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Politinių įvykių savaitė
MIKOJANAS PAKURSTĖ DAR DIDESNĮ 

ŠALTĄJĮ KARĄ
MASINU FONDO VAJUS
•„N. L.“ Mašinų Fondo vajus mas metinę prenumeratą, NL

Rytų Vokietijos žvalgybos viršininkas išdavė 
60,000 komunistų šnipų.

Dabar jau visa paaiškėjo 
Chruščiovo pasiuntinio Anas 
tašo Mikojano kelionės tikslai 
j Ameriką ir pakeliui sustoji 
mti Europoje.

Pasirodė, kad
MIKOJANAS TURĖJO UŽ 

DAVINĮ PAKURSTYTI 
ŠALTĄJĮ KARĄ,

kuris paskutiniais laikais jau 
buvo pradėjęs rimti. Bet Miko 
janas, lankydamasis Ameriko 
je, visą laiką kurstė Amerikos 
žmones, ypač piniguočius, 
prieš Amerikos vyriausybę. 
Mikojanas Įtaigojo pramoninių 
kus ir prekybininkus spausti 
valdžią, kad ji išplėstų su Ru 
sija prekyba, bet pasirodė keis 
tų dalykų: Viena, Rusija nie 
ko Amerikai neatlygina už tai, 
ką ji yra gavusi iš JAV anks 
čiau. O tai yra nemaža suma, 
net 5 bilionai dolerių. Antra, 
Rusija neatiduoda Amerikai ki 
tų skolų. Ir dabar Mikojanas 
užsiprašė dar 5 bilionų delerių 
kredito. O kai pasiūlė prekybą 
plėsti, tai pasirodė, kad

RUSIJA NETURI NIEKO 
AMERIKAI PARDUOTI.

Tat kokia gi gali būti prekyba, 
kai nėra kuo prekiauti? Iš to 
aišku, kad Mikojanui rūpėjo 
ne tikra prekyba, bet tiktai su 
kiršinti stipresni šaultąjį karą.

O kai Mikojanas, keliolika 
valandų išlaukęs New Found 
landė naujo danų linijos iėktu 
vo, kai pirmasis pakeliui buvo 
užsidegęs, sustojo Danijos sos 
tinėje, tai ir ten nedžentelme 
niškai pradėjo kurstyti šaltąjį 
karą.

Bet Mikojanui kelione atro 
<io nebus pasisekusi, nes jis
IŠ MASKVOS NIEKO GERA 

J WASHINGTONĄ 
NEATVEŽĖ.

Mikojanas tiktai patvirtino 
Maskvos agresiją ir grasino 
karštu karu. Todėl ir tie, ku 
rie buvo kurstomi prieš JAV

valdžią, pamatė, kad Maskva 
taikos nenori.

Tuo tarpu Amerika vis dau 
giau įtikinėja, kad reikia būti 
pasiruošusiems gintis, todėl iš 
prezidento patiekto 1959 metų 
biudžeto, suvesto 77 bilionams 
dolerių, kongresas yra linkęs 
JAV apsaugai duoti daugiau 
lėšų, negu 51 proc. biudžeto.

Nemaža sensacija susidarė, 
kai
PABĖGĘS Į VAKARUS RY 
TŲ VOKIETIJOS ŽVALGY 
BOS VIRŠININKAS IŠDAVĖ 

60.000 KOMUNISTINIŲ
ŠNIPŲ.

Tai yra darbas pulk. Dob 
rovskio, kuris pareiškė, kad da 
bar Vakarai galės juos išgau 
dyti ir sovietai turės šnipų ti 
nklą, kuris yra tiesiog milžtais 
kas, pertvarkyti.

KITOS ŽINIOS
Iš kitų politinių žinių yra 

vertos dėmesio:
— Vašingtone vyksta vaka 

riečių pasitarimai dėl Berlyno. 
Tokie pasitarimai vyksta ir Eu 
ropos vakaruose.

— JAV dar kartą patvirtino, 
kad Vokietijos sujungimui yra 
pricipinis būdas — laisvi visuo 
tiniai rinkimai.

— Lietuvos atstovas Francu 
zijoje dr. S. Bačkis pasveikino 
Prancūzijos prezidentą De Ga 
ulle jo inauguracijos proga.
ARGENTINOS LIETUVIAI 

NORI GRĮŽTI ATGAL 
ARGENTINON.

Prasmuko laiškas vieno Ar 
gentinos lietuvio, kuris kreipė 
si į Argentinos valdžią prašy 
damas pagalbos — jis prašo 
padėti jam sugrįžti į Argenti 
ną, nes sovietų jis esąs apgau 
tas. Jis rašo ne vien savo, bet 
ir kitų argentiniečių vardu, 
nes jie visi esą apgauti ir visi 
po trejų metų netekę jėgų dau 
giau gyventi sovietijoje, kur 
žmogui nėra gyvenimo.

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Dr. Edmundas Malkus,

Seaforth, Ont...............10.00
Daktaras E. Malkus, siųsda

Mašinų fondui pridėjo dešimt 
dol.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės ,,Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS
IŠVYKO VYSK. V. BRIZGYS

Naujienos iš pasaulio sostinės
NEPRIKLAUSOMOS LIETU VOS BENDRADARBIO 

PRANEŠIMAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEI MAS DARO LABAI

SVARBŲ
Sausio 26 d. iš New vorko į 

Tolimuosius Rytus išvyko PE 
T Seimo delegacija. Ją sudaro 
Seimo pirmininkas St. Koro 
bonskis (lenkas), vicepiiminin 
kas J. Kovago (vengras) ir bu 
vęs pirmininkas V. Masens 
(latvis). Delegacija savo kelio 
nėję numato užtrukti apie 5 
savaites. Jos maršrutas maž 
daug toks: Japonija, Formoza, 
Turkija, Filipinai, Australija, 
Ceilonas, Pakistanas. Galimas 
daiktas — Burma it Indija. 
Grįždami turės sustoti Romo 
je ir Atėnuose.

Kelionės uždavinys kuo ar 
čiau supažindinti tų kraštų vy 
riausybes, ypač užsienio poli 
tikos vairuotojus ir tautas su 
pavergtųjų Europos tautų, bol 
ševikiškoje vergijoje padėti 
mi. Supažindinti su tolimes 
niais sovietų siekiais, paglemž 
ti visą laisvąjį pasaulį ir paro 
dyti plikus faktus apie paverg

ŽYGĮ
tųjų tautų gyvenimą Sovietų 
okupacijoje.

Norima atlikti šventą parei 
gą, įspėti tuos kraštus gintis 
nuo komunizmo, kaip piktos 
žmonijos ligos ir kviesti juos 
stoti bendran žygin prieš sovie 
tus, kad pavergtosios tautos 
atgautų laisvę ir nepriklauso 
mybę.

Išvykus PET Seimo primi 
ninkui ir vicepirmininkui, vi 
siems Seimo reikalams per tą 
laiką tvarkyti, Generalinis Ko 
mitetas išrinko V. Sidzikaus 
kas, Lietuvos delegacijų PET 
pirmininką. Kor.

ŠVEDIJOJE MIRĖ 
RAŠYTOJAS JURKŪNAS

Gauta žinių, kad Stockhol 
me mirė lietuvių rašytojas Ig 
nas-Šeinius-Irvis Gedainis-Jur 
kūnas, buvęs Nepriklausomos 
Lietuvos ministeris Švedijoje, 
turėjęs ten įtakos ir žymų var 
dą.

Chicagoje gyvenantis vysk. 
Vincentas Krizgys išvyko ii 
gesnėn kelionėn į Australiją. 
Vykdamas buvo sustojęs Šv. 
Kazimiero klebonijoje, Los An 
gėlės, Calif., o iš ten išskrido Į 
Honolulu Havajuose.

GAVO KAPITONO 
LAIPSNĮ

Konsulo dr. P. Daužvardžio 
sūnus — Fabijonas-Gediminas 
Daužvardis gavo kapitono lai 
psnį. Jis jau 7 metus tarnauja 
J. A. Valstybių aviecijoje.
„DRAUGO”KONCERTAS

Metinis „Draugo" koncer 
tas įvyksta vasario 1 d. Sakalų 
salėje. Čia bus įdomi menine 
programa, šokiai, o taip pat 
bus įteiktos premijos romano 
ir lengv. muzikos kūrinio kon 
kursų laimėtojams.
PADĖKOJO UŽ LIETUVIš 

KĄ PROGRAMĄ
Mokslo ir Pramonės muzė 

jaus vadovybė atsiuntė laišką 
Josephine Daužvardienei, ku 
riame išreiškė padėką už gra

MONTHSALIS

Mirus visuomenės veikėjai
MAGDALENAI VILIMIENEI, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jos dukrai, 
žentui ir artimiesiems,

PP. PETRONĖLEI, MAGDALENAI IR JONUI 
JUŠKEVIČIAMS.

KLCT ir NL.

DAR KARTĄ SKELBIAME
NL Slpaudųa baliuje ne visi 

atsiėmė loterijoje laimėtus fan 
tus. Paskelbus neatsiimtųjų 
fantų sąrašą, per dvi savaites 
fantus atsiėmė 29 asmens, bet 
dar yra neatsiimtų 13 laimėji 
mų, kurių tarpe yra ir dail. A. 
Tamošaitienės išaustas tauti 
nis drabužis. Jis sąraše eina 
pirmuoju numeriu. Dar kartą 
pakartojame neatsiimtų fantų 
numerius. Kadahgi .pirmieji du 
numeriai yra visiems numeria 
ms bendri (34), tai skelbiame 
tiktai keturius paskutinius nu 
merius. Tat dar kartą prašomi 
atsiliepti šie numeriai: 8372; 
8313; 9378; 8804; 8661; 9679; 
8227; 8323; 8708; 9154; 8355; 
8318; 8428.

Du kostiumus per M. Mačiu 
ko siuvyklą laimėjo vieną p. 
Ramanauskienė, kuri fantą at 
siėmė baliaus metu, o kitą lai 
mėjo J. Šaltenis, kuris atsilie 
pė tiktai sausio 26 d. Bet dar 
yra 13 neatsiliepusiųjų ir jų

NEATSIIMTUS FANTUS
tarpe yra ir tas, kas laimėjo 
tautinį kostiumą, numeriuose 
einantį pirmuoju. Mums malo 
nu būtu, kad fantus atsiimtų vi 
si. NL.

TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
KONKURSAS

K. L. K. Moterų Dr-jos va 
sario 7 d. pirmą kartą Montrea 
ly rengiamas lietuvių moterų 
tutinių drabužių konkursas ran 
da vis didesnį visuomenės susi 
domėjimą.

Juri komisiją sudaro: prof, 
dail. A. Tamošaitis, tautinių 
drabužių audėja p. Veselkienė,
K. L. M. D-jos atstovė p. Ado 
maitienė, „Lito“ atstovas ir S.
L. A. atstovas.

Lietuvių tautinio meno žino 
vas prof. A. Tamošaitis, spe 
cialiai konkursan atvykęs iš 
Kingston, be dalyvavimo juri 
komisijoj, maloniai sutiko kon 
kurso metu supažindinti visuo 
menę su charakteringom įvai

A. f A.
MAGDALENAI VILIMIENEI 

mirus, 
PP. JUŠKEVIČIŲ 

ir
PP. ANDRULIONIŲ ŠEIMOMS 

reiškia gilią užuojautą
Trumpų šeima.

A. f A-
MAGDALENAI DOMARKAITEI ■ VILIMIENEI 

atsiskyrus amžinybėn, gilią užuojautą
PONŲ JUŠKEVIČIŲ 

IR PONŲ ANDRULIONIŲ ŠEIMOMS 
reiškia

M. Lukošių šeima.

P. PETRONĖLĘ JUŠKEVIČIENĘ 
su ŠEIMA, 

brangiai mamytei 
MAGDALENAI VILIMIENEI 

mirus, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

J. ir G. Rukšėnai.

Nuoširdžiai užjaučiame visuomenininkus
PP. P., M. ir J. JUŠKEVIČIUS-MILLER, 

netekus brangios motinos, uošvės ir giminaitės, 
visuomenės veikėjos ir geros lietuvės,

MAGDALENOS VILIMIENĖS.
E. ir J. Kardeliai.

rių Lietuvos vietovių tutinių 
drabužių savybėm.

Vakaro programą išpildys 
seniai jau matyta Montrealio 
Tautinių Šokių Grupė, vado 
vaujama J. Piečaičio, pasirody 
dama su naujais šokiais. Gi ren 
gėjos, kviesdamos jaunimą 
skaitlingai j vakarą atsilankyti, 
rezervuoja jaunimui atskirus 

, stalus vaišėms ir žada parūpin 
ti gerą muziką populiariems šo 
kiams.
• Vasario 16 paskaitininku Į 
Montreal} pakviestas Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirmininkas J. 
Matulionis.

KANADOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS ARTĖJA

Kaip sprendžia Dominijos 
Statistikos Biuras, Kanados 
gyventojų skaičius Naujų me 
tų dieną buvo 17.275.000. Spė 
jama, kad iki šių metų pabai 
gos tas skaičius pasieks 18 
mil.

Šios dienos gyventojų skai 
čius yra daugiau kaip tris mi 
lionus didesnis nei tą pačią die 
ną 1941 metais ir daugiau nei 
dvigubai didesnis negu 1921 
m. (CS)

HAMILTON, Ont.
HAMILTONIEČIAI 
NEATSILIKIME!

Beveik visos Kanadoje lietu 
viškos kolonijos vieningai ėmė 
si iniciatyvos šiokiu ar tokiu 
būdu pasisakyti dėl Vatikano 
nusistatymo prieš Lietuvos ats 
tovybę.

Hamiltono lietuvių kolonija 
iki šiol pirmavo savo veiklumu 
lietuviškuose reikaluose, bet šį 
kartą kažkodėl sušlubavo. At 
rodo, kad Hamiltono lietuviai 
nesijaudina dėl šių mums skau 
džių įvykių. Nors kai kuri mū 
sų spauda ir ramina savo skai 
tytojus, kad Vatikane su Lie 
tuvos atstovybe yra viskas tv 
arkoje, bet tikrumoje taip nė 
ra, ir mūsų Liet, atstovybės 
reikalai stovi blogai. Hamilto 
no liet, kolonijai reikėtų sku 
biai veikti. Bendruomenės Vai

žios kalėdines eglutės išstaty 
mą bei lietuviškų programų su 
rengimą. Laiške yra pažymėta, 
kad lietuvių pasirodymas buvo 
labai nusisekęs.

RUSŲ ŠOKĖJOS 
CHIČAGOJE

Kartu su Sov. S-gos boso nr. 
2 Mikojano pasirodymu Chica 
goję, savo gastroles čia prade 
jo Maskvos merginų šokėjų 
grupė „Beriozka“, kuri 4 die 
nas pajėgė pripildyti didžiulę 
Opera House salę. Pirmą die 
ną žiūrovų tarpe buvo ir Miko 
janas su savo palydovais, o 
taip pat šimtais slaptosios ir 
viešosios policijos atstovų, ku 
rie saugojo nuo kiaušinių.

Lyginant su pirmojo sovie 
tinio šokių vieneto — Moiseje 
vo grupės pasirodymu, ši mer 
ginų trupė vietinės spaudos bu 
vo sutikta žymiai šalčiau ir kri 
tikai ją gerokai iškritikavo. No 
rs šokiai buvo p&ruošti neblo 
gai, tačiau labai panašūs vienas 
i kitą ir po pusvalandžio buvo 
galima pradėti žiovauti. Tačiau 
daugumai publikos jie, atrodo, 
patiko, nors ir didžioii dalis, 
be abejo, buvo sovietų draugai, 
visokį koegzistentai, kurie bet 
kokia proga gina ir ploja ko 
munistinio pasaulio atstovams.

Mačius Moisejevo Šokėjų 
grupę ir šią paskutinniąją, at 
rodė, jog sovietai čia Ameriko 
je turi nemažus būrius „drau 
gų“, pliauškinančius rankomis 
už bet kokius „kultūrinio ben 
dradarbiavimo“ apaštalus šia 
me krašte. Jiems rūpi ne meno 
lygis, o tik „Made in Soviet 
Union“ etiketės garbinimas.
• Biržėnų klubas turėjo savo 
narių susirinkimą, kurio metu 
rašyt. Al. Baronas kalbėjo apie 
poetą K. Binkį.
• L. Miškininkų s-ga sausio 
18 d. Jaunimo centre buvo su 
rengusi kelių filmų apie JAV 
miškus demonstravimą.
• Kun. B. Sugintas už sausio 
mėn. per Balfą pasiuntė Vasa 
rio 16-sios gimnazijai 820 dol., 
saleziečių gimnazijai—240 d., 
Punsko gimnazijai — 20 dol. 
Šiuos pinigus sudėjo 54 būre 
liai.
• Vid. Vakarų sporto apygar 
dos krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso pirmenybės vyrų bei mo 
terų grupėje bus pradėtos sau 
šio 31 d., 11 vai. ryto Gage par 
ko salėje (prie 55-tos ir Wes 
tern gt.). Baigminiai susitiki 
mai įvyks vasario 1 d. nuo pie 
tų Foster parko pastate (prie 
83-čios ir Loomis gt.). Čia da 
lyvaus Clevelando, Detroito ir 
Chicagos liet, sportininkai.
• Leidinys Liet, sportinės veik 
los Š. Amerikoje dešimtmečiui 
paminėti vis dar negali būti ati 
duotas spaudai, kadangi kelt 
klubai yra neprisiuntę savo ap 
rašymų. Iš tokių atsilikusiųjų 
medžiaga bus laukiama iki sau 
šio 31 d. Ją siųsti šiuo adresu: 
E. Šulaitis, 1330 So. 51 st. 
Ave, Cicero 50, Ill.
• Lietuvių „Chamber of Com 
merce” susirinkime buvo per 
rinkta ligšiolinė šios prekybi 
ninku draugijos valdyba. Ją su 
daro: Stanley Balzekas (tė 
vas), A. Baliūnas, Julius Ku 
zas, A. Valonis ir Pranas Zo

čįyba turėtų įraukti masinį su
sirinkimą, kuriame dalyvautų 
ir visos organizacijos, ir tame 
susirinkime reiktų aptarti Vati 
kano žygį ir tuo reikalu išnešti
tinkama rezoliuciją.

/<7 'X K. Lukoševičius.

gas.
• Venezuelos lietuviai leidžia 
metraštį. Bus aprašytas ten įsi 
kūrusių lietuvių gyvenimas. Re 
daguoja J. Bieliūnas, A. Dir 
žys, A. Vabalas ir J. Zavads 
kas.
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Lietuva ir Lenkija
Ryšium su naująja Vatika 

no politika, kurią spėjamai pa 
veikęs lenkų kardinolas Wiszy 
nski, pradėta kalbėti ir rašyti 
apie kažkokį Lietuvos su Len 
kija ar tai panašumą, ar likimo 
panašumą. Taip kalbant, yra 
daroma didelė klaida, kurią rei 
kia išsiaiškinti.

Iškart reikia pasakyti, kad 
jokio panašumo nei likimo, nei 
dabartinės būsenos šiose saly 
gose nėra. Tai visiškai skirtin 
gi dalykai — ir formaliai ir iš 
esmės. Formaliai — Lenkija 
sovietijos satelitas, daugiausia 
nutolęs ir atsipalaidojęs nuo 
maskvinės okupacijos. Šia pras 
me, Lenkija galėtų būti dar 
laisvesnė ir dar daugiau nuto 
lusi nuo Maskvos, bet ji to są 
moningai nenori. Iš esmės gi— 
Lenkija patenkinta dabartine 
būsena. Aiškiai patenkinta. 
Kai tuo tarpu Lietuva okupuu 
ta ir įjungta į Rusiją absoliutiš 
kai ir neturi net paprasčiausio 
satelitinio statuso. Lietuvoje 
yra absoliuti okupacija. Jeigu 
dar nenubrauktas Lietuvos var 
das ir nepakeistas į „sievero- 
-zapadnyj krai“, kaip caro lai 
kais, tai už tai dabartine Lie 
tuvos okupacija yra nepalygi 
namai Žiauresnė ir piktesnė ir 
lietuvos žmonių išnaudojimas 
yra tuo sadistiškesnis, kad jie 
išnaudojami ne tiktai medžią 
giškai, bet ir moraliai. Okupa 
cija juo nežmoniškesnė, kad 
okupantas Lietuvos ir lietuvių 
tautos atžvilgiu turi žiaurius 
planus — išnaikinimo planus. 
Lenkai gi pas save tvarkosi 
gana savarankiškai. Tat jokio 
Lietuvos su Lenkija panašumo 
nėra.

Maža to. Lenkai, įskaitant 
patriotus ir nacionalistus, da 
bartine Lenkijos būsena yra pa 
tenkinti. Lenkija niekad nesiti 
kėjo ir nelaukė, kad galėtų už 
imti tokius plotus, nuo Brauns 
bergo ligi Štetino. Tai atsitiko 
visai nelauktai ir netikėtai, dėl 
to, kad Maskva sukliudė taikos 
sutarties sudarymą. Lenkija, 
dabar ištuštėjusiose nuo vokie 
čių srityse, kuriasi ir stiprinasi. 
Tam tikslui jai reikia laiko, ir 
todėl ji dabartinės būsenos ne 
nori keisti. Jai prasminga palai 
kyti juo ilgiausiai esamoji bū 
sena ir todėl ir Gomulka ir Wi 
szynskis, kurie visų pirma yra 
lenkai ir nors vienas yra komu 
nistas, o kitas katalikų kardi 
uolas, bet abu jie dirba petys 
petin, nes ir vienas ir kitas in 
teresuoti esamos padėties sta 
bilizavimu ir juo ilgesniu jos 
pratęsimu. Tai drauge yra ka 
rinių jėgų ugdymo reikalas. 
Ne kartą jau girdėtas teigimas, 
lead Wiszynskis su Gomulka 
yra artimi draugai, visai yra 
patikimas. O kad jie dirba abu 
sutarę ir susitarę, tai yra ne 
ginčijamas faktas, kurį įrodė 
be ko kita ir paskutiniai Lenki 
jos seimo rinkimai.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE
praneša visiems Tautos Fondo 
Skyriams, Įgaliotiniams, o kur 
jų nėra, Apylinkės Valdyboms, 
bei visiems

1»5M. X. JBė. Nr. 5 (OI!))

Aną šaltą šeštadienį, kai 
traškėjo tvoros ir šalo užuovė 
jose pastatyti automobiliai, Bu 
šervilėje pas Ponus Eftertus 
buvo šilta, jauku ir malonu, o 
kai Ponia Effertienė dar pavaiYearly Subscription Rates:

Canada .......................... $ 5.0C šino puikia vakariene, o Ponas
America & S. AmericA. .$ 5.5C Effertas pridėjo vispkios, skys 
Other Countries .......... $ 6.09 čk\ Pavidale’ buvo

visai malonu praleisti visas va 
Pajieškojimų kaina ... . $ 1.00 karas o priežastis tam buvo 

nepaprasta, nes Ponų Effertų 
kaimynai, didelė Ponų Štėrų 
giminė
SUSILAUKĖ NEPAPRASTO 
SVEČIO — ŠEIMOS GAL 

VOS IŠ DABARTINĖS 
LIETUVOS.

Ponai Effertai patys domisi 
gyvenimu dabartinėje Lietuvo 
je, jie tomis žiniomis norėdami 
pasidalinti su NL skaitytojais, 
pakvietė pas save ir šių eilučių! 
rašytoją.

Žinoma, viso subuvimo ir vi 
so vakaro centre buvo visai ne 
seniai iš Lietuvos atvykęs, 
kaip minėta pp. Štėrų šeimos 
galva — Vilius Štėras, kurio 
šeima — žmona ir septyni vai 
kai — į Kanadą yra seniai jau 
atvykę, kaikurie sūnūs jau ve 
dę, arba dukterys ištekėjusios, 
tat su nauju prieaugliu, kaip 
kalbama, jie sudaro visą-Bušer 
vilės trečdalį. Bet ligšiol nebu 
vo šeimos galvos, kurio parai 
gos atiteko vyresniam sūnui 
Erikui. Tat p. Erikas Štėras 
su tėveliu buvo pp. Effertų sve 
čiais.

Aišku, visa vakaro kalba su 
kosi
TIKTAI APIE LIETUVA, 

DABARTINE JOS BŪSENĄ 
IR ŽMONIŲ GYVENIMĄ.
Rašantysis labai apgailestau 

ja, kad neturėjo magnetofoni 
nio aparato, kuris ne tiktai laik 
raščiui, bet ir tolimesnei atei 
Čiai galėtų fiksuoti labai daug 
vertigos medžiagos, o iš trum 
pų užrašų, ne ką daug gali pa 
rašyti ir į laikraštį. O juk po 
kalbis truko visą vakarą...

Vilius Štėras yra atvykęs iš 
Žemaičių Naumiesčio, kur jis 
gyveno prieš išvykimą iš Lie 
tuvos. Kadangi jis gyvas ir jud 
rus asmuo, tai jis nesėdėjo 
vien ž. Naumiestyje, bet pla 
čiau pavažinėjo po visą Lietu 
va — Didžiąją ir Mažąją. Be 
to, po karo jam teko būti ir 
Rusijos pietuose, Ukrainoje. 
Tat sovietinį gyvenimą jis ge 
rokai yra patyręs ir perpratęs. 
Tačiau, kai jam viskas Lietu

Galima spėlioti net daugiau. 
Labai yra galimas dalykas, kad 
užsienyje esantieji lenkai ir 
lenkai dabar valdantieji Lenki 
ją, veikia susitarę, arba vieni ki 
tiems pritardami, kur tas liečia 
siekiamąją Lenkijos ateitį. Juk 
faktas yra, kad kardinolo Wis 
zynskio inciatyva surinkti Len 
kijai užsieniuose aukų, visi už 
sieniuose esantieji lenkai parė 
mė ir net neatsirado išimčių, 
kurios būtų tam sumanymui 
pasipriešinusios.
riausis įrodymas, kad visi len 
kai, kokie bebūtų ir kaip save 
vadintų, visi veikia sutartinai 
ir vieningai, siekdami fiksuoti 
dabartinės Lenkijos ribas, visi 
siekia Lenkiją sustiprinti, ir to 
dėl Wiszynskis bendiadarbiau 
ja su Gomulka, ir todėl egzili 
niai lenkai nesijaudindami pri 
ėmė naująją Vatikano politiką, 
ir todėl visiškai nesipriešino 
egzilinės Lenkijos pasiuntiny 
bės prie Vatikano uždarymui. 
Jeigu egzilinės Lenkijos pa 
siuntinybė paliekama tokio pat 
statuso, kaip ir Lietuvos, tai 
tiktai dėka masiniam lietuvių 
pasipriešinimui, kuris paveikė' 
Vatikaną, o Vatikanas, eida 
mas tradicine linkme 
me punkte politikos nepakei 
tė), Lenkijos negalėjo pastaty 
ti žemiau už Lietuvą, 
jai pritaikė tą patį statušą.'Hr 
tai mums yra dar vienas nema 
lonumas, nes Vatikanas ligšiol 
nepjatvarko Lietuvos bažnyti 
nės provincijos reikalų realy 
bės rėmuose. Deja, santykių su 
lenkais palikimas mums dar ii 
gai bus didele našta, rnci aliniu 
akmeniu, kuris mus slegia ir 
dar slėgs. Žinoma, dabartine 
Lietuvos „valdžia“ ir šioje sri 
tyje absoliučiai bejėgė: ji net 
nedrįs šito klausimo nei kelti, 
nei judinti. Kai už ją kalba sa 
telitinis Wiszynskis, ką ji gali 
pasakyti? Kaip ji lygiai nieko 
negali nei kelti, nei kalbėti 
apie visos Mažosios Lietuvos 
sujungimą su visa Lietuva, no 
rs Karaliaučiaus sritis, pagal 
Jaltos susitarimą, turi būti pri 
jungta prie Lietuvos.

Tat, mūsų, lietuvių, ir lenkų 
ir formali ir esminė būsena yra 
visiškai skirtinga ir ateity ji Ii 
ks skirtinga. Jeigu lenkai dir 
ba ir kaip egzilai, tai tiktai to 
dėl, kad kiekvienas imperialis 
tas yra perplačiai išsižiojęs ir 
galvoja: ko nenučiups vienas 
(Lenkijoje esantis), tai nu 
čiups kitas (esantis egzilėje). 
Tokia jau imperialistų ir kolo 
nialistų psichologija. Bet mes 
ir šioje srityje esame visiški 
analfabetai: daugelis dar mū 
su nežinome net savo etnogra 
finių ribų ir daugelis linkę kai 
mynams atiduoti ir tai, kas yra 
neabejotinai lietuviška ir tvir 
tai mūsų. Tat joks Lietuvos 
gretinimas prie Lenkijos netin 
ka. J. Kardelis.

Tat yra tik

(jis šia

todėl ir

lietuviams Kanado

visiems lietuviams 
amžius nepamiršta 
1918 metų Vasario

Artinasi 
brangi, per 
ma istorinė 
16 diena, kada nežiūrint žiau 
rios Kaizerio okupacijos Lietu 
voje, saujelė patriotų pasirašė 
Lietuvos Nepriklausomybę at 
statantį Aktą ir paskelbė jį vi 
sam pasauliui.

Bet neilgai džiaugėmės lais

ve ir nepriklausomybe. 1940 
m. Lietuvą užtvino viską naiki 
nąs raudonas maras iš rytų ir 
nuo tada prasidėjo žiauriausia 
Lietuvių Tautą naikinanti oku 
pacija. Tūkstančiai viską palikę 
bėgo nuo komunizmo į Vaka 
rus, o šimtus tūkstančių Tėvy 
nėję pasilikusių okupantas ve 
žė į Sibirą katorgos darbams, 
badui ir išnaikinimui.

Į Vakarus pasitraukę lietu 
viai iki šiol jau gražiai įsikūrė, 
praturtėjo, niekuomet kol gyvi 
neprivalo pamiršti savo gimto

da

su

Kaikas iš lietuvių tuo pasinau 
dojo. Tas pat buvo ir visame 
Karaliaučiaus krašte, kurio ge 
resniuose ūkiuose gyvena ru 
sai, o kiti ūkiai apleisti, apgriu 
vę, užžėlę piktžolėmis, užaugę 
pievomis. Bent visas buvęs Lie 
tuvos pasienis ir naudojasi šie 
nu, kurio gauna Karaliaučiaus 
krašte.

— Tai gal nemažas yra judė 
jimas tarp Karaliaučiaus ir ki 
tos Lietuvos dalių?

— O taip. Ten vyksta dideli 
mainai.
LIETUVAI, SUKOLCHOZI 
NŪS JOS ŽEMĖS ŪKĮ, NE 
UŽTENKA SAVO DUONOS, 
todėl jos tenka jieškoti derliu 
goję Karaliaučiaus šiltyje. To 
dėl ir vyksta produktų mainai: 
iš Did. Lietuvos į Karaliaučių 
vežama mėsa, sviestas, kiauši 
niai, o iš Karaliaučiaus į Did. 
Lietuvą — kviečiai ir rugiai.

— Ar toks biznis apsimoka?
— Taip. Did. Lietuvos pro 

dūktai Karaliaučiuje parduoda 
mi dviguba kaina, o Did. Lietu 
voje dviguba kaina parduoda 
mi kviečiai ir rugiai. "Tat kelio 
nė apsimoka.

— Bet gi... tai sovietuose lai 
koma spekuliacija?

Karaliaučiuje liko tik vienas vokietis 
į KARALIAUČIAUS KRAŠTĄ PAMAŽU SKVERBIASI LIETUVIAI Iš DIDŽIOSIOS 

LIETUVOS 
voje aišku, tai kaip ir nėra kas 
pasakoti. Jis dar tarytum nevi 
sar susiorientuoja Kanados gy 
venime. Štai, kai sūnus Erikas 
prieš Kalėdas atvykusį tėvą pa 
siėmė į šapingeentrą kai ko pa 
sipirkti, tai tėvas, pamatęs krū 
vas miltų, sūnui ir sako:

— Sūneli, nusipirk maišeli, 
nes vėliau gali nebūti...

V. Štėrui dažnai dar ir 
bar pasivaidina sovietiada 
su eilėmis prie krautuvių,
kai kurių prekių pajieškojimų 
„juodojoje rinkoje“ ir pan.

Kai išsišnekėjome, kai suži 
nojome maisto produktų kai 
nas, kai apklausinėjome apie 
bendras sąlygas, įdomu buvo 
pasiteirauti apie Mažąją Lietu 
va, kuri mums dabar ypač ak 
tuali.

— Man daug kartų teko bū 
ti Karaliaučiuje. Dabar sienos 
tarp Mažosios Lietuvos ir jos 
dalies — Karaliaučiaus krašto 
nėra. Žmonės gali laisvai ke 
liauti, jeigu tiktai turi kuo, į 
Karaliaučių, — sako V. Štėras.

— Įdomu, ar ten dai daug vo 
kiečių liko?
KARALIAUČIUJE BĖRA LI 
KĘS TIKTAI VIENAS VIE 
NINTELIS VOKIETIS IR 
TAS VISAI JAU SENAS.
Daugiau vokiečių nei Kara 

liaučiuje, nei Karaliaučiaus 
krašte nėra. Dabar Didžiosios 
L.ietuvos žmones pamažu ke 
liasi į Mažąją Lietuvą ir Kara 
liaučiuje jau po karo yra įsikū 
rusių nemaža lietuvių iš Di 
džiosios Lietuvos, — sako p. ' 
Štėras.

V. Štėras pasakoja, kad Ka 
raliaučiaus miestas yra apgy Renfro sa“lėj7e“,‘Kent'"g-ve~N7

150. Veiks turtingas bufetas, 
bus labai įdomi loterija, gros 
nauja puiki kapela.

Pradžia 7 vai. 30 min.
Lauktina visų londoniškių ir 

artimesnių apylinkių lietuvių 
gausaus atsilankymo. Gausi 
mas pelnas skiriamas lietuvia 
ms skautams, ypač jaunesnių 
veiklai stiprinti.

Atsilankykime visi ir tuo pa 
remkime lietuvišką - skautišką 
jaunimą. L. E-tas.

KLB HAMILTONO APY 
LINKĖS REVIZIJOS KOMI
SIJOS PATIKSLINIMAS.
Pasirodžius „Nepr. Lietuvo

ventas rusų. Miestas tebėra 
griuvėsiuose, neatstatytas. Tik 
tai tos įstaigos, kurioms tenka 
ten įsikurti, vienus griuvėsius 
griauna ir jais lopo kitus ap 
griautus namus.

-— Praėjusį rudenį, — sako 
V. Štėras, — kažkas atsitiko, 
gal pasklido gandai, kad bus ka 

* ras, kad ateis amerikonai, ar 
kas kitas, kad
RUSAI, METĘ VISKĄ, IŠSI 

PARDAVĖ IR MASĖMIS 
IŠVAŽIAVO ATGAL Į

RUSIJA — REPATRlAVO 
NA RODINU.

„A, — sako, — čiort ich po 
bieri — vozvraščajus na rodi 
nu“ (a, tegul juos velniai ima, 
grįžtu į gimtinę). Tada už me 
nkniekius pardavė savo turėtą 
turtą ir bėgo atgal -į Rusiją.

Mielam
VETERINARIJOS GYD. B. ZNOTINUI, 

jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Mitkevičių šeima 
Naujoje Zelandijoje.

jo krašto, kur gimė ir praleido 
savo jaunas dienas, paliko sa 
vo seses ir brolius, todėl kiek 
vienas privalo su tvirtu pasi 
ryžimu kovoti del Tėvynės iš 
laisvinimo. Mes visi gerai ži 
nom, kad be lėšų jokia kova, jo 
ks darbas yra neįmanomas.

Kiekvienais metais lietuviai 
gyveną laisvam pašaly, skait 
lingai dalyvauja Vasariu 16 mi 
nėjime ir ta proga aukoja Lie 
tuvos laisvinimo reikalams. T. 
Fondas prašo, kad visose Apy 
linkėse Kanadoje būtų iškilmin 
gai paminėta Vasario 16 šven 
tė, kad kiekvienas lietuvis pasi 
stengtų ateiti į minėjimą ir vie 
ną kartą į metus paaukotų T. 
Fondui.

Visi T. Fondo Įgaliotiniai, 
o kur jų nėra, Apylinkės Vai 
dyboje, tvarkingai renka au 
kas prie įėjimo į minėjimą, kur 
ant paruoštų staliukų turėtų 
būt aukų lapai, liet, pasai ir pa 
kvitavimo ženkleliai. Kiekvie 
nas aukotojas į aukų lapą įrašo 
savo pavardę ir paaukotą su 
mą, už kurią jis gauna tai pa 
čiai sumai pakvitavimo ženkle 
lių, įklijavimui į turimą pasą, 
jei jo neturi, gauna pirmon ei 
lėn už savo auką pasą ir ženk 
lūs.

KAZIMIERAS 
SMILGEVIČIUS

Žymusis mūsų pianistas-virti 
zas, K. Smilgevičius, ualyvai 
Vinco Kudirkos 100 metų gi 
mimo sukaktuvių minėjime, 
kuris įvyks vasario 1 dieną, 4 
valandą po pietų Aušros Vartų 

salėje.

I

— Taip. Bet ji vyksta. Nes, 
gindamiesi nuo bado, žmonės 
rizikuoja.

— Kokiu gi būdu padaromos 
ar gaunamos susisiekimo prie 
monės, kurių juk privačių nė 
ra? Viskas juk valdiška?

Bus daugiau.

LONDON, Ont
LINKSMAVARIS

Londono lietuviams skauta 
ms remti būrelis ir vyresniųjų 
skautų „Židinys“ sausio 31 die 
ną — šeštadienį, rengia labai 
smagų linksmavaakrj, kuris 
įvyks Londono Imigracijos

je" Nr. 1 iš 1959. I. 1. ir „Te 
viškės Žiburiuose“ Nr, 2 korės 
pondencijoms, pasirašytoms 
Sk. St. apie KLB Hamiltono 
Apyl. visuotinį susirinkimą, 
Revizijos K-ja nori trumpai pa 
žymėti, kad jos aktai nors ir su 
kėlė gyvas diskusijas, bet su vi 
som įrašytom pastabom susi 
rinkimo buvo priimti, čia pači 
tuojame to protokolo ištrauką, 
,kuri liečia Revizijos Komisijos 
aktų priėmimą:

...„Neatsiradus daugiau pasi 
sakymų dėl Reviz. K-jos, Lie 
tuvių Namų Šero pirkimo klau 
simas buvo atiduotas balsavi 
mui. Dauguma susirinkimo da 
lyvių šėro pirkimui pritarė. 
Taip pat susirinkimo pirminin 
ko buvo pasiūlyta, kad susirin 
kimas pasisakytų ir dėl Rcvizi 
jos Aktų priėmimo. Ir čia dau 
guma susirinkimo dalyvių (vi 
rš 75 proc.) balsavimu priėmė 
visus 4 Revizijos Aktus“.

Lėšos už pasus ir ženklus ei 
na Tautos Fondui, o aukotojas; 
turėdamas pasą su kasmet įkli 
juojamais ženklais, žinos, ko 
kią sumą jis kasmet yra paau 
kavęs Lietuvos laisvinimo rei 
kalams.

Nuo Vasario 16 iki balan 
džio 16 d. visoje Kanadoje vyk 
domas TF-do Vajus, kuomet 
T. F-do Atstovybės ar Įgalioti 
nio suverbuotos aukų rinkėjos, 
su sąrašais jų apylinkėje gyve 
nančių lietuvių ir su aukų la 
pais rinks aukas ir platins pa 
sus su ženklais, atsilankant į 
kiekvieno lietuvio namus, ypa 
tingai pas tuos, kurie negalėjo 
dalyvauti Vasario 16 minėji 
me ir dar TF-ui neaukavo.

TF-do lėšos yra skiriamos 
išlaikymui monitoringo, Eltos, 
spausdinamos penkiom kalbom 
ir trijų lietuviškų raoijo valan 
dėlių, kurios kasdieną pcrduo 
da į kenčiančią Tėvynę teisy 
bės, paguodos ir vilties žodį. 
Mūsų broliai ir sesės anapus 
geležinės sienos su dideliu sau 
pavojumi vis tik slapčiomis 
klauso lietuviško tiesos žodžio, 
kuris stiprina jų dvasią ir palai 
ko viltį Į šviesesnę ateitį.

V. Vaidotas
TF-do Atst. Kanadoje P-kas.

ARGENTINOJE APSILANKIUS. ..
Vilasalietė p. Valė Jaseckie 

nė su dukrele Birute apie du 
mėnesius viešėjo Argentinos 
sostinėje, Buenos Aires, sesers 
Sofijos Katinienės šeimoje.

— Kodėl ryžotės tokion toli 
mon kelionėn? — teiraujuosi 
p. Jaseckienę.

— Seniai jau buvau mačiusi 
seserį, labai norėjosi pasimaty 
ti, pasikalbėti,—atsako. — Be 
to p. p. Katinų šeima yra išau 
ginusi gražią šeimą, gražų at 
žalyną ir dukterį Rositą leido 
už vyro, — tai norėjosi daly 
vauti ir jų šeimos švcnceje.

— Tai dalyvavote? Kaip pa 
tikox vestuvės Argentinoje?

— Taip. Vestuvės buvo la 
bai gražios. Bažnyčia buvo ne 
paprastai gražiai išpuošta. Vai 
šės — puikios, turtingos, gra 
žios. Vestuvinės apeigos kiek 
kitokios negu pas mus, Kana 
doje, bet buvo labai gražu. Tie 
sa, ten privaloma civilinė met 
rikacija, tat pirma reikia civi 
liškai susituokti, o paskui, kas 
kaip nori — kas nori vyksta į 
bažnyčią religinių sutuoktu 
vių, o kas to nenori, gali gyven 
ti civilėmis sutuoktuvėmis, nes 
tai yra civilinis aktas. Ma 
no .sesers duktė susituokė ir 
bažnyčioje. Šliūbą davė kun. 
Černiauskas. Gražios buvo ves 
tuvės. Dalyvavo labai daug 
žmonių, kurių tiek daug matė 
me, kad ir pavardžių neatsime 
name. Na, išsikalbėjome su 
„Argentinos Lietuvių Balso“ 
redaktorium K. Norkum, kuris 
įdavė Jums sveikinimų.

— Ačiū. Kaip gi atrodo žmo 
nių gyvenimas Argentinoje? 
Kaip gerai sesuo gyvena?

— Sesuo tai labai gražiai gy

vena, bet bendrai imant Argen 
tinoje gyvenimas yra sunkeiyjA 
nis, negu Kanadoje. Darbiniifll ’ 
kai mažiau uždirba. Bet mums 
su doleriais ten labai lengva bu 
vo, nes dolerio kursas labai 
augštas, apie 70 pesų už dole 
n-

— Ar teko patirti apie kitų 
lietuvių gyvenimą?

— Mums ten pasakojo, kad 
yra lietuvių labai gerai prasigy 
venusių, net keli milionieriai, 
bet yra ir skurdžiau gyvenan 
čių.

— Kaip patiko Argentinos 
sostinė?

— Miestas gražus, ypač ce 
ntras, bet yra ir nesutvarkytų 
dalių, kur sunku net automobi 
liu įvažiuoti. £ )

— Ar buvote už miesto išvy™ 
kę?

— Turėjome išvyką c Urug 
vajų, Montevideo. Tai įdomi 
buvo kelionė. Ypač įdomi tuo, 
kad už du dolerius mus vėžio 
jo autobusu visą dieną ir dar 
viešbuty davė gerus pietus. O 
keturių dienų kelionė mums te 
kainavo tiktai 8 dol.

— Keliavote lėktuvu, — ar 
patiko?

— Geresnės kelionės nerei 
kia, — sako p. Jaseckiene. — 
Pakeliui turėjome 4 sustoji

Nukelta į 8-tą pusi.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškau Antano Gir 

dausko, kilusio iš Vaitiškių kai 
mo, į Kanadą išvykusio apie 
1928 metus; taip pat ir kitų pa 
žįstamų. Prašau atsiliepti ad 
resu: J. Leveris, R. R. 2. Camp 
bells Bay, P. Q.
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DIENĄ, 4 VALANDĄ PO PIETŲ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE DALYVAUS VINCO 

KUDIRKOS 100 METŲ GIMIMO SUKAKTUVIŲ MINĖJIME

Kazys Veselka Viltis Vaičiūnaitė Leonas Barauskas

NAMŲ JR ŪKIO PAGERINIMO PASKOLAI

remiamapvaldzios/ 
ir gaunam^-per jūsų banką ,

Karinės Sovietų Sąjungos jėgos
Žymaus, labai plačiai žino 

mo ir visame angliškai kalban 
čiame pasaulyje plačiai skaito 
mo žurnalo „Time“ karinis ko 
respondentas, po 26 mėnesių 
tarnybos Pentagone (J. A. V. 
vyriausiame kariniame štabe), 
buvo nuskridęs Maskvon, kur 
jis surinko tiek, kiek tik gale 
jo, žinių apie Sovietų S-gos že 
myno kariuomenę, laivyną, 
aviaciją ir vairuojamas rakė 
tas. Toliau seka šio karinio ko 
respondento, Edwin Rees ra 
porto {domesnės vietos:

Viskas, kas vakariečių pašau 
liui yra žinoma apie Sov. S- 
gos karines jėgas, ištikrųjų 
yra tai, ką sovietai nori, kad 
vakariečiai apie juos žinotų. Ta 
čiau įžvalgi ir vis tobulėjanti 
vakariečių žinių rinkimo tary 
ha, o taip pat ir modernios mo 
kslinės priemonės ir metodai 
padaro vakariečius vis mažiau 
priklausomus nuo ubagiškos 
sovietų informacijos ir nuo gau 
namų žinių iš vakariečių kari 
nių pasiuntinių Maskvoje. Tą 
patvirtina toki pavyzdžiai. Pa 
vyzdžiui, JAV radaro stotys 
Turkijoje suskaičiavo šimtus 
bandymų - iššovimų Rusijoje, 
vidutinius atstumus (apie 800 
mylių) siekiančias balistines 
vairuojamąsias raketas. Ameri 
kiečiai panašaus atstumo šie 
kiančių vairuojamą raketą yra 
iššovę - bandę apie 80 kartų.

tų.
Arba, pavyzdžiui, atomų sk 

aldymo procese branduoliniai 
reaktoriai (savos rūšies fabri 
kai) pagamina dujas (Krypton 
85), kurios kabo atmosferoje. 
Amerikiečiai jau sugeba tiks 
liai nustatyti - išmatuoti, kiek 
šios rūšies dujų yra ore netgi 
tiksliai, apskaičiuodami, kiek 
tų dujų paleido oran rusai.

Amerikiečiai ekspertai netgi 
apytikriai apskaičiavę, kad ru 
sai turi apie 3000 branduolinių 
bombų. Amerikiečiai turi nema 
žiau, bet 3 kartus daugiau, ta 
čiau tas skirtumas neturįs di 
dėlės reikšmės, nes branduoli 
nė lygybė esanti pasiekta tada, 
kada kiekviena priešingoji pu 
sė turi pakankamai branduoli 
nių ginklų sunaikinti kitai pu 
sei.

Sovietų bėgliai pasakoja, 
kad labai augštai skrendantieji 
amerikiečių foto-žvalgybos lėk 
tuvai skrendantieji iš vakarų, 
vieną naktį, 1956 metų pabai 
goję ar 1957 metų pradžioje 
prasiskverbė į sovietinę oro 
erdvę. Sovietų kariniai lėktų 
vai „MIG“-17 pakilę iš Mask 
vos aerodromo, norėję ameri 
kiečių lėktuvus sugauti, bet ne 
galėję pakilti tokion augštu 
moti (virš 50.000 pėdų nuo že 
mės), kurioje skridę amerikie 
čių lėktuvai. Tuojau po šio epi 
zodo Maskvos zonos oro gyny 

bos viršininkas buvo „išspir 
tas” iš savo vietos.

NUO 12 MINUČIŲ LIGI 
12 VALANDŲ

Kaip reiktų įvertinti ar iš 
matuoti Sov. S-gą kaipo kari 
nę grėsmę ir pavojų vakarų pa 
šauliui?

Geriausi informacijos šalti 
niai, paremti moksliniais duo 
menimis, žinių rinkimo tarny 
bos šaltiniais ir kitais skaičiavi 
mais sako, kad nežiūrint į dide 
lę pažangą vairuojamųjų rakė 
tų srityje, raudonieji yra daug 
mažiau galingi negu daugelis 
amerikiečių komentatorių gal 
voja ir dėsto. Užpulti JA V-es 
rusai turėtų suderinti - koordi 
nuoti netikėtą užpuolimą prieš 
vakariečių karinį kompleksą 
trijuose kontinentuose, t. y. — 
rusai turėtų kirsti taikinius, ku 
rie yra 12-kos minučių atstu 
me Europoje, 120 minučių ats 
tume Š. Afrikoje ir 12-kos vai. 
ar didesniame atstume Š. Ame 
rikoje ir viskas, visi taikiniai, 
turėtų būti pradėti naikinti 
tuo pačiu laiku. Ligi ateis tas 
laikas, kada pakankamai bus 
patobulinta jų tarpkontinenti 
nės vairuojamosios balistinės 
raketos, rusai paprasčiausiai ne 
gali netikėtai užpulti visų vaka 
riečių bazių, o ypatingai dar 
įskaitant bazes Grenlandijoje 
ir Kanadoje, o taip pat ir plau

JUOZAS LUKŠYS
Montrealietis, čia gimęs, au 
gęs, čia ir mokslus šiėjęs, Juo 
zas Lukšys (jis angliškai rašplį) 
si Joseph Lukshis), gimęs 191,; 
31 metais rugpjūčio 8 d., išėi 
jęs Montrealy high school, 19f 
53 metais pabaigė Sir Georgd, 
William College B. Comml 
(prekybinių mokslų bakalaui 
ras) laipsniu.

Bet energingas vyras J. Luk| 
šys tuo nesitenkino ir įstojo 
augštųjų mokslų tęsti į McGill? 
universiteto Komercijos fakuH 
tetą, kurį 1958 metais baigė iš
gavo Chartered Accountant:; 
laipsnį. Šioje specialybėje p.

F'Lukšys yra pirmasis Quebec! 
provincijoje lietuvis. MalontĮi 
palinkėti p. J. Lukšiui geriaup 
sios sėkmės.

Atrodo, kad advokato J. M d 
lerio svajonė pildosi. Jis yra st i 
manęs sudaryti lietuviškąjį „tjk 
mą“: advokatas, notaras ir 
akaunteris. Dabar jau yra vi^i 
specialistai lietuviai: advokfa 
tas — Mileris, notaras ,— J 
Bernotas ir akaunteris -— J 
Lukšys. Graži Juozų trejukė 
Labai būtų gražu, kad jie sud; i 
rytų teisinį lietuvišką „tymą“.

O tuo tarpu visi lietuviai pi 
tariami ir kviečiami atatinką 
mais reikalais kreiptis į savo 
tautiečius specialistus.

klojančius aerodromus šeštojo 
ir septintojo amerikiečių kari 
nio laivyno, kurie nestovi vie 
noje vietoje. Sovietų smūgis į 
pirmąsias vakariečių karines 
bazes sukeltų aliarmą, o po tf:d 
tuojau JAV dar tikriausiai s u 
gebėtų sunaikinti svarbiausiais 
taikinius Sovietų S-goje ir tam 
reikalui pakaktų nedaugiau 5 0 
bombonešių. „Karai yra laimu 
mi sunaikintų karinių jėgų iii 
kūčių“, sako JAV 6-tojo laivy 
no vadas vice-admiroias Char

YRA LAIKAS

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ar namo 
viduje, įskaitant garažus ir priestatus;
Taip pat jsigijimams, įrengimams, pataisymams 
ar pagerinimams šildymo sistemos; elektros 
apšvietimo ir motorų sistemai ir vamzdžių įve
dimui ; septiniams tankams bei prijungimui prie 
kanalizacijos; antrosioms durims bei langams, 
Taip pat dažymams, išpopieravimams ir bend- 
tinkleliams bei nuo saulės užuolaidoms;
rai remontui; šulinių kasimui ar pagerinimui ir 
kitiems namų pagerinimams.
NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS yra duo
damos žemiausiomis palūkanomis — iki $ 4.000 
ir iki 10-ties metų išmokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukitės savo banke ir atli
kite tai dar šią žiemą, kada meistrai ir medžiaga 
yra prieinami.

ŪKININKAI
Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO 
PAGERINIMO PASKOLAS gaunamas per jū- 
sų bankus iki $ Jj-OOOrir iki 10-ties metų išmo- / 
kėjimui. Paskolos padargams, gyvuliams 
taip pat plataus masto namų pagerinimui.

Kam laukti pavasario
ATLIKITE DABAR!

Issued by Authority of 
Hon. Michael Starr, 
Minister oi Labour

-8056

IjRR Randal 1 Brow ii’,'
Daug yra taip vadinamų 

„izoliuotų išimčių“, kurios rei 
kalingos atsargaus ir atydaus 
vakariečiu svarstymo dėmesio, 
tačiau pats svarbiausias faktas 
apie Sovietų S-gos „karinę ma 
šiną“ yra ne jos pajėgumas už 
pulti vakarus, bet faktas, kad 

ji yra parengta gynybai. Toliau 
peržnfrėsim sovietų „karo ma 
šinos“ atskiras ginklų rūšis.

Bus daugiau.
• Draugo romano konkursui 
gauti 8 veikalai. Juos skaito ju 
ri komisija Detroite. Premijos 
įteikimas numatomas Chicago 
je vasario 1 d.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

PIRMOJI DALIS — PENKVALANDINIS GREITASIS
Ėjo ir ėjo ir giedojo „Amžinąją atmintį“, ir kai sustoda 

vo, atrodė, kad ją kaip užvestąją tęsia giedoti kojos, arkliai, 
vėjo alsavimas.

Praeiviai praleisdavo eiseną, skaičiavo vainikus, žegnojo 
si. Smalsuoliai įsiskrebdavo į procesiją, klausinėjo. „Ką lai 
doja?” Jiems atsakinėjo: „Živago“. — Štai kaip. Tada supran 
tama. — Na gi ne jį. Ją. — Tas pat. Amžiną atilsį. Laidotuvės 
turtingos.

Skubėjo paskutinės minutės, skaičiuotos, nesugrąžina 
mos. „Viešpaties žemė ir jos išsipildymas, visata ir visi joje 
gyvenantieji“. Kunigas žegnojančiu judesiu numetė saują že 
mės ant Marijos Nikolajevnos. Užgiedojo „Dvasios teisin 
gųjų”. Prasidėjo didelė skuba. Karstą uždarė, užkalė, pra 
dėjo leisti. Lietus nužliaukė žemės grumstus, kuriais keturi 
kastuvai paskubom užvertė kapą. Ant jo išaugo kauburėlis. 
Į jį pasilypėjo dešimties metų berniukas.

Tiktai atbukimo ir jautrumo netekimo stovyje, koks es 
ti didelių laidotuvių pabaigoje, galėjo pasirodyti, kad berniu 
kas ant savo motinos kapo nori tarti žodį.

Jis pakėlė galvą ir iš augštumos negyvu žvilgsniu ap 
žvelgė rudeninius gamtos aptuštėjimus ir vienuolyno kontū 
rus. Riestanosis jo veidas persikreipė. Kaklas nutyso. Jeigu 
tokiu judesiu pakeltų galvą vilkiūkštis, būtų aišku, kad jis 
tuojau pradės staugti. Uždengęs veidą rankomis, berniukas 
pravirko. Atskridęs debesys pradėjo jį plakti per rankas ir 
veidą šlapiais šalto lietaus botagais. Prie kapo artinosi juo 
dai apsirengęs žmogus su klostėmis ant siaurų aptemptų ran 
kovių. Tai buvo mirusios brolis ir verkiančio berniuko dėdė, 
savo valia pametęs kunigystę Nikolaj Nikolajevič Bedenia 
pin. Jis priėjo prie berniuko ir jį nusivedė nuo kapų.

2
Jie nakvojo viename vienuolyno kambary, kurį davė dė 

dei kaip senam pažįstamam. Buvo Pokrovo šventės išvaka 
rėš. Kitą dieną jie su dėde turėjo išvažiuoti toli į pietus, j 
vieną Pavolgės gubernijos miestą, kur tėvas Nikolajus tarna 
vo leidykloje, leidusioje progresyvų krašto laikraštį. Biletai 
traukiniui buvo nupirkti, daiktai surišti ir stovėjo celėje. Iš 
stoties vėjas nešė verksmingus manevruojančių garvežių švil 
pukus.

Į vakarą stipriai atšalo. Du žemės lygyje esantieji lan 

gai buvo tiesiai į nevalyvo daržo kampą, apaugusį geltonųjų 
akacijų krūmais, į užšalusias kelio valkas ir į tą kapų galą, 
kur dieną buvo palaidota Marija Nikolajevna. Daržas buvo 
tuščias, išskyrus kelias muarines pamėlynavusių nuo šalčio 
kopūstų eiles. Kai ūžtelėdavo vėjas, apnuogėję akacijų krū 
mai blaškėsi, kaip pamišę, ir linko prie kelio.

Naktį Jurą išbudino beldimasis į langą. Tamsi celė bu 
vo apšviesta viršgamtiška balta plasdančia šviesa. Juras 
vienmarškinis pribėgo prie lango ir prisispaudė veidu prie 
šalto stiklo.

Už lango nebuvo nei daržo, nei kelio, nei kapinyno. Lau 
ke siautė audra, oras dūmavo sniegu. Galima buvo pagalvo 
ti, kad audra pastebėjo Jurą ir, suprasdama, kaip ji baisi, gar 
džiuojasi daromu jam įspūdžiu. Ji švilpė ir vaitojo ir visais 
būdais stengėsi patraukti Juro dėmesį. Iš dangaus sūkuris 
po sūkurio nesibaigiančiais šmorais krito žemėn baltas au 
dėklas ir supo ją laidotuvių rūbu. Audra žemėje buvo viena 
ir niekas su ja nesigrūmė.

Pirmuoju Juro judėsiu, kai jis nulipo nuo palangės, bu 
vo noras apsivilkti ir bėgti laukan ką nors daryti. Jį baugi 
no, kad vienuolyno kopūstus užpustys ir negalima bus jų at 
kasti ir kad užneš motiną ir ji bejėgė bus pasipriešinti, ir nu 
eis dar giliau ir toliau į žemę. Reikalas vėl užsibaigė ašaro 
mis. Pabudo dėdė, kalbėjo jam apie Kristų ir guodė jį, o 
paskui žiovavo, prieidavo prie lango ir susigalvodavo. Jie 
pradėjo rengtis. Pradėjo švisti.

3
Kol motina buvo gyva, Juras nežinojo, kad tėvas juos 

seniai jau yra pametęs, važinėjo po įvairius Sibiro miestus ir 
į užsienius, siaučia ir lėbauja, ir kad jis seniai praledo ii vė 
jais išpustė jų milioninius turtus. Jurui vis buvo sakoma, kad 
jis Petrapily, tai kokiame turguje, dažniausia Irbito.

O paskiau motina, visada sirgusi, susirgo džiova. Ji pra 
dėjo važinėti gydytis j pietų Prancūziją ir šiaurinę Italiją, 
kur Juras ją lydėjo du kartus. Taip, betvarkėje ir nuolati 
niuose neaiškumuose prabėgo Juro vaikystė, dažnai svetimų 
jų globoje, kuri nuolat keitėsi. Jis priprato prie šių permai 
nu, ir amžinos nedarnos sąlygose tėvo nebuvimas jo nešte 
bino.

Mažučiu berniuku jis užgriebė tuos laikus, kai vardu, 
kurį jis turėjo, buvo vadinama daug daiktų. Buvo Živago 
manufaktūra, Živago bankas, Živago namai, būdas užrišti 
kaklairaištį Živago špilka, netgi kažkoks apskritas ragaišis, 
panašus į romo bobą, buvo vadinamas Živago vardu, ir vieną 
laiką Maskvoje galima buvo sušukti vežikui „pas Živago!", 
visaip kaip „velniop!", ir jis jus nešdavo už devynių laukų į 
dešimtą karalystę. Jus apsupdavo ramus parkas. Ant nuka 
rusių eglių šakų, berdami nuo jų šerkšną, nusileisdavo var 

nai. Sklido jų karkimas, kaip sausos šakos traškėjimas. Už 
kirtimų, kur naujos statybos, per kelią bėgo taurios veislės 
šunės. Ten uždegdavo ugnis. Nusileisdavo vakaras

Visa tai staiga sugriuvo. Jis neteko turtų.
$

Tūkstantis devyni šimtai trečiųjų metų vasarą poriniu 
tarantasu Juras su dėde laukais važiavo į Duplianką, šilko 
fabrikanto, didelio meno globėjo Kologrivovo dvarą, pas pe 
dagogą ir naudingų dalykų žinojimo populiarizatorių Ivaną 
Ivanovičių Voskoboinikovą.

Buvo Kazanskaja, pati pjūtis. Dėl to, kad buvo pietų 
laikas, arba dėl švenčių, laukuose nebuvo nė vieno žmogaus. 
Saulė degino nedabaigtus pjauti barus, kaip pusiaunuskus 
tas kalinių galvas. Virš laukų skraidė paukščiai. Nulenkę 
varpas, kivečiai tiesiai stiebėsi visiškoje tyloje arba toli nuo 
kelio kryžmuose kilo į viršų, kad gerai įsižiūrėjus atrodė, jog 
tai būtų judančios matininkų, nornčių kažką surašyti, figfi 
ros.

— O šitie, — klausė Nikolaj Nikolajevič Povilą, juoda 
darbį ir leidyklos sargą, sėdėjusį vežėjo sėdynėje skersomis 
ir permetus koją per koją, iš ko reikėjo suprasti, kad jis ne 
profesinis vežėjas ir vairuoja ne iš pašaukimo, — o šitie kaip 
gi, dvarininko ar valstiečių?

— Šitie poniški, — atsakė Povilas ir užsirūkė, — o štai 
šitie, — baigęs su ugnim ir užsitraukęs, po ilgos pauzės jis 
badė į kitą pusę botkaičiu — šitie savi. Ai užmigote? — Vi 
są laiką jis šūkavo ant arklių, į uodegas ir karčius kurių jis 
skersavo, kaip mašinistas į monemetrus.

Bet arkliai vežė kaip ir visi arkliai pasaulyje, t. y. —■ jie 
ninis su įgimtu paprasto būdo tiesumu, o priekinkinis iš šo 
no nesuprantančiam galėjo rodytis nenaudėliu, kuris tiktai 
ir žinojo išsirietęs gulbe, skambant žvanguliams, kuriuos pa 
ts savo šokinėjimu kratė, pritūpdamas šoko.

Nikolai Nikolajevičiui Voskoboinikovui vežė korektūrą 
jo knygelės žemės klausimu, kurią, vis labjau spaudžiant cen 
zūrai, leidykla prašė peržiūrėti.

— Siaučia apskrity žmonės, — kalbėjo Nikolai Nikolaje 
vič.—M. Pankovo valsčiuje papjovė pirklį, žemietijoje sude 
gino arklių fermą. Tu kaip apie šita galvoji? Ką pas jus 
kaime kalba?

Bet pasirodė, kad Povilas reikalus vertina dar juodžiau, 
negu cenzorius, raminęs agrarines Voskoboinikovo aistras.

— Tai ką kalba? Paleido žmones. Lepinimas, sako. 
Lyg su mūsų žmonėmis šitaip galima. Mužikui duoic laisvę, 
tai juk vienas kitą pasmaugs, dievaži. Ai užmigote?

Tai buvo antroji dėdės ir giminaičio kelionė j Duplianką. 
Juras manė, kad jis įsiminė kelią, ir kiekveiną kartą, kai lau 
kai įsibėgdavo į plotį ir juos plona juostele iš pryšakio ir už
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MILŽINO PAUNKSMĖ 
CHICAGOJE

Montrealio lietuvių kolonija 
pagristai gali džiaugtis ture 
dama gają bei gyvą teatro tru 
pę, 1957 metais gastroliavusią 
ir Chicagoje su „Baltaragio 
malūnu“. Montrealio spektak 
lis teatru besidominčioje puoli 
koje paliko šiltą nuostabą. Tai 
buvo vienas iš pačių geriausių 
lietuviški! spektaklių, matytų 
Chicagoje.

Todėl nereikia stebėtis, jog 
ir paskutinis Montrealio
pės darbas teatriniuose Chica 
gos lietuvių sluogsniuose šukė 
lė nemažo susidomėjimo ir sm 
alsumo. Smalsumas ir susido 
mėjimas bent dalinai buvo pa 
tenkinti sausio 11 dieną, kada 
„Pelkių Žiburėlis“ perdavė 
juoston įrašytą „Milžino Paun 
ksmės“ ištrauką. Ją gridėję — 
tikisi, jog Chicagai nereikės 
pasitenkinti tiktai penkiolikos 
minučių „Milžino Paunksmės“ 
nuolauža.

Beje, Montrealio ir bendrai 
Kanados lietuviams gal tenka 
keletą žodžių sumesti ir apie 
„Pelkių Žiburėli“. „Pelkių Ži 
būrelis’’, trumpai tariant, — 
tai literatūrinė radijo valandė 
lė. paruošiama Šviesos Sambų 
rio Chicagos skyriaus. Valan 
dėlės būna girdimos kiekvieną 
sekmadienį (kasdieninėse) 
iMargučio. 'radio programose. 
Jas atlieka Chicagoje gyvena 
lietuviai aktoriai, kartkartėmis 
talkininkaujami ir tokių gyvų 
teatro žmonių kaip Montrealio 
kolektyvas. A.

NAUJOS KNYGOS 
LIETUVOJE

M. Sluckis. Vejų Pagairėje. 
Novelės.

S. Michalkovas. Meksikietis. 
3 v., 5 pav. komedija Vertė V.

A.

Venckus.
O. Balzakas. Šuanai arba 

Bretanė 1799 metai. Vertė V. 
Kauneckas.

F. Šileris. Vilius Telis. Ver 
j:ė K. Boruta.

Tri 
se valtimi (neskaitant šuns).

PROF. MYKOLAS ’
BIRŽIŠKA, J į

Vasario šešioliktosios aįtJ 
signataras, nors tarpais negq 
luodamas ir nelengvose ekond 
minėse sąlygose gyvjmda.nasj 
tvarko mirusiojo' bru® Vacio 
vo paliktus svarbius lietuviu 
kultūros istorijai rai4krašč|iW 
kad jie nežūtų dabartinei ir d 
einančioms lietuvių kartom/ 
Profesorius susirūpinęs jų i|l| 
dimu. Taip pat ruošia ir iki 
kurios savo raštus.

SOVIETAI FALSIFIKUOJI
RAŠYTOJŲ KORINIUS
Yra tikras faktas, kad sov 

tinė valdžia, kuri vieninteį 
vra visų Rusijoje išeinančių^! 
tų leidėja ir savininkė, rašyt 
jų raštus falsifikuoja. Ji yra f 
sifikavusi ir savo „evangclijr 
— Karolio Markso raštus. JT; 
jeigu kas nori paskaityti Mail 
so „Kapitalą“, turi ji sKalty' 
Vakaruose, kur jis išleistas p 
nas ir originalus, o Rusijos cj 
tatoriai jį yra sufalsifikav 
Kas dėl šito teigimo suabejot; 
tepalygina Rusijoje isletsti 
Markso raštus su originalų. 1

Bet ši kartą mums rūp{ nj 
nine rašytojų kūryba. Čiaf pi 
ant stalo dviejų laidų Mic^ar 
Zoščenkos feljetonų ir apys 
kų rinkiniai. Tame rinkinyj 
kuris išleistas autoriui rriįrų 
1958tmetais, feljetonai jau < 
falsifikuoti. Kaip pavyzd} tiuj 
dysime feljetoną „BaniaP’ 4 
pirtis. Charkove ,,Proletarė 
išleistoje knygoje šis feljeton; 
prasideda šitaip:

„Kalbama, piliečiai. Ame 
koje pirtys labai geros. Te 
pavyzdžiui, pilietis ateis, i 
mes baltinius i bendrą dėžę 
nueis sau praustis. Net tiesi 
pina — nagi vagystė ar din 
mas, net ir numerėlio nepain

it 
s.' 
ei 
ai

ie 
lė 
aš 
to
ii

lt 
k 
ti 

■ii 
ik
ę- 
ų,

je
lt

>a 
e, 
s, 
5U 
ro

1S

n, 
)u 
ir 
rū 
gi 
is.

Na, gal, kuris neramus amt 
kietis ir pasakys pirtininkui;
- Good bye, atseit, prižiūrėki™ 
Tiktai tiek. Nusipraus siti 
amerikietis, sugrįš, o jam J 
duoda švarutėlius baltinius I 
įsipjautus ir išlygintus. Autsl 
riai, žiūrėk, balti, kaip šhtegJ 
A pannes kelnės susiūtus, iižl

™ ' • .........
Dž. Eoiidun, Rytąs Aušta, p

Romanas. Vertė T. Krdmpfti" pit rys taip 
cienė.

,ri
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los (.i y v c .limens • z pat* »*U1S 
gi neblogos. Bęt 

blogesnės. Nors praustis gaji
S. Salminen. Katryna. Ro 

manas. Vertė K. Mekas ir E.
ma“.

Tai visa ši feljetono pradžia
Urbutienė. 1958 metų Valstybinės grtjiži

SOLISTĖ JONĖ PAUL1ŪTĖ
dalyvaus Vinco Kudirkos minėjime vasario 1 d., 

4 v p. p. Aušros Vartų salėje.

nės literatūros leidyklos Mask 
voje laidoje išmesta n feljeto 
nas pradedamas sakiniu: „Pir 
tys pas mus neblogos...“, apie 
sulyginimą su Amerika nė žo 
džio... Vienas šis faktas paro 
do, kokia žiauri ir kokia netei 
singa sovietinė „rytų demokra 
tija“. ji net rašytojų rastus lai 
sifikuoja.
• Prano Naujokaičio romanas, 
„Upeliai negrįžta į kalnus“, 
jau baigiamas spausdinti, ats 
kiru leidiniu.
• Geelonge, Australijoj, mirė 
Aug. Milkeraitis, 43 m. am 
žiaus. Velionis kilęs iš Klaipė 
dos krašto. Po kapituliacijos 
gyveno Hamburgo lietuvių sto 
vykioje. Į Australiją atvyko 
1948 m. Velionis buvo jautrus 
lietuviškiems reikalams ir vi 
suomet, pagal išgales, stengda 
vosi padėti.
• TSRS Dailininkų s-goje įvy 
ko pirmasis susitikimas su am 
erikiečių dailininkais — Lama 
ru Dodu, Džonu Rodenu, Vii 
jamu Smitu ir Pensilvanijos 
meno akademijos tapybos dės

tytoju Sranklinu Uotkinsu, at 
vykusiais į Tarybų S-gą TSRS 
Kultūros ministerijds kvieti 
mu.

® Paryžiaus universiteto Sor 
bonos meno istorijos institute 
įvyko tarptautinis koiokviju 
mas, skirtas septynioliktojo am 
žiaus didžiajam prancūzų tany 
tojui Nikolui Pusenui.

• Australijos lietuvių dailinin 
kų paroda atidaryta Meibour 
ne. Parodą atidarė Kult, fondo 
pirm. A. Mikaila žodžiais, pažy 
mėdamas, kad kol tautoje neuž 
gęso laisvei troškimas ir kol 
tauta pajėgi kurti, visos oku 
panto pastantos išlaikyti tautą 
pavergtą -— nueis niekais. Po 
pirmininko kalbos žodį tarė K. 
F. garbės narys archit. V. Žem 
kalnis, pabrėždamas mintį, kad 
lietuviais išliksime puoselėda 
mi savo tautinę kultūrą.

Jaukioje salėje buvo išdėsty 
ti mūsų dailininkų kūriniai, 
kuriuos po atidarymo ažpiūrė 
jo būrelis lietuviškojo meno my 
lėtojų.

SOLISTĖ SILVIJA PAKULYTĖ
dalyvaus Vinco Kudirkos minėjime vasario 1 d., 

4 vai. p. p. ir skambins V. Kudirkos komp.

JUOZAS MACEVIČIUS
* si: *

Rudens naktis. Rudens naktis.
Kažko nerimsta tau širdis.

Užeis lietus ir vėjas pūs, 
Žarstys nukritusius lapus.

Ir liūdna tau vienam namuos.
Ilgiesi draugo, šilumos.

Jei tavo sąžinė švari, — 
Uždegti žiburį turi.

Gal būt klampiais rudens 
keliais

Keleivis pas tave užeis.

Abu, susėdę prie ugnies, 
Pasikalbėsit iš širdies.

Ir bus linksmiau, ir bus šilčiau.
Rudens naktis prabėgs 

greičiau.

O jei ir niekas neužklys,
Ir jei tik vėjas staugs ir jis,

Tai prisiminsi tu draugus. 
Seniai praėjusius laikus.

Nušvis iš karto kambarys, 
Jaunystė pas tave sugrįš.

Pažvelgs į veidą atvirai; .> ■ 
Paklaus ar viską padarei?

Ir jeigu rausti tau neteks, 
Nauja liepsna tave uždegs.

Už tuščią nerimą išbars
Ir ateities planus atvers.

., , . I
Ir sutrumpės,ilga naktis, 
Ir pamažu aprims širdis.

Jei tavo sąžinė švari, —
Tat tu ne vienas kambary.

* * *

Ruduo su vėtromis ateina, 
Tuojau atšvilps balta žiema. 
Kaskart sunkiau sudėti dainą, 
Daina — jaunystei artima.

Sunkiau surasti žodį šviesų, 
Uždegt kitus kaitria liepsna, 
Bet jeigu damą tu sudėsi, 
Tai bus subrendusi daina.

* . 'tŽŽBi

Kuri suras kelius į širdį,
Įveikusi žiemos pūgas, 
Kur, sutikus pačią mirtį. 
Nesudrebės ir neužges.

pakabo juosė miškai. Jurui rodėsi, kad jis pažįsta šią vietą, 
nuo kurios kelias turi pasisukti dešinėn, o nuo pasisukimo tu 
ri pasirodyti ir per minutę dingti dešimtverstė KologrivoVo 
panorama su tolyje blizgančia upe ir už jos bėgančiu geiežin 
keliu. Bet jis vis apsigatidavo. Taukus pakeisdavo laukai, 
fuos vėl ir vėl apsupdavo miškai. Šių pločių kitimas jam įtąi 
gojo platybes. Norėjosi galvoti ir svajoti apie ateit;.

Ne viena knyga, ateityje išgarsinusi Nikolajų Nikolajje 
vičių, dar nebuvo parašyta. Bet jo mintys jau ryškėjo 'ir 
brendo. Jis nežinojo, kaip arti jo laikai.

Greit tuometinės literatūros atstovų, universiteto prcjfe 
šorių ir revoliucijos filosofų tarpe turėjo pasirodyti šis žriio 
gus, kuris galvojo visomis jų temomis u kuris, išskyrus tier 
minologiją su jais neturėjo nieko bendra. Visi jie sambūriu 
laikėsi kokios nors dogmos ir tenkinosoi žodžiais ir matomy 
bėmis, o tėvas Nikolajus buvo kunigas, perėjęs tolstojybę ir 
revoliuciją ir visą laiką ėjęs vis pirmyn. Jis troško minties, 
medžiagiškai sparnotos, kuri išbrėžtų neveidmainingai savai 
minga kelią ir savo pirmyneigoje kažką keistų į geresnį būvį 
ir kad tas būtų matoma ir vaikui ir nesusipratėliui, kaip žai 
bo blykstelėjimai arba perkūnijos perskriejimo pėdsaaki. Jis 
troško nauja.

Jurui gera buvo su dėde. Jis buvo panašus į mamą. 
Panašiai kaip ji, jis buvo laisvas ir be jokių iš anksto nusi 
statymų dėl ko nors neiprasto. Kaip ir ji, jis turėjo bajoriš 
ką lygybės jausmą su visais gyvenančiais. Jis, kaip ir ji, vis 
ką suprato iš pirmojo žvilgsnio ir mintis mokėjo icikšti to 
kia forma, kuri jiems ateidavo į galvą pirmąją minutę, kol jos 
gyvos ir nenusąmonėjusios.

Juras buvo patenkintas, kad dėdė jį paėmė drauge į 
Duplianką. Ten buvo labai gražu, ir vietos grožis priminė 
mamą, kuri labai mylėjo gamtą ir dažnai pasiimdavo Jurą su 
savim į išvykas. Be to Jurui buvo malonu, kad jis vėl galės 
susitikti Niką Dudorovą, gyvenusį pas Voskoboinikuvą, gim 
nazistą, kuris tikriausiai jo neapkentė, nes dvejais metais bu 
vo už jį vyresnis ir kuris, sveikindamasis, stipriai traukdavo 
ranką žemyn ir taip žemai nulenkdavo galvą, kad plaukai 
jam krisdavo ant kaktos ir uždengdavo jam pusę veido.

5
— Gyvybinguoju pauperizmo nervu, — skaitė Nikola 

jus Nkolajevičius ištaisytą rankraštį.
— Aš manau, geriau pasakyti, — esme, — kalbėjo Ivan 

Ivanovičius ir korektūroje darė reikalingas pataisas.
Jie dirbo stiklinės verandos prieblandoje. Jis įžiūrėjo 

piltuvėlius ir sodo instrumentus. Ant sulaužytos kėdės buvo 
numestas lietpaltis. Kampe buvo purvabridžiai batai, apli 
pę pridžiūvusių purvu ir nukarusiais lig grindų aulais.

— Tuo tarpu mirčių ir gimimų statistika rodo, — dik 
tavo Nikolai Nikolajevičius.

— Reikia įterpti — atskaitomybės metais, — sakė Ivan 

Ivanovičius ir įrašinėjo.
Terasoje truputį traukė. Brošiūros lakštai buvo paslėg 

ti gabalais granito, kad neišnešiotų trauka.
Kai jie pabaigė, Nikolajus Nikolajevičius sukruto namo.
— Artinasi audra. Reikia važiuoti.
— Ir negalvoki. Neleisiu. Tuojau gersime arbatą.
— Varkare man būtinai reikia būti mieste.
— Nieko tas nepadės. Girdėti nenoriu..
Iš verandos traukė degėsingu virdulinio kuro kvapu, 

stelbusiu tabokos ir heliotropo kvapus. Ten nešė iš fligelio 
kaimaką, uogas ir sūrpyragį. Netikėtai atėjo žinia, kad Povi 
las išėjo maudytis ir nusivedė maudyti arklius. Nikolajui Ni 
kolajevičiui beliko sutikt..

— Eikime prie skardžio, pasėdėsime ant suoliuko kol pa 
ruoš arbatą, — pasiūlė Ivan Ivanovičius.

Ivan Ivanovičius bičiulystės teisėmis pas turtuolį Kolo 
grivovą naudojo du kambarius valdytojo fligely. Šis name 
lis su veranda buvo juodoje, užleistoje parko dalyje su Įva 
žiuojamosios alėjos pusračiu. Alėja tankiai užaugusi žole, 
ji dabar nebuvo naudojama, tiktai ja vežė statybos atmatas 
ir žemę į griovį, naudojamą sausoms išmatoms. Žmogus pa 
žangių pažiūrų ir prijaučiąs revoliucijai, pats Kologrivovas 
su žmona šiuo metu buvo užsienyje. Dvare gyveno tiktai jo 
dukterys Nadia ir Lipa su aukle ir nedaugeliu patarnautojų.

Nuo viso parko su jo kūdromis, pievelėmis n ponų na 
mu valdytojo sodelis buvo atskirtas tankia juodųjų serbentų 
siena. Ivan Ivanovičius ir Nikolai Nioklajevičius ėjo aplink 
šią užaugą, ir jiems einant būreliais kilo žvirbliai, kurių buvo 
pilnas serbentynas. Tas kėlė Ivan Ivanovičiui ir Nikolai Ni 
kolajevičiui triukšmą, kuris jiems priminė triukšmą lyg pa 
liai užtvarą vamzdžiais tekėtų vanduo.

Jie praėjo pro oranžeriją, sodininko namelį. Jie pradėjo 
kalbėti apie jaunas naujas jėgas moksle ir mene.

— Pasitaiko gabių žmonių, — kalbėjo Nikolajus Nikola 
jeviČius. — Bet dabar labai madoje visokie rateliai ir susivie 
nijimai. Visoks kaimeniškumas — negabumų prieglobstis, 
vis vien ar tai yra ištikimybė Solovjovui, ar Kantui, ai Mark 
sui. Tiesos jieško tiktai pavieniai ir nutraukia su visais, kas 
nepakankamai ją myli. Ar kas nors yra pasaulyje, kas užsi 
tarnautų ištikimybę? Tokių dalykų labai maža. As manau, 
reikia būti ištikimam amžinybei, šiam kitam gyvenimo var 
dui, truputį sustiprintam. Reikia saugoti ištikimybę nennrtin 
gurnui, reikia būti ištikimam Kristui! Ach, jūs raukotes. nelai 
mingasis. Jūs vėl nič nieko nesupratote.

— Nnnetaip,—stenėjo Ivan Ivanovičius — plonas paišąs 
vijūnas su sukta barzdele, dariusi jį panašiu i Linko.no laikų 
amerikietį (jis nuolat ją apimdavo sauja ir jos galiuką gaudė 
lūpomis). — Aš, žinoma, tyliu. Jūs pats suprantate, aš į 
šiuos reikalus žiūriu visiškai kitaip. Beje, prie progos. Pa 
pasakokite, kaip jus išvilko iš kunigo rūbų. As seniai uorė 

jau paklausti. Aha, išsigandote? Ar jums buvo ir anatema? 
A?

— Kodėl krypti į šalis? Nors, pagaliau, ką gi. Anate 
ma? Ne. dabar neiškeikia. Buvo nemalonumų, yra pasekmių. 
Pavyzdžiui, ilgai nepriima į valstybine tarnybą. Neįleidžia į 
sostines. Bet tai niekis. Grįžkime prie pasikalbėjimo teinos^p| 
Aš pasakiau — reikia būti ištikimam Kristui. Aš tuojau pSR’ 
aiškinsiu. Jūs nesuprantate, kad galima būti ateistu, galima 
nežinoti, ar yra Dievas ir kam jis, ir tuo pat metu žinoti, kad ? 
žmogus gyvena ne gamtoje, bet istorijoje, ir kad dabarties 
supratimu ji pradėta Kristaus, kad Evangelija yra jos patna 
tas. O kas yra istorija? Tai yra amžinųjų darbų eilė palaips 
niui atspėti mirtį ir ateityje jos nugalėjimą. Šiam tikslui ati 
dengia matematinę begalybę ir elektromagnetines bangas, 
tam tikslui rašo simfonijas. Šia kryptimi eiti pirmyn negali 
ma be tam tikro pakilimo. Šiuos slėpinius atidengti reikia 
dvasinio apsiginklavimo. Jam duomenys yra Evangelijoje. 
Štai jie. Tai, pirmiausia, artimo meilė, tai augščiausia gyvo į 
sios energijos rūšis, pripildanti žmogaus širdį ir reikalaujan 
ti išeigos ir išsieikvojimo, ir po to tai yra svarbiausios dabar 
ties žmogaus sudedamosios dalys, be kurių jis neįsivaizdvto 
iamas, būtent, laisvo žmogaus idėja, kaip auka. Žinokite, 
kad tai ligsiol yia visiškai nauja, šitokia prasme senovėje is 
torijos nebuvo. Ten buvo sangvinistinė kiaulystė žiaurių, 
raupų išvagotų kaligulų, neįtarusių, kaip negabus n bukcujfe\ 
kiekvienas pavergėjas. Ten buvo pagiruoniška bronzinių pi®' 
minklų n marmurinių kolonų mirusi amžinybė. Amžiai ir 
kartos tiktai po Kristaus laisvai atsikvėpė. Tiktai po jo pra 
sidejo kartų gyvenimas, ir žmogus miršta ne gatvėje, patvo . 
ry, bet istorijoje pas save, įkarštyje darbų, skirtų mirties nu 
galėjimui, miršta šiai temai įgalintas. Uf, net sukaitau. O 
jam nors baslį ant galvos tašyk!

— Metafizika, broleli Šita man uždraudė daktarai, ši 
to mano skilvys nevirškina.

— Na, Dievas su jumis. Meskime. Laimingas! Koks 
jūsų vaizdas, — neatsigėrėti! O jis gyvena ir nejaučia.

Į upę skaudu buvo žiūrėti. Ji saulėje įsilenke ir išsilen 
kė, kaip lakštas skardos. Staiga ji nuėjo klostėmis. Iš šios 
pusės į aną nuėjo sunkus keltas su arkliais, vežimais, bobo 
mis ir mužikais.

— Tiktai pagalvokite — šešta valanda, — sako Ivan 
Ivanovičius. — Matote, greitasis iš Syzranio. Jis čia praeina 
penktą su minutėmis.

Tolumoje lyguma, iš dešinės į kairę riedėjo švarutis ru 
dai mėlynas traukinys. Staiga jie pastebėjo kad jis sustojo. 
Virš garvežio pasirodė balti gumulai. Kiek vėliau atėjo pa 
vojų skelbią jo švilpukai.

— Keista, — pasakė Voskoboinikovas. — Kas nors ne 
gerai. Jam nėra reikalo sustoti ten pelkėje. Kažkas atsitiko. 
Eikime arbatos gerti. , (d. b.)

Linko.no
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NIAGAROS PUSIASALIS ka ir pagarba.
Iš kitų buvusios valdybos na WINNIPEG, Man. LIETUVIŲ 

ENCIKLOPEDIJOS TALKA
BENDRAIS 1

Vatikano atsitikimas vienus 
jaudina, kitus erzina, treti mo 
ja ranka: „Vakarai dar vis mu 
myse randa vilnų! Matyti ne 
beturi ką beparduoti, ar su 
kuo beišsipirkti iš raudonųjų 
carų grasinimų. Kai prieis prie 
savo skūros — tada ir bus ge 
rai“.

Kiti vėl niekaip nesupranta 
to didelio susijaudinimo, ypač 
dešiniosios pakraipos nVtu-.’ių 
ir jų spaudos: sakė Lozoiaitis 
neturi teisių, jo paskirti neturi 
teisių. Kai tą Popiežius ir pa 
tvirtino — nustebimas didžiau 
sias.

Šiaip į politikas čia visi žiūri 
pro pirštus dabar.

Visuomeniniai darbai Niaga 
ros pusiasalyje eina nesustoda 
mi gražiai, gyvai ir svarbiau 
šia — vieningai. Išlenda, tiesa, 
kartkartėmis vienas koks pra 
jovas, ale kas Į juos turi perda 
ug laiko ir noro žiūrėti? Tuo 
labjau, kad mažėja, smulkėja ir 
šviesai nuolat beklebenant 
duris, vieną kartą turės ir ją įsi 
leisti ir liausis braidę patam 
siais.

Kalėdos praėjo gražiai, jau 
kiai, lietuviškai, ir, pasakysiu, 
religingai. Viskas padėta į sa 
vo vietas. Privažiavo 
senesnių 
kūčioms. Gražiai šventė sven 
tęs. Mokslą einantis jaunimas 
net savo atskirą pobūvj suien 
gė. Įsidėmėtina: dominavo tik 
lietuvių kalba!

Naujus Metus vieni gražiai 
sutiko Wellande, kiti Toronte. 
Wellande, pasirodo, buvo ge 
riau. Buvo sutikti su rimtimi, 
žodžiu ir himnu. Toionto nau 
jojoje, gražiojoje, lietuviškoje 
salėje to viso nebuvo. Nebūta 
tam laiko, nei noro. Vietoj to 
Nauji Metai buvo sutikti žemę 
drebinančiais džiunglių džazo 
garsais.

Po švenčių tuoj sujudėjo 
darbas: bendruomeniniai paren 
girnai. Eglutės Wellande, St. 
Catharinėje. Ale kas per egiu 
tės! Galėtų pavydėti didžiau 
sios bendruomenes.

Vaikus išmokyti sudėtingos 
programos nėra taip paprasta,

SAU LT Ste.

BRUOŽAIS
kaip gali atrodyti. Reikia vai 
kus surinkti visame pusiasa 
lyje į vieną vietą. Surinkus rei 
kia dirbti. Padirbus reikia vai 
kus vėl išdalyti po namus.

Aišku — šį kartą nuopelnas 
Niagaros lietuvių. Ką gi—ačiū 
iš širdies! Tik be reikalo Nia 
gara sako: kad jos parengimų 
kas nenorėjo. Kada taip buvo 
ir kas nenorėjo?

Norėjo ir nori visi 
dirbtuvė be vienos kit 
ros neapsieina. Bet ir tos skied 
ros neretai tik ir rėkia ne tiek 
iš didelio žinojimo, kiek dėl to, 
kad skiedros. Nereiktų per 
daug imti į širdis. Pu eglučių 
buvo įteikta vadovams puikių 
gėlių. Atminti reiktų, kad gė 
lės tos — nuo bendruomenių, 
o ne nuo paskirų skiedrų.

Paskui atėjo K. L. T. S-gos 
Wollando skyriaus paminėji 
mas A. Smetonos. Paminėji

i mas įvyko St. Catharinėje ir bu
• vo labai malonus. Puiki toron 
: tiečio A. Kiršonio paskaita.

Politika raitosi ir mirga, bet 
tauta ir valstybė yra mūsų vi 
sų bendras reikalas. A. Smeto 
na buvo didžio masto lietuvis. 
To nei vienas užginčyti negali. 
O tas didumas ir svarbiausias 
šiandieną.

Gaila tik, minėjimas nedide 
lio masto, pusiau privatiškas, 
jei taip galiu išsireikšti. Užtat 
ir žmonių nedaug, o reikėjo ir 
galėjo būti daug. Gražu, kad 
T. S-gos skyrius jau pasako 
visų čia priimtu keliu . pakvie 
tė minėjime dalyvauti ir kitas 
organizacijas, tik nepakvietė b- 
nių valdybų!..

Čiūdni šios žemės Ktiiai ir 
takeliai, sunku eiliniam sermė 
giui viską perprasti. Dešine sta 
tom, kaire verčiam, kitus mo 
kom, patys klumpam ir t. t.

Reikia sueiti su bendruume 
nėm ir jų valdybom bet ką vei 
kiant, tai taip aišku, kaip vie 
nas plius vienas lygu du. Vai 
dybos — tikrieji Pusiasalio šei 
mininkai. Už jų dvi bendruo 
menės, o jau už jų bet kokio 
parengimo pasisekimas!

Motiejus.

MARIE, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Sausio 11 d. įvykusiame su 
sirinkime buvo išrinkta nauja 
K. L. B. apyl. valdyba, kuri pa 
siskirstė pareigomis: Alb. Va 
nagas — pirm.. Vyt. Kramilius 
—sekr., Ant. Motuzas — ižd., 
St. Druskis — šalpos reik, na 
riu ir Jurgis Žebraitis kandida 
tu. Kultūros fondo atstovu mū 
sų kolonijoje pasiliko ir toliau 
Robertas Galinis, o T. Fondą 
ir toliau atstovaus VI. Mockus. 
Reviz. k-jon išrinkti Aleksas 
Skardžius, Julius Okmanas ir 
Kazys Sližys.

Kiekvienas mūsų Kolonijos 
tautietis, pasižiūrėjęs Į naujos 
„valdžios“ sudėtį pripažins,

svečių, 
ir jaunesnių. Visi

kad tai yra energingi ir galį 
dirbti žmonės, kurie, reikia ti 
kėtis, savo darbu neapvils sa 
vo tautiečių pasitikėjimo, ko 
jiems nuoširdžiai ir palinkėsi 
me.

Gi kalbant apie senos valdy 
bos nuveiktus darbus, tai ten 
ka pripažinti, kad visus praėju 
sius metus sunkiausią darbų 
naštą nešė vienas pats pirmi

Jokia 
os skied

MIESTO STA 
DUOMENYS
Kanados ekono

ninkas p. Aleksas Skardžius, 
kuris nesigailėjo nei energijos, 
nei laiko, nei savo automobilio 
ir kiekvienam lietuvių ar lietu 
viskam reikalui buvo visuomet 
pasirengęs padėti. Štai, kad ir 
toliau po praėjusių Kalėdų sve 
nčių, šeštadienio mokyklos mo 
kytojas gavo pavėluotą Kalė 
dų dovaną savo mokiniams — 
vaikų laikraštėlio „Eglutės“ 
pluoštą ir rūpinosi kaip čia 
greičiau vaikams „Eglutes“ iš 
dalinti. Gi valdybos p-kas, su 
prasdamas reikalą, pasiėmė mo 
kytoją ir per kelias valandas ap 
važiavęs visus mokinius, šj „Eg 
lutės” platinimo darbą išsprcn
dė. Tokių panašių, didesnių ir 
mažesnių, pavyzdžių praėju 
siais metais mes daug galime 
priskaičiuoti, o tai įrodo, kad 
kartą išrinktas valdybos pirmi 
ninko pareigoms ir tas parei 
gas prisiėmęs, jis įsipareigojo 
save, jam patikėtą darbą gerai 
ir garbingai įvykdyti, o už tai 
p. Skardžiui Aleksui priklauso 
mūsų kolonijos tautiečių pade

DOVANŲ SIUNTINIAI | SOVIETŲ SĄJUNGĄ
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

KLB-NĖS WINNIPEGO APYL. VALDYBA
nizacijai (ANB) jau priklauso 
23 valstybės. Šiandien jos sky 
riai veikia Europoje su būstine 
Miunchene, o skyriai šiaurinė 
je ir Pietinėje Amerikoje, Aust 
ralijoje, Azijoje, Indijoje, Bur 
moję, Japonijoje, Turkijoje ir 
kitose šalyse.

Po to, buvo pakviesti kalbė 
tojai: Senatorius Wm. M. Wall 
ir kit.

Sveikinimo žodžius sakė tau 
tybių atstovai: slovakų, estų, 
bielarusų, lietuvių Winnipego 
Apyl. p-kas Myk. Januška, slo 
vakų, latvių, vengrų ir ūkiai 
nų.

Pabaigai buvo koncertinė da 
lis. Ukrainų choras, Mrs. Re 
men padainavo 2 daineles solo, 
tautiniai šokiai, latvių ir ukra 
inų mišrus choras. Pabaigai su 
giedota God Save The Queen 
ir tuoa suvažiavimas baigtas. 
Užabaigus tautybių atstovai 
buvo pakviesti bendrai nušilo 
tografuoti. Fotografija su apra 
šymu buvo patalpinta didžiau 
šiame Winnipege dienraštyje 
„Free Press”.

Iš lietuvių į garbės prezidiu 
mą buvo pakviestas p-kas M. 
Januška. Prie Lietuvos vėlia 
vos garbės sargyboje stovėjo 
J. Demerekas.

Be augšČiau paminėtų, šuva 
žiavirne lietuvius atstovavo: 
M. Šarauskas, Vera Zavadskie 
nė, Marijpa Januškienė, Šmai 
žienė, A. Genys ir K. Strikai 
tis. Kstr.

JONAS IMBRASAS, 
gim. 1923 m. spalio 24 d. 
merges mieste, Žuvų g-vė 
25, 1957 m. gruodžio 31 d. 11 
vai. naktį, sugrįžęs iš Lietuvių 
Klubo, nesulaukęs nė Naujų 
Metų, bute, pas Petrą Kostiną, 
tragiškai žuvo. J. Imbrasas bu 
vo tremtinys. Baigiantis karui 
buvo įstojęs į Anderso armiją. 
Pasibaivus karui, paleistas į at 
sargą ir priklausė Kanados len 
kų karių veteranų sąjungai.

Mirus, buvo patalpintas į 
Kerri Chapel ir palaidotas 
Winnipego mieste 1959 m. sau 
šio 6 d. Brooksad. Memorials 
kapinėse.

Į kapines palydėjo daug vie 
tos lietuvių ir lenkų kariai-ve 
teranai.

J. Imbrasas visą laiką dirbo 
miškuose ir tik retkarčiais at 
vykdavo į Winnipega atosto 
gauti.

Jo miško draugas Juozas 
Butkevičius, lietuvių tarpe su 
rinko pinigų, už kuriuos nupir 
ko gražų vainiką. J. Imbrasas 
buvo draugiškas ir su visais ge 
rai sugyveno. Buvo labai nuo 
laidaus būdo. Kstr.

'į Verdun PO 6-5641
g HICKSON GROCERY į

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI^
ų Pristatymas nemokamai X

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas $

pas par. kleboną kun. J. Berta 
šių padarė posėdi, kuriame bu 
vo aptarta vasario 16-tos die 
nos minėjimas.

Kun. J. Bertašiui pasiūlius 
ir valdybai sutikus, nutarta 
kviesti solistė Janina Liustikai 
tė, su kuria pats klebonas ir ap 
siėmė susirišti ir pakviesti.

Atrodo, kad sutikimas yra 
gautas, tik dar lieka susitarti, 
dėl pačios minėjimo datos.

Kadangi solistė atvyksta, to 
dėl ypatingos programos, be 
trumpo žodinio paminėjimo ir 
nebebus, nes numatoma, kad 
didžiąją dali programos išpi* 
dys pati solistė.

Tenka pastebėti, kad jaunoji 
solistė p. Janina Liustikaitė 
studijas yra baigusi Italijoje. 
1958 m. sausio mėn. 19 d. tu 
rėjo koncertą Chicagoje, kuris 
puikiai pasisekė. Kstr.

ABN SUKAKTUVĖS
Institute „Prosvita“ buvo su 

sauk/as masinis įvairių tauty
bių mitingas Antibolševikinio 
Tautu Bloko (ABN) 15-kos me 
tų sukakčiai paminėti,

Į minėjimą susirinko įvairių 
tautybių atstovų pilna salė. Su 
sirinkimą atidarė kun. S. Izik, 
kuris padare trumpą apžvalgą.

Kalbėtojas pabrėžė, kad 19 
43 m. Ukrainoje Ūkiamų Suki 
limo Armija (UPA) sušaukė 
tautų laisvės judėjimo konfe 
renciją iš 13-kos valstybių, ku 
rių įsteigtoji organizacija pasi 
vadino: Antibolševikinis Tau 
tų Blokas. Ir šiandien tai orga

rių savo darbu daugiausiai pir 
mininkui padėjo, o tai buvo be 
jokių pagyrimų matoma, tai v- 
bos narė R. Galiniene.

Įvykęs susirinkimas, be vai 
dybos rinkimų, dar nusprendė 
iš šalpos reikalams surinktų pi 
nigų 100 dol., paskirti sekau 
čias aukas, po 20 dol. kiekvie 
na: Mažosios Lietuvos grabin 
gam ir nusipelniusiam veikė 
jui E. Simonaičiui, Vasario 16 
d. liet, gimnazijai Vokietijoje 
ir Lietuvos savan.-kūrėjams Vo 
kietijoje (per p. J. Kriščiūną).

SULIETUVINO PAVARDĘ
Jau apie tuziną metų mūsų 

mieste gyvenąs ir mūsų miesto 
lietuviams gerai pažįstamas ir 
žinomas kaipo geras, simpatiš 
kas ir bet kokioje kompanijoje 
tinkąs žmogus, tautietis Vala 
viekas Jurgis gavo Kanados pi 
lietybę, sulietuvino - pakeitė sa 
vo pavardę į Valas.

Tai yra geras pavyzdys tie 
ms tautiečiams, kinių ilgas ir 
suslavintas pavardes „spelinda 
mi” vietiniai gyventojai laužo 
liežuvius arba tokiems, kurie 
gražias trumpas lietuviškas pa 
vardes keičia į angliškas.

KAI KURIE 
TISTINIAI
Nors visos

miniai reikalai ypač praėjusių 
metų pirmą pusmetį nuėjo že 
myn, bet mūsų miestas, praėju 
siu metų pabaigoje išleido vie 
tos prekybos ir pramonės rū 
mų biuletenio žodžiais, pasie 
kė augščiausio savo istorijoje 
gerbūvio ir klestėjimo laipsnį.
Toliau seka kai kurie statist! 
niai duomenys praėjusių metų 

. gale. 23 pram. darbovietėse 

. dirbo 11,464 žmonės. Mieste 
naudojami 16,139 telefonai 
Praėjusiais metais pastatyta 
314 naujų namų. Į miestą iš J. 
AV pusės perėjo 838,055 turis 
tai ir St. Mary upės keltu per 
važiavo 200,000 automobilių. 
Mieste 1958 m. gimė 2006 kū 
dikiai. Darbo reikalai mieste 
vis dėlto nėra perdaug puikūs, 
nes didžiausioji darbovietė — 
plieno fabrikas paleido nemažą 
darbininkų skaičių (išdirbusius 
3 metus ir net senesnius darbi 
ninkusa, tačiau tikimasi, kad 
už 1—2 mėnesių dauguma pa 
leistųjų bus pašaukta atgal dar 
ban. Sausio pradžioje mieste 
buvo 3,117 registruotų bedar 
bių, (pernai tuo pačiu laiku 
3009), kurių 2794 gauna be 
darbių pašalpas.

KALBANT APIE LIETU 
VIŠKĄJĮ FRONTĄ

ir lietuviškuosius reikalus, tai 
jei jie ir neklesti - nežydi, bet 
yra neblogesni, o gal net ir ge 
resni, kaip daugelyje panašaus 
didumo lietuvių kolonijų Kana 
doje. Nors paskutiniame bend 
ruomenės susirinkime dalyva 
vo tik apie pora dešimčių tau 
tiečių, bet vieno daug skaitan 
čio ir šį reikalą apskaičiavusio 
tautiečio nuomone, ta: procen

tais skaičiuojant ir lyginant vi 
są tautiečių skaičių ir susirinki 
me atsilankiusių skaičių, ta, bu 
ve geriau, negu vistu pirmau 
jančioje ir labai spaudoje gai
šinamoje didelėje Hamiltono 
lietuvių kolonijoje.

Korespondentas.
OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE
Lietuvos draugystės ir kultu 

rinių ryšių su užsieniu palaiky 
mui Vilniuje įsteigta to vardo 
draugija. Draugija turės plės 
ti ryišus su užsieniais, p-’opo 
guos lietuvių kultūrą, kitus 
krašto laimėjimus. Draugijos 
pirmininku išrinktas Rotoms 
kis, vicepirmininkas — J. Žiu 
gžda, Lenkijos — Lietuvos 
draugystės pirmininkas K. Kai 
rys — Vokietijos draugystės 
Lietuvos skyriaus pirmininkas.

— Švedo vedamas liaudies 
dainų ir šokių ansamblis, susi 
darantis iš 104 asmenų, išvyko 
gastrolių po Sovietų S-gą. Sau 
šio 6 d. pradėjo savo šokių, 
dainų, kanklių ir, kitų instru 
mentų koncertus Maskvoje. Iš 
Maskvos vyks į Kazakstaną, 
Uzbekiją, Tadžikiją ir kitas 
vietas.
• Don 
postas 
muose 
rą.

Varno karo veteranų 
vasario 10 d. posto na 
rengia Užgavėnių vaka

I Dr. Roman Pniewski |
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose ? 
r Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. }

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 L
ą Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. L

Norite pirkti ar parduoti?
Turime rimtų pirkėjų ir gerų pasiūlymų:

• BUNGALOW • SPLIT-LEVEL
• DUPLEKSAI ® TRIPLEKSA1
• APARTMENTA1 • SKLYPAI.

• IR VISŲ RŪŠIŲ BIZNIAI 
PARŪPINAME PASKOLAS

i Cosmopolitan Realties Co.
Real Estate Brokers

Lietuvis dalininkas A. Rakauskas
6525 Someried HU. 9-3819 Montreal.

Uk
Nr.

Lietuvių Enciklopedijos Lei 
dykla skelbia paskutinę Lietu 
vių Enciklopedijos Talką nuo
1958 m. spalio 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d. Talkos me 
tu naujai L. E. užsisakiusieji 
gaus dovanų knygomis.

Užsisakę L. E. nuo 1958 m. 
gruodžio 15 d. gaus pilną V. 
Krėvės Raštų rinkinį (6 tt.). 
Ir visi tie, kurie užsisakys nuo
1959 m. vasario 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d., gaus Lietu 
vos Žemėlapį ir Jono Balio Lie 
tuvių Dainos Amerikoje.

Išėjus L. E. 15 tomų naujie 
ji prenumeratoriai gaus išsimo 
kėjimui jų pageidautomis sąly 
gomis, o už naujai išeinančius 
tomus, kurių dar bus 12—13 t. 
t., moka už kiekvieną išeinan 
tį tomą. Vieno tomo kaina J. 
A. V. $ 7.75, visur kitur — $8.

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asmenį 
nis reikalas, bet visų lietuvių 
sutelktinių pastangų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pašau 
lyje gyvenančių lietuvių pas 
tangos už savo kultūrą ir lietu 
viškumo išlaikymą, šiandien ta 
pęs ir besąlyginės laisvinimo 
kovos dalimi. Šiandien jau jo 
kia paslaptis, kad pradėjus leis 
ti išsibarsčiusiems pasaulyje lie 
tuviams L. E. Maskva susirū 
pino, ją puolė ir iškoneveikė, o 
norėdami nuraminti okupuotą 
Lietuvą suteikė jai teisę išsi 
leisti susovietintą enciklopedi 
ją lietuviškai. 1 ą pažadą davė 
vien tik lietuviams, bet, kaip 
įprasta, pažadas liko pažadu ir 
Lietuvoje turėjusi pasirodyti 
sovietiška enciklopedija jau nu 
marinta Maskvos okupacinėje 
cenzūroje. Šis Maskvos rūpės 
tis ir nuolatinis L. E. puolimas 
rodo, kokį milžinišką lietuvis 
ką darbą šiandien mes išeiviai 
atliekame. Ir tikrai, mes ja ga 
lime didžiuotis, nes tik vieni 

. lietuviai, išsiblaškę po visą lais 
va pasaulį, leidžia bendrąją en 

i ciklopediją su gausia lituanisti 
ka. Kito tokio atsitikimo dar 

į nėra pasaulyje. Mes darbą dau 
, giau kaip įpusėjome, tikime iki 
[ galo ištesėti.
; Mielas Lietuvi, mes kviečia 

me Tave įsijungti į L. E. pre 
. numeratorių eiles ir tuo pačiu 
. būti mūsų pradėtojo darbo da 

lininku. L. E. leidžiame visi su 
, teiktinomis pastangomis, ją 

leidžiame visi bendra talka. To 
, dėl ir ją baigus, visas mūsų pa 

sididžiavimas ir būsimų kartų 
, įvertinimas priklausys visiems: 

leidėjams, redaktoriams, talki 
ninkams ir prenumeratoriams.

į Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

» 265 C Street
So. Boston 27, Mass. U. S. A.

į SIUNTINIAI į
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a Užsakymai iš kitur priimami paštu 'i
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Sepps-
3769 St. Lawrence

1376 St.

augŠčiausios kokybės maisto produktai Montrealio lietuviams yra žinomi jau 25 metai. Daugybė rūšių dešrų, geriau 

šia mėsa, rūkyti unguriai ir lašiša — mūsų gamyba. Įvairiausi vietiniai ir importuoti skanėstai, rauginti kopūstai, 

ruginė duona—Jūsų patogiam patarnavimui mūsų krautuvės randasi šiose vietovėse:

Blvd.—Tel. BE 1471; 4742 Cote des Neiges Road, Tei. RE 7-8181; 6672Cote St. Luc Road, Tel. HU 1-1876;
Catherine W., Tel. UN 1-1988; 4830 Verdun Ave., PO 9-4202. Rūkykla 4444 Colonial A., BE 1109.

Mes lietuvius klijentus augštai gerbiame todėl remiame PLIAS Stipendijų Fondą.

Pirmiausia, labai atsiprašau 
dėl tos „išdaigos“ su balsavi 
mo medžiaga. Tai išėjo dau 
giausia dėl mano kaitės, mato

aš priverčiau (sic!) visą CRK- 
ją atsistatydinti. Dar tą patį 
sausio 16 d. vakarą sušilau 
kiau telefono iš A. bielskaus,

Mosklo - Technikos naujienos
ŽUVŲ „KALBA”

VEDA KAZYS BARONAS te, norėjau, kad viskas grei 
čiau išeitų. Pakietas Buffalo ge

FASK'o CENTRINĖS RINKI MINĖS KOMISIJOS 
PAREIŠKIMAS

FASK’o Garbės Teismo 19 Laikas bėgo, tačiau iš FASK-o 
58 m. rugsėjo 23 d. pranešimu nesulaukta nei balsavimo lape

rokai užsivilkino ir tik vakar 
vėlai vakare (antradienį) atsi 
ėmiau. Todėl išsiųsti galėjau 
tik išandien — trečiadienio ry 
te. Linkiu Tamstai sėkmės ir

Į Centrinę Rinkiminę K-ją pa 
kviesti ir sutiko įeiti šie asme 
nys: K. Stanaitis, A. Grajaus 
kas ir K. Baronas. Pirmame po 
sėdyje (CRK-jos protok. Nr. 1, 
1958 m. spalio 1 d.) pareigo 
mis pasiskirstyta: pirm. K. Sta 
naitis, sekr. K. Baronas, K-jos 
narys A. Grajauskas. Pirmame 
posėdyje, nagrinėjant FASK’

lių, nei vokų, nei pinigri pašto 
ženklams, nors artėjo balsavi 
mo lapelių išsiuntimo laikas. 
1958 m. gruodžio 27 d. CRK- 
-ja susirinko posėdžio, (CRK- 
jos protok. Nr. 3) nutardama 
parašyti raštą FASK-ui, kurio 
ištrauką paduodame; „prašo 
me prisiųsti vokus, kandidatų 
atspausdintus sąrašus, pašto iš

dar kartą atsiprašau už susida 
riusius nesklandumus, kurie 
tikrai, tikėkite manim, įvyko 
ne iš blogos valios.

Sausio 14 d. gautas Hamil 
tono muitinės pranešimas, atsi 
imti du siuntinius. O juos iš 
muitinės išimti galima buvo 
tik sausio 15 d., taigi praėjus 
oficialiam išsiuntimo terminui.

o rinkimų nuostatus, CRK-jai 
kilo daug neaiškumų, kurie 
spalio 2 d. raštu FASKo pirm.
Dr. A. Nasvyčiui buvo praneš 
ti. Vienas jų, (mūsų rašte pu 
nktas Nr. 5) sako: „rinkimų 
nuostatai nieko nesako apie iš 
laidas. Prašome FASKo išlai 
doms prisiųsti pinigus. Apys 
kaitą prisiusime po linkimų“. 
Deja. Jau į pirmą raštą nesu 
laukta atsakymo raštu, o tik 
pranešta telefonu, kad: 1) tau 
pumo sumetimafe FASK-as pa 
ts atspausdins vokus ir baisa 
vimo lapelius, 2) FASKas in. 
formuos spaudą, skelbdamas C 
RK-jos vardu visus praneši 
mus. (Žiūr. 1958 m. spalio 7 
d. Nr. 1 „Visų Sporto Klubų 
ir administracinių pareigūnų 
žiniai). CRK-ja nieko blogo ta 
me neįžiūrėdama, (taupymas 
yra dorybė!), sutiko su tom 
FASK-o sąlygom, nes kaip sa 
ko lietuvika patarlė — kur du 
stos, visados daugiau padarys! 
Atrodė, kad vežimo ratai pajų 
dėjo, nes CRK-jai buvo prista 
tyti du FASK-o kandidatų są 
rašai, paskelbtas balsav. lapų 
išsiuntimas rinkėjams, (1959 
m. sausio 3—7 d. d.) nustaty 
tas pats balsavimo terminas, 
balsų skaičiavimas ir kt. for 
malumai. (Žiūr. pranešimas 
Nr. 2, 1958 m. gruodžio 12 d.)
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® televizijos ir radio aparatus, m
Albinas Pranevičius. » 

® PO 8-5566 |
® Darbas garantuotas. \

laidoms padengti 50 dol. ir Cle 
velando L. S. K. Žaibas turin 
čių teisę balsuoti, registruotų
sportininkų sąrašą su adresais. 
Iki sausio 1 d. negavus iš Ta 
mstos prašomų žinių ir pinigų, 
busime priversti viešai praneš 
ti spaudai, mūsų atsistatydini 
mo priežastis iš FASKo CRK- 
jos pareigų“.

Sausio 2 d. FASK-o pirm. 
Dr. A. Nasvytis telefonu pirm, 
K. Stanaičiui parnešė, kad visa 
rinkiminė medžiaga yra Buffa 
lo autobusų stotyje (63 mylios 
nuo Hamiltono), prašydamas 
CRK-jai ją atsiimti. Savaime 
aišku, su tuo nesutikta, tačiau 
tikrumo dėliai, pasiteirauta te 
lefonu Buffalo ir Fort Erie au 
tobusų stotis ir muitinės apie 
pakietą, siųstą iš Clevelando į 
Hamiltoną K. Stanaičio vardu. 
Tačiau po pusvalandžio išlai 
kyto telefono, jokių siuntiniu 
nei Buffalo, nei Fort Erie ne 
rasta. Sausio 3 d. rytą FAS 
K-o pirm, vėl telefonu pranešė, 
kad visa rinkiminė medžiaga 
yra naujai siunčiama į Hamil 
toną ir ji bus gauta trijų dienų 
laikotarpyje, taigi sausio 6—7 
d. d. Pašto išlaidų padengimui 
jis siunčiąs 50 dol., kurie CR 
K-jos gauti.

Praėjo trys, penkios ir de 
šimt dienų. Tik sausio 12 d. iš 
Hamiltono muitinės gautas 
pranešimas atsiimti siuntinį, 
kurį muitinėje patikrinus, ras 
ta jame tik dideli vokai, be jo 
kių balsavimo lapelių. O FAS 
K-o sekretorius p. A. Bielskus, 
savo laiške sausio 7 d. (kada 
visa rinkiminė medžiaga turėjo 
būti jau Hamiltone): rašo:

Neturint balsavimo lapelių 
ir visų vokų ir praėjus jų iš 
siuntimo terminui, Centrine
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Rinkiminė Komisija š. m. sau 
šio 15 d. susirinkusi posėdžio 
ir apsvarsčiusi susidariusią pa 
dėtį nusprendė, kad dabartinis 
FASK-as yra visiškai nesuinte 
resuotas naujais rinkimais ir 
CRK-jos darbą sąmonnigai tr 
ukdo. Ryšium su tuo, CRK-ja:

1) Nuo š. m. sausio 15 d. iš 
savo pareigų atsistatydina,

2) Visą CRK-jos bylą per
duoda Kanados Sporto Apygar 
dai,

3) Susidariusias pašto ir te 
lefono išlaidas atskaito iš gau 
tų 50 dol., o likutį su apyskai 
ta grąžina Dr. A. Nasvyčiui,

4) Sugesti juo ja kuo greičiau 
šiai sušaukti ŠALFASS šuva 
žiavimą,

5) Smerkia FASK-o sekret. 
A. Bielskaus žingsnį, nepasiun 
čiant daliai mūsų spaudos, (tu 
rime omenyje nekomunistinę) 
rinkimų reikalu, pranešimų ir

6) Dėkoja Kanados ir JAV 
Sporto Apygardoms už gražų 
bendradarbiavimą.

K. Stanaitis 
Pirmininkas.
K. Baronas 
Sekretorius.

A. Grajauskas 
K-jos narys.

SPORTO SKYRIAUS 
VEDĖJO PASTABA.

Š. m. sasuio 15 d. FASK’o 
Centrinė Rinkiminė K-ja Ha 
miltone (pirm. K. Stanaitis, se 
kretorius K. Baronas, narys A. 
Grajauskas) buvo susirinkusi 
posėdžio, nuspręsdama iš savo 
eitų pareigų atsistatydinti ir 
paruošdama atsistatydinimo 
priežastis. CRK-jos pirm. K. 
Stanaitis sausio 16 d. FASK-o 
pirm. A. Nasvyčiui pranešė te 
lefonu CRK-jos atsistatydini 
mą. Dr. A. Nasvytis pradėjo 
prašyti K. Stanaiti ir visą CR 
K-ją palikti toliau savo parei 
gose, kartu išreikšdamas, kad

(FASK-o sekretorius — Cleve 
land) prašančio pasilikti savo 
pareigose ir sausio 17 d. taip 
pat iš P. Vaitonio, kaip Garbės 
Teismo norio. Į abu prašymus 
atsakiau trumpu NE! Pasiro 
do, kad du CRK-jos nariai, iš 
klausė FASK-o prašymo ir sa 
vo pareigas eina toliau. Man 
nėra žinoma, ar CRK-ja paliks 
tik dviejų asmenų sudėtyje, ar 
jai bus paskirtas trečias as 
muo, tačiau mano atžvilgiu, 
sausio 15 d. posėdis galioja ir 
toliau ir pareiškime išdėstytos 
atsistatydinimo priežastys — 
palieka mano atsistatydinimo 
pamatu. Sausio 15 d. CRK-jos 
posėdžio pareiškimą talpina 
me be jokių ištaisymų, ydant 
galima būtų susidaryit pilną da 
bartinio FASK-o nuosmukio 
vaizdą.

Ryšium su pareiškimu, spor 
to žinios atidedamos ateinan 
čiam NL Nr. K. Baronas.

KOVO ŽINIOS
— Nuoširdžiai dėkojame H 

LSK Kovas garbės nariui kun. 
dr. J. Tadarauskui už paauko 
tus klubo reikalams 100 dol. 
Jau ne pirmą kartą mūsų pa 
rapijos klebonas paremia vie 
tos sportininkus, tačiau pasku 
tinioji piniginė auka yra bran 
giausia iš visų, nes atėjo tuo 
laiku, kada kasoje buvo likusi 
nepilna išmtinė. Tuo tarpu, 
kiekvieną savaitę esama daug 
išlaidų Hamiltono krepšinio ly 
gos abiejų komandų pirmeny 
bėse, išvykose į kitus miestus, 
sales treniruotėms ir kt. Dar 
kartą, sportinis ačiū, Kovo gar 
bes nariui! Taip pat, dėkojame 
už paukotus 5 dol. lot. reika 
lams p. J. Bulioniui ir 2 dol. 
Toronto Rūta restorano sav. p. 
p. Ivanauskams.

— Iš Centrinės Rinkiminės 
Komisijos sekretoriaus parei 
gų pasitraukė K. Baronas.

— Artimiausios moterų krep 
šinio lygos pirmenybių rungty 
nės vyksta šia tvarka: sausio 
31d. Wentworth g-vės mokyk 
loję 2 vai. p. p. žaidžiama prieš 
Livingston klubą ir vasario 3 
d. Dalewood mokykloje (Main 
St. W) 7 vai. v. susitinkame 
su Bell Co. Vyrai sausio 31 d. 
Wentworth salėje 3,30 v. v. 
žaidžia prieš Grimsby mieste 
lio komandą ir vasario 4 d. su 
sitinkama su Ryerson klubu 
Main St. E. ir Spring g-vės ka 
mpas, netoli CHML radio sto 
ties.

— Kanados stalo teniso pir 
menybės ir jaunių krepšinio 
greičiausiai įvyks Hamiltone 
kovo 14 d. Po pirmenybių, pa

Įdomi mokslo šaka — hidro 
akustika atskleidžia mums vis 
naujus ir naujus duomenis apie 
garsų reikšmę vandens gyvu 
nijos gyvenime.

Povandeninis pasaulis dar 
taip neseniai laikomas nebyliu, 
pasirodė esąs pilnas įvairiau 
šių garsų, kuriuos skleidžia jū 
rų bei gėlųjų vandenų gyvento 
jai. Jie ne tik sugeba tuos gar 
sus skleisti, bet ir puikiai juos 
girdi. Tam, žinoma, padeda ir 
tas faktas, jog vandenyje gar 
sas plinta beveik 5 kartus grei 
čiau negu ore.

Žuvys panaudoja garsus ir 
ultragarsus nuotoliui nustaty 
ti nakties metu, dugnui justi ir 
pan. Jos junta savo gaiso aidą. 
Žuvys girdi savo nesudėtingo 
mis ausimis Ir daugybe jutimo 
organų, kurie yra išsidėstę lie 
menyje netoli vidurio linijos. 
Silkėse, kurios neturi vidurio 
linijos, tų organų daugiausia 
susitelkę galvoje.

Dabar jūrų laivininkystėje 
garsams gaudyti vandenyje va 
rtojamas specialus aparatas — 
hidrofonas. Juo galima kiaušy 
tis bei užrašinėti magnetofono 
juostelėje žuvų, ruonių ir kitų 
gyvių sukeliamus garsus.

Nustatyta, kad žuvų garsų 
pobūdis keičiasi priklausomai 
nuo jų paskirties: vieni garsai 
girdimi maitinimosi metu, kiti 
— judant, treti — neršto me 
tu, kada žuvys ypatingai būna 

rapijos salėje numatomos or 
vaišės, kuriose be pirmenybių 
dalyvių, bus pakviesti ir Hamil 
tono organizacijų pirmininkai.

VID. VAKARŲ SPORTO 
VARŽYBOS

Sausio 31 d. ir vasario 1 d. 
Chicagoje bus Vid. Vakarų 
sporto apygardos krepšinio 
tinklinio ir stalo teniso varžy 
bos vyrų bei moterų grupėse. 
Pirmąją dieną jos bus Gage 
parko salėje, o antrąją — Tos 
ter parko patalpose. Stalo teni 
sas abi dienas bus žaidžiamas 
jaunimo namuose. Varžybose 
dalyvaus Chicagos, Detroito, 
Clevelando ir kitų vietovių 
sportininkai.

— A. Mickevičiaus poemą 
„Vėlinės“ iš lenkų į lietuvių 
kalbą išvertė Justinas Marcin 
kevičius ir išleido Valstybinė 
leidykla. Toji pat leidykla iš 
leido geografo Šinkūno vado 
va mokyklos geografinei aplin 
kai tirti.

— Lietuvos dailininkų są 
jungos pirmininku išrinktas 
Juozas Kuzminskis, atšakiu 
guoju sekretoriumi Konstanta
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M. MACIUKAS
nas Bagdonas.

— Panevėžio 
kuose pasirodę būriai vilkų. 
Orui atšilus ir 
pus, medžiotojai jų nebeapei 
na. Sausio pradžioje krašte bu 
vo iki 4—5 laipsnių šilimos.

„kalbios“. Manoma, kad žuvys 
turi ir specialius pavojaus sig 
nalus, kuriuos išgirdusios greit 
išsisklaido.

Iš garsų pobūdžio galima 
dažnai nustatyti, kokios veislė^ , 
žuvys yra netoli laivo, o iš 1 į 
su stiprumo spręsti apie jų Rhe ' 
kį. Pavyzdžiui, dideli silkių bū 
riai sukelia triukšmą, panašų į 
jauniklių paukščių čirškėjimą, 
kilkių garsai panašūs į gaudi 
mą arba į medžių šakų šnarėji 
mą pučiant vėjui. Kitų žuvų 
garsai primena kriuksėjimą, lo 
jimą ir t. t.

Žuvų garsų tyrimo darbai tu 
ri didelės reikšmės pramoni 
nei žūklei Numatoma ateityje, 
imituojant atitinkamus garsus, 
sušaukti normalioje vietoje žu 
vų telkinius. Tokie eksperi 
mentai jau daromi ir, reikia 
manyti, žymiai polengvins žve 
jų darbą. /”

ILGĖJA PARA
Imant tiksliu laiko matu ce 

zio atomų judėjimą, JAV kari 
nio jūrų laivyno observatorija 
ir Anglijos nacionalinė fizikos 
laboratorija nustatė, kad Že 
mės parų ilgis nėra vienodas. 
Pastaruoju metu per dvidešimt 
keturias valandas para pailgė 
ja 0,0017 sekundės dalimi. Pa 
ros ilgėjimo priežastis moksli 
ninku teigimu, yra Žemės suki 
mosi lėtėjimas.

TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
KONKURSAS

K. L. K. Moterų Dr-jos va 
sario 7 d. pirmą kartą Montre 
aly rengia lietuvių tautinių dra 
bužių konkursą. Pinigines pre 
mijas konkurso laimėtojams, 
be pačių rengėjų, jau paskyrė 
bankelis „Litas“, SLA 123 kuo 
pa ir dar laukiama iš kitų orga 
nizacijų.

Iš Tautinių drabužių audėjų 
teko patirti, kad sątyšyj su 
konkursu jos gavo daug naujų 
užsakymų pasiūti tautinių dra 
bužių, išausti juostų ir pan. 
Tai rodo, kad mūsų moterys ir 
mergaitės rengiasi gausiai šio 
je tauitnių drabužių švent/"* 
dalyvauti. \ ’

Jau paaiškėjo ir dalis juri 
Komisijos dalyvių: prof. dail. 
A. Tamošaitis ir tautinių dra 
bužių audėja montrealietė p. 
Veselkienė. Be dalyvavimo Ju 
ry Komisijoj lietuvių tautinio 
meno žinovas prof. Tamošai 
tis, specialiai atvykęs i šKings 
ton, maloniai sutiko konkurso 
metu supažindinti visuomenę 
su charakteringesnėm įvairių 
Lietuvos vietovių tautinių dra

ir Telšių miš

sniegui nutir

bužių savybėm kurios dauge 
liui gali būti nežinomos ir įdo 
mios.

Vakaro programą išpildys lie 
tuviškasis jaunimas —■ Montre 
alio Tautinių Šokių Grupėj a 
dovaujama J. Piečaičio. ®

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.
RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.,
Tel. CR 7-0051. MONTREALI
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I A. NORKELIŪNAS I
® Commissioner of the Superior Court of Montreal $>
| MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

į
 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
v, Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
X 12 metų patyrimas. £

| A. M. D I K I N I S

I
 Gyvybės Draudimo Atstovas

The Royal Guardians
A Mutual Life Assurance Company

2055 Peel St., Montreal, P. Q.
Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364
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$ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B Al T/C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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* Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

„TALKA“.
S Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 

paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta. :
į Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai.
« vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštas), 128 : 
« Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. : 
a iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St.

N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. f

HAMILTON
V. KUDIRKOS MINĖJIMAS
Hamiltone įvyks vasario 1 d., 
sekmadienį, 4.30 vai. Liet. Na 
muose „Delta“ kino salėje. Mi 
dėjimą ruošia b-nės pritarimu 
H. M. T. „Aukuras“.

Paskaitininke I. Matusevi 
čiūtė.

Programa „V. Kudirka ir jo 
kūryba“ atliks „Aukuro” na 
riai vad. E. Dauguvietytės-Ku 
dabienės. Bus įdomios ištrau 
kos iš K. Inčiūros veikalo „V. 
Kudirka“ ir taip pat Kudirkos 
kūryba.

Tautinės sąmonės budinto 
jo — Vinco Kudirkos žodis, ir 
šiandien mumyse yra ir bus 
gyvas.

Neturėtų nė vienas lietuvis 
praeiti pro šalį jo nepagerbda 
mas.

Todėl 1 vasario kartu su ren 
gėjais susikaupkime prie Di 
džiojo Lietuvio atminties.

KROSNIMS ALYVĄ
per NF gruodžio mėn. užsisa 
kė L. Meškauskas, V. Lepars 
kas ir A. Bilda. Už juos NF ga 
vo po 15 dol. komiso. Antrus 
metus pradėjo imti V. Kazlaus 
kas ir A. Ščiuka, už kuriuos 
gauta po 5 dol. Viso sausio 17 
d. iš Gillies-Guy gauta 55 dol.

Visiems šiems tautiečiams 
Namų F-do v-bos vardu nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome vi 
sus lietuvius paremti NF, užsa 
kant per jį savo krosnims aly 
vą.

„MILŽINO PAUNKSMĖ“,
B. Sruogos Vytauto laikus vaiz 
duojantis veikalas, Hamiltone 
bus statomas kovo 1 d., sekma 
dienį, 4 vai. po pietų. Pakvieti 
mus įsigykime iš anksto, rašy 
darni St. Bakšiui, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. Jų kaina 
po 2.50, 2, 1,50 ir 1 dol. Spėk 
taklį ruošia Hamiltono LN F- 
das ir jis įvyks LN kino salėje, 
King ir Main g-vių sankryžo 
je, priešais Gage parką.

Šį pirmąjį parengimą L. Na 
muose padarykime pačiu skait 
lingiausiu. Nelikime nė vienas, 
nepamatę puikaus Montrealio 
Dramos Teatro pastatymo!
SKAUTŲ RĖMĖJŲ D-JOS

v-bos posėdis, įvykęs sausio 9 
d. skautų būkle, esančiame L. 
Namuose, praėjo veržlioje ir 
energingoje dvasioje. Jo metu 
įsteigti papildomi 3 skautų rė 
mėjų būreliai, kuriuos pasiėmė 
suorganizuoti A. Kaušpėdas, 
V. Navickas ir H. Rimkevičius. 
Tuo būdu dabar iš viso yra 7 
būreliai.

Ateinantis Dr-jos šokių va 
karas numatytas gegužės 23 
d. slovakų salėje, 1406 Barton 
St. E.

Skautų būklas jau atremon 
tuotas, tik jam labai reikėtų 
baldų. Kreipiamės į tautiečius, 
prašydami paaukoti jam stalą 
ir kėdžių. Tuo reikalu skam 
binti J. Trečiokui JA 8-1872.

Pravedus skiltininkų kur

sus, skautų vadovybė ėmėsi 
iniciatyvos sutraukti daugiau 
mūsų mažųjų j skautų eiles. 
Prašome visus tėvus įrašyti sa 
vo jaunimą į šią or-ją, paskam 
binant J. Trečiokui augščiau 
minėtu telefonu.

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENI 
NĖS MOKYKLOS EGLUTĖ, 
įvykusi sausio 4 d., praėjo su 
dideliu pasisekimu. Salė, po 
lietuvių bažnyčia, buvo pilnu 
tėlė žiūrovų. Susikaupę klausė 
si vaidinimo ne vien tik suau 
gę, bet ir mažieji.

Programoje III veiksmų vei 
kaltukas „Pranuko svajonė“, 
kurį parašė ir pastatė gerb. kle 
bonas Dr. J. Tadarauskas.

Visi mažieji artistai gerai at 
liko savo roles ir dėka klebono 
J. Tadarausko, gerai ir sklan 
džiai viskas praėjo.

Po vaidinimo atvyko Kalėdų 
senis, kuris vaikus apdovanojo 
dovanėlėmis. Mažieji laimingi 
išsiskirstė.

H. L. M. B. „AUKURAS“ 
su dideliu pasisekimu atlikęs 
gastroles Clevelande ir Toron 
te, pagaliau 15 vasario, L. Na 
muose stato iš Hamiltone ang 
lų rašytojo J. Priestley III vei 
ksmų pjesę „Inspektorius at 
vyksta“. Po to žada aplankyti 
Rochesterį ir Bostoną. Linki 
me „Aukurui“ eskmės. E. J.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS,,

ruoštas B-nės v-bos Royal Con 
naught viešbuty, praėjo su di 
dėlių pasisekimu. Atsilankė 
324 svečiai. Lygiai 12 vai. v- 
bos p-kas p. Bagdonas trumpa 
kalba pasveikino baliaus daly 
vius, linkėdamas visiems lai 
mingų šių metų.

Nežiūrint to, kad baliaus su 
rengimas pareikalavo daug iš 
laidų, visdėlto iš jo gauta 355 
dol. pelno. Už salę sumokėta 
600 dol., orkestrui 200, bufetą 
laikė viešbutis, kas sudarė be 
ndroje sumoje apie 1100 dol. 
išlaidų, skaitant eventualų bu 
feto pelną.

Labai graži ir turtinga buvo 
loterija, kurią paruošė K. Mik 
šys. Stambiausias jos fantas pa

Įvairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ.

LENKIJĄ IR U. S. S. R- 
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.
IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

10 kg cukraus .... $12.30
10 kg taukų...... $21.70
10 kg ryžių ............$14.45
10 kg sviesto .... $30.90

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pri

20 kg cukraus .... $20.95
20 kg taukų...........$38.80
20 kg ryžių...........$24.65
20 kg sviesto .... $52.45 
$1.50, o iki 20 kg—$2.50)

Siuvama kojinė mašina firmos „Minerva-122” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

į Europą ....$175.00 į Aziją...........$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
si,ųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

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

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

DARBO Valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v.
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALŪZA

aukotas G. Palmer siuvyklos, 
buvo vyr. kelnės, šia proga 
kreipiame tautiečių dėmesį, 
kad G. Palmer siuvykla iki va 
sario 1 d. turi vyr. eilučių išpar 
davimą. Kas per šį laiką užsi 
sakys kostiumą, gaus vienas 
kelnes nemokamai. Siuvykla 
yra 7 Sterling St. JA 8-3345.

Matome, jog vien tik N. Me 
tų sutikimo balius duoda kitai 
salei apie 1000 dol. pajamų, 
kurios, turint savo pilnai įreng 
tus L. Namus, liktų mums pa 
tiems. Visi tad neatidėliodami 
stokime nariais į L. N. ir pa 
spartinkime jų galutinį atbaigi 
mą.

NAUJAS LIETUVIS 
PREKYBININKAS

Juozas Švabaitis nusipirko 
maisto prekių krautuvę, esan 
čią 54 Graham St. N. LI 5- 
0726. Po mėnesio laiko jis 
džiaugiasi, pakėlęs apyvartą 
dvigubai. Kviečiame jo drau 
gus ir pažįstamus jį aplankyti, 
nusiperkant ta proga reikalin 
gų prekių. Prekės jo krautuvė 
je parduodamos pigiau, negu 
visame mieste. Sk. St.

TIK DVI SAVAITĖS
beliko iki didžiulio kaukių ba 
liaus, kuris įvyksta vasario 7

(
A E. McKAGUEi

Barrister and Solicitor į J 
Advokatas ir Notaras į' 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 . : 
1008 North Ontario Bldg. ;

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario. 'J

X MK.'MX HX M

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-508J

awe MM NX '.TJt

d., šeštadienį, Hill Crest Res 
taurant patalpose (Concesion 
ir Wentwort g-vių kampas, 
ant kalno).

Kreipiamės į visus, norin 
čius dolyvauti kaukėmis, pri 
mindami, kad laikas smarkiau 
bėga, negu mes galvojame. To 
dėl neatidėliojant baigti sutvar 
kyti kaukių rūbus, kad vasario 
7 d. kuo didžiausias kaukių bū 
rys baliuje dalyvautų.

Taipgi nuoširdžiai kviečia 
me visus malonuosius Hamilto 
no ir visų kitų, iš arti ir toli, 
kolonijų lietuvius gausiai atsi 
lankyti į šį kaukių balių, kur 
tikrai bus gera proga maloniai 
praleisti laiką ir linksmai pasi 
šokti, tuo labjau, kad šie šo 
kiai bus paskutiniai prieš už 
gavėnes.

Šokiams gros Benni Ferri or 
kestras, įvairus bufetas, turtin 
ga loterija ir t. t. Pradžia 7 v. 
vakare.

Iki malonaus pasimatymo.
TF Hamiltono sk. V-ba.

PADĖKA
Vysk. M. Valančiaus vardo 

Hamiltono Liet. mokyklos 
ruoštos Kalėdų eglutės, sausio 
4 d., proga, mokyklai paremti 
piniginėmis aukomis prisidėjo 
šios organizacijos:

1) R. K. Aušros Vertų pa
rapija............................. $300.00

2) K LB H.Ap. v-ba „ 75.00
3) TF At-bės . . . .„ 75.00
4) LN Fondo v-ba . .,, 50.00
5) Ateitininkų kuo. „ 25.00
6) Kr. k. „Talka“ „ 25.00
7) Kat. Mot. dr-ja „ 25.00 
Minėtų org-jų v-boms ir jų

nariams, už gautas pinigines 
aukas sakome nuoširdžiausią 
padėką. Tamstų suteikta auka 
yra netik didelė medžiaginė pa 
rama mokyklai ir mokytojams, 
bet ir moraliai padeda tiems, 
kurie tą sunkų darbą dirba.

Ypatingai nuoširdi padėka 
priklauso parapijos Kl. Kun. 
Dr. J. Tadarauskui ir Komite 
tui už stambiausią auką ir viso 
keriopą mokyklai teikiamą pa 
ramą.

Taipgi Kun. Dr. J. ladarau 
sksi nuoširdžiausiai dėkojame 
už 3 veiks, veikaliuką „Pranu 
ko Svajonės", kurį nelik per 
trumpą laiką pats parašė, bet 
ir pats režisavo, mokino jau 
nuosius artistus ir pastatė, įdė 
damas daug širdies, daibo ir 
vargo.
Tėvų Komit ir mok. vedėjas..

PRANEŠIMAS SPAUDAI APIE LIETUVOS PASIUN 
TINYBĘ PRIE VATIKANO.

Užsienio lietuvių visuomenė Kadangi naujasis Pasiunti
pastaromis savaitėmis parodė 
nepaprastą susidomėjimą Lie 
tuvos Pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto likimu ir labai veikliai ją 
parėmė. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Australijoje, Nau 
joje Zelandijoje, Europoje. Vi 
sur, kur tik yra lietuvių, jie vie 
ningai ir spontaniškai, nesigai 
lėdami nei triūso, nei išlaidų, te 
legramose, susirinkimų nutari 
muose, laikraščiuose, raštuose 
užtarė Pasiuntinybės egzisten 
cijos reikalingumą ir svarbą 
Lietuvai.

HAMILTONE 
„PABAIGTUVĖS“

Hamilono trys meninės girų 
pės: choras, vadovaujamas mu 
ziko kun. B. Jurkšo, tautinių 
šokių grupė , vadovaujama p. 
Breichmanienės ir scenos mė 
gėjų grupė, vadovaujama p. 
Kudabienės, po vasaros atosto 
gų susijungė į dieną didžiulį 
ansamblį (80 asmenų) ir pa 
ruošė scenai J. Krūmino „Lie 
tuviškas pabaigtuves"

Š. m. sausio 31 d. „Pabaig 
tuvės“ bus statomos pirmą kar 
tą Hamiltone.

Lietuvių publika, 
kuri taip dažnai gėrisi šių gru 
pių programomis, tikriausia,, 
su mielu noru savo dalyvavi 
mu jas parems. Vakaras įvyks 
naujoje didžiulėje salėje (1406 
Barton St. E.), pradžia 7 vai. 
vak., įėjimas 1,50 dol.

I
D R A U D I M A I

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4-3608
PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Avė.
Toronto, Ont. ,:

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle/ 
Toronto 5, Ont. 

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

nybės reikalų valdytojo titulas 
yra, einant diplomatine prakti 
ka, naujadaras, tai šiuo momen 
tu dar nėra galima tiksliai api 
brėžti jo pobūdžio. Galima tik 
tai pasakyti, kad Pasiuntiny 
bės reikalų valdytojas ir Pa 
siuntinybės sekretorius ir to 
liau turės diplomatinį statusą 
ir kad jie bus, kaip ir anksčiau, 
įrašyti į diplomatini sąrašą. 
Dėl įvairių klausimų, kurie iš 
kilo ryšium su nauja padėtimi, 
yra aiškinamasi ir apie tai bus 
tinkamu lakui sutektos visos in 
formacijos.

Už šią nepaprastai vertingą 
paramą Lietuvos Pasiuntinybe 
prie Šv. Sosto labai nuoširdžiai 
dėkoja organizacijoms, spaudai 
ir atskiriems asmenims.

Ši įspūdinga visuomenės ak 
cija turi nepaprastos reikšmės, 
išeinančios iš Pasiuntinybės 
klausimo ribų. Ji yra tikras už 
sienio lietuvių plebiscitas, ku 
ris patvirtina jų vieningą nusi 
statymą svarbiais Lietuvos vals 
tybiniais bei tautiniais reika 
lais ir atkreipė iš naujo pašau 
Inės viešosios nuomonės dėme 
sį į Lietuvos laisvės bylą.

Šia savo darnia akcija lietu 
viškoji visuomenė taip pat su 
kūrė vieną iš gražiausių tiem 
ties istorijos epizodų.

Pirmieji sunkumai, kuriuos 
Lietuvos Pasiuntinybei teko pa 
justi, iškilo kai lapkričio mene 
sį buvo gautas pranešimas, kad 
nuo lapkričio 20 d. prie Šv. Sos 
to akredituotų misijų šefai ga 
lės prašyti audiencijos pas Šv. 
Tėvą įteikti jam naujus kreden 
cialus. Ministeris S. Girdvainis 
tuojau ėmėsi žingsnių padėčiai 
išaiškinti ir tuo tikslu turėjo 
visą eilę pasikalbėjimų su ati 
tinkamais Vatikano augštais 
pareigūnais. Tuo laiku, .buvo 
taip pat paruošta plati ir išsa 
mi dokumentacija apie Lietu 
vos okupaciją, Lietuvos padėtį 
tarptautinėje plotmėje ir Lietu 
vos diplomatines bei konsuliari 
nes atstovybes kituose kraštuo 
se, kartu prašant palikti galio 
je senus kredencialus. Padėtis 
pasunkėjo gruodžio mėnesio 
antroje pusėje, kada 'Pasiunti 
nybė negavo pakvietimo į Po 
piežiaus laikomas Bernelių Mi 
šias. Šitas faktas, kaip jau yra 
žinoma, buvo iškeltas gausių 
spaudos agentūrų ir tuojau pa 
sklido po pasaulį, sukeldamas 
gyvą atgarsį ne tiktai lietuvis 
koje visuomenėje, bet ir pas 
svetimšalius. Pasiuntinybes ak 
cija buvo energingai tęsiama 
raštu ir žodžiu panaudojant vi 
sus turimus ir tinkamus kontak 
tus. Pažymėtina, kad nors min. 
S. Girdvainis ir negavo pakvie 
timo pareikšti Šv. Tėvui Nau 
jųjų Metų sveikinimus, Pasiun 
tinybės ryšiai su Valstybės 
Sekretoriatu nei vienu rnomęn 
tu nebuvo nutrūkę ir kad tiek 
ministeris, tiek Pasiuntinybės 
sekretorius buvo visuomet ati 
tinkamų Vatikano įstaigų pri 
imami. Paskutinis min. Gird 
vainio atsilankymas minėtose 
įstaigose įvyko gruodžio 28 d. 
Gi sausio 3 d. Šv. Sostas atsiun 
tė Pasiuntinybei raštą, kuria 
me buvo pažymėta, jog Pasiun 
tinybė liks įrašyta į diplomat! 
nį sąrašą, tačiau turės būti ve 
dama „reikalų valdytojo“ (gė 
rant des affaires). Sausio 5 d. 
,^L’O sse r va tor e Romano” įdėjo 
straipsnį, kuriame buvo pakar
toti svarbiausieji minėto rašto 
punktai, pabrėžiant, jog reika 
las buVo sutvarkytas einant ta 
rptautinės teisės normomis. Į 
gautąjį raštą buvo atsakyta sau 
šio 7 d. pranešant, jog Pasiun 
tinybė bus valdoma Įgalioto 
Ministerio Stasio Girdvainio ir 
kad jos diplomatinis persona 
las palieka kaip buvęs.

Tenka pridurti, kad S. Gird 
vainis lieka įgaliotu ministeriu, 
nes tai yra Lietuvos vyraiusy 
bės suteiktas asmeninis titulas, 
kuris nebūtinai rišasi su eina 
momis pareigomis. Pilnas titu 
las, todėl, ateityje bus: S. Gird 
vainis, Įgalotas Ministeris, Lit 
tuvos Pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto reikalų valdyojtas.

Pasiuntinybė, gerai supras 
dama visuomenės nuotaikas, 
taip pat nori pažymėti, jog ji 
negalėjo šio reikalo kelti viešu 
mon, kaip daugelio buvo pagei 
daujama, nes tai būtų buvę prie 
šinga diplomatiniams įpročia 
ms ir būtų galėję tiktai pasun 
kinti jau ir šiaip komplikuotą 
padėtį, apie kurią tegalėjo būt 
informuojami visi Lietuvos dip 
lomatiniai ir konsuliaiiniai pos 
tai. Galima tiktai pridėti, kad 
visų paminėtų įvykių metu bu 
vo padaryta absoliučiai viskas, 
kas buvo galima, ir kad visi Pa 
siuntinybės žingsniai turėjo la 
bai vertingą min. S. Lozoraičio 
bei lietuvių dvasiškijos Romoje 
nuolatinę paramą.

Paskutiniu metu spaudoje pa 
sirodžiusios žinios apie įvairias 
priežastis, kurios ,esą privedu 
sios prie sunkios Pasiuntiny 
bei padėties, neatitinka fakta 
ms. Tarp kitko „L’Osservato 
re Romano” straipsnyje buvo 
atsiliepta apie min. Girdvaini 
labai maloniais žodžiais ir bu 
vo patvirtinta, kad jis yra šv. 
Sostui persona grata.

Lenkijos ambasadai prie Šv. 
Sosto buvo kilę tokie pat sun 
kūmai ir jai buvo dabar pritai 
kyta ta pati procedūra kaip ir 
Lietuvos pasiuntinybei.

Lietuvos Pasiuntinybė mie 
lai palieka organizacijų bei pa 
skirų asmenų dispozicijoj, ku 
rie iš jos pageidautų papildo 
mų paaiškinimų.
Roma, 1959 m. sausio m. 15 d.
• Amerikos Lietuvių Tarybos 
vykd. komit. nariai: L. Šimu 
tis, P Grigaitis ir M. Vaidyla 
praėjusią savaitę lankėsi Wa 
shingtone ir turėjo eilę susiti 
kimų su JAV valdžios pareigu 
nais.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę <

/ JKAMIENSKI/
JANIQUE TRADING CO. /

835 QUEEN ST. W.'TORONTO 3'EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
7 St. Catharines ir kitur.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $ 3,000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. 

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak.
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
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Įdomiausias sezono vakaras!
šeštadienį, sausio 31 d., 7.30 vai. vakaro, Aušros Vartų parapijos salėje

ŠIUPINYS - LINKSMA VAKARIS
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DĖL LIETUVOS PASIUNTI NYBĖS VATIKANE

Ruošia Montrealio Skaučių-tų Tuntai
Gros puikiausias orkestras ir veiks bufetas.

Įėjimas $ 1.25. Skautams-ėms $ 0.75.
KAS NEATSILANKYS — GAILĖSIS

KAS ATEIS - NENUSIVILS
Programoj: Jaunu skautų menuetas, žavių Vaivų 
Čarlstonas, Vyčių klasikinis baletas, valsas. . . tango 
cha-cha-cha. . .

VISI Į PASIUTVAKARĮ!
-- — - - -

Talkos iniciatyva Įvyko Lietu 
vių Namuose susirinkimas. Pag 
rindiniu kalbėtoju buvo min. V. 
Gylys, kuris aiškino skirtumus 
tarp pasiuntinio ir einančio'pa 
reigas charge d’affairs. Kai ku 
rie kalbėtojai pasisakė kiek 
griežčiau. Aišku, geras dalykas

rūpintis Vatikane mūsų pasiun 
tinybe, bet, atrodo, ta pačia pro 
ga būtų gera pajudinti ir Lie 
tuvos konsulato padėtis Kana 
doje. Nors Kanados lietuviai 
džiaugiasi turėdami lietuvį kon 
sulų, tačiau lietuviško konsulą 
to vardas težinomas tik vien 
mūsų tarpe: konsulas nėra pri

\ MIRĖ NUOŠIRDI VISUOME NĖS VEIKĖJA
MAGDALENA VILIMIENĖ

I K T" Montreal} netikėtai aplėkė
* -Ė Y J- a J—✓ žinia, kad Ville Emarde penk

tadienį mirė Magdalena Do 
mar kaitė-Vilimiene. Velionė 
Montrealio lietuvių gyvenime 
suvaidino didelę visuomenišką 
rolę. Kai Rusija okupavo Lie 
tuvą ir Lietuvos laisvės reikalų 
gynimui visų srovių ir visokių 
įsitikinimų lietuviai apsijungė 
į Kanados Lietuvių Tarybą, ku 
ri pradėjo leisti laikraštį „Ne 
priklausoma Lietuva“, velionė 
M. Vilimienė buvo viena uo 
liausiu darbuotojų. Ji eilę metų 
Montrealio lietuvių parengi 
muose buvo pastovi ir atsidėju 
si darbuotoja, rinkliavų vykdy 
toja.

Kai pasibaigė karas, M. Vili 
mienė daug rūpinosi naujųjų 
ateivių atvykimu į Kanadą ir 
daugeliui jų ir yra sudariusi 
įvažiavimo dokumentus, kitus 
šelpusi tremtyje. Tiktai sveika 
tai palūžus, M. Vilimienė pri 
versta buvo pasitraukti iš vi 
suomeninio gyvenimo ir veik 
los. Bet jos vieton stojo jos 
duktė Petronėlė Juškevičienė, 
eilę metų buvusi Kanados Lie 
tuvių 'Centro Tarybos pirmi 
ninke, tiktai dėl tarnybos pa 
reigų turėjusi tų pareigų at 
sisakyti.

Tat su M. Vilimienės mirtimi 
Montrealio lietuviai neteko ne 
paprastai nuoširdžios, humaniš 
kos ir darbščios visuomeniniu 
kės ir geros lietuvės.

M. Vilimienė sausio 26 d. pa 
laidota per AV bažnyčią. Iškil 
mingas gedulingas pamaldas 
laikė visi trys AV kunigai — 
prie did. altoriaus klebonas J. 
Fcre'vičius ir prie šalutinių 
vikarai — kun. Aranauskas ir 
kun. Kulbis. Klebonas pamoks 
lo metu gražiai įvertino velio 
nę, pabrėždamas velionės Šir 
dies gerumą ir jautrumą žmo 
nių nelaimėje ir varge. Velione 
į kapus palydėjo apie 50 maši 
nų. Ant kapo sudėta daug vai 
nikų. Sugrįžus iš kapų buvo 
maldos ir AV salėje — visiems 
laidotuvių dalyviams gražios kšte nesuvarysi, o čia taip gau 
vaišės.

Ponų Juškevičių - Miller šei 
mai ir giminėms reiškiame nuo 
širdžią užuojautą.
MONTREALIO SKAUTĖS 

IR SKAUTAI,
šį šeštadienį, A. V. salėje, ren 
gia įdomų Šiupinį - pasilinks 
minimą. Dalyvauti kviečiama 
visa lietuviškoji visuomenė. 
Pradžia 7 vai. vak.
TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ 

BLYNŲ BALIŲ
jaukų ir nuotaikingą, ruošia M. kalu, bet iki šiol be Kūrėjų-Sa 
K. M. draugija vasario 7 die 

; ną, A. V. salėje. Tai žada būti 
: graži proga bei pramoga užsi 
; gavėti.
: • Ponia žižiūnienė kelias sa

VISUS MONTREALIO LIETUVIUS MALONIAI 
KVIEČIAME DALYVAUTI

DIDŽIOJO LIETUVIŲ TAUTOS ŽADINTOJO IR 
TAUTOS HIMNO AUTORIAUS

Daktaro Vinco Kudirkos
MINĖJIME,

ktuis įvyks šį sekmadienį, vasario l dieną, 4 valandą po 
pietų Aušros Vartų parapijos salėje.

Minėjimo programoje:
PASKAITOS:
a) Dr. H. Nagio apie literatūrinį V. Kudirkos palikimą,
b) Al. Merkelio apie V. Kudirką visuomenininką, politi 

ką, publicistą, kovotoją.

MENINĖ DALIS:
a) Dramos aktoriai V. Vaičiūnaitė, L. Barauskas ir K. Ve 

selka skaitys V. Kudirkos kūrinius.
b) Pianistė S. Pakulytė skambins V. Kudirkos ir M. K. 

Čiurlionio kūrinius.
c) Solistė J. Pauliūtė dainuos solo dainas.
d) K. Smilgevičius dalyvaus koncertinėje daly.

SCENOS APIPAVIDALINIMAS:
V. Kudirkos portretas dailininko V. Remeikos.
VISUS KVIEČIAME dalyvauti ir plačiau bei giliau pa 
žinti Didįjį Varpininką ir Tautos Himno autorių Vincą 
Kudirką. Ypač būtų malonu, kad dalyvautų jaunimas. 
Įėjimas — laisva auka išlaidoms padengti.

Seimelio Prezidiumas.

TAUTOS HIMNO AUTORIAUS MINĖJIMAS
Šį sekmadienį, vasario 1 die Minėjimas buvo labai įdo 

ną, 4 valandą po pietų, Aušros mus, turiningas ir turtingas. 
Vartų salėje įvyksta Didžiojo Bus paskaitos dr. H. Nagio ir 
Varpininko ir Tautos Himno 
autoriaus Vinio Kudirkos 100 
metų gimimo sukaktuvių minė 
jimas. Visi kviečiami Į minė ji 
mą atsilankyti.

DR. J. ŠEMOGAS 
Office S441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m, 
šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS j 
D r. J. M A LĮSK A j 
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. B. CHABULMD
78 St. Joseph Blvd. W. 

Tel. PL 9958

A. Merkelio; meninėje dalyje 
dalyvauja sol. J. Pauliutė, pia 
nistė S. Pakulytė, K. Smilgevi 
čius, dramos aktoriai p. Vaičiū 
naitė, L. Barauskas ir K. Vesel 
ka. Scenos apipavidalinimas ir 
V. Kudirkos portretas dail. V. 
Remeikos. Visi, visi kviečiami 
dalyvauti. Plačiau žiūrėkite 
skelbime.

| ADVOKATAS
| STASYS DAUKŠA, LL. D. |
B Suite 25—26 g
£ 152 Notre Dame St. E.
S UN 1-8933 i

ADVOKATAS 1
JOSEPH P. MILLER, •

B. A., B. C. L.
Suite 205

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

Res.: 40 Lafleur, 
: LaSalle, tel. DO 6-1570

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West, 

7 augštas.
AV 8-3115.Tel.:

Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

|Dr.E.Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.

5 Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

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

AKADAEMINIŲ PASKAI 
TŲ EILĖJE

dėl to, kad dvi savaitės iš eilės 
yra užimtos dienos, artimiau 
šia paskaita iš vasario 1 dienos 
nukeliama j vėlesni laiką, ku 
ris bus paskelbtas vėliau.

„LITO” METINIS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks vasario mėn. 8 d., sekma 
dienį, 12 vai. 30 min. Aušros 
Vartų parpijos salėje. Po susi 
rinkimo — pobūvis su gėri 
mais ir užkandžiais. Kviečiami 
nariai, svečiai ir visi, kurie tik 
domisi „Lito“ augimu ir jo rei 
kšme Montrealio lietuvių eko 
nominiam stiprėjimui. Pr. R. 
® „Litas“ Valdomųjų organų 
posėdis kviečiamas šį sekmadie 
nį, 1959 m. vasario mėn. 1 d. 
9 vai. 30 min. banko patalpoje. 
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KŲ KUOPA
Montrealyje išrinko naują vai 
dybą, kuri pareigomis pasi 
skirstė taip: pirmininkas — Po 
vilas Petronis, vicep. ir ižd. p. 
Beržaitis, sekr. Pr. Šimelaitis. 
• Ponia Lęnktienė praėjusią 
savaitę gatvėje paslydo ir nusi 
laužė koją.

vaites praleido Kalifornijoje, 
aplankė pp. Kilmonius ir kitus 
pažįstamus ir dar paviešėjusi 
Čikogoje sugrįžo į Montreal}.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

klebonas kun. J. Bobinas suda 
rė planą įsigyti bažnyčiai var 
pus. Vieną varpą aukoja šv. 
Elzbietos - Onos draugijos, ki 
tą Kazimierai, trečią pp. Jus 
kevičių šeima ir ketvirtas pra 
somas Vytauto vardu. Du var 
pai jau turi aiškius aukotojus, 
trečias organizuojamas iš Ka 
zių ir ketvirtas tiktai projekte, 
norint jam. auką gauti iš Vy 
tauto klubo.
• NL Bendrovės direktorių ir
valdybos susirinkimas šaukia 
mas šį penktadienį, sausio 3G 
d., 8 vai. vakaro NL redakci 
įoįe. Visu dalyvavimas būti 
nas. V-ba.
• Veronika ir Vincas Treigiai, 
iš Delhi, žiemą leidžia Miami, 
Floridoje.
• Šv. Elzbietos Dr-jos vakarie
nė buvo sėkminga, nes dalyva 
vo daug žmonių. Ypač turtin
ga buvo loterija, kurią Įdomiai • Ponų Piešinų šeima nusipir 
vykdė klebonas kun. j. Bobi ko namus, Į kuriuos jau persi 
nas. kėlė gyventi.kėlė gyventi.

posveTisnu

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SKAUTŲ VĖLIAVOS REIKALU

Ne su vienu teko kalbėtis ir 
išgirsti gražius atsiliepimus 
apie skautų, kaip jaunimo sam 
būrio organizaciją. Ypatigai 
gražų įspūdį jie padarė savo 
paskutinėje iškilmingoje 40 
Metų Jubilėjinėje sueigoje. Vie 
nas net išsitarė, kad, girdi, kur 
nors kitur tą jaunimą nei su ry

šiai ir su noru susirinko ir drau 
smingai apsieina, kad stebėtis 
tik tenka. Teisingai šis tautie 
tis pastebėjo. Mūsų jaunimas 
myli ir prisirišę yra prie skau 
tų organiazcijos.

Mes su džiaugsmu stebime, 
grožimės savo jaunimu, bet tu 
rime jam daugiau ir padėti. 
Štai 1958 m. gruodžio pradžio 
je tuntininkas A. Kličius raštą 
kreipėsi į visas lietuviškas or 
ganizacijas tunto vėliavos rei

paramos, o gal rytoj kitos or 
ganizacijos irgi norės tą patį 
padaryti. Nesunku bus tik ta 
da, kai vieni kitiems padedame 

Be organizacijų, kreipiamės 
ir Į gerb. tautiečius. Kiekvie 
nas doleris iš Jūsų pusės — da 
lis būsimos vėliavos. . A. S.

Vėliavai aukojo: p. Ki'oirkš 
tienė 10 dol., J. Šipelienė 5 d., 
St. Kęsgailą 5.00 dol., KLMD- 
ja 15.00 dol., Kūr.-Sav. skyr. 
5.00 dol., Neringos tuntas 10. 
00 dol.. Vyčių būr. 10.00 dol. 
ir Nežinomas 5.00 dol.

sistatęs nei Ottawoje kanadie 
čių valdžios įstaigose, paga 
liau, lietuviškojo konsulato var 
do nematyti net teletonų abo 
nentų knygose, o prie konsulo 
namo nėra nei oficialaus užra 
šo, nei vietos lietuviškąjai tri 
spalviai.
RAŠTINĖS TVARKYTOJAI

Prisikėlimo parapijoje dar 
buojasi penki kunigai, bet visi 
yra labai užimti, dėl to pakvies 
ta parapijos raštinei adminis 
truoti B. Pabedinskienė, kuri 
tvarko parapijos koresponden 
ciją, atsakinėja telefonu ir nor 
muoja piniginius reikalus.

SAVANORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Karių - savanorių sk, visuot, 
metinis narių sus-mas šaukia 
mas vasario 1 d. 4 vai. L. Na 
muose. Nariai ir į skyrių dar 
neįstoję kūr/-savanoriai kvie 
čiami dalyvauti. Bus svarstomi 
savišalpos ir tolimesnės veii< 
los reikalai.

Atsiliepiant i Maž. Lietuvos 
Bič. dr-jos c. v. kvietimą, kūr.- 
-savanorių Toronto sk. pasky 
rė 12 dol. sumažinimui E. Simo 
naičiui vokiečių teismo primes 
tų, kaip buv. kacetinmkui pen 
sijos gavimo reikalu bylinėji 
mosi išlaidų.

TORONTO SAULIŲ PUT 
VIO KUOPA

vasario mėn. 7 d., 7 vai. (prieš 
paskutinį šeštadienį prieš gavė 
nią) Šv. Jono parap. salėje ruo 
šia linksmą pobūvį.

Programoje: p. Ramanaus 
ko režisūra vieno veiksmo ko 
mediją. Vaidins Toronto Jau 
nimo Meno Mėgėjų grupė, šo 
kiams gros dūdų orkestras. 
Bus sočiai užvalgyti ir užgerti. 
Rengėjai pasiryžę suteikti se 
novišką šaulišką nuotaiką.

Vasario mėn. 8 d., 12.30 vai. 
Šv. Jono parap. mažojoj salėj 
šaukiamas kuopos metinis susi 
rinkimas.

Nepriklausomybės (šventėje 
kuopa organizuotai dalyvauja 
su vėliava.

Kovo mėn. 1 d. šventinama, 
vėliava, kurią, pagal Liet, ša^ 

vėliavos pavyzdį, paganu 
dail. Valius.

lių 
no

District Estate 
Brokers 

177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis..............LA 2-7879
A. Markevičius . . . RA 7-4097 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ........RA 2-2472
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.

vanorių: ir „Neringos“ tunto 
niekas daugiau neatsiliepė. O 
vis tik vertėtų daugiau skirti 
dėmesio šiam reikalui. Vienam 
tuntui yra seunku sutelkti di 
desnę pinigų sumą.; Vėliava, 
atrodo, kainbtų 150—200 dol. 
Ir lietuviška patarlė sako, kad 
vienas žmogus — ne talka, kai 
daugiau stos — darbas šuoliais 
kops. Šiandieną mes stengia 
mės vėliavą įsigyti ir prašome

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. $ x 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ $
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary. $ $

ARGENTINOJE APS1LA.. .
Atkelta iš 2-ro psl.

mus, net ir Kuboje, kur vyko 
revoliucija. Ten nieke mums 
neatsitiko, bet iš lėktuvo f lėk 
tuvą turėjome eiti per Šcrengą 
su atstatytais šautuvais...

— Ka dar galėtumėte paša 
kyti?

— Noriu savo ir dukters 
vardu nuoširdžiausiai padėkoti 
mus priėmusiems, giminėms ir 
geriems pažįstamiems. Viešna 
gę turėjome tikrai gražią, džia 
ugiamės ja ir dėkojame už ją 
pp. Katinams, pp. Kanapinska 
ms ir visiems mus viešnaginu 
siems, — sako p. Jaseckicnė.

Dėkingumui išreikšti p. Ja 
seckienė pp. Katinams ir pp. 
Kanapidikams išrašė „Nepri 
klausomą Lietuvą“. jk.

| A. L I O D Ž I U S, B. L., j 

X Viešasis Notaras
X (Notary Public) |

Advokatas iš Lietuvos. S 
>? Namų, žemės ar bet kurio S 
P biznio pirkimo-pardavimo | 
X dokumentų sudarymas ir | 
x visi kiti notariniai reikalai. « 
g Teisiniai patarnavimai. ą 

Morgičiai. i
91 Roncesvalles Avė. i 

Toronto 3, Ontario.
Telefonas: LE 6-5613. į

Šaulys.
VAIKŲ BALETO 

POPIETĖ
Toronto Junior League vėl 

ruošia vaikų baleto popietę, ku 
ri įvyks trečiadienį, vasario 4 
d.", 4 vai. 15 min. po pietų, Ro 
yal Alexandra teatre. Joje pro 
gramą išpildys Kanados „Na 
tional Ballet“. Programoje bus 
tarp kitko išpildyta Spragtuko 
trečias ir ketvirtas aktai, Celaa 
Franka pastatyme. Biletai gau 
narni tiktai paštu iš 654 Broad 
way Ave., Toronto 17. 4

y/

\ Raštinė: L E 4-4451

| Dr. P. MORKIS
S DANTŲ GYDYTOJAS

g Vakarais ir šeštadieniais
X pagal susitarimą.
g 1082 Bloor W., Toronto 4.
8 (į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. E. ZUBRĮ E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

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