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Naujienos iš pasaulio sostinės
GYVAS NAUJOS VATIKA NO POLITIKOS 

KLAUSIMAS

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS

1 ' Ryšium su Mikojano keliavi
X >nu po JV, PET paruošė ir kitų 

valstybių UN delegacijoms įtei 
kė pareiškimą.

Sausio 7 d. Vašingtone posė 
džiavęs PET Generalinis komi 
tetas išsamiai diskutavo Lietu 
vos ir Lenkijos Įgaliotų ininist 
tų postų panaikinimą. Tuo r ei 
kalu pasiuntė Popežiui telegra 
mą ir prašė, kad Vatikanas pri 
imtų PET atstovą, kuris savo 
ruožtu yra PET seimo vardu 
įteikęs Vatikanui savo pareis 
kimą. Tenka konstatuoti, kad 
visi PET egzilai ir generalinis 
komitetas labai vieninagi gina 
Lietuvos reikalus Vatikane.

Posėdžio Vašingtone proga 
Genasalšsus komitetas buvo pri 

' imtas Valstybės Departamente 
augŠtų pareigūnų, tvarkančių 
Europos ir pavergtųjų tautų 
reikalus. Įspūdis toks, kad Va 
šingtone, pavergtųjų atžvilgiu 
nesanti politika pakeista.
VLIKO TELEFONOGRAMA 

DĖL ĮVYKIŲ VATIKANE
Sausio 6 d. rytą iš New Yor 

ko buvo gauta ši teiefonogra 
ma: „Sausio 6 d. Vilko atsto 
vas iš Romos telegrama piane 
šė, kad Lietuvos Pasiuntinybė 
prie Vatikano pasilieka tokiu 
pat titulu, kaip Washingtone. 
„Osservatore Romano“, oficia 
lūs Vatikano organas, sausio 5 
d. paskelbė pirmame puslapyje 
vedamąjį, kuriame užtikrino, 
kad techniškai-juridiškos prie 
žastys, kurios trukdo Lietuvos 
Pasiuntinybei atnaujinti kre 
dencialus, nereiškia Pasiuntiny 
bės uždarymo bei Sovietų S- 
gos užgrobimo pripažinimo. 
Vliko Vykdomosios Tarybos 
atstovas tebėra Romoje. Toli 
mesnių Įvykių eiga bus praneš 
ta“. Vliko Prezidiumas.

Sausio 9 d. NL redakcija ga 
vo Gen. Konsulo iš New Yor 

' ko šį pranešimą:
K /LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW
YORKE PRANEŠIMAS

Sausio 6 d. gautomis tikro 
mis žiniomis iš Romos, Lietu 
vos Pasiuntinybė Vatikane pa 
liekama ir toliau veikti. Titu 
las, kuriuo veiks Pasiuntinybės 
vedėjas — charge d'aiiaires ar 
kitoks, dar nenustatytas. Įgaho 
tu Ministru jis negalės būti pri 
pažintas del to, kad šiuo metu 
negali gauti iš savo valstybės 
galvos naujų skiriamųjų raštų 
ir jų patiekti Popiežiui Jonui 
XXIII. Kaip bebūtų, tatai, esą 
momis sąlygomis, laikoma džiu 
ginančiu rezultatu, kuris pa 

■^įtlttas vieningomis pastango 
mis augštųjų lietuvių dvasinin 
kų Romoje, Jungtinėse Ameri 
kos Valstybėse ir kitur, plačia 
sios lietuvių visuomenės visa 
me pasaulyje ir visų Lietuvos 
diplomatinių pareigūnų.

Įvykių raida, prveduisi prie 
šios padėties susidarymo, bu

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Valteris Virkutis,

Winnipeg, Man...........10.00
V. Virkutis, siųsdamas NL 

Mašinų Fondui 10 dol. drauge 
neiškenčia nepareiškęs protes 
to prieš Vatikano nusistatymą 
degraduoti Lietuvos atstovybę. 

vo tokia: mirus Šv. Tėvui Pi 
jui XII, Min .St. Girdvainis, 
sekretoriaus lydimas, kaip ir ki 
tų kraštų atstovai, tuojau nuvy 
ko Į Castelgandolfo rūmus pa 
gerbti velioni ir pareikšti savo 
užuojautą Vatikano vyriausy 
bei. Abu Lietuvos pareigūnai 
dalyvavo kūno pervežimo pro 
cesijoje, kardinolų kolegijos 
priėmime, ir priėmime pas kar 
dinolą kamerlengą, iškilmingo 
se laidotuvėse ir, pagaliau, nau 
jai išrinktojo Popiežiaus Jono 
XXIII vainikavinoi iškilmėse. 
Netrukus po vainikavimo visos 
Pasiuntinybės gavo rastą, kad 
atstovai galės prašyti priėmimo 
pas Šv. Tėvą, įteikti jam nau 
jus skiriamuosius raštus. Lietu 
vos ministras tuojau nuvyko į 
Vatikano Valstybės Sekreto 
rijatą ir išdėstė savo ypatingą 
padėtį. Jam buvo pasakyta, kad 
jo padėtis bus svarstoma ir pa 
prašyta tuo klausimu Įteikti Va 
tikanui visą medžaigą, kas ir 
buvo padaryta, įteikiant atitin 
karną raštą drauge su išsamia 
dokumentacija apie Lietuvos 
tarptautinę teisinę padėtį, kitų 
valstybių pažiūras ir laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu, mūsų vei 
kiančiu atstovybių saraša, ir 
kt.

Įteikiant tą medžiagą, Lietu 
vos atstovui buvo pasakyta, 
kad kitų valstybių atstovai ga 
lės savo skriaimuosius raštus 
įteikti Naujųjų Metų proga, gi 
Lietuvos atstovo padėtis bus to 
liau svarstoma. Tasai pažadas 
svarstyti Lietuvos atstovo pa 
dėtį nedavė pagrindo imtis ko 
kių viešų veiksmų. Priešingai, 
turint galvoje reikalo opumą, 
nebuvo galima jo viešai kelti, 
kad nesudarius pamato nepalan 
kiam sprendimui. Tuo tarpu, 
Lietuvos Atstovas gavo dar 
kvietimą į naujųjų kardinolų 
paskyrimo iškilmes, kai Lenki 
jos atstovas jau nebebuvo pa 
kviestas. Tatai lyg teikė vii 
čių, kad Lietuvos atstovybės 
klausimo svarstymas Vatikane 
rutuliojasi palankiai. Tačiau, i 
tradicines Popiežiaus laikomas 
Kūčių naktį Bernelių Mišias 
Lietuvos atstovas pakvietimo 
jau nebegavo. Vatikano proto 
kolo skyrius Į pasiteiravimą pa 
aiškino, kad, vyresniųjų jsaky 
mu, Lietuvos atstovas pakvie 
timų ateityje nebegaus.

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
Šventojo Sosto negalėjo tiesiai 
kreiptis į visoumenę paramos 
ir ją informuotiti. Tatai būtų 
priešinga priimtai diplomat! 
niai praktikai, ir galėjo tik pa 
kenkti visam reikalui. Tačiau, 
jau gerokai iš anksto, kilus ski 
riamųjų raštų klausimui, buvo 
palaikomi ryšiai su Romoje 
esančiais augštaisiais lietuviais 
dvasininkais. Taip pat buvo su 
sisiekta su visais Lietuvos be' 
asmeniškais draugais, kurie ga 
lėtų turėti įtakos, ir prašyta jų 
užtarimo.

Kaip tikintis žmogus, jis dabar 
nerandąs kito kelio, kai tiktai 
grįžti į senąją lietuvių tikybą... 
V. Virkutis labai sujaudintas, 
kad Vatikanas, žemindamas N. 
Lietuvos atstovybę, tuo pačiu 
bent dalinai pripažįsta sovieti 
nį smurtą Lietuvoje.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečiu. 
Spaudos Bendrovės „Neprilt 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Šeštadienį, sausio 11 d., pra
ėjo gražiai. Nors į balių važia 
vimo laiku siautė didele audra, 
kuri neabejotinai daug žmonių 
sulaikė, bet salė, paruošta tū 
kstančiui žmonių, buvo artipii 
nė. Labai gražios publikos: da 
ug jaunimo, akademikų, studen 
tų, profesionalų — visų kartų 
ir visų amžių. Ypač gražu, kad 
labai daug jaunimo, kurio ir 
amžius ir ūpas labai derinosi 
su baliaus nuotaikomis.

Galėjome pasidžiaugti tikrai 
baliui tinkama sale, kurią yra 
pastatęs mūsų tautietis inž. p. 
Šablauskas. Salė tikrai puošni, 
erdvi, puikia ventiliacija, gar 
sine sistema, menišku apšvieti 
mu ir kit. patogumais.

Baliui grojo geras ii darbš 
tus orkestras, todėl ir pasišokti 
galima buvo lig valiai. Orkest 
r ui taurumo pridavė smuikas 
ir geros dainininkės, kurios šo 
kių muziką gerai įvairino.

Susirinkus publikos didžiu 
mai, NL redaktorius trumpu 
žodžiu dėkojo tautiečiams už 
atsilankymą, už fantus loteri 
jai, už aukas, už talką šiam pa 
rengimui, kuo yra paremiamas 
laikraštis, ir visus kvietė bend 
radarbiauti, duoti žinių apie ko 
lonijos gyvenimo įvykius, kad 
laikraštis atspindėtų Montrea 
lio lietuvių gyvenimą.

Baigęs trumpą žodį, N L re 
daktorius pasidžiaugė nepa 
prasta proga pristatyti baliaus 
dalyviams

Iš LIETUVOS A i VYKU 
SIUS TAUTIEČIUS.

Pirmiausia buvo pristatytas 
prieš du mėnesius iš Lietuvos, 
Žemaičių Naumiesčio, atvykęs 
pas gausią savo šeimą Vilius 
Štėras. V. Štėro šeima — 7 vai 
kai ir žmona — Montiealy gy 
vena jau keliolika metų, o jis, 
perėjęs sovietines bausmių įs 
taigas, patyręs rusų tremtį ir 
sunkius darbus bei ano gyveni 
rno sąlygas, tik dabar šeimą te 
pasiekė.

V. Štėras pasveikino visus 
baliaus dalyvius su naujais 19 
59 metais ir linkėjo visiems 
sėkmės ir laimės. P. Štėras pa 
sakė:

— Aš jus sveikinu, bet ži 
nau, kad visi Lietuvos žmonės 
jus norėtų pasveikinti, bet ne 
gali. Jūs, kaip matau, čia labai 
gerai ir linksmai gyvenate. Lie 
tuvos žmonės taip gi norėtų to, 
bet neturi galimybių.

NL red. paklausė p. Štėrą:
— Jūs, p. Štėrai, kiek žinau, 

plačiai pažįstate visą Lietuvą 
ir dabartines žmonių nuotai 
kas. Gal Jūs galite pasakyti: ar 
Lietuvos žmonės dabartine Lie 
tuvos būsena patenkinti ir ja 
laiko nekintamai pasovia, ar 
jie kitaip kaip nusiteikę?

— Lietuvos žmonės laukia 
permainų, nes nepatenkinti da 
kartine būsena, —- atsako p. 
Štėras.

— Gal Jums žinoma, iš kur 
jie laukia ir kokių tikisi per 
mainų?

— Vieni vienaip kalba, kiti 
kitaip, bet visi laukia permai 
nų, — sako p. Štėras.

Pristatydamas Ponią Stašiš 
kienę, NL red. sako, kad ji po 
14 metų tiktai galėjo grįžti į 
bendrą gyvenimą su vyru. P. 
Stašiškienei ilgiau teko gyven 
1t Lenkijoje. Jis ir klausia:

-—• Ar yra gyvenimo sąlygų 
pakitimas prie Gomulkos, paly 
ginus su stalininiais laikais?

— Taip, yra. Prie Gemulkos 
galima laisviau kalbėti, kai an 
ksčiau reikėjo tylėti, — atsako 
p. Stašiškienė.

— O ar yra koks skirtumas 
materialinių sąlygų atžvilgiu?

Gal prie Gomulkos susidarė
geresnės žmonių gyvenimo są 
lygos?

— Ne. Lenkija nuskurdus. 
Ir prie Gomulkos meožiaginės 
žmonių gyvenimo sąlygos liko 
tos pačios. Gyvenimas Lenkijo 
je sunkus, — sako p. Stašiškie 
nė.

Baliaus dalyviai retus atvy 
kėlius iš Tėvynės Lietuvos ka 
rštai sveikino ir nuošiidžiai 
pritarė redaktoriaus linkėjimą 
ms, kad susijungusios šeimos 
būtų laimingos.
LOTERIJA IR LAIMĖJIMAI

Loteriją tvarkė V. A. Dau 
gelavičiai. Biletus platino V. 
Daugelavičiene, p. Urbonienė, 
p. Girinienė, p. Stašiškienė, N. 
Kličiūtė, L» Šipelytė, T. Stan 
kūnaitė, M. Leknickicaė ir E. 
Kardelienė. Fantų organizavi 
mui daug aukojosi A. Kavaliū 
naitė.

Loterijos komisiją sudarė: 
M. Šulmistras, V. Pėteiaitis, 
S Jaspelkis, V. Štėras, P. Pet 
ronis ir H. Adomoins.

Loterija taip buvo vykdo 
ma: nupirktų biletų kuponai 
su biletų numeriais grąžinami 
komisijai, kuri juos dėžėje su 
maišo. Laimėjimai traukiami 
pradedant pirmu numenu ir 
baigiant paskutiniu, kuriais su 
žymėti fantai. Toks oūdas eli 
minuoja visiškai galimybę ką 
nors padaryti netiksliai ir fan 
tu laimėtojai yra tikri laimėto 
jai, „kaip loterijoje“.

Yra neatsiimtų fantų. Ligi 
sausio 30 dienos imtinai visi 
prašomi neatsimtus fantus atsi 
imti. Kas ligi sausio 30 d. neat 
siims fantų, bus laikomi juos 
paaukoję sekančių metų Spau 
dos baliaus loterijai.

Neatsiimti šie numeriai fan 
tų. (Čia nežymimi pirmieji du 
bileto numeriai — 34, nes jie 
eina per visus biletus): 8372; 
8313: 9378; 9194; 9570; 9691 ; 
8269: 9436; 9221 ; 9485; 8911 : 
8920; 8804 ; 9537 ; 8661; 8241; 
8328 ; 9101 ; 8754 ; 8775 ; 8610 ; 
9679 ; 9395 ; 8227 ; 8823; 8478; 
8784; 9497; 9116; 9413; 8708; 
9424; 9154; 8040; 8355; 8318; 
8781 ; 8200;8270; 8655, 8454; 
8741 ; 9055; 8428.

ŠOKIAI IR PREMIJOS
Baliaus eigoje buvo premi 

juojami trys šokiai. Premijavi 
mo komisiją, L. Giriniui pasiū 
liūs, buvo sudaryta: pirm. Jo 
nas Lukoševičius, nariai — p. 
Šemogienė, p. Smilgevičienė, 
J. Adomonis ir A. Urbonas. Už 
vaisą premiją gavo Vyt. Kudž 
ma su žmona ; užtango — p. 
Piečaitis su I. Šipclyte ir už 
suktinį — stud. Geležiūnas su 
p. Sakaityte.

STROPI TARNYBA
DOW patarnavimas buvo 

greitas ir paslaugus. Ponių it 
j^anelių tarnyba, nors nebuvo 
"ausi, bet nepaprastai darbšti 
ir stropi. Planuotoja buvo M. 
Leknickienė, o tarnyboje bu 
vo: J. Andrejauskienė, L. Pa 
lubinskienė, J. Rukšėnienė, M. 
Gudienė, I. Petronytė, J. Ma 
čionytė, R. Sližaitytė, T. Stan 
kūnaitė. Visos talkininkės pa 
rodė tikrą pasiaukojimą ir d i 
delį darbštumą, už ką joms pri 
klauso nuoširdžiausia padėki*.

Vyrų tarnyboje buvo: L. Gu 
Hąs, A. Navickas, P. Kaulakis, 
J. Trumpa, B. Abranionis, žino 
ma, KLCT prezidiumas vi 
sas — pirm. J. Leknickas, L. 
Girinis, H. Adamonis, L. Gu 
das.

Visoms tarnyboms, visiems 
suminėtiems asmenims ir visie 
ms atsilankiusiems į balių ir vi

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

MIKOJANAS CHICAGOJE SUTIKTAS...
Po „šilto" priėmimo Cleve 

landė ir Detroite Sovietų S-gos 
bosas Nr. 2 Anastas Mikoja 
nasj atvykęs į Chicagą sausio 
9 d., buvo „pasveikintas“ pike 
tuotojų su plakatais, sniego 
gniūžtėmis ir kiaušiniais. Ne 
žiūrint ketvirtadienį paskelbto 
prez. Eisenhowerio prašymo 
Mikojanui bei jo palydovams 
parodyti „the courtesy Ameri 
cans traditionally show visitors 
from abroad“, čikagiečiai, dau 
gumoje vengrai, lietuviai, lat 
viai ir lenkai, neprašytiems sve 
čiams suruošė gerą priėmimą.

Prieš pietus atvykus Mikoja 
no partijai į Midway aerodro 
mą, juos pasitiko nedidelė veng 
rų piketuotojų grupė su šū 
kiais: „Remember Oct. 24, 
1956!“, „Russia is 80 Times 
Bigger Than Hungary. What 
do you Need Hungary For?“, 
..The Time Works For The 
Devil“ ir kt. Čia vienas veng 
ras paleido kiaušinių saują, iš 
kurių nė vienas nekliudęs Mi 
kojano, sudužo ant jam vežti 
skirtos mašinos stogo.

Tuo tarpu kiti piketuotojai 
„svečių“ laukė ties Hiltono 
viešbuiču, kuriame Mikojano 
grupė turėjo išsinuomavusi 
kambarius. Šioje vietėje susi 
rinko apie 200 piketuotojų, ku 
rių plakatai skelbė karčią tie 
są: „Beware of Slave Trader 
Mikoyan“, „Mikoyan, you 
Butchered Budapest. When do 
you Intend Start on Chica 
go?“, „Drop Dead, Butcher Mi 
koyan!”, „To Hell with Red 
Murderers and their Friends“ 
ir kt.

Mikojanui atvykus prie Hil 
tono viešbučio, keli šimtai po 
licininkų turėjo daug vargo, 
kol apramino įtūžusią minią. 
Čia policija net buvo priversta 

VISA SAVAITĖ SUKASI
Net Kubos sukilimo užbaiga 

nustelbta Chruščiovo pasiunti 
nio, Anastaso Mikojano kelio 
nės po Jungtines Amerikos Va 
Istybes.

Mikojanas jau kalbėjosi su 
J. F. Dullesu, kuriam, perdavė 
savo boso pasiūlymus ir pagei 
davimus, o gal ir reikalavimus. 
Per Mikojano kelionių laiką 
Dulles su Eisenhoweriu aptars 
tuos pasiūlymus ir sausio 19 
d., kai bus priimtas pieziden 
to, galutinai išsiaiškins kelio 
nės tikslus.

Deja,
NĖRA JOKIO PAGRINDO 

IŠ MIKOJANO LAUKTI KO 
NORS GERESNIO.

Greičiausia Mikojanas siūlys 
kompromisus ir bandys laimė 
ti Maskvos diktatūrai visa, kas 
galima. Sukta sovietinė politi 
ka, Mikojanui atvykus, rodo 
dar didesnį suktumą. Todėl yra 
susirūpinimas, kad Mikojanas 
nebūtų atvykęs su kokiu nors 
„Trojos arkliu“.

Kai Maskvos politikai seka 
ri net Vatikane, ypač yra susi 
rūpinusi ALT ir visi egzilai. 
Todėl ir vieni ir kiti lanko Wa 
■ hingtoną. Nors ten įtaigoja 
ma, kad TAV politikoje niekas 
nekinta, bet

siems ką nors aukojusiems, 
nuoširdžiausiai dėkoja.

Beje, iš p. K. I .ūko padova 
notos kalakutienos buvo pada 
ryta savotiškas paštetas, kuris 
fu duona buvo labai skanus ir 
gerai tiko kaip užkanda.

NLirKLŲT.
y Lietuvos \ ■ •

■ / nacionalinė \

pavartoti jėgą, norint nustumti 
piketuotojus, kurie mojavo pla 
katais ir mėtė prieškomunisti 
nius lapelius.

Toks pats vaizdas buvo ir 
prie „Chicago Club” patalpos, 
į kurią po 1 valandos poilsio 
Hiltono viešbutyje atvyko Ma 
skvos atstovai. Šioje vietoje 
„svečiai“ vėl buvo pavaišinti 
kiaušiniu, kuris tačiau pataikė 
ant vieno policininko Švarko at 
lapo.

Taip pat piketuotojai buvo 
nuvykę ir prįe „Inland Steel“ 
kompanijos pastatu, kurios pre 
zidentas Edward L. Ryerson, 
buvo Kremliaus atstovų globo 
toju Chicagoje. Vakaie mažos 
grupės piketuotojų „svečius“ 
persekiojo ir kitose jų aplani:', 
tose vietose.

Visose vietose, kur tik Miko 
įanas buvo apsistojęs, praeiviu 
ms buvo dalinami afnikomunis 
tiniai lapeliai, pasirašyti „The 
American Fųiends of the Anti 
Bolshevist Block of Nations“.

Apie Mikojano „priėmimą” 
plačiai aprašė didžioji Cricagos 
spauda, o taip pat visą penkta 
dienį minėjo radio stotys ir te 
levizija. Visur piketuotojų tar 
pe buvo minimi ir lietuviai.

Mikojaną „išleisti“ sausio 10 
d. susirinko tik vtėni lietuviai, 
apie 35 asmenys, iŠ kurių dau 
guma buvo Don Varnas Ameri 
kos Legijono lietuviškojo pos 
to nariai su veteranų kepurė 
mis. Piketuotojų plakatuose 
čia nekartą buvo užsimintas ir 
Lietuvos vardas. Mikojano lėk 
tuvas, pasirengęs skristi į San 
Francisko, Midway aerodrome 
buvo išlaikytas 40 min.į nes ry 
tą buvo gautas pranešimas, jpg 
jame bus patalpinta bomba. Ta 
čiau apie 150 policihinkų iš 
kratė visus lagaminus, tačiau 
nieko įtartino nerado.

APLINK MIKOJANĄ
„atsrgumaS Gedos

NEDARO”
Kai Vatikanas degradavo 

Lietuvos Pasiuntinybę Mask 
vos naudai, ir kitais pasitikėji 
mais atsistoja pavojjngesnėn 
švieson.

Mikojanas netiesiogiai jau 
metė šūkį--— susitarti, dėl Ber 
lyno. Suktas pasiūlymas: pada 
ryti Berlyną neutraliu, kas neiš 
kia — atsižadėti į jį savo teisių 
ir likviduoti laisvą Vokietijos 
viduryje židinį. Mikojanas siu 
lo ir Kinijos pripažinimą. Tai 
vis ne nuolaidų, bet laimėjimų 
siekimai.

Tuo tarpu
KUBOJE SUKILĖLIAI 

PERVERSMĄ LAIMĖJO.
F. Batista pabėgo } JAV. Su 

kilėliai dabar keršija už buvusį 
režimą. Vyksta teismai, šaudo 
mi žmonės. Sukilėliai žada rin 
kimus tiktai po dvejų metų.

DE GAULLE PRADĖJO 
PREIGAS

kaip penktosios respublikos 
prezidentas sausio 8 d. Minios 
žmonių jį sveikino vykstantį į 
prezidentūrą Paryžiaus gatvė 
mis. Jis naują vyriausybę pave 
dė sudaryti M. Debrc. Socialis 
tai iš kabineto prieš tai jau pa 
sitraukė. Franko nuvertinimas 
ir nauji mokesčiai daug kam ne 
patinka. Bus sunkumų.

— Maskvoje nusinuodijo 
Chruščiovo sekretorius Aleks 
ander Usov, kuris žinąs, kad 
kompartijos suvažiavime Chruš 
čiovas būsiąs nuverstas, bet jis 
bijojęs apie tai Chruščiovui pa 
sakyti.
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Telefonas: POntiac 7-7920
7722 George Str,, Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

1944 m. birželio pabaiga. 
Tverečiaus (Šiaurrytinė Lietu 
va) ir apylinkių lietuviai užme 
tė visus pavasario darbus ir 
niekas tuo nesirūpina. Keliais 
ir vieškeliais traukėsi Hitlerio

Prenumerata metams:
Kanadoje ..................... $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ..................$6.00
Teksto eilutė .............. et. 0.15

armija, kurią iš paskos sekė ra 
udonoji armija. Bėgą Vokieti 
jos kariai mobilizavo vietinius 
lietuvius įvairiems darbams

Yearly Subscription Rates:
Canada ........   $ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ......$ 6.00 prie armijos: kelių taisyti, ap 
Pajieškojimų kaina ... $ 1.00 kasų kasti ir kitiems darbams.

A j , . . „ Kas bus? Dauguma spėlioja,
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto, z.) kad tuojau ateis amenkiečių ir 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. anglu armijos ir viską sutvar 
kys, bet buvo apsirikta. Lietu

Mažoji Lietuva yra 
neatskiriama

Lietuvos valstybės dalis
RAŠO MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS PIRMININ 

KAS ERDMONAS SIMONAITIS
Pirmajam Pasauliniam karui 

baigiantis, Amerikos preziden 
tas Wilsonas paskelbė savo 14 
punktų, pagal kuriuos kiekvie 
na tauta turėjo tvisę apsispręs 
ti, kaip ji nori laisvai savo po 
litinius ir tautinius klausimus 
tvarkyti.

1918 m. lapkričio mėn. susi 
rinko Tilžėje Mažosios Lietu 
vos veikėjai ir atstovai ir pri 
ėmė manifestą, kuriame buvo 
paskelbta, kad Mažosios Lietu 
vos gyventojai lietuviai nori vi 
sus politinius ryšius su Vokie 
tijos valstybe nutraukti ir jung 
tis prie naujai atsistatančios 
Lietuvos valstybės. Lietuvių 
suvažiavimas išrinko Mažosios 
Lietuvos Tautinę Tarybą, ku 
riai buvo pavesta padalyti vi 
sus Žygius, kad gyventojų no 
ras būtų įgyvendintas.

Deja, Versalio taikos sutar 
tis Mažąją Lietuvą suskaldė— 
buvo atskirta nuo Vokietijos 
tik jos šiaurinė dalis iki Nemu 
no, o pietinė, didesnioji, dalis 
buvo palikta prie Vokietijos. 
Tai buvo didelė skriauda visai 
tautai, kad vakaruose žymi da 
lis lietuviškų žemių liko neiš 
laisvinta. Iki tada Nemunas 
Mažąją Lietuvą junge, dabar 
jis pasidarė Lietuvos valsty 
bės siena.

Bet Mažosios Lietuvos vei 
kėjai rankų nenuleido. Jie to 
liau veikė neišlaisvintoje daly 
je. Tilžė per 100 metų buvo lie 
tuvių kultūrinis ir politinis ce 
ntras. Ten pasirodė lietuviško 
ji spauda, kuria aprūpindavo 
ir didžiąją Lietuvą. Tližėj vei 
kė lietuviai ir vėliau, kol naciai 
pradėjo lietuvius žiauriai per 
sekioti ir jų organizacijas už 
įdarė.

Kad ir pietinė Mažosios Lie 
tuvos dalis yra lietuviškas kraš 
tas, parodo jo vietovių ir upių 
pavadinimai: Tilžė, Ragainė, 
Pilkalnis, Stalupėnai, Gumbi 
:nė, Darkiemis, Įsra, Gilija, La 
ukna ir t. t. Aišku, kad vai 
džios priemonėmis pavyko per 
ilgą laiką dalį lietuvių nutautin 
ti. Pagal pačių vokiečių statis 
tiką 1825 m. Mažojoj Lietu 
voj, atmetus Klaipėdos kraštą,

lietuvių buvo 119,956, t. y. 35, 
1%, o 1837 m. 149,927 gyven 
tojų (32,8%). Iš patyrimo ži 
nome, kad tikrasis lietuvių 
skaičius bus žymiai didesnis bu 
vęs, nes vyriausybė turėjo di 
džiausio intereso įrodyti, kad 
suvokietinimo procesas sekasi. 
Lietuviškas susipratimas ir šian 
dien yra dar labai stiprus ir 
tremtyje. Tai parodo ir tas 
faktas, kad Mažosios Lietuvos 
Tarybos narių yra didesnioji 
dalis kilę iš pietinės Mažosios 
Lietuvos. Jie drąsiai veikia lie 
tuvių organizacijose ir kovoja 
už lietuvių teises, nors aplinky 
bės nėra jau taip patogios.

Turime konstatuoti, kad M. 
Lietuva yra lietuviškas kraš 
tas ir jos gyventojai yra lietu 
viai autochtonai. Ne lietuvių 
tautybės gyventojai yra atėjū 
nai, ko ir lietuvių priešai negin 
čija.

Ar gali lietuvių tauta leisti, 
kad tas kraštas liktų už Lietu 
vos valstybės sienų? Lietuviai 
privalo visas jėgas suburti ir 
vieningai kovoti už visos Ma 
žosios Lietuvos sujungimą su 
Lietuvos valstybe. Yra atskirų 
žmonių ir lietuvių tarpe, kurie 
mano, kad tokios pastangos tai 
esą romantika. Tokiems svy 
ruojantiems tautiečiams, ku 
rių nuošimtis labai mažas, ga 
Įima tik atsakyti, kad visas lie 
tuvių tautos atgimimas ir Vals 
tybės sukūrimas buvo „roman 
tika“. Ar Basanavičius savo lai 
kais galėjo tikėti, kad jo pas 
tangos tautai išlaisvinti taip 
veik vaisių duos? Labai daug 
kas vadino jį ir jo vienminčius 
romantikais. Žydų kovos už sa 
vo nepriklausomą valstybę 
prieš 20 metų atrodė tikriausia 
romantika, o šiandien per tau 
tos pasiryžimą, pasiaukojimą 
ir susiklausymą pavyko savo 
kraštus sujungti į vieną vals 
tybę.

Sulauksime ir mes tos valan 
dos, kada Lietuvos Trispalvė 
plevėsuos visoj Mažojoj Lietu 
voj.

E. Simonaitis
Mažosios Lietuvos Tarybos 

Pirmininkas.

vius gaudė vokiečių kariai ir 
statė prie darbų, prie armijos.

Per savo sodybą eina vyras, 
jį palydi jo žmona, kuri nešasi 
ant rankų nepilnų trejų metų 
dukrelę. Jau ir pakluonės, rei 
kia skirtis. Tolumoje sugriau 
dė patrankos. Toli už miško ky 
la dideli ir juodi dūmai. Nejau 
ku ir nepaprasta. Mažytė mer 
gaitė pradeda verkti sakyda 
ma: „Tėveli, neik niekur“. Bet 
.. . tėvelis apkabina žmoną, ją 
pabučiuoja ir tuo tarpu mažy 
tė mergaitė, savo mažytėmis 
rankomis, apkabina tėvo kaklą. 
Motinos skruostais rieda aša 
ros, vyro taip pat pilnos akys 
ašarų. Reikia skirtis... Palieka 
žmoną ir dukrelę ir pats eina 
pakluoniais, pats tikrai nežino 
damas kur. Tai buvo 1944 me 
tų liepos 2 d., kai Alfonsas Pi 
voriūnas, dabar gyv. Port Col 
borne, Ont. paliko savo žmoną 
Bronę ir nepilnų trejų metų du 
krelę Elenutę. Alfonsą karo ma 
šina per Vokietiją ir Angliją, 
ir visos kitos susidejusios ap 
linkybės atnešė į Kanadą. Išsi 
skirdami jie manė, kad tai bus 
savaitei, gal dviems, bet praė 
jo keturiolika su puse metų, 
kada jie vėl susitiko visi trys 
Wellando geležinkelio stotyje, 
Ontario, 1958 m. gruodžio 7 
d. Alfonsas savo mažytės Ele 
nutės jau nebepažino, nes ji 
jau 17 metų jauna, graži pane 
lė.

Alfonso Pivariūno gyveni 
mas Vokietijoje, Anglijoje ir

vo pajamų - išlaidų apyvartos 
iždo Priežiūros Komisijos 19 
58 gruodžio 27 tikrinimo pro 
tokolą:

— 1958 gruodžio 27 Newar 
ke, N. J. PLB Seimo Organiza 
cinio Komiteto Iždo Priežiūros 
Komisijos pirmininkas Vladas 
Dilis ir nariai Julius Paknis ir 
kun. Petras Totoraitis, peržiū 
rėję PLB Seimo Organizacinio 
Komiteto pajamas — išlaidas 
iki šios dienos, rado:

Organizacinis komitetas tu 
rėjo pajamų:
1. Aukų, aukų lapais 1,029.76
2. Asmenų bei organizacijų

aukų .........................1,932.00
3. Seimo Vad. pajamų 1,176.00
4. Amerikos LB C. V-bos

paskolos .................. 2,200.00
5. Meno parodos paja. 240.80
6. Kamer. Koncerto paj. 397.00
7. Didž. koncerto paj. 9,456.50
8. Banketo pajamų ..5,687.95
9. Už PLB Seimo ženki.

Mirus
PETRONEI GURINSKIENEI,

jos vyrą Bonaventūrą, sūnus Albertą ir Edvardą ir 
marčias Genę ir Dianą nuoširdžiai užjaučia

Kalpokai.

PLB SEIMO ORGANIZACI NIO KOMITETO 
BAIGIAMASIS ŽODIS

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
įpenės Seimo pirmoji sesija ir 
jos metu vykę mūsų tautinės 
kultūros bei religinės manifes 
tacijos - koncertai, parodos, iš 
kilmingos pamaldos ir kt. — 
jau yra praeitis. Kaip kas tuo 
ar kitu atžvilgiu visa tai bever 
tintų, niekas negali tačiau pa 
neigti, kad tai buvo didelis in 
dėlis mūsų tautinės sąmonės 
budrumui palaikyti ir mūsų 
tautinės dvasios polėkiams su 
stiprinti.

Visa tai galėjo įvykti tik dė 
ka laisvųjų lietuvių tautinio so 
lidarumo ir meilės Lietuvai.

Bendromis visų jėgomis buvo 
pademonstruotas tautinės ben 
druomenės pajėgumas bei svo 
ris.

Savo darbą ir buvimą baig 
damas, organizacinis komite 
tas su gilia pagarba ir tautiniu 
pasididžiavimu atąymi šią mū 
sų tautinio solidarumo bend 
ruomeninę talką ir jos gražius 
rezultatus.

Už visokeriopą paiamą ir 
bendradarbiavimą organizaci 
nis komitetas reiškia savo vie 
ša padėką visiems, kas kuo no 
rs prisidėjo ir dalyvavo.

Komitetas drauge skelbia sa

pajamų .................... 2,504.55
Viso pajamų. .$ 24,624.56

Organizacinis komitetas tu 
rėjo išlaidų:

1. Seimo Vad. spaud. i,180.84
2. Seimo ženkleliams 2,106.52
3. Skolai grąžinti . . .2,200.00
4. Knygos parodai . . .247.06
5. Meno parodai ...1,043.15
6. Kameriniam kone. 250.00
7. Didžiąjam kone. 10,421.50
8. Banketui ...........5,168.10
9. New Yorko LB Apyg.

Valdybai  ..........300.00
10. PLB Seimo organiza

cinių išlaidų . . . .1,449.18 
Viso išlaidų . . . .24,366.35

Saldo  ................258.21
Balansas............. 24,624.56

Išlaidų dokumentai atitinka 
išlaidų sumas.
(Pasirašė) V. Dilis, kun. Pet 
ras Totoraitis, Julius Paknts.

Organizacinis Komitetas sa 
vo pajamų likutį nutarė perves 
ti PLB Valdybai.

Msgr. Jonas Balkūnas 
PLB Seimo Organizacinio

Komiteto Pirmininkas.

Kanadoje mums yra visiems ži 
homas, bet
BRONĖS PIVORIŪNIENĖS 
IR JOS DUKTERS ELENU

TĖS DAUG IŠVARGTA, 
PASILIKUS LIETUVOJE.

Nebuvo ko valgyti, kuo apsi 
rengti ir apsiauti. Daug šeimų 
neturėjo duonos ir mito tik 
bulvėmis ištisais mėnesiais, bet 
tų bulvių taip pat užtektinai ne 
buvo. B. Pivoriūnienė gyveni 
mą Lietuvoje, o ypač kolchozi 
ninku taip apibūdina trim žo 
džiais: „Vargas, skurdas ir bai 
mė“.

Po karo apie aštuonerius me 
tus visur veikė partiaznai, ku 
riuos žmonės labai mylėjo ir vi 
saip rėmė, bet prieš tris metus 
jau jie išnaikinti. Dauguma žu 
vo kautynėse, kiti tapo sugau 
dyti ir sušaudyti, dar kiti iš 
vežti į ’Sibirą. Buvo atsitikimų, 
kad sušaudyti partizanai buvo 
rodomi giminėms, motinoms, 
broliams ir seserims, bet jie jų 
neprisipažindavo, nes patys bi 
jojo būti sušaudytais.
ŪKININKAI „SAVO NORU“ 
BUVO SUVARYTI J KOL 

CHOZUS 1949-50 METAIS.
Kiek lengviau žmonės atsidu 
so po Stalino mirties ir tuomet 
visi laukė, kad bus kokie nors 
pasikeitimai, bet jie neįvyko. 
Nieko žmonės daugiau nekal 
ba, kaip tik apie duoną ir ka 
ra. Žmonės pradeda pranašai! 
ti karą pavasarį, kai ateina pa 
vasaris, tuomet pranašauja ka 
rą žiemai, tai ir eina daina be 
galo jau keliolika metų, gyve 
nant vien viltimis. Be galo di 
delis girtuokliavimas ir vagys 
tės bei įvairios suktybės iš ru 
sų pareigūnų pusės ir kolcho 
zų brigadierių. Žmonės dau 
giausiai vagia bulves nuo lau 
kų, rugius, morkas ir burokus 
ir parašus karvėms. B. Pivoriū 
nienė juokais pasakojo, kad vo 
girnas maistui ir pašarui nuo 
savo žemės nelaikomas nuode 
me. Ištikrųjų, kokia gt gali bū 
ti nuodėmė, jeigu žmogus „va 
gia“ pats nuo savo lauko? Tai 
toks „rojaus gyvenimas“. Kiek 
vienas kolchozininkas apie sa 
vo namą turi 60 arų „ūkį“, ku 
rį ten Lietuvoje vadina darže 
liu. Šį darželį reikia apdirbti 
laisvu laiku ir sekmadieniais.

Bažnyčios atdaros ir veikia, 
bet jos apdedamos valstybi 
niais mokesčiais, kuriuos taip 
pat apmoka tie patys vargstą 
kolchozininkai.

PRIEŠ VYRIAUSYBĘ IR 
KOLCHOZO VADOVYBĘ 
NIEKO NEGALIMA KAL 

BĖTI IR JUOS 
KRITIKUOTI.

Nėra jokios laisvės. Žmonės bė 
ga iš kolchozų ir įieško darbo 
miestuose ii fabrikuose, bet 
paskutiniu laiku yra tas jau už 
drausta ir kolchozininkas nega 
Ii apleisti kolchozą ir kitur jieš 
kotis darbo, turi jame gyventi 
ten dirbti ir vargti. Jau įvesta 
iš baudžiavos laikų „prikreple 
niję k zemle“. Žmonės nesirū 
pina kolchozo derliumi ir jo 
priežiūra, viskas palikta Dievo 
valiai.

Grįžę iš Sibiro ir kitų Azijos 
kraštų artimieji pasakoja, kad 
ten geriau gyventi kaip Lietu 
voje, bet ilgesys artimųjų ir 
savo krašto traukia juos namo. 
Tiktai vienas yra viršininkas 
Lietuvoje, su kuriuo galima pa 
siginčyti ir jo kartais neklau 
syti, tai kolchozo brigadierius 
arba darbo prižiūrėtojas, kurie 
yra lietuviai.
MAŠINŲ LIETUVOJE NIE 
KAS NETURI IR NIEKAS 
APIE JAS NEGALVOJA.

Paskutiniu laiku atsirado dvi 
račių ir motociklų, bei TV apa 
ratų, bet ir Šių dalykų mažai 
kas turi. Radio, bet jie apdėti 
mokesčiais ir iš užsienio klau 
syti negalima. Užsienio stotys 
yra trukdomos. Kolchozų vy 
riausybė ir bendrai per mitin 
gus, kurių ten begalybes, skai 
to Amerikos ir Kanados bedar 
bius milionais ir pasakoja, 
kaip čia darbininkai vargsta ir 
skursta, bet žmonės tuo nie 
kas netiki, nes gaunami iš Ame

. „N. £.” SPAUSTUVĖ
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 į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” let 
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.

Ką rašo kiti
RIMTAS ŽODIS DĖL

Bazelyje (Šveicarijoje) išei 
nantis dienraštis ,,Basler Nach 
richten“ gruodžio 28 d. paskel 
bė toki savo korespondento Ro 
moję pranešimą:

„Jonas XXIII savo kalėdinia 
me atsišaukime rinitais žo 
džiais nusiskundė persekioji 
mais, kuriuos kaip ligšiol kata 
likai turi patirti iš sovietų pu 
sės šalyse anapus geležinės už 
dangos. Šie žodžiai paneigia 
teigimus, esą naujasis Popie 
žius, gal būt, komunistų atžvil 
giu ketinąs laikytis ne taip kie 
tai, kaip jo pirmatakas Pijus 
XII. Iš tikrųjų, yra aiškus da 
lykas, kad Katalikų Bažnyčia 
negali daryti sandėrių su tokia 
galybe, kuri skelbia ir aktyviai 
platina bedievybę. Jeigu ji tai 
darytų, ji sunkiausiu būdu išju 
dintų pagrindus, ant kurių ji 
pati laikosi beveik 2000 metų, 
o taip pat sugriautų visos kata 
Ūkiškosios žmonijos tikėjimą.

Bet kartu su Šiuo teigiamu 
konstatavimu negalima nesumi 
nėti tų rūpesti keliančių infor 
macijų, kurios čia sklinda jau 
kelias savaites. Tarp kita ko 
čia šiuo metu atkakliai plinta 
gandas, kad kardinolas Višins 
kis per paskutines savaites dė 
jo pastangų pasiekti, kad Vati 
kanas pakeistų savo laikyseną 
Maskvos atžvilgiu. Lenkijos 
primas, kuris, kaip žinoma, 
spalio mėn. atvyko į Romą kon 
kliavon ir ten pasiliko net pus 
antro mėnesio, šia kryptimi, 
kaip čia teigiama, uoliai veikęs 
per gausius pasikalbėjimus ir 
derybas. Ypač jis reikalavęs iš 
Vatikano, kad šis nustotų pri 
pažinęs Lenkijos ambasadorių 
prie Šventojo Sosto Kazimierą 
Papee, kuris tas pareigas eina 
nuo 1939 m., pagrįsdamas to 
kį reikalavimą tuo, kad per tai 
tariamai pagerėtų katalikų būk 
lė sovietinėje Lenkijoje. Tuo

rikos ir Kanados siuntiniai ne 
leidžia tikėti tuo melu.
GRĮŽĘ IŠ SIBIRO LIETU 
VIAI YRA BETEISIAI IR 

BEBALSIAI!.4
Jie yra nusikaltėliai, kūne gi į 
žo atlikę bausmes ir jie negali 
būti renkami į kolchozo ir ki 
tas valdybas ar vadovybes ir 
negali balsuoti.

B. Pivoriūnienė yra Vilniaus 
krašto gyventoja ir prieš 1939 
metus buvo Lenkijos pilietė, 
tai kaipo tokiai buvo nelabai 
sunku atvykti į Lenkiją. 1957 
m. ji apsigyveno Galinos įmes 
te prie Poznanės. Lenkijoje 
prie Gomulkos yra geresnis gy 
venimas ir žmonės laisvesni, 
kaip Lietuvoje. Nėra kolchozų 
ir yra laisva prekyba, kuria 
daugiausia verčiasi žydai ir ku 
rie pasidarę pinigo stengiasi iš 
važiuoti į Ameriką ar Kanadą. 
Juodoje rinkoje doleris kainuo 
ja apie 100—120 zlotų.

Be to, keista kad
AMERIKONIŠKAS ROCK- 
-AND-ROLLS JAU PASIE 
KĖ VAKARŲ EUROPOS 

KRAŠTUS IR NET 
LENKIJĄ?

Paklausta Elena Pivoriūnaitė, 
ar ką nors girdėjo apie tokius 
Rock-and-Rolls, tai tuojau at 
šovė, kad netik girdėjo, bet ir 
šoko tenai prie Poznanės. Ele 
nutei čia Kanadoje liūdna. Te 
nai, Lietuvoje ir Lenkijoje, jau 
nimas linksmiau gyvena ir turi 
daugiau pramogų negu čia Ka 
nadoje. Be to čia priminsui,

ĮVYKIŲ VATIKANE 
pat metu skelbta, kad turėti« 
būti atšauktas pripažinimas^ 
Lietuvos pasiuntiniui Stąsiui 
Girdvainiui, kuris prie Vatika 
no akredituotas taip pat jau 19 
metų. Betgi jo atveju reikia 
dar pabrėžti, kad vadinamoji 
Lietuvos inkorporacija į Sovie 
tų Sąjungą, kaip žinoma, nėra 
tarptautiškai pripažinta.

Prielaida, kad abiejų minėtų 
diplomatų pašalinimas iš Vati 
kano išeitų Į naudą katalikams 
Lenkijoje ir Lietuvoje, yra, ži 
noma, gerokai nayvi, provincia 
line ir Katalikų Bažnyičos pa 
saulinę misiją visiškai klaidin 
gai suprantanti pažiūra. Kitos 
sovietų pavergtos europinėj 
šalys, kaip Čekoslovakija iŠ , 
Vengrija neturi prie Šventojo 
Sosto jokių egzilinių pasiunti 
nių, ir vis dėlto niekas negalė 
tų teigti, kad katalikai anose 
šalyse dėlto traktuojami geriau 
ir draugiškiau.

Pasiūlymas „patikrinti“ L,en 
kijos ir Lietuvos diplomatinių 
atstovų kredencialų galiojimą, 
nors jie tokį ilgą laiką buvo pri 
pažįstami, reikia apibūdinti, 
nors tai iš pirmo žvilgsnio gali 
atrodyti kaip formalumas, kai 
po tai, ką jie iš tikrųjų reiškia, 
būtent, — kaipo labai rimtą po 
litinę priemonę, kuri įmuštų 
spragą į vakarų vieningą mora 
linį frontą Sovietų S-gos atžvil 
giu. Tokia priemonė, jeigu ji 
būtų įvykdyta, būtų tuo pavo 
jingesnė, kad ši spraga atsiras 
tų kaip tik tuo metu, kai jau 
vien dėl neabejotinai labai rim 
tos ir aštrios Berlyno krizės va 
karai turėtų būti labjau negu 
bet kada morališkai ir politiš 
kai vieningi. Dar daugiau. Len 
kijos ir Lietuvos — dviejų ka 
talikiškų tautų — atstovybių 
likvidavimas turėtų tikrų tik 
riausiai nelemtų padarinių tiek

Nukelta į 7-tą psl.

kad mes visi, jauni ir seni, pa 
sigendame europietiško gyve 
nimo, kuris skiriasi nuo Kana 
dos visais atžviligais. Pasiro 
do, kad žmogus ne vien tik duo 
na sotus. Dar Pivoriūnienė pri 
minė, kad kai jos vyrą paėmė 
vokiečiai, tai rusų politrukai ją 
kamantinėjo ir kankino, bei 
klausinėjo, kur yra jos vyras, 
bet po kurio laiko paliko ją ra 
mybėje. Ten Lietuvoje nėra nė 
vienos šeimos, kuri būtų nenu 
kentėjus nuo rusų žiaurumų.

Ir dabar jos veidą dengia to 
ks baimės šešėlis ir netikru 
mas. Prie savo vyro čia Kana 
doje ji vis dar jaučiasi nedw 
šiai ir negali to visko u&fniidHJ 
kas ten yra ir buvę Lietuvoje. 
Jos veidą dengia lyg koks šy 
das, „rojaus“ antspaudas.

IŠ LIETUVOS Į RUSIJĄ 
galima nuvažiuoti, nėra jokių 
rubežių ir nereikia jokių vizų 
bei dokumentų. Traukiniuose 
žmonės vieni kitų klausinėja, 
kur galima gauti duonos ir ki 
tokio maisto? Jeigu sužino, 
kad kas panašaus kur nors yra, 
tai važiuoja šimtus kilometrų, 
kad galėtų nusipirkti duonos. 
B. P. yra padariusi keletą to 
kių kelionių į Vilnių (150 
km.), kur gavusi nusipirkti ke 
lis kepalus duonos.

Prie šito p. Pivoriūnienės pa 
sakojimo aš nerandu nieko pri 
dėti, tik norėčiau kad paskaity 
tų tie „ambasadoriai“, kurie bu 
vo nuvykę j Lietuvą ir su 
džiaugsmu gyrė dabartinės Lie 
tuvos gyvenimą. M. Apuokas.
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Pirmasis pasaulio lietuvių 
kongresas 1935 metais

RAŠO RAPOLAS SKIPITIS
12 tęsinys.

Klaipėdoje taip jau buvo iš Mes norime, kad Lietuvoj ne

Prakalbėjo atviriau...
WINNIPEGIETIS J. RADZEVIČIUS DRĮSTA PASAKY 

TI IR DALĮ TIESOS APIE LIETUVĄ

kilmingai sutikti. Rugpjūčio 19 
d. visi Vilniaus laivu nuvyko j 
gražiąją Nidą. Čia paveikštinė 
jo po kopas, apžiūrėjo sklandy 
mo mokyklą, pasikalbėjo su 
vietos žvejais ir vakare grįžo į 
Klaipėdą. Išlipę iš laivo sve 
čiai organizuotai nuvyko

J KLAIPĖDOS KAPUS 
PAGERBTI ŽUVUSIŲ 

MOŠŲ KARŽYGIŲ.
Prie paminklo kalbas pasakė 
DULR Klaipėdos Skyriaus pir 
,mininkas Jonas Vanagaitis ir 
Kongreso vicepirm. L. Šimu 
tis, kurs tarp kita ko yra taip 
kalbėjęs:

„Dedame šias gražiausias 
Lietuvos lauku ir darželiu ge 
lėlės ant jūsų, karžygiai, kapo, 
giliai Įvertindami jūsų pralietą 
jį kraują dėl Lietuvos laisvės, 
ios gerovės, dėl atidarymo Lie 
tuvai vandens kelio i platųjį 
pasaulį, dėl Klaipėdos atvada 
vimo... ką kalba į mus šie ka 
pai?... Ilgus amžius skyręs šie 
nos akmuo dvi Lietuvos dalis, 
dabar stovi lyg simbolis vienin 
gos tautos, kurios sūnūs, šuva 
žiavę iš viso pasaulio kraštų, 
prisiekia čia prie šių kapų sau 
goti Lietuvos pajūrį nuo pasi 
kėsinimų. Šiuose kapuose pa 
laidotųjų karžygių kauleliai į 
mus kalba, sakyte mums sako, 
kad nėra perdaug ir savo gyvy 
bę paguldyti dėl tėvynės lais 
vės ir jos geroves...“ Abi kai 
bos bus pasakytos po to, kai 
grojant gedulingą maršą prie 
paminklo buvo padėtas gražus 
vainikas ir viešnios sudėjo vi 
sas gėles, gautas iš įvairių Lie 
tuvos vietų.

Viktorijos viešbučio salėse 
įvyko atsisveikinimo pobūvis. 
Čia irgi pasakyta daug kalbų, 
palinkėta sveteliams laimingai 
grįžti j savo gyvenamus kraš 
tus ir ten sėkmingai dirbti mū 
sų išeivių tarpe lietuvišką dal
bą, kad mūsų broliai ir sesės, 
išsibarstę po daugeiį valsty 
bių, neužmirštų Lietuvos ir bū 
tų geri lietuviai. Svečiai reiškė 
DULR Valdybai karštus pade 
kos žodžius už suteiktą progą 
parvažiuoti savo kraštan, pasi 
kalbėti ir pamatyti augančią 
Lietuvą. Čia pat buvo
PAREIKŠTAS PAGEIDAVI 
MAS, KAD TOKIE KONG 

RESAI BOTŲ ŠAUKIAMI 
BENT KAS 5 METAI.

L. Šimutis šiame pobūvy atsa 
kydamas į sveikinimus ir linkė 
jimus, taip yra kalbėjęs: „Šio 
kongreso metu daug girdėjo 
me kalbų tautos vienybės rei 
kalu. Aš norėčiau, manau visi 
kongreso dalyviai ir visi Klai 
pėdos krašto lietuviai norėtų, 
kad deklamacijos apie vienybę 
nebūtų tušti žodžiai, bet kad 
greičiau jos tikrenybe virstų.

būtų nei podukrų, nei posūnių. 
Sueikime visi į vieną lietuviš 
ką talką, kad Lietuva būtų mo 
tina visiems. Mes iš visos šir 
dies to trokštame. Mes privalo 
me gyventi viena mintimi:

SUTELKTI GALINGĄ 
TAUTOS FRONTĄ,

kad pavojui ištikus^ visi bend 
rai galėtume ginti Lietuvą. Jei 
gu toji vienybė bus tėvynėje 
Lietuvoje, tai jos ir išeivijoje 
netrūks. Prie Klaipėdos išlais 
vinimo didvyrių kapų mes pri 
siekėme saugoti to krašto lais 
vę, saugoti gražų Lietuvos pa 
jūrį“.

Nuotaika pobūvyje buvo pui 
ki. visi buvo kupini gražių įs 
pūdžių ir visi gailėjosi, kad tas 
gražus ir malonus užsienio be 
tuvių su Lietuvos lietuviais 
bendravimas baigiasi.

Dalis Kongreso dalyvių bu 
vo nuvykusi į Palangą. Klyv 
landiečių grupė paėmė pėdą Pa 
langes žemės nuvežti ir pade 
ti prie Basanavičiaus pamink 
lo Clevelande.

Taip praėjo Pirmas Pašau 
lio Lietuvių Kongresas. Tai 
buvo neeilinis įvykis mūsų ne 
priklausomo gyveninio laiko 
tarpy Jis pakėlė nuotaikas ir 
didesnį pasitikėjimą savimi, 
jis skardžiu balsu

PAŠAUKĖ VISUS LIETU 
VIUS DIRBTI LIETUVIŲ 

TAUTOS LABUI.
Tokias nuotaikas matėme Lie 
tuvos lietuvių tarpe, o kongre 
so dalyivai išvežiojo tas nuo 
taikas į mūsų kolonijas užsie 
ny.

Kaip paveikė kongresas į 
mūsų jaunimą — skautus, ma 
tome iš čia paduodamos eita 
tos iš „Skautų Aido“ N. 12 
(153). Psktn. St. Jameikis 
apie praėjusį kongresą tarp ki 
tako taip rašė: „Taip praūžė 
didysis kongresas, pradėjęs 
naujus kelius kūrimuisi tauti 
nės lietuvių kultūros. Praūžė 
kongresas, bet jo idėjos, lyg 
užgęsusio skautų laužo žari 
jos, dar ir šiandien, rytoj, po 
ryt ir amžinai žaižaiuos lietu 
vių tautos sūnų ir dukterų krū 
tinėse, gyvens ta pačia tėvy 
nės meile ir jaunatviška ener
gija, skirta ne kam kitam, kaip
SENĄJAI BOČIŲ ŽEMEI, 
MOŠŲ MOTUTEI JAUNA 

JAI LIETUVAI.
Valio I Pasaulio Lietuvių Ko 
ngresas. Jis atgaivino lietuvių 
tautos pasiryžimą.

Tegyvuoja mūsų tauta!...”
Baigdamas I pasaulio lietu 

vių kongreso aprašymą, ma 
nau, turiu parašyti ir

KAIP SEKĖSI
ar, teisingiau pasakius, nesise

Kaip žinome, iš visų važinė 
jusiu į Lietuvą kanadiečių, apie 
sovietų okupuotos Lietuvos gy 
venimą teisingiausiai ir atvL 
riausiai papasakojo Winnipe 
ge gyvenantis J. Radzevičius. 
1958 m. gruodžio 5 d. „Liau 
dies Balsas“ 47 nr. įdėjo jo pa 
rašytą straipsnelį „Atvirai kai 
bant“, kuriame jis gana atvirai 
konstatuoja kaikuriuos daly 
kus. Čia pacituosime J. Radze 
vičiaus pasisakymą beveik išti 
sai:

„Štai jau virš metų, kaip 
man teko lankytis Tarybų Lie 
tuvoj. Ir vis dar man tenka su 
sitikti su lietuviais bei lietuvė 
inis, su kuriais kalbant, kalba 
sukasi apie Lietuvą bei jos žmo 
nių gyvenimą. Mane dar vis 
klausinėja visokių klausimų, 
lyg aš turėčiau galią ir teisę vi 
sus klausimus išrišti.

kė Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
valdybai prieiti prie vykdymo 
uždavinių, kongreso jai paves 
tų. Jau pirmiau buvo pasaky 
ta, kad kongresas augštai vei 
tina bendradarbiavimą Lietu 
vos lietuvių su svetur gyvenan 
čia lietuvių tautos dalimi, o 
tam bendradarbiavimui reali 
zuoti nutarė įkurti Pasaulio 
Lietuvių Sąjungą. Gerai įsi 
skaitę į kongreso nutarimus, 
šiame rašiny suglaustai paša 
kytus, pamatysime, kad tam 
bendradarbiavimui kultūrinėje 
ir ekonominėje srityse organi 
zuoti ir jį tinkamai vykdyti rei 
kalinga ne tik daug sumanu 
mo ir darbo, bet ir nemažai lė 
šų. Be to,

KONGRESAS NUTARĖ, 
KAD P. L. SĄJUNGOS 
CENTRAS TURI BŪTI 

LIETUVOS SOSTINĖJE.
Tad, savaime aišku, kad Lietu 
vos vyriausybės pritarimas P. 
L. S-gos įsteigimui ir koopera 
vimas su jaja buvo būtini. Ki 
ta, vertus, bendradarbiavimas 
su užsienio lietuviais yra labai 
svarbus dalykas visai lietuvių 
tautai, todėl šis reikalas nega 
Įėjo nerūpėti Lietuvos vyriau 
sybei. Deja, šiuo atveju Lietu 
vos vyriausybė arba nesuprato 
minėto bendradarbiavimo reikš 
mės, arba jai buvo kas kita 
brangiau, negu šis didelės svar 
bos reikalas. Nesu linkęs ma 
nyti, kad anuometinė vyriausy 
bė nebūtų supratusi bendra 
darbiavimo su užsienio lietu 
viais reikšmės. Juk pats respub 
likos prezidentas A. Ametona, 
sveikindamas kongresą, visai 
teisingai yra pasakęs: „Šis ko 
ngresas yra istoringos reikš 
mės: jis yra pirmas, jis deda pa 
stovius pamatus visų kraštų 
lietuviams bendrauti... Šiam vi 
suotiniam kongresui vadovau 
darni ir nedelegatai nesykį bu 
vo nepalankiai kalbėję tuometi 
nės Lietuvos valdžios adresu.

Pirmas klausimas, tai kaip 
aš gavęs leidimą įvažiuoti. Aš 
atsakau, kad 15 Kanados lietu 
vių užkvietė Tarybų Lietuvos 
profsąjungų komitetas su B. 
Baranausku prieaškyje. O mu 
ms visus dojkumentus sutvar 
kė KLLD Centro Komitetas. 
Bet žmogus sako, kad mes va 
žiavę kaip delegatai dar už 
kviesti, o jis norįs važiuoti 
kaip turistas aplankyti savo gi 
mines ir pamatyti savo gimtąjį 
kraštą, kol dar gyvas esąs. Ir 
nežinąs, iš kurio galo pradėti. 
Ir man yra žinoma, kad kaip 
Kanadoj, taip ir Amerikoje yra 
daug lietuvių, kurie nori aplan 
kyti savo gimtąjį kraštą. Mano 
nuomone, tokį klausimą pir 
miausia reikia kelti per spaudą, 
pasisakyti, kiek yra norinčių 
aplankyti savo gimtąjį kraštą, 
o paskui bus galima uaryti ki 
tus žygius, o jų yra keletas. 
Mano patarimas būtų: žiemos 
metu jokiems turistams nepa 
tartina važiuoti į Lietuvą, nes 
mums teko patirti, kad ten la 
bai sunku su butais. O vasaros 
laiku turistai galėtų ir ant šie 
no pagulėti. Tiek apie turizmą.

Dabar kaslink tų siuntinių. 
Tenka girdėti labai daugelį iš 
mėtinėjimų, tiesiog keikimų 
ne vien lietuvių, bet ir rusų, 
ukrainų. Esą, nežmoniškai lu 
pamas žmogus. Tų visokių 
agentų ir muitas augštas. Ypač 
kaip dabar, kai galima siųsti 
tik naujus daiktus. Pavyzdžiui, 
įeigu siunti daiktą už 50 dol. 
tai tau dar kainuos kitas $ 50 
su visais kitais mokesčiais. Tai 
tikrai apiplėšimas. O jeigu bū 
tų galima tuos siuntinius pa 
siųsti paštu, tai kiek būtų gali 
ma sutaupyti ir už tuos pini 
gus pasiųsti savo giminėms pa 
galbos. O visgi jiems pagalba 
dar yra reikalinga, nors ir ne 
visiems. Tiesa, ten krautuvėse 
daug ko yra ir galima pirkti, 
jeigu tik turi pinigų, bet kad 
visgi kainos per augštos, ypač 
kaimo žmonėms.

Dar vienas klausimas. Tai 
su tais senais žmonėmis ir jų 
pensijų sutvarkymu, ypač kai 
mo žmonėmis. IŠ jų žemės pa 
imtos j kolūkius, o jie per seni 
dirbti kolūkyje, bet jie jokios 
pensijos negauna, nes neturi 
įrodymo, kaip jie ten vadina, 
darbo stažo. Ir tai sutinki žmo 
gų ir tuojaus sako: gavęs laiš 
ką iš Lietuvos nuo motinos ir 
ji prašo pagalbos. O Liaudies 
Balsas rašo, kad dabar Tarybų 
Lietuvoj visi seneliai aprūpin 
ti. Tai, sako, kam dabar tikėti, 
motinai ar Liaudies Balsui? Ir 
dar sako, kad Liaudies Balsas 
perdaug giria, o laiške visai ką 
kita rašo. Na, sako, tu ten bu 
vai, tai pasakyk teisybę, kaip 
ten iš tikrųjų yra. Tai ir sakau, 
kas link laikraščių, tai jie visi 
vienodi: vieną pusę labai giria, 
o kitą labai peikia, nors aš tam

Bus daugiau. labai nepritariu. Turėtų rašyti

Lietuviai rusų okupacijoje
„MAŽAS TAUTAS MES TAIP IŠBARSTYSIME PO DI 
DĖLĘ RUSIJĄ, KAD NIEKAS JŲ DAUGIAU NEGA 
LĖS SURINKTI”, — PAREIŠKĖ RUSIJOS ATSTOVAS
2. dingo be pėdsakų, ir japonai
Kartą, — tai buvo lodos So 

vietų maršalui Jegorovui (jis 
sušaudytas 1937 m. Stalino 
įsakymu) vizituojant Lietuvą 
(revizituojant Pabaltijo karino 
menės vadų vizitus Maskvoje), 
— Sovietų pasiuntinybėje 
Kaune buvo priėmimas. Rodos 
ryšium su herojišku Suomijos 
pasipriešinimo klausimu, buv. 
„Trimito“ redaktorius, Jonas 
Kalnėnas, (rusų nukankintas 
Sibire) gana atvirai paklausė, 
ką rusai darys su jų pavergto 
mis mažomis tautomis?

Sovietų atstovas gana nedis 
kretiškai į tai susijaudinęs rea 
gavo:

— Mes,, bolševikai, nepada 
rysime tos klaidos .kurią darė 
caras: mes mažas tautas taip 
išbarstysime po didelę Rusiją, 
kad jų ir pėdsakų neliks ir nie 
kas jų daugiau nesurinks!..

TOKS YRA RUSŲ 
UŽSIMOJIMAS.

Tai yra rimtas faktas. Šių ei 
lučių autoriui kartą teko kai 
bėtis su Japonijos konsulu 
Kaune. Konsulas teigė, kad 
apie milionas japonų, gyvenu 
šių rytinių jūrų pakrantėse,

kas gera ir kas bloga, bet kad 
jie rašo taip, kaip jiems geriau. 
Paimkime, kad ir kitus lietu 
viškus laikraščius, kurie rėkia 
kumščius iškėlę: atiduokite mu 
ms Lietuvą. Bet kada kitos tau 
tos nori pasiliuosuoti iš kapita 
listinių šalių pavergimo, tai 
mūsų lietuviški patriotai rėkia 
ir tų tautų žmones vadina ban 
ditais bei komunistais. Mat da 
bar tokia gadynė: būk tu milio 
nierius, bet tik pagirk sovietų 
sistemą, tai tave padarys ange 
lu, o iš kitos pusės: būk tu pa 
prastas darbininkas, bet tik pa 
bandyk viešai pakritikuoti kas 
tau nepatinka, tai tave tuojau 
priskirs prie darbininkų klasės 
išdavikų. Tas pats ir kitoj pu 
sėj“.

Taip rašo vinnipegietis J. Ra 
dzevičius. Jis rašo tiesą. Bet J. 
Radzevičius turėtų žinoti, kad 
tiesa yra viena, ne dvi. Be to, 
tiesa yra visa, ne jos dalis, kas 
tiesą tikrai myli ir gerbia. Čia 
J. Radzevičius parašė tiesą, bet 
tiktai dalinę, o jis, kaip maty 
ti, žino ją visą. Kai J. Radzevi 
čius pradės rašyti dar atviriau 
ir pasakys visą tiesą, mes su 
juo pradėsime sutarti ir išnyks 
tarp mūsų nesutarimas. Jeigu 
J. Radzevičius susirūpinęs dar 
bo žmogum, tai ir mes tuo esą 
me susirūpinę. Darbo žmogus 
turi turėti gerą gyvenimą, nes 
tokios sąlygos, kad darbo žmo 
gus turėtų gerą gyvenimą, yra 
galimos. Reikia tiktai vieno da 
lyko: siekti teisybės.

Ir pavergtoms tautoms mes 
siekiame laisvės, visoms paver 
gtoms tautoms, ne kuriai jų vie 
nai.

jų negalėjo susekti. Tai vie 
nas faktas. Antras faktas: Sta 
linas pamišimo padūkime Kry 
mo totorius įsakė išsklaidyti 
po visą Rusiją. Jie buvo išsklai 
dyti. Kai Chruščiovas, pats šie 
kdamas Stalino sosto, Stalinu 
nuvertino, bandė atstatyti (ži 
noma, dėl akių) ir jo neteisy 
bes, Krymo totorių neatsira 
do... norinčių grįžti į Krymą... 
Gal jų ir visai neatsirado, nes 
buvo sunaikinti, išžudyti.

Toks yra pavojus ir lietuvių 
tautai.

Lietuviai iš Lietuvos depor 
tuojami ne tiktai į Sioirą bei 
kitas Rusijos bei Rusijos oku 
puotas sritis, bet išvežami ir į 
Latviją, ir į Koreliją, ir į Ko 
mi „respubliką“, ir į kitas Ru 
sijos valdomas sritis, kur jie 
„ištirpinami“ kitatauičų masės 
tirpale!

Atvykusieji iš Lietuvos žmo 
nės šias žinias patvirtina ir is 
ryškina.

Atvykusiųjų teigimu, pasku 
tiniu metu pradėtas

GAUSUS LIETUVIŲ 
IŠVEŽIMAS Į LATVIJĄ.
Spėjama, kad Maskva yra 

sugalvojusi pasėti neapykantą 
tarp šių broliškų tautų, kurios, 
senu įpratimu, bendrauja ir pa 
laiko brolišku-? npnt-'Hi’-,. f - -•> 
ku patikrinti tokį teigimų, bot 
viena yra aišku, kad tikslo 
tas nedaroma.

Labai svarbi išvežimams 
priežastis, be kitų, yra augšta 
sis mokslas ir stipendijos.

Jeigu, eidamas augštuošius 
mokslus,
STUDENTAS GAUNA STI 
PENDIJĄ, TAI TUO JIS 

TAMPA SOVIETINIU
VERGU,

arba daiktu, kurį bolševikų par 
tija padeda ten, kur tiktai pa 
nori. Tiktai gražus vardas,, 
kad studentas gauna stipendi 
ją, o tikrovė — visai kita: kiek 
vienas stipendininkas už stį 
pendiją turi žiauriai atidirbti. 
Atidirbti ten, kur partija siun 
čia. Turi dirbti tą darbą, kurį 
paskiria ir ne pagal pasiruoši 
rną arba specialybę, bet tą, ku 
ris partijai reikalingas. Tok:u 
keliu lietuvių yra išvežtų į Ka 
zakstaną, į plėšinius, į Sibiro 
taigas ir tt. Tokiu būdu

SULAUŽOMAS JAUNO 
ŽMOGAUS GYVENIMAS, 

kad jis tampa nemielas sau ir 
nenaudinga* kitiems. Dažnas 
baigęs augštuosius mokslus kei 
kia likimą. O dažnas, numaty 
damas tą likimą, tyčia nebai 
gia mokslų ir pasitraukia iš 
universiteto, nes nenori tapti 
kompartijos vergu ir daiktu.

Dabar ir to jau maža. Chruš 
čiovas sugalvojo naujus žaban 
gus: kas mokosi, tas turi eiti i 
fabriką dirbti. Tat nuo moki 
nio lupami du kailiai, (d. b.)

Apie satelitus
1NŽ. J. BULOTOS PASKAITOS SANTRAUKA 

5.
VAROMOJI JĖGA — KURAS

Vienas iš pagrindinių dina 
mikos dėsnių yra: veiksmas iy 
gus ataveiksmiui.

Lėktuvuose-raketose šis dės 
nis išsiverčia į stumiamąją jė 
gą, 'kuriai veikiant kūnas pra 
deda tos jėgos kryptimi judėti- 
- greitėti

Pabūkluose ši jėga gauna 
ma parako dujų spaudimu į 
sviedinio dugną. Pakylančiam 
lėktuve stumiamoji jėga gau 
naši iš propelerio pagauto oro 
bei jo sukimosi paplokštės ka 
mpu išmetimo į užpakalį. Čia 
ši jėga bus: oro kiekis kg per 
sekundę padaugintam iš oro 
greičio apie porą šimtų metrų. 
Sakysim 2 metrų diametro pro 
peleris pagauna apie 120 kg 
oro per sekundę ir jį su dideliu 
greičiu išmeta priešinga jude 
siui kryptimi.

Žinoma lėktuvas būdamas ke 
liūs kartus sunkesnis už stu 
miamąją jėgą pradės greitėti

ant žemės paviršiaus kol spar 
nų jėgos rezultate prilygs jo 
svoriui, jį pakabins ore, toliau 
oro pasipriešinimo jėga, ir stu 
miamoji jėga susilygins ir lėk 
tuvas skris lygiu greičiu.

Visai panaši skridimo tech 
nika yra ir sprausminiuose 
(jetuose) lėktuvuose, tik čia 
priekinis žiočių iščiulptas oras 
bus pirma turbinose suspaus 
tas, įvarytas j degimo kamerą 
bei sumaišytas su įšvirkštu ku 
ru (benzinu) sudengs, pavirs 
augštos temperatūros ir spau 
dimo dujomis bei pro užpakali 
ne žiotį išsiverš su kelis kartus 
didesniu negu propelerio, oro 
greičiu.

Ir čia stumiamoji jėga bus 
oro masės (kelis kartus mažės 
nės) ir jos virtusios dujomis iš 
metamo greičio sandauga.

Taigi svarbiausia raketų pro 
blema yra kuro pajėgumo klau 
simas.

Iki dabar žinomo kuro rū 
šys tėra įvairių medžiagų jun 
gimasis su dujomis, t. y. chemi 
nė reakcija — degimas.

Kilogramas sausų maikų su 
degęs duoda 350 didžiųjų kalo 
rijų. Geriausias gazolinas pil 
nai sudegęs duoda iki 12.000 di 
džiųjų kalorijų šilumos.

Atseit geriausio dabartinio 
žinomo kuro vienas kg pilnai 
sudegęs taigi prisijungęs maxi 
malu deguonies (apie 2,7 kg) 
kiekį duoda 12.000x427 lygu 5 
milion. kg metrų darbo arba 
apie 14 k. w. valandų elektros 
energijos. Tai ir viskas, ką 
mes galime išspausti gudriau 
šiai sunaudoję iš 1 kg geriau 
sios dabar žinomos degamosios 
medžiagos.

Čia visiškai nesvarbu, kaip 
mes tą kurą sudeginsime, nes 
tai tepriklauso, kokį kuro na 
virsiu pakėlę į degimo tempe 
ratūrą bei prie kokio spaudimo 
tą kurą sudeginsime deguony 
je, nes tai bus kuro degimo 
greičio klausimas, kuris iki 300 
metr. per sek. skaitoma deg 
rum iki keletos tūkstančių ru
sėk. sprogimu ir pagaliau dėto 
nacija, kuri jautriausiems gli 

gi jo gyvoji jėga, pav. 1 kg bū 
tų 0.5x0.1x11.000-’ lygu 6,2 mi 
iionų kg metrų arba 20% dau 
giau negu 1 kg geriausio kuro 
tos energijos turi. Deja, raketi 
nio aparato išmetamų dujų t. 
y. kuro naudingumo koeficien 
tas yra labai mažas, t. y. di 
džioji teoretinės - kaloriferinės 
kuro energijos dalis išmetama į 
erdvę karštų dujų pavidale. Pa 
galiau tik stratosferoje tegali 
ma judėti tokiais greičiais, at 
seit, raketa turi pasiimti ir ku 
rui sudeginti deguonį arba 
apie 2—3 kartus daugiau ne 
gu pats kuras sveria. Dar pa 
galiau ir šis visas kuras prieš 
sudegdamas raketose, turės bū 
ti įjudintas dideliu greičiu, t. 
y. kito kuro kiekiu ir t. t.

Skaičiavima srodo, kad teo 
retiškai imant paleidimui 1 kg 
j 11.000 m greitį (tuščioje erd 
vėje) reiktų labai didelio kie 
kio kuro, arba sukiojami apie 
asimptotinę galimybę.

Pav., kad paleidus 22 sv, sa 
telitą pats „Vaguard“ sveria 
22.000 sv. . v '

Baigiant apie kuro — dega 
mųjų medžiagų energetiką tu 
rime pridurti, kad visos gali

cerininams dinamtiams nepra 
šoka apie 11.000 m per sek. 
greičio. Atseit išsprogdinę di 
namitinio vamzdelio pradžią, 
tai už sekundės jo galas esąs 
už 11 km jau bus taip pat iš 
sprogęs. Tai didžiausias atsiek 
tas Švedo Nobelio greičio re 
kordas. Bet šie degimo grei 
čiai nepaddida to kuro šilumi 
nės energijos kiekio, nes ir kg 
dinamito atmetus jo turima kie 
tame stovyje (nitratų ar kalio 
junginiuose) deguonies kieki 
neprašoks nei trešdalio benzi 
no šiluminės energijos arba 
apie pusantro mil. kg metrų 
darbo.

Nekartosiu čia prieš keliu*-, 
metus mano minėtų tarpplane 
tinię susisiekimo aparatuose va 
romosios energijos problemų.

Tepakartosiu. kad su dabar 
tiniu žinomu kuru išdolėšti iš 
Žemės traukos yra labai sunku 
arba kitaip tariant sukiojama 
si apm asimptoninę galimybių 
riba. Dr. Patrie aDSiiaičių-oh. 
kad 1 svarui paleisti i orbitą 
reik apie 10 000 svaru benzino.

Žinome, kad Žemės traukai 
nugalėti reik, kad kūnas lėktų 
11.000 metrų per sekundę, tai

mos pasiimti į rakietą energeti 
nės medžiagos tėra kūnų molė 
kulių transformacijos arba ese 
oterminės cheminės reakcijos 
išdava, arba t. y. cheminių ele 
mentų atomų viršutinių elektro 
nų orbitų ionų energijos pasi 
liuosavimaš. Deja tai yra labai 
nežymi to atomo atominės ener 
gijos dalelė, Operavimas su ki 
tomis atomo elektronų orbito 
mis, tai jau ir būtų atominė 
energija, kurios išsivystymo 
nors ir esame liudininkais, bet 
kur ir glūdi greičiausia tarppla 
netinio susisiekimo ateitis.

Nieko „gudresnio“ nėra ir 
raketose arba „V” skridimo 
technikoje, tik Čia reikalingas 
kuro sudeginimui oras paam 
tas pačioje raketoje.

Čia pralošiama bereikalingu 
deguonies balastu, bet išlošia 
ma oro pasipriešinime, t. y. pa 
kylant į stratosferą arba tarp 
planetinio laivo problemos su 
eina į vieną tašką: kaip pakelti 
išmetamųjų- dujų greitį, kad su 
mažinus kuro balasto, kiekį — 
įgalinus raketoms atsiekti nori 
mus greiičus?

Bus daugiau.
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LIETUVIŲ MOTERŲ TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
KONKURSAS.

Pranešame, kad spaudoj jau 
skelbtas Lietuvių Moterų Tau 
tinių Drabužių Konkursas įvy 
ks vasario 7 d. Aušros Vartų 
Parapijos salėj mūsų rengia 
mo viešo vakaro melu.

Konkursui pravesti skelbia 
me Šias taisykles:
1. Kanados Lietuvių Motetų 

Dr-jos Montrealio skyrius 
skelbia konkursą premijuoti 
Lietuvių Moterų Tautinius 
Drabužius, kad prisidėtų 
prie tautinių drabužių popu 
liarinimo ir palaikymo tauti 
mo meno išeivijoj.

2. Premija skiriama už rankų 
darbo austnius lietuvių mo 
terų tautinius drabužius.

3. Premijuojami geriausio audi 
mo, gražiausio tašto bei spal 
vų derinimo tautiniai drabu 
žiai, išlaikyti pasiuvimo sti 
liuje ir būdingi kuriai nors 
Lietuvos apylinkei.

4. Premijuojami treji drabu 
Žiai ir skiriamos 3 vertingos 
premijos.

5. Premijos skiriamos tautinių 
drabužių devėtojoms, atsi 
lankiusioms į Kanados Lie 
tuvių Katalikių Moterų Dr- 
jos rengiamą viešą vakarą.

DAIL. A. VARNUI 80 METŲ
Sausio 2 d. dailininkui Ado 

mui Varnui suėjo 80 m. am 
Žiaus.

Prof, Ad. Varnas yra gimęs 
1879 m. Joniškyje. Gimnaziją 
lankė Mintaujoje. Buvo įstojęs 
į Kauno kunigų seminariją, bet 
įsitikinęs, kad jo pašaukimas 
yra menas, persikėlė į Petrapi 
lį, kur lankė Imperatoriaus 
dailės mokyklą ir Štighco Tai 
komąją Meno mokyklą.

Nelegaliai Joniškyje suorga 
nizavęs vaidinimą ,,Amerika 
pirtyje“, pakliuvo į nemalonę 
caristinės policijos. Atsidūrė 
Varšuvoje, kur mokėsi tapy 
bos pas vieną bažnytinio meno 
meisteri. Sulaukęs iš kunigo 
Šiaučiūno paramos už paruoš 
tus Kryžiaus Kelius Joniškio 
bažnyčiai, išvyko gilinti meno 
studijų į Krokuvą. Vėliau, pa 
remtas Amerikos lietuvių, stu 
dijavo meną Šveicarijoje, pas 
kiau Italijoje.

.1 pasaulinio karo nublokštas 
Į Rusiją, kuri laiką Odesoje bu 
vo aviacijos fabrike braižyto, 
jas, vėliau Voroneže Saulės 
kursuose dėstė piešimą. Šiuo 
laikotarpiu yra padaręs eilę ša 
ižų, iŠ kurių susidarė speciali 
knyga — ,,Ant politikos lak 
tų". Atsisteigus nepriklauso 
mai Lietuvai, A. Varnas apsis 
tojo Vilniuje. Mokytojavo gim 
nazijoje. Lenkų okupacija jį at 
bloškė į Kauną. Čia ėmė orga 
nizuoti Lietuvių Meno Kūrėjų 
draugiją, rinko kryžių braiži 
•nius ir nuotraukas, sudarė jų 
albumą. Iš viso surinko 2,500 
Lietuvos kryžių vaizdų. Nuo 
1934 m. dėstė Meno mokyklo 
je, vėliau — Dailės institute 
piešimą, dekoraciją, kompozici 
ją. 1941-1944 m. Kauno Taiko 
mosios dailės institutas jam su 
teikė profesoriaus titulą. A. 
Varnas jau dešimti metai kaip 

vasario 7 d. Aušros Vartų 
Parapijos salėje.

6. Premijas pripažįsta Juri Ko 
misija, susidedanti iš daili 
ninko, tautinių drabužių au 
dėjos ir premijas skyrusių 
organizacijų atstovų.

7. Juri Komisija turi teisę pre 
mijas padalinti arba sumažin 
ti ir Komisijos sprendimas 
yra galutinas.
Skelbdamos šį konkuisą. 

mes kviečiame visas Montrea 
lio lietuves moteris, turinčias 
tautinius drabužius, arba ga 
linčias juos įsigyti, būtinai kon 
kurse dalyvauti. Nesvarbu ar 
Tamstos rūbas bus premijuo 
tas kaip gražiausias. Svarbu 
parodyti mūsų meilę tautiniam 
rūbui, per šimtmečius kurtam 
ir puoselėtam mūsų tautos mo 
terų. Svarbu, kad mes ir šian 
dieną savo rūbu didžiuojamės 
ir norime jį perduoti mūsų jau 
nąjai kartai ir būsimoms karto 
ms.

Mes laukiame nuoširdaus 
pritarimo iš visų Montrealio 
lietuvių ir kviečiame į konkur 
są ir viešą vakarą gausiai atsi 
lankyti.

K. L. K. Moterų Dr -jos 
Montrealio Skyrius.

gyvena Chicagoje (3 721 W. 65 
Str„ tel. REliance 5-8942). 
Ruošia spaudai studiją apie lie 
tuviškus kryžius; su jo tekstu 
Liet. Inž. sąjunga išleis naują 
lietuviškų kryžių albumą.

Prof. Varnas taipgi talkina 
savo straipsniais Liet, enciklo 
pedijai.

Ad. Varnas yra sukūręs dau 
giau kaip 1000 peizažų, portre 
tų.

DAIL. J. PENČYLA,
Kolumbijoje švenčia savo 50 
m. amžiaus sukaktį. Yra gimęs 
1908 m. gruodžio 29 d. Jau lan 
kydamas Mariampolės gimna 
ziją lavinoji tapyboje ir skulp 
toroje, lankydamas muk. daii. 
Šimkūno studiją. Vėliau, uni 
versitete studijuodamas teisę, 
drauge lankė ir meno mokyklą, 
prof. Dobužinskio studiją. 19 
32 m. baigė prof. Vienožinskio 
2 metų tapybos kursą. 1943 m. 
baigė Dailės akademiją Vilnių 
je, portreto klasę, atlikdamas 
diplominį darbą Malda. Daly 
vavo Dail, sąjungos ruošiamo 
se parodose ir yra suruošęs pen 
kias savo darbų parodas. Yra 
tapytojas impresionistas. Bai 
gęs akademiją buvo pamėgęs 
teatro meną ir padarė dekorą 
cijas eilei veikalų. Savo ilius 
tracijomis ir karikatūromis tai 
kino didesniems Lietuvos lai 
kroščiams. Padarė iliustracijas 
keletai knygų.

Pasiekęs Kolumbiją, sostine 
je Sagotoje greit gavo darbo 
pritaikomojo meno srityje Įvai 
riose įmonėse. Laisvalaikį pa 
švęsdamas kūrybai, įstengė ir 
Kolumbijoje suruošti ne vie 
na parodą.

Dail. Pencyla taipgi dalyvau 
ja bendruomenės veikloje, šie 
lojasi spaudos, šeštadieninių 
mokyklų reikalais.

KULTŪWt<KaO7VIKA
IŠĖJO 16 LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TOMAS

Prenumeratoriai jau gauna 
šešioliktąjį Lietuvių Enciklo 
pedijos tomą, apimanti žo 
džius Lietuva — LVS. Šiame 
LE numeryje labai daug lietu 
viškosios medžiagos, apiman 
čios labai įvairias gyvenimo sri 
tis. Daugybė iliustracijų, pa 
vaizduojančių aprašomuosius 
dalykus. Daug lietuviškų vai 
dų, pavardžių; istorijos, gam 
tos, meno žinių ir t. t. ir t. t. 
Bet yra ir netikslumų. Šį tomą 
redagavo dr. J. Girnius.

Spėjama, kad L. Enciklope 
dija jau bus peržengusi j antrą 
ją leidybos pusę. Leidėjas dar 
skelbia prenumeratą su lengva 
tomis. Verta būtų pasinaudo 
ti ypač jaunimui, kuris yra ge 
rai įsikūręs. Jeigu kam būtų 
patogiau L. E. užsisakyti per 
„Nepriklausomos Lietuvos" re 
dakciją, ji mielai patarnaus m 
formacijomis ir dėl lengvatų 
(N. L. adresas: 7722 George 
St., Lasalle, P. Q.).

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS.

Bostone. Klubo pirm, dr J. Gir 
nius priminė jubilėjus. Dr. V. 
Kudirkos jubilėjų priminus, 
St. Santvaras paskaitė eilėraš 
tį Maniesiems. Paskui primin 
tas prof. Stp. Kairio 80 m. ju 
bilėjus ir čia pat dalyvavusio 
klubo nario, žinomo miškinin 
kystės profesoriaus J. Raukčio 
jubilėjus. Ta proga prof, J. 
Raukčiui įteikta dovana -— Pu 
tino knyga Sukilėliai.

DR. M. GIMBUTIENĖ
lankiusi žymiąsias, archeologą 
ms svarbias vietas Europoj ir 
dalyvavusi eilėj mokslininkų 
konferencijų, Kult, klubo susi 
rinkime Bostone skaitė paskai 
tą apie priešistorinio žmogaus 
meną, koks jis randamas Pietų 
Prancūzijos ir šiaurės Ispani 
jos urvuose. Tas menas yra iš 
paleolito gadynės, iš to meto, 
kai Europos šiaurė dar buvo 
apdengta ledais, o pietuose gy 
venęs žmogus dar gyveno pri 
inityvų gyvenimą. Tas laikas 
siekia dvidešimt su viršum tū 
kstančių metų prieš Kristų.

PAGERBĖ PROF.
J. ŠIMOLIŪNĄ

Racine, Wis. gruodžio 13 d. 
pp. Paukštelių bute įvyko prof. 
Jono Šimoliūno pagerbimas, mi 
nint jo amžiaus 80 metų sukak 
tį, kartu — 50 metų inžinie 
riaus darbo ir 30 metų profe 
soriavimo. Minėjimą vedė M. 
Tamulynas, iškėlęs jo nuveik 
tus darbus. Buvo sveikinimų 
žodžiu ir raštu.

Jono Giedriko rūpesčiu paga 
mintas adresas ir visų dalyvių 
parašais, įteiktas jubiliatui.

Linkime mielam prof. J. Ši 
moliūnui ilgiausių metų ir ge 
riausios sėkmės!

DR. KAZYS DRANGELIS
Kūčių dienoje, gruodžio 24, 

žinomas darbuotojas, Dr. Ka 
zys Drangelis paminėjo savo 

gimtadienį ir 70 metų gyveni 
mo sukaktį.

Dr. Kazys Drangelis tebėra 
veiklus. Atrodo, kad jo energi 
ja ir gyvumas yra neišsemiami. 
Iniciatyvos ir sumanumo jam 
ta’Pgi netrūksta.

Į lietuvišką darbą jis įsijun 
gė iš pat jaunų dienų. Jis buvo 
vienas iš AL,T. Sandaros kūrė 
įu 1914 metais ir pirmasai jos 
pirmininkas. Jis dalyvavo Lie 
tuvos žygiuose ir daugelyje ki 
tų sričių.

Sveikindami Dr. K. Dangelį 
su šia sukaktim, linkime jam 
daug sėkmės tolimesnėje lietu 
viškoje veikloje.
• Dail. Pranas Gailius su ki 
tais menininkais Paryžiuje, 
Bellechasse galerijoje, suruošė 
savo darbų parodą.
• Skulpt. Ant. Moneys Kalė 
dų metu suruošė parodą Mon 
te Carlo, globoje Monaco prin 
co.
• Dail. Vytautas Kasiulis nese 
niai surengė savo darbų paro 
dą Genevoje, Connattre galeri 
joje.
• Lietuvių prozos rimeinys an 
gliškai baigiamas ruošti. Reda 
guoja St. Zobarskas.
• Prof. dr. J. Puzinas pasakys 
kalbą dr. V. Kudirkos minėji 
me 1959 m. sausio 18 d. So. 
Boston Augštesniosios mokyk 
los salėje.
• Atvykus i Paryžių gražiam 
jaunimo buleliui, kartu su vie 
tos jaunimu susiorgamzavotau' 
tinių šokių grupė. Lietuvos Ne 
prikląusomybės šventės proga 
šokėjai pasirodys jau viešumo 
je.
• Ona ir Stasys Bačkiai Pary 
žiuje atšventė vedybinio gyve 
nimo sukaktuves.
• Zinriche įvyko Tarptautinės 
Studentų Konfederacijos spau 
dos Kongresas. Jame pavergtų 
jų kraštų studentus atstovavo 
iš Paryžiaus Ričardas Bačkis, 
Studentų Pabėgėlių Federaci 
jos V-bos vicep. Prancūzijoje. 
Kongrese dalyvavo 24 kraštų 
studentai, jų tarpe 15 Europos 
kraštų studentų.
• Briuselyje Įvyko tarptauti 
nės Ūkininkų S-gos (pavergtų 
jų kraštų) Forumas. Lietuvius 
šiame forume atstovavo gen. 
št. pulk. J. Lanskoronskis.
• Paryžiaus lietuvių kolonija 
šiais metais stiprai pagausėjo. 
Nuo mokslo metų pradžios at 
vyko iš JAV dvi lietuvaitės: Bi 
rutė Kapočiūtė, Liet. Enciklo 
pedijos leidėjo J. Kapočiaus vy 
resnioji duktė iš Bostono ir 
Elona Marjošiūtė, dirigento V. 
Marijošiaus vyr. duktė iš New 
Britain. Abi jaunos lietuvaitės 
atvyko tobulintis prancūzų 'Ii 
teratūros studijose, ruošdamos 
Amerikos universitetuose dok 
toratus.
• Iš Toronto atvyko jauna ta 
pytoja ir litografė Pranė Dvi 
laitytė, kuri savo menu užsidir 
busi pragyvenimą bendradar 
biaudama „Liberty Magazine" 
žurnale, žada praleisti Paryžių 
je ir Europoje vienerius metus. 
Ji yra gimusi Kanadoje.

LIETUVOJE MIRĖ DR. 
JUOZAS NEMEIKŠA

Dr. J. Nemeikša mirė praci 
tų metų gruodžio mėn. 12 d., 
Kaune, grįždamas iš darbo. Pa 
sijutęs blogai autobuse, jis išli 
no ir pats nuskubėjo į buvusią 
Vytauto Didžiojo U-to akių kli 
nika; ten po poros valandų n 
mirė. Buvo pašarvotas medici 
nos istituto rūmuose. Ten prie 
jo karsto gruodžio 14 d. buvo 
suruoštas koncertas, kuri atli 
ko Kauno Valstybinio teatro 
orkestras, grodamas gedulin 
gus motyvus. A. a. d-ras Juo 
zas Nemeikša buvo palaidotas 
gruodžio m. 15 d. Petrašiūnų 
kapinėse, dalyvaujant didelei 
žmonių miniai. Į laidotuves bu 
vo susirinkusi beveik visa Kau 
no lietuviškoji inteligentija: 
karstas skendo gėlėse; buvo su 
nešta daugybė vainikų. Prie a. 
a. d-ro J. Nemeikšos kapo pa 
sakė atsisveikinimo kalbas Žm 
uidzinavičius, gydytoja Horod 
ničienė ir kt.

Dr. J. Nemeikša gimė 1888 
m. gruodžio 16 d. Šiaulių aps. 
Baigęs gimnaziją, mediciną stu 
dijavo Maskvos universitete, 
kur 1919 m. gavo gydytojo dip 
lomą, karo metu atitarnavęs 
pulko gydytoju.

Dr. J. Nemeikša po T Pašau 
linio karo tuojaus grįžo i Lie 
tuvą ir ilgą eilę metų tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, pasiek 
damas pulkininko - leitenanto 
laipsnio, eidamas įvairias atsa 
kingas karo gydytojo pareigas.

1925 m. J. N. išrenkamas 
akių katedros asistentu, o 1944 
m. akiu ligų katedros vedėju, 
bet paliekamas docentu. Prieš 
mirti pakeliamas „nusipelniu 
siu gydytoju“.

Dr. Nemeikša buvo populia 
rus asmuo, kultūrininkas, visuo 
menininkas, humanistas.

LIETUVOJE MIRĖ
Mirė kun. Juozas Stankevi 

čius, kovojęs už Vilniaus lietu 
vybę ir nukentėjęs nuo lenkų.

Mirė rašytojas ir žurnalistas 
vilniečių veikėjas Antanas Va 
laitis, eilėmis išvertęs Mickevi 
čiaus Tadą.
• Šiaulių viešojoje bibliotekoje 
suorganizuota technikos moks 
lų literatūros diena.
• Kernavės Kraštotyros muzė 
juje surinkti gausūs akmens, 
žalvario ir geležies amžius vaiz 
duoįantieji rinkiniai.
• Maskvoje išėjo Pr. Gudyno 
didelė monografija rusų kalba 
apie dailiniąką Petrą Kalpoką. 
Monografijoje išsamiai nušvie 
čiama žymaus lietuvių dailės 
meistro gyvenimas (1880—19 
45) ir kūryba.
• Vilniuje veikia lenkų liau 
dies dainų ir šokių ansamblis 
apie 100 žmonių. Ansamblis 
gavo iš Lenkijos liaudies Res 
publikos Kultūros minister! 
jos dovaną — vyriškų ir mote 
riškų tautinių drabužių ir liau 
dies instrumentų komplektus.
• Vilniuje ką tik išėjo Kana 
dos rašytojo Grei Oulio romą 
nas „Girių piligrimai“, anglų 
įžymaus romanisto A. Kroni 
no dviejų tomų romanas „Žvai 
gždės žiūri žemyn“, vengrų ra 
šytojo M. Jokajaus romanas 
„Juodieji deimantai“ ir kt.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

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

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

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

Lietuvių Enciklopedijos 1^ 
dimas nėra kieno nors asmenį 
nis reikalas, bet visų lietuvių 
sutelktinių pastangų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pašau 
lyje gyvenančių lietuvių pas 
tangos už savo kultūrą ir lietu 
viškumo išlaikymą, šiandien ta 
peš ir besąlyginės laisvinimo 
kovos dalimi. Šiandien jau jo 
kia paslaptis, kad pradėjus leis 
ti išsibarsčiusiems pasaulyje lie 
tuviams L. E. Maskva susirū 
pino, ją puolė ir iškoneveikė, o 
norėdami nuraminti okupuotą 
Lietuvą suteikė jai teisę išsi 
leisti susovietintą enciklopedi 
ją lietuviškai. 'I ą pažadą davė 
vien tik lietuviams, bet, kajtf f 
įprasta, pažadas liko pažadu™ * 
Lietuvoje turėjusi pasirodyti į 
sovietiška enciklopedija jau nu 
marinta Maskvos okupacinėje > 
cenzūroje, šis Maskvos rūpės 
tis ir nuolatinis L- E. puolimas 
rodo, kokį milžinišką lietuvis 
ką darbą šiandien mes išeiviai 
atliekame. Ir tikrai, mes ja ga 
lime didžiuotis, nes tik vieni 
lietuviai, išsiblaškę po visą lais 
vą pasaulį, leidžia bendrąją en 
ciklopediją su gausia lituanisti 
ka. Kito tokio atsitikimo dar 
nėra pasaulyje. Mes darbą dau 
giau kaip Įpusėjome, tikime iki 
galo ištesėti.

Mielas Lietuvi, mes kviečia 
me Tave įsijungti į L. E. pre 
numeratorių eiles ir tuo pačiu 
būti mūsų pradėtojo darbo da 
lininku. L. E. leidžiame visi su 
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.
Lietuviu Enciklopedija 

265 C Street
So. Boston 27, Mass. U. S. A ,
• Streikai: Provincinio tram Z 
porto Co. ir autobusų vairuoto 
jai buvo išėję į streiką, bet po 6 
vai. buvo pasirašyta sutartis, 
kuria nustatyta 12 dol. minima 
linis dienos atlyginimas. Dai 
lin Bross Ltd. darbininkai lai 
mėjo 15 et. priedą už darbo va 
landą ir kt.
• Paryžiuje apsistojo, po įvai 
rių kelionių Europoje, tapyto 
jas Jurgis Račkus iš Kanados.

M. ZOŠČENKO

KRIZĖ
Neseniai, piliečiai, vežimą plytų gatve nuvežė. Dievaži! 
Man, kad žinotumėt, net širdis sudrebėjo iš džiaugsmo. 

Nes — statomės gi, piliečiai. Plytas juk ne veltui veža. Na 
mėlis, reiškia, kur nors statomas. Prasidėjo, — tfu, tfu, ne 
apkalbėti!

Metų, gal, po dvdešimt, o gal ir mažiau, kiekvienas pilie 
tis, žiūrėk, turės po visą kambarį. O jeigu žmonių prieauglis 
labai nepadidės, ir, pavyzdžiui, abortai bus leisti visiems — tai 
ir po du. O gal ir po tris kiekvienai srėbtuvei. Su vonia.

Tai pagyvensime tada, piliečiai! Viename kambary, sa 
kykime, miegoti, kitame svečius priiminėti, trečiame dar ką 
nors. . . Maža kas! Reikalų atsiras taip laisvai gyvenant.

Na, bet kol kas tai sunkoka su gyvenimo plotu. Šykštu 
dėl krizės. Aš, broliai, gyvenau Maskvoj. Neseniai iš ten grį 
žau. Pats išbandžiau savim tą krizę. Atvykau, žinote, į Mask 
vą. Vaikščioju gatvėmis su daiktais. Ir, kitaip sakant, niekur. 
Ne tai, kad sustoti nebūtų kur, bet nėra kur ir daiktų padėti. 
Dvi savaites vaikščiojau, žinotumėt, gatvėmis su daiktais — 
apaugau barzda ir daiktus išmėčiau. Taip, Žinote, lengvutis 
vaikščioju. Buto jieškau. Pagaliau, viename name žmogus nu 
atleidžia laiptais.

— Už trisdešimt červoncų, — sako, — jus galiu Įtaisyti 
vonios kambary. Butas. — sako, — poniškas. . . Trys išvie 
tės... Vonia. . . Vonioje — sako, — ir gyvenkite sau. Nors 
langų ir nėra, — sako, — bet durys yra. Ir vanduo po ranka. 
Norite, — sako, — prileiskite nors ir pilną vonią vandens ir 

nardykite nors ir visą dieną.
Aš sakau:

—Aš, brangus drauge, ne žuvis. Aš, — sakau, — ne 
reikalingas nardymo. Man, — sakau, — sausumoje pagyventi. 
Nuleiskite, — sakau, — už šlapumą.

Jis sako:
— Negaliu, drauge. Malonu būtų, bet negaliu. Ne nuo 

manęs viskas pareina. Butas komunalinis. Ir kaina pas mus 
nustatyta tvirta.

— Na ką gi, — sakau, — padaryti? Tebus. Pieškite, — 
sakau, — iš manęs 30 ir greičiau, sakau, — Įleiskite. Tris sa 
vaites, — sakau, — mindžioju trotuarus. Bijau, — sakau, — 
pavargti.

Na gerai. Įleido. Pradėjau gyventi.
O vonia tikrai poniška. Visur, kur tiktai koją padėsi, — 

marmurinė vonia, kolonka ir kraneliai. O atsisėsti, tarp kitko, 
nėra kur. Jeg tiktai ant kraščiuko, bet ir tai žemyn slysti į 
marmurinę vonią. Padariau tada už 30 červoncų uždangalą ir 
gyvenu.

Per mėnesį be ko kita, vedžiau. Tokia, žinotumėt, jaunu 
tė, geraširdė žmonelė pasitaikė. Be buto.

Aš maniau, dėl šio buto ji manęs atsisakys, ir nepamaty 
siu aš šeimyninės laimės ir jaukumo, bet ji nieko neatsisako. 
Tiktai truputį susiraukė ir sako:

— Na ką gi, >— sako, — ir voniose geri žmonės gyvena. 
O pagaliau, — sako, — blogiausiu atveju galima pertverti. 
Čia, — sako, — pavyzdžiui, buduaras, o čia valgomasis. . .

Aš sakau:
— Pertverti, piliete, galima. Bet gyventojai, — sakau,— 

velniai, neleis. Jie jau kalba: jokių perdalijimų.

Na, tiek to. Gyvename kaip yra.
Mažiau kaip per metus mums su žmona gimsta mažas 

vaikelis. Pavadinome jį Volodenka, ir gyvename toliau. Čia 
pat vonioje jį maudome ir gyvename. Ir, žinotumėt, gana pa 
doriai viskas atrodo. Vaikelis, tai yra, kasdien maudosi uw *. 
siŠkai neperšąla. ™

Vienas tiktai nepatogumas: vakarais komunaliniai gy 
ventojai lenda praustis. Tam laikui su visa šeima tenka kraus 
tytis Į koridorių. Aš jau ir taip gyventojus prašiau:

— Piliečiai. — sakau, — maudykitės šeštadieniais. Ką 
gi jūs, — sakau, — kasdien maudotės. Kada gi, — sakau, — 
mums gyventi. įeikite gi Į mūsų padetj.

O jų, bjaurybių, trysdešimt du žmones. Ir visi jie keikia 
si, rnatiuguojasi. Ir, tokiu atveju, grasina snukį sumušti.

Ir ką gi darysi — nėra kas daryti. Gyvename kaip yra.
Per kiek laiko mano žmonos motina atsiranda vonioje, 

įsirengia už kolonkos.
— Aš, — sako, — seniai jau svajojau supti anūkėlį. Jūs, 

— sako, — man negalite atimti šios pramogėlės.
Aš sakau:
— Aš jums nedraudžiu. Supkite, — sakau, — senele, 

supkite. Biesas jūsų nematai. Galite. — sakau, — vonią pri 
sileisti vandens ir nardyti su anūkėliu.

O žmonai sakau:
— Gal, piliete, pas jus dar giminių daugiau atvažiuos, tai 

sakykite iškart, nekankinkite.
O ji sako:
— Na, gal tiktai broliukas Kalėdų atostogų. . .
Nesulaukęs broliuko, aš iš Maskvos išvykau. Pinigus 

šeimai siunčiu pašto perlaidomis,

•••
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NIAGAROS PUSIASALIS
PRISIMINKIME NEATSK1 RIAMĄ LIETUVOS DALĮ— 

MAŽĄJĄ LIETUVĄ!
Besikuriančiai Lietuvai vie 

na iš didžaiusių ir svarbiausių 
įvykių buvo prieš 36 metus, sau 
šio 15 d. atgavimas Klaipėdos 
krašto, kuris sudaro dalį Mažo 
sios Lietuvos — lietuviškos jū 
ros. to lango išėjimui Lietuvai 
i platųji pasaulį. Šį nepaprastą 
lietuvių tautai Įvyki mes prisi 
menam kiekvienus metus pa 
skirdami tą dieną iškilmingai 
paminėti.

Šiais metais Niagaros pusią 
salio lietuviai rengiasi šią sukau 
ti atžymėti gan iškilmingai su 
jungiant kartu su St. Cathari 
nes SLA 278 kuopos 4-rių me 
tų isisteigimo sukakties ruošia 
mom iškilmėm.

Į iškilmes paskaitai yra pa 
kviestas Mažlietuvių veikėjas 
iš Toronto Dr. M. Anysas. Pro 
gramą atliks jau ne pirmą kar 
tą pasirodę publikos mylėtojai: 
sol. A. Pavilionis, V. Paulionie 
nė ir K. Šukienė.

Iškilmingas aktas ir mineji 
mas Įvyks 1959 m. sausio 17 
d., šeštadieni, 6 vai. vakaro, 
lenkų salėje, 43 Facer St.. St. 
Catharines, Ontario.

Atsilankę, be rimtos ir aktu 
aliomis lietuviams temomis pas 
kaitos rimto minėjimo galės 
nuotaikingai praleisti vakarą, 
nes be to dalyvauja išgarsėjęs 
orkestras „Aidas“.

RAMOVĖNAI tvarkosi.
Išrodo, šiam laikui geriau 

šiai pritaikintu priežodžiu bus: 
Nėra namų be dūmų. Be to, 
visai mažai apsiriksiu tvirtin 
damas, kad joks visaomeniš 
kas darbas išeivijoje be tų dū 
mų neapsieina. Neapsėjo be to 
gero ir Niagaros pusiasalio ra 
movėnai, tik laimei, susidarius

geram orui, tie dūmai savųjų 
tarpe vietoje išsiblaškė. Tik to 
pasekmėje gruodžio 14 d. na 
rių susriinkime tapo perrinkta 
skyriaus valdyba. Naują valdy 
bą sudaro: pirm. P. Balsas, se 
kretorius J. Skeivela ir iždin. 
K. Jacevičius. Naujai valdybai 
ar tik nereikt palinkėt, kad ne 
suvyt tų dūmelių, dažniau pa 
vedint savo namelius. Rūkas.
KUOPOS SUSIRINKIMAS.

Po pavasario atostogų viens 
iš skaitlingesnių ir didesnių 
susirinkimų Įvyko gruodžio 6 
d. Hardnig Hotel patalpose. 
Pagrindiniu susirinkimo aptari 
mo punktu buvo pasiruoišmas 
kuo tinkamesniai padaryti ruo 
šiamus sukaktuvinius parengi 
mus. Iš pasitarimo paaiškėjo, 
kad kuopos valdyba padėjo vi 
sas savo pastangas duoti ką ge 
rcsnio ir Įdomesnio pritaikant 
iškilmėms ir svečių pageidavi 
mui. Iš darbo matosi, kad bus 
ir geri vaisiai.

Tą dieną, be to, susirinkimas 
priėmė naujai Įsirašiusi narį 
Helmutą Gegecką ir pirm. Z. 
Piliponis anksčiau priimtam na 
riui Mikui Saukai įteike drau 
dimo dokumentus. Nepaprastą 
pasitenkinimą susirinkusiems 
Įnešė pirm. Z. P. paaiškinimas, 
kad SLA organizacija yra di 
delis ramstis patekusiems lietu 
viams Į nelaimę. Pavyzdžiu nu 
rodė, kad tik šiuo laiku mūsų 
kuopoje gavo gan dideles ligo 
je draudimo pašalpas: Anta 
nas Švažas $360.00, Jokūbas 
Giliūnas $222.00 ir J. Galuikie 
nė $140.00. Tas parodo, kad ap 
sidrausti lietuviui pas lietuvius 
yra daug geriau ir naudingiau.

Niagarietis.

MUSUWPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

SPORTAS LIETUVOJE
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St. CATHARINES, Ont.
ABN VEIKLA.

LONDON, Ont.

Šį kartą kiek ilgiau reiktų su 
stoti ties jaunimu, gimusiu Lie 
tuvai netekus nepriklausomy 
bės, taigi nemačiusio mūsų 
valstybės žydėjimo laikotar 
pio, gal būt pažįstančio laisvės 
metus tik iš tėvų pasakojimo, 
užsilikusių knygų ar paprastų 
žmonių kalbų: „ach, anais lai 
kais buvo geriau...“ Bet reikia 
pripažinti, kad pav., sportinia 
me gyvenime, dėka lietuvių tr 
enerių dar iš N. Lietuvos laikų, 
jie sunkiose sąlygose (įvairūs 
materialiniai nedatekliai) ski 
na gražius laimėjimus, jvcikda 
mi ne tik gerus latvių ir estų 
vienmečius, bet ir „matus 
kos“ Rusijos vaikus. Be leng 
vaatletės Sov. Sąj. jaunių meis 
terės, šešiolikmetės Maskolių 
naitės, negalima pamiršti sta 
]o tenisininkės Ramanauskai 
tės (17 metų), dešimties metų 
Balaišytės. Marjampolės krep 
Šinio komandos atstovo Lietu 
vos pirmenybėse (visos žaidė 
jos tarp 16—18 metų) ir nese 
niai iškilusios 14 metų plauki 
kės Gražinos Jasėnaitės. Ši 
lieknutė, tamsiaplaukė kaunie 
tė, įvykusiose plaukymo rung 
tynėse Vilniuje, atsiekė 100 m 
1. stiliuje naują jaunių Lietu 
vos rekordą, praplaukdama 
nuotoli per 1 min. 16,8 sek. Se 
kančią dieną, ji plaukdama 
400 m pasiekė iš karto du re 
kordus: 200 m ir 400 m (6 mi 
nutės 28,3 sek.). Pridėjus dar 
jos 50 m ir 100 m delfinu plau 
kymo rekordus matome, kad 
jai šiuo metu priklauso net 5 
Lietuvos rekordai. Be abejo, 
Maskva i Gražiną tuoj pat at 
kreipė savo akis ir greičiausiai

Spartaką ir Marijampolę. Be 
abejo, dar ši mėnesį reiktų la 
ūkti naujų rekordų, nes S. S- 
gos numatomos didelės paluky 
mo varžybos, kuriose dalyvaus 
ir Lietuvos atstovai.

Karščiausios iš iki šiol Įvy 
kusių Lietuvos krepšinio pir 
menybių rungtynių tenka lai 
kyti tarp studentų komandų— 
Kūno Kultūros Instituto ir Po 
litechnikos, pasibaigusios nežy 
mia pirmųjų pergale 59:58 
(29:29). KPI studentai išvys 
tė didelę spartą, puldami krep 
ši staigiais prakir ūmais. P. Gri 
kštas (Politech.) išviliodavo 
Lauritėną (Sov. Sąj. rinktinės 
žaidėjas) prie baudos metimo 
linijos ir tada po krepšiniu at 
sirasdavo Ruzgys ir., taškai. 
Nenuostabu, kad KPI antrame 
kėlinyje vedė 40:33. Vėliau pa 
sėkmė išsilygino, ir ji augo ne 
žymiai iki rungtynių pabaigos 
tai vienos, tai kitos komandos 
naudai. Likus žaisti 10 sek. Pa 
ulauskas sušvelnino pasekmę 
pilnu metimu iki 59:58. Nežy 
mią persvarą KKI iškovojo 
prieš „senukų“ (taip Kaune va 
dinama „Audinių“ komanda) 
penketuką, įveikdamas 69:63, 
kai tuo tarpu KPI vyrai nuga 
Įėjo Vilniaus Švietimą 79:65, 
o moterų susitikimas taip pat 
baigėsi kauniečių laimėjimu 62 
:50.

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Baigminės Daviso taurės 

lauko teniso rungtynės tarp J 
AV ir Australijos baigėsi neti 
ketu amerikiečių įlaimėjimu, 
pasekme 3 ;2. Australų spauda 
rašo, kad šį susitikimą tikru

Gal šiek tiek jau ir pavėluo 
ta, bet kaip šių dienų mums ak 
tualiu veikalu, parodanti, kad 
mes nesnaudžiame, dirbame ir 
jieškome geresnių kelių sulauk 
ti trokštamų vaisių, nepravar 
tu bus savo spaudoje apie tai 
nepaminėti.

Greičiausiai didumai jau yra 
žinoma, kad prieš keliolika me 
tų išeivijoje ukrainiečių inicia 
tyva ir jų vadovaujamas rusiš 
ko komunizmo pavergtų tautų 
Antibolševikinis Tautų Blokas, 
sutrumpintai vadinasi ABN ko 
mitetas. Visiems įvertinant jo 
reikšmę ir jo siekimo tikslą, jo 
veikla gan sparčiai augo ir taip 
išsivystė, kad dabartiniu laiku 
visame pasaulyje. Pątogumui 
Centrinio Komiteto buveine pa 
sirinko Vokietijoje, Miunche 
ne, kurio pirmininku yia Y. S. 
Stecko.

Šiemet Centrinio Komiteto 
atstovė Slawa Stecko (pirm, 
žmona) belankydama kitus Ka 
nadoje skyrius, apsilankė ir į 
St. Catharines, Ont. Jos gar 
bei tą dieną ukrainiečiai sušau 
kė iškilmingą susirinkimą ir iš 
žymesniųjų ukrainų bei kitų 
tautybių sudarytas garbes pre 
zidiumas. Iš lietuvių b-nės ats 
tovas A. Šetikas. Iš pirmo ma 
tymo galima pilnai patvirtinti, 
kad viešnia yra ne vien gera 
kalbėtoja, bet yra veikli, daug

pasidarbavus ir stipriai pasitar
navus šiam ABN darbui. Ji nu 
rodė, kokią reikšmę turi šis 
blokas pavergtiesiems, gan vai 
zdžiai ir smulkiai papasakojo 
apie nuveiktus bei daromus 
darbus. Ji bemaž visas vietoves 
yra aplankiusi, kurių yra netik 
Europoje ir Š. Amerikoje, bet 
gražiai veikiančių ir gerus vai 
sius nešančių P. Amerikoje, 
Australijoje ir Azijos tautose: 
Indijoje, Burmoje, Japonijoje, 
Turkijoje ir kitur.

Tikrai ir reikšmingai Į pa 
klausimą, kodėl lenkai prie A 
BN nepriklauso, viešnia atsa 
kė: Čia išeivijoje bemaž visi 
lenkai yra imperialistinių pažių 
rų, kurie nepamokinti praei 
ties siekia savo valstybę atkur 
ti ne etnografinėse ribose, o pa 
sigrobtose iš savo kaimynų že 
mėse. Tačiau mes čia esame su 
sibūrę tie, kurie vienas kitam 
trokštame, siekiame ir kovoja 
me atgauti savo nepriklauso 
mą valstybę tik savo etnografi 
nėse ribose. Pas mus vietos vi 
siems užtenka ir niekam neuž 
daros durys, ypač tos pačios 
nelaimės draugams, tiktai oku 
pantiniams tikslams jos negali 
būt atviros. Mūsų visų noras 
tapti laisvais ir tų gerų norų 
laukiame iš kaimyno lenko sto 
jant visiems prie bendro dar 
bo.

WINDSOR, Ont.
LABAI REIKALINGAS VARGONININKAS

Windsoro lietuvių kolonijai 
labai reikalingas vargoninin 
kas, kuris gebėtų vesti chorą 
bažnyčioj. Vietos L. B. ir kle 
bonas padės surasti darbą ir 
butą. Padėsime persikelti ir įsi

kurti Windsoro mieste. Wind 
soras yra Detroito priemiestis. 
Prašau rašyti šiuo adresu: Ku 
nigas V. Rudzinskas 2977 Uni 
versity W. Windsor, Ontario. 
Canada. Kun. V. Rudzinskas.

ji vyks į kokį nors Sov. Sąj. 
miestą treniruotėms, (panašiai

moję laimėjo Paragvajus (už 
JAV žaidė vienas studentas pa

MAŽŲJŲ
Gruodžio 27 dieną Londono 

lietuvių šeštadieninė mokykla 
suruošė gražią mažųjų šventę. 
Kalėdų eglutės iškilmėsna susi 
rinko gražus būrelis mokinių 
bei kiti lietuvių vaikučiai su 
savo tėveliais. Atvykęs Kalėdų 
senelis priėmė vaikučių „pasi 
rodymus“ ir kiekvienam davė 
gražią dovanėlę. Kalėdų sene

Į
TAISAU 
televizijos ir radio aparatus.

Albinas Pranevičius.Skambinti po vai. vak.PO 8-5566 
Darbas garantuotas.

ŠVENTĖ
liui išvykus, vaikučiai dar ilgai 
žaidė bei suko lietuviškus rate 
liūs. Po to, visi skaniai užkan 
džinavo: kaip paprastai būna, 
eglute liko visi patenkinti.

CHORAS JAU GIEDA
Ilgesni laiką per lietuviškas 

pamaldas viešpatavo tyla. Ka 
ledų pirmą dieną gausiai susi 
rinkę londoniškiai buvo nuste 
binti: nors ir ne gausus, bet su 
gera balsine medžiaga mūsų 
choras tikrai puikiai pagiedojo 
keletą Kalėdinių giesmių. Cho 
ra veda Jonas Petrauskas, o 
choro atgaivintojas yra didelis 
dainos mėgėjas ir puoselėtojas 
E. Daniliūnas.

Geriausios sėkmės daininin 
kams. L. E-tas.

kaip Europos meisterė Karėc 
kaitė) nes jos dabartinės pa 
sėkmės beveik prilygsta 18-20 
metų mergaičių rekordams. 
(Lasytė — 1 min. 14,7 sek.). 
Be jos, berniukų grupėje, (13 
—14 m.) puikiai pasirodė Kir 
šonis, pasiekęs 100 m 1. sti 
lium naują jaunučių rekordą— 
1 min. 9,5 sek., lygiai kaip 50 
m (32 sek.) ir 400 m — 5 min. 
41,4 sek. Šios visos pasekmės 
atsiektos Lietuvos jaunių var 
žybose, kurias komandiškai lai 
mėjo Kauno Žalgiris, prieš K.

ragvajiet.is) ir J. Kramer ran 
koše laikomas čekis australa 
ms tenisininkams... Mat, po 
šių rungtynių, abu australai nu 
sprendė pereiti Į profesionalų 
eiles.

— Moteris „boksininkas“ 
mirė Dubline, eidama 77 me 
tus. Ji buvo laikoma pasaulio 
moterų bokso meistere, savo 
gastrolėse 1900 m. (greičiau 
šiai važinėdama su cirku) per 
vieną dieną besiboksuodama 
su 40 vyrų, ne vieną jų pagul 
dydama ant ringo k. o.! Ji taip

pat boksavosi su 1908-1915 m. 
pasaulio sunkaus svorio meis 
teriu J. Johnson ir Britų impe 
rijos meisteriu (1911 — 1919) 
B. Wells. Polly Fairclough 
(tokia stipruolės pavardė) spe 
cializavosi ir sunkumų kilnoji 
me, ir vienu tokiu jos „nume 
riu“ buvo pakėlimas dantimis 
mažo arkliuko — pony.

— Žiemos Olimpiadoje Squ 
aw Valley vietovėje 1960 m. 
Kanados ledo rutulį atstovaus 
Kitchner komanda. Tas pats

Hamiltono laikraščio atstovas: 
„jeigu remiamas yra menas, ko 
dėl negali būti tas pats taiko 
ma sportui?"

— Vokietijoje esanti Kana 
dos oro laivyno rinktinė, ledo 
rutulio rungtynėse, jveikė Du 
scldorfą net 12:0.

— Vakarų Vokietijos futbo 
lo rinktinė netikėtai Cairo mies 
te buvo įveikta Egipto 2:1.

— Kėdainių mokyklų uždą 
rose lengvosios atletikos rung 
tynėse jaunė Gudaite atsiekė

I ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS t

f GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D- E. BELANGER fle SONS į!
j 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
I GARANTUOTAS DARBAS.

Ville Lasalle. PO 8-4588.259—3 Ave.,

J. GRAŽYS Muskrat 
paltus 

duodu gerom
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
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.

sąlygom 
išsimokėti

M. MACIUKAS
® I^HKn '

VYRIŠKŲ IR
x aS™ ’ aWO MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS |I* AUGŠTOS KOKYBĖS
tlPS W|

J « *

RANKŲ DARBAS 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS S

>2 X '• w
79 ir 81 St. Zotique St. E., a

3
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. J

klubas šį kartą yra atstovav^-maują rekordą, iššokdama į au 
1954 m. olimpinėse žaidynėsijf gštį 1,40 m.
Italijoje, pralaimėdamas rung — Gruzijos tinklininkės Kau 
tynęs rusams ir amerikiečiams ne pralaimėjo KKI komandai 
ir iškovodamas tik trečią vie
tą.

— Rusų ledo rutulininkai, 
pirmas rungtynes prieš JAV 
rinktinę New Yorke, sužaidė ly 
giomis — 5 :5.

— Daugumas Kanados laik 
raščių sporto skyrių redakto 
rių pasisakė už rėmimą linansi 
škai Kanados valdžios, vietos 
mėgėjų — sportininkų. Atro 
do, kad tikslingiausiai atsakė

3:2.
— Fechtavimo rungtynėse 

Vilniuje, pergales iškovojo ra 
pyra A. Pajauyis, o espadronu 
žižiūnas.

— Ryg°je įvyko trijų mies 
tų stalo teniso turnyras. Rung 
tyniauta suaugusių ir jaunių 
grupėse. Kaunas, žaisdamas 
be meisterio R. Paškevičiaus, 
lengvai įveikė Leningradą net 

Nukelta į 6-tą psl.

I
A. NORKELIUNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

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

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg'd.l

KOPLYČIA VERDUN — W1LL1BRORD AVE g

H 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 94193 g

i
 A. M. D 1 K 1 N I S |

Gyvybės Draudimo Atstovas L
The Royal Guardians L

A Mutual Life Assurance Company 3
2055 Peel St., Montreal, P. Q. i;Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.

S įstaigoje: VI 9-5759; Namie. RA 8-9364 <

I LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS l
A. ŽUKAS |

; Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos (vairios puošmenos. į 
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. >

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

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

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE ?

BALTIC |
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms ka bitai X

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. g
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U C I U L I S

vra tos srities sneriMistai su 22 metų praktika 's

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. x

Lietuviams nuolaida. x
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. &
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WELLAND, Ont
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKE RIOTOJŲ KLUBO VEIKLA MŪSŲ©SPORTAS CHICAGOS SPORTO 

ŽINIOS
Gruodžio 29 d. įvykusiose

KOVO ŽINIOS
— Centrinė Rinkiminė Kd 

misija, kuriai pavesta yra pra
Nors Wellando apylinkėje 

šiemet siaučia gili žiema ir tem 
peratūra naktimis kaltais nu 
krinta iki nulio, bet tai neatbai 
do vietos meškeriotojų ir me 
džiotojų klubo „Lituanica“ na 
rių nuo jų mėgiamo spurto. Re 
ta diena kad nepamatysi ką no 
rs bežuvaujant pro iškirstą le 
dą, arba, žiūrėk, raudona kepu 
re medžiotojas nešinas kiški ar 
ba net lapę.

Šiais metais sausio 17 dieną, 
šeštadienį, rengiamas prizinis 
medžiojimas. Visi, norintieji 
dalyvauti šioje medžioklėje, 
renkasi prie Crowland Hote 
lio 8 vai. ryto. Bus duodama 
viena pereinamoji dovana ir 
viena asmeniška. Tą pat dieną 
vakare 7-tą vai. ruošiami šo 
kiai, kurie įvyks Crowland Ho 
telio salėje. Šokių metu me 
džioklės laimėtojams bus įteik 
tos dovanos.

Kadangi Wellande ir apylin 
kėje yra didelis nuošimtis šio 
sporto mėgėjų, tikimasi, kad 
bus didelis batų sunešimas.

Vasario mėn. 7-tą dieną yra 
rengiamas toje pat salėje užga 
vėnių - blynų vakaras. Bus bu 
f etas su lietuviškais blynais ir 
kitokiais skanėstais. Pradžia 7

Šeimyniškas klubo Naujųjų 
Metų sutikimas praėjo ypatin 
gai jaukiai ir nuotaikingai. Da 
ug pasitenkinimo susirinkusių 
jų tarpe sukėlė gražūs šiems 
laikams pritaikint ikujdetai, ku 
riuos paruošė Br. Simonaitis. 
Juos išpildė pats režisonus, A. 
Naikus ir J. Sinkus. Stalo šei 
mininku buvo V. Karalius, ku 
ris tikrai gražiai vedė visą va 
karą, rodydamas tikrą lietuvis 
ką nuoširdumą ir vaisingumą.

Visiems medžiotojams ir me 
škeriotojams sėkmės, kad ne 
reiktų kaltinti kabliuką dėl at 
sikabinimo „didžiosios“, arba 
šautuvo vamzdį dėl perdidelio 
skleidimo. Atydumo ir kantru 
mo šiame sporte. G. S.

ĮSPŪDINGA KALĖDŲ 
EGLUTĖ

St. Mary’s bažnyčios salėje 
apyl. valdybos iniciatyva sau 
šio 4 d. buvo surengta vaiku 
čiams Kalėdų eglutė. Prie gra 
žiai papuoštos eglutės buvo su 
vaidintas gyvas paveikslas 
„Betlėjus“ ir atlikta kita pro 
gramos dalis. Programą paren 
gė, režisavo ir viskam vadova 
vo Z. Ulbinienė, kuri padėjo 
tam reikalui daugiausiai darbo 
ir vargo bei rūpesčio. Progra 
mą išpildė Welland, Niagara 
Falls ir St. Catharines mokyk 
linio amžiaus mergaitės ir ber 
miukai: B. Bogušytė, E. Bušaus 
kaitė, L Čeporiūtė, V. Grigai 
tė, V. Liangaitė, D. Surblytė, 
I. Bušauskaitė, V. Butkutė, M. 
Čeporiūtė, I. Grigaitė, L. Gri 
gaitė, A. Pavilčiūtė, L. Siurb 
lyte, V. Gudaitis, A. Lianga, 
A. Gvezdys, V. Paulionis ir M. 
Setkus. Pianistė R. Ulbinaitė. 
Programa buvo įspūdinga ir 
įdomi. Mažiesiems „pipirams’" 
ji labai patiko. Piemenys, an 
gėlai, Trys Karaliai, Dievo Mo 
tina, Šv. Juozapas ir gimęs Kū 
dikėlis, viskas kaip prieš porą 
tūkstančių metų. Čia daug kuo 
prisidėjo Tėvas Bernaoas-Mi 
kalauskas OFM, šeštadieninės 
mokyklos vedėjas. Po meninės 
dalies atvyko Kalėdų Senelis

ir visus vaikučius apdovanojo. 
Paskui jis juos pakvietė prie 
gražiai paruoštų stalų ir pavai 
šino. (Senelis buvo A. Šetikas 
iš St. Catharines). Šiam paren 
gimui daug padėjo kaip ir vi 
suomet visuose reikaluose Nia 
gara Falls Moterų klubo „Vie 
nybė“ ponios, kurios yra visuo 
met pirmosios prie įvairių pa 
rengimų su savo vaikučiais. 
Aprengti tie visi angelai ir Tr 
ys Karaliai ir Juozapas su Ma 
rija, juk viskas reikia pasiūti, 
pridėti daug laiko ir rūpesčio, 
o be to, tas viskas kainoja pi 
nigą. Šis parengimas mums vi 
siems rodo, kad bendrai ir dar 
niai veikiant galima daug kas 
padaryti, ko reikėtų siekti ir 
ateityje. Visi mūsų rūpesčiai 
lai būna bendram lietuvybės 
išlaikymui.

PROTESTAS VATIKANUI
KL Tautinės S-gos We’lan 

do skyrius pasiuntė Vatikano 
valstybės sekretoriui Kardino 
lui Tardini italų kalboje protes 
to notą dėl Lietuvos atstovy 
bės prie Šventojo Sosto uždą 
rymo. Notoje pareikšta, jog 
toks Vatikano pasielgimas duo 
da pagrindo manyti, jog tuo 
pačiu yra pateisinama ir sovie 
tų agresija, kuri Vėmė mūsų 
tėvynei laisvę, o Lietuvos gy 
ventojus, jų tarpe ir daug kuni 
gų, ištrėmė badui ir mirčiai į 
Sibirą. Šis Sekretoriato nusi 
leidimas sovietinėms užmačio 
ms yra lygus Lietuvos okupaci 
jos pripažinimui.

Lietuviams, kenčiantiems 
okupanto priespaudą tėvynėje 
ir ištrėmime, o taip pat ir mu 
ms, esantiems išeivijoje, toks 
Vatikano pasielgimas yra skau 
dus 
gis.

politinis ir moralinis smū

A. SMETONOS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS.

Sausio 11d. St. Catharinėje, 
75 Rolls Avė., Tėvų Pranciško 
nu koplyčioje ruošiamas buv. 
Lietuvos prez. a. a. A. Smeto 
nos 15 metų mirties sukaktu 
vių minėjimas. Minėjimas pra 
sidės 10 vai. ryto iškilmingo 
mis pamaldomis ir tai dienai 
pritaikytu pamokslu. Tuojau 
po pamaldų Toronto LNT pir 
mininko A. Kiršonio paskaita.

St. Catharines ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami mi 
nėjime kuo skaitlingiausiu ča 
lyvauti. K. Ž.

GLAUDŽIAU TELKTIS 
DRAUGĖN

ir stipriau laikytis iš vieno, kad 
mūsų nedidelės pajėgos veltui 
nežūtų svetimuose kraštuose“. 
Gi P. L. Sąjunga ir buvo įkur 
ta „glaudžiau telktis drau 
gėn ir stipriau laikytis iš vie 
no“. Tai, rodos, buvo visiems 
aišku, — turėjo būti aišku ir 
vyriausybei. Vyriausybės ne 
palankumo priežastis, tikriau 
šia, buvo tą, kad Kongresas ne 
siderino prie tuometinės Lietu 
vos vidaus politikos. Prisimin 
kim keletą faktų. Nors Kong 
resas ir nesvarstė Lietuvos vi 
daus santvarkos klausimų, bet 
įvairiomis progomis kongreso 
delegatai, o Kongresą sveikin

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠINIO RINKTINĖ 
VYKSTA J PIETŲ AMERIKĄ!

Tvirtai tikint sportuojančio 
jaunimo gajumu ir spor* 

‘ veiklos prasmingumu, prieš 
' kurį laiką imtasi inciatyvos už 
’ mėgsti tampresnį ryšį su Pie 

tų Amerikos lietuviais ir išsi 
aiškinti glaudesnio bendradar 
biavimo galimybes. Gauti laiš 
kai ir drauge pokalbiai su čia 
besilankančiais Pietų Amen 
kos lietuviais vaizdžiai patvir 
tino sportnio bendradarbiavi 
mo reikalingumą nei naudingu 
mą.

Užmezgus ryšius iškilo su 
manymas ištirti Š. Amerikos 
lietuvių reprezentacinės krepši 
nio rinktinės pasiuntimo gali 
rnumus į kai kurias Pietų Ame 
rikos valstybes. Šiam sumany 
mui gautas entuziastingas pri 
tarimas, pabrėžiant, kad krepši 
ninku viešnagė nevien teigia 
mai prisidėtų prie lietuvybės iš 
laikymo, bet taip pat sudarytų 
puikią progą per sportą išrys 
kinti dabartinę Lietuvos pade 
tį ir lietuvių siekimus.

Nuodugniai apsvarsčius 
lygas nutarta šį sumanymą 
kdyti ir visomis išgalėmis 
tis darbo jo įgyvendinimui, 
gal paruoštą planą Š. Ameri 
kos lietuvių vyrų krepšinio rin 
ktinė, sudaryta iš čia gimusių 
jų ir naujai atvykusiųjų, numa 
to išvykti 1959 m. liepos mėn. 
pradžioje ir lankytis Brazilijo 
je, Argentinoje, Urugvajuje 
bei. eventualiai, Kolumbijoje 
ir Venecueloje. Apie mėnesį 
laiko užtruksiančios kelionės 
metu teks rungtyniauti su lie 
tuvių ir vietinėmis komando 
mis.

Reprezentacinę krepšinio ri 
nktinę sudaryti pavesta Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Au 
klėjimo ir Sporto S-gos Krepši 
nio Komitetui 9-jų Š. Ameri 
kos Lietuvių Sportinių Žaidy 
nių metu, 1959 m. balandžio 
mėn. 4—5 d. d., Detroite. Rink 
tinę paruošti ir jai vadovauti 
pakviestas žinoytias mūsų krep 
šininkas Vytautas Grybauskas.

Viso organizacinio darbo va 
dovavimas patikėtas šio suma 
nymo vyriausiam iniciatoriui, 
Vidurinių Vakarų sporto apy 
gardos vadovui Petrui Petru 
čiui ir žinomam sporto darbuo 
tojui bei visuomenininkui Vai 
demarui Adamkavičiui, kurie 
užmezgė ryšius su Pietų Ame 
rikos lietuviais bei atliko pradi 
nį organizacinį darbą.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir sporto S- 
ga, numatydama, kad šio suma 
nymo įgyvendinimas pareika 
lauš didelių pastangų ir pasi 
šventimo, tikisi, kad lietuvis 
koji visuomenė, gyvenanti tiek 
Šiaurės tiek Pietų Amerikoje, 
neliks tokiam jaunimo žygiui 
abejinga ir jį parems.

są 
vy 
im 
Pa

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Kom-tas.

Atkelta iš 5-to puslapio.
11:1, tačiau netikėtai pralaimė 
jo Rygai 11:7. Kiek geriau lie 
tuviai sužaidė individualiniuo 
se susitikimuose, kur vyrų gru 
nėję Baltakis tapo meisteriu, o 
Žilevičiūtė, įveikusi Kruglovą 
3:1, taip pat užėmė pirmą vie 
tą. Baltakis — Čepaitis ir Ži 
levičiūtė - Morkūnaitė nugalė 
jo visus varžovus dvejetuose, 
iškovodami Kaunui pirmas vie 
tas.

— R. Tamulis pakviestas i 
SS bokso rinktine susitikimui 
prieš vengrus.

— Lietuvos jieties metimo 
meisteris (73,09 m) J. Mozū 
ra, savo atsiekta pasekme, pri 
klausė prie dešimties geriau 
šių SS metikų. Tačiau jo vietą 
neseniai užėmė ukrainietis Bo 
žok, numetęs pereitą mėnesį 
įrankį 44 cm toliau už lietuvį.

— Vilniaus „Darbo rezer 
vų“ stalo teniso komanda Ry 
goję įveikė Latvijos jaunių ri 
nktinę 10:5.

PRANEŠIMAS
Atsiradus netikėtoms kliūti 

ms, Centrinė rinkiminė Komi 
sija nutarė visą FASK-to rinki 
mų procedūrą nukelti 7 dienas 
tolyn. Tuo būdu CRK-jos pra 
nešime Nr. 2 skelbtos datos pa 
keičiamos sekančiai: a) Baisa 
vimo lapus, kartu su specia 
liais vokais ir smulkiomis ins 
trukcijomip, CRK-ja išsiunti 
nės visiems rinkėjams 1959 m. 
sausio 10-11 d. (buvo — sau 
šio 3—7 d.) b) Balsavimo at 
likimo terminas yra 1959 m. 
sausio 19 d., 12:00 PM, bazuo 
jantis pašto antspaudo data, 
(buvo sausio 12 d.). Pavėluo 
tas balsavimas negalioja, c) 
Balsų skaičiavimas bus vykdo 
mas 1959 m. sausio 25 d.
Centrinė Rinkiminė Komisija.

— Lauko teniso rungtynėse 
amerikiečiai veda 2:1 prieš au 
stralus.

— Iškiliausiu boksininku 
1958 m. pripažintas švedas Jo 
hanson, tuo tarpu geriausia ko

— Tautinėje ledo rutulio ly 
goję aiškiai pirmauja Montre 
alis. Paskutinę vietą užima To 
ronto.
Instituto studentai, šalia savo 
tiesioginio darbo, turi taip pat 
ir agitacinę brigadą. Neseniai, 
keli šimtai jurbarkiečių kultu 
ros namuose, išklausė KKI dės 
tytojo A. Arlausko poskaitos 
apie sportą Lietuvoje, A. Balt 
rušnikas papasakojo savo atsie 
kimus, kiti studentai išpildė 
sportinę-meninę dalį. Su pana 
šia programa KKI studentai 
lankėsi ir Raseiniuose.

krepšinio rungtynėse LSK Ne 
ries krepšininkai įveikė dabar 
tini Šiaurės Amerikos latvių 
meisterį — Chacagos latvių D 
V komandą rekordine pasek 
me 99:71 (36:35). Latviai ne 
blogai laikėsi pirmame kėliny 
je, kada pasekmė buvo apyly 
gė ir kelis kartus jie turėjo ke 
lių taškų persvarą. Tačiau po 
pertraukos vaizdas jau buvo 
kitoks ir lietuviai lengvai atsi 
plėšė, o rungtynių pabaigoje 
visai be vargo krovė krepšį po 
krepšio. Publikai, kurios buvo 
apie 200, reikalaujant šimti 
nės, neriečiai gerokai stengėsi, 
tačiau nesuskubo ir jiems pri 
trūko vieno taško. Bet ši pa 
sėkmė jau gana vaizdžiai paro 
do lietuvių pranašumą ir gali 
ma sakyti, jog ateityje latvia 
ms vargu pavyks atsirevansuo 
ti už šį pralaimėjimą. Neries 
komandoje žaidė ir taškus pel 
nė: R. Valaitis 22, A. Žvinakis 
29, A. Šimkus 24, A. Varnas 
21, Prapuolenis 3, L. Andri 
jauskas 3.

— LSK Neris gruodžio 25 
d. L;et. Auditorijoje buvo su 
ruošusi linksmavakaiį, kuris 
sutraukė didelį būrį publikos. 
Tiek daug jaunimo, kiek jo bu 
vo šiame vakare, lietuviškuose 
parengimuose yra retai mato 
ma. Gaila, jog senesniųjų čia 
neperdaugiausia atsilankė, o 

jų vis dėlto norėtųsi matyti 
jaunimo tarpe.

— Vid. Vakarų sporto apy 
gardos pirmenybės krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso šakose 
įvyks sausio 31 d. ir vasario 1 
d. Chicagoje. Bus varžomasi 
vyrų ir moterų klasėse. Pirme 
nybes ves LSK Neris.

— Chicagos lietuviai futboli 
ninkai pradėjo žaidimus. Indo 
or Soccer lygoje, kune užtru 
ks apie 3 men. Bus žaidžiama 
kiekvieno sekmadienio popie

— Jungtinė Nėries-Lituani 
cos krepšinio komanda daly 
vauja Marquette parko pirme 
nybėse, kur iš trijų rungtynių 
turi 3 pergales ir, atrodo, jog 
mūsiškiai čia išeis nugalėto 
jais. Iš viso turės sužaisti 14 
rungtynių.' E. Š.

KREPŠININKĄ’ 
PIRMENYBĖSE

LSK ,,Neries’’ ir ASK „Li 
tuanicos*’ krepšininkai sudarė 
jungtinę komandą, kuri daly
vauja Marquette parko krepšį 
nio pirmenybėse. Iki šiol mū 
siškiai turėjo dvejas rungty 
nes ir abejas laimėjo. Žaidimai 
vyksta keikvieno sekmadienio 
popietę parko salėje prie 67- 
tos ir Kedzie Avė.
va — Archie Moore ir Y von 
Durrelle susitikimas.

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.
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DOVANŲ SIUNTINIAI | SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS 

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pa* Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. W EST. Te!.: VI 4-4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

BELLAZZI ** LAMY, INC
o eiei 7679 George St„ ..... , ..PO 8-5151 Vdle Lasai le. |

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

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

• BUNGALOW
• DUPLEKSAI
• APARTMENTAI

• SPLIT-LEVEL
• TRIPLEKSAI
• SKLYPAI.

• IR VISŲ RŪŠIŲ BIZNIAI 
PARŪPINAME PASKOLAS

Cosmopolitan Realties Co
Real Estate Brokers 

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

vesti naujus FASK’o linkimus, 
nuo pat savo darbo pradžios, 
turi daug įvairių sunkumų, su 
dabartiniu FASK’u, kuris tau 
pumo sumetimais, žadėjo lai 
ku atspausdinti reikalingus vo 
kus, balsavimo lapelius, atsiųs 
ti pinigus pašto išlaidų paden 
gimui, teisę balsuoti turinčių 
sportininkų sąrašą ir t. t. Cent 
rinė Rinkiminė K-ja, gruodžio 
27 d. parašė FASK’ui raštą pra 
nešdama, kad iki sausio 1 d. ne 
gavus bčilsavimo lapelių, vokų 
ir pinigų išlaidų padengimui, ji 
iš savo pareigų atsistatydins. 
Sausio 2 d. telefonu pranešta, 
kad balsavimo lapeliai ir kt. 
medžiaga randasi Buffalo au 
tobusų stotyje ir ją CRK turi 
pati atsiimti. Tačiau vėl sausio j 
3 d. telefonu pranešta, (FAS/ 
K’o pirm. dr. A. Nasvytis)V « 
kad FASK’as naujai visą me 
medžiagą išsiųs paštu, prašant 
rinkimus atidėti vienai savai 
tei. Atsižvelgiant į bendrą lie 
tuviško sporto reikalą, CRK 
sutiko dar vieną savaitę palauk 
ti, nežiūrint kad teks kelių die 
nu laikotarpyje išsiuntinėti be 
veik 900 balsavimo lapelių as 
meniškai, kiekvienam registruo 
tam FASK’e, sportininkui. 
Kartu, CRK džiaugiasi, kad su 
ja gražiai bendradarbiauja Va 
karų apygarda (New York) ir 
Kanada, pristatydamos taiku 
visus sąrašus, atsakydamos lai 
ku į visus raštus. Be abejo, 
prie tokių nesusipratimų su !■ 
ASK’u nebūtų prieita, jeigu jr 
balsavimo reikalus būtų CRK- 
jai paskyręs reikalingą sumą 
pinigų (vien pašto ženklams 
apie 45 dol.) ir tuo pačiu vie 
toje, galima būtų atspausdinti 
balsavimo lapelius, antrašus 
ant vokų ir pan. Centrinei Rin 
kiminei K-jai atrodo, kad šio 
darbo stabdžiu yra kitas veiks 
nys — nesklandumai įvykę dėl 
numatytų ŠA žaidynių prave 
dimo Hamiltone, ar vieno as 
mens nenoro, praleisti pareigas 
naujam FASK’o nariui. Baisa 
vimas turėjo būti pravestas iki 
sausio 12 d.

Jau po 1958 m. gruodžio 31 d. 
nakties 12-tos. . .

— Rietavo rajono kūno kul 
tūros ir sporto komiteto pirm. 
Ruibys už netinkamą pareigų 
ėjimą pašalintas iš savo vie 
tos. Kaip praneša Rietavo vyk. 
komiteto pirm. Bojeiskas, jau 
šiais metais Rietave bus futbo 
lo stadionas, bėgimo takai, o 
dviračių sporto veiklai pagyvin 
ti bus nupirkti. . . trys dvira 
čiai.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
LIETUVI, SKIRK VIENOS

DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI

£ Verdun PO 6-5641 l
£ HICKSON GROCERY |

j A LU S ir MAISTO PRODUKTAIS
$ Pristatymas nemokamai $
$ 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas Ą

| SIUNTINIAI
i LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
| per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

X Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis '
a per Janiną ADOMONIENĘ.
X Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- ’ 
g dŽiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, 

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

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. &
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hamiIltom Kas kaltas už tai?

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

« Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 
» paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
j: vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštas), 128 
į: Main St. W„ tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. 
J; iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. 
$ N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

HAMILTONO RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Rinkiminė Komisija prašo 

statyti kandidatus į KLB Ha 
miltono Apylinkės Valdybą ir 
Revizijos Komisiją, 1959 me 
tų, kadencijai.

Kandidatų sąrašai uždaromi 
1959 m. sausio 28, 12 vai. nak.

Statant kandidatus ir visais 
kitais rinkimų rekiaiais prašo 
ma kreiptis pas Komisijos pir 
mininką Vytautą Leparską, 
199 Burris Street. Telef. JA 
90425 arba sekretorių Praną 
Lesevičių: 308 Herkimer Stre 
et, telef. JA 90496.

HAMILTONO AT-KŲ
tvarkoma biblioteka yra atida 
daryta kiekvieną sekmadienį 
po 11 vai. pamaldų. Šioje bib 
liotekoje yra per 400 knygų. 
Norintieji gauti knygų pasiskai 
tymui, kviečiami pasinaudoti.

ŽIEMOS BALIUS
Hamiltono Vyr. at-kai ruo 

šia šiais metais pirmuosius šo 
kius sausio 17 d., šeštadienį, 
gražioje bei jaukioje Roberts 
Restaurnt saleje, 747 King St., 
E.,

Rengėjai kviečia hamiltonie 
čius ir apylinkių lietuvius skait 
lingai atsilankyti j šį pirmąjį 
šiais metais parengimą.

Veiks vertinga loterija, šo 
kiams gros Bennie Ferrie or 
kestras. Šokių metu veiks tur 
tingas bufetas.

Rengėjai prašo mielų hamii 
toniečių paaukoti loterijai fan

Šitam klausimui atsakyti ne 
reikia diplomatų, mokslininkų, 
rašytojų arba daug prityrusių 
žinovų — užtenka rimtai gal 
vojančio paprasto žmogaus, ku 
ris tą viską gali atsakyti.

Karai,, žudynės, nesutiki 
mai eina nuo neatmenamų lai 
kų.

Kada ant šios žemės gyveno 
mažai žmonių), kada tie žmo 
nės nežinojo gerai, kaip pasi 
gamit maisto, tada-, tų žmonių 
buvo vienas ir tas pats tikslas 
— kad kaip nors savo kaimy 
na ar kitą kurį, kas daugiau 
turi, užpult, atimt iš jo, ką jis

turi, kad sau palengvinus būk 
lę. Toliau, kai žmonių padau 
gėjo^ pradėjo susikalbėt tauta 
su tauta, atsirado gudresnių 
žmonių, kurie pradėjo kurti 
mokslą,-civilizaciją, siekti ąugš 
tą kultūros laipsnį,— šumoder 
nino darbo priemones, pakėlė 
našumą. Technika iškilo iki ne 
įsivaizduojamo- augštumo. Vis 
ko žmogus pridaro žaibo grei 
tunui Duonos ir visų gėrybių 
užtektų visam pasauliui gyven 
ti kuo gražiausiai.

Tada jau visi suprato, kad 
karai nereikalingi; kad karai 
daro žmonijai didžiausią žalą,

7 PSL.

tų. Šis gautasis pelnas bus pa 
naudotas mūsų kolonijos lietu 
viškojo jaunimo bei kultūrinia 
ms reikalams. Turintieji kokių 
fantų prašomi juos atsinešti į 
balių arba skambinkite valdy 
bos nariams, jie paims iš namų 
fantus.

SPAUDOS KIOSKAS, 
kurį tvarko Hamiltono at-kai, 
yra atidarytas šiuo metu kiek 
vieną sekmadienį po visų šv. 
mišių. Norintie užsiprenume 
ruoti arba atnaujinti įvairias 
laikraščių bei žurnalų prenume 
ratas, prašomi spaudos kioske 
jas pratęsti arba naujai užpre 
numeruoti.

Ypač būtų miela, kad leve 
liai savo vaikučiams užsiprenu 
meruotų „Eglutę“. Šis žurna 
liukas yra labai įdomus, jo kai 
na metams tik 4 dol. Tad tene 
lieka nė vieno vaikučio mūsų 
kolonijoje, kuris neskaitytų 
„Eglutės“. J- P-
HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ NARIŲ SĄRAŠAS 

NR. 19.
Su didžiausiu dėkingumu 

skelbiame naujus LN narius, 
įnešusius žemiau nurodytas su 
mas: po 500 dol. Bosas Povi 
las, po 200 dol.: Balys ir Ele 
na Keburiai, Ingersoll, Ont.; 
po 100 dol.: Pilipavičienė Albi 
nutė, Žulys Aleksas, Masiulis 
Antanas, Vanessa, Ont., Tiške 
vičius Česlovas, Harley, Ont.,

Keburis Br., Girnius Kazys 
abu iš Ingersoll, Ont., Visecky 
tė Birutė, Vygantas Petras, 
Gudinskas Jurgis, Simcoe, O., 
Stukas Edv. ir Agnė, Barstys 
Ant., Hildermanaitė Rūta, abu 
iš Kitchner, Ont., Juodžbalis 
Jurgis - Edvardas, Millgrovc, 
Ont., Blažaitienė Anelė. Bud 
vydis Pr., Budvidienė Onute,. 
Šniuolis Ramūnas ii Vinda 
sius Aleks.

Papildomai Įnešė (skliauste 
liuose pažymėta suma, kurią 
anksčiau buvo įnešę) :Karalius 
Vilius 
dol.), 
kienė 
dol.),

PASINAUDOKITE 
SLA PAGALBA 

nelaimes ir ligos atveju
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) 

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $32.5 į 
1 mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

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

M

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

1 LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

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

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

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

patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

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

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

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 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..

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

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

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-S315 
ponia M. Venskevičienė.

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

Sav. A. KALŪZA

ir Agate 500 dol. (500- 
Welland, Ont., Krivius 
Pranutė 300 dol. (200 
Joniką Alb. 300 dol. .

(200 dol.) ir Guja Feliksas i 00 
dol. (100 dol.). Dalinai. įnešę: 
Žebertavičius Alf. 50 daL Har 
ley, Ont.

Priimkite, gerieji tautiečiai 
visis LN v-bos ir visų LN na 
rių nuoširdų ačiū. Su Tamstų 
prisidėjimu mes pasiekėme jau 
380 narių ir einame piie pabai. 
gos su Montrealio banko 15.. 
000 dol. skola. IŠ šios sumos 
beliko tik 4000 dol.-

Mes labai labai prašome vi 
sus lietuvius pagreitinti stoji 
mą nariais, kad, švęsdami 3 
metų LN organizavimo sukak 
tį, šį pavasarį, galėtumėm džia 
ugtis pasiekę pustūkstantį LN 
narių! Vaidyba.

— Pirmame v-bos posėdyje 
po N. Metų, buvo aptartas kiti 
bo pirmo pusmečio 1959 m. vei 
kimo planas. Ir taip, be dalyva 
vimo vyrų ir moterų krepšinio- 
lygoje Hamiltone, buvo nu 
spręsta iškilmingai parninėti. 
Kovo dešimtmetį gegužės niėn. 
2—3 d. d., surengiant didelį 
krepšinio ir stalo teniso turny 
rą. Į klubo dešimtmečio minė 
jimą, pakviesti vyrų ir moterų 
komandas iš Toronto (Aušra,, 
Vytis), Montrealio, Ročeste- 
rio, Detroito, Hamiltono veng
rus, latvius, vokiečius. Nuspręs 
ta taip pat dalyvauti vilniečh'i 
rengiamose Joninių proga Ck. 
Catrarines sporto žaidynėse 
(lauko tenisas, krepšinis) ir 
surengti Kanados stalo teniso, 
jaunių krepšinio ir lauka tei u 
so pimenybes. Kadangi klubus 
ŠA žaidynėse Detroite nedal y 
vaus, balandžio 4 d. sužaisti 
vyrų ir moterų krepšinio run g 
tynęs su vietinėm kanadieti ų 
komandom, pakviečiant jas va 
kare į didelį pasilinksminimą :’re 
prezentaciniame Royal Coijn a 
ught viešbutyje. Kasos papl'l 
dymui, vasario 10 d. surengtu 
Užgavėnių vakarą parapijos sa 
Įėję, pavaišinant nemokamai vi 
sus svečius skaniais vėdarais- 
dešrelėm, žagarėliais ir pašo
kant prie V, Babecko vedamos 
muzikos.

,vs-jieško taikos. Valstybių moky 
ti vyrai suvažiuoja, diskutuo 
ja, tariasi tiktai tuo pačiu klau 
simu — apie taiką, apie gražės 
nį sugyvenimą. Bet jiems nesi 
seka susitart — neranda tam 
kelio ir taip nieko neišspren 
džia, grįžta namo baimės paim 
ti, kad priešas neužpultų iš pa 
salų; ginklus gamina labai mo 
derniškus. Labai stropiai net 
mėgina nulėkt ant Menulio ar’ 
Marso. Maža, gal ten ras tai 
kos, bet ir tas atrodo bus vėl 
tui. Taip ir eina tas saitas ka 
ras, kaip jį vadina, bet jis žmo 
nijai daro didelius nuostoliais, 
o naudos maža. Ir ištiktųjų 
mūsų valdovai nežino, kas kai 
tas už taiką.

Jeigu mokslo galvos nežino, 
kas kaltas už taiką, tai ir aš, 
•eilinis darbininkas, nedrįstu sa 
kyti, kas kaltas, bet aš tikrai 
.žinau, kad niekas kitas pašau 
ly nėra kaltas kaip tik mes — 
darbininkai. Kas mes visi, pa 
šaulio darbininkai ir mūsų vai 
kai, mūsų jaunimas? Nesvar 
bu, kas valdo pasaulį, nesvar 
bu, kas vartoja rhilionus, bet 

^svarbu, kas tą pasaulį kūrė,-kas 
tą pasaulį budavoja, kas pašau 
lį peni, kas rėdo, kas dabina, 
gražina, kad jis būtų kuo gra 
žiauSias, ko patogiausias. Mes 
jį išbudavojom, išgra.žixiom, vis 
ko prigaminom ir mes priva 
lom jį valdyti. Mes jį ir vai 
dom, nes be mūsų jisaū vėl pra 
nyktų, pavirstų į tokį, koks jis 
buvo prieš kelis tūkstančius 
metų. Bet iš dalies mes savo su 
kurtą, savo sunkiai prakaitu 
aplaistytą tą visą gražų pašau 
lį griaujam, Mes pasidirlbam vi 
sokios rūšies pabūklus, griau 
nam iš pamatų savo grąžą; dar 
bą ir vienas kitą žudom. Iš; 
griaujam ištisus mie:stus, pada 
rom tūkstančius, benamių, pa 
idarom tūkstančius (invalidų, ir 
kas iš to viso išeinaį? — Išeina 
tais, kad mes nežinom, ką da 
rom, kad mūsų jaunuoliai šau 
do takius, kaip jie. piitys, ir ne 
žinom už ką.

Gal būt reikalas pasakyti, už 
ką mūsų sūnūs, , mūsų jauni. sų meilė vienas antram nelėis 
mas arba abelnai vigo pasaulio 
sūnūs, viso pasątilio jaunimas 
nesupranta vienas antro, nęži 
no, kad jie gimę iš. tos pačius 
motinos, to paties darbo žmo 
nių sūnūs ir draugai. Jie neži 
no, kad .vieno skriauda.— tai 
visų skriauda. Jie aeturi tos-ar 
timo meilės vienap kitam, tęs 
broliškos meilės, tos vienybės, 
kuri reiktų turėti- Tai yra di 
džiausią pasaulinė gaij bė, ku 
rios niekas nenuveiks ir niekas 
nedrįs kurstyti vienų prieš ki

A. E. McKAGUeF
Barrister and Solicitor T 
Advokatas ir Notaras • T 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg. R

330 Bay- Street, a 
TORONTO 1, Ontario.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

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

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ašie.
Toronto, Ont.

r

Atstovas) — LE 4-0773
V. S. Mastis 
O. Indrelienė -
A. Paulauskas —LE 6-3545

—LE 2-6513
—LE 1-8522

šio 24 d., šeštadienį, priSikėli 
mo parapijos salėje. Pitbgramo 
je numatyta visa eilė dar ne 
matytų Toronte kūrinių.

Koncerte talkininkaus, sol. 
V. Verikaitis ir pianistas Ma 
rio Bernardi. Po koncerto ge 
ram orkestrui grojcti.t, įvyks 
balius su visais tai progai nu 
matytais priedais.

Pakvietimai, kurių kaina $ 
gaunami pas

KLAIPĖDOS KRAŠTO SU KILIMO IR M. JANKAUS 
MINĖJIMAS.

Praeitais metais suėjo 100 
m. nuo didžiųjų lietuvių, aušri 
ninku V. Kudirkos n M. Jan 
kaus gimimo. K. L. B. Toron 
to- apylinkė ruošėsi juos gruo 
džio mėn. paminėti, bet dėl tne 
ninės dalies iširimo teko minė 
jimą atidėti. Todėl dabar nutar 
ta M. Jankaus 100 rn. gimimo 
minėjimą daryti kartu su Klai 
pėdos krašto sukilimo minėji
mu, būtent, sausio 25 d. Pran 1,50, iš anksto 
ciškonų parap. salėje. Minėji varpiečius, o koncerto dienoje 
mą ruošia M. Lietuvos Bičių —r prie įėjimo, 
lių dr-jos Toronto skyrius ir /
KLB Toronto apyl. Tam tiks 
lui sudaryta i štų organizacijų 
valdybų bendra minėjimo ren 
gimo komisija.

ŠAUKIAMAS „PARAMOS“ 
SUSIRINKIMAS

Toronto Paramos Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo metinis 
narių susirinkimas įvyks 1959 
m. vasario mėn. 22 d. Iki to lai 
ko nariams bus išsiuntinėjama 
susirinkimo dienotvarkė ir 
apyskaitos. Todėl naiiai, kurie 
pakeitė savo adresus, prašomi 
pranešti juos Paramai, 1129 
Dundas St. W., raštu arba tele 
fonu LE 2-8723.

T. L. CHORO „VARPAS“ 
6-ŲJŲ METINIŲ 

KONCERTAS
Neseniai su dideliu pasiseki 

niu koncertavęs Chicagoje, T. 
L. choras „Varpas“ ruošia sa 
vo 6-ajam gimtadieniui atžy 
mėti koncertą, kuris įvyks sau 

tus... . .
Bet šiandieną to nėra, tai ir 

kaltinimus mes nemeskim ant 
kelių šimtų ar tūkstančių, ku 
rie trokšta ką užgrobti ar iš ko 
pasipelnyti. Mūsų vienybė, mū 

tų jų norams išsipildyti. Bet 
kad šiandieną to nėra, męs. tą 
visi gerai žinom. Ir galit mano 
šiais žodžiais .netikėt, nes vis 
vien jie nepasieks viso pašau 
lio, nors ir Kristus ateitų ant 
žemės ir sakytų, kad mes pa 
tys. kalti už tuos visus negeru 
mus. Aš tikras, kad n jis ne 
rastų sau pritarėjų.

A. Pranevičius.
KĄ RAŠO KITI:
Atkelta iš 2-ro psl.

tautų, tiek likusių, sovietų 
: pavergtų kraštų moralinei re 
zistencijai. Pagaliau yrŠ aišku, 
kad toks nutarimas pats savai 
me didžiai pakenktų katalikų 
Bažnyčios prestyžui pasaulio 
akyse.' Dėl visų šių sarhprotavi 
mų sunku prileisti, kad Jono 
XXIII pontifikatas prasidėtų 
tokiu politiniu aktu, kuris bū 
tų išaiškintas kaip nuolaida so 

: vietams ir. kaip Vatikano politi 
: kos pasikeitimas Maskvos ir 
komunistų atžvilgiu.

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

A dvokatas-Not aras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay ft Richmond)1 

TORONTO. ONTARIO 
T e L c fo n a i

Įstaigos Namu >
IM 2-2585 . ST 8:508^.
r—. ", mm'. - ......

v W$5$SW»5S«W®eSS«SW8 -55*4 Sfc

Lietuviai advokatai 
i NEIMAN BISSETT 
Į ’ ft SEGUIN ' ;|

. Barristers, Solicitors, g
Notary Public.

H e y d e n Street i ? 
jį (netoli Bloor ir Yongle’^ ? 

; ' Toronto 5, Ont. • L 
Ji Tel. - Ofite WA 4-9501

Res.: BE 3-Q978 į

PADĖKOS
ŠIRDINGIAUSIĄ PADĖKĄ 

REIŠKIAME
už mums suruoštą 20metų ve 
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
jūbilėjinę staigmeną. Pirmiau 
šia dėkojame rengėjams-— pp. 
Leknickams/ pp. Spaičiamš, p. 
p. Greibams, pp. Milašiams, p. 
p. Klėmkams ir pagclbiriinkė 
ms—p. Januškienei ir p. Juškie 
nei. Dėkojame visiems mielie 
ms svečiams, kurie prisidėjote 
prie mums surengto tokio gra 
žaus ir turtingo baliaus, mus 
tikrai nustebinusio. Dėkojame 
už labai vertingais dovanas, ku 
rios kiekvienu momentu mums 
primins jūsų nuoširdumą, ir už 
asmeniškas dovanas pp. Milą 
šiarns įr pp. Vaitiekūnams bei 
krikštasūniui E. Spaičiui.

Prieš pat balių buvome susir 
gę su sūnum Jonu ir abu atsi 
dūrėme ligoninėje, kuo sudarė 
me rūpesčių staigmepos rengė 
jams, bet dėka dr. šemogos 
greit pasvcikome. Būdam: ligo 
ninėje pajutome, kad turime 
daug ir gerų prietelių, kuroc 
mus lankė ir apdovanojo viso 
kknnis dovanomis'. Už tai esą 
me. nepaprastai dėkingi.

Z. A. ir J. Vilimai.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JliAMIENShl
JANIQUE TRADING CO. /

835 QUEEN ST W-TORONTO 3• fM 4-40?

vietams ir kaip Vatikano politi Skyriai: Hamiltone, i 
kos pasikeitimas Maskvos ir | St. Catharines ir kitur. B 
komunistų atžvilgiu,

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve $

I
* „PARAMA”

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

Darbo valandos: J

Pirtfiad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto it 5^—9 v. vak.

Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. ;

.Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. [
B u g t i n ė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W, [ 
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. J;
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SPAUDOS B-VĖS „NEPR1 
KLAUSOMA LIETUVA” 

direktorių ir valdybos susirin 
Irimas įvyksta sausio 16 d., pe 
nktadienį, 8 vai. vakaro. V-ba.
DĖMESIO KLCT NARIAMS

Ryšium su D1(K Vytauto 
klubo susirinkimu, sausio 18 
d., sekmadienį, KLCT pienu 
mo posėdis nukeliamai į sausio 
23 d., penktadienį, 7 vai. vaka 
ro.

Nesusirinkus reikiamai dau 
gumai, po valandos posėdis 
bus laikomas teisėtu. Dienot 
varkė ta, kuri pažymėta pakvie 
timuose. KLCT Prezidiumas.

SUSIRINKIME DĖL 
ĮVYKIŲ VATIKANE 

dalyvavo nemažas žmonių bū 
rys. Seimelio Prezid. pirm. J. 
Malaiška painformavo apie Pre 
zidiumo žygius ir pasiūlė pasi 
sakyti kitiems. J. Kardelis, rem 
damasis turimomis žiniomis iš 
Vliko ir Generalinio Lietuvos 
Konsulo New Yorke, painfor 
mavo apie dabartinę Lietuvos 
atstovybės būseną, konstatuo 
jant, kad Lietuvos atstovybe iš 
ministerijos degraduojama į pa 
tarėjiystę. A. Gražys, remda 
masis Ossservatore Romano, 
teigė, kad atstovybė uždaryta 
visiškai. Pasisakius dar kelie 
ms asmenims, nutarta Vatika 
nui rašyti memorandumas, pra 
šant, kad N. Lietuvos atstovy 
bė prie Vatikano būtų palikta, 
kaip buvusi, visoje galioje, nes 
santykiuose su Lietuva nieko 
nauja nėra įvykę. J. Lukoševi 
čiui pasiūlius, buvo nutarta 
vieną memorandumą siųsti per 
Montrealio Kardinolą, kurį nu 
tarta prašyti paramos mūsų šie 
kūnams. Į komisiją memoran 
dumui surašyti nutarta prašyti 
J. Žmuidzinas, St. Daukša 
J. Kardelis.

ATSARGOS KARIŲ 
Montrealio skyrius sausio 
d. 6 vai. Aušros Vartų parap. 
salėje šaukiamas narių ir buv. 
karių susirinkimas.

Narių dalyvavimas būtinas. 
Vaidyba.

• Šokius ruošti Montreaiyje įs 
tatymai leidžia ir sekmadie 
niais. Tas paaiškėjo tc.sme, kai 
S. Steppanui buvo iškelta byla 
už šokių ruošimą sekmadienį. 
Steppan teismo išteisintas.
-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
I DR. J . Š E M O G A S

« Office 5441 Bannantyne !
(kamp. Woodland) i 

& Verdun. Tel. PO 7-3175. !

$ Priėmimo valandas:
X pirmadienį ir ketvirtadienį;
X 7 — 9 p. m.
X antradienį ir penktadienį •

ir

METINIS SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas šį sekmadienį, sau 
šio 18 d., tuojau po pamaldų 
Aušros Vartų saleje po klebo 
nija. Visų narių dalyvavimas 
būtinas. Kartą per metus yra 
būtina susirinkime dalyvauti. 
Kas be rimtų priežasčių neria 
lyvaus, bus nubaustas pinigine 
bauda. Susirinkimo dienotvar 
kėje valdybos pranešimai ir na 
ujos valdybos rinkimai. Visi 
dalyvaukime. Kviečiami ir no 
rį įstoti nariais. V* aldyba.

DR. V. KUDIRKOS 
MINĖJIMAS

Montrealy įvyks vasario 1 
d., sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Aušros Vartų salėje. Bus pas 
kaitos ir didelė meninė dalis, 
kurioje dalyvaus Dramos Teat 
ro artistai ir jauni muzikai.

PAMALDOS EVANGELIKĄ

■j: SAUSIO.17 D., šeštadienį, Hamiltone, Roberts Restaurant

J’ salėje, 747 King St., E.. Įvyks šauniausias šio šokit: sezono

žiemos balius
Gros Bennie Ferrie orkestras.

Veiks vertinga loterija bei turtingas bufetas.
Pradžia 7.30 vai. vak.

Maloniai kviečiame visus hamiltoniečius ir apylinkių 
lietuvius skaitlingai dalyvauti šiame parengime.

Hamiltono At-kų Kuopa.

„PABAIGTUVĖS” HAMILTONE
Hamilono trys meninės gru 

pės: choras, vadovaujamas mu 
ziko kun. B. Jurkšo, tautinių 
šokių grupė , vadovaujama p. 
Breichmanienės ir scenos mė 
gėjų grupė, vadovaujama p. 
Kudabienės, po vasaros atosto 
gų susijungė į dieną didžiulį

K. L. K. MOTERŲ DR-JOS ansamblį (80 asmenų) ir pa
Montrealio skyraius visuotinis 
narių susirinkimas įvyks šių 
metų sausio 18 d. — sekmadie 
nį — tuoj po sumos Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Susirinkimo metu 
paskaitą paįvairintą filmais, 
skaitys dr. J. Mališka.

Dr-jos narės ir visa 
koji visuomenė maloniai kvie 
čiami dalyvauti.

Po susirinkimo kavute.
Skyriaus Valdyba.

• Sausio 18 dieną, sekmadienį, 
tuojau po sumos, kviečiamas 
svarbus visuotinis Tauro klu 
bo narių susirinkimas. Nariai 
ir bičiuliai labai prašomi daly 
vauti susirinkime, kuris įvyks 
didžiajame posėdžių kambary 
je prie A. V. salės.
• Montrealio uosto modernini 
mui praeitais metais išleisti 27 
milionai dol. Prieplaukoje me 
tų bėgyje buvo sustoję šeši tu 
kstančiai laivų.
• Statistika rodo, kad Montre 
alyje kiekvieniems 100 asmenų 
tenka 21 automobilis, o New 
Yorke tam skaičiui tenka 17 
mašinų.

įdomią

lietuvis

ruošė scenai J. Krūmmo „Lie 
tuviškas pabaigtuves”, kurios 
jau buvo pastatytos Wellande, 
bendruomenės dešimtmečio 
šventėje. To veikalo pasiseki 
mo atgarsiai gražiai nuskambę 
jo po visą apylinkę ir lietuvis 
ką spaudą.

Tokios rūšies ansamblio Ka 
nadoje lietuviai dar neturėjo, 
o tik tokia grupė gali pilnai pa 
rodyti scenoje Lietuvių tautos 
meno grožį. Čia viskas darniai 
sujungta ir dainos ir šokiai ir 
rūbai, ir kaimo paproičai. Virš 
valandos trunkąs „Pabaigtu 
vių” montažas publiką taip su 
žavi, kad nepajunta kai scenos 
uždanga jau užtraukia ir tik 
choro atgarsiai” laikas namo 
broliukai eiti” nuskamba tolu 
moję.

Š. rp. sausio 31 d. „Pabaig 
tuvės“ bus statomos pirmą kar 
tą Hamiltone. Ilgai reikėjo Ha 
miltono lietuviams jų laukti, 
bet užtat .dabar visos meninės 
pajėgos yra geriau pasiruošu 
sios ir duos savai publikai vie

MS TORONTE

Sausio 18 d., 13 vai. Bloor ir 
Indian Rd1, kampe Malonės pa 
rapijos bažnyčioje įvyks pamal 
dos, kurias laikys iš Vokietijos 
atvykęs svečias kunigas Sta 
naitis. Hamiltone ir Toronte 
bei apylinkėse gyvenantieji 
evangelikai nuoširdžiai kviečia 
mi skaitlingiausiai atsilankyti. 
Toronto Evangelikų parapijos

Taryba.

• Aušra — Andys Si. 68:61; 
Aušra — West End YMCA 69 
:50. Namų Lygos rungt.: Auš 
ra B 57:31 : Aušra Jvl. — Auš 
ra Jvl. — Aušra Mi 60 :40 : Auš 
ra M — Aušra B 67.12.
t©©©©©©©©©©©©?-©©©©©©©©©©?

ŠAUKIAMAS ŠAULIŲ
SUSIRINKIMAS

LAIMĖJO TELEVIZIJOS 
APARATĄ

Sporto Klubo Vytis sureng 
toje loterijoje lietuviškos Moh 
awk Furniture Co. parūpintą 
televizijos aparatą laimėjo V y 
tautas Kasperavičius. Laimin 
gojo bileto traukimas įvyko 
šeštadienį vytieČių parengime 
Prisikėlimo salėje.

SUSIŽIEDAVO
Per Naujus Metus susižieda 

vo Sigitas Kazlauskas su Ange 
le Kuolaite. Abu yra tautinių 
šokiu grupės šokėjai. P-lė Kuo 
laite šiemet baigs Toronto u-to 
odontologijos fakultetą. Pažy. 
mėtina, kad tai jau ketvirta / 
skautų šokėjų pora sukūrusi * 
arba besiruošianti sukurti Šei 
mas.

17 
šo

na iš geriausių šių metų spėk 
taklių. Be programos bus dar 
ir didžiulis pasilinksminimas 
su šokiais, loterija, bufetu ir t. 
t., o to vakaro pelnas bus skir 
tas Hamilton meninių grupių 
reikalams. Lietuvių publika, 
kuri taip dažnai gėrisi šių gru 
pių programomis, tikriausia, 
su mielu noru savo dalyvavi 
mu jas parems. Vakaras įvyks 
naujoje didžiulėje salėje (1406 
Barton St. E.), pradžia 7 vai. 
vak., įėjimas 1,50 dol.

ŽIEMOS BALIUS
Šiais metais, t. y. sausio 

d., šeštadienį, pirmuosius
kius - žiemos balių ruošia Ha 
miltono vyresnieji ateitininkai 
Roberts Restaurant patalpose, 
gražioje Ebony salėje, 747 Ki 
ng St. E. Rengėjai kviečia vi 
sus hamiltonieičus ir apylinkių 
lietuvius skaitlingai dalyvauti 
šiame pirmame parengime.

Šokių metu veiks vertinga 
loterija. Rengėjai prašo mielų 
hamiltoniečių paaukoti šiai lo 
terijai fantų Todėl turintieji 
fantų prašomi skambinti J. 
Pleiniui, bet kuriuo laiku, ir 
fantai bus paimti i šnamų. Be 
to, veiks savas bufetas. Šokia 
ms gros Bennie Ferrie orkest 
ras. Pradžia 7.30 vai. vak. Lau 
kiame visų atsilankant! (Dau 
giau žiūr. 7 pusi.).

S trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 8
X šeštadienį 11—1 p. m. S 
$ arba pagal susitarimą. |

Namų tel. PO 6-9964 | 
.►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

PARDUODAME:

Rosemount Blvd, ir 45 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. Adamonis
DISTRICT ESTATE 

BROKERS —
VI 2-8501; RA 2-2472;

-©©©©©■©©©©•©©©©©©©©©©©©©g 

ADVOKATAS
|STASYS DAUKŠA, LL. D.|

« Suite 25—>26
152 Notre Dame St. E.

i UN 1-8933
“į©©©©©©©©©©©©©©©©©©©!,A©©^i

DIDELĖ ŽMONIŲ 
NELAIMĖ

Populiarus Montrealy 
tietis Izidorius Račkus, jam ei 
nant per žalias šviesas skersai 
gatvę, buvo staigiai trenktas 
mašinos. Rezultate — Vieton 
jos ligoninėje jam padaryta di 
dėlė operacija: dešine koja tri 
jose vietose perlaužta ir sugip 
suota, kairė — apdrauskyta.

P. Ražano sužiedotuvių me 
tu, p. Verikis, grįždamas Į na 
mus netikėtai paslydęs giiuvo 
ir taip trenkėsi galva, kad jam 
trūko galvos kaušas. P. Veri 
kis ligoninėje, bet atrodo, kad 
bus sužalota jam klausa.
• Ponas Chazanas, vienas iš 
Rainbow urmo prekybos savi 
ninku, visada mielai pasitar

£ naująfe lietuviams, turėjo šir 
dies pripuolį ir turėjo širdies 
dies priepuolį ir dėl to buvo Ii 
goninėje.
• Pov. Kvietkauskas, populia 
rus montrealietis, turėjo šir 
dies priepuolį ir turėjo gydytis 
ligoninėje.
• Ketvirtadienį 8 vai. vakaro, 
įvyks A. V. Komiteto sus-mas 
parap. klebonijoje.

tau

j

DANTŲ GYDYTOJAS 1

D r. J. M A L 1 Š K A j

Pacientai priimami iš ■ 
anksto susitarus

9 a. m. — 10 p. m. ;
i šaky. antrad.: iki 6 v. p. m.

5441 Bannantyne, j
(kampas Woodland) «

TeL: PO 8-4547

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, j

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

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

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

1
 NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

5
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

i*

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C.L.

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

District Estate 
Brokers

' 177 Sherbrooke St. W.

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

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

!
Dr.E. Andrukaitis ’

956 SHERBROOKE E. Į 

Tel: L,A 2-7236 į

xyiXiWSMi t> 6 6 ttfiti tiflfrf

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Moitreai. UN 64i65« ?
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TRADICINĖ ŠV. ELZBIE 
TOS DR-JOS VAKARIENĖ 
bus Šv. Kazimiero parap. salė 
ie šio sausio 24 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Be puikios vakarie 
nės, kurią paruoš prityrusios 
šeimininkės, bus dar gausi lo 
terija. Įžanga tiktai 1.50. Visi 
kviečiami atsilankyti.
• Ponia Jaseckienė su dukra 
Birute, viešėjusios Argentinoje 
apie 3 mėnesius, penktadienį 
lėktuvu sugrįžo į Montreal}. 
Kelione ir viešnage Argentine 
je montrealietės labai patenkin 
tos.
• Pp. Rutkauskai, Nelė ir Po 
vilas, susilaukė sveiko ir gra 
žaus sūnaus.
• P. T. Stankūnaitė lankėsi 
Bostone ir viešėjo pas mamą ir 
pp. Andriušius, Vileniškis, Kri 
kščiukaičius ir Lcščinskius.
• Naują aerodromą statys Mo 
ntrealyje, nes Dorwak jau per 
krautas. Naujame aeroporte ga 
lės nusileisti 23,000 lėktuvų 
kas mėnesis.

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 oiganizaci 
jos prašomos tą dieną rezervuo 
ti skautams ir skautėms.
• P. Dikaitienė sirgo ii gydėsi 
Lachinės ligoninėje.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktoriui

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Sausio 25 d., 12.30 vai. p. p. 
Aušros Vartų parap. saleje sau 
kiamas Montrealio Lietuviu, 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
Šaulių kuopos visuotinis-meti 
nis narių susirinkimas.

Dienotvarkė : 1. Susirinkimo 
atidarymas, 2. Prezidiumo 
kimas. 3. Valdybos pirm, 
nešimas ir iš Centro gautų 
tų skaitymas, 4. Revizijos
misijos pranešimas, 5. Garbės 
Teismo pirm, pranešimas, 6. 
1959 m. Valdybos rinkimas, 7. 
1959 m. Reviz. k-jos linkimas, 
8. 19 59 m. Garbės Teismo rin 
kimas, 9. 1959 m. Kuopos ko .] 
respondento rinkimas, iO. Na 
rio mokesčio klausimo svarsty 
mas, 11. Klausimai u sumany 
mai, 12. Susirinkimo uždary 
mas.

Susirinkime narių u kandi 
datų dalyvavmas būtinas.

Nustatytu laiku nesusirin 
kus kvorumui, susirinkimas įvy 
ks, nežiūrint atvykusių narių 
skaičiaus kaip teisėtas.

Taip pat maloniai kviečiami 
atvykti Tėvynėje buvusieji sau 
liai, šaulės ir norintieji naujai 
įstoti nariais. Valdyba.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŠACHMATŲ TURNYRAS 

po švenčių vėl pajudėjo pir 
myn. Šiuo metu pirmaujantieji 
yra: J. Viliušis 6—1, J. Šiau 
čiulis 6—2, J. Malaiška 6—2, 
L, Balzaras 4—3, M. Mylė 4— 
4, J. Adomaitis 3—1, L. Černy 
šovas 2—3, M. Čapkauskas 2 
—5, J. Kisielius 100. A. Ru 
dinskas 1—3, A. Žukas 1—5, 
A. Norkeliūnas 0—7 ir R, Ru 
dinskas 0—1.

Turnyro vedėjas maloniai 
prašo visus turnyre dalyvaujan 
čius žaidėjus atvykti sekmadie 
niais į Aušros Vartų salę ir 
tuojau po pamaldų sužaisti pri 
klausančias partijas. Neatvykę 
ir nesužaidę iki sausio 26 d. pu 
sės priklausančių partijų, bus 
skaitoma iš turnybo pasitrau 
kiančiu ir jame nebedalyvau 
jančiu.

Tuo pačiu kviečiama ii jau 
nių šachmatų turnyro dalyvius 
atvykti dolyvauti pradėtame 
turnyre, kurį veda ir prižiūri 
J. Malaiška. J. Š.

SKELBIMAS
1959 m. sausio 18 d., 10 v, 

40 m. Aušros Vartų parap. pa 
talpose šaukiamas L. K. Kūrė 
jų - Savanorių S-gos Montiea 
lio Skyr. visuot. metinis skyr. 
narių sus-ma
• Per savaitę Westmounto 
miesto savivaldybė už netvar 
ką su automobiliais ii važiavi 
mu nubaudė 1,652 vairuotojus.

NAUJI METAI
Sutikti Prisk. salėje ir Prin 

ce George viešbutyje, kur šei 
mininkavo J. R. Simanavičius. 
Taipogi buvo gausu didesnių 
šeimyninių sutikimų, iš jų pa 
žymėtinas pos p. p. Kiršonius, 
kur dalyvavo min. Gylys su po 
nia. Taip pat studentų subuvi 
mas pp. Meilų - Valių ūkyje 
bei jaunimo pobūvis Wasagos 
vasarvietėje.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Nepriklausomybės paminėj^ 
mą apylinkės v-ba ruoš vasario 
15 d., sekmadiennį, imperial sa 
Įėję Dundas — Yonge g-vių tar 
pe. Pagrindiniu kalbėtoju nu 
matomas Teisingumo min. Fui 
ton.
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Savaitgalio metu Prisikėli 
mo salėje Kanados liet, sporto 
apygardos krepšinio 1959 m. 
pirmenybėse Toronto 
klubas apgynė vyrų ir 
meistrystes, baigmėje 
Toronto Vyčio vyrų ii 
komandas. Prieš tai 
moterys įveikė Vyčio 
ir Vytis — Oamiltono kovie 
tęs. Vyrų grupėje Vytis įveikė 
Ročesterio Sakalą ir Aušra Ko 
va. Montrealio sportininkai ne 
dalyvavo.
• Ateitininkai Toronte išleido 
3-čią nr. laikraštėlio „Pirmyn, 
Jaunime
• Dainos grupes metinis sus- 
mas įvyko pas p. Lapaitienę.
• Eglutė Skautams įvyko pr.
sekmadienį. Programoje: J. 
Kvietytės - Urbonienės sišraiš 
kos šokio studijos šokėjos, Ka 
ledų senelis ir kt. >
• K. L. Katalikių Moterų Di^ 
jos Prisik. par. skyr. narių su 
sirinkimas įvyko praeitą sek 
rnadienį.
• Visuot. metinis Pris. Par. su 
sirinkimas bus vasario 1 d.
• Švenčių proga Pris. par. kle 
boną apdovanojo: Punkrio-Kra 
sausko krautuvė (1 kalak.), N. 
N. (2 kalakutus), VI. Šukys 
(keletą tuzinų kiaušinių ir 2

’ gaidžius; tarp kito, p. Šukys 
porą savaičių prieš Kalėdas pa 

1 ts neteko viso savo turto, nes 
sudegė jo ūkis, kuriame jis su 
šeima gyveno). Be to, švenčių 
proga K. L. Katalikių Moterų 
Dr-jos C. V-ba padovanojo pa 
lapijai 25 dol. ■
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
i Raštinė: LE 4-4451

Aušros 
moterų 
įveikęs 
moterų 
Aušros 
Antrą,

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. $ g
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. « 4 

Ved. DJurkut, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120'i $ 
V eikiasekmadien. 11-1 vai. A.V, par. salėje. Banko kambary. ?5 $

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

< ■

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

(netoli Dundas Stj 
TORONTO

Tel. LE 2-4108

Dr. P. MORK1S
DANTŲ

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4. i i

(į rytus nuo Dufferin St.) Į
F©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-

A- L 1 O D 2 1 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.

Telefonas: LE 6-5613.
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