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Politinių įvykių savaitė
NAUJA MASKVOS TAKTIKA IR POLITINĖ OFENZY 

VA VAKARAMS NIEKO GERA NEŽADA
Ar Rusija paleido j erdves žmogų? — Kodėl Pezet nėjo prie 
bendro stalo su Paleckiu? — Kodėl Kadaras Vengrijos ku 
nigams moka algas ir dovanoja ordinus? — Ar Macmilla

palenkti Maskvos kėslams?
ri vesti savo politiką kultūrinė 
je, moralinėje ir ekonominėje 
srityse, atkreipiant dar didės 
nį

dėmesj darbo 
ŽMOGUI,

kuris yra visų gėrybių kūrė 
jas. Prezidentas neužmiršo ir 
pavergtųjų tautų .kurios laukia 
išlaisvinimo. Prezidentas išryš 
kino mintį, kad nereikia nusi 
minti, bet pabrėžė, kad reikia 
labai stipriai imtis darbo viso 
se gyvenimo šakose.

Įdomu, kad Paryžiuje Pran 
cūzijos senato vicepirmininkas 
Pezet atsisakė dalyvauti ban 
kete drauge su Paleckiu, ku 
ris atstovauja sovietinius „par 
lamentarus", ir atsisakymą 
motyvavo tuo, kad Paleckis 
yra „maskvinis kvislingas“.

Vakarams įtakos daro ir di 
rbtinė žemės

SATELITINĖ 
PROPAGANDA

Dirbtinio Žemės satelito uz 
hipnotizuoti tūli Vakarai ir 
fantaziją, nors ji gali tapti re 
alybe, bet jau dabar verčia 
tikrove. Kai Maskvos radio pa 
fantazavo apie žmogaus išsiu 
ntimą į beores erdves, kaikas 
Vakaruose tą projektavimą pri 
ėmė kaip tikrą faktą ir prade 
jo rašyti, kad esą sovietai į erd 
ves išsiuntę raketoje žmogų...

Tuo tarpu politikai susirūpi 
nę ne fantazija, bet

KIETA REALYBE, 
nes labai linkę į palūžimą ang 
lai ne tiktai pasiūlė nepuolimo 
paktą, bet ir pritaria sovietų 
siūlymui įvesti Europoje.

NEUTRAL1NĘ ZONĄ, 
kaip ją siūlo Gomulka. Atseit, 
iš Lenkijos ir Vokietijos išimti 
atominius ginklus, kuriuos pa 
siūlė Amerika.
GRAŽIAI PRAĖJO KLAIPĖ 
DOS KRAŠTO SUKILIMO 

MINĖJIMAS
A V salėje jį pi adė jo M LB 

D-jos pirm. A. Lymantas gra 
žia įvadine kalba, kurioje api 
būlino prieš 35 metus įvykusį 
Klaipėdos krašto žmonių suki 
limą prieš Alijantų uždelstą 
Versalės sutartimi numatytą 
grąžinti Lietuvai dalj Mažo 
sios Lietuvos, esančią dešinia 
jame Nemuno šone. Pagerbus 
kritusius kovose susiakupimo 
minute, L. Balzaras plačiau 
kalbėjo apie Mažąją Lietuvą, 
kuri apima sritis tarp Nemu 
no ir Vyslos žemupių.

Meninėje dalyje sol. A. Keb 
lys ir sol. J. Pauhūtė padaina 
vo po 3 dainas, J. Pauhūtė dar 
vieną bisui ir V. T. Judzenta 
vičiūtė solo paskambino kelis 
fortepiono dalykus, akompona 
vusi ir solo dainavimui.

Minėjimas padarė gražų įs 
pūdį, praėjo susirinkusiųjų su 
sidomėjimo nuotaikoje.

Pirmininkui A. Lymantui 
padėkojus paskaitininkui, kon 
certo dalyviams ir publikai už 
atrilankymą, minėjimas baig 
tas Himnu.

nui pasiseks Ameriką
Naujieji metai žmonijai at 

nešė naujų politinių rūpesčių. 
Maskva, kuri stengiasi išlaiky 
ti savo rankose
POLITINĘ INICIATYVĄ, 

nuolatos keičia taktiką, taiko 
si prie sąlygų ir pagal tai kei 
čia ofenzyvinę savo politiką.

Paskutiniu laiku ji tiek toli 
nuėjo, kad, norėdama palauž 
ti Amerikos atsparumą ir pasi 
priešinimą sovietinei oienzy 
vai, pasiryžo „efektyviai“ ir 
aiškiai matomai neva

SUMAŽINTI 
KOMPROPAGANDĄ

Tuo tikslu penktosios kolo 
nos spaudai atima paramą. 
Dėl to „bankrutuoja" Ameri 
kos komusistinė spauda — ame 
rikoniška ir kitokia. Ypač, kad 
Amerikoje gerai eina oficialus 
pačios Rusijos leidžiamas pro 
pagandinis žurnalas „U. S. S. 
R.’’

Iš kitos pusės, pradėta nau 
>

RELIGINĖ 
KOMPROPAGANDA

Žiaurusis Maskvos statyti 
nis ir vengrų tautos kotas Ka 
Garas praaėjo Vengrijos kuni 
gams mokėti algas ir kabinėti 
jiems ordenus... Atseit, Vaka 
rai rėkia, kad Maskva perse 
kioja tikybas, o čia toks aiškus 
„įrodymas", kaip tikyba palai 
koma...

Maskva eina dar toliau. Ji 
pradeda ofenzyvą
ATNAUJINTI LIAUDIES 

FRONTĄ.
Kompartija įpareigoja siek 

ti susitarimo su socialistinė 
mis partijomis ir eiti bendru 
su jomis frontu tose valstybė 
se, kur komunistai neturi di 
desnės įtakos. Esą, kai komu 
nistai įsigalės, nesunku bus so 
cialistus išmesti ir likviduoti... 
kaip tas padaryta Čekoslovaki 
joje.

Sovietų daromos politinės 
painiavos ir skleidžiami gan 
dai, kad Vakarai atsilieka nuo 
Rusijos, Vakarams daro įta 
kos. Ne be to, kad Anglijos pa 
siūlytasis Rusijai nepuolimo 
paktas yra tos ofenzyvos ir 
Anglijos neatsparumo vaisius, 
kuriam pritarimo dabar išvy 
ko į dominijas jieškoti Macmil 
lanas.

SOVIETINĖ 
POLITOFENZYVA 

susilaukia pasipriešinimo, ypač 
JAV, kur eilė politikų, rimtai 
vertinančių realią padėtį, griež 
tai tai propagandai pasiprieši 
no. O ir pats JAV prezidentas, 
atidarydamas 85 kongreso se 
siją, nors ir susirūpinimo pilna 
kalba, bet labai tvirtai ir aiš 
kiai pasisakė, kad

ATEITIS PRIKLAUSO 
ne policinio tipo valstybėms, 
kurių beteisiai žmonės laukia 
laisvės, taikos ir teisių, bet 
kad ateitis priklauso pačiam 
žmogui, kuris kaluso Dievo 
įsakymų. Ta kryptimi JAV tu

ANTANUI MORKŪNUI, 
Lietuvoje mirus jo tėveliui 

JONUI MORKŪNUI, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

M. ir J. LeknickaL

Naujas Tautos Fondo Įgalioti 
nis Kanadai

VACLOVAS VAIDOTAS
Ilgus metus Tautos Fondo

PREL. J. BALKŪNAS SAKO:
VISI TAUTOS FONDUI SUAUKOTI P INIGAI EINA 
TIKTAI TRIMS LIETUVOS REIKALAMS: RADIO STO 

TIMS, MONITORINGUI IR ELTAI 
ir nė vienas aukų centas niekam kitam.

Tautos Fondo ir Pasaulio 
Lietuvių Seimo Komiteto pir 
mininkas Prelatas Jonas 
Balkūnas praėjusią savaitę lan 
kė didžiąsias Kanados lietuvių 
kilonijas ir padarė plačius ir 
išsamius pranešimus Hamilto 
ne, Toronte ir Montrealyje.
Tai buvo labai svarbus prane 
Šimai, todėl labai gaila, kad 
apie tai iš anksto nebuvo jspė 
tos kolonijos, kurios galėjo ne 
palyginamai gausiau praneši 
mų išklausyti.

Pranešimo pradžioje Prela 
tas apibūdino JAV politiką, 
kuri paskutiniu metu daro di 
delį posūkį į pokario laikais įsi 
galėjusį „appeasment'ą“ — ap 
siraminimą, traukimąsi, sušilai 
kymą. Visa eilė naujų faktų 
rodo, kad Amerika stipriai tra 
ukiasi atgal. Tai yra neabejoti 
na duoklė Maskvai, kuri tik 
tai šito reikalauja ir laukia. Šia 
kryptimi ypač yra pasukusi 
Anglija, kurios ministerių pir 
mininkas Mcmillan yra taip 
toli žengęs, kad Rusijai pasiū 
lė nepuolimo paktą. Visi šitie 
reiškiniai yra tai, ko Maskva 
nori.

Kai taip sudaromos sąlygos, 
kad pavergtosios Lietuvos lais 
vinimas sąmoningai uždelsia 
mas ir atsiduria rimtame pavo 
juje, mes, lietuviai 
esame pasyvūs ir taip pat eina 
me į tą nelemtąjį „appeasmen 
tą“. Ypač tam nelemtumui pa 
sitarnauja mūsų susiskaldy 
mas, mūsų nesantaikos, kurios 
tartum, atrodo, mums pakištos 
mūsų ir Lietuvos priešų.

Naujų pavojų akivaizdoje 
mes turime susirūpinti, visi, 
kaip vienas, sukrusti, pakelti 
savo akylumą, padidinti budru 
mą. Lietuvos laisvės kiausi 
mas mus visus turi sujungti 
bendram darbui ir bendrai ko 
vai. Jeigu nebus atkovota Lie 
tuvai laisvė, tai ir čia visi mes 
žūsime.

Prelatas J. Balkūnas, toliau 
tęsdamas pranešimą, ypač pa 
brėžia, kad pagrindiniai mūsų 
kovos įrankiai yra: radio va 
landėlės Lietuvai, siunčiamos 
iš Romos, Vatikano ir Madri 
do; Monitoringas, kuris užra 
šo radio pranešimus iš anapus 
geležinės uždangos ir kuriais 
naudojasi ne tiktai lietuviai, ir 
Elta, kuri, reidžiama keliomis 
kalbomis, informuoja visą spau 
dą. Šiam tikslui ir yra sunau 
dojamos Tautos Fondo gauna 
mos aukos. Prelatas pabiėžia: 
„Kol aš esu Tautos Fondo pir 

atstovybė Kanauoje, suorgani 
zuota Kanados Lietuvių Cent 
ro Tarybos, veikc Montrealy 
je. Ilagemete jos jgaliotine bu 
vo LCT išrinktoji p. Marija 
Arlauskaitė, o jai pasitraukus 
-Leonas Girinis-Norvaiša. Da 
bar Tautos Fondo atstovybė 
yra perkelta į Torontą, nes ap 
link Torontą yra daugumas 
lietuviškųjų kolonijų. Naująją 
Tauos Fondo (TF) atstovybę 
sudaro: Vaclovas Vaidotas 
(pirmininkas), dr. M. Any 
sas, Iz. Matusevičiūtė, p. Pe 
tukauskas ir V. Dagilis. įsidė 
mėtuias naujas TF Atstovybės 
adresas Mr. Vaclovas Vaido 
tas, 806 Jane Street, Toronto 
9, Ont. Šiuo adresu reikia ir 
raštus ir pinigus siųsti. P. Vai 
dotas, atsilankęs Montrealyje, 
perėmė ir pareigas ir bylas iš 
senosios TF atsovybės.

mininku, užtikrinu, kad nė vie 
nas centas niekam kitam nė 
jo ir neis, kaip tiktai Radio, 
Monitoringui ir Eltai. Šita pra 
šau pranešti visiems lietuvia 
ms ir prašau visų aukoti tiktai 
šiems svarbiems reikalams“.

Pranešėjas pastebi, kad žy
miai daugiau, negu dabar, ga 
Įima būtų padaryti, nes tie ra 
diofonai mums duotų kasdien 
po valandą ir kelis kartus per 
dieną, bet tam tikslui trūksta 
lėšų. Jeigu mes apleidžiame 
tas pozicijas, tai tuo mes ne 
tiktai nepasitarnaujame Lietu 
vai, bet pasitariaujame Mask 
vai, kuri to tiktai ir laukia, kad 
mes apmirtume savo nesutari 
muose ir neaukodami tokiems 
svarbiems tautos ir Lietuvos 
valstybės laisvės reikalams.

Pereidamas prie
PASAULIO LIETUVIŲ 

SEIMO,
pranešėjas aiškina, kad Komi 
teto darbas yra labai didelis ir 
sunkus, bet jis eina pirmyn. 
Jau pasamdytos salės, ruošia 
mos programų detalės, renka 
mos aukos. Šiuo tikslu bus iš 
leistas specialus ženklelis, ku 
ris bus platinamas visose lie 
tuvių kolonijose. Kanados lie 
tuviai kviečiami šį svarbų rei 
kalą paremti.

Kadangi Prel. j. Balkūnas 
yra ir BALFo vicepirminin 
kas, tai jis pakalbėjo ir

APIE BALFĄ, 
ir papasakojo labai įdomų da 
lyką. Paisrodo, kad BALFo pir 
mininkas prel. dr. Končius, 
lankydamasis praeitais metais 
Europoje, kaip CARE valdy 
bos narys lankėsi Lenkijoje, 
Varšuvoje, Suvalkuose, Sei 
nuošė, tiktai į Punską, nors 
bandė jį pasiekti net iš dviejų 
pusių, negalėjo pasiekti, nes 
pasirodė, kad į Punską nepri 
važiuojami keliai.

Bet, kas svarbiausia, kad
KUN. DR. KONČIUI 

PASISEKĖ VARŠUVOJE 
įsteigti CARE atstovybę ir su 
tarti Seimuose įsteigti BALFo 
atstovybę.

Kun. dr. Končius matėsi su 
kardinolu Višinskiu, Seinuose 
išsikalbėjo su lietuviais. Su 
Lenkijos pareigūnais išsiaiški 
no, kad jeigu Lenkijos atsto 
vas Vašingtone patvirtins, jog 
BALFas yra labdaros oi gani 
zacija, tai

VARŠUVA LEIS 
SEINUOSE ĮSTEIGTI 
BALFo ATSTOVYBĘ.

Naujienos iš pasaulio sostinės
NEW YORKAS PO 

ŠVENČIŲ
Po ševnčių New Yorkas ra 

mus, nes išmėtė pinigus ir tem 
po, — reiks palaukt, kol atsi 
gaus.

Naujųjų metų sutikimas
Lietuviai sutiko naujus me 

tus triukšmingai Atletų klube, 
Piliečių klube, Grand Pardise 
salėje ir pavienėse šeimose.

Tačiau pats triukšmingiau 
sias naujų metų sutikimas vy 
ko Time Square, kur dalyvavo 
apie 2 milionai newyoi kiečių. 
Ten vyko triukšmas, ainkiš 
kos švilpynės, būčkiai ir linkė 
jimai laimingų Naujų Metų, o 
visoki klounai, kaukės, kepu 
rėš juokino esančius. Tai bu 
vo tikros Afrikos džiunglės 
New Yorko centre. Tvarką pa 
laikė 700 policininkų.
Titoizmas skverbiasi į JAV?

New York Daily Worker, 
komunistų dienrašičo redakto 
rius pateko Maskvos nemalo 
nėn, kaip nesilaikantis jos lini 
jos, per daug „dešinus“. Atro 
do, kad jis pradeda eiti „tauti 
nio komunizmo" keliu.

— New Yorko inultirnilio 
menai Laurence S. ir Nelson 
Rockfeller planuoja Amerikos 
rinansus 10—15 metų pirmyn.

— New York su Jersey pro 
jektuojamas sujungti požemi 
niais. ,

Pasaulio lieti
EDVARDAI

ŠV. KAZIMIERĄ 
MINĖS

Chicagoje dideliu spartumu 
yra ruošiamasi Šv. Kazimiero 
minėjimui, jo 500 metų gimi 
mo sukakties proga. Suuary 
tas specialus minėjimui ruošti 
komitetas, kuriam pirmimnkau 
ja prel. A. Linkus. Iš jo prane 
simo spaudai paaiškėjo, jug lie 
tuvių parapijose šis minėjimas 
įvyks Kovo 2 d., o kovo 9 d. 
Chicagoje bus didelis minėji 
mas Marijos Augšt. mokyklos 
salėje su paskaita bei menine 
dalimi.
• Klaipėdos atvadavimo sukak 
ties minėjimas įvyks vasario z 
d. Jaunimo Centro rūmuose.
• Chicagos Augšt. Lituamsti 
kos Mokyklos tėvų komitetas 
sausio 4 d. Liet. Auditorijoje 
buvo suruošęs gražų vakarą 
su menine dalimi ir šokiais.
• Juozas Būga, pasišventęs 
tautosakos rinkėjas, palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. Jį į 
amžino poilsio vietą palydėjo 
didelis būrys lietuvių.

Po pranešimo buvo paklau 
simų ir išsiaiškinimų. Be ko 
kita buvo paklausimas: ar ne 
galima būtų susitarti su Tai 
kos Fondu, kad ir jis duotų lė 
šų Radio, Monitoringo ir EI 
tos išlaikymui ?

Prel. J. Balkūsas atsakė, 
kad jis nežino, kaip Talkos 
Fondas sudarytas ir kur jis su 
renkamas aukas padeda, bet 
Tėvynės ^reikalams visas au 
kas reiktų ir leisti svarbiems 
Lietuvos reikalams, kaip Ra 
dio, Monitoringas ir Elta.

Kadangi prel. J. Balkūnas 
labai puikiai kalbėjo, tai 

SUSIRINKIMAS IŠKĖLĖ 
PAGEIDAVIMA, KAD JIS

BŪTŲ KALBĖTOJU 
MONTREALY VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄ DIENĄ.
O kadangi kalbėtojas jau esąs 
New Yorko skyr. pirm. J. Tys 
liavai pažadėjęs tą dieną kai 
bėti New Yorke, tai prašyti p. 
Tysliavą sutikti su Montrealio 
lietuvių prašymu.

PILIEČIŲ KLUBAS 
ĮSIGIJO NAMUS

Ilgai gyvuojąs Mesepth Lie 
tuvių Piliečių Klubas tiktai da 
bar įstengė įsigyti nuosavus 
namus. Prie jo veikia Lietu 
vių Moterų Klubas.

Moterų Klubas čia ir suren 
gė Kalėdų sutiktuves. Net ir 
Kalėdų senelio pareigas atli 
ko. . . moteris, p. Pajaujienė. 
Bet už tai subuvimas buvo lin 
ksmas ir praėjo labai puikioje 
nuotaikoje, ypač Seneliui pa 
dalinus dobanas. Kor.

Santa Claus gandro rolėje
Buv. Montrealietei Irenai 

Kibirkštytei-Vilgalicnei Santa 
Claus švenčių proga padovano 
jo kūdikį.

Bėda su atžalynu
Amerikos didmiesčiai turi 

daug vargo su paaugliais, 
ypač mokyklinio amžiaus, nes 
šio kontinento auklėjimas yra 
kitoks negu Europoje.

Štai New Yorke per praėju 
siu metų 11 mėnesių, laike mo 
kyklos valandų padaryta 1848 
nusikaltimai, 'lai daugiausia 
14—16 metų. Kas daryti?

— Macy's milionine krautu 
vė New Yorke mini šiemet 100 
gyvavimo sukaktį. Kokią daro 
prekybą, matyt iš to, jog pries 
Kalėdas vieną dieną padarė 
apyvartos 2 milionu dol.

nvių sostinėje
> Š U L A n 1 s

KONCERTUOS 
J. L1UST1KA1TĖ

Iš Italijos atvykusi sol. J. 
Liustikaitė koncertą duos Cm 
cagoje sausio 19 d. 3.30 vai. 
Marijos Aukšt. mokyklos sale 
je. Kartu pasirodys ir sol. J 
Vaznelis, nuolatinis Lyric ope 
ros dainininkas.

FUTBOLAS PO STOGU
Sausio 5 d. Chicagoje prasi 

dėjo salės futbolo („Indoor 
Soccer") pirmenybės, kurios 
yra vienintelės šio pobūdžio 
pirmenybės visoje Amerikoje. 
Jose dalyvauja ir vietos lietu 
vių futbolininkai .pirmose ru 
ngtynėse sukirtę savo pneši 
ninkus 2:1. Jos vyksta Chica 
go Avenue Armory patalpose
— 234 E. Chicago Ave. ir tę 
sis 10 sekamdienių; pradžia
— 12.45 vai., po to kiti žaidi 
mai kas 25 minutės.

NAUJA SALĖ
Muzikas Balys Pakštas ne 

seniai įrenge gražią salę, esan 
čią prie 38-tos ir Calitornia gat 
vių. Josios atidarymas vyko 
paskutiniąją 1957 metų savai 
ię, kurio metu nemažus būtys 
lietuvių atvyko pasižiūrėti 
šios jaukios patalpos. Salėje 
telpa 60 stabukų ir dar gali 
šokti apie 400 žmonių. Čia sa 
vaitgaliais groja B. Pakšto or 
kestras, kuris yra naujos sude 
ties, bet jau spėjęs susilaukti 
neblogo įvertinimo.
• Vysk. V. Brizgys sausio 11 
d. Šv. P. Marijos Gimimo pa 
rapijos bažnyčioje už Lietuvo 
je mirusio vysk. K. Paltaroko 
sielą atlaikė Šv. Mišias.
• Dr. Juozas Stasiūnas iš N. 
Dakotos persikėlė gyventi į 
Chicagą.
• Prof. K. Pakštas savaitę vie 
šėjo Chicagoje ir, aplankęs sa 
vo prietelius, grįžo į Steuben 
ville, Ohio, kur dėsto kolegijo 
je.
• Kazys Kleiva, pasižymėjęs 
savo visuomenine veikla, sau 
šio mėn. 4 d. atšventė 50 metų 
amžiaus sukaktį.

/įjetuvosĄ 
i nacionaline 1 
l i
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VAKARAI KAPITULIUOJA?
Į naujuosius metus įžengė 

me didelio susirūpinimo ženk 
le. Visa eilė praėjusiųjų metų 
pabaigos įvykių — politinių, 
ekonominių, mokslinių, techni 
nių — Vakarus tiesiog sukrė 
tė. Vakarai, paveikti naujų 
anapus geležinės uždangos, 
vykstančių įvykių, ne 
tiktai sukrėsti, bet ir stipriai 
dezorientuoti ir net priblokšti, 
ir todėl paskutiniu metu išeina 
iš pusiausvyros, šalto ir nuo 
seklaus orientavimosi. Eilė 
paskutinių įvykių rodo, kad 
Vakaruose yra tiesiog panikos 
reiškinių.

Kad ir paskutinis Anglijos 
ministenų pirmininko Macmil 
lano Rusijai pasiūlytas nepuo 
limo paktas labai daug paša 
ko. Šiandien mums visos to pa 
siūlymo paslaptys dar nežino 
mos, bet pats toks faktas jau 
yra labai prastas politinis reiš 
kinys. Anglija Rusijai pasiūlė 
daugiau, negu ji Chiusčiovo 
burna pageidauja.

Jungtines Amerikos Valsty 
bės šio Mackmillano pasiūly 
mo nepagyrė. Atrodytų, kad 
šiam pasiūlymui nepritaria. 
Bet šiandien dar jokių duome 
nu nėra, kurie tvirtai Įrodytų, 
kad Macmillano pasiūlymas ne 
ra sutartas su Jungtinių Vals 
tybių politine vadovybe. Grei 
čiausia Anglijos, kuri visada 
yra pirmoji kompromisų ke 
nuošė, 
tas, gi oficialus 
gali būti 
nevru.

Neverta 
rodo, kad 
tę galvas“.

pasiūlymas yra sutar 
nepritarimas 
politiniu matiktai

faktu, kurieminėti
Vakarai yra „pame 

„Appeasement“ 
yra ne tiktai Europos valsyoė 
se, bet ir tvirčiausiai ligšnl be 
siiaikiusiose jungtinėse 
rikos Valstybėse.

'lai vis labai prasti 
niai, dėl kurių Maskva 
fuoja. Chruščiovas po to, kai 
Macmillanas pasiūlė nepuoii 
rno paktą, išdidžiai juo nesusi 
žavėjo... Maskvos diktatoriai, 
pajutę Vakarų palūžimą ir iš 
gąstj, kelia galvas ir išdidžiai 
stato naujus reikalavimus.

Šitie faktai verčia mus 
paprastai susirūpinti.

Musų gyvenimo reiškiniai, 
deja, nerodo dar rimtesnio tų 
faktų supratimo. Daugelis mu 
sų, prasigyvenę ir pertekę ger 
būviu Amerikos arba Kanados 
kraštų, kurių gyvenimo stan 
dartas bei lygis yra tas pat, te 
begrimstame į nirvaną, pasiten 
kinimą ir nebesidomime klau 
simais, kurie yra gyvybiniai 
ne tiktai lietuvių tautai, Lietu 
vai, bet ir mums patiems.

Kanados lietuvių kolonijas 
aplankęs Prelatas J. Balkunas 
pranešimuose Hamiltone, To 
ronte ir Montrealyje dideliu

Ame

i eiški 
ti ium

ne

vaizdingumu, paremtu aiškiais 
faktais, tiesiog sukrečiamai 
įrodė, kokie mes esame neaky 
lūs, neapdairus ir nesusipratę. 
Juk niekas kitas už mus nepasi 
rūpins, jeigu mes patys savi 
rni, savo tauta nepaisrūpinsi 
me.

Jau nepaprastai mūsų tautą, 
ypač už geležinės uždangos, 
nuvylė Vakarų laikysena Ven 
grijos revoliucijos atžvilgiu. 
Bet jeigu dabar mes nesukru 
sime ir nesukilsime prieš vi 
sokius „apysmentus", tai tau 
tos žmonių desperacija netu 
ės ribų ir gali atnešti baisią 
tautai žalą. Tautai, kuri tikisi 
ir laukia, kad kas kas, bet jau 
Amerika tai tikrai Lietuvos ne 
apleis. O kaip dabar matome, 
Amerika jau perėjo į „apysmen 
tą“ tokio masto, koks JAV 
dar nebuvo niekad reiškęsis, 
net ir karui pasibaigus.

Kas gali ką nors čia padėti?
Tiktai mes patys, visi, kaip 

vienas sukrutę, visi vieningai, 
visi ryžtingai atsimetę visokių 
susiskaldymų, visi suėję į vie 
ną veikimą ir visi pareiškę vie 
ningą savo valią. Toliau, su 
jungdami savo veiklą su Kitais 
pavergtaisiais ir su visais pa 
sipriešinimo smurtui, 
tai, 
mui

Ir 
toje 
tiečiams. Mes privalome juos 
teisingai informuoti. Drauge, 
mes, norėdami išlaikyti gyvą 
ir veiksmingą pasipriešinimą 
okupacijai, privalome veikti vi 
są pasaulinę opiniją. Šitiems 
uždaviniams tarnauja radio, 
Eltos biuleteniai ir rnomtorin 
gas, kuriuos finansuoja n islai 
ko Tautos Fondas. Tat tam 
tikslui mes privalome suteikti 
visas jėgas.

Prelatas J. Balkunas, kuris 
yra Tautos Fondo pirminiu 
kas, kategoriškai užtikrino, 
kad Tautos Fondui suaukoti pi 
nigai eis tiktai Monitoringui, 
Eltai ir Radio reikalams; kad 
nė vienas centras nebus panau 
dotas nei VLIKo, nei jo Vyk 
domosios Tarybos narių algo 
ms. l'autos Fondas — tiktai 
lietuvių tautos reikaams. Lie 
tuvai. Todėl Tautos Fondo 
Pirmininkas kviete ir ragino 
visus tautiečius pabusti iš nesi 
domėjimo, sukrusti ir aukotis 
Tautos ir Lietuvos reikalams. 
Drauge tai bus rūpinimasis ir 
savo reikalais, nes pavojus gre 
šia labai didelis!

Atkreipkime į Prelato j. 
Balkūno pareiškimus dėmesį, 
rimtai įvertinkime ir paklausy 
kime jo šauksmo. Šis šauks 
mas yra tiesiog S. O. S. šauks 
mas! J. Kardelis.

pnevar 
okupacijai ir kolonializ 
šalininkais.
mes turime padėti paverg 
Lietuvoje esantiems tau

.Latvių iliustruotame žurnale 
„Tilte“, 1957 m. nr. 23 at 
spausdintas iliustruatas strai 
psnis apie žymųjį Amerikos lie 
tuvių krepšininką Praną Lubi 
ną. Kaip žinome, 1939 m. III- 
se Europos krepšinio pirmeny 
bėse, vykusiose Kaune, Pranas 
Lubinas Lietuvos rinktinei la 
bai pasitarnavo, savo koman 
dai laimėdamas daugiausia 
taškų. Įdomų ir lietuviams dr 
augišką straipsnį parašė žino 
mas latvių literatas Anšlavs 
Eglitis. Ten įdėta ir jų dviejų 
nuotrauka, daryta P. Lubino 
namuose.

A. Eglitis dažnai rašo apie 
žymesnius lietuvius latvių sp 
andai. Jis gyvena Los Ange 
les, Calif, ir atstovauja latvių 
spaudą Hollywood'o filmų stu 
dijose. Jo raštų yra išspausdin 
tų latvių, anglų, estų, lietuvių 
kalbomis.

TRUMPAI iŠ VISUR
— Kaip praneša AP agen 

tūra, 13 metų(!!) latvė tremti 
nė Australijoje — Ilsa Kondra 
ds, yra antra moteris pasauly 
je, pasiekdama 400 yardų lais 
vo stiliaus plaukime laiką že 
mesnį penkių minučių.

— Hannoveryje, stebint 85 
tūkst. žiūrovų, V. Vokietijos 
futbolo rinktinė laimėjo prieš 
Vengriją pasekme 1:0.

Šių valstybių „B“ rinktinių

kova Budapešte baigėsi lygio 
mis (2:2) lygiai kaip ir jau 
nių (3:3).

— Kaip praneša lenkų iaik 
rastis „Sztandar“. šeši rinkti 
nės boksininkai, už „draugys 
tę” su dievaičiu Bachu, nuteis 
ti kalėjimo bausmėmis.

— Geriausiu 1957 m. Vokie 
tijos sportininku išrinktas bė 
gikas Gernar, o pasaulio ru 
sas Kuc.

— Pirmos tarpvalstybinės 
futbolo rungtynės tarp Vokie 
tijos ir Lenkijos numatomos 
sušaukti 1959 m. Prieš karą, 
lenkai nėra laimėję pries vo 
kiečius nė vienų rungtynių. 
Kiek Jūsų korespondentas pri 
simena, geriausia jų pasekmė 
buvo 1935 m. Varšuvoje (pra 
laimėta 1 :0) ir paskutinėse 
rungtynėse 1938 m. Chemnit 
ze 4:1 vokiečių komandai. Lie 
tuvos futbolo rinktinė su vo 
kiečiais nėra žaidę. Latviai ir 
estai turėjo po dvejas rungty 
nes.

Sausio men. 6 d. suėjo 
18 metu nuo pirmo Vii 
lietuvių LGSF ledo ru 
komandos apsilankymo

lygiai 
niaus 
tūlio 
Kaune, o vasario mėn. — nuo 
pirmų tarpvalstybinių rungty 
nių su Estija (laimėta Kaune 
2:0), kai Lietuvos rinktinė bu 
vo susirūpinta vilniečiais žaidė 
jais. K. B.

Dabartinis Kaunas
Vytauto Žaliuko brošiūra, 

32 psl. su aplankais, „Kau 
nas“.

Maža skoningai apipavida 
linta brošiūra „Kaunas“, ma 
tyt skirta lietuviams karikai 
temis uzklystantiems iš apylin 
kių ar gal provincios mokinių 
ekskursijoms vadovo vietoje. 
Leidinėlio viršelis papuoštas 
senamiesčio vaizdu iš Alekso 
to, su kuriuo miestas jungia 
mas atstatytu (gelžbetono, 
ant senųjų lydlaužų pastatyto) 
su pakeliamu tarpu tiltu. Tarp 
pažįstamų vaizdų ir gerai ži 
nomų Kauno gražesnių pasta 
tų yra keletas naujų: gyvena 
mas namas „Neries” fabriko 
darbininkams Lenino prospek 
te (bene Juozapavičiaus?), nau 
ji 4 augštų butų namai Micke 
vičiaus gatvėje Nemuno laivi 
ninkystės darbuotojams, gyve 
namas 5 augštų namas „Perga 
lės“ turbinų gamyklos darbi 
ninkams, „Pergalės“ turibnų 
gamyklos nauji korpusai ir 
„Kauno Audinių“ cecho nau 
ja patalpa, Kiti 20 vaizdų paro 
do gerai pažįstamus pastatus 
ir Kauno vietas: Žaliakalnio 
keltuvą, Kauno vaizdą iš Vyt. 
D. parko, pašto rūmus, teatrą, 
Kauno pilies griuvėsius, V. D. 
Karo muzėjų, kuris dabar is 
toriniu muzėjum vadinamas, 
Čiurlionio Galerija, Prekybos 
ir Prmonės Rūmus (dabar vals 
tybinė respublikinė biblioteka, 
nes savos prekybos ir savos 
pramonės nėra, kai visa pasi

ėmė Maskva), Saugumo rū 
mus (dabar Kauno miesto vyk 
domojo komiteto rūmai), V. 
D. Universiteto baltuosius rū 
mus (dabar Politechnikos ins 
tituto mechanikos takult. rū 
mai). Bažnyčių tarpe parody 
ti paminklai: Perkūno namai, 
Vytauto bažnyčia, Kauno uazi 
lika, Pažaislio bažnyčia, Kau 
no rotušės rūmai. Vaizdų tar 
pe parodyti taip pat nauji pa 
minklai: Dzeržinskio biustas, 
1926. XII. 27. keturių sušau 
dytų komunistų paminkline 
lenta, Salomėjos Neries stovy 
la Karo muzėjaus sodelyje, A. 
Mickevičiaus didokas pamink 
las nužudymo vietai pažymėti 
(Ožeškienės ir Raud. Armijos 
—Savanorių prosp. sankryžo 
je), A. Mickevičiaus akmuo 
su pridėta paminkline lenta, 
kurioje įrašyta: „Mačiau aš 
puikų slėnį palei Kauną, Lau 
mės ten audžia pavasario rytą, 
žaliąją veją žiedais iškaišytą: 
slėnio gražesnio nerasti pašau 
ly“. Kaunas, 1822. Šančiuose 
taip pat pastatyti „tarybinių 
karių ir partizanų kapai“, Vy 
auto parke įrengtas vaikų 
miestelis — sūpynės, karusele 
ir kt. žaislai. Prie buv. Kūno 
kultūros rūmų sporto stadio 
nas dabar vadinamas Žalgirio 
aikštynu.

Miesto aprašyme vietos skir 
ta F. Dzeržinskio 1897 m. lan 
kymuisi Kaune, kuomet jis iš 
leidęs socialdemokratų laikraš 

Nukelta į 7-tą psl.

S£JA
Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
/VIministracijos adresas: JUOZAS URBELIS
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV u kitur 3 dol. metams.

9 9

9

|
9

i

i
9

V

C

9

9 99
a

„Nepriklausomos Lietuvos 
Ska itytoį a m s

99

c9

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

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

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVES E.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE; „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 ( x>rge Street, Ville LasaMe, M mtreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU HEmlock 7920.

Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius, 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ ESAMIEMS 

PRENUMERATORIAMS IR BŪSIMIEMS DARO 
LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras 
NAUJŲ PRENUMERATORIŲ, 

tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginimą,
IR NAUJAS PRENUMERATORIUS 

prenumeratą, ją įmokėdamas, mokės taip pat vienu 
doleriu mažiau nominalinės laikraščio kainos.

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI 
KVIEČIAME Į TALKĄ,

kad prenumeratorių skaičių galėtume padvigubin 
t i. Tai bus atsiekta lengvu būdu: jeigu kiekvienas mū 

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
prenumeratorių!

Visus mielus prenumeratorius ir visus tautiečius kvie 
čiame į talką — savosios spaudos parėmimo talką! 
LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

už

Apie rimtus dalykus rimtai
Bimba teisybei aklas ir kurčias

Ir nenuostabu, nes kas savo 
protu ir savo sąžine negyve 
na, tas visada aklas ir kurčias. 
Bimba gi ilgu savo tarnavimu 
Lietuvos okupantui pernelyg 
aiškiai įrodė, kad jis ir aklas 
ir kurčias. . . Lietuvos liaudies 
vargui, kančioms ir skurdui, 
prie kurio per amžių amžius 
veda bet kokia ir bet kur vyk 
doma okupacija, būtų ji Kaza 
kijoje, Gruzijoje, Armėnijoj, 
Lietuvoje ar Indonezijoje. Bet 
kas apakintas smurto ir prie 
vartos, tam jau sunku atsigau 
ti. Ir Bimba, ištikimai tarnau 
damas Lietuvos okupacijai, į 
tiesą negali pažiūrėti tiesiai, 
nes ji jį apakina, kaip saulė.

Štai, NL paraše apie Radze 
vičiaus, Lietuvoje buvusio ,,de 
legato“, pranešimą Winnipe 
ge. Radzevičius, tur būt pa 
spaustas kurio okupantinio 
„vado“, parašė NL laišką. Es 
mėje jis nieko nenuginčijo, kas 
NL buvo parašyta, bet NL jo 
laišką paskelbė ištisai. Tačiau 
prie to laiško turėjo pridėti ob 
jektyvią tiesą nustatančias 
pastabas. Be ko kita NL pa 
žymėjo, kad tie fabrikai, ku 
riuos p. Radzevičius mini, tai 
ne okupanto ir ne po karo pa 
statyti, bet yra seni fabrikai, 
likę iš Lietuvos Nepriklauso 
mybės laikų. Bet, laikantis ob 
jektyvumo, buvo pasakyta, 
kad Lietuvoje yra pastatyti 
keli nauji fabrikai, kaip elekt 
ros skaitliukų, turbinų, gal 
dar koks vienas kitas fabrikas, 
nors p. R. jų nesuminėjo.

Eg Lietuvos komunistai, ne 
abejotina, nori ką nors pada 
ryti. Jie, greičiausia, būtų ir 
daugiau padarę, jeigu ne oku 
pacija, kuri viską tramdo. Štai 
paskutinis ryškus faktas: spa 
lio revoliucijos sukaktuvėms 
Lietuvos komunistai paruošė 
pagal Mykolaičio - Putino ro 
maną operą „Sukilėliai"; pa 
rašyta muzika (Juzeliūno), pa 
daryti kostiumai, dekoracijos, 
opera surepetuota. „Tėvynės 
Balse“ solistas Adamkevičius 
pasisakė, kad jis dalyvauja to 
je operoje... Bet... staiga prem 
jeros repeticiją patikrino... 
Maskvos atstovas politrukas 
ir... operą nuėmė. Nors ji vaiz 
duoja carą, jo žandarus ir po 
nūs dvarininkus, bet... jie vis 
dėlto ruskiai. Kaip gali lietu 
vis neigiamai vertinti rusą, no 
rs ir žandarą... Ir opera nuim 
ta nuo scenos. Taigi: lietuviai 
norėjo ją pastatyti ir jau buvo 
paruošę, bet... rusams ji nepa 
tiko ir jos nėra Lietuvos see 
noje. Bet argi Bimbai matyti 
tokius faktus? Ar Bimba gir 
dėjo, ką solistas Adamkevi 
čius „Tėvynės Balse“ pasakė 
apie operą „Sukilėliai”? Ne,

9
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nes Bimba, aklai tarnaudamas 
Rusijos okupacijai, lietuviams 
yra aklas ir kurčias.

Tat argi reikia stebėtis, 
kad Bimba „Laisvėje”, kurios 
bankrutavimą jis ir jo padėję 
jai skelbia, karščiuodamasis ir 
springdamas rašo:

„Man norisi nuoširdžiai pa 
sveikinti kanadietį J. Radzevi 
čių, vieną, iš buvusios kanadie 
čių lietuvių delegacijos narių. 
Skaičiau jo laišką „Nepriklau 
somos Lietuvos" redaktoriui.

Kaip tik tas, matyt, baisiai 
įerzino tos gazietos redakto 
rių J. Kardelį.

Kardelis barasi, plūstasi, ko 
liojasi. Pats susiriesdamas me 
luodamas, bando J. Radzevičių 
padaryti melagiumi.

Radzevičius Lietuvoje lankė 
si naujuose fabrikuose. Karde 
lis, seniai pabėgęs iš Lietuvos, 
visiškai savo akimis nematęs 
pokarinės Lietuvos, sėdėda 
mas Kanadoje, tairtina, kad 
Radzevičius nieko panašaus 
nematė ir negalėjo matyti.

Kaip gi su tais fabrikais? Aš 
juos mačiau, todėl galiu šį tą 
apie juos pasakyti. Visi jie bu 
vo sunaikinti, sudaužyti, su že 
me sulyginti.

Kas juos taip sunaikino? 
Ogi bėgdami iš Lietuvos hitle 
rininkai ir kardeliniai lietuviš 
ki sutvėrimai“.

Taip „gražiai“ rašo Bimba. 
Ir vis dėlto reikia pasakyti, kad 
Bimba perdėm meluoja, — ir 
apie Kardelio plūdimąsi ir 
apie fabrikus. Kardelis po ka 
ro Lietuvoje tikrai nebuvo, bet 
jis labai gerai žino, koki iabri 
kai liko nesunaikinti. Ir turi 
pasakyti, kad tie fabrikai, ku 
riuos p. Radzevičius mini sa 
vo laiške N. L-vai, yra seni ir 
išlikę nesugriauti. Gal rusai 
buvo išsivežę jų įrengimus^ 
kaip tą jie sugebėjo padaryti 
per du mėnesius pirmą kartą 
okupavę Vilnių, tai tas yra ga 
limas dalykas. Žinoma, nesamo 
nė kalbėti, kad Kardelis grio 
vė fabrikus. Tokios nesąmo 
nės nesako jau nei Tilvytis, no 
rs jis, atrodo, nemažiau įjung 
tas į tarnybą okupantui.

Bet galima suprasti, kodėl 
Bimba springsta: jam atrodo, 
atimama pašalpa. . . Nenusimi 
nk, Bimba, — „suminkštės“ 
teikėjų širdys. Jie tiktai pa 
spaudžia, kad dar ištikimiau 
tarnautum. . . Oi jie moka pa 
spausti. . . O apie Kardelį ne 
sąmonių nerašyk.

• Šveicarų gvardija Vatikane 
padidinama nuo 80 iki 110 na 
rių. Gvardijos uždavinys — 
saugoti dieną ir naktj įėjimą į 
Vatikano miestą ir Popiežiaus 
rūmus.
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V ISI [VIENUI KOM I - PE r TRIMEI IS
L EGZILAI

Rugsėjo 20 d. suėjo treji me 
tai, kai pradėjo veikti PET 
(Pavergtųjų Europos Tautų) 
Seimas. Mums pravartu per 
žvelgti PET trimečio darbus 
ir juos bent trumpai įvertinti.

Valstybių santvarkos pakei 
timas karo, revoliucijos ir ki 
tokiais nedemokratiniais ke 
liais sudaro sąlygas didesnio 
ar mažesnio masto politinei 
emigracijai. Bene gausiausios 
politinių emigrantų bangos pa 
sipylė po Pirmojo pasaulinio 
karo iš Rusijos, kuomet bolše 
vikai atsistojo valstybės prie 
šakyje, ir po Antrojo pasauli 
nio karo, kuomet bolševikai pa 

ekė ir tvirtai atsistojo ne tik 
Europos širdyje Berlyne, bet 
ir prie Adrijos jūros (Albani

Jei po Pirmojo karo emig 
rantų masę sudarė Rusijos 
inteligentai, tai po Antrojo ka 
ro nuo bolševikų bego visų tau 
tų ir visų gyventojų sluogsnių 
žmonių bangos. Daug prie jų 
prisijungė ir tų, kuriuos karo 
metu vokiečiai buvo išvietinę 
ir po įvairius kraštus visokie 
ms karo mašinos darbams iš 
barstę. Abi šios žmonių kate 
gorijos — tremtiniai ir cgzi 
lai — sudarė savas tautines 
bendrines ir politines organi 
acijas, o lygiai greitai prade 

jO jieškoti ir tarptautinių kon 
taktų.

Lenkijos egzilų pirmoji ban 
ga pasitraukė 1939-40 m., Pa 
baltijo kraštų — 1944 m. ir Vi 
dūrio Europos 1947-48 m.

Karui pasibaigus, Pabaltijo 
kraštų egzilai pirmiausia susi 
darė kontaktus, nes šie kraštai 
pateko į visiškai tapatiškas są 
lygas, būtent — Sovietų oku 
pači ją.

Tatai reiškia, kad egzilams 
reikėjo organizuotis ir krašto 
laisvinimui veikti bendrai. Ben 
drąjai veiklai labai energingai 
jieškojo kontaktų su pabaltie 
čiais Lenkijos, Gudijos, Gruzi 
jos ir kitų tautų egzilai.

1946 m. bendradarbiavimas 
buvo jau išsiplėtęs ir ėjo dviem 
kryptim: a) bendradarbiavo

tremtinių bendruimenėse trem 
tiniškais reikalais ir b) bendra 
darbiavimo politikoje. Tremti 
nių bend-menėje bendradarbia 
vimas buvo išplėstas į dauge 
lio tautų, įeinančių į Sovietų 
Sąjungos sudėtį, nes tremtinis 
ki reikalai visiems buvo tokie 
pat. Politinėje plotmėje bend 
radarbiavimas buvo žymiai 
siauresnis. Į politinį bendradar 
biavimą, mėginant sudaryti 
vienokios ar kitokios formos 
tarptautinę organizaciją, nebu 
vo įsileidžiami egzilai tautų, 
neturėjusių nepriklausomų va 
Istybių (Gudija, Ukraina, Gru 
zija, Armėnija, Kazokai ir 
kt.). Su šių tautų atstovais 
mūsų Vlikas palaikydavo kon 
taktus tik neoficialiai.

Lenkai egzilai Vokietijoj bu 
vo ypatingai aktingi. Buvo no 
rimą sudaryti pastovesnę tarp 
tautinę organizaciją. Lenkai 
labai propagavo ir veikė „In 
termarium" (t. y. valstybių 
tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų 
sąjungos) įsteigimui. Kiti gal 
vo*jo kitaip. Todėl be pripuo 
lamų kontaktų palaikymo, nie 
ko pastovesnio, išskiriant Bal 
tų Tarybą, tarptautine prasme 
nebuvo įsteigta. Baltų Taryba 
tebeveikia 
Ją sudaro 
estai.

Vidurio 
žilai, pabėgdami 1947—1948 
m. iš savo kraštų, taip pat ne 
buvo ko nors pastovesnio su 
organizavę, nes jų dauguma 
kėlėsi į JAV. Čia jau 1947 m. 
buv. Lenkijos premjeras St. 
Mikolajczyk’as, .buv. Vengri 
jos premjeras F. Nagy, Bulga 
rijos ūkininkų partijos veikė 
jas dr. G. Dimitrov'as ir kiti 
Vašingtone įsteigė pirmąją 
tarptautinę egzilinę orgamza 
ciją, Tarptautinę Ūkininkų Są 
jungą (IPU). Į ją analogiškai, 
kaip į prieš karą (1921 — 
1939) veikusi Prahoje tarp 
tautini Agrarų Biurą, įstojo 12 
tautų ūkininkiškosios partijos. 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin 
kų Sąjunga visą laiką (nuo 
1924 m.) yra šitų organizaci 
jų narys.

ir dabar Vokietijoj, 
lietuviai, latviai ir

Europos kraštų eg

JUOZAS AUDĖNAS

TŪS (IPU) yra tik parti 
jas, o ne visą tautą reprezen 
uojanti organizacija. Buvo 
jieškomi keliai, būdai ir prie 
monės sudaryti plaesnės bazės 
tarptautinę organizaciją, ku 
rioje būtų atstovaujama ne per 
tija, o tauta arba valstybė.

2. ILGAS KELIAS |
VIENYBĘ

Apsčiai atsiradus politinių 
pabėgėlių iš įvairių pavergtų 
Europos kraštų Vašingtone ir 
daugeliui sudarius tautinius 
egzilų komitetus ar tarybas, 
1951 m. pradžioje buvo prade 
ta derinti jų visų veikla. Deja, 
ilgai egzilams nesisekė sudary 
ti vienos tarptautinės organiza 
cijos. Jų Vašingtone įsisteigė 
dvi: 1951 m. kovo 22 d. Cent 
ro ir Rytų Europos Konferen 
cija ir 1951 m. balandžio 16 d. 
Centro-Rytu Europos Komite 
tas. Pirmąjai vadovavo Čeko 
slovakijos buv. diplomatas Ju 
raj Slavik, o antrąjai — buv. 
Vengrijos premjeras Ferenc 
Nagy. Šių abiejų organizacijų 
veikloje dalyvavo ir Pabaltijo 
kraštų diplomatiniai atstovai. 
1951 m. birželio 1 d. susiorga 
nizavusi Patariamoji Lietuvos 
Grupė, vėliau pasivadinusi 
Lietuvos Laisvės Komitetu, 
tuojau įsijungė į tas organiza 
cijas.

Daugiau kaip trejus metus 
lygiagrečiai veikė šios dvi or 
ganizacijos, kurios tesiskyrė 
tik vardais. Tuo tarpu jos bu 
vo beveik tos pačios sudėties 
ir nemaža dalimi tie patys as 
inenys reprezentavo atskiras 
tautas. Bet nė viena iš jų netu 
rėjo viešosios tribūnos. Jų 
veikla ribojasi uždarais posė 
džiais ir vienur bei kitur įtei 
kiamais pareiškimais. Visiems 
buvo aišku, kad tokia padėtis 
nenormali ir dalinai nerimta. 
Tačiau vis dar būta ir asme 
niškų ambicijų, kaip ir daug 
gerų norų jieškoti tokios orga 
nizacijos formos.

Pagaliau iš abiejų paminėtų 
organizacijų buvo sudarytas 
koordinacinis komitetas, kuris

Gal nusišypsoti
TARKA

Vyr. Red. S. Pakulytė.
Jaunimo subatvakariui yra 

išleistas humoristinis laikraš 
tis „Tarka“, kurio didžioji da 
lis čia patiekiama. Red.

VEDAMASIS
Šiais laikais, kai kiekviena 

lietuvių kolonija yra susiskal 
džiusi bent į dešimt partijų, 
nutarėme įsteigti dar vieną — 
subatvakarių partiją. Štai ir 
mūsų oficiozas — „Tarka”. 
Kaip gi partija be oficiozo? 
Tat imkite mane ir skaityki

Kyla klausimas: kas gali pri 
klausyti šiai partijai?

Atsakymas trumpas: visi, 
kurie išlaikys duotą egzaminą 
ir pasirašys nurodytą pasižadė 
jimą.

Štai vienas pavyzdinis klau 
simas ir atsakymas.

Kl.: Kas yra Chruščiovas?
Ats.: Amerikos senatorius 

iš Dogpatch.
O pasiaždėjimas yra maž 

daug toks: nekalbėti lietuviš 
kai, nes nuo lietuvių kalbos 
gadinasi angliškas akcentas, 
domėtis politika ir krepšiniu.

šios partijots užsimojimai 
yra perimti Vliką, Tautos Fon 
dą, Talkos fondą ir, jei galima 
— bankelį „Litą‘\ išleisti 
Sputniką III į mėnulį su Chruš 
čiovu, išspręsti visas pasaulio 
politines bei ekonomines prob 
lemas, drauge ir 
lo.

Reikia, sekant 
pavyzdžiu, pirma 
ti, rašyti, o tiktai 
ti, jei nepavargsime nuo kalbų 
ir rašymo.

Tai šį garbingą laikraštį dėl 
to ir leidžiame — aptarti visas 
buvusias, esančias ir būsimas 
problemas, patarkuoti visas mu 
ms patinkančias i rnepatinkan

Sueco kana

visų partijų 
daug kalbė 
paskui dirb

. čias asabas, o ant švelniosios 
pusės, žinoma, ir save.

ERELIS
Dalijos Dargevičiūtės

Jis cigaretes suka 
Iš lapų ir jas rūko, 
Nes trūksta pinigų. 
Montrealio kavinėse, 
Kur nieks rimties neardo, 
Nors kartais ir paspardo... 
Taip veria gilyn širdį 
Daug sakančios jo akys, 
Kad stingsta širdis plakus... 
Nepirkęs aukso žiedo 
Mergaitėms meilę gieda, 
Kol dar pilni stiklai. 
Tik josios taip apviltas 
Pabundu prakaito išpiltas, 
Ir žemėn patenku.
O kol žaizda užgyja, 
širdyje vien tik lyja, 
Užmiršt sunku, sunku...

NAUJŲ METŲ 
LINKĖJIMAI

Klebonui — pasitarus su ma 
joru Fournier pastatyti Mount 
Royal kalne jaunimo centrą. 
Direktorium pakviesti tėv. Ku 
bilių. Taip pat linkim palaiky 
ti glaudžius ryšius su tuntinin 
ku, kad būtų pakeltas iŠ skil 
tininko bent į vyr. skiltininko 
laipsnį.

P. Kęsgailai — įsigyti kele 
tą žodynų padidinti savo iškal 
bingumui.

P. Nagiui — nusiprikti nau 
ją beretę, nes dabartinė nuo 
didelio nešiojimo savo gyveni 
mą jau baigia.

P. Kardeliui — įsteigti „Ne 
priklausomoj Lietuvoj" naują 
humoro skyrelį.

Tautinių šokių Grupei—pa 
sistatyti auditoriją, kur galėtų • 
vykti šokių repeticijos. i

P. Lukoševičienei — tapti ;

savo 1954 m. rugpjūčio 23 d. 
posėdy naujai organizacijai 
parinko Assembly of Captive 
European Nations (ACEN) 
vardą, arba lietuviškai — Pa 
vergtųjų Europos Tautų Sei 
mas (PET).

Pirmoji PET posėdija įvyko 
1954 m. rugsėjo 20—21 dd. Jo 
je visų buvo pritarta sudarytą 
jai formai ir vardui bei susi 
tvarkyta formaliai — išrinkti 
ar kitaip sudaryti vadovauja 
mieji ir veiklos oi ganai.

PET nariais yra: Tautinis 
Albanijos Laisvės Komitetas, 
Tautinis Bulgarijos Komite 
tas, Laisvosios Čekoslovakijos 
Taryba, Estijos Laisvės Komi 
tetas, Tautinė Vengrijos Tary 
ba, Latvijos Laisvės Komite 
tas, Lietuvos Laisvės Komite 
tas, Tautinis Lenkijos Demo 
kratų Komitetas ir Politinė 
Lenkijos Taryba ir Tautinis 
Rumunijos Komitetas.

Kaip matome, į PET įeina 
dvi Lenkijos organizacijos, nes 
lenkai dar ligšiol nesusitaria. 
Bet jų abiejų atstovų skaičius 
yra ne didesnis už kitų tautų 
atstovų skaičių, būtent 16.

PET yra sudaryta JT orga 
nizacijos pavyzdžiu. JT daly 
vauja laisvieji kraštai ir joje 
delegacijos kalba savo laisvų 
jų kraštų vardu, o PET daly 
vauja pavergtieji kraštai ir čia 
delegacijos kalba pavergtojo 
krašto vardu. JT yra 82 na 
riai, o PET — 9. Kadangi PET 
kalba pavergtųjų kraštų var 
du, tai tautinių delegacijų na 
riais tegali būti asmens, 
nepriėmę svetimos pilietybės; 
kitaip būtų priešinga egzilų 
principui.

PET nariais, be balso teises, 
bar yra šios tarptautinės or 
ganizacįjos: Centro Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun 
ga, Tarptautinė Ūkininkų Są 
junga. Centro Europos Demo 
kratinė Liberalų Sąjunga ir 
Centro ir Rytų Europos Sočia 
listų Sąjunga.

Dėl PET struktūros, kuri 
buvo norėta turėti analogine 
JT, tikraisiais su balso teise na 
riaisais tegalėjo būti tik tauti 
nės, bet ne tarptautinės orga 
nizacijos.

Tarptautinių organizacijų 
delegatai visuose seimų ir ko 
misijų posėdžiuose, išskiriant 
balsavimo teisę, dalyvauja ly 
giomis su visais delegatais. 
Šių organizacijų delegacijos 
susideda iš 6 narių. Dėl šito 
kio nusistatymo buvo ir nesu 
sipratimų su tarptautinėmis or 
ganizacijomis. Pamažu nuo 
monės išsilygino ir darbas ei 
na ramiai.

3. DARBO ORGANIZACIJA 
PLEČIAMA.

Metus kitus veikusios, PET 
įsigijo daugiau svorio ir reikš 
mės laisvajame pasaulyje. Tai 
paskatino PET praplėsti savo 
darbo sritis iš JAV į kitus 
kraštus, įsteigiant juose savas 
„ambasadas“ — sekretoriatus. 
Ir taip Paryžiuje, Bonoje ir 
Londone 1956 m. buvo įsteig 
ti sekretoriatai, kuriuose pašto 
viai dirba po tris asmenis — 
vedėjas, spaudos atašė ir sekre 
torius.

Šitų sekretoriatų uždavinys:

se sekretoriatai yra: sekti tų 
kraštų politiką, ypač politiką 
pavergtųjų atžvilgiu, bei jų 
kontaktus su Sovietais; visapu 
siškai informuoti PET; iš čia 
gautus nurodymus perduoti 
anoms vyriausybėms; infor 
muoti vietinę spaudą ir t. t.

To negana, viso laisvojo pa 
šaulio sostinėse, kur tik esama 
pavergtųjų tautų egzilų, yra 
steigiamos PET delegacijos. 
Delegacijas sudaro po du ats 
tovu nuo kiekvienos tautos. 
Vietomis delegacijos susideda 
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McGill univeristeto direktore.
Krepšinio komandai — nuga

Įėjus visas Kanados krepšinio 
komandas sumalti ir Globetrot 
terš į miltus.

Visam besimokančiam jauni
’ mui — visada atsiminti gerą 

lietuvišką patarlę ,,Darbas ne 
zuikis, nepabėgs".

KRONIKOS ŽINIOS
— Clark Gable susirūpino 

sužinojęs, kad mūsų kylantis 
aktorius Mažeika žada greitu 
laiku atsirasti Hollywoode.

— Yra steigiamas don Žua 
no Gyčio fan-klūbas. Jam ga 
Ii priklausyti visos gavusios jo 
nuotrauką.

—Lukoševičius šiuo laiku 
yra labai užsiėmęs astronomi 
ja, ypatingai jį domina Saulės 
karštumas.

— Gražina pakeitė muilą iš 
Life-buoy į Vicky-boy.

— Marytė Ekberg rengiasi 
išvažiuoti į Torontą, bet kol 
kas Montrealyje ją sulaiko 
magnetas Centrukas.

— Viena montrealietė kons 
tatavo: „Kai išpjovė apendici'^ilti ryšininkais tarp PET ir 
tą, man visai berniukai nebe v^fiausybių tų kraštų, kuriuo 
įdomūs".

— „Tauras“ prarado labai 
svarbų žaidėją Morkūną, nes 
krepšinis kenkė jo muskulų 
augimui. Visi vyrai be figūrų 
kreipkitės pas Algį. Muskulai 
garantuoti arba pinigai prąži 
narni.

— Atitaisomas gandas: Ne 
buv. zakristijono šuva paleis 
tas su II Sputniku, nes paleis 
ta Laika, o ne Peter.

— Yra pranešta didelė pa 
žanga Rusijoje — dabar visi 
jos gyventojai žino, kad yra to 
ks daiktas vadinamas „trauki: >" 
nys“, nors dar ne visi sovietų 
gyventojai yra matę.

— Maskva taip pat praneša, 
kad po ilgų tyrinėjimų nuspręs 
ta, kad rusai, o ne amerikonai, 
išrado marmeladą ir kramtomą 
gumą.

Laisva tribūna

MOTIEJAUS ATSAKYMAS APUOKUI
Ne vienas perskaitęs Apuo 

ko kaltinimų sąrašą, pamanys, 
kad štai galų gale susipešė dvi 
Niagaros pusiasalio lietuviš 
kos bendruomenės, kurių pag 
rindinis tikslas yra nesipešti. 
Tokį klaidingą įspūdį, grei 
čiausiai nė pats to nepermaty 
damas, bando sudaryti musų 
kaimynas Apuokas. Nes abi 
bendruomenes apylinkės tik 
rumoje gražiai veikia.

Nėra abejones, kad Apuoko 
gausiuose priekaištuose yra da 
lis tiesos. Juk kiekvienas daik 
tas mažiausia turi dvi puses.

Bet vienos b-nės nesklandu 
mai daromi kitai gali ir turi 
būti Motiejaus manymu aptar 
ti ir panaikinami abiem bend 
ruomenėm pasitaius, susita 
rus, atsiklausus, o ne vienai 
jv-

Juk taip visad anksčiau bu 
vo. Bendras ir glaudus bendra 
darbiavimas čia visad klestėjo, 
tad kodėl dabar reiktų tą visą 
keisti dėl nedidelių vieno ar 
kito asmens ambicijų?

Apuoko būdas atimti iš vie 
nos bendruomenės 5-sios L. 
dienos rengimo laurus ar ne 
laurus ir juos perduoti specifiš 
kai kitai ar dar kitai, yra be 
abejo asmeniškas aktas, išryš 
kinąs Apuoko norą pasirodyti 
labai svarbiu laurų skirstyto 
ju. Esmėje gi visiškai nesvar 
bu, kuri bendruomenė dirbo 
daugiau, kuri mažiau, kuris as 
muo daugiau, kuris mažiau, 
bet svarbu, kad darbas buvo 
atliktas pasigėrėtinai gražiai 
ir iš šito mūsų visa Kanados 
lietuviška bendruomenė ir sem 
sis stiprybę ateičiai.

Taip pat Apuokas bereikahn 
gai savo priekaištų sąraše nau 
doja priemones suvest asmeniš 
kas sąskaitas su artimais kai 
mynais.

Viena Motiejus norėtų dar 
kartą pakąrtoti: Motiejus per 
eilę savo rašinėjimų, niekad 
nieko nėra užgavęs, pažeidęs 
ar pažeminęs. Kaip štai šiuo 
atveju, taip ir praeityje Motie 
jus išeina tik atsakyti ir 
antrą reikalo pusę pagal 
ną principą: „Audiatur et 
tėra pars I“

Ir šiame rašinyje Motiejus 
kalbe ne iŠ pykčio, bet is tik 
ros lietuviškos širdies į Apuo 
ką, o kalbėti yra ko, nes lietu 
vybės veikimas šiais svarbiais 
pasaulio formacijos laikais 
ri švytėti.

Apuokas daug skaudžių 
džių pasakė lietuvio ausiai 
net apie ramovėnus, kurie var 
gu ką bendro turi su šiais di 
džiais dalykais. Jie įsikūrė ne 
Lietuvoje, bet po kai o Ameri 
koje ir štai Niagaroje. Nėra 
jų tarpe jokių riebių algų ėmė 
jų, apie kurias tiek kalba Apuo 
kas. Beveik visi jie daugiausia 
ūkininkų sūnūs.

Apuoko mintis, kad Lietu

darbas
5410 SIXTH AVE. 
BROOKLYN 20. N. Y.

už 
se 
ai

tu

žo 
ir

vos kariuomene turėjo kariau 
ti nežiūrint kas jai atsitiktų, 
yra gana graži ir patraukli ir 
nemaža žmonių musų tautoje 
taip galvoja. 1'aCiau Karinome 
nė nekariavo ir neįmanoma nu 
rodyti, kas dėl to kaltas. Kai 
tinti vien tik tą ar kitą — ga 
Įima, bet vargu naudinga, iri 
kalai nuo to nepasikeis. Is ki 
tos puses, yra daug ir tokių, ir 
bene didesnė lietuviškos visuo 
menės pusė, kurie galvoja, jog 
gerai kad nekariavo, nes vis 
tiek nieko nebūtų iškariavę, u 
butų žuvę daugelis tūkstančių 
musų vyrų.

Turi tiesos Apuokas, kad au 
kos gaivina ir stiprina tautą, 
bet palaukime /vaicįmimo ga 
lo! Dar veiksmas nepasibaigė. 
Dar net augsčiausio veiksmo 
Įtempimo nebuvo. Kad jis ar 
ėja — visi mes jaučiame ir ži 

nome. Kai veiksmas pasibaigs, 
taua jau tikrai žinosime, kaip 
mes savo rolę atlikome.

Užuot bandęs sumalti ramo 
vėnus Apuokas geriau padary 
tų pats | juos įstodamas. Visų 
čia gerbiamiems lietuviams 
ūkininkams, kurie be jokio at 
lyginimo netik leidžia naudo 
tis ramovėnams savo nuosavy 
bes patogumais, oet taip pat 
mielai leidžia savo ūkio gražio 
je aikštėje rengti šventes, mi 
nėjimus, gegužines n net sk 
autų stovyklas ir tai visa — 
kada tik nori — ir ne mažiau 
šio atlyginimo — Apuokas, 
galėtų geriau parašyti pagyri 
mo laišką.

Gražus buvo mūsų laisvės 
gyvenimas ir nereikia mjoti 
vieno kito ir netaip alliKto ua 
lyko. Kitos tautos dar didės 
nių klaidų ir nepatogumų pusi 
daro.

Vilniečiai negerai pasiskel 
be turį išimtina^ teises ruošti 
jonines Wellande visai su juo 
nepasitarę.

Taigi bent išvadų gale Apuo 
kas ir Motiejus aiškiai sutaria, 
nes ištiktųjų nėra ko nesutar 
ti. Abiejų bendruomenių visi 
tautiečiai sutaria ir vieni kitus 
gražiai palaiko ir paremia. 
Reiktų sį momentą išplėsti 
tiek, kad kiekviename paren 
gimė dalyvautų kuo daugiau 
šia abiejų bendruomenių zmo 
nių, net jei tam tektų kiek ir 
pasidarbuoti. Tas verta, ii at 
rodo, jau vėl gera pradžia yra 
padaryta, tiek per medžiotojų 
vakarą, tiek per naujų metų 
sutikimą, kurie abu įvyko Wel 
landė ir labai gražiai praėjo.

Ateityje bendradarbiausime 
arčiau, kad jokiems nesusipra 
timams vietos nebeliktų.

Motiejus

N L red. mielai duoda vietos 
išsiaiškinti šios rūšies klausi 
mus, bet prašo tai daryti rim 
tai, esmingai ir be užgaulioji 
mų.

VISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO 

IR LITERATOROS ŽURNALAS

atstovauja žmogų, laisvą nuo prietarų ir baimės; gina kultu 
rą, Pagristą humanistinėmis vertybėmis; stebi Lietuvos, iš 
eiyijos ir pasaulio gyvenimą; apjungia kūrėjus, kurių kritiška 
mintis ir šviežias žodis atveria skaitytojui naujus akiračius.

Išeina keturis kartus metuose. Ligi 1958 m. balandžio 15 d. 
žurnalą galima užsisakyti sena kaina: $2 metams, $5 trejiems 
metams; studentams — $1.50 metams. Paskiras numeris —— 
4.1 Į Norintiems susipažinti vienas numeris siunčiamas'dovanai.

■ ' v
Naujas'numeris yra didelio formato, 60 psl., naujas viršelis, 20 nuotraukų blizganičame po 
pieriuje. fame rašo: K. Bielinis, A. Camus, A. J. Greimas, J. Jakš-Tyris, Step’T Kairys, 
J. Kaminskas, J. Kėkštas, J. Kiznis, A. Landsbergis, J. Mekas, Cz. Milosz’, J. Repečka, n’ 
Valaitienė, A. Vienuolis, J. Vilčinskas ir kiti.
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Konfliktas dėl Prancūzijos 
Katalikų Bažnyčios 

„savu” kelių...
N. L. BENDRADARBIO Iš PARYŽIAUS

Prancūzijos Kataliku Bar: 
nyčia jau ilgus šimtmečius vis 
rungiasi su Vatikanu, kad tu 
retu nors šiek tiek savosios ini 
ciatyvos skelbiant krikščiony 
bes mokslą. Šiomis dienomis, 
toje srityje Vatikanas vėl pa 
daręs priekaištus Prancūzijos 
kataliku bažnyčiai. Roma, ats 
kiru Įsakymu, davusi paredy 
mą Prancūzijos episkopatui, 
kad pastarasis Prancūzijos re 
liginę pedagogiką visiškai su 
bjrdinuotų Romos ortodoksi 
niam dogmatizmui ir... išsiža 
dėtu savo paklydimu 1!!

Rimčiausias Prancūzijos 
laikraštis „Le Monde“, ypač 
kiek tas liečia priešingumus 
tarp dogmatinių nuostatų bei 
praktinės religinės pedagogi 
kos sritype, kilusius nesusipra 
timus pavadino „labai rimta 
disharmonija tarp Prancūzi 
jos Episkopato ir Vatikano, 
liečiančią ne tik apaštalavimą, 
bet tam tikra prasme net n es 
mines Bažnyčios dogmas“.

Prancūzijos kardinolų Lie 
nart, Gerlier ir Feltin rašte, 
paskelbtame Prancūzijos Vys 
kupų konferencijos vardu, 
lead; „Šventojo Sosto paiėdy 
mu, toujau pat, tmi būti pada 
ryti esminiai pakeitimai rcligi 
jos mokymo struktūroje bei 
metode. Remiantis Šventojo 
Officiumo Romoje demaršu, 
kanauninkas Colomb iš Saint- 
Sulpice (seminarinės!) bažny 
čios, Katachetinių Studijų Cen 
trinio Instituto direktorius ir 
drauge religijos mokymo rei 
kalams Vyskupų Komisijos 
sekretorius, o taip pat ir tos 
pat bažnyčios klebonas Coud 
reau, Augštųjų Katachetinių 
Studijų Instituto (prie Kata 
likų Kolledžo Paryžiuje) direk 
torius tapo savo pareigose su 
spenduoti!!!

Šventasis Officiumas, įsteig 
tas 1542 metais kaipo augščiau 
sias bažnyčios teismas, ir šian 
dieną saugo tikėjimo esmės 
bei dogmų formos grynumo 
reikalus, todėl jo toks griežtas 
ir esminis sprendimas paliečia 
ne tik tuos du dvasininkus (ku 
rių ši byla, kaip dera Inkvizici 
niam Teismui, buvo nagrinėja 
ma slaptai, be jųjų dalyvavi 
mo), bet ir augštuosius Pran 
cūzijos dvasininkus. Episkopą 
tą.

Kardinolas Feltinas, Pary

žiaus arkivyskupas ir Aix-en- 
-Provence Arkivyskupas, ku 
rie esmėje yra atsakingi už 
abiejų institutų direktorių eig 
seną, neabejotinai pasijautė to 
kiu sprendimu paliesti, ypač 
atsižvelgiant į jojo suformula 
vimą ir stilių, kaip svetimą pr 
ancūzų galvosenai! To paties 
„Le Mond" nuomone, Roma 
turėtų neužmiršti apie kadai 
se buvusi t. v. „gallikanišką 
reflexą“, kuris siandeiną būtų 
dideliausiu nonsenu, nes būtų 
neabejotinu anachronizmu.

O juk „galhkaniskas reflex 
as“ ir galikamškos tendenci 
jos pusei tūkstančio metų tei 
kė Prancūziaji bei josios Epis 
kopato ir karalių pažiūroms į 
Romą tam tikrą atspalvį. Juk 
galikamzmo tikslas buvo jsteig 
ti savo atskirą bažnyčią, visiš 
kai nepriklausomą nuo Popie 
žiaus, savystovią, galiišką vals 
tybinę bažnyčią Prancūzijai. 
Prancūzijos gallikanistaiXIII, 
XIV ir XV šimtmečiuose ne 
pripažindavo Popiežiaus ne 
klaidingumo ir ginčijo Popie 
žiaus primatą ne tik Prancūzi 
jos karaliaus svietiškos vai 
džio satžvilgiu, bet lygiai taip 
pat ir Prancūzijos Vyskupų 
atžvilgiu. Tiesa, nuo Napoleo 
no žlugimo laikų nėra atviro 
ginčo dėl „gallikaniškų lais 
vių“, tačiau Prancūzijos d.va 
sininkų ir katalikų „neprikiau 
somumo“ tendencijos „Romos 
primato“ atžvilgiu ir toliau 
kunkuliuoja, nors tos tenden 
cijos š i an d i e n ą ir 
neturi tikslo susprogdinti Baž 
nyčios vieningumą ar ginčyti 
Popiežiaus autoritetą. Šiandie 
ninis ginčas tarp Prancūzijos 
Episkopato bei Vatikano lab 
jau paliečia Bažnyčios ateities 
problemas. Čia neabejotina, jog 
Prancūzijos katalikai stovi pa 
žangos, kelio i ateitį priešaky 
je!!!

Katalikiškame pasaulyje 
Prancūzijos katalikai yra zi 
nomi kaipo „progresistai“, ku 
rie skelbdami knkšionybes mu 
kslą nori atsižvelgti į sociali 
nes sąlygas, o taip pat ir j pas 
kutiniųjų dešimtmečių žmoni 
jos raidą. Katalikų Visuotinos 
bažnyčios eilėse progresistų 
sparnui priešinasi „inlegialis 
tai“, kurie tvirtai laikosi Ro 
mos ortodoksijos.

Taip, „integrahstai“ užrne

ta „progresistams“, jog pasta 
rieji, skelbdami dogmas, dali 
nai tas dogmas nuslepia ai 
„vaidina“, kad taip netikinčių 
jų rastų geresnį pritarimą. 
Esą, savitas dogmos pavaizda 
vilnas ar „vaidinimas“ jau ve 
da prie atskalūniškumo, here 
zijos. Tokie priekaištai kaip 
tik šiemet ir buvo nukreipti Į 
tuos abu dvasininkus bei reli
gijos mokymo Vyskupų komi 
siją, kuriai pirmininkavo Aix 
-en-Province Arkivyskupas. 
Kanauninkas Colomb buvo 
kaip tik paruošęs „progresisti 
nį katekizmą“, kur pasiremia 
nt Šventraščiu, veik kiekviena 
me puslapyje pavyzdžiai buvo 
pateikti iš XX šimtmečio dar 
bininkijos gyvenimo ir kur 
Kristus buvo pavaizduotas kai 
po jaunas fabriko darbininkas. 
Tame katakizme dogmos bei 
Katalikybės Moralės dėsniai 
buvo pritaikyti, ,,priderinti“ 
prie šių laikų socialinio milieu.

Toji „progresistinc metodi 
ka“, lygiai kaip ir socialiai pro 
gresyvinė kryptis bei atspal 
vis naujojo prancūziško kata 
kizmo labai nepatiko Ševntojo 
Officiumo vadovams. Ryšį su 
Officiumu intervencija, Pary 
žiaus kairiųjų demokratų iaik 
rastis ,,Combat“, komentuoda 
mas Prancūzijos Episkopato 
kapituliaciją, išsireiškė, kad, 

girdi „Vatikane, lygiai kaip ir 
Prancūzijos konservatistų tar 
pe, mieliau norima uostyti ko 
munistinius kvepalus ne evan 
gėliškos ugnies saldųj} kva 
pą“. Nors, buvęs Prancūzijos 
ambasadorius prie V atikano, 
W. d'Ormesson guodžia Pran 
cūzijos dvasininkus, sas.yda 
mas, kad, girdi „Prancūzijos 
misija dvasiniame pasaulyje 
yra susieta visų puma su ten 
dencija būti neramiai, nuolat 
vis jieškoti naujų kelių ir juos 
rasti. Koks uiuingas pašauki 
mas! Kokia tai Dievo malonė, 
kuri prancūziškai sielai tą ug 
nį įdėjo“. Kaip toliau rutuiiuo 
sis „kunigo-darbininko“ judė 
jimas, kuris kaip tik kilo Pran 
cūzijoje ir kuris glaudžia^ su 
visuo tuo siejasi, šiandieną dar 
sunku pasakyti. Bažnyčia re 
miasi dogmomis, bet gyvojo 
gyvenimo formų įvairumas to 
ks didelis, jog ne visuomet, 
kaip tai gali iš pirmo žvilgsnio 
atrodyti, tos formos gali sutilp 
ti dogmose.

Vėl naujas lapas jieškojime 
naujų kelių, naujų formų Kata 
likybės mokslui skelbti. ę 

Rimvydas.
Praktika rodo, kad sotus ir 

ištaigingas gyvenimas žmones 
skaldo ir nesantaikon veda,

JONAS AISTIS

Ak, kaip nuostabiai tos žvaigždes žėri. . . 
Jų taip nieks nematė, kaip tu jas matai, 
Nes tik tau naktis akis atvėrė 
Ir vienam tau žydi ir alsuoja visa tai!

Be tavęs neoštų, nekristų rasa, 
Be tavęe neoštų, nekristų rasa, 
Nespindėtų nei dangaus šviesylai 
Ir pragaištų, nugarmėtų visata visa. . .

Nors gal nieks tavęs nepastebėjo, 
Nors gal niekas tavęs čia nepasigęs, 
Bet, kai mirsi .mirs diena ir vėjas, 
Ir visi, visi žvaigždynai su tavim užges!

(Iš J. Aisčio knygos „Kristaliniam karste“).

GRAŽINA
SVAJONĖ
Pasėdėt pajūryj, 
Taip prie pat vandens: 
Vasara jaunystės 
Gal pasivaidens.
Ir klausyt, ką šaukia
Vėjas neramus:
Gal jisai paršauks mum 
Aidą iš namų.
Ant akmens mes sėdim, 
Visą naktį žiūrim, 
O tik mėnuo plaukia 
Debesinėm burėm.
Ir nė vieno aido
Gintaro šalies — 
Jūra nebegali 
Ilgesio užliet.

TULAUSKAITĖ
PAVASARIS
Saulė supasi lėtai 
Žieduose alyvų, 
Širdį plasdančią laikai 
Lyg balandį gyvą.

Sėja vakaras aidus 
Ir dainų ir juoko.
Ko aš jieškau, nerandu, 
Pasakyt nemoku.

Tartum buriniai laivai 
plauko debesėliai, 
Nežinai, nei kur buvai, 
Nei kur grįši vėliai.

(Iš naujo leidinio 
„Rugsėjo žvaigždės“).

Mosklo - Technikos naujienos

vargas gi — krūvon suspiečia. ekspedicija,

KELIONĖ į PIETŲ AŠIGALI
Pietų ašigalis pirmą kartą 

aplankytas 1911 metais norve 
go Amundseno ir anglo Scott. 
Dabar ašigaliai nesunkiai per 
skrendami lėktuvų, bet kitu 
būdu jie sunkiai pasiekiami.

Šiemet, Geoliziniais metais, 
yra pasiryąta plačiu mastu iš 
tirti Pietų ašigalis. Tuo tikslu 
nuo pernai metų ten, Pietų aši 
galio kontinento, kuris yra šeš 
tasis kontinentas, pakrasčiuo 
se mokslines tyrinėjimo bazes 
yra įkūrusios kelios valstybės. 
Dabar vienos jau įvykdė savo 
žygius iš bazių Į ašigalį, kitos 
dar vykdo.

Edmund Hillary, Everesto 
kalnų nugalėtojas, pasiekė pie 
tų ašigalį kartu su 4 kitais 
naujazelandieČiais.

Apie 1,200 mylių kelią Hilla 
ry ekspedicija nužygiavo pės 
čiom ir vikšriniu traktorium 
nuo spalio 14 d. Jis pasileido 
iš Scotto bazės apytikriai tuo 
pačiu keliu, kaip ir anglų tyri 
nėtojas laivyno kapitonas, Ro 
bert Scott, 1911-12 metais.

Iš antro Antarktikos kranto 
tuo pat laiku pasileido anglų

Fuchs. Jis lenktynes į pietų 
ašigalį pralaimėjo. Bet tikisi 
būti pirmuoju, kuris būtų per 
keliavęs Antarktiką nuo vieno 
kranto iki kito per ašigalį.

Sovietų mokslinė ekspedici 
ja iš Mirnyj stoties išvyko 30 
specialių tam reikalui trokų. 
Grupėje yra 23 mokslininkai. 
Jie turi 25 tonas reikmenų, spe 
cialias „stubeles“, traktorius, 
kuro ir kitokių reikmenų. Iš 
Mirnyj iki Pietinio ašigalio yra 
1,500 mylių.

Prisimenant praeitį, galima 
pasakyti, kad 1911 metais iš 
sirengė į pietų ašigalį dvi ko 
mandos: norvegų, vadovauja 
ma Roald Amundseno, ir ang 
lų su kpt. Scott. Kai Scottas 
pasiekė pietų ašigalį, jis pama 
tė plevėsuojant norvegų vėlia 
va. Amundsenas buvo pirmas, 
kuris pasiekė pietų ašigalį.

Grįžtant atgal iš ašigalio į 
stovyklą, netoli McMurdo įlan 
kos, Robert Scott žuvo nuo šal 
čio su visais 5 palydovais.

Gal nuo šalčio dabartiniais 
laikais ir jų techniškomis gali 
mybėmis neteks niekam mirti-

vadovaujant Dr. -sušalti, bet ir dabar tos kelio

nės yra labai sunkios, nors 
Pietų ašigalis jau daugelio ke 
liauninkų yra aplankytas, jų 
tarpe ir pernai mirusio JAV 
kapitono Byrd.

STATOMAS NEPAPRASTO
greičio lėktuvas

Amerikos lakūnas pasiekė 
greičio rekordą — 1,207,6 my 
lios per valandą. Bet tas lėktų 
vas, kuris yra statomas Ameri 
koje, skris po 2,000 mylių per 
valandą. Tai bus ypatingas 
lėktuvas, kuris yra vadinamas 
cheminiu, nes jis vartos chemi 
nį kurą. Tiksliau kalbant, šis 
cheminis lėktuvas, tikrumoje- 
-bombonešis, galės skrist 2,200 
mylių per valandą 100 t ūks 
tančių pėdų augštyje.

JAV-bių karo aviacija suda 
rė sntartį su North American 
Aviation Inc. pagaminti tą che 
minį bombonešį, vadinamą W 
S-110-A, kuris pajėgs nuskris 
ti į bet kurį kitą kontinentą ir 
sugrįžti, pakely nepapildyda 
mas kuro. Tai bus sprausminis 
lėktuvas, kurio motorus mai 
tins naujas cheminis kuras.

PIRMAS ATOMINIS LĖK 
TUVAS BUS 

HIDROPLANAS
Amerika susirūpinusi kaip 

galima greičiau ir kaip galima 
stipriau apsiginkluoti, nes so 
vietinė grėsme auga labai spar 
čiai. Yra didelis susirūpinimas 
panaudoti moderniškiausią 
priemonę — atomo energiją. 
Dabar ruošiamas jau atominis 
lėktuvas. Kadangi prietaisas, 
kuris skaldo atomus — atomi 
nis reaktorius ■— yra gana di 
delio formato, tai yra pasiūly 
ta pirmąjį atominį lėktuvą, ku 
ris turi būti didelis, daiyti hid 
roplaną, kad tokiam lėktuvui 
pakilti nereikėtų daryti specia 
lauš aerodromo, nes jūros plo 
tai yra geriausis aerodromas, 
o jis prieinamas tiktai hidrop 
lanui.

JAV STATYSIS BALISTINĮ 
POVANDENINI LAIVĄ
JAV laivyno tarnyboj jau 

yra 3 atominiai povandeniniai 
laivai (Nautilus, Seawoif ir 
Skate). Bet jie nėra pritaikyti 
balistinėms raketoms su atomi 
nėmis galvomis. Laivynas ti 
kiši pastatyti pirmą tokį povan 
deninį laivą 1960-61 metais. 
Tikimasi, kad JAV kasmet pa 
statys po kelis tokius laivus.

TREČIASIS JAV ATOMI 
NIS SUBMARINAS

Tai yra submarinas „Ska 
te“. Jis yra mažesnis negu an 
ksčiau pastatyti povandeni 
niai atominiai laivai „Nauti

Nukelta į 5-tą pusi.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
13.
Jadvyga, parvykusi j tėviškę, jau is pat pirmos dienos 

ėmė akyliai žvalgytis, kas čia naujo bus (vykę per tuos dve 
jus jos nebuvimo metus. Ir diena iš dienos, juo plačiau u gi 
Jiau (stengė įžvelgti į dvaro gyvenimą ir santykius, juo tam 
siau niaukėsi jos veidas, juo dažniau rūsti raukšlelė jsibrėžda 
vo tarp jos antakių.

Pirmiausia ji išlandžiojo sodą ir parką, apėjo ir apžiurę 
jo dvaro pastatus. Vieną popietę, užklydusi už daržinių, ji su 
rado ir nuošalią pašiūrę su loviais ir rykščių ryšuliais pasie 
niuose. Baisus suvokimas nusmelkė jos širdį. Pamačiusi aar 
zineje bcsitriūsiantį vežėją Pranciškų, ji ėmė klausinėli, kas 
tai per patalpa ir kam skirti jos keisti įrengimai. Nenoromis 
leidosi Pranciškus į kalbas su panale. Ir jis per tuos dvejus 
metus atrodė pasikeitęs. Pagaliau vis dėlto pavyko Jadvygai 
j( prakalbinti. Ir ėmė pasakoti Pranciškus tokių dalykių, nuo 
kurių baisėjosi panelės širdis. Ji sužinojo apie koto Rubikio- 
-Rudžio pareigas, apie Bagdonų Jievutės išniekinimą, nupla 
kimą ir mirtį, apie Šilėnų ir kitų kaimų baudžiauninkų kivir 
čą su ponu Skrodskiu ir baisią egzekuciją, apie dvaro daromas 
skriaudas valstiečiams ir nepakeliamą jų vargą.

— Nėra šiame gyvenime laimės, panele, — kalbėjo baig 
damas Pranciškus, — bet jau tokio vargo ir neteisybių, kaip 
pas poną Skrodskį, — dovanokite panele, už atviiumą, — nie 
kur kitur nerasite.

Skaudu buvo Jadvygai klausyti tokių žodžių apie savo 
tėvą, ir tai dar iš tarno burnos!

— Taip, Pranciškau, sunkus buvo baudžiauninkų gyveni 
mas, — guodė jį Jadvyga, — bet baudžiava, matai, jau panai 
kinta. Dar metai kiti, atkovosime tėvynės laisvę, ir gyveni 
mas pagerės. Viskas virs kitaip.

— Baudžiava panaikinta, bet rykštės liko, — kartojo ve 
žėjas andai pasakytus žodžius. — Baudžiavą, sako, panaikino 
ciesorius, o rykštes, tur būt, mes patys turėsime panaikinti, 
— pridėjo jis, žiūrėdamas pro panelės petį kažkur Į tolį.

— Kaip tai patys? — nesuprato Jadvyga.
— O taip; kotus ir tijūnus ant sausos šakos, o rykštes 

pra k tirams...

Panelė nustebusi žiūrėjo į vežėją. Giliai įsišaknijęs po 
niško priešiškumo tarnui jausmas sujudo jos širdyje.

— Koks tu kerštingas pasidarei, Pranciškau.. Stebiuosi, 
kad tu dar tarnauji mano tėvui, o nesusidėjai su tais vyrukais, 
kurie pabėgę iš dvarų panelėse ir smuklėse žmones užpulūi 
nėja, — žybtelėjusi akimis, priekaištingai tarė Jadvyga.

— Ponus užpuldinėja ir visokius žandarus, unadnikus, 
— pataisė Pranciškus. — Aš kantrus. Palauksiu. Bus miate 
zas, imsiu dalgę, nes šauti nemoku, paskui gausiu žemės gaba 
lą ir gyvensiu be jokių ponų ant savo galvos.

— Ot, šitaip tai gerai šneki, — pagyrė jį Jadvyga.—Kai 
sukilsime, tai visi sukilsime — kaimiečiai ir ponai. Visi kar 
tu kovosime dėl tėvynės laisvės.

Bet Pranciškus abejingai numojo ranka:
— Nežinau, kas ta tėvynės laisvė, panele. Mes galvas 

guldysim už žemę, ir kad žmogus galėtų ramiai ją dirbti. Stip 
ti pusbadžiu ir kęsti rykštes baudžiauninkai jau nebenori. Štai 
už ką mes galvas guldysim.

— O kad gyventi gera būtų, reikia ir valdžios geresnes. 
Ciesoriaus valdžia visus spaudžia.

— Ne visus. Ponų nespaudžia. Panelė sakote, kad ir po 
nai sukils? Kodėl gi? Miestely girdėjau, vienas toks perėjų 
nas žmonėms kalbėjo, kad ponai nori panščizną grąžinti. Dėl 
to ir sukils. Visokių dabar šnekų prisiklausai.

Ilgai jam Jadvyga aiškino ruošiamo sukilimo tikslą, bet 
Pranciškus laikėsi savo: ponams sukilti ir lieti kraują nesą 
dėl ko.

Iš pasikalbėjimo su vežėju Jadvyga pamatė, kad valstie 
čius į sukilimą gali patraukti tiktai viltis gauti žemės, kad to 
kie dvarininkai, kaip jos tėvas, iškasė prarają tarp bajorijos ir 
liaudies ir kad reiks labai didelių pastangų tai prarajai užly 
ginti. Štai jau dabar valdžios agentai sėja žmonėse nepasiti 
kėjimą bajorais dvarininkais, kad šie norį baudžiavą grąžinti.

Varšuvoje ji buvo daug skaičiusi ir prisiklausiusi viso 
kių kalbų apie chlopū padėtį ir jų santykius su ponais. O čia, 
tėvo dvare, ji rado gyvas tų dalykų iliustracijas. Ji labai mė 
go Mickevičiaus „Vėlines“. O nuplaktieji Rubikio loviuose 
baudžiauninkai ar neatsiliepia „Vėlinių“ Varno žodžiais:

Skaudūs buvo tavo karklai.
Po plakimo to antai
Kaulai nuo odos atšokę
Tartum ankštyse grūdai!
Ne, gailėtis tu nemoki!

Bet Jadvyga gailėtis moka. Varšuvoje ji išmoko ne tik 
domėtis visuomeniniais patriotiniais reikalais, bet ir jautriai, 

egzaltuotai, sentimentaliai į juos reaguoti. Įsivaizdavusi bau 
džiauninkų buitį, prisiminusi aną pašiūrę su loviais ir visa, ką 
apie tai girdėjo, Jadvyga gailiai atsidusta, ir ašaromis pasrū 
va jos akys. Ne, ji ir toliau nevengs nei Pranciškaus, nei ki 
tų dvaro žmonių. Ji nori viską žinoti ir būti visam kam pasi 
ruošusi.

Artimiausi Jadvygai žmonės buvo Agota ir naujoji kam 
barinė Katre. Agota apsenusi ir dar labjau papilnėjusi, bet 
panelei buvo po senovei artima ir miela. Jadvyga greitai pa 
stebėjo, kad Agota naująją kambarinę yra paėmusi j ypatingą 
savo globą, ir panoro sužinoti tokio elgesio priežastį.

— Agota, — užkalbino ją sykį, — ar šita Katrytė nėra 
kartais tavo giminaitė, kad tu ja taip rūpiniesi?

— Ne, panele, ne giminaitė. Šiaipsau gera mergaitė, ar 
ne tiesa?

— Ir man atrodo, kad gera.
— Ir graži, ar ne tiesa? — šyptelėjo Agota.
— Taip, — sutiko Jadvyga. — Tinkamai aprengta, su 

šukuota, ji būtų net ir labai graži.
Agota atsiduso ir patylėjusi ėmė kalbėti:
— Aš noriu panelei kai ką pasakyti, bet vis nedrįsau, čia 

reikalas toks nemalonus... Čia, mat, reikia kalbėti ir apie 
poną, ir apie mane ir apie tą Katrytę. Aš būčiau dar tylėjusi, 
bet jau kai ką pastebėjau. Negaliu tylėti. Panelė jau nebeina 
ža mergaitė, mokyta, daug ko mačiusi, suprasi ir dovanosi.

Jadvyga su augančia nerimastim klausė tos įžangos, ne 
jučiomis suvokdama, koks čia bus tasai reikalas. Argi ji ne 
pažinojo savo tėvo, argi Pranciškaus pasakojimas apie tą bai 
su atsitikimą nepatvirtino jos (tarimų? Tad, nors mielai bū 
tų pasilikusi apie nieką nežinanti, tačiau suspausta širdžia 
skatino Agotą viską atvirai pasakyti.

Ir ėmė Agota pasakoti apie save ir savo jaunystę, ir kaip 
ponas Skrodskis ją išnaudojo ir pražudė, o dabar nori ja visiš 
kai nusikratyti ir iš rūmų išguiti. Paskui ji ėmė kalbėti apie 
Katrę, kaip ponas Skrodskis ją pamatė ir susižavėjo ir kaip 
prievaizda Pšemickis išpildė jo norą — padarė tą kaimietę rū 
mų kambarine. O ją buvo norėjęs vesti jos kaimynas Petras 
Balsys. Jis dabar galįs ponui Skrodskiui keršyti, kaip ir Pra 
naitis už Bagdonų Jievutę.

Gedos ir pykčio draskoma klausė Jadvyga to senosios 
kambarinės pasakojimo apie savo tėvą. Tai štai kokių esama 
santykių tarp dvaro ir liaudies tikiu svarbiu, lemtingu tėvy 
nės istorijos momentu! Nebent Pranciškus ir Agota būtų 
menkniekius išpūtę ir jos tėvą stačiai apšmeižę. Bet Jadvyga 
jautė, kad jie sako tiesą. (d. b.)
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Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

dinas, darbą būtu galima prily 
ginti peiliui ar ugniai: tinka 
mai, protingai naudojant — 
bus gėrybė, o netinkamai, ne 
atsargiai — nelaimė.

Kaip žinom, ^pasaulis yra 
labai įvairus: kalnai, slėniai, 
miškai, dykumos, ledynai, van 
denynai, didmiesčiai. Šimtme 
čius gyvenant atitinkamose 

oda vietose kuriasi sąlygoms tinka 
mos profesijos, papročiai, įpro 
čiai ir... ligos.

Senovės laikais bei viduram 
žiais niekas nesidimėjo profe 
sinėmis ligmis ir niekas ne 
kvaršino sau galvos dėl kom 
pensacijų fabrikams, netekusie 
ms sveikatos ar gyvybės ryšy 
su darbu . Darbininku buvo 
šiek tiek domimasi tik tol, kol 
jis buvo darbingas, kol iš jo bu 
vo darbdaviui nauda, . .

Bene pirmuoju žiburėliu 
anose tamsybėse buvo Theoph 
rastus Bonbastus von Hohen 
heim, vėliau pasivadinęs Para 
celsus ir tuo vardu jis žinomas 
medicinos istorijoj. Paracel 

sus gimė 1493 m. Einsiedein'e, 
Šveicarijoj, o mirė 1541 m. 
Salzburg'e. Jis buvo didelis 
nuotykių jieškotojas ir apke 
liavo keiioliką valstybių, kurių 
tarpe buvo ir Lietuva. Paracel 
sus savo garbintojų buvo vadi 
namas „Medicinos Liuteriu“. 
Jis buvo keistuolis filosofas ir 
gydomosios medicinos srity 
nieko gero nedavė. Bet jis pir 
masis pastebėjo ryšį tarp pro 
fesijos ir ligos. Jis ypač dome 
josi kasyklų daribninkų ligo 
mis, o taip pat kvėpavimo or 
ganų ligomis, susijusiomis su 
darbu metalo liejyklose, 
pirmasis atkreipė dėmesį į ch 
ronišką apsinuodijimą arseni 
ku ir gyvsidabriu kai kuriose 
anų lailaj profesijose.

Bet tikruoju profesinių ligų 
apaštalu buvo Bernardino Ra 
mazzani. Jis gimė Capri saloj 
1633 m. Studijavo Parmos 
Universitete ir ten gavo filo 
sofijos ir medicinos daktaro 
laipsnį. Dirbo Romos ir Rossi 
ligoninėse, o 1682 m. buvo iš 
rinktas teorinės medicinos pro 
fesorium Modenoj, kur profe 
soriavo ligi 1700 m., o tada 
Venecijos Respublikos buvo 
pakviestas praktiškosios medi 
cinos profesorium Padua Uni 
versitetan. Mirė 1714 m.

Ramazzini, kaip ir daugelis 
ano meto gydytojų, buvo vis 
pusiškai išsilavinęs žmogus 
(mat anais laikais visus moks 
lūs buvo galima išstudijuoti kią dirvą, 
per keletą metų!): jis buvo

Būkime sveiki!
RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS 

PROFESINĖS LIGOS
Visame pasaulyje jau taip 

yra įprasta, kad vieni žmonės 
yra gerbiami bei garbinami, ki 
ti smerkiami, niekinami, o dau 
guma — vadinamoji pilkoji mi 
nia — lieka visai nepastebėta. 
Jei suprasim, kad žmogus yra 
toks, kokį jį padaro begalės 
įvairiausių žinomų ir dar neži 
rtomų veiksnių, tai turėsim 
žmoniškąsias vertybes ir men 
kybes perkainoti.

Dažnas lietuvis kaimietis sa 
kydavo, kad vaikas yra tarsi 
molis, iš kurio galima nulipdy 
ti bet kokį žmogų. Šioj bau 
dies pažiūroj yra dalelė tiesos. 
Žinoma, negalima buvo reika 
lauti iš kaimiečio, kad jis žino 
tų tokias moksliškas prašmat 
nybes, kaip paveldėjimas, ge 
na i, radioaktyvumas, kosmi 
niai spinduliai, kurie turi le 
miamos reikšmės ne tik mūsų 
„griešno“ kūno, bet ir dvasi 
nių vertybių „lipdyme“. Bet ir 
neinant tap toli, mes savo ap 
iinkoj rasim veiksnių, kurie 
mus „lipdo“ visą gyvenimą: 
saulė, mėnulis, šilima, šaltis, 
lietus, vėjas, butas, maistas, 
drabužiai, darbas, klimatas ir 
t. t. Nereikia pamiršti ir dva 
sinių veiksnių, kurie palieka 
gilius pėdsakus ne tik mūsų 
sieloj, bet ir kūne.

Šių straipsnelių serijoj dau 
giausiai kalbėsiu apie klimati 
nių sąlygų ir ypatingai darbo 
reikšmę sveikatai.

Kam teko lankytis pas suma 
nesnį gydytoją, tai žino, kad 
be vardo, pavardės ir amžiaus 
yra klausimas ir apie profesi
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U televizijos ir radio aparatus. 
£ H. Valiulis.

X Skambinti po 5 vai. vak. 8
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ją bei gyvenimo sąlygas. Kar 
tais žinant ligonio profesiją ir 
matant jo išvaizdą — galima 
nustatyti diagnozę nė netyri 
nėjĮus jo. Arba: matant ligo 
nio plaučių nuotrauką, < 
burną — galima nustatyti jo 
profesiją.

Lietuviai, išsisklaidę po visą 
pasaulį, dirba įvairiausius dar 
bus, kurie nevienam pakirs 
sveikatą, pagreitins mirtį. To 
dėl, manau, dirbantieji turėtų 
susipažinti su darbo įtaka svei 
katai ir gerai pasvarstyti ar 
apsimoka daug uždirbti, bet 
sveikatą prarasti, ar tiksliau 
yra pasirinkti sveikatą, bet 
mažiau pelningą darbą. Blo 
giausia, kad daugelis tautie 
Čių sunkiai uždirbtus pinigus 
naudoja savo sveikatos ardy 
mui, k. a. tabakui ir alkoho 
liui. . .

Nors 
tai yra 
viskas, 
sparumas ar palinkimas („silp 
nybė“) ligai — dažnai yra sv 
arbiau negu aplinka. Palinki 
mą ar atsparumą ligai galima 
palyginti su vežėčių ratais. 
Silpni ratai subyra važiuojant 
paprastu keliu ir normaliu gr 
eičiu. Stipriais ratais galima 
lenktyniauti duobėtu, akme 
nuotu keliu ir, greičiausiai, nie 
ko neatsitiks. Iš čia aišku, kad 
turint silpnus ratus reikia pa 
rinkti tinkamą tempą ir kelią 
važinėjimuisi. Bet iš kitos pu 
sės reikia nepamiršti, kad ne 
saugant ir stipriausius ratus 
galima greit sutriuškinti. Kiek 
vienam žinoma, kad netepami 
ratai girgžda, cypia, o ašys gr 
eit nudyla. Panašiai yra ir su 
mūsų neprižiūrimu, „netepa 
mu“ kūnu. Skirtumas tik tas, 
kad mūsų kūnas be darbo men 
kėja, silpsta, nyksta. Žmogui 
sveikas saikingumas ir patin 
karnas darbas yra būtinas. Va

aplinkos jtaka sveika 
labai stipri, bet tai ne 
Vidujinės jėgos — at

Jis

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VSSSSSSSt'SS

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS j---------------------------------------------------------------------------------

j D. E« BELANGER 8c SONS
■| 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

I GARANTUOTAS DARBAS.

| 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.
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J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S 1 R I N K I M Ą.

DARBĄ A TLI EK U 
SĄŽININGA 1 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreipti* bet kada.
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Dirbančiųjų 
bių. Ši paroda, kurią aplankė mos svyruoja 
daugelis spaudos darbuotojų, kstanČių, bet

šeimos priedai, kurie Prancū 
zijoje gyvenančių šeimų biu 
džetui yra gana svarbūs, nes 
skaitlingesnėje šeimoje jie su 
daro pusę tėvo uždarbio. Bend 
rai, ekonominė padėtis Prancū 
zijoje gyvenančių lietuvių yra 
vidutinė. Gerai įsikūrusiųjų 
yra labai mažas skaičius, nes 
pragyvenimas visą laiką kyla, 
o uždarbiai proporcionahai ne 
didėja. Augštesnįjį ir augštą 
jį mokslą baigusių Prancūzijo 
je priskaitoma apie 40 asme 
nu.
/Prancūzijos pilietybę pri 
ėmusių yra maždaug 30%, vi 
si kiti tvarkosi pagal Pabėgę 
lių Statutą.

Kultūros
Kreivėnu 
žurnalą.

KALBOS ŽURNALAS — GIMTOJI KALBA
Lietuvių kalbos draugijos 

veikėjai buvo susirinkę Čika 
gon ir su Lietuvių 
Fondo pirmininku J. 
sutarė leisti naują 
Nutarta atgaivinti
leistas kalbos žurnalas „Gim 
toji Kalba“. Žurnalo redakci 
jon pakviesti profesoriai—Pr. 
Skardžius, Petras Jonikas ir 
Antanas Salys.

LIETUVOS ARCHITEKTU 
ROS PARODA

Sao Paulio mieste, Brazdi 
joje, vyksta Lietuvos architek 
tūros parodą, kuri turi didelį 
pasisekimą. Parodą jau aplan 
kė apie 600 tūkstančių zmo 
nių, kurių tarpe visa didele 
eilė žymių ir garsių asmeny

mokslininkas, epidemiologas, 
meteriologas, filosofas, poe 
tas! Jis parašė apie 20 knygų. 
Jo didžiausias mokslo veika 
las „De morbis artificium" 
(laisvai išvertus: „Apie prote 
sines ligas“) rašytas lotyniš 
kai ir pašvęstas profesinių Ii 
gų nagrinėjimui. Šis veikalas 
susilaukė septynių laidų loty 
nu kalba, o taip pat buvo iš 
verstas į italų, prancūzų, ang 
lų, vokiečių ir olandų kalbas. 
Toj knygoj buvo aprašytos 52 
profesijų ligos, kaip pav. ang 
liakasių, akmenų tašytojų, kai 
vių, duobkasių, ūkininkų, dažy 
tojų, akušerių, chirurgų, gai 
lestingųjų seserų, karių ir t. t.

Po Ramazini visa eilė gydy 
tojų, Anglijoj ir Vokietijoj 
susidomėjo profesinėmis ligo 
mis ir per porą šimtmečių šiuo 
klausimu buvo padaryta milži 
mška pažanga.

Lietuvos kaimiečio gyveni 
mas buvo skurdus, bet jis ne 
badavo; jis su savo gyvenimu 
buvo apsispratęs, neturėjo ne 
paprastų dvasinių sukrėtimų 
ir buvo savotiškai laimingas. 
Lietuvis didelę dienos dalį pra 
leisdavo gražioj lietuviškoj 
gamtoj prie gyvulių ir javų. 
Todėl nenuostabu, kad dažnas 
kaimietis skųsdavosi dusuliu 
(asthma), kurį sukelia įkvėp 
tos žiedų, augalų ir gyvulių 
dulkės. Aišku, dėl sanitarinio 
supratimo stokos mūsų kaime 
limpamosios ligos turėjo pui

(b. d.) 
K. Valteris.

parašiusių į savo laikrašičus st 
raipsnių apie ją, Lietuvos var 
dą labai plačiai išgarsino ne 
tiktai šiame milioniniame mies 
te, bet ir už jo ribų.

NAUJAS JONO AISČIO 
LEIDINYS

Jono Aisčio išleista nauja ei 
lėraščių knyga „Kristaliniam 
karste“. Rašytojų D-jos pirmi 
ninkas Ben. Babrauskas naują 
ją eilėraščių knygą vertina la 
bai santūriai, be ko kita paste 
bedamas, kad J. Aistis po dau 
gelio metų tuos pačius faktus 
jau priešingai vertina.

PROF. ANTANAS 
KRAPOVICKAS

kuris po baigimo studijų 
nos Aires universitete, tobuli 
nosi Kalifornijos universitete, 
Berkeley, Cal., tapo paskirtas 
Tukumano universiteto, agro 
nomijos fakulteto profeso 
rium. Prof. A. Krapovickas su 
savo žmona apsigyveno savo 
viloje kalnuos prie Tukumano.

Vyriausias P. E. Krapovic 
kų sūnus, inž. Pranas, turi sa 
vo veržeklių fabriką, o jauniau 
sias, Petras Krapovickas, bai 
gęs humanitarinių mokslų fa 
kultetą, dirba mokslinį darbą 
Istoriniame Valstybės Muzėju 
ję, Bs. Airės. Visi tys broliai 
Krapovickai yra gimę Argenti 
noje ir visi puikiai kalba lietu 
viškai.

BENDROSIOS ŽINIOS IŠ 
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS
Prancūzijos Lietuvių Bend 

ruomenės narių skaičius jau be 
veik pastovus. Oficialiai pri 
skaitome apie 1.050 asmenų. 
Tai beveik visi Prancūzijos he 
tuviai. Yra užsirašiusių emig 
ruoti apie 50 į Jungtines Arne 
rikos Valstybes, Kanadą ar ki

Bue

ligoninėse esančių 
metais buvo 35

lietuvių paja 
tarp 30—70 tū 
čia neįskaitomi

MOKSLAS IR TECHNIKA
Atkelta iš 4 pusi, 

lūs“ ir „Seawolf", bet jis yra 
priešui žymiai pavojingesnis, 
nes turi prietaisus, kurių dėka 
gali lengvai svetimus laivus 
pastebėti.

PIRMASIS SPUTNIKAS 
DAR SKRENDA

Rusai jį buvo pametę iš 
akių, ir Chruščiovas, nesusi 
orientavęs, bet manydamas, 
kad jis jau nukrito, pareikala 
vo iš Amerikos jį atiduoti Ru 
sijai... Dabar politikams juo 
kas, kad rusai savo sputniką... 
atrado dar skriejantį aplink 
Žemę... Bet Maskvos moksli 
ninkai sako, kad pirmasis sput 
nikas jau labai nusileido ir kad 
ilgai netrukus pateks į Žemės 
atmosferą ir joje nuo trinties 
sudegs. Bet ir tai yra tiktai spė 
liojimas. Jis agli ir nukristi. 
Pav. kaikurie montrealiečiai 
jau apsidraudė nuo galimo jo 
nukritimo Montrealyje...
AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 1b 

GIMNAZIJAI

DOVANŲ SIUNTINIAI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio jr kitų informacijų

LAIKRODININKAS - AUKSAKALE j
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos (vainos puošmenos. H
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. 8 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.
Užsakymai priimami ir paštu. S

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne) 
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841
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»Muskrat 

paltui 
duodu gerom 

•alygom

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada

2348

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. £

Adamonis ir Budriūnas |
„DISTRICT ESTATE BROKERS" T

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

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ ;
PASKOLOS — DRAUDIMAS !!

Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
Paruošia vaistus pagal receptus ir

SIUNČIA LIETUVON |
BEI SOVIETŲ RUSIJON J
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LIODĖSIO VALANDOJE

D. N. Baltrukonis CR 6-50. o
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
F. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

J. Skučas RA 2-6152
V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864

A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.
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Laidotuvių Direktorių |
S

C. Halpin Funeral Home Reg’d J
B 
H

KREIPKITĖS PAS

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave 
wmeRRWwRuwiiiitwtiiiimnwKRiinwiwinnn

Verdun------- Tel. PO 9-1193



6 PSt. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA IMI. j, į$. 3 (M)

TO h'IAT O
NIAGAROS PUSIASALIS

SVARBUS PENKTOSIOS
LU APTARIMAS

REKORDINIS SOLIDARUMAS
Nuo praeitu metų rudens 

vykdytas prie liet, bažnyčių 
Bendruomenės solidarumo mo 
kesčio vajus sausio 5 d. buvo 
paskutinis, išviso davęs arti 
1.600 dol. pajamų. Tai rekordi 
nė suma nuo pat Bendruome 
nės veikimo pradžios. Jei skai 
tyti, kad Toronte iš viso yra 
6—7 tūkstančiai lietuvių ir jų 
tarpe, mažiausiai apie 2.000 
dirbančiųjų, kurie turėtų nu 
statytą dviejų dol. metams 
mokestį sumokėti, išeina, kad 
ir prie didžiausių pastangų, ku 
rios tą vajų darant buvo dėtos, 
nepavyko nė pusės surinkti. 
Vis dėlto reikia pasidžiaugti 
gražia pradžia, nes ankstyves 
niais metais to mokesčio tesu 
rinkdavo vieną kitą šimtą doi. 
Tai nuopelnas Bendruomenės 
Apylinkės iždininko inž. P. Le 
lio, kuris energingai ir suma 
niai tą vajų vedė, sudaryda 
mas nemažą talkininkų būrį.

NAUJI METAI
Keturiose viešose vietose 

naujus metus sutiko apie 1000 
lietuvių. Prisikėlimo salėje pa 
lapijos rengtame vakare daly 
vavo per 300 svečių. Skautų 
Židinio sutikimas Lietuvių Na 
muose buvo neskaitlingas, bei 
jaukus. Ištaigingiausiai 1957 
metai palydėti Prince George 
viešbutyje šeimininkaujant J. 
R. Simanavičiui. Ten pokylia 
vo apie 200. Sv. Jono salėje 
pritrūko biletų, nes mažoka sa 
lė nepajėgė sutalpinti dau 
giau, kaip 300.

Šiemet ypatingai buvo gau 
su privačių subuvimų. Didžiau 
sias jų praėjo lietuviškoje va 
sarvietėje Springhurste, kur

suvažiavo arti 40, daugumoje 
studentai.

DĖMESIUI KŪRĖJŲ- 
-SAVANOR1Ų

Sausio 19 d. 4 vai. Liet. Na 
muose yra šaukiamas L. K. Kū 
rėjų - Savanorių S-gos Toron 
to Skyriaus narių visuotinis 
metinis susirinkimas, į kurį 
kviečiami ne tik nariai, bet ir 
visi kūrėjai - savanoriai, vieno 
kiu ar kitokiu būdu dar neisi 
jungę į skyriaus narius.

Bus valdomųjų organų pia 
nešimai, svarstomas veiklos 
planas, naujos Valdybos bei 
Revizijos Komisijos rinkimas 
ir kiti aktualūs organizacijos 
reikalai.

1958 m. sausio men. 19 d., 
tuoj po pamaldų, lietuviams, 
apie 12 vai. 30 mm. Columbus 
salėje (prie St. Many's baž 
nyčios, Welland Helems Avė) 
yra šaukiamas Weilando-Port 
Colborne-Niagara Falls ir St. 
Catharines lietuvių bendruo 
menių narių susirinkimas tiks 
lu priimti V-sios Kanados Lie 
tuvių Dienos piniginę apyskai 
tą ir išsiaiškinti su tuo reika 
lu susijusius klausimus.

Atvykime visi ir kam kas ne

LIETUVIŲ DIENOS REIKA 

aišku pasitikrinkime pagal do 
kumentus, kad paskui nežiną 
nt tikros reikalų padėties, ne 
reiktų rašinėti spaudoje.

Apyskaita yra kiek paveluo 
ta dėl neatsiskaitymo už duo 
tus skelbimus metraštyje.

Nežiūrint daugelio ragini 
mų, rašant šią korespondenci 
ją, dar yra neatsiskaičiusios 3 
nrmos iš 90 dol.

Kanados Lietuvių V-jai 
Dienai Ruošti Valdyba.

St. CATHARINES, Ont.
ATEINANTIEJI PARENGIMAI

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOJE

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da- 

mas atliekami kvalifikuo
tų mechanikų greitai ir 

sąžiningai.
DUFFERIN GARAGE
1423 Duiterin St., LE 3-6149 
. jvažuivirnas iš Geary Ave.)

Sav. V, DUNDYS __

Gruodžio 22 d. mirė du me 
tus sirgusi Gabrielė Gedvilie 
nė, 83 m. amžiaus, gyvenusi 
pas dukterį Jadvygą Augusti 
navičienę. Velionė palaidota iš 
Prisikėlimo bažnyčios Park La 
wn kapinėse.

Paskutinė 195 7 m. pakrikš 
tyta Irena Monika Poškutė.

Praeitais metais parapijoje 
buvo 9 jungtuvės, 11 laidotu 
vių ir 90 krikštų.

Prie Pirmosios Komunijos, 
kuri Įvyks birželio 9 d., ruošia 
ma per 5 Ovaikų.

STUDENTŲ VAKARAS
Metinis studentų vakaras vi 

suomenei bus vasario 8 d. nau 
jo Westbury viešbučio salėje,

ZUBRUVKA
: Importuota tikra vaistažolė.■ 

TREJANKA
Sudaryta iš 27 vaistažolių.: : 

Pokelio kaina $ 1.
: Visokios kitos vaistazoies. 

Pokelio kaina $ 1.00.
; ; Siųskite pinigus — mes už: ; 

mokame už persiuntimą.
: Rašykite: World Herb Co.,i

i Dept. L, 459—18th Ave..j : 
Newark 3, New Jersey, :

USA. |

Sausio 19 d. Klaipėdos kraš 
to atvadavimo 35-ji sukaktis. 
Ta proga bendruomene ruošia 
šio įvykio paminėjimą 19 sau 
šio parapijos salėje 5 vai. po 
pietų. Programoje bus išsami 
ir įdomi paskaita bei koncerti 
nė dalis.

įdomu mums yra tai, kad ši 
koncertinė dalis kurioje pa 
sireikš balsai, pianinas, akor 
deonas ir smuikas, bus sudary 
ta vien tik iš mūsų bendruome 
nės vietinių meninių pajėgų. 
Visi pasireikš solo partijose. 
Priede — literatūrinis atspal 
vis. Kadangi tą dieną jokių ki 
tų parengimų pusiasalyje neiš 
puola — šis svarbus paminėji 
mas, be abejo, sutrauks daugu 
mą mūsų bendruomenės narių, 
o taip pat nemažą svečių is 
kaimyninių bendruomenių.

Įėjimas bus laisvas.
Vasario 8 d. bendruomenė

ruošia Užgavėnių blynų balių 
Slovakų salėje. Balius bus įdo 
mus, puošnus u dabar jau 
jam daugelis iš anksto ruošia 
si. Greičiausiai — vakarui gros 
lietuviškas orkestras.

16 vasario rengiamasi labai 
rimtai. Šiemet sueina 4u metų 
nuo Lietuvos nepnklausomy 
bės paskelbimo. Girdėti, ta 
proga, džiugi žinia, kad prog 
ramą bene duos Hamiltonas, 
visad jautrus lietuviškiems rei 
kalams. Numatomas stiprus 
šventės aktas, jei pasiseks, iš 
kviečiant svarbius vietos asme 
nis.

KALĖDŲ EGLUTĖ

8

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Biletai bus platinami sekmadie 
nį prie šv. Jono ir Prisikėlimo 
bažnyčių. Taip pat gaunami 
pas visus studentus.

KAUKIŲ BALIUS
Jungtinis SLA ir sporto kl. 

Vytis kaukių balius ruošiamas 
sausio 25 d. Prisikėlimo salė 
je. Visi dėvinti pilnus maska 
rado kostiumus bus leidžiami 
dovanai, o geriausios kaukės 
premijuojamos.
• Dr. M. Kavolis pakrikštijo 
Philip Harold Brose, liut. ang 
lų kunigo sūnų. Asistato trys 
anglų kunigai. Pastarieji paša 
kė po trumpas prakalbas. Ap 
eigos buvo rekorduojamos ma 
gnetinėj juostelėj.

praėjo labai jaukiai ir sutrau 
kė tikrai pasigėrėtiną skaičių 
mūsų bendruomenės mažiukų. 
Girdėti, kad jų skaičius Čia 
jau siekia netoli trijų ketvir 
čių šimto — tai gražus atža 
lynas.

Nemažoje ir gražioje para 
pijos salėje, papuoštoje net 
trimis eglutėmis, vienas vaikų 
ratelis nebeišsiteko ir teko su 
daryti du ratu.

Atvykęs Kalėdų senelis su di 
dėlių dovanų maišu — netru 
ko užmegzti širdingą bičiulys 
tę net su pačiais mažiausiais.

Eilėraščiai — ta geriausia

priemone lavintis kalboje — 
ir šiemet pasireiškė čia gana 
gausiai. Kalėdų Senelis, gale, 
altai atsisveikino su mūsų vai 
kučiais ir, pažadėjęs vėl sugrįž 
ti kitais metais, vaikučių buvo 
išlydėtas gausiais plojimais.

OŽIUKAS
Tai pirmas šokis, kurį pia 

dėjo repetuoti naujai Įsikūrusi 
mūsų bendruomenės tautinių 
šokių grupė vadovaujant paty 
rūsiam vadovui Z. Jakuboniui.

Ta grupė įdomi tuo, kad jo 
je visi šokėjai — mūsų bend 
ruomenės tik praaugęs at žaly 
nas.

Pradžioje repetuoja tik bei 
niukai ir kai jie šiek tiek įgus 
— tuoj prasidės ir bendros re 
peticijos. Šokiams sutiko gro 
ti taip pat dar labai jaunas 
Algis Dauginas, nuo seniau jau 
parodęs nemaža gabumų muzi 
Koje.

BENDRUOMENĖS 
DEŠIMTMETIS

Šiemet sueina 10 metų nuo 
mūsų bendruomenės įsikūrimo.

Ar nereikėtų tad tą sukaktį 
kaip nors gražiai paminėti?

Kiek sunkiau būtų su tinka 
mo laiko parinkimu. Tačiau vi 
siems tuo reikalu pasitarus, at 
iodo, galima būtų surasti vi 
siems tinkamą tai šventei lai

Mūsų parapija — didžiai 
svarbus mūsų gyvenimo veiks 
nys — kas metai savo šventę 
ruošia vidurvasarį. Todėl bend 
ruomenės dešimtmečio šventė 
galėtų geriau būti surengta pa 
vasarį arba rudenį.

Šiaip ar taip šis svarbus mū 
su b-nės įvykis galėtų būti mū 
sų bendruomenės šių metų dė 
mesio centru ir į jį pradėti 
žvelgti jau ir dabar nebūtų per 
anksti.
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Lietuvio Advokato Įstaiga
Indėliai apdrausti Augštos palūkanos.

I laibo valandos:
Pirn adi< niais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- 
dirmais nuo 10 --12 vai prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

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

SIUNTINIU LIETUVON I

g AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ į
| GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS

| ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

(
Siunčiame siuntinius į Lietuvą, Pabaltijį, Sibirą,

s Ukrainą ir į įvairias Sov. Sąj. šalis. Taip pat į Len
< kiją bei kitus kraštus.

ft Siunčiame n aistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas,
8 drapanas, vaistus, muzikos instrumentus, įvairias
h reikmenes bei darbo įrankius. Muitas bei kitos iš 

laidos apmokamos pas mus ir gavėjas nieko nemoka.
Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg svoiio. Bet

I
i siunčiame, taip pat, taip vadinamus dvigubus siun
i tinius — 44 sv arba 20 kg svorio.

Siunčiant ,,dvigubą siuntinį" sutaupote apie $3.50.
Kadangi siuntos išlaidos sumažėja.

Mūsų kainos anksčiau skelbtiem produktam bei 
« prekėm galioja ir toliau.

Kaipo naujienybė — šiam sezonui skelbiame stan 
ft dartinį — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg (22 

svarų) brutto — $ 15.25.
| ORBIS

'j 298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.
K A t d a r a i k i 8 v a 1. v a k.

ft 4414 So Rockwell St % Chicago 32, 111. USA.
Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)

« Rašykite mums lietuviškai. <
« _____

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond)
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Narnų

EM 2-2585 ST 8-50*.'

'SS***

įį A. E. McKAGl E $ 
$ Barrister and Solicitor $ 
< Advokatas ir Notaras $ 
g < ei. EM 4-1394, EM 4-1395$ 

201 Northern Ontario Bldg.£
330 Bay Street, $ 

8 TORONTO 1, Ontario. į

8 . • . • • . . , &Lietuviai advokatai ft 
ii NEIMAN, BISSETT ft 
$ & SEGUIN
ft Barristers, Selicitom, 

Notary Public.
H e y d e n Street

Ė (netoli Bloor ir Yongle) « 
Toronto 5, Ont.

Tel. : Ofice WA 4-9501 I 

f Res.: BE 3-0978 ft

jr 
0
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į International Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE. 6-5613.
DIREKTORIUS — A. L I 0 D Ž I U S

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

I
* Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš i 

tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų k 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti ft 

« 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; i 
: asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto j; 
;; persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame 

■ rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iŠ :i;
pat jūsų buto). ; ;

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE J 

;; TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo g 
: no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

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 kvieičarni atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

I

Nėra abejonės, kad šis svar 
bus įvykis neturėtų dominti 
vien tik bendruomenės valdy 
bą, bet ir visas čia veikiančias 
organizacijas. Artojas.

VISI VIENU FRONTU...
Atkelta iš 3-čįo pusi.

tik iš 3 — 5 asmenų, žiūrint 
kiek susirenka egzilų. Lietu 
vos Laisvės Komitetas savo 
atstovais į tas delegacijas yia 
paskyręs: Argentinoje — kun. 
Antaną šantarą ir prof. V. 
Staugaitį; Anglijoje inž. J. Ab 
raitį; Čilėje — prof. J. Kaka 
l ieką ir prof. P. StehngĮ; Ita 
lijoj — dr. J. Gailių ir dr. Z. 
Ivinskį; Prancūzijoje — E. Tu 
rauską ir dr. S. Backi; Urugva 
juje — J. Vaštoką ir S. Tarno 
šiūną; Vokietijoje — dr. P. 
Karvelį ir J. Norkaitį; Naujo 
joj Zelandijoj — Česlovą Liu 
tiką.

Šitų delegacijų uždavinys— 
pagal PET nurodymus arba 
ir savo iniciatyva būti nuola 
tiniame kontakte su to kraš 
to Užsienių Reikalų Minister! 
ja ir šiaip politikais. Perduoti 
PET memorandumus, rezoliu 
cijas ir kitą medžiagą. Kelti po 
litinius klausimus pavergtųjų 
kraštų reikalu.

Bus dubiau.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Sauja derliaus — SKAITY 

MA1 augantiems ir suaugusie 
ins. Paruošė K. Barenas, išlei 
do Nidos knygų klubas 20—21 
numeriais. 1957 metai. Kaina 
klubo nariams 2 doleriai. 560 
puslapių. Knyga atspausta: ei 
lėraščiai petitu, o proza 12 pu 
nktų rašmenimis, gerame po 
pietyje ir įryšta į apykiečius 
viršelius. Tai yra puiki dovana 
mokykloms, tinkanti kaip 
chrestomatija. Šeštadieninės 
mokyklos šituo leidiniu gerai 
galės pasinaudoti.

V

Įvairūs siuntiniai $
V V
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, $

I PNVI1A ID II C C D VLENKIJĄ IR U. S. S. R. 8
p e r t*

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co. |
CENTRINĖ ĮTAIGA: |

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

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

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315
ponia M. Venskevičienė. 8

DĖMESIO!
IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.^ 

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

pasirinkimo įvairių gėrybių. 8
Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai. 8

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
3. 2 košt, arba lengv. mot.' j 

paltams vii. medž. 6 yrd. 5 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd. v*

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.v; 
pamušalo ...... ų8yrd.$į

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

Iš viso už $ 157.90a

4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd. |
pamušalo .............. 18 yrd.!

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

: (Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). $
■ Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti {vairias 8 
; medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai g
■ krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 8
! plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me ; i 
I džiagas, maistą ir tt. ir tt. į
i Mažesnio formato siuv. mašina fir. „Essex” rank $ 48.50 £ 
i elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 £
! (Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti). T 
[ Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. §
• TAIP PAT SIUNČIAME IS KANADOS: |
J Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir $ 
J kitų reikmenų įvairius siuntinius, %
Į Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry
' no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba skspresu. g 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
1 Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- 8
• ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. $

SAV. A. KALUZA |

L 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. 6 yrd.
1 suknelei v. medž.
2 suknei. rayono m.

pamušalo ............
šerinės (khjonkes) 1 yrd.

stiklui piauti peil. su deim 
Iš viso už $ 112.60

1 
1

yrd.

yrd.
yrd.

10 yrd.

j 
t-
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HAAAIftLTON/ 
J PASAULIO LIETUVIŲ

JA 2-2698, M. Kėžinaitytė, 
tel. JA 9-8441 ir J. Plcinys, 
JA 9-5129. Iš kitų vietovių už 
sakymus prašome siųsti J. Plei 
niui — Sanford Ave., S., Ha 
milton, Ont. Biletų kainos: 1. 
50 ir 1 dol.; moksleiviams, stu 
dentams pusė kainos.

PADĖKA
Netikėtai mirus mūsų mie 

lam vyrui ir tėvui, Viktorui Al 
monaičiui, mums liūdesio va 
landoje padėjusiems reiškiame 
nuoširdžiausią padėką.

Ypatingai dėkojame Hamil 
tono „.Aušros Vartų“ parapi 
jos klebonui, kun. Dr. J. Tada 
rauskui už atlaikytas iškilmin 
gas laidotuvių pamaldas, at 
kalbėtą prie vehonies rožan 
čių, palydėjimą į kapus.

Visiems, kurie pasiuntė gė 
lių, kurie atėjo pasimelsti prie 
mirusiojo į laidotuvių namus 
ir palydėjo į kapines, kurie 
mus sunkioje valandoje užjąu 
tė ir mums bent kuo padėjo, 
visiems už viską nuoširdžiau 
šiai dėkojame.

Giliai nuliudusios:
Barbora Almonaitienė 
Viktorija Almonaitytė.

PADĖKA
Gerb. Sault. Ste. Marie, 

Ont., lietuviams suaukojusie 
ms man nedarbingam ligoniui 
Kalėdų švenčių proga 190 do 
lerių, o kolonijos valdybai už 
jų atliktą gražų darbą reiškiu 
nuoširdžiausią padėką. Ta pa 
čia proga negaliu praleisti ne 
pastebėjęs, kad mane, bėdon 
pakliuvusį, pirmieji pamatė ir 
ištiesė 
džios, 
darbo 
gūnai, 
tuviai.
L.” redakcija, atjausdama ma 
no sunkią finansinę 
šiuos padėkos žodžius 
dins nemokamai, taip 
lankiai už tai dėkoja.

Su pagarba 
Br. Fridrikas.

DABARTINEI DARBO 
PADĖČIAI {VERTINTI 

reikia skaičių, o juos duoda ką 
tik paskelbti dviejų oficialiųjų 
įstaigų duomenys: The Domi 
nion Bureau of Statistics ir 
The National Employment Ser 
vice. DBS duomenys yra spa 
lio mėn. vidurio. Tuo metu vi 
soje Kanadoje 
bedarbių arba 
linčių dirbti, 
duomenys yra 
ir rodo, kad tuo 
327.388 registruoti bedarbiai, 
arba 5.5% visų, galinčių dirb 
ti, tarpe. (CS).
• Newravanietis Arnoldas Vo 
kietaitis laimėjo Arthur God 
frey talentų pasirodyme.

Hamiltono ir apylinkė* lietuviai, 
taupykite ir skolinkite* pa* savus —

Seimą iš Hamiltono kolnijos 
sutiko kandidatuoti šie asme 
nys: K. Baronas, A. Jazbutis, 
J. Kšivickis, J. Mikšys, L. Sk 
ripkutė, G. Skaistys ir kun. J. 
Tadarouskas.Kiek teko sužino 

ti iš Kanados bus apie 20 kan 
didatų, kurių 14 išrinks Kraš 
to Taryba korespondenciniu 
keliu, atstovais į seimą.

APIE JO EKSCELENCIJOS 
a. a. vysk. K. Paltaroko mirtį 
Hamiltonas sužinojo per Vii 
niaus radiją sausio 4 d. Jau sek 
madienio pamaldose buvo pasi

2

J. P.

KRONAS -
VALEVIČIUS į

LIMITED J

The Centre of Real Estate

DIDŽIAUSIA REAL

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

ir gedulingos pamaldos.

PREL. J. BALKONAS
Tautos Fondo valdytojas, 

aplankė Hamiltoną sausio 7 d. 
ir padarė VA parapijos salėje 
viešą pranešimą T. Fondo rei 
kalais. Dalyvavo apie 75 asm.

Atskirą posėdį piel. Balkū 
nas turėjo su T. Fondo Ha 
miltono sk. valdyba. Iš Toron 
to svečią atlydėjo p. p. V. M ei 
lūs, J. Matulionis, V. Vaido 
tas, J. Simanavičius ir kun. P. 
Ažubalis.

KAUKIŲ BALIUS, 
^feaip ir N. Metų sutikimas, 
^^ižiaugiasi didžiausiu dalyvių 

skaičiumi. Ruoškimės jam, nes 
vasario 8 d. jau nebetoli. Šal 
pos Fondo skyrius, visiems da 
lyviams ruošia daug staigme 
nų, o gražiausios kaukės bus 
premijuojamos.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
Hamiltone pasiekė 18-kos tū 
kstančių skaitlinę. Apskaičiuo 
jama, kad lietuvių bedarbių 
yra tarp 45—50 asmenų. K. B.

HAMILTONO 
EVANGELIKAMS

Redeemer Lutheran bažnyčio 
je, Main Street East ir Wex 
ford gatviį kampas, sausio 19 
d., 3 vai. po pietų lietuvių pa 
maldos. Kun. L. Kostizenas.

SĄMOKSLAS PRIES 
SAVUOSIUS

Sausio 25 d. 7.30 vai. v., 
Westdale College Auditorijo 
je, Detroito Dramos Teatro 
Sambūris, vadov. rež. Z. Ar 
lauskaitės-Mikšienės, sta»j Vy 
tauto Alanto 3-jų veiksmų pje 
sę „Sąmokslas prieš savuo 
sius“. Veikale sprendžiama 
mišrių šeimų kūrimo proble 
ma. Hamiltono at-kai kviečia 

^hj/isus hamiltoniečius bei apy 
WWinkiu lietuvius nepraleisti 

šios retos progos, o pamatyti 
taip jdomų šį veikalą. Biletų 
galima įsigyti po visų pamal 
dų parapijos saleje arba pas 
atskirus platintojus: A. Gra 
jauskaitė, K. Bungarda, tel.

pagalbos ranką ne vai 
ne miesto ir ne mano 
unijos atitinkami parei 
bet savi žmonės — lie 
Tikėdamas, kad „N.

padėtį, 
atspaus 
pat nuo

buvo 208.000 
3.5% visų, ga 
Darbo Įstaigos 
lapkričio 7 d.

metu buvo

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

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

2
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Vaistai į Lietuvą,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, 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 paštu.

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

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

BELLAZZI-LAMY, INC I
__ » 7679 George St., „PO 8-5151 V die Lasalle. Į

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

7 ?3L.

g i 
ft c2 2

ESTATE {STAIGA HAMILTONE (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

Centrinė jst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas 
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiūnas tel. L1 9-3572.
Lietuviai: norintieji atsikelti j Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa £ 

geidaujamas informacijas.

WINNIPEG, Man.
VISIEMS LIETUVIAMS ŽINOTINA

K. L. B-nės Winnipego Apy 
linkė s Valdyba kviečia Lietu 
vių Bendruomenes visuotinį 
susirinkimą 1958 m. sausio m. 
19 d. (sekmadienį) tuojau po 
pamaldų, t. y. 12,30 vai., Šv. 
Kazimiero bažnyčios saleje.

Dienotvarkėn įeina ir Apy 
linkės Valdybos bei Revizijos 
Komisijos rinkimai.

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti.

K. L. B. Winnipego Ap. V-ba.

WINDSOR, Ont.
WINDSORO LATVIŲ SĄJUNGOS 

penkių metų veiklos sukaktis 
buvo paminėta sausio 4 d. Pa 
minėjimas pradėtas Kalėdų eg 
lute mažiesiems. Po gražios 
kun. N. Trepšos kalbos apie 
Kalėdų eglutę, kartu su ja su 
rištas dovanas, kaip simboli 
Kristaus gimimu atneštą dova 
na žemei, dalyvavę 26 mažieji 
buvo apdovanoti įvairiomis do 
vanėlėmis. Kalėdų senelis buvo 
K. Skuja, savo laiku Latvijoje 
buvęs teatro aktorius.

Oficialioje dalyje vald. pa 
mininkas A. Grizons nušvietė 
bendrus veikios bruožus, o sek 
retorius K. Skuja padarė pla 
tesnį pranešimą apie praeju 
sius penkeris metus.

Šventės proga sveikino lat 
vių orgamazcijų atstovai, atvy 
kę iš Toronto, Brompton, Lon 
don, Samia, Chatham ir Del 
roito. Windsoro liet. B-nes var 
du sevikino vald. piim. P. Ja 
nuška. Daug energijos ir dar 
bo įdėjusiam S-gos organizato 
riui ir nuolatiniam v-bos na 
riui K. Skujai įteikta graži me

ninė dovana.
Po oficialiosios dalies vyko 

vaišės, nusitęsusios iki vėlu 
mos. Paminėjime dalyvavo ir 
lietuviai su savo B-nės Apylin 
kės valdyba.

KITOS NAUJIENOS
Pakrikštytas S. E. Kazlaus 

kų sūnus Petro-Gedimino vai 
dais. Krikšto apeigas atliko 
kun. V. Rudzinskas. Krikšto 
tėvais buvo Zigmas Mištautas 
ir Albina Astrauskaitė, dabar 
studijuojantis Londone. Krikš 
tynų pietūs tikrai puikiai pa 
ruošti, praėjo jaukioje lietuviš 
koje nuotaikoje.

Persikėlė į U. S. A. Marke 
vičienė Aldona, paskutiniu lai 
ku gyvenusi Windsore. Apsi 
gyvens Čikagoje.

Atitaisoma nemaloni klaida, 
įsibrovusi šio laikraščio p. m. 
N. 50 Windsoro naujienose, tu 
retų būti: A. Butavičius nupir 
ko B. A. benzino stotj, esančią 
4690 Tecumseh Rxl. kampas 
Pillette... Kor.

Dabartinis Kaunas ir kiti leidiniai.
Atkelta iš 2-ro psl. 

tį, smulkioms demonstracijo 
ms, komunistų sušaudymui ir, 
žinoma, 1910 m. liepos 21 „Lia 
udies Seimo“ posėdžiui Valsty 
biniame teatre.. .

Tarybinei valdžiai priskiria 
mas pramonės išplėtimas Kau 
ne po 1944 metų: Kaunas da 
bar pagaminąs apie trečdalį 
LTSR pramoninių gaminių: 
buksyrus, centrinio šildymo 
keleivinius laivus, mažo tonažo 
iltis, metalo gaminius, autobu 
su kėbuliusį?). Išskiriamas 
„Pergalės“ turbinų gamykla, 
.„Drobės“, „Kauno Audinių“, 
„Inkaro” įmonės, didžiausias 
LTSR mėsos kombinatas.

Mokyklų tarpe veikiančios 
5 augštosios mokyklos: Poli 
technikos, Medicinos, Kūno

Žemės 
akademi 
perkelta

Kultūros institutai, 
Ūkio ir Veterinarijos 
jos (Konservatorija 
Vilniun). Taip pat veikia 34 
vidurinės ir septynmetės mo 
kyklos, 10 jaunimo bendro la 
vinimo mokyklų. Studentų ir 
mokinių skaičius siekiąs apie 
60,000. Teatrų tarpe yra du: 
Muzikinis dramos teatras 
(buv. Valst. teatras) ir Jauno 
jo žiūrovo teatras (Metropoli 
tain kino patalpose). Muzėjų 
tarpe yra: M. K. Čiurlionio, 
Dailės muzėjus, Istorinis mu 
zėjus (Donelaičio 34), Zoolo 
gijos muzėjus (prie c. pašto 
Stalino-Laisvės Alėjos 7b — 
nauja patalpa?), P. Cvirkos 
muzėjus (Donelaičio 9), Lite 
ratūrinis muzėjus (Muzėjaus

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 vai. po pietų.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve

5, Maironio namuose, Rotušės 
aikš.).

Kaune esančios taip pat 14 
ligosinių, 8 kinoteatrai, 3 ręsto 
ranai, 3 viešbučiai, 9 bibliote 
kos, archyvai, 3 knygynai ir 
vienas antikvariatas.

Miesto paminkle) esama ap 
ie 40. Palyginamai daug vie 
tos paskiriama senųjų pastatų 
ir bažnyčių aprašymui. Antai, 
sužinome, kad senoje rotušėje 
dabar yra įsikūręs Kauno Poli 
technikos architektūros lakui 
tetas, o senuose pašto namuo 
se veikia zoologijos muzėjus.

Trumpoje, 32 puslapių bro 
šiūroje galima pastebėti, kad 
po 12 bolševikinio valdymo me 
tų Kaunas mažai naujovių ga 
Ii parodyti. Poros įmonių pa 
statymas tuzino metų bėgyje 
su pora ar trejetu pastatų bu 
tams tarsi liudija, kad bolševi 
kų valdžiai yra sunku vykdyti 
plačios apimties penkmečių 
planus. Į vaizdus žvelgiant, at 
rodo, kad matai Kauną, tokį 
pat, kokį prieš tuziną metų 
palikom, nebent įsižiūrėjus 
bolševikinės gamybos autobu 
sas ir plg. skurdūs žmonių rū 
bai pastebimi... Valst. teatro 
fasade pastebimas naujas įra 
šas: „Menas priklauso liau 
džiai“. Atseit fotografijos nau 
jos. Nežiūrint to, vieton 14 N. 
laikais veikusių kinoteatrų be 
liko 8, vietoje 13 įvairių vieš 
bučių teliko 3, vietoje 28 res 
Koranu, kavinių |r užkandi 
nių veikia tik 3. Koks gi čia 
progresas? Ir kuo čia galima 
neabejojant pasigirti?

Be to, dar esu gavęs:
K. Jakubėnas „Jonytes paša 

kėlės” — 15 kelių eilučių ei 
lių, iliustracijos. Žemaitytės, 
Valst. Grož. Liter. Leidykla, 
Vilnius, 1957, 3 spalvom. 18 
pusi.

K. Kublinskas „Mano skai 
čiai“ — 16 psl., iliustracijos 3 
spalvom. I. Jatulytės, skaičia 
vimo (pavyzdžiais) eilės iki 
penkių. Vilnius, 1957. Liet, 
liaudies pasaka „Lekiantis lai 
vas", 3 spalvom iliustracijos. 
N. Petrulio, proza, 20 psl. Pet 
ras Cvirka — „Kaip genys eg 
lę kirto“, 3 spalvom iliustruo 
ta. B. Uoginto, 16 psl. plius

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

/ JKAMIENSKI /
. JANIQUE TRADING CO./J'’

835 QUEEN ST.W-TORONTO 3-EM 4-4026

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

PAlIESKOJIMAI
— Jieškomas Bronius Ku 

liava, kilęs iš Eidrigonių kai 
mo, Kovarsko valsčiaus. Jieš 
ko motina ir brolis iš Lietuvos. 
Pats jieškomasis arba žinantie 
ji jo likimą arba adresą, prašo 
mi atsiliepti šiuo adresu: Regi 
na Pocauskienė, 570 Richard 
Avenue, Verdun, Montreal 
19, Canada.

— Jieškomas Vincas Mali 
nauskas, kilęs iš Šiaulių ap., 
Joniškio valse., Zimiunų kai 
mo, jo žmona Barbora, sūnus 
Algimantas ir duktė Romute. 
Jieško Marija Balčiūnaitė-Lu 
košaitienė iš Sibiro. Jieskomie 
ji, arba turintieji ap.e juos ži 
nių, prašomi atsiliepti adresu: 
J. Ožalienė, >495 Birnam St., 
Apt. 6, Montreal, Canada.

viršeliai, didaktinė vaikiška 
proza. Vilnius, }957. Liet. Liau 
dies pasaka, — Višty tė ir Gai 
džiukas, piešiniai A. Vituis 
kio. 3 spalvų iliustracijos, 12 
psl. Maironio „Jūrate ir Kasty 
tis”, kietais popieriniais virše 
liais, iliustr. D. Tarabildienės, 

Gavau taip pat: J. Biliūno 
raštų I tomą, Vilnius, 1954, 
su R. Šarmaičio J. Biliūno bio 
grafiniais bruožais (komunis 
tu jo nepadaro, tačiau apgailės 
tauja, kad nuklydo į socializ 
mą) ir M. Lukšienės pastabo 
mis, nurodančiomis, kada kas 
ir kur buvo pirmiausia spaus 
dinta, kokios įtakos veike J. B. 
ir t. t. Raštai pramatyti dviem 
tomams, skelbiamą, kad kai ku 
rie kūriniai pirmą kart spaus 
dinami. Turiny
(34), Eilėraščiai (17), 
ratūros kritika (4). Knyga ge 
rame popieriuje, kietais virst 
liais, redagavo M. Lukšienė ir 
P. Pečeliūnas, 351 psl., span 
dė „Raidės“ sp. V. Lacio „Žve 
jo sūnus” A. Žirgulio verti 
mas iš latvių kalbos, 1956, 620 
psl. L. G.

apsakymai
Lite

HICKSON GROCERY
čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų
Užsisakykite čia alų savo

241 Hickson Ave. Tel.: PO

pr< dūktų.
pobūviams!
6-5641 Verdun.
Sav. Paul J o c a s.

j LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, 

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

a Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
]' duodamos betkokiam geram tikslui.
J! Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.
$ „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V par. salėje
£ Banko kambary.
5 Pirm. A. Norkeliūna* ................................ RA 7-3120 x mvui.rau, « . sj. «c«.i „v

fcTOHDE LUXE DRY CLEANERS;*
117 —6th AVENUE, LACHINE g

| Lietuviam* nuolaida. S
į Iv! IL O / Z J Sav.: P RUTKAUSKAS. |

PO 7 0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANC.I YS — MALKOS— KURO ALYVA

«



8 PS L. NEPRIKLAUSOMA L 1 ET U V A 1938. 1. 15. — Nr. 3 (Ž05)

Spaudos Balius jau visai arti!!!
SPAUDOS BALIUS ŠIEMET BUS NEPAPRASTAI

IDOMUS IR ĮSPŪDINGAS, NES JĮ VES SPECIALUS. 
TAM TIKSI.Ji PASIRUOŠĘS ASMUO.

SPAUDOS BALIUJE NUMATYTOS STAIGMENOS 
IR ATSKIRI MOMENTAI JAUNIMUI IR SENIMUI.

ŠOKIAMS BUS PREMIJŲ IR ŠOKIAI BUS ATSKI 
RA1 DEKORUOTI.

BALIAUS LOTERIJOJE BUS VERTINGŲ IR STAM 
BIŲ IŠLOŠIMŲ.

DAILININKĖS A. TAMOŠAITIENĖS KLAIPĖDOS 
KRAŠTO TAUTINIS DRABUŽIS, ĮVERTINAMAS APIE 
200 DOLERIŲ.

NL REDAKCIJOS DU KOSTIUMAI PER MAMER 
'TO MACIUKO FIRMĄ, ĮVERTINAMA 100 DOLERIŲ.

JANINA ADOMONIENĖ BALIAUS LOTERIJAI 
PASKYRĖ DVIEJŲ SIUVINIŲ IŠSIUNTIMĄ, KAS 
ĮVERTINAMA 40 DOLERIŲ. IR DAUGELIS KITŲ 
VERTINGŲ FANTŲ IR PINIGINIŲ IŠLOŠIMŲ.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS. BALIUJE 
SUSITIKS DAUG ŽMONIŲ, KURIŲ Į BALIŲ ATVYKS 
TA Is TORONTO, HAMILTONO IR AMERIKOS.

VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI IR 
ATSIVESTI SAVO ĮSTAIGŲ IR DARBOVIEČIŲ PA

REIGŪNŲ, KAD JIE PAMATYTU LIETUVIŲ PAREN
GIMĄ.

ĮŽANGA LIEKA, KAIP PERNAI, $ 1.50. PRIE 
ĮŽANGOS BILETO NEMOKAMAI DUODAMA LĖKS 
TĖ UŽKANDŽIŲ.

VISI RUOŠKIMĖS Į BALIŲ, KURIS ĮVYKS DI 
DŽIAUSIOJE IR PATOGIAUSIOJE VISAME MONTRE 
ALYJE SALĖJE — ST. LOUIS GIMNAZIJOS SALĖJE, 
ESANČIOJE SHERBROOKE IR CITY HALL GATVIŲ 
KAMPE, — 1958 M. SAUSIO 25 D., ŠEŠTADIENĮ 6 V AL. 
30 MIN. VAKARO IR BAIGSIS I VAL. NAKTĮ.

I/.S7 PASIRUOŠKI ME DALYVAUTI DIDŽIAUSIAME SAVO SPAUDOS PARENGIME!!!

Montrealio Spaudos Uolius
1958 M. SAUSIO 25 D.

J?
$ ŠVENTOS ELZBIETOS DRAUGYSTĖS

I VAKARIENE
'i bus šį šeštadieni, sausio 18 dieną, 7 valandą vakaro
'' Šv. Kazimiero parapijos svetainėje.
ft Bus paruošta skani ir turtinga vakarienė, bus graži mu 
ft zika ir jaukiai galima bus praleisti laikas ir pasiiinksinm 
ft ti. Visi kviečiami dalyvauti. Įžanga 1.50. Vaidyba.

PASKAITA IR 
SUSIRINKIMAS

Montrealio visos lietuvės 
moterys maloniai kviečiamos 
atsilankyti į L. K. Moterų Dr- 
jos ruošiamą paskaitą, kurią 
skaitys Dr. Jonas Šemogas šį 
sekmadienį, sausio 19 d.. Auš 
ros Vartų parap. salėej tuojau 
po pamaldų. Bus klausimai ir 
diskusijos. Po paskaitos bus 
draugijos susirinkimas. V-ba.

• Gripas gana stipriai vaikš 
čioja po namus ir guido į lovą 
daugelį montrealiečių. Pasku 
tiniu metu girdėti sergant pp. 
Balzarus, pp. Vazalinskų šei 
mą, p. Rimkevičiūtę.

S DR. J. Š E M O G A S $
S CHIRURGINĖ ir $ 
| BENDROJI PRAK TIKA < 

ft Oflice 5441 Bannantyne \ V <
** (kamp. Woodland) ? 
ft Verdun. Tel. PO 7-3175. $ 
ft ft
ft Priėmimo vai.: 2-4; 7-9. ft ft ftft sestadieniais 11-1 \
Įy arba pagal susitarimą. ft 

;; DANTŲ GYDYTOJAS £
| D r. J. M A L I Š K A |

Pacientai priimami iš « 
anksto susitarus

9 a. m. — 10 p. m.
$ išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.»
L 5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
| Tel.: PO 8-4547

(
NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ SPECIALISTAS į 

į IR CHIRURGAS j 
I Dr R CHARLAND I

y 78 St. Joseph Blvd. W. a
Tel. PL 9958

1 "
į >« k.Andrxkaitisl
J j!>6 SHERBROOKE E. | 
į Teh: LA 2-7236 |

§ Raštinė vakarais
ft 2104 Mount Royal St. E. ft 
| LA 1 7926—8873
| Renė TALBOT $
£ Advokatas 
ft Suite 306, Aldred Bldng.
$ 507 Place D’Armes ft 
ft VI 9-8045 ft

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

a C h i r o p o d i s t a s—kojy specialistas >; 
« Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery g 
8 6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal.. |

$

NAUJAS TAUTOS FONDO 
ĮGALIOTINIS KANADAI

Vaclovas Vaidotas, atlydėjęs 
TF pirmininką prel. J. Balkų 
na į Montreal), viešėjo buv. T 
F Įgaliotinio p. L. Ginnio- 
-Norvaišos Šeimoje, perėmė T 
F. Atstovybės bylas ir tuo bū 
du Tautos Fondo atstovybe 
perkėlė į Tornotą.

PRELATAS J. BALKONAS, 
lankydamasis Montrcalyje, vie 
sėjo pas Šv. Kazimiero klebo 
na kun. J. Bobiną, sausio 9 d. 
darė viešą pranešimą Aušros 
Vartų par. salėje, o po jo dar 
turėjo su abiejų parapijų kle 
bonais ir būriu montrealiečių 
AV klebonijoje konferenciją, 
kurioje plačiau išsikalbėta ak 
tualiais klausimais ir jaukioje 
atmosferoje gražiai praleistas 
vakaras.

ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

Vasario 8 d. yra ruošiamas 
Tautinių Šokių Grupei parem 
ti šokių vakaras. Visos orga 
nizacijos prašomos tą dieną 
nedaryti parengimų ir skirti 
ją T. Š. Grupei.

GRAŽI RINKLIAVA
Šv. Kazimiero par. klebonui 

kun. J. Bobinui paskelbus, 
prie bažnyčios po pamaldų sek 
madienį, sausio 12 d., surink 
ta BAL.Fui aukų 97.14 dol. 
Tai aukos varge esantiems Si 
bire ir Europoje.

X ft
ADVOKATAS «

g STASYS DAUKŠA, LL. D.j 
8 Suite 25—26 j1
g 152 Notre Dame St. E. jį 
| UN 6-8969 jį
g Res. 5657—12 Avė., Rsnt. r
f RA 2-5229

ADVOKATAS Į 
JOSEPH P. MILLER, |

B. A.. B. C. L.
Suite 205 ?

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversily 6-7026:,;

Res.: 40 Lailcur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653 g

NOTARAS
MILTON W. WINSTON

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

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

73. Janina Adomonienė — 
dviejų siuntimų į Lietuvą siun 
tos apmokėjimas.

74. Juozas Gražys — karaku 
linis kailis. ,

75. Kazys Otto — manikių 
ro setas ir 2 gražiai aptaisyti 
kandikliai

LIETUVIŲ ENCIKLOPED1 
JOS MONTREAL1UI

vajus vyksta sėkmingai. Kvie 
čiaini 100 asmenų paremti si 
vajų, įmokant po 5 dolerius.

Be praėjusiame NL numery 
je paskelbtųjų, piaejusią savai 
tę įmokėjo po 5 dol. dar sekau 
tieji asmens: 41. Antanas Gau 
rys.

Prašoma atsiliepti daugiau 
tautiečių.
A. V. BAŽNYČIOS STATY 

BOS FONDUI AUKOJO
Klebonas kun. J. Bobinas 100 
dol., V. Liesūnaitis 50 dol., 
Montrealio L. K. U. „Litas 
50 dol., A. ir S. Gabaliauskai 
50 dol., Linda Construction 
Co. Ltd. ftO dol., klubas „Be 
naudos sau“ 50 dol., Br. ir J. 
Lukoševičiai 50 dol., M. ir dr. 
Šemogas 50 dol., Adv. dr. S. 
Daukša 50 dol., J. Gražys 50 
dol., Trys broliai jocai 50 dol., 
Pr. Baltuonis 50 dol., N. Matu 
laitis 50 dol., T. Aniolauskas 
50 dol.
• Anglų kalbos kursai prade 
dantiems bus pradėti sausio 
27 d., 7 vai. v. YMCA patalpo 
se. 5550 Park Ave.
• P. Milašiui General ligom
• P. Jaseckui, vilasaheciui, 
Memarial ligoninėje padaryta 
operacija, jis jau sveiksta.
nėję padaryta operacija. Ligo 
nis dar tebėra ligoninėje
• Kalėdojimas ateinančią sa 
vaitę. Tėv. Borevičius ir Tėv. 
Aranauskas ateinančią savai 
tę kalėdos Verdune šiose gat 
vėse: Stephens, Richard, Man 
nings, Woodland ir Mofiat.
• Šv. Elzbietos dr-jos vakarie 
nė įvyks sausio 18 d., 7 vai. v., 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Bus puikios vaišės ir jauki mu 
zika. Valdyba kviečia visus da 
lyvauti. Įžanga 1.50 dol.
• Jaunimo subatvakary skaity 
tą „Tarka’’ redaguota; Nijolės 
Kličiūtės, Silvijos Pakuiytės 
ir Marytės Siniūtės.
• Pirmadienį Bažnyčia even 
čia Kristaus krikšto šventę.

(AV).
• Pp. Gurčinai lankėsi Detroi 
te ir ten sutiko naujus metus.
• Elena Kudžmaitė dar tebe 
vieši Amerikoje.
• P. Judzentavičiūtė lankėsi 
New Yorke, kur sutiko naujus 
metus.
• Sniegas pagaliau pasiekė ir 
Montreal), bet oras minkštas 
ir didesnių šalčių dar nebuvo. 
Maždaug toks oras ir Lietuvo 
je, kaip Montrealyje.

PARDAVIMUI:
Y ra labai reikalingi 

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

riūnas PL. 8501.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktonus

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

76. Pp. Šimelaičiai — pagal 
vio užvalkalas ir žiebtuvėlis.

77. M. Šulmistras — Remin 
gton mašinėlė.

78. M .Leknickienė — ran 
kinukas, apyrankis ir galvos 
papuošalų setas.

KAIP TORONTE BUS PA 
MINĖTOS LIETUVOS NE 
PRIKLAUSOMYBĖS ATKO 

RIMO JUBILĖJINĖS 
SUKAKTUVĖS

Vasario 16 d. ir tuo pačiu 
40 metų nepriklausomybes su 
kakčiai paminėti, sausio 5 d. 
Liet. Namuose įvyko Apylin 
kės Tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo 25 rinkti nariai ii or 
ganizacijų atstovai. Susirinki 
mą vedė V. Vaidotas, sekr. P. 
Dūda. Valdybos vicepirm. J. 
Strazdas ir pirm. J. R. Simo 
navičius savo pranešimuose pa 
sisakė, kas jau yra padaryta 
šiam minėjimui atlikti, ir, kad 
tas minėjimas būtų įspūdinges 
nis, prašė tarybos narių duoti 
sugestijų. Kaip sukaktuviniam 
minėjimui, ^nežiūrint augštos 
nuomos, V-ba yra užsakiusi 
puošnų kino „Odeon“, kur tel 
pa arti 2500 žmonių, o Inter 
national Institute suruošti dai 
lės parodą, dėl kurios jau pa 
daryti atitinkami žygiai ir ta 
riamasi su mūsų menininkais. 
Minėjimo išvakarėse, šeštadie 
nio vakare, Katedroje suruoš 
ti pamaldas su menine progra 
ma, kurią, kai]) ir pačiame mi 
nėjime, atliks „Varpo“ choras 
ir kitos meninės pajėgus. Ta 
riamasi su prel Balkūnu, ku 
ris šia proga katedroje paša 
kys pritaikintą pamokslą. Kai 
kieno buvo keliama baime dėl 
užpildymo mūsų tautiečiais 
erdvios katedros, bet posėdyje 
dalyvavę abiejų bažnyčių kie 
bonai iš savo pusės pažadėjo 
per pamokslus priminti para 
pijiečiams šią pareigą.

Ilgėliau diskutuotas įskilęs 
valdžios ir kanadiškos spaudos 
atstovams rauto suruošimo 
klausimas. Didžiuma balsų nu 
tarta tokį rautą ruošti šventes 
minėjimo išvakarėse, būtent— 
šeštadienį. Išlaidas padengia 
uzsirasę dalyviai. Kad savo 
kalbomis, kaip dažnai esti, per 
ilgai neužtęsiu minėjimo, pri 
imtas pageidavimas vengti ii 
gų kalbų. Pagrindiniu kalbėto 
ju pakviestas ir davė sutikimą 
cikagietis žinomas tautininkų 
ir SLA veikėjas dr. Stepas Bie 
zis.

Kaip praeitais metais, taip 
ir šiemet Nepriklausomybės 
Talkos atstovai reikalavo, kad 
minėjime šalia Tautos Fondo

TAURAS EINA BE 
PRALAIMĖJIMŲ

Kietoje kovoje sausio 12 d. 
Tauro vyrai išpiešė 4 pergalę 
nugalėdami Holy Trinity 56: 
50. Iš loštų 4 rungtynių laimė 
ta 4. Sėkmės .
• Tauro mergaičių krepšinio 
komanda įregistruota į miesto 
lygą ir pirmą susitikimą turės 
sausio 16 d.
• Dr. J. Šemogas operavo p. 
Staskevičienę ir pp. Sveikaus 
kų sūnų ir tiria p. Lapinienės 
sveikatą.
KLAIPĖDOS ATVADAV1 

MO MINĖJIMAS
Hamiltone įvyks sausio 26 d., 
4 vai. p. p. parapijos salėje. 
Programoje paskaita ir meni 
nė dalis.

Hamiltono Jūrų Skautai.

TO I J G"> \’ I' O-
DIDYSIS KONCERTAS!

1958 m. sausio mėn. 18 d. 7.30 v. v. Eatono Auditorijoje, ft 
Chicagos Lietuvių Choras „PIRMYN“, vad. muz. p. K. ft 
Steponavičiaus, stato J. Strauss’o 3 v. linksmą ir įdomią £ 

operetę £

„ŠIKŠNOSPARNIS“ — DIE FLEDERMAUS
Dalyvauja sol. p. A. Brazis, sol. p. Onuks Stephens ir '* 

Toronto Simfoninis orkestras. X
ft 

Bil. nuo 1—3 dol. gaunami: p. Indrelienę, tel. LE 1- ft 
8522. p. Keršienę LE 6-2781, p. Margio vaistinė, „Rū J* 

tos“ valgykla ir prie įėjimo. X
Reta proga! Maloniai kviečiame visus atsilankyti!/ <£ 

Rengia Jūros Skaučių Rėmėjai ir Šatrijos Tuntas. £

rinkliavos būtų leista rinkti ir 
N. Talkos Fondui. Apyl. valdy 
ba rekomendavo tarybai šie 
met TF nerinkti, o visą minė 
jimo pelną paskirti vietos švie 
timo ir lietuvybės palaikymo 
reikalams. Po ilgų diskusijų ir 
įrodinėjimų iš vienos ir antros 
pusės, viešu balsavimu balsai 
pasidalino pusiau, vienam susi 
laikius. Antrą kart balsuojant 
slaptai, už palikimą senos tvar 
kos, būtent pelno paskyirmą 
TF paduota 14 balsų, o už ant 
rą — 11. Tuo būdu apyl. v-bos 
rekomendacija nepraėjo. Tau 
tinės grupės atstovas p. Bud 
reika, paklaustas atsake, kad 
išvakarėse jie minėjimą dary 
šią atskirai, tą minėjimą dary 
ti jiems yra pavesta iš centro 
ir to sulaikyti Talka negalinti. 
Baigiant posėdį susikaupimo 
minute buvo pagerbtas Lietu 
voje miręs vysk. K. Paltaro 
kas. Bs.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO

35 m. sukaktuvėms paminė

Raštinė: LE 4-4451

I
Dr. P. MOKK1S |
DANTŲ GYDYTOJAS «

Vakarais ir šeštadieniais X 
pagal susitarimą. «

1082 Bloor W., Toronto 4. ?
(į rytus nuo Duffenn St.) 8 

| A. L I O D Ž 1 U S, B. A. ;

Viešasis Notaras
g (Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
; Narnų, žemės ar bet kurio 
: biznio pirkimo-pardavimo ; 

: dokumentu sudarymas ir ; 
i; visi kiti notariniai reik iiai. :

Teisiniai patarnavimai. S 
IMorgičiai.

91 Roncesvalies Avė. m
Toronto 3, Ontario. g

Telefonas: LE 6-5613. «

I
Dr.A.VALADKAi

1081 BLOOR ST. W. į 
(prie Dufferin) ,

Telefonas LE. 1-2933 
RENTGENAS

ft priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.!
Šeštadieniais nuo 11 vai. H 

£ iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie- Į ; 
4 niais kabinetas uždarytas. > > 

ti Toronte šiemet sudarytas 
specialus komitetas, į kurį įei 
na nuo bendruom. apyl. valdy 
bos J. R. Simonavičius ir A. 
Liūdžius, nuo M. Liet. Bičių 
lių dr-jos L. Tamošauskas ir 
K. Aperavičius n nuo Maž. L. 
Rezistencijos S gos Dr. M. 
Anysas. Komiteto pirmininku 
išrinktas L. Tamošauskas. Mi 
nėjimas nu tai ta daryti T. Pran 
ciškonų salėje sausio 19 d. 4 
vai.

TORONTO ŠAULIŲ 
KLUBO VALDYBA 

praneša, kad prie klubo įsistei 
gė aero modelistų sekcija. Sek 
cijai vadovauti sutiko prityręs 
tam reikalui šaulys A. Draga 
šius, jo telef. LE 2-9586.

Minėtos sekcijos pirmas su 
sirinkimas šaukiamas sausio 
19 d., sekmadienį, 3 vai. pp., 
1050 Dundas W., todėl malo 
niai prašome norinčius arčiau 
susipažinti su aero modelizmu 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

V-ba.
IŠGANYTOJO 
L1UTERONIŲ 

bažnyčioj, 1691 Bloor St. . it 
Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos sausio 19 d., 1.30 v. 
pp., Pamokslo tema: Bažny 
čios pagrindas.

Kun. dr. M. Kavolis.

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

(netoli ^Dundas St.) 
TORONTO 
Tel. LE 2-4108

Dr. A. Pacevicius |
K Gydytoj’as ir Chirurgas

1
 280 Roncesvalles Avė ’

Telefonas LE 4-4778
Priėmimo valandos. 11-1 v 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia 5 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 § 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. w

Naujas kabinetas 3

į DR. V. SADAUSKIENĖ į
< i .s

Dantų gydytoja £
129 Grenadier Rd.,

' (2 namas nuo RoncesvalleslS
| TORONTO

TeL LE 1-4250
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