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Budėkime ir veikime - priešas ypač budrus!!!
VLIKO KOMUNIKATAS 

DĖL VATIKANO
Spaudoje ir visuomenėje pra 

dėjus plisti žinioms ryšyje su 
Lietuvos Pasiuntiny be prie 
Švento Sosto, Vyriausias Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetas dc 
jo visas pastangas gauti tiks 
lias informacijas iš pirmųjų 
šaltinių padėčiai išaiškinti.

Paaiškėjo, kad išrinkus nau 
ją Šventą Tėvą Lietuvos pa 
siuntiniui pne Švento Sosto su 
sidarė tam tikri sunkumai at 
naujinti skinamuosius raštus, 
kas Vatikano diplomatiniuose 
sluogsniuose yra tradicija.

Suprantama, kad šį įvykį ko 
rnentuodami ir spauda ir paski 
ri asmenys daro galimas išva 
das spėdami, jog skiriamųjų 
raštų pasiuntiniui ueatnauji 
nūs gali būti suspenuuotas pa 
sinntinybės veikimas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetas panaudojo vi 
sas jo kompetencijoje esamas 
priemones ir darys visus gali 
mus žygius Pasiuntinybės prie 
Švento Sosto statusui ir veik 
lai išlaikyti. Tam žygiui jis ti 
kiši visų lietuviškųjų veiksnių 
talkos ir visų lietuviškųjų or 
ganizacijų ir visuomenės para 
mos.

Vyriausiojo Lietuvos Iš 
laisvinimo Komiteto Vykdomo 
sios Tarybos atstovas yra iš 
vykęs į Vatikaną išsiaiškinti 
dėl susidariusios padėties ir 
dėl priemonių pašalinti kliūtis 
ir išspręsti klausimus paian 
Iriausioje Lietuvos suverenumo 
ir atstovavimo dvasioje.

Apie tolimesnių įvykių eigą 
visuomenė bus painformuota. 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 

m.o Komiteto Prezidiumas.

Pasaulio lietuvių sostinėje 
EDVARDAS š U L A IT 1 S 

SUJUDIMAS DĖL LIETUV OS ATSTOVYBĖS 
VATIKANE 

kai ir telegramos prašant, kad 
Lietuvos atstovybė ir toliau ga 
lėtų teisėtai veikti.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
oficialiai nieko tikro apie Lietu 
vos pasiuntinybės uždarymą 
dar nėra žinoma, tačiau iš te 
lefoninio pasikalbėjimo su St. 
Lozoraičiu patirta, jog Lietu 
vos atstovas St. Girdvainis ne 
gavęs kvietimo dalyvauti kalė 
diniame popiežiaus priėmime, 
o taip pat ir Naujųjų metų pri 
ėmime. Kadangi kiti atstovai 
prie Šv. Sosto tokius pakvieti 
mus yra gavę, galima manyti, 
jog Lietuvos atstovybė jau yra 
nepripažįstama.

Chicagos pavieniai lietuviai 
bei organizacijos yra r

Pasirodžius amerikiečių spa 
ūdoje žinioms, iš kurių paaiškė 
jo, kad Vatikanas nepripažįsta 
nepriklausomos Lietuvos pa 
siuntinio, Chicagoje kilo nema 
žas susijaudinimas. Gruodžio 
27 — 29 d. d. įvairios lietuvių 
organizacijos buvo sušaukti 
sios susirinkimus, kuriuose 
gvildenti klausimai — kaip rei 
ketų reaguoti į šį nelauktą Va 
tikano žygį.

Didžiausias iš šių susirinki 
imi įvyko gruodžio 29 d. Jauni 
ino centro patalpose, kur pra 
nešimus apie padėtį Vatikane 
padarė konsulas dr. P. Dauž 
vardis, L. Šimutis ir E. Bart 
kus. Čia visa eilė dalyvių pasi 
sakė, jog būtų siunčiami laiš

Mielą Kolegę, 
Montrealio Aušros Vartų šeštadieninės mokyklos vedėją

SESELĘ FELICIJĄ,
mirus Lietuvoje jos brangiai sesutei, užjaučia ir kartu liūdi

Montrealio liet, šeštadieninės mokyklos mokytojai 
ir Kultūros Fondo Įgaliotinė.

Giliausią užuojautą reiškiu

PONUI B. GURINSKUI 
IR JO SŪNUMS,

netekus mylimos žmonos ir motinėlės.
Tebūna jai lengva ši svetima žemelė, kurioj jai tiek rūpesčių 
teko patirti, tačiau ji su nuoširdžia meile padėjo jaunam ir 

senam, moteriai ir vyrui, nežiūrint jo padėties jo 
moraliuose ir materialiuose sunkumuose.

O. šimkūnienė.

LIETUVOS DELEGACIJOS 
PAVERGTOSE EUROPOS 
TAUTOSE PAREIŠKIMAS 

VISUOMENEI
Tarptautinės teisės požiūriu 

— daugeliui valstybių nepripa 
žistant Lietuvos įjungimo į So 
vietų Sąjungą ir tebepripažįs 
tant Lietuvos valstyoės diplo 
matinius atstovus bei Lietuvos 
pilietybę — Lietuva de jure te 
bėra valstybė, tik jos suvereni 
nių teisių vykdymas yra Sovie 
tų okupacijos padarytas nebe 
galimas. De jure pripažinimas 
tebėra didelė politinė-moralinė 
atrama laisvinimo akcijai.

Todėl kiek pavėluotai gau 
tos iš Romos žinios, kad ry 
šium su naujo Popiežiaus išrin 
kimu susidarė tam rimta grės 
mė Lietuvos diplomatinei atsto 
vybei prie šv. Sosto, yra didelė 
staigmena ir skaudus smūgis 
visai lietuvių tautai, kovojau 
čiai prieš komunizmą ir ateiz 
mą už Lietuvos laisvę.

Savo kovoje del laisvės lietu 
vių tauta yra atlaikiusi ne vie 
ną smūgį. Mes nenorime tikė 
ti, tačiau, kad šv. Sostas nu 
sigręžtų nuo lietuvių tautos jos 
didžiojo negando metu.

Pavergtosios Europos Tau 
tos rūpinasi susidariusia grės 
me ir daro reikiamus žygius. 
Lietuvos Delegacija PET agi 
na ir lietuvių visuomenę laisvo 
jo pasaulio kraštuose subrusti 
ir nedelsiant siųsti Šv. Tėvui 
(His Holliness Pope John 
XXIII Vatican City) telegra 
mas, prašant palikti Lietuvos 
Ministerio ir Lietuvos Fasiun 
tinybės prie Šv.Sosto ikišiolinį 
diplomatinį statusą.

Lietuvos Delegacija F ET.

JO EMINENCIJAI VATIKA NO VALSTYBĖS SEKRETO 
R1UI DOMIN1KU1 TARDINI

duotą Tiesą, atsižvelgs į mūsų 
tautos valią būti laisvai it ne 
pripažins klastingo komunistų 
siekimo legalizuoti savo smur 
tą Lietuvoje, o kaip tos Tiesos 
simbolį Nepriklausomos Lietu 
vos atstovą prie Vatikano pali 
ks ir toliau visateisiu Ministe 
riu.

Su pagarba
Montrealio Lietuviu Seimelio 

Prezidiumą:-..

Eminencija,
Lietuviai gyvenantieji Kana 

doje yra sujaudinti žinia, kad 
laisvosios Lietuvos pasiuntiny 
bės prie Šv. Sosto veikla yra 
suspenduota.

Me" c ame įsitikinę, kad bet 
kokios nuolaidos komunistinei 
Rusijos vyriausybei katalikų 
už geležinės uždangos gyve 
nančių padėties nepalengvins, 
bet tik susilpnins laisvojo pa 
šaulio jėgas prieš komunizmo 
agresiją.

Panaikinime Lietuvos atsto 
vybės prie Šv. Soste lietuviai 
įžiūri kaip pripažinimą neteisė 
tos Sovietų Rusijos okupacijos 
laisvos Lietuvos. Toji žinia vi 
sus lietuvius slegia ir iššaukia 
nusivylimą.

Nuolankiai prašome Jūsų 
Eminenciją, kad ir toiiau Lie 
tuvos atstovybė prie Šv. Sosto 
veiktų su pilnomis diplomatinė 
mis teisėmis.

Vytautas Meilus, 
Kanados Lietuvių Bendruome 

nės Pirmininkas.

Jūsų Eminencija,
Montrealio kolonija, daugiau 

kaip 10,000 lietuvių, nepapras 
tai sujaudinta radijo ir Asso 
ciated Press paskelbta žinia, 
kad Vatikanas, Lietuvą tarsi 
siedamas su jai priešiška Len 
kija, besinaudojančia visai skir 
tinga tarptautinės teises atžvil 
giu padėtimi, esąs numatąs pa 
naikinti Nepriklausomos Lietu 
vos Pasiuntinybę prie Švento 
Sosto. Tokį Vatikano žygį ne 
galime kitaip suprasti, kaip So 
vietų Rusijos smurto, okupaci 
jos ir kolonializmo pripažinimą 
Lietuvoje, kuri karine komunis 
tų diktatūros jėga yra įvykdy 
ta, sulaužius jos laisva valia pa 
sirašytas su Lietuva nepuolimo 
sutartis ir jai duotus iškilmių 
gus pasižadėjimus gerbti jos su 
verenitetą. Toks Vatikano žy
gis palaužtų moralinius princi 
pus ir žlugdytų negęstančią mū 
su viltį Tiesos laimėjimu.

Mes tvirtai tikime, kad Šven 
tasis Sostas, gerbdamas Dievo

sios nemaža telegramų Vatika 
no valstybės sekretoriui kardi 
nolui Tardini. Buvo išspaus 
dintos įvairių tekstų telegra 
mos anglų kalba, kuriomis pa 
sinaudojo nemaža lietuvių. Šio 
se telegramose yra saKoma:

„Lithuania unlik Poland is 
illegally occupied country. Re 
fusal to accredit Litnuania's 
representatyves would mean 
the sanctioning of internatio 
nal lawlessness".

„We request His Holiness 
not to revoke recognition of 
Lithuania and its representa 
tion at Holy Sees".

„We beg Your Holiness to 
continue the fight against com 
munism by continning recogni 
tion of Lithuania's diplomatic 
representatives".

„We pray that the moral 
center of the world .lie Holy 
Cee shall not reward immorali

n ty by failing to recognize inde 
pendent Lithuania's diploratic 
representatives'*.

„All Lithuanian people pi ay 
and hope that Your Holiness 
shall continue carrying banner 
of freedom by uontinning reco 
gnition of Lithuania's indepen 
dence".

Masinis lietuvių susirinki 
mas šiuo reikalu įvyko sausio 
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Su dideliu liūdesiu ir širdgė 
la Kanados lietuvių visuomenė 
sutiko žinią, iš kurios matyti, 
kad Vatkiano valstybė rengia 
si atšaukti pripažinimą Lietu 
vos atstovybei.

Ikišiol lietuviai žiūrėjo } Va 
tikaną kaip į didelės teisybes 
ir teisingumo saugotoją pašau 
lyje. Bet mus pasiekusios ži 
nios, ir jei jos būtų teisingos, 
mūsų tikėjimą giliai apviltų.

Žinome ir tikime, kad teisin 
gumas pasaulyje laimes. Di 
tižioji raudonoji komunistinė 
grėsmė žlugs. Lietuva vėl bus 
laisva. Mūsų simpatijos Vati 
kanai neturėtų būti sudrums 
tos.

Prašome Tamstą daryti vis 
ką, kad Lietuvos atstovybė 
prie Vatikano nebūtų pažeista.

Kanados Lietuvių Centro
Tarybos Prezidiumas.

Skaudi žinia pasiekė mūsų 
brolius už geležinės uždangos, 
sužinojus, kad Vatikanas ruo 
šiasi atšaukti Lietuvos valsty 
bės atstovybės pripažinimą. Jų 
nusivylimas spėjo pasiekti ir 
ir mus.

Kaip viena iš didžiausių bu 
vusi politinė demokratinė gru 
pė Lietuvoje ir išeivijoje, mes 
kreipiamės į Tamstą ir prašo 
me daryti viską, kad ši neteisy 
bė nebūtų įvykdyta.
Lietuvos Valstiečių Liaudiniu 
kų Centro Valdyba Kanadoje.

Jūsų Eminencija,
Giliai sujaudinti Reuterio ži 

nios esą Lietuvos Ministeris 
nebefiguruojantis Jo šventeny 
bei Popiežiui Jonui XXIII-jam 
■įteiktinų kredencialų sąraše, ta 
čiau įsitikinę, kad tai tegalėjo 
įvykti tik dėl protokolinio sui 
generis nesusipratimo, labai 
prašome malonėti tą nerimą 
keliančią žinįą atšaukti.

Mes netikime, kad Šventasis 
Sostas būtų linkęs atsimesti 
nuo jo 1927 metais pasirašyto 
Konkordato, nušalinti Lietu 
vos Pasiuntinybę ir tuo apro 
buoti, tarptatinės teisės požiū 
riu, Soviet,ų-nacių konspiracija 
paremtą Kremliaus agresiją 
prieš Lietuvą bei jos pavergi 
mą, t. y. — tą agresijos veiks 
mą, kuriuo sulaužyta eilė dvi 
šalių bei tarptautinių sutarčių 
ir kuris pagal Nuerenbergo Ta 
rptautinio Tribunolo sprendi 
mą yra savo analogine esme di 
džiausiąs tarptautinis, apimąs 
visų piktybių sudėtį, nusikalti 
mas.

Sovietams tebevykdant reli 
gini ir gyvybinį lietuvių tautos 
žudymą, minėtas eventualu 
mas būtų neišpasakytai skau 
tus smūgis šiai kenčiančiai ir 
tebekovojaničai tautai bei dide 
lė moralinė komunistų diktatu 
rai pagalba pavergti ir likusią 
laisvėje žmoniją.

Dėkodami iš anksto už Jūsų 
palankų dėmesį, prašome priiin 
ti, Jūsų Eminencija, mūsų gi 
liausios pagarbos paiei|kirna.

Šį pareiškimą pasitarė visa

RUSŲ RAKETA IŠĖJO IŠ ŽEMĖS TRAUKOS IR 
EINA Į SAU1 Ę

Kuboje perversmą laimėjo sukilėliai
Įdomiausia ir svarbiausis 

praėjusios savaitės įvykis yra 
sovietinės Rusijos paleistoji

KOSMINĖ RAKETA, 
kuri išvystė greitį nuo 8 iki 
11,2 km per sekundę. Raketa 
buvo taikoma į Mėnulį, bet, ne 
pataikius į Mėnulį, ji nuėjo pro 
šalį ir eina link Saulės. Spėja 
ma, kad ji gali atsidurti Saulės 
orbitoje ir suktis aplink Saulę.

Paskutinis šios daugianarės 
raketos narys sveria 1,472 kg 
ir turi specialų laikytuvą, ku 
name yra ši

TYRIMŲ APARATŪRA: 
susekti Mėnulio magnetinį lau 
ką, kosminių spindulių tyri 
mui, registruoti fotonus, kos 
minį spinduliavimą, Mėnulio 
radioaktyvumui nustatyti, ta 
rpplanetinės medžiagos dujų 
komponentui nustatyti, kor 
puskuliniam Saulės spmduliavi 
mui tirti ir meteorinių dalelių 
tyrimui. Raketa turi skirtingų 
megagercų radiosiųstuvus, apa 
ratūrą sudaryti natrinį debesį 
— dirbtinę kometą, kad gali 
ma būtų tai fotografuoti iš Že 
mės. Raketa nešasi ir sovietinį 
herbą su metų ir mėnesio įra 
šu.

Šis sovietinis pasisekimas 
nustelbia kitus įvykius, kurių 
Įdomiausi yra šie:

PERVERSMAS KUBOJE.
Kubos sukilėliai perversmą 

laimėjo, vadovaujant Karlos de 
Castro, advokatui. Buvęs pre 
zidentas Fulgentio Batista pa 
bėgo. Laikinu Kubos preziden 
tu pakviestas buvęs egzilėje 
prez. dr. Manuel Unutia. Ap 
gailėtina tiktai, kad sukilėliai 
laimėjimą „atšventė" plėšimu 
krautuvių ir panašiu smurtu.

Kitas savaitės įvykis — 
MIKOJANO ATVYKIMAS

Į JAV.
Šis atvykimas kelia įtarimų 

ir susirūpinimo: ką Mikojanas 
bus į Ameriką atvežęs? Atskri 
dęs į New Yorką, iš čia į Wa

Nau jienos iš pasaulio sostinės 
SUSIRŪPINIMAS DĖL VATIKANO

Dėl taip nelauktai iškilusio 
klausimo posėdžiavo Lietuvos 
Laisvės Komitetas, Pavergtų 
jų Europos Tautų Seime Lietu 
vos Delegacija ir Vliko Pra 
plėstasis prezidiumas. Nesant 
pakankamai pilnų žinių Šios vi 
sos organizacijos pasiuntė Šv. 
Tėvui telegramas, prašydamos 
Lietuvos atstovybei palikti bu 
vusį status quo. Šitą klausimą 
svarstė ir Europos Pavergtųjų 
Tautų Seimo generalinis komi 
tetas. Jis savo atstovybei, esan 
čiai Romoje, pavedė visą reika 
lą smulkiai ištirti ir skubiai 
pranešti. Generalinis komite 
tas kito posėdžio sausio 7 d. 
specialiai renkasi Vašingtone. 
Jis tuomet darys savo sprendi 
mus. Toks skaudus Lietuvai 
Vatikane suduotas smūgis jau 
dina visus egzilų veiksnius. Ne 
jaugi visa dabartinė Europos 
padėtis Vatikane norima pripa 
žinti normalia? Šitaip yra sta 
tomas klausimas. Kokį išdėlį 
Vašingtone padės atvykęs iš 
Maskvos Chruščiovo padėję 
jas A. Mikojanovas? Kokią tak 
tiką PET pavartos per Mikoja 
novo vizitus Vašingtone, New 
Yorke ir kitur irgi sv.ustys Ge 
neraliriis Komitetas.

Kalėdų proga Vatikano gal 
vos taikai ir ramybei tartasis 
žodis šiemet New Yorko lietu 
viams dar daugiau atkreipė sa 
vo dėmesį, nes iš ten atėjo la 
bai liūdnos žinios. Naujas Šv. 
Tėvas dėl ramybės su komunis 
tiškuoju pasauliu Lietuvos ne 
paprastą pasiuntinį ir įgaliotą 
ministrą S. Girdvainį išjungė 
iš kitų nepriklausomų valsty 
bių attsovų eilės. Tatai buvo 
suprasta, kaip grėsmė Lietu 
vos atstovybei Vatikane uždą 
ryti Šventojo Sosto dutis. Gau 
toji iš Romos korespondencija 
bylojo apie galimą Lietuvos 
atstovybės dramatišką likimą.

Diena po dienos buvo gauna 
ma it naujų žinių, kurios rody 
te rodė, kad 1959 m. diplomat! 
nių atstovybių sąraše Lietuvos 
atstovas greičiausia bus išleis 
tas. Kadangi tai liečia ne tik 
Lietuvą, bet ir Latvijos bei Es 
tijos valstybių panašų likimą, 
tai šiuo reikalu yra lauai susi 
rūpinę ir anų tautų egziliniai 
veiksniai. 

eilė visuomenės veikėjų bei pro 
fesionalų: J. ir I. Žmuidzinai, 
Prof. V. Pavilanis su Ponia, 

Nukelta į 8-tą psl.

shingtoną Mikojanas, lydimas 
400 policininkų, vyko mašina 
ir pakeliui buvo apsistojęs ame 
rikoniškarne motely, užkandžiu 
vo — restorane. Mikojanas į 
piketus nekreipęs dėmesio...

TITO PAS SUKARNO 
viešėjęs, grįžta. Abu jie komu 
nikate pasisako prieš kolonia 
lizmą ir ragina spręsti Vokieti 
jos, Korėjos, Vietnamo ir kr 
tas problemas laisvais rinki 
mais. . . Tito dabar Burmoje.

NAUJŲ METŲ PROGA 
Chruščiovas pasveikino Eisen 
howerj, o šis atsakė Chruščio 
vui. Esienhoweris sako, kad 
sovietų veiksmai nerodo noro 
koegzistuoti, ką sovietai vis te 
besiūlo.

Komiškas dalykas dedasi su 
Egipto prezidentu Nasseru, ku 
ris visą laiką „grojo" komunis 
tų koziriais, o dabar jų išsigan 
do. Viso to pasekmėje kyla 
NASSERIO SUSIDŪRIMAS 

SU KOMUNISTAIS.
Irako, kur tvirtai įsigali so 

vietijos įtaka, Nasser jau yra 
kritikuojamas ir kaltinamas, o 
Syrija kurstoma prieš Egiptą... 
Dėl to Syrijos sostinėje suimta 
eilė komunistų. Taigų kaip pa 
tarlėje: ką pasėjo, tą ir pjauna.

KITOS ŽINIOS
— Anglies — plieno valsty 

bės ir DB sumažino 10 proc. 
muitus ir lengvina valiutos var 
,žymą.

— Vakarų valstybės noto 
mis atmetė Maskvos pasiūly 
mus dėl Berlyno „neutralizavi 
mo".

— JAV sekr. F. Dulles lan 
kosi Ottawoje, kur vyksta pre 
kybos derybos.

— Egipto miestuose suimta 
komunistų.

— Žinios iš Ottawos skelbia, 
kad šiemet Kanadoje, mažiau 
būsią bedarbių, nes valdžia fi 
nansuoja darbus.

— Sausio 20 d. Argentinos 
prezid. Frondizi atvyksta į JA
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Lietuvių Laisvės Komiteto
PIRMININKO VACLOVO SIDZIKAUSKO SVEIKINI 
MO ŽODIS LIETUVAI KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ 

JŲ METŲ PROGA
Sesės ir Broliai Lietuviai 

Tėvynėje!
Ir vėl tik iš svetur ir tik radi 

jo bangomis galiu jus Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų pa 
sveikinti.

Jei laisvosioms tautoms Ka 
ledos yra didelio džiaugsmo 
šventė, tai okupanto kryžiuoja 
mai Lietuvai Kalėdos yra dide 
lės vilties, susikaupimo ir pasi 
ryžimo šventė. Kalėdos skelbia 
taiką ir ramybę geros valios 
žmonėms žemėje. Geros valios 
mūsų tautai nestinga. Tik ji pa 
sigenda ir kantriai laukia tai 
kos. Taikos laisvėje! Amžių 
būvyje istorijos arklas skersai 
ir išilgai vagoje Lietuvos že 
mę. Daug skriaudos ir neteisy 
bė spatyrė mūsų tauta, nuo 
praamžių įsikūrusi, anot poeto, 
„prie to didelio vieškelio - ke 
ho", bet laisvės neatsižadėjo. 
Laisvės tebetrokšta. Be laisvės 
nenurimsime! — tai visų mūsų 
Įžodis šių švenčių proga.

Okupantas ir jo pakalikai Lie 
tuvoje visaip piktnaudoja žodį 
„laisvė“. Tikimės, kad Pasler 
nako nuotykio gėda privers 
juos būti santūresniais.

Lietuvos pavergėjas dažnai 
posteringauja apie taiką. Daž 
nai jis verčia ir ne vieną jūsų 
kartoti tuos tariamus taikos šū 
kius. Tačiau žodį „taika” jis 
vartoja veidmainiškai ir švent 
vagiškai. Jo taika reiškia smur 
o įteisinimą, reiškia Lietuvos 
bei kitų okupuotų kraštų paver 
gimo tarptautinį pripažinimąir 
laisvę jam raustis po laisvojo 
pasaulio pamatais. Tai sveti 
mo turto prisigrobusio plėšiko 
taika. Tokio plėšiko, kuris de 
dasi svetimos nuosavybės ger 
bėjas, bet, reikalaujamas neša 
vo grąžinti teisėtam savinin 
kui, — rėkia ir protestuoja.

Tikra, teisinga, pastovi tai 
ka neįmanoma be laisvės. Ver 
tybių eilėje laisvė rikiuojasi 
augščiau už taiką. Tarka be Jais 
ves — pax sovietica - tai tau 
tu kalėjimas.

MŪSU^.S'PORTAS’
VEDA KAZY

KREPŠINIS IR
— dvi sporto šakos Pabalty 
je, į kurias rusai negali įkišti 
savo nosies. Ypač pastaroji 
rungtis, dėka jos išsivystymo 
dar nepriklausomybes laikais 
Lietuvoje (mūsų valstybė prieš 
karą užimdavo pasaulyje 4—5- 
tą vietą) tęsia gražų kelią ir 
pavergtoje tėvynėje. Tad nie 
ko nuostabaus, jeigu SS į ge 
riaušių žaidėjų dešimtuką, 
įtraukia net penkis lietuvius ir 
tris moteris, kurie savo žaidi 
mo klase viršija visus kitus žai 
dėjus. Taigi, Estijos sostinėje 
Taline, įvykusiame dideliame 
stalo teniso turnyre, be didelių 
staigmenų pirmą vietą laimėjo 
vilnietis Algimantas Saunoris, 
o moterų grupėje estė Lestai. 
Gaila, kad turnyre nedalyvavo 
SS meisteris R. Paškevičius, 
tačiau atrodo, kad jis dėl silp 
nos formos jo negalėtų laimėti, 
nes tuo pačiu laiku vykusiose 
gastrolėse Lenkijoje, kaunietis 
pasirodė labai silpnai. Iš trijų 
rungtynių pas mūsų pietų kai 
myną, Kauno Žalgirio koman 
da laimėjo tik vienas Poznanė 
je (8:2), tuo tarpu Varšuvoje 
pralaimėjo 3:7 ir Lodzėje 2 :8.
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Yearly Subscription Rates:
Canada ........................... $ 5.0C
America & S. America. . $ 5.5C
Other Countries ............ $6.0®
Pajieškojimų kaina $ 1.00

Senieji metai baigėsi, o nau 
jieji prasidėjo Berlyno krizes 
ženkle. Ji gali ir anksčiau, nei 
kas mano, tarptautinės politi 
kos dienotvarkėn įrašyti Euro 
pos taikos klausimą. Teisingos 
ir pastovios taikos Europoje 
įgyvendinimas reikštų Vokieti 
jos sujungimą ir Sovietų pa 
vergtųjų valstybių, taigi ir Lie 
tuvos, nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymą.

Jausdami atsakomybę tautai 
ir istorijai, mes, laisvieji lietu 
viai, šiuo Lietuvos laisvės šute 
mų metu rankų nenuleidžiame. 
Tarptautinėje plotmėje veikia 
me drauge su kitų aštuonių Ry 
tų Europos Sovietų pavergtų 
kraštų politiniais organais. Tu 
riu galvoje Albaniją, Bulgari 
ją, Čekoslovakiją, Estiją, Lat 
viją, Lenkiją, Rumuniją ir Ve 
ngriją.

Gyva 1958 metais ir laisvų 
jų lietuvių tautinė veikla. Vi 
sur, visuose žemynuose, lietu 
viai iškilmingai minėjo 40-ją 
Lietuvos valstybės atstatymo 
akto sukaktį. Šiame krašte tu 
rėjome Amerikos Lietuvių Kon 
gresą Bonstone, Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Seimą 
New Yorke, nekalbant apie vi 
są eilę seimų ir parengimų, vy 
kusių Čikagoje ir kituose mies 
tuose.

Visais pagrindiniais Lietu 
vos klausimais mes esame vie 
ningi ir vieningai reiškiamės 
tarptautinėje plotmėje. Lietu 
vos pavergėjų pastangos mus 
supjudyti ir suskaldyti nuėjo 
ir, būkite tikri, niekais nueis.

Lietuvos Laisvės Komitetas 
ir Lietuvos Delegacija Paverg 
tose Europos Tautose atspindi 
visą politinę if ideologinę mū 
sų Tautos vaivorykštę, ir ma 
no lūpomis nuoširdžiai jus, br 
angieji Broliai ir Sesės Tėvynė 
je, sveikina Kalėdų Švenčių ir 
Naujųjų Metų. Linkiu, kad 
1959 metai grąžintų nepriklau 
somybę ir laisvę mųsų visų nu 
mylėtai Lietuvai.

S BARONAS
STALO TENISAS

Nežiūrint to, R. Paškevičius ir 
penkiolikmetė Ramanauskaitė, 
kaip Sov. Sąj. atstovai išvyko 
į eilę trunyrų ir kartu į Skan 
dinavijos valstybių atviras 
(„open“) pirmenybes. Švedai 
ir norvegai nepasižymi augšta 
žaidimo klase, tačiau dar be jų, 
dalyvaus Prancūzijos ir Vaka 
rų Vokietijos atstovai. Sunku 
šiandien ką nors spręsti apie 
nuglaėtojus, tačiau atrodytų, 
kad daug stipresnis būtų Algi 
mantas Saunoris už R. Paške 
vičių šiose pirmenybėse, gal 
būt net pakartodamas Stock 
holme savo laimėjimą iš Esti 
jos sostinės. Įdomu taip pat, ar 
Švedijos pabaltiečiai painfor 
muos šeimininkus, apie atsiųs 
tus SS ne rusų žaidėjus į Skan 
dinaviją, ar tai liks vėl nepaste 
beta ir nepriminta vietos spau 
dai, radijai. Gaila būtų, jeigu 
jų gastrolės paliktų be jokio 
garso, be jokio priminimo apie 
pavergtas Pabaltijo tautas. To 
kią progą tylomis negalima 
praleisti..

PASIŽYMĖJO LIETUVIS
Gruodžio 28 d. New Yorke
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Tai gražiosios Kanados kampelis, kuriame matome jos kitimo piocesą: čia plūgą traukia dar arkliai, o ten jau arklius
pakeitė traktoriai. Faktinai Kanadoje arklys tampa retenybe. Arklys Kanadoje neveitinamas ir labai pigus, nors ir labai 
gražus gyvulys. Mašinos pakeičia arklius, mašinos pakeičia. . . ir žmones, nes ten, kur į darbą pastatoma mašina, ne 
daug tereikia žmonių. Ar tai gerai, ar blogai? — Žinoma, yra gerai, jeigu žmogų pavaduoja mašina, tiktai reikia, kad 
greta to ir gyvenimas būtų pertvarkomas žmogaus, ne masinos, naudai ir ne kapitalo kuris daugiausia nenori žmogaus ver 
tinti žmogum.
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Lietuva rusų okupacijoje.

Rusai pasiryžę Lietuvą sunaikinti visiškai
Iš Lietuvos paskutiniais lai 

kais yra atvykusių jau kelioli 
ka lietuvių. Yra atvykusių ir 
nelietuvių, kurie yra buvę ar 
ba ilgesnį laiką Lietuvoje gy 
venę ir patyrę Lietuvos gyve 
nimo faktų. Vieni jų atvyko 
per Lenkiją, kiti per Vokieti 
ją, — treti — kaip ne nuosta 
bu — yra pabėgę per geležinę 
užtvarą. Nuostabiausia tačiau, 
kad vienas senyvas žmogus iš 
Montrealio buvo nuvykęs Lie 
tuvon, ten pagyveno apie pus 
antrų metų ir vėl sugrįžo į Mo 
ntrealį. Sugrįžo netuščias. Jis 
ir Lietuvon vyko tuo tikslu, 
kad sugrįžtų netuščias. Jis par 
sivežė brangenybių, kurias iš 
vykdamas iš Lietuvos ten bu 
vo palikęs užkastas Tat, nuvy 
kęs Lietuvon, rado jas kaip pa 
likęs, išsikasė ir atsivežė. . .

Kai jis buvo paklaustas, ko 
kiu būdu jis tai sugebėjo pa 
daryti, jis, pakreipęs galvą, at 
sakė:

— KANADIŠKAS DOLERIS 
VISKĄ PADARO...

Kanadiškas doleris pravėrė 
geležinę uždangą vykstant į 
Lietuvą; kanadiškas doleris 
jam pravėrė geležinę uždangą 
išleidžiant jį iš Lietuvos su br 
angenybių kroviniu... O kai jis 
buvo paklaustas, kaip jis nebi 
jojo vykti už geležinės uždan 
gos, jis atsakė: 

įvyko futbolo rungtynės, išsi 
aiškinimui JAV meisterio, tarp 
vietos Giant ir Baltimorės Col 
tęs komandų. Stebint 64 tūkst. 
žiūrovų ir milionams JAV ir 
Kanados ^televizijoje, laimėji 
mas netikėtai atiteko Baltimo 
rėš komandai, kuri po pratęsi 
mo (pirmą kartą JAV futbolo 
istorijoje!) įveikė New Yorką 
pasekme 23:17. Šis laimėjimas, 
kaip pripažino spauda, radijo 
ir televizijos atstovai, atsiek 
tas tik dėka J. Jonaičio, kuris 
vadovavo savo komandai ir pui 
kiai skirstė kamuolį, šis, tik 21 
m. Amerikos lietuvis, savaitę 
prieš rungtynes, buvo pristaty 
tas Ed. Sullivan televizijos pro 
gramoje, pranešant gražiai ir 
jo pavardę. Laimėtojus sutiko 
minios žmonių, o J. Jonaitis 
buvo nešamas ant rankų. Balti 
morės mieste ta pačia proga 
įvyko ir keletas nelaimių: vie 
nas televizijos žiūrovas, iš 
džiaugsmo pašokęs į viršų, pa 
lietė galvą elektros lemputę ir 
supjaustė sau galvą, o kitas, 
vairuodamas mašiną, užsiklau 
sęs trenkė į stulpą. Ir Baltimo 
rėš aerodrome .sutinkant žaidė 
jus, įvyko daug nelaimių. Šios 
rungtynės, neoficialiai skaito 
mos komandinėm pasaulio pir 
menybėm, taigi mums yra dar 
maloniau, kad laimėjimas ati 
teko tai komandai, kurioje pa 
sižymėjo lietuvis, būdamas kar

KAD LIETUVIŲ TAUTOS
— O, aš senas žmogus. Kam 

aš reikalingas!.. Kam aš įdo 
mus!.. — O pasirodė, kad tie 
ms, kas jį įsileido, ka., globojo, 
jis buvo labai įdomus...

— O, Kanados doleris gali 
praverti ne tik pragaro, bet ir 
„rojaus“ vartus,—juokauja ne 
paprastas „piligrimas“, kurio 
kelionių, kaip Dantes pragare, 
neaprašė nei Reimeris, nei Iii 
vytis, nei Venclova, nei Palcc 
kis. . .

Visi tie žmonės, kurie yra 
atvykę iš Lietuvos, nieko ypa 
tinga, ko mes, sekdami sovieti 
nę spaudą, nežinotume, nepa 
pasakoja, bet vis dėlto yra sv 
arbu, kad jie mūsų

TURIMAS ŽINIAS PATVIR 
TINA IR PARYŠKINA.
Visi mes žinome, kad gyve 

nimas dabartinėje Lietuvoje 
yra klaikus. Tragingiausia 
gal yra tai, kad tie žmonės, 
kurie patys sovietinės tikrovės 
nepatyrė ir neišgyveno, negali 
jos nei suprasti ,nei jsivaizduo 
ti, o kai to susilaukia — jau ke 
lio atgal neturi. Šio teigimo 
pavaizdavimui mažas pavyz 
dys:

Montrealy gyveno pp. Deks 
niai. Jie turėjo namus, banke pi 
nigų. Nieko jiems netiūko. Vai 
gė, ką tiktai norėjo; rengėsi 
kuo tiktai galėjo išgalvoti. Dir 
bti jiems nereikėjo. Niekas jų 

tu tos komandos vadovu — ka 
pitonu. Galime drąsiai tvirtin 
ti, kad šalia B. Zalagaitytės tu 
rime dar vieną lietuvi pasaulio 
meisterį, J. Jonaitį.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vis tik į Stockholmą išvažia 

vo R. Paškevičius ir vilnietė Ni 
jolė Ramanauskaitė, nežiūrint 
kauniečio silpno pasirodymo 
gastrolėse Lenkijoje. Tačiau 
su džiaugsmu reikia pranešti, 
kad penkiolikmetė Nijolė, Sto 
ckholmo turnyrą pradėjo labai 
gražiai: pirmame susitikime, 
laimėdama be kovos, ji toiiau 
įveikė švedes Johanson ir Tag 
nėr (3 :0 ir 3:1) ir tuo pačiu pa 
teko į pusiaubaigmę, kur ją 
laukia stipri anglė Collins. R. 
Paškevičius, pirmuose susitiki 
muose laimėjo prieš švedą Jen 
sen ir prancūzą, iškopdamas į 
aštunfinalį. Čia jo laukia stip 
rus Jugoslavas Harangosu, n 
seniai įveikęs Europos meiste 
rį vengrą Berciką. Mišriame 
dvejete, nors lietuviai vedė 
partiją pasekme 2 :0 prieš šve 
dų porą, tačiau rungtynes pra 
laimėjo 3 :2 ir iš tolimesnių var 
žybų iškrito.

Tėvynės Balsas „užsipuolė“ 
mane, kad aš Lietuvos sporti 
niame gyvenime matau daug 
rusų atvykėlių, tačiau kaip dar 
vienas įrodymas, tebūnie Pa 
baltijo ir Baltarusijos jaunių 

ir pėdsakų neliktų
„nebaderiojo“. Gyveno ramiai, 
„kaip Dievo užantyje”. Dabar 
gi, jau ramybės netuies, jeigu 
norės ten gyventi: jaa kalbėjo 
per radiją, jau „pasižadėjo“ ra 
syti į laikraščius, nois jie rašy 
ti ir nemoka; jau patyrė trūku 
mų, kurių čia neturėjo, o dabar 
labai didelis klausimas, kuo tas 
jų grįžimas pasibaigs... Bet pa 
laukime nieko „nepianašauda 
mi“.

Tie gi, kas iš Lietuvos yra 
atvykę, atvirai sakant, ne visi 
skundžiasi jų ten turėtu asme 
nišku gyvenimu. Jie, tie galėję 
Lietuvoje neblogai gyventi, 
tvirtai sako:

KAS NORI GYVENTI, TU 
R! MOKĖTI VERSTIS.

Reikia mokėti kombinuoti. 
Reikia būti apsukriam ir aky 
liam. O kas nemoka verstis, 
tas neturi gyvenimo ir turi sun 
kiai vargti ir baisiai skursti, 
nes jeigu už darbo dieną žmo 
gus gauna tiktai apie svarą ja 
vų grūdų, dažniausiai suplėku 
siu, tai iš to begali būti tiktai 
badas. Bet yra ir tokių kolū 
kių, kur kolūkiečiai už darbą 
nieko negauna. Kodėl 
nieko negauna, bus aiškinimas 
vėliau.

Bendrai imant, visų sugrįžu 
šiųjų teigimu, Lietuvoje gyve 
nimas yra baisus ir klaikus. 
Bet baisiausiai yra tai, kad 

bokso varžybos, kunose mūsų 
kraštą, atstovavo štai kokios 
„lietuviškos“ pavardės: Char 
lampijevas, Moisejenka, Ujin 
as, Kokoškinas, Čciniagoro 
vas, ir. . . (o gal pakaks irody 
mų Tėvynės Balsui?!). Atro 
do, kad vienintelis lietuvis bu 
vo Nomeika, kuris kovojo su 
estu Vianima, po stipraus smū 
gio, paguldė estą pradžioje ant 
virvių, vėliau jis krisdamas ant 
grindų, išvertė visą ringą ir 
abu varžovai nugarmėjo nuo 
pakylos. . . Žiūrovams buvo da 
ug juoko. Laimėjo lietuvis.

Krepšinio pirmenybės atne 
šė keletą staigmenų. Mariam 
poles moterų komanda įveikė 
pereitų metų vicemeisterį Kiai 
pėdą 49:46; ir Telšiuose Loko 
motyvą 58:56. Tuo tarpu vyrų 
susitikime, nors buvo tikimasi 
į ŽŪA komandos laimėjimo 
prieš Kauno Politechnikos fns 
titutą, tačiau išėjo priešingai, 
nes akademikai parodė daug 
silpnesnį žaidimą kaip su KKI 
ir pralaimėjo KPI pasekme 73 
:51. ŽŪA kiek atsigriebė Vii 
niuje, laimėdama prieš Švieti 
mą 58:49, nors pirmąjį kėlinį 
vilniečiai užbaigė savo naudai 
28:20.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Atsigriebimo rungtynės 

tarp Yvon Durelle ir Archie 
Moore greičiausiai įvyks rug

$

4$

's;

LIETUVIAI RUSŲ YRA 
SĄMONINGAI NAIKINAMI

Lietuvių naikinimas, kaip žUb 
nome, prasidėjo 1941 metais^ 
kai rusai, carų pavyzdžiu, pra 
dėjo masini lietuvių išvežimą į 
Sibirą. Kaip žinoma, 1941 me 
tais iš Lietuvos į Sibirą ouvo 
išvežta apie 65,000 lietuvių bei 
Liet, gyventojų. Daug didės 
nis masinis lietuvių išvežimas 
pakartotas rusams sugrįžus į 
Lietuvą 1945 — 1949 metais. 
Nors tikslių žinių, kiek šių me 
tų laikotarpyje išvežta lietu 
vių iš Lietuvos, nėra, bet apy 
tikriai spėjama, kad šis skai 
čius svyruoja tarp 250 ir 450 
tūkstančių.

Tačiau masiniai išvežimai to 
Ii gražu nėra viskas. Iš Lietu 
vos žmonės išvežami visą laiką 
ir pastoviai. Lietuvos žmonių 
išvežimas iš Lietuvos yia vyk 
domas nesustoja m a i. 
Tam Lietuvos tuštinimui ran 
dama visokių priežasčių: tūks 
tančiai išvežami žmonės „į piė 
šinius“; tūkstnčiai išvežami „į 
talkas“ anglių kasti tūkstan 
čiais lietuviai išvežami „derlia 
us nuimti“; čia taip gi įeina ir 
lietuvių išvežimas į sovietinę 
kariuomenę, nes Lietuvoje lie 
tuviai nepaliekami atlikti karo 
tarnybos ir t. t. Kiekvienas to ? 
ks išvežimas, nors dalis išvežę 
tųjų ir grąžinama, n e i š v e n® 
gianubyrėjimų, stambių 
nubyrėjimų. (d. b.) 

sėjo mėnesį Toronte, Kanados 
Tautinės parodos metu. Kaip 
pareiškė kanadietis, jam vieta 
yra visiškai nesvarbi — gali 
būti Archie Moore daržas, To 
ronto, Montreal ar New York 
—svarbu, kas pasiūlys dau 
giau pinigų. Mat jis iš profesi 
jos yra žvejys, turi savo laivų 
ir uždirbtus pinigus taip pat in 
vestuoja j žvejybą, pirkdamas 
naujus laivus.

— Kanados radijo, spauda 
ir televizija nubalsavo, kad 
58 m. iškiliausia komanda bin® 
vo Winnipego Blue Bombers, 
geriausiu sportininku — ledo 
rutulininkas Maurice Richard, 
o moterų grupėje slidininke 
Wheeler.

— Augsburge įvykusiose 
futbolo rungtynėse tarp vaka 
rų Vokietijos ir Bulgarijos ri 
nktinių, baigėsi vokiečių perga 
le, pasekme 3:0.

— Šiais metais Čikagoje įvy 
ksta Pan American sporto Žai 
dynės.

— Sausio 13 d. Čilėje, Sant 
Diago mieste, pradedamos pa 
šaulio vyrų krepšinio pirmeny 
bes.

— JAV lauko teniso rinkti 
nė įveikė Italiją 5 :0. Baigmėje 
amerikiečiai susitinka su aust 
ralais.

— Įvairių lažybų esama sp 
orto mėgėjų tarpe. Tačiau pir 

Nukelta į 7-tą psl.
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Pirmasis pasaulio lietuvių 
kongresas 1935 metais 

RAŠO RAPOLAS SKIPITIS
11 tęsinys.

DULR buvo organizavusi ir 
daugiau ekskursijų j gražės 
nes, bei reikšmingesnes Lietu 
vos vietoves, prie okupuotos 
Lietuvos sienos ir Į mūsų pajū 
rį. Visų ekskursijų, kad ir tru 
mpas aprašymas perdaug ištęs 
tų šį rašinį, todėl pasitenkin 
siu tik kai kurių ekskursijų 
reikšmingesnių momentų atžy 
rnėjimu.

Pasaulio Lietuvių Kongreso 
dalyvių ekskursija buvo Varė 
noje, prie okupuotos Lietuvos 
sienos. Svečiai susirinko arti 
stulpo su Lenkijos baitu ai u ir 
su užrašu Polska. Ekskursan 
tai čia pagiedojo Lietuvos him 
na ir prisiekė atvaduoti Vilnių. 
Lenkų sargybiniai, matyti, 
bijodami, kad ekskursantai tuo 
jaus nepradėtų žygio į Vilnių, 
ėmė šaudyti.

Mūsų mieli sveteliai buvo nu 
vežti ir į Zapyškį, kt^' tebesto 
vėjo Vytauto Didžiojo laikais 
statyta bažnytėlė. Ekskursan 
tai apžiūrėjo bažnytėlę ir pasi 
rašė specialiai paruoštoj kny 
go j-

Žymiausia ekskursija buvo 
suruošta

Į LIETUVOS PAJŪRĮ.
Važiavo Kongreso dalyviai, D 
ULR v-bos nariai ir būrelis stu 
dentų. Viso buvo per 200 žmo 
nių. Išvažiavo specialiu, ekskur 
santams skirtu, traukiniu rug 
pjūčio 18 d, iš Kauno . Klaipė

SUDBURY, Ont.
INCO STREIKAS SUDBURY

ir jo pasekmės.
Po keleto dešimtmečių nike 

lio ramaus kasinėjimo ir pirmą 
kartą INCO gyvenime — teko 
pastreikuoti. Daugeliui tas 
streiko paskelbimas buvo nesu 
prantamas ir kai kas tai pava 
dino net savižudybe.

Kad INCO atlyginimas vie 
nas iš gražesnių Kanadoje ■— 
tiesa, bet, kai leido dirbti tik 
32 vai. savatėje, geras valan 
dinis atlyginimas, palyginus 

dą pro Radviliškį, Šiaulius, Tel 
sius ir Kretingą. Minėtų vietų 
šauliai, šaulės ir minios žmonių 
gražiai ir iškilmingai sutiko 
mūsų svečius — užsienio lietu 
vius. Šaulės viešnioms ir sve 
čiams įteikė gražių gelių. Šiau 
liuose geležinkelio stotyje bu 
vo šaulių orkestras ir choras. 
Telšių stotyje vietos visuome 
nė įteikė adresų-sveikinimų ir 
vagonus, kuriuose važiavo mū 
sų svečiai — užsienio lietuviai, 
papuošė nupintais gėlių vaini 
kais. Į sveikinimus geležinkelio 
stotyse

ATSAKINĖJO KONGRESO 
VICEPIRMIN1KNAS

L. ŠIMUTIS.
Šiaulių stotyje jis tarp kita ko 
yra pasakęs:

Užsienio lietuviai gyvena 
troškimus matyti savo senąją 
tėvynę Lietuvą laimingą ir iš 
visų savo jėgų stengiasi išlaiky 
ti lietuvybę, kurią jie labai br 
angina ir padėti Lietuvai stip 
rėti ir atgauti kaimynų užgrob 
tas žemes... Skaudu mums tru 
mpą laiką pabuvus Lietuvoj, 
patyrus jūsų nepaprastą vaišin 
gumą ir nuoširdumą, pamačius 
gražią tėvynės gamtą, pajutus 
jūsų dvasios kilnumą ir jos ši 
lumą, — grįžti atgal į pasirink 
tąją antrąją tėvynę ir ten jūsų 
brolių ir seserų tarpe apašta 
lauti, kad jie nenustotų mylė 
ti Lietuvą, nenustotų būti lie 
tuviais“. (d. b.) 

su kylančiais pragyvenimo kaš 
tais, tapo sunkiai pakenčiamas.

Sudburio ir artimos apylin 
kės gyventojų pragyvenimo 
šaltinis, tiesiogiai ar netiesio 
giai, yra sena nikelio bendro 
vė INCO. Kol buvo kur nors 
„karšta“, nikelio b-vė savo žy 
dėjimo metus laiko 1955-56; 
darbininkų uždarbis buvo gra 
žus, pirkimo galia buvo stipri 
ir Sudburis prisiviliojo dauge

ŠITOJE SALĖJE ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 10 DIENĄ BUS MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS
Tai yra gražiausia sale Montrealyje. Ji turi pirmos rūšies parketą, moderniškiausią ventiliaciją ir tobuliausią garsinę 
sistemą. Salė puošni ir gražiai apšviečiama. (Ją state lietuvis inž. P. Šablauskas). Baliaus svečiai galės naudotis, kam 
tas patiks, ir antruoju augštubei balkonais.
Salės adresas yra šis: 7220 Hutcheson St., prie CPR geležinkelių aikštės, kur yra automobiliams pastatyti vieta, t. y.— 
visai prie Park Ave. it Jean Talon sankryžos, kur yra daugelio autobusų linijų susikirtimas. Į salę įėjimas nuo aikštės pu 
sės. Šią salę, kuri pavadinta Karališka Slovakų sale, pastatė 280 slovakų salės akcininkų. Naudinga bus visiems lietuvia 
ms šios salės pasižiūrėti ir patiems pagalvoti apie savąją. Nepraleiskime progos!

lio prekybos ir pramonės bend 
rovių skyrių. Anais gerais lai 
kais įsigalėjo paprotys, kai 
unija susirinkimuose ir nariai 
tarpusavyje vadinosi ,,broth 
er“, kompaniją teko vadinti 
„mother”. Nuosekliai vedant, 
tai unijos 598 skyriaus prezi 
dentą p. Michail Solski taip ir 
praminė „father *.

Kol INCO gaminiams kai 
nos buvo puikios, pareikalavi 
mas gausus ir pelnas akcinin 
kams žydintis—nei vaikai, nei 
tėvai jai dantų nero 
dė. Mat, ĮNCO gyvavimas— 
politikos veidrodis. Kai auto 
mobiliams ir kitokiems pagraži 
nimams iškasamo nikelio pasi 
rodė perdaug — sumažino dar 
bo valandas savaitėje. Neturė 
darni nuovokos apie galimą st 
reiką, seni kanadiečiai darbi 
ninkai išsimokėjimui prisipir 

ko visokių prekių, o Kai savai 
tinis atlyginimas sumažėjo $ 
17.60 — teko paveržti diržą. 
Bet vaikai ir mokėjimai laukti 
negali.

Ir taip 1958 m, rugsėjo 24 
d. INCO pasidarė „moceka“ ir 
tėvas Michailas pats, o su juo 
ir vaikai, parodė dantis. Ir taip 
per 87 streiko dienas be 
ndrovė neišmokėjo 12 mil. dol. 
Visa sustingo: krautuvės atlei 
do dalį pardavėjų, sustojo sta 
tyba, užsidarė boarding'housai 
ir net vienas kinas užsidarė. 
Daugelis gyventojų baldus su 
talpino kur nors, o patys pavie 
niai ar su šeimomis išsigabeno 
i provinciją ar kaip kitaip susi 
spaudė. Ir taip kambario ar bu 
to susiradimas tapo jokia prob 
lema. Ir taip butų nuomų kai 
nos turėjo būti drastiškai maži 
narnos, kad išlaikytų nuominin 

kus. Taip streikas ir namų sa 
vininkus „pažabojo“.

Matomai unija negalvojo, 
kad streikas taip ilgai užsi 
tęs ir pradžioje pašalpos davė 
kiekvienam po daugiau, bet tas 
truko tik kelias savaites. Vė 
liau jau, jei turi automob. — 
parduok, jei turi namą ir jei jis 
tuščias—atsikąsk: jei viengun 
gis ir neturi namo nei automo 
bilio — pasiimk iš banko pini 
gų, kur pasidėjai.

Ir štai gruodžio 22 d. popieti 
nėmis valandomis radio žinia ir 
staigmena Sudburiui Susitar 
ta streiką baigti! CKSO radio 
atstovas pasileido į miestą ir 
krautuves gauti pirmuosius įs 
pūdžius ir užrašyti į juosteię, 
paklaustųjų, kai išgirdo žinią 
apie susitarimą Toronte. Vie 
na mainerio žmona, sakosi, iš 
džiaugsmo puolusi ant kelių, 

kitas išsireiškė, kaa rai gra 
žiausia žvakutė jo šeimos eghi 
tei, kurią atneša Kalėdų sene 
lis. Dar kitas skaniai nusijuo 
kė, kad jau nebereiks eiti sto 
ti į picket-line.

Lietuviams šios 87 streiko 
dienos nebuvo malonios; jiems 
sunkaus gyvenimo mėnesiai ir 
metai — ne pirmiena. Pirkimų 
išsimokėjimui nepraktikuoja ir 
iš turėtų santaupų veik visi ga 
Įėjo išsiversti. Vienas kitas, 
kas nepakentė taip veltui laiką 
leisti ir santaupas mažinti, lei 
dosi į kitus miestus ar į fannas 
rasti darbo ir pragyvenimo mi 
nimumo. Ir kas bandė — pavy
ko. Dabar vėl visi renkasi at 
gal į Sudburį ir laukia kiekvie 
nas atskiro kompanijos prane 
Šimo, kada su lunch-box prisi 
statyti darbovietėn.

Nukelta į 7-tą psl.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

Prometėjas
i.

Sutramdęs skausmą, išdidus. 
Skeveldrom kruvindamas kojas, 
Į kalno vienišą viršūnę, 
Kur glūdi migloj aplcdejus, 
Sunkiu žingsniu iš lėto kopia 
Titanas Prometėjas.

Galva nusviro ant krūrinės, 
Ir gilios raukšlės kaktą išvagojo, 
Pusiau primerktos akys 
Niūria liepsna sausai sublyksi, 
Ir kurčią aimaną sutramdo 
Sukepę lūpos.

Aplinkui pilkos, plikos uolos 
Kaip šmėklos kyšo iš bedugnių, 
Ir tiršto rūko, kamuoliai 
Šlaitais į viršų slenka, 
Kur balkšvos keteros boluoja.

O apačioj įniršus jūra 
Iš gelmenų sukeltais srautais 
Perkūnais griaudžia ir . grūmoja, 
Sūriom bangom uolynus daužo 
Ir putų šnypščiančiais purslais 
Į statų kalną spjaudo.

Bet šitai debesys audringi 
Aptemdė patekančią saulę 
Ir kalnų spindinčias viršūnes, — 
Ir tuoj ugninės žaibo rykštės 
Iš debesų į kalnus trenkė, 
Ir griausmo kurtinantis smūgis 
Per visą žemę nuaidėjo. 
Tai Dzeusas niršdamas grūmoja 
Titanui Prometėjui.

II.

Kas mano sielvartą ir skausmą 
[numalšins?

Aš nemirtingąjį esu pamilus — 
Ir šitai pasmerkta už tai 
Aš amžinoms kančioms.
Man pakyrėjo žemės tvankūs kloniai, 
Ir smulkūs rūpesčiai, 
Ir slapstomi jausmai.
Širdis panoro mėlynų augštybių 
Ir meilės amžinos
Ir kaip liepsna karštos.
Tačiau pavydūs ir kerštingi 
Olimpo nemirtingieji dievai! 
Jie pasmerkė mane klajoti žemės 

[kloniais,
Kur ilgesys nerimastingas
Kaip įkyrus vabzdys man širdį gelia. 
Kad poilsiui sau vietos neberasčiau, 
O šimtaakis Argas 
Budriai mane sekioja dieną naktį, 
Kad to, kurį myliu, 
Šioj žemėj nesutikčiau. —

Ir gailios ašaros per veidą jai riedėjo. 
Taip skundėsi mergelė Yo 
Prometėjui.

VIII
— O, Y o nelaimingoji, 

Tu mano skausmo sese!
Užrūstinom abudu didį Dzeusą:
Aš ugnį pagrobiau iš dieviškojo

[žaizdru, 
Tu — meilę nemirtingąją.
Ir kenčiame abudu amžinas kančias.
Aš prie uolos esu prikaltas 
Retežiais geležiniais, 
Tave gi pavydo kerštinga rykštė 
Be atvangos gainioja 
Po visą žemę.

Su sielvartingu ilgesiu širdy 
Tu aplankysi tolimus kraštus — 
Klajoklių skitų, 
Ir kalvių chalibų, 
Ir vyro meilę niekinančių amazonių. 
Tu skriesi jūros atšiauriais krantais, 
Salom ir sąsmaukom, 
Ir srautais sūkuringais, 
Ir balom dumblinom,
Ir žvaigždžių spindinčių augštybėm, 
JieŠkodama vis to, 
Kurį esi pamilus.

Tu rasi jį, kai tavo sielvartinga meilė 
Ir mano pagrobta dievų ugnis 
įsiliepsnos širdy ,

Iš baimės alpstančioms, 
Prikaltas Prometėjas.

VI
'— O, Dzeuse!

Tu griausmasvaidi beširdi! 
Nedėkingasai!

. Aš šlovinau tave 
Ir dėl tavęs kovojau. 
Aš tau padėjau nugalėt titanus — 
Tavuosius priešus —
Ir juos nutremt į Tartaro gelmes. 
O tu man keršiji už ką?

i Kad aš dar žmones pamilau, 
O tu juos pražudyt norėjai 
Ir nugramzdint

[pakilęs, i tamsiąją Aydo karalystę.
Su žvaigždėmis padangėse skraidys. aš jiems šviesią vilti
Už žmogų, kur su dieviška liepsna Įskiepinau į širdis.

[krūtinėj u£n! OlimP° žaizdro
Bus pats kaip Dievas žemėj ir danguj -
Naujų pasaulių viešpats ir kūrėjas! —

Taip kalba saulė visareginti, 
Ir žemė motina vaisingoji,

[darbų O, greitasparniai vėjai,
O, jūros gelmenos ir versmės,
O, žeme, motina vaisingoji,
O, saule visareginti! 
šaukiuosi jus — 
Jūs būkit liudininkai man.
Už ką aš pasmerktas tų amžmų 

[skausmų Kankynei.
Už ką man šita gėla ir bausmė?
Ar vien už tai, kad mirtingiesiems 
Aš nemirtingas dovanas daviau?
Ar vien už tai,
Kad žmogų pamilau?

— Taip, išdidusai ir dosnus titane !
Už žmogų tu kentėsi — 
Už žmogų, kur, iš požemio urvų

Didžius vaisius.
Aš pamatysiu tolyje mažytį žmogų, 

Kuriam aš žiežirbą ugninę, 
Iš Dzeuso pagrobtą slapčia, 
Giliai įkūriau širdyje 
Su meile, viltim ir kančia. 
Išvysiu žmogų ilgesy, 
Į dangų tiesiantį rankas. 
Kai po ilgos, juodos nakties 
Bus giedras rytmetys atėjęs,

Į vienišą viršūnę pro uolas pilkas 
Rūstus ir išdidus 
Kopia Prometėjas.

III
Kas per trenksmas aidi kalnuose? 

Jis, Supurtęs visą žemę, 
Į Olimpo dievų sostus atsitrenkia! 
Tai Hefaisto kūjo smūgiai, 
Kalnų šlaitais nuaidėję, 
Prie uolos grandinėm kala 
Prometėją.

Tranko kūjį gniauždamos Hefaisto
[rankos, Ir jūrų gelmenos ir versmės,

Ir greitasparnis vėjas.
Ir jųjų klauso prie uolos prikaltas 

sta, Titanas Prometėjas.

O širdis iš skausmo plyšta. 
Ir karčios ašaros į uolą krinta, 
lačiau jis Dzeusui priešintis nedr 
O Galia ir Smurtas
Kursto jį grėsmingais žodžiais: 
„O, stipriau, Hefaiste, trenki kūju 
Ir tviričau suveržk grandis! 
Nes galingas Prometėjas 
Ii gudri jo išmintis.
Greitai, kalvi-olimpieti, 
Imki smailą plieno jietj, 
Perverki maištingą jo krūtinę 
Ir prie kalno akmeninio 
Jį prikalki!”

Taip! Jau viskas padalyta
— Rūkų tvaike ir audros debesy Tą audringą, klaikų rytą.

■I statų kalną aš kopiu. pro uo]ynus staugia vėjas,
Kerštingo Dzeuso klusnios, aklos Gaudžia jūra, virpa uolos, 

[vergės Merkia saulės veidas pajuodėjes.
Galia ir Smurtas Kalno vienišoj viršūnėj
Uždėjo grandines ant rankų man jau prikaltas

[ir kojų Prometėjas.
Ir varo vis augštyn, augštyn, augštyn
J pačią pilkąją viršūnę, ■
Ir ten prikals mane jos prie uolos — I jkau aš vienas, 

[granito, Prikaltas kalno vienišoj viršūnėj.
Nemoku verkti, o tačiau krūtinėj 
Pritvino ašarų karti banga, 
O, dieviškas efyre,

Iš kur vienatvėj ir skausme 
Apžvelgsiu visą žemę 
Ir pamatysiu savo nuodėmingųjų

Bet štai vos girdimi garsai 
Uolynuos sušlamėjo, — 
Lyg baltasparnių gulbių pulkas 
Apsupo Prometėją. • 
lai Okeano lengvos dukros 
Okeanidės sviesiaakės, 
Pažadintos Hefaisto smūgių, 
Atskrido atlankyt titano. 
Skaudi gėla suspaudė širdis, 
Per veidus ašaros riedėjo, 
Kai prie akmens uolos pamate 
Prikaltą Prometėją.

O jam iš lūpų krito sunkūs žodžiai 
Ir kaip uolos skeveldros su

[trenksmu garmėjo 
Nuo augšto kalno — 
Per bedugnes ir slėnius, 
Per jūros sketeras putotas. 
Per visą žemę. 
Lig pat Olimpo, 
Kur Dzeusas soste iškilniai sėdėjo. 
Ir tartum būtų audrų srautas 
Su viesulais užėjęs, 
Taip skundės Okeanidėms,

_ Aš jiems padovanojau.
Ir šitai juos regiu pakalnių slėniuos 

Su spindinčiom akim, 
į viršų pakeltom galvom 
Ir darbo įrankiais ginkluotom rankom! 
Laukinis jautis ir arklys 
Pakluso jųjų valiai, 
Ir žemė savo vaisiais juos maitina, 
Ir baltaburės laivės per gilias marias 
Į kitą krantą juos plukdina! 
Menu ir mokslais nuostabiai 
Jau puošias jųjų židiniai, 
Ir amžinybės laimę jie norės patirti 
Ir atitolint pačią mirtį!

Tai štai už ką manęs nekenčia
[Dzeusas. 

Tačiau ne amžina ir jojo karalystė. 
Žinau aš jo likimą 
Ir baisią paslaptį.
Tegu jis dar skaudžiau mane kankina, 
Ne amžinos ir mano kančios: 
Mane išvaduos 
Galingas didvyris, 
Galingas kaip Dievas žmogus!

VII

Ir šitai Yo, nuostabi mergelė, 
Su sielvartingu veidu, 
It stirna vejama, 
Kalnų tarpekliais atskubėjo 
Ir. kritus ant uolos, 
Taip skundės Prometėjui:

— Oi, varge, varge!
Ak, aš nelaiminga! .
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REVELIACIJOS APIE V. KRĖVĘ LIETUVOJE
Vienas senosios ateivijos lietuvis NL redakcijai at 

siuntė iš Lietuvos gautą laišką su reveliacijomis apie tni 
rūsį rašytoją Vincą Krėvę, kurio raštai dabar leidžiami 
Lietuvoje.

KU LTOK WE®RKOjVIK A
DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

Laiške be ko kita rašoma: 
„Jums, manau, bus įdomios re 
veliacijos, kurios pas mus iški 
lo po to, kai Valstybinė Groži 
nės Literatūros leidykla prade 
jo leisti Vinco Mickevičiaus- 
-Krėvės raštus. Išleidus pirmą 
jį tomą, atsirado daugumui vi 
sai netikėtu į honorarą preten 
dentų.
Su kitais kraštais klausimas ne

keliamas ,nes, kaip žinoma, So 
vietų Sąjunga nėra pasirašiusi 
tarptautinės spaudus konvenci 
jos, pagal kurią yra saugomos 
autorių teisės tarptautiniu mas 
tu. Todėl ir mūsų kraštas į ki 
tur išleistus leidinius negali 
reikšti pretenzijų. Bet visai ki 
tas klausimas savo namie, nes 
čia autoriaus teisės ir jo įpėdi 
nystės teisės galioja visu pil 
numu.

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

vaikams ir jaunimui.
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA ................$ 12.00
W. S. Maugham. DAŽYTAS VUALIS, arba svetimos

žmonos nevok ............3.00
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50 
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA. . ............. . .$5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS $ 4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumiene. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ................ $ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
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praneša, kad lietuvišką tautinj 
drabužį, skirtą Montiealio L.ie 
tuvių Spaudos baliui, ji jau 
baigia austi ir tuojau jį išsiųs 
į NL redakciją. Drabužis bus 
suvalkietiškas ir, kaip didžioji 
mūsų tautinių audinių meiste 
rė rašo, „drabužis bus itin 
puošnus". Visi jį matysime Sp. 
baliuje sausio 10 dieną.

LIETUVĖ PAKELTA I 
VYRESNIĄSIAS 

MOKYTOJAS
Žinoma visuomenes veikėja 

ir pedagogė Elena Žižienė Aus 
tralijos Švietimo ministerijos 
pakelta į vyresniąsias mokyto 
jas ir užskaitytos jo* kvalifika 
cijos, įsigytos Nepriklausomo 
je Lietuvoje ir Prancūzijoje. 
Šiuo metu ji dėsto Valstybinėj 
gimnazijoje, Melbourne prie 
miestyje, prancūzų kalbą bei 
kitus dalykus. Ji anksčiau mo 
kytojavo Salės gimnazijoje ir 
tuo pačiu laiku išklausė filoio 
gijos kursą prie Melbourne 
universiteto, išlaikė sėkmingai 
visus egzaminus, įsigijo univer 
siteto baigusiojo diplomą su 
A. B. laipsniu.
• „Nenusausinta nė vieno hek 
taro“, skundėsi kai kurių Šilu 
tės rajono kolchozų delegatai 
partinėje konferencijoje. Dre 
nažo laukia tame rajone 12.000 
ha. Rajon eesą 5.000 ha visiš 
kat supelkėjusių pievų. Grūdų 
kitais metais tame rajone nu 
matyta gauti tik 10 ctn. iš hek 
taro.
• A. Venckus, Lietuvoje, vel
tiną J. Gruodžio baletą „Jūra 
tė ir Kastytis" — randa ji ver 
tingą ir vertą studijų.

— Lietuvos sportinės gim 
nastikos meisterių vaidus iško 
vojo N. Šarkis (Vilnius) ir Mi 
nalgienė iš Kauno.
• „Profesinės sąjungos" u to 
liau eis darbo varovų pai eigas. 
Lietuvos sovietinių profesinių 
sąjungų tarybos plenume pla 
čiai buvo svarstyta, kaip pi ofe 
sines sąjungas dar daugiau 
įkinkytų į soclenktynes ir dar 
bo našumo bei gamybos kėli

iną. Vilniaus „Tiesa", praneš 
dama apie tą sesiją, nė vienu 
žodeliu neužsimena, kad posė 
džiuose būtų buvę paliesti ir 
pačių darbo žmonių buities ge 
rinimo reikalai.

VASARIO 16 AKTO 
SIGNATARAS

profesorius inžinierius Stepo 
nas Kairys-Kaminskas dabar 
sukako 80 metų amžiaus. Svei 
kiname nenuilstamą tautos 
darbuotoją ir linkime geros 
sveikatos ir ilgiausių metų.
MELBOURNO LIETUVIŲ 

NAMŲ BALIUS
Richmond Town Hall Įvyko 
Melbourne Lietuvių klubo Ta 
rybos surengtas bakus, kuria 
me skaitlingas tautiečių — Lie 
tuvių Namų bičiulių skaičius 
jaukiai praleido laiką ir gyvai 
atsiliepė į Lietuvių Namų parė 
mimo reikalą, dalyvaudami 
įvairiose varžybose premijoms 
laimėti ir kitokiose programo 
se. Pelnas iŠ baliaus būsiąs pa 
naudotas Liet. Namų išpirki 
mui bei reikalingų oaldų įsigi 
jimui.

Baliaus rengimui ir jo pasi 
sekimui daug daroo pridėjo 
Melbourne Lietuvių Klubo Ta 
rybos Parengimų komisijos na 
rys ir vicepirmininkas Juozas 
Valys.

MUZIKAS 
MATAS BUDRIŪNAS,

vyresnis muzikų Budriūnų bro 
lis, gyvenąs Vokietijoje ir Me 
mmingene vedąs chorą, susi 
laukė 60 metų amžiaus ir 40 
metų muizkinės darbuotės su 
kaktuvių. muzikas M. Budriu 
nas dabar veda chorą, kuris 
gieda devyniom kalbom. Cho 
ras plačiai koncertuoja Vokie 
tijoje ir kitose valstybėse.

DAILĖS PARODA
Adelaidės lietuviai dailinin 

kai, prieš siųsdami savo kuri 
nius bendrai visos Australijos 
lietuvių meno parodai Melbou 
rne, parode juos Adelaidės lie 
tuvių visuomenei Lietuvių Na 
muose.

D Al L. V. BRIČKUS AK 
VARELISTŲ PARODOJE
Po Naujų Metų Toronto 

Meno Galerijoje uždarytoje 
Ontario akvarelistų dr-jos me 
tinėje pai odoje su vienu dar 
bu dalyvavo Viktoras Bričkus. 
Jo audringa akvarelė atrinkta 
į Halifakse įvykstančią mažės 
nės apimties tos pat draugijos 
parodą.

„ŠVIESUS" SAMBŪRIO 
susirinkimas įvyko Sydnėjuje. 
Buvo išrinkta nauja sambūrio 
valdyba sekančios sudėties: 
pirm. — A. Olšauską.,, vicepir. 
—H. Šalkauskas, seki. — P. 
Daukutė, ižd. — K. Ankus, v- 
bos nariu — G. Danta ir valdy 
bos kand. liko — R. Daukus, 
I. Kemežytė, „Šviesos“ p-ko 
A. Olišausko adresas: 94 Lo 
nis str., Merylands tel. — VU 
2728.
• Romas Viesulas, išvykęs Eu 
ropon ir sustojęs Paryžiuje, 
sausio mėn. ruošia savo kuri 
nių parodą.
• V. Mykolaitis-Putinas bai 
gia rašyti antrą „Sukilėlių” to 
mą, kuriame bus aprašytas 18 
63 m. sukilimas.
• Rašytojas Ant. Gustaitis bu 
vo priverstas atsigulti Carncy 
ligoninėn, kur jam padaryta 
operacija. Ligonis sekmadienį 
apleido ligoninę.
• Bostone Tautinės S-gos sky 
rius savo namuose surengė di 
džiojo varpininko dr. Vinco Ku 
dirkos gimimo 100 metų sukak 
ties minėjimą.
• Kompozitorius Juozas Stro 
lia išsikėlė į Rochester, N. Y., 
kur lietuvių parapijoje vargo 
ninkauja ir vadovauja chorui. 
•„Universal Savings andLean 
Ass’n“ prezidentas Antanas 
Rypkevičius prieš Kalėdas mi 
rė Arizonoje, kur jis buvo nu 
vykęs pailsėti. Jis anksčiau bu 
vo pasireiškęs ir visuomeninė 
je bei kultūrinėje veikioje. Jis 
taip pat buvo ir „Naujienų" li
ves viceprezidentas.
• Į Chicagą iš Venezuelos ats 
krido Rutardas Barkauskas su 
žmona ir dviem sūneliais. Apsi 
stojo pas Leona Kavaliauską, 
938 W. 33 St.

„DAINAVOS” ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Meno ansamblis „Dainava" 
rengia savo koncertinį pasiro 
dymą, kuris įvyks 1959 m. sau 
šio 11 d. Marijos Augšt. mokyk 
los salėje. Šis koncertas bus 
įdomus tuo, jog čia bus išpildy 
tos ištraukos iš lietuviškų ope 
rų: Pagirėnų ir Gražinos. Taip 
pat jo programoje pasirodys ir 
solistai: A. Brazis, O. Slankai 
tytė, V. Šalna, S. Valiukienė, 
kurie dainuos kartu su choru ir 
atskirai. Chorą šį kartą din 
guos Algis Šimkus.
• Juozas Palubinskas, buvęs 
Kauno ir Vilniaus teatro akto 
rius, minėjo 25 metų sceninės 
veiklos sukaktį. Gruodžio 13 
Cleveland© lietuviai jam suren 
gė pagerbimo banketą, į kurį 
buvo nuskridęs pats sukaktuvi 
ninkas.
• June Balsis, 20 metų studen 
tė, buvo išrinkta Bradley uni 
versiteto (Peoria, III.) grožio 
karaliene.
• Lietuvių Namuose Adelaidė 
je rengiamos viešos Lituanisti 
nių kursų mokslo metų pabaig 
tuvės.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
SĖJA 7 nr. Naujame 7 tauti 

nės demokratinės minties „Sė 
jos" numeryje sužinome, kad 
Dr. Vinco Kudirkos jauniau 
šia sesuo Emilija Lietuvninkie 
nė gyvena Čikagoje, vienkart 
matome ir du jos paveikslus 
drauge su dukterim Lipčiene, 
anūke Maneliene ir Dr. V. Ku 
dirkos minėjimo komiteto na 
riais Zigmu Dailidka ir Algir 
du Antanaičiu bei Amerikos 
Balso atstovu dr. V. Dambra 
va. Iš 1924 m. „Varpo“ per 
spausdintas kun. Tumo-Vaiž 
ganto straipsnis „Kudirkika". 
Dr. V. Kudirkai atminti įdėtas 
gražus Juozo Mikuckio eilėraš 
tis „Dainius", agr. A. Valucko 
straipsnis „Kova už demokrati 
ją“, Lietuvos laisvinimo baruo 
se, Keliai į Lietuvos neprikišu 
somybę, Pavergtoje Lietuvoje, 
Vivat Academia, Dėmesio mū 
su jaunimui ir k. vertingų strai 
psnių.

„Sėjos“ adresas: 1647 No 
Broadway, Melrose Park, 111., 
U. S. A. Metams 3 dol.

Prometėją.Klajoklio skito, 
Ir kalvio chalibo, 
Ir pusmoteries amazonės. 
Ir jis pamils tave, 
Ir tavo palikuonys 
Garbingais žygiais išgarsės pasauly. 
O pats stipriausias 
Iš prievartos grandinių 
Išvaduos mane. 
Ir susvyruos tada Olimpe Dzeuso 

[sostas. Lig soties sudrėkinta.
Ir kris į dulkes išdidus skriaudėjas! -

Toki likimą pranašavo 
Mergelei Yo, savo skausmo sesei, 
Prikaltas Prometėjas.

IX
Ugninė Dzeuso vilyčia 

Į uolą trenkia, 
Ir griausmo dundesys tarpekliais, 
Sukrėtęs Tartaro juodas gelmes, 
Smarkėja. 
Tai žaibų valdovas dievas rūstauja 
Prieš Prometėją:

— O, neklusnusis mano prieše. 
Titane išdidusai!
Tu žmogui iš tamsių landynių 
I saulėtus augščius parode: kelią, 
O man, dievų valdovui nemirtingam, 
Tu nebūtybę pranašauji! 
|ei man tuojau nenusilenksi 
Ir mano valei nepaklusi, 
Tai štai tave nutrenksiu 
Į Tartaro giliausią dugną 
Ir tokią kančią; tau paskirsiu, 
Kokią tik visagalis geba sugalvoti. 
Ir tartum griausmas drebino uolas. 
Tas balsas kalnais nuskambėjęs. 
Tačiau nenusigandęs 
Atsakė Dzeusui 
Prikaltas Prometėjas:

— Aš tau nenusilenksiu 
Ir tavo valiai nepaklusiu! 
Aš savo skausmo ir kančios 
Į tavąją vergovę neiškeisiu. 
Geriau vergausiu šitai plikai uolai, 
Tačiau tarnu tavuoju niekados

[nebūsiu!

Plėšrusis Dzeuso aras
Aštriais nagais krūtinę mano drasko 
Ii kepenis išalkęs ryja.
Sukręšęs juodas kraujas ir aitri tulžis 
Sunkiais lašais į žemę krinta, 
O žemė dūsauja ir alpsta
Kančios syvais

Ir
Ir 
Ir
Ir

Nutrenki mano kūną
Į Tartaro gelmes juodąsias, 
Bet mano dvasią sunaikinti 
Tu niekad neįstengsi! —

Tad vėl nuo Dzeuso pykčio kalnai 
[sudrebėjo,

Ir dar didesnės kančios ėmė siaubti

Ir, pervėręs kiaurai grobuonį, 
Jį mirtinai nudėjo.
Ir krito kaip akmuo negyvas aras 
Prie kojų Prometėjo.

Paskui galingom rankom 
Heraklas stvėrė jietį. 
Kuri titaną laike prie uolos prikaltą, 
Ir ją išplėšė.
Tada jis grandines daužyt pradėjo 
Nuo rankų, kojų 
Prometėjo.
Kaip griausmas smūgiai nuaidėjo 
Garsingais aideisais
I'er visą žemę — 
Lig pat Olimpo.

Patyrė nemirtingieji 
Ir Dzeusas, jų buities lėmėjas. 
Kad išvaduotas jau iš pančių 
Prometėjas.

[krūtinės Ir neramios jaunystės darbus
[atsiminęs,

Ir štai gims joje gyvi daigai, 
derlius šmteriopai užderės 
kasdieninei duonai javo, 
šventei vyno sulčių, 
margaspalvių kvepiančių žiedų,

Deja, ir usnių tarpežių takuos.
Palaiminti kančios derlingi 

Prikaltas prie plikos uolos 
Krūtinę skausmui aš aukoju. 
Nuo saulės užtekėjimo, 
Dienovidžio kaitroj, 
Lig pat laidos 
Draskyki ją, plėšrusis are, 
Kapoki kepenis 
Ir lieki kraują su tulžim —- 
Ir žemę alkaną maitinki!

Ateis naktis, 
Užges saulėlydžio raudonos žaros. 
Ir žvaigždės suspindės augštai zenite, 
Ir vėl užgis krūtinės gilios žaizdos, 
Kad, saulei patekėjus, 
Ir vėl kartotus kruvina auka iš naujo. -

Taip kenčia daugel amžių 
Titanas Prometėjas, 
Ir sunkiasi į žemę 
Lašai aitrios tulžies 
Ir karšto kraujo.

XI
Kas eina kalnais ir pakalnėmis? 

Kas žengia per tarpeklių bedugnes? 
Tai jis, mergelės Yo palikuonis. 
Iš mirtingųjų galingiausiasis — 
Heraklas 
Ateina išvaduoti Prometėjo.

Jau ties uolos viršūne suka ratą 
Plėšrusis Dzeuso aras, 
Jau taikosi aštriais nagais 
Išplėšti iš krūtinės 
Titano kepenis 
Ir jas suryti, — 
Kaip šitai įtempė Heraklas standi u

[lanką, Ir liktum savo žygiais nemirtingas. 
Paleido zvimbiančią vilyčią

,’aisiai!

XII
— Sudie, Herakle,

Tu mano ištikimas drauge, 
Kursai iš amžinos vergovės 
Mane išvadavai!
Kai man nuo rankų, kojų 
Nukrito grandys 
Ir sužeista krūtinė 
Atsikvėpė laisvai, 
Aš vėl širdy kūrybos liepsną pajutau 
Ir vėl mirtingųjų likimą 
Pro amžių ūkaną matau.

- Aš noriu, kad ir tau 
Širdy dievų ugnis spindėtų, 
Ir amžių glūdumoj 
Nauji kūrybos žygiai 
Tave žavėtų.
Dar kūdikis iopšy pasmaugęs hidrą. 
Jaunystėj tu kentaurus nugalėjai 
Ir dvylika garsingų žygdarbių. 
Vaduodamas iš piktenybių žemę,

Ir degančios širdies pridėjęs, 
Jam nemirtingų žygių troškulį 
Įdiegė Prometėjas.

XIII
Amžinai gyvuok, šaunioji 

Heraklidų giminė! 
Tu pasauly viešpatauji 
Savo protu ir valia. 
Kas išnarstė ir ištyrė 
Vandenų gelmes juodąsias? 
Heraklidai!
Kas gamtos jėgas slaptingas 
Žmogui privertė tarnauti? 
Heraklidai!

Kas padangėje planetoms 
Tiesia ranką? 
Heraklidai!

Didžios herojaus dvasios palikuonys Ir kepenis kapos. 
Naujais keliais pastūmė žemę, 
ir niekas jos nesulaikys!
Tešėlsta audros klaikią naktį, 
Tegriūva kalnų uolos!
Tegul viršūnės bedugnes skeveldromis

[užverčia 
Ir kraujas upių vandenis nudažo, —- 
Atgal nepasisuks pasaulis. 
Naujais keliai sįsibėgėjęs, 
Iš pančių išvaduotas budi 
Ir skaistų rytą žemei lemia 
Prometėjas.

Prabilo Prometėjas:
— O, žeme!

Tu vilčių ir skausmų gimdytoja! 
Tave iš juodo dumblo aš pakėliau 
Ir apšviečiau kaitria dievų ugnim. 
Ir Tartaro kančias aš dėl tavęs 

[kentėjau.
Dėl ko gi vėl širdis nerimsta,
Ir ilgesingas sielvartas man drumsčia, 

[kraują!
Tad žengsiu vėl į mirtinguos.ųs
Ii vėl pradėsiu žygį naują.
Gal atsiras nauji dievai
It vėl pasmerks mane kentėti 
Naujas kančias.
Gal vėl plėšrusis naujo dievo aras 
Draskys krūtinę man

Tačiau nesunaikins 
Nei mano žemės ilgesio, 
Nei meilės 
Niekas niekados! —

Per kalnus, bedugnes ir slėnius 
Tas balsas nuaidėjo 
Į naują žygį kylančio 
Titano Prometėjo. Y

XV |
Ir aš, klajūnas, sielvartingas 

[dainius, 
Pamilęs žemę, skundžiaus ir kentėjau 
Ir į tave su viltimi šaukiausi, 
Titane Prometėjau.

Ir tu, išgirdęs skausmo balsą, 
IŠ amžių glūdumos tiesei man ranką,-- 
Ir štai painioj gyvenimo kelionėj 
Man jėgos neišsenka.

Žinau, kad mano skausmai — 
[menkas lašas 

Ir lengvasparnės greitosios Oaeanidės Žmogaus kančios bedugnam okeane. 
Jau nebeskraido jūros bangomis. Ir vien tik tu man atskleidei jo prasmę, 

Rūkais apsidengė Olimpas ištuštėjęs. Kentėij’mo titane.
O kalnuose
Prie to spačios plikos uolos 
Rymo Prometėjas
Jr sielvartingu ilgesio žvilgsniu 
Apžvelgia baltas viršūnes, 
Ir juodas pragarinių gelmes, 
Ir jūros vandenų bangas

XIV
Ištuštėjo dieviškas Olimpas, 

Sugriuvo austai ir altorai, 
Tik stebuklingų mitų nuotrupos 
It nuostabiausių vazų šukės 
Dar mėtos įgriūvėsiu pelenuos. 
Supykęs Dzeusas jau griausmų 

[nebes vaido, 
[atlikai. Išblėso ir Hefaisto žaizdras,

Ir tu, kaip aš, patiems dievams 
Padėjai priešus nugalėti.

Herakle, mano ištikimas drauge! 
Aš tau įdiegsiu į krūtinę 
Kibirkštj dieviškos ugnies. 
Ir savo ilgesio, 
Ir savo sielvarto. 
Ir savo aistros, — 
Kad tu šioj žemėj nenurimtum. 
Kad tu per ūkanų erdves 
Pasiektum saulę ir žvaigždes

Be skausmo nėr nei laimės, 
[nei kūrybos, 

Ir amžinybėn kelias uždarytas.
'ilk po nakties mums pateka ošurinė, 
Ir švinta giedras rytas.

Ir man negaila, kad buities kelionėj, 
Pamilęs Žemę, klupdamas kentėjau, 

[nerimastingas, Jei su tavim kenčiau bent trumpą
— Ir tolyje pakalnių lygumas derlingas. [mirksnį,

Heraklo dešinę prie savo sužeistos Tad, savo pančių žymę, palytėjęs Titane Prometėjau.
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1NŽ. J. BULOTOS PASKAITOS SANTRAUKA 
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WINNIPEG, Man. LONDON, Ont

PASIRUOŠIMAI PASIEKTI KITAS PLANETAS
U. S. A. paleistas „Pionie 

rius” pakilo į 80.000 m. augštį 
ir buvo visai arti greičio ribos, 
reikalingos išsivadavimui iš 
Žemes traukos. Jei pasižiūrėsi 
me ir pagvildensime Saulės sis 
temos, ypač mūsų kaimyninių 
planetų judesius — jų dinarui 
ką, tai pamatysime du mums 
teigiamus atvejus. Saulei se 
dant, vakare, išvedę Žemės ver 
tikalę gausime Žemes aplink 
Saulę orbitos tangentą, kuri 
bus ir judesio kryptis. Rytą 
Žemės vertikalė bus ta pati or 
bitos tangente, tik priešingos 
Žemės judesiui krypties. Palei 
dę raketą vertikaliai vakare, 
turėtume Žemės ir raketos su 
dėtinį aplink Saulę greitį.

Aišku, kad raketos toks su 
dėtinis greitis būtų perdidelis 
šioje Žemės orbitos padėtyje ir 
raketa, besisukdama aplink 
Saulę, pradeda nuo jos nutolti 
bei kartu didinti ir jps aplink 
Saulę apsisukimo metų dydi. 
Apskaičiuota, kad po 6 ir pu 
sės mėnesio raketa pasiektų 
1,3 Saulė-Žemė distanciją arba 
121 milioną mylių. Dar po 6 su 
puse mėn. raketa vėl atsidur 
tų Žemės orbitoje, bet Žemė 
per tą tašką būtų jau praėjus 
1 mėnesį ankščiau ir taip rakė 
ta nesutrukdyta suktųsi toliau 
aplink Saulę.

Jeigu raketą iššautume auš 
tant, tai jos pagal Saulę grei 
tis būtų Žemės greitis, minus 
raketos, arba raketa turėdama

planetų arba pasiektų jų orbi 
tas jei šiek tiek padidintume 
jų greiti. Deja ar planetos bu 
tų tame taške kai mūsų raketa 
ten nulėks, yra visai kitas klau 
simas.

Pavyzdž. Raketai bus reika 
linga 146 dienų, kad pasiekus 
Veneros orbitą arba 260 dienų 
iki Marso. Apskaičiuota, kad 
laike sekančių 10 metų bus tik 
4 progos iššauti raketas į Mai
šą ir 7 į Venerą, tad jau iš an 
ksto ir ruošiamasi.

Kaip matome, jei jau priar 
teta prie iš Žemės tiaukos išlė 
kimo greičio, tai tuo pačiu jau 
yra galimybė paleisti stebėji 
mo įrankius ir į artimiausias 
mums planetas. Dr. N. Sender 
sako, kad trijų augštų raketa 
Thor-Able su 23.900 m-val. pa 
siektų Mėnulį, gi 25.000 m-v. 
greičio užtektų pasiekti arti 
miausias planetas, tad esant 
jau dabar tokioms galimybėms 
su visu atsidėjimu ir ruošiama 
si.

Su minimale energija raketa 
per 151 dieną pasiektų Vene 
ros aplinkumą padariusi neto 
Ii 250 mil. mylių kreiva’inio ke 
lio. Kelionė į Maišą užtruktų 
247 dienas ir tokia raketa pada 
rytų apie 350.10° m. tarpplane 
tinio kelio. Priartėjus prie Ve 
neros reiktų mažo sulėtinau 
čio smūgio, gi prie Marso pa 
greitinančio, kad raketa palik 
tų jų aplinkoje.

Tokiu būdu Saulės dirbtinis
nepakankamą šioje Žemės or 
bitoje greitį, besisukdama ap 
link saulę laiką ir priartėtų 
prie Saulės iki 0.82 Saulės-Že 
rnės distancijai, t. y. 76.250. 
000 mylių. Po dešimt su puse 
mėnesių raketa vėl sugrįžtų į 
Žemės orbitą, bet Žeme tą taš 
ką praeitų tik šešiomis savaitė 
mis vėliau ir taip raketa nesu 
trukdyta keliautų aplink Sau 
lę daugelį metų.

Vidutinė Saulė-Venera dis 
tancija yra 67.10" mylių arba 
0.72 Žemė-Saulė distancija. 
Marsas gi yra 141.500.000 my 
lių nuo Saulės arba 1 % karto 
toliau negu Žemė. Taigi rakė 
tos, iššautos vakarą ar rytą pri 
siartintų prie šių kaimyninių

» TAISAU $

$ televizijos ir radio aparatus. s 
fe Albinas Pranevičius. į*
fe Skambinti po vai. vak. 3
į» PO 8-5566
fe Darbas garantuotas. fe

satelitas yra jau galimas ir per 
tai tinkamai apskaičiavus jo 
paleidimo momentą, galima vi 
siškai prisiartinti arba ir nusi 
leisti ant artimųjų planetų.

Čia aš atkreipiu dėmesį, kad 
mes naudojome mažiausį cner 
gijos kiekį, t. y. — kad kaip 
nors išsipiėšus iš Žemės trati 
kos, t. y. — įgreitinus būsimą 
satelitą nors apie 25.000 m-v,

Deja čia yra teoretinė balls 
tiku bei praktiškai išbandytą 
nuo pirmo šautuvo atsiradimo 
iki atsiradimo pirmo lėktuvo. 
Balistinį sviedinio judėsi, lėk 
tuvo motoras pakeitė į nori 
mos krypties bei greičio dina 
minį judesį.

Mes dabar esame ant slenks 
čio arba pirmieji bandytojai 
tarpplanetinio susisiekimo bu 
simų lėktuvų. Viskas plikiau 
sys, kaip mums pasiseks suras 
ti naujas galingesnis kuras ir 
jo panaudojimas reaKciniuose 
motoruose. Tada ir raketų dy 
dis įgaus lėktuvų besivystymo 
(nuo 1 iki 200 keliautojų) pro 
porcijas ir tada skridimas į ki 
tas planetas, jų sekimas bei

MŪSŲ KOLONUOS VEIKIMO APŽVALGA LIETUVIAI — STALO TE NISO MEISTERIAI
(Tąsa iš į

Vincas Januška siūlo išsiaiš 
kinti gandus apie trūkumus T. 
Fonde, nes tą esąs iš Jeažkur 
girdėjęs. Buvęs TF atstovas J. 
Vaitekūnas, puola buvusį Tau 
tos Fondo atstovą ir susirinki 
rnui aiškina, kad jokių trūku 
mų negali būti, o jei yra tai su 
rasti kaltininką.

K. Strikaitis siūlosi reikalą 
išaiškinti, nes jis 1957 metais 
perėmęs T. Fondą iš J. Vaite 
kūno. Jis nusistebėjo, kad J. 
Vaitekūnas išėjo viešai prieš 
susirinkimą, apkaltindamas pa 
ts save. Paaiškinama. 195 7 m. 
vasario 3 d. jis perėmęs iš T. 
Fondo atstovo J. Vaitekūno 
T. Fondo turtą, kurį perimda 
mas sudaręs aktą. Sulig akto 
jis perėmęs: T. Fondo ženkliu 
kų ir „Lietuvos Pasų” 163.25 
dol. vertės, ką J. Vaitiekūnas 
perduodamas savo parašu esąs 
patvirtinęs. Aktą persiuntęs

Fondo Atstovybei Kanado 
je, kuri j .'.tikrinusi rado, kad J. 
Vaitekūnas turėjo pei duoti K. 
Strikaičiui T. Fondo ženkliukų 
ir „Lietuvos Pasų” ne už 163, 
25 dol., bet už 230.00 dol. Tuo 
būdu, T. Fondo Atstovybė ra 
do skirtumą 66.75 dol.

Kadangi p. J. Vaitekūnas šį 
reikalą iškėlė viešame susirin 
kime, todėl šį reikalą iškeliu 
spaudoje, o p. J. Vaitekūnui 
siūlau sueiti į kontaktą su da 
baltiniu Tautos Fondo atsto 
vu ir reikalą išsiaiškinti ir se 
kančiam susirinkimui paaiškin 
ti, dėl 66.75 dol.

Tas palengvintų n Tautos 
Fondo Atstovybei, kurios už 
klausimo 1957 m. kovo 23 d. 
raštas nr. 391 dar tebėra aiški

ir. n-rio).
ko panašūs nesusipratimai nesi 
kartotų.

V. Januška prašo paaiškinti, 
kokiu būdu buvo išstatyti kan 
didatai iš Winnipego į FPL 
B-nės Seimą?

Buvęs v-bos p-kas J. Deme 
rėčkas paaiškina, kad šiuo rei 
kalu 1957 m. gruodžio 17 d. 
buvo gautas iš Kr. Valdybos 
raštas, kad iki gruodžio 31 d. 
kandidatai būtų pristatyti Cen 
trui. Tokiam trumpam laikui 
esant, jis, gruodžio 22 d„ tuo 
jau po pamaldų, sušaukė v-bos 
posėdį, į kurį atsilankė J. Ja 
nuška, St. Bujokas, K. Strikai 
tis ir J. Demereckas, nedalyva 
vo V. Rutkauskas. Buvo pasiū 
lyta kandidatais St. Bujokas ir 
V. Januška, kurie atsisakė, pa 
siūloma kun. kleb. J. Berta 
sius, bet V. Januška eidamas 
atsiklausti nueina namo. St. Bu 
jokas taip pat išeina. Centro 
V-bos raštą St. Bujokas ir V. 
Januška patys perskaitė ir rei 
kalą gerai žino. Imant aomėn 
Kr. V-bos raštą, kur sakoma, 
kad kandidatus į Seimo atsto 
vus gali statyti kiekvienas KL 
B-nės Tar. narys ir K L B-nės 
Apyl. V-bos, kadangi v-bos po 
sėdis išsiskirstė, tai kandida 
tus išstatė v-bos p-kas, kuris 
įeina į Kr. Tarybą. Kandidatai 
sutiko patys apsimokėti kelio 
nę ir pragyvenimą New Yorke, 
todėl jie ir buvo parinkti. Tą 
patį galėjo padaryti ir V. Ja 
nuška.

Toliau seka v-bos linkimai. 
Išstatoma eilė kandidatų. St. 
Bujokas pasiūlo rinkti pusiau 
slaptu balsavimu. Niekas nepri 
taria. Ev. Federavičius siūlo 
nubraukti nuo lentos kandida

Gruodžio 21 d. pasibaigė 
Londono miesto ir apyl. stalo 
teniso turnyras, kur 1958 m. 
čempiono vardą laimėjo tautie 
tis-londoniškis Stasys Navic 
kas. Turnyro dalyviai — apie 
40 asmenų — buvo suskirstyti 
į dvi grupes. Po įtemptos ko 
vos paaiškėjo, kad pirmosios 
grupės finalistu liko St. Navic 
kas, antros grupės — Jonas 
Brazlauskas, taip pat londomš 
kis. Londono lietuviams buvo 
maloni staigmena, kad šių abie 
jų tautečių, turnyre iki finalo 
nepralaimėjusių nė vienų rung 
tynių, paskutinis susitikimas 
buvo transliuojamas per televi 
ziją. Kova buvo visą laiką įte 
mpta, sunki ir permaininga. 
Stasys Navickas yra daugiau 
defenzivinis lošėjas, Jonas Br 
azlauskas — puolėjas, bet ir su 
gebąs sviedinėlį atmušti ir sun 
kaiusiam atvejuje. Štai techniš 
ki Navicko - Brazlausko kovos 
rezultatai: 21:8, 21:18, 12:21, 
15:21 ir 22:20.

Abu varžovai buvo vienas - 
kito pilnai verti. Pažymėtina, 
kad paskutiniame susitikime 
Brazlauskas vedė net 20:16, ta

NIAGARA
SVEIKINIMAI NUO

Kristaus gimimo švenčių ir 
1959 Naujų Metų geriausių 
linkėjimų proga Niagara Falls, 
Ont., Lietuvių Klubo V-ba nu 
tarė spalio mėn. 11d. 1958 m. 
šokių vakaio Niagaroje visą 
pelną 50 dol. paskirti šalpai, 
25 dol. Vasario 16 gimnazijai 
ir 25 dol. dėl lietuvybės-patiio 
tinės veiklos nukentėjusiam E. 
Simonaičiui.

Širdingai ačiū rašiusiems

čiau neįstengė laimėti ir Navic 
kas liko meisteriu. Meisteriui 
ir vicemeisteriui įteiktos Lon 
dono miesto taurės. Malonu 
prisiminti, kad St. Navickas 
turnyrą yra laimėjęs ir 1956 
m. L. E-tas.

SUŠELPTA 16 VASARIO 
GIMNAZIJA

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Londono skyrius 
prieš pat Kalėdų šventes pa 
siuntė 16-tosios Vasario Gim 
nazijai, Vokietijoje, kuklią au 
ką — 20 dol. Šis mažasis Lon 
dono skyrius kelius metus yra 
buvęs 16 Vaasrio Gimnazijai 
remti būrelio narys. Paskuti 
niu laiku Londone minėtas rė 
mėjų būrelis sušlubavo ir jau 
nerodo gyvybės ženklų; daryta 
pastangų jį atgaivinti, bet vis 
be sėkmės. Kai kas, bet tui būt 
juokais, yra pasakęs, kad rėmė 
jų būrelio nepavyksta atgaivin 
ti todėl, jog neatsiranda rėmė 
jų būrelio vadovo. . .

Šis gražus mažlietuvių bi 
čiulių pavyzdys gal greičiau 
paskatins būrelio atgaivinimo 
reikalą. Telieka tik nuoširdžiai 
palinkėti. L. E-tas.

FALLS, Ont.
NIAGAROS KRIOKLIŲ 
apie subuvimą spaudoje, prisi 
dėjusiems darbu ir morale pa 
rama, o taip pat ačiū visiems į 
šokius atsilankiusiems svečia 
ms.

Nuo Niagaros triukšmingų 
krioklių siunčiame geriausius 
linkėjimus viso pasaulio geros 
valios lietuviams ir linkime lai 
mingų 1959 N. Metų.

Niagara Falls, Onl.
Liet. Klubo Valdyba.

nimosi stadijoje, nes šis reika 
las visai manęs neliečia. Būtų 
gera, kad TF Atstovybė Kana 
doje kiekvienais metais, jiems 
užsibaigus, reikalautų iš savo 
skyrių metinės apyskaitos, dėl

------- *t— — ---------------» 

ant jų nusileidimas įgaus visai 
kitas formas. Nereikės tada iš 
lėkti Žemės orbitos kryptimi, 
bet artintis į kitas planetas tie 
sesniu, kad ir kreivu keliu.

Taigi ir priartėjome prie pa 
grindinės problemos — naujo 
kuro, daug kartų, o gal šimtus 
kartų galingesnio, negu dabar 
mums eiliniams žinomų chemi 
nių kūrų. (d. b.)

tus, kurie buvo pereitais me 
tais valdyboje. Toks jo pasiū 
lymas visai nesuprantamas ir 
todėl susirinkimas nekreipė dė 
mesio. Balsams skaičiuoti pa 
renkama: agr. J. Mahnąuskas, 
Vera Zavadskienė ir G. Calmi 
niene. Iš eilės išstatytų kandi 
datų daugiausiai balsų gavo: 
M. Šarauskas, M. Januška, 
Strikaitis ir J. Demereckas 
lygiai, M. Januškienė, T. 
koševičius, A. Genys etc.

Valdyba 1959 m. pareigo 
mis pasiskirstė • Pirui. — M. 
Januška, vicepiim. — M. Ja 
nuškienė, kartu ir Šalpos K- 
to pim. ,K. Strikaitis — šekr.,

K.
po 
Lu

ODE LUXE DRY CLEANERS^
117—6th AVENUE, LACHINE $

| M.E7- 6727 Sav. P. RUTKAUSKAS Į

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

J. Demereckas — ižd. ir M. Ša 
rauskas — TF atstovas. Kand. 
liko: T. Lukoševičius, A. Ge 
nys ir t. t.

į reviz. k-ją išrinkta: agr. J. 
Malinauskas, Br. Bujokicnė ir 
Eug. Kalasauskas.

Po v-bos rinkimų daro pra 
nešimą Kultūros F. Įgal. Fede 
ravičius.

Klausimuose ir sumanymuo 
se Pr. Matulionis atsako į V. 
Januškos klausimą, dėl iškeltos 
bylos ir atstovų rinkimų į PP 
L B-nės Seimą. Be to jis pade 
kojo K. Fondo Įgal. Ev. Fede 
ravičiui ir M. Šarauskui už glau 
dų bendradarbiavimą, o kartu 
ir likusiai v-bai. Agr. Malinaus 
kas dėkoja v-bai už gražią veik 
lą 1958 metais.

J. Demereckas dėl balsavi 
mo paaiškina, kad jis turėjęs 
daug darbo ir visai neėmęs do 
mėn, kad dėl to kiltų toks triu 
kšmas. Be to, tą klaidą galėju 
si ištaisyti Kr. Valdyba, pa 
naikindama jo balsavimą, kai 
po neteisėtą, ir jokio nesusipra 
timo nebūtų buvę. Galiausiai 
pasakė, kad nėra čia ko pulti, 
nes kas nedirba, tas ir neklys

ta.
Kun. kleb. J. Bertašius, taip 

pat pareiškė.
Dienos p-kas Eug. Kalasaus 

kas dėkoja už atsilankymą ir 
susirinkimą uždaro.

KL B-nės Winnipego Ap. 
V-ba dėkoja visiems lietuvia 
rns, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie B-nės vei 
kimo. Ji įvertina kiekvieno au 
ką, nes v-bos darbas yra visų 
mūsų darbas.

Nors ir esti nesispratimų, 
bet tiesa galų gale laimi.

Džiugu, kad daugelis mūsų 
priešų, pasidarė mūsų geriau 
siais draugais. Praeis dar tru 
pūtis laiko ir tie paskutinieji 
supras ir jie taps draugais.

Yra žmonių, kuriems viskas 
negerai, jei ne jie vadovauja. 
Jie kritikuoja gerą lygiai, kaip 
ir blogą. Bet reikia tikėtis, 
kad į Naujus Metus įkopiant 
ateis darnesnis susiklausymas 
ir vėl visi eisime prie darbo, o 
dabar atėjo Nauji Metai, tegu 
mūsų širdyse auga — naujos 
gėlės — nauji lapai.

K. Strikaitis.

! D. E. BELANGER 8c SONS |
| 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

g GARANTUOTAS DARBAS.

Ville Lasalle. PO 8-4588.259—3 Avė.,

-i

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

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

I A. NORKELIUNAS
$ Commissioner of the Superior Court of Montreal ' ’ 
į MONTREAL ENTERPRISES REG'D. |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. j

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 4 
•% Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. v
'' 12 metų patyrimas. X

A. M. DIKINIS 
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 k

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

įį Laidotuvių Direktorių
|C. Halpin Funeral Home Reg’d 
g 
::

KOPLYČIA VERDUN — W1LL1BRORD AVE

H 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193 j

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS |

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.» 
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.. į 

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

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

f LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 
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-u884.
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WINDSOR, Ont.
VISUOTINIS BENDRUOM ENĖS SUSIRINKIMAS

jvyko gruodžio 14 d. Buvo iš 
klausyta Apyl. V-bos veiklos 
ir ir Reviz. K>jos pranešimai, 
išrinkta nauja 1959 m. valdy 
ba ir reviz. k-ja ir apsvarstyti 
tolimesnės veiklos planai. V- 
bos veiklos ataskaitą už 1958 
m. padarė pirm. P. Januška. 
Pabrėžęs, kad apylinkėje lietu 
vių skaičius neturi tendencijos 
didėti, bet nuolatos dar mažė 
ja, tačiau lietuviškąja veikia 

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS TALKA

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. iki 1959 m. va 
sario 15 d. gaus pilną V. Krė 
vės Raštų rinkinį (6 tt.). Ir 
visi tie, kurie užsisakys nuo 19 
59 m. vasario 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d., gaus Lietuvos 
Žemėlapį ir Jono Balio Lietu 
vių Dainos Amerikoje.

Išėjus L. E. 15 tomų naujie 
ji prenumeratoriai gaus išsimo 
kėjimui jų pageidautomis sąly 
gomis, o už naujai išeinančius 
tomis, kurių dar bus 12 — 13 
t. t., moka už kiekvieną išei 
nantį tomą. Vieno tomo kaina 
JAV $7.75, visur kitur — $8.

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asmeni 
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 
tcia paslaptis, kad pradėjus 
leisti išsibarsčiusiems pasauly 
je lietuviams L. E.. Maskva su 
sirūpino, ją puolė ir iŠkone .’ei 
kė, o norėdami nuraminti oku 
puotą Lietuvą suteikė jai teisę 
išsileisti susovietintą cnciklope 
diją lietuviškai. Tą pažadą da 
vė 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 milžiniškai lietuviš 
ką darbą šiandien mes išeiviai 
atliekame. Ir tikrai, mes ja ga 
lime didžiuotis, nes tik vieni 
lietuviai, išsiblaškę po visą lais 
vą pasaulį, leidžia bendrąją en 
ciklopediją su gausia lituanis 
tika. Kito tokio atsitikimo dar 
nėra pasaulyje. Mes darbą 
daugiau kaip įpusėjome, tiki 
ine ir 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 
telktinėmis 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.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

265 C Street
So. Boston 27, Mass. U. S. A. ved. Vik. Pundžius. Kult. F.

tenka pasidžiaugti, nes ją ne 
atsiliekama net nuo didžiųjų 
lietuviškų kolonijų. Atskirai 
tenka pažymėti šiuos v-bos dar 
bus. Suruoštas įspūdingas Lie 
tuvos Nepriklausomybes pa 
skelbimo 40 m. sukakties pami 
nėjimas, kurio metu sudėta 
147.25 dol. aukų T. Fondui, 
Windsoro miesto majoras M. 
J. Patrick Vasario 1b paskelbė 
„Lietuvių Diena“, vietinis 
„The Windsor Daily Star“ laik 
raštis patalpino ilgoką straips 
nį apie Lietuvą ir jos Nepri 
klausomybę, o vietos C. B. E. 
radio stotis visą pusvalandį pa 
šventė paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties. Paminėjimas buvo 
pertransliuotas per visos Kana 
dos CBC radio tinklą ir mažės 
nes radio stotis kurių susidarė 
per 100. Paminėta Motinos 
Diena. Čia buvo rašytojo Vyt. 
Alanto paskaita ir graži meni 
nė dalis. Dalyvauta tarptauti 
niame koncerte, kurio proga J. 
Sodaičio vadovaujamas choras 
pasirodė ir televizijoje. Birže 
lio liūdnųjų dienų paminėji 
mas buvo iš vietos CBE radio 
stoties ir pertransliuotas per 
visą Kanadą. Suruošti trys šo 
kių vakarai ir viena gegužine. 
Veikia lietuviška šeštadieninė 
mokykla, išlaikoma Apyl. V- 
bos. Mokykloje mokytojauja 
stud!. B. Badikonytė. Veikia 
biblioteka, kuri nuolatos yra pa 
pildoma naujomis knygomis. 
Tautinio solidarumo mokestis 
mokamas patenkinamai, turi 
ma gražus skaičius narių mo 
kančių įnašus kiekvienais me 
tais nuo Apyl. susiorganizavi 
mo 1950 m. iki šiol. Ižd. L. Le 
parskis savo pranešime paste 
bėjo, kad Apyl. kasa metų bė 
gyje padidėjo, nors išlaidų bu 
vo nemaža.

Reviz. k-jos vardu praneši 
mą padarė V. Kačinsnas, pažy 
mėdamas, kad v-bos veikloje 
blogos valios nepastebėta, o už 
įdėtą darbą v-bos nariams pn 
klauso padėka.

Einant prie v-bos rinkimo iš 
rinkta Mandatų k-ja iš R. Du 
mčiaus, I. Statkevičiaus ir Alb. 
Tautkeviėiaus, kuri patikrinu 
si paduotus balsus skelbia nau 
jąją Apyl. v-bą šios sudėties: 
V. Čiuprinskas, Pr. Dumčius, 
P. Januška, V. Kačinskas ir V. 
Pundžius, kandidatai S. Pa 
kauskas ir L. Leparskas.

Reviz. komisijon išrinkti: E. 
Zatorskis, R. Dumčius ir Pr. 
Kairys, kandidatai Alb. Taut 
kevičius ir J. Giedriūnas.

Sumanymuose nutarta pa 
skirti iš apyl. kasos Pasaulio 
Liet. B-nės V-bai ir prisidėti 
prie šalpos Suvalkų trikampio 
lietuvių.

Susirinkimui vykusiai pirmi 
ninkavo E. Zatorskis u sekre 
toriavo B. Badioknytė.

Baigiant sus-mą, susirinki 
mo pirm. E. Zatorskis, padėko 
jo visiems atsilankiusiems da 
iyvaujant bendrųjų reikalų sv 
arstymuose ir kvietė būti vi 
su r ir visada lietuviškosios b- 
nės ambasadoriais.

NAUJA APYL. VALDYBA
pasiskirstė pareigomis sekan 
čiai: pirm. V. Kačinskas, viep. 
Pr. Dumčius, ižd. Vyt. Čiupri 
nskas, sekr. P. Januška ir reik.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.

LIETUVIŠKOS SKAUTI JOS 40 METŲ SUKAKTIS
iškilmingai paminėta Los Ari 
gėlės, Calif., 1958 metų gruo 
džio 7 d. Minėjimo Komitetą 
sudarė skautų išrinkti atsto 
vai: A. V. Dundzila (akademi 
kai skautai), Violeta Mitkutė 
(skautų-čių atstovė), Alg. Gus 
taitis (Židinio — vyr. skautų 
atstovas).

Laikytos už žuvusius ir mi 
rusius skautus mišios, buvo iš 
kilminga sueiga, kurids metu 
kalbas pasakė Lietuvos garbės 
konsulas dr. J. J. Bielskis, pro 
fesorius Myk. Biržiška ir kt. Iš 
kilmingą dalį tvarkė Dabšys,

OAKVILLE, Ont.
VISŲ LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS

K. L. B. Oakville A-kės Vai 
dyba 1959 m. sausio m.n. 11 
d. šaukia visuotinį lietuvių su 
sirinkimą.

Susirinkimas įvyks 299 
Watson Ave, Oakville, Ont.,

Įg. ir toliau sutiko pasilikti J. 
Giedriūnas. Dauguma v-bos na 
rių yra su dideliu patyrimu or 
ganizaciniame darbe, dėlto ten 
ka laukti, kad ir ateityje Wind 
soro Liet. B-nės darbas bus 
dirbamas su pilna energija, vie 
ningai ir pavyzdingai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
ruošta apyl. lietuvių vaikučia 
ms gruodžio 28 d. Kroatų sa 
Įėję, prajįjo su pasisekimu. Su 
deklamacijomis gražiai pasiro 
dė šie mūsų mažieji: N. Gied 
riūnaitė, A. Tautkevičiūtė, St. 
Pakauskas, E. Kazlauskaitė, 
R. Razauskaitė, P. Giedriūnas, 
D. Kačinskaitė, A. Kazlauskas. 
Bendrame pasirodyme gražiai 
išpildė „Aguonėles“ ir „Pučia 
vėjas“, o pabaigai ir su Kalėdų 
Seneliu (J. Giedriūnas) „Plau 
kia žąselė“. Kalėdų Senelis ma 
žuosius apdovanojo gražiomis 
dovanomis (žaislais), saldai 
niais, riešutais ir kit. gėrybė 
mis. Kalėdų eglutę iinansavo 
Apyl. v-ba iš savo kasos, ją pa 
ruošė J. Giedriūnas, B. Badiko 
nytė — šešt. mok. mokytoja ir 
V. Pundžius, dalyvavo didelė 
dauguma liet. šešt. mokyklos 
mokiniai, jų tėvai ir lietuviškuo 
ju atžalynu domintis vietos 
lietuviai.

MIRĖ
Starkienė Elena, 67 m. amž., 
gruodžio 25 d. paskutiniu lai 
ku gyvenusi 1088 Hickory Rd. 
Paliko nuliūdusius vyrą Joną, 
dikteris Adelę Strong, ir Anto 
niną Thomas, sūnų Tadą, vie 
ną seserį Lietuvoje ir keturis 
anūkus. Buvo pašarvota Janis 
se Bros. Funeral namuose. Pir 

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. y
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BELLAZZI - LAMY, INC I

PO 8-5151 7879 George St“ vale Lasaile. j

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. į 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. »į
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Norite pirkti ar parduoti?
Turime rimtų pirkėjų ir gerų pasiūlymų:

• BUNGALOW • SPLIT-LEVEL
• DUPLEKSAI • TRIPLEKSA1
• APARTMENTAI • SKLYPAI,

į • IR VISŲ RŪŠIŲ BIZNIAI
į PARŪPINAME PASKOLAS 

f Cosmopolitan Realties Co.
g Real Estate Brokers
į! Lietuvis dalininkas A. Rakauskas
> 6525 Somerled HU. 9-3819 Montreal.!

laužą vedė Pažemėnas, vaidini 
mą „Gedimino sapnas“ režisa 
vo Gilys, skautišką parodėlę pa 
ruošė Abelkis, paskaitėlę skai 
tė Barmienė.

Lietuvių skautų įkūrėjui P. 
Jurgėlai pasiųstas sveikinimo- 
-padėkos diplomas, pasirašy 
tas visų Los Angeles skautų- 
-čių. Jo tekstą paruošė Gustai 
tis, nupiešė Medziukaitė.

Los Angeles skautams vado 
vauja Ramiojo vandenyno rajo 
no vadas Myk. Naujokaitis, tu 
rintis visuotiną vietinių skau 
tų pasitikėjimą. — s — 

lygiai 12 vai.
Labai prašome visus lietu 

vius atsilankyti į susirinkimą. 
Ta proga bus įdomus praneši 
mas apie P. L. Seimą New Yor 
ke. A-kės Valdyba.

madienį gruodžio 29 d. per 
Our Lady of the Rosary baž 
nyčią ten atlaikius prel. Lang 
lois, asistuojant kun. P. Shil 
ler ir L. Bohn gedulingas mi 
šias, palaidota Heaven Rest ka 
pinėse, Howard Ave E. V. V.
IMIGRACIJA 1958 METAIS 

SUMAŽĖJO
Kaip rodo statistika, per pii 

muosius devynis 1958 m. mė 
nesiūs į Kanadą Įvažiavo 100. 
131 imigrantas. Pereitais, t. y 
1957, m. per tą patį laiką įva 
žiavo 244.266 imigrantai. Iš 
įvažiavusių šiais metai* didžiau 
šią grupę sudaro imigrantai iš 
Britų salų — 22.620, toliau se 
ka iš Italijos — 21.281, Vok. c 
tijos — 12.202, JA V-bių — 
8.043 ir Olandijos 6.838.

Atėjus žiemai, įsigaliojo įp 
rasti imigraciniai suvaržymai, 
pradėję veikti nuo spalio 31d. 
Pagal tuos suvaržymus žiemos 
metu gali įvažiuoti tik Kana 
dos piliečių artimi giminės il
tie asmenys, kurie būtinai rei 
kalingi ir nesurandami Kana 
doje.

Į šią pastarąją jieškomų spe 
cialistų grupę įeina gailestin 
gosios seserys, kvalifikuoti pie
no ūkio darbuotojai, namų pa 
tarnautojai, įskaitant virėjus ir 
tarnaites. Šalia to, iš Jungtinės 
Karalijos, Prancūzijos ir JAV 
įleidžiami dar šie specialistai: 
terapijos technikai, mokytojai, 
bibliotekininkai ir aichivarai, 
socialės globos tarnautojai, ma 
šininkės, įvairių raštinės maži 
nų darbuotojai, telefonistės, au 
to mechanikai, mėsininkai, me 
sos ir žuvies rūšiuotojai, kepė 
jai, grožio specialistai. (CS).
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DĖMESIO
Ne -1 minrantams

Kanadoje

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS 

DEPARTAMENTAS PRIIMA PRA-

ŽYMUS NUOLATINIAM APSIGY-

VENIMUI IŠ NE IMIGRANTŲ, 

KURIE ĮVAŽIAVO Į KANADĄ 

PRIEŠ 1958 M. RUGPJŪČIO MĖN. 

23 D.

JEI JŪS ATVYKOTE Į ŠĮ KRAŠ

TĄ KAIP NE IMIGRANTAI 

PRIEŠ ŠIĄ DATĄ IR NORĖTUMĖ

TE NUOLATOS APSIGYVENTI

KANADOJE, TURITE PRAŠYTI 

NUOLATINIO APSIGYVENIMO

ARTIMIAU ŠIOJE

ĮSTAIGOJE, GA

BET NEVĖ-

(„LANDING")

IMIGRACIJOS 
LIMAI GREIČIAU,

LIAU KAIP 1959 KOVO 1 D.

VISI PRAŠYMAI BUS APSVARS-

TYTI INDIVIDUALIAI. ATSI-

ŽVELGIANT Į IMIGRACIJOS 

REIKALAVIMUS.

PO KOVO 1 D. 1939 M. PRAŠY

MAMS DĖL NUOLATINIO APSI

GYVENIMO IŠ NE IMMIGRANTŲ

BUS GRIEŽTAI TAI-KANADOJE 

KOMI IMIGRACIJOS AKIO IR 

NUOSTATŲ REIKALAVIMAI.

f

DOVANŲ SIUNTINIAI J 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.

Ellen Fairclough, 
ubest ir hiiii/rucį !<>•< Ministers

Verdun PO 6-5641 g*

I
 HICKSON GROCERY
ALUS ir MAIŠO PRODUKTAI!

Pristatymas nemokamai S
241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas $

| SIUNTINIAI I
LIETUVON IR į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS | 

j per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. j

1 Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
L per Janiną ADOMONIENĘ.
1; Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- 
1 džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, $ 
« akordeonus, dviračius, maistą ir tt. »
S Užsakymai iš kitur priimami paštą.
§ Siuntiniai pilnai apdrausti.
$ Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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£ Taupykime ir skolinkime* kooperatiniame bankelyje
| „TALK A“.

į Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už
•j naskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

I
 Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai.

vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v.

i iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St.
■J N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

ŠALPOS FONDO

t

PASINAUDOKITE 
S L A PAGALBA 

nelaimes ir ligos atveju
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) 

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į 
mėnesj ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skambinkite: 
ST. JOKŪBAITIS (Centrinis 
L. Rickevičienė —KO 0-7668 
H. Chvedukas —LE 4-1528 
A. Dūda —RO 9-4612

KREIVO KANADIEČIO KREIVAS PABALTIEČIŲ 
VAIZDAVIMAS

Atstovas) —
V. S. Mastis
O. Indrelienė
A. Paulauskas

LE 4-0773
—LE 2-6513
—LE 1-8522
—LE 6-3545

” SPAUSTUVE99-

Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.

aukų vajus numatomas baigti 
sausio mėnesj. Jo v-bos p-ko J. 
Giedraičio skaičiavimu šį karta

filmas „Attilla“ su Anthony 
Quinn ir Sophia Loren ir prie 
de „The Devils General“ su PAJIESKOJIMAI PADĖKOS

bus surinkta daugiausia aukų 
— galimas daiktas, kad bendra 
suma sieks apie 1500 dol.

Iš Hamiltono kaimyninių 
vietovių gražiausiai pasirodė 
Tillsonburg, Ont. lietuviai. Šio 
je apylinkėje aukas renka encr 
gingoji S. Šernienė, kuri gruo 
džio 27 d. laiške pranešė, jog 
turi jau surinkusi per 100 dol. 
ir tą gražų artimo meilės dar 
bą tęsia toliau.

Hamiltono ŠF v-bą šiuo me 
tu sudaro 3 asmenys—J. Gied 
raitis, senj. — p-kas ir nariai 
O. Stonkienė, 102 Ontario 
Ave. ir K. Mikšys. Šiai ŠF v- 
bai, parodžiusiai didžiausią iki 
’šiol intensyvumą ir sugebėji 
mą, priklauso visų mūsų pade 
ka ir pagarba!

Kas dar norėtų prisidėti 
prie šio aukų vajaus, tuojau 
Įdėkite į voką savo auką ir siųs 
kite šiuo adresu: St. Bakšys,
38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont.

LN KINAS DELTA 
per 1958 m. lapkričio mėnesį 
turėjo pajamų $3,199-80 ir iš 
laidų $2,518.41. Grynas lapkr. 
mėn. pelnas $681.39 arba $31.
39 daugiau, negu buvo gauna 
ma už jį nuomos.

LN kine Delta rodomas šį 
savaitgalį sausio 8—10 d. d.,

iš

Curt Jurgens.
Nuo sausio 12 d. visą savai 

tę eis puikus filmas su Danny 
Kaye ir Nicole Maurey —„Me 
and the Colonel“ ir priede spal 
votas „Gunman's Walk“ su 
van Heflin ir Tab Hunter.

Kviečiame visus tautiečius 
šiuos filmus pamatyti. Ypač re 
komenduojame „Attilą“, kuris 
buvo hunų vadas, atvykęs su 
savo šaunia kariuomene iš Ry 
tų ir dėl savo žiaurumų buvo 
vadinamas „Dievo R> kšte“.

ALYVOS PER NF 
UŽSAKYMŲ 

komisą per lapkričio mėn.
Gillies-Gay b-vės gauta gruo 
džio 20 d. 9 5dol. Už šią para 
mą labai dėkojame šiems asme 
nims: J. Asmenavičiui, A. Gar 
kūnui, J. Trečiokui ir J. Deks 
niui, kurie naujai užsisakė aly 
vą ir už tai nuo kiekvieno jų 
gauta po 15 dol. Po 5 dol. gau 
ta už šiuos, antrus metus per 
kančius alyvą iš minėtos b-vės, 
asmenis: J. Hnatow, V. Orlic 
ką, E. Mickūną, J. Durniak, A. 
Krakaitį, J. Vilimą, 148 Ros 
lynAve. S ir B. Gražauską.

Visiems nuoširdus ačiū 
prašome kitus tautiečius 
kreipti alyvos pirkimą per 
Namu Fonda. Skambinkite St. 
Bakšiui, JA b-4662. Sk. St.

ir 
pa

Didelio tiražo populiarus 
žurnalas „Liberty“ talpina ei 
lę straipsnių apie Kanadoje gy 
venančias tautines grupes. Sau 
šio mėn. numeryje į vieną tokį 
straipsnį buvo sugrūsti pabal 
tiečiai.

Autorius Frank Rusby, su 
rinkęs medžiagą iš Įvairių, bet 
atsitiktinų šaltinių bei savo gal 
vos, privėlė gerą pluoštą nelik 
slumų ir savo naiviu leportavi 
mu, vietomis pabaltiečius pa 
statė jei ne užgauliom tai bent 
kvailon švieson.

Straipsnelis pailiustruotas 
gausiom nuotraukom. Įdėtas 
atvaizdas Kanados stalo teniso 
meisterio Pr. Gvildžio, kuris 
tačiau pažeminamas j Ontario 
čempionus. Kitoje, iš penkių et 
ninių gražuolių tautiniais dra 
bužiais dėvinčių būrio, lietuvai 
te nurodyta rodos buv. Miss To 
ronto ukrainietė Lenchak. Yra 
torontietis pranciškonas Te 
vas P. Barisa, teikiąs pirmąją 
komuniją ; dvi montreahetės au 
dėjos prie staklių ir pereitą ru 
gsėji iš Lietuvos atvykusi jau 
na žydaitė, kurios aprašymui 
paskirti pirmi du puslapiai.

Toliau pabaltiečiai tvirtu to 
nu pristatomi, kaipo nedrąsūs, 
užsidarę žmonės. Baltų Mote

į 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.

20 kg cukraus $20.95
20 kg taukų...........$38.80
20 kg ryžių...........$24.65
20 kg sviesto .... $52.45

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 pridėti $1.50, o iki ’C kg—$2.50)
Siuvama kojinė masina 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., 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Ju raiti*.

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

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

Sav. A. KALŪZA

plaukiančiu“ balsu per Toron 
to CKFH perduodąs „Tėvynės 
prisiminimus“.

Užsiminta ir apie naujųjų pa 
baltiečių spaudą. Isabel Matu 
sevičiūtė tvarkanti gražų žur 
nalą „Moteris“, leidžiamą 50001 
narių turinčios Liet. Katalikių 
Moterų Dr-jos. Apie šią redak: 
torę rašoma:

„Nors ji rašo apie madas ir 
(reikalus) šeimininkėms, įsa. 
bei save vadina „paprasta ir 
vieniša sena merga, frustruota 
jūsų mechanizuotame gyveni 
me. . .“ Ji atvyko į Torontą su 
10 dol. ir be anglų kalbos. . .” 
Aš jaučiuosi, kaip nuobodžiau, 
jąs ir sugautas tigras, ji sako.. 
Dažnai kandžiojau savo pirš. 
tus, kai mintys skrajojo praei 
tyje. Ji nusijuokė, gal jeigu iš 
tekėčiau — net ir už nelietu 
vio, ne kataliko, — heaven he 
Ip me! — gal būt nebūčiau ne 
laiminga atsiskyrėlė, nuošali 
nuo socialinio gyvenimo Kana 
doje“.

Dr. Adolf Šapoka, „Tėviškės 
Žiburių” redaktorius papasa 
koja vieną dėl anglų kalbos ne 
pažinimo susidariusį linksmą 
nutikimą. Dr. Šapoka randąs, 
kad jo skaitytojai labjausiai do 
misi sportu, bet populiariausiu 
esąs juokų skyrius. Kadangi jo 
tėvas ir brolis mirę Sibire, jis- 
mėgstąs spausdinti politinius, 
juokus apie sovietus. ( !?)

Tai toks lietuvių gyvenimo 
Kanadoje vaizdas pagal „Liber 
ty“ žurnalą.

Malonu, kad svetimieji mus 
geru žodžiu pamini, vargus ir 
laimėjimus aprašinėja, bet kuo 
met tai daroma labai ribota ra 
šytojo inteligencija (protingu 
mu), tenka tiktai guostis, kad 
„Liberty“ neskaito šviesesni 
Kanados žmonės. Bs..

— Mandrijauskas Stasys, 
sūnus Prano, gyvenęs iki 1942 
metų Kėdainių apskr., Krakių 
valsč., Gaidelių kaime, pajieš 
komas Skerienės Bronės, jo se 
sers, gyv. Kaunas 18, Šlaito 
g-vė Nr. 17-3.

tei Kehla lūpoms įdedama pa 
saka: „Mes iš Paltijo kraštų 

R esame labai lėti entuziazmui.
Daleiskite, kad ką nors mūsiš 
kių paklausite: „Ar manote, 
kad šįryt bus lietaus?!“ Mes 
palaukiame iki rytdienos ir tuo 
met atsargiai atsakome: „Taip, 
vakar lijo!“

Sustokime tik prie lietuvius 
liečiančių vietų.

Lietuvių Bendruomenės Van 
couveryje pirmininkė Zita 
Katilienė nuoširdžiai pasakoja 
pabėgimo iš Lietuvos vargus. 
Taip pat Kaulienė porino apie 
raudonųjų nežinojimą, kaip pa 
sinaudoti W. C- ir pridėjo kele 
tą populiarių antisoviėtiškų 
anekdotų.

Kalbamasi su Aušros Vartų 
par. klebonu Jonu Borevičiu 
mi. Jis apskaičiuojąs, jog Mont 
realyje esą apie 10.000 lietu 
vių, daugelis pasižymėję moks 
le bei profesijose. Aprašytas 
MacDonald College magistro 
laipsnį gavęs Petras Liikoševi 
čius, kuris dabar žemės ūkio 
departamentui gelbsti jaunų 
augalų importavime. Petras pa 
sigendąs strimalių ir silkių, ku 
rių Baltijos kraštuose buvo 
daug sunaudojama pagrindi 
niam patiekalui. . .

Iš Įvairių pabaltiečių radio 
programų pažymimas John Ro 
bert Simanavičiaus, „saldžiai

I
A.E, McKAGI E| 

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras v
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VICTOR D. ALKSNIS

A dvokatas-Notara*
62 Richmond St. West 
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MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 2-ro psl.

mos tokios lažybos įvyko Ita 
lijoje, kada kunigaikštytė Da 
rata Del Pridlo, po rungtynių,, 
basa, vergo rūbais ir prikalta, 
retežiais prie arklių tempiamo, 
vežimo, žygiavo Romos gatvė: 
mis. Mat jos futbolo komanda: 
Lazio Roma, pralaimėjo rung 
tynęs prieš AS Romą 3:1, o 
prieš rungtynes ji taip buvo, 
„susikirtus“, jeigu Lazio Ro> 
ma rungtynes pralaimėtų. Be 
abejo, kunigaikštytei rūpėjo, 
taip pat ir reklama.

— Futbolo rungtynėse Itali 
ja lygiomis sužaidė su Čekoslo 
vakija.

— Lenkijos krepšinio pirme 
nybėse Varšuvos Legija pralai 
mėjo Krokuvos Vyslai 88:116. 
Pirmauja Vysla, prieš Varšu 
vos Polonia. Moterų grupėje 
pirmoje vietoje randasi studėn 
tės — AZS ir Krokuvos Vave 
lio klubai.

— Lenkijos augštąją futbo 
1° lygą sudaro dvylika koman 
dų, kurių penkios yra iš Silezi 

$ jos, po dvi i šVaršuvos ir Kro

Sveikiname Naujų Metų pro 
ga, daug laimės ir sveikatos ir 
■nuoširdi padėka mielai sese 
riai Johanai Cukurienei, kuri 
nors sirgdama, bet ryžosi pa 
daryti mums didelį malonumą 
— aplankyti mus ir dalyvauti 
mūsų Šeimos šventėje. Jos dūk 
rai Jadvygai, žentui Aleksand 
rui. Jų sūnui inžinieriui Petrui, 
gerbiamiems kaimynams iš Lie 
tuvos—Jonui ir Barborai Spit 
liams ir jų.sūnui atsargos leite 
nantųi Alfonsui, brangiam 
prieteliui Jonui Montvidui už 
atvežtas' brangias ir gausias do 
vanas jaunavedžiams ir visoke 
riopą nuoširdų padėjimą vestu 
vių metu tariame nuoširdų 

jimo bazė yra jau paruošta žie ačiū — Jums visiems, mieli gi 
mai, tačiau joje stokojama. . . 
slidžių. Tuo tarpu tame pačia 
me Nr. tik jau antrame pusią 
pyje, Vilniaus sporto reikme 
nų parduotuvės vedėjas Šer 
man, sako, kad krautuvė gavo 
iš Kauno ir Vilniaus labai daug 
slidžių. Lietuviška patarlė sa 
ko: ylos maiše nepasiepsi. Kau 
ne tuo tarpu, ir šiemet nenuma 
tomą įrengti čiuožimo tako. Sa 
koma, kad tai kauniečių tradi 
cija.

— Italijos futbolo „Totoca 
lico“ (rungtynių pasekmių spė 
jimai ir tuo pačiu piniginiai lai 
mėjimai) yra stipriausias 1960 
m. Olimpiadės finansuotojas. 
Beveik 15 mil. dol. 1958 in. iš 
„Totocalico” buvo pervesta 
Olimpiniam Komit-ui stadiono

— Austrijos Užsienių Reika 
lų Ministerija greičiausiai už 
dra'us bet kokias rungtynes sa 
vo klubams su vengrais.

—• Futbolo rungtynių pasek 
mės: Turkija - Bulgarija 0:0, 
Prancūzija - Graikija 1:1. 
riampolietis R. Petronis ir Vii 
ties kolūkio atstovė S. Jurgelai 
tytė. Komandiškai nugalėjo Ju 
rbarkas prieš Mariampolę ir 
Jiezną.

— Lietuvos tinklinio pirme 
nybėse vyrų ir moterų grupėse 
pirmauja KK Instituto studen 
tai.

— Vilniškio dvisavaitinuko 
„Sportas“ redakcija persikėlė 
iš Stalino prosp. (Gedimino 
g-vės) į Komjaunimo g-vę.

— Šiaulių Elnias, paskutinė 
:se futbolo rungtynėse įveikė 
B klasėje pirmaujantį statybi 

minką, pasekme 5:0.
— Kauno miesto sporto 

mitetas nusprendė įrengti 
:met daugiau čiuožyklų.

— Lietuvos ledo rutulio A 
klasės pirmenybės įvyks Kau ’ 

:ne vasario 2 — 8 d. d., jaunių 
varžybos vasario 13—14 d. d. 
Vilniuje. Taip pat vasario 27 

■d. bus pradėtos Kaune žiemos , 
lengvosios atletikos pirmeny 1 

’.bės.
— Sausio mėn. Minske įvy 

^ksta bokso rungtynės, kuriose 
dalyvaus Lietuvos, Gudijos ir 
.Lenkijos boksininkai. Vasario 
men. Leningrado bokso rinkti 
mė lankysis Vilniuje . K. B.

Budgošč ir Gdanskas. 1958 m. 
meisteriu tapo LKS komanda 
iš Lodzės. Rekordinį žiūrovų 
skaičių susilaukė šios komah 
dos rungtynės su prieškariniu 
meisteriu Ruch, kurias stebėjo 
85.000 žiūrovų.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Kaip rašo vilniškis „Spor 

tas", Vilniaus spartako slidinė

ko 
šie

minės ir prieteliai.
Užsakau Jums laikraštį Ne 

priklausomą Lietuvą, kad ji 
per ištisus metus landytų Jus 
kas savaitę su įvairiomis žinu 
temis iš Kanados ir iš viso pa 
šaulio ir primintų Jums mūsų 
gilią ir nuoširdžią padėką.

Ona ir Klemas Meižiai. 
Hamiltonas.

SUDBURY, ONT..
Atkelta iš 3-čio psl. '

Gruodžio 22 d. vyko balsavi 
mo keliu kontrakto priėmi 
mas, vykusiuose sekmadienį 
susirinkimuose, prezidentas 
pranešė, kokiom sąlygom susi 
tarta ir net išsireiškė, kad išpeš 
ta iš kompanijos visa, ko nore 
ta. Ir keista: tik pasakius, kad 
išsiderėta, atlyginimo pakeli 
mas ir 40 vai. darbo savaitė, 
vienas iŠ „brolių“, sėdėjusių 
salėje, pasviro ir išvirto su kė 
de. Tai buvo Mr. Kovolček. 
Jis gavo širdies smūgį ir 
išneštas iš salės nebeatsiga 
vo. Gal tai džiaugsmo, gal ki 
toks smūgis; kompanija ir uni 
ja gal aiškinsis savaip. Tokia 
jau mainerio dalia: liftu nuva 
žiuoja žemyn, bet augštyn gali 
būti išneštas neštuvuose, o ta 
vo lunch bocks išveš augštyn 
tavo bendradarbis.

Kaip p. Solskis patarė, taip 
balsų dauguma ir pasisakė už 
kontrakto priėmimą. Kiek dau 
giau nepageidavo, kad unijos 
nario mokestis į fondą būtų pa 
didintas $1 — iki $4.50 ir iš 
skaitymas vistiek bus pradėtas 
tik nuo sekančio balandžio m.

Ir summa summarum, atro 
do, pagalba, iš kompanijos nau 
jam kontraktui buvo išpešta be 
veik .visa, ko norėta.

Nauja sutartis įsigalioja 18 
59. I. 2 d., kuria atlyginimas 
padidinamas 1%, nuo 1960 m. 
— 2% ir nuo 1961 m. — 3% 
bei suteikiama kitokį pagerini 
mai. Kaip daiktas ,taip ir kraš 
tas, turi savo gerą ir blogą pu 
sę, kurią tenka pažinti ir at 
skirti. Darbininkų valandinis 
atlyginimas svyruoja nuo 2.0 
% iki 2.80% dol.

J. Valančius.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

XK
$ I ietuviai advokatai
| NEIMAN. BISSETT

* sreur-
I Barrister*, Selicitor*,
'1 ’Votary Puhtic.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

k ” e y d e n Street 
ijjnrtnb B)nr>r ir Vongle) 

f-ronfo S Qnt
i TeL Ofice WA 495W1
į . Re*. BE 3 0978

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

Darbo valandos:
Pirrnad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir —9 v. vak.
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9- vai. vakaro.
Tiečiad. ir ketvirt. nuo 1(L—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. ’ TeLLE 2-8723.

K
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Kviečiame Spaudos Balinu sausio 10 dieną
Baliuje kalbės prieš mėnesi iš Lietuvos atvykęs lietuvis

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS šį ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 10 DIENĄ, KARALIŠKOJE SLOVAKŲ SALĖJE, 

7220 HUTCHISON ST. PRIE PARK AVE. IR JEAN TALON SANKRYŽOS

Spaudos baliaus programoje bus:

L ŠOKIAI, GROJANT DIDELIAM IR GERAM 
ORKESTRUI.

2. VEIKS BUFETAS SU VISOKIAIS GĖRIMAIS.
3. BUS TURTINGA LOTERIJA, KURIOJE BUS LABAI

VERTINGŲ FANTŲ:
a) Dailininkės A. TAMOŠAITIENĖS išaustas SUVAL 

KIEČIŲ TAUTINIS MOTERIŠKAS DRABUŽIS:
b) DU IŠLOŠIMAI KOSTIUMAMS ar PALTAMS kiek 

vienas po 50 dolerių, užsisakant tai per MAMERTO 
MAČIUKO SIUVYKLĄ;

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI IR TUO PAREMTI SAVĄJĄ SPAUDĄ.

A\<) X r-J’H I \l
APIE MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIŲ, 

kuris įvyks šį šeštadienį ir ku 
rin kviečiami visi tautiečiai su 
savo pažįstamais, skaitykite 
plačiau skelbime.
ŠAUKIAMAS MASINIS LIE

TUVIŲ SUSIRINKIMAS
Ryšium su įvykiais Vatika 

ne, šį sekmadienį, sausio 11 d., 
tuojau po pamaldų Aušros Var 
tų salėje šaukiamas masinis lie 
tuvių susirinkimas, kuriame 
kviečiami dalyvauti visi lietu 
viai. Bus pranešimai, svarsty 
mai, rezoliucijų priėmimas, V. 
si dalyvaukime.

Seimelio Prezidiumas.
KANADOS LIETUVIŲ 

CENTRO TARYBOS 
NARIAMS

Sausio 18 d. sekmadienį, 2 
vai. 30 min. NL patalpose sau 
kiamas KLCT posėdis. Visi 
KLCT nartai kviečiami daly 
vauti. KLCTT Prezidiumas.

SP. B-VĖS NEPR. LIETU 
VOS NARIAMS

Sausio mėn. 16 d., penkta 
dienį, 8 vai. vakaro įvyksta N 
I. spaudos b-vės valdybos ir 
direktorių posėdis. Visi malo 
niai kviečiami dalyvauti. Sekr.

QUEBEC
„Le Club International de 

Quebecc" darys savo susirinki 
mus Y. W. C. A. patalpose ant 
padieniais 7.30 vakare, prade 
dant sausio 13 diena. Klubo 
tikslas — sudaryti progą nau 
jai atvykstantiems susitikti sa 
vo senus ir naujus draugus. Be

to, klubas vystys Įvairią bend 
ruomeninę veiklą, sudarant ga 
limybę norintiems prisdėti.

STUDENTŲ ŽINIAI 
pranešama, kad Šį penkiadienį, 
sausio 9 d., 8 vai. vakaro, Auš 
ros Vartų -ąlėje šaukiamas vi 
suotinis Montrealio lietuvių 
studentų susirinkimas aptarti 
veiklai ir nustatyti ateičiai pla 
nūs. Visi studentai kviečiami 
dalyvauti.

SKAUTŲ PARENGIMAS
Sausio 31 d. „Neringos' sk 

aučių ir „Geležinio Vilko Skau 
tų Tuntai Aušros Vartų para 
pijos salėje ruošia Šiupinį-Šo 
kių vakarą. Visos organizaci 
jos prašomos tą dieną rezervuo 
ti skautams ir skautėms.
• Pp. Kubilių šeima sekmadie 
ni krikštijo savo naujagimi. 
Krikšto apeigas atliko AV kle 
bonas kun. J. < Borevičius, pa 
šventinęs ta proga ir pp.iKubi 
lių namus. Krikšto tėvais buvo 
Aušra Lukoševičiūtė su Rimu 
Jurkum.
• Jaseckas Juozas susirgo ir 
atsigulė Į Lachines ligoninę.
• O. C. Guzevičiai susilaučė sū 
naus.

71. J. Kinderisb............. $1.00
72. M, Leknickienė — Kavai 

virti puodukas ir kvepalų.
73. J. Leknickas—Vyno bonk.
74. j. Vilkelienė — Vyno bnk.
75. J. K. — Patefono plokšt.
76. L. Morkūnienė —. .$ 1.00
77. A. Rugienis —. . . .$ 1.00
78. L. Balzaras ... Vyno bnk.
79. O. Glaveckienė $ 1.00
80. A. Mockus ................... 2.00
81. J. Pakulis .....................1.00
82. J. Geležiūnienė, Staltiesių.
83. J. Rimkus................. $ 1.00
84. A. Jurjonas ..............$2.00
85. A. Jonelis . . .
86. J. Kurilavičius.........$1.06
87. O. Gečienė, Arbatai setas.
88. K. Žemaitienė . . . 1.00
89. G. Stropus................ $1.00
90. E. Vaupšas...............$1.00
91. J. Mačiulienė...........$1.00
92. K. Toliušis...............$2.00
93. V. Erslovas...............$2.00
94. M. Lukošienė...........$1.00
95. Al. Pakulis .............. $2.00

Spaudos Baliaus loterijai aukojo:
96. B. Bendžienė, Arbatninkas.
97. Mažulaitienė. Kavai setas.
98. S. Balsienė. Kojinės.
99. A. Ljipenat. Kojinės mo 

teriškos ir 2 por. vyt.
100. 1. Bendžaitis. Karolių set.
101. Dr........... ................... $ 5.00
102. P. Vitas . .................$1.00
103. P. Jakubka ............ $5.00
1C4. Pov .Jocas. Alaus dėžė. 
105. H. Adomonienė. Šokolad.

Visiems už fantus nuoširdus 
ačiū.

Kas šiame sąraše nepaskelb 
ta, bus paskelbta sekančios sa 

. $ 1.00 vaitės NL n-ryje. Be to, yra tau 
tiečių pasižadėjusių Spaudos 
Baliaus loterijai fantų atvežti 
atvykstant Į balių, 
bus paskelbti. Kas dar būtų 
malonus paremti Spaudos ba 
liaus loteriją, maloniai prašo 
mi atvykstant į balių urauge at 
vežti ir fantus. Visiems būsi 
me nuoširdžiai dėkingi ir visus 
paskelbsime su padėka. NL.

jie irgi

c) SIUVAMOJI MAŠINA, aukota p. Kvietkausko.
d) Daug įvairių ir Įdomių Fantų.
e) Bus premijuojami šokiai ir staigmenos.
f) Įėjimas Į balių, kaip pernai, 1.50, įskaitant užkandą, 

kuriai K. Lukas aukoja kalakutieną.
BALIAUS PRADŽIA 7 valandą vakaro.

NL.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SU 
KILIMO IR M. JANKAUS 

MINĖJIMAS.
Praeitais metais suėjo 100 

m. nuo didžiųjų lietuvių, ausri 
ninku V. Kudirkos n M. Jan 
kaus gimimo. K. L. B. Toron 
to apylinkė ruošėsi juos gruo 
džio mėn. paminėti, bet dėl me 
ninės dalies iširimo teko minė 
Įima atidėti. Todėl dabar nutar 
ta M. Jankaus 100 m. gimimo 
minėjimą daryti kartu su Kiai 
pėdos krašto sukilimo minėji 
mu, būtent, sausio 25 d. Pran 
ciškonų parap. salėje. Mineji 
mą ruošia M. Lietuvos Bičių 
lių dr-jos Toronto skyrius ir 
KLB Toronto apyl. Tam tiks 
lui sudaryta i štų organizacijų 
valdybų bendra minėjimo ren 
gimo komisija.

T. L. CHORO „VARPAS“ 
6-ŲJŲ METINIŲ 

KONCERTAS
Neseniai su dideliu pasiseki 

rnu koncertavęs Chicagoje, T. 
L. choras „Varpas" ruošia sa 
vo 6-ajam gimtadieniui atžy 
mėti koncertą, kuris jvyks sau 
šio 24 d., šeštadienį, prisikėli 
mo parapijos salėje. Prograrno 
je numatyta visa eile dar ne 
matytįi Toronte kūrinių.

Koncerte talkininkaus sol. 
V. Verikaitis ir pianistas Ma 
rio Bernardi. Po koncerto gt^ 
ram orkestrui grojant, įvyk# 
balius su visais tai progai nu 
matytais priedais.

Pakvietimai, kurių kaina $ 
1,50, iš anksto gaunami pas 
varpiečius, o koncerto dienoje 
— prie įėjimo.

DR. J. 5 E M O G A S 
Office 5441 Bannantyne 

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

GALINTIEJI DAINUOTI
labai prašomi po kiekvieno sek 
madienio pamaldų pasimokyti 
su choro vedėju p. Ambrozai 
žiu ir užsirašyti į chorą. Arti 
nas Vasario 16 minėjimas, rei 
kės pasirodyti ir prieš svečius, 
kurie, beabejo, žavėsis lietuviŠ 
ka daina. Todėl mėgstantieji 
dainą kuo skubiausiai prašomi 
įsijungti į chorą.
• Pp. Skučai persikėlė gyven 
ti į naujus namus, kuriuos pa 
šventino AV klebonas kun. J. 
Borevičius. Pas pp. Skučus ta 
proga iš Clevelando viešėjo pp. 
Nasvyčiai. Septintųjų krikšty 
nų ir šventinimo iškilmių pro 
ga pp. Skučai suruošė gražias 
vaišes.
• Mirė Petronėlė Lenkauskai 
tė-Gurinskienė, 52 metų, kilu 
si iš Mariampolės srities. Ve 
lionė paliko vyrą p. Gurinską 
ir du sūnus — Albertą ir Edą. 
Pašarvota 790 St. Croix. Lai 
dotuvės šį antradieni 2 vai. po

| ADVOKATAS 
IsTASYS DAUKŠA, LL. D.

« Suite 25—26

PARDUQDAME:
Rosemount Blvd, ir 15 Ave.
Visiškai atskirą dupleksą, po 
5 atskirus kambarius, su šildy 
mu, dviejų mašinų garažu. Be 
veik naujas. Kaina’ $21,500. 
Paskola $13,500 — 6%. Gry 

nais $5,000.
Lengvi išsimokėjimai.

P. Adamoniš
DISTRICT ESTATE 

BROKERS —
VI 2-8501; RA 2-2472;

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

pietų.
• Mamerto Mačiuko siuvykla 
(žiūr. skelbimą) šiuo metu tu 

------  __ . grajjy kostiumų, kuriuos 
$ 152 Notre Dame St. E. $ parduoda papiginta kaina —
5 UN 1-8933 X

| DANTŲ GYDYTOJAS | 

Į Dr. J. MA LĮSK A 
I Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland)
TeLi PO 8-4547

I
 NOSIES, GERKLĖS IR | 

AUSŲ SPECIALISTAS 8 
IR CHIRURGAS

Dr. R. CMARUUCD
78 St. Joseph Blvd. W.Tel. PL 9958

Dr.E.Andpikaitfe;
956 SHERBROOKE E. į

Tel.: LA 2-7236 <

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, į

B. A„ B. C1 L. B
Suite 205 f ’

168 Notre Daine Si. E. 1 
Montreal. UNiversity 6-7026J

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

ligi Spaudos baliaus. 
Pasinaudokite proga.

• Pp. KerŠuliams artimieji 
Keršių nomuose suruošė 25 
tų vedybinio sugyvenimo 
kaktuves, kuriose dalyvavo ar 
ti šimto žmonių, atsinešusių do 
vanų ir linkėjusių ilgiausiu me 
tų.

pp. 
me 
su

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

, 7 augštas. ,
Tel.: AV 8-3115.

» Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 6-7025, 7—9 v. v

! NOTARAS I
8 MILTON W. WINSTON,!

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-41556

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. Adamoniš .........RA 2-2472
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. ž„ 
Star, La Press.

MOKSLAS VISOSE 
lietuvių šeštadieninėse mokyk 
iose prasideda šį šeštadieni, 
sausio 10 d.
• Augštesniųjų Lituanistikos 
Kursų pamokos prasideda Šį 
šeštadienj.

DŽIAMBORĖS FONDUI 
AUKOJO

Su giliu dėkingurrfu minime 
žemiau išvardintus asmenis, au 
kojusius Džiamborės Fondui: 
VI. Janušauskas 2 doi., P. Be 
leckas — 10 dol.
TRIJŲ KARALIŲ ŠVENTĖ 

— ANTRADIENĮ
Tai yra bažnyčios Įsakyta 

šventė, kurioje išimties keliu 
yra leista dirbti, bet šią dieną 
turime pareigą išklausyti šv. 
Mišių. Šią pareigą atlikti Mū 
su Išganytojo vardadienį, mes 
katalikai skaitysime sau už ypa 
tingą garb?- Trijų Karalių 
šventę A. V. bažnyčioje Mišių 
tvarka bus lygiai, kaip sekma 
dienį. Be to, bus Mišios ir va 
kare 8 vai. (A. V.).
• Seselę Feliciją, N. Pr. Sese 
lių Montrealyje vyresniąją, 
jos sesutės mirties proga nuo 
širdžiai užjaučiame. Mirė gruo 
džio 26 d. Kaune. Palaidota iš 
Kauno katedros.
• Užgavėnių blynų balių ren 
gia tradiciniai L. K. Moterų 
draugija vasario 7 dieną, A. V. 
salėjs. Be skanių blynų žada bū 
ti ir Įdomi programa.

Stausio 10 die 
ną, sekantį šeštadieni, A. V. 
bažnyčioje bus laikomos iškil 

’ mingos pamaldos 9 vai. ryto už 
Tėvo J. Kipo sielą. Buvę Kau 
no Jėzuitų gimnazijos moki 
niai ir Tėv. J. Kipo pažįstami 
maloniai prašomi dalyvauti pa 
maldose, (AV).

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINA9 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL S-551S

Toronto ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami gausiai atsilankyti i

KARNAVALĄ — KAUKIŲ BALIŲ, 
kuris įvyks sausio 10 <1. Prisikėlimo par. salėje. 

Pradžia 7 vai. vak.
Programoje pasirodys p. Orantienės baleto studijos 
šokėjos su gražia programa. įėjimo btletas laimės kelionę į 
New Yorką ir atgal lėktuvu. Geriausios kaukės dus pre 
mijuojamos. Turtingas ir įvairus bufetas. Šokiams gios 
geras ir smagus M. Ripkevičiaus orkestras. Įėjimas 1.50 et. 
Šis smagus ir jaukus vakaras ruošiamas paremti jūrų skau 
čių Vandenės laivo ir Šatrijos tuntus. Rengėjai.

PRANCŪZŲ KALBOS 
KURSAI

nemokamai neokanadiečiams 
prasidės 8 sausio, 8 vai. vak., 
1220 de la Montagne, Montre 
alyje. Kursų paskirtis yra — 
pagilinti prancūzų karnos prak 
tiką. Kursus ruošia Montrealio 
Katalikiškų Mokyklų komisija. 
• Kalėdojimas sekančią savai 
tę: N. D. G. ir Westmounte.

LAIŠKAI VATIKANUI
Atkelta iš 1-mo pusi.

Dr. J. Šemogas su Ponia, J. ir 
G. Rukšėnai, V. ir D. Daugėla 
vičiai, J. ir K. Smilgcvičiai, J. 
ir M. Juodviršiai, E. t J. Kar 
deliai ir kt.

Kanados lietuvius pasiekė pa 
sibaisėtiną nerimą kelianti ži 
nia, kad Lietuvos Ministro 
prie Šventojo Sosto veikla yra 
suspenduota.

Vatikanas nuo pat pirmos 
Lietuvos okupacijos dienos bu 
vo ta Aušros žvaigžde, Į kurią 
krypo Lietuvos, teisingai Po 
piežiaus Pijaus XII-jo ne kartą 
vadintos Marijos Žemės, ūuk 
rų ir sūnų širdys jieškan! teisy

bės, paguodos ir vilties sunkio 
je bedieviškojo bolševizmo oku 
pacijoje. Šventasis Sostas iki 
šiol nuoširdžiai globojo lietu 
vių tautą jos žūtbūtinėje kovo 
je už katalikų tikėjimo ir savo 
(autos laisvę. Tokios globos g 
raišką lietuviai, tiek kenčiant 
ji tėvynėje, tiek išblaškytieji 
po platųjį pasauli, laikė laisvo 
sios Lietuvos diplomatinę ats 
tovybę Vatikane.

Su didžiausiu nusisteoejimu 
ir širdgėla esame priversti pa 
reikšti, kad panaikinime Lietu 
vos atstovybės prie Vatikano 
mes Įžiūrime pripažnimą nctei 
sėtos Sovietu Rusijos okupaci 
jos laisvos Lietuvos ir dėlto 
reiškiame griežčiausią [notes 
tą.

Tačiau turėdami vilties, kad 
Šventasis Sostas dar kartą Šį 
reikalą persvarstęs Įsitikins, 
jog bet kokia nuolaida j&usBf 
komunistinei vyriausybei k>... 
likų, pakliuvusių Į jų okupaci 
ją, padėties nepalengvins — pa 
keis savo užsimojimą atšaukti 
pripažinimą legaliai Lietuvos 
atstovybei ir leis jai toiiau veik

į, TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve $

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

A. L 1 0 D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarnavimai, 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė. 
Toronto 3, Ontario.

Šia proga, teikitės priimti, 
Jūsų Eminencija, musų nuosir 
tižios pagarbos pareiškimą.

Kanados Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Centro Valdyba.

f: Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeiiūnas. RA 7-3120$ $ T . ( . i t? r ccn
ftVeikia sekmadien. H-l vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.$ $ e e onan‘ "5

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

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