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-į., Politiniu įvykių savaitė
SUSVYRAVO POLITINIS PASAULINIS PASTOVUMAS

Nors tarpvalstybinės ir tarp ležiniės uždangos, atsisės Niki 
tautinės kovos visą laiką vyks ta Chruščiov. O Nikitos vieton 
ta neatsileisdamos taip, kad statomas tebesiveržiąs, (meto 
„šaltojo karo“ terminas pasida dingai, kaip Stalinas darė), Ma 
rė jau pastovus ir dėl jo dabar lenkov. Tat Malenkov vėl iš 
jau nesijaudinama, bet vis dėl plaukia į kompartijos paviršių, 
to ligšiol tarptautinis politinis Tai yra reikšminga. O Bulgani 
pastovumas laikėsi gana tvirtai nas išvedamas į „sovietinius lor 
ir neišėjo iš „kasdieniškų“ rė dus“, jis pakeisiąs „prezidentą“ 
mų. Su „šaltojo karo“ terminu, Vorošilovą, kuris atleidžiamas 
įsigalėjus „koegzistencijos“ lai į pensiją.
kotarpyje, tiek jau apsiprasta, Tat yra aišku, kad politinės 
kad tai yra laikoma normaliu audros nusiaubė ne tiktai Arvg 
rtiškiniu.

Bet
i KAI VENGRIJOJE 
k RASIDĖJO SUKILIMAS 

PRIEŠ RUSIJOS 
OKUPACIJĄ,

pirmiau paruoštas sukilimo 
nkijos Poznanėje ir kitose 
tose; kai tiems reiškiniams 
tarė Kinija, Jugoslavija, Rumu 
nija, — susvyravo politinis pas 
tovumas iš pamatų.

Pasaulinį politinį pastovumą kuris, šiandien peranksti spręs 
galutinai sugriovė .............................
SUTARTINIS DB, PRANCŪ karnai įsisukęs. Amerikos inicia vėliau.
ZIJOS IR IZRAELIO ŽYGIS tyva pribloškė Maskovs dikta

Į SUECĄ. torius. Jie dar nėra atsipeikė
Šis pastarasis sujaukė jau j?- Dar nėra susiorientavę. Ma 

skaidrėjusią Europos rytų po skva dar nėra apskaičiavusi, 
litinę padangę, kurią nusiaubė 
kruvina Maskvos audra.

Londono-, Paryžiaus ir Tel 
Avivo neapdairumas bei nesi 
skaitymas su realybe ir savo 
jėgų pervertinimas privedė prie 
katastrofos, kuri dar nėra išgy 
venta.

Politinėms audroms siaučia 
nt, virsta politiniai medžiai. 
Tat praėjusios savaitės vienas 
ryškiųjų politinių įvykių yra
EDENO KAPITULIACIJA 

IR PASITRAUKIMAS IŠ DB 
PREMJERO PAREIGŲ.
Antanas Jįkienas atsistatydi dyti. Tat, dabar dar vyksta su

no, o jo vietą užėmė tipingas siorientavimas.
anglas Harold Macmillan. Tie Be to yra aišku, kad JAV žy 
sa, Edenas jau nepavykusios gis Viduriniuose Rytuose kei 
invazijos į Egiptą metu fakti čia toj srity būseną: 
nai pasitraukė iš pareigų. Tai 
yra aišku, kad Sueco įvykiai jo 
krizės priežastis.

Nepavykus anglų-prancūzų-
-izraelitų žygiui, nes jie nega 

/ JAV pritarimo, susidarė Vi 
\ riniuose Rytuose tuštuma, į 
' Kurią nedelsė laiko nesiveržti

tuč tuojau diktatūrinis Mask 
vos imperializmas. Todėl noro 
mis-nenoromis turėjo įsikišti 
Amerika.
AMERIKOS ŽYGIS VIDURĮ

NIUOSE RYTUOSE
sujaukia Maskvos planus. Tai 
yra naujas didelis politinis su 
siaudrojimas, kuris Maskvą ver 
čia iš kojų.

Ne nuostabu, kad Edenas iš 
virto iš premjero kėdės, bet 
kad tos politinės audros verčia _ lllua aiwuiausiu ucul^iai.BMC — —.......
iš premjero kėdės ir Bulganiną. p. Pearson rodo daugiau inicia ms rinkimams būdu. Dabar, sa ti, bet sudaroma komisija, kuri sujnKusiųjų buvo Patarti ir pa 
Nors Chruščiovas su Bulgani tyvos. Kanada linkusi daugiau Usio 20 dieną, Lenkijoje vyksta tirs pečkurių argumentus. reiskus visiems padėką, už aa 
ųu ligšiol buvo ir dvyniai, bet dėtis prie tarptautinio saugu seimo rinkimai. Teigiama, kad • Balzaras Leonas, M. L. Sei lyvavlm^ bei Pridėjimą prie 

f rmaliai už pralaimėjimą turi mo organizavimo, kurį sudaro trys partijos __ T

Le 
vie 
pri

liją, bet ir Rusiją. Šiandien yra 
aišku, nors tas ir nekalbama 
dar, kad šiuose politinių audrų 
sūkuriuose
DAUGIAU BUS NUKENTĖ 

JUSI RUSIJA NEGU 
ANGLIJA.

Bent taip jaučiasi Maskva, 
nors visa tai maskuoja puolimą 
is prieš Eisenhowerio planus 
Viduriniuose Rytuose.

Kuo pasibaigs šis audrų su

Anthony Eden, 
pasitraukęs iš Anglijos ministe 

rio pirmininko pareigų.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

numatomas ir per Montrealio 
radiją, greičiausiai pačios šven 
tės dieną, vasario 16 dieną, bet 
apie tai tiksliai bus pranešta 

ti. Šiandien jis dar nėra pakan ,,Nepriklausomoje Lietuvoje”

AR AMERIKA YRA PASI 
RUOŠUSI SAVO PLANUS 

VYKDYTI,
o gal ji taip „blefuoja“, kaip su 
blefavo DB, Prancūzija ir Izra 
elis ties Suecu? Maskva, tiesa, 
žino, kad JAV yra didelė jėga, 
todėl į Eisenhowers planą jau 
negrasino „iš tolo vairuojamo 
mis raketomis“, bet, kas žino, 
ar JAV jau taip ir laikysjs tvir 
tai ir savo žodį tesės? JAV ne 
maža svyravo ir neparodė ryž 
tingumo, ir net gero suprati 
mo, ten, kur tas reikėjo paro

PABALTIJO SATALITINI 
MAS ESĄS KREMLIAUS 

DIENOTVARKĖJE
Bonnos dienr. „General An 

zeiger“ ir kai kurie kiti vokie 
čių laikraščiai 1957.1.7. paskel 
bė vokiečių telegramų agentu 
ros dpa pranešimą iš Stockhol 
mo, kad vis dėlto sovietai gal 
voją suteikti Pabaltijo sovieti 
nėms respublikoms „satelitinį 
statusą”. Bent tokius samprota 
vimus pareiškęs Stockholmo 
dienr. „Morgenbladet“. Dien 
raščio bendradarbis Londone 
skelbia, jog ten turima žinių, 
kad xninimiesiems<jtrims Paballi 
jo kraštams Sovietai suteiktų 
tokį statusą, kokį turį kiti Rytų 
bloko kraštai. Jos turėtų prikla 
usyti prie Varšuvos pakto ir 
būti valdomos komunistinės ma 
rionetinės vyriausybės. Dienra 
ščio korespondentas Londone 
reiškia nuomonę, jog šios rū 
šies žiniomis, kurios pasitarnau 
jančios kaip „bandomasis balio 
nas“, Maskva norinti patirti, 
kiek tokiomis nuolaidomis būtų 
įmanoma pagerinti santykius.

(Elta).

MASINU FONDO VAJUS

Pasaulio lietuvių sostinėje 
PAULIUS JURKUS „DRAUGO” 1956 METŲ 

LAUREATAS
EDVARDAS ŠULAITIS

Sausio 12 d. Chicagos Saka jis kūrinį norėjo atvaizduoti pa 
lų salėje buvo įteikta šeštoji iš prastais žmonėmis ir žodžiais, 
eilės „Draugo“ romano premi Kūrinio vardas „Smilgaičių ak 
ja 1.000 dol. sumoje, kuri ati varelė“ irgi esąs gyvenimiškas, 
teko Pauliui Jurkui iš New Yor nes, kūrėjo žodžiais, visi žmo 
ko už dviejų dalių kūrinį „Smil nės yra smilgos ir jų medžiagą 
gaičių akvarelė“. Šios premijos sumaišius išėjo gyvenimiška ak 
įteikimo proga įvyko ir dailiojo varėlė.
žodžio koncertas, kuriame daly Meninėje programos dalyje 
vavo dainininkė Aldona Stem pasirodžiusi A. Stempužienė iš 
pužienė, muzikas A. Kučiūnas Clevelando padainavo- 10 lietu 
ir aktorius Vytautas Valiukas, vių ir kitataučių kompozitorių

Laureatui premiją įteikė kun. kūrinių. Aktorius V. Valiukas 
P. Cinikas, MIC, o jį sveikino paskaitė ištrauką iš premijuoto 
Lietuvos konsulas Chicagoje romano ir davė būdingą frag 
dr. P. Daužvardis, „Draugo“ mentą iš J. Kaupo knygos „Da 
moderatorius kun. Vyt. Bagda 1'4’~ v x*"’ 
navičius, MIC., Rašytojų drau 
gijos pirm. P. Babrauskas, jury 
komisijos pirm. P. Balčiūnas. 
Jury komisijos aktą perskaitė 
V. Mariūnas; programai vado 
vavo dr. A. Juška.

Laureatas P. Jurkus savo kai 
boję nupasakojo romano kuria 
mąjį procesą ir paaiškino, jog

KLAIPĖDOS PRIJUNGIMO 
MINĖJIMAS 

MONTREALYJE
praėjo gražiai. Tam tikslui bu 
vo pamaldos ir po pietų minėji 
mas salėje, kuris pradėtas maž 
lietuvių himnu „Lietuviais esą 
me mes gimę“. MLBD-jos Mo 
ntrealio skyriaus pirmininkui 
A. Lymantui tarus įžangos žo

„N. L.“ Mašinų Fondo va jautą, tuo pačiu čekiu atsiuntė 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu ir 7 dol. NL Mašinų Fondui au 
mu minime sekančius vajaus da kų. Pp. Vizbarai yra NL rėmė 

jai nuo jos įdjkūrimo dienų. Nu 
oširdžiai dėkojame......... $ 10.00
Dumašius Martynas,

Montreal, P. Q..........$10.00
Mielas „Nepriklausomos Lie dį, prof. K. Pakštas įdomiai kai 
tuvbs” prenumeratorius p. Du bėjo apie jūrą, Mažąją Lietuvą 
mašius, pastovus lietuviškosios ir galimybes ją atgauti. Pake 
spaudos rėmėjas, ir dabar, mo liui jis kėlė mintį, kad mums 
kėdamas metinę prenumeratą, reikia visiems grįžti į vienybę, 
atsiuntė 10 dolerių NL Mašinų Tam tikslui jis siūlo VLIKui 
Fondo vajui. persitvarkyti į Lietuvos egzili

Visiems vajaus 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių,

lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

Malonu, kad NL Mašinų Fo 
ndo vajus neužšala, nors žiema 
jau gerokai visus šaldo. Yra ta 
utiečjų, gerai suprantančių ir 
vertinančių savosios spaudos 
svarbumą. Jie vienokia ar kito 
kia forma remia spaudą. Dabar, 
atėjus laikui apsimokėti prenu 
meratą, tautiečiai drauge su pr 
enumerates mokesčiu atpiun 

čia tai aukų, tai serams pinigų.
R. Vizbaras,

Montreal, P. Q............ $7.00 „Spaudos Bendrovės „Neprik
Ponas R. Vizbaras, siųsdamas lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
piriigus pagal sąskaitą už užuo vajų: P. Narbutas ir J.Kardelis.

ktaras Kripštukas pragare“.
Apie premijuotąjį romaną dr. 

J. Prunskis šitaip kalba: „Kons 
trukcija vientisa. Intryga gili 
ir sumaniai mezgama. Stilius 
sodrus. Vaizdavimo priemonės 
originalios. Žodyje sugestyvi 
jėga“. Charakteriai teigiami ir 
įtikinami. Autorius ne tik gabus 
pinti vyksmą, bet ir išgauti vai 
zduojamų charakterių sielos 
niuansus. Tematika alsuoja Šv 
iežumu“.

Pats veikalas, turintis 532 ma 
šinėle rašytus puslapius, vaiz 
duoįa Lietuvos provincijos gy 
venimą, kaimišką aplinkumą. 
Čia reiškiasi nemaža stambes 
nių veikėjų: seniūnas, ūkinin 
kaitė, siuvėja, buhalteris, ūki 
ninkas, vikaras, klebonas. Jis as 
menis ir įvykius pina meistriš 
kai ir estetiškai.

♦ * *
Kitas didesnis pereito šešta 

dienio lietuviškas parengimas 
įvyko Keymen's Club patalpo 
se. Jį surengė Amerikos Lietu 
vių Inžinierių ir Architektų Są 
junga Chicagoje. Programą iš 
pildė dainininkai: Stasys Citva 
ras, Elena Blandytė ir komp. 
Vladas Jokubėnas. Ypatingai 
šiltai buvo priimtas E. Blandy 
tės pasirodymas, dar pirmasis 
solo dainose. Iki šiojei ją girdė 
jome tik seserų Blandyčių kvar 
teto ar trio sudėtyje.

* * *
Po ilgesnių derybų, pereitų 

metų gruodžio 16 d. išrinktoji 
LB Chicagos Apygardos valdy 
ba pasiskirstė pareigomis. Pir 
mininko pareigas po- didelių at 
sikalbinėjimų, sutiko užimti dr. 
J. Bajerčius, jame buvęs nuo 
pat Bendruomenės įsisteigimo 
dienų. Dr. J. Bajerčius mums 
skundėsi, jog savo sunkiame 
darbe nesusilaukia daug para 
mos, nes dauugmas galvoja, 
kad pirmininkas turi atlikti vi 
sus pasitaikančius darbus. Jis 
net ir savo kandidatūrą šį kar 
tą sutiko išstatyti tik tada, ka 
da pareiškė, jog kiti kandida 
tuoją apmenys, prieš duoda 

nt sutikimą įrašymui j kandida 
tų sąrašą, pagalvotų, kad parei

dalyviams n? vyriausybę, plačia baze, ap 
" jungiant politines grupes. Gy

va prof. Pakšto kalba, .perpinta 
humoru ir poezija, išklausyta 
dideliu susidomėjimu ir pritari 
mu.

Meninėje dalyje eiles dėklą 
mavo p. Siniutė ir Tauteraitė, 
fortepionu skambino p. Judzen 
tavičiūtė ir dainavo Bendruo 
menės choras, vedamas muziko 

Paminėtina, 
kad choras dabar teturi 25 as 
menis, bet jis dabar vieninges 
nis, geriau susigiedojęs, suside 
rinęs, todėl darė gana gerą įs 
pūdį. Gražiai skambėjo p. Nor 
keliūnienės solo „Karvelėlyje“.

Pirm. A. Lymantui paskai 
čius Mažosios Lietuvos reika 
lu rezoliuciją ir padėkos tekstą 
Amerikos Lietuvių Tarybai už 
įnešimą Mažosios Lietuvos kla

VIETOJE DB IR PRANCŪ 
ZIJOS STOJA AMERIKA.
Tai reiškinys, kuris daug ga

Ii nulemti tarpvalstybinių sau 
tykių kitimą!. Ir čia dar nespt
ta susiorientuoti. Dar viespata saukiamas sį sekmadienį, sau nijai Įvedus dizelinius garve Ambroz^įčio 
uja tūlas „interregnumas“. šio 20 dieną, 9 vai. ryto Lietu žius, bendrovė buvo nusistačiu ’ '

Didelė Vakarų nelaimė, tai vių Namuose, 235 Ossington si atleisti iš darbo arti 3.000
Avenue, Toronto, Ont. pečkurių, nes kūrenant garve

Kviečiami atsilankyti ir pri žius nafta, pečkufiai nereikalin 
jaučiantieji bei norį įsijungti į gi- Dėl to kilo streikas. Streiki 
šią organizaciją. ninkai įrodinėjo, kad vienas ma

Informacijų daugiau galima šinistas palikti traukiny nesau 
gauti pas p. V. Vaidotą, 315 In gu, nes pav. jis gali apalpti ar 
dian Grove, Toronto, Ont. panašiai ir traukinys, likęs be 

mašinisto, padarytų katastrofą.
Sį SEKMADIENĮ LENKIJO ge t0) jr kejįas sekti vienam ma 

JE RINKIMAI šinistui neįmanu. Po kelių die ;
Gomulka Maskvoje išsikovo nų streiko, min. pirm. St. Lau 4 kongresą kaip ir

jęs Lenkijai teisę daryti rinki rent pareiškus iniciatyvos, strei !nešeJul Illinois valstybes ats 
mus artimiausiu demokratiškie kas baigtas — pečkuriai palik P- Sheehad, kurie visų su

.. - - . . * . C1F1M Lrt įeiti Iii 11-if-rt

kad jie neatsargūs su šnipais ir 
savo paslaptimis. Dabar jau pa 
aiškėjo, kad
YRA PRASIVERŽĘ ŠNIPAI 
I JAV KARO PASLAPTIS.

Kažkokiu būdu pašalinėse ra 
nkose atsidūrė JAV iš tolo vai 
ruojamųjų raketų planai. Vyks 
ta tardymas, bet ką jis padės, 
jeigu planai jau išduoti?

IR KANADOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIS

KANADOS VARPININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
-LIAUDININKŲ

PASIBAIGĖ CPR GELEŽIN 
KELIEČIŲ STREIKAS

CPR geležinkeliečių kompa

f rmaliai už pralaimėjimą turi mo organizavimo, kurį sudaro trys partijos __ i................. -r, ____  . ........
■ .sakyti valdžios galva. Tat Jungtinės Tautos. Kai dabar J Valstiečių ir Demokratų — su liko * bedarbo7nes įmonė, kurio 
ant sovietinės kaladės, po pjau TO, prasidėjo kalbos, dėl nusi dariusios vieną sąrašą, bet esą je jis dirba, daug darbininkų at 

Bulganinas.
Pagal Maskvos tvarką,

MASKVOS PRALAIMĖJI
MAS VIDURINIUOSE
RYTUOSE AIŠKUS.

Rusija nesugebėjo pasigrobti
Viduriniųjų rytų. Todėl prem rsta eiti į nuolaidas. Be ko^kita • Žiema Montrealyje ligšiol ge kun. J. Bobinas.
jeras Bulganinas turi formaliai Kadaro valdžia duoda kultūrira: sniego i ’

• i\uu c« i jo c* i c* o 1Y1. I ■* - 0C1 « • * vt • r e i’ v o v f r
Darbininkų, mėlio Prezidiumo pirmininkas, !nineJimas uzbaig gos nėra vien tik garbės daly

1:1_ _____________:____ i i__ ras 1 autos nimnu. kas Ateitis narorlvs. ar Sitinmekas. Ateitis parodys, ar šiuorne 
tiniai valdybos nariai, dr. J. Ba 

__  įerčiaus prašymo bus paklausę, 
je, bet šeštadienio vakarą pra bet jau vien yra aišku, kad kol 
leido Dr. J. Šegamogo seimo jis bus pirmininku tai LB Chi

• Prof. K. 
Montreal},

Paktas, atvykęs j 
apsistojo viešbutytuvu ir kūju galvą turi padėti ginklavimo, ta^P- Pearson ir nti kažkokia Nepriklausomųjų, leido- iš darbo.

• Šv. Onos Dr-jos 45 metų su
— Komunistų laikraštis „Tr kaktuvinė vakarienė Šv. Kaži------------ j- —o------- o- ------

ud“, leidžiamas Maskvoje, pik mie parapijos salėje susilaukė je, kur, ta proga, buvo ir dau ca£os apygarda liks viena iŠ
tai išplūdo Lietuvos studentus daug dalyvių ir buvo labai gra giau svečių. Profesorius sekma veikliausiųjų visoje Amerikoje,
už demokratinį ir patriotinį br žiai praleista. Draugiją sukak dienį po pietų sausio 15 d. mi nes šis žmogus į ją įdeda visą

tuvėmis pasveikino klebonas nėjime skaitė labai įdomią pas
. Vaišės buvo kaitą. Po minėjimo pp. Pėterai

jeras Bulganinas turi formaliai Kadaro valdžia duoda kultūri ra ■ sniego neperdaugiausia, labai gražios ir gera loterija. Šo bute MLBD-jos valdyba su 
atsakyti už šį pralaimėjimą, no njų lengvatų, — leido skaityti oras gana pastovus ir lygus, tik kiams akordeonu grojo Sigitas *" x:~ 1'~:
rs faktinai šis pralaimėjimas Šekspyrą ir kitus klasikus. . . tai paskutinėmis dienomis tem Jonaitis labai gražiai, todėl bu
yra komunistų partijos, kuri, Būsiąs įsileistas ir JT gen. sek peratūra nukrito žemiau nulio, vo linksma nuotaika.

. _ plačiai užšalo Šv. Lauryno upė. • P. Kubilienę ištiko nelaimė-
• Sudegė Montrealio St. Hen -rankose sprogo įšilęs kavinu 
ri miesto dalyje Šv. Elzbietos kas ir sužeidė rankas, dėl ko 
Portugalų bažnyčia. teko jieškoti pagalbos pas gy

— Macmillan pareiškė norą dytojus. 
atsilankyti Amerikoje, pasitar

siūlo stiprinti JTO organizuoja gal „nepartinių komunistų”, 
mas jėgas, galimas panaudoti ....................
ir Viduriniuose Rytuose.

VENGRIJOJE ĮTAMPA 
TEBESITĘSIA.

Todėl Kadaro valdžia prive uždėjimą. savo širdį.
* * *

Chicagos augšt. lituanistikos 
mokykla sausio mėn. 5 d. buvo 
surengusi vakarą Liet. Audito 
rijoje, programą išpildė sol. Cit

ne kas kitas, turi rankose visą retorius. Bet vengrai nenori pa 
Rusijos valdžią. Todėl ne tik si duoti. Ypač kietai laisvės rei 
tai Edenas iševrstas iš premje kalauja darbininkai. Kadaras to 
ro kėdės, bet dėl dambininkus šaudo.

IŠ PREMJERO KĖDĖS — Iš Rusijos į Lenkiją esą 
VIRSTA IR BULGANINAS, grąžinta 16 tūkstančių lenkų, 

Jon, kaip pranešama iš už ge anksčiau ten ištremtų.

ruošė svečio garbei priėmimą, 
kuriame dalyvavo D-jos v-ba su 
artimiausiais bičiuliais. Prof. . . .
Pakštas turėjo įdomų pasikal varas, akt. V. Žukauskas iš 
bėjimą, besisukusį aplink Lietu New Yorko ir jaunosios baleto 
vos ir lietuvybės reikalus, ku šokėjos. Buvo susirinkę nema 
riais jis pastoviai rūpinasi. Į ža lankytojų, daugiausia^ jauni 

, Vašingtoną prof, sugrįžo pir mo, kurio kituose lietuviškuose
— Saudi Arabijos karalius madienį lėktuvu, kaip ir atvy (parengimuose nevisada mato 

ora 1a atvY/tQ i Irn me.
I nacionalinė \ 
( M.Mažvycle į 
^biblioteka /
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Labai svarbiu reikalu
Jų mes turime daug. Bet pavergtųjų tautiečių gyveni 

ypač svarbus yra propagandos mas įvairiose srityse. Iš tų ži 
reikalas. Kiekvienas žinokime, nių matosi nuoga tikrovė, kurią 
ką reiškia propaganda. Jeigu bolševikai Lietuvoje sukūrė n 
valstybės tam tikslui išleidžia tebekuria. Matosi, taip pat, ko 
šimtus milionų dolerių, tai tūr bolševikai siekia, kaip prievar 
būt neveltui.

Mes neturime dabar laisvos 
Lietuvos. Kol kas ji laukia iš 
mūsų bent nešališkos informa 
cijos. Dabar jau tvirtai žinome, 
kad Lietuvoje gyvenantieji žmo 
nės klausosi užsienių radijo sto 
tis, kurios į anapus duoda ži 
nias.

Tuo reikalu visą laiką rūpi 
naši VLIKas, kuris šiuo reika 
lu dabar yra išleidęs knygelę. 
Kadangi reikalas labai rimtas, 
tad pasisakitykime, kas yra ra 
šoma:

„Mielas Brolau, Sese, lietuvi,
Tu esi susirūpinęs Tavo bro 

liais, esančiais Lietuvoje. Tu 
gaudai kiekvieną žinią iš ten at 
einančią. Tu lauki laiško iš sa 
vo artimųjų. Skaitai jį gavęs po 
dešimt kartų ir kaimynams jį 
rodai. Taip brangi kiekviena 
žinia iš ten. . . iš anapus ateinan 
ti. Tu rašai laiškus, bet negali 
parašyti to, ko norėtum parašy 
ti. Žinai, kad laiškai peržiūrimi, 
gal registruojami, gal ir foto 
grafuojami.

Ir Tau neparašo viso to, kuo 
jie gyvena, kuo rūpinasi, ką sv 
ajoja, ko trokšta.

Bet yra kelias, kuriuo paša 
koma viskas. 
gos. Ir VLIKas seniai jas nau apie VLIKo ir kitų veiksnių reikštas pastabas labai dėkoju, parašęs: „Vargšas tas Kos 
doja. Jis turi savo žinioj tris ra darbus ir Lietuvos laisvinimo tik gaila, kad taip mizerabliškai tas...“ bene bus.padaręs klaidą, 
dijo lietuviškas valandėles — pastangas. Įvairių švenčių pro parašyta. Nei tas Kostas taip ar šiaip koks nesusipratimas 
Madridas, Vatikanas, Roma — 
ir šneka kasdien per jas į Lietu 

. vą. Šneka apie tai, kas nutyli 
ma privačiuose laiškuose. Šne 
ka apie Lietuvos laisvę, apie 
laisvų šalių gyvenimą, apie lais 
vų lietuvių pastangas.

Ir šiandien mes kreipiamės 
Broli, Sese į Tave su prašymu tautinio gyvenimo: tarpvalsty kas pilnai supras, kad per Ve 
—padėk palaikyti tą ryšį, ku binės konferencijos, bevykstą -—------------—-------- -------------------
ris veikia su pavergta Lietuva. 
Padėk išlaikyti organizaciją, 
kuri vadinasi Radijo Tarnyba 
ir kuri kelinti jau metai radijo 
bangomis kalbasi su okupuotos 
Lietuvos žmonėmis, Tavo bro 
liais, giminėmis, pažįstamais.

Tavo pagalba šiandien yra 
reikalinga, ir todėl mes — Vy 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumas 
Tautos Fondo Valdyba turime r? tiesą, nes jie yra atskirti nuo 
drąsos prašyti Tavo aukos, šiam pasaulio ir nuo visų žinių salti las-tvarkyti visus reikalus susi 
specialiam tikslui.
Tavo auka bus sunaudota tiks 

. liai ir ji prisidės prie tų nepa 
gaunamų ryšių palaikymo. Ta 
vo auka įgalins ir toliau siųsti 
žinias į Lietuvą.

Šiandien negalime padėti kuo 
kitu, tai nešykštėkime bent pa 

.. guodos žodžio mūsų pavergtie 
■ ms broliams.

Jiems šis laisvas žodis yra 
brangesnis už viską. Ir todėl 
savo ir jų vardu mes prašome

---- padėk ir Tu išlaikyti tą bra 
ngu ryšį“.

Toliau VLIKas apibūdina 
Radijo Tarnybos skyrius:

Monitoringo skyrius klauso

Veda sktn. inž. J. Bulota.
JŪROS MYLĖTOJO SUKAKTUVĖS

Prieš kurį laiką spaudoje bu dos Lietuvių Jacht-Klubas, ku 
vo atžymėta K. Mažono 70 m. rio steigėjų tarpe buvo ir K. 
sukaktis. Sukaktuvininko asme Mažonas.
nį dar daugiau paryškina jūrų Jis buvo pirmas lietuvis, ku visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 
skautai š. m. „Skautų Aido“ ris nusipirko nuosavą jachtą. 
Nr. 1. Ten apie jį taip rašoma: Jachta gavo gražų „Gulbės“ va 

rdą. Prasideda darbas, teorėti 
nis, praktinis. Mes greitai mato 
me K. Mažona savarankiškai bu 
riuojant gražiąją „Gulbę“. Jach KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS III KRAŠTO 
tos vardas yra gerai žinomas vi 
siems lietuviams buriuotojams. 
Nepriklausomos Lietuvos spau 
doje daugelis skaitėme aprašy 
mą apie tol. plauk, jachtos kap. 
K. Mažono kelionę iš Klaipė 
dos į Londoną. Jeigu Klaipėdos 
budžiai vadov. M. Brako iškėlė 
mūsų trispalvę Švedijoje, tai 
kap. K. Mažonas iškėlė mūsų 
trispalvę Anglijoje. Norvegijo 
je ir visose Pabaltijo valstybė 
se. Svetimų valstybių buriuoto 
jai sportininkai, kurie pirmiau 
nežino, kur • i šviso yra Lietu 
va ir Klaipėda (tokių buvo, pav.

„Toli nuo Lietuvos pajūrio, 
dideliame Amerikos didmiesty 
je, Clevelande lietuvis buriuo 
tojas tolimojo plaukiojimo jach 
tos kapitonas K. Mažonas šven 
čia 70 metų amžiaus sukaktį.

Paminėjimas nebūtų pilnas, 
jeigu mes, jūrų skautai, neprisi 
mintume šio tauraus lietuvio, 
buriuotojo nuopelnų.

Savo jaunystėje augo ir mo 
kėši prie mūsii gražaus pajūrio 
Palangos miestelyje, kur pami 
lo jūrą, bangų ūžimą, vėjo kau 
kimą ir švelnią tylą. Šitie jau 
nystės pergyvenimai ir sėdėji 
mas valandomis kopose prie jū 
ros, sekant bangų veržimąsi į 
krantą, ar stebint gražų žuvėd 
rų skrajojimą audringame ore Gotlande), susipažinę su’ jach 
paliko didelį atspindį visam gy ta „Gulbe“ ir jos sav. kap. K. 
venimui. Mažonų stebėjosi, kad Klaipė

Klaipėdos kraštui prisijuri, dos Jacht-Klubo buriuotojai to 
gus prie Nepriklausomos Lietu kiu mažu pastatu atliko tolimą 
vos, praėjus kuriam laikui, mes kelionę, 
matome K. Mažona, gyvenantį 
Klaipėdoje ir dirbantį nuosavo Klaipėdoje turėjo gerą pasise 
je vaistinėje. Ne kartą grįžda ** - . ...
mas iš pajūrio keltu per 
Kuršmarių įlanką stebėjo Klai

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI <

tauja mūsų žmones, kame jie 
ms sekasi ir kame nesiseka.

Kad suprastų, kas ištikrųjų 
darosi pavergtame krašte, Vii 
niaus radijo stoties pranešimų 
sekimas yra būtinas. VLIKo 
monitoringo surinktos žinios 
gausiai patarnauja informuo 
jant laisvąjį pasaulį apie tai, 
kas darosi pavergtoje Lietuvo 
je.

Monitoringo surašytų lapų 
per kelis metus susidarė didžiu 
liai tomai. Šiandien ji patarnau 
ja Lietuvos laisvinimo kovai. 
Vėliau, kai istorikas norės tyri 
nėti Lietuvos padėtį bolševiki 
nės Rusijos okupacijoje, be šios 
medžiagos neapsieis. Ji duos 
jam tai, ko niekur kitur neras.

Lietuviškieji radijo praneši 
mai į pavergtą kraštą šiandien 
yra trys: Madrido Vatikano ir 
Romos. Jie kasdien informuoja 
okupuotos Lietuvos gyvento 
jus. Jie išreiškia mūsų lietuvis 
kas aspiracijas ir mūsų valią.

Informacija į Lietuvą patie 
kiama sekančiomis^ kryptimis: 
Perduodamos informacijos apie 
lietuvių gyvenimą laisvajame p. VI. Mingėla sielojasi dėl at dama „Sveikas Jėzau gimusis“. 
pasaulyje, apie jų organizaci spausdintų „Naujienose“ mano T 
jas, bendrąją veiklą, apie pas atsiminimų: „Aš nekaltinu“. Pi ištraukos „Velykų papročiai...’ 

Tai radijo ban tangas Lietuvos vardą garsinti, rmiausiai p. VI. Mingėlai už pa Visuomet sutikčiau, kad būtų

1938 m. buriuotojų sąskrydis

TARYBOS I-MOSIOS SESIJOS 
darbų tvarka 

projekto svarstymas,
10. Sąmatos priėmimas,
11. Centro organų rinkimai,
12. Rezoliucijų ir sveikinimų 

priėmimas,
13. Sumanymai ir laisvos pasta 

bos,
14. Uždarymas.

Suvažiavimas vyksta 1957 
m. sausio mėn. 19—20 d. d. To 
ronte, Ont., Prisikėlimo parapi 
jos Muzikos Studijos salėje III-

1 College Stre^» 
Įėjimas iš 32 Rusholme PanK • 
Cres.

Registracijos pradžia 10 vai. 
ryto.

Pirmas posėdis prasideda 11 
vai. ryto.

KLB Krašto Valdyba.

suvažiavimo
1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo rinkimai,
4. Komisijų sudarymas,
5. Sveikinaimai,
6. Pranešimai:

a) Krašto V-bos pirminiu., 
Krašto V-bos iždininko,

c) Kultūros Fondo,
d) Šalpos Fondo,

e) Politinio Komiteto,
f) Garbės Teismo,

g) Vasario 16 gimn. būrelių, me augšte, 1021 College Stre(
h) Tautos Fondo,
i) Baltų Federacijos, 
k) Kontrolės Komisijos,

7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Pranešimai iš apylinkių,
9. Pasaulio Lietuvių Seimo

Laikinosios Konstitucijos

JUOKDARIAIkimą, bet dėl šito laimėjimo 
nuopelnus reik priskirti ir asme 
niškam ryšiui, kada K. Mažo 

pėdos vokiečių Jacht-Klubo bu nas lankydamas svetimus uos 
riuotojus. Kildavo mintis, ar ir tus supažindino tenykščius bu 
mes negalėtume buriuoti! Ir riuotojus su Lietuva ir ^Klaipė mery, pirmame puslapyje rašo: 
taip gražią dieną gimsta Klaipė dos uostu. „Vilnius. . . Miesto darbo žmo

nėm pieno kombinatas kasdien 
pagamina 40 tonų įvairių pieno 
produktų. Įmonė jau įvykdė me 
tini planą ir dabar išleidžia tirs 
kartus daugiau produkcijos, ne 
gu pernai.

Tai gražu: visam Vilniaus 
miestui su 300 tūkstančių gy 
ventojų 40 tonų pieno, sviesto, 
sūrio ir varškės! 
kiekvienas 
ventojas iš 
nų, tai 40 
mų, arba,

Gera propaganda
„Vilnis“ šių metų 6-me nu

Bet esą jų „manymu, kolūkinė 
santvarka yra teisinga“. Na jei 
gu taip, tai ko gi tie „urugva 
jiečiai“ nepasiliko' toje „teisin 
goję santvarkoje“?

Mes žinome, kad šis panegiri 
kų laiškas yra „urugvajiečda 
ms“ padiktuotas, tat palauksi 
me, ką jie pasakys sugrįžę į Uru 
gvajų ir kaip jie pasielgs. Jeigu 
jie šitokįlaišką parašė iš „man 
dagumo“, tai jie pasiliks Ūrug 
vajuje, į Lietuvą nevažiuos. Esą 
me tikri, kad tie, kurie galėjo 
matančiomis akimis pažiūrėti } 
Lietuvos gyvenimą Rusijos oku 
pacijoje, tie sugrįžę kitaip pra 
dės kalbėti.

Kai dėl teigimo, jog „Leituva 
ne ta, kurią mes palikome prieš 
daugelį metų“, tai yra tiesa, tai 
yra Nepriklausomybės laikų pa 
likimas, kurį sovietinis okupan 
tas griauna. Lietuva buvo daug 
gražesnė ir „urugvajiečiai“ da 
bar tematė buvusios Nepriklau 
somos Lietuvos tiktai griuvę 
sius. Kol kas ir jie yra gražesni 
už carinių laikų paliktus griu 
vėsius, iš kurių „urugvajiečiai” 
buvo išemigravę į Urugvajų. 
Tai yra teisybė. Ir jeigu Lietu. 
vos žmonės būtų laisvi, netMF > 
šiose sąlygose, tavrkyti saW 
gyvenimą, tai ir dabar dar jie 
mokėtų susitvarkyti, bet kad to 
neduoda okupants, kuriam „gar 
bė” neleidžia, kad „atsilikusi 
Lietuva būtų prašmatnesnė ir 
turėtų geresnį gyvenimą, negu 
„didžioji tėvynė“.

Mizara svaičioję
Mizara labai buvo susitūpi 

nęs, kad niekas iš Melburnan at 
vykusių iš Lietuvos sportininkų 
nepasiliktų. Veltui Mizara šie 
lojosi: visus atvykusius sekiojo 
politrukai — buvo stipri prie 
žiūra. Be to, kiekvienas atvy 
kęs Lietuvoje turėjo palik& t 
,.įkaitus“ — liko tėvai, f 
nos, vaikai. Na, tegul ir patys 
sportininkai nenorėjo pasilikti. 
Kodėl tas Mizarai taip baisiai 
rūpi?

Juk jeigu Mizara nuvyktų į 
Lietuvą, ar kas dėl to čia pakel 
tų bent pirštą? — Tegul sau 
Mizara važiuoja ir tegul sau 
lieka už „uždangos“, kaip jis 
rašo. Bet ne, Mizara čia „var 
gsta“ kapitalistiniame krašte 
ir negrįžta, tiktai kitiems pata 
rinėja grįžti. Mizara, ko gi čia 
vargsti? Važiuok į sovietinį ro 
jų! Mizara, ko gi taip prisirišai 

vergėjai. Jie stato kliūtis, kad pobūdžio, kad jų iš niekur kitur Girinis-Norvaiša, 3885 St. Ur vos oficialų kursą, Toronte jis Prlf,-,tP7s „Pakeiktos buržuazi 
tiesos žodis pavergtieseims bū negausi. Panašūs liudininkai bain, Montreal, arba Montrea uždirbdavo 800 rublių, dvigu 1OS : *aziuok pas draugus į ko 
tų trukdymų nustelbtas, užslo bus apklausinėjami ir ateityje, lio skyriaus įgaliotiniui: Pr. La bai daugiau Lietuvoje. munizmo salį! Kam čia „kankin
pintas, Lietuvos žmonėms ne kadangi grįžtančių vis dar yra, urušbnis, 1629 St. Dominique „Urugvajiečiai“ vis dėlto tei *1S ’ JeiSu sovietijoje taip gera, 
girdimas. Specialiais trukdy o taip pat atsiranda ir iš pačios St., Montreal, P. Q. . gia, kad jie buvę kolūkiuose, *enSva gyventi ir laisva gyven 

ūkis, kultūra ir bendrai visas mų aparatais pavergėjai sten Lietuvos nuo bolševikų pabė J. Kardelis. „kurie kol kas dar yra atsilikę“. ti? 4 Mandjrapypkis.

Laiškai Redakcijai
BEREIKALINGI KLAPATAI.

„Drauge“ Nr. 116-56 metų l'ykas niekur bažnyčiose negie

Betiksliškai darytos ištisos

Tat kiek gi 
Vilniaus miesto gy 
to gauna? — 40 to 
tūkstančių kilogra 

kanadiškai skaičiuo 
jant, apie 80 tūkstančių svarų. 
Padalykime iš 200 tūkstančių 
(padarykim jau mažiau gyven 
tojų) — 80.000: 200.000 bus 
400 gramų, mažiau kaip kana 
diškas svaras ir tai viską krū 
von sudėjus — pieną, sūrį, sv 
iestą, varškę. Na, o jeigu Vii 
niuje tikrai yra 300 tūkstančių 
gyventojų, tai išeis tiktai po ke 
tvirti svaro. Bet tai ne visa, 
nes pernai buvo tiktai trečia vi 
so to dalis! Tat, draugužėliai, 
kaip galima gyventi? Ar gi nuo 
stabu, kad žmonės šonkaulius 
laužo spūstyse prie valstybinių 

panto pats trukdymo faktas liu ksilai sužinota, kaip VLIKo lie krautuvių. Toks gyventojų ap 
rūpinimas yra marinimas badu. 
Na, ir rojus gi ten, tikrai sovie 
tiškas rojus. Ar gi ne juokda 
riai taip giriasi?

„Urugvajaus Lietuviai“,

ga perduodami į kraštą atsišau jau vargšas, nei nieko. Geras įvyko. Dėl to, jau, pačioje pra 
kimai. katalikas pilnai būtų supratęs, džioje, buvau redakcijai para

Perduodamos žinios iš laisvo kad čia tik klaida. Vietoje Ve šęs laišką, kad tą klaidą ištaisy 
jo pasaulio bendrai, kiek tai lie lykų papročiai, turėjo būti, Ka tų, tačiau matyt ir ji nerado rei 
čia visą jo gyvenimą: politiką, ledų papročiai, tai viskas būtų kalo ir tur būt tikėjosi, kad ge 
ūkį, religiją, kultūrą ir visą ki negudrybės, kaip p. VI. Mingė ro kataliko vien klaidingas už 
tą. la kad išsireiškė, bet tiki a nenu vardijimas nesugadins.

Perduodamos žinios iš tarp ginčijama tiesa. Geras katali „Draugo“ priede ketvirtoje 
Nukelta į 9-tą pusi.

konfliktai, tarptautinė politikos giasi mūsų laisvės bangoms pa gančių. Medžiaga, gauta per ap 
raida ir pasikeitimai. Bet visa stoti kelią. Tai daro todėl, kad klausinėjimus, o kartais ir ki 
tai perduodama, kaip laisvieji jie supranta šių laisvės bangų tais būdais atėjusi, visų VLIKo 
lietuviai įvykius supranta ir pavojų jų viešpatavimui. Bet ištaigų yra naudojama Lietuvos 
vertina. jų pastangos bergždžios, nes laisvinimo darbui įvairiose sri

Perduodama informacija, ku bangos gali būti keičiamos, o tyse.
ri atitaiso bolševikų Lietuvoje taip pat ir radijo stotys. Oku Per apklausinėjimus buvo ti 
skleidžiamą melą. 1

VLIKo Radijo Tarnyba šie dija, kad VLIKo radijo valan tuviškos radijo valandėlės klau 
kia tikslo, kad Lietuvos žmo dėlės yra rimtas laisvinimo gin somos Lietuvoje ir net Sibire. 

įr nės žinotų tikrą padėtį ir tik klas.
Radijo Tarnybos Centro tiks

nių. Susisiekti su okupuotos jusius su monitoringu ir su ra 
Lietuvos gyventojais lieka tik dijo valandėlėmis. Jis aprūpina 
vienintelis kelias — tai radijo visas radijo valandėles medžią 
bangos. ga ir raštais, kurie perduodami

Tik jos nuneša tiesos žodį, i Lietuvą.
Tik jos atskleidžia kitą pasaulį, Centras rašo reigalingus str 
kur gyvenimas laisvas, kur gy aipsnius pats, bet taip pat or 
venti gražiau, saugiau, kur žm ganizuoja rašymą ir iš kitur, 
onės visko ištekę. Kasdien radijo stotims reikia

Radijo transliacijų svarba į parūpinti medžiagos perdavi 
pavergtą kraštą yra didžiausios mui 50 minutėms, ir kiekvienai 
reikšmės. Pilnai tą reikšmę su -■ 'i'—' iy 
prasime tik tada, kai bus gali 
mumas su kraštu laisvai susi 
rišti.

Nėra abejonės, kad šios trans 
liacijos padeda daugeliui ten kr 
ašte išlikti geru lietuviu, nenu 

pranešimus iš Vilniaus radijo, eiti klystkeliais, palaiko viltį su 
stoties ir užrašo. Pranešimai už silaukti laisvės ir nepriklauso 
rašomi specialių aparatų, o vė mos Lietuvos prisikėHmo.

VLIKo darbas butų nepil Lietuvos atvykusius ar per Lie

radijo stočiai medžiagą tenka 
ruošti vis kitokio turinio.

Centre koncentruojasi visos 
žinios: monitoringo surašytos, 
bolševikų laikraščiuose skelb 
tos, gautos iš liudininkų apklau 
sinėjimo.

Centras, bendradarbiauda 
mas su kitomis VLIKo įstaigo 
mis, apklausinėja žmones, iš

Jos ten anapus yra gerai žino 
mos. Jų perduodamos žinios pli 
nta krašte nesulaikomai. Žmo 
nės pagal girdimas žinias orien 
tuojasi, kas dedasi laisvame pa kaip jie skelbiasi Vilniaus „Tie 
šaulyje, tiksliai sužino, kaip bol sos“ laiške, rašytame iš Mask 
ševikai išnaudoja žmones ir ka vos, grįždami į Urugvajų iš ke 
ip plėšia kraštą, ir, pagaliau, lionės po Lietuvą ir Rusiją, — 
gauna objektyvius davinius, ka rašo, kad „Užsienyje dažnai kai 
ip laikytis vienokio ar kitokio bama, kad į Tėvynę sugrįžtan 
bolševikų spaudimo atveju. čiuosius lietuvius ištinkąs kaž

Laisva Radijo Tarnyba turi koks neaiškus likimas“. Urug 
veikti tol, kol Lietuva bus išlais vajiečjai teigia, kad tai esąs „pr 
vintą iš bolševikiškos vergijos, asimanymas“. Bet tegul šita pa 

, Diktaraitė, 
Kurklietis, Navikauskas, Trins

VLIKas yra ir bus dėkingas sako ne. Kasikas, 
visiems tiems, kurie praeityje , ■ _ . ,
kaip mecenatai prisidėjo prie ši kis, Morkevicius,. Vėlyvienė, Re 
to sudėtingo darbo išlaikymo, 
bus dėkinga ir visiems tiems 
mūsų broliams, kurie, suprasda 
mi šio darbo svarbą, prisidės sa 
vo auka prie tolimesnio išlaiky 
mo ir, gal būt, tobulinimo ir plė 
timo'.

Šiam svarbiam reikalui siųs

vuckaitė, Staniulis, Garbačiaus 
kas, Revuckas, Šiugžda ir Čap 
likas, bet tegul pasako tie, ku 
rie sugrįžo Lietuvon. Kai toron 
tiečiai, sugrįžę į Lietuvą, pasi 
sakė, tai buvo aišku, kad, me 
džiaginiu atžvilgiu, jie iškeitė 
„jautį į žvirblį“. Tas matyti jau 

_ ____ ____ _______ ___________ .. .. vien ’š t0> kad Skeberdis Toron
gaminama 12 nuorašų ir kastų ir jeigu laisvas žodis negalė tuviais bendrose vergų stovyk kime aukų, kas kiek išgali, nes te uždirbdavo, kaip jis pats la 
dien išsiunčiama lietuvių ir ki tų pavergtųjų brolių pasiekti, lose ar kur Sibiro tremtyje. To reikalas ne tiktai svarbus, bet šo, apie 200 dolerių per mėnesį, 
toms užinteresuotoms įstaigo 
ms.

Monitoringo tiksliai užrašy 
tos radijo žinios sudaro pagrin 
dą stebėti visą padėtį pavergto 
je Lietuvoje. Čia atsispindi vi 
sa okupanto politika, krašto

liau perrašomi į puslapius, ku _ _
rių kasdien susidaro iki 24. Pa nas, jeigu šių transliacijų nebu tuvą vykusius, buvusius su lie

Tas žodis veikia smarkiai. Jo kių žmonių yra apklausinėti ši ir skubus. Pinigus galima siųs o Lietuvoje jis gauna 400 rub 
bijosi šiandieniniai Lietuvos pa mtai, ir gautos žinios yra tokio ti: Tautos Fondo centrui: L. lių, — tai jau vien pagal Mask
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Praeities sentimentai ir dabarties tikrovė
Jei po amžių kada skaudūs O A • • • . • ■ ■ . • • •

pančiai nukris Svarstymai apie praeiti dabartį ir ateitį
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs Iii C c

dangus, Vienas žymiausių mūsų kai
Mūsų kovos ir kančios, be ryto bininkų nustebino savo pareiš 

' naktis — 1
Ar jiems besuprantamos bus? i

Maironis.;
Šitas eiles Maironis rašė at 

gimstančios_ Lietuvos vaikams, , 
bet jose išreikšta gili psicholo 
ginė tiesa, kuri yra bendra vi 
siems laikams. Ją galima nukel 
ti toli praeitin ir pritaikyti sc 

; ms kovotojams už Lietuvos 
laisvę, nes ir jie gali būti jau 
nesnių kartų nesuprasti, ai blo 
gai suprasti.
KAD VAIKAI NESUPRAN 
TA TĖVŲ, AR TĖVAI VAI

KŲ, TAI YRA AMŽINA 
TIESA.

Sakoma, kad po kiekvienu sto 
gu eina grumtynės seno ir at 
gyvenusio su atgimstančiu jau 
nu. Gyvenimas eina savo kebu, 
su laiku keičiasi ir aplinkuma, 
žmonės ir jų galvojimas. Vaika 
ms, kuriems negalima atsilikti 
nuo gyvenimo, dažnai nepake 
liu būna su tėvais, kurie yra 
konservatyvūs ir daugiau ar 

( ažiau nuo naujo gyvenimo at 
silieka.

Bet būtų labai neišmintinga 
iš vaikų pusės, jeigu jie viską, 
kas sena, paneigtų, nieko gero 
ten nerastų ir net iš tėvų klaidų 
nenorėtų pasimokyti. Lygiai 
taip pat labai nedėkinga būtų, 
jeigu vaikai viešai nuvertintų 
geriausius tėvų norus, kilniau laiko, tiktai už tai, kad jie lietu viską. 
sias jų pastangas vien tik to vjaį Įdomu pasiskaityti laiškų 
dėl, kad jų akimis žiūrint anų į§ siribo, bet dar svarbiau žino 
darbai turėjo būti kitdhi, arba tį, kas juose rašoma. Neatideng 
anų sukurtos vertybės nėra to darni, kas neatidengiama, vis 
kios, kokių jie pageidautų. dėlto duodame ištraukų ir pri

Maironio pranašystė pirmiau mename tautiečiams, kad reikia .. - ..
šia jį patĮ palietė. Mūsų jauni tuos žmones remti ir šelpti. si vu prikraunu 12 tonų anglių,— 
poetai jo augštai nevertino ir biran ištremtųjų adresus, jeigu

.•?%S?_V_bę_-kO,V_ą,^aiX° Jie yra žinomi, reikia duoti BA 
LFui (105 Grand Street, Bro 
oklyn 11, N. Y., USA), ir patie 
ms nelaiminguosius paremti yp 
ač drabužiais.

Seka laiškų iš Sibiro ištrau 
kos.

šyti apie Radvilus, Sapiegas, 
Pacus, kai jie buvo sulenkėję, 
nemokėję lietuvių kalbos ir rū 
pinęsi daugiau apie savo dva 
rus Lietuvoj, negu apie pačią 
Lietuvą. Kosčiušką gi su A. Mi 
ckevičium P. L. prilygina Pilsu 
dskiui su Želigovskiu.

Buvo ir tokių ortodoksinin 
kų, kurie vardan šventos lietu

RAŠO V. BUTRIMAS Anttai P; LeJis L> 43~
1956), kritikuodamas Sruogie 

kimu, kad mums kartą ant visa šaičio poezijoj yra daugiau lie nes lenkai arba tylėjo, arba pa nės parašytą Lietuvos Istoriją, 
dos reik atsisakyti A. Mickevi tuviškumo, negu pas A. Micke reiškė nusistebėjimą, kad lietu daro jai keistą priekaištą, kam 
čiaus, kadangi jisai rašė lenkų vičių ir pan. . . Vienas gi mūsų viai gali atsisakyti poeto, kuris ji didesnę savo knygos pusę pa 
kalba ir jo raštų dvasia yra mu poetų A. Mickevičių net lenką buvo lietuvių kilmės ir taip iš šventė istorijos periodui po Liu 
ms svetima; kad jisai neatvaiz ms „sugrąžino“, kaipo jiems garbino Lietuvą savo poezijoj, blino Unijos, kada anot jo, len 
davo tikrosios lietuvio dvasios priklausantį. Rodžias šiuo savo ŠIUO IGNORACIJOS KELIU kų bajorai kardais po Lietuvą viškos ramybės ir gero sugyve 
ir būdo; kad rusiškoj Baltru mostu jokio efekto nepasieke, DAR TOLIAU NUEITA. • . . ....

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMO NEW YORKE 1956 M. 
LAPKRIČIO 16—17 DIENOMIS DALYVIAI

Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje min. Roberts Liepinš. Antroje gėla, J. Tysliava, J. Audėnas, 
sėdi: A. Aleksis, E. Mikužiūtė, eilėje: S. Gegužis, pulk. J. Šie P. P. Dargis, Dr. A. Trimakas, 
V. Kvetkas, Dr. P. Grigaitis, L. petys, A. S. Trečiokas, S. F. Ba J. Grigalius, J. Arlauskas, J. Pe 
Šimutis, V. Sidzikauskas, prof, kanas, Dr. M. J. Vinikas, Dr. trėnas, M. Vaidyla, K. Bielinis, 
J. Kaminskas, J. Matulionis, M. Devenis, P. Vainauskas, Th Dr. M. Brakas, A. Morkus.

omas Matas. Stovi: Dr. K. Jur

švaistėsi. Kam, girdi, daug ra nimo su kaimynais linkę mūsų 
etnografinės sienas siaurinti, at 
sisakant nuo mišrių sryčių, bū 
tent, kaikurias vakarines ir ry 
tines srytis, kur lietuviškai kai 
bantieji nesudaro didžiumos, no 
retų užleisti kaimynams be di 
delio galvos kvaršinimo.

NEMATUOKIME SENOS 
ISTORIJOS ŠIŲ DIENŲ 

MASTELIU.
Analizuodami istorinius įvy 
kius, ar įvertindami istorinius 
asmenis, pirmiausia turime su 
prasti tos epochos galvojimą ir 
anų laikų sąlygas, jeigu norime 
reikalą atvaizduoti teisingai. 
Nesąmonė būtų tikėti, kad A. 
Mickevičius, arba Radvilai, Sa 
piegos, Pacai, ar Barboia Rad 
vilaitė ir kiti panašūs nemokė 
jo lietuviškai kalbėti. Prileis 
kim, kad lietuviškai nemokėjo 
bajorai iš gudiškų Lietuvos sri 
čių, bet kaip galėjo jos nemokė 
ti tie, kurie gyveno Lietuvoj irLAIŠKAI Iš SIBIRO IŠTRAUKOS IŠ KOLŪKIEČIŲ LAIŠKŲ

„ . . . Už Uralo — žemės ga nos taip ir slenka. Kol sveiki, Maskvai pravėrus truputį „Daug žmonių iš mūsų kraš
lo. . .“ daugelis Lietuvos žmo galime gyventi, bet jeigu su geležinę uždangą, iš Lietuvos to išvežė į Rusiją. Daugelis mū
nių vargsta didelį vargą, kenčia sirgtume, nežinau, kaip būtų, ir plačiosios Rusijos pasipylė sų kaimynų iš Rusijos negali su
dideles kančias ir. . . miršta be Dar kartą Jums dėkojame už daugybė laiškų. Kadangi dau grįžti. Bendrai, per tiek metų

..x *»: i—j •< gumas Lietuvos žmonių gyve viskas pasikeitė net tie patys
na kaimuose, o kaimai sukolek laukai ir pievos. Žiegždrynai 
tyvinti į kolūkius, tai daugelis vidulaukėje apaugo miškais. Įd 
laiškų ateina iš kolūkiečių. Čia omu jums būtų sugrįžus į tėviš 
mes duodame būdingesnių iš tų kę. . .“ 
laiškų ištraukų, nieko nekeisda 
mi, bet atsargumo sumetimais 
nenurodydami nei vietų, iš ku 
riū jie rašyti, nei rašiusiųjų ko 
lūkiečiū pavardžių. Štai tos iš 
traukos:

„ . . . Labai dėkoju už vais 
tus, kuriuos rašote išsiuntę. 
Kad esu nusilpus, tai teisybė, 
už tad, kad persunkus darbas. 
Vežu anglis. Per 8 vai. kastu

tai ir pavargstu. Dabar sveriu 
60 kilogramų (apie 120 svarų). 
Dirbu pamainom, tai netvarkin 
gai tenka valgyti, todėl skilvis 
nesveikas. Jūs klausiate, ko 
man svarbiausia reikia. Tai ką 
atsiusite, man viskas bus gerai, 
kas nuo jūsų atlieka. Žiema čia 
labai šalta, iki 50 laipsnių C. 

„ . . . Nežinau, ar Jums kas (kanadiškai — apie 58 žemiau

nizmui. Čia Maironis kaltas tik 
tiek, kad jo poezija pasiekė šie 
los gelmes tautoj ir ten išsilai 
kė iki šiai dienai. Tauta Mairo 
nio poeziją skaitė, dainavo ir 
deklamavo daugiau, negu jau 
nųjų poetų poeziją. Šių dienų 
augštojo poezijos meno maste 
liu jo nematuokime, — jisai už parašė, kad mes Sibire jau 8 me nulio F.). Kartais tenka reng 
ims tinkamą vietą mūsų litera tai ir kad mano bragioji mamy tis šilštai, o drabužių nusipirkti 
tūros istorijoj. Jeigu mūsų jau 
nieji poetai būtų pradėję rašy 
ti tada, kada Maironis savo po 
ezijoj tautos pavasari skelbė, 
gal būt jie būtų rašę tomis pa 
čiomis temomis, tokiu pat eilia 
vimu ir stiliumi, tik abejoju, ar 
jų lyrika būtų išėjusi geresnė.

Bet ne vien Maironį čia turiu

* * *
„Aš esu augštojo jau mokslo 

ir kvalifikuotas specialistas, 
apie ką ir noriu Jums, dėdyte, 
pasigirti. Gaunu 500 rublių at 
lyginimo už mėnesinį darbą.

„Kolūkyje dirbame. Nelygu Tat gyvename gerai. Bet kai 
diena — vieną dieną uždirbi ki Naujiems metams sumanėme 
lą (2 svarai) grūdų, kitą tiktai pasidaryti geresnį stalą, pasiro 
200 ar 100 gramų. Už praeitus dė, kad paršelis 360 rublių, o žą 
metus gavau 175 kilų ingių ir sis 60—70 rublių. Bet mes ne 
17 rublių pinigais. Tai yra ma nusimename, nes gi, kaip sako 
no metinis uždarbis. Be to gau ma, „ne viena duona žmogus so 
nam 60 arų sklypelį, už kurį tus“. Mes turime teatrų, kur 

tė jau 7 metai kai ilsisi Sibiro nėra kur ir nėra kuo. Žiūrime, reikia išmokėti labai daug. Lai nujėjus užsimiršti, kad norisi va 
kapuose. Daug per šį laiką per kad bent pavalgyti būtų. Gal kau karvę, du paršus ir kelias Įgyti. O kai iš teatro sugrįžti, 
gyventa, bet kas padaryti, jei turite kokį atliekamą megztinį, 
gu toks likimas. Nedaug turiu panešiotą. Neturiu ir palto, bet 
giminių. Žinau, kad turiu dėdę tai jau didelis daiktas ir Jums 
Kanadoje, bet nesitikėjau iš to sunku bus rasti. Čia paltui me 
kios tolybės gauti žinių. Apsi džiagų visai nėra kur gauti. Siu 
verkiau gavus laiškelį per drau sdami, jei ką galėsite, neskriau 
gę ir dar. . . medžiagos sukne skite savęs. Parašykite, kaip 

galvoj. Pasitaiko, pavyzdžių, lei. Buvo didelis džiaugsmas, jūs gyvenate, ar ten su jumis 
kur senosios vertybės dar ryš ” 
kiau suignoruojamos, ar abejin 
gai atmetamos. Pernai

/< ĖJO ILGI GINČAI DĖL 
\ ADOMO MICKEVIČIAUS,

vištas. Tai ir visas mūsų turtas, tuojau eini miegoti ir miego 
Su maistu šiaip taip su vargu damas gali sapnuoti, kad vai 
verčiamės, bet su apsirengimu gai ne tiktai paršelieną, žąsieną, 
visai bloga. Dar kas turėjo iš bet ir kalakutieną. Tat atsikeli 
seniau, šiaip taip loposi, bet ko sotus, prisivalgęs ir eini į dar 
lūkiečiui nusipirkti apsirengi bą, o ten jau nėra kada galvoti 
mo nėra iš ko“. apie valgį.

* * * * * *
„Seirijų miestelis per karą vi „Mūsų kolūkis apima visą va

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L. YATES
HA 0864

1410 Stanley — kamb. 411 
Kmp.St.Catherine, Montreal

visur tą kalbą girdėjo, nes tai 
buvo kasdieninė darbo ir namų 
apyvokos kalba. Paprastoji liau 
dis, tarnai, kareiviai kalbėjo lie 
tuviškai, nes kaip gi kitaip jie 
galėjo kalbėti. Gal būt didės 
niuose miestuose lietuvių kalba 
rečiau buvo girdima, nes ten bu 
vo mišri kalba, lygiai, kaip miš 
rūs ir jų gyventojai. Bet ir mies 
tai sulenkėjo daug vėliau, rusų 
valdymo' metu. Tada mes ir lie 
tuviškai kalbančius pietų ir ry 
tų plotus užleidom lenkams ar 
ba gudams. Tik bukapročiai ka 
sdien tą kalbą girdėdami nega 
lėtų jos mokėti.

Kai dėl A. Mickevičiaus, tai 
jisai daug kalbų mokėjo įskai 
tant seną graikų ir lotynų kai 
bas. Jisai matyti labai lengvai iŠ 
mokdavo. Kaip gi jisai galėjo 
lietuvių kalbos neišmokti daŽ 
nai ją girdėdamas ir net retkar 

Nukelta į 4-tą psl.

Kolūkie

Kaip būtų laiminga mano ma yra daugiau lietuvių ir kaip jūs
ma, jei ji būtų gyva. . . Nuėjau kalbate — lietuviškai ar anglis sai išdegė. Liko tiktai jo pakraš Įsčių. Gyvename senose vieto
prie jos kapo ir norėjau jai iš kai. Tiesa, parašykit, kur jūs čiai. Žydų nėra nė vieno. Tur se, savo senuose namuose, ku
pasakoti savo džiaugsmą, bet gimę Lietuvoje. Čia pas mus gai esti Alytuje ir Lazdijuose, rie sensta ir griūva, nes niekas Ii ir tuos vėjas neša.
šaltas kapas sugrąžino mane yra žmonių iš visų Lietuvos bet turguose nėra kas veikti, jų netaiso. Mes patys netaiso čiai, jeigu neturi dviračio, tai vi
namo su dar didesniu sielvar kampų, tai gal ir iš Jūsų kraš Druska kooperatyvuose pigi, me, nes neturime kuo taisyti, sas susisiekimas — pėstute. Ko

ar jis lietuvis, ar nelietuvis, ar tu. . . Gyvename su tėte. Aš dir to rasis. Na, ir dovanokit. Jei bet cukraus dar nė karto koope Daugumos stogai jau prakiurę lūkiečiai žvėrėja. Nesantaikos
jo poezijos dvasia lietuviška ar bu druskos fabrike, o tėtė sar gu ką negerai parašiau, tai ma ratyve nebuvo galima nusipirk ir teka, kai lyja lietus. Žemę nuodija gyvenimą. Nesupranta
ne lietuviška, pagaliau ar jis gu. Maistui užsidirbam, badu ne barkit ir patarkit, o man tas ti“. 
priklauso mums ar lenkams? nemirštam, — pusbadžio die bus vienas malonumas. . .“ * * * dirbame traktoriais. Javus ker ma, iš kur tie pykimaisi atsi 

ta kombainais. Arklių — vos ke randa“.

ir rezultate majoras Skučas iš 
leistus gimdymui pinigus atgą 
vo.

133. KEISTUMAI SU 
PENSIJŲ ĮSTATYMU

Mudviem su majoru Zubriu

nebus iš kur paimti,
mes atsakėme trumpai: iš 3 mi 
lionų aukso rublių, kuriuos bol 
ševikai mums atvežė.

Reik pasakyti, kad
rusų 3 milionai rublių

krautuvininkas pagavo jį, kai 
tas iš jo kasos pavogė 3 rublius. 
Buvo teismas, kuris jį nuteisė 
sąlyginai, bet po to jam prie 
tos pensijos iš gubernatoriaus 
sumų buvo pridedama dar po 
15 rublių mėnesiui.

Turiu prisipažinti, kad, reda

ŽVILGSNIS PRAEITIN užrašiau rezoliuciją:

Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu barRntv°aTuo^
(Atsiminimų ištraukos). „visai konkrečiai davinius pa

RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS čiupinėti“.
MINISTERIS PULK K ŽUKAS Po dienų buvau Kaune, buvo pavesta suredeguoti Ka buvo ne kažkokia mums kontri

Kanceliarijos viršininkas kap. rių Pensijų įstatymas. Pasisten bucija, bet tik proporcionalė da guodamas Karių Pensijos įstaty 
10-to pėstininkų pulko vado Kubilius sakė, kad viceministe gėme, kad šis įstatymas apimtų lis Rusų buv. imperijos pensi mą, aš turėjau galvoje ir savo

žmona, ponia Skučienė ruošėsi ris majoras Papečkis dėl mano kuoplačiausiai karių aprūpini jos ir emeritalinės kasos. kailį, nes jau seniai buvau ištar
rezoliucijos siuto ir dar nežinia, mą. Čia buvo numatyti ir inva Paskutinį įstatymo projekto pąvęs gauti pensiją. Deja, 
kuo tas pasibaigs. . . lidai, ir netekę sveikatos, ir žu straipsnį dėl keitimųsi pensijos, mano pastangos buvo bergžd

Turėjau kitų reikalų, taigi nu vusiųjų karių šeimos, ir atitar besikeičiant atlyginimui, aš ar žios.
ėjau pas majorą Papečkj į kabi navę kariuomenėje nemažiau gumentavau taip: negalima ga 
netą. 20 metų. rantuoti jokios valiutos pašto
_ . . , . ... vumo, tame skaičiuje ir lito irRankos nepaduodamas pradėjo Is savo gyvenimo praktikos nežinia kokia bus lito pirkimo 

karstai
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r - Kai anglai, svečiai, jau gero važiuoti j Rauną gimdyti, bet 
\ ai įsilinksmino, ant retežėlio

ouvo įvestas gautas iš kun. Mi 
rono mažas vilkutis. Šoko mū 
sų svečiai iš vietų ir kaip visai 
maži vaikai pradėjo apie jį šo 
kinėti. F
bet anglų valdžia neleido įsivež
ti, nes
Anglijoje jau prieš 300 metų
užmuštas paskutinis vilkas, patariau jam parašyti raportą
Vilkų kailius, o šernų lietu jr pridėti visas sąskaitas. Rapo 

viškai pagamintus kumpius nu rtą pasiunčiau į ministeriją ir 
vežė jiems mūsų pasiuntinys prašiau grąžinti jam išlaidas.
Anglijoje, inžinierius Norus Na 
ruŠevičius.

132. SUSIDŪRIMAS DĖL 
SKUČŲ GIMDYTUVIŲ

Matyt, iš prigimties esu peš 
tukas ir be susikivirčijimo ii 
gai negaliu būti.

gimdymas įvyko (truputį per 
anksti ir ji pagmidė mergaitę 
Kalvarijoje. Daktaras, akušerė 
ir kitos išleidos kainavo, rodos, 

_ 130 litų, tai yra pigiau, neguPadovanojau jį Jiems buvo tam numatyta.
Žinodamas majoro Skučo ne

Po gruodžio 17 d. perversmo, 
kai karininkai buvo 

ypatingai favorizuojami 
žinodami pinigų vertės kritimo galia, keliems metams praslin ir jiems 3 kartus buvo žymiai 

visai gerą materialinę padėtį, man iškalbinėti už tokį įžeidi pasekmes, mudu paskutinį įsta kus. Kad būtų vaizdžiau, aš pa keliamas atlyginimas, tai kas 
mą ir pasakė, kad paduos minis tymo straipsnį taip suredagavo pasakojau vieną būdingą įvykį kart algų padidinimo įstatymas 
teriui raportą, prašydamas mame: Kaune, buvusį apie 1890 m. baigdavosi taip:
ne nubausti. ,,Besikeičiant atlyginimui tik Kur dabar M^etropolio viešbu ,,8is įstatymas neliečia pensi

— Tuščia jų, pone ministeri, rosios tarnybos kariams, atitin tis> tuo laiku stovėjo nedideli na ninku“.
geriau nepduokite. Man bus ne karnai keičiasi ir pensijos dy mėliai su krautuvėmis . Pas vie Susidarė didelis nelogišku 
malonu, bet koks didelis konfū dis“. ną krautuvininką, Jančauską, mas, kai išėję į pensiją trims

Kuriam laikui praėjus, gau zas bus ir jums už tokį nutari 
nu susirašinėjimą atgal su to mą. Kaip sau norite, bet „kon 
kiu raštu: I

„Ūkio taryba, apsvarsčiusi dytas kūdikis ir būti negali. Čia komisHose j komisijų samnro - . - . .
majoro Skučo raportą, rado, jau nei simuliacijos, nei jokios tavjmus kad toks _jatus kuris po turkų karo išėjo į pen padarysi, nes pirmieji išėjo iš 
kad išlaidu grąžinimui nėra ko apgavvystės tikrai nėra. Aš tą jai v,,°"3 "° «« ir tri nanrastn kariu Inomn
nkrečių davinių. Majoras Pa Tamstai užtikrinu. mojimas del busimu pensijų
pečkis“ (viceministeris). Pradėjome kalbėti žmoniškai pareikalaus daug lėšų ir jų

Šį įstatymo projektą teko 
, . mums referuoti ir ginti Seimokretesmų davimų kaip pagim Krašto A s ir Finansu 
rh/rOo biiriilric ir nnrrnli r'io - ... * °

; Susidarė didelis nelogišku 
na krautuvininką, Jančauską, mas, kai išėję į pensiją trims 
užeidavo palošti šaškėmis 

dimi&ijonuotas majoras
Sventoržeckis,

metams po perversmo praslin 
kus, gaudavo du kartu didesnę 
pensiją, negu tokie pat kariai, 
išėję prieš perversmą. Nieko ne

siją. Gyveno jis su žmona ir tri paprasto karių luomo, gi anttie 
mis vaikais iš pensijos. . . 5 rub ji — iš „privilegijuoto“.
liai 60 kapeikų mėnesiui. Kartą Bus daugiau.
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Praeities sentimentai LAUREATŲ LITERATŪROS
vakarą suruošė Adelaides atei Vokalinėje dalyje pirmą kar 
tininkai sendraugiai. Aktorius tą pasirodė A. Uknevičiūtė (A. 
J. Vensolvavičius vykusiai pa Gučiuvienės mokinė) padaina 
skaitė ištrauką iš Landsbergio vo: „Vai pūtė, pūtė“, „Pasvars 
„Kelionės“-, J. Vabolienė — iš tyk antele“, St. Šimkaus „Kur 
A. Pūkelevičiūtės „Astuoni la bakūžė samanota“ ir A. Kača 
pai“ romano, Br. Zumeris ištr nausko „Vai gražu ant kalno“, 
aukų iš savo „Kelionės“ ir ruo Užbaigai A. Gučiuvienė su 
šiamos spaudai knygos „Bara savo mokine duetu padainavo 
kai“, J. Bardauskas paskaitė — f. Gaubo „Lopšinę“ ir St. Gai 
ištrauką iš Alės Rūtos „Trum levičiaus „Laukiu vis“.

šiai1). Juk raštiška lietuvių kai Gerbiamieji, A. Mickevičius Pa diena“, E. Varnienė — H. • Šveicarų Gvardija atšventė
ba jo laikais egzistavo tik labai yra bendras mums ir lenkams, Radausko eilėraščių iš „Žiemos 450 metų įsteigimo pubilėjų.
neskaitlinguose, daugiausia re panašiai, kaip yra bendras Žal daina“, Pulgis Andriušis iš sa Šveicarų Gvardijos steigėjas bu
liginio turinio raštuose. Tada girio laimėjimas ir daug kitų ge ’
dar nebuvo nei Jablonskio, nei rų ir blogų dalykų mūsų bend 
Būgos, nei kitų. Stanevičiaus roj 500 metų istorijoj. Istoriją 
oda Žemaičių Šlovei skirta taip turime prisiimti tokią, kokia ji 
pat nekokia lietuvių kalba bu ištikro buvo. Realistiškai ima 
vo parašyta, nors tai ir buvo nt, tiktai toks gali būti ginčo 
jo gimtoji kalba. Manau, kad ir sprendimas dėl A. Mickevičia 
A. Mickevičius negeriau lietu us. Mes negalime A. M. atsisa 
vių kalba tokią odą būtų para kyti, nes jisai buvo mūsų kil 
šęs, kuomet lenkų kalba jisai mės žmogus, rašė daugiausia 
kūrė šedevrus. ’ apie Lietuvą ir savo raštuose

A. Mickevičius nesukūrė to išgarbino ir iškėlė ją viso pa 
kio realistiškai gryno lietuvio viso pasaulio akyse. Bet būki 
tipo, kokį sukūrė Krėvė-Micke 
vičius, kuris gyveno ir rašė jau 
atgimstančios Lietuvos laikais. 
Abu Mickevičių skirią 100 me 
tų laikotarpis. Senesnysis Mic 
kevičius gyveno ir rašė roman 
tizmo laikais, Bairono įtakoj ir 
jisai negalėjo sukurti tokio rea nes, gal panašiai, kaip Pilsuds 
listinio lietuvio tipo, kokį suku kis, o gal taip, kaip Donatas Ma 
rė jaunesnysis, Krėvė-Mickevi linauskas ir Remeris. Bergždžia 
čius, gyvenęs mūsų laikais. scholastika būtų apie tai disku 

Taip, A. Mickevičius netikė tuoti. 
jo į Lietuvos atstatymą senose 
istorinėse ribose. Jisai manė, nūs mūsų istorijos periodas po 
kad lietuvių tauta, parodžiusi Liublino unijos. Negalėdami 
stebuklus savo atsparamu vaka nuo jo atsisakyti, dažnai neno 
ruošė ir savo ekspansija rytuo rime apie jį daug kalbėti, beve 
se, perdaug nukraujavo, per lijame verčiau apie jį patylėti, 
daug išsieikvojo plačiuose ry Ir Narbutas, tas jautrus lietu 
tų plotuose, panašiai, kaip sria vis, nors ir lenkiškai rašęs, taip 
uni upė, išsiliejusi į plačią ly x —1—-- -x_
gumą savo srovę sulėtina ir iš 
siskirsčiusi į daugelį sėklių upe 
lių, pagaliau, visai pranyksta. 
Tisai manė, kad sena istorinė 
Lietuva ir jos heroinga praei 
tis tiktai pasakose gali atgimti 
(Įžanga „Konr. Valenr.“).

BET A. MICKEVIČIUS 
NENUSTOJO TIKĖJĘS 
LIETUVIU TAUTOS 
ATGIMIMU IR JOS 

IŠSILAISVINIMU 
iš rusų jungo, tik tą atgimusią 
tautą jisai vaizdavosi jau ki 
taip, negu senoji paganoškoji sukurti, kaip tik tame mūsų feo 
lietuvių tauta jos didybės lai dalų valdymo periode. Reik su 
kais. Patį išsilaisvinimą jisai tikti, kad daug ir klaidų pada 
suprato ne kitaip, kaip kartu ryta, daug ko nenumatyta, kas 
su lenkų tauta. Jisai šias dvi paskui baigėsi fatališkai, bet tai 
tautas skyrė esmėj, bet abiejų yra mūsų istorijos likimas, 
politinį likimą skaitė surištu. 
Tais laikais jisai ir negalėjo ki 
taip galvoti, nes nieks tada ki 
taip negalvojo, ypačiai po 3 ge
gužės konstitucijos, kada for 
maliai abi tautos ir abi valsty 
bės politiškai skaitėsi galutinai Daugiau kaip 200 metų perio 
susiliejusios. Anuomet nei Sta das tarp Liublino unijos ir pas 
nevičia, nei Valančius, nei Dau kutinto padalinimo perdaug yra 

 ilgas, kad mes galėtumėm jį pa 
!) NL red. žiniomis, viename likti neužpildytą. Neužpildysi 
muzėjiniame rinkinyje, Montre me mes patys, padarys tai kiti, 
alyje, yra A. Mickevičiaus ran apeidami mus pačius, musų var 
ka užrašytų lietuvių liaudies d9, musų vaidmenį tų laikų isto 
dainų fotokopijos. Kas ypač sv r*j°j- Kiti tai darė iki šiol, da 
arbu, lietuvių liaudies dainos, rYs tai ir toliau. Net ir gudai 

pa yra pasišovę pasiimti iš mūsų 
tai, kas jų galvojimu yra men

KNYGOS

Tada dar

Atkelta iš 3-čio psl.
čiais įvairiomis progomis ją pa kantas, nei visi kiti susipratę 
studijuodamas. Jisai nemokėjo lietuviai dar nebuvo separatis 
jos gramatiškai, nes mokyklose tai politine prasme.
jos nesimokė, nemokėjo jos nieks negalvojo apie Vasario 16
tiek, kad galėtų kurti savo po d. aktą. Net Baranauskas, jau 
eziją, bet neabejoju, kad jisai mūsų laikais, galima sakyti va 
ta kalba galėjo naudotis savo sario 16 akto išvakarės, dar sm 
kasdininiuose reikaluose, renka erkė separatistines mūsų ten 
nt liaudies mitologiją ir pana dencijas.
šiai’). Juk raštiška lietuvių kai

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 
dvasiškai. Todėl, artėjant Kalėdoms, įsigykime sau ir dovanų 

artimiesiems vaikams ir jaunimui.

me objektingi ir sutikime, kad 
ir lenkai negali jo skaityti sveti 
mu ir išbraukti iš savo literatu 
ros, — tai jiems neįminoma.

Kas gali žinoti, kaip A. M. 
16 Vasario Aktą būtų priėmęs, 
jeigu mūsų epochoj būtų gyve

scholastika būtu apie tai disku

Daug kam iš musu nemalo

vo naujai išleidžiamos knygos vo popiežius Julijus II, kuris 
,,Rojaus vartai“ ir nemaža juo sunkiais laikais pakvietė 150 šv 
ko sukėlė nauju „Sportininkas eicarų saugoti Popiežių ir Va 
pensijoj“ feljetonu. tikaną.

KODĖL SMALSŪS ŽMONĖS SKAITO DARBĄ?
Kultūros ir visuomenės mokslų žurnalą Darbą skaito todėl, 

kad jis yra
— jvairus savo turiniu: šalia straipsnių politikos, ekonomikos, 

mokslo, literatūros ir meno klausimais, DARBE telpa ei
lėraščiai, apysakos, nuotraukos, skaitytojų laiškai ir kita;

— platus savo akiračiu: DARBAS seka ne tik Lietuvos bei 
išeivijos lietuvių gyvenimą, bet nagrinėja ir visuotinės kul
tūros problemas;

— skirtingas savo nuotaika: DARBAS kritiškai, bet drąsiai 
gina ir ugdo demokratines bei humanistines vertybes lie
tuviškajame gyvenime;

— gyvas savo kalba ir stiliumi: DARBE rašoma ne prastai, 
bet paprastai ir patraukliai Įvairaus išsilavinimo skaityto
jams ;

— nebrangus savo kaina: DARBAS išeina ketui is kartus per 
metus, bet kaštuoja tik $ 2.00 metams, $ 5.00 trejiems me
tams; studentams — $.1.50 metams; paskiras numeris — 
55 et.

Atsiuntusiems savo adresą Darbas siunčiamas susipažinti 
nemokamai. Jei po to norima, kad DARBAS lankytųsi ir atei
tyje, tereikia pasiųsti pinigus tuo pačiu adresu: DARBAS, 
636 East Broadway, So. Boston 27, Mass.
Naujausiame Darbo numeryje rašo: K. Barėnas, doc. A. J. 
Greimas, prof. J. Kaminskas, J. Kizinis, A. Landsbergis, J. 
Liūdžius, prof. V. Stanka, R. Šilbajoris, V. Tarvydas, A. Va- 
luckas ir kiti tokiais aktualiais klausimais, kaip įvykiai Rytų 
Europoje, nūdienė literatūra Lietuvoje, kultūros kongresas 
Čikagoje, sukilimas Suvalkijoje, G. B. Shaw sukaktis, gen. S. 
Raštikio ir kun. S. Ylos knygos, bei eilė kitų dalykų, kurie 
rūpi kiekvienam smalsiam žmogui.
Darbo užsakymas savo bičiuliams yra pati geriausia dovana 
švenčių proga!
Tiems, kurie DARBĄ užsisakys arba savo prenumeratą at
naujins ligi 1957 m. kovo mėn. 1 dienos, daroma nuolaida:

$ 1.50 metams; studentams — $ 1.00.

Anglų-li.etuv'iu ŽODYNAS, naujas ...................................... 4.00
Gen. Raštikis^ KOVOSE UŽ TĖVYNĘ..........................$ 6.50
Jūrininko SINDBADO NUOTYKIAI ............................... .2.00
H. Radauskas. ŽIEMOS DAINA. Premijuota ..................3.—-
J. George. MOTERYSTĖ.......................................................... 3.—
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA, diplomato atsiminimai . . . 4.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
M. Laupinaitis. AŠ KALTINU ................................................5.00
Br. Grimų PASAKOS ............................................................... 3.—
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................0.50 j

A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės ............................... 2.50
Žurnalas VARPAS, su aktualijomis ...................................... 1.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ..................6.00
L. Dovydėnas. NAKTYS KARALIŠKIUOSE, apysaka 2.00
M. Jelucič. CEZARIS. Romanas. 3 dalys po ....................2.00
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO................................... 1-50
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas....................................... 3-50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ..................... 2,20
Žurnalas LIETUVA .............................................................. 0,5u
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.....................................1,50
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................  1-00
Meritnee. KOLOMBĄ, romanas........................ 2,50
L Jankus. PO RAGANOS KIRVIU.......................................1,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ..............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ......................... $
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI...................... $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS .........................  $
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ...............................
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas.............
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.............
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...........................
S. Zobarskas, RIESTAuSIO SuNUS, vaikams . . . 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams.........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ...........................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iŠ sanskrito ............. $
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės ...... $ 
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA..........$

Be to yra gauta keliolika rūšių lietuviškų plokštelių, kurių gali 

ma įsigyti „Nepriklausomos Lietuvos“ redakcijoje. Plokštelės 

kaina $ 2.50.
Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville l^asalle, 

, Montreal 32, P. Q., Canada.
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pat sulaužė savo plunksną, sta 
tydamas tašką ant Liublino un 
ijos. Laikas parodė, kad tas bu 
vo padaryta visai be reikalo. Ir 
po Liublino' unijos faktinai Lie 
tuva gyveno savu, nuo Lenki 
jos atskiru gyvenimu, turėjo sa 
vas sienas, savus Įstatymus, sa 
vo iždą, kariuomenę, papročius 
skirtingus nuo lenkų ir Mask 
vos rusų papročių, Vedė sun 
kius karus su Maskva, ir lenkai 
nevsiada ateidavo i pagelbą, sa tuviškai esą nemokėjo, nors sa lis skirtumas, bet tautinio skir vienu brūkšniu pravesti ribą palaikė, 
kydami, kad tai ne jų reikalas, ve skaitė lietuviais. Mūsų aki tumo nebuvo ir vieni ir kiti va 

Vilniaus ir kitų ivetų kultūri mis žiūrint, tas yra netik kok dinosi lietuviais, nes, kaip sa 
niai paminklai didžiumoj buvo tu, bet ir nenuoseklu, kadangi kiau, anais laikais tautybės są 

mūsų laikų tautybės sąvoka yra voką nesirišo su kalba, 
surišta su kalba. Mūsų laikais Tą pati anais laikais galima 
beveik neįmanoma, kad pav. ka buvo rasti ir visur kitur Euro 
ralius savo valstybinės kalbos poj. Vengrų ir čenkų bajorija gu priimtume vienašališkos ri ruosę ir šiaurėj, tuo būdu buvo 
nemokėtų, o anais laikais tai buvo perėmusi vokiečių kalbą, bos pravedimą, pasitraukdami atstumti nuo Oderio ir jūros 
buvo paprastas ir visiškai priim Prancūzų kalba buvo madoj po iš ginčytinų pozicijų. Reik pir Lenkų emigrantai dar šaukia 
tinas dalykas. Ir Jadvyga ir Jo visą Europą, net rusuos oficia miau pamėginti skirtumus išly dėl Vilniaus ir Lvovo, bet su 
gaila atvykdami Į Krokuvą vie lioji salionų kalba buvo prancū ginti, abipusiškai išsiaiškinti gi laiku jie nutils šaukę, arba jų 
nas iš Vengrijos, kitas iš Lietu ziška, nors valstybinė kalba bu nčytinais klausimais, pagaliau balsas nebus reikšmingas atsi 
vos, nemokėjo lenkiškai. Jogai vo rusiška. Vokiečių karaliaus galime patys sau nustatyti nusi ’
la netgi niekad gerai lenkų kai’ Friedricho Didžiojo dvaro kai leidimų ribą ir tik po to galima 
bos nebuvo išmokęs. ba buvo prancūziška; patsai ka mė’ginti išvesti aiškią abiejų pu

Čia turiu pakartoti, ką anks ralius daug geriau kalbėjo pran šių pripažintą ribą. Kantrybės, 
čiau esu pasakęs, jog negalimas cūziškai negu vokiškai, buvo di gerbiamieji! 
dalykas, kad anų laikų mūsų delis prancūzų kultūros gerbė 
bajorai bent lietuviškose valsty jas, nors ir didelis politinis pra 
bės srityse būtų nemokėję lietu ncūzų priešas. Net vokiečių na 
viškai. Jie gi susidurdavo su lie ciai, dideli Fr. D. garbintojai, 
tuviškai kalbančia liaudimi, kas sakydavo, kad jisai blogai vo 
dien tą kalbą girdėjo ir kaip gi kiškai kalbėjo, bet buvo didelis 
galėjo jos nemokėti. Negi kai vokiečių patriotas ir jo nuopel 
bedami su liaudimi jie vertėjų nai Vokietijai buvo tiek dideli, 
pagelba naudojosi. Anais lai kad jam atleidžiama už tą apsi sauliniu karu ir rusų okupacija 
kais lietuvių kalbos ribos ėjo leidimą. baigėsi tasai lietuvių - lenkų sa
daug toliau Į pietus ir rytus, ne Kaikada svetimi prikiša mu ntykių periodas, kuris buvo pra 
gu mūsų laikais. Lietuviškos ms, kad mūsų valstybinė kai sidėjęs mūsų Aušros laikais ir 
sritys pradėjo greitai lenkėti ar ba buvo ne lietuvių kalba. Dėl ypatingai buvo aštrus Nepri 
ba gudėti tiktai rusams valda tokio priekaišto taip pat netu klausomos Lietuvos laikais po 
nt, po 3-čio padalinimo, po retume perdaug jaudintis. An I-mojo Pasaulinio Karo. Dabar 
1795 metų, viso gal 100 metų ais laikais 
laikotarpyje.

LENKAI NUSISKŲSDAVO, 
KAD BENDRUOSE SEIMUO 

SE NET 18 ŠIMTMEČIO 
GALE NEGALĖJO LENKIS 

KAI SUSIKALBĖTI SU 
DAUGELIU LIETUVOS 

BAJORŲ

ten, kur reikalai yra labai susi Buvo ir yra lenkuos ir priešin 
pynę, kur kelių amžių bėgyje gų nuomonių, būtent, kad Liub 
ėjo 2-jų kultūrų susidūrimo ir lino unija lenkams nebuvo nau 
asimiliavimosi procesas. Grei dingą, nes surišo rankas rytuo 
tas tokios ribos išvedimas išei se ir užtat jie negalėjo išlaikyti 
tų ne mūsų naudai, ypačiai jei savo etnografinių sričių vaka ■ 

■

KOKIA TO PERIODO IS 
TORIJA BEBŪTU, MES NE 
GALIME JOS ATSISAKYTI, 

NES TAI YRA MŪSŲ 
ISTORIJA.

IKI ŠIOL GINČYTINUOSE 
KLAUSIMUOSE BUVOME 
KANTROS, NET UŽSISPY 
RĖLIAIS KITI MUS PAVA 

DINDAVO, BOKIME 
KANTRŪS IR TOLIAU.
Reik manyti, kad su 2-ju Pa

ne tiktai užrašytos
ties A. Mickevičiaus ranka, bet 
yra jo paties ranka pažymėtas kai apsaugota, 
metravimas bei ištarimas, kas L.metravimas bei ištarimas, kas Daug ką veikia slegiančiai, 
jrodo, kad jis lietuvių kalbą mo kad musų didikai ir paprastieji 
kėjo gana gerai. Red. bajorai kalbėjo lenkiškai ir lie

Bebalsė, bet turinti pasiseki
mą televizijos žvaigždė.

Taip Kalėdų senis — banta 
Claus-—sutiko naujuosius 

metus.

padėtis labai pasikeitė ir vienie 
ms ir kitiems. Kaip ilgai ši pa 
dėtis gali nusitęsti, niekas nega 
Ii pasakyti. Lygiai taip pat nie 
ks negali pasakyti, kaip ta pa 
dėtis atrodys net ir rusui okupa 
cijai vienur ir kitur pasibaigus. 
Gali iškilti ir nenumatytų prob 
lemų. Aišku tiktai viena, kad 
lietuvių lenkų santykiai turės 

sureguliuoti ir.

statančioj Lenkijoj, nes ten br 
ęsta naujos politinės koncepci 
jos. /

APIE SANTYKIUS SU 
LENKAIS JAU DABAR

REIK PRADĖT GALVOTI, 
atmetus visus nereikšmingus 
ginčus, turint galvoj tą, kad mū 
su didiesiems kaimynams mūsų 
susitarimas nebus pageidauja 
mas. Neturime pakartoti senų 
klaidų bet santykius sureguliuo 
ti abiem pusėm būtų naudinga.

Tokios ir panašios mintys at 
eina galvon prisiminus mūsų ii 
gai užsitęsusius ginčus su len 
kais, kurių daugelis šiandien 
jau neturi realaus pagrindo, ar 
ba nustoja aktualumo.

U

EUROPOJ VYRAVO 2 KAL 
BOS KURIOMIS VALSTYBI 

NIAI AKTAI BUVO 
RAŠOMI,

tai lotynų kalba vakaruose ir 
senoji slavų (ne dabartinė gu 
du) kalba rytuose. Lietuvoj ši 
tos dvi kalbos ilgą laiką buvo 

ir kad anie gerai nesuprasdavę, vartojamos lygiagrečiai, vėliau būti iš naujo sureguliuoti ir. 
kas ten buvo kalbama ir nuta jos abidvi buvo pakeistos lenkų gal būt, visai kitokiais pagrin 
riama. Turbūt mūsų bajorų da kalba, dar vėliau lenkų kalbą dais negu po I-mo pasaulinio 
ugumos namų kalba buvo lietu pakeitė didžiarusių kalba. Pa karo. Gal būt, kad daug kas 
vika, o viešoji (oficialioji) len naši padėtis buvo daug kur ki palengvės šiame procese. Len 

“ ’ ’ • kų Lietuvoj paliki-, mažai. Teri
* * * toriniai ginčai prie dabartinės

Analizuodami ir Įvertindami padėties kaip ir at pultų, palik 
istorinius faktus, neprivalome tų palyginti nežymūs tiktai Su 
išleisti iš akių anų laikų dvasios valkų trikampyj. L)ėl rytinių 
ir istorinės aplinkumos. sienų mums gali tekti pasigin 

P. Lelis (N. L.), lyg kantry čyti su gudais. Situacija gali pa

kiška. Toji jų lenkiška kalba tur, netiktai pas mus vienus, 
tur būt buvo baisus lenkų kai 
bos žargonas, nes tikrieji lenkai 
pirmą kartą ją išgridę nieko ne 
suprasdavę ir manydavę, kad 
tai yra tikroji lietuvių kalba. . .

Pagal kalbą lenkai Lietuvos _ _____________  ____
bajorą bematant pažindavę. Lie bės pritrūkęs, norėtų išvesti aiš sikeisti, jeigu .pasikeistų ^dabar 
tuvos bajorams tais laikais len kią ribą tarp lietuviškos ir len tinės Lenkijos vakarinės ir šia 
kų kalba buvo mados dalykas, ieškos koncepcijos lietuvių-len urinės sienos. Abejotina, kad 
Per kalbą bajorai viešai galėjo ku ginčuose ir siūlytų tai pada lenkai atnaujintų seną Taa-’elonu
kų kalba buvo mados dalykas. v;<"
Per kalbą bajorai viešai galėje kų' s. , _________________ __
išsiskirti iš paprastos liaudies, ryti pasitraukimo keliu iš ginčy nolitiką plėstis Į ryt’js, kuria 
Tarp jų ir liaudies buvo sočia tinų pozicijų. T '

E
■.į 
■

H

$
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..................... ą Trompet'ninkas Bobby Giby
Bet neįmanoma dar nesenais laikais Pilsudskis dalyvaujantis CBC televizijoje.
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PRIE STAKLIŲ SAVO.~STUDIJOJE

Ont., Canada)
audžia tradicinį Montrealio Spaudos Baliui tautinį drabužį, kuris puoš baliaus loteriją, o po 
to kurią nors lietuvaitę. Balius įvyks vasario 23 dieną, šeštadienį, didelėje ir erdvioje St. 
Louis salėje, esančioje prie Sherbrooke ir City Hali gatvių kampo. Visi Montrealio, jo apy 
linkių ir artimosios Amerikos vietovių tautiečiai iš anksto užkviečiami į Montrealio Spau 

dos Balių.

DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

(85, R. R. 1, Kingston,

Za 
ko

kiškai ir dėjosi lenku.
Zarasuose tuo metu tarp ien 

kų ir lietuvių ėjo kova, nes pra 
dėję susiprasti lietuviai, prade 
jo priešintis lenkinimui ir gre 
ta to pradėjo reikalauti sau tei 
šių, kurių įtaigotojais, kaip mi 
nėta, buvo Dr. D. Bukantas ir 
adv. A. Tumėnas. Ir vieną ir

LIETUVIŲ TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Pirmosios Amerikos ir Kana 
dos Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventės Komiteto pranešimas.

1. Pirmoji Amerikos ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių šve 
ntė rengiama Čikagoje 1957 m. Traphagen madų mokykla su ten išlaikytas kelis metus, vy 
birželio 30 d. Čikagoje. Šventeo rengė specialią parodą, kurio ksta. Bet kadangi Vasario 16 
tikslas — skleisti lietuviškosios je parodė nuotakų drabužius, dienai negalima buvo gauti sa 
kultūros apraiškas ir parodyti apimant senus laikus ir dabartį lės, tai spektaklis atidėtas ki 
lietuvių tautinių šokių grožį ir įr įvairias tautas. tai dienai, apie ką bus pranešta
savitumą saviesiems ir svetimie Lietuvių nuotakos drabužį pa vėliau.
slems. demonstravo Romualda Bura

2. Šventė rengiama Lietuvių gaitė, puošni, kaišytiniu augš
Bendruomenės Čikagos Apygai taičių krašto tautiniu drabužiu, 
dos Valdybos, JAV ir Kanados kurį audė dailininkė A. Tarno 
Liet. Bendruomenių vardu. Sve šaitienė. 
ntės rengimui sudarytas komi - — • - -
tetas: Bruno Shotas, pirminin sirodymą, nupasakojo", kaip pa dramos teatras“, kuris Kaune 
kas; Juozas Kreivėnas, teisėjas gaminami lietuvių tautiniai dra ir Vilniuje davė spektaklius ki 
Alfonsas Wells ir Jonas Jasai bužiai, apibūdino spalvas, pa nu kalba. Jie suvaidino pjesę 
tis, vicepirmininkai; Antanas puošalus, galvos apdarą, kuris „Aštuonių šventųjų kelionė į 
'~'~4 . Stasys ištekėjus pakeičiamas nuometu užjūrį“. Lietuvoje kinai buvo

ir nuometą. galimai iškilmingiau priimti, su
Šioje parodoje buvo demons mobilizavus visa, kas tiktai bu 

. Iš Pa vo įmanoma okupacinėse sąly 
gose.

— Gruodžio 17 d. Vilniaus 
dramos teatruose buvo pradė 
tas „respublikinis dramos savi 
veiklos kolektyvų konkursas*4.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbų 

žodynas, redagavo V. Baravy 
kas, išleido knygų leidykla Te? 
ra, spaudė M. Morkūno spaus 
tuvė Čikagoje.

Žodynas kišeninio formato, 
apima apie 20.000 žodžių, su 
nurodomu žodžių ištarimu, ge 
ografinių pavadinimų ir vardų 
žodynėliu, pats rimčiausias ir 
vertingiausias tokios apimties 
mūsų anglų-lietuvių kalbų žody 
nas. Kieti viršeliai, geras popie 
rius, 368 psl., kaina $ 4.00. Gau 
namas Terroje, 3333 So. Hals 
ted Street, Chicago 8, Ill. ir vi 
sur, kur tik platinama iletuviš 
ka knyga.

UŽUOLANKA Nr. 8, 1956 
metų gražiais išleistais ir gau

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS TAUTINIS DRABUŽIS 
MADŲ PARODOJE

Lapkričio 27 New Yorke taragio malūną“, už kurį auto 
Waldorf Astoria viešbutyje rius buvo ištremtas į Sibirą ir

KINAI VILNIUJE IR 
KAUNE

Gruodžio viduryje Kaune ir 
Vilniuje lankėsi iš Kinijos, Pc 

Aiškintojas, palydėjęs jos pa kino, „Šanchajaus muizkinėts

tis, ’
Gintneris, iždininkas;
Daunys, generalinis sekreto 
rius; Albina Poškienė ir Agnė 
Jasaitytė, sekretorės; Justas Ku truojami 39 kostiumai.
dirka, Zigmas Dailidka ir Euge baltijo buvo atstovaujama tik 
nijus Bartkus, nariai. L. B. Či tai Lietuva, ir jos kostiumas, de 
kagos apygardos valdybą atsto monstruojamas Romualdos Bu 

ragaitės, sukėlė didelį susidomė 
jimą.

Romualda Buragaitė yra pir 
moji lietuvaitė šioje mokykloje 
ir pirmoji, kuri atkreipė instruk 
torių dėmesį į lietuvių tautinį 

., iškėlė jo grožį ir su 
juo supažindino New Yorko ma 
du pasaulį.

Miss Traphagen, mokyklos 
savininkė ir direktorė, turi savo 
kolekcijoje apie 2000 kostiumų 
iš įvairių pasaulio dalių. Ji ma

vauja Jonas Jasaitis.
3. Repertuaro komisiją suda 

ro: Juzė Vaičiūnienė, Helina 
Radauskienė, Irena Šilingienė, 
Bronė Jameikienė ir Bruno Sho 
tas.

4. Chicagos lietuvių parapiji drabužį, 
nės mokyklos pasirodys su sa 
vo atskira programa, kurią tvar 
ko. komiteto vicepirmininkas J. 
Kreivėnas.

5. Lietuvių tautinių šokių su
vienodinimui ir suderinimui Chi r____r_________ ___ _
cagoje sudaryta speciali tauti no įsigyti ir lietuvių tautinį kos 
nių šokių grupė, kurios šokiai tuimą, išaustą A. Tamošaitie 
bus nufilmuoti ir filmos išsiunti nės.
nėtos visoms lietuvių tautinių R. Buragaitės nuotrauka au 
šokių grupėms, įsiregistravusio gštaičjų krašto' tautiniuose dra 
ms dalyvauti Pirmojoje Ameri bužiuose su komentarais bus at 
kos ir Kanados lietuvių tauti spausdinta Fashion Digest žur

nalo sausio mėnesio numeryje.
MONTREALIO LIETUVIŲ

DRAMOS

Ties Raštikio atsiminimais
2. STASIO RAŠTIKIO ASMUO.

Atsiminimai, nors ir norima, atskira tema.
kad juose būtų maksimum ob Raštikio minimais laikais 
jektyvumo, jau savo kilme yra rašuose ėjo nemaža tautinė
subjektyvumu persunktas daly va už lietuvybę, kurios pradiniu 
kas, nes visus dėstomus daly židiniu ir centru Zarasuose pra 
kus atsiminimų rašytojas patie džioje buvo Dr. Dominikas Bu kitą, būdamas Zarasų vidurinės 
kia per savo matymo prizmę, kantas, o kiek vėliau prisidėjo ir mokyklos mokiniu, aš turėjau nių šokių šventėje. 
Kalbant apie Raštikio atsimini jaunas advokatas Antanas Tu drąsos lankyti ir, gal, būdamas 6. Repertuaro komisija Pirmą 
mus, „Kovose del Lietuvos’’, menas, vėliau buvęs Liet. Uni įkyrus, prašydavau ir iš jų gau jai lietuvių tautinių šokių šven 
subjektyvumas iškyla visu atvi versiteto profesorium. Lietu davau lietuvybės kovai reikalin tei sudarė tokią programą: Vy 
rumu, nes jų rašytojas daugiau vybės atkutimo sąjūdis, žino gų nurodymų. Tat, lietuvių su rų šokiai: Oželis, Žygūnas, Mi pasiruošimas statyti Kazio Bo 
šia kalba apie save — savo vci ma, jautriausiai reiškėsi moks lenkais kova Zarasuose vyko n kutis. Moterų šokiai: Kepun rūtos Lietuvoje uždraustą „Bal šiai iliustruotas numeris, 
ksmus, savo dalyvavimą kitų leivijoje, kurią buvo pagavęs vi vidurinėje mokykloje. Todėl St. nė, Sadutė, Blezdingėlė. Bend 
veiksmuose ir tiesiog kalba są carinę Rusiją apėmęs stiprus Raštikis gerai atsimena iš mo ri šokiai: Rugučiai, Šustas, Ma 
apie save patį, savo šeimą. Tat laisvės padvelkimas. Jis jautriai kinių sulenkėjusius 
leidžia ir atsiminimų nagrinė 
tojams sustoti ties autoriaus as 
meniu ir, galimas dalykas, pa 
pildyti tuo, kas jam dėl tūlų su 
metimų nesinorėjo ar buvo ne 
patogu suminėti, bet kas objek 
tyvumo ir tiesos išsiaiškinimo 
sumetimais reikia žinoti.

Jam pačiam iškėlus šį klausi tangų imtinai, ir stipriai aplen turėjo atsiminti, nes visi jie bu 
mą viešai, patikslinimo sumeti kintuose ir 1

> Sujvilas, lūnas, Senių tryptinis (polka), 
buvo atsiliepęs net ir vidutinė kapel. kun. Prielgauską, taip Kalvelis, Letūnas, Tryptinis, 
je Zarasų mokykloje. pat karštą lenką, bet neatsime Kubilas, Jonkelis. Repertuaras

1905-7 metų revoliucinėse są na savo buvusio viršininko dar gali būti papildytas.
vartose, ypač Didžiojo Vilniaus Kazio Musteikio, su kuriuo man 7. Jei kelios tautinių šokių 
seimo pasekmėje, ypatingai pa teko porą metų gyventi „ant kv grupės norėtų atskirai pasiro 
šoko tautinis atkutimas, davęs aterijos“ pas senelę Miškinienę dyti, joms leidžiama, bet šokiai 
naujų didelių impulsų, ligi ne prie Zarasų tilto, neatsimena negali būti paimti iš bendrojo 
priklausomybės atkūrimo pas Puodžiaus, Drabatos, kuriuos repertuaro.

_ i 8. Visos įsiregistravusios šve 
‘ • tebelenkinamuose vo Lietuvos kariuomenės kari ntėje dalyavuti tautinių šokių 

mais galima klausti, kas jis yra? Zarasuose žymiai sustiprėjo lie ninkai. O kad atsimena „ilgąjį grupės tuojau praneša vadovo 
Iš jo suminėtų duomenų galima tuviškojo susipratimo sąjūdis. Kardelį“, tai ne dėl jo ilgumo, pavardę ir adresą. Kadangi dau 
atsakyti taip: jis nei žemaitis, Į lenkinamą miestą iš platesnių bet dėl jo lietuviškosios veiklos, guma šokių paimta iš J. Lingio 
nei augštaitis; nei bajoras, nei lietuviškų apylinkių šuva kuri lenkavusiems nebuvo labai tautinių šokių vadovo, ši knyga 

daugiau ar maloni, nors ji ir nebuvo dide siunčiama visoms įsiregistravo 
: sioms tautinių šokių grupėms,

kiškai susipratęs lietuvis. Tail ie t u v i š k ą balsą, reikalavo — Juodynis, Raštikis, Survi Vadovo neturinčios grupės krei 
yra, deja, vienas būdingųjų mū teisių. Tat ir vidurinėje Zarasų la, jūs gi lietuviai. . . Dėl ko gi piasi į komitetą šiuo adresu : Jo 
sų tautinės tragedijos reiški mokykloje mokiniai, pritariami jūs išsižadate savo tautos ir sa nas Jesaitis 4430 So. Campbell 
nys, dar ne visai išgyventas Ii ir patariami dr. D. Bukanto, pa vo kalbos? — tai būdavo vis dėl Ave .Chicago, Illinois.
gi šių laikų, nes iš tikrųjų mūsų reikalavo, bendrai imant, labai to nemalonu, ir kildavo ginčų ir 9. Komitetas skelbia, jog nė 
tautos žmonės dar nėra atstatę maža — lietuvių kalbos ir Lie apsibarimų. Tokių dalykų buvo ra vėlu tautinių šokių Šventei 

. savo tvirto tautinio stuburkau tuvos istorijos pamokų. Revo kasdien, nes kova negalėjo nu užsiregistruoti ir naujoms giu 
lio. Mūsų tautos žmonių nutau bucinį sąjūdį nuslopinus, žino trūkti; ji vyko visą laiką. Tei pėms. Registracija reikia atlik 
timas dar vyksta, ir dėl to mes ma, kalbos pamokos nebuvo sybė Raštikis sako, kad ta kova ti galimai greičiau 8-amc punk 
turime labai stipriai susirūpin duotos, bet liko katalikams ti buvo ypač aštri ten, kur teko te minėtu J. Jasaičio adresu.
ti. Tai mums, deja, didelė prob kybos pamokos, pagal kurias susidurti su nusistatymais ligi 10. Tenelieka nė vienos lietu 
lema. Tai problemai spręsti, visi mokiniai dalinosi į lietuvius akliausio fanatizmo imtinai — vių tautinių šokių grupės neda 
keistu reiškiniu, pastojo eigą, ir lenkus: kas tikybą mokėsi lie Zarasų bažnyčioje, kur jau, lyg lyvaujančios šventėje. Tebūna 
labai įdomu, kaip tiktai tas mū tuviškai — buvo lietuviai, o karo lauke, susitikdavo sulenkė Pirmoji Amerikos ir Kanados 
sų išeivijoje sparnas, kuris de kas mokėsi lenkiškai — lenkai, ję su susipratusiais lietuviais, tautinių šokių šventė visuotinė! 
dasi tautiškiausiu. Bet tai jau St. Raštikis tikybą mokėsi len Nukelta į 6 puslapį. JAV ir Kanados komitetas.

valstietis; nei lenkas, nei lietu žiavę „studentai“, 
vis. O iš tikrųjų jis yra kudir mažiau susipratę lietuviai, kėlė lė. Na, kai būdavo pasakai: 
kiškai susipratęs lietuvis. Tai 1 ie t u v i š k ą balsą, reikalavo J

Montrealio Lietuviu Dramos aktoriai 
ir drauge dailininkai —- Juozas Aksti
nas ir Kazimieras Veselka — tariasi, 
kaip gražiau ir įdomiau pastatyti Ka
zio Borutos „Baltaragio malūną“ Mo

ntrealio lietuvių, scenoje.

ir

vietos lietuvius. Kad mūsų tau senukas, dabar jau a. a. Jaunis ke, akmens skaldykloje, jis bu niene (anglų kalbos „pradžia 
tiečių gyvenama, tai žinojome, kis, po trumpo pasikalbėjimo ir vo vienas pirmųjų Kanados lie mokslis“) arba su p. G. Paliliu 
Pakeliuj į Winnipegą tai patvir užkandos, nuvedė pas savo že tuvių, atvykęs į šį kraštą (1904 nu. Tačiau turiu prisipažinti, 
tino Chapleau stotyje taip pat ntą G. Palmer-Paliliūną, Main m.). Reik pasakyti, kad apie p. niekad giliau nepažvelgdavau į 
„geležinkeliečiai“ lietuviai, įli g-vėje, esančią siuvyklą. Čia ir p. Jauniškių šeimą, daugiausia šios antros emigracijos atsto 
pę j mūsų vagoną — broliai susipažinome. tuomet ir sukdavosi visas lietu va, jo įsikūrimo sąlygas Kana
RukŠos (Toronte), V. Pilkaus Vėliau, visa lietuvių „geležin vių gyvenimas: ar reikdavo su 
kas, (Hamiltone) a. a. Petraus keliečių gange“ dažnai užeida rasti pažįstamą, brolį, seserį, 
kas ir kt. Bet kaip juos suras vome išlyginti savo rūbus prieš atvykusį į Kanadą — Jauniškių 
ti? kokį nors pasilinksminimą, (St. šeima žinodavo, kur jis yra. At

Nieks iš mūsų jokio antrašo Boniface ligoninėje sutartį at eidavo laiškas atvykusiam iš

doje. Tad prieš Kalėdas, nuvy 
kęs į jo siuvyklą, kaip sakoma 
„prisimieruoti“, buvau nuste 
bintas p. Paliliūno atsakymu, 
kad per juosmenį pastorėjau 4 
incais.

— Iš kur žinote, užklausiau.
— Juk turiu visas užsakymų 

gų, vėl kreipkis pas Jauniškius, knygas atsivežęs iš Winnipeg©.
___________ Švenčių metu būdavome kvie Ir garbė šiai Kanados lietuvių Be to, prisimenu, 

eigvilą, Norkų, Steadman-Kro liukas ir K. Baronas) iš Hahfa tuvių, o vienas jų — Povilas čiami prie skaniai paruoštų sta Reiniai, užauginusiai tokią gra 
ną-Valevičių, Didžbalį-Prancke xo uosto pasiuntė geležinkelio Jauniškis, net turįs atskirą vie lų (o, kaip gera būdavo ištrūk žią lietuvišką šeimą. Rodos 
vičių įstaigas, maisto produktų darbams,į Winnipegą, atliktinu tą bažnyčios suole. Nuvedęs ti iš aprūkusios didžiausios Bri 1936 m. Jauniškiai lankėsi N. 
krautuves, kirpyklas, siuvyk statytos sutarties. Jau pirmą mane į bažnyčios vidų, klebo tų Imperijos geležinkelio sto Lietuvoje, aukojo dolerius Ka 
las, valyklas ir t. t. ir pamaty dieną, po pusryčių vagone, ra nas parodė suole lentelę, su iš ties ir siauro, gyvenamo, vago ro Muzėjui, Karo Invalidams, 
sime, kad jos aptarnauja ne tik šėme laiškus į Vokietiją ir su graviruota Povilo Jauniškio pa no!), arba pavėžinami G. Pali (a. a. Jauniškis visuomet su pa 
lietuvius, bet įvairių tautybių pavydu žiūrėjomę į gyvenan varde, įrašytą taisyklingai, su liūno mašina j Winnipego apy sididžiavimu sakydavo, kad jam 
klientus skania, lietuviška dėsčius tikruose namuose! Mane galūne — is. Sužinojęs antrašą, linkės. Mėgdavau klausytis P. gen. Nagevičius paspaudęs ran 
ra, duona, gamina restorane lie draugai, kaip mokantį lenkų ir ir atsidūriau svetinguose, lietu Jauniškio (Toronto Dainos gru ką) ir kitoms organizacijoms.
tuviškus valgius. rusų-kalbas, (juk Winnipegas viškuose, namuose. Nors kovo pės garbės nario) pasakojimų Po pietų senukas mėgo pasako do. kad p. Paliliunas visiškai ne

Vadovaudamasis šūkiu „savi yra ukrainiečių centras!) pasiu mėnesį šalčiai spirgino kaip Lie apie gyvenimo pradžią Kanado ti. Kai jis nutildavo, kalbėdavo galvojo į Kanadą važiuoti, ta
pas savus" („užsifundyti“ sau ntė apsiklausinėti ,į miestą apie tuvoje žiemos viduryje, tačiau jee, darbus geležinkelyje, miš me su p. A. Jauniškyte-Paliliū Čiau vieną dieną, atvykęs tėvas,

Katu kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

71. G. PALILIŪNO SIU VYKLA HAMILTONE.
Hamiltone, trečioje lietuvių naują kostiumą Kalėdoms)

skaičiumi kolonijoje Kanadoje, nuvykau į vakarinę Hamiltono 
mūsų tautiečiai, kasdieninę du miesto dalį (Westdale, 7 Ster 
oną daugiausiai sau randa The ling St. telef. JA 8-3345) G. 
Steel Co. of Canada, Harvester, Palmer-Paliliūno siuvyklom šį 
tekstilės fabrike ir kt. Tačiau verslininką pažįstu nuo 1948 ...___________7______ _______ .... - . - . . - . ... ...
ne vienas lietuvis pamėgino m. O susipažinimas buvo toks: neturėjo. Įėjęs į vieną, antrą kr Ritinėjo daug lietuvaičių — B. Lietuvos, galėjai atsiimti Mag 
taip pat laimės ir bizniuose. 9 lietuvius vyrus (J. Bulionis, autuvę, buvau nukreiptas pas Navickaitė-Šenferienė, D. Joni nūs g-vėje, Jauniškių krautuvę 
Reik pripažinti, kad jiems ge J. Jonikis, J. Vidžiūnas, J. Juk lenkų parapijos kleboną. Ir tik kaitė-Vidžiūnienė, seserys Va je. Tekdavo-, pasiskolinti , pini 
rai sekasi. Užtektų paminėti br nevičius, V. Skrebutėnas, A. rai, vietos lenkų klebonas paša nagaitės ir kt.). L.. * 1 ’"J 7“ J - -- -
olius Kažemėkus, Kybartus, St Augustinas, V. Gurklys, J. Va kė, kad jo parapijoje esama lie !“ , kai buvote 

plonas, kaip pirštas.
— Taip, sakau, laikas grei 

tai bėga, sensti žmogus. . .
— O taip, laikas greitai bė 

ga. Juk ir aš į Kanadą atvykau 
po kariuomenės 1928 m., o atro 
do, kad tas viskas taip neseniai 
buvo.

Ir užsimezgė kalba. Pasiro
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AfflSŲ V S P ORTAS'
Stasio Raštikio asmuo.

Atkelta iš 5-to puslapio.
Lietuviai reikalavo sau teisių, tas abiejų artimų bendradarbių 
o „lenkai“ jų lietuviams nepri būdų skirtumas ir buvo priežas 

vaikus^Ta^malonhl^eidobruo ™ktinę'P^fuj'e7 ū"f P?-no. todėl baznyė.ojc vyko tis to. kad buv. kariuomenės va 
. ’ • • lenkų keliama suirute, kai ne das, apie tiesiogį savo virsinin 

tuviai gavo atliekamas valandė ką — krašto apsaugos ministe 
les lietuviškoms pamaldoms, rį — nepalankiai atsiminimuose 
Raštikio tiktai prabėgomis pa rašo. . . Bendrai, būdamas kar. 
liestas „lenkų” - lietuvių kovų vadu, Raštikis užsimiršo esąs 
klausimas Zarasuose būtų rei paprastas žmogus ir, įsivaizda 
kalingas platesnio nušvietimo, vo besąs kažkoks nepaprastas, 
Rašančiam tas kovas teko tęsti didelis ponas, nors ir rašo, kad 
jau būnant Zarasų gimnazijos atsisakydavęs adjutantų paly 
mokytoju, Lietuvos neprikišu do. Tai yra iš slavų paveldėti 
somybės laikais. Gaila, kad Raš dalykai, kurių, deja, buvo N.

tetuose. Jis yra apie 30 metų 65 (24:18). Sovietinė komanda 
’ amž., vidutinio ūgio, atletiškai padarė 49 baudas, iš kurių pia 

sukirptas. Žaidžia gynyboj, ge ncūzai išnaudojo 40. Nors Pia 
rai valdo sviedipį ir puikiai mė ncūzija šių metų pradžioje ii’ 
to, Lietuvoje palikęs žmoną ir buvo laimėjusi prieš Sov. S-gos 
1____ .
Žų simpatingas vyras, su kuriuo netikėjo, kad jie ir čia laimės, n 

; Jūsų korespondentas ir kiti lie Per šias rungtynes sovietinės1’ 
tuviai yra turėję eilę pasikalbę komandos kapitonas Petkevi 
jimų. A. Lauritėnas, mokęsis čius smarkiai susikirto su kitais 
IV-joj Kauno gimn. ir pastaruo 
ju metu studijuojąs agronomi 
ją, virš 6 pėdų augščio, svies 
plaukis, 26-rių metų amžiaus, 
mėto (labai taikliai) iš abiejų 
lankų ir visokių padėčių, žai 
džia centro pozicijoj, Lietuvo 
je yra palikęs tėvus. Jis yra sim 
patiškiausias iš visų iš „ana 
pus“ atvykusių lietuvių ir su 
juo esu kalbėjęsis ištisas valan

PASAULINĖ — 16 — OLIM PIADA 
lietuvio žvilgsniu

Antanas Laukaitis „T. P.” susitikti ir su rusų „Pravdos 
apžvelgia Melburne, Australi ir „Izvestijų“ atstovais. Jų ap 
joje, įvykusią 16-ją pasaulinę sirengimas buvo neįtikėtinai 
olimpiadą, kurioje dalyvavo lie prastas ir pasiuvimas priminė 
tuviai dviejose priešingose pu negabaus Lietuvos kaimo siuvė 
sese: vieni rusu pusėje ir jų*jo kirpimą. Daugiau tokių ser 
vardu, kiti australų pusėje ir šių mėgėtų bernelių čia neteko ma 
vardu. (Čia patieksime tiktai tyti. Bet parade rusų sportiniu 
įdomesnes ištraukas). kai atrodė gana šauniai: vyrai

Melburną^ savo istorijoje me vilkėjo baltus švarkus ir švie 
kad nėra matęs tokio žmonių šiai mėlynas kelnes, o moterys 
antplūdžio. Gatvėse visą laiką buvo apsirengusios baltais kos 
spūstis žmonių. Iš užsienių ir tiumais.
kitų Australijos vietų į Melbou Po oficialaus atidarymo, tri 
rną buvo suvažiavę apie 100. mitų garsams aidint, ant 65 das įvairiausiomis temomis. Tr 
000 svečių. stulpų iškilo olimpinės vėliavos ečias krepšininkas telšiškis S.

Vaikai ir moterys sekioja žy ir i švisų stadiono kampų bu Stonkus, 25 m. amž. Leningra
miuosius sportininkus „medžio vo paleista 5000 balandžių — do universiteto studentas,, pa
darni“ autografus. taikos ir solidarumo ženklas, sižymi ypatingu veržlumu, pui

Pasiruošimai olimpiniams Lygiai 4.30 vai. sugaudė 21 šū kios atletiškos išvaizdos, žai Paklaustas, kodėl Lietuva,
žaidimams Australijai kaštavo vio patrankų saliutas ir tada džia gynyboj. Jis yra laikomas Sov. Sąjungos rinktinėje ture
apie 5 mil. svarų. paskutinysis bėgikas, pasaulio gerinsiu komandos žaidėju, pa dama 3 pagrindinius žaidėjus,

Olimpiados atidarymas įvy jaunių 1 mylios rekordistas aus sikalbėjimų metu mažakalbis 0000 L---
ko lapkričio 22 d. 3 vai. popie tralas Ron Clark, pasirodė su ir, atrodo, nenuoširdus, 
tų. olimpine ugnim, atgabenta iš visi trys lietuviai yra pagrin

Antrą valandą į stadioną at Graikijos. Jis apibėgęs ratą ap diniame penkete. Iš pabaltiečių 
žygiavo orkestras. 3 vai., dvie link stadioną, užbėgo į olimpi yra dar 3 latviai, atsarginiai. Iš 
jų karininkų lydimas, atvirame nės ugnies bokštą ir uždegė di sovietinės rinktinės populiariau 
automobilyje, įvažiavo į stadio džiulį olimpinį fakelą, kuris de sias yra latvis J. Kruminš, 7 pe 
ną Anglijos karalienės vyras, gė visą olimipinių žaidimų lai dų 2 colių augščio vyras. Jis 
Edinburgho kunigaikštis. Jį pa ką. Orkestrams ir miniai sugie nuolat „persekiojamas” repor 
sitiko Australijos ministeris pir dojus Anglijos himną, sportinin terių ir autografų medžiotojų, 
mininkas Menzie, kuris buvo kai ta pačia tvarka išžygiavo iš Mačiau jj gatvėje __ jis tiesiog
_ --- negalėjo prasiveržti pro jį ap

spitusius žmones, o vaikai ir 
moterys jį sekioja šimtais.

Be krepšininkų dar teko su 
sitikti ir kalbėtis su 24 metų, 
gražios atletiškos išvaizdos ka ir sportininkai iš Lietuvos, su 
uniečiu boksininku Murausku, 
ėjiku Mikėnų, fektuotoju Ūdra 
ir bėgiku Pipyne. Mikėnas lai 
mėjo sidabro medalį, sukoręs 
20 kilometrų nuotolį rekordi 
niu laiku, atėjęs antruoju.

KREPŠINIS
Visos krepšinį žaidžiančių 

valstybių suskirstytos į 4 gru 
peš. Paskutinėje grupėje yra 
Australija, Brazilija ir Čilė. Au 
stralai, kurių pagrindiniame pe 
nketuke žaidė mūsų Ignatavi 
čius ir Dargis, pralaimėjo prieš 
Braziliją. Rusai Įveikė kanadie 
čius.

Pasibaigus pirmąjam krepši atskirai. (d. b.)
nio žaidynių ratui, išryškėjo 8- JAV LIETUVIU 
ios pusiau finalines varžybas KULTŪROS FONDAS 
laimėjusios komandos: Amen
ka, Sov. Rusija, Prancūzija, steigia kasmetinę lietuvių kul 
Bulgarija, Brazilija, Urugvajus tūros premiją. Šiais metais pre 
ir Filipinai. Prancūzija padarė mija skiriama už lietuvių gioži 
didžiausią staigmeną jveikda nės literatūros veikalą, atrinktą 
ma Sov. Rusijos komandą 76: Lietuvių Rašytojų Draugijos.

olimpinių žaidimų prezidentas, stadiono.
3.30 vai. prasidėjo 68 valstybių 
sportininkų paradas. Priekyje 
kiekvienos kolonos buvo neša 
ma valstybinė vėliava. Pirmie 
ji žygiavo graikai, paskui kitos jos krepšinio rinktinėje mūsų 
valstybės alfabeto tvarka. Tik A. Ignatavičiaus ir St. Dargio, 
Australijos sportininkai, kaip už Sovietų Rusiją žaidė 7 lie 
šeimininkai žygiavo paskuti tuviai: krepšininkai K. Petkevi 
niai. Visi nekantriai laukė rusų čius (komandos kapitonas) kili 
kolonos, nes rusai civiliais dra mo telšiškis, gyvenąs Kaune 
bužiais atrodė labai prastai, ir studijuojąs fizinį auklėjimą 
Man reporterių kambaryje teko Kauno ir Leningrado universi

OLIMPIADOJE DALYVAVO 
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Be Australiją atstovaujančių

S kubėk.
L letuvi,

A pdrautti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę —- iki $ 10.000,00
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar neiaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amciikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y„ U.S.A.

'S,

Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik $ 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, x

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA. »
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS X

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA. A
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams. $---- ------------------------- -

žaidėjais ir vėliau su rusų tre 
neriu, aiškindamas savo koman 
dos klaidas, bet,' atrodo, jo 
ktnimų buvo nepaklausyta 
pralaimėta.

Po rungtynių susitikęs su
uritėnu paklausiau jo nuomo tiįįs plačiau „lenkų“-lietUVių ko Liet, administraciniame apara 
nės apie kitų valstybių krepši Vl, neaprašė. te, besirėmusiame ne teisine tv
nio komandas. , Ar kaiti tie žmonės, kad ne arka, bet ponavimu, viešpatavi

— Visų valstybių rinktinės suprato, jog jie yra lietuviai? mu, baime. Ne nuostabu, kad 
žaidžia gerai, o mūsiškė, nors Reikia pabrėžti — tai buvo pro kaip iš carinės okupacijos pasi 
savo stiliumi ir yra atsilikusi pagandos pasekmė. Iš to supras liko „papročiai lenktis“ prieš 
nuo amerikiečių, laimėjimus kime, kad propaganda turi di poną ir valdininką, taip ir ne 
skina per savo veržlumą ir taik dėlę reikšmę, ir tai vertinkime priklausomos Lietuvos eilinis 
liūs mėtymus.

Paklaustas,

aiš
ir

ir dabarties atžvilgiu. žmogus prieš valdininką, ypač
Tat Raštikis Zarasuose besi nepriklausomybės pradžioj, iš to 

mokydamas buvo „lenkas“. Kas lo jau kėlė kepurę, lenkėsi ir že 
įsiklausys j jo tarseną ir dabar minosi, kaip prieš kokį viešpatį, 
išgirs jo „tuteišą“ akcentą, įga nors žmonių susipratimas pama 
utą dar vaikystėje. žu tą „paprotį” laužė. Slavuose

Ir kai kartą, po metų ar dve tas dar ir dabar reiškiasi, tiktai 
jų, radau Raštikį Dūkšto koope dar didesniu pavergimu, nes 
ratyve pardavinėjant, kaip jis prie sovietinio valdininko jau 
pats rašo, silkes ir aliejų, jis, ma iš tolo eilinio žmogaus neprilei

i. . . Šia prasme St. Raštikio

SSSR pirmenybėse pralaimi lat 
viams, atsakė, kad lietuviai ne 
gali surasti tokio .augšto vyro, 
kaip Kruminš, kuris ir užtikn 
na latviams pergalę.

. . . >.. . m«vo 1UOV, ouava ii aliejų. JAS, turu viiiinv? /.uivgaua uvuruvi
o vienenų i epsinio i ungty n0 dideliam nustebimui, praby džia. . . Šia prasme St. Raštikio 

nių, pa viestas repsininkų is ]Q lietuviškai, buvau nustebin atsiminimai iškelia ne vieną pro 
.ictuvos, nuvykau su Australi tas įr sužavėtas, kad ten pat blemą, kurias bus pravartu ir 

JOS rėpsimo rinktines kapito jam ta jr pareiškiau. Atsivertė naudinga pasvarstyti.
nu A. gnatavicium apsilankyti mano minėtas ir Juodynis ir da Inž. Augustaitis labai gerai 
Jt^.gyven^ame .kaimelyje Ugelis kitų. Tai jau buvo gražu, šia tema yra pasisakęs Naujie 
” lmPlc^ 1 age „ Tačiau ne tiktai jo kalboje, o nose. Į tai verta atkreipti rimtas

Gruodžio 2 d^ įvyko Čelnos įr būde yra įsišaknijęs lenkišku dėmesys. Tai bus svarbu ir atei 
mas: perdidelis įsivaizdavimas, čiai. 
pasipūtimas ir stoka lietuviško 
priėjimo prie visų klausimų, ku 
riuos, būdamas jau karinome 
nės vadu, jis, be abejojimų, no 
rėjo spręsti tikru lietuvišku bu

vadovaujamo Melbourno Dai 
nos Mylėtojų Sambūrio dainų 
koncertas. į jj buvo pakviesti Rašančiam neaišku, kodėl 

Raštikis kartoja ir kartoja, kad 
jis tikintis ir katalikas. Tai pri 
mena tūlą šventraščio vietą. 
Kad jis tikintis ir praktikuojan 
tis katalikas, jau matyti iš to, 
kad buvo kunigų seminarijoje. 
Tat tiek pastabų apie Raštikio 
asmenį. (d. b.).

J. Kardelis.
1958 M. SUEINANČIAI 40 
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KLAUSOMYBĖS ATSTATY 
MO SUKAKČIAI

jų vadovu, be kurio jie jokiu 
būdu nebūtų išleisti. Po Ninos 
Paraniuk dingimo, sovietinėje du. Bet‘jis nekaltas, jeigu len 
stovykloje buvo įvestas griež kiškumas jam buvo motinos jlie 
tas režimas; į miestą išleidžia tas su pienu ir siela. Tačiau tas 
ma nemažiau kaip po keturis ir atsiliepė jo veiklai, dėl ko ir ten 
su savo vertėju, kuris papras ka prie to sustoti.
tai yra Sovietų slaptosios poli — ~~ " ‘ - -
cijos agentas.

Su visais lietuviais ir kai bėjo, kad Št. Raštikio atsimini 
kuriais latviais krepšininkaisy, muose vyrauja „Aš“, aplink ku 
įskaitant ir ilgąjį Kruminš, te rį, atrodytų, sukasi visas pašau 
ko susipažinti ir keliais atvejais lis. Taip jis jautėsi būdamas paminėti, JAV Kultūros Fon 
kalbėtis. Visi lietuviai yra la kar. vadu — stiebėsi ir pūtėsi, das, susitaręs su Kanados LB 
bai draugiški, malonūs vyrai. Tiesa, K. Musteikis, kaip rašo Kultūros Fondu, skelbia specia 
Su lietuviais sportininkais pasi „Margutis“, turėjęs apginti Ta lų tautinės misterijos konkursą, 
kalbėjimus plačiau parašysiu utininkus ir jų buvusį Lietuvo Lituanistiniam prieaugliui ug 

įe sudarytą režimą. Na, režimo dyti KF steigia lituanistinę sti 
jie neapgynė, bet apie atsimini pendiją, kuri skiriama augštąjį 
mu autorių pasakė daug teisy mokslą išėjusiam lietuvių jaunu 
bės. K. Musteikis, pats būda oliui-ei, imančiam studijuoti ku 
mas labai nuoširdus ir lietuviš rią nors lituanistikos šaką. Kul 
kai geras,- žinoma, negalėjo ne tūros Fondas padeda išleisti Dr. 
pastebėti Raštikio pasipūtimo M. Gimbutienės mokslinį ang 
ir jo lenkiškai „gaidiškos“ lai lų kalba parašytą darbą apie 
kysenos. Galima prileisti, kad lietuvių kryžius.

Kazys Musteikis, kalbėdamas 
su Jonu Paplėnu, taip pat paste

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuve

ATLIEKA VISOKIUS SI A ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES. PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

R AŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 G-orge Street, Ville LasaHe, Montreal, P. Q.

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.
IP'

paprašė pinigų išvykimui jau Galų gale atsidūriau miške. Pa apsistojau Winnipege. Vedžiau rinkimą ir įsteigėme Winnipe — Be abejo, mes „senieji“ va pasitraukia iš šio pasaulio, nu
nesnio brolio į Argentiną. Aš dirbęs 12 dienų, grįžau atgal į a. a. Jauniškio dukterį, pats ati go Lietuvių Klubą. Depozitui žiavome į Kanadą laisvu noru, sinešdanii su savimi daug isto
žinojau, sako p. Pafiliūnas, kad Edmontoną ir apsistojau pas dariau siuvyklą (Selkirk g-vė sudėjome aukų, čia pat sosirin Jūs buvote priversti palikti Lie rinės medžiagos visai mūsų ta
Argentinoje yra blogai, todėl ir švelnį. Sekančią dieną išėjau je), o ją pardavęs, įsitaisiau kime. Pirmas, kaip ir visuomet, tuvą. Daugumas Jūsų yra bai utai. Ir ne tik Kanadoje, bet J
atkalbėjau nuo važiavimo. Bet jieškoti darbo. Užėjau į vieną Main g-vėje, kur kartais dirb buvo Povilas Jauniškis, pade gę augštuosius mokslus, gimna AV, Pietų Amerikoje, Austrą 
važiavimo mintis ir kartu lai žydo siuvyklą — nėra, į kitą — davo po 12 darbininkų. Po pot jęs 25 dol. Jo pavyzdžiu pasekė zijas, matę visą N. Lietuvos gy lijoje. Sukruskime. Gal Kan> 
mės jieškojimo pasaulyje, neati nėra. Supratau, kame reikalas, vynio Winnipege išvažiavau vėl ir kiti. Taip ir sudėjome reika venimą. Tačiau supraskite, kad dos Krašto Valdyba šį reikalą, 
trūko. Per pat Sekmines, kada Pirmadienį pakeičiau savo lum laimės jieškoti. Aplankiau JA laujamą down payment. Vė nors daugumas mūsų buvome pajudins? K. B.
visas kaimas šoko ir linksmino berdžekerio rūbus ir apsiren V, visą Ontario provinciją ir, liau, vinipegiečiai davė pasko mažaraščiais, bet kiek galėjo_______ ________u-
si (o kaip liūdna buvo palik gęs dar iš Lietuvos atsivežtais kaip matote, apsistojau Hamil las — p. Ginkuvienė 2.000 dol., me veikėme. Steigėme savo dr DiiyjTA’l K1 AIPFDIFč'iO 
ti!) išvažiavau į Žeimius ir į drabužiais, gavau toje pačioje tone. Pauplys 300 dol., Bukauskas augijas, organizacijas, padeda K RAISAS *
Kauną. Iš čia, su emigrantais žydo siuvykloje darbą. Mokėjo, — Kaip sekasi biznis Hamil 500 dol. ir t. t. Bet su laiku, vome vienas antram. Nors kai
pasiekiau Dancigą, laivu Liver kaip tais laikais, labai gerai — tone ir kokią turite klientūrą? šios patalpos pasidarė per ma kurie ir mūsų paklydo, tačiau Hamburge įvykusiame ryti
pooli ir Halifaxą. Iš šio Kana 12 dol. už savaitę. Pas jį dirbau — Neblogai. Klientūra yra žos. Didelis pasisekimas savų šiandien grįžta atgal į tikrą kė nių vokiečių susirinkime reikš
dos uosto atsidūriau Winnipe iki rugiapjūtės, nes sužinojau, marga, kaip margas pats Ha jų tarpe, svetimtaučių, vertė lią. Man atrodo-, kad visiems mingai pasisakė Klaipėdos Lin
ge, Edmontone. Visus imigran kad ūkininkai, darbymetės me milto-nas: pradedant lietuviais mus buv. žydų mokyklą didin lietuviams reiktų daugiau ben denau laivų statybos bendro
tus atvežė per 100 km nuo Ed tu, moka net 7 dol. už dieną, ir baigiant škotais. ti. Nors miesto savivaldybė gr dradarbiauti, nes juk visi esą vės direktorius, pasakęs vokie
muntono, pas vieną ukrainietį, Mečiau siuvyklą ir išvažiavau — Buvote vienas Winnipego iežtai priešinosi (salė nėra pre me tos pačios žemės vaikai, visi tininkų „Memeler Mamplboot“
kuris imdavo darbo korteles. į ūkį. Padirbęs du mėnesius, vėl lietuvių salės statymo iniciato kybos rajone), tačiau su Prane turime tą pačią lietuvišką širdį, laikraščiui: „Liaukitės šmeižę
Kiekvienas duodamas darbo ko norėjau grįžti į savo buvusią rių. Ką galėtumėte tuo reikalu vičium leidimą išgavome ir pri Padėkojau už pasikalbėjimą Lietuvą ir lietuvius, nes mums 
rtelę, nematomai paduodavo ir darbovietę, bet savininkas jau pasakyti? dėję dar 15 tūkst. dol. salę pa ir važiuodamas namo, galvojau, Lietuva ir lietuviai nepadarė
3 dol. Visi greitai buvo išskirs nepriėmė. Kiek pabuvęs Edmo — Nedaug Winnipege buvo didinome. Dar norėčiau pasaky kad augščiausias laikas Kana nieko bloga“. Už tai vokietinin
tyti darbams pas ūkininkus, ntone, sugalvojau važiuoti į lietuvių. Tačiau susiburti į vie ti, kad šios salės užpirkimui ga dos lietuviams yra išleisti Ka kų laikraštis Lindenau dabar
Mes trys lietuviai 3-jų dol. ne Montreal}. Bet pakeliuj, susto ną vietą taip pat nebuvo kur. vome daug aukų iš kitų Kana nados Lietuvių Istoriją, kaip plūsta vadindamas „išdaviku“,
davėme ir atsilikome paskuti jęs Winnipege, pradėjau dirb Nusprendėme sau susirasti at dos vietų. dokumentą mūsų įnešto gyveni — Kazys Jankauskas, jau
niai. Ukrainietis pasiuntė pas ti Tip-Top Tailors, vėliau Ma skirą kampelį. Manitoba Ave nu — Ką galėtumėte pasakyti, mo, darbo, į šio krašto augimą, nas šachmatininkas, prieš tnė
viena- ūkininką. Grįžau atgal—nitoba Clothing (11 metų), va matėme žydų mokyklą. Sušau apie paskutinės emigracijos lie Vienas po antro Kanados lietu nesį laiko atvyko iš Vokietijos
nereikia; pas kitą — tas pats, karais lankyti mokyklą ir taip kerne jos pirkimui atskirą susi tuvius? vių ponierių (a. a. P. Jauniškis) ir apsigyveno Chicago-je. E. Š.
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KAS NAUJA KANADOJE
PRAMONINIS PAKILIMAS MARITIMES 

PROVINCIJOSE
Rašo Lex S c h r a g

Jau miręs Stephen Leacock Brunswick ir Nova Scotia 
kanadiečiams skaitytojams pap tu sudėjus, bet čia taip pat . 
rastai žinomas kaip humoristas, didžiuliai negyvenami plotai 
Nedaug kas težino, kad jis taip šaurėje. Hudson Bay ir James 
pat buvo ir vienas gabiausių ek Bay rajonuose tik pačiomis pa 
onominių politikų. krantėmis tęsaisi siaurutis gy . .

Vienas iš paskutiniųjų jo vei venamasis ruožas, o toliau —eitb Mat dabar šios provincijos 
kalų buvo „Kanada, jos pagrin tuštuma, 
dai ir ateitis". Veikalas išleistas
Montrealyje „Seagram'o“ fu mus, Kurias ivcuiciuuje pažinu • t - . . J — -----
mos. Čia randame gerą Kana baltasis žmogus. Šiaurės pada P®"6“1 didžiules transporto iš 
dos istorinį vaizdą ir eilę jdo vimai sako, kad pirmieji vikin 
roių prof. Leacock pasiūlymų gai, pasiekę dabartinius Kana 
f čiai. dos krantus, iškėlė kojas Atlan

Viena iš tokių jo įsidėmėtinų to provincijose. Pirmoji europie 
minčių yra ta, kad kanadiečiai čių bendruomenė Kanadoje bu 
yra per dideli pesimistai dėl sa vo įkurta garsiojo Champlain 
vo krašto ateities. Sakysime, jo Nova Scotia provincijoje, An 
manymu, yra nesąmonė tvirtin napolio slėnyje.
ti, kad maksimalinis Kanados Kaip gi atsitiko, kad šios pro vincijose užeita ant teisingo kad jų gerbūvis visvien priklau 
gyventojų skaičius turėtų būti vincijos nustojo savo pirmavi galvojimo: savo žemės turtus so nuo pramoninio pakilimo. 
20—25 milionai. Su savo žemės mo Kanados gyvenime? Quebe stengtis kiek daugiausia apdir Tik pramonė gali jiems atnešti 
turtais, sako jis, Kanada gali c’o miestas, kuris guli daug to bti vietoje, o tik paskui gabenti didesnį turtingumą, ko jie 
nesunkiai duoti gerą pragyve liau nuo Atlanto, ilgą laiką bu kaip pusiau gaminius. rai yra užsipelnę. (C.S.),
nimą mažiausiai 100.000.000 as vo pagrindiniu prancūzų kolo 
menų. Tik po to gal galima bū nistų centrų. O tuo tarpu ar 
tų galvoti apie „persisotinimą“ čiau Atlanto esančios Šv. Lau 
žmonėmis. ryno įlankos šiaurinės pakran

Man teko jau tris metus iš ei tės buvo lyg apeitos.
lės praleisti atostogas Mariti Labai didelis faktorius šiuo 
mes arba, kaip kartais sakoma atveju yra susisiekimas, ypač 
Z+lanto, provincijose. Kaip ro prie didelių Kanados nuotolių.

1951 metų surašymo duome Važiuojant

kar 
yra

pažabojus St. John upės vande 
ns lygio svyravimą, kuris gau 
nasi dėl potvynių ir atoslūgių, 
galima būtų gauti papildomus 
500.000 kilovatų energijos.

Pramoninis pakilimas atneš 
gyventojų padaugėjimą. O gy 
ventojų padaugėjimas atneš ge 
resnius kelius.

Bet iki visiško klausimo išsp 
rendimo visvien dar teks toli

Atlanto provincijos yra pir 
fir mos, kurias Kanadoje pažino

yra atsidūrusios labai toli nuo 
didžiųjų Šiaurinės Amerikos ce 
ntrų'. Jų turimos vertybės turi

laidas. Štai, pavyzdžiui, Atlan 
to provincijose iškasama daug 
anglies. Bet Quebec‘o ir Onta 
rio pramonei pigiau atsieina im 
portuoti anglis iš JAV, negu 
gabentis iš taip toli kanadišką 
ją anglį.

7 PSL.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

Baigdamas šio straipsnio au 
torius, praleidęs trejas atosto 
gas tarp tikrai malonių Atlan 

Atrodo, kad dabar tose pro to provincijų žmonių, mano,

ELTOS DĖKA SUSLOVAS SUGRĮŽO

Kaip žinoma, į Italijos komu telegramą: „Italijos Lietuvių 
nistų partijos kongresą Romo Bendruomenė griežtai protes 
je turėjo atvykti su sovietų de tuoja prieš Suslovo, specialaus 
legacija ir Suslovas. Italijos už Stalino patikėtinio 1944 m. Lie 
sienio reik, ministerija buvo jau tuvoje, patriotų žudytojo, dau 
davusi leidimą. Kaip tik tuo me giau kaip šimto tūkstančių as 
tu „Elta-Press“ paskelbė žinių meni] deportacijų autoriaus, at 
apie Suslovo ir Sierovo darbus vykimą į Romą ir prašo Jūsų 
Lietuvoje, Suslovo buvimą Lie Ekscelenciją tuojau pat išvyti 
tuvoje 1944 m. reorganizuojant jį iš Kultūringos Romos“. Visa 
Lietuvos komunistų partiją ir ši akcija, sutapusi su vengrų ta 
žiauriausiai slopinant partizanų utos tragedija, padarė tai, kad 
pasipriešinimą. Visa spauda ir Suslovui buvo paskutiniu mo 
radijas tą žinią su plačiais ko 
mentarais panaudojo, šaukda 
mi, kad lietuvių ir vengrų žu 
dikas nebūtų įsileidžiamas į Ita 

su iaviriausiomis bertas Lizas Luinieras vienoje niai prieš Kolumbą ir prieš Am lij?- Dienraštis „U Giornale d 
su javrau m....................... ., ------- - ( padarytą vi Jtalia" rašė, kad Suslovo, pa

ii tarn Rum garsėjusio žudynėmis Lietuvo 
je ir Vengrijoje, buvimas Romo 
je yra ypač nepageidaujamas ir 
kad taii gali sukelti incidentų.
Dienraštis davė taip pat žinių gyja nuosavybių. Neseniai St. 
apie jo veiklą, paimtų iš „Elta- Šetkus nusipirko namus, į ku 
Press“. Davė ir „Osservatore riuos keliasi gyventi. 
Romano“.

Dienraštis „II Secolo“ dide 
lėmis raudėmis skelbė: „Suslo 
vas, lietuvių ir vengrų žudikas, 
atvyksta iš Maskvos su Chruš • Harforde buvo neįprastas ko 
čiovo įsakymais“, „šalin Suslo nkursas: teisėjai galėjo matyti 
vas iš Romos, šalin žudytojai iš tik kulnus ir pėdas 24 moterų, 
krikščionybės sostinės!“ Pana paraduojančių už uždangos, 
šiai rašė dienraštis ..II Tempo“, Konkrso laimėtoja buvo 81 me 
„U Popolo“, „La Stampa“ ir tų amžiaus moteris...
daugelis kitų. • Kento miesto gražuolių kon

PLB Italijos krašto valdybos kursą laimėjo „grakšti blbndi 
pirmininkas pasiuntė Italijos vi nė“. Bet po konkurso, paaiškė 
daus reikalų ministeriui tokią jo, kad tai buvo jauriuolis...

tik

Iš visur ir apie viską
AIŠKINIMAS, KAIP GINTARAS ATSIRADO 

MEKSIKOJE
IX. 18. paskelbė tokių ro klodai yra Baltijos pakran1956.

duomenų apie Meksikoje ras tėse. Į klausimą, iš kur tolimie 
| 1951 metų surašymo duome Važiuojant rytiniu Kanados tus gintaro dirbinius. Prieš 2 ji indėnai majai gavo gintaro,
nys, trys šios prpvincijos turi pakraščiu iš šiaurės į pietus ten metus Meksikos archeologas Al mėginama atsakyti, kad dar se 
didžiausią gyventojų tankumą ka susidurti 
.Kanadoje. ] 
la turi 45.07 gyventojo vienai rių 
kv. myliai, Nova Scotia—30.98, lįų sunkumų.
New Brunswick — 18.77. Tuo Atlanto provincijose ir da 
tarpu Ontario, Kanados pramo bar keliai dar nėra pilnai su 
nės širdis, turi vienai kv. myliai tvarkyti (palyginus su pietiniu 
tik 13.21 žmogų, o Quebec'as Quebec‘u ir centriniu Ontario). 
7.74. Gana netikėta skaitmenų Bet tai nėra toms mažoms pro 
kalba, nes bet kas, nuvažiavęs vincijoms priekaištas. Atvirkš

Prince Edward Sa susisiekimo problemomis, ku iš piramidžių surado užmūry erikos atradimą, paua^ią vi <----- » -- ---
išsprendimas ir sudarė dide tas duris, prie kurių gulėjo 1 kingų, vyko mainai tarp Euro garsėjusio žudynėmis 

merginos ir 6 jaunuolių griau pos ir Amerikos. Bet kas tuos 
čiai. Jie, matyti, buvo paaukoti mainus vykdė ir kada? Ar ne 
laidojant kokį nors žymų žmo turi realaus pagrindo' indėnų 
gų. Iš užrašų buvo nustatyta, padavimai apie baltuosius barz 
kad laidotuvės įvyko 693 m. Po dotus dievus, kurie laivais at 
didele ornamentuota plokšte bu plaukė iš Rytų, o paskum išpla 
vo rastas gulįs žmogus su gin ūkė pažadėję sugrįžti? Kai ku 

iš Ontario į New Brunswick ar giai — tenka stebėtis, kad prie tarine kauke. Neabejojama, jog 
Nova Scotia, gauna įspūdį, kad ten esamo mažo gyventojų skai tai būta valdovo arba augšto 
ten vien nenaudojami plotai dir čiaus tiek daug padaryta. Pasta žynio, kuriam toks Įkapis buvo 
vonuoja. Šis neteisingas įspū raišiais keliais metais Atlanto pastatytas. Iš akmens buvo is 
dis susidaro dėl to, kad Ontario provincijos labai sujudo ekono kirstas puikus sarkofagas, o vir 
keliauja tirščiau apgyventu pie minio atkutimo kryptimi. 1955 šum paties kapo iškelta 22 m 
tiniu ir rytiniu pakraščiu. Nors metais buvo įkurta Atlanto Pro augščio piramidė. Šimtai smul 
ir Quebec'e dažniausia turistas 
šiose provincijose yra dideli 
Montrealio ir Toronto miestai, 
kurie turi gyventojų daugiau, 
negu Prince Edward Sala, New

mentu atsakyta viza, ir jis iš 
Vienos turėjo grįžti į Maskvą.

— 1957 m. birželio 29—30 
d. d. Chicagoje įvyksta Tauti 
nių šokių šventė ir Jaunimo ko 
ngresas. Reikia manyti, jog to 
mis dienomis bus suruošta ir 
sporto šventė.

— Vis daugiau tautiečių įsi

SIUNTINIAI

— Stockholme mirė sulaukęs 
— 72 m. amžiaus latvių dirige 
ntas T. Reiteris.

riuose majų padavimuose paša 
kojama, kad jų protėvis, legen 
darinis Kukulkanas, atvykęs iš 
užjūrio, tapo žyniu’ bei valdo 
vu, suvienijo žmones, davė jie 
ms kalendorių, saulės įstaty 
mus ir kultūrą. Taip šį gintarą 

vincijų Ekonominė Taryba, ti kių gintaro gabalėlių, sudaran primenantį pasakojimą aiškina 
kslu bendromis jėgomis siekti čių kaukę, ir akys iš oksidiano', Vilniaus radijas. E.
didesnių tikslų. Greit po to vulkano akmens, buvo uždėti 
New Brunswicke, prie Beech ant viso sluogsnio, kurio didelį 
wood ant Saint John upės pa veidą padengė, matyti, toji pa 
statyta didelė hydro-elektros jį piramidė. Kaukė nepaprastai 
jėgainė, 100.000 kilovatų ^stip tiksliai parodo šio žmogaus vei 

do bruožus. Nežinomojo valdo 
vo kaukė padirbta iš gintaro. 
Juk žinoma, kad Amerikoje ne 
ra vietų, kur būtų randama gin 
taro. Labai nežynjūs jo kiekiai 
randami tik tolimos Aliaskos 
šiaurėje, o pagrindiniai gintauskas ir 102 kunigai.

rūmo. Toliau centriniame New 
Brunswicke atrasti dideli pag 
rindinių metalų rūdos sluogsLietuvių bendrovė Overseas

Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ niai. Tai davė progos naujų ka 
(ir kitur) siuntinius su: anglis sykių atsiradimui, o taip pat 
kom viln. medžiagom, avaline, statymui prie Woodstock'o lie 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, jyklos už 28 mil. dol. 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti upės žiotyse, kur 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 

z KA. Pristatymas garantuoja 
« »s—PILNAS DRAUDIMAS 
'isiunčiama per Gloge Travel

Service).
Prašykite katalogų bei 

informacijų:
OVERSEAS CARGO CO,

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

Siuntinių tarnyboje 8 metai.
S. P. Juodvalkis.

Šiuo metu plačiu mastu ve 
darni tyrinėjimai gauti energi 
jai panaudojant potvynius ir at 
oslūgius. Tyrimai daromi prie 
Passamaquoddy Bay, St. Croix 

susisiekia 
New Brunswick ir Maine sie 
nos. Taip pat apskaičiuota, kad

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.

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

v X
Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Co.

SPECIALIAI NUPIGINTA J
RŪBŲ VALYMO KAINA. |

Kostiumas ................0.95 X
Paltas (lengvas) . ,0.95 $

Suknelė .................... 0.90 $
Skrybėlė ................0.85 S

ir t. t., ir t. t. X
Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

• Japonijos valdžia padeda sa 
vo piliečiams išvykti į užsienį 
ir įsikurti naujoje tėvynėje. Da 
ugiausiai Japonijos emigrantų 
yra Brazilijoje (400.000), pas 
kui Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse (125.000), Peru (40. 
000) ir Kanadoje (23.000).
• „Register" duoda žinią iš Va 
tikano, kad iš Sibiro paleista 
grįžti į Lietuvą vysk. Kamana

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.

Dr. T A SS V SiHGČRMAN 
optometristas - optikas

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

t BALIONAS DIVA MODe|
t SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
a 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. X
& Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 X I

 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B Al Ttc
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ’

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 5 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Vilie Lasalle, $Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssss'sssssssssj's.
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 ................................ RA 7-3120 M

X o

_ _ _ _ IDE LUXE DRY CLEANERS!VHBBV 143—8th AVENUE, LACHINE
ytr'rj Lietuviams nuolaida.

Sav.: P. RUTKAUSKAS. S

&

3 StaNu

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

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). |
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 $

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

Siuntimai 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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WINNIPEG, Man.
WINNIPEGO LIETUVIAI PASISTATĖ BAŽNYČIĄ

Sausio 26 d. stato „Pinigėlius“, amžiaus, buvę seni suomių tia
Gal kas ir pagalvos, kad žie periai, atvykę į geležinkelio sto 

mos šalčiams užėjus, Winnipe tį Hearst, Ont., pasileido 75 my 
go lietuvių kolonija užšalo, bet bais į miškų gilumą ekspedici 
atydžiau pažiūrėjus pastebime, jon. Tėvas rankose laikė medž 
kad ir čia matosi gana daug gy ioklinį šautuvą, o sūnus kirvį, 
vybės žymių. Šį rudeni, virš rū Tėvas su šautuvu kokį ketvirtį 
šio, kuriame spietėsi visas lie mylios ėjo pirmas, o sūnus pas 
tuviškas gyvenimas, du su virš kui atokiau sekė jį. Tik staiga 
metus juodavęs stogas išnyko priešais Niok atsirado juodoji 
ir jo vieton pradėjo stiebtis Šv. meška, kuri stojosi ant dviejų 
Kazimiero lietuvių bažnyčios kojų ir pasileido tiesiai į jį. Tė 
sienos ir dar prieš sniegui iškrin vas nieko nelaukęs, tuojau pa 
tant apsigaubė raudonu stogu, leido į mešką du šūvius, tačiau

Pati bažnyčia, suprojektuota meška nekrito, bet pripuolusi 
architekto p. Kulpavičiaus, pa prie senio suomio pagavo^ jį į 
mažu pradėjo įgauti tikrą savo glėbį ir suspaudė. Sūnus Ernie 
išvaizdą ir įtikino visus skepti išgirdės triukšmą skubinosi pas 
kus, kad, užbaigus darbą, tai tėvą, kuri atbėgės rado jau meš 
bus viena iš gražiausių bažny kos glėbyje ir savo dideliu snu 
Čių Winnipege. kiti jau apžiojusi, jo tėvo, pusę

Nors lietuvių Winnipege ne galvos. Ernie nieko nelaukęs, 
ra daug, o gyvenantieji apylin kirvio ašmenimis smogė meškai 
kėse gana plaičai išsklaidyti, į pečių tarpą, kuri paleidusi tė 
bet atsiradus bendram reikalui, va, dar mėgino šokti ant jo, bet 
visi, lyg bitės, supuolę visad pa staiga sukniubo vietoje. Ernie 
siekia savo tikslą. Ryškiau ne dar sudavęs keletą kirčių meš 
pasireiškiant nei vienai organi kai šoko žiūrėti tėvo, kuris be 
zacijai ir draugijai, visi darbai *■ ■
atliekami gana darniai ir sutar 
tinai. Tai įrodo ir bažnyčios 
statyba, pareikalavusi nemažai 
pasiaukojimo ir lėšų. Šiandien, 
jau mūsų šventovę puošia augs 
tas ir lieknas bokštas, o akme 
ninėje sienoje žvilga kertinis ak da. Meškos žiemavoja panašiai 
muo su įrašu — šv. Kazimiero kaip pas mus Lietuvoje barsu 
lietuvių bažnyčia.

Kertinį akmenį 1956 m. gruc 
džio 22 d. pašventino Jo Eksce 
lencija Winnipeg‘o arkivysku 
pas J. F. Pockok, kuris, pasi 
džiaugęs mūsų laimėjimu, pas 
katino nepamiršti savosios Te 
vynės, iš kurios dabar ateina 
gana liūdnos žinios.

Vadovaujant mūsų klebonui, 
kun. J. Bertašiui, ir Statybos 
komitetui, bažnyčios statybą 
stengiamasi spartinti visais bū 
dais. Rudenį įvykusi mugė da 
vė per 700 dolerių pajamų, ban 
ketai ir kiti parengimai irgi 
šiek tiek padeda, o dabar Win 
nipego vaidybos mėgėjai, repe 
tavę visą žiemą, sausio 26 d., 7 
vai. vakaro, stato Sofijos K 
mantaitės - Čiurlionienės 3-jų 
veiksmų komediją „Pinigėliai“ 
Visas pelnas yra skiriamas baž 
nyčios statybai, todėl visi Win 
nipego ir apylinkės lietuviai kv 
iečjami atsilankyti ir paremti 
mūsų visų bendrą tikslą. E. K.
ATSARGIAI SU MEŠKOMIS

Netaip seniai nuskambėjo vie 
na žinutė. Suomis Ernie Mulda 
maki, 22 metų amžiaus, su savo 
tėvu Niek Muldamaki 55 metų

TILLSONBURG-DELHI, Ont
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ TILLSON BURGE ŠOKIAI

iTillsonburgo Lietuvių ūki čių), nes Columbus Hall admi 
ninku klubas sausio mėn. 19 d. nistracija žymiai sumažino lie 
(šeštadienį), 7 vai. vakaro ren tuviams salės nuomą. Šokiams 

___ . . ___ 1 gros geras orkestras, bus bufegia šokius, kurie įvyks Colum ‘ ‘ ‘
bus Hall, Tillsonburge. Į šį pa tas ,r kįta yjsį apylinkių lietu 
rengimą jaunimas geidžiamas yiai kviečjami atsilankyti', 
nemokamai, o suaugusiems kai 
nos numažintos 5.0% (nuošim T. L. Ūkininkų Klubas.

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:

Adaškevičius Povilas, Alek ktuskas Emanuelis, Bružas Pr.,

išgąsčio nieko ypatingai nenu 
kentėjo. Meška svėrė 600 sva 
rų. Žiemos metu meškos yra ne 
pavojingos, nes prieš iškrinta 
nt sniegui jos įsitaiso urvus, ku 
riuose miega ištisą žiemą ir 
tik pavasariui atėjus vėl išlen

Kalėdų eglutė Montrealyje
Labai gražus vaidinimas „Batuotas katinas“. — Puikūs kos 
tiumai. — Meniškos dekoracijos. — Kalėdų senelis su dova 

nų gausybės ragu. —
Sausio 6 d. Montrealio A. V. je valstybėje ir atrodė puikiai, 

šeštadieninė lietuvių mokykla o generolas, tur būt, pereis.} ka 
Aušros Vartų salėje suruošė va rinę tarnybą. . . nes jis puikiai 
ikams Kalėdų eglutę su dovano komandavo, 
mis ir vaidinimu. Šis parengi Miško laumėmis buvo: S. Mi 
mas buvo, galima sakyti, staig kalajūnaitė, S. Baršauskaitė, L. 
mena visuomenei, nes jis nelau Gedvilaitė, D. Kerbelytė, B. 
ktai ir netikėtai pasirodė toks Gudaitė, D. Blauzdžiūnaitė, R. 
puikus, kad pralenkė bet ko Staskevičiūtė, B. Zinkevičiūtė, 
kius laukimus. V. Kizerskytė, B. Safrončikai

Rosemounto mokyklos vedė tė. Grybais buvo: L. Baršaus saitienė-Vokietaitytė Magdė irs. Domo, Čepelis Dom., gyv. 
jai I. Rimkevičienci padarius kas, R. Bulota, R. Venckus, N. jos sesuo šalaševičienė Elzė, West 35 St., Cricago, Daugėla 
trumpą įžangą, bųyo parodytas Patašinskas, D. Šeidytė, L. Juo Aušra Jonas s. Jurgio iš Degu (Dowgiallo) Aleks., s. Prano, 
vaidinimas „Batuotas katinas“ dkojytė, R. Mališkaitė, R. Ma čių ap., Žem. Naumiesčio vai. Didžiūnas Ambrozijus, Jurg. ii 
kuris pasirodė puikiai paruoš žeikaitė, L. Macelytė, R. Teku Bajelytė-Kripienė Teodora, vy Tamošius ir jų sesuo Baranaus 
tas. Gražios dail. R. Bukausko tytė, N. Adomonytė ir M. Gir ras Kripas Mot. ir sūnūs Jonas kienė, Ona, vaikai Karolio, Dr 
dekoracijos fone, vyko vaidini džiūtė. Lapė — S. Kuncevičiū ir Mykolas, Baranauskienė-Di augelis Br., s. Igno, Dudutis 
mas ir tai toks ilgas (3 paveiks tė, liūtas — B. Snapkauskas. džiūnaitė Ona ir jos broliai Di Vincas iš Valkininkų parap., 
lai), kad ir suaugusiems būtų kiškis—A. Adomonis, žiogas— džiūnas Ambrozijus, Jurgis ir Vilniaus ap„ Gedutis Kostas, 
kur pasidarbuoti, o čia vaidino A. Girdžius ir bitinėlis — A. Tamošius, vaikai Karolio, Bar Gradinskas Pov. iš Pasvalio v., 
tiktai šeštadieninės mokyklos Bulota. Na, buvo dar muzikan --- ---------------- --- Grakauskienė Grušaitė Uršulė
vaikai. Visi jie puikiai vaidino, tų, kurių programoje negalima gražiai padirbta. iš Verdulių k., Šiaulių ap., gyv.
bet ypač dideles roles turėjo buvo rasti. Po vaidinimo į salę iškilmin Gary, Indiana, Ivoškus Juoz.,,.
Batuotas Katinas — K. Kunce Visi artistai buvo aprengti la gai įžengė Kalėdų senelis, kurį gyv. Spring Valley, Jodaitė Ste 
vičius, batsiuvys - burtininkas bai gražiai, o kiti tiesiog ištai vaikai sutiko dideliu susidomėji pųlienė Ona iš Laukuvos, Juk 
— R. Kličius, milžinas—S. Bar gingai. Be to, visi buvo gerai nu mu. Kalėdų senelis buvo labai nevičienė-Kaniauskaitė Marijo 
šauskas, karalaitė Laimutė — grimuoti (tai nenuilstamojo vi geras, nes visus vaikus, kiek na ir jos sesuo Vaivadienė Va 
M. S'napkauskaitė, karalius — sų kultūrinių prengimų talki tiktai jų buvo, apdovanojo po lesė, iš Žiogaičių k., Naumiesčio 
K. Ambrozaitis, karailaitės pa ninko dail. J. Akstino darbas, rišulį gėrybių. vai., Katinskas Dom. ir Juoz.,
siuntinys — A. Sibitis, malūni kuris, be to, dar atliko ir Kalė Salė buvo labai gražiai papuo Klimavičius VI. ir jo sesuo Vit 
ninko sūnus — A. Keturka, ka dų senelio pareigas). Šokiai, pa šta, skoningai padekoruota. kauskienė Ona, Kondrotas Jo 
raliaus patarėjas — R. Piešina. ruošti B. Vaitkūnaitės - Nagie Yra žinoma, kad daug darbo nas s. Alekso, Lusinaitė-Nebe 
Iš šių ypač puikiai žinojo roles nės, praėjo sklandžiai ir grakš įdėjo, paruošiant sceną, p. Kli rezienė Marijona, Maurus Ant., 
ir gerai perdavė salei tekstą K. čiai. Tat „Batuotas'katinas“ bu čius. Jonas, Natalija, Nikodemas ir
Kuncevičius ir R. Kličius. vo labai gerai paruoštas n gra O mokyklų komitetas su pir Ona, gyv. Chicagoje, Mažutytė

Karalaitės palydovės sudarė žiai praėjo. Šį vaidinimą reiktų mininku p. Petruliu pryšaky la Bronė d. Vinco, ‘Notmonas Kar. 
puikią damų svitą aplink kara prodyti dar Šv. Kazimiero pa bai daug turėjo darbo ir rūpės iš Daržininkų k., Žaliosios vai.,

kai, ežiai, skruzdėlės ir kiti va 
balėliai. Meškins.
©51 krašte, jų tarpe Bermudų laitę ir visos turėjo labai puoš rapijos salėje, nes vienam kar čio. Paškauskas Vyt. s. Vacio, Pum
ose, Belgijoje ir Prancūzijoje, nius parėdus, pridėjus dar kara tui būtų perdaug įdėta darbo ir Tat visiems, kas tiktai kuo pūtis Myk. ir Pr., Ralys Ant.
priskaitoma nuo 3 proc. beraš lių, karalaitę ir kunigaikštį Jo padaryta išlaidų. Juk šito vai prisidėjo prie šio gražaus paren s. Jono, iš Pečiuliškės k., Var
čių, Alžire net 99.7 proc. Indi ną, kurie ypač, buvo puošnūs, dinimo malonu pažiūrėti ir su
ja vis dar tebeturi 82.1 proc. be Minėtomis karalaitės palydo augusiems.
raščių, o Haiti — apie 89.4 pr vėmis buvo: D. Barteškaitė, N. Vidinimui daug padėjo tink 
oc. Argentina daabr turi 13 pr.. Jauniūtė, D. Zubaitė, R. Šega mas šviesų sutvarkymas, kas lei 
o Kostarika per 20 proc.
• Varšuvos radijas paskelbė, 
kad vyriausybė nutarusi sugrą 
žinti bažnyčiai konfiskuotus tu 
rtus.

BUVO METAS — TU ĖMEI. 
DABAR TAVO LAIKAS 

DUOTI. AUKOK ŠALPOS 
FONDO VAJUI

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 į 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

mogaitė, D. Sibitytė, J. Šimelai do panaudoti ir šviesinius efek 
tytė, S. Burbaitė. tus. Rmpa ir prožektoriai buvo

Labai šaunų įspūdį padarė ka išnuomoti iš Forumo, bet pačiai 
reivių eisenos, vadovaujamos salei juos reikėtų turėti, nes juk 
generolo Skubučio — E. Knys čia parengimai yra dažnas reis 
tauto. Kareiviais buvo: A. Bar kinys.
šauskas, L. Giriūns, E. Kerevi Ūž tai tenka didelė padėka ir 
čius, R. Blauzdžiūnas, V. Saf pagarba mokytojams — ved. p. 
rončikas, A. Staškevičius, A. Vaišvilienei, p. Siniūtei, seselė 
Ališaukss, R. Gureckas, A. Pa ms Felicijai, Celinai ir p. Joku 
tašinskas, B. Bulota. Ši gvardi baitytei.
ja buvo aprengta kaip turtingo Jų nepaprastai daug dirbta ir

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

GENERAL INSURANCE 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 
WA 48539 

SAVI PAS SAVUS!

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

Ji

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.
•faip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
; Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
j Mūsų skyrius: Hamilton, 105

pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

gimo, priklauso didelis įverti nių vai., Ralys Petr. s. Jono, iš 
nimas ir padėka. J. K. Ežeriškių k., Skaudvilės vai.,

Pastaba. Įdomu buvo stebėti, 
kaip vaikai ėjo prie Kalėdų se 
nelio, kaip priėję elgėsi. Kad 
vieni visa tai priėmė kaip vąidi 
nimą ir šypsojosi Kalėdų sene 
liui, o kiti — atėjo su baime, 
bet tuojau, gavę dovanų, trau 
kėši, — tai yra sprantama. Sv 
arbu, kaip vaikai paruošti elge 
šio atžvilgiu. Žinoma, kaikurių, 
kurie Kalėdų senellio pabijojo, 
suprantamas jaudinimasis ir 
tuo pačiu tūlas užsimiršimas. 
Reikia pasakyti, kad daugumas 
vaikų labai gražiai priėjo prie 
senelio, gavę dovanų gražiai pa 
dėkojo — vieni sakė „ačiū“, ki 
ti gražiai nusilenkė, daugelis 
mergaičių grakščiai padarė „re 
veransa“, ir todėl malonu bu - , . . .
vo i juos žiūrėti. Matyti, kad P?1™?. gyvybinius tautinius - 
jie tėvų ar mokytojų yra pamo 
kyti mandagumo, kuris ir rodo 
jų kultūringumą. Deja, buvo ir 
tokių vaikų, kurie, kaip matyti, 
apie mandagų elgesį supratimo 
neturi, gal apie tai nėra ir gir 
dėię. Tat į šitą turėtų atkreip 
ti dėmesį pirmiausia tėvai, nes 
mandagumas yra privalomas 
kiekvienam kultūringam žmo 
gui, o juk mes ne tiktai norime, 
bet ir privalome būti kultūrin 
gi-

Šereckis Juozas iš Gudelių km., 
Šikšnius Ad. s .Pr., Stepulienė- 
Jodaitė Ona iš Laukuvos, Šve 
das Mikas, Tinkūnas Veronika, 
gyv. Endicott, N. Y., Valiūnas 
Ant., Vanarauskas iš Skiturių 
k., Simno.

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.
LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO ADELAIDĖS

skyriaus valdybos iniciatyva bu 
vo suruošta meno parodų ir me 
no kūrinių loterija, kuri davė 
nemažai pelno, tuo įgalindama

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

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

ft Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

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 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ 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 KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

!CT.------Xk—- Mk------------ ■ M

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 8-5088

xm" 1 xx—■—xx—-x

1st. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

- kultūrinius reikalus. Iš sukau 
ptų lėšų LKF Adelaidės sky 
riaus valdyba 50 svarų paskyrė 
Adelaidės lietuvių namams įsi 
gyti, 50 svarų pašalpą suteikc 
išvykusiai j Londoną baleto stu 
dijų tęsti gabiai šokėjai R. Pio 
kštytei, 30 sv. paaukojo Adelai 
dės lietuvių bibliotekai.

LKF Adtlaidės skyriaus vai 
dybos atlikti darbai tautinės 
kultūros puoselėjime, teikia vii 
ties, kad mes, esant noro, gali * 
me kliūtis įveikti ir, labai nenu 
skriaudžiant savęs, gražiai past 
tarnauti savai bendruomenei. 
Visai teisingai pereitais metais, 
sutikdamas vadovauti skyriui, 
dail. Neliubšys pasakė, kad rei 
kia dirbti, bet ne aimanuoti. Ši 
tai jo vadovaujama valdyba įro 
dė gyvais pavyzdžiais.

Revizijos komisijos aktą per 
skaitė kun. dr. P. Jatulis ir vei 
klą užgyrė.

Į Naująją LKF Adelaidės sk 
yriaus valdybą išrinkti dail. Ne 
liubšys, Martinkus, dail. Žygas, 
Šatkus ir Kalvaitis.

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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
201 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

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.: Ofice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978
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umnmmmmmnmmrnntnmmnmmm: čia žmonės bus suklydę, kad rei LIETUVOJE MIRĘ 
kia tikrai švęsti ne Šv. Kalėdas, .. ... .. .
o šv. Velykas. Negi dėl tokios evangelikų .Uteno
redakcinės klaidos, katalikai, 
vietoje Šv. Kalėdų ims švęsti 
Šv. Velykas. Ar taip galima iš 
viso galvoti .

Čia mudum su p. VI. Mingėla 
ar nebus kaip tai kaimo mergi

Sk_aiJZ!? X- 9 k7ei^^kTeb^Vxi>n 
sistorijos vicepirmininko parei 
gas.

3) Erikas Leijeris, 45 m. 
amž., mirė Krasnojarsko kon 
centracijos stovykloje Sibire 
1951.XII. 31d. Jis buvo Žeime 

šinu, besidominčių mūsų B-nės Tarp 89 kursančių yra pasižy laPasvP_° kit°s drau nyčios Senjoras bei Konsistori
_______ mėjusios: Rūta Ivanauskaitė Ses 1 ją žiūrėjosi ir sekė. Mels jQS pirmininkas nuo 1941. IV. 

kaip pirmoji, General Hospita dama kalnus, tarpais kontečkas 24 d 
ly. Gerai mokosi ir p. Maldei Padėdavo ant lango. Taip jai

- t besimeldžiant viena jos drau 44 m ainž-> Biržuose 1952. I. 
ge pastebėjo, kad ji gieda vieną 24 d 
giesmę, o kontečkų lape rodo 
mišių maldas. Draugė tuojau 
suriko: „Ei Vone, kor to skai 
ta, juk čia mišių maldos, o be 
to rodos, kad tavo, kontečkos 
ontrep apverstos“. Vone tuo 
jau susigriebė ir draugei atšo 
vė: „Ne, tie rūpužiukai vaikai 

nadoje.“' Tai puikios & patriotės bus ™an kontečkas anraip ap 
įsilaužė į kanadiečių-rusų S-gos lietuvaitės, nuoširdžiai mylin vert9 • 
salę (46 Cannon St. E.), pada čios savo profesiją.

reikalas Hamiltone yra labai ak rydami viduje nuostolių, Perei 
tualus. Ne iš vienų tėvų teko iš tais metais, prie ant salės esan 
girsti būtinumą įsteigti šią auk čio medžio, buvo pakarta Molo

1 Įėjimo įstaigą mūsų kolonijoje, tovo iškamša. Ši organizacija 
ypač kada abu tėvai yra dirban yra komunistų simpatikų.

‘ tieji. Nepaslaptis yra, kad kai §jEMET BAIGS MOKSLUS 
kurie teyai palieka savo vaiKus 
svetimtaučių auklių priežiūro 

■ je, arba tiesiog, atiduoda juos 
kitų tautybių darželiams. Gal 
B-nės valdyba, susitarusi su V 
A parapija imtųsi tos iniciaty
vos?

Į KRAŠTO TARYBOS
suvažiavimą Toronte, iš Hamil 

• tono vyksta, taip pat keletą ma

HAMImšLTONi Didells iokiii ■™ Hamill
TAUTOS FONDUI VAJUS 8

Tautos Fondo A-bės Kanado 
je Hamiltono skyriaus Valdy 
ba, vykdydama savo veiklos pla 
ną lėšų telkime mūsų tėvynes 
išlaisvinimo reikalui, nuo š. m. 
sausio 15 d. pradeda metinį pi 
niginį vajų, kuris tęsis iki kovo 
m. pradžios.

Lėšų telkimo tikslas ir jų rei 
kalingumas visiems yra aiškus, 
o ypač šiuo metu, kada pasauly 
?e reiškiasi nauji posūkiai ir pa 
Vergtiesiems nauji pragiedru 
liai išsilaisvinimui iš žiaurios 
vergijos jungo.

Malonūs Hamiltono ir jų ap 
ylinkių lietuviai! Jūs visuomet 
šiam reikalui buvote ajutrūs ir rį perrinkimas, 
dosnūs, todėl tikime ir drįsta 11. Narių metinis mokestis, 
me į jus kreiptis prašydami, kad 12. Įvairūs einamieji reikalai, 
šiuo kartu neatsisakysite ir vi 13. Susirinkimo uždarymas, 
sokeriopai paremsite gausiai, su 
lig pajėgumu, paukosite šiam 
kilniam ir mūsų tautos gyvybi 
niam tikslui.

TF A-bės Hamiltono skr.
Valdyba.

HAMILTONO, ONT. 
„TALKA“ SUSIRINKIMAS.

1957 m. sausio 27 d., sekma 
dienį, 5 vai. p. p. „Aušros“ Var 
tų parapijos salėje, 58 Dundu 
rn St. N., šaukiamas lietuvių 
kredito kooperatyvo „Talka“ 
metinis susirinikmas šia dienot 
varke:

1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas,
3. Svečių-atstovų žodis,
4. Praeitų metų visuotinio su 

sirinkimo protokolo skaity 
mas,

5. Pranešimai: a) valdybos pir 
mininko, b) kasininko, c) 
kreditų komisijos ir revizi 
jos komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų,
7. 1956 m. apyskaitos praneši reikalais? 

mas,
8. Pelno paskirstymas, RETA PROGA
9. 1957 m. sąmatos priėmimas,

10. Valdybos — 2-jų, kredit. ir 
revicijos kms-joms po 1 na

Kviečiame visus narius ir pn 
jaučiančius į susirinkimą gau 
šiai ir punktualiai atsilankyti. 
Kred. Koop. „Talka“ Valdyba.

VAIKŲ DARŽELIO

vakaras
Hamiltone

Įvyks š. m. sausio 26 d.,
ROYAL CONNAUGHT VIEŠBUTY.

Gros Benni Ferri orkestras, Įvairus bufetas, turtinga 
loterija ir visų linksma nuotaika.

Kviečiame visus vietos ir apylinkių maloniuosius 
tautiečius gausiai atsilankyti.

Tautos Fondo skyr. Valdyba.

nių kunigai: 1) Augustas Vy 
meris, 72 m. amž., Tauragėje 
1942.IV. 1 d., eidamas klebono 
ir Konsistorijos vicepirmininko 
pareigas.

2) Fridrikas Megnė, 76 m. 
amž., Žem. Naumiestyje 1950.

ant puomėtės išmoko melsti 
kalnus. Kad kiti nesuprastų, 
kad ji nemoka skaityti, kartą 
sekmadienyje pasiėmusi konteč 
kas, su grupele draugių, ėmė 
melstis. Atsivertusi kontečkas 
meldė kalnus versdama konteč K^bonaVnuo^92?m. i“r B^ž

šį mėnesį, G. Palmer - Paliliu kytė. Jos abi yra gimusois Ka 
no siuvykloje, su kiekvienu nau nadoje, bet gražiai kalba lietu 
ju kostiumu, dar priedo nemo viškai.
karnai gauti antras vyriškas kel St. Joseph's Hospitaly taip 
nes. Pasinaudokime šia proga, gi š. m. pirmoje pusėje baigs 
nes su kiekvienu kostiumu gali p-lės Rita Kemežytė ir Terese 
ma sutaupyti nuo 21 iki 35 dol. lė Verbickaitė. Jos abi yra ga 
Plačiau — šio puslapio skelbi bios ir labai ligonių mylimos si 
me. augės. Jos abi tremtinės, bet vi

NEŽINOMI ASMENYS dūrinį mokslą jau baigusios Ka

4) Aleksandras Balčauskas,

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Š. m. pirmoje pusėje baigs
mokslus keletas naujų gailestin nas iš jų toks: „Linksmų Šv. 
gųjų seserų (nursių) lietuvai Velykų Švenčių. . . linkime sa 
čių Hamiltone, kurios dabar vo lietuviams kostiumeriams ir 
dirba ir mokosi St. Joseph's ir pažįstamiems. . . Katalikų Įstai 
General Hospital ligoninėse, ga „Sekurieties“. . . Negi jau

Dėmesio, Hamiltonas!
Tik vieną kartą į metus,

G. Palmer-Paliliūno siuvykla 
su kiekvienu nauju kostiumu, 

PRIDEDA ANTRAS KELNES

N E MOKAM Al

iš geriausių angliškų medžiagų, pagal naujausią madą. 
Patariame pasinaudoti reta proga ir sutaupyti ant 

kostiumo nuo 21 iki 35 dol.

G. PALMER-PALILIONAS CUSTOM TAILORS, 
Hamilton — Westdale, 

7 Sterling St. telef. JA 8-3345.
TIK IKI SAUSIO 31 D.

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 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAIŲIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

5) Ansas Baltris, 69 m. amž., 
Kretingoje 1954. I. 29 d., eida 
mas klebono nuo 1941.VI. 15 d. 
ir Konsistorijos pirmininko pa 
reigas nuo 1950. IV. 26 d.

Iš koncentracijos stovyklos 
Sibire Lietuvon grįžo kun. Jur 
gis Gavėnia, buv. Jurbarko kle 
bonas.

Evangelikų liuterionių bažny 
tinis gyvenimas Lietuvoje pasi 
reiškia 20 lietuviškom ir 5 lat 
viškom parapijom. Parapijiečių 
dabar esama 25.000 (1940 m. 
buvo apie 250.000). Juos aptar 
nauja „Tarybų Socialistinių Re 
spublikų Sąjungos kulto“ 22 

Ba tarnautojai. Veikia Konsistori 
by shower", mano uošvei E 
Bukauskienei, ponioms: 7 
kienei, Kerbelienei, V. Remei 
kienei, J. Bunienei, O. Vasiliau 
skienei, Ramanauskienei, I. Di 
kaitienei, Baradinskienei, Niau 
rienei, Rusinienei, Linkūnienei, 
Pocauskienei, Mačionienei, Ke 
turkienei, Sinienei, Urbonienei, *' 
Kličienei, Safrončikienei, Kirs \ 
tukienei, Konceviečienei, Šipe J 
lienei, Stašaitienei, Šulmistrie j 
nei, Intienei, Veraitienei, Rup 
šienei, Balzarienei, Baršauskie 1 
nei, Trasikienei, Čečkauskienei, 1 
Malaknienei ir panelėms Kibir 
kštytei ir Jųkonytei.

Ona Bukauskienė.

Tikrai kaip p. VI. Mingėla, 
kad išsireiškė: „ . . . tegul skai 
tytojas pats sprendžia“.

K. Strikaitis.

Kl. G.

LAIŠKAI REDAKCIJAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

dalyje 1956 met. gruodžio 22 PADĖKOS
d. šeštadienio laidoje, 5-me psl. . .
radau daug skelbimų, kur^svei Nuoširdžią padėką reiškiu už
kinama su Šv. Kalėdomis. Vie man suruoštą staigmeną, „L_

nab PAJIESKOJIMAI

Adamonis 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.

D. N. Baltrukonis CR 6-7634 F. Yasutis LA 2-7879
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152 
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma 

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

GENERALINIS statybos kontraktorius

............... ..... .......... ..

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
___ sąlygom 

išsimokėti D. E. BELANGER & SONS
13 METŲ JŪS1, TARNYBOJE 

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

Z £ WILSON
telef.: 
P L 0094

laidotuvių Direktorius |
5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 &

. į-'

l%
1

J
z.^. ; r/'

---------

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 g. į rytus nuo St. Laurent) Z

— Jieškomas Leonas Gorle 
vskis, kilęs iš Panevėžio mies 
to. Yra svarbių žinių iš Lietu 
vos. Gorlevskis pirmiau yra gy
venęs Toronte, Ont., 39 Be^er

J1

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.

kie ir Mozūraitė Stasė, pagal 
vyrų Kliukienė, gyvenančios Ka 
hadoje. Prašoma atsiliepti ad 
resu: Povilas Palubinskas, 338 
—1st Avenue, Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q. ,

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

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

Tel. RAvmond 7-3120

11 metų patyrimas

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.
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LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS KVIEČIA VISĄ MONTREALIO LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENę Į

puošnų ir linksmą šokių vakarą
Svečiai turės progos pamatyti ir išklausyti įvairią bei linksmą programą.

Ją atliks:
Modernaus šokio šokėja Birutė Vaitkūnaitė,
Dramos aktorius Leonas Barauskas,
Pirmą kartą debiutuojantis „akademinis“ kvartetas
(kvarteto dalyviai paaiškės vakaro metu),
Sambūrio humoristinio laikraščio- Kočėlas redakcinis kolekty 
vas ir kt.

Vakaro metu veiks gausingas (gėrimais ir užkanda) bufetas. 
Svečių dėmesį norime ypatingai atkreipti į tikrai turtingą ir 
vertingą loteriją, kurioje — tarpe kitų fantų — bus se 
kančių menininkų originalūs paveikslai: Telesforo Valiaus, Vik 
toro Petravičiaus, Juozo Akstino, Vytauto Remeikos ir Ka 
zio Veselkos.

Šokiams gros visiems žinomas ir visu mėgiamas Brolių 
Lapinų orkestras.
Šokių vakaro data: 1957 metų sausio mėn. 19 d., šeštadienį.
Vieta: H74 St. Catherine St. East; Intern. Firefighters 
Assn, (buvusioj Policijos) salėje.
Pradžia. 7 vai. 30 min. vakaro.
Įėjimas: 1 dol. 25 cnt. Studentams ir moksleiviams — 1 dol.

Visas vakaro pelnas skiriamas Vinco Krėvės vardo literatūrinės premijos fondui.

MOįVTlREAL
Šį šeštadienį, sausio 19 d. 8 v. v.

K. L. B. Krašto Tarybos suvažiavimo proga
TORONTO APYLINKĖS VALDYBA

Prisikėlimo parapijos salėje ruošia

didelį visuomenės susiartinimo
VAKARAS, KURIS ŠVEČIŲ 

NEAPVILS.
Lietuvių Akademinis Sambų 

ris vėl kviečia visus lietuviškos 
kultūros prietelius ir rėmėjus i 
linksmą ir turtingą šokių vaka 
ra, kuris įvyks 1957 m. sausio 
19 dieną, 7 vai. 30 min. vakaro, 
1474 St. Catherine East, Gaiš 
rininkų (buvusioj Policijos) 
salėj. Įvairioj ir linksmoj pro 
gramoj dalyvaus modernaus šo 
kio šokėja Birutė Vaitkūnaitė, 
Dramos aktorius Leonas Barau 
skas ir taip pat (staigmena!) 
tvirtas ir galingas vyrų „akade 
minis“ kvartetas. Bus išleista 
atatinkama Kočėlo laida su rei 
kalingais priedais (k. a. balio 
nais etc.)

Pažymėtina šio vakaro gausi paskaitą tema:
Šį sekmadienį, sausio 20 d., ir tikrai turtinga loterija. Joje, nė ir ateities automobilis“.

4 vai. po pietų, Aušros Vartų tarpe kitų fantų, bus T. Valia Į ......... ■
salėje šaukiama Neringos skau us, V. Petravičiaus, J. Akstino, kurie domisi auto mašinos pa 
čių tunto sueiga. Skaučių ir pa V. Remeikos ir K. Veselkos ori žanga ar naftos pramones akci SKAUTUS AR VILKIUKUS 
ukštyčių dalyvavimas būtinas, ginalūs paveikslai (kiekvienas jomis (stocks). Valdyba.

-...... Timtininkė. nemažiau 35 dol. vertės!), gra
žiai įrėminti ir paruošti jūsų bu 
tų papuošimui. Šokiams gros 
šaunusai Brolių Lapinų orkest 
ras. Veiks gausus bufetas. Bus 
staigmenų. Todėl kiekvienas, no 
ris linksmai ir kultūringai pra 
leisti šio savaitgalio vakarą, ne 
apsiriks atvykęs j Sambūrio šo 
kių vakarą. O taip pat, konkre 
šiai parems Vinco Krėves var 
do literatūrinės premijos fon 
lą, kuriame šiuo metu tėra šiek 
:iek daugiau kaip šimtas dole 
:ių (pelnas iš Literatūros-Dai 
nos-Muzikos ir Šokio vakaro, 
Birutei Pūkelevičiūtei pagerb 
ti). Įėjimas 1 dol. 25 et. Studen 
tams ir moksleiviams 1 doi.
® Piešina Aleksandras dr. J. Še 
gamogos gydomas Lašinės GH 

: nuo gana reto pobū 
skrandžio žaizdos, kuri kr 

aujavo ir pareikalavo didelių pa 
stangų gydyti, bet dabar jau 
taisosi.
• Pakirskienei Elzbietai pada
ryta vidurių operacija.
• Susižiedavo: Juozas Stulgins 
kis su Gene Mackevičiūte, Bro 
nė Nevardauskaitė su anglų ta 
utos jaunikiu.
• Plaušinytė Ona iš Hamiltono 
viešėjo Montrealy.
• Tamašauskienė Malvina turė 
jo iš Toronto svečių pp. Stri 
mų šeimą.
• P. Birieta, Longueuilos lietu 
vių šeštadieninės mokyklos mo 
kytojas, sirgo kelias dienas gri 
pu, bet dabar jau yra pasveikęs.

K. L.C.T. PLENUMO 
NARIAMS

KLCT plenumo posėdis 
kiamas š. m. sausio 26 d. 4 
p. p. N. L. patalpose.

Dienotvarkė:
1. Protokolų priėmimas,
2. Pareigūnų pranešimai,
3. Rev. komisijos pranešimas,
4. Diskusijos dėl pranešimų,
5. KLCT ateities uždaviniai,
6. Prezidiumo rinkimai,
7. Einamieji reikalai,
8. Posėdžio uždarymas.

Numatytu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po valandos įvyksta 
susirinkimas, kurio nutarimai 
bus galioje visiems nariams.

KLCT Prezidiumas.
SKAUČIŲ DĖMESIUI

sau 
vai.

DR. J. I
CHIRURGINĖ ir I 

BENDROJI PRAKTIKA f
office 5441 Bannantyne į

(kamp. Woodland) )
Verdun. Tel. HE 3175. /'

priėmimo va!.: 2—4; 7—9; į 
šeštadieniais 11—1 '

arba pagal susitarimą, r 
namų 1038 Osborne A v. < 
Verdi-n. Tel : PO 6-9964 ''

ŠE GAMOG ASj [ligoninėje 
R U R G I N Ė ir j idžio skrar

DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506 I
 STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 15—M

152 Notre Dame St. E.UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.RA 2-5229

< Jr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

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

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

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

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON

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

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

KLAIPĖDOS KRAŠTO PRIJUNGIMO PRIE 
LIETUVOS MINĖJIMAS TORONTE

Toronte pradedamas iš vaka jime, galės pasimatyti su iš įvai 
ro: sausio 19 d. radijo „Tėviš rių Kanados vietų atvykusiais 
kės Prisiminmai“ programoje tautiečiais ir su jais pasikalbėti. 
M. L. Rezist. Sąjūdžio c. v. vi Laikas, 4 vai. po pietų, pa 
cep. ir Toronto sk. pirm. M. rinktas patogus visiems, nes tai 
Dr. Anysas tars žodį, o D. Mei bus atvangos laikas ir jis nesu 
lutė padeklamuos pritaikintą ei trukdys keikvienam po to atil 
lėraštį.

Sausio 20 d., sekmadienį iš 
kilmingoji dalis;

1. Visose lietuvių bažnyčio 
se ta intencija pamaldos.

3. 4 vai. p. p. Liet. Namų di 
džioje salėje iškilmingas aktas, 

Akte Gen. Kons. min. V. Gy 
lys tars sveikinimo žodį, svečias 
iš Montrealio M. L. Bič. dr-jos 
narys J. Kardelis pasakys pag pasiskirstė pareigomis sekan 
rindinę kalbą, po to bus meninė čiai: J. R. Simanavičius — pir 
dalis, kurią išpildys naujos me mininkas, J. Strazdas — vicep., 
ninės jėgos — solistai Alg. Vė J- Račys — sekr., P. Budreika 
lyvis ir Alg. Simonavičius, ako — kasininkas, E. Bubelis — in 
mponuojant muz. Gailevičiui ir form, ir spaudos sekr., kun. P.

Montrealio Skaptų Tuntas p. D. Meilutė deklamacijomis, 
skelbia, kad šiuo metu yra pri 
imami kandidatai j skautus ir 
vilkiukus. Į vilkiukų būrelį gal 
įstoti vaikai tarp 7 ir 11 metų 
amžiaus. Tėvai yra prašomi sa 
vo vaikus paraginti įstoti į ska 
utų sąjungą ir juos įregistruoti 
pas J. Piečaitį, tel. RA 2-444'9 
arba V. Paulių, tel. RA 1-9648. 
s. S. Naginionis, Tuntininkas.

„BATUOTO KATINO“ REN 
GĖJOS NUOŠIRDŽIAI

dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie šio vaidinimo pastatymo: jsjauj0.sios Krašto Tarybos su 50 metu amžiaus, mišku darbi 

važiavimo metu, būtent — da ninkas ir Kazys Karmuza, 50 
ryti sausio mėn. 20 dieną, sek metų, kilęs iš Keturvalakių, at 
madienį, 4 vai. po pietų. Lietu vykęs Kanadon po I pasauk ka 
vių namuose, 235 Ossington A. ro.

Paskaitos pakviestas „NL“ o Susituokė: Antanas Pūkas 
red. J. Kardelis, kurio tema bus su Jieva-Rita Saukante.
„Klausimai, ties Mažosios Lie o prisikėlimo parapijoje 1956 

m. sutuoktos 24 poros, pakrikš 
tyti 89 vaikai, palaidoti 7 žmo 
nės.
• Pakrikštyti: Marija Dzemei 
kaitė, Birutė-Mirija Jurėnaitė,

Anita-JazminarBirutė Šeputy 
tė.
• Metinės Prisikėlimo parapi 
jos rekolekcijos įvyks nuo kovo 
31d. iki balandžio 14 d. Jas ves 
tėvas Borevič’>s, S. J.

|Df. A.VĄLADKA|
| 1081 BLOOR ST. W. 8
\ (pHe Dufferin) x
X Telefonas LE. 1-2933 8
S RENTGENAS
8 priima ligonius ir gimdyves-į 
a nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 8
8 šeštadieniais nuo 12 vai/ 4 
X iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-jt 

niais kabinetas uždarytas, g
, ■

I
DR. V. SADAUSKIENĖ g 

Dantų gydytoja j
129 Grenadier Rd., ; ;

(2 namas nuo Roncesvalles)! !

TORONTO
Tel. LE 1-4250

Gros Toronto liet, orkestras „Trimitas“.
Pilnas ir turtingas bufetas. Įdomi meninė programa ir 
kitos įvairenybės, bus susipažinimas su visais Kanados 
atvykusiais atstovais. Įėjimas: $ 1.

Visus maloniai kviečia Toronto Apylink. Valdyba.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ MONTREALIO LIET.
MONTREALIO SKYRIUS BENDRUOMENĖS CHORO 

(PLIAS) šaukia susirinkimą metiniame susirinkime sausio 
sausio 21 d., pirmadienį, 8 v. va 12 d. buvo išrinkta nauja valdy 
karo, Vytauto Klubo patalpo ba, kuri pasiskirstė pareigomis 
se, 2159 St. Catherine E. Inž. sekančiai: pirmininkas — V. 
K. Astravas skaitys diskusinę Vaišvila, vicepirm. — O. Nor

Naftos pramo keliūnienė, sekr. — V. Muraus 
kas, ižd. — V. Kačergius, v-bos 

Į susirinkimą kviečiami visi, narys — O. Salalytė. Valdyba.
NORINTIEJI ĮSTOTI Į

sėti prieš darbo dieną.
Tat visi Toronto lietuviai kv 

iečiami atsilankyti j šį minėji 
mą, kuriame bus paliesta didelė 
dabar Mažosios Lietuvos klau 
simų problema, plačiau jau iŠ 
sišakojusi ir pasiekusi net Jung 
tinių Valstybių kongresą.
KLB TORONTO APYLIN 
KĖS NAUJOJI VALDYBA

LIETUVIŲ VETERANŲ
Sąjunga Ramovė susirinkimą 
šaukia sekmadienį, sausio 20 d., 
A. V. salėje toujau po pamal 
dų. Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba.
ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 

3594 Jeanne Mance ir Prince 
Arthur gt. kampe, sausio 20 d., 
12.30 vai. pp., lietuvių pamal 
dos. Kun. dr. M. Kavolis.
• Pp. Montvilų šeima, nusipir 
ko namus drauge su pp. Ado 
maičiais, jau persikėlė į nuosa 
vą butą.
• Montrealiečiai: L. Balzaras, 
P. Rudinskas, V. Pėteraitis, A.

Prašome visus tautiečius šio 
taip svarbaus mūsų tautai ir va 
Istybei įvykio minėjime akty 
viai dalyvauti ir kuo skaitlingia 
usiai atvykti Į iškilmingąjį ak 
tą.

M.L.B. Dr-jos Toronto sk. 
Valdyba.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija nutarė šiemet Klaipė 
dos krašto prijungimo prie Lie 
tuvos minėjimą suderinti su Ka 
nados Lietuviu Bendruomenės

Ažubalis — šalpos reikalų vedė 
jas, ir A. Liudžius — vald. na 
rys.
KLB KR. TARYBOS NARIŲ 

DĖMESIUI
Į Kanados Liet. Krašto Tary 

bos suvažiavimą atvykę atsto 
vai nakvynės reikalu kreipiasi 
Į Toronto Lietuvių namų admi 
nistratorių Viktorą Petraitį ad 
resu: 235 Ossington Avė., tel. 
LE 3-3027.

Apylinkės Valdyba.
• Mirė: Klemensas Miškūnas,

R. Bukauskui už puikias deko 
racijas, B. Vaitkūnaitei - Nagie 
nei už šokių sustatymą, p. Kli 

Ališauskas^ A.' Lapinas? K? An čiui už dekoracijų paruošimą, J. 
druškevičius ir J. Kardelis, kaip Akstinui už aktorių nugrimavi 
išrinkti į Kr. Tarybą, be to, P- P^V.Skaisgiriui.M. Si 
inž. Aniuolauskas, kaip Mont 
realio Seimelio Prezidiumo ats 
tovas ir L. Girinis-Norvaiša, ka 
ip Tautos Fondo įgaliotinis Ka 
nadai, šį savaitgalį -išvyksta i 
Toronto į Kr. Tarybos posė 
džius.
• P. Pr. Kličius Montrealio 
Liet. Seimelio Prezidiumo rei 
kalams, be jokio atlyginimo, pa 
darė spintą, už tai p. Klišiui 
reiškiama padėka.

Seimelio Prezidiumas.
• P. Jankauskų porai, sulauku 
šiai 45 metų vedybinių sukaktu 
vių, New Jorsyje ruošiamos pa 
gerbtuvės. Manoma, kad ir Ro 
semountas, kur jie gyvena, jie 
ms suruoš sukaktuvių paminė 
jimą.
• Sausio 18 d. AV bažnyčioje 
prasideda novėna už krikščiony 
bės vienybę.
• Sekmadienį, sausio 20 d., tuo 
jau po pamaldų priėmimas kle 
bonijoje choro ir pasitarimas. 
Dalyvavimas visų labai prašo 
mas.

nienei, Barteškienei, Burbai, 
Kerevičiui, Kizerskiui, Baršaus 
kui, Kvietkauskui, D. Aneliū 
naitei, D. Dargytei — labai da 
ug prisidėjusioms prie kostiu 
mų pasiuvimo; p. Stankienei už 
baravikų iškepimą, I. Bytautui 
už kareivių kardus, p. Sibįčiui 
už patefoną; p-lėms N. Kličiū 
tei, D. Aneliūnaitei, R. Barteš 
kaitei, S. Morkūnaitei, G. Ma 
laškaitei, D. Dargytei, M. Tau 
teraitei, E. Rupšytei, M. Siniū 
tei už aktorių prižiūrėjimą vai 
dinimo metu. Dėkojame visie 
ms tėvams, prisidėjusiems tiek 
savo lėšomis, tiek darbu prie 
kostiumų parengimo ir taip pat 
tėvų komitetui už nuoširdų ben 
dradarbiavimą visuose darbuo 
se. Mokytojos.
• Dikaitis, rudenį baigęs augš 
tesniąją mokyklą, jau susižie 
davo ir ruošiasi tuoktis.

tuvos problema”.
Numatoma, kad minėjime da 

lyvaus visi KLB Krašto Tary 
bos nariai, jau. užbaigę Kr. Ta 
rybos posėdžius ir jau suforma 
vę KLB Krašto Valdybą.

Ta pačia proga Toronto lietu 
viai, gausiai dalyvaudami minė

Raštinė: LE 4-4451

I Dr. P. MORRIS
| DANTŲ GYDYTOJAS

X Vakarais
| Pagal

X 1982 Bloor W. Toronto 4. ĮįJ
i rytus nuo Dufferin St. 8

X ' S

ir šeštadieniais 
susitarimą.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS 
3260

Montreal. Tel. CL 5-5515

REIKALINGOS
prityrusios siuvėjos (operators)

suknelių siuvykloje.
Kreiptis:

Har-Wick Manufakturing
2454 De Carrieres, Montreal.

kontraktorius

GURČIN AS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

IŠNUOMOJAMAS 
erdvus ir saulėtas kambarys vie 
nam asmeniui vyriškiui arba mo 
teriškei, be maisto ir su maistu; 
5974 Turenne Stų Sherbrooke

min. čia pat išnuomojami ir 
du butai — keturių kambarių ir 

trijų kambarių. 
Tel.: CL 5-5579.

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

Dr. A. Pacevičius
\ Gydytojas ir Chirurgas 
g 280 Roncesvalles Avė 
g Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
g . akarais nuo 6-8 v.; trečia- 
» dieniais ir šeštadieniais 11-3 
g v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
^Naujas kabinetas

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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