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Politiniu ivykiu savaitėc <- J c
DE GAULLE ATVIRAI PA SAKĖ CHRUŠČIOVUI 

TEISYBĘ
Chruščiovas dėl Kubos traukiasi atgal.

Ligšiol viskas Jungtinėse 
Tautose gerai klostėsi. Chrušėio 

as gerai padalė iškeldamas ko 
lonijų panaikinimo klausimą. 
Pritarė jam Amerika, Kanada 
ir kitos valstybės. Australijos 
premjeras Mensies ir Pranei!/ 
jos prezidentas de Gaulle alvi 
rai ir griežtai pasakė, kad Chiuš 
čiovas veidmainiauja, nes

SOV. RUSIJA LAIKO PA 
VERGIME LIETUVA, 
LATVIJĄ IR ESTIJĄ, 

Lenkiją, Vengriją ir kitas vidų 
rio Europos valstybes. De Gau 
le Chruščiovą išvadino Tartiu 
fu, kuris tikslu vilioti ir apgau 
dinėti moteris, pats dedasi Ji 
dėlių moralistu.

Tat ir de Gaulle atvirai 
jungė į sovietinės apgaulės 
maskuotoji! eiles. Bet mes, 
tuviai, tuo perdaug nepasitikę 
kirne. Politikų keliai dažnai es 
ti labai kreivi ir vingiuoti.

PATYS VEIKIME VISOMIS 
JĖGOMIS,

kad Chruščiovo iškeltasis klau 
simas būtų pritaikytas visų pu 
ma jam pačiam. Visi ir vis., 
mis jėgomis reikalaukime, k. :l 
būtų panaikintas visų pirma

PATS ŽIAURIAUSIS KOLO 
NIALIZMAS—SOVIETINIS

Kas daryti ir kaip daryti, c.i 
rektyvų yra ir dar bus pakari 
karnai.

Labai Įdomus faktas iškyia 
po to. kai Chruščiovas sugrįžo

Maskvą ii ten, matyti, gavo 
pylos už vaidinimus ir perdej. 
mus, ypač už grasinimus laisvą 
jam pasauliui atominiais gink 
Jais.

Kaip žinoma, Chruščiovas 
puvo pažadėjęs Ameriką su 
trypti atominėmis raketomis.

Įsi

jeigu ji pakliudytu Kubą. D< 
bar jis jau sako, kad
TAI BUVĘS SIMBOLINIS 

GRASINIMAS...
Chruščiovas, matyt, iš poi.i 

komo gavo pylos už perdidtų 
švaistymąsi ir nekultūringą 
gimąsį iki batų nusimovimų 
tinai.

KITOS ŽINIOS
— Kastro susijaudino, 1 

JAV, atsikirsdama į Kubos so 
vielinių 'tankų telkimą prie JA 
V karinės bazės, padarė „s.i 
vaitgalinę išvyką' , i savo bazę 
atsiuntė laivų. Kastro kelia 
triukšmą, dėl JAV agresijos. .

— Nobelio premija už lite.a 
turą paskirta JAV gyvenan 
čiam poetui A. St. te
ger. slap. St. - John Perse. Sc 
kančiame N L nr. apie jį rašo 
Dr. Birutė Cip.ijauskaiiė, dabar 
Wisconsino universiteto profe 
sorė.

— Adenaueris atsiprašė 
Chruščiovą už Rusijos pavadi 
nimą kolonialistine valstybe. 
Tai mums skambutis budėti!

— Aukso kaina krinta: i_.a 
bar 35.70 už unciją; buvo 70 Ct. 
brangesnė.

— Rusijoje nuo Naujų Metų 
rublis nuvertinamas į vieną ka 
peiką.

— Salvadoro karininkai, ne
turėdami darbo, daro pervers 
mus, — jie nuvertė prezidentą 
M. Lemus, kuris pabėgo į Gua 
temalą..

—■ Venecueloje komunistai 
kelia riaušes prieš demokratinę 
prezidento Betancourt valdžią.

— JAV pagavo sovietinį šm 
pa Igor Melech, 
vo rinko žinias 
gybai, kur reikia 
Yorką atomines 
pas suimtas.

irr

KAS NAUJA KANAOO.IE
KVEBEKO PROVINCIJA 

ĮSIJUNGIA I VISOS 
KANADOS GYVENIMĄ 
Svarbūs dalykai jau yra lak 

' tas įvykęs: Kvebeko premjeras 
T. Lesage pildo savo pasižadeji 
mus, duotus prieš rinkimus.

Kvebeko provincijos valdžia 
jau pasirašė susitarimą su Ka 
nados federaline vyriausybe, 
kad ji prisideda prie Kanacb > 
plačiakelio, nuo Atlanto iki P c. 
cifiko, tiesimo, kurio statyba 
atsieis per ketvirtį miliardo do 
lerių. Plačiakelis eis dešiniąja 
šv. Lauryno upės puse, bet prie 
Boucherville peržengs upę ir 
per Montreal) eis Metropoli 
tain keliu.

Antra: galutinai sutarta ir 
oasirašyta. kad Kvebeko provin 
cija Įveda ligonių kasas, kuros 
pradės veikti nuo 1961 metų 
sausio 1 dienos. Apie ligonių ka 
sas plačiau vėliau parašysime.

K. L. RENORUOMENFS RHKALfll

KANADOS MINISTERIS 
PIRMININKAS J D^FEN 

r >KF.R ATSILIEPĖ
Min. pirm. J. Diefenbaker u: 

sakė visiems, kas jam siuntė pa 
dėkos laiškus ir telegramas ry 
šium su jo kalba Jungtinėse 
Tautose, kur jis, kalbėdamas 
apie Chruščiovo reikalavimą pa 
vergtoms ir kolonizuojamoms 
tautoms suteikti laisvę ir nepn 
klausomybę, nurodė, kad Rusi 
ja tą turi pradėti nuo savęs, ne.-

rių tarpe Lietuvą, Latviją, Ls 
tiją, Vengriją ir kt. Montreal}' 
je gauti atsakymai KLB Kraš 
to Valdybos, Politinio komita 
to, Montrcalio Lietuvių seime 
lio, ,.Nepriklausomos Lietuvos“ 
ir pavieniu asmenų. Prie ars i 
kymo mm pirm, y-a atsiuntęs

Paskutiniame KT.B Kr. v-bac 
posėdyje 
klausimai. 
KLB Kr. 
iškeltieji

aptarti visi aktualus 
Pirmiausia aptarti 

tarybos nutarimai ir 
klausimai ir sumany 

mai. Sutvarkyti statutai bus iš
siuntinėti visoms apylinkėms ii 
visiems Kr. t-bos nariams. Ge 
ležinio Fondo statuto inroimi 
nimui išrinkti Dr. J. Šemogas 
ir G. Rukšėnas

Dėl Romoje leidžiamos Elta- 
Press išsiaiškinta, kad ii dabai 
leidžiama oficialiai, pagal lutu 
jos valstybe: Įstatymų tvarki, n 
už ją atsakingas 
ją pasirašantis, it
luotą. kad tai yra svarbus ir p.a 
čiai naudojamas leidinys

Plačiau aptartas'8-sios Lietu, 
vių dienos klausimas ir tuo rei 
kalu, susitarus su Seimelio pre 
zidiumu, yra šaukiamas vist' 
organizacijų vadovybių susiimi 
kimas lapkr. 6 d. A V saleje po 
pamaldų.

ėjas.

Kanados

delegaci

JAU PRADĖTA RUOŠTIS 8-JAI ’ IETUVIŲ DIENAI, 
KURI BUS MONTREALYJE 

Nutarta kreiptis 
vyriausybę ir visas 
Tautų organizac’.ji
jas ir jas prašyti, kad kolonui 
lizmo
plačia prasme, apimant ir Sovie 
tų Rusijos pavergtas tautas i: 
būtu pareikalauta joms laisves 
ir apsis -lendimo teisių. Tuo rei 
kalu -Kr. V-ba išsiuntinėja vi

klausimas butų iškeltas

lėkiukuris iš 
Sovietų žval 
mesti į 
bombas.

New
Šni

Naujienos iš pasaulio sostinės
STUDENTAI ĮSIJUNGIA 

POLITINĖN VEIKLON
Spalio 23 d. Įvyko Amerikos 

lietuvių Studentų S-gos New 
Yorko sk. gausus susirinkimas, 
turiame, be studentiškų reiKa 

lų, buvo diskutuotas ir Lietuvos 
laisvinimo reikalas. Studentai 
pamatė, kad ypatingai šiuo me 
tu. kai Jungtinėse Tautose y.-: 
iškeltas ir bus svarstomas kolų 
nializmo panaikinimo klausi 
mas, dabar pati proga veikti. 
Susirinkime buvo priimtas nuta 
rimas, kuris bus Įteiktas Valst} 
bės Departamento sekr. Heile 
riui, kad JV delegacija, kuri 
pritarė kolonializmo panaikini 
mui, kategoriškai pareikalautų, 
kad pirmoje eilėje būtų kolo 
nializmas panaikintas Rytų Eu 
ropoja, kur ilgus šimtmečius 
buvo«laisvos ir nepriklausomoj 
valstybės, o dabar yra pavers 
tos S-tų Rusijos kolonijomis. 
Pirmosios aukos buvo Lietuva, 
Latvija ir Estija ir todėl šie 
kraštai pirmoje vietoje turi būti 
išlaisvinti iš kolonialinės Sov. 
S-gai priklausomybės. Be to, 
studentai nutarė sudaryti trijų 
grupių (du berniukai ir viena 
mergaitė), delegacijas, kad jos 
aplankytų naujųjų Azijos ir Af 
rikos valstybių JT delegacijas, 
Įteiktų joms žurnalą Lituanus 
ir išdėstytų Sov. Sąjungos ko 
lonializmą okupuotoje Lietuve 
je. Į naują valdybą buvo iš 
rinkta: Kęstutis Bogužas, Dalia 
Bulgarauskaitė ir Judita Audė 
naitė. Valdyba rūpinasi sudary 
ti delegacijas.

kviesdama jungtis i šią akciją 
apylinkes ir naskirus lietuvius, 
siunčiant laiškus ir telegramas 
Kanados vyriausybei ir Jungti 
niu Tautų delegacijoms, kurių 
adresai išsiuntinėjami apyhn

Pranešama, kad KLB Gai 
bė, teismas pirmininku išrinko 
teisii/nką p. Sudiką (235 Boid 
St„ t ’ JA 8 >059. 1 Tam iton) 

ism. P. Liūdžiu.

KLB KV I.
r sekr.

Kanados tautybių klubo (Ine 
Canadian Ethnic Press Club) 
pirmininkas Z. S. Makrzycki 
(dešinėje) įteikia Kanados mi 
nisterių pirmininkui J. Diefen 
baker’iui (vidury) tautybių

sapudos atsiliepimu dėl jo kai 
Ims Jungtinėse Tautose nuora 
šus ir reiškia jam už tai padėką. 
Ceremonijoje dalyvavo ir On 
tario pruv. premjeras L. M. 
1 rost. (The Telegraphy

VENGRIJA TURI BŪTi 
LAISVA

Pavergtųjų Europos tautų 
seime spalio 24 d. specialiri.il 
posėdy Vengrijos sukilimo ke 
turmečiui paminėti. V. Sidzi 
kauskas priminė heroišką veng 
rų tautos kovą ir JT nerižtingu 
mą vengrų tautai padėti. Sve 
čiais kalbėtojais buvo pakviesi! 
Kinijos amb. JT dr. Tsiang. Fi 
lipinu delegacijos narys J. x. 
Bagatsing ir Australijos Wool 
worth. Šie visi aiškiai ir ncdvi 
nrasmiškai pasisakė prieš so vie 
tiškąjį imperializmo, kuriam kuo 
greičiau turėtų būti užkirstas ke 
iias.
PET POSĖDIS KOLONIA 

LIZMO POLITIKOS
KLAUSIMUI NAGRINĖTI, 

ryšium su JT numatomu to 
klausimo svarstymu. Visų kai 
bėtojų buvo sustota ir iš ivam... 
pusių išnagrinėtas kolonir.nz 
mas Rytų Europoje, kur] praK 
ūkuoja Sov. Rusija. Iš lietuvių 
kalbėjo V. Sidzikauskas ir H. 
Blazas (Tarptautines Valstie 
čių S-gos delegacijos vardu;. 
Nutarta lankyti asmeniškai ia.s 
vųjų kraštų delegacijos Ji, 
kad jos reikalautų kolonialinės 
sovietų politikos panaikinimo 
Rytų Europoje, kartu su kolo 
nializmo panaikinimu kituok 
kraštuose. Į šį posėdį buvo pa 
kviestas ir per vertėją pasakė 
trumpą kalbą prieš dvi savai 
tęs nuo Chruščiovo laivo Balti 
ka pabėgęs estas Viktor Jaam 
mels. Kalbėtojas jąabrėžė, kad naftos ir dujų. E.

VACLOVO SIDZIKAUSKO KALBA PET SEIME 
Vaclovo Sidzikausko, Lietuvos Delegacijos ir Pavergtųjų Eu 

ropos Tautų Seimo pirmininko, kalba, pasakyta PET Sei v 
pilnaties posėdyje 1960 m. spa 

Sovietų kolonializmas 
ir Jungtinės Tautos.

Sovietų boloninės imperijos 
viešpats — Nikita Chruščiov 
neišdrįso JTO suminėti Paba; 
tijo valstybių, 1940 m. pavers 
tų Sovietų kolonijomis, tačiau

lio 24 d., svarstant klausimą

kad ,,kiekviena musų penkioi:

ti Sąjungoje ar ją apleisti, j-,, 
ji to nori ‘ Tai neatitinka tikro 
vę.

Sovietų konstitucijos 15-me

nors Chruščiovas buvo atvykęs 
i JT. jam buvę aišku, kad jis 
neatstovaująs estų, latvių ir tie 
tuvių tautų JT. Pavergtosios 
t.uitos jokių įgaliojimų Chruš 
čiovui nėra davusios. Jis tik ga 
lis atstovauti nedidelę kontūrus 
tų grupę ir tiek. Pabaltijo teras 
tuose žmonių priespauda ir per 
sekiojimas yra didžiausi, o gy 
venimo standartas esąs 3 — 4 
kartus žemesnis už kitų Euro 
pos kraštų, kur jam tekę būti.

Jaaniments estų bendruome 
nei perdavimas, įvyko spalio 
25 d. Estų namuose, New Yor 
ke. Į ši gana įdomų „aktą“ nu 
vo sukviesti žurnalistai ir egzi 
linių organizacijų atstovai ir 
kt. K or.

LIETUVOJE RASTA 
NAFTA

..Tiesos“ 221 nr-je pakartoti 
nai rašoma, kad Lietuvos vaka 
ruošė geologai, begręždami gi 
lų gręžinį, atrado skystos nat 
tos. Lietuvos Geologijos ir gcl 
mių apsaugos valdyboje jau ku 
ris laikas buvo žinoma, kad m 
karinėje Lietuvos dalyje esarmt

ji teisė atsiskirti nuo Siv. S-gos 
yra paneigta tos pačios 
tucijos 14-jo i

Europos valstybes, tuo būdu r.t 
tiesioginiai juos prisiimdamas.

Savo kalboje, pasakytojo 
nuo Jungtinių Tautų general, 
nės asamblėjos tribūnos. Niki 
ta Chruščiov akiplėšiškai poza 
vo kaip aršus anlikolonialist'is 
ir kovotojas už laisvą tautų ap 
sisprendimą ir nepriklausomy 
bę. Pagal Sovietų premjerą h*, 
carų imperija buvo nusikaltu., 
kolonializmu, 
gusi daugeli
Azijoj. Kaukaze, Užkaukazyje, 
ir kitur ir kad sąlygos „tose ce. 
rinės imperijos žemese vargu 
bau skyrėsi nuo antį kolonijų“ 
(vakarietiškųjų), „nes jos uu 
vo autokratijos ir kapitalizmo 

i žiauriai išnaudojamos“.
Chruščiovas pripažino, 

„carų imperija laikėsi tik 
tuvais ir tautų pavergimu“, 
pateisintų ir jo paties tęsiamą 
svetimų tautų laikymą vergovė 
ie, jis Įtikinėjo, kad po spado 
revoliuci jos tos tautos yra pada 

; riusios didelę tikinę ir kultūrinę 
pažangą, kuri esą pavertė ,ų

1 praeityje buvusį pavergimą Į da 
baltinį sugyveiimą „kaip lygus

‘ su lygiu“...
; Pažiūrėkime, ką sako faktai 
[ kokia yra tikrovė.

Eidama carų Rusjios pramm 
tais takais, 
mokslą ir grasinimą, 
Rusija žymiai išplėtė savo 
bas Euraziškame
Kaip tai yra konstatavęs 1955 
metais Bandungo Konferenci 
joj Irako premjeras, komunE 
tinė Sovietų Rusijos diktatūria 
yra išvysčiusi „naują kolon.a 

" lizmo formą, daug pavojingi-., 
nę nei senasis kolonializmą.... 
Šiandien komunistinis pasauli.', 
laiko pavergęs tautas Azijoj u 
Rytų Europoj daug platesmu 
mastu nei bet kuri senesnioji ko 
lonialinė valstybė. Komuniz 
mas, filipinų delegato, gen. Cai 
los P. Romulo žodžiais, yra . ,c 
dęs „naują super-barbarizmą, 
naują super-imperializmą, naują 
super-valstybę, kuri triuškina 
laisvę visur ten, kur tik išsiple 
čia
tas ir DB premjeras savo 1956 
m.

nes buvo pavti 
tautų Vidurinėj 

s, Užkaukazyje,

kad 
dur 

Kati

vartodama jėgą, są 
Sovietų

žemyne

jos galia“. JAV preziden
konsū 

jo straips 
nių, kurių pirmasis visą valsty 
bės valdžią ir galią atiduoda 
centro vyriausybei, o antrasis 
nustato, kad „valstybės vai 
džios ar galios pažeidimas yra 
baudžiamas visu įstatymo griež 
tumu, kaipo pats šlykščiausias 
nusikaltimas“. Atitinkami sovie 
tinio baudžiamojo kodekso nuo 
statai bet kokią tos rūšies veik 
lą ar agitaciją baudžia mirtimi.

Faktiniu požiūriu tokia teise 
atsiskirti yra be jokios prasmės 
kariškai okupuotame ir diktan 
riškai valdomame krašte, kuria 
me gyventojai neturi jokių prie 
monių pareikšti savo nusistatę 
mą ir savo valią.

Sovietų, Komunistų parti 
jos XX-me kongrese Maskvoje 
pasakytoje kalboje, kurioje ji:, 
pasmerkė kaikuriuos Stalino 
nusikaltimus, Chruščiovas pr i 
ėjo tylomis pro Stalino panilciy 
tus, susimokius su Hitleriu, 
tarptautinius nusikaltimus, iu. 
čiančius Pabaltijo ii kitas i a 
bar pavergtas Centro ir Rytų dėjus. 1939 m. rugp. 23 d. Sid

vasario 1 d. Washingtono 
Deklaracijoj Sovietų Kolonui 
lizmą pasmerkė šiais žodžiais: 
.Vien tik Europoje apie Šmitas 

milionų žmonių dešimtyje anka 
čiau buvusių nepriklausomu 
valstybių prieš jų valią yra pu 
versti dirbti komunistinės So 
vietų valstybės didesnei garbei 
ir padidėjimui...“

Spalio revoliucijos pastatu i a 
ji Sovietų vyriausybė nėra grą 
žinusi laisvės nei vienai carų už 
kariautai tautai, bet tebelaiko 
jas pavergime jėga. Žiaurus L k 
rainos, Kaukazo ir Belorusijos 
respublikų trumpalaikės nepri 
klausomybes sutriuškinimas, 
kaip ir daug kraujo pareikala 
ve Pabaltijo valstybių ir I.en 
kijos nepriklausomybės karai 
prieš Sovietų intervenciją 1913 
—1920 m. m., yra vykę ne taip 
seniai, kad būtų užmiršti.

Po 19 metų pertraukos im 
perialistinės Sovietų tendenci 
jos atsigaivino ir sustiprėjo ant 
ra jam pasauliniam karui prasi

linas pasirašė nelemtąją šutai ų 
su Hitleriu. Ta sutartimi abu 
diktatoriai pasidalino žymią 
Centro ir Rytų Europos dalį. 
Raudonoji armija 1939 m. rug 
sėjo 17 d. užpuolė Lenkija n 
pradėjo imperialistinį karą pries 
Suomiją, už kurį ji buvo 'I amų 
Sąjungos pakaltinta agreso 
rium ir išmesta iš tos organika 
cijos. Nepaisydama to, Rusija 
pasigrobė vertingas Suomijos 
sritis. 1940 m. birželio mėn. 
ginkluotos Sov. Rusijos pajė 
gos nusiaubė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją ir jas jėga Įjungė Į Šov. 
S-gą Tuo pačiu metu ir ta d 
pat pavartojusi jėgą, Sov. S-ga 
užgrobė Rumunijos provinci 
ias Besarabiją ir Šiaurės Buko 
viną ir Čekoslovakijai priklau 
siusią Karpato - Rusiją. Taigi 
vien tik 1939 — 1940 m. m. 24 
rnilionai ne rusų, gyvenusių 
182.000 kvadratinių mylių plo. 
te. buvo pajungti Maskvai.

Sekusiųjų po to ašluonenų 
metų bėgyje Sov. S-ga jėga it 
klasta pavergė šias suverenes 
ir nepriklausomas Centro ir Ry 
tų Europos valstybes: -nkiją, 
Vengriją, Rumuniją. Bulgari 
ją ir Čekoslovakiją, Albanija ta 
po paversta Sovietų koloninE 
imperijos pietryčiu prie Adri 
jos. Okupuotojai Rytų Vokiu 
tijos daliai Maskva užk- > :<■. sau 
paklusnų marionetinį komunis 
tų režimą. Tas klaikus sovietų 
koloninių užkariavimų Europo 
ie balansas baigėsi kruvinu tie 
roiškos Vengrijos revoliucijos 
sutriuškinimu, kurį 1956 m. 
spalio — lapkričio mėn. atliko 
Sovietų tankai.

Sovietų koloninių užkanavi 
mu ir kol< ninės plėtros vaizdas 
nebūtų pilnas, jei nebūtų su 
minėtos Kiemliaus pastangeo 
Įsitvirtinti kaikuriose Pietų 
Amerikos valstybėse ir nauja 
išlaisvinamuose Afrikos kraštuo 
se.

Jokia naujų laikų vyriausybė 
nėra sulaužiusi tiek sutarčių u 
nepuolimo paktų, nėra panel 
gusi tiek tarptautinių chartų ar 
nebaustai pasityčiojusi iš Jung 
tinių Tautų rezoliucijų, kaip 
kad tai yra padariusi Sov. S 
gos vyriausybė

Visos čia suminėtos tautos bu 
vo užkariautos jėga ir yra pa 
jungtos užkariautojo valiai, ku 
ris uzurpuoja visus svarbesniuo 
sius nutarimus, užkana paver' 
tiesiems savo politinę valią ir 
išnaudoja 
tai ir yra 
pripažinti 
požymiai.

Laisvieji Jungtinių Tautų na 
riai prasilenktų su savo elemen 
tarine pareiga ir pastatytų Į pa 
vejų jų pačių saugumą ir žmo 
nijos ateitį, jei jie formaliai ne 
pasmerktų sovietinio koloniz 
no visose jo formose ir apraiš 
koše, ir nepareikalautų, kad 
pavergtosios Europos valst y 
bės, 
' ' s, kultūros ir ūkiškos pažan 
gos tradicijas, galėtų valdytis 
kaip jos pačios nori. Sovietinio 
kolonizmo Centro ir R v tų Eo 
ropoję panaikinimas yra ir bu» 
pagrindinė taikos įgyvend.S'.i 
mo ir išlaikymo sąlyga.

(Sutrumpinta).

juos ekonomiškai, o 
pagrindiniai bendrai 
koloninio valdymo

nepareikalautų, 
Europos 

turinčios šimtmetines lai.

specialiri.il
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. mą, pakenkę Reichui. Dar m 
saj neseniai Karaliaučiaus uni

Dažnai kalbame ir rašome 
apie pareigą, tiesiog nekeičia 
mą būtinybę, mylėti ir geioti 
lietuvių liaudį. Neseniai, net iv 
viešai buvo mestas labai sv<u 
bus šūkis — ..Meilė Lietuvai, 
pagarba lietuviui!", ir tik apgai 
iestauti tenka, kad tie žodžia 
praktiškai buvo išgirsti labai ma 
žo tautiečių būrio. Tame šūky 
je, juk sukaupta visa, kas nū 
dienėse sąlygose yra mums .->?a 
rbiausia ir kilniausia ir būtina. 
Tas šūkis turėtų būti pačiu pa 
grindų visos mūsų galvosenų. , 
veiklos, santykiavimo vienų su 
kitais. Bet, gyvenimas rodo, 
kad tie šaunūs žodžiai, tegalimi 
labai sunkiai Įgyvendinti...

Ypač to šūkio nepaisoma mu 
sų spaudoje. Peržvelkime mū 
sų polemikos toną, užsipuoi; 
mus ir kitus tuščiažodžiavim s. 
Labai dažnai veltui ten įieško..i 
pozityvios ir nuoširdžios kriti 
kos. Ne. Ten dar vis bandomi 
su žemėmis maišyti patys as 
menys ir tik antroje vietoje 
kimbama piie minčių ar idėjų 
analizavimo. Polemikoje vis 
dar maža kultūros. Ir veltui 
joje jieškosi meilės ir pagarbus 
savo kitaip galvojančiam tautie 
čiui. Pasirodo, tėra tik „mano 
tiesa“ ir jau iš anksto esame 
nusistatę, kad „negali būti kito 
tiesos“. Niekiname kitus, visiš 
kai užmiršę, kad tokiu metodu 
vargiai ar save iškelsime, nors 
panašių intencijų nesunku pa 
stebėti. Žodžiu, kas tik negalvo 
ja kaip aš, toks jau blogas, ne
patikimas, tokį jau galima 
šmeižti, jo asmenį su žemėmis 
maišyti, Įtarinėti būtais ir ne'oū 
tais nusikaltimais, niekinti.

Ir taip, mėtome drąsiai Į s<> 
vo artimą akmenėlius, lyg sku 
Gindamiesi jais galimai gi ei 
čiau nusikratyti, neturėdami lai 
ko ir pagalvoti, ar mes palys 
jau tikrai esame taip švarūs i.c 
mažiausios nuodėmės. Jei kas iš 
kelia kokią naują, mums nepa 
tinkančią mintį, gal ir netaip 
jau aiškiai išdėstytą, gal slo 
kojančią gilesnio ir visapusis 
ko apžvelgimo, vietoje nuro 
džius esamus netikslumus, vie 
toje bandyti papildyti, paaiš 
kinti ar rinitais faktais sugriau 
ti argumentus, mes tuoj karš 
čiuojamės ir drąsesniam bd. 
sui tuoj ir kėsinamės tvoti laz 
da per galvą. Tetyli ii tenc 
bando vėl viešumon lįsti...

Šventos ramybės dėkai, ac 
tenka šį kaitą čia minėti konk 
retus pavyzdžiai, bet akylesnie
ji lietuviškosios spaudos seko 
jai, nesunkiai galės prisimink 
kai kuriuos, netaip jau senus 
{vykius, kada iš abiejų pusių i.c 
buvo parodyta nei skonio, nei 
etikos, o ką jau bekalbėti apie 
saiką ir žodyno įvairumą. Ir jei 
tokia polemika turėtų rody.i 
mūsų kultūrą ir intelektualinį 
lygį, tiesiog būtų baisu daryti 
galutines išvadas. Jos būtų ne 
malonios. Ir kai šitokioje situ 
acijoje nep irdrąsiai nori vėl išei 
ti ir priminti sau ir visiems, tą 
taip būtiną ir valgiai ar ginčy 
tiną sunkausią pareigą — mei 
tę ir pagarbą lietuvio lietuviu., 
bijaisi likti išjuoktas ir nesu 
prastas.

Mes mokame mylėti save, sa 
vo nuosavybę, mus supančią 
prabangą, bet suprasti tokią 

------tiesa apie p.uei 

gą ir būtinybę mylėti kitą tau 
tietį. mūsų kraujo brolį, jau 
kulkas sunkiau. Tiesa, prisime 
name, kad ir bažnyčia mus mu 
ko mylėti savo artimą. Taip, 
bet čia tai jau daugiau religine 
srtis, kuri, kai keno manymu, 
ne taip jau daug turi benoro su 
realiu gyvenimu... Argi? Kitas 
jau ir galvoja, ar tikrai iš jo ne 
perdaug reikalaujama? Kaip a_> 
galiu gerbti ir mylėti tą, kuris 
taip ar kitaip pasakė, paraše, 
papiktino mane, jis neišmanė 
lis, svetimųjų agentas, gal pa 
pirktas? Tokioje būsenoje, aiš 
ku, mes ir vėl užmirštame, kad 
esame vienos tautos vaikai, o 
pačio kraujo sesės ir broliai, 
dar daugiau — krikščionys, ku 
riems ne patai ta, bet Įsakyta 
mylėti savo artimą kaip save pa 
ti. Mums atrodo, visi įstatymai 
geri ir priimtini, išskyrus tik I , 
vieną, kuris tegali reikšti mums 
pačią sunkiausią, gai net ir ne 
įgyvendinamą pareigą.

Gerą, labai gerą pavyzdi, 
kaip vienos tautos vaikai turi 
sugyventi tarpusavy, mums ru 
do Tėvynėje likę tautiečiai. Su 
nežymiom išimtim, jie išmoko 
būti solidarūs, drausmingi, sa 
vilose Įsitikinimuose ir ve.ks 
muose vieningi. Ir to jie tega.c 
jo pasiekti karštai mylėdami 
Lietuvą ir gerbdami viens kitą. 
Toks kelias lengvina jų neda 
lią ir padeda būti geresniais lie 
tuviais, riša juos vienybėn ir 
susipratimam Ai ne panašus 
kelias turėtų šviesti ir išeivijos 
visuomenei? Nėra juk nieki 
kuo nepasidalintume. Visi my.; 
me Lietuvą, mylime ir tikime 
pačia lietuvių tauta, tad, kodėl 
neįstengiame mylėti ir gerbti 
atskirus tautos narius? Tikslai, 
tikime, visų yra vienodas, tega 
Ii skirtis tik keliai ir būdai prie 
to tikslo artėti, jo siekti. Ar ne 
derėtų tinkama rimtimi ir dė 
mesiu išklausyti kiekvieną, nors 
ir labai kraštutiniškai atrodau 
čia nuomonę, jei jau ne dėl ku 
rių kitų motyvų, tai vien iš pa 
garbos ir meilės tautiečio tau 
tiečiui? Mažiau ar daugiau, klai 
dų neišvengiame nei vienas. 
Tai žmoniška. Klaidas taisyki 
me, bet be pagiežos, be pajuo 
kos, be savo artimo juodinimo 
ir žeminimo, kartu prisiminda 
mi, kad dažniausiai, kiekvienas 
medalis turi dvi puses. Ir jei pit 
mojoje pusėje mums atrodo vis 
kas neįtikinamai ir juodai, nepa 
tingėkime žvilgterti ir į kitą pu 
sę, gal J°ie rasime ir tiesos. La 
baltinėje lietuvių tautos pade 
lyje išties reikia naujų, gal net 
ir revoliucinių idėjų, naujovių 
kūmų, bet mes niekados jų ne 
rasime, jei kiekvieną naują mi.r 
ti, dar beveik prieš jai gimstant, 
stengsimės iškart paminti, o jų 
autorius suniekinti. Tai lengva. 
Žymiai daugiau prisiversti ko 
kiai disciplinai paklusti, nes tai 
jau gali reikšti nusižeminimą, 
savojo aš sutramdymą. Bet ii 
ši sunkioji pareiga turėtų būti 
suprasta ir įprasminta visu iie 
tuvišku nuoširdumu. Pagaliau, 
didieji idealai niekados nebuvo 
įgyvendinti tuščiais žodžiais 
bet tik giliu tikėjimu ir atvira 
širdimi. Mūsų atvejy — lietu 
viška širdimi, kurioje turėtų bū 
ti pakankamai vietos meilei ir 
pakantai.

NEPRIKLAUSO M A LIETUVA

Ką rašo kiti
SOVIETINIAI OKUPANTAI NAIKINA VISA, 

KAS LIETUVIŠKA
Rašo tik ką išėjęs naujas „Lietuvos pajūris“.

Naciams paėmus valdžią Vo 
kietijoje, buvo rimtai susirūpin 
ta lietuviškom-, naikinimu Ry 
tų Prūsijoje. Vokiečių mokcl; 
ninkai, kurie savo veikaluose du 
vo nagrinėję ir iškėlę Mažosi 
Lietuvos lietuviškumo charak 
terį ir kultūrą, tapo pasmerkti. 
Iš jų kai kurie, norėdami iš 
vengti nacių keršto, diktatūrų 
je Įprastu būdu, vėliau algai 
lavo ir teisinosi, kad buvę „su 
klydę”, Maciai tvirtino, kad tie 
mokslininkai, kurie išryškino 
Mažosios Lietuvos lietuvišku 

versiteto profesorius Gause, v c 
i ame Klaipėdos vokiečių pab; 
gėlių subuvime tvirtino, kad % o 
kiečių mokslininkai padarę di 
dele klaidą, išleisdami žemelė 
pins su tiksliais 1 i e t u v > š 
kais vietovardžiais. Jų dar 
bais buvo remtasi sudarant Ver 
salio sutartj, ypatingai prieki 
riant Klaipėdos kraštą Lieiu 
vai.

Idant bent istoriška: išnaiki 
nūs lietuviškumo bruožus irta 
žojoj Lietuvoj, Rytų Prūsijos 
gauleiteris Erich Koch, dabar 
nuteistas už karo nusikaltimus 
Lenkijoje, tuomet pradėjęs t.u 
garsėjusią akciją — „Rottet auo 
was litauisch ist!“ Nekalbant 
apie lietuviškos spaudos, T3 
kyklų ir kultūrinio veikimo ui. 
darymą, Koch pradėjo „atvo
kietinti“ Mažąją Lietuvą.
naktį atsirado daugybė neįpt is Žemiau paduodame tik keletą 
tais vokiškais pavadinimais k?.« pavyzdžių, kaip lietuviškus vie 
mų, upių, kalnų, ir miestų. įja tovardžius kaitaliojo naciai ir 
bar sovietai nuėjo gauleiterio bolševikai.

kiek daugiau ukrainiečių, o bail 
gūdžių Natangijoj.

H. P. Kosack daro išvadą, 
kad turimomis informacijomis, 
matosi aiški sovietų tendencija

Vardai: Naciai: Sovietai:
Sodėnai Schoenschluchtdorf Krasnojarsko
Rominta Schaenwalde Krasnojoles
Jurgaičiai Koenigskirch Kanas
Malkiemis Birkenmuehle Kalinino
Pilkalnis Schlossberg Dobrovolsk
Kratipiškiai Breitenstein Ul’janovo
Naujininkai Neuhufen Malomožajskoe
Stanaičiai Zweilinden Furmanovo

Mažosios Lietuvos sost-nė 
Gumbinė dabar vadinama Gu 
sev, Ragainė — Neman, Kur 
šių Neringa — Kosa Kurskaja, 
Kuršių Marios — Zaliv Kurs 
kij.

Tik kai kuriems mažiems kai 
mėliams okupantui bent tuo 
tarpu pritrūko savų pavadini 
mų ir paliko surusintus lietuve, 
kus vietovardžius, kaip tai Šilai
— Žilino, Taplaukiai — Talpa 
ki, Tolminingkiemiai — Toi 
mingkemsk ir lt. Panašiai buvo 
pasielgta ir su upėmis. Iš Prieg 
liaus tapo Pregolija, iš Deimės
— Dejma, iš Šešupės — šeši.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINES KOJINES
Kokių tik rusių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra Įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs Įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-10-4)

Erich Koch pėdsakais. Kai na 
ciai Mažąją Lietuvą „atvok.e 
tino“, tai sovietiniai imperially 
lai ją ,.surusino“.

H. P. Kosack, pasiremdarn.'s 
Didžiosios Sovietų Encikloped: 
jos 19 tomu, parašė Įdomią sl<. 
diją apie dabartinius surusintus 
Maž. Lietuvos vietovardžius 
Karaliaučiaus universiteto 1954 
m. metraštyje, kuris išleistas 
Vakarų Vokietijoje.

Jis surusintus Maž. Lietuvos 
vietovardžius suskirsto Į tam lik 
ras grupes, kaip tai asmenų C 
dus, sovietinių organizacijų pa 
vadinimus, vardus, kurie num
do tarn tikrą vietoves funkciją, 
vardus, kuriuos sutinkame So 
vietų S-goje ir, pagaliau, lie'.u 
viškus ir vokiškus vardus.

Prie vietovardžių, pavadintų 
pagal asmenis, paminėtini Tols 
tov (Lev Tolstoj), Čechovu 
(Anton Čechov), Melnikov 
(Pavel Melnikov). Razinų 
(Stenka Razin) ir pagaliau M i 
chail Ivanovic Kalinin. Jo vai 
du pavadintas ne tik Karaliau 
čiaus miestas, bet ir visa Maz. 
Lietuvos pietnemunio sritis.

Vietovės ir miestai, turintys 
sovietinių organizacijų pavadi 
nimus yra Tilžė, dabar pavadai 
ta Sovjetsk, Pakalniškiai - 
Soveskoe, Lasdėnai — Krasno 
znamens ir t. t. Užtinkame ir 
miestą „Pravda“, pavadintą pa 
gal didžiausi komunistų paiti

Pei jos organą Maskvoje.

pė. Tik Auksinė pakeista į Go 
lumbaja.

Pagal surinktas žinias, H. P. 
Kosack sprendžia, kad didžioji 
rusų kolonistų masė atkeita iš 
Maskvos pramonės srities. To 
kiu būdu rusai, kurie bendiai 
turi dominuojančią rolę taip va 
dinamų „broliškųjų“ respubh 
kų, yra ir dominuojantis e’.c 
mentas Mažosios Lietuvos ko 
lonizacijoje. Dar užtinkama ko 
lonizatorių iš Vakarų Ūkiai 
nos, rytinių Volgos sričių. Bait 
gudijos ir net kaukaziečių bei 
aziatų iš vidurinės Azijos. Apie 
Tilžę ir Sambijoje užtinkama
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Anita Malik, pasižymėjusi moteris žurnalistė ir radio ko 
mentatorė iš New Delhi, Indijos, atvyko į Kanadą 10 mė 
nešiu dirbti ir keliauti, pasiūlius Kanados moterų Pr‘ 
Klubui pirmą karią šiais metais kaipo vizituojančiai J 
nalstei, vykdant profesinę draugystę. Šios draugystės ir 
kontaktų tikslas yra didinti tarp tautų susipratimą, šie 
kiant taikos ir geresnio Kanados pažinimo kitose šalyse. 
Būdama šičia Mrs. Malik p.aleis kiekvienoj provincijoj 
maždaug po mėnesį kartu dirbdama laikraščiuose ir pasi 
rodydama per radio ir televiziją. (CS).

JUOKDARIAI...
BLOGIAU BuTI VISAI BE PROTO

ir be elementarių žinių, kas 
tuvoje dedasi, nes tas, gai i>- 
montrealietis, (bet greičiau „su 
vietinis fabrikantas“) „Tė/y 
nės Balse“ pasirašęs raidėmis 
E T. (kodėl bijoti pasirašyti 
pavarde? Montrealis ne oku 
puotoji Lietuva, —■ niekas už 
tai į Sibirą neišsiūs ir Į kalėji 
mą nepasodins), neturi supiati 
mo apie sovietinę tikrovę. Del 
to, „Mr. J. Kardelis... kai pa 
meluos, tai pameluos“ E. E. 
nieko nepasako, ką gi Kardelis 
pamelavo? O dėl Lietuvoj vy 
kstančios „brazilkų” statybos, 
tai E. T. turi žinoti, kad žrio 
nės statosi mažus namelius ir 
nestato didelių namų todėl, 
kad. viena, dideliem namam . ta 
tyti jie negauna nei medžiagų, 
nei leidimo, o antra, didelius na 
mus valdžia yra nusavinusi, tat 
jeigu kokiu stebuklu ir pasista 
tytų, tai tuojau tuos namus nu 
savintų ir statytojas vėl liktų be 
namų. Kokia tat prasmė dide 
liūs namus statyti? Valdžia di 
delius namus stato, bet sta'o 
tiek nedaug, kad jų žmonėms 
neužtenka ir jie yra priversti 
statytis sau namelius ir todėl 
didieji Lietuvos miestai apauga 
„brazilkomis“.

Taigi, geriau būti „anapus 
sveiko proto, negu visiškai be 
proto“...

NL redakcijai nėra reikalu 
fabrikuoti laiškų (tai sovietų 
specialybė), nes visi šitie daly 
kai yra aprašomi ir pačioje su 
vietinėje spaudoje. Tegul E. 
T. ateina į N. L. redakciją ir 
įsitikina, nes čia nėra jokios pa 
slapties.

TIESUS KLAUSIMAS, BE I 
KREIVAS ATSAKYMAS
„Tėv. balse“ V. Bačelis krei 

pėsi j Lietuvos taupomųjų na 
sų viršininką St, Mikučioni su 
klausimu:

— „Tėvynės balso“ skaityti 
jams gali kilti toks klausima.-,. 
kam tarybiniams žmonėms tau 
pyti, jeigu jiems negresia jokia 
„juoda diena”? Tad kokie gi 

visai išnaikinti lietuviškus ir kai 
kuriuose vokiškus Rytų Prūsi 
jos vietovardžius ir galutinai pa 
keisti juos rusiškais.

motyvai skatina juos taupyti 
pinigus ir nešti juos į taupomą 
ją kasą?

St. Mikučionis atsakė:
— Matote, laikinai skolinda 

mi valstybei savo santaupas, gy 
ventojai padeda toliau vystyti 
Tarybų šaliai liaudies ūkį...

Taigi, taupo ne savo naudai, 
ne nuošimčiams gauti, bet pa 
dėti valstybei... Tegul tai yra 
geras tikslas, bet vis dėlto... juk 
valstybė turi visus krašto tur 
tus, iš žmonių ima mokesčių 
tiek, kiek tiktai jai reikia ir dar 
iai ir santaupas reikia atiduoti? 
O kai ateina devalvacija, kini 
sovietijoje per Naujus Metus 
po karo jau bus trečia, įa»:, iš tų 
santaupų lieka tiktai..<rą. 
vieta. Juk ir dabar po Naują” 
metų rublis bus nuvertintas iki 
vienos kapeikos. Kodėl taip 
išnaudojamas žmogaus darbas 
sovietijoje Krauk valdžiai rua 
liūs į taupomąją kasą, o ji tau 
Naujų Metų proga iš rublių 
padarys kapeikas!..

SVIRPLIŲ MUZIKA 
NEPATIKIMA

Svirplienė buvo nuvažiavusi 
į Lietuvą ir sugižusi pradėjo 

svirpti apie sovietinį rojų, b ?t 
Svirplys „L. Balse“ rašo:

„Mums, nemačiusiems Lietu 
vos, susiglostė abejonės“.

Nors Svirplienė ir^Wįjižia. , 
svirpė ir susirinkusius ^Kivaiši 
no iš Lietuvos atvežtu krupa; 
ku ir trejonka, bet Svirplys vis 
dėlto suabejojo. ChrupČĮiovas 
ne svirpė, bet net batu gruma 
jo ir kaip Jerichono triūba bau 
bė, ir tai niekas nepatikėjo, o 
ką jau ten Svirplys patikės Svirp 
lienės svirpimu... Bendrai, svirp 
lių muzika ir menka ir nepatiki 
ma. Mandrapypkis.

Kas „Nepriklausomą 
Lietuvą“ skaito

Labai gerai daro,
Tas bolševikus ant mažojo 

piršto raito
Ir į ožio ragą varo.
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Vokietija dabar
K. BARONO ĮSPŪDŽIAI Iš VOKIETIJOS

Dar taip neseniai Augsburgo 
mieste žmogus buvai nepagei 
dalijamas, pravardžiuojamas .r 
žeminamas. Ir štai, žiūrėk, i c 
veik po trylikos metu, įeinant 
tau į viešbutį, labai žemai mis, 
lenkiama, atidaromos durys, 
vienu žodžiu, esi mielai laimia 
mas svečias! Tempora mutan 
tur, et nos mutarnur in illis. Vi 
si vokiečiai atvykusį iš anapus 
Atlanto, laiko ,,turtingu ame 
rikonu“, kuris pinigų turi pi si 
krcvęs pilną maišą. Taigi, vado 
vaudamasis jų nuomone ir ap 
sistojau geriausiame Augsbur 
go viešbutyje ,,Drei Mohren“ 
Teisingai padariau, nes šis vieš 
būtis yra labai tvarkingas, nau 
jai pastatytas už 8 mil. DM. 
Tiesa, prieš karą čia taip pat bū 
ta viešbučio, tačiau bombarda 
vimo metu visiškai jis buvo su 
naikintas. Pasinaudota tik jo 
■?rdu. O jis garbingas, nes ir 

paminklinėje lentoje prie durų 
užrašyta, kad jame gyveno Mo 
zart ir Goethe. Taigi, gal ir aš 
savo pėdas pastatysiu į šių pa 
šaulio garsenybių mindžiotą že 
mę...

Bendrai, Augsburgą sunku 
yra atpažinti: nauji nastata., 
gan didelis — nesutvarkytas — 
mašinų judėjimas. Krautuvėse 
visko pilna, tačiau brangoka, 
nes pav. pusryčiai, pietūs ar va 
karienė, kainuoja beveik lieu 
pat, kaip ir Kanadoje. Novai 
gau savo viešbutyje (čia viskas 
trigubai brangiau), bet norma 
liose valgyklose, su visais eib 
niais — vidutinės klasės vokie 

iais. O vokiečiai ir paliko vo 
Kiečiais. Žiūrėk traukinyje, ge 
ležinkelio stotyse, dar ii da 
arb gali pamatyti iš popieriaus 
vyniojant „buterbrodą“ ir ska 
niai valgant. Man atrodo, kad 
vokiečiai bus visuomet alkani, 
o kai čia jau toks tautis įprotis 
„essen und essen“...

Augsburgas pažįstamas mics 
tas. Juk čia 3 metus gyevntr, 
garsioje Hochfeldo stovykloje. 
Tad kaip jos neaplankyti — 
būtinai. Per didžiausią ličių 
(jau trys dienos kai lyja) nuo 
Konigsplatz, ta pačia 4-ta tram 
vajaus linija (atgal grjžau pčs 
čia) išlipau prie mūsų tautinio, 
apleisto, kryžiaus. Man atrodo, 
kad JAV ir Kanadoje gyvenau 
tiems buv. augsburgiškiams, 
vertėtų tuo reikalu susirūpinti, 
nes vietinių lietuvių yra labai 
mažai likę. Jiems dariau sekma 
dienį pranešimą iš Kanados Le 
tuvių gyvenimo, o susirinkę bu 
vo tik 12 asmenų. Bendrai, Au 
gsburge lietuvių esama iki 50, 
tačiau pusė jų yra sukūrę miš 
rias šeimas, arba nuo lietuvy 
bės atšalę. Taigi, tautinio kry 
žiaus reikalą negalima būtų pa 
miršti, nes jis šiandien, stovėda 

mas prie kelio i Ingolstadtą, 
Landsbergą (gan d:'1‘! • y: 
mas) byloja apie lietuvius, r..ū 
su kraštą.

Hochfeldo stovykloje jokių 
karo žymių nėra. Gyvena vo 
kiečiu šeimos, mokėdamos už 
trijų kambarių butą 5 7 DM. Bi: 
vau užėjęs i vieną butą, gyven 
ta su mama ir sesutės šeima — 
ir taip keistai pasijutau, kad 
greitai jį apleidau. Per daug oū 
ta prisiminimų, nes mama ja 
me praleido savo paskutines gy 
venimo valandas.

Priešais buv. stovyklą, išau 
go didžiausi apartmentiniai u i 
mai, didžiulė mokykla, o Hoch 
feldo gatve, į fniesto pusę, kur 
suoja autobusas. Bažnyčia neat 
naujinta, tačiau pasikeitęs Kle
bonas. „Lietuvių laikais“ buv. 
Šv. Camsius paiapijos kleboi. s 
(jis buvo užleidęs savo bažny
čią lietuviškoms pamaldoms) 
mirė dviračio nelaimėje 19.59 
m. spalio 23 d. ir parapija, šian 
dien yra tvarkoma kun. Stuim, 
kuris kaip vokiečių kariuome 
nės sanitaras 1941 m. yra z y 
giavęs per Lietuvą, lankęs mū 
su bažnyčias. Su juo gan ilgai 
pasikalbėjau, užprašiau mišias 
už mamą, duodamas taip pat 
auką parapijai.

Jau penktą dieną esu Augs 
burge, nes čia ir būta didžiau 
šio mano kelionės tikslo — ap 
lankymas motinos kapo. Po try 
likos metų, tenka atnaujinti pa 
minklą, fundamentą ir kt. Ir ia 
bai skaudu yra žinoti, kad neto 
Ii mamos kapo, palaidotas Lie 
tuvos aviacijos pulk. a. a. Vik 
toras Raimontas, yra užmirš 
tas dviejų dukrų (berods išvy 
kušių į JAV). Asmenys, žinau 
tieji kur jos dabar gyvena, 
prašomi pianešti man į lia 
miltoną (arba Šio laikraščio r e 
dakcijai), kad galėčiau joms 
paaiškinti dabartinę tvarką to 
kiečių kapinėse.

Iš Augsburgo „trauksiu” j 
Miuncheną, kur noriu aplanky 
ti BALFo įstaigą, išsiaiškinti 
dėl BALFo siuntinių Lenkijos 
lietuviams ir vėl toliau — į Altai 
rijos Insbrucką, kur kalnuose 
reikės bent savaitę pailsėti, Jau 
ten iškrito sniegas, gan šabo 
ka, kas mane taip pat labai vi 
lioja. kadangi dėl savo „git 
Žaus" svorio, vasaros metu 1<« 
bai kenčiu, tad ir vasaros nela 
bai mėgstu. O Augsburge pa 
silsėti nėra kaip. Reikia 7 — 8 
vai. ryto keltis, kada Ameriko 
je dar yra 2—3 vai. ryto. Prie 
naujo laiko nepripratau, tad at 
sigulus 10—12 vai. nakties, ne. 
galima ir užmigti. Augsburgo 
žy mesnės vietos man yra p;.ž:s 
tamos, tad tik prabėgomis jas 
apžiūriu. Didelis lietus, nelei 
džia ilgai gatvėmis vaikščioti.

8 t M i'k L A tf 8 » M *_ 1 2 T u.v A i PtŠLi

^/t įeit is priklauso mums,

miei (Juzės Ambrasaitės n Lu 
,rė šeimos židinį su Jadvyga 
/gos Krasauskų dukra). Mam 

• -i - Llu Roberto Bohemier tėvas pransuminėti reikšmingą taktą- .
motina lietuvė ir jis te VU taip gražiai išauklėtas, kad 
kalba abiem tėvu kalbom ir yra veiklus lietuviškųjų or 

ganizacijų, kaip DID. Lietuve s Kun. Vytauto klubas, nary- 
Malonu jaunavedžius pasveikinti >> palinkėti .milingo gyve 
nimo ir sėkmingo dalyvavimo visuomeniškoje ve,kloję.

Montreaiięčiai Robertas 
cien Bohemier’u sūnus) 
Krasauskaite (Adolfo li
nu 
Cūzas,

o viešbučio akmbaryje vienam 
gan liūdnoka.

Buvau aplankęs Augsburgo 
laikraščio sporto sk. redakte 
rių, daug ką išsiaiškindamas, 
pereitą sekmadienį, nuvykęs . 
Miuncheną futbolo rungty 
nėms. Tačiau sporto reikalais 
atsiųsiu atskirą reportažą ir Li. 
greičiausiai iš Miuncheno, km 
daugiau yra sportinių įvykių, 
kur daugiau bus laiko. Mat 
Augsburgas yra laikomas pi o 
vincijos miestu, (kaip patys jau 
ni švabai vadina „Dummkop 
fų“ — nes kiekvienas švabas, 
jau apsigyvenęs Miuncheno 
mieste, gėdinasi savo dialektu 
kalbėli) kur kokių nors pratno 
gų daug nėra. Tiesa, mačiai, 
sbcibimus apie kamerinės nnizi 
kos koncertus, tačiau tas nia 
nęs netraukia, nes kamerines 
muzikos nemėgstu. Tačiau u 
malonumu eisiu į vakarą į Do 
no kazokų choro koncertą, kur 
brangiausias bilelas yra 7 DM, 
taigi apie 1.80 dol.

Daug nerašysiu, nes grįžęs į 
Hamiltoną NL puslapiuose chm 
siu platesni reportažą, kadangi 
be Austrijos (pakeitęs planą) 
suksiu dar į Olandiją, o ne P.ari 
cūziją. Mat, man papasakojo, 

kad Paryžiuje yra dar brangiau 
viskas, kaip Vokietijoje, o iš tu 
ristų taip moka „čiulpti pini 
gą, kad sunku net įsivaizduot i. 
Be to, sakau, po trylikos metų, 
gerai bus Austrijos kalnuose pa 
ilsėti bent savaitę laiko, kad v e 
linėms galėčiau grįžti vėl į Au 
gsburgą,

Tad ir linkėjimai iš romėnų 
įkurto miesto.

K. Baronas.
Augsburg - Vokietija, spalio 
18 d.

S. NĖRIES MEMORIALI 
NIS MUZĖJUS

Šiuo metu restauruojamas na 
mas Palemone, kur gyveno ir 
kūrė poete Salimoj a Ners, 
tvarkoma namo aplinka — dar 
žas - sodas, kur poetė dirbo k 
ilsėjosi. Čia bus pastatytas po 
etės biustas, kurį sukūrė jos vy 
ras skulptorius Bernardas m. 
čas.

Restauravus namą, jame dus 
įsteigtas poetės Salomėjos Ne 
ties memorialinis muzėjus.

« Spalio 24 d. Montrealy jvy, 
ko miesto savivaldybės rinki 
mai.

drauge!
6.

Aš jau anksčiau buvau susi 
nažinęs su inžinierium W., ir 
mes pamėgome vienas kitą. Da 
bar aš sėdėjau jo raštinėje foto 
aparatų fabrike, kuriame jis bu 
vo planavimų šefas. Jis s-.-n 
gosi nušviesi i man sovietų pro. 
monės metodus. Jis pakėlė nuo 
stalo vieną naujitėlį foto ap« 
-p. tą ir pasakė:

„Kaip ir dauguma kitų sovie 
tinių foto aparatų ir šilas nė
ra originalus proje’ ras. 1 ai 
yra švediško io$o aparato ko 
pija.

l.e'sk man paaiškinti. Mūsų so 
vietinė technologija visuomet 
vra vedama dviem bėgiais. Vie 
nu bėgiu .nes stumiame, Kiek 
galime į priekį ir siekiame kiek 
galime didesnės pažangos, o :a; 
yra branduolinė bei atomine 
energija, chemija, pritaikorn. p 
matematika (įvairios skaičiavi 
mo mašinos) ir panašiose srity
se, kurios yra revoliucionierių 
kos technikoje. Čia mes koncen 
truojame pačius pajėgiausius ii 
labjausiai įgudusius mokslo i. 
darbo kadrus. Kitame kelyje 
mes paprastai viską paimame n 
priimamame iš kitų. Pavyz 
pžiui, gamindami foto apata 
tus. automobilius, šaldytuvus, 
televizijos aparatus ir kitus pa 
našius dalykus, mes priimame 
tokius gaminius, kurie jau bu 
vo išbandyti ir skaitomi geriau 
siais Vakarų Europoje ar Jung 
tinese Amerikos Valstybėse. Ar 
jūs supratote mane? Daleiskirn, 
paėmimas kito jau išbandyto 
šaldytuvo projekto mums labai 
sutaupo mūsų kūrybines be. 
technikines pastangas, o be to 
nereikia jokių bandymų, kas ne 
išvengiama su visai naujais pro 
iektais. Be to, visai aišku, kad 
ir labjausiai stebinantis išradi 
mas šioje srityje, nepadarys jo 
kios technologiškos revoliuci 
jos, gi tuo tarpu išradimai tose 
srityse, kur mes koncentruoja 
me savo geriausias jėgas, kaip 
branduolinė fizika ar naujo ku 
ro sritis, gali turėti labai dide 
les technikines ir politines pa 
sėkmės.

Tiktai pagalvok, tęsė toliau 
mano draugas inžinierius, kiek 
kūrybines žmonių energijos yla 
'šeikvojama tokiuose kraštuise 
kaip Jungtinės Amerikos Vais 
lybėse, ku: šimtai kompanijų, 
tarp savęs konkui uojanč-'ų fab 
rikų, statybos firmų, laiko oe 
gales mokslininkų ir išradėju 
vien tiktai naujiems modeliams 
ar projektams namų ruosc« 
reikmenims. Šiose pasiutiškose 
talento ir kūrybinės smegenų 

INŽINIERIAUS ROLĖ
ėgos lenktynėse jie pagamina 

tobulą šaldytuvą ar idealią ra 
šymui plunksną. Gi

mes paimame jų modelį ir pi a 
dedame masinę gamybą.

Mano ir viso projektų inžineri 
jos skyriaus darbas yra išrinkti 
vieną projektą ar modelį iš širn 
tų įvairiausių pasirodančių pa 
šaulyje ir. be abejo, patį leng 
viausiai ir pigaiusiai pagamina 
rną pas mus. Puiki valstybes 
ekonomija, ar ne ! Gi viso to 
galutinėje išvadoje tūkstančiai 
mūsų jaunų ir gabių inžinierių 
ir chemikų gali nukreipti savo 
darbą pagrindinėse revoliucine 
se pramones šakose, kurios už 
tikrins mūsų dominavimą visa 
me pasaulyje.

Bus daugiau,

LIETUVOS KOLŪKIEČIAI 
KOMPARTIJOS REPLĖSE
Lietuvos kp centro komiteto 

plenume atskleista daug ūkio 
negerovių.

Spalio lo d. pasibaigęs dvi 
dienas trukęs Lkp ck plenumo 
suvažiavimas ypač plačiai svais 
tė žemės ūkio ir kitus ekoninu 
nius klausimus. Buvo atskleista 
daug negerovių kolchozų ir sov 
chozų veikloje. Tais klausima o 
Kalbėjo ilga eilė kalbėtojų, ba 
rė kolchozininkus ir L.kp pirma 
sis sekretorius A. Sniečkus. PI? 
ruimas priėmė eilę nutarimų. 
Lietuvos sovietinis režimas yra 
kietai užsimojęs paspausti Lie 
tuvos žemdirbius, kad septyn 
mečio planas žemės ūkyje bū 
tų išpildytas per penkerius mc 
tus. E.

-1940 M. KOMUNISTAI 
TETURĖJO 1.500 NARIU
Vilniaus radijas spalio 8 d. 

paminėjo, kad prieš 20 metų 
Liet, komunistų partija buvusi 
priimta į Sov. Sąjungos kp su 
dėti. Tąja proga prisipažino, 
kad anuomet, 1940 m. vasarą, 
Lietuvos kp teturėjusi vos 
1.500 narių. Ir toji saujelė „tau 
tos masių reiškėją!” Nors Liet, 
kp — visasąjunginės partijos E 
lialio — narių sakičius per .tuoj 
20 metų ir padidėjo, bet ir d-i 
bar jis tesiekia vos 2% visų Lie 
tuvos gyventojų. Tarpe Liet, 
kp. uždavinių, pranešime mini 
ma: „Partija moko mus nekęs 
ti liaudies priešų”. E.

• Balfo Čikagos apskrities iu 
deninis koncertas įvyko spalio 
23 d. Marijos Augšt. mokyk 
los salėje.

Kelionės ir svajonės
KANADOS TABAKO ŪKIŲ CENTRE, KUR IR 

LIETUVIAI VAIDINA DIDELĘ ROLĘ
Atvykus iš Europos, Toion 

te beteko gyventi tiktai apie 
pusantro mėnesio ir, žiemai atė 
jus, nepasisekė aplankyti gera 
darių Veronikos ir Vinco liei 
gių, o man visą laiką akyse sto 
vi momentas, kad vos atvykę iŠ 
aerodromo, dar numeruoti di 
pūkai, su viešai iškabintas ant 
krūtinių numeriais, susitikome 
Toronte mus susitikusiųjų būrį 
gerų ir nuoširdžių žmonių, tuc 
jau mus nusivežusių pas Oną <r 
Joną Indieles, — V. Tieigis 
nutraukė mums nuo krūtin ų 
numerius, tardamas:

— Jūs laisvi žmonės! Jums 
'okių numerių nereikia! Kana 
da laisvių kraštas ir čia niek u 
jūsų nepaklaus ir paso...

Mums, jau išgyvenusiems ru 
siškąją kietąją biurokratiją, ku 
ri be paso neleidžia nė žingsn.u 
žengti, ir po to bemaž tokią pa 
Čia vokiškąją su pasais ir vis.0 
kiais „meldungais“, — buvo 
beveik nuostabu. Bet vėliau įsi 
tikinome, kad čia galima gyven 
ti be paso visą gyvenimą, ir nei 

kaimyninę Ameriką nesunku 
nuvykti taip pat be paso ir kar 
tais net ir be metrikų, kurie čia 
dažnu atveju atstoja pasą. Tat, 
tas momentas, kai p. Treigis 
numetė mūsų numerius į tada

pirmą kartą išgirstą „gerbičių , 
ir dabar stovi prieš akis. Labai 
norėjosi atiduoti, kad ir labai 
pavėluotą, „padėkos vizitą“. Ir 
drauge apsilankyti Kanados ia 
bako auginimo centre.

Iš Montrealio Simcoe ir Dii 
hai atrodė labai toli, o kadangi 
man niekaip nesisekė ten nuvyu. 
ti, tai atrodė ir nepasiekiama. 
Tad kelionė j tabako cent,ą. 
buvo — svajonė. Ogi yra žin , 
ma, kad daugelis lietuvių yra 
tabako augintojai. Daugelis ir 
dipukų yra įsikūrusių tabako 
ūkiuose. Faktas yra, kad tie, 
kurie įsikūrė tabako ūkiuose, 
gerai gyvena ir puikiai verčiau. 
Tat ta Kanados tabako ar ta 
bokos ūkių sritis mane viliote vi 
liojo. Ir todėl, nugalėjęs visokį 
nepatogumą, drastiškai ir aki 
plėšiškai paprašiau Ponus Povi 
laičius mane pavėžinti iki Ponų 
Treigių.

Buvo jau tamsi naktis, ka> iš 
Hamiltono išvažiavome su Pel 
ru Lukoševičium į tabako si
tį, kur pp. Povilaičiai gyvena.

Kylant iš Hamiltono daubos, 
kurioje šis miestas skęsta, iš 
augšto pamatėme ugnimis jį 
žverblantį ir skęstantį tamsoje 
Kitą dieną mes jį iš tų pat aagš 
tumų malėme jau skęstantį utį

mtiose, pamėlusi gazolino dujo 
mis ir atrodantį tikrai nelaimiu 
gu, troškinančiu žmones.

Pakeliui veik nieko nema’ė 
me, nes automobilio šviesa švie 
tė tiktai kelią ir nežymius ps.kc 
lių ruožus. Greit pasiekėme 
Simcoe ir po to lies Dilbai pp. 
Treigių ūki. Užvažiavome. Pui 
kiai sutvarkytas, pavyzdinga.-, 
tabako ūkis. Pastatai tvarkiu 
gai išrikiuoti, gražiai išdažyti. 
Namas ir sodai, apsodintas g-.a 
žiai sutvarkyta gyvatvore. Di. 
B. Povilaitis sakė:

— Ponų Treigių ūkis yra pa 
vyzdinis, lankomas kitų tabako 
farmerių ir turistų.

Deja, pp. Treigių neradome 
ir mūsų paslaugos vėliau, jau is 
pp. Povilaičių namų, telefonu 
kur nors juos surasti, nepasi 
sekė. Pasirodė, kad pp. Trei 
giai tą vakarą buvo svečiuose 
pas Dilhai lietuvių parapijos 
kleboną, kv.n. Dr. Gutauską. 
Buvo konstatuotas dar vienas 
nesėkmingas bandymas aplan 
kyti pp Treigius jų ūkyje.

Tas nepasisekimas buvo kom 
pensuotas puikia viešnage pas 
pp. Povilaičius, kurie gražia 
me Dilhai miesto pakraštyje, 
kvapniame pušyne, turi puikius 
namus. Jų namai — natūra.io 
je gamtoje. Čia tiesiogis sąlytic 
su natūralia gamta. Kurapka 
pati įskrido į pp. Povilaičių ga 
ražą. Žinoma, išdaužusi langą, 
užsimušė. Petras Lukoševičius 
apgailestavo, kad savižudę pp.

Povilaičiai išmetė. Sako:
— Reikėjo tuojau keptuvei*, 

ir būtų geri pietūs...
Įdomu, kiekvienu atveju, 

kaip lietuviai įsikuria. Dr. Povi 
laitis, atlikęs agronomo stažą n 
padaręs doktoratą, dabar y.a 
tabako selekcijos Dilhai įstaig., 
ie mokslinis bendradarbis.

Labai įdomu buvo lankyti ia 
bako ūkių centrą, nes Dr. B. 
Povilaitis mudu su Petru Luku 
ševičium, nuvežė į pačią tų 
ūkių širdį ir aprodė tą įstaigą, 
kuri rūpinasi tabako kultūra, iš 
vedimu geresnių veislių ir tų 
veislių gerinimu.

Tabako selekcijos stotis ūži 
ma keliasdešimt akrų žemės, 
kurios centie yra keliolika pa 
vyzdinių pastatų ir laboratori 
jų namas, kuriame dirba kelio 
lika asmenų — keli moksliniu 
kai ir keliolika techniškojo pei 
sonalo. Laboratorijos turi mo 
dėmius įrengimus ir modernius 
prietaisus: mikroskopus, foto 
aparatus, cheminio tyrimo labo 
ratorijas, tennininio tyrimo įren 
gimus ir tt. žodžiu, tabako se 
lekcijos stotis yra įimta moks 
line įstaiga, kuri tabako ūk .ims 
padeda ne tiktai išvesdama nau 
jas tabako veisles ir jas gerinda 
ma, bet ir atlikdama ūkiams iii 
dividualias konsultacijas, dary 
dama tyrimus ir duodama pata 
rimų.

Dilhai tabako selekcijos ir ty 
rimų stotis yra Ontario provin 
cijos įstaiga, bet joje Dr. Br.

Povilaitis dirba, kaip Federaii 
nės valdžios mokslinis bendia 
darbis. Kanados valdžia rūpina 
si ir tabako kultūros tobulini 
mu, nes Kanadai tabakas dui 
da šimtus milionų dolerių paja 
mų. Tat šioje įstaigoje, kaip ii 
daugelyje kitų, Federalinė Ka 
nados vyriausybė bendradai 
biauja su provincijos vyriaus)7 
be.

Labai įdomu buvo iš Dr. B. 
Povilaičio sužinoti ir apie tabu 
ko ūkių bei tabako pramones 
susitvarkymą, kas tabako ga 
myuai yra labai svarbu.

Pasirodė, kad tiktai prieš ke 
lis metus tabako ūkiai taip susi 
tvarkė, kad galėjo sudaryti oi? 
jektyvias tabako pardavimo aą 
lygas. Tai yra labai svarbus ta 
bako ūkiui susitvarkymas. An 
ksčiau tabakas buvo parduoda 
mas individualiai. Tabako pirk 
liai lankydavo paskirus tabako 
ūkius ir tabaką užpirkdavo p^s 
paskirus ūkininkus. Dėl to įvyk 
davo visokių nesusipratimų, ku 
rių pasekmėje tabako kainos 
būdavo numušamos, nelygiai 
Ūkininkams išmokamos; pašilai 
kydavo nesąžiningumų, papir 
kinėjimų ir tt. Dabar šita yra 
panaikinta.

Garantuoti objektyvumui ii 
nešališkumui yra pastatyta mil 
žiniška salė. Ir tiktai šitoje saie 
je tabakas parduodamas. Kad 
užtikrintų objektyvumą, ūkinin 
kai tabaką atveža į salę ir rū 
šiuotojas tabaką išrūšiuoja, ne

žinodamas, kam tas tabakas pu 
klauso. Atskiros rūšys sužymi 
mos numeracija ir tada atskiro 
je salėje iki 50 pirkliui, gali pus. 
ti tabaką aukcione. Ir čia auk 
cionas vykdomas specialaus 1 ūk 
rodžio pagalba. Laikrodis pa 
Įe/džiafnas. Besisukdamas jis 
slenka per tabako rūšių sk u 
čius ir per kainas. Pirklys, pa 
sirinkęs atatinkamą tabako iū 
šį ir atatinkamą kainą, paspau 
džia mygtuką ir laikrodis auto 
matiškai sustoja ties jo pasirinK 
tais objektais. Ūkininkas, 15 
minučių dar turi teisę apsigal 
voti ir pareikšti veto. Taip susi 
tvarkius, ūkininkai džiaugias, 
išnykęs šališkumas ir jie gauną 
dabar žymiai geresnes kainas.

Mums, ir p. Petrui Lukoševi 
čiui, kaip agronomui ir mar, 
kaip biologui, ir selekcijos sto 
tis ir tabako aukciono centri pa 
žinimas buvo labai įdomus. Ir 
mes buvome labai dėkingi ir pp. 
Povilaičiams, kurie nesigailėjo 
laiko ir rūpesčių mums viską ap 
rodydami; mes taipgi buvome 
dėkingi ir aukciono salės pne 
žiūrai, kuri mums ją aprodė 
pademonstravo mums Olandijo 
je gamintą aukciono (varžy 
bu) laikrodį, užimantį visą sic 
na ir yar tikrai geras išradimas 
varžyboms vykdyti, nes jis zis 
ką vykdo mechanišku būdu ir 
automatiškai, todėl čia negali 
įvykti jokių nesusipratimų, ne 
bent laikrodis sugestų.

Bus daugiau.
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KAS JIE BUVO IR

ką iš ją padarė 
totalistinis okupantas ?

EDUARDAS MIEŽELAITIS
Gimęs 1919 metais, tat 41 me 

tų vyras, pačiame subrendime 
ir pajėgume. Gal todėl jam pa 
vestos Lietuvos sov-nių rašyto 
jų s-gos pnmininko pareigos. 
Nedėkingos pareigos. Nepa^y 
dėtinos. Apverktinos. Nes so 
vietinių rašytojų, bendrai, pa 
reigos nepavydėtinos. Reikia ei 
dėlės ekvilibristikos, kad suge 
betų kaip nors išsikovoti tinka 
meknes kūrybines sąlygas C 
tai yra labai sunkus uždaviny ... 
Įžvali okupanto akis tuojau pa 
mato, kas pildo jo pareigas ir 
kas slapstosi. O jau pirminir.KC 
pareigos — tikrai šuniškos. 
niŠkos visa prasme: jis turi ,.io 
ti” savo kolegoms, jis turi ir „ai 
siloti” Maskvai, kai ji užpuola 
del ,.socialistinių užsakymų“ n<_ 
vykdymo. Okupantas — žiau 
rus. Okupantas pasigailėjime 
neturi. Okupantas spaudžia 
kiek tiktai įmanoma. „Tiks,,-.* 
pateisina priemones“ — tai yra 
okupacijos taisyklė. Tat ir Mie 
Želaitis, kaip jis pats sakosi, la 
bai sunkiai brendęs, kaip poe 
tas. dabar atsidūrė sovietinio 
egzekutoriaus pareigose. Ap 
gailėtina.

Kaikas mūsuose net pasipik 
tino, kai Mieželaitis Maskvoje 
skundėsi dėl dipukų. Atrodo, 
kad dėl tų Mieželaičio pasiūt 
kymų nėra ko perdaug skųs 
tis, nes, pasirodo, daugelis dat 
Lietuvos žmonių klausosi ir gii 
di laisvojo pasaulio balsą. Lie 
tuvos okupantui nesiseka nei 
trukdymais, nei hermetiiniu už 
sidarymu atsiriboti nuo lai .o 
jo pasaulio, kuris skverbiasi . 
sovietiją. Žodis laisvė via 
magiškas ir galingas. Ir ta paša 
kė Maskvai Mieželaitis:

„Į mūsų laisvę kėsinosi sve 
timšaliai grobikai, kėsinosi įvai 
rūs ponai, ir dabar kėsinasi tie. 
kurie, dangstydamiesi skambiu 
,.Lietuvos patriotų” vardu, nu 
ėjo išdavikiškai tarnauti Amer 
kos reakcionieriams, papildė mū 
sų tautos priešų stovyklą. Ki 
taip negaiima pavadinti žmo 
nių, kurių visa veikla nukreipta 
prieš dabartinę lietuvių tautos 
gyvenimo sanklodą. Iškovojus 
nepriklausimybę, mūsų tauta Ui 
dvyiiškai kuria naują gyveni 
mą ir toliau vysto savo nacio 
nalinę kultūrą. Mes didžiuoja 
mės savo liaudies didvyrišku 
mu. O anapus vandenyno sau 
ielė pabėgėlių buržuazinių na 
cionalistų. begėdiškai mus šmei 
žia, juodina viską, kas mums 
šventa”.

Taip skundėsi Maskvai Mie 
želaitis. Tame jo skunde yra 
tos tiesos, kuri pasako, kad šia 
pus Atlanto žmonės gerai jau 

čiami anapus, tiktai jis perdėjo 
sakydamas, kad girdi čia ..juo 
dinama, kas mums šventa”. Tai 
komplimentas Maskvai, nes ne 
gali būti, kad Mieželaitis taip 
galvotų. Juk Mieželaitis, neabe 
jotina, žino, kokiose sąlygose 
dabar jam tenka gyventi ir kti 
ti. Ar gi Mieželaitis nežinotų, 
kiek jam už jo darbą mokama, 
ir kiek gi gauna už savo darbą 
eilinis darbininkas. Ne. jis tą 
gerai žino, ir žino, kad tai yra 
viena iš tų neteisybių, kur-vs 
kelia stieikus, maištus ir suki.i 
mus. Ir jis gerai žino, kad so 
vietinis darbininkas neturi saly 
gų kovoti už savo gerbūvį. UŽ 
savo teises. Poetas to negali ne
matyti. negali neatjausti... jc> 
gu jis yra poetas. Tiesa yra pa 
grindinis poeto idealaz.

Mieželaitis produktyvus ra 
šytojas. Jis yra parašęs ypač 
daug vaikams eilėraščių. Jc 
,,Broliškoji poema *, išlėkta 
1954 metais, yra premijuota. 
Poezijos specialistai Mieželai 
čio augštai nevertina, bet vis 
dėlto, jo yra ir neblogų eilėraš 
čių parašyta. Todėl jo nutiskun 
dimas

..Kad ir ką mes bedarytume 
gero — iš visko šie ponai juo 
kiasi ir tyčiojasi, viską mėg.ai 
pažeminti. Aš neliesiu kitų gy 
venimo sričių, paliesiu litearlu 
rą. Čia dalyvaujantis kolega Bo 
noskis neleis man jūsų sūkiai 
dinti, jie tegali patvirtinti, kaip 
šlykščiai šie reakciniai veikėja, 
elgėsi Vengrijos įvykių metu. 
Lietuvos buržuaziniai naciotia 
listai užsienyje, puoselėję ava 
jonę apie iž'.-ologinę inrlitraci 
ją, visaip juodino mūsų liter; 
tūros laimėjimus, šmeižtu, š?n 
tažu, grasinimais ir dvasiniu te 
rotu mėgino sukelti mūsų rašy 
tojų tarpe sumišimą, pasėti 
juose piktą abejonių šėk ą”.

Ir šiame pasisakyme Mieže 
laitis perdėjo, nes su Lietuva 
,,buržuaziniai nacionalistai” ne 
turi jokio susisiekimo, tat ir tų 
Mieželaičio nurodytų prierr.< 
nių negalėjo panaudoti. Bet v i 
sai atvirai pasakytina. kad 
Vengrijos sukilėliams buvo vi 
siška užuojauta ir moralinė pa 
rama. Labai apgailėtina, kad 
tikrai buržuazinis pasaulis liko 
aklas ir kurčias vengrų pagal 
bos šauksmui. Tai yra dideie 
klaida, didelio apkiautimo sa 
vo gerbūvyje faktas, apgailėti 
nas ir nedovanotinas. O kai de. 
Bonoskio, tai jis tiktai tuo ir 
dedasi rašytoju, kad komums 
tas. Gi Amerikoje dabar komu 
nistu būti yra mados dalykas, 
nes kitaip daugelis tokių bonos 

Nukelta į 5-tą psl.

kulturwWkro^ika Br. Mackevičius

MOTINOS LAIŠKAS

TAUTINIS KANADOS 
BALETAS

— Ballet national du Cana 
da — Montrealyje. Her Maj-_s 
iy‘s teatre, Gay gatvėje, ties Si. 
Catherine, nuo lapkričio 15 iki 
27 dienos duoda baleto spėk 
taklius. Lapkričio 15 d. atidai y 
mo benefisas; lapkr. 16 d. — ži 
zel, lapkr. 17 d. — Silfides. lap 
kričio 18 d. — Randezvoas, 
lapkričio 19 d. — Kopelia, lap 
kričio 20 u. dienos metu va 
kams Spragtukas: lapkr. 21 d.
- specialus spektaklis; lapkr.
23 d. — Gulbių ežeras; lapk..
24 d. — misrus vakaras; lap<ci. 
26 d., dienos metu vaikams 
Spragtukas ir vakare suaugu 
siems Gulbių ežeras; lapkr. 27 
d. dienos metu spektaklis vai 
kams. Biletų kainos nuo 50 Ct. 
•ki 3.75 ct.; vaikams ir studeu 
tams kainos žymiai žemesnės.

PAAUGSI INTAS ELTA -
- PRESS DIREKTORIUS
Itališkosios lietuvių Elta -

- Press direktorius dr. Domcoi 
co Rosati. Italijos krikščioaš 
kūjų darbininkų organizacijų 
organo „Azione Sociale” redak 
torius tapo paskirtas Italijos 
Darbo Ministerijos spaudos '.r 
informacijų skyr. viršininku. 
Tuo pačiu pakilo ir Elta-Pres., 
prestižas. Sulig Italijos įstaly 
mų dr. Rosati yra oficialus r„ 
ta-Press leidėjas ir atsakingas 
prieš įstatymu.s Faktmai visr.ą 
atlieka k. V. Mincevičius, ku 
ris yra redaktorius ir administra 
torius. Itališkoji Elta gimė 5 gc 
gūžės 1954 metais, Romos T;i 
bunolo nusprendimu nr. 3il~. 
Elta - Press leidimą įgalino ir 
finansavo visą laiką VLJK’as. 
Paskutiniais metais tačiau V*-! 
K’as dėl lėšų stokos finansavo 
tik 6 numer. išleidimą metuose. 
Suteikus PLB Kanados Krašto 
Valdybai paramą dabar Eiti -
- Press išeina kas mėnesį.

NAUJAI JMONEI
Kaune statomas respublikom 

chemijos pramonės gigantas — 
acetatinio šilko fabrikas Gie 
kiant paruošti naujai įmonei 
darbuotojus, Kauno medžio ap 
dirbimo įmonėje įsteigtas vaka 
rinis skyrius. Jame bus ruošia 
mi dirbtinio pluošto gamybos 
technikai technologai.

i

£ Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik C 
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$ Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. £

PASAULINIS MUZIKŲ 
KONGRESAS

Paryžiuje, Prancūzijoje, v y 
ksta pasaulinis muzikų kongic 
sas, kurio metu bus aptarti mu 
zikos klausimai ir pei klausyta 
daug muzikinių kūrinių. Į mvzi 
kų kongresą yra išvykęs ir L>e 
tuvos muzikų organizacijos pi; 
mininkas komp. Vainiūnas. Jis, 
žinoma, turėjo išvykti, kaip ki 
taip ir negalima, iš Maskvos su 
Rusijos kompizitoriais D. Šos 
takovičum ir D. Kabalevskiu.

KOMPOZITORIUS 
E. BALSYS

kuria, jo paties pasisakymu 
,,muziką naujam, jau kuria 
mam lietuviškam filmui ,,M - 
ties kaimas . Po to jis piadc 
siąs rašyti zirtuozinio pobūdžio 
kūrinį smuikui, fortepionui ir 
simfoniniam orkestrui. Be to 
kompozitorius bandysiąs kurti 
operą ..vaizduojančią šių dienų 
gyvenimą".

Kaip žinoma, komp. Eduar 
das Balsys yra gavęs prem.ją 
už baletą ..Eglė žalčių karalie 
nė”, kuris buvo pastatytas V.i 
niaus operos ir baleto teatre. 
Baletas turįs pasisekimą.

STYGINIO KVARTETO 
GASTROLĖS

Į ilgą kelionę po penkias Vi 
dorinės Azijos respublikas bu 
vo išvykęs Lietuvos nusipelnęs 
(Jc<|lektyv^s. Tarptautinio kin 
kurso Budapešte laurea'a.. 
Valstybinis styginis kvartetas 
— E. Paulauskas, K. Kalinaus 
kaitė, J. Fledžinskas ir M. Šen 
derovas. Kolektyvas surengė 
keliolika koncertų Ašchabade. 
Leninabade, Taškente, Fiunze 
je. Alma-Atoje, Karagandoje 
ir kt. Tai pirmos gastrolės, ku 
riose Vidurinėje Azijoje buvo 
atstovaujamas mūsų respubli 
kos kamerines muzikos atlikę 
jų menas. Kvarteto programų 
ie — Šoštakovičiaus, Bartoko. 
Haydno, Franko bei Gruodžio 
kūriniai.

• Prof. K. Pakšto knygynas ir 
žemėlapių rinkinys perduoda 
ma Pasaulio lietuvių archyvui 
Čikagoje, su specialiomis saly 
gomis — kad tai būtų atskila 
me kambarj je ir kt.
• Kun. St. Yla parašė „Ateiti 
ninku vadovą“.

Iš ciklo „Toli nuo Tėvynės“
Sūnau, sūnau, 
Žvaigždele mano kritus. 
Širdy tiek daug susikaupė kančios. 
Aš už tave kas vakaras, kas rytas 
Ilgai ilgai gimtinėje meldžiuos. 
Liūdnu žvilgsniu 
Kasdien žvelgiu į tolį 
Ir jieškau ten svajonių prarastų.
Linguoja gervės, •
Skrisdamos namolia
Iš tolimų, • ;
Iš svetimų kraštų.
Ir tu, ir tu kadais žadėjai grįžti. i
Sakei man: lauk. j
Sakei man : būk rami. <
Bet negrįžai. j
Tur būt, rankas suvystė. 
Sparnus pakirto vėjai svetimi.
O čia pas mus šermukšnio dega laužas. 
Pakibo žvaigždės ant obels šakų...
Ir stoviu aš, Į
Senas rankas užlaužus, 
Ties tuo seniai užžėlusiu taku.
Sūnau, sūnau,
Buvai švelnus ir geras. 
Todėl žinau, kad dar neužmiršai. 
Kaip švelniai skamba dainos Čia vakarės. 
Kaip graudžiai t
Gaudžia
Pagirio beržai.
Dabar pas mus j
Kur kas linksmiau dainuoja.
Tik man liūdna,
Jau kiekviena daina, 
Nes tu toli
Svečiais keliais klajoji, 
O aš baltam namelyje — viena. 
Aš maldomis šaukiu tave sugrįžti 
Gimtinės vėjais 
Iš toli šaukiu.
Sūnau, sūnau.
Sunku liepelei vysti 
Ir mirt be tavo atžalų sunku.

„TECHNIKOS PAŽANGOS 
UNIVERSITETAS” VADO 
VAMS IR VIRŠININKAMS 

ŠVIESTI
Kaune organizuojamas 

„Techninės pažangos universi 
tetas", kurio uždavinys bus gi 
linti įmonių vadovų, skyrių vn 
šininkų ir panašių pareigūnų 
žinias. Patvirtinta universitetu 
taryba iš 7 asmenų, kuri dabar 
kimplektuos mokomąjį peno 
nalą ir atliks kitus paruošia 
muosius darbus. Tarybai Vado 
vaus Politechnikos instituto ūi 
rektoriaus pav-jas prof. P. B«.s 
kutis. Mokslas truks 2 metus 
Mokysis apie 150 asmenų. E.

• Komp. B. Markaitis parašė 
smuikui su fortepionu Sonatą, 
kurią prof. J. Žilevičius giria. 
Sonata pirmą kartą bus išpildy 
ta gruodžio 4 dieną Al. Step 
hens ansamblio sukaktuvėse. 
Techniškai veikalas esąs sun 
kus išpildyti. Gaila, kad ne ne 
tuviai j| išpildys.

KASINĖJIMO DARBAI 
VILNIUJE ATSKLEIDŽIA 

PRAEIT}
„Tiesos" 221 nr-je K. Navic 

kas rašo, kad Vilniuje, Gedimi 
no kalno šiaurinėje papėdėje, 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
istorijos institutas nuo 1955 me 
tų tyrinėja Žemutinės Vilniaus 
pilies teritoriją. Šiais metais bu 
vo atkasti žemutiniai sluogsniai. 
Čia buvo pirmą kartą Lietuvo 
ie rastas XV amžiaus pradžius 
akmenimis grįstas 5 metrų plo 
cio kelias - gatvė. Po šiuo ak 
meniniu grindiniu 3,3 m gylyje 
buvo aptiktas dar senesnis XIV 
arnž. grįstas skeltais rąstais ke 
lias. Šio kelio atkasta 16 m. Ši 
to kelio plotis 4.5 m. Šalę r.c 
lio stovėjo gyvenamieji ir ūki 
niai mediniai pastatai, ėjo tvo 
ros iŠ rąstų ir lentų. Taip pat 
rasta nemažai odos, įvairių apa 
vo liekanų iš XIII — XIV am 
žiu, įvairių medinių daiktų. Vie 
name name išlikusi net šluota. 
Šitokie radiniai Lietuvoj užtik 
ti pirmą kartą. Kasinėjimo dai 
bai vyksta toliau. E.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
25.

NETIKĖTAS ĮVYKIS
Tas pats ūžimas pažadino ir snaudžiantį šoferį. Kelyje, 

sukančiame į ūkį, suspindo stiprūs prožektoriai. Kažkas dar 
važiavo. Taip, tik šito ir betrūko...

Vikrus „gaziukas“ įskriejo į kiemą, staigiai sucypė stau 
džiais. Iš jo iššoko du vyrai. Trinkūnas pažino nelygią, šiuo 
čiojančią direktoriaus Valaičio eiseną. Dabar prasidės...

Pasirodė, kad įpykusi Valantienė telefonu paskambino 
kolūkio pirmininkui, pas kurį buvo apsinakvojęs jos vyras. Va 
laitis parlėkė namo ne vienas. Su juo kartu atvažiavo partijos 
raikomo sekretorius, taip pat įsiruošęs į rytdienos ančių me 
džioklę.

Biidžius nustėro.
— Na, — paklausė Valaitis griežtai ir santūriai, — kas čia 

darosi?
Lyg iš po žemių išdygusi žmona pradėjo ryškiomis spai 

vomis piešti baisias Bildžiaus piktadarybes, bet vyras ją su 
laikė:

— Tu palauk. Jis pats paaiškins, — pasakė taip, tarsi 
kreiptųsi į nusikaltusį vaiką.

Ramus, geraširdis Valaitis, kuris net ir aną vasarą nesuge 
bėjo supykti ant savo neramaus viršininko, dabar atrodė kie
tas kaip titnagas. Šalia jo stovįs sekretorius žvelgė į Bildžių 
smerkiančiomis akimis. Ne, tokioje padėtyje mūsų viršininkas 
dar nebuvo atsidūręs.

— Atvažiavau ūkio apžiūrėti. — sulemeno jis neaiškiai. 
— O tamstos žmona čia mane iškoliojo, išdergė... Įsižeidė 
jinai?.. Aš nežinau...

— Naktinė apžiūra. — šyptelėjo raikomo sekretorius.
— Žinai, draugas viršininke, — pasakė Valaitis lėtai vai 

dydamasis ir vengdamas išsišokti prie svetimų žmonių. — susi 
tarkime geruoju. Važiuok tamsta dabar i rajoną, pernakvoi. 
viešbutyje. Rytoj atvažiuosi — išsiaiškinsime...

— Kaip tai? — sunerimo Būdžius.

— Taip, taip. — įsiterpė sekretirius, saugodamas savo 
draugą nuo susierzinimo. — Taip ir padaryk. Rytoj išsiaiŠKin 
sime visomis linijomis... Aš manau, ir ministrui teks paskarn 
binti.

— Ką jūs!.. — graudžiai nutęsė Biidžius, pakildamas.
Jis jau nebežinojo ką sakyti, kaip užlyginti tą juodą pra 

rają, atsivėrusią tarp jo ir šių dviejų vyrų. Nepatogu buvo iš 
eiti išvarytam.

Patrypčiojęs, pamirksėjęs, jis bandė ištiesti jiems ranką, 
bet šie nepastebėjo nedrąsaus viršininko judesio.

— Na, vyrai, nepykit. — išspaudė Būdžius, galutinai *u 
trikdamas. — Kvailas nesusipratimas...

Direktorius ir raikomo sekretorius išleido Bildžių tylėda 
mi. užsidarė duris. Jau sėsdamas mašinon, viršininkas išgirdo 
kažką panašaus į dviejų vyrų kvatojimąsi. Sunkiai nurijo vir 
Šininkas gėdos ir apmaudo ašaras, tyliai pasakė Algiui:

— Važiuok.
Po valandėlės, mašinai jau lekiant vieškeliu, kiek garsiau 

pridūrė:
— Pilk tesoig į Vilnių.

KO KLAUSINĖJA ŽVAIGŽDĖS
Tai matai, gerbiamas skaitytojau, kaip kartais išeina: za 

dėjau aš parašyti linksmą ir juokingą knygą, o parašiau... 
Tarp kitko, tu geriau nuspręsi, ką aš parašiau.

Gal knyga ir iš tikrųjų pasirodys esanti juokinga, bet jau 
linksma — tai tikrai ne. Mane ir patį kažkoks graudumas ir su 
simąstymas Į galą apėmė. Taigi kaip sako: žmogus šaudo, o 
Dievas kulkas nešioja.

Tik man atrodo, kad ir graudumas, ir susimąstymas žiliu 
gui reikalingi.

N. L. red. prierašas. A. Jonyno „satyrinę apysaką” spausdin 
ti baigėme. Iš tikrųjų tai jokia satyrine apysaka, o tikras , s 
alistiškas socialistinio“ arba komunistinio, kaip jį okupantus 
įtaigoja, Lietuvos kolūkinio gyvenimo aprašymas, pro kurį la 
čiau ryški visa tiesa, nors ir maskuojama „satyros“ kauke.

Tiktai vasižiūrėkime, kas gi yra tas apysakos herojus „vir 
šininkas“ Biidžius? — Nemokša, girtuoklė bukas biurokrat e>. 

žemiausios rūšies miesčionis, sauvaliautojas, beidėjinis bzichas. 
besinaudojąs savo padėtimi savo malonumams. Ir toks žmogų* 
tvarko Lietuvos žemės ūkį, lemia šimtų tūkstančių Lietuvos 
valstiečių - kolūkiečių gyvenimo sąlygas ir jų likimą. Tai yra 
klaiku ir baisu.

Kas yra kolūkių direktoriai, kuriuos skiria komunistų par 
tija? — A. Jonynas parodė visą jų galeriją — nuo „vakarietis 
kų“ miesčionių, iki paprasčiausių vargšų kaimiečių imtinai. Tie 
draugai ponai — dideli savanaudžiai, žmonių turto grobikai, 
pasisavintojai, punta darbo valstiečių darbo vaisiais. Tai tikri 
senos baudžiavos laikų ponai „feodalai“, kalbant sovietine kai 
ba. Valstiečius* jie laiko po padu, už tai Viršininkai ir komvai 
džia patenkinta. Principas jų tokia:

— Vagia! Spaudžia! — sako šoferis Trinkūnas.
— Vagia, tai vagia, bet ir padaro! — atsako viršininkas 

Biidžius.
Taigi, vagystė leistina, jeigu iš valstiečių išspaudžiamas 

lyšnas prakaito lašas.
A. Jonynas nušvietė ir Lietuvoje vykstantį perdidelį girta 

vimą, samogono varymą ir juo nuodijimąsi. Sako, esanti su sa 
mogino varymu kova. Bet kokia gi gali būti kova, jeigu koi 
ūkius inspektuojąs viršininkas prievartauja jį girdyti degtine, n. 
svarbu, kad ir samogonu, pakrūmine, nelegaliai išvaryta? ir 
geria visi, geria ir merginos ligi viešo sijono nusisegimo...

A. Jonynas, kaip ir iš Kanados Lietuvoje besilankę lietu 
viai, mažiausiai kalba apie kolūkiečius. Jis beveik nieko apie 
kolūkiečius nerašo. Ir ką jis gali apie kolūkiečius parašyti, 
kad kolūkiečiai yra nauji, sovietiniai, baudžiauninkai, neturį 
nei žodžio, nei valios tvarkant kolūkio gyvenimą. Tai yra nau 

i vergai, nauji baudžiauninkai. Jie, kaip ir anie prieš senosios 
baudžiavos panaikinimą, teturi savo sklypeliams apsidirbti sek 
madienius. Tą patvirtino ir tie žmonės, kurie buvo Lietuvon 
nuvykę ir kurie iš ten atvyksta. Kolūkiečiai — didžiojo daiDu 
ir didžiojo skurdo žmonės, didieji sovietijos vergai.

Tat A. Jonynas šioje apysakoje atskleidė vieną okupuotos 
Lietuvos gyvenimo plyšelį, pro kurį mums parodė, kokia baioi 
yra Lietuvos okupacija, koks baisus tas režimas, kuris yra Lie 
tuvai okupanto užkartas su tikslu, kad Lietuvą galima būtų juo 
kiečiau išnoudoti.
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apatiniai

DARB. KOJIN

KELNA1TĖS-JERSEYS-
T-BALTINUKAI VYRAM

IŠEIGINĖS IR
SPORTO KOJINĖS

T OTLRŲ IR MERGAI 
ČIU APATINIAI.

Be rankovių 
sporto jersey 
clast, juosm 
kelnaitės.

Baltin, ir 
keln. 2-4 ir 6 

į metų merg.
Baltais medv ’ 

ikrašt. megzti ba’f' 
B. «r keln. 8-16 metų 
B merg. Mot. baltin 

?* kelnaitės baltos <' 
^medviln. maži . • i

KITI CZ£
Apatiniai; Merino

Penmans Golfo kojinės

Vyrams ir 
bern. elast 
virš. kem. 
j r jerseys 
ir trump, 

rank, taipgi ir 
tegul, balt, at

KŪDIKIŲ APATINIAI — 
sujungtiniai, apjuosiamo sti
liaus ir suseg. prieky, medv. 
baltinėliai. Dydžiai 3-6-9 mė 

nešiu iki 1 ir 2 metų.

GAMINIAI: Merino ,,95‘ 
1” Apatiniai; šiltu pamušalu apatių 

Penmans pirštinės,
Penmans megstiniai.

T-Baltin. nail, pa- 
stipr. apykakle.

Puikūs apat., elast 
juosmeniu 
kelnaitės.

BERNIUKAMS

Penmans turi kokybę, 
atlaikančią nerūpestin 
gą nešiojimą, ko moti 
nos ir nori savo vai-

WINNIPEG, Man.
WINNIPEG© LIETUVIAI SUSIPRANTA IR SUEINA 

VIENYBĖN
Kanados lietuvių klubas Ma 

nitoboje kiekvienais metais sa 
vo nariams suruošia bendrą va 
karienę - pasilinksminimą. Pa 
skutiniame visuotiniame klubo 
narių susirinkime buvo iškeltas 
klubo narių pageidavimas, kad 
tokie banketai klubo nariams :-u 
ruošti du. Nors panašios vaaa 
rienės klubui gerokai kainoja, 
tačiau visuotinis susirinkimas pa 
diskutavęs, kad klubas skolų ne 
beturi ir eilę metų taupęs dabar 
gali lengviau atsikvėpti, o savo 
nariams ir šeimoms padaryti su 
buvimų, kad ta proga bendrai 
galėtų pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais.

Todėl artinantis į šių meti’ 
pabaigą, klubo valdyba nutarė 
pirmą tokį banketą suruošti spa 
lio 15 d.

Klubo nariams viskas buvo 
dovanai, o jų giminėms ir sve 
čiams įėjimas kainavo 1.50 dol.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

M

Lietuvio Advokato įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond)

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585
X

A. E. McKAGUE 
’ Barrister and Solicitor 

Advokatas ir Notaras 
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 

Į 1008 North Ontario Bldg. 
; 330 Bay Street,
! TORONTO 1, Ontario. w Jv. . • ,JW. . , , .

dziais pasidžiaugė, kad ir vei

Vakarienės šeimininkės: Ste 
ponavčienė, Gudžiūnienė, Burti 
ninkienė. Bamukonienė. Viii;,, 
tienė. Daubarienė ir Lenio pu 
ruošė maistą. M. Vidrikas, ku 
ris suorganizavo vakarienės šei 
mininkes ir užpirko reikalingus 
maisto produktus, tvarkė gėri 
mus, jam talkininkavo p. Gu 
džiūnas. Petras Kumpas rinko 
iš svečių pinigus ir prižiūrėjo 
bendrą tvarką, o J. Demeicc 
kas jam padėjo.

Šeimininkėms paruošus vaka 
rienę, klubo p-kas K. Strikai 
tis atidarė parengimą ir pakvie 
tė visus vaišintis ir linksminti;.. 
Iždininkas M. Vidrikas padeko 
jo šeimininkėms už skanius pa 
tiekalus ir nušvietė šio parengi 
mo reikšmę. Jis pasidžiaugė, 
kad beveik pusę svečių sudaro 
naujieji ateiviai ir linkėjo, kad 
kitais metais jie visi būtų klubo 
nariais ir dirbtų drauge. Taip 
pat jis pasidžiaugė, kad savo 
tarpe turime ir lietuvių parapi 
jos kleboną kun. J. Bertašių, 
kurį pakvietė tarti žodį. Kaip 
žinoma, mūsų kunigas yra nu 
kreipęs veikimą, kad suvienyt’; 
visus lietuvius, o jie patys save 
suprastų esant lietuviais ir ne 
paskęstų svetimuose vandeny 
se.

Kun. J. Bertašius, kalbėda 
mas, nurodė I lašinį pavyzdį. 
tėvas, kuris turėjęs keletą vai 
kų, jausdamas savo mirtį, a t ne 
šęs vaikams šluotą ir liepęs ją 
perlaužti. Visi vaikai mėgino 
laužti, tačiau nė vienas neįsten 
gė. Po to tėvas ištraukęs iš šiuo 
tos ražų ir jdavęs vaikams jti s 
po vieną perlaužti. Vaikai šluo
tos ražus lengvai perlaužė. Po 
to jis paaiškino: Matote, mano 
vaikai, jeigu jūs visi eisite iš 
vieno, būsite stiprūs ir niekas 
jūsų nepalauž, bet jeigu skirsty 
sitės po vieną, jūs būsite sulau 
žotni, kaip tie šluotos ražai. '1c 
gu būna šluotos kotas savo vic 
toje, o mes, tie šluotos ražai, 
šluokime, kad mūsų lietuviško 
ji šeima liktų švari, stipri ir lie 
tuviška, tuomet mūsų jokie sve 
timeji nepalauš. Klebonui Ber 
tašiui visi gausiai plojo.

Povilas Liaukevičius, kuris 
ilgą laiką į panašius klubo su 
buvimus bebuvo atsįlankęs, kai 
po pirmųjų nepriklausomybės 
kovų dalyvis, savo jautriais žo

mato kažką nauja, kažkokį Ui 
dėsnį sugyvenimą ir bendrad-ir 
biavimą tarpe senųjų ir naujų 
jų ateivių. To jis laukęs, o ai 
taip negalėję ir būti. Čia rieve 
ta mums skirstytis, čia ne vieta 
mums tarnauti svetimiesiems, 
bet dirbti darnų ir vieningą lie 
tuvišką darbą. Tuomet ir savo 
tautai neliksime skolingi ir nie 
kas mums nebegalės išmėtinėti, 
kad esame nepatikimi savo tau 
tai, o kartu ir šiai svetingai že 
melei, kurioje n.es esame pri 
siglaudę. Savanorio - kūrėjo P 
Liaukevičiaus kalba buvo paiy 
dėta gausiais plojimais. Po jo, 
duodamas žodis klubo nariui 
P. Kostinui. Jis pasidžiaugiu, 
kad lietuviai turi puikų klubą, 
kur gali susirinkti bei pasilinks 
minti.

Paskutinis žodis tenka Vi. 
Steponavičiui. Jis Visemis žino 
mas kaipo geras kalbėtojas n 
veiklus klubo narys. Jis džiau 
giasi, kad šiandien visi, tiek oc 
nieji, tiek ir naujieji nebesiskirs 
to kiekvienas sau, bet surado 
sugyvenmą ir bendrą lietuvišką 
darbą. Jis stebisi ir kartu paten 
kintas, kad išnyko įvairaus 
plauko politikieriai ir svetimų 
dievų garbntojai, o dabar :ci 
kia kuo daugiau pritraukti nau 
jų narių, kad mūsų lietuviškas 
darbas dar daugiau sustiprėtu. 
Kur mes rasime jaukesnį kam 
pelį, kur susiėję visi pasikalba 
me savo gimtąja kalba ir be; ū 
rai pasidaliname savo mintinus. 
Vi. Steponavičiaus kalba buv~ 
palydėta muzikos maršu. I 0 
to, visi svečiai linksminos;; 
skambėjo lietuviškos dainos, o 
jaunesnieji šoko, gražios muzi 
kos palydimi. Šis parengimą.-, 
praėjo labai gražioje nuotaika 
j e. Dabar tenka laukti pasku 
tinio šių metų klubo nariams pa 
rengimo. K. b.

PRANEŠAMA VISUOME 
NĖS ŽINIAI,

kad lapkričio 5 d. į Winnipegą 
atvyksta Dan Kuraitis iš Čika 
gos. Ta proga Kanados lietu 
vių klubo patalpose, 240 Mani 
lobą Avė, rengiamas banketas. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

D. Kuraitis yra senesniosios 
kartos ateivis. Kiek teko laite 
raščiuose matyti, jis yra apke 
liavęs daugelį pasaulio kraštų ir 
ta proga yra išleidęs atskkz 
knygą: „Daug Kraštų, Daug 
Žmonių” ir kt. Jis važinėjo ir 
po Rusiją kartu su 24-riais ame 
rikiečiais. Buvo ir Lenkijoj, bet 
į Lietuvą, dėl tam tikrų kliuvi 

nių, nebuvo įleistas. Apie 
lionės įspūdžius papasakos ir iii 
mą parodys sekmadienį, lapkn 
čio 6 d., 7 vai. vakaro lietuvių 
.elube. Prašome atsilankyti. L1. 
Kuraitis plačiai yra žinomas iš 
spaudos, o Čikagoje turi auto 
mobilių ,,Buick” prekybą.

Prašome biletus įsigyti iš 
anksto pas J. Demerecką. K. 
Beniušį, P. Kumpauską ir K. 
Strikaitį. Vietoje biletai nebus 
parduodami, nes sulig valdžios 
nauju įstatymu, yra uždrausta.

Parengimo Komitetas.
KNYGYNAS JAU VEIKIA

Pranešama Winnipeg© ir jo 
apylinkės lietuvių žiniai, kati 
KLB-nės Winnipeg© apylinket- 
knygynas jau veikia. Knygoms 
spinta nupirkta ir į ją sukrautas 
Įvairios lietuviškos knygos. Kny 
gynui patalpas davė parapijos 
kleb. kun. J. Bertašius, todėl 
jam nuoširdus ačiū. Knygų ga 
Įima gauti kiekvieną sekmadie 
nį, tuojau po pamaldų pas b-ės 
iždininką J. Demerecką ir K. 
Strikaitį. Knygų galima gauti 
ir kitomis dienomis, tik reikia 
atatinkamai susitarti siu augs 
čiaii paminėtais asmenimis. Kny 
gynė yra 48-ios knygos, nupirk 
tos iš „Terros“ spaustuvės. Be 
to. mūsų prietelius Stasys Boit 
kevičius yra gavęs knygų iš Lje 
tuvos, kurias paaukojo KLĖ- 
nės Winnipeg© knygynui. Iš jo 
yra gautos šios knygos: Daina 
vos Šalies Senų Žmonių Pada 
vimai — V. Krėvės, Prisikėli 
mas — L. Tolstojaus, Džeinė 
— Š. Brontė, Altorių šešėly vi 
si trys tomai — V. Mykolaičio- 
-Putino. Už paaukotas knygas 
St. Bortkevičiui lietuvių B-nė 
nuoširdžiai dėkoja. Kas turi at 
liekamų lietuviškų knygų, pra 
šome paaukoti lietuvių B-nės 
knygynui, už ką iš anksto nuo 
širdus ačiū!

KLB-nės Winnipego Apyl. 
Valdyba.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

iaip skaitlingai dalyvavusiems 
bei įvairiai prisid ėjusiems prie 
mūsų mielo giminaičio A. A. Jo 
no Mickaus laidotuvių: šeini, 
ninkėms už suruošimą užkan 
džių, p. V. Ignaičiui už gražią 
kalbą atsisveikinant su velioniu, 
visiems gausiai dovanojusiems 
gėlių ir bendrai visiems už pa 
skutinės pagarbos atidavimą ve 
lioniui.
Vaclovas ir Antosė Kauzinai-

LIETUVIAI kuria lietu 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas netanda lietu va, tės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su G. žilvitis,' 7722 George 
St . LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patariri 
virnas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

LIETUVOJ ATSIRADO 
MEŠKA

Beška medų kopinėja, . .
Keista žinia apskriejo Aly 

tau rajono Daugų apylinkes: 
Varčios miške atsirado meška. 
Grybautojai paskubėjo palikti 
ramybėje aplinkinių miškų g.-y 
bus. Pirmą kartą meška pasi-o 
dė maždaug prieš savaitę, i a 
da ji įsibrovė į Bakušiškių kai 
mo gyventojos kolūkietės Šar 
kienės sodybą ir pradėjo , ,šei 
mininkauti“. Bityne trys aviliai 
subyrėjo lyg degtukų dėžutės. 
Medus naujam Varčios miško 
gyventojui patiko, ir jis pasma 
ližauti atėjo antrą naktį. Kaitų 
su aviliais nukentėjo ir sodai, 
ypač kriaušės, kurias meška 
purtė be pasigailėjimo.

Vieną rytą Kimėnų tarybi 
nio ūkio darbuotojai rado pa 
pjautą karvę. Ir čia meška pa 
liko savo „antspaudus” — su 
ėdė tik tešmenį. Žemėje lino 
įspaustos tos pačios pėdos, ku 
rios buvo Šarkienės darže ir ap 
linkiniuose soduose.

Alytaus medžiotojų draugija 
apie šią naujieną pranešė Gam 
tos apsaugos komitetui. Buvo 
manoma, kad meška pabėgusi 
iš kurio nors gretimo zooiogi 
jos sodo. Tačiau Kauno. Kali
ningrado ir Gardino zoologi 
jos parkų darbuotojai tvirtina, 
jog visos meškos „namie“.

WINDSOR, Ont.
VAKARAS

yra ruošiamas lapkričio 5 die 
ną Kroatų salėje, 2520 Semino 
le St. Rengėjai — K. L. B. 
Windsoro apylinkės valdyba. 
Bus linksma programa. Gros g c 
ras orkestras, veiks turtingas 
bufetas. Vakaro pradžia 6 Vai. 
Maloniai kviečiame atsilankyti 
visus windsoriecius ir kaimynus 
detroitiečius.

BENDRUOMENĖS DEŠIMT 
MEČIO IR MOTINOS 

DIENOS
buvo suruoštas gegužės 14 J. 
Pirmininkė E. Butavičienė ati 
darymo metu trumpai prisinn 
nė ir Žalgirio mūšio sukaktį. 
Toliau sekė studentės Badiko 
nytės labai įdomi ir turininga 
paskaita, skirta motinoms.

Meninę programos dalį išpii 
dė p. J. Sodaičio vedamas cho 
ras ir šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Jie suvaidino E. Bu 
tavičienes, kuri yra ir šeštadie 
ninės mokyklos mokytoja, pa 
ruoštą vaizdelį, pagal St. Zo 
barsko liaudies pasaką — Bro 
iių jieškotoja. Vaidino muki 
mai: N. GieUriūnaitė, I. Butavi 
čiūtė, M. Rakauskaitė, S. I*a 
kauskas, A. Kazlauskas, V. So 
daitytė, D. Kozuliūtų. R. Ko 
zauskaitė, E. Kazlauskaitė, R. 
Januškaitė, D. Kačinskaitė, A. 
Tautkevičiūtė, R. Kozulis, P. 
Giedriūnas, V. Giediiūnailė, D. 
Giedriūnaite.

Vajfaro technišku jsuruoši 
mu pasirūpino A. Butavičius. 
Bufete talkininkavo: p. Juš 
kauskienė, p. M. Dumčienė, p. 
Dumčius, p. Rakauskas, p. 
Skeiveris, p. Kuncaitis. Ponios 
Juškauskienės padovanotas t ji 
tas loterijai davė pelno.

WINDSORO LIETUVIŲ 
CHORAS

vadovaujamas J. Sodaičio, per

WINDSORE
siorganizavo. IŠ Windsore vei 
kusių dviejų chorų suėjo, su 
mažomis išimtimis, į vieną. Ir 
be jau minėio pasirodymo dai 
navo tarptautiname Neokana 
diečių pasirodyme. Birželio 7 
d. lietuviška daina pasirodė pla 
čia jai Windsoro visuomenei nau 
josios Auditorijos atidarymo 
proga. Choras turėjo savo arba 
lėlę pp. Bedikonių bute, ta pro 
ga gavęs iš Labatt's kompani 
jos dovanų — alaus. Po vasa 
ros atostogų choras gieda sek 
madieniais bažnyčioje ir ruošia 
si dainų šventei Čikagoj. Chui 
veidys ir choristai yra dėkingi 
pp. Skeiveriams, leidusiems jų 
namų patalpose daryti repet ei 
jas. Pc.

TELKIA DARBININKUS 
NETIK KĖDAINIAMS, 

BET IR AZIJAI
Vyriausioji perkėlimo ir -'.-r 

ganizuoto darbininkų telkimo 
valdyba prie Lietuvos ministe 
rių tarybos paskelbė, kad ji jieš 
kanti darbininkų Kėdainių su 
perfosfato fabriko statybai ir 
— Karelijos miško pramonės 
ūkyje bei Kustanajaus ir Akmo 
linskio sričių elevatorių bei ina 
lūnų statyboms. — Apie tai, 
kad Kėdainiuose dabar pradėta 
dirbtinių trąšų ir kitų chemiką 
lų fabriko statyba, Maskvos ra 
dijas paskelbė ir eilėje translia 
cijų į užsienius, pabrėždamas, 
kad pastačius tą fabiiką, I.ietu 
va turėsianti stambiausią che 
minę pramonę visame Pabaliy 
je. E.

® J. Žilevičiaus muzikos archy 
vas Čikagoje. įkurtas Jaunimo 
centre, atidaromas lapkričio S 
dieną, 7 vai. 30 min. vakaio. 
Prof. J. Žilevičius darys apie ar 
chyvą pranešimą.

.... ITaupyk ir skolinkis kredito kooperat •
| „PARAMA” S
| Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— r
i Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.— X
S Darbo valandos: X

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. X 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. x

| Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. V<*k. uždaryta. J
| Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. |
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HAMI®LTO.V ŠĮ šeštadieni, lakr. 5 d. HAMILTONO LIETUVIŲ NAMAI visus maloniai kviečia į

DIDYSIS LN RUDENS BALIUS
jau ši šeštadienį. Jame tuicsi 
me svečiu iš Įvairiu kaimy^'am 
vietovių. Pp. Cicėnai organi 
zuoja ekskursijėlę net iš L.ai 
don, Ont. ir jau patys įsigijo 
biletus. Šis balius išsiskiria iš 
kitų turtinga staliukų loterija, 
kuriuos paaukojo Kronas - \ a 
levičius Ltd. už $25, Conccs 
sion Gaiage už $20. Queensto.r 
Auto Body už $10 ir Smithvi’. 
le Cheese Fectory — staliuką 
su savo pieninės lietuviškais 
pieno gaminiais, paįvairintais 
alučiu. Baliaus rengimui num 
tabiai daug padėjo LN nariai J. 
Kažemėkas, 115 East Ave. So. 
ir J. Raguckas, kurie nors ir 
ne LN V-boje, bet surinko dau 
giausia fantų daiktais ir pini 
gaiš, tuo pačiu daug išpopulia 
rinę šį šokiu vakarą. Jiems nuo 
širdžiausias v-bos vardu ačiū !

Dalyvaudami rudens balui 
je, prisidedame prie LN sklypo 
nupirkimo. O kas iš mūsų ne 
norėtų pamatyti mūsų dideLų 
pastangų įsikūnijimo — pui 
kių Tautinių Rūmų Hamiilo 
ne! Remkime šį darbą visi ir vi 
sais galimais būdais! Sk. bi.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LETUVIAMS

Didėjant Liet. Namų apnii 
čiai ir veikimo plotams, malonu 
konstatuoti, kad ir šio darbo 
vykdytojų gretos auga! Šiuo 
pranešu, kad lėšas telkti Ha 
miltono Liet. Namams, priimi 
nėti pinigus bei čekius ir išdav 
nėti kvitus mielai sutiko ir yra 
įgalioti šie tautiečiai:

Toronte, Ont. Tonkūnas Jo 
nas, 23 Kilmarnock Ave. Tel. 
AM 1-0264;

Londone, Ont., Cicėnas Ed 
mundas, 482 English St. Tel. 
GE 9-5391;

■ A. L i 0 D 2 I U S, B. L., | 

2 Viešasis Notaras
(Notary Public)

® Advokatas iš Lietuvos. $ 
L Namų, žemės ar bet kurio $ 
© biznio pirkimo-pardavimo a 
ji dokumentų sudarymas ir X 
L visi kiti notariniai reikalai. $ 
0 Teisiniai patarnavimai. $ 

Morgičiai. $
•į įstaiga: JA 7-5575;
| Namų: FU 3-8928. |

20 King Street East,
j} Hamilton. &

Wellande, Ont., Žukauskas 
Kazys, 231 Wallace Ave. So. 
Telef. RE 2-3615;

St. Catharines, Ont., Šajau 
ka Ignas, 157 Pleasant Ave. 
Telef. M U 4-0630. Šarapnickas 
Juozas, 56 Concord Ave. Tel. 
MU 2-9444;

Hamiltone, Ont., Bakšys Sta 
sys, 38 Stanley Ave. Tel. J A 
9-4662 ir visi LN v-bos nana:, 
kurių sąrašas spaudoje jau Du 
vo skelbtas.

LN v-ba labai prašo visus 
tautiečius prisidėti LN narui.s. 
Kuriose apylinkėse nėra alsi o 
vų — pinigus siųskite St. Bas 
šiui, 38 Stanley Avė.. Hama 
tin, Ont.

Visiems nuoširdžiai ačiū 
St. Bakšys, 

HLN V-bos p-kas.

JOKŪBO STUKO 
PASKAITA IR FILMAI
Dar niekada lietuvių pavapi 

ios salė nematė tiek daug puc 
likos, kaip per J. Stuko pas 
kaitą Hamiltone. Dalyvių tar 
pe ypač daug buvo jaunimo ir 
vaikų. Mažesnieji sėdėjo ant 
grindų, palangių ir tt. Vyies 
niesiems labjau rūpėjo pask.u 
ta, o mažesniesiems — filmai. 
Spaltotame filme J. Strikas p 
rodė Vilnių ir Kauną. Reikia 
pripažinti, kad filmai yra vyku 
šiai padaryti ir nuotraukos ypač 
įdomios ir gražios.

Savo paskaitoje apie pavcrg 
tą mūsų Tėvynę Lietuvą J. Stu 
kas pasakė: Lietuvoje nepap 
rastai daug rusų, o ypač Vii 
niuje ir Kaune jų visur pilna; 
šnipų ir seklių visur begalės; jei 
fizinė priespauda yra didelė, tai 
dvasinė — milžiniška ir neapsa 
koma! Daugelis gyventojų, ne 
pakęsdami tos priespaudos, jieš 
ko užsimiršimo alkoholy. Can 
nės priespaudos su dabartine 
— komunistine negalima nei 
palyginti.

NAUJAS VERSLININKAS
Bronius Venslovas, buvęs 

dviejų namų savininkas, nusipir 
ko motelį (nakvynės namus) 11 
junginių — Cherry Beach Mo 
tel. Motelis yra apie 7 mylios 
nuo Hamiltono miesto, prie pa' 
Queen Elizabeth kelio. Vaka 
rais lengva surasti pagal elektn 
nę reklamą. Kambariai švarus, 
gerai dekoruoti. Kiekviena:.: 
kambary televizijos aparatas. 
Br. Venslovas yra kilęs iš Lie 
tuvos ežerų krašto, darbštus ir

DIDĮJĮ RUDENS BALIŲ
kuris įvyks

H i 1 1 e r e s t salėje (ant kalno), 510 Concession St.

Šokiams gros nuotaikingas ir visų mėgiamas BENNI FERI orkestras!

STALIUKUS SU GĖRIMAIS IR UŽKANDŽIAIS AUKOJO:

1. Kronas—Valevičius Ltd., 366 Main St. E., JA 8-8491, sav. J. Valevičius ir B. Kronas, už $ 25.—.
2. Concession Garage, 430 Concession Si., FU 5-0631, sav. Z. Bolrkis ir P. Armonas, už $ 20.—,
3. Queenston Auto Body, 80 Adair Ave. So., LI 5-8316, sav. Leo Bučinskas, už $ 10.—,
4. Smithville Cheese Factory, rezidencija 501 Wilson St., Li 5-2989, sav. AL Viskantas — įvairių sūrių ir pieno gaminių 

staliuką su alučiu.

DIDŽIAJAI LOTERIJAI STAMBIUOSIUS FANTUS AUKOJO:

1. Robinson’s Department Store.
2. General Textile Bargain Centre, 319 King St. E. prie Wellington St.
3. Loblow’s Super Market, Main St. E. prie Tisdale So.

LABAI PRAŠOME VISUS TAUTIEČIUS IŠ HAMILTONO IR PI AČIŲJŲ APYLINKIŲ KUO SKATL.INGIAUSIAi 

DALYVAUTI. PRISIDEDANT TUO RRIE LlEr. NAMAMS SKLYPO PIRKIMO!

VEIKS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ BUFETAS SU SKANIŲ DEŠRELIŲ BEI KOPŪSTŲ UŽKANDA!

Pradžia 7 v. v. Įėjurnas $ 1.50; studentams $ 0.75.

Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba.

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T A L K A“ i
Išduodamos paskolos iki $ 3,000. ■

Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

■ Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 
9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—-12 vai. 

ryto ir 5—8 vai. vakare,
Minden Building, 20 King St. E., Room 13, 

| notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575.

ATLETIŠKOS 
SPORTO KELNAITĖS 

VYRAMS IR 
BERNIUKAMS

Visi veiklūs vyrai įver
tina WATSON’S atleti 
nį maišelį ir trejopą ap- 
dominalinį prilaikymą.
Elast. juosm -neprily

gstamas vyrų pato
gumas. Patvarios, 

ekspertiškai pasiū
tos, lengv. skalb.- 
-nereikia-laidy ti.

Maršk. prider

15-W-0

RODNEY, Ont.
PARDUODAMA 200 AKRŲ TABAKO FARMA.

Leidimas auginti 72 akra, 2 — specialiai tabakui ir gyvy 
gyv. namai; mūrinis moderniš liams bei padargams. Dvigubo 
kas—savininkui ir medinis apy dydžio šiltadaržis, 8 džiovyklos 
naujas — pusininkui, 2 barnės šildomos natūraliu gazu.

malonaus budo augštaitis. Lin 
kime sėkmės naujame versle.

HAMILTONO MIESTO 
SAVIVALDYBĖ 

atpirko iš privač. kompanijos 
miesto susisiekimo autobusų u 
nijas. Sumokėta per trys nulio 
nai dolerių. Dabar komplektuo 
jama šio naujo skyriaus vado 
vybė.

Gruodžio mėn. pradžioje, 
įvyks Hamiltono miesto vacio 
vybės rinkimai, šiam reikalui 
ruoša jau prasidėjo. Dabartį 
nę miesto vadovybę sudaro dai
giausiai įvairūs biznieriai ir ad 
vokatai, o tik du žmonės įeina 
iš dirbančiosios klasės. Šiais me 
tais norima daugiau atstovų tu 
rėti iš dirbančiųjų luomo, ku 
rie daugiau atsižvelgtų į jų rei 
kalavimus, bei padėtį. Ypač 1<> 
bai opus klausimas — turto mo 
kesčiai, kuiie dabar yra augšti. 
Hamiltonas skaitomas dirban 
čiųjų miestu, todėl ir tiktų, kad 
jam vadovautų daugiau jų ats
tovų. Z. P-kas.

HAMILTONO SKAUTAMS 
REMTI

dr-jos v-bos posėdis įvyko L. 
‘Namuose. ,,Šiivintos“ tuntinin 
• kė R. Bagdonienė savo praneši 
; me pasidžiaugė, kad skautų siu 
vykioje buvo šią vasarą api“ 
40 Hamiltono skaučių, kuri'; 
tunte iš viso šiuo metu yra u6. 
Nusiskundusi, kad savo draugo 
vėms neturinti skaučių vadovių, 
ji pareiškė viltį, kad šis reika 
las bus sutvarkytas.

A. Pylipaitis, ,,Nemuno“ t<..n 
tininkas, pažymėjo, kad vadų 
klausimas išspręstas. Tuntešiuo 
melu yra 65 skautai. Iš jų sto
vyklavo 40.

K. Žukausko iš Welland. 
Ont. prisiųsta 20 dol. auka iš 
Joninių pelno, paskirta abiems 
tuntams lygiomis. K. Žukaus 
kui ir visiems Joniniu rengė 
jams išreikšta nuoširdi padėka.

Skautams Remti būrelių /a 
dovai prašomi surinkti aukas 
iki lapkr. 15 d. ir atsinešti į Rė
mėjų posėdį, Kuris numatomas 
lapkričio pabaigoje.

Skautams paremti šokiu va 
karas ruošiamas sausio 14 d. 
Hillcrest salėje.

Rėmėjų, visų skautų tėvų ir 
liet, visuomenės susirinkimas 
nutarta šaukti šeštadienį, gruo 
džio 3 d. 7 v. v. parapijos salė 
je. Susirinkimo dalyviai dus pa 
vaišinti kavute ir pyragaičiais, 
bei skaniais tortais.

Rėmėjų v-ba nuoišrdžiai pa 
sigėrėjo mūsų kolonijos diile 
liu skautų-čių būriu, kurių be 
skautų vyčių abiejuose tuntu i 
se šiuo metu yra 130.

R. Bagdonienei ir A. Py a 
paičiui priklauso mūsų visv. 
nuoširdi padėka ir galiausia pa 
garba!

Rėmėjų v-ba prašo visų lietu

vių visokeriopos paramos skau 
tų veikimui pagyvinti. Iš siu 
faktų mes matome, kad jauni 
mas bus lietuviškas, beabejo, 
jei mes, vyresnieji, visuotinai 
jam padėsime. Sk. St.

KL. PRIELGAUSKUi
66 METAI

N. L-vos ir kitų laikraščių se 
nosios kaitos bendradarbiui Ki.

Prielgauskui spalio 14 d. suėj- 
66 metai. Savo gimtadienį jis 
atšventė kukliai artimųjų oi 
čiulių tarpe. Sukaktuvininkas

tebėra aktyvus ir plačiai domi: 
spauda ir visuomeniniu darbu 
Bičiuliai palinkėjo sukaktuvini 
kui ilgiausių metų! V

LaSalle, Que.

N EBEDE L. SKITE! UŽSISAKYKITE

COKE
ANGLIS

ALIEJŲ
DAR ŠIANDIEN PAS VIENINTELĮ LASALLE VISŲ RŪSIŲ KURO PREKYBININKU

SKAMBINKITE

DO. 6-0515
š e š i. sunkvežimiai

VJ.SŲ DISPOZICIJOJE SKUBIAM PRISTATYMUI — LAIKE VIENOS VALANDOS

SUDAROME SUTARTIS

CENTRINIAM ŠILDYMUI

IR PEČIAMS

Teiraukitės mūsų

AUTOMATIŠKO TIEKIMO 

sistemos.

BROS.
288-1st AVENUE LASALLE
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SVARBUS SUSIRIN ' ‘ LIETUVIŲ DIENAI
RUOŠTI

čiatni šį sekmadienį susimokėlį 
nario mokesčius AV salėje sek 
retorini M. Juodviršiui.
BAZARAS N. PR. SESELIŲ 

NAUDAI JAU ARTINASI
Lapkričio 12—13 dd. visi es i 

te kviečiami atsilankyti į Scje 
lių namus. Ten Jūsų lauks įva
rus namų apyvokos reikmenys, 
gražios prijuostės, namų ganij 
bos pyragai, uogienės, grybai. 
Veiks ruletė ir laimės ratas, om 
go, laimės šulinys vaikams i* 
daug kilų įdomybių Bus taip 
gi turtinga loterija, kuriai jau 
gautos kelios vertingos dova 
nns: r oteriškns laikrodukas 50 

oi. vertės, vyr. elektrinė sku 
timosi mašinėlė, 37 dol. vertės, 
ir keletas kitų. Būtų labai gra 
žu, jei mūsų prekybininkai ir 
kiti seselių geradariai, pa/ie 

ar keli susitarę, paskirtų 
vertingesnių dovanų

Ateinančių metų Lietuvių d : 
na nutarta ruošti Montrealyje 
Kad ruoša būtų sėkminga, si 
si r ūpinla 
tikslu šį 
6 dieną, 
pamaldi;
viškųjų 
bit; susirinkimas, 
■pobūdį ir jos vykd’.mtr susini 
ganizuoti. Visos organizacijos 
būtinai prašomos dalyvauk.

SUBATVAKARIS LIETU 
VIŠKĄJAM JAUNIMUI 
Visas Montrealio lietuviška 

sis jaunimas kviečiamas į šau 
nius jaunimo priešadventinius 
Šokius. Įdomią programą išp.i 
dys mūsų sporto klubo ..Tau 
ro“ jaunieji krepšininkai. Gu s 
puikus orkestras. Subatvakar,.- 
įvyks lapkričio 26 d. AV salėje.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Aušros Vartų pai.ip j >j ,ia 
minėta iškilmingomis ba . i ■ 
nėmis apeigomis. Klebonas I • 
laikė iškilmingas mišias su niicš 
tai procesija aplink bažnyčią, 
choras, veriamas muz. A. Am 
brozaičio, labai gražiai pagiedo 
jo naujas mišias, kinių metu su 
lo giedojo op. sol. E. Kardr 
lienė. Po pamaldų salėje ate,t 
ninkai suruošė akademiją, ku 
rią vede dr. V. Giriūnienė. 
Paskaita buvo Tėvo Garbuko, 
meninę dalį išpildė N. Jauniu 
tė, puikiai paskambinusi lietą 
vių kompozitorių kūrinių, p. 
Tauteraitė deklamavusi ir sui. 
A. Paškevičienė labai gražiu 
padainavusi 3 dainas.

VISI KVIEČIAMI 
ATSILANKPTI

į K. L. K. Moterų dr-jos Meni 
realio skyriaus ruošiamą vaka 
rienę - balių, kuri įvyks lapk.. 
čio 5 d. — šeštadienį. A. V. 
parapijos salėje. Bus skani va 
karienė, kurią paruoš pritylu 
sios šeimininkės. Griež puikus 
„Rythrn Rovers“ kvartetas. Be 
to dar pamatysime labai gižių, 
iŠ Lietuvos gautų, gintaro išdi. 
binių parodėlę ii galėsime is 
bandyti savo laimę loterijoj.. 
Būtų malonu, kad moterys ij 
rinčios tautinius rūbus, ateitų 
jais pasipuošusios. V-ba. 
® SI.A 123 kuopos nariai kvie

tuo iš anksto. Tat 
sekmadieni, lapkričio 
A V salėje, tuojau po 
šaukiamas visų lietu 
organizacijų \adovy 

aptarti Dienos

niui 
dar porą 
šiai loterijai.

Jūsų dovanos bazarui yra iaa 
kiamos seselių namuose. Aukos 
priimamos įvairios: daiktais, pi 
nigais ir kt. Tik šį vienintelį 
kartą metuose seselės pasibei 
džia į mūsų duris, prašydamos 
paramos. Įvertinkim jų darbą n 
pastangas ir prisidėkim nuojti 
džiai prie šio bazaro pasiseki 
mo.

„LITAS” PRAILGINA 
DARBO LAIKĄ

Paskutiniame „Lito“ valdy 
bos posėdyje nutarta narių pa 
togumui ir banko veiklos išplė 
tarnui pailginti banko operacijų

10
10

t re

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Nuo rugsėjo 1 d. „Litas“ 
atdaras:

Sekmadieniais: nuo 10.30 
iki 1 vai. banko patalpose, kaip 
lig šiol.

Darbo dienomis: 1451 Craw 
ford Bridge Ave, Verdun.

Pytais: pirmadieniais nuo 
iki 1 vai., šeštadieniais nuo 
iki 12 vai.

Vakarais: pirmadieniais,
čiadieniais ir penktadieniais nuo 
7 iki 8 vai.

Visomis tomis valandomis 
bus atliekamos visos ..Lito“ 
operacijos: priimami ir išmoka 
mi indėliai atidaromos naujos 
s-tos, priimami pareiškimai pas 
koloms ir t. t.

Visi nariai ir būsimi nariai 
maloniai kviečiami šiais „Lito“ 
siūlomais patogumais pasinau 
doti. Pr. Rudinskas.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437
Dr J ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, V<-r 
Pu madienj ir 
ketvirtadienį 
cr'tradienį ir 
penktadienį 
trečiadieni 2-—4 ir 7—9 p. 
šeštadieni 11—1 p m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
irTarnirnirnirttnJtiXJnmttttnxtttttttr

9 p m

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

F
Dr.E.A ndrn kaitis į

956 SHERBROOKE E.
Tek: LA 2-7236 t

Lapkričio mėn. 5 d., šeštadienį, 7 vai. v.
Aušros Vartų parapijos salėje 

įvyks smagi

Rudens Vakarienė - Balius
Pirmą kartą ruošiama 

gintaro išdirbinių parodėlė.
Bufetas ir loterija.

Šokiams gfos „Rythrn Rovers“ kvartetas.

Pelnas skiriamas
šalpos ir kultūriniams reikalams.

K. I, K. Moterų Dr-jos Montrealio skyrius.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Antradienį — Visų Šventų 
šventė

Tai yra Bažnyčios įsakyta 
šventė, kuri Quebeco provinci 
joje švenčiama oficialiai. Todėl 
visi tikintieji yra įpareigoti 
dieną išklausyti šventų mišių, 
kurių tvarka, kaip sekmadienį. 
Be to, šią dieną bus šv. mišu'c 
ir vakare 8 valandą.

Melsimės už mirusius
Visų Šventų dienos vakare 

Aušros Vartų bažnyčioje 6 va 
landą bus šv. mišios ir gedului 
gos pamaldos už mūsų artimu^ 
sius mirusius bei žuvusius už 
J ietuvos laisve. Pamaldų metu 
gfiedos A. V. parapijos choras. 
Trečiadieni — Vėlinių Diena

Tą dieną kiekvienas kunigas 
laiko trejas šv. mišias. Mūsų 
bažnyčioje mišios prasidės 7 va 
landą ryte ir paskutinės ryto 
bus 8 valandą. Be to, Vėlimų 
dieną 8 vai. vakare bus trejos 
šv. mišios, kuriose giedos A. V. 
parapijos choras.

Visų Šventų dieną 
speciali rinkliava visoje M or.t 
realio Arkidiocezijoje yra sk. 
riama Kanados Katalikų Baž 
nyčios specialiems reikalams.

Penktadienis yra pirmasis 
mėnesio penktadienis, skirtas 
Kristaus Dieviškosios Širdies 

. garbei. Šv. Mišios šiandien bus 
ir vakare 8 vai.
• Kazimieras Ambrazas 25 dol. 
paaukojo mūsų bažnyčios reika 
Jams ir M. Bendžiūnienė 2U 
dol. tam pačiam tikslui.

va

Adomonis (vice

/■

SĄRYŠY SU MIN. PIRM.
J. DIEFENBAKERIO 

iškeltu rusų pavergtų tautų, ,'t 
tarpe ir Lietuvos pavergimo 
klausimu, Lietuvių Namų oiga 
nizacijos vardu J. Diefenba^c 
riui į Jungt. Tautas buvo pa 
siųsta padėkos ir sveikinimo te 
legrama, į kurią spalio 21 v., 
raštu iš Ottawos mm. pirm. Vi 
siems Lietuvių Namų narian s 
reiškia nuoširdžią padėką. 1/ 
kitos organizacjois bei paskiri 
asmens gavo tokius atsakymus

Raštinė: LE 4-4451

GYDYTOMS

ir šeštadienini!-
susitar

Dr. P. MOKKIS
DANTŲ

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.

(į rytus nuo Dufiei m Si i

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St.,'I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

Seselėms paremti įvyks bazaras 
Seselių namuose.

Aušros Vartų parapijos dc 
š r'.tmečio bazaras įvyks gruo 
džio 3—4 dienomis. (AV
• J. Trumpa atostogas pralei 
do pas sūnų inžinierių Seven 
Island, kur yra kuo pasigrožėti 
ir patirti įdomumų.
• P. Atraitienė dvi savaites vie 
sėjo pas pusseserę Waterbury, 
Conn.

Mirė pp. Krikščiokaičių uos 
vė. Nuoširdi užuojauta.
& Janušaitė Aleksandra, gerai 
baikusi augštesnūiją mokyklą 
(high-schoool) įstojo į gailesiai 
gųjų seserų (nurce) mokyklą 
tęsti mokslo.

ADVOKATAS

^STASYS DAUKŠA, I.L. D. 
|

4 Notre Dame St. E.
Suite 901

UN 1-8933

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGL. LIUT. REFORMA 

CIJOS PAMALDOS
įvyks š. m. lapkričio mėn. 6 d.
1 vai. po pietų Liut. Išganyto 
jo Bažnyčioje, Bloor Str. \\.. 
kampas Indian Rd. Pamaina- 
atlaikys Teologijos student is 
Alg. Žilinskas iš Čikagos.

Pamaldų metu giedos Paia 
pijos Choras ir gros Trubinii* 
kai. Maloniai kviečiame Tcron 
te ir apylinkėje gyvenančius 
kuo skaitlingiausiai pamaldose 
dalyvauti.

Toronto Lietuvių Evangek 
Liut. Parapijos Taryba. 
VILNIAUS DIENOS 

MINĖJIMAS
sutraukė apie 300 dalyvių. Įdo 
mią paskaitą apie švietimą Vii 
niaus krašte skaitė Al. Dundu 
lis, svečias iš Čikagos. Menine 
je dalyje gražiai pasirodė šv. 
Jono Kr. parapijos jaunimo 
choras, kuriam vadovauja kuru 
B. Pacevičius. Programoje taip 
-pat dalyvavo ir solistė J. Liūs 
tikaitė.

SLA IR „VYČIO” 
BENDRAS BALIUS

turėjo virš 200 svečių. Loteriją 
ir kitų dovanų įteikimą sėk 
mingai pravedė A. Paulauskas.

KREPŠINIO SEZONO 
PRADŽIA

vytietėms buvo gana sėkminga. 
Draugiškose rungtynėse jos 
įveikė seses latves 48:18 ir CY 
O pirmenybėse — „Aušrą" 51 
:8. ..Vyčio" komandoje žaidė 
Dargytė, Žolpytė, Žičkaitė, Ei 
lotaitytė, Balsienė. Raduvičie 
nė

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE 

šeštadienį įvyko parapijos 
karienė, kurioje dalyvavo per
200 asmenų. Vakarienė praėjo 
gražiai. Klebonas kun. J. Bcoi 
nas linksmai pravedė loteriją.

Visų Šventų pamaldos ant 
radienį, lapkr. 1 d., pamaldos 
8, 9 ir 11 vai. ryto ir vakare 8 
vai. ; Vėlinių dieną, lapkr. 2 a., 
pamaldos 7.30 ir 8 vai. ryto ir 
8 vai. vakaro.
KLT MONTREALIO SKY 

RIAUS P-KO IŠLEISTUVĖS
Š. m. 23 d., KLT Centro V- 

bos p-ki A. Navicko bute, įvy 
ko kuklios, bet širdingos, išleis 
tuvės F. V. Safrončiko garbei. 
Lšleistuvėse dalyvavo KLT 
Centro nariai: A. Navickas. L. 
Gudas (kas.), G. Harrison ir 1. 
Trumpa; KLT Montrealio sk 
nariai: F. V. Safrončikas (pu 
mininkas), M. Šulmistras (kasi 
ninkas), H.
pirm). Be to, pritariantieji KL 
T dalyvavo dar kiti asmenys: 
V. Ragutis, J. Benius, A. Ra 
gaišis ir tt.

Sk. V-ba pagerbė p. Šatro.i 
čiką. padėkojo jam už veiki ., 
ir linkėjo laimingos kloties nau 
joje šalyje — Amerikoje. £-. 
Safrončikas iš savo pusės kvie 
tė senuosius KLT veikėjus n*, 
nuleisti .sparnų*.

Penktadienio vakarą Povilas 
Juocas suruošė išleistuvių v<, 
karienę, kurioje dalyvavo bū 
relis pp. Safrončikų bičiulių, lin 
kėjusių jiems laimingos kelio 
nės ir gero įsikūrimo Kaliforni 
joje, kur pp. Safrončikai persi 
kėlė.

ŠAUKIAMAS ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS 

lapkričio mėn, 6 dieną, 12 vai. 
30 min. Aušros Vaitų salėje.

Dienotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas, 2. Apžvalginis vai 
dybos pirm, pranešimas, 3) Vė 
liavos projekto aptarimas, 4) 
Klausimai ir sumanymai.

Visi nariai kviečiami daly 
vauti. V-ba.
ŠACHMATŲ MEISTERIO 
P. ŽALIO SIMULTANAS 

AV salėj, sudomino mūsų šach 
matininkus. Dalyvavo 7. P. Ža 
lys laimėjo 5, pralaimėjo 1 ir 1 
lygiom.

DĖMESIO, STUDENTAI
Lapkričio 12 d., šeštadieni, 

įvyks svarbus studentų susina 
kimas. Plačiau sekančiame nu 
meryje. Valdyba.
C’ Sporto žinios: ateinantį sen 
madienį pradedama B—C lyga. 
Žais: Aušra — Latviai. Baltuos 
Jūra dėl susidėjusių aplinkybių 
savo gastroles atidėjo iki lap 
kričio 26 d. Krepšinio ir stalo 

i vyksta kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadienį nuo 
4 iki 9.30 vv.

k u 
lap

LETUV1Ų NAMAI 
ruošiamuose penktadienių am 
čiuose sutraukia nemažai lietu 
viškos publikos. Čia susirenka 
ne tik alaus mėgėjai, bet ir sa 
pažįstamaisiais pasimatyti, orgą 
nizacinių bei biznio rekalų ,'p 
tarti, o neretai pei suėjusius t a 
žįstamus ir darbą surasti.

L. Namų vadovybė daro žy 
gių į tokius subuvimus įvesti ir 
kultūrinę programą, o pirmoii 
eilėn kultūrinius filmus. Tokiu 
filmų pradžia numatyta lapkn 
čio 4 d. 8 vai.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS,

dėl Prisikenmo parapijos salės 
remonto, nukeltas į lapkiičio 
20 dieną, sekmadienį, toje j a 
čioje salėje. Pradžia 4 vai oO 
min.

Minėjime paskaitininkas na 
matomas, o tik atidaromąjį 
trumpą žodį tais karių atstovas 
K. Aperavičius. Daugiau dėme 
šio bus kreipiama į meninę pi o 
gramą. Jau davė sutikimą pro 
gramoje dalyvauti mūsų žy 
miausios vietos meninės pajė 
gos ir šaulių kuopos scenos rnc 
no sekcija.
• Bendruomenės apylinkės 
rybos metinis susirinkimas, 
ris buvo numatytas šaukti
kričio 20 d., dėl tą dieną ruošia 
mo kariuomenės šventės minėji 
mo, atidėtas vėlesniam laikui.

LIETUVIŲ NAMAI 
susitarė su viena žinoma alyvos 
kurui tiekimo firma „Queen Ci 
ty Fuel Oil Ltd.“ Toronte, kad 
užsakę per L. Namus alyvą 
krosnims, L. N. iš firmos gaus 
tam tikrą procentą komiso.

Lietuvių Namai, kurių pašto 
ge dovanai naudojasi ne viena 
lietuviška visuomeninė bei kui 
tūrinė organizacija, prašo gerų, 
tautiečių, o pirmon eilėn savo 
skaitlingos šeimos narių, alyvą 
apšildymui užsakyti per Lietu 
vių Namus ir tuomi, nieko sau 
nenustojus, netiesiogiai parem 
ti lietuvišką reikalą.

Almėtoji firma klientui jokit 
vaiĄij nededa, išskyrus tai, 
Kad atsisakant toliau alyvą in.ti, 
pageidaujama apie tai pranešu 
firmai bent prieš 30 dienų. Fii 
ma savo klientų kasmet be ats 
kiro atlyginimo išvalo krosn,, 
kurios darbas paprastai kašuio 
ja 8—10 dol. Alyvos kaina to 
kia pat, kaip ir kitose firm.) 
se.

Šiuo reikalu informacijas tci 
kia ir užsakymams blankus už 
pildo L. Namų administracija, 
Dundas Str. 1129 Nr., tel. L.E 
3-3027.

Balsienė, 
ir Rutkauskaitė.

NEBLAIVŪS 
NEVAIRUOKIME

Torontu Star aprašė Ld 
vardą Zabielą, kad jis už vaira 
vimą neblaiviame stovyje nu 
baustas 30 dienų kalėjimu ir 
dvejiems metams atimtas leidi 
mas.

KUNIGAS BR. JURKŠAS, 
anksčiau gyvenęs Toronte, ir gi 
linęs muzikos studijas vaistini 
nėję konservatorijoje vargonų 
klasėje ir vėliau apsistojęs Ha. 
miltone prie lietuvių parapijos, 
kur vedė parapijos chorą, grĮŽO 
nuolat apsigyventi į Torontą, 
kur gavo paskyrimą žargonui 
kauti Prisikėlimo parapijoje n 
vesti parapijos chorą.

Keletą metų šioje parapijoje 
vargoninkavęs ir vadovavęs p» 
rapijos chorui sol. V. Verikai 
tis dirba radio bei televizijoj 
programose. Šiuo metu sol. V 
Verikaitis gastroliuoja N e,v 
Yorke ir mano užtrukti ilgesni 
laika.
T. L. CHORAS „VARPAS” 
lapkričio 5 d., šeštadienį šv Jo 
no parapijos salėje, ruošia jau 
kų rudens pobūvį.

Visi „Varpo“ prieteliai kvie 
čiami atsilankyti.

IŠNUOMOJAMAS 
butas 

Ville St. Michel, 
9251 — 15 Ave 

4% kambariai, be šildymo, 
naujame name, moderniška 

prausykla, balkonai; arti aulo 
| busas. krautuvės, mokyklos ir treniruotės 

bažnyčios.
$ 50 — 65 mėnesiui. 

Tel. DA 2-7923

į

I

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

PARDUODAMAS 
5 kambarių bungalow 

tik $ 51.— 
mėnesiui. 

Skambinti CR 6-3522

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

„PALANGOS“ VASARV1E 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų su šimtametėmis puši 
mis, baltų Kopų smėliu ir pr’ 
vačiu pliažu.

3 oliau i.ao vandens esantie 
ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina. DO 6-0031.

V. Sušinskas.

i. G. ELECTRIC Rd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 auvgias
Tek: AV 8-3115.

Namie 2654 Hogan
■1 LA 5-7023. 7 o

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Ciawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pit 
madienj nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR

J. GRAŽYS
:• Parduoda gatavus, siuva
: naujus, remodeliuoja ir tai

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

G U R Č I N A S 
Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 

F. 
A.
P.
P.

Jasutis................... LA 2-7879
Markevičius . . . CR 9-9793
Adarnonis ........ RA 2-2472
Baltuonis.............. LA 6-2084

i Pr. Rudinskas . . . HU 1-29C7
J Sekite mūsų skelbimus apie 
i paskirus objektus N, L., T. Z., 
1 Star. La Press
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