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Politinių Įvykių savaitė
DIDELIS KONKURENCIN IS VAKARŲ SUSIDURI 

MAS SU SOVIETIJA DĖL PARAMOS
Šaltasis karas darosi vis karštesnis

Egipto diktatorius Nasse 
ras, pasiryžęs vaidinti Afrikos 
ir Azijos valstybių vado rolę, 
Maskvos iškišimas j priekį ir 
pridengiamas tautų gelbėtojo 
skraiste, 
KAIRE SUŠAUKĖ EKONO 
MINĘ AFRIKOS IR AZIJOS 

VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJĄ, 

į kurią sugūžėjo visų sovieti 
nių, Rusijos pavergtųjų, ,,res 
publikų“ delegacijos, niekur 
kitur negalinčios pasirodyti, 
kaip tadžikų, uzbekų ir pana 
šių. Žinoma, jeigu jos būtų 
laisvos, ne Rusijos okupuotos, 

I tai jos turėti] ir savo balsą, bet 
okupuotas kiastas begali kai 
bėti tiktai okupanto balsu. To 
dėl, ,

SOVIETINIS UNISONAS 
PERDĖM SKAMBA KAIRO 

KONFERENCIJOJE.
Bet Rusija Kairo konferen 

cijai pateikė gana naują staig 
meną. Bandydama atsverti 
Amerikos u Kanados teikiamą 
poramą kitoms valstybėms, ku 
rios dėl praeities sąlygų nega 
Įėjo sparčiau savo gyvenimo 
pastūmėti progreso kryvtimi.

RUSIJA SUMANĖ PRA 
LENKTI AMt-RlKA IR 
EKONOMINĖS PARA 

MOS SRITYJE, 
todėl prieš Nassero pasiūlymą 
sudaryti, Europos pavyzdžiu, 
ekonomini susibendrinimą, — 
pasiūlė neribotą paramą toms 
valstybėms, kurios jos papra 
šys. Tas įeiškia, kad Rusija 
bando konkuruoti Ameriką pa 
ramos srityje ir tuo pačiu is 
mušti Ameukai iš rankų vieną 
efektingiausių į kovos priemo 
nių, vaidinančių labai didelę 
šaltąjame kare rolę.

Šio naujo Rusijos propagan 
dinio manevro akivaizdoje, ten 
ka konstatuoti, kad 
ŠALTASIS KARAS DARO 

SI VIS KARŠTESNIS.
Net ir Kalėdų metu šiemet 

buvo kalbama avie grėsmę ir 
karo pavojų.

Šių Kalėdų proga ir Popie 
žius kalbėjo apie tautų vieny 
bę visų pirma pasipriešinti tai 
kos ir tvarkos griovimui.

Amerika į šį klausimą žiūri 
labai rimtai, todėl susirūpinta 
kariniu biudžetu,

AMERIKA SUPROJEKTA 
VO 40 BILIONŲ KARO 

BIUDŽETĄ,
nes grėsmė auga pastoviai. Te

gul Popiežius viliasi, kad pavo 
jaus atveju Vakarų tautos su 
sirikruos į bendrą rikiuotę, 
kaip tas yra buvę praeityje, 
bet ir tai rikiuotei yra būtina 
persverianti fizinė jėga, jeigu 
nenorima pralaimėti kovos.

NERAMUMAI ŽMONIJOJE 
VIS DAR PLEČIASI

Maroke, Alzyie, Kipre ir Vi 
duriniųjų Rytų valstybėse vy 
ksta neramumai. Jų skaičių pa 
daugina iš Gvinėjos oėgą olan 
dai, kurių esą jau per 40,000. 
O ir Formoza su Kinijos komu 
nistais nesiliauja kovojusi. Pas 
kutiniu metu taip komunistų 
ir nacionalistų įvyko susiduri 
mų, kurių pasekmėje yra pa 
skandinti keli laivai.

MASKVOS KURSTYMAI 
PRIEŠ VAKARUS TĘSIAMI

Egiptėnai įuosia demonstra 
cijas prieš Ameriką, nors ten 
yra nuvykęs JTO sekretorius 
Hammerskjoldas, norįs kaip 
nors susitaiti su Nasscru dėl 
Sueco perkaso.

Chruščiovas tebevaro propa 
gandą prieš Ameriką, bet Ame 
rika, nematydama iš Rusijos 
pusės geros valios, nepasiduo 
da nei Chruščiovo siūlymui 
susitikti „didiesiems“.
EISENHOWERIS ATSAKĖ 

BULGANINUI
į šiojo laišką, kuriuo jis pada 
rė eilę pasiūlymų, palydėti; 
grąsinimais. Amerika tcbcsilai 
ko seno nusistatymo: jis Kai 
bėsis su Rusija tiktai tuo at 
veju, jeigu ji sutiks, kad Vo 
kietija bus jungiama į vieną 
valstybę laisvais rinkimais; su 
tiks kalbėlis del nusiginklavi 
mo, jeigu Rusija sutiks su ko 
ntrolės vykdymu; sutiks baig 
ti atominius bandymus, jeigu 
Rusija sutiks nusiginkluoti.

O kadangi Rusija tiktai tuš 
čiažodžiauja, tai nėra prasmės 
nei „didiesiems" susitikti. Taip 
Eisenrovvens atsakęs Buigam 
nui.

Mums įdomi žinia, kad
KANADOS MINISTERIŲ 

PIRMININKAS P. DIEFEN 
BAKERIS PARYŽIUJE SU 
SITIKĘS SU LIETUVIAIS, 
kalbėjęsis su jais ir paskui vie 
šai pareiškęs, kad Kanada ne 
padarys su Rusija pripažini 
mų, kol Lietuvai bus grąžinta 
laisvė ir nepriklausomybe. To 
ks pareiškimas yra svarbus ir 
reikšmingas.

Šv. Kazimiero Parapijos Komitetą, parapijiečius ir vi
sus geradarius nuoširdžiai sveikinu su Naujais Metais 
n linkiu visiems sveikatos, laimes ir Dievo palaimos. 
Visiems dėkoju už gerą širdį, aukas u pasidarbavimą 

parapijai ir bažnyčiai.

Šv. Kazimiero Parapijos Klebonas Kun. J. Bobinas.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Nuoširdžiai dėkojame už Kalėdinius n Naujametinius 
sveikinimus visiems mus sveikinusiems, visits sveikina
me ir vietoje sveikinimo laiškų Šalpos rckalams skiria
me auką. Danutė it Dr. J. Mališka.

NAUJUOSE 1958 METUOSE ŠVIESIOS MEILĖS IR 
GAUSIOS DANGAUS PALAIMOS 

nuoširdžiausiai linki visiems rėmėjams klebonas Tėv. Bore
... ... . vičius, Tėv. Aianauskas, Tėv.

mieliems parapijiečiams ir vi Kulbįs ir A v parapijos Ko 
siems parapijos bičiuliams ir mitetas.

Naujienos iš pa
LIETUVOS ATSTOVAS

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga einąs Lietuvos ministe 
rio pareigas J. Rajeckas per 
Amerikos Balsą kalbėjo į Lie 
tuvą. Jis pasakė, kad prieš 
2000 metų „Dangus paskelbė 
ramybę geros valios žmonėms. 
Tai buvo tikra taikos deklaraci 
ja“. Bet po 2000 metų sovietai 
tiktai žongliruoja štuo obalsiu, 
kai patys kala ginklus smur 
tui ir pavergimui. „Jūs esate 
liudytojai, — kalbėjo p. Kajec 
kas, — katp žodis tarka Lietu 
vos okupanto šiendien negai 
lestingai valkrojamas. Jo dar 
bai iškalbingesni už jo tuščia 
žodžiavimą“. J. Kajeckas pa 
reiškė tvirtą vilti, kad vis dėl 
to taika ateis ir į Lietuvos že 
mę ir pavergėjas bus nublokš 
tas.
NEW YORKO NAUJIENOS

Požeminių traukinių strei 
kas New Yorko bizniams atne 

šė didelių nuostolių, ypač prieš 
judėti ir negalėjo nuvykti į 
prekybos įstaigas pasipirkti

įsaulio sostinės
KALBĖJO J LIETUVĄ 

Kalėdas, nes žmonės negalėjo 
reikalingų dalykų. O reikia ži 
noti, kokio masto tas reikalas, 
jeigu kasdien New Yorko po 
žeminiai traukiniai perveža 
apie 5 milionus keleivių. Jeigu 
skaičiuosime, kad tie žmonės 
būtų įpirkę tikai po 5 dol. ir 
tai susidarytų 25 mil. dolerių 
suma. . .

OFENZYVA PRIEŠ NEPA 
DOR1US FILMUS

Gruodžio 15 dieną New Yor 
ko katalikų bažnyičosc tikm 
tieji turėjo prisiekti, kad jie 
nelankys nepadorių filmų. Tik 
tai klausimas, kas tą nepadoru 
mą spręs?

DAILININKŲ DARBŲ 
paroda, vykusi gruodžio 7 — 
15 dienomis, pritraukė dauge 
lį lankytojų į Piliečių klubą. 
Parodoje dalyvavo Galdikas, 
Jonynas, Ingelevičienė, Kasu 
bienė, VitKauskas, Paskevi 
čius, Paškevičicnė, Petraitis, 
Veisulas ir kt. Kor.

KALĖDOS
Šių metų Kalėdų nuotaika 

Chicagoje uuvo nekokia: vie 
toj tradicinio sniego Kalėdų 
pirmąją dieną pylė smakus lie 
tus, neleidęs iškišti nosies iš 
namų. Temperatūra Kūčių die 
ną viršijo 50 1. F. Taigi mūsiš 
kės Kalėdos labjau panašėjo i 
Velykas.

Tačiau mes palikime tas lie 
tingąsias Chicagos Kalėdas ir 
pasižiūrėkime — kas atsitiko 
pereitų dviejų savaičių laiko 
tarpyje. Jis, nors ir vyraujant 
rimtai adventinei dvasiai, ne 
buvo labai nuobodus.

Štai gruodžio 15 d. Lietuvių 
Rašytojų Draugija Jaunimo 
Namuose buvo surengusi poe 
to ir dramaturgo Balio Sruo
gos mirties dešimtmečio minė
jimą, sutraukusį didoką būrį 
publikos. Minėjimo piogramo 
je žodį tarė LRD pirm. B. Ba 
brauskas, o po to sekė akt. Ka 
zio Oželio perskaitytas Jurgio 
Blekaičio paskaita apie Balio 
Sruogos kūrybos bruožus. 
Taip pat čia pasirodė smuiki 
ninkas A1L Paukštys, akt. Zi 
ta Kevalaitytė, sol. Valiukie 
nė, akt. Alg. Dikinis, Ant. Rū 
kas ir Irena Nivinskaite. Gana 
prasmingas buvo scenos papuo 
Šimas, kur ryškiai išsiskyrė B. 
Sruogos portretas ir apačioj 
įrašyti poeto žodžiai iš „Kazį 
miero Sapiegos".

Tą pačią dieną kaimyninėje 
Cicero lietuvių Kolonijoje bu 
vo suvaidintas rašyt. Kiumi 
no montažas „Pabaigtuves", 
kurį pastate šios kolonijos nuo 
savos meno pajėgos. Cicero 
liet, tautinių šokių grupe, liet, 
choras ir dramos mėgėjų būre 
lis sudarė damų vienetą, ko

BE SNIEGO . . „ , , 
pasėkoje šis veikaliukąs prieš 
žiūrovų akis išdygo gyvas ir 
mielas.

Gruodžio 22 d. Chicagon už 
suko svečias iš Kanados visuo 
menininkas ir politikas dr. P. 
Ancevičius, kuris Liet. Audi 
torijoje skaitė paskaitą tema 
„Pabėgęs nuo Stalino Smeto 
na ir skubantis pas Staliną Vol 
demaras". Nors paskaita ir bu 
vo įdomoka, tačiau vargu ar 
ji pasitarnavo lietuvių vieny 
bės reikalui, kuris ypatingai 
šiuo metu yra labai aktualus 
dalykas.

Kitoje Liet. Auditorijos sa 
Įėję tuo pačiu metu vyko Kalė 
du eglutės programa, kurią su 
ruošė Liet. Moksleivių tauti
nis ansamblis. T urtingoje pro
gramoje pasirodė pats ansamb 
lio kolektyvas su savo taut, šo 
kiais ir dainomis, Velbasioba 
lėto studijos mokiniai ir sv. 
Jurgio mokyklos lituanistinės 
klasės mokiniai. Į šią eglutę bu 
vo atsilankę du Kalėdų seniai, 
kurie mažuosius apdalino gra 
žiomis dovanėlėmis.

Dabar Chicagos lietuviai įuo 
šiasi šauniai pasitikti Naujuo 
sius Metus. Tokių susitikimų 
šiemet bus gana apstu: švie 
sos—Santaros, Taut. Akademi 
nio Sambūiio, Studentų ateiti 
ninku, Lietuvių Auditorijos, 
Liet. Stud. S-gos Chicagos sky 
riaus, L. B. Cicero apylinicės 
ir kt. Visi, pagal savo skonį, 
galės pasirinkti tinkamą vietą 
ir ten pakelti taures už aėk 
mingus 1958 metus.

O dabar šių eilučių autorius 
taria iki pasimatymo Naujuo 
se Metuose, kurie tebūna pil 
ni laimės n pasisekimo!

Anapus geležinės uždangos
PLATAUS MASTO KOMU NISTŲ OFENSYVA PRIEŠ 

LIETUVOS JAUNIMĄ
Hatuvos komunistų parti skleisti. Niunka kalba dar ais 

jos centro komiteto gruodžio kiau: Dėstant Sovietų Sąjun 
3—4 d. plačiai buvo tartasi, gos tautų istoriją, reikią „lab 
kokių priemonių imtis „politi jau išryškinti lietuvių tautos 
nio idėjinio daibo stiprinimui istorinius ryšius su rusų tau 
moksleivijos tarpe". CK sekr. ta...“
V. Niunka ypač pabrėžė uždą Niunka kritikuoja, kad kai 
vinį skiepyti moksleivijoje pro kurįe mokytojai nepakanka 
letarinį internacionalizmą, ug mai stengiasi mokiniams įdieg 
dyti sovietinį patriotizmą, for tj materialistinę pasaulėžiūrą, 
muoti materialistinę ir ateisti jr istorijos pamokose ne visuo 
nę pasaulėžiūrą, skiepyti ko met esą efektingai panaudoja 
munistines pažiūras į darbą. ma medžiaga materialistinei

Nepatinka Niunkai objekty pasaulėžiūrai formuoti „baž 
vistinis literatui os faktų per nyčios reakcijai bei religinia 
teikimas moksleiviams, ypač ms prietarams demaskuoti“, 
„nekritiška pažiūra į buržua Niunka atskleidė ir priežas 
zinį literatūros mokslą". Ne tį, dėl kurios šiais metais Ram 
są galima taikstytis su tokiais byno kalne buvo atnaujinta 
faktais, kad atskiri dėstytojai, jaunimo ševntė. „Toks liaudies 
dangstydamiesi kūrinio meni tradicijų panaudojimas prakti 
ne analize, mažai dėmesio ski niame komunistinės visuome 
ria jo idėjiniam turiniui at nės statyiros darbe sutiko pla

tų pritarimą darbo žmonių tai 
pe".

Niunkos duomenimis, šiuo 
metu Lietuvoje esą priskaito 
rna 151.770 pionierių ir 21.368 
komjaunuoliai moksleiviai. Tu 
rint galvoj bendrą mokinių 
skaičių, išeitų, kad toms dviem 
komunistinėms organiazcijoms 
priklauso maždaug vienas treč 
dalis mokinių.

Skatindamas suaktyvinti ko 
munistinį idėjinį auklėjimą, 
Niunka baiė ir švietimo minis 
teriją, kad ji nepakankamai ak 
centavo idėjini politinį moks 
leivių auklėjimą.

Plačiose diskusijose dalyva 
vo ir kalbėtojai iš provincijos. 
Kai kurie iš jų nusiskundė ir 
kitais, negu „idėjinio auklėji 
mo“ trūkumais. „Nepakenčia 
ma, kad atskiros mokyklos yra 
priverstos dirbti trimis pamai 
nomis“, pastebėjo Vilniaus 
miesto Lkp sekretorius Griš 
kevičius.

Jau Niunka pastebėjo, kad 
daugelis jaunuolių, baigusių vi 
dūrines mokyklas, „eina dirb 
ti į fabrikus, į MTS, į kolū 
kius“, matyt, kad abiturientą 
ms nėra galimumo tuoj stoti 
į augštuosius mokslus. Gi dis 
kusijose švietimo ministeris 
Gedvilas nusiskundė, kad 
„dar pasitaiko išimčių. Mes su 
žinome, kad kažkas atsisakė 
stoti į darbą, kūnam jį ruošė 
mokymo įstaiga, kitas iš viso 
nenori darbuotis, trečias už 
krėstas atsilikusiomis nuotai 
komis“. Dėl šAo esą kalti vi

/I ictuvosX

su pirma mokytojai, bet ir tė 
vai, ir komjaunimo ir parti 
nės organizacijos ir — visa vi 
suomenė(!). Tarp 24.000 mo 
kytojų, deja, dar pasitaiką to 
kių, kurie „politiškai nepakan 
karnai paruošti“. (Elta).

DRUSKININKUOSE 
NETVARKA

Druskininkų vykd. komite 
to pirmininaas „Tiesoje“ kar 
čiai nusiskundžia statybos mi 
nisterija, kuri vis dai neužbai 
gianti kino teatro, vidruinės 
mokyklos u kitų obejktų sta 
tybą. Druskininkų kurorte esą 
daug netvarkos. Ligonys nusi 
skundžia, kad gydyklose gami 
namas neskanus valgis, o visai 
užmiršti skanūs lietuviški vai 
giai. Virtuvėse dirba nekvali 
fikuoti žmonės. Lėtai esą pla 
nuojama naujų gydyklų, sana 
torijos, dietinės valgyklos, 
viešbučio statyba. Vis dar ne 
pasiruošta statyti duonos kom 
binatą. Gyvulius mėsai stato 
netoliese esąs tarybinis ūkis. 
Bet jis gyvulius „pagal grafi 
ką" pirma pnstatąs į Kauno 
ar Vilnios mėsos kombinatus, 
o mėsą Druskininkų kurortas 
turi iš tų lolimų vitovių parsi 
vežti. E.

KAIP SOVIETAI VEJASI 
AMERIKĄ

Tokia antrašte Vilniaus 
„Tiesa“ atpasakoja diskusijas, 
vykusias Prekybos ministeri 
jos partinės organizacijos susi 
rinkime. Vilniuje eilė parduotu

vių labai blogai veikia, pirkė 
jai nusiskundžia pardavėjų ne 
mandagumu. Kai kuriuose 
miestuose bei lajonų centruo 
se jaučiamas mėsos ir pieno 
trūkumas (čia skelbia, kad jau 
pasivyta net Amerika, o čia 
vėl krautuvėse nėra nei mėsos, 
nei pieno! E.) Miestas ❖is dar 
nepatenkinamai aprūpinamas 
daržovėmis, sunku rasti krau 
tuvėse vaikiškos avalynės, pa 
prasčiausių baldų — stalų, ke 
ožių, tabuiečių. „Labai žema 
bulvių ir daržovių, parduoda 
mų prekybos tinkle, kokybė“, 
r-akartotmai nusiskųsta bloga 
prekių kokybe. .„Blogos koky 
Lės gaminius išleidžia Kauno 
duonos fabrikas Nr. 2, Klaipė 
dos duonos kepykla Nr. 1, Vii 
niaus degtinės-likerio gamyk 
la, Kauno bei Kėdainių kon 
servų fabrikai ir visa eilė kitų 
įmonių“. E.

AUKOS „N. L”
Marija Paul, 

Hamilton, Ont.............2.—
S. Skučienė, 

St. Michel .................2.—
Maksvytienė, Mtl................ 2.—
J. ir O. Vilkaičiai, Mtl. . .2.—
J. Vizgirdienė, 

LaSalle .........................1.—
S. Jaspelkis, Mtl...................3.—

Nuoširdžiai rėmėjams dėko
jame. N. L.

MONTREALIS
• Marija Lenktienė AV baž 
nyčiai paaukojo labai gražius 
altoriui užtiesalus, kuriuos ji 
pati padare šv. Kalėdų poga.
• Jonas Daimantas sutvarkė 
ir pritaisė veidiodžius A V po 
ilsio kambariuose, Vladas So 
deika išdažė salės suolus.

BESIKEIČIANTIS TORON 
TO MIES1O VEIDAS

Bažnyčios perpildytos ir 
naujos statomos tokiu greičiu, 
kaip tik įmanoma surinkti pi 
mgus. Neseniai stovėjusios tuš 
čios futbolo (europietiško) 
aikštės vėl prisipildė. Miesto 
planavimo skynus yra pasiu 
lęs, kad nemaža centrinio mies 
to dalis būtų perstatyta į „eu 
ropietiško stiliaus tūrgavie 
tę“. Iš šokių salių, ežere piau 
klojančių laivelių ir įskilavimo 
vietų sklinda senų mylimų liau 
dies dainų garsai. Anglo-sak 
sai, kurie pereitos kaitos laiko 
tarpyje butą tuo visu piktinę 
si, dabar nuoširdžiai rūpinasi, 
ar Mykolas bei Stasys, Gerhar
das, ar Irena bet Kirstina turi 
darbo, ar tuii butą, kur gyven 
ti, ar žino, kaip užpildyti pa 
reiškimą vaikų priedams gau 
ti.

Siauromis bei triukšmingo 
mis centrinio — vakarinio mies 
to gatvėmis, kurios kadaise bu 
vo laikomos daugiausia anglis 
kimis betkur uz pačios Angli 
jos ribų, plaukia naujųjų aiei 
vių srovės, su savo ypatingais 
drabužiais, ivaii įaustomis kai 
bomis, savoliskais skoniais. 
Kai kas su nusistebėjimu aky 
se, vienas kitas su baimė, ku 
ri būdinga kiekvienam, nors ir 
tvirčiauijiam bei drąsiausiam 
atsidūrusiam svetur.

Tai yra Metropolitan Toron 
to miestas, kuri užliejo imi 
grantų bangos taip stipriai, 
kaip vargu ar užliejo kurį ki 
tą miestą pasaulyje.

Pradedant 1946 metais, kai 
įsisiūbavę Europos vandenys 
tėškė savo pirmąsias bangas 
šiapus Atlanto n pasiekė sios 
jaunos šalies krantus, miestas 

Nukelta į 8-tą psl.
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KOEGZISTENCINĖS KANČIOS metai PRAĖJO 
ŠALTOJO KARO KOVOSE, BET KĄ PATIEKS 

1958-TIEJ1?

Šaltojo kai o ir koegzistenci 
nės kančios metai pasibaigė 
naujųjų, 1958-ųjų, išvakarėse 
davę sputnikų ir balistinių- 
-tarpkontinc utinių raketų ban 
dymų pasisekimą. Įžengdami 
į naujuosius metus jau turime 
ir dirbtinius Žemes palydovus 
ir tūkstančius mylių sickian 
čias raketas. Žmonijos gyveni 
me tai sudaro didelį pervers 
mą, reikalaujantį 
politinio ir karinio 
tavimo.

Prigyvenome

esminio ir 
persionen

laikotarpį, 
kada mažos jėgos nustoja ture 
to svarbumo, ir iškyla didžių 
jų jėgų dar didesnis svarbu 
mas, o tuo pačiu ir mažųjų jė 
gų sutelkimo į didžiąją jėgą už 
davinys. Deja Vakarų pašau 
lis neįstengia dar efektyviai jo 
spręsti, nors ir aiškus yra bū 
tinumas, kai totalistinis paver 
gėjas tokių klausimų 
turi.

1957-aisiais metais 
kinusi žmonija šaltojo 
egzistencijoje, Naujus Metus 
sutiko be aiškesnių perspekty 
vų, be geresnių vilčių, be atvan 
gos. Prieš akis — didėjanti ko 
va ir auganti grėsmė. Ryto 
jus nėra paaiškejęs, nois Pa 
ryžiaus konferencija praėjo ir 
oficialiai ji yra radusi išeičių 
susitarimus. Vis dėlto tai yra 
labai laikinio pobūdžio susita 
rimai. Jau vien dėl to, kad ko 
nstatuotas pereinamasis laiko 
tarpis, kuris 
tai įžanga į 
apčiuopiamą

Įžengiant 
sa žmonija yra nerami ir netik 
ra dėl rytojaus. Tas nerimas 
kyla daugiausia iš to, kad lais 
vąjį pasaulį stipriai atakuoja 
didysis totalistas, nesiskaitąs 
su jokiomis priemonėmis, jo 
kia morale n jokiomis žmonis 
kūmo ir teises normomis. 
Laisvajam pasauliui yra grės 
mė atsidurti totalinėje veigijo 
je. Ypač, kad laisvasis pašau 
lis nėra vieningas del pemažo 
susipratimo. Tat, įžengiant į 
Naujuosius Metus, yra pagrin

TRUMPOS ŽINIOS
— Iki 1958 metų Kanadoje 

išleista uranijaus gamybos rei 
kalams (daibams, pastatams, 
įrengimams) daugiau kaip 300 
mil. dolerių. Uranijaus garny 
boję dirba iki 12.000 darbinin 
kų, jiems vien atlyginimo iš 
mokėta 60 mil. dol.

— Didelį susidomėjimą 
pirkti kanadiskąjj uranijų pa 
rodė Japonija. Iki šiol Kanada 
eksportavo uranijų tik į JAV.

— Pirmoji atominė bomba, 
numesta 1945, buvo pagamin 
ta iš kanadiskojo uranijaus.

— Numatoma, kad Kanado 
je kelių statyba vis turės didė 
ti per daugelį metų. To reika 
laoja didėjantis automobilių 
skaičius- Kritiška* reikalas 
perplanuoti ir perstatyti gat 
ves daugelyje Kanados mies 
tų, yra tokiuois didmicačiuo 
Mr kaip Montraali* ir Toron

— 1936 miune fUnisdoja 
suvaliuota 37 t’Uionai mylių 
Augiau, negy bet kadi 
tai. Palyginu“ su A95S, tai 
darė Vfa oacUdsjioig.

™ fiuajiiekifflts pustais Hy

veik ne

besikan 
karo ko

tėra vis dėlto tik 
dar labai sunkiai 
ateitį.

j 1958 metus, vi

do pasakyti, kad pries visą žino 
niją stovi didele pavojų grės 
mė. didelė jos pdroblema.

Reikia labai apgailestauti, 
kad mes — lietuviai — i nau 
jus metus įžengėme nė kiek ne 
geresneje būsenoje, negu visa 
žmonija. larytum ir mes bū 
tume tikras vioos žmonijos 
veidrodis, kuris atspindi visus 
jos trūkumus.

Praėjusieji metai mums ne 
davė nei veinybės, nei tarpusa 
vės taikos. Visos pastangos tų 
žmonių, kuiie vylėsi iš mūsų 
rimties, proto n geios valios, 
nuėjo veltui. Tai yra labai 
apgailėtinas reiškinys. Deja, 
tikra kultui a, reikalinga švie 
saus proto ir tyros, jautriai 
plakančios širdies, mums dar 
yra perankstyva. Tat ir 1958 
metais turėsime dar kankintis 
ir vargu bent kiek priartėsime 
prie tų kultūios ir 
mo pakopų, kurios 
kad mes jau galime 
tais į augštį.

Nėra kuo stebėtis,
pantas siautėja Tėvynėje. Jis 
nemato ir nejaučia mūsų, lais 
vėje esančių, vieningos valios 
pareiškimo. O kai taip yra, tai 
nesunku jam suvaidinti ,,dele 
gacijų“ komedijas, kurios dar 
daugiau nuvilia ir įskaudina 
Tėvynėje kenčiančius; nesun 
ku okupantui kankinti Sibire 
bei kitose katorginėse stovyk

yra šios: 
kultūrinių 
Kanadoje 

mūsų kul 
n pajėgas.

ra

ir

O %)

4*

i)

Nepriklausomos Lietuvos”
$

susiprati 
žymėtų, 

kilti laip

kad oku

Naujųjų Metų angoje ture 
tume visi susirūpinti, kad į 
mus būtų grąžinta taika ir su 
gyvenimas, kuris reikalingas 
ne mums vieniems, esantiems 
už Lietuvos ribų, bet ir Tėvy 
nėję ir ištremtiems į Sibirą tau 
tiečiams. Mūsų vienybė yra bu 
tina sąlyga, kad lietuvis, kur 
jis bebūtų — Europoje, Ame 
rikoje ar Azijoje, — kad ga 
lėtų gyventi ir galėtų turėti 
viltį, jog jis išliks gyvas — ir 
kaip žmogus ir kaip tautos na 
rys.

Tat, tegul bus visiems iie 
tuviams 1958-ji metai susipra 
timo metais! J. Kardelis.

tas. Iš 11 dirbančiųjų asmenų 
— vienas pelnosi pragyveni 
mą iš susisiekimo plentais.

— Kursai kolūkiečiams ir 
sovehozininkams ruošiami šiuo 
metu įvairiuose rajonuose. Da 
lyvaują daugiau kaip 10.000 
kolūkiečių ir 2.500 tarybinių 
ūkių darbininkų. Dėstomi ag 
ronomijos ir zootechnikos da 
lykai, panaudojant „pirmūnų" 
patyrimus.

Lietuvybės išlikimo pagrin 
das — lietuviškoji kalba ir 
kultūra. Taip pat ii Kanados 
kultūrai mes įnešėme didesnį 
įnašą ne savo kultūrinių ver 
tybių išsižadėdami, o kaip tik 
priešingai — jas ugdydami. 
Tad pagrindinis mūsų visų 
davinys — nuolat ugdyti 
tuviškąją kultūrą.

Lietuviškoji gyvastis
veikla (ypač išeivijoje!) bėga 
Įima tiktai lietuviškai ^kalban 
čiuose sambūriuose, kurie es 
miniai yra šie:

L Lietuviškos šeimos. Šeima 
įdiegia vaikams dvasinius lie 
tuvybės pagrindus. Tėvai yra 
pirmieji ir pagrindiniai litua 
nistikos įkvepėjai bei mokyto 
jai.

2. Lietuviškos parapijos bei
bažnyčios. ę

3. Lietuviškieji vaikų dar 
želiai.

4. Lietuviškos mokyklos. 
(Šeštadienines mokyklos vi 
sur, kur tik yra lietuviškų šei 
mų!)

5. Lietuvių laikraščiai ir žur 
nalai. (Tenebūtų šeimos be lie 
tuviško laikraščio!)

6. Lietuviškos organizaci 
jos, draugijos ir bankeliai.

7. Lietuvių chorai, meno 
teliai ir sporto klubai.

8. Lietuvių bendravimas
bičiulystė: svečiavimasis, po 
kalbiai, susirašinėjimas etc.

9. Lietuvių rašytojų, meni 
ninku ir mokslininkų kūryba. 
(Autoriai yra pavienės asme 
nybės, bet jų kūrybai tarpti 
būtinai reiakhnga lietuvių vi 
suomenė (bendruomenė).

Šie yra svarbiausieji lietu 
vybės išlaikymo veiksniai. Įsi 
žiūrėkime, koks gi tikrai rea 
lūs santykis tarp tų veiksnių 
bei sambūrių ir Kultūros Fon 
do?

Visų pirma, Kultūros Fon 
das neina lygiagrečiai konku 
ruoti bei rivalizuoti nė su vie 
na organizacija, sambūriu ar 
ba veiksniu.

Antra, Kultūros Fondas 
(nors iš dalies jam ir priklau 
so vairinė funkcija) nėra jo 
kia kontroles ar inspekcijos 
institucija, nes:

а. Kultūros Fondas nėra anų 
kultūrinių židinių įkūrėjas ir 
išlaikytojas.

б. Savo sąstate neturi nei 
tiek įvairių kvalifikuotų žino 
vų - inspektorių, nei lėšų jų 
darbui bei kelionėms apmokė 
ti.

c. Kai kurių veiksnių iš vi 
so net ir neįmanoma būtų kont 
rolės prasme inspektuoti.

Tačiau KLB Kultūros Fon 
das vargu bepateisintų savo 
egzistenciją, jeigu susiaurėtų, 
bepalikdamas tik įvairiaprogi 
nes reprezentacijos bei viešų 
pasveikinimų ir linkėjimų ins 
titucija. Kultūros Fondo funk 
cija daug gilesnė ir reikšmin 
gesnė negu tik būti fasadine

iškaba. Atsiribodamas nuo ko 
ntrolinės institucijos charak 
terio. Kultūros Fondas tačiau 
laiko savo tiesiogine pareiga 
daryti bendruomenei konkre 
čių kultūrinių pasiūlymų ir pa 
skatinimų. Taipgi Kultūros 
Fondas mielai patars ar savo 
nuomonę pareikš, jeigu kurio 
nors lietuvių kultui mes veik 
los vieneto būtų paklausimas 
ar patarimo piašomas.

Tad KLB Kultūros Fondo 
programines gairės

1. Būti lietuvių 
reikalų rūpinimo 
centru, vienijančiu 
tūrines pastangas

2. Žadinant solidarumą ir 
tolimosios tėvynės meilę, akty 
vinti lietuvių kultūrinį gyveni 
mą Kanadoje.

3. Pageibeti priešmokykli 
nius vaikus ir mokyklinio am 
žiaus jaunimą įvesdinti ir įug 
dyti į lietuviškąją kultūrą, ida 
nt jaunimas neatplyštų nuo sa 
vo kamieno.

4. Rūpintis lietuvių tautinės 
kultūros išlaikymu vyresniojo 
je kartoje ir lietuvių studenti 
joje.

5. Didinti lietuvių kultūros 
lobūną veitybėinis bei veika 
lais, kurie regimai ir patvariai 
jpavidalina 
turtą.

6. Telkti 
kretiems ir 
tūriniams žygiams bei projek 
tams, kurių pavienis asmuo 
(ar iniciatorių saujelė) nepa 
jėgtų įvykdyti. Kiek bus nuo 
širdžios talkos, tiek bus ir nu 
veikto darbo.

Kad Kultūros Fondas būtų 
pajėgus savo uždaviniams siek 
ti, jis privalo lėšų. Yra lūkės 
tis, kad bendruomenės garbė 
neleis Kultūros Fondui būti 
elgetine ir išmaldaujančia ins 
titucija. Laikykime lietuvišką 
ja pareiga remti savo kultūrą 
mecenatine parama. Bus krei 
piamasi paaukoti gerai pergal 
votiems ir paskelbtiems kūltū 
riniams projektams: kiekvie 
nas žinos, kuriai kultūrinei 
vertybei jis aukoja.

Svetimtaučių masėje mūsų 
tremčiai užsitęsiant, ypatingai 
akcentuojame lietuviškai kai 
bančiojo sambūrio reikšmę. 
Jis bent iš dalies gali užpiidy 
ti tą pavojingąją tuštumą, ku 
ri mums kiekvienam taip sopu 
lingai atsivėrė, netekus tėvų 
žemės. Kiekvienas lietuvių 
sambūris yra pilis: prieš visų 
svetimybių apsupimą, kurs gre 
šia nustelbti lietuvybę ir numa 
rinti tautinę mūsų sąmonę 
(ypač priaugančioje kartoje!)

Broliai ir sesers! Ryžtingai 
sukruskime savo tautinę gyvy 
bę gelbėti! Kelkime savo tau 
tos dvasinį iobį'. Neišnykti ga 
lėsime tik kurdami ir stiprin 
darni lietuviškąją kultūrą. Jei 
pernelyg nulinktumėm į me 
džiaginę naudą ir egoistinius

lietuvių dvasinį

bendrą talką kon 
reikšmingiems kai

:

Si

Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 
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VLIKO VYKDOM. TARYBOS

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

Naujųjų -Metų
Vykdomoji Ta 
visus lietuvius,

svetimuose kraš

Kalėdų ir 
proga VLIKo 
ryba sveikina 
išblaškytus 
tuose, už tėvynės ribų.

Užsibaigiantieji metai vie 
niems mūsų buvo laimingesni 
ir lengvesni, o kitiems sunkės 
ni.

Bet visiems mums — aplei 
dusiems tėvynę jau šio šimt 
mečio pradžioje, jau gimusie 
ms ne Lietuvoje, ar karo ir 
okupacijos prieš keliolika me 
tų atblokštiems į įvairius pa 
šaulio kampelius, žodžiu ir tie 
ms, kurie dabar gyvena už tū 
kstančių mylių nuo tėvynės, 
ir tiems, kuriems ji būtų pasie 
kiama į vienądieną — visie 
ms ji, mūsų bangioji Lietuva, 
šiandien yra mintyse ir aky 
se.

O jeigu kuris ją ir kiek pri 
mirštu — ateinantieji iš tėvy 
nės balsai n žmonės ją vėl pri 
mins.

Primins, kad tėvynė yra sve 
timųjų okupuota, primins, 
kad ir joje daug mūsų sesių ir 
brolių neturi vietos, yra nu 
tremti į tolimą Sibirą, j piiver 
čiamųjų darbų stovyklas, iš 
niekinimui ir sunaikinimui.

Mūsų mintys Šių švenčių me 
tu turėtų būti su visais mūsų 
tautiečiais visame pasaulyje.

Mes, esantieji laisvajame 
pasaulyje, turime jungtis į 
stiprią, patvarią lietuvišką šei 
mą ir rūpintis Lietuvos laisvi 
nimu, o taip pat stengtis kiek 
galint padėti mūsų tautiečia

patogumus — apleisdami savą 
ją kultūrą — nudvasėdami pa 
tys suskurstumein ir lemiamuo 
se metuose išduotumėm savo 
motiną — tautą.

Mums tikrai nėra skirta ki 
to kelio, kaip tik šis likiminis— 
lietuviškosios kultūros kelias.

Juozas Kraiikauskas, 
KLB Kultūros Fondo prim.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

ms ir Lietuvoje ir Sibire var 
gą vargstantiems.

Tokiomis progomis labai 
pravartu priminti Lietuvių 
Chartos kai kurios dėsnius:

Tauta yra prigimtoji žmo 
nių bendruomenė.

Niekas negali būti prievar 
taujamas savo ryšį su tautine 
bendruomene nutraukti.

Pasaulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą Pasaulio Lie 
tuvių Bendiuomenę.

Lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visada.

Lietuvių kalba lietuviui yra 
tautinė gaibė.

Lietuvis auria lietuvišką šei 
mą.

Tautinė kultūra yra kelias į 
tarptautinį pripažinimą ir ben 
dravimą.

Kiekvieno lietuvio prieder 
me sudaryti sąlygas tautinei 
kultūrai.

Darbu, mokslu, turtu ir pa 
siaukojimu lietuvis kovoja, 
kad apgintų n išlaikytų nepri 
klausomą Lietuvos valstybę.

Kiekvieno lietuvio kilniau 
šioji pareiga būti lietuvių rrug 
kyklos rėmėju.

Lietuvis brangina savo tau 
tos praeitį ir tautinius papro 
čius.

Tautinis solidarumas yra 
augsčiausioji tautinė dorybė.

Visi lietuviai yra lygūs tos 
pačios tautos vaikai, tarp sa 
vęs broliai.

Tautinio susipratimo ir iie 
tuvių vienybės ženklan kiek 
vienas lietuvis moka nuolati 
nį tautinio solidarumo prašą.

Lietuvio tautines spalvos: 
geltona-žalia-raudona.

Lietuvio tautinė švente — 
Vasario 16-ji diena.

Lietuvio šūkis: „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
rime ir būt".

Lietuvis yra lojalus savo 
gyvenamąjam kraštui. —

Tiek šia proga iš Lietuvių 
Chartos. Kviečiame visus tęs 
ti kovą už Nepriklausomos, 
Demokratines Lietuvos Res 
publikos atstatymą!

Vliko Vykdomoji Taryba-

ATLIEKA VISOKIUS SM’WOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, filUETUS, VOKUS, VIZlTiNLS KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.VAINOS ifcMESW NEGU KITOSE SPAUSTUVĖM-UŽSISAKYTI GALIMA i R
KAiViil11 Lietuva^m g^ho m -i. utdki P.

M

— Batų fabrikas su konveje
rio sistema baigiamas statyti 
Vilniuje, kaipo atskiras „Vik 
Serijos' fabriko cechas, Prie 
kiekvieno konvejerio dirbs po 
100 žmonių, Fabrikai nuo Nau 
jųjų Metų pafcammibp kat 
clicn po LOGO porų vaikinų b« 
tUkų, MašĖioa gautos » Čeke 
BlSvakiioi n Lensigrado; &■

-*• KatMiiečių krepinunkų 
ttžjdlii’io” komanda Savo nu 
vykusi J Čekcslovatają if l* 
’!> s’.’iihkimų h Isirncįe
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MŪSŲ BENDRADARBIO Iš PARYŽIAUS
Alžyras iki šiol, kaip Pran 

cūzijos provincija, jau ketu 
rius ministerių kabinetus 
vertė“: Mendes-France, 
re, Mollet ir Bourges — 
noury.

Alžyras, tai 130 metų pran 
cūzų valdymo, 130 metų dide 
lės statybos, 130 metų prancū 
ziškų investicijų. Visam tam 
pastojo kelią karštas laisvės 
troškimas, apėmęs visus šiaur 
afrikiečius. Niekas nenori nu 
sileisti. Jei vynausybės gaiva 
tik pabando rasti kelią susita 
rimui, parlamentas tuojau pat 
jį „nuverčia“. Per tą laiką žy 
dintis Alžyro kraštas pavirto 
kruvinų kovų aiena. Ten žmo 
nės pasidarė bejėgėmis, šach 
matinėmis figūromis baisaus 
žaismo, kūno motoru yra tra 
giškoji politika ir žmogiška 
sis netobulumas.

Prancūzija „rieda“ nuo vie 
nos į kitą vynausybės krizę, 
kur nesusipratimų esmine prie 
žastimi vis yra 

neišsprendžiama Šiaurės 
Afrikos problema.

Bet Alžyro kalnuose jau trys 
metai trata šūviai, žmonės krin 
ta, kaimai nyksta liepsnose. 
Ir visuomet, kai vien jėga bei 
prievarta tampa viešpačiais, 
labjausiai nukenčia moterys. 
Negailestingas likimas sunai 
kiną savo aukas, ten moterys 
pasidaro žudikėmis, partizanė 
mis, našlėmis, invalidais ir ty 
liomis, kukliomis karžygėmis.

Grynai teroristiniu aktu už 
manifestavo savo kovą dėl Al 
žyro laisvės devyniolikametė 
Djemila Bouzza. Toji labai 
graži, pašto tarnautoja, po sa 
vo apsiaustu paslėpusi, atne 
šė į žinomiausį Alžyro restora 
na laikrodinę bombą, kurios 
sprogimas vieną asmenį už 
mušė, o 22 sunkiai sužeidė 
Visi jie buvo atsitiktini to res 
torano svečiai. Bouazza tą bom 
bą atnešė vykdydama sukilę 
lių vado jsakymą. Atenlatinin 
kė buvo suimta. Teisme prisi 
pažino, bet drauge įskoliojo 
teismą, kuris jąją nuteisė mir 
ties bausme. Per visą tai Bou 
azza pasidarė sukilėlių divyrė. 
Likusiam pasauliui vis dėlto 
ji paliko

baisiu sąvokų maišaties 
simboliu,

kur klasta skelbiama didvyris 
kurnu, žudymas vadinamas 
patriotizmo pasireiškimu, o nu 
šikaltimas siekia kankinio var 
do. Kitoje vietoje keli šimtai 
moterų paskelbė bado streiką 
prieš jų krašto okupaciją. Jos 
nutarusios badauti iki jų kraš 
to išlaisvinimo. Ar tai ncatsa 
kingų kurstytojų aukos, ar tik 
ros kovotojos dėl „šventojo 
reikalo“? Jos pačios to nežino, 
bet greičiausiai niekas joms vi 
soje Afrikoje negalėtų į tą 
klausimą atsakyti, nes Šiaurės

Afrikoje viena partija kovoja 
su kita, nes ten šaltą padėties 
įvertinimą vis nustumia į šalį 
karštagalviškumas, nes ten 
„fronto“ linijos sustyro į gra 
nito, neperžengiamas išimčiai 
sienas.

Kitur,
Revoliucijos Angelu buvo 
paskelbta jauna mergaitė, 

kurios motina dar vaikščiojo 
su čadra. Aštuoniolikametė 
jau dėvi europietiškus rūbus 
ir leidžia studentų bei darbi 
ninku įsibrovusiai miniai neš 
ti save ant pečių. Ji, dar vai 
kiškų, balsu skelbia sukilėlių 
reikalavimus. Šeima, namai, 
moteriškumas jai yra tuščios 
sąvokos. Vien arši momento 
kova užima josios mintis. Poli 
tinė sukilėlių svajone tapo jo 
sios gyvenimo tikslu. Ir ji sva 
joja tik apie vieningą šiaurės 
Afrikos valstybę, kurios šie 
nos eisiančios vakaruose iki 
Atlanto vandenyno, o rytuose 
iki Nilo upės. lai svajonei ji 
paaukojo savo gražiausius me 
tus, savo moteriškumą.

Kraujas ir neapykanta 
užburtu ratu sukasi visame 

šiaurės Afrikos žemyne.
Ten žuvus vienai aukai, gėdų 
lą slopina lūpeslis, kas būsiąs 
sekančiais, kūnam teks žūti!

Kitur vėl, demonstracijos 
metu, kelios moterys susigrū 
dusios minios buvo sumindžio 

Atvaizde matome Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo Neprigulmingojo Klubo chorą, kuris 
prie Klubo veikė ilgus metus. Šio choro dalyvių tarpe matome daugelį asmenų, kurie, deja, jau senokai pa 
sitraukė iš visuomeninės bei tautines veiklos. Kaikuuuos jau retai nepamatai ir lietuviškuose susibūnmuo 
se, nors ir tame pačiame Klube. O prieš keliolika metų jie buvo veiklūs ir gyvi lietuviškojo gyvenimo na 
riai. Bet i šiame gdiažiame būryje yra ir dabar veiklių ir ne pametusių nei energijos, nei tautinio susipiati 
mo. Tačiau būtų dar geriau, kad visi, kas dar Montrealyje gyvena, kad susiburtų į bendrą lietuvišką šei

mą ir visi bendrai veiktų.

tos. Demonstiantų veiduose 
buvo matoma vien neribota ne 
apykanta, gaivališkas tvaikas 
ir geismai. Bet tai buvo vien 
jaunimas, rytojaus dienos su 
augę žmones, Kurie tų visų 
gaivališkų geismų, laukinės ne 
apykantos hipoteką nešis su sa 
vimi į tą rytojų. Tas, kas gali 
šiaurės Afrikos jaunimą vesti 
paskui save, visų pirma jis tu 
ri su tuo „balastu“ susitvarky 
ti. Juk rytojaus dienos žmonos 
bei motinos nuolat turės ten 
savo vaikystes pragarinius 
vaizdus.

Ten šiandiena „kasdieni 
niais“ vaizdais yia kratos gat 
vėse, kur „akcijos“ metu kra 
tomi visi sulaikytieji. Krato 
mos ir moterys, nes dažnai 

moterų rūbais dengiasi 
vyrai sukilėliai, 

nes ten dažnai moterys per 
neša ginklus, bombas. Kiato 
policininkes, daugiausiai ten 
gyvenančios prancūzės. Kra 
tomos, tai daugiausiai berberų 
moterys, giliai tikinčios ir ku 
rioms asmens krata yra di 
džiausią šventvagystė. Iš čia 
vėl nauja priežastis neapykan 
tos berberių prieš prancūzes.

Tyliu kaižygiskumu galima 
pavadinti ir piancūzų gailestin 
gos sesers Christine de Mervil 
le gyvenimą. Ji 
prancūzų vieno 
vieneto, kuris 
„užnugaryje- .
nys yra rūpintis 
žeistaisiais ir juos atgabenti 
j autožirus, kurie sužeistuosius

priklauso prie 
parašiutininku 
veikia Alžyro 
Josios uždavi 

vieneto su

jau nugabena ( tolimas ligoni 
nes. Neretai ji ugi, drauge su 
visu vienetu, turi pasinaudoti 
parašiutu ir būdama drauge su 
visu vienetu puešo užnugary 
je, rūpintis sužeistaisiais, juos 
guosti, globoti. Kitoje vietoje 
vėl matome, kaip durtuvų piie 
dangoje vyksta mėtinėms pa 
maldoms žmonos bei motinos 
prancūzų, Kurie buvo ten ara 
bų nužudyti. Tokie vaizdai Al 
žyre kasdien kartojasi. Nes 
ten visą laiką asudoma!!! Iki 
šiol toji

kruvina kova pareikalavo 
vien Alžyre

per 18.000 žmonių.
to beveik 8.000 civilių. Be 
dar kokie 3000 alžyriečių

Iš 
to 
sukilėlių buvo pagiobti n din 
go be žinios. Apie 7000 kaimų 
sulyginta su žeme. 400 mokyk 
lų buvo sudeginta. O galo vi 
sų tų žiaurumų vis dar nema 
tyti. O kur dar žudynes, ven 
detta, kurios jau tiek aukų ir 
pačioje Piancuzijoje paieika 
lavo. Pačiame Paryžiuje, veik 
kiekvieną dieną, įvyksta inci 
dentai su siaurafi ikiečiais, nuo 
lat randama nužudytųjų lavo 
nūs.

Tai baisus balansas tos ak 
los gatveles, kurioje „kovotoja 
dėl tautų laisves“ — Prancū 
zija šiandiena yra atsidūrusi. 
Čia tas ministeris pirmininkas, 
kuris pajėgtų tą tikrai labai 
dygliuotą pioblemą išspręsti, 
vieną dieną pataptų Prancūzi 
jos išgelbeloju, nes esmėje Al 
žyras keturių kaitų laikotarpy

AL. GIMANTAS
Keletui musų laikraštinin 

kų ėmus aktyviau gvildenti ry

pa

ai 
la

je veik pasidaie prancūziškos 
tėvynės dalimi. Mažiausiai 
vienam milionui prancūzų tas 

kraštas yra gimtinė, 
yra tąja žeme, kurioje guli 
laidoti jų levų kaulai.

Ypač mums, lietuviams, 
žyriečių laisvės kovos yra 
bai artimos. Mes gerai supran 
tame tą skausmą matant, kad 
jų kraštą valdo svetimi, bet 
mes drauge sugebame čia ir 
dar kai ką pamatyti. Nėra juk 
jokia paslaptimi, kad alžyrie 
čių kovose aktingiausi yra ne 
vien tik Alžyro nacionalistai, 
bet ir... komunistai, kurie ten 
„prisideda“ ne todėl, kad jie 
ms tikrai rūpėtų Alžyro išlais 
vinimas, bet, kad toks jų daly 
vavimas reikalingas Maskvos 
politikai. Čia Piancuzijoje ko 
munistų vadas Thorez šaukia, 
jog Alžyras turįs gauti laisvę, 
bet tas pas

Thorezas „pagyrė“ 
žiaurumus malšinant 

sukilimą. 
Thorezas 

niekad net 
prieš Maskvą dėl

rusu 
vengrų

bei jojo 
neišdrįs

Tas pats 
„adeptai“ 
prasi/tarti 
to, kad ji laiko žiaurioje pries 
paudoje tiek milionų kitatau 
čių. lodei mums kalbant apie 
Alžyrą reikia vis ir apie tai ne 
pamiršti. Rimvydas.

šio su Lietuva galimybes, ga 
na greitai pasireiškė ir priešių 
ga reakcija iš kaikurių tautie 
čių ar net ir įstaigų tarpo. Esą 
Lietuva — tai ne Lenkija ir 
Lietuvos šumauskai, preikštai 
ir kiti, toli gražu, nėra lenkiš 
kieji gomulkos, tad ir iš tų vi 
sų ryšių nėra ki tikėtis gero, 
nęs jie visvien tegalėtų pasi 
tarnauti tik sovietams ir kul 
tūr bolševizmo skleidimui. Ži 
noma, šios mintys yra visiškai 
rimtos ir svarbios ir vargiai 
ar kas iš mūsų būtų pajėgus 
duoti tikslų atsakymą į klau 
simą: jei pavyktų išlaikyti nuo 
latinį, tvirtą ir abipuse lygy 
be pagristą kontaktą išeivijos 
lietuviams su Lietuva, — jos 
mokslininkais, jos meninin 
kais, — kam butų nauda — 
Lietuvai, lietuviams ar tik 
Maskvai?

Šis rašinys jokiu būdu ne 
bando jieškoti į tai atsakymo, 
bet turbūt dauguma sutiks, 
kad pats reikalas yra tikrai 
persvarbus, kad ničnieko tuo 
klausimu nedarytume. Bet, 
pirma, kalbant apie Maskvos 
rėmimą, teiktų neužmiršti, 
kad ir kaip nenoromis, bet 
ją mes remiame ir dabar, juk 
ir tie musų siunčiami siunti 
niai, kuriuos kasdien šimtai, 
jei ne tuksiančiai, tautiečių 
pristato į tarpininkavimo agen 
turas persiuntimui, čia pat ap 
mokant muitus, juk sūdai o ne 
paprastai dideles sumos sovie 
tams. Teigiama, kad vidutinis 
vieno siuntinio mokestis yra 
35 dol., tad teikia tik įsivaiz 
duoti, kiek šimtų tūkstančių do 
lerių vien tik lietuviai yra su 
mokėję sovietams. Gi tie pini 
gai, labai galimas dalykas, lie 
ka Vakaruose, jais apmokant 
rusiškosios oubversyvinės veik 
los reikalus.

Išeivijos lietuviai yra labai 
ištroškę viaokeuopų apraiškų 
iš Lietuvos. Nekitaip gi aiškin 
si faktą, kad, pvz. sovietų iš 
leistos lietuyiskos patefono 
plokštelės, bent Kai kurios jų, 
be jokios icklamos, specialaus 
garsinimo, išgrobstomos beina 
tant, vos tik siuntą gavus, ir 
dar eilė tautiečių iš anksto už 
sisako ir laukia. Juk ir tie pi 
nigai eina ne kam kitam, bet 
tiems patiems sovietams, nors 
plokštelėse atlikti įdainavunai 
ar įgrojimai tėra lietuvių liau 
dies dainos, lietuvių kompozi 
tiriu harmonizacijos ir t. t. Pa 
galiau ir Lietuvos žmonių kas 
dien siunčiami laiškai, tūkstan 
čiai jų, apmokami sovietiniais 
pašto ženklais, po rublį šešias 
dešimt kapeikų, registruoti 
dar visu rubliu brangiau. Ir 
čia susidaro tūkstančiai rub 
lių, kurių tikrai nemaža dalis 
teeina sovietinio iždo naudai.

Nukelta į b-tą psl.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

11. GERAS „TALKOS” PAVYZDYS
Dvi Kanados lietuvių kolo su puse miliono dolerių indė

nijos Montiealio lietuviams 
stovi, atsargiai sakant, minty 
se ir kalbose, nes mes nenori 
me pasakyti, kad jos mus kon 
kuruoja ir nenorime pasakyti, 
kad jos mums yra pavyzdys, 
— tai Hamiltonas ir Torontas. 
Gal visi visiems galime būti ir 
konkurentai (gera prasme) ir 
pavyzdžiai, tiktai skirtingose 
veiklos srityse, nes visose ko 
lonijose yra ir sektinų pavyz 
džųi, yra n trūkumų. Dažnu 
atveju tai pareina nuo atskirų 
asmenų — veikėjų veiklumo, 
suebėjimų ir pasiaukojimo. Šį 
kartą plačiau neapsistojant 
ties pačiomis kolonijomis, no 
risi sustoti ties kaikuriais pa 
vieniais asmenimis.

Jau daug metų, kai dažnai 
girdime, apie Toronto Lietu 
vių Namus, kuriuos nelenvai 
sekėsi pradėti, bet kad vis dėl 
to jie auga ir pastoviai stiprė 
ja, ypač vaidinant vis didesnę 
rolę Toronto lietuvių gyveni 
me; girdime apie kooperatinį 
banką „Paramą“, kuris turi 
jau per tūkstantį narių, beveik 

lių, 1957 metais padariusį dau 
giau kaip mihono dolerių apy 
vartą ir pastoviai augantį, pa 
stoviai įsigyjant; plačiųjų lie 
tuvių isluogsnių pasitikėjimą 
ir pastoviai jungiantį vis dau 
giau lietuvių į lietuviškąją ben 
druomenę, į lietuviškąją sro 
vę, į vienybę; girdime apie to 
rontiečių kultūrinę veiklą, pa 
laikant meninius vienetus, 
kaip „Varpas“, Tautinių šokių 
grupė, Tiiblioteka, kuri taip 
pat auga. Girdime, visa tai gir 
dime, grožines ir jieškome vi 
so to šaknų.

Keliant tokius klausimus, 
žmonių nuomonės išsiskiria — 
vieni teigia, kad pavienis as 
muo gyvenime nedaug tereiš 
kia, kad viską nulemia masė, 
anot Kudnkos — „mėšlavę 
zis“, atseit — eilinis, masinis 
žmogus; kili įtaigoja, kad ma 
sė yra „minia“, kurią formuo 
ja atskiri asmens, vadai, pir 
mūnai. Kilus ginčui, ir vieni 
ir kiti beria argumentus ir jų 
nestinga. Tat, atrodo, kad vi 
skas išsimuša j vidurkį, nes 

abiejų pusėse yra teisybės. 
Pirmavimas pareina nuo lai 
ko ir sąlygų. Negalima nugin 
čyti, kad masinis veikimas ne 
turėtų lemiamos įtakos ir ne 
galima nuginčyti svarbumo as 
mens. Vis dėlto, kaip besvars 
tytume, idėjos daugiausia 
iškyla iš pavienių asmenų gal 
vų. Dažniausiu atveju jie tas 
idėjas ir gyvendina.

Labai svarbu, kad Toron 
tas, apie kurį ima suktis kai 
ba, turi ne tiktai idėjingų žmo 
nių, bet ir idėjas gyvendinan 
čių. Kas savrbu — nepasiduo 
dančių depresyviems gyveni 
mo reiškimams ir kylantiems 
sunkumams. Ne tiktai pagirti 
nas, bet ir ypač pabrėžtinas 
veikėjų veržlumas. Tokių vei 
kėjų Torontas turi. Dar svar 
biau, kad jų Toiontc atsiran 
da vis daugiau, todėl ir lietuvis 
koji veikla kyla. Tą rodo vė 
lesnieji reiškimai. Rašantysis 
ypač nori pabrėžti, kad gyve 
nime nepaptastai svarbu nepa 
siduoti depresijai, nekapitu 
liuoti prieš kliuvinius ir sun 
laimus ir nenuleisti rankų. 
Štai, sunku buvo įsteigti Lie 
tuvių Namus, bet jie jau tvir 
tai gyvuoja, nelengva buvo 
auginti kooperatinį banką „Pa 
ramą", bet jis jau netiukus

išaugs į didelį banką, kuris at 
likinės visas bankines opera 
cijas. Kalbant apie asmenis, 
visuose šiuose lietuviškojo gy 
venimo reiškiniuose vieną ve 
damųjų rolių vaidina ekono 
mistas Jurgis Strazdas, kurio 
visur pilna, nors jis dirba ty 
liai ir ramiai, jo asmuo nese 
niai jau buvo apibūdintas (50 
metų sukakties proga), tat jo 
plačiau neliesime, bet vertas 
žinoti vienas jo darbas, nors 
jis yra privataus pobūdžio, bū 
tent — bendrovė „Talka“. Jos 
iškaba nesunku rasti ties To 
ronto miestu vadinamoje Port 
Credit vietovėje, kur ji turi 
didelį žemės piotą, laukiniško 
miško ir kur ji kuria mihonie 
rių miestelį.

Daug girdėjus apie šią bend 
rovę, norėjosi iš arčiau jos vei 
klą pažinti, todėl teko apsilan 
kyti pačiame Talkos centre— 
Port Credit vietovėje, kur gy 
vena p. Strazdas su veikliu b- 
vės nariu p. Dranseika.

Port Credit dabar dar vals 
čiaus ribose, gal 20 mylių nuo 
Toronto, važiuojant 2-ru ke 
liu, Hamiltono kryptimi, bet 
neabejotina, kad netrukus tai 
bus įjungta į didžiojo Toronto 
ribas, nes čia jau statomas di 
džiausis Ontario ežere uostas, 

kuris visų pirma tarnaus spar 
čiai augančiam n savo dydžiu 
Montreal} besivejančiam To 
ronto miestui.

Prie progos teko užsukti į 
Talkos centrą ir išsikalbėti su 
J. Strazdu ir pp. Dranseiko 
mis. Jie gyvena savo kolonijo 
je pastatytuose namuose, ku 
riuos anksčiau galėjo parody 
ti interesantams, bet dabar jie 
turi pastatę jau kelis, daug 
prašmatnesnius, ištaiginges 
nius, namus, kuriuos ir rašan 
čiam parodė. Milionierių mies 
telis — prie upės augštais 
krantais, nes upė čia pat arti 
įteka į Ontario ežerą. Žemės 
reljiefas sudaro didelių galimy 
bių planuotojui sukurti dide 
lio grožio vietovę. Ir Talka ją 
kuria nepaprastai sėkmingai 
ir meniškai gražiai. Augštu 
mos nuleidžiamos į žemumas 
gražiais sukasimais, kaskado 
mis, su aikštelėmis, baseinais, 
ir laukinis vaizdas padalomas 
pasakiško grožio sukultūrintu 
vaizdu, kurį puošia gražūs miš 
ko medžiai. Kiekvienas stato 
mas namas taip pat yra indivi 
dualios ir konstrukcijos ir įren 
girnų. Tai gražios žmonių ini 
ciatyvos vaisius. ę

Pasirodo, Talką sudaro tik 
tai 5 akcininkai, J. Strazdas

su broliu, p. Dranseika, p. Bal 
sys ir montreahetis inž. Dar 
gis. Visą b-vę veda J. Straz 
das su p. Dianseika.

Va kodėl rciKia suminėti 
asmenis — nes tai jų ne tiek 
kapitalo, kiek sumanumo, ini 
ciatyvos ir darbštumo vaisius, 
ir ta jų „Talka ir tas visas ben 
drovinis reikalas.

P. J. Strazdas rašantį apve 
žiojo po visą apylinkę ir paro 
dė kitas LMvės nupirktas vie 
tas. Jos mokomai parinktos, 
iš anksto jau numačius darbo 
planus. J. Strazdas aiškino, 
kad kai didieji bizniai dabar 
pergyvena tūlą susilaikymą, 
jie dar kitose vietose paidavi 
nėja žemės plotus statybai, 
kai Port Credit vietovėje jie 
patys stato tuos stipriai pasi 
turintiems žmonėms namus, 
vertus 50—80,000 dolerių.

Apžiūrint Talkos bendrovės 
veiklą, negalima buvo nepaste 
bėti, kad Toronto miestas spar 
čiai auga n plečiasi. Jis vis 
daugiau išsilieja į periferijas 
ir jas absorbuoja. Talka yra 
viena iš tų, kuri prie to veik 
liai prisideda. Talka veikia 
gražiai. Tegul daugiau lietu 
vių nusižiūrėtų ir imtų veikti 
jos pavyzdžiu, leituvių gyveni 
mas kitaip foimuotųsi!
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Naudingas leidinys
PETRO BABICKO „PICTURESQUE LITHUANIA” 

(Dovana Lietuvai jos 40-to gimtadienio proga)

Mosklo - Technikos naujienos
KEMANO — KITIMAI KOMBINATAS

Štai prieš mano akis gana 
gražus leidinys, tai mūsiškio 
poeto ir rašytojo Petro Babic 
ko paruoštas ir trimis kalbo 
mis — lietuvių, anglų ir ispa 
nų — Lietuvos vaizdų albu 
mas: „Gražioji Lietuva — Pic 
turesque Lithuania — Litua 
nia Piktoresca", didoko loima 
to. Turinyje—104 pusi, teks 
to ir per 140 gražiausių Lietu 
vos vaizdų, kurie išspausdinti 
ofsetu. Knygoa apipavidalin 
tojas — dail. Vladas Vijeikis. 
Kaina — 4 dol.

Knygos - albumo išleidimo 
intencija — ją paskleisti mū 
sų tautiečių, o ypač svetim 
taučių tarpe Vasario 16-tosios 
išvakarėse, kada sueina lygiai 
40 metų nuo Lietuvos Nepri 
klausomybės atsteigimo. Ji iš 
leista garbės leidėjų lėšomis.

Ką pats autorius sako apie 
leidinį.

Įžanginiame žodyje autoria 
us teigiama, jog paveiksluose 
informacijos apie Lietuvą vi 
suomet buvo maža. Autorius 
jau 1947 m., visuomenei parė 
mus, buvo išspausdinęs Bue 
nos Airėse šios knygos ispa 
nišką tekstą, kuris vėliau bu 
vo įdėtas į portugalų k. leidi 
nį „O Baltico* , išėjusį Rio de 
Janeiro 1950 metais, o dalis 
medžiagos buvo panaudota 
knygoje „Lituania llustrada”, 
kurią Lietuvos Įgaliotas Mi 
nisteris Brazilijoj Dr. brikas 
Meieris išleido 1954 metais su 
finansine Povilo Žadeikio, Lie 
tuvos Nepaprasto Pasiuntinio 
ir Įgalioto Ministro Washing 
tone, parama.

Tų leidinių labai gi cit pri 
trūko, nes jais buvo nemoka 
mai aprūpinti ne tik vyriausy 
bių nariai, bet ir diplomatinės 
atstovybės, miestų bibliote 
kos, laikraščių redakcijos, ra 
diofonai, mokyklos bei paskiri 
kultūrininkai ir kt.

Šios knygos - albumo foto 
grafijos - dokumentai ir trum 
pi žodžiai prabils jiems apie 
Lietuvos savaimingumą, ypa 
tingą grožį bei garbingą mūsų 
tautos praeitį ir skaudžią da 
bartį.

Leidinys — skaitytojo akimis
Knyga - albumas ir joje at 

spausti Lietuvos vaizdai, kiek 
galima padaryti, išleista labai 
gražiai. Viisehs — vaizduoja 
medžio imitaciją. Jis aplenk 
tas gana puikiai pai uostu Vii 
niaus plano aplanku. Pradžio 
je knygos — įdėtas istorinės 
Lietuvos buitinių vaizdų žemė 
lapis, nurodyti foto meninin 
kai, kurių fotografijomis buvo 
pasinaudota ruošiant leidinį, 
nurodyta rašytinių šaltinių 
bibliografija ir atspaustas gar 
bės leidėjų bei prenumerato 
rių sąrašas.

Knygos tekste pagrindinis 
straipsnis tiimis kalbomis už 
vardintas: „Lietuva — Ginta 
ro kraštas". Jame paduodami 
gana kruopščiai surinkti duo 
menys apie Lietuvos senovę, 
jos istoriją, gyventas ribas, pa 
duodant netgi lietuvių prote 
vių gyvenamųjų sričių Paeito 
laikais žemėlapinį škicą, bei 
pailiustruojant rašinį archeolo 
ginėmis iškasenomis, žalvari 
niais papuošalais, lietuvių liau 
dies meno drožiniais ir bend 
rais Lietuvos vaizdais iki šių 
laikų.

Žodžiu sakantį knygos albu 
mo turinys gales prabilti į sk 
aitytoją gana efektyviu turi 
niu ir puikiais mūsų levynės 
vaizdais. Ypač gražiai joje at 
rodo Nepriklausomybės laiko 
tarpio Lietuva, šis gamtovaiz 
dis, urbanistinių laimėjimų 
vaizdai, istorines vietovės, lie 
tuviai ir lietuvaitės tautiniais 
drabužiais, ūkininkų sodybos, 
impozantiškosios Vilniaus 
miesto ir kitų vietovių bažny 
čios ir kiti reginiai. Jie, tary 
turn kaleidoskope, praslinks 
kiekvieno vaizduotėje albumą 
bevartant ir primins bei atku 
rs gražiąją Lietuvą tiems, ku 
rie joje gimė, augo ir savo aki 
mis matė jos pažangą, o taip 
lygiai — tie vaizdai leis įsivaiz 
duoti kokia graži Lietuva bu 
vo ir tiems, kurių tėvai ir tėvų 
tėvai — lietuviai, bet jiems — 
jau buvo lemta kitose šalyse 
gimti.

Knyga - albumas „Pictures 
que Lithuania ' turėtų rasti 
sau garbingą vietą kiekvieno 
lietuvio šeimoj. Be to, tai yra 
labai puiki dovana kitataučių 
mūsų asmeniškiems ir mūsų 
Tėvynės draugams.

Flollywoodo ifhnų aktorė lietuvaitė Rūta Kilimony 
tė-Lee, kuri su tėvais neseniai viešėjo Montrealy 
je, išvyksta i Europą, kur dalyvaus filmų gaminime 
keliose studijose — Paryžiuje, Romoje ir Londone.

KU LT UR WE^KROAflKA
XII LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TOMAS

jau pasiekė prenumeratorius. 
Jį redagavo Pranas Čepėnas. 
Tomas apims žodžius Klaatch 
— Kraszewski. Šiame tome 
daug svainių straipsnių — 
apie Klaipėdą, klasicizmą, kla 
sikus, kleboną, klerikalizmą, 
klumpes, knygas, knygnešius, 
kokainizmą, koksą, kolcho 
žus, kolektyvinę atsakomybę, 
kolektyvizaciją, koloidus, ko 
mikus, Kominterną, komuną, 
komunizmą, konfederaciją, 
konservatoują, Konstantinopo 
lį, konsistoriją, konstrukciją, 
kontrapunktą, konvejerį, ko 
operaciją, koraną, kosmosą, 
kosmogoniją, kosmologiją, kos 
mopolitizmą, Kotrynas, krak 
molą, Kraševskį ir tt. Tome 
daug atvaizdų, daug žinių.

Kas dar norėtų Enciklopedi

Platintojai ir pavieniai asme 
nys ją gali užsisakyti šiuo ad 
resu: Mr. P. Babickas, 4135 
So. Campbell Ave., Chicago 
32, Ill USA. Pr. Alšėnas. 

ją užsiprenumei uoti, prašomi 
kreiptis į „Nepriklausomos 
Lietuvos" redakciją, kuri no 
rintiems padės ją užsiprenume 
ruoti palengvintomis sąlygo 
mis. Žinokime visi, kad kita 
enciklopedija greit nepasiro 
dys, o gal ir visai nepasirodys. 
Sovietinė Lietuva enciklopedi 
jos neįstengia leisti, o jeigu ir 
išleistų, tai ji būtų padaryta 
pagal okupanto kurpalį. Tat 
vienintelis enciklopedinis ži 
nių šaltinis yra Lietuvių Enci 
klopedija. Rašykite: Neprik 
lausoma Lietuva, 7722 Geor 
ge St., Ville Lasalle, Montre 
ai 32, P. Q.

IŠVYKO | PARYŽIŲ
Dail. K. Račkus, prieš kurį 

laiką studijų tikslais praleidęs 
du metus Europoje ir neseniai 
Hart Hause galerijoje suruo 
šęs savo darbų parodą, vėl iš 
vyko Į Paryžių, kur dirbs ir 
toliau, tęs dailės studijas.

Toli Britų Kolumbijos dy 
kūmoje, 450 mylių į šiaurę 
nuo Vancauverio užbaigtas di 
džiausiąs inžinerijos projektas 
Kanados istorijoje. Jis yra pa 
prastai žinomas kaip „Kiti 
mat", Aluminum Company of 
Canada fabrikas, kurio vertė 
550 milionų dol. ir kuris dvi

SPAUDOS ATSILIEPIMAI 
APIE E. KEFALAlTę

Elena Kepalaitė atvyko į 
Kanadą iš Australijos, kur ji 
buvo nepaprastai sėkminga ir 
kuri davė pirmą pasirodymą 
Montrealy Gcsu salėje, lapkri 
čio 9 dieną. Čia yra iškarpos 
is „Montreal Star" laikraščio:

E. K. pasirodė kompetentin 
ga šokėja su tvirta technika, 
pastatyta ant klasinės tiadici 
jos ir ant modernių idėjų. E. 
Kepalaitė pasiraso kaip expre 
syvaus šokio eksponentė, bet 
ji atrodo daugiau sėkminga iš 
reikšdama savo šokių formą 
negu turini. Jos lyrinės linijos 
pojūtis ir ritmas yra smai kiai 
išvystyti ir jos rankos judesiai 
yra tokie expresyvus, kaip ge 
riaušių onentahškų šokėjų. 
Šis pasirodymas turėjo dvigu 
bą tikslą, nes jis pasitarnavo 
pristatyti p. Kepalatę taip pat 
kaip labai cxpresyvią moder 
ninę tapytoją, kuuos darbų pa 
rodą buvo fojė.

Atsiliepimai iš Australijos 
laikraščių:

Ji užburia savo žiūrovus tau 
tinio šokio žaismingumu, kla 
sinio baleto darna ir išraiškos 
šokio individualumu.

E. Kepalaitė yra puiki me 
nininkė. Ji turi visus privalu 
mus, reikalingus šokėjai su žy 
miu išraiškos pajėgumu ir ap 
imtimi.

Jos technika — mišinys Kla 
siškos ir moderniosios mokyk 
los, su persvara moderniosios 
— yra stipri.

STUDENTŲ IŠVYKA
Toronto Akademinio Skau 

tų Sąjūdžio nariai sausio 25 d. 
daro savaitgalio iškylą į žie 
mos sporto vietovę netoli Col 
lingwood‘o. Nori prisidėti prie 
akademikų monti ealieČiai ir ki 
ti, kivečiami susirišti su G. 
Šernu, 25 Trilicr St., Toron 
to.

gubins krašto aluminijaus ga 
mybą.

Architektai vykdo detalų 
planą miestui, kuris bus Kiti 
mate ir kuiio gyventojų skai 
čius galės siekti 46.500. Šis 
miestas turi uostą, gelžkelio 
stotį ir liejyklą.

Kodėl Aluminum Co. of Ca 
nada pasirinko šiai milžiniškai 
liejyklai šią vietą, kuri toli nuo 
geležinkelio ir plento; tukstan 
čių mylių nuo Carribeas’o bou 
kito šaltinių, iš kur gaunama 
rūda aluminijaus gamybai?

Visų pirma, Kitimai yra 
prie Pacifiko ir ištisus metus 
giliai plaukantieji laivai gali 
kursuoti. Bet aidžiausia prie 
žastis yra tame, kad Kitimai 
yra labai arti prie tokios jėgai 
nės, kuri gali pagaminti tiek 
daug elektros energijos, kiek 
aliuminijaus tirpinimui reikia.

Maždaug 50 mylių nuo Kiti 
mat liejyklos yra Kemano, kur 
jėgainė pastatyta.

Kemano srityje yra keli eže 
rai, kurie nuteka j Nechako 
upę, tekančią į rytus ir kuri 
ten susijungia su Fraser upe. 
Dabar pastatyta užtvanka sk 
ersai Nechako upę ir šių ežerų 
vanduo nukreiptas į Vakarus 
per tunelį kalnuose.

Šio žmogaus sutverto tune 
lio gale 2.600 pėdų kritimas. 
Vanduo krinta plienu išklo 
tais vamzdžiais ir suka turbi 
nas elektros jėgainėje, kuri 
yra 1.400 pėdų kalnų tarpe. 
Jėgainė, tai ola, kuri 1.000 pė 
du ilgio, 80 pėdų platumo ir 
100 pėdų augščio, iškalta iš 
kompaktiškos uolos, saugi 
nuo sniego lavinų ir nuo gali 
mo priešo puolimo.

Vanduo varo turbinas, iš 
kurių kiekviena gamina po 
150.000 arklių jėgų. Olos jė 
gainėje yra 16 generatorių vie 
ta.

Vienas iš sunkiausių darbų 
Kitimato projekte yra elektros 
laidų statyba nuo jėgainės Ke 
manoje, tai yra 50 mylių nuo 
tolis. Šis darbas didžiausia da 
limi atliekamas helikopterių, 
nes kraštas yra labai nelygus. 
Ši elektros linija turi būti at 
spari sniego lavinoms ir laido 
kabelis turi būti toks stiprus, 
kad galėtų išlaikyti trijų su pu 
se inčų ledo keletą tūkstančių 
pėdų tarpusavyje. (C. S.)

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
Sukilimas prasideda

11.
Kabinete visi apsėdo apskritąjį stalą, kui jau stovėjo pran 

cūzų likeris ir olandų cigarai. Motiejus atnešė kavą. Šeimi 
ninkauti prie stalo ėmėsi pana Jadvyga.

Kai kavos puodeliai buvo pripilti ir vyrai užsirūkė eiga 
ruus, ponas Pianka, tęsdamas per pietus pradėtą pašnekėsi, 
prabilo su įprastu patosu :

— Taip, ponai, tautos gyvenime esti dienų, esti momen 
tų, kurie neišdildomai įsibrėžia į istorijos lapus. Tokia diena 
tai ir buvo šių metų vasario dvidešimt septinoji. Žinoma, tos 
dienos, kaip ir kiekvienos istorinės datos {vykiai — tai ne atsi 
tiktims aplinkybių padarinys, bet ilgo proceso n fermentavi 
mosi rezulatas.

Ir jis ėmė pasakoti, kaip Varšuvos „raudonieji" ir jų sa 
lininkai jau nuo praeitų metų, o ypač nuo šių metų pradžios, 
kai buvo areštuotas vienas iš veikliausiųjų n įtakingiausiųjų 
raudonųjų vadų, Karolis Majevskis, išvystė pasiutišką agita 
ciją prieš vyriausybę ir „baltuosius“. Nes jei ne „baltieji", 
tai Varšuvoj jau seniai būtų buvusi suruošta didžiulė manifes 
tacija, tas „koncertų koncertas“, balsingas protestas prieš 
Lenkijos niekotojus.

Pianka papasakojo, kaip karštai tam pritarė jaunimas, stu 
dentai ir moksleiviai, kaip suvažiavo į Varšuvą daugelio uni 
versitetų atstovai, ne tik Peterburgo ir Maskvos, bet net Char 
kovo ir Kazanės, o to suvažiavimo imciatoiiai buvę Kijevo 
studentai, karšti ir veiklūs patriotai „raudonųjų" šalininkai. 
Studentai norėję paveikti dvarininkų „Žemdirbystes draugi 
ją", kad būtų įteiktas ciesoriui adresas su įeikalavimu atida 
ryti lenkų universitetus Vilniuje ir Kijeve ir lenkiškas mokyk 
las Lietuvoje ir Ukrainoje. Tas sumanymas nepavykęs, nes 
policija ir oberpolicmeisteris pulkininkas l'repovas su savo 
žandarai ėmė studentus gaudyti, areštuoti ir tremti iš Vaišu 
vos. Bet judėjimo sutramdyti nepavykę. Mažo masto manifes 
tacijos ir skandaliukai Varšuvos gatvėse gausėję diena iš die 
nos, jaunouliai ėmę užgaulioti policininkus, žandarus, kariš 
kius.

Toliau jis ėmė pasakoti apie vasario 25 dienos įvykius, 
taip tragiškai pasibaigusius dviem dienom vėliau.

Vasario 25 diena — tai sukaktuvinė 1831 meats įvykusio 
Grochovo mūšio diena. Raudonieji sumanė tą deiną suorgani 
zuoti didžiules bendiautinio pobūdžio manifestacijas ir pro 
testuoti prieš Lenkijos padalinimą. Nutarta manifestaciją 
pradėti Senojo Miesto rinkoje ir iš ten trauki prie imperato 
riaus vietininko GorČiakovo palociaus. Šimtas jaunuolių lei 

dosi gatvėmis, platindami plakatus ir atsišaukimus pusiau šeš 
tą valandą rinktis visiems nurodytoje vietoje.

Tuoj po pietų rinkoje pasirodė būrys studentų, mokinių 
ir šiaip jaunimo, kurie įsakė rinką nuvalyti, pardavėjai ture 
jo nešdintis su savo stalais, suolais ir prekėmis, namų savinin 
kai valyti nuo šaligatvių sniegą, o pirkliai uždarinėti krautu 
ves ir sandėlius. Visi tų įsakymų klausė be jokių prieštaravi 
mų.

Penktą valandą nesuskaitomos minios užplūdo rinką ir 
gretimas gatves. Negausi policija pasirodė bejegė tą gaivališ 
ką žmonių antplūdį sustabdyti. Prieš vietininko rūmus buvo 
išrikiuotas batalionas pėstininkų, šimtinė kazokų ir pusė es 
kadrono žandarmerijos.

Tuo tarpu oberpolicmeisteris pulkininkas Trepovas, sė 
dęs Į savo visai Varšuvai pažįstamą bričkelę, leidosi į Senojo 
Miesto rinką įsitikinti, kas ten dedasi. Sunkiai slinko per mi 
nią Trepovo vežimėlis. Vieni jam, pasityčiodami, plojo, kiti 
švilpė, kiti keikė. Prisiyręs ligi Sirenos fontano, Trepovas su 
stabdė vežimėlį, pasilypėjo ir ėmė šaukti, kad minia išsiskirs 
tytų.

— Aš stovėjau, kaip tyčia prie fontano ir mačiau viską, 
kas darėsi, — kalbėjo Pianka. — Niekados nenorėčiau būti 
Trepovo vietoje. Aš nepaleidau jo iš akių ir mačiau, kad varg 
šas policmeisteris ima netekti kantrybės. Niekas neklausė jo 
raginimų, įtikinėjimų ir grasinimų. Tik štai matau, kad mi 
nios stumiamas prie Trepovo vežimėlio atsidūrė akademinio 
jaunimo būrys.

„Išsiskirstyti! — sušuko į juos Trepovas. — Jus turite 
duoti pavyzdį kitiems, o ne valkiotis kaip kokie labuzai gat 
vėmis!

Taip šaukdamas, stvėrė vieną už apikaklcs. Ir ką jūs ma 
note, ponai? Tas vyrukas lazdele, kurią turėjo rankoje, taip 
ir drožė pulkininkui per veidą. Perkirto ligi kraujo.

— Ir pulkininkas nenušovė jo vietoje?! — sušuko pasi 
piktinęs ponas Skrodskis.

— Ne, pone. Jeigu jis būtų taip padaręs, tai minia bū 
tų jį į skutus sudaraskiusi. Trepovas prisidengęs žandą, apsi 
suko ir nuolat šaukdamas „ponai, išsiskirstykit!" nuvažiavo 
atgal.

— Žinau! — sušuko Jadvyga. — Trepovą sumušė VIa 
dislovas Krajevskis, medicinos akademijos studentas. O to 
kias miklias lazdeles Varšuvoj ėmė vadinti „trepuvkomis".

— Aš turiu vieną tokią. — pasigyrė Pianka. — Paskui 
parodysiu.

Iš tolesnio pasakojimo klausytojai sužinojo, kad tos die 
nos manifestacijos vadai telkėsi Paulinų bažnyičoje. Jie dali 
no žmonėms tautines vėlevėles su lenkiškais ereliais, ruošė ži 
bintuvus. Kai procesija pajudėjo iš bažnyčios, jau buvo prie 
tema, bet vakaras buvo tylus ir nešaltas. Pakeliui pasipainio 
jo audeklu dengtas vežimas. Čia batsiuvys Paradovskis, įsidė 
mėkite, ponai, batsiuvys, nutraukė nuo vežimo uždangalą ir 

pakėlė į viršų didelę tautinę vėliavą su ereliu ir vyčiu. Kai vė 
l ava suplėvesavo virš minios, iš tūkstančių krūtinių išsiveržė 
džiaugsmingas šauksmas.

— Ak, tai buvo neužmirštamas momentas! — sušuko tų 
atsiminimų jaudinama Jadvyga. — O iš vežimo šimtai mažų 
vėliavėlių paplito po minią. Išsivyniojo transparentai su bal 
tuoju ereliu, įsiliepsnojo žibintuvai, raudonos liepsnos ir ats 
pindžiai mirguliavo vėliavose, švietė veiduose, spindėjo akyse 
ir nesulaikomu srautu slinko tolyn sutemų apgaubtomis gat 
vėmis!

Tuo tarpu Trepovas grįžo su žandarų eskadronu ir pas 
tojo procesijai kelią. Sutauškėjo akmenimis arklių kanopos, 
sušvytravo kardai, ir žandarai, mindžiodami žmones, įsibrovė 
į mimą. ,

— Ak, kas ten darėsi! — vėl įsiterpė Jadvyga. — Žan 
darai mušė kardais, laimė, ne ašmenimis, bet plokštėmis, o 
minia juos puolė lazdomis, vėliavų kotais, akmenimis, kas ką 
nusitverdamas.

— Na, ir kas gi laimėjo tą mūšį? — klausė ne be ironijos 
ponas Skrodskis.

— Pone! — sušuko Pianka, — kas tai yra laimėjimas?! 
Raiti ginkluoti žandarai išsklaidė beginklę procesiją, bet ar 

jie laimėjo? Ne! Laimėjo tie, kurie mušami ir vaikomi išsau 
gojo širdyje pasiryžimą toliau kovoti ir kada nors, gal ir ne 
greit, laimėti! O kad jie tokį pasiryžimą išsaugojo, parodė 
dviejų artimiausių dienų įvykiai.

Ir jis vėl ėmė pasakoti, kaip rytojaus dieną pasklido 
mieste visokių keisčiausių gandų. Muštynių metu buvo ap 
daužyta ir sužeista nemaža žmonių ir suimta apie dešimt. O 
gandai skelbė, kad esama ir užmuštų — ir jų skaičius nuolat 
augo. Mieste daug kas užsidėjo gedulą dėl nekaltai pralieto 
kraujo. Kalbėta, kad naktį minia puls rotušę, vaduos suim 
tuosius. Policija, žandarmerija ir kariuomenė budėjo.

Tuo tarpu raudonieji nusprendė manifestaciją pakartoti 
vasario 27 d. dar didesniu mastu ir suteikti jai bendratautinio 
protesto pobūdį. Šimtai agitatorių pasipylė po miestą, ragin 
darni visus rinktis i Karmelitų bažnyčią, į gedulingas pamal 
das. Po pamaldų minia, kas minutė gausėdama, traukė vieti 
ninko rūmų link. Nė kazokų nagaikos negalėjo juos sulaikyti. 
Antra minia susispietė prie Bernardinų bažnyčios ir užtraukė 
himną „Bože sos Polskę“. Septynis kartus kazokai puolė mi 
nią ir kiekvieną kartą buvo atmušti akmenimis ir plytgaliais.

Bet štai iš bažnyčios išėjo laidotuvių procesija. Minia 
prisijungė prie jos. Kazokai, gavę įsakymą nieko nepraleisti 
pirmyn, pastojo jai kelią ir mušė kiekvieną, kas kėsinosi pra 
siskverbti. Procesijos priešakyje augalotas vyras nešė didelį 
medinį kryžių. Ir atsitiko taip, kad vyras nuo kazoko smūgio 
prisidengė kryžium. Smūgis krito į kryžių ir jį aplaužė.

Pianka prisipažino, kad, kaip ten bebūtų buvę, tas kry 
žius suvaidino ir ligi šiol vaidina didžiulį kurstomąjį vaid 
menį. (b. d.)
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Sternthal Automobile CHRYSLER, PLYMOUTH ir FARGO DEALER — 
TAIP VISŲ RŪŠIŲ VARTOTOS MAŠINOS.

Kai pagalvosite apie mašinos įsigijimą pirmiausiai kreipkitės į mūsų atstovą M. RUTH-R UTKAUSKĄ 77 Rachel St. E., Montreal. Td. VI 5-3202, namų BE 6481. 
MES STROPIAI IR RŪP ESTINGAI APTARNAUJAME SAVO KLIJENTUS IR STROPIAI REMIAME PLI AS—STIPENDIJŲ FONDĄ.

MUSU®,SPORTAS-
LIETUVIAI LAIMI.

Gruodžio 18 d. Vilniaus ra 
dijas pranešė, kad Čekoslova 
kijoje lankėsi Lietuvos krepši 
ninkai, kurie ten sužaidė še 
šias rungtynes, kurių penkias 
laimėjo. Kokiu santykiu — ra 
dijas nepranešė. Čekai, atsire 
vansuqdami lietuviams, taip 
nat buvo atvykę į Vilnių, Kau 
lą ir Klaipėdą.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Rusų ledo rutulininkai, 

besilankydami Kanadoje, tik 
Kingstone gavo savo reikalą 
ms po 100 dol. Tuoj pat visi iš 
bėgo į krautuves, pirktis ma 
rškinius, batus, kostiumus. 
Grįždami is Kanados, jie lai 
mėjo Švedijoje prieš rinktinę 
2:1 ir Vakarų Vokietiją net 
9:0.

— Pasaulio ledo rutulio pir 
menybės 1958 m. vasario mėn. 
bus pravestos Norvegijoje, Os 
lo mieste. Į jas jau užsiregistra 
vo 13 valstybių, jų tarpe JAV 
r Kanada. Šį kraštą atsto 

vaus Whitby miesto komanda, 
kuri Toronte laimėjo prieš ru 
sus 7 :2.

— Tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: Vokieti 
ja — Belgija 1:1, Š. Airija — 
Italija 2:2.

— Į pasaulio futbolo pirme 
nybes Švedijoje, iki šiol kvalt 
fikavosi šios valstybės: Vokie 
tija (ligšiolinis meisteris) Šve 
dija, Anglija, Škotija, Prancū 
zija, Argentina, Brazilija, Pa 
ragvajus, Meksiko, Vengrija, 
Jugoslavija, Austrija, Čekoslo 
.akija, Sov. sąjunga. Trūks: 
dar dviejų dalyvių. Jie grei 
čiausiai bus Italija ir dar vie 
nas iŠ devynių Europos vals 
tybių, kuris susitiks su Izrae 
liu.

— Montrealietis ledo rutu 
lininkas Richard Maurice iš 
rinktas 1957 m. geriausiu Ka

nados sportininku. Ankščiau, 
ši garbė du kartus buvo atite 
kusi žinomai plaukikei iš To 
ronto Marlyn Bell, kuri šiemet 
ištekėjusi, atrodo visiškai pa 
sitraukė į šeimos gyvenimą, 
persikeldama į JAV.

— Tarptautinėje ledo rutu 
lio lygoje aiškiai pirmauja Mo 
ntreaiis pues New Yirką ir 
Bostoną.

— JAV iutbolo rungtynėse 
tarp laivyno ir karo mokyklos 
rinktinių, pastai osios sudėty 
je žaidė ir du lietuviai: Mike 
lionis ir Bagdonas. Jų pavar 
dės spaudoje, televizijoje ir ra 
tdio pranešimuose buvo rašy 
tos ir sakomos taisyklingai, su 
lietuviškom galūnėm. Čia rei 
kia pažymėti, kad JAV sporti 
niame gyvenime, šalia anglo 
saksiškų, vokiškų, itališkų ir 
lenkiškų pavardžių, iš mažų 
tautų, daugiausiai randamos 
yra mūsų tautos pavardės. Gar 
bė lietuvių tautai!

— „Sporto žinios', tremties 
lietuvių sporto laikraštis, arti 
miausiu metu pasirodys JAV. 
Prenumeratos reikalais prašo 
ma kreiptis pas St. Juodvalky 
tę, 124 7 Bender St. E. Cleve 
lanl 12, Orio.

— Futbolo rungtynėse tarp 
Anglijos ir Prancūzijos (4:0) 
įvyko nemalonus įvykis šeimi 
ninkams: lusui teisėjui Latiše 
vui pavogta piniginė su visais 
dokumentais. Rungtynių ren 
gėjai, per anglų spaudą, prašė 
grąžinti nors dokumentus (rub 
liai ir taip yra beverčiai vaka 
rų pasaulyje — K. B.).

— Šiame sezone, Toronto 
Argonauts futbolo komandoje 
visą laiką žaidė iš JAV impor 
tuotas Amerikos lietuvis V. 
Krištopaitis.

— Žinomas vengrų bėgikas 
Tabori žada grįžti atgal i tėvy 
nę. Spaudos atstovams jis pa 

M. MACIUKAS I

WINDSOR, Ont.
NAUJA L. B. APYLINKĖS VALDYBA 

pasiskirstė pareigomis sekau 
čiai: Januška Petras — pirmi 
ninkas, Malkevičius Br. I vi 
cepirm., Gicdriunas Jonas — 
II vicepirm., Dumčius Romas 
— sekr., Leparskas Liudas — 
iždininkas.

MŪSŲ AMATININKAI, 
sumažėjus darbui fabrikuose, 
vis dar dirba pilnu tempu, o 
ypatingai prieš šventes yra 
net sunkiai prieinami dėl kli 
entų skaitlingunio.

Eidukas Petras yra atidaręs 
batų pataisymo įmonę, 3708 
Glendale, kampas Prince Rd. 
(prie sanatorijos), 
darbas yra 
sąžiningai, 
mas didelis.

Kazlauskas Sal. vyriškų ir 
moteriškų rūbų siuvėjas, 1175 
Brouillard Rd. dabar kai ir 
visuomet darbu yra pilnai už 
imtas, nes lietuviai ir svetim 
taučiai reikalui esant mielai 
kreipiasi.

LATVIŲ SĄJUNGĄ 
W1NDSORE

Sausio 4 d. (šeštadienį)

Kadangi 
atliekamas tikrai 
dėlto ir pasiseki

Sausio 4 d. (šeštadienį) ini 
nės savo susiorganizavimo pen 
kių metų sukaktį. Minėjimas 
įvyks italų St. Angela mažojo 
je salėje, 750 Erie St. East. 
Yra pakviesta ir dalyvaus mi 
nėjime visa Apylinkės L. B. 
Valdyba, kartu yra kviečiami 
dalyvauti n visi W.indsoro ir 
apylinkių lietuviai. Pradžia 7 
vai. 30 min. Kor.

K. L.
SUDBURY, Ont.

B. SUDBUR1O APY LINKĖS VALDYBA 
gruodžio mėnesį baigia savo
kadenciją. Vaidybos didžiau 
sias rūpestis ir džiaugsmas, 
kun. J. Tumo-Vaižganto var 
do šeštadienine mokykla, auk 
lėjanti lietuviškoje dvasioje 
mūsų atžalyną, nebuvo pamirš 
ta valdybos paskutiniame posė 
dyje. MokyKlos Kalėdų eglu

tei ruošti iš kasos paskirta 25 
dol. Mokytojams už jų kilnų 
darbą pasiirtos vienkartinės 
Kalėdų dovanos. Mokyklos ve 
dėjai p. Gabrenienei 50 dol. 
Mokytojams — kun. A. Sabui 
ir p. Vaičehūnui po 30 dol. Lie 
tuvių vargo mokyklėlėms Vo 
kietijoje 15 dol., karo 
ms 35 dol.

invalida

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ ROBŲ

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

fr^*^**^^**^**-^^^

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

KAINOS PIGESN Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

St. CATHARINES, Ont
SUSIRINKIMAS

Įvyko sekmadienį. Atėjo 
per mažai žmonių. Nutarta 
pasilikti ir padiskutuoti valdy 
bos patiektus svarbius klausi 
mus: Geležinio Fondo steigi 
mo reikalus ir atstovų į Toron 
to suvažiavimą bei į P. L. Sei 
mą. reikalas.

Dėl permaža žmonių šių 
šių svarbių reikalų plačiau ap 
tarti nebuvo galima ir nebuvo 
galima padaryti jokių konkre 
čių nutarimų. Tačiau nežiūri 
nt to išryškėjo keli įdomūs mo 
mentai, o jų svarbiausias tas,

lietuvių 
bandyti

(Urugvajus ir jo lietuviai
RAŠO A. GUMBARAGIS

13. Uz ŠUNŲ SPARDYMĄ IŠVYKO 1 TARYBŲ 
LIETUVĄ

Urugvajaus vyriausybe sp 
rendė eksportuoti į Prancūzi 
ją keletą tūkstančių arklių, iš 
kurių prancūzai gaminasi kon 
servus, bet kadangi čia gyvu 
liai yra labai prižiūrimi ir jie 
ms saugoti veikia net organi 
žarija „San Frarrsisco de 
Asis", buvo užprotestuota už 
tokį eksportą šios organizaci 
jos suruošiant manifestaciją ir 
prie parlamento rūmų pasaka 
nt kaJbas.

Urugvajietis ypatingai arklį 
ir šunį prižiūri ir saugo dau 
gjiau, 'kaip imperialistiniuose 
ir diktatūrų režimo kraštuose 
vertinamas žmogus. Todėl ne 
leidžiama arklį mušti botagu, 
o šunį lazda ar mėtyti akme 
nimis, nes jei ne policija su 
laikys, tai nuo pačių piliečių 
tenka gerokai nukentėti.

Prie progos tenka prisimin 
ti buvęs uolus lietuvių komu 
nistų veikėjas Alb. Ragauskas. 
Pastarasis turėjo tokią ydą, 
kad kur tesutikdavo šunį, tuoj 
jį apspardydavo. Už tai iš ura 
gvajiečių buvo gavęs keletą 
antausių, bet tas jo nepaveikė. 
Ta manija jį dominavo, ir jis 
nesiliovė juos spardęs.

Bet vieną dieną viskas ap 
virto.

Ėjęs jis viena sostinės gatve 
pamatė prie vienų durų pritu 
pusią ir snūduriuojančią Kalę.

Perėjo skersai gatvę ir priėjęs 
prie jos spyrė. Būt tas viskas 
taip ir baigęsis. Bet kalė sucy 
pė, suklykė. Ėję užpakaly jo 
du vyrai ėmė Ragauską barti. 
Tonas jų taip pakilo, kad iš na 
mų išėjo kalės savininkas. Pa 
sidarė riestai prieš tris vyrus, 
ir Ragauskas leidosi bėgti — 
urugvajiečiai vytis. Šis įšoko 
į ėjusį autobusą, bet ir anie su 
virto. Ragauskas buvo sumuš 
tas ir jo sužalotam veide pali 
ko žymių visam amžiui.

Tas jį labai prislėgė mora 
liai. Kiekvieno zvilgsnys į jo 
veidą, jam išmetinėjo, sąžinę 
už šunų persekiojimą. Vaga 
liau to daugiau nepanešė ir 
pradėjo ruoštis } T. Lietuvą.

Prieš porą metų išvyko.
Nieko apie jį nebegirdėti. 

Gal dabar jj spardo rusai, kaip 
jis Urugvajuje spardė šunis.

Albinas Gumbaragis.

PADĖKOS
AUKA TAUTOS FONDUI

P. Barvydis, vienas nuošir 
džiausiu lietuviškos veiklos rė 
mėjų (aukomis, Londone, ne 
prašomas, visada pats pasiūlo 
savo auką) ir šį kartą ne tik 
Sibiro lietuvius stambia auka 
parėmė, bet n Tautos Fondui 
paaukojo 2 dol. Pavasarį irgi 
buvo įteikęs dviejų dolerių au 
ką. Labai gražus nuoširdaus 
rėmėjo pavyzdys.

A. E. J. Bcrsenams už nepa 
prastą auką 50 dol., skirtą Si 
biro lietuviams šelpti, reiškia 
me ypatingai nuoišrdų lietuvis 
ką ačiū. Jei visi tautiečiai ro 
dytų tiek daug nuoširdumo lie 
tuviškiems reikalams, kaip 
šios aukos įteikėjai, — nė vie 
nam lietuviui nei Sibire, nei 
Vokietijoje nebereiktų nei 
skursti, nei badauti.

Šalpos Komisija Londone.

PASITARTI 
kad St. Catharines 
bendruomenė galėtų 
išsirinkti atstovą į seimą ir pa
ti apmokėti visas su tuo atsto 
vavimu susijusias išlaidas: ke 
lionę ir savaites nedarbą. To 
kia buvo daugumos nuomonė 
tame susirinkime, nors, kaip 
paminėta, visa tai ir tėra tik 
nuomonė, o ne nutarimas. Nu 
tarimui rents visos b-nės susi 
rinkimo. Bus taip, kaip nutars 
bendruomene.

Čia galima tuo tai pu tik štai 
kas dadėti: P. L. Seimas yra 
istoriškai svarbus dalykas. Tai 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
lyg koks tai egzaminas. Nėra 
abejonės, Kad pagal dabarti 
nius Kr. V-bos nutarimus su 
rasti atstovus, kurie patys vi 
sas išlaidas apsimokėtų, ypač 
mažose b-sc, bus praktiškai be 
veik neįmanoma. Reikia turėti 
gerų vilčių, kad mūsų b-nė ir 
šia proga pasirodys gražiai ir 
tauriai ir į P. L. Seimą atsto 
vą duos. Kas ir linkėtina iš vi 
sos širdies.

Geležinio Fondo reikalas su 
silaukė čia daug mažiau entu 
ziazmo, nes buvo nemaža ir to 
kių, kurie tiki šiuo reikalu. 
Tie, kurie kalbėjo prieš išryš 
kinimą: ne fondo vardai svar 
būs, bet fondų išrinkimo orga 
nizavimas, kuris iki šių laikų 
pasireiškė apgailėtinai silpnai. 
Tačiau pagyvensim ir pamaty I 
sim, o gal ir eis?

A. NORKELIŪNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.

reiškė, kad JAV jam labai ne 
bepatinkančios. Sporto sąlygos 
Vengrijoje 
nės.

— Hong 
Šeng-Feng, 
terų šuolyje į augšt} rekordą, 
pasiekdama 1,77 m. Senas re 
kordas — 1,76 m priklausė 
amerikietei McDaniels ir ru 
munei Belas.

— Rusai futbolininkai žai 
dė vakarų Vokietijoje, praloš 
darni Frankfurte 3:1 ir sužais 
darni su KSC 1:1, Rusus ats 
tovavo Leningrado Zenit klu 
bas.

— Vokietijos ledo rutulio 
f**>**«s^*>^ komandose žaidžia du latviai 

— tai gerai pažįstami Augs 
burgo lietuviams Veide ir Ko 

mickis. K. B.

yra žymiai gėrės

- Konge, kimetė 
pasiekė naują mo

mummntxnmumn:

! D-E. BELANGER A SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

uituKxuummunmmmu*mmmramuuiimmnu:u:minu;n:;miux:mmi

Muskrat 
paltu* 

duodu gerom 
•^lygom

Kaip ten bebūtų — Toronto 
suvažiavimas nutarė Fondą 
steigti, o tas reiškia, kad lie 
tuviškas solidarumas, šviesu 
mas ir demokratiškumas tuo 
diskusijas ir baigia: dauguma 
nutarė ir visi tam nutarimui 
nusileidžia — tik tokiu keliu 
pasaulis prieina prie efektin 
gų darbo rezultatų, tad aišku 
šiuo keliu tenka eiti ir mums.

Berželis.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

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 Gilt Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

g s

i v? 2348

i

Tel. LA 5-4053 Montreal. >'
... £Hochelaga.

Paruošia vaistus pagal receptus ir 
SIUNČIA LI ETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON

Adamonis ir Budriūnas |
DISTRICT ESTATE BROKERS” |

Montrealio Real Estate Board Nariai 5
177 Sherbrooke St. W. PL 8501 |

NAM Al — APARTMENTAI — ŽEMĖ 4
P A S KO L O S — D R A U D I M A S $

D. N. Baltrukonis CR 6-50. 5
A. Markevičius OR 1-895 1
F. Yasutis LA 2-7879
P. Adamonis PO 6-7594.

$

Į J. Skučas RA 2-6152 «
. V Liesunaitis PO 7-6719 J* 

! S. Rudnik VI 5-8864 |

A. Budriūnas RA 7-2690. **

LIODESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg'd

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193
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Tad net ir toks, regis, papias 
tas ryšio palaikymas su arti 
maišiais, jiems dovanų pasiun 
timas, savaime prisideda ir 
prie Maskvos rėmimo. Ir ką 
būtų galima tame pakeisti?

Galime drąsiai teigti, jog J 
AV, Kanados ir kitų Vakarų 
kraštų lietuviai tikrai šauniai 
prisidėjo aprengdami ir apau 
darni ‘ tūkstančių 'tūkstančius 
savų artimųjų, giminių Lietu 
voje. Iš praktikos žinome, kad 
apsirengęs, pavalgęs žmogus, 
visados yra žymiai ramesnis, 
mažiau reaguoja i visus įvy 
kius, tuo tarpu nuskuręs, tuš 
čiu pilvu, juk amžinai nepaten 
kintas, visad prieš akis jaučia 
savąją skurdžią dalią, ir gal 
voje dažniausiai kyla eilė min 
čių, kaip pagerinti savo pade 
tj, kaip siekti kokių nors pa 
keitimų. Nebus gi perdaug per 
dėta, teigiant, kad ir išeivijos 
atliktas savo artimųjų rėmimo 
darbas juk irgi galėjo išeiti 
sovietų naudai. Galėjo suma 
žėti eilės ir pageidavimai misi 
pirkti medžiagų, avalinės ir 
kt. prekių, nes tikrai žymi Lie 
tuvos žmonių dalis tai gavo iš 
užsienio. Nenuostabu tad, kad

LIETUVĄ AR MASKVĄ?

Atkelta iš 3-čjo pusi.

dabar, jau vietoj prašius mais 
to, kostiumų, batų, galima pa 
matyti laiškus, prašant padėti 
įsigyti motociklą, mašiną, na 
ir kitus, nelaip jau būtinus kas 
dieninio gyvenimo atributus.

Skaitėme spaudoje, kad ir 
mūsų nepailstantis BALFas 
siekė kontaKlų su sovietų am 
Lasada Washingtone, prašant 
leidimų BALFo veiklai Lietu 
voje ir Sibno tremtinių tarpe. 
Bet ir tas mosiąs, jei sovietų 
ir būtų priimtas, tik jau 
kštų Maskvos lėmimo, 
ma, galima tikėtis, jog 
tautiečių, Kurie piktinsis 
BALFo akcija, abejos
darbo vertingumu ir teigs, kad 
tuo Amerikos lietuvių orga 
nizacija pripažins de facto da 
bartinę Lietuvos padėt) ir pa 
sinaudos sovietų malone.

Sugretinimui pažiūrėkime, 
kaip elgiasi išeivijos lenkai, 
santykiuodami su kraštu? Be 
ne didžiumoje jie aiškiai remia 
kiekvieną lenkišką apraišką 
Lenkijoje, net jei ji išeitų iš

nerei 
Žino 
įasis 
tokia 
lokio

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

«

ft

ZUBRUVKA
Importuota tikra vaistažolė.

TREJANKA
Sudaryta iš 27 vaistažolių. 

Pokelio kaina $ 1.
Visokios kitos vaistažoles. 

Pokelio kaina $ 1.00.
Siųskite pinigus — mes už 

mokame už persiuntimą.
Rašykite: World Herb Co.,
Dept. L, 459—18th Ave., 
Newark 3, New Jersey, 

USA.

SIUNTINIAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

O R B I S SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO —
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.
Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios.

Prekių kokybė augštos rūšies.
Kainos čia pažymėtos yra su muitu.

Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin
kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siuničame 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

rų, saldainius, šokoladą ir t. t.

bainaraščių.
medžiagos:

Pav.: $ plius pers.
22 sv. tauku kiaulinių 15.40 $ 6.50 viso $ 21.90
22 sv. cukraus............ 6.45 ,. 6.50 „ „ 12.95
22 sv. lašiniu (storų) 
kg kavos. $ 1.80

■ kg kakavos „ 1.95 
kg šokolado „ 1.78

kg sviesto . . „ 2.65 
kg taukų . . .$ 1.80 
kg bekono. .,, 2.60

17.95 „ 6.50 „ „ 24.40
) kg citrinų .... $ 1.50

1 kg dz. aprikosų „ 1.90
1 -i kg Hgų ............„ 0.80
’ : kg datulių . . „ 0.80

1 kg riešutų miš. ,, 2.75 
k ti produktai iš mūsų

Tekstilės
Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3’2 yardo) 

medžiaga paltams nuo 9.4 5 ir daugiau (už 3’ 7 yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (2% yardo dvig. pločio) 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95.

Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų 
bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95
Vaistai:
Streptomycino 10 gr . . .2.60
Isoniazid (nmifon)

1000 t. 50 mg.................4.60
PAS 500 tabl.........................3.50
Isopas (Rim. plius Pas)

1000 tabl............................8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80
Vit. B-12 6 amp................ 1.00

$
Cortisone 50 t............9.50
largactil .......................3.00
hydrocortisone 3X10 7.50 
Glucose 100 c. c. ..1.85 
ir daugelis kitų vaistų.

Siunčiame skustuvus ($ 4.50): special, žirkles 4.00; plau
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. 
Šveicariškus laikrodžius.

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50. 

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui j Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90.
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas. 

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per 

ORBIS
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810. 

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.) 
Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 

Priimame užsakymus telefonu.
iL.

raudonųjų iniciatyvos, jei tik 
matoma, kau tas naudinga Len 
kijos ir lenkų interesams. Jie 
šaukia, kadKanada irJAVrem 
tų Lenkiją paskolomis ir mais 
tu ir nors ne vienam tai gali at 
rodyti, kad bet kuri parama te 
galinti padėti tik dabartiniam 
režimui, daug kas galvoja, jog 
dalinai gal tai n būtų tiesa, 
bet taip pat tiesa, kad vis tam 
tikra dalis tektų ir pačių Len 
kijos gyventojų tiesiogiai pa 
ramai.

Gi mes, lietuviai, kaip, šaky 
kime, turėtume žvelgti i Kau 
no didžiosios hidroelektrinės 
statybos darbus Bus iš jos 
Lietuvai, lietuviams nauda ar 
ne? Atrodo, kad čia galimi 
du atsakymai: taip ir ne! 
Taip, nes elektios energiją ga 
us naujos vietos, didesnis gy 
ventojų skaičius. Ne, nes, aiš 
ku, toji pati energija bus pa 
naudota ir eilėje fabrikų, ku 
rių pagamintos gėiybės, toli 
gražu, ne visos lieka Lietuvo 
je, bet išgabenamos Rusijon. 
Bet esmeje vis jau reikėtų 
skaityti teigiamu reiškiniu pa 
statymą Lietuvoje tokio galių 
go energijos šaltinio. Va, žur 
nalistas Alinus Kitame laikraš 
ty apie tai rašė: „V. Strikas, 
Kauno hidiodirekcijos vyi. in 
žinierius, neseniai aliarmavo, 
kad užtvankos betonavimo 
darbų žema kokybė grasina vi 
sam Lietuvos elektrifikacijos 
projektui.
specialistų 
prantama, 
gas laiko 
tų). Kas daryti? Piktai džiaug 
tis dar vienu sovietų sistemos 
nevalyvumo įrodymu ar įieško 
ti būdų tėvynainiams padėti?“

Žinoma, kalbos apie tą elekt 
rinę yra visai mažmožis, paly 
ginus su visais kitais kultūri 
niais lietuviškais reikalais, 
kurie dabar, jau po sputniko 
nr. 2 paleidimo, turėtų darytis 
vis aktualesnis. Kasdien vis ar 
šiau kyla Klausimas, kas lau 
kia Lietuvos, 
nių

Skundėsi inžinierių 
stoka. (Rusai, su 
savo geraiusias jė 
prie Sibiro projek

Lietuvos žmo 
kai saltasis karas tarp

f A. E. McKAGI eI 
č X

Barrister and Soli< itor 'a 
»' Advokatas ir Notaras 
£ Tel. E M 4-1394, E M 4-1395 $ 
v* 201 Northern Ontario Bldg \ 
v* 330 Bay Street, \ 
$ TORONTO 1, Ont arto.
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Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bav & Richmond)

TORONTO, ONTARIO
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST k Vi -

XK

dviejų milžinų pradeda siekti 
savo kulminacinius taškus. Ką 
turime daryti mes, išeiviai, ką 
turi daryti lietuviai krašte h 
kę, kad tik išgelbėtų lietuviš 
kąsias vertybes, jas iškeltų au 
gščiau visų kitų reikalų? Išei 
vijai, taip žiaunai atplėštai nuo 
gyvosios savo tautos kamieno, 
nuostoliai tolydžio kasdien di 
deja. Tą aiškiai rodo kiekvie 
na dieną vis aktualėjąs ii daž 
niau akis rėžias klausimas — 
kaip kovoti ir ką daryti su 
stiprėjančia nuhetuviškėjjmo 
banga? Nebesidomime eile pe 
lėjančių mūsų mokslininkų vei 
kalų, veltui tebejieškančių lei 
dejų lituanistiniams darbams, 
tolstame ir nuo visų kitų lie 
tuviškų Įvykių raidos ir gyve 
nimo. Lietuvoje Maironį ir ki 
tus klasikus išperka tūkstan 
čius per dvi savaites, mes čia, 
net ir metinio spaudos mėnesio 
proga, papigintomis kainomis 
nerandame noro bent dešimti 
mi ar dvidešimt dol. pasipildy 
ti daugelio tikrai labai jau lie 
sas knygų lentynas.

Esant tokiai padėčiai, kai 
kurių noras ir bandymas jieš 
koti daugiau atramos, gi ynai 
lietuviško supratimo ir nuotai 
kų iš pačios tautos Lietuvoje 
jau yra 
mu 
tus, 
kaip 
nes 
mui,
mieno visiškai atskirti ir lietu 
viškąją išeiviją. Jieškant didės 
nių ryšių su Lietuva, tik jau 
nebus didesnio sovietų remi 
mo, kuris, kaip šio pradžioje 
minėta, vyksta jau dabar. Gi 
mūsasis tikslas yra perdaug 
svarbus ir šventas, kad jojo bū 
tų galima nepaisyti. Mums 
svarbus yra Lietuvos vardo pa 
silikimas pasaulio žemėlapy, 
mums svarbus kiekvienas lietu 
vis, kur jis šiandien begyven 
tų, mums svarbus tolimesnis 
lietuviškosios sielos ir savojo 
tautinio charakterio išlaiky 
mas, netrukdomas ir nevaržo 
mas visokeriopų lietuviškųjų 
reikalų tolimesnis vykdymas. 
Tam darbui, milžiniškos svar 
bos ir apimties, reikalinga dar 
ni abiejų lietuvių talkos — iš 
eivijos ir pačio krašto. Kur čia 
būtų betkurie sovietiniai inte 
resai ir jų rėmimas?

WELLAND, Ont
PADĖKA

Rengiam Kaiiuomcnes šve 
ntės minėjimą, Wellande, savo 
darbu prisidėjo, 
Wellando 
Simonaitis 
pareigiant 
do daryti 
jas ir režisavo scenos vaizdelį 
iš medžiotojų gyvenimo: „Kas 
teisybė, tai ne melas“. K. Stan 
kevičius sutiko vaidinti n da 
ug padėjo vakaio metu, Z. Kai 
vaitienė ir A. žinaitiene gerai 
ir gražiai sutvarkė bilietą, ku 
ris davė geią pelną, M. Šid 
lauskienė paienge ir sutvarkė 
loteriją ir vakaro metu plati 
no biletus. A. Žinaitis ir A. 
Čepukas išdavinėjo gėrimus. 
Virš paminėtiems asmenims 
Wellando Ap. <V-ba nuošir 

džiai dėkoja.
Sušelpti tautiečius, pasiliku 

sius Vokietijoje, aukojo: po 
5 dol. A. Smolskis, J. Sinkus 
ir P. Marčiauskas; po 3 dol. 
J. KD. Staskevičiai, »V1. Štai 
gys, K. Palšūnas, A. Vadako 
jis, B. Simonaitis ir J. Paužuo 
lis; po 2 dol. B. Jackeviičus, 
O. " 
M.

padedami 
Aphnkės V-bai, B. 
visuo kuo padėjo 
meninę dalj ir lei 
savo name repetici

VISIEMS
A. Čepukas, A. Žinaitis, A. Ši 
leikis, E. Serėmenė, N. Naiduš 
kevičiene, S. V.tauskienė, A. 
Ramanauskas, J. Kulka, J. Ma 
sauskas, V. Pivoriūnas, Alf. 
Pivoriūnas, A. Stankevičius 
ir 25 et. P. Bersenas.

Visiems aukojusiems B-nės 
V-ba nuošiidziai dėkoja.

Wellando Apylinkės V-ba.

apšauktas nusilenki 
sovietams. Bet, kita ver 
juk tai galima suprasti 
norą Lietuvą ir jos žmo 
palikti grynai savo liki 
kaip lygiai nuo tautos ka

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETI 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

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

x

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE. 6-5613.
DIREKTORIUS — A. LIŪ DŽIUS

Įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose:
L EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikaių 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai, 
žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai. 
ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; 
asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame 
rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
pat jūsų buto).

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE 
TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo

g no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

Kazlauskas, V. Žinaitis, 
Kuzavas, K. Stankevičius, 

V. Šurka, K. Žukauskas ir V.
Markūnas; po 1 dol. J. Blužas,

PRATĘSTAS ŠALPOS 
VAJUS MONTREAL^

KLB Montr. Seimelio Pre 
zidiumo nutarimu, vykdoma 
sis šalpos vajus Montrealy pra 
tęsiamas iki 1958 m. sausio 15 
d. Šia proga Seimelio Prezi 
diumas kviečia geros vaiios 
tautiečius pagelbėti Šalpos va 
jaus komisijai š| vajų vykdant. 
Daugely miesto rajonų dar tru 
ksta aukų rinkėjų. Galintieji 
aukas rinkti prašomi paskam 
binti inž. P. Povilaičiui tel. 
CR 1-8507, o visus mielus tau 
tiečius prašome dosnia auka 
suešlpti skurstančius ir vargs 
tančius brolius ir seseris lietu 
vius. Seimelio Prezidiumas.
AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

ybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperaty

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

c2

ii5

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

DĖMESIO!

c
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1, 2 košt. viln. medž. 7 yrd.
paltui viln. medž. 3 yrd. 
suknelei vii. medž. 3 yrd. 
pamušalo ..............7 yrd.
šerinės(klijonkės) 3 yrd.

Iš viso už $ 70.60

2. 2 košt. viln. medž.
2 paltams vii. medž.
1 suknelei v. medž.
2 suknei. rayoro m.

pamušalo ............
šerinės (kh ,onkės) 4 yrd.

stiklui piauti peil. su deim 
Iš viso už $ 112.60

1 
1

7 yrd.
b yrd.
3 yrd.
b yrd.

10 yrd.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

pasirinkimo Įvairių gėrybių.
Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai. 

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
3. 2 košt, arba lengv. mot.)? 

paltams vii. medž. 6 yrd. g 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.)*

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.j* 
pamušalo ...... ų8 yrdJ j,

šerinės (khjonkės)8 yrd.$ 
stiklui piauti peil. su deim.ft 

Iš viso už $ 157.90T
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd.1?

pamušalo ................18 yrd.!f

šerinės (klijonkės)4 yrd.X 
Iš viso už $ 72.30$

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti (vairias 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me 

džiagas, maistą ir tt. ir tt.
Mažesnio formato siuv. mašina fir. „Essex” rank $ 48.50 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti).

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. 

TAIP PAT SIUNČIAME Iš KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba skspresu. 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiuma
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

SAV. A. KALUZA

t
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Progress Construction Ltd
Laisvoji tribūna.

KATRIŪNŲ
Niagaros pusiasaly visiems 

yra gerai žinomas St. Cathari 
nes miestas. Mes, vietiniai lie 
tuviai jį vadiname lietuvišku 
vardu — Katnūnai. Jau keli 
metai, kai kaikurie Katriūnų 
gyventojai per spaudą pila vie 
ni ant kitų visokius dalykus. 
Tie kai kurie save susirūšiavo 
j gerus ir blogus, susipratusius 
ir nesusipratusius ir dar viso 
kius tokius. Bendrai imant, 
Katriūnuose labai apstu diplo 
muotų, dekoruotų, tituluotų ir 
visokio rašto žinovų. Viskas 
gerai, kol jie žaidžia ant savo 
kiemo, niekas nekreipia dėme 
šio. Negi žmogus kišies Į šei 
myninius reikalus. Bet jau ne 
tvarkoje, kai jie pradeda mo 
kyti kitus, pradeda, jų žodžiais 
tariant, kultūrinti.

Neseniai vienas jų „Karys" 
bandė mokyti Dr. V. Sruogie 
nę. Ponia mandagiai padėkojo 
„diplomatui" ir patarė pradėti 
nuo pradžiamokslio. Vargšas 
jau kuris laikas tyli.

„Naujienose“ Nr. 223, vie 
nas Motiejus džiaugiasi nuveik 
tais darbais ir dūsauja nešda 
mas V Kanados Lietuivų Die 
nos paruošiamuosius darbus. 
Spaudoje susidarė įspūdis, kad 
St. Catharines bendruomenė 
surengė V Kanados Lietuvių 
Dieną, o tikrumoje visai atvir 
kščiai. Jeigu ne Weliando lie 
tuvių bendruomenė ir Niagara 
Falls lietuvių klubas, kuris 
taip pat Welland bendruome 
nės rįpbse, toji šventė būtų nie 
kuomet Niagaroj neįvykus. 
Pradžią V Kanados Lietuvių 
Dienai davė, buvęs Welland 
apylinkės vald. pirm. p. Ulbi 
nas ir buvęs St. Catharines apy 
linkės vald. pirm. p. Langė, 
bet paskutinis, negalėdamas 
susigaudyti su savo motiejais, 
atsistatydino ir užleido vietą 
A. Ališauskienei, kada jau bu 
vo įpusėjęs V Kanados Lietu 
vių Dienos parengimo darbas, 
o vis dar Katriūnų motiejai 
jieškojo tam pagrindo ir vis 
diskutavo, kas finansuos tą 
Šventę ir kas nuostolius pade 
ngs. Iš karto pinigus paskolin 
ti pasišovė vienas iš Katriūnų, 
bet paskiau išsigando, kapitu 
liavo ir daugiau nebesirodė, o 
vyriausias visą laiką rinkosi 
darbą, žadėjo visiems padėti, 
žadėjo kalnus nuversti ir paža 
dą išpildė — atvyko neprašy 
tas į Garbės Svečių vakarienę. 
Pinigus paskolino, per du tū 
kstančius dolerių, Weliando 
apylinkes vald. sekretorius A. 
Kalvaitis.

Dar vienas Katriūnų Motie 
jus, „Nepi įklausomos Lietu 
vos" Nr. 4b, aprauda Katriūnų 
negeroves, pagina įvairias or 
ganizacijas ir partijas, įvertina 
jų darbą, bet galų gale pirme 
nybę skiria lietuvių bendruo 
menei.

Motiejus rašo: „Bendruome 
nė yra svarbiausias dabartinės 
jėgos vienetas, todėl pirmoje 
eilėje turėtų būti aukojamos 
mūsų pastangos niekam kitam,

Vertingi sklypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos ir le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte parduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 
rj. T. y. įvairių modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis, 

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4-0507.
Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PL1AS — Stipendijų Fondą.

bet kodėl ta šventė būtinai tu 
ri būti Wellande. Jūs manote, 
kad Weliando bendruomenė, 
kuriai ir Jūsų Motiejus duoda 
pirmenybę, jau negali tradici 
nę Joninių gegužinę surengti? 
Gali, ir aš manau, kad ją re 
ngs. Katriūmečiai, nepradeki 
te jieškoti motiejų po Wellan 
dą, ten pas Jus jų pilna. Jeigu 
jau taip pasiskelbėte prieš 
šimtmetį, o gal jau ir salę iš 
nuomavote, tai nieko dar ne 
reiškia, — Wellande, lai buna 
pirmenybė Wellandui.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos St. Catharines sky 
riui, prieš pradedant ką nors 
daryti Weliando ribose, patar 
čiau pasikalbėti su Weliando 
Apylinkės Valdyba ir kitomis 
Wellande esančiomis organiza 
cijomis.

Tame pačiame „Tėviškės Ži 
burių“ numeryje Jūs rašote: 
„Tautiniame bei kultūriniame 
darbe būkime sukalbamesni ir 
solidariškesni". Taigi, atkreip 
kite dėmesį į šį skelbiamą pa 
vyzdį. Jeigu vilniečių Joninės, 
„Ramovėnų“ kariuomenė, tau 
tininkų užgavėnes, medžiotojų 
ir meškeriotojų Nauji Metai, 
skautų Šv. Jurgis ar Šv. Kaži 
mieras, tai kas gi lieka bend 
ruomenei?

Šeštadieninės mokyklos, Mo 
tinos Diena, vaikų eglutė, Va 
sario 16 ir Baisusis Birželis, 
viskas, kas neduoda pelno, bet 
išlaidas. Šioje vietoje, aš einu 
su p. Motiejum: pirmenybė tu 
ri būti lietuvių bendruomenei, 
nes kitaip mes pradėsime skris 
ti pavieniui, kaip Sputnik apie 
Žemę.

Visus, kurių pavardes čia 
suminėj,au, labai atsiprašau. 
Reiškiu pagarbą: Apuokas M.

MOTIEJAI.
kaip b-nei. o jos puikiai jaus 
tusi patapdamos bendruome 
nės sekcijomis. Išnyktų tada 
bet koks vieni kitų nepalanku * 
mas ir išnyktų b-nės valdybų 
rinkimų problema“. Davęs pir 
menybę bendruomenei, Motie 
jus toliau dėsto, kad Wellan 
do Apylinkes Valdyba ruošia 
Kariuomenes Šventės minėji 
mą tuo pačiu laiku, kaip „Ra 
movė". Tokj trumpą vardą Mo 
tiejus duoda Niagara Pusiasa 
lio Lietuvių Veteranų Sąjun 
gai „Ramovė“.

Šie abu minėjimai jau įvyko 
lapkričio 23 d., vienas Wel 
land, antras St. Catharines, 
kaip Motiejus rašo: „vienas 
nuo kito tik keliolikos minu 
čių atstume ’. Viskas butų ne 
taip blogai, bet Motiejus ar tai 
nežinodamas, ar gera vaiia ra 
šo, kad Weliando Apylinkės 
Valdyba užlindo už akių „Ra 
movei", kas yra neteisybė.

Dar rugsėjo mėnesio pabai 
goję Wellanuo Apylinkės Vai 
dyba tarėsi su St. Catharines 
bendruomene tuo laiku jokio 
parengimo nerengtų, ką A. 
Ališauskienė užtikrino. Po to 
Weliando Apylinkės Valdyba 
tuojau paskelbė spaudoje „Tė 
viškės Žiburiuose" ir „Nepn 
klausoje Lgctuvoie”, kas teko 
skaityti ir p. Motiejui. Tiktai 
lapkričio piadžioje Weliand 
Apylinkės Valdyba sužinojo 
iš vietos klebono, kad ir „Ro 
movė" ruošia tuo pačiu laiku 
minėjimą. Welland Apylinkės 
Valdyba tuojau užklausė Ne 
priklausomybės kovų savanorį 
p. Naiduškevičių, kuris yra 
Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Valdybos narys. P. Naiduške 
vičius be galo nustebo ir pareis 
kė, kad jis nieko apie tai neži 
nąs ir patarė kreiptis pas p. Ja 
nušonį, kuns gyvena Niagara 
Falls, Ont. Buvo tuojau telefo 
nu susirišta su p. Janušoniu, 
bet p. Janušonis telefonu pra 
nešė, kad jis girdėjęs, kad kaž 
kas daroma, bet nieko tikra ne 
žinąs, o kadangi jis sergąs, 
tai patarė kreiptis pas p. Vyš 
niauską, kuris gyv. St. Catha 
rines. Porai dienų praėjus, 
du Weliando Apyl. Valdybos 
nariai iš Weliando nuvažiavo 
į St. Catharines pas J. Dilį, ku 
ris irgi nustebo ir pareiškė, kad 
jis nieko tikra nežinąs. Virš 
paminėti Ponai yra „Ramo 
vės" valdybos nariai. Wellan 
do Apylinkes Valdyba, pave 
džiota nuo Ainošiaus prie Kai 
pošiaus ir nieko gero neradus, 
o kadangi jau buvo išnuomota 
salė, muzikantai ir gautas lei 
dimas gėrimams, nutarė Ka 
riuomenės šventės minėjimo 
nebeatšaukti. Tiktai po to, Lie 
tuvių Veteranų Sąjunga „Ra 
movė" sušaukė bendrą posėdį 
ir visi vienbalsiai, nežiūrint į 
tai, kad jau ruošiamas Kariuo 
menės šventės minėjimas W’el 
landė, nutarė ruošti antrą mi 
nėjimą St. Catharines. Taigi 
iš visų „ramovėnų” neatsirado 
nė vieno gudresnio tartis su

LATVIJA, ESTIJA, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 
KRAŠTUS

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami pastų.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laureni,

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-9940,

I
BEUAZ2I- LAMY, INC
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Nr. 46) : „Tie vyrai nebežaliu 
į T f \ K. r kai berželiai, bet subrendę ąžuoI lt I l\ / lai- Laikas nuo laiko susirenka 

JL 1 v pabendrauti, pasitarti, pašau
dyti ar pasivaišinti. Ką gi kitą 
benugriausi dabar? Ji nešė ant 
savo pečių gražų Lietuvos ne 
priklausomybės gyvenimą. Ji 
tą nepriklausomybę iškovojo".

Visam Niagaros pusiasaliui 
yra žinoma, kieno ūkyje jūs 
susirenkate, ką ten šaudote ir 
kokiais gėrimais vaišinatės. 
Pirmą kartą išgirdau, kad „ra 
movėnai" ncpnklausomybę iš 
kovojo ir ja ant savo pečių ne 
šė. Aš visą laiką galvojau, kad 
Lietuvai nepriklausomybę iš 
kovojo lietuvis ūkininkas, sava 
noris, išėjęs nusikratyti sveti 
mo jungo. Tas pats ūkininkas 
sudarė mūsų kariuomenės pir 
muosius dalinius ir nepriklau 
somybės laikais ant savo pečių 
nešė Lietuvos nepriklausomy 
bę, kariuomenę, „Ramovėnus" 
su ramovėmis ir „Trimis Milži 
nais“, o atėjus sunkiai valan 
dai, „Ramovenai" paliko ramo 
ves „Tris Milžinus" ir vargšą 
ūkininką, kuris jiems mokėjo 
riebias algas, vargui ir mir 
čiai, patys su vadais pasileisda 
mi į platų pasaulį. Atėjus valan 
dai, vėl Lietuvai nepriklauso 
mybę iškovos ne „Ramovė 
nai", bet tas pats ūkininkas- 
-kolchozininkas, kuris dabar 
Lietuvoje vargsta, kovoja ir 
miršta.

Nesisvaidykite, ponai motie 
jai, tuščiomis frazėmis, nes 
kam nors, kur toli tėvynėje, ga 
Ii būti be galo skaudu skaityti. 
Aš nieko prieš neturiu prieš 
Lietuvių Veteranų Sąjungą 
„Ramovę“, tik man neaišku, 
kodėl Jūs pasirenkate Motie 
jus save spaudoje prastai rėk 
lamuoti?

Labai gaila, kad prie tų Mo 
tiejų prisideda Vilniaus Kraš 
to Lietuvių Sąjungos St. Cat 
harines skyriaus valdyba. Spa 
ūda rašo: ..... iš anksto skelbia
me vietos ir apylinkės organi 
zacijų žiniai, kad kaip kiekvie 
nais metais, tuo pačiu laiku, 
taip ir ateinančiais metais Wel 
landė, St. Stephens salėje, ten 
pat, kur kiekvienais metais bu 
vo, 1958 m. birželio 21 d. vii 
niečiai rengia didesnio masto 
parengimą-tradicines Jonines. 
Visus vietos ir apylink.s vieto 
vių rengėjus prašome gerai įsi 
dėmėti šią datą it tuo metu su 
silaikyti nuo per kokių konku 
rencinių parengimų.“

(pas) Valdyba.
Ponai vilniečiai, aš manau, 

kad ir Katriūnų motiejams aiš 
ku, ko jūs norite ir ko siekia 
te. Labai gerai, lai būna Joni 
nės vilniečių tradicinė šventė,

The Royal Connaught Hotel
Gen. Manager — A. Michael O’B r i e n

HAMILTON, Ontario. JAckson 7-5071

TAI JŪSŲ
SUEIGŲ, 

BANKETŲ IR KITŲ
SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

PARUOŠIAME PAGAL 
VISUS JŪSŲ PAGEIDAVIMUS.

Geriausi linkėjimai lietuviams 1958 m.!

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkite* pas savus — 

TALKOJE
Indeliai, paskolos n nario gyvybe. yra apdraustos. 

Taikos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 5b Dundui n St. N., .ubu skambinkite 

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

GERIAUSIA 
savo giminėms ir pažįstamie 
ms — tai nepartinis Kanados 
lietuvių savaitraštis „Ncpri 
klausoma Lietuva". Hamiito 
ne prašoma kreiptis pas K. 
Baroną, 131 Kensington N. 
LI 1-0875, arba sekmadieniais 
po pamaldų, paiapijos salėje. 
Kartu pranešame, kad jis pri 
ima įvairius skelbimus, lygiai 
kaip 
mus.

ir prenumeratos įmokėji

3
R. R.

LIETUVIS 
DEKORATORIUS
Godelis, gyvenąs R.

Hamilton, telel. FU 5-9274,
gražiai atnaujins Jūsų butą, pi 
giausiomis Kainomis. Jis atiie 
ka įvairius popieriavimo ir tin 
kavimo darbus. Paremkime sa

Welland Apylinkės Valdyba. 
Tai kas kaltas, p. Motiejau? 
Šį klausimą palieku spręsti 

Tamstai pačiam ir jeigu Tams 
ta to visko nežinojai, labai at 
siprašau.

Ne gana to, Motiejus įrodi 
nė ja, kad kariuomenės šventės 
minėjimą tun teisę paminėti 
tiktai Lietuvių Veteranų Są 
junga „Ramovė". Čia pamirš

i

DOVANA
vus amatininkus!

ŠVENČIŲ METU 
paštas yra pei pildytas įvairiais 
siuntiniais. Ir lietuviškieji lai 
kraščiai, kaip antros klasės 
siuntiniai, galės pasiekti skai 
tytojus kiek pavėluotai, tačiau 
NL administracija savaitraštį 
išsiunčia laiku.

KVIEČIAME RUOŠTIS 
tradiciniam Hamiltono lietu 
vių kaukių baliui, kuris šiemet 
yra rengiamas šalpos Fondo 
sk. vasario 8 d. Royal Conna 
ught salėje. Plačiau sekančiuo 
se NL nr. nr. šF sk. vedėjas 
J. Giedraitis prašo pranešti, 
kad gažiausios kaukės bus pre 
mijuojamos ir taip pat pateks 
į Hamilton Spectator. K. B.

ta, kad Lietuvoje buvo privers 
tinė kario prievolė, wellandis 
kiai daugumoje taip pat tarna 
vę kariuomenėje ir jiems kario 
vardas yra biangus. O jeigu 
dauguma Niagaros Pusiasaly 
je gyvenančių atsargos karių 
nepriklauso, kaip Tamsta sa 
kai, „Ramovei" ir nepritaria 
Motiejaus — „Eilinis“ svaišio 
jimams („Tėviškės Žiburiai"

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vaL po pietų.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.
„Litas" veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas ..................

jfflĮ>DE LUXE DRY CLEANERS^
117 —6th AVENUE, LACHINE

S A 4 17^7 X.rrO*’? Lietuviams nuolaida.
J p. RUTKAUSKAS. $

RA 7-3120

— Mašinų gamybos racioną 
lizatorių konferencija jvyko 
Vilniuje giuodzio 9 d. Konfe 
lencijoje paaiškėjo, kad Lietu 
vos fabrikuose būna daug ra 
cionalizatorių, kurie savo išra 
dimais papigina gamybą. Pasi 
tarimo dalyviai priėmė nutari 
mą, kuriame numatytos prie 
monės racionalizatorių darbui 
pagerinti. E.

— „Pasitunmčai gyvena“ 
anot Vilniaus radijo (gruo 
džio 9 d.) lioškūnų rajono Ka 
zimiero Štaro vardo kolūkio 
nariai. Ir čiapat praneša, kad 
kolūkiečiams šiemet už kiek 
vieną darbadieni būsią išduo 
ta po 3 kg grudų ir 3 rublius...

— Vilniaus radijas pagyrė 
Biržų miškų ūkio kolektyvą, 
kad vietoje nustatytų 10.000 
kbm. kirtimo iškirto tris kar 
tus daugiau miško medienos.

HICKSON GROCERY 
čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

$ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

. SAV. K. KIAUŠAS ir J. 5 I A UČl U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: M7 Lafleur Str., Ville Lasalle,

Montreal, P. Q. Tel.i HU 3-4)102.
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AYOKT^REžVL
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
Įvyks Aušios Vartų bažnyčių 
je. Antrauiemo vidunaktyje, 
12 vai., bus iškilmingos sv. Mi 
šios už pasaulio taiką, musų 
Tėvų Žemės laisvę i» prašant 
Viešpaties palaimos Naujuose 
Metuose mums bei musų arti 
irtiesiems. Tuojau po vidunak 
čio šv. Mišių parapijos salėje 
Įvyks Naujų Metų sveikini 
rnai. Šia proga klebonas Tėvas 
Borevičius ir parapijos komite 
tas atsilankiusiems numato 
malonią staigmeną. (A. V.).
LIETUVIŠKAS JAUNIMO 

SUBATVAKARIS
1958 metų sausio mėn. 4 d., 

7 vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėje rengiamas lie 
tuviskas Jaunimo Subatvaka 
ris. Bus šokių muzika, vaišės, 
juokų laikiaštis ir gyva jauni 
mo programa. Visą lietuvišką 
jaunimą Subatvakaiyje daly 
vauti nuoširdžiai kiveėia A. 
V. parapijos Klebonas I'ėv. 
Borevičius. Įėjimas visiems 
laisvas. (AV).
• Strazdas J. lankėsi Montre 
alyje.
• U Torontiete i’onia Dransei 
kienė lankė Montrealyje sūnų 
jūrininką.
• | Floridą žiemos praleisti iš 
vyksta St. jaspeikis, pp. Stan 
kūnai ir p. sarkiene, kuri vie 
šės pas broli.

dr. j. šemogas s

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA } 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175. 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9.

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą.

Y

o

DANTŲ GYDYTOJAS 1 
IDR J. M ALIŠK A :| 

priima : 9 a. m.—10 p. m. 5 
544 1 Bannantvnc, ;| 

t.kampas Woodland) T 
Tel.: PO 8-4547

Ė NOSIES, GERKLĖS IR Ž

I
 į AUSŲ SPECIALISTAS
i IR CHIRURGAS

J Dr R. CHAKI,AND ■ 
; 78 St. Joseph Blvd. W. Į
| Tel. PI. £958 |

KI )r. k. A nd r > t k ai t is* 
a ''

956 SHERBROOKE E. X
$ Tol.: LA 2-7236 $
£...........

. ‘ssmwm'.wss,',*,','.'.',' -
X Raštinė vakarais

2104 Mount Royal St. E. '' 
LA 1-7926—8873

$ ReneTALBOT £
Advokatas

v' 'tnte 306, Aldred Bldng.
X 507 Place D’Armei
Y VI 9-8045

;; Konsultacijos: išanksto susitarus.
^ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.

Chiropodistas — kojų specialistas 
į Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 
J 6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal..

| LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS (
| A. ŽUKAS |
| KALĖDINES DOVANAS
£ PARDUODU PIGIAU NEGU KITOS KRAUTUVĖS. E
» Įvairius laikrodžius, žiedus, plunksnakočių setus, elekt- 
y rines skutimosi mašinėles, sidabrinių šaukštų, peilių ir 
K šakučių komplektus, papuošalams susidėti gražiai skarn V

Kančias dėžutes, moterims manikiūro komplektus, vyriš
1 kas ir moteriškas pinigines, rožančius, retežėlius, Kry

I
želius, medalikėlius, auksinius, sidabrinius ir paauksuo Ė 

tus ir jvairias kitokias Kalėdines dovanas...
976 CHURCH AVE. Tek: PO 9-5841. I

Laukiu malonaus Jums patarnavimo. A. Ž uka t.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
ŠV. KAZIMIERO

bažnyčioje bus gruodžio 31 d., 
lygiai 12 vai. naKtį. Lygiai vi 
dunaktą bus iškilmingos šv. 
Mišios (giedotinės), o sausio 
1 d. dienos metu misios bus 8, 
9 ir 11 valandomis.

AV KLEBONO ŽODIS 
SENOS1U3 METUS 

BAIGIANT
Štai dar vieni metai krito, 

kaip mažytis laešlis, į praeities 
vandenyną. Atsisveikindami 
su senaisiais metais jaučiame 
dvasioje liūdesį, nes aiškiai ži 
nome, kad jie daugiau nebe 
grįš. Amžiams užleiskime nau 
ją gyvenimo lapą ir viską, ką 
esame per metus jame pašę. 
Niekados n meao nebegalėsi 
me jame pakeisti, pataisyti, ką 
esame sukurę gražaus, kil 
naus, bet u tai, Ką juose esą 
me padarę blogo, tamsaus... O 
vistik šiaauicn turi gimti mu 
su sielos gelmėje naujas, tvir 
tas, ryžtas, kati Naujieji Me 
tai — 1958, kurie artinasi prie 
mūsų iš amžinybės tolių, bus 
laikas gražiausios kūrybos, dar 
oo, Visagalio, musų tautos ir 
ultimo tarnyboje. Siame žygy 
jc maloninga Dangaus Apvaiz 
na mus tikrai globos, lyuės ir 
stiprins. (AV).
w i reeiaaicnj V. Jėzaus api 
pjaustymas ir Naujieji metai, 
iviišių tvarka — kaip sekmadie 
nį. (AV).
• Victonjos valyklą savinin 
kai — p. Matulaitienė, p. Kria 
učeliūnas ir p. Majauskas — 
pardavė anglams. Faktas: lie 
tuviai neteko pnonės.
• P-lė Balčiūnaitė, ilgesnį lai 
ką gyvenusi ii dirbusi St. 
Agathe, atsikėlė Į Montreal) 
ir čia pastoviai apsistoja.

8 taisau S
I . .. v'

televizijos ir radio aparatus, X 
v X$ H. Valiulis. 8

Skambinti po 5 vai. vak. X 
J H U 1-4313. |

• X
*+■**■** s.*'*'

\ ADVOKATAS X
X 'TĄSYS DAUKŠA, LL. D | 

£ Uutta ffiss

i
 152 Notre Dame St E. v

UN u 8969'
K‘t 5■,.! > - 12 Ave., Rsm v

RA 2-5229 j;
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JOSEPH P. MILLER, 
a. A.. 8. C. L. 
Suite 205

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

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

NOTARAS »

T HILTON W WINSTON !;

1
8. A., B. C. L

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

NEPRIKL.AUSOMA LIETUVA

Montrealio Spaudos Balius
1958 M. SAUSIO 25 D. 

„Nepriklausomos Lietuvos“ loterijai paaukojo
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49. A. Botyrienė — arbatai 
setas,

50. P. Pcleckienė — lietu 
viskas ranksluostis .

51. V. Paukštaitis — saldai 
nių dėžė,

52. K. D. Smilgevičiai — pu 
odukų setą,

53. Pr. Bernotas — indų se 
tas iš 3 gabalų,

54. J. Lietuvninkas — skary 
tė,

55. V. Ašmonas — cigare 
čių,

56. A. Budvilas — kakiary 
šis ir dvi bonkutės odekolono.

57. A. Navickas — indas sal 
durnynams,

58. P. Botyrius — 1 dol.,

GRAŽI KALĖDINĖ BEI NAUJAMETINE EGLUTĖ 
MON i REALYJE

Tradicine eglutė Monttealy 
je šiemet padaryta geru laiku, 
dienos skirtumu DLK Vytauto 
Klube ir Aušios Vartų salėje. 
Abi eglutes buvo labai gražiai 
paruoštos, o programą abiejo 
se eglutėse rspilcie Rosemoun 
to šeštadienine mokykla, veda 
ma p. Navikenicnės. Programa 
buvo ta pati n Klube ir AV 
salėje.

menine piogtama buvo at 
likta scenoje. Vaikų choras, di 
riguojamas p. Navikenienės, o 
kur reikėjo antį o dirigento — 
p. Gurčinienes, ir lortepionu 
palydint R. NaviKeno, pagiedo 
jo kalėdines giesmes — Tyiią 
ją naktį ir Gul siasdieną, po to 
svietines — Viena Unelį pašė 
jau, Saulele tekejo, Avižėlę, 
ir Leiskit i tėvynę. Protarpiais 
buvo šokiai ir cieklamacijos. 
Kalvelį šoko: R. Kudžmaitė, 
R. ir V. Vasiliauskaitės, R. Ba 
risaitė, Burčikane, N. Kisielai 
tė, Valentinaite, E. Lipkiūtė, 
K. Kalpokaite, išganartyte, 
Latvartyte ir i. Kulakauskai 
tė; Lenciugclį šoko: Kuozevr 
čiutė, Gudziunarte, R. ir V. 
Lietuvninkartytcs ir Paieckar 
tė; Oželį šoko: D. Baituoms, 
R. Gurcrnas, A. KrikščiuKai 
tis ir Robertas Simonėlis; ba 
lėtą šoko: D. Lukauskartc, r.. 
Bujūnaitė, R. Gudžiūnartė, J. 
Suscevičiutė, V. ivruraskarte, 
D. Kudžmaitė, I. Oscilaite ir 
iv. Vasiliauskaitė. Deklamavo; 
R. Skučaitė, V. Burcikas, R. 
Kudžmaitė ir R. Lietuvninkai 
tytė.

Akordeonais grojo Baltuo 
ms ir Vičas. Šokius patuose 
P. Gurčinicne.

Kalėdų senelis (J. Aksti 
nas) apdalino vaikus dovano 
mis. Ir Klube visi vaikai ga 
vo dovanų iš Kalėdų Senelio. 
(Santa Claus — v. Kiškis). 
Buvo šokiai, žaidimai. Eglutė 
tiek Klube, tiek AV salėje pra 
ėjo labai gražiai. Programa bu 
vo tikrai gražiai paroušta ir 
gražiai išpuošta. Todėl eglutė 
montrealyje piaėjo įspudin 
gai.

Klube įžangos žodį tarė pir 
mininkas p. Skinkis.

AV saleje ją pradėjo p. Na 
vikėnienė, gražų žodį pasakė 
kun. J. Borevičius ir L. Kult. 
F-do Įgaliotine p. Rimkevičie 
nė. Eglutės parengimo talkoje 
buvo visos mokytojos, mokyk 
lų tėvų komitetas su A. Ali

PARDAVIMUI:
Yra labai reikalingi 

Dupleksas ir 4 šeimų Verdu 
ne, Ville Lasalle ar Cote St. 
Paul. District Estate Bro 
kers — Adamonis & Bud 

riūnas PL. 8501.

5 LOUIS M O N G E A U | 
J KURO ALIEJUS $ 

£ No. 1 Imperial Products 
$ 241—1 Ave., LaSalle. į

c PO 8-3237 X

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

59. B. Vilčinskas — 2 dol.,
60. J. Oscila — 1 dol.,
61. J. Adomaitis — 1 dol.,
62. M. Makauskas — 1 d.,
63. K. Malisauskas — 1 d.,
64. S. Naginionis — 1 dol.,
65. P. Kalpokas—1 dol. 50 

et.,
66. J. Biicvtčtus — vyno b.,
67. B. Dodonaitė — pusme 

tinė šukuosena,
68. E. Kardelienė — didelis 

tortas,
69. P. Paulius — dėžė sal 

dainių.
Fantų aukotojams, rinkėja 

ms ir p. Belecku,, talkininkam 
su mašina, nuoširdi padėka.

N. L.

šausku pryšakyje ir daugelis 
dar ponių.
SAUSIO 15 D. MINĖJIMAS

Sausio 12 d., 4 vai. po pie 
tų A. V. parapijos salėje Mon 
trealio Mažosios Lietuvos Bi 
čiulių Draugija rengia 35 me 
tų Klaipėdos krašto prie Lietu 
vos prijungimo sukakčiai pa 
minėti minėjimą.

Bus paskaita ir meninė da 
lis. Paskaitą skaitys Lietuvos 
savanoi lų-Kūrėjų Montrealio 
sk. pirmininkas L. Balzai as. 
Visi tautiečiai maloniai kvie 
čiami atsilankyti Į minėjimą.

MLBM sk. V-ba.
VSUOTINIS 123 SLA KUO 

POS SUSIRINKIMAS 
aną sekmadieių neįvyko, nes 
permaža buvo narių, todėl vi 
suotims metinis kuop. narių su 
sirinkimas šaukiamas pakar 
totinai ir jis įvyks šį sekmadie 
nį, sausio 5 dieną, tuojau po 
pamaldų Aušros Vartų bažny 
čios patalpose. Visų narių da 
lyvavimas būtinas, nes meti 
niame susirinkime, kaip kas 
met, bus renkami kuopos vai 
domieji organai. Taip gi pra 
soma apsimokėti nano mokes 
čius. Valdyba.

SEIMELIO POSĖDIS
1958 m. sausio 4 d., šeštadie 

nį, 7 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos saleje šaukiamas KL 
B Montrealio organiazcijų ir 
rinktų atstovų Seimelio posė 
dis. Posėdžiui numatyta sekan 
ti darbų tvarka. 1. Atidary 
• Inž. P. Leiis, žymusis Toron 
to bendruomenes veikėjas ir 
KLB Kr. Tarybos narys, Ka 
ledų buvo atvykęs į Montiea 
lį ir viešėjo pas seserį ir švoge 
rį pp. Ališauskus, Verdune. 
Ta proga p. Lelis aplanke pa 
žįstamųjų ir bičiulių.

Raštinė: LE 4-4451
X i
į Llr. P. MOK K18 |

I
 DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. J

1082 Bloor W., Toronto 4. į ’
(į rytus nuo Duffenn St.) a

i“ Dr. E. Z U B R I E N Ė :į
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) J;

TORONTO

Tel. LE 2-4108

A. LIODŽIUS, B. A.
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.yt Koncesvaues zvve.
Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE 6-5613.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO

35 m. suKaktūvėms paminė 
ti Toronte šiemet sudarytas 
specialus komitetas, į kurj jei 
na nuo bendruom. apyl. valdy 
bos J. R. Simonavičius ir A. 
Liūdžius, nuo M. Liet. Bičių 
lių dr-jos L. Tamošauskas ir 
K. Aperavičius u nuo Maž. L. 
Rezistencijos S gos Dr. M. 
Anysas. Komiteto pirmininku 
išrinktas L. Tamošauskas. Mi 
nėjimas nucaita daryti T. Pran 
ciškonų salėje sausio 19 d. 4
vai.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
gruodžio 22 d. lietuvių ev. liut 
parapijos moterų ratelio buvo 
suruošta Alhambra United 
Church salėj. Ratelio v-bos pir 
mininkė Elzė Jankutė, sekreto 
rė Marija Damoariene ir iždi 
ninkė Greta Buntinienė su tai 
kininkėmis šventę buvo gražiai 
paruošusioo ir svečius malo 
niai priėmė. Gaibingų svečių 
tarpe dalyvavo genei alinis kon 
sulas Gylys su ponia . Pasiges 
ta dviejų laleho valdybos na 
rių, negalėjusių dalyvauti eg 
lutės šventėje: Agnes Ruzgie 
nė apsirgo, o Natalija Saikaus 
kienė išvyko su šeima kalėdi 
nio poilsio. Kalėdų senelis ap 
lankė vaikučių būrį su dovano 
mis.

(Atkelta iš praeito n-rio) 
maždaug Winmpego didumo, 
pridėjus prie to dar pusę Ha 
miltono, buvo išpiltas į Toron 
tą. Pastarųjų dešimties metų 
ij|ikp|taijpyje (“nemažiau ,Xaip 

300.000 naujųjų ateivių, ne 
veik ketvirtadalis visų miesto 
gyventojų, apsigyveno Toron 
te.

Šios imigracijos istorija, lak 
tai, kaip šie naujieji žmonės 
paveikė Torontą, antrojo savo 
didumu Kanados miesto, gyve 
nimą ir išvaizdą, yra gražiai 
nušviečiami tiek apskritai, tiek 
smulkmenose Toronto dienraš 
tyje „The Globe and Mail". 
Tai yra pirmas atvejis, kad
anglų kalba leidžiamas didelis 
laikraštis susidomėtų panašios 
rūšies tyrinėjimais.

Įgudę minimo laikraščio ben 
dradarbiai Walter Gray ir Kay 
Kritzwiser dirbo šiam reika 
lui daugelį savaičių ir kalbėjo 
si su gausiu skaičiumi žmonių 
— senaisiais ir naujaisiais ka 
nadiečiais, valdžios pareigūna 
is, verslininakis, darbininkų va 
dais, kunigais, tautinių grupių 
atstovais. Sąlygos juos priver 
tė suprasti nauja gyvenimą. 
___ ___________ ‘ (CS).

• Krikštai; šv. Kazimiero kle 
bonas kun. J. Bobinas pakrikš 
tijo O. ir A. Norkehūnų dūk 
terį Gall-Anna - Marija-Mira; 
N. Grėbhauskailes Therrien 
dukterį Dajena-Gertruda; Auš 
ros Vartų klebonas kun. J. 
Borevičius pakrikštijo pp. Jo 
kubauskų sūnų George - Les 
ter.
• Penktadienį — pirmasis mė 
nėšio penktadienis skirtas Iš 
ganytojo Širdies garbei.(AV)

I
Dr.A.VALVDKAi

1081 BLOOR ST. W. |
(prie Dufferin) x

Telefonas LE. 1-2933 X 
RENTGENAS S

priima ligonius ii gimdyves® 
>uo 2-4 u nuo 6.30-8 vai v. X 
šeštadieniais nuo 11 vai. x 
ki 1 vai. p. p. Ketvirtadie- x 
niais kabinetas uždarytas. §

IKen H ih s Ltd 
I 
n

REALTOR

1675 BLOOR St. W. (prie Indian Rd.)
Tel. Ofiso: LE 4-7584. Namuose: LE 4-0773

ST. JOKŪBAITIS
Atstovauja didžiausią namų biznių ir 
nekilnojamo urto pardavimo įstaigą.

Didelis namų, biznių pasirinkimas, specialiai II. Parko raj. 
Sudaromos paskolos-morgičiai, Sąžin. ir malonus patam.

Jeigu norite pirkti arba parduoti namą, tuojau 
skambinkite ir klauskite ST. JOKŪBAITIS 
telef.: įstaigos LE 4-7584, namų LE 4-0773.

P. P. NAUJŲ METŲ 
DIENOS MIŠIOS

8 vai., 10 ir 11 vai. Naujų Me
tų dieną 11.30 vai. Mišių apa 
tinėj salėj nebus. Tikintieji 
prašomi pei Naujus Metus iš 
klausyti Mišias viršutinėj sa 
lėj.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. it 
Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos sausio 5 d., 1.30 vai. 
pp. Kun. dr. M. Kavolis.

GRAŽUS ORGANIZACIJŲ 
BENDRADARBIAVIMAS
Norėdami paremti sportuc 

jantj jaunimą, oLA kuopa į sa 
vo parengimą Prisikėlimo sa 
Įėję pusininkais pakvietė spor 
to klubą Vytį, jungtinis vaka 
ras — kaukių balius įvyks sau 
šio 25 d.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
Sekmadienį Prisikėlimo sa 

Įėję iš Urbanos, Ill. atvykusi 
studentų ASK Lituanicos krep 
šinio komanda, kuri laimėjo 
krepšinio uvidešimtmečio tur 
nyrą Čikagoje, sužaidė drau 
giškas rungtynes su vietos 
Aušra sustiprinta vytieČių R. 
Preikšaičiu. Stebint apie 400 
žiūrovų, susitikimą laimėjo 
svečiai 67 :o3 (36:29). Aušrc 
je žaidė: Vaicrulis, Buntins, 
Mishenko, Turk, Preikašitis, 
Kulys, Grigaitis ir Venckus. 
Lituanica — Kalvaitis, Kari 
nas, Gaška, K. Germanas, Ka 
marauskas ir Dirvoms.

KALĖDŲ ŠVENTĖS
Oras buvo drėgnas ir visai 

nežiemiškas. Todėl ir šventės 
nuotaika ouvo kiek prislopin 
ta.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
SKYRIUM

Lietuvos Neprikalusomybės 
Talkos Toronto Komitetas, 
kaip kasmet, taip ir šiais me 
tais ruošia viešą iškilmingą
Vasario 1b dienos minėjimą. 
Laikas, vieta ir pogdiama bus 
paskelbta vėliau.
• Kalėdų dieną P. P. buvo pa 
krikštyti 8 vaikai: Aras-Juozas 
-Vilnius Giabauskas, Irena-Ma 
rija-Kitra, Deborah Ann Chr 
ištinę Johnston, Rita Marija 
Mačiulis, Bii utė-Teresė Stoč 
kūtė, Antanas-Algirdas Iva 
nauskas, Antanas - Mykolas 
Stauskas ir Alnedas Alcksan 
dras Stulginskas.
• Sutuoktas Ignas Urbonas ir 
Irmgard Niederl.

s Dr. A. Pocevičius
Gydytojas ir Chirurgas

v' 280 Roncesvalles Avė $ 
1 Telefonas LE 4-4778 §

Priėmimo valandos 11-1 v. w 
.akarais nuo 6-8 v.: trečia- k 
hemais ir šeštadieniais 11-3 V 

£ v. pp. Kitu laiku, susstarus. į? 
(Naujai kabinetas g

I
DR. V. SADAUSKIENĖ >

Dantų gydytoja v
129 Grenadier Rd.,

(2 namas nuo Roncesvalles )$
TORONTO |

TeL LE 1-4250
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