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MASINU FONDO VAJUS
Norint pertvarkyti ..N'-pn 

klausomos Lietuves“ spaustu 
ve, tęsiamas toliau N L Mašinų 
Fondo vajus.
Kardelis Jonas,

Montreal, P. Q. ..$100.00
J. Kardelis pasižada iki 1961 

metų sausio 1 dienos Įnešti, da 
limis, visą šimtą dol., ir tuo bū 
du Įsigyti 10 naujų NL b-vės 
Šerų - akcijų. Jis kviečia NL 
skaitytojus ir rėmėjus, paremti 
NL Mašinų Fondo vajų. NL

ir tuo pačiu taptų tikrais ,,Ne 
priklausomos Lietuvos“ leidė 
jais savininkais.

Mockus Vladas,
Sault-St-Marie, Ont. $ 10.00

Mekšrunas Pranas,
Montreal, P. Q...........$ 10.00
P. Mockus ir p. Mekšrunas, 

anksčiau Įnešę po 10 dol., da 
bar atsiuntė dar po 10 dol., kad 
tuo būdu būtų Įvykdytas NL 
bendrovės pageidavimas.

Politinių įvykių savaitė
AMERIKA 1961 METAIS PALEIS RAKETOJE

KAS NABJA KANADOJE
KANADOS PROVINCIJŲNEPAPRASTAI DIDELIS

Bendrovės vedėjų pageidavi 
mas, kad šėrininkai nupirktų 
naujų šėrų ir N L skaitytojai, 
kurie dar neturi šėrų, kad Įsigy 
tu kiekvienas šėruuž 20 doleriu

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame n prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės Ni-prik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

SKRISTI ŽMOGŲ.
Komunistų vadai, susirinkę j Maskvą, išdirbo naujus sąmoks 
lų planus prieš laisvąjį pasaulį.— Kongo Kasavubu ir Mobu 
tu valdžia Jungtinėse Tautose laimėjo savo padėti. — Nehru 
šaudys Komkinijos lėktuvus. — O Diefenbaker už Komkini 
ją. — Įdomesni rinkimai kitose šalyse. — Mauritanija, nauja 

, Afrikos valstybė. —
Dabarčiai būdinga ir draugė 

labai įdomu tai, kad JAV tarp 
planetinio susisiekimo planuoto 
jas Braun, paskelbė, jog

tai turėtų padaryti, bet galima 
spėti, kad tai būtų JTO parei 
ga. •

Paskutiniais laikais Įvyko įdo
1961 METAIS AMERIKA 

PALEIS RAKETA SU 
ŽMOGUM.

Dabartiniai šios srities bandy 
mai jau liek pasistūmėjo pir 
myn, kad susidaro galimybė 
raketon pasodinti žmogų ir jį 
saugiai nuleisti žemėn.

Raketą ruošia ir Maskva, bet 
jos rakela bus politine. Spalio 
revoliucijos sukakties proga su 
kviesti ir suvažiavę iš viso lais 
vojo pasaulio . t,, ,. įs :■ ■ ■ .

PENKTŲJŲ KOLOMŲ VA ; ‘ 
DAI SUTARĖ PALEISTI

NAUJA POLITINĘ 
RAKETA.

Ką ji skeil >s, kol kas dat ne 
Žinoma, nes dar esanti redaguo 
jama. •

m-ų rinkimų. Japonijoje rinki 
mus laimėjo liberalai - dernoKia 
tai, kurių lydei iu yra dabartinis 
nremjeras.

Danijoje rinkimus laimėjo so 
cialdemokratai, o komunistai ne 
teko 6-ių paskutinių atstovų 
ir Į ši stirną nepravedė nė vie 
no.

Puertoriko rinkimus laimėjo 
liberalai - demokratai, vadovau 
jami gubernatoriaus Munoi 
Martin. Ši paitija pasisako už 
pręvincišką sugyvenimą su JA 
V. Įdomu, kad kadangi ši par 
tija pasisako už gimdymų kont 
rolę, kam yra priešinga katali 
kų bažnyčia, tai vyskupai pa 
skelbė laiškus i tikinčiuosius už 
šią partiją nebaisuiti, tačiau bai 
.suotojai išrinko daugumą šios

GAMYBINIS KANADS 
PAKILIMAS

Vienas žymiųjų Kanados 
pramonininkų E. P. Taylor vie 
name specialistų susirinkime pa 
reoškė, kad Kanada išvystė ne 
paprastą gamybinę veiklą ir pa 
gamina tiek gėrybių, kad žy 
miai viršija sunaudojimą. r<et 
ateityje Tayloi numato dar žy 
miai didesnį gamybinį pakilimą, 
bet drauge ir reikalą vystyti eks 
portą. Su gamybos Kilimu yra 
susiję naujų ateivių įsileidimo 
klausimai.

įskeltas pensijų
KLAUSIMAS

Ryšium su pragyvenimo bran 
girnų, yra iškeltas pensijų klau

KONFERENCIJA 
QUEBECE

Quebeco premjero J. Lesage, 
iniciatyva, Quebeco sostinėje 
gruodžio 1 ir 2 dd. įvyksta Ka 
nados provincijų valdžių atsto 
vų konferencija. Jai pirminio 
kaus Ontario premjeras M. 
Frost. Provincijų atstovai tarsis 
provincijų veiklos ir jos suderi 
nimo klausimais, ypač tais, ku 
rie yra visiems opūs. Interpro 
vincinis susitarimas, jeigu pa 
vyks, sudarys galimybę tvirčiau 
kalbėtis su federaline valdžia.
MOKESČIŲ KLAUSIMAS 

LABAI OPUS
Visur opus, nes valdžiai imt; 

mokesčius nėra malonus uždav;

Naujienos iš pasaulio sostinės
LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO PIRMININKAS 

IŠVYKO Į PIETŲ AMERIKĄ
Lapkričio 24. ketvirtadienį, 

V. Sidzikauskas išskrido į Sao 
Paulo. Kaip L,LK pirmininkas, 
įis dalyvaus Pietų Amerikos 
Lietuvių kongiese, Buenos Ai 
rese ir aplankys kai kurias kitas 
didžiąsias Pietų Amerikos lietu 
vių kolonijas Argentinoje, Bra 
zilijoje ir Urugvajuje.

Kaip Lietuvos delegacijos pir 
mininkas Pavergtųjų tautų sei

me ir kaip to Seimo pirminiu 
kas. Sidzikauskas darys žygių 
susitikti su atitinkamų Pietų 
Amerikos valstybių atstovais ir 
išsiaiškinti sovietinio kolonializ 
mo klausimu JT darbotvarkėje 
sovietų pavergtoms tautoms la 
bai aktualus, nes anaiptol ne vi 
sur ir ne tiek randa supratimo, 
kiek turėtų rasti.

Kelionėje išbus apie dvi sa 
vaites.

Kita’- 'Maskvos ■ raketa, tai 
.Tautų draugystės univseiA te

tas’’,, kuri Chruščiovas atidarė 
Maskvoje specialiai ųžsi< nie 
čiąms,, Tas universitetas ruoš 
bolševizmo ekspertus užsię 
niams.

Nežiūrint tų .sovietinių bom 
bti ir nepaprasto įsipiršimo nau 
jom Afrikos valstybėms, vis dėl 
to

KONGO KASAVUBU IR 
MOBUTU VALDŽIA GAVO 

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PRIPAŽINIMĄ.

JTO asamblėja, nežiūrint 
prosovietinių Ganos r Gvine 
jos reikalavimų, kuriuos parė
mė Rusijos atstovas Zorin, rei 
kabindamas tų teisių Lunium 
bai, nubalsavo už dabartinių^ 
Kongo tvarkytojus. Atrodo, 
kad jiems jau pavyko viduje su 
silarti ir su Katanga ir su kito 
mis Kongo provincijomis.

Taikus ir nepaprastai atsar 
gus Indijos premjeras Nehrt . 
galų gale priėjo kantrybės ribą, 
todėl pareiškė, kad
INDIJA ŠAUDYS LĖKTŲ 
VUS, KURIE PAŽEIS JOS 

ORO ERDVES.
O yra gerai žinoma, kad tai ia 
ro karingieji Kinijos komunis 
tai, kurie pakartotinai teigia, 

dabar dar i akordą įkomponavę 
i Kubą, kad
YRA BŪTINAS KARAS SU 

LAISVUOJU PASAULIU.
Tat Kinijos komunistai karą 
provokuoja. Pirmiausia prieš 
.Indiją, kuri karui nėra pas.rito 
šusi. Kinijos komunistai žmo 
nių, kurių turi apie 600 milionų, 
nebrangina. Jie sako, kad jiems 
nedidelis bus nuostolis, jei iš 
600 milionų, neteks šimto miltu 
nu. Bet Nehru neg;.Ii pasiduot' 
todėl ir paskelbė ko . ą akiplėšiš 
kai besibraunantiems Į Indijos 
sritis.

Mums. .įdomu, kad tuo tai pu

partijos atstovų.
Italijoje vyko savivaldybių 

rinkimai, kuriuose daug vietų 
laimėjo komunistai; be ko kita, 
Florencijoje jie gavo daugumą 
kuria turėjo krikščionių partija.

Naujosios Zelandijos rinki 
mus laimėjo konservator., kuiie 
yra Anglijos darbiečių nusisia 
tymo.

Naujas laiko reiškinys —

MAURITANIJA TAPO NAU 
JA AFRIKOS VALSTYBE.

Nepriklausomybė paskelbta 
lapkričio 2 7 d. Mauritanija pa 
silieka Prancūzijos bendruoine 
nėję.

Reikia pastebėti, kad dange 
lis naujų Afrikos valstybių, ue 
žiūrint Maskvos pastangų, vis 
dėlto laikosi saikigai ir protui 
gai.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Naujojo JAV prezidentu 

žmona pagimdė sūnų, padarius 
Cezariu pjūvį.

— Chruščiovas nori apsilan 
kyti pas Adenauerį.

— Venecueloje Kubos «gita 
toriai, palaikyti ekscentriškų 
triukšmadarių, buvo sukėlę riatt 
šes Karakaso mieste.

— Naujasis JAV viceprezi 
denis Johnson, lankėsi Paiyžiu 
je vykusioje Atlanto valstybių 
konferencijoje, lankėsi ir Lon 
done. Visur jis tarėsi politiniais 
klausimais. Jis pasisakė už NA 
TO stiprinimai

— Olandija sutinka Naujo 
sios Gvinėjos klausimą atiduoti 
spręsti JTO.

— Nasser reikalauja Izraelin 
įsileisti pabėgėlius arabus.

— JAV susirūpino dolerio 
pastovumu.

— JAV pareiškė, kad vals 
tybės, kurios nepildo finansinių 
pasižadėjimų, pačios save iš 
brauks iš Jungtinių Tautų orga 
nizacijos.

simas. Dėl to Kanados vyriau 
sybė yra gavusi daug pasiūly 
mų. Be ko kita, vienas pasiūly 
mas buv.> — Kanadoje įvesti 
lokią pat pensijų mokėjimo sis 
temą, kokia veikia JAV. Bet 
vyriausybės pakviestasis eksp r 
tas pasisakė prieš tą siūlymą, 
[is siūlo plėsti Kanadoje veikian 
čia pensijų sistemą. Kanadoje, 
kaip žinoma, visi piliečiai, suka 
kę 70 metų amžiaus, gauna pen 
siją. Tai yra idealus principas. 
Tiktai reiktų, šiuo atveju, pen 
sijas mokėti ne 55 dol.. kaip da 
bar yra, bet — minimum pragy 
venimo dydžio. Pensijų klausi 
mas dabar jau yra parlamente, 
kuris klausimą ir spręs.

DARBO IR NEDARBO 
KLAUSIMAMS SPRĘSTI
Kanados parlamentas dabar 

tinėje sesijoje, min. pirm. J. 
Diefenbaker pasiūlius, sudalys 
specialų tam tikslui organą — 
Gamybinę Tarybą, kurios sūdė 
tin įeis pramonės, prekybos, vai 
džios, darbininkų sąjungų n 
dar kitu organizacijų atstovai. 
Šis organas veiks savarankiškai 
it spręs darbų išvystymo ir ne 
darbo naikinimo klausimus.

ĮKLIMPO IR KANADOS 
SAVARANKĖJIMO 

KLAUSIMAS
Yra noras, kad Kanada tap 

tų sav'«.r mki: nė, ir kad ji pa 
ti galėtų taisyti ;r tvarkyti savo 
konstitucijos reikalus,kai d.i 
bar veikiąs D. B. Aktas reika 
lauja, kad Kanados konstituu 
ja būtų tvarkoma Anglijos pa1 
lamento.

Deja, Saskatčevano provinci 
ios atstovai nesutiko su daugu 
mos provincijų nuomone, lodei 
šis klausimas nukeltas į 1961. 
rn. sausio 12 d.

NATŪRALAUS GAZO 
KOMPANIJA

oficialiai pranešė, kad žymia; 
pakilus natūraliųjų dujų sunau 
dojimui, susidarė galimybės su 
mažinti duju kainą: privaliems 
butams sumažinta 62%, preky 
bos įstaigoms 58%, pramonės 
įmonėms 73%.

KANADOS PREMJERAS 
DIEFENBAKER IŠKĖLĖ 
MINTI PERSVARSTYTI
NUSISTATYMĄ KINIJOS 

ATŽVILGIU.
Nors jis tiksliai nepasakė kas

— Senatorius Fulbright nu 
matomas JAV vaisi, sekreto 
rium.

— Popiežius Jonas XXI/I 
susilaukė 79 metų amžiaus. Jį 
lankė Macmillan.

nys, o ypač nepopuliaru ke’.l 
mokesčius.

Kanadoje mokesčių klausimą 
komplikuoja federalinės ir pr • 
vincijų valdžių santykiai. Fedc 
valinė valdžia nori gauti du: 
giau pajamų ir mažiau jų ati 
duoti piovincijoms, o provinci 
•Os — atvirkščiai.

Labai įdomiai Dicfenbake* > 
valdžia pasielgė paskutinėse 
derybose. Diefenbakeris pasu: 
lė provincijoms pačioms rinkt' 
iš gyventojų mokesčius ir ce,u 
ro valdžiai duoti tiktai sutarti, 
procente. Šis pasiūlymas pr 
ovincijų valdžios buvo netikę 
i; s. Be l<>, kadangi mokesči.,; 
rmkti labai nepopuliaru, t . 
daugumas jų pasisakė prieš ic 
deralinės valdžios pasiūlymą. 
Derybos atidėtos.
KANADOS VYRIAUSYBĖ 
SKELBIA EKONOMINIO 

IŠVYSTYMO PLANUS
Atidarant Kanados parlamen 

ta, :■ 'sto kalboje Kanados vy 
l iaus , bė paskelbė savo veiklos 
planu:; T lai atsiliepė opozicijos 
grupės — liberalų Pearson i. 
socialdemokratų Argbc. i'pač 
aštriai konservatorių valdžią 
kritikavo Pearson, daugiausia 
gulęs nedarbo augimo klausi 
mą.

Valdančios partijos min.s 
teriai dėstė savo planus, kurie 
numato ekonomikos vystymą ir 
jos augimą; kredito palengvini 
mus mažoms įmonėms, statybai, 
miestų kanalizacijos tikslams 
valdžios paramą ir kt. Tiems 
tikslams yra numatyti nauji šim 
tai milionų dolerių.

Ontario provincijos valdžia, 
kuri taip pat, kaip ir federalinė, 
yra konsei vatorių rankose, pi 
skelbė suderintą su centro vai 
džios tikslais darbų planą, ku 
ris taikomas ypač žiemos metui, 
kai sumažėja darbai. Ontario 
valdžia užsimojusi vesti dide 
litis kelių statybos, namų staty 
bos ir kitus darbus, kurie ma 
žins nedarbą.

— Turkija paskelbė amnesli 
ją politkaliniams, kurių palei 
džia apie 20,000.

I
P. VYTAUTUI BRUZGELEVIČIUI IR JO SESUTEI 

TAMULIENEI,
Jų brangiai mamytei,

A. f A. BRUZGELEVIČIENEI,

Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą.

Elė Renkytė.

POŽEMINIS TRAUKINYS 
MONTREALYJE

Juo rūpinasi majoras Drapeau 
kurį yra pažadėjęs išvesti majo 
ras Drapeau, bet kuo nelabai 
tikima, vis dėlto dabar stipriai 
judinamas pirmyn. Miesto sus: 
siekimo komisija jau patiekė 
metro planą. Viena to plano ii 
nija numatoma išilgai Montic 
alio miestą, kita — skersai mies 
tą. Pirmoji galines stotis ture 
tų: vakaruose Girourd ir rytu'.* 
se Pie IX. kila linija šiaurėje 
\ ouville ir nic tiese St. Jacqu

Be to pačiame miesto cento, 
yra dar papildoma linija nuo 
St. Catharine tarp Amherst ir 
St. - Laurent iki Champ-de-Ma 
rs ir Ivgiagreta pirmajai linijai 
iki McGill, nuo kur ji pasu 
ka Peel kryptimi ir eina iki She 
rbrooke gatvės. Šios dvi su pu 
puse trečios linijos, žinoma, r.ė 
apima viso miesto plotų, bet vis 
dėlto miesto susisiekimui labai 
daug patarnautų.

PREKYBOS RŪMAI
Montrealyje, kaip kasmet, pra 
ėjusią savaitę suruošė susipaži 
nimo pietus su etninėmis grupė 
mis. Nuo lietuvių buvo pakv es 
tas L. Stankevičius. Labai įdo 
mų pranešimą padarė vengras. 
Jis, remdamasis statistikos duo 
menimis, teigė, kad kiekvienas 
šeštas kanadietis yra naujakana 
dietis, ateivis.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
WINNIPEGO IR APYLIN

K1Ų LIETUVIAMS
Gruodžio 11 d., sekmadieni, 

tuojau vo pamaldų, visi renka 
mės į šv. Kazimiero lietuvių pa 
rapijos salę, kur įvyks K. L. 
B-nės Winnipeg© skyr. meti 
nis susirinkimas.

Čia girdėsite pranešimus anie 
skyriaus nuvektus diarbus I960 
m. ir išsirinksime 1961 metams 
valdybą. Gal vienas kitas, per 
eilę metų, bedirbdama., pa”<: 
go, gal vienam kitam įkyrėjo, 
nors savos tautos kančios ir S 
S šauksmai neleidžia to. Įtrauki 
me naujų jėgų, gyvesnio darbo, 
našesnio veikimo, kad tuo pa 
lengvintume savo pavergtai 
Lietuvai kančias ir duotume ja: 
ištvermės jas pernešti ir patys 
geriau susitvarkyti.

Tenebūna nė vieno Winnipe 
ge, bei jos apylinkėje lietuvio, 
kuris neišgirstų savos Tautos 
skundo bei kančios šaul.sm ’

Valdyba.
— NATO vadas gen. Nors 

ted pasiūlė NATO jėgas austip 
tinti atominiais ginklais.

SVEIKINIMAS iŠ 
TĖVYNĖS

Jį atvežė atvykęs mokytojas 
Brangūs lietuviai, prieš keliai 

savaites aš atvykau iš Lietuvos. 
Laikraščio puslapyje aš noriu 
pasveikinti visus lietuvi.us, at 
skirtus nuo Tėvynės.

Aš atvežiau sveikinimus iš 
senojo Vilniaus, gintai nės Pa 
langos, srauniosios Dubysos ir 
žilojo Nemuno. Prieš išvykstant 
į Vakarus man teko pabuvoti 
daugelyje vietų, kalbėtis su įvai 
riaušių profesijų žmonėmis. Ir 
jie visi prašė perduoti savo bto 
liamš štai ką: lietuvio dvasia 
dar nepalūžo. Lietuvio sąmonė 
sveika, jo širdyje Dievas dar gy 
vas.. Bet lietuvių tauta aimanuo 
ja. T u nekalbant apie žemės 
turtus, kurie taip tironiškai bu 
vo atimti, čia pat tvirtinant, 
kad tai daroma laisvu noru, dva 
sinis lietuvio turtas —• tikėjimas 
persekiojamas iš visų pus u. les 
tuvos kaimietis kaip didžiausią 
šventenybę laiko paslėjęs savo 
turėto, prakaitu ir ašarb'mis, o 
neretai ir krauju apšlakstyto že 
me» plotelio dokumentus. Lietu 
vis, kasdamas Magadano auk 
są ir drėkindamas Kara-Kumo 
dykumą, rytais kryžiumi save 
pažymėjęs, sukaupęs jėgas dar 
dieną, dar savaitę išlaikyti visus 
bandymus.

Man išvažiuojant, kaimynai 
žiūrėjo Į mane su neslepiamu 
pavydu. Nė vienas manęs neat 
kalbinėjo nevažiuoti, -išskyrus 
valdžios organus, kurie, išduo 
darni išvažiavimo leidimą, įspė 
jo: „Gal ir neblogai pagyvensi, 
bet pakentėsi, kol tau tarybinę 
dvasią išpurtins“. Atseit, pen 
kiolika metų mūsų įtakoj išgy 
venęs, ten būsi įtartinas. Bet 
apsiriko ir čia. Niekas man jos 
nepurto. Matyt, čia jau labai ge 
rai supranta, kaip nepatvariai 
visiems ta dvasia įkrėsta.

Teko kalbėtis su grįžusiais iš 
Argentinos. Paragvajaus ir ki 
tų šalių lietuviais. Neminėsiu jų 
pavaldžių. Kaip jie žiūrėjo Į 
mane, galintį išvykti. Jie pra 
šė atvykus pasakyti, kad pėsti 
dabar eitų atgal, bet jau per ', c 
lu.

Taigi, išvažiavau, kartu su 
palydančiaisiais ašarą nuo 
skruosto nubraukęs, ir perduo 
du laisviems lietuviams mūsų 
paslapčia išpuoselėtą viltį,' kad 
visoms kančioms turi būti ga 
las. Kazys Jurgaitis

— Haiti diktatorius .Duvalier 
ištrėmė vyskupą Poipiėr. apkiu 
tinęs jį davus komunistams p; 
nigų, kad nuverstų jo valdžią.

„N. L.” Sp. Balius - sausio 7 d. Slovakų salėje!
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ANTROJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ RUSUOS 
GYVENTOJAI BOLŠEVIKŲ JAU TRETĮ KARTĄ 

ŽIAURIAUSIAI APIPLĖŠIAMI

Vėl nuvertinamas sovietinis rublis — po Naujų Metu 
jis bus vertas tiktai 10 kapeikų.

,,Nepriklausomos Lietuvos” 
45 nr. Prano Daugino pasirašę 
tam laiške klausiama, kada gi 
pagaliau pasirodys knyga ang 
lų kalba „Vilnius Lietuvos gy 
venime“, kuriai St. Cathaimtv 
vilniečiai prieš penkeris metu* 
rinko aukas?

Kadangi aš pats aukas rili 
kau ir daugiausia tą knygą rėk 
įamavau, todėl turiu duot paaiš 
kinimą, žinoma kiek apie ją ži 
nau.

Šios knygos leidėjai yra ne 
St. Catharines, bet VKLS-gos 
Toronto skyrius. St. Catharines 
skyrius tik talkininkauja, nes 
tarp šių abiejų skyrių visą laiką 
vyksta artimas bendradarbiavi 
mas — vieni kitų darbus remia 
ir vieni kitiems talkininkauja. 
Dėl šios knygos ilgo užsitęsimo 
su Toronto skyriumi turėjau kc 
lėtą pasikalbėjimų ir esu paua 
ręs net aštresnių priekaištų.

Man žinomos knygos išleidi
Sovietų Rusijos rublis nėra 

pagrįstas aukso verte, kaip pri 
imta visose valstybėse, todėl 
faktinai jisai yra bevertis, ir tarp 
tautine prasme — popiergalis. 
Bet rusų rublis sovietijos ir jos 
pavergtųjų kraštų gyventojams 
duodamas kaip tikras pinigas, 
yra darbo žmonių apgausdinėji 
mas ir žiaurus jų išnaudojimas. 
Jau trečią kartą po Antrojo pa 
saulinio karo nuvertinamas ir 
tas bevertis sovietinis rublis. 
Nuo Naujųjų 1961 Metų, kai 
bus įvestas naujas rublis, dabar 
tinis rublis, kaip lapkričio 14 d. 
Maskva oficialiai paskelbė, nu 
vertinamas į 10 kapeikų. Tat 
visi Rusijos ir jos okupuotų 
kraštų gyventojai, kurie ligšiol 
turėjo rublį, nuo Naujų Metų 
turės tiktai 10 kapeikų. 90 ka 
jeikų sovietinė valdžia pasiima 
,au ir darbo žmonėms palieka 
tiktai 10 kapeikų. Ir taip ji da 
ro jau trečią kartą nuo 1945

Laikydamasi neva vakarietiš 
kos formos, Maskva skelbia, 
kad ligšiol buvęs rublis buvęs 
prilygintas 0,22286 gr. aukso 
vertei, nuo Naujų Metų būsiąs 
prilygintas 0,987412 gramų 
aukso vertei. Bet dabartinio rub 
lio santykis su būsimu nustaty 
tas kaip 1 prieš 10. Jeigu būtų 
laikomasi kokios nors logikos, 
tai naujojo rublio aukso vertė 
turėtų būti tokiu pat santykiu, 
t. y. kaip 1 prieš 10, arba auk 
so svoriu, kaip 0,22286 padau 
ginta 10 kartų, t. y. — 2,2286. 
Tat naujo rublio vertė auksu tu 
retų būti apie du gramus su 
viršum, o faktinai rublis įverti 
namas mažiau kaip vienu aukso 
gramu. Bet sovietiniuose skai 
čiavimuose logikos nėra pras 
mės jieškoti. Sovietijoje tėra vie 
na logika: kaip žmones mitriau 
apiplėšti, kaip nedamokėti už 
darbą ir kaip juos pajungti dik 
tatūros režimui.

mo užsitęsimo priežastys yra 
šios: kada buvo paskelbta, kad 
„Vilnius Lietuvos gyvenime“ 
bus leidžiama anglų kalba, ši 
knyga dar nebuvo paruošta an 
giiškai kalbančios visuomenės 
dvasiai ir kol buvo paruošta ii 
gokai užsitęsė ^rodos apie me 
tus laiko. Tiksliai negaliu paša 
kyti ir kitų datų, kur ji buvo su 
stojusi). Buvo išsiųsta į Anglį 
ją padaryt vertimą iš lietuvių Į 
anglų kalbą. Vėl nusiųsta į 
Ameriką patikrinti kalbą ir ištai 
syti, ištaisytos perrašymas ir pa 
ties autoriaus patikrinimas. 
Apytikriai tokių kelionių ši kny 
ga turėjo. Bet prieš metus ar 
pusantrų metų ji vistiek turėjo 
pasirodyti. Kodėl iki šiol ji vis 
dar nepasirodo, tą galėtų smul 
kiau paaiškinti tik Toronto sky 
rius.

Aš VKLS-gos Toronto sky 
rių dar kartą primygtinai pra 
šau: susimildami, gerbiamieji.

su šia knyga darykite kokią 
nors rodą. Jei negalite išleisti, 
'ai bent duokite paaiškinimą, ko 
dėl jos išleidimas taip ilgai už 
sitęsė? Aukavusieji dėl to neri 
mauja. Net ir VKLS-gos St. 
Catharines skyrius užklausimų 
yra gavęs iš Australijos ir Ang 
lijos. Šios knygos neišėjimas 
trukdo kitiems darbams ir bend 
rai atima iš visuomenės pasiti 
kėjimą. VKLS-ga jau pasiruo 
šusi leisti kitą knygą, rašytojo 
Fausto Kiršos redaguojamą Vii 
niaus metraštį, kuriam vėl bus 
reikalingos lėšos. Bet neužbai 
gus šios knygos leidimo yra di 
džiausią kliūtis kitam darbui 
pradėti.

Reikia atkreipti dėmeys ir į 
opoziciją, kuri ir be blogos va 
lios nepaisisekusį darbą visuo 
menės nustatymui prieš VK? S 
gą išnaudos iki smulkmenų. 
Kad ir šis Prano Daugino už 
klausimas nėra be tendencųos 
Sumini, kad šios knygos leidi 
mo šūkiu pasinaudodami išpo 
puliarino Jonines. O jau visie 
ms gerai žinoma, kad kelinti me 
tai dedamos pastangos Jonines 
suardyti. Jei ardymas nepasise 
kė kitomis priemonėmis, lai 
naudojama perilgai užtęstas ir 
neužbaigtas darbas — šiuo at 
veju — knygos neišleidimas.

Tuo pačiu parašu „Keleivio“ 
lapkričio 9 d. 45 Nr. korespon 
dencija brenda daug giliau. Pa 
grindiniu reikalu pastatyta ne 
knyga „Vilnius Lietuvos gyve 
nime“, bet VKLS-gos St. Cat 
harines skyrius ir Joninių rengi 
mas. Sufabrikuoti net tokie da 
lykai, kaip fantastinis vienų rne 
tų Joninių pelnas — 1.500 dol.. 
J. Diliui primetama, kad jis ne 
išduoda kaž kokių Joninių „pa 
slapčių”. (Lyg tai jis būtų pa 
rengimo Joninių savininkas), b. 
pirm. K. Bogušiui n buv. vice

Nukelta į 7-tą psl.

(Kelionės
2.
Frankfurto aerodrome prie 

lėktuvo atvažiuoja didelis aulu 
busas, į kurį ir įlipa visi kėlėt 
viai. Priveža jis prie aerodrom- 
pastato. Viduje kiekvenas past 
ima savo lagaminus, trumpas 
Kanados paso patikrinimas, (ba 
gažas netikrinimas, tik paklau 
siama, ar neturima ko nors ap 
muitavimui) ir štai įeini į lau 
kiamąjį. Čia nustembu „gepa 
eektregenų” gausumu, kurių 
kiekvienas siūlosi panešti tavo 
lagaminą. Pagalvoju — kur jūs 
visi buvote 1945-48 m„ kada 
papildant kuklią UNRA maistą, 
tekdavo važinėti po kaimus, už 
pildyti kuprinę vaisiais ir dar 
žovėm, užpildyti lagaminą k, 
tom žemiškom gėrybėm, ir pa 
Čiam nešioti... Visagalis pinigas 
atsiuntė šiand tuos žmone į ae 
rodromus, geležinkelių ir aulo 
busų storis, stipri nauja vakarų 
Vokietijos DM, nes jau aerod 
rome iškeitęs dalį dolerių, ga 
vau už kiekvieną po 4,16 DM., 
kai tuo tarpu tuoj po karo, juo 
doj rinkoj, dolerio kaina sica 
davo iki 400 RM.

Informacijos sk. paklausiau, 
kaip geriausia pasiekti Frank 
luito geležinkelio stotį (ae.o 
dromas yra beveik 9 km nuo 
miesto). Gaunu trumpą atsako
mą — autobusu arba taksi. Ab. 
susisiekimo priemonės stovi prie 
pastato. Pasirenku autobusą, 
kuris už 1,40 DM atveža mane

įspūdžiai)

į centrinę geležinkelio stotį. 
Jau lėktuve pasiteiravau apie 
traukinių tvarkaraštį Augsbur 
go link, tačiau, deja, pavėlavau 
į 10 vai. traukinį, einantį į 
Miuncheną. Turiu 2,30 vai. .ai 
ko iki seaknčio, tad išeinu į 
Frankfurto miestą.

Didelis judėjimas, nauji 
tatai, tramvajų bildesys pritina 
kia mane. Ir tie nauji pastatui, 
kažkaip nesiderina prie senų, 
gotiško stiliaus, aštriais stogais, 
namų. Vaikštau gatvėmis .i 
stebiuosi prekių gausumu, sir 
biuosi naujai alkutusia Vokieti 
ja. Žinau, kad Augsburge uū. 
siu tik 5 vai. 30 min. vakari, 
tad užeinu į krautuvę ir nuper 
ku gėlių mamos kapui papuoš 
ti. Už 6 chrizentemas, sumų 
ku 16 DM, (apie 4 dol.), o pa
davėja įteikdama jas sako ang 
liškai, kad ta mergaitė turi būti 
labai laiminga gaudama tokią 
gražią gėlių puokštę. Suspau
džia širdį ir gan piktokai voki? 
kai atsakau: tos gėlės nėra smi 
tos mergaitėms, bet branges 
niam žmogui už jas...

Bent pusvalandį prieš trou 
kinio išėjimą, pasijudinau va 
gonų link. Juk pokario metais, 
į vagonus tekdavo veržtis ir pr
iaugus, ypač Frankfurto stoty 
je. Šiandiena viso to jau nėra. 
Laisvai įeinu, laisvai, vienas, at 
sisėdu antros klasės vagone, 

Nukelta į 7-tą psl.

JUOKDARIAI...
KARVELIS BURKUOJA...

metų.
Atseit, kas penkeri metai so 

vietinė valdžia savo žmones api 
plėšia. Pavyzdžiui: kas pirmąjį 
penkmetį turėjo susitaupęs 
1000 rublių, po pirmojo rublio 
nuvertinimo liko su 100 rublių, 
po antrojo nuvertinimo liko lik 
tai su 10 rublių, o po trečio, da 
bartinio, nuvertinimo lieka tik 
tai su 1 rubliu! Tat, per 15 me 
tų sovietinis pilietis už tūkstan 
tį sutaupytų rublių, dabar gau 
na... tiktai vieną rublį! Tai to 
kia yra sovietinė teisybė darbo 
žmogui ir tokia gerovė ir tokia 
laimė.

Rusų valiuta tarptautinėje bir 
žije nekotiruojama. Bankai ru 
sų pinigų nepriima. Kanadoje 
juodojoje rinkoje šimtą rusiškų 
rublių parduoda už 2.50—3.50 
dolerius, tat vienas rusų rublis 
čia, spekuliatyvine kaina par 
duodamas, vertinamas apie 3 
kanadiškus centus. Tuo tarpu 
Maskvoje dabar paskelbta, kad 
amerikoniškas doleris bus ver 
tinamas kaip 90 rusiškų kapei 
kų, kitaip sakant, rublis prilygi 
namas beveik doleriui ir daro 
mas dar 10-čia kapeikų branges 
uis. Žinoma, tai galios tiktai 
Rusijoje, o Amerikoje rusiškas 
rublis yra visiškai bevertis, tik 
tai juodoje rinkoje parduoda 
mas už 3 centus.

Todėl po Naujųjų Metų So 
vietų Rusijos žmonėms ateina 
naujas apiplėšimas. Rusijos vai 
džia darbo žmonėms už daibą 
mokės jau ne rubliais, bet ka 
peikomis. Ir vietoje turėtų su 
taupytų rublių, gaus tiktai ka 
peikas. Ir tos naujos kapeikos, 
kaip matėme nebus padengtus 
auksu pilnai, o tiktai apie tceč 
daliu vertės. Tegul tas padengi 
mas yra fiktyvus, faktinai ne 
auksu, o tiktai žodžiu, bet net 
ir žodžiu busimojo naujo rub 
lio vertė nepadengiama pilnu 
pažadu, o aiktai trečdaliu.

Galima spėti, kad toks, nors 
ir žodinis, naujojo rublio paden 
girnas tiktai trečdaliu vertės, at 
eityje bus pretekstas naujam 
rublio nuvertinimui. Po 5 metų, 
darydama naują žmonių api 
plėšimą, sovietinė valdžia sa 
kys: Rublis ligšiol neturėjo pil 
no padengimo auksu, tai nau 
jas rublis jau bus padengtas 
auksu daugiau, ir todėl jis nu 
vertinamas į dešimt kapeikų...

Sovietija moka žmones eks 
preprijuoti! Tam gi ji diktatu 
ra. Tam gi ji bijo žmonių va 
lios. Tam gi ji žmones laiko 
„v ježovych rukavicach“.

Be ko kita, tai yra viena iš 
sovietinių rusų priemonių lai 
kyti tautas pavergime, kolonia 
lizme, vergijoje.

Ką rašo kiti
KODĖL AŠ REMIU PABALTIEČIUS?”>1

„Norges Handels og Sjofai 
ts Tidende“ (Oslo) įsidėjo pas! 
kalbėjimą su vienu savo redak 
torių, Terje Baalsrud, kuris ne 
seniai pagarsėjo tuo, kad gau 
tą iš Norvegijos žurnalistų s- 
gos 5.000 kronų premiją (ry 
šium su jo 50 metų sukaktim) 
paaukojo Pabaltijo tautų pabė 
geliams Švedijoje. Pasikalbeji 
me jis pareiškė: „Pabaltiečiai 
neturėjo tos laimės, kaip mes, 
po ilgų metų okupacijos, atgau 
ti laisvę. Aš nekartą tuo klausi 
mu esu rašęs šiame laikraštyje 
Savaime aišku, šiais 5.000 kro 
nų jie neatgaus laisvės, vis uėl 
to vienas kitas pabaltietis gales 
savo studijoms gauti stipendi 
ją. Bet svarbiausia, norima pa 
brėžti, kad mes trijų Pabaltijo 
kraštų ir tautų neužmiršome. 
Vien tik Švedijoje gyvena 30

tūkstančių pabaltieČių ir tik ke 
lėtas atsidūrė Norvegijoje. Aš 
tikiu, kad mano auka sudarys 
branduolį stambesniam fondui 
iš kurio būtų galima paremti pa 
baltiečius“.

PABALTIJO TAUTŲ 
NEREIKTŲ UŽMIRŠTI

„Vart Land“ (Oslo) ryšium 
su Lietuvos ir kitų Pabaltijo tau 
tų 20 metų pavergimo sukak 
tim įsidėjo straipsnį, kuriame ta 
gina norvegus neužmiršti Pa 
baltijo likimo. Neilgai toms tau 
toms teko džiaugtis laisve, išsi 
laisvinus iš carinės Rusijos re 
žimo. 1940 metais prasidėjo 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai dar 
skaudesnis — sovietinis — rėži 
mas. Maskva niekais sutrypė vi 
sas nepuolimo ir taikos sutartis. 
Tai turi gerai atsiminti kiekvie

nas norvegas, kad nepasiduotų 
suklaidinamas ir geriau įvertin 
tų laisvės vertę.

CHRUŠČIOVAS GALI 
APSIRIKTI

„Rias“ radias (Berlyn) lap 
kričio 10 d. davė Friedrich No 
perto komentarą ryšium su Kcn 
nedy išrinkimu naujuoju JAV 
prezidentu. Maskva savo propa 
gandoje išreiškė pasitenkinimą, 
kad „baigėsi Eisenhoweno 
era“, kurios metu, girdi, buvę 
sunku susitarti, kartu reiškiam 
viltį, kad su Kennedy būsią 
lengviau tartis. Bet kažin, ar 
Chruščiovas nesuklys dėl Ame 
rikos būsimos laikysenos kai ku 
riais klausimais, pavyzdžiui del 
sovietinio kolonializmo, dėl Pa 
baltijo? Ar jis neapsiriks lauk 
damas, kad Pabaltijo valstybių 
aneksija naujojo prezidento jau 
bus noriau pripažįstama kaip se 
nojo?

„NIEKAD NEPRIPAŽINSIU 
KOMPROMISO RYTŲ 

EUROPOS KLAUSIMAIS”
„Soir“ paskelbė pasikalbėji 

mą su naujai išrinktuoju JAV 
prezidentu Kennedy, kuris t. k. 
pareiškęs: „Aš niekad nepnpa 
žinsiu kompromiso, kuriuo bū 
tų Įamžintas sovietinis viešpata 
vimas Vokietijos dalyje ir Ry 
tų Europos valstybėse“. Kenne 
dy dar pareiškęs, kad jis sutin 
kas kitais metais ir su Chruščio 
vu susitikti, jei susitikimas bus 
atitinkamai parengtas ir jei »us 
bent kiek vilties kuriais nors 
svarbiais klausimais susitarti. 
Bet Sovietų Sąjunga prieš tai 
turi parodyti ir įrodyti savo ge 
ra valią, pabrėžia Kennedy. E.

VERONIKA ZLOTKIENĖ 
PASAKOJA APIE LIETUVĄ

Ročesterietė V. Zlotkienė, pa 
tekusi į Lietuvą kaip palanki so
vietinei Lietuvos okupacijai ii 
pritarianti Lietuvos kolonializ 
mui, sugrįžo visai prablaivėjusi 
ir atvirai pasakoja apie gyveni 
mą Lietuvoje.

Apie kolūkius — Veronika 
Zlotkiene giliai susijaudinusi sa 
ko: „Oi, Dieve, kaip jie ne 
mėgsta tų kolchozų”. Žmones 
atvirai skundėsi sunkiu gyveni 
mu. Kolchozų žmonės, daru;

ninkai, jos paklausti, ką ji ga 
linti grįžus apie juos nasaky'i 
prašė pasakyti visą teisybę. Sa 
ko, juk jūs matote, kaip mes gy 
vename ir kaip atrodome. Esą 
daugiau jau neturime nei ko pra 
rasti, nei kas gali blogiau arsi 
tikti“.

Tat V. Zlotkienė gerai apsi 
galvojusi kelionės metu dabai 
ir pasakoja teisybę.

V. .Zlotkienė savo kelione ia 
bai patenkinta, bet Lietuvoje 
patirti Įspūdžiai, žmonių varg -s 
ir jų nelaisvė ją sunkiai prislė 
gė, ir ji vis tų įspūdžių nega’in 
ti atsikratyti.

Dabar ji niekam nepataria j 
okupuotą Lietuvą važiuoti, nes 
vistiek nieko laisvai negalima 
pamatyti nei laisvai pakeliauti. 
Fabrikų ir Rochesteryje galinti 
pasižiūrėti. Tai esą tik nereikė 
lingas pinigų švaistymas.

Apie partizanus oficialiai kai 
bama kaip apie tariamus bandi 
tus, bet tarp keturių akių juos 
vadina partizanais.

Apie Amerikos lietuvius bu’ 
ševikus ir jų spaudą V. Zlotk-c 
nė Lietuvoje girdėjusi piktinau 
tis:

„Melagiai tie! „Laisvėje” vi 
są laiką melavo, kad dabar Lil 
tuvoje visi gerai gyvena ir jo 
kio išnaudojimo nėra“. Vienas 
sakęs: „Skaičiau „Laisvę“ ir 
„Vilnį“ 40 metų, bet dabar grį 
žęs Amerikon spjausiu tiem me 
lagiam į veidą ir daugiau lų 
laikraščių neskaitysiu“.

Du lietuviai vyrai buvo nuva 
žiavę tikslu pasilikti Lietuvoje, 
bet. . .

„kai apsilankė, pabuvojo, 
kai pamatė jų vadinamąjį „ro 
jaus gyvenimą“, tai pradingo 
noras pasilikti. Esą, geriau grįš 
ir iš čia dar labjau juos savo 
siuntiniais parems“.
Visi labai laukia pasikeitimo.

Rusai nemėgstami. Bet apie 
tai viešai negalima kalbėti.

Žmones tiek gatvėse, tiek 
viešbučiuose jieškodavo progos 
susitikti ir atvirai pasikalbėti 
apie lietuvių gyvenimą JAV. 
Viešbučiuose kalbėdavo laba, 
tyliai, nes V. Z. pastebėjusi, 
kad kambariuose, palubėje yra 
dvi - trys mikrofono skylutė*.

(Darb.)

Tūlas S. Karvelis, bet paukšt 
vanagiškai skraido. Girdi, „kol 
ūkiuose, kur yra trūkumų ir 
nedateklių, tai jau kaltė pačių 
kolūkiečių“... Atseit, partija u 
valdžia (kas yra tas pat) nieku 
dėta, jeigu kolūkiečio stogas 
kiauras ir lietus lyja jam ant 
lovos ir stalo. Valdžia ir parti 
ja viską, ką kolūkietis pagami 
na, pasiima už tokią kainą, ko 
kią j. pati paskiria, arba dova 
nai. O kai reikia gauti remontui 
medžiagų, neduoda leidimo. Te 
gul kolūkiečiui lietus į pirkią 
lyja, tegul langai bus kiauri.. 
Graži tvarka!

S. Karvelis burkuoja: „Į gy 
venvietes!“ Nes, „kurie buriasi 
į gyvenvietes, valdžia duoda 
paskolas labai lengvomis sąly 
gomis”... Taigi, valdžiai pasta 
tyk namus ir dar už tai jai su 
mokėk, nes ji už statybas pini 
gų neduoda, o duoda tiktai pas 
kolas... Tai kurioje gi kitoje pa 
šaulyje santvarkoje yra toks 
žiaurus žmogaus išnaudojimas? 
Karveli ir Bimba, pasakykite?

KODĖL ATEITIES, KODĖL 
NE DABARTIES?

Just. Marcinkevičius, ar iš 
naivumo, ar priverstas ar pa 
sipirkimo tikslais parašė Chruš 
čiovo garbinimo kultui duokliš 
ką panegiriką „Tegu niekad 
nerūdija arklas!” Jeigu privers 
tas — nuoširdi jam užuojauta. 
Jeigu naivumas — apgailestavi 
mas. Jeigu pasipirkimas — pa 
sibjaurėjimas!

Įdomu tačiau, kad Just. Mar 
cinkevičius toje panegirikoje 
kalba tiktai apie ateitį. „Tegu 
ateities žmogaus nepersekioja 
kraujo ir pelenų kvapas“. Ge 
rai. Taip ir turi būti. Bet... ko 
dėl šita J. Marcinkevičius pa 
lieka dabarčiai? Ateities žmo 
gus, reikia tikėti, nubloškęs žiau 
rias ir parazitines diktatūras, 
kaip sovietinę, susitvarkys, 
kad galėtų gyventi nepersek.u 
jamas kraujo ir pelenų kvapo. 
Bet kodėl dabarties žmogus, 
lyg Dievo skirta būtinybė, turi 
kvėpuoti kraujo kvapu?

Just. Marcinkevičius mini 
Buchenvaldą. Tai baisybė, tik 
rai. Bet kodėl Just. Marcinke 
vičius nemato artimesnių vie 
tų — Praveniškių, Katyno, Pa 
nevėžio ir kt.? Ar tai ne tie pa 
tys Buchenvaldai?

Buchenvaldas, Paneriai, Kau 
no IX fortas, Katynas, Pancvė 
žys, Praveniškės lygiai taip pat 
kvepia krauju ir pelenais. Ko 
dėl, Marcinkevičiau, Buchen 
valdas negerai, o kodėl Katy

nas gerai? Kodėl gerai ir Pra 
veniškės?!

ŽMONĖS BE TAUTOS BAN 
DO NUVERTINTI IR KITUS

Rusai neturi žodžio, kuriuo 
budinama tauta, todėl tą žodį 
pasiskolino iš vakariečių, ir tai 
yra žodis nacija - nation. Nors 
lietuviai turi savo žodį — tau 
ta, bet rusai, norėdami lietuvius 
nuvertinti, reikalauja aklo pa 
klusnumo, todėl ir lietuviai, vie 
toje savo tikro lietuviško žo 
džio, priversti vartoti svetimą 
žodį — nacija.

Kad rusai, amerikiečiai, kana 
diečiai neturi savų žodžių api 
budinti tautos sąvokai, tai yra 
natūralu, nes amerikiečiai, kana 
diečiai ir rusai savo tautos dar 
neturi, kol kas jie tėra didelis ki 
tų tautų mišinys, pav. rusai yra 
daugelio tautų mišinys — įvai 
rių kilčių slavų, lietuvių, (ga 
lindų, krivių, juotvingių, polo 
tėnų), didelės mongolų priemai 
šos ir 11. Panašiai yra ir su ame 
rikiečiais, kanadiečiais. Bet gi 
lietuviai yra viena iš tyriausių 
savaimingų tautų todėl turi ir 
savo tautai budinti žodį — tau 
ta. Tegul Bimba ir Mizara pa 
aiškina, kodėl lietuviai turi ak 
lai klausyti rusų ir prilygti jų 
atsilikimui?

BIMBA NEMATO 
IŠNAUDOTOJŲ

A. Bimba mėgsta kalbėti ne 
apie tą, apie ką reiktų kalbėti, 
bet kalba apie tą, kas nukreipia 
akis nuo tikrai reikalingo stebė 
ti objekto. Štai Bimba Laisvėje 
prabyla apie visiems žinomą da 
lyką: Nereikia išnaudojimo... 
Kas gi to nežino. Bet, užgieda 
jęs kaip gaidys, nukarkia kaip 
višta. Girdi, po spalio revoliucr 
jos Rusijoje atsivertęs kelias į 
naują erą, kurioje nėra išnaudo 
jimo.

Tegul gi Bimba paaiškina, 
kodėl gi po Antrojo pasaulinio 
karo toje Rusijoje per 15 me 
tų dabar daromas jau trečias 
rublio nuvertinimas? Kodėl so 
vietinė valdžia iš sovietinio pi 
liečia atima pinigus: pati pasi 
ima iš jo kišenės rublius, o 
jam palieka tiktai kapeikas? Ar 
gi tai ne išnaudojimas? Bimba, 
praplėšk gi akis, pats regėk ir 
kitų nemulkink. Ar gi bolševi 
kai jau riek Bimbos sukvailinti, 
kad nematytų, kaip jis juos mui 
kiną ir nematytų, kaip sovieti 
nė valdžia išnaudojo darbinin 
kus? Ar pinigų iš darbininkų at 
ėmimas neišnaudojimas? Bimba 
jau visai „užsiraportayo“...

Mandrapypkis.
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Ar poliomyelifas bus suvaldytus?
PASIKALBĖJIMAS SU MONTREALIO UNIVERSI 

TETO PROFESORIUM DR. V. PAVILANIU

Didžiai Gerbiamas Profeso 
riau, Tamsta besibaigiančią da 
bar vasarą turėjai didelę moksli 
nę kelionę į Europą ir joje. Ta 
proga Tamsta galėjai ją plačiai 
pamatyti, aplankyti jos vąlsty 
bes, susitikti daugeli mokslo, po 
litikos, visuomenės žmonių, žy 
mių kultūrininkų ir per tai 
Tamsta galėjai daug patirti. Sa 
vo ir NL skaitytojų vardu 
Tamstai būčiau labai dėkingas, 
jeigu Tamsta būtum malonus 
patirtais įspūdžiais pasidalinti 
su visuomene per ,,N. L-vą“. 
Gal tam tikslui galėčiau sugesti 
ionuoti klausimų? — buvo 

eiptasi į Prof. Dr. V. Pavila 
u}. Prof, maloniai sutikus, skel 
bianlas šis pasikalbėjimas.
—• Kaip dabar atrodo Europa? 

Ar daug yra įvykę pakitimų, pa 
lyginus su pokariniais laikais? 
— buvo pirmasis klausimas.

— Europą mes apleidome 
nar tuo laiku, kai visi kraštai 
buvo karo sunaikinti. Per 15 me 
tų nuo karo pabaigos, viskas pa 
sikeitė ir Europos kraštai įsijun 
gė j normalias vėžes. Trūku 
mas prekių ir maisto, kuris bu 
vo jaučiamas pokariniais me 
tais, jau pasibaigė. Krautuvė 
jieško pirkėjų. Europoj, kaip ir 
Amerikoj, visur matomi skelbi 
mai: „pirk dabar — mokėk vė 
liau“.

— Koki nauji reiškiniai Euro 
poje . atkreipė Tamstos didesnį 
dėmesį?

— Didelis ekonominis atgimi 
mas, augšta gamyba h didelis 
pagerėjimas pragyvenimo ly 
gio.

— Gal kokių naujų įdomės 
nių bei svarbesnių reiškinių te 
ko pastebėti kurių nors valsty 
bių politiniame ar socialiniame

gyvenime? Kaip iš arti atrodo 
Prancūzija, po de Gaulle re 
formų? Vokietija, Adenauerio 
vadovaujama? Šaedija, vėl rin 
kimus laimėjus socialdemokra 
tams? Ispanija, nepajėgianti nu 
sikratyti Franco diktatūros? 
Kodėl, manote, Švedijos rinki 
mus vėl laimėjo socialdemokra 
tai?

— Kiekvienas Europos kraš 
tas, kurį man teko lankyti, yra 
skirtingas, jau vien pagal gy 
ventojų charakterį, todėl, sun 
ku keliais sakiniais ar behdrai 
apibūdinti.

Prancūzija, dar vis turi tuos 
pačius sunkumus su Alžyru. 
Kiekvienas prancūzas yra indi 
vidualistas, ir gatvės žmonės tu 
ri savo skirtingą nuomonę, kaip 
tą klausimą sutvarkyti. Jie su 
tinka, kad kolonializmo amžius 
pasibaigė ir reikia pasitraukti iš 
kolonijų, bet Alžyrą jie laiko 
Prancūzijos dalimi. Kai pirmi 
prancūzai atsikėlė į Alžyrą, ten 
rado dykumas ir pelkes. Jie tas 
pelkes nusausino, dykumas irri 
gavo ir ten apsigyveno. Jie turi 
tokias pat teises ten pasilikti 
kaip ir arabai, kurie atsikėlė vė 
liau darbams. Prancūzijos di 
džiausią klaida, kad nesuteikė 
tiems arabams prancūzų pilie 
tybės prieš 10 metų. Tada Al 
žyro klausimo nebūtų buvę.

Nežiūrint Indokinijos pralai 
mėto karo, prarastų kolonijų ir 
dabartinio karo Alžyre, karo 
nugriauti miestai Prancūzijoje 
visiškai atstatyti. Paryžiaus prie 
miesty statomi dangoraižiai dar 
bininkams. Valiutos reforma ir 
,.stiprus“ frankas sustabdė in 
fliaciją.

Didžiausias ekonominis išsi 
vystymas matomas Vokietijoje. 
Pramonės ir prekybos centrai, 
kaip Frankfurtas, Hamburgas 
ir kiti visiškai atstatyti, moder 
niški miestai. Nauji namai yra 
moderniško, funkcionalaus sti 
liaus. Kiti miestai, kurie neturi 
pramonės, kaip Koblancas, dar 
mažai atstatyti ir juose karo pėd 
sakai matyti. Geriausias įrody 
mas Vokietijos pramonės išsi 
vystymo yra darbo jėgos sto 
ka. Per pokarinius metus iš ry 
tų Vokietijos į Vakarinę dalį 
perbėgo 13 mil. gyventojų, bet 
dar yra stoka darbininkų. Vo 
kietija įsiveža 30.000 italų pėr 
mėnesį. Kitas pavyzdys: Austri 
joje yra stoka inžinierių, nes vi 
sus naujai baigiančius Austrijos 
universtitetus, vokiečiai pasam 
do į savo fabrikus. Eilinis Vo 
kietijos darbininkas dabar per 
ka namus, televiziją ir automo 
bilį. Vokiečiai labai įvertina sa 

Nukelta į 6-tą psl.

CANADA

ŽINOK ITE SAVO TEISES
Legaliai isilesti imigrantai naudojasi tomis 

pačiomis teisėmis, kaip visi kiti kanadiečiai

KANADOS DARBDAVIAI DIDŽIOJE 

DAUGUMOJE YRA SĄŽININGI. DEJA, YRA 

IR TOKIŲ, KURIE BANDO IŠNAUDOTI 

IMIGRANTUS. KURIE GERAI NENUSIVO

KIA APIE SAVO TEISES.

SAUGOKITĖS NETEISINGŲ SAMDY

MO METODŲ. ŽIŪRĖKITE, KAD GAUTU

MĖTE JUMS PRIKLAUSANČIAS APMOKA

MAS ATOSTOGAS. STEBĖKITE. KAD AT

SKAITYMAI Iš JŪSŲ AI,GOS UŽ MAISTĄ 

IR BUTĄ NEBŪTŲ PERDĖTI. ATSISAKY

KITE BŪTI PRIVERSTAIS STREIKLAU

ŽIAIS. PATIKRINKITE SAVO NEDARBO 

DRAUDIMO (UNEMPLOYMENT INSU

RANCE) KNYGUTĘ IR ĮSITIKINKITE AR

JUMS PRIKLAUSANTYS ŽENKLAI YrA 
ĮKLIJUOTI.

NESIBIJOKITE ĮSTOTI Į PROFESINĘ 

UNIJĄ. TAI YRA JŪSŲ TEISĖ. NESIBIJO

KITE SAVO DARBDAVIO DEPORTACIJOS 

GRASINIMŲ

JEI TURITE KOKIŲ TEISĖTŲ DARBU 

SĄLYGAS LIEČIANČIŲ SKUNDŲ, KREIP

KITĖS PATARIMO PAS PROVINCIJOS PA

REIGŪNUS SAVOJE APYLINKĖJE. JEI 

JŪS NEŽINOTE KUR YRA PROVINCIJŲ 

PAREIGŪNAI, KREIPKTĖS PAS ARTI 

MIAUSĮ IMIGRACIJOS VALDININKĄ AR 

SUSISIEKITE SU SAVO TAUTINĖS GRU

PĖS PAREIGŪNAIS. JIE PADARYS VISKĄ, 

KAD JUMS PADĖJUS.

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.52-11

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

2.
Pagaliau Barvainiai prasiveržė pro fotoaparatą užtvaru a 

žingsniavo jau sodeliu. Visi suoliukai buvo užimti. Sėdėjo 
auklės su kūdikiais, seneliai su senelėmis ir jauni vaikina; 
jaunomis merginomis. Pora kariškos išvaizdos žmonių kalu; 
no aukles; Barvainis iš ženklų atpažino, kad tai ugniagesia;.

.— Tėte, noriu ant rankų, — pareiškė Gedukas.
— O aš noriu sėsti, — tarė Nijolė.
— Na, o tu, Viktorija? — paklausė Barvainis.
— Aš taip pat pavargau. Juk mes nepailsėjome nuo pa 

ties Žvėryno.
— O kaip tu kasdien vaikštai į darbą?
— Tai kas kita. Kai aš skubu, tai ne taip pavargstu. Be 

to, Šiandien apsiaviau batelius su augštais kulnais.
— Pati kalta.
— Žinau. Tau nepatinka augšti kulnai
— Labai patinka. Puikiai atrodai. Plauki kaip gulbė. Net 

'e gaisrininkai į tave žiūri.
— Mano širdis šalta, nėra ko gesinti. Be to, tu klysti, jie 

žiūri į aukles.
— Aš žiūriu į tave, — Barvainis pabrėžė „aš“.
— Ir baries dėl kulnų.
— Man tavęs gaila.
— Žinau.
— Mama, aš noriu sėstis, — pakartojo Nijolė.
— Tuoj grįšim namo. Sėsim Subačiaus gatvėj į autobusą.
— Tu tikrai nori grįžti namo, mama? — nustebo Barvai 

nis. — Siūlau papietauti kavinėj, Jaunimo sode.
Nijolė ėmė taip entuziastingai ploti,, kad Barvainiene lik 

truktelėjo pečiais ir sutiko. Gedukas taip pat ėmė pliaukšėti 
delnais, paleido tėvo kaklą ir vos nenukrito žemėn.

— Atsargiau, — sudraudė tėvas.
Ak, žavinga buvo toji bobų vasara: nuo medžių krite pa 

vieniai lapai, verpetavo ore visomis vaivorykštės spalvomis, o 
Ugniagesiai, sėdėjo jau šalia auklių — klasiškas nemarios mei 
lės paveikslas. Viktorija atsirėmė į medį, nusiavė batelį ir iš 

metė iš jo mažą akmenuką. Barvainis žiūrėjo j lankstų žmonos 
liemenį, nepajėgdamas atitraukti akių, lyg būtų lik šiandien 
pirmą kartą sutikęs tą moterį...

Ir štai jie vėl eina toliau, o Barvainis tebegalvoja: „Dieve 
mano! Devyneri metai, kai mes jau vedę. Ir kiekvieną dieną 
man atrodo, lyg matyčiau ją pirmą kartą. Kaip tai pavadinti? 
Meile? Žinoma, taip. O ji ar mane myli? Ha, kad guiėč.au 
tai žinoti! Manau, kad taip. Tačiau kodėl jos žvilgsnis toks 
pastoviai šaltas? Gal toks jau jos būdas? Bet juk pirmaisiais, 
gal ir antraisiais metais po vedybų jos žvilgsnis buvo kitoks. 
Aš gerai atsimenu jį. Kas gi pasikeitė? Niekas. Civilinės Oūklės 
įsisenėjimas. Vyras ir žmona. Ir taškas. O ar visose šeimose 
tas pats? Ir kodėl aš jos atžvilgiu toks pat šiandieną, kaip ir 
prieš devynerius mętu “.

Jie priėjo Jaunimo sodo vartus. Kavinėlė buvo čia pat, 
įeinant į sodą, po dešinei. Joje sukinėjosi kelios padavėjos, lyg 
paminklas .stūksojo bufetininkė, ir nesimatė nė vieno lankyto 
jo.

Meniu buvo gana neįvairus, bet vaikams tinkamas. Jie 
valgė blynelių su uogiene, grietinės su varške, o visa tai užgėrė 
gazuotais vaisvandeniais.

— Man atrodo, kad vaikai susirgs po tokios mišrainės, — 
pasakė Tomas. Jis jautėsi dar visiškai alkanas ir paprašė grikių 
košės, — jinai buvo įrašyta lapelyje. — Grikių košė tai skaniau 
sias valgis pasaulyje. Kaip tu manai, Viktorija?

— Kaip kam.
— O vaikai nesusirgs nuo tų vaisvandenių? Ir grietinės su 

varške?
— Juk tu mus Čia atvedei, mano vadove.
— Kodėl tu nepasipriešinai, mano karalaite?
— Ar aš tau kada nors priešinaus? Dėl vaisvandenių, 

kiekvienu atveju, priešintis neverta. Be to, manau, kad nesu 
sngs. Juk tu man pastoviai kartoji lotynišką patarlę.

__  Taip. Praesente doctore nihil nocet. Daktaro kompa 
nijoje niekas nekenkia.

___Tėtė pasakė mamai „mano karalaite“, Nijole, — paste 
bėjo Gedukas. — O kas tai yra „karalaitė“? IŠ pasakos?

— Taip, — atsakė Nijolė. — Iš brolių Grimų pasakų.
___Tu esi iš pasakos, mama, — tebečiauškėjo Gedukas. — 

Kai aš būsiu didelis, tau nupirksiu „Volgą“.
__ Kvailutis, — tarė mama ir pabučiavo Geduką į gaLą. 

Jo plaukai buvo šviesus, kvepėjo vaikų muilu ir dar kažkokiom 
žolėm.

— Man neša grikių košę, — nudžiugo Barvainis.
Po to visi kurį laiką tylėjo. Barvainis valgė. Į kavinę įė 

■o naujas svetys. Jis linktelėjo Barvainienei, ilgai rinkosi stalių 
ką ir atsisėdo tolimiausioje kertėje.

— Iš kur tu pažįsti Adomėną — paklausė Barvainis, seni 
damas šaukšteliu košės likučius. — Tu man nesakei, kad jį pa 
žįsti.

— Tu gi manęs neklausei. Pagaliau aŠ jo kaip ir nepažįa 
tu. Buvo prieš porą dienų labarotarijoje. Rodos, jis paskirtas 
į mūsų ligoninę.

— Kuo?
— Nežinau. Gal ordinatorium, o gal net skyriaus vedėju. 

Manęs jis nedomina. Jis, tur būt, pastebi, kad apie jį kalbam.
— Na ir kas? Tegul džiaugiasi. Mes juk neapkalbam jo.
— Tyliau, jis girdi...
— Nieko jis negirdi. O man spjaut į jį.
■— Bet aš su juo dirbsiu. Pagaliau — kuo jis tau nusikul 

to?
— Štai kam parūpo? Tai gal tu nori jam patikt. Viktorija?
— O kodėl ne? Moteris nori visiems patikti
— Ar neužtenka tik savo vyrui? „
— Ne. Tokiu atveju ir vyrui nepatiks. .
— Vadinasi, man pavojus. 4
— Ir tu bijai, Tomai?
— Šiaip sau. Truputį.
— Tai dar nieko. Truputį visada bijok.
— O tu, mano žmonele, dėl manęs nors truputį bijaisi?
— Aš, — Viktorija įsmeigė į savo vyrą tiriantį žvilgsnį. 

Tomas tai pajuto. Jam toptelėjo. „Koks ledinis žvilgsnius“ — 
Aš nesibijau, Tomai.

— Vadinasi, tu manęs nebemyli.
Priėjo padavėja. A
— Dar ką nors užsakysit?
— Ne, nieko. — Barvainis ėmė raustis kišenėse. —-O gal 

ką nors paimsi, Viktorija? Gal vaikams?
— Aš noriu ledų, — paprašė Gedukas
— Ir aš, ir aš ir aš! — ėmė šokinėti Nijolė.
— Ledų dar nėra, — padavėja su užuojauta p&sžiūrėjo į 

vaikus. — Gal dar bus. Juk. eisit, tur būt, suptis? Užeikit po 
valandos. Bus daugiau.

gui%25c4%2597%25c4%258d.au
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Sovietinis Lietuvos Romanas
PAČIŲ SOVIETININKŲ VETINIMU, DAR NEPASiE 

KĖ „BURŽUAZINIŲ” LAIKŲ LYGIO

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

(Čia duodami du jau sovietinės okupacijos laikų eilėras~.ui KULTŪRWt»KR0JVIKA 
tikslu pilniau nušviesti rašytojo asmenį)

Tvirta yra tiesa, kad vienas 
dalykas yra propaganda ir pūti 
mas tiesą temdančių dulkių n 
visai kiras dalykas yra gyvas.s 
gyvenimas ir realybė. Propa 
gandoje Lietuvos okupantas pu 
čia tirštas dulkes, o realybė pa 
aiškėja nuoga, kai tos dulkės 
nusėda. Gi dulkės ore ilgai nei' 
silaiko ir todėl tikrovė paaiškėja 
visai ryškiai.

Štai, M. Sluckis per du „Li 
teratūros ir Meno“ laikraščio 
numerius išvarė ilgiausi straips 
nį „Daugiau romanų — įvaire.' 
nių, įtaigesnių“, kuriame, nois 
ir vyniodamas sovietinį romaną 
į vatą, vis dėlto pasako ir daug 
teisybės. Pirmoji teisybė, kaip 
ją konstatuoja M. Sluckis, yra 
Ši;

„ •.. mūsų prozos forma, jos 
meninės išraiškos priemonės 
pastebimai ima atsilikti nuo pa 
žangiausio pasaulyje idėjinio 
jos turinio“ .. .

Žinoma, tai nepateisinimas, 
„pažangiausis pasaulyje idėjt 

nis turinys“ prilygstamumo 
prasme, bet tikrai yra atsiliKi 
mo pateisinimas, nes tas „pažan 
gumas“ rašytoją suvaržo nepra 
plėšiamais rėmais, nesulaužo 
mais varžtais, todėl M. Sluckis 
ir sako, kad sovietiniam romą 
□ui reikia „įtaigesnio turinio ir 
naujesnių meninių priemonių“.

M. Sluckis daro ir palygini 
mą su „buržuaziniais* rašyto 
jais;

„...ne Žemaitės ir Vaižgan 
to tradicijos blogos — savo lai 
ku jų žodis buvo ir naujas ir 
drąsus. Beje, ir dabar dar retai 
prilygstame jiems menine jė 
ga“.

Taigi!
Kur gi tat „tarybiniai“ iškili 

mai, pasiekimai? Ir kodėl toks 
žiaurus ir nekultūringas neigi 
mas visko, kas yra buvę nepri 
klausomybės laikais? Ar tam, 
Kad pateisintų atsilikimą ir meu 
kystę?

M. Sluckis, kol priėjo prie 
suminėtų išvadų, perėjo pei v 
są sovietinę, okupacijos diktuo 
jamąją, rašliavą. Jis ir konsta 
tuoja, kad visas tas atsilikimas 
pasidarė todėl, kad yra „išmin 
tingas Komunistų partijos va 
dovavimas kūrybiniam proce 
sui”, nors A. Sniečkus sako, 
kad kompartija „ryžtingai kovo 
ja prieš administravimą ir ko 
mand avimą literatūrai ir me 
nui“. Čia, žinoma, nieko nuosta 
baus, nes bolševikai visą laiką 
skęsta meluose ir jiemf priešė) 
ravimuose. M. Sluckis, ne A 
Sniečkus čia sako teisybę.

Štai ką apie atsilikimą sako 
M. Sluckis: Vienuolio „Puo 
džiunkiemis“ turi „visą eilę rim 
tų trūkumų“; A. Venclovos

„Gimimo dienoje“ vaizdai „gry 
nai reportažiški, be įdomesnių 
detalių ir niuansų“; A. Jonyno 
..Priemiesčio žmonės“ ir „Ro 
žės žydi raudonai“ „sukirpti jie 
pagal vieną matą, pagal vienę 
jau senokai įsigalėjusį literatu 
rinj būdą”; A. Venclovos „Gi 
mirno dienos“ ir H. Korsakie 
nės „Laikinosios sostinės” korr. 
pozicija „labai gimininga”. M. 
Sluckis sumini ir daugiau faktų 
ir konstatuoja, kad „naujo tipo 
romano nėra, o gyvenimas jau 
diktuoja būtinumą jį turėti**. 
Tat, visai aiški Lietuvoje romą 
no krizė.

Išeiti iš šios krizės M. Šiuo 
kis siūlo pasidairyti rašytojams 
į kitus kūrybos žanrus Marėm 

kevičiaus, Mieželaičio. Deguty 
tės lyriką ir siūlo temas iš 19hx 
metų „buržuazinių nacionans 
tų” veiksmų. Bet kas imsis to 
kių slidžių temų?

M. Sluckis, be ko kita užs: 
mena;

„Pagaliau ar nacionalinės spe 
cifikos klausimas jau nebeegzis 
tuoja?”

Bet čia M. Sluckiui ir jo ais 
tovaujamiems rašytojams kelią 
pastoja Suslov, kuris pareiškė, 
kad ne nacionalinės specifikos 
reikalauja Maskva, bet reika 
lauja atsisakyti specifikos ir p»I 
dyti kompartijos CK nurody 
mus. Ne specifika, o susilieji 
mu — asimiliacija reikia rūpu; 
tis. Tokia kolonijinė Maskvos 
valia.

Akivaizdoje šios painiavos, 
šių prieštaravimų, atsidūrus 
tarp propagandos ir realybės, 
Lietuvos rašytojas romanistas 
atsiduria okupacijos tinkle, 
kaip musė voro tinkle, kuriame 
nei pajudėti negalima. Todėl, 
vykdant profesinį pasirinkimą, 
bandoma be aiškių kelių, be aiš 
kių tikslų, supančiotomis kojo 
mis, ir surakintomis rankomis, 
sukvailinta propagandos ir jos 
painiavų galva, — kokia gali 
būti kūryba bendrai?

Rašo, kad reikia rašyti, nes 
pagal paskutinį sovietinį šūkį: 
Kas nedirba, tas ir nevalgo. Bet 
tas darbas, kaip rusai sako 
„spustia rukava“. O kas non 
rimtai dirbti, neturi galimybių. 
Tie darbai nepriimami. Todėl • 
Putino romano „Sukilėliai“ ant 
ras tomas vis nepasirodo.

Nėra sunkesnės tautos pade 
ties, kaip okupacija ir kolonia 
lizmas, ypač sovietinio kietumo 
ir žiaurumo kolonializmas.
• Aktorius Šernas praėjusį šeš 
tadienį dalyvavo linksmame iii 
me, kuris buvo rodomas Mont 
realio prancūzų televizijoje.
• Alė Rūta priimta į Holly v c 
do oficialių žurnalistų eiles Ii 
gavo teisę lankyti jo įmones.

Žemei gimtajai
DAILININKO DAGIO 

DARBŲ PARODA
RASTI NEŽNOMI K. M. 
ČIURLIONIO KORINIAI

Meluotų, kas sakytų.
Kad aš tavęs nuo pat jaunystės nemylėjau.
Kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą
Aš su tavim džiaugiausi.
Su tavim kentėjau.
Ir daug viltingų pažadų po tavo kojų. 
Buities keliais klajodamas, aukojau.

Dabar, kai saulė gęsta vakaruos. 
Aš vėlei prie tavęs kaip motinos glaudžiuos, 
Praėjusių dienų svajonėm gyvenu, 
Džiaugiuosi tuo, kas buvo ištesėta. 
Ir gaila to, kas buvo vien žadėta, 
O virto vien tik sauja pilkųjų pelenų.

Menu aš daug juodų dienų
Ir šviesųjį po audros rytą,
Kai tu it vargdienė našlaitė.
Suvarginta ir įbauginta.
Ryžtingai pakilai ir nuėjai kartu
Statyti naujojo pasaulio
Šeimoj išlaisvintų tautų.

Dabar man gera su tavim
Laisvai džiaugsmingai atsikvėpti 
Žvilgsniu plačias dirvas aprėpti, 
Pavydulingai ežiomis neišraižytas, 
Kur plotai auksavarpio javo 
Saulėteky kaip jūra subangavo.

Lig pat mirties budėsiu su tavim. 
Su sielvarto ir džiugesio mintim. 
Mane syvai tavieji išmaitino.
Kaip sūnų tu lig šiol mane globoji, 
Ir laimės didesnės širdis nežino, 
Kaip džiaugtis su tavim, 
Tu mano žeme, motina gimtoji.

J didelį ir augštą kalną

Prieš daugel metų 
Šventadienių tyliaisiais vakarais 
Aš mėgdavau nuo tėviškės kalnelio 
Žvilgsniu apimt gimtinės plotą, 
Čionai kalvų, ten mėlynų šilų 
Ii temstančios padangės apribotą.

Aš mėgdavau viršūnėje kalnelio 
Jo šiurkščioje žolėj vangiai priglusti, 
Geltonų kačpėdėlių ir rusvų čiobrelių 
Aitrius kvapus krūtinėje pajusti. 
Ir buvo taip tylu, ramu aplinkui, — 
Tik apačioj lengvutis rūkas slinko 
Tik tėviškės pirkia pro ūkaną bolavo, 
Ir viršum stogo dūmas vinguriavo.

Po daugel metų
Aš įkopiau į kitą augštą kalną. 
Manos buities visi keliai ten traukė, 
Pavasaringos audros ten viliojo, 
Ir skrisdami padange paukščiai šaukė. 
Aš įkopiau į kalną augštą, statų, — 
Ir štai naują, švytintį pasaulį 
Nustebę akys mato.

Į begalinį tolį 
Pasistūmėjo horizontų ribos. 
Ir žemės pakarščiai melsvam ūke nulinko.
Nėra ribų nė ten.
Veržli mintis jieškojimų keliuos
Nei žemėj, nei padangėj kliūčių nesutinka.

Antai gimtasis kraštas
Lyg kilimas spalvotais raštais tįso. 
Ir jo keliai - takeliai vingių vingiais 
Į tolimas padanges prasiskverbt išdrįso. 
Ir ten matau aš naujo amžiaus žmogų, 
Bekopiantį augštyn iš po šiaudinio stogo.

Einu tolyn ir aš.

Toronte atidaroma gruodžio i 
dieną ir tęsis iki gruodžio 11 die 
nos.

P. Dagys yra gimęs 1905 m. 
1927 m. baigė gimnaziją u 5 
metus studijavo skulptūrą, t„ 
pybą, akvarelę ir filosofiją. Nuo 
1932 metų p. Dagys buvo me 
no mokytoju iki 19a4 in„ kada 
pasitraukė iš tėvynės. 1947 met 
tais iš Vokietijos persikėlė į 
Angliją, kur Londone gyveni, 
4 metus, po to atvyko į Kana 
dą. Čia jis dalyvavo daugelyje 
parodų Kanados ir JAV mies 
tuose. Daugiausia darbų jis yr« 
sukūrės kaip medžio skuJptu 
ritis.

Gruodžio 1 d. atidaroma pu 
rodą jo namuose, 78 Chelsea 
Avenue, Toionto 9. Bus atida 
ryta kasdien nuo 10 vol. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Tautiečiai, 
aplankykite šio darbingo ir 
gabaus menininko darbų pare 
dą, kurioje bus aliejinės tapy 
bos ir medžio skulptūros darbų. 
Paroda bus įdomi.

GRAŽIAUSIAI PASIRODĖ 
J. ŠILEIKIS

Augsburgo - Oberhausen vj 
kiečių šachmatų klubas šiuo me 
tu praveda didelį turnyrą, ku 
riame gražiai pasirodė lietuvis 
J. Šileikis, užimdamas lentelėje 
iš šešiolikos dalyvių, ketvirtą 
vietą. Tame klube jis eina ad 
ministralonaus pareigas, keletą 
kartų atstovavęs net ir Augs 
burgo rinktinę jos rungtynėse 
prieš kitus miestus. Mūsiškis 
gražiai garsina Lietuvos vardą, 
nes vokiečių tarpe jis pažįsta 
mas yra tik kaip „Litauer“.

VILNIAUS UNVERSITETO 
OBSERVATORIJAI

Lietuvos mokslų akademijos 
darbuotojai V. Straižys ir V. 
Jascevičius sukonstruavo di 
džiausi Pabaltijo valstybėse te 
leskopą, kuris duos galimyoę 
dirbti mokslinį darbą.

• Paryžiaus Grand opera teai 
ro solistai šokėjai viešėjo Lietu 
voje ir dalyvavo eilėje baletų— 
tai buvo Ivet Sovire ir Jul.us 
Algarovas, kurie šoko Vilniaus 
operos ir baleto teatre. A. Ruz 
gaitė juos labai iŠgiria.

Negrįšiu atgalios.

S. Kymantaitės - Čiurliomc 
nės bibliotekoje ir K. M. Čiur 
lionio brolio, Povilo Čiurlionio, 
archyve rasti ligšiol nespausdio 
ti ir didžia dalimi visai nežino 
mi K. M. Čiurlionio kūriniai — 
vokaliniai ir instrumentalimai: 
4 sąsiuviniai liaudies dainų cho 
rui bei fortepionui su keletu p.c 
liudų, Sanctus, De profundis, 
keletas sąsiuvinėlių su pratylu 
mis ir viename jų — keletas oi- 
ginalių kūrinių, 12 kanonų ir r 
fugos, tema ir 20 variacijų for 
tepionui, kompozicijų knyga iš 
studijų Leipcigo konservaioii 
joje — per 30 kanonų, 10 fig^ 
fortepionui ir fuga „Kyrie“ cn • 
rui, 8 fortepioninės fugos — su 
dėtingos ir meistriškos. Rašyda 
mas apie šį vertingą radirų, 
čiurliomologas V. Landsbergis, 
sako, kad dalis radinio bus įda 
mi pianistams, daug kas (kanu 
nai ir kt.) pravers fortepiono pe 
dagogams, o viskas aplamai — 
didžiai vertingas radinys“.

JIEŠKOMAS LIETUVIŲ 
POLITIKOS CENTRO

LAIŠKAS
I-jo didžiojo karo pradžioje 

Vilniuje buvo įkurtas Lietuvių 
Politikos Centras. Tarpe kitų 
darbų, jis nutarė susisiekti su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių organizacijomis. Ka 
dangi karo melu paštu siunčia 
moji korespondencija buvo 
kontroliuojama, tad M. Yčus 
1914 m. spalio mėn. pradžioje 
Lietuvių Politikos Centro sure 
daguotą raštą išgabeno į Švedi 
jos miestelį Haparandą. Ten jį 
multiplikavo ir su savo lydraš 
čiu pasiuntė Jungtinių Ameri 
kos Valstybių lietuvių veikė 
iams: Balučiui, Račkauskui, 
Šliūpui, kun. Serafinui, kun. Ži 
linskui, Gabriui (kuris tuo me 
tu čia buvo) ir dar kai kam.

Šis L, P. Centro laiškas sku 
biai reikalingas Pasaulio Lietu 
vių Archyvui. Jei kas turėtų ir 
norėtų paskolinti mokslo reika 
iui panaudoti, prašoma siųsti 
šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių 
Archyvas, 2601 W. Marquette 
Rd., Chicago 29, Ill. Panaudo 
jus, tuoj bus grąžintas, jei ne 
ous parašyta, kad jis dovanoja 
mas Pasaulio Lietuvių Archy 
vui.

Nėra šios žemės sūnui gražesnės dalios, 
Kaip siekt į priekį ir į viršų kilti 
Ir dideliais troškimais nebenusivilti.
. . . Antai ten dunkso tėviškės kalnelis — 
Pakvipo kačpėdėlės ir rausvi čiobreliai. . . 
Lydėjo jie mane nuo tolimos jaunystės, 
Telydi ir toliau
Į didelį ir augštą kalną.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
2.

PROLOGAS DANGUJE
(Dievas, Jo Dangiškoji Kariauna, po to 

Mefistofelis, trys archangelai)

RAFAELIS
Keliu nubrėžtu saulė rieda, 
Perkūnų dūžiais griausdama. 
Ir kaip seniau, didingai gieda, 
Visatos choro lydima.
Jos orume jėgų sau semias 
Nustebę Dievo angelai.
Visad jauni dangaus ir žemės 
Nežūstantieji veikalai!

GABRIELIUS
Akis pagauti vos įstengia, 
Kaip sukas žemės planeta, . . 
Uolų papėdėn vilnys ritas, 
Banga užbėga ant bangos, 
Išlekia jūra ir granitas 
Aplink, aplink be atvangos,

MYKOLAS
Ir laukuose, ir vandenyne 
Riaumojo vėtros prieš mane. 
Pasaulį rūsčiai apkabinę 
Jėgų slaptingų grandine. 
Griaustiniui dundant žaibas žėri, 
Ir verčias dūmai iš liepsnos. . . 
Bet mes ramiai sutinkam gėrį 
Taikingos Viešpačio dienos.

VISI TRYS
Tavy jėgų nuo amžių semias, 
Tau lenkias angelai visi;

Kuriniuose dangaus ir žemės 
Didus ir gyvas tu esi!

MEFISTOFELIS
Štai vėl, o Dieve, aš tave matau. 
Aš atskubėjau Čia, į rojų, 
Nes mūsų reikalai parupo tau: 
Juk mudu, rods, gyvename geruoju! 
Deja, frazes kalbėti iŠKilmas, 
Kaip šitie angelai, menkai temoku. 
Tu pirmas imtum juoktis iš manęs, 
Jeigu nebūtum jau pamiršęs juoko. 
Planetom aš nesidomiu visai;
Bet apie žmogų šnekteit — ne pro šalį: 
Pasaulio viešpats jaučiasi jisai, 
O niekaip iš bėdų išbrist negali. . .
Tas keistas sutvėrimas, patikėk. 
Per amžius nepasikeitė nė kiek! 
Kam tu davei jam kibirkštėlę šventą, 
Kurią protu vadinti mėgsta jis. 
Nors elgiasi bjauriau kaip gyvulys? 
Be jos, gal būt, geriau jisai gyventų. . . 
Nepyk, bet jis man baisiai panašus 
Į žiogą ilgakojį: pastreksena, 
Pamiklina truputį sparnučius — 
Ir traukia vėl giesmelę savo seną. 
Kad bent ramiai murksotų sau žolėj, 
Visur nekištų nosies įžūliai!

DIEVAS
Jau pabaigei? Kodėl, man pasakyki, 
Tu skųstis ateini kiekvieną sykį? 
Nejaugi viskas žemėje blogai?

MEFISTOFELIS
Taip, Viešpatie, tenai vieni vargai; 
Visokios negalės taip žmogų nustekeno, 
Jog net man žiūrėt į jį graudu.

DIEVAS
Pažįsti Faustą? _

MEFISTOFELIS
Daktarą?

DIEVAS
Jis mano 

Žemiausias tarnas.

MEFISTOFELIS
Nuostabiu būdu 

Tas pusprotis tarnauja savo ponui! 
Matyt, jį kokie apsėdo monai, 
Kad negeria ir nebevalgo jis 
Ir kažin kur klajoja mintimis. 
Jisai pasauly jieško rojaus džiaugsmo, 
Žvaigždžių skaidriausių prašo iš dangaus, 
Tačiau nei šio, nei to negaus 
Ir nenumaldys niekad savo skaumo.

DIEVAS
Taip, jis tamsybėj klaidžioja; bet aš 
Savajam tarnui šviesą tuoj atskleisiu. 
Juk sodininkas žino, kokį vaisių 
Jo laistomas medelis jam atneš.

MEFISTOFELIS
Kertu lažybų, jog kurią nors dieną. 
Aš jį paveršiu iš tavęs vis viena, 
Jei man tiktai leidimas duotas bus.

DIEVAS
Daryk ką nori, rodyk savo galią. 
Kol jis gyvena žemėje. Žmogus 
Per klystkelius suranda tikrą kelią.

MEFISTOFELIS
Širdingai jums dėkoju: nelabai 
Patinka man lavonai ir grabai; 
Nemėgstu su numirėliais tąsytis! 
Kaip katę traukia prie pelių. 
Taip traukia velnią prie šviežios mėsytės.

DIEVAS
Gerai, tau patikėti jį galiu: 
Valdyk jo sielą, jeigu trokšti, — 
Klaidink, mėgink bedugnėn ją nublokšti! 
Žinok tačiau, kad nepadės tau nieks: 
Tauri žmogaus dvasia pati savaime 
Vis vien tiesos ir gėrio sieks.

MEFISTOFELIS
Galvoji, kad mane pagavo baimė? 
Einu lažybų: turi kristi jis!
O, kaip džiaugsmingai krykštaus man širdis, 
Kada galų gale tas jūsų mulkis 
Laižys, rangydamasis, dulkes 
It mano gerbiama teta angis!

DIEVAS
Tuomet tu pas mane ateik laisvai: 
Su tavimi aš bendrą kalbą rasiu. . . 
Juk iš visų neigimo dvasių 
Tu ligi šiol mieliausias man buvai. 
Žmogus yra ištyžęs, greit apsnūsta, 
Ir jam išjudint gero kipšo reik. 
Esi šmaikštus, guvus ir sumanus tu, 
Tad imkis darbo, šelmi! Drąsiai veik* — 
O jums, dangaus vaikai sparnuoti, 
Jums dera grožį idevišką dainuoti!
Apgaubkit meile angeliška tai, 
Kas tyro, klesti ir stipru iš seno, 
O visa, kas dar migloje plevena, 
Jūs saugokite mintyse šventai. 
(Dangus užsidaro, archangelai išsiskirsto)

MEFISTOFELIS
(vienas pats) 

Kai aš kalbu su senuku. 
Elgiuosi visada be galo švelniai. 
Jisai nemažas ponas, ir smagu, 
Kad vaidytis su juo netenka velniui.

Bus daugiau.
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P. Deschamps
Laikrodininkas — Auksakalys

KULTŪRINĖ
Atkelta iš

LIETUVOS VĖLIAVA NUC 
LAT PUOŠ ROSARIO 

ROTUŠĘ
Argentinos rnilioninio miesto 

dienraštis ,,La Capital“ plač'ui 
panešė apie lietuvių dalyvavi 
.ią Argentinoje gyvenanjių tau 
tų parodoje. Lietuvos himno 
tekstas, vytis ii vėliava, gražiai 
įrėminti, esą patalpinti visam 
laikui Rosario miesto rotušėje. 
Lietuvių atstovai įsirašė į mies 
to aukso knygą. Lietuviams, da 
lyvavusiems tame parengime, 
įteiktos įvairios dovanos. E.
©. Dail. Pr. Gailiaus kūriniu pa 
rodos atidaryman Miunchene, 
tautų susisiekimo rūmuose, lap 
kričio 11 d. susirinko daug pa 
baltiečių ir kitų tautų svečių, 
kurie dideliu susidomėjimu susi 
Dažino su šio dailininko darbais. 
Įžengiamąjį žodį tarė Baltų d 
jos Vokietijoje gen. sekr. Grc 

ebaum, kūrinius paaiškino dt.
v. Rėklaitis. E.

V. KRĖVĖS ANTKAPIO
Šoninėje briaunoje buvo iširai 
tas angliškas įrašas: Erected iii 
memory of the great Lithua 
nian author by his cauntrymen. 
Taigi dabar ir nelietuviai Phila 
delprijos Sv. Kryžiaus kapiniu 
lankytojai galės žinoti, kad ten 
palaidotas žymusis lietuvių ra 
šytojas. Krėvės paminklo staty 
mo komiteto kasoje likę 52.3 7 
dol. paskirti Vasario 16 d. Gini 
nazijari, o įvairi dokumentinė 
medžiaga perduota Pasatui j 
Lietuvių archyvui Čikagoje. 
Tuo būdu komitetas, kurį suda 
rė A. Jurskis, M. Krasauskaūė. 
V. Maciūnas, V. Mykolaitis, K 
Ostrauskas, J. Puzinas ir A. Va 
sys, baigė savo darba. Antka 
pis iškaltas skulpt. P. Vaški.. 
pagal arch. J. Muloko projektą.

• Dail. Viesulas Romas prade 
jo dėstyti grafiką Pliiladelpnii, 
Temple universitete.

KRONIKA...
4-to pusi.
NAUJASIS TORONTO 12 

MILIONU VERTĖS 
TEATRAS

O’Keef Centre yra miesto pasi 
didžiavimas. Jo salių akustika n 
fojė erdvumas ir ištaigingumas 
neturi sau lygaus Šiauiės Ame 
rikoje. Šis teatras tarnauja op“ 
rų, simfoninių koncertų ir oa 
lėtų pastatymams ir bendra, 
augštesnės klasės menui rėpi e 
zentuoti. Jo globėjais yra vy 
riausi Toronto pareigūnai John 
Mackay (gubernatorius), Les 
lie Frost, Nathan Philipps 
Fred Gardiner.

Šiemet teatre koncertavo V. 
siems gerai žinoma jau gęstanti 
žvaigždė Marlene Dietrich. Pu 
moję dalyje 12 smuikininkų or 
kestras virtuoziškai išpildė eilę 
meliodijų ir mišrus baletas pašo 
ko keletą gyvų, daugiau į akro 
batiką panašių šokių.

Visą antrąją koncerto dalį L 
pildė viena Marlena Dietrica 
amerikoniškomis kabaretų o u 
nomis. Ji padainavo taip pat ke 
lėtą gražesnių prancūziškų da, 
nų ir vieną vokiškai.

Nors ši artistė jau per 60 me 
tų amžiaus, jos išvaizda nedaug 
pasikeitusi, kaip buvo matyta 
filmuose, tačiau jos balsas y'd 
be švelnumo ir skambesio.

Nežiūrint to, kanadiečiams ;• 
patiko, ypatingai išpildžius jos 
filmose girdėtus šlagerius.

Užbaigus koncertą, publika 
sukėlė dideles ovacijas ir artis 
tė turėjo bent 10 kartų išeiti į 
sceną. P. L.
KANADOS MENININKAI 

DIRBA VITRAŽUS
Daugiau kaip 4.000 spalvoto 

stiklo gabalėlių buvo sudėti kiu 
von kuriant biblišką sceną, ku 
ri buvo patalpinta Loretta Ko 
ledžo Toronte didžiuliame lai 
ge. Tai buvo miss Yvone Wil 
liams darbas. Ji yra vitražų me 
nininkė ir su keturiais pagelbi

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I BAL TtC
g Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
$ ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
I SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U C I U L I S 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
ė Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
$ Lietuviams nuolaida.
£ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
f Montreal, P. Q., Teks DO 6-3884.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. I

Kaufman's Woollens &Textiles
PARDUODAME URMO KAINOMIS geriausias anglis 
kas medžiagas vyrišk. ir moterišk. kostiumams ir paltams

SPECIALIAI

SIUNTINIAMS LIETUVON
tomis pačiomis kainomis, kaip mūsų urmo sandėlyje 

KATEX WOOLLENS & TEXTILE CO.
Kalbame lietuviškai 

Mūsų šūki s yra.
1) malonus patarnavimas, 2) geros medžiagos,

3) geros kainos.
Taip pat urmo kainomis priimame užsakymus ir parduodame 
gatavus vyriškus ir moteriškus kostiumus ir paltu., iš mūsų

Įmonės
OSMODE CLOTHING & HAND-MAID TAILORING

Pas mus taip pat urmo kainomis gausite vyriškus moteriškas 
ir vaikiškus baltinius ir visokias kitas medžiagas.

Kviečiame įsitikinti, kad čia perkant sutaupysite.
Savininkas Ch. Kaufmanas,

buvusio Audinių fabriko Liteks Kaune, Gedimine gt. 5, 
vedėjas per 20 metų

Edifice — CENTRALE — Building ©

7624 CENTRAL LASALLE, X
ft

DAR VIENAS ATSIŠAUKI 
MAS J BROLIUS IR SESES 

LIETUVIUS.
Brangūs broliai ir sesės, lietu 

viai, labai jums aš daug dėkoj-a 
už užsisakymą pas mane Karu, 
lienės Mikaldos Sabijos prana 
šavimų knygutės ir jūsų prisius 
tas aukas laisvės kovų invalidui, 
palikusiam be darbo ir be svei 
katos svetimame krašte. Labai 
jūsų nuolankiai prašau ir toliau 
manęs nepamiršti ir užsisakyti 
jųjų daugiau. Vėliau bus vi 
siems jums atskira padėka per 
lietuvišką spaudą.

Daugumas rašote man laiš 
kur ir teirajatės, kada bus iš 
leista mano paties Prisiminimą 
knygutė. Turiu apie tai praneš 
ti brolių ir sesučių žiniai, kad 
mano prisiminimų knygutė bi» 
išleista. Ji baigiama spausdinti. 
Šių metų gruodžio mėnesio ant 
roję pusėje, prieš pat Kalėdų 
šventes. Be to, turiu pranešti, 
kad jos bus išleista labai mažas 
tiražas, apie 700 egzempliorių, 
ir gali jos pritrūkti. Todėl ki • 
pinosi j jus. Broliai ir Sesutės 
lietuviai ir jus nuolankiai p.-t 
šau iš anksto daugiau duoti už 
sakymus, kad žinočiau, kiea. 
maž daug jųjų daugiau atspaus 
dinti, kol dar yra kiek daugiai; 
man laiko. Ji bus labai įdomi. 
Visi karo frontų mūšiai su vi 
sais Lietuvos priešais ir nepi.c 
lėliais. Taip'pat bus įdėtas mil 
šių vietos žemėlapis, mano pa 
ties foto nuotrauka iš Karo ma 
zėjaus tarnavimo laikų prie Ne
žinomojo kareivio pamiiiKlo. 
Vėliavos nuleidimo, pakėlimo 
iškilmių metu ir dar kas kitas 
daugiau ir kas svarbiau.

Be to labai prašau, Broliai ir 
Sesės lietuviai, kada rašote 
man laiškus. Užrašykite labai 
tikslų Jūsų adresą ir gyvenamą 
ią vietą, nes mano pasiųstų k- 
lių užsakymų paštas nesurado 
adresato ir grąžino jas atgal. 
Galite jūs pagalvoti, kad aš pa 
silieku gautus jūsų pinigus ir 
nepasitinčiu jums reikiamų ir 
apmokėtų knygučių. Gavęs ;ū 
sų laiškus ir pinigus, tą pačm 
dieną skubu knygutes išsiųsti.

Dar kartą labai prašau jus 
manęs nepamiršti ir toliau, Uz 
viską jums. Broliai ir Sesutės, 
daugel dėkoju. Labai ačiū už 
atjautimą. Laisvės kovų karo ui 
valido. P. K. Pleskevičiuj.

Mano adresas: Petras Pleske 
vičius, 288 Emerald Strevi 
North, Hamilton, Ont., Cana

LIETUVOS PASIUNTINY 
BĖS WASHINGTONE 

ŽINIOS
Lapkričio 3 d. Washingtonc 

Įvyko iškilmingos pamaldos uz 
Popiežių Joną XXIII, Jo d e 
jų metų vainikavimo sukaktie;, 
proga. Į pamaldas, kurias icn 
ge Washingtono katalikų um 
versitetas, buvo pakviestas Dip 
lomatinis Korpusas. Pamaldose 
dalyvavo Lietuvos atstovas J 
Rajeckas su Ponia ir Patarėjas 
Dr. S. Bačkis. Po pamaldų 
Washingtono Arkivyskupas U 
Boyle padėkojo asmeniškai vi 
siems Diplomatinio Korpuso na 
riams.

Lapkr. 10 d. Lietuvos, La’, 
vijos ir Estijos dipl. atstovai JA 
V pasiuntė bendrą notą JTO 
gen. sekretoriui Dag Hammar 

> notoje atkrei 
pė dėmesį i Sov. S-gos jų oku 
puotus kraštus bei Sovietų ko 
lonializmą, varomą Pabaltijo 
valstybėse, prašydami, jog bū 
tų JTO daromi žygiai, kad Bal 
tijos valstybės atgautų laisvę u 
nepriklausomybę.

Lapkr. 13 d. Lietuvos Pas 
bės nariai dalyvavo Latvijos 
Tautos šventės minėjime, kurj 
ruošė Washingtono Laivių dr- 
ja. Iškilmių metu Lietuvos Ats 
tovas J. Kajeckas pasakė sves 
kinimo kalbą, paminėdamas J 
F. Kennedy telegramą, jo a’, 
siųstą Chicagos lietuviams lap 
kričio 4 d.

Lapkr. 18 d. Vai. Sekt, n 
Ponia Christian A. Herter su 
ruošė Diplomatinio Korpuso nu 
sijų šefams ir jų žmonoms vd 
karienę. Joje dalyvavo Lietu 
vos Atstovas ir Ponia O. Kajcc 
kienė.

Lapkr. 18 d. Latvijos Tau 
tos šventės dieną, Latvijos eis 
tovas ir Ponia A. Spekke suruo 
šė priėmmią. Jame dalyvavo vi 
si Lietuvos Pasiuntinybės na 
riai.

Spalio 15 d. Lietuvos Ats. j. 
Kajeckas dalyvavo Katalikų 
Tarpt, taikos s-gos pagerbtuvė 
se, kurios buvo jos suorgam 
zuotos p. George L. Wanen, 
Sr., Patarėjui Tremtinių ir 
Migracijos reikalams Valstybes 
d-te, pagerbti. Pagerbtuvių me 
vu p. Warren buvo Įteikta š. m. 
Taikos award. P. George 1. 
Wrren yra taip paf daug nust 
pelnęs ir Lietuvių tremtinių ap 
rūpinirno ir migracijos klausi 
mais.

— DB pritarė JAV Poliaris 
raketų piajrui.

E. WASYLYSHEN 
CALVERT DISTILLERS 

LTD.
1529 Sherbrooke St. W.

Aprūpins Tamstų vestuvių, 
krikštynų, sukaktuviu bei 

kalėdinius subuvimus.
WE 5-2451; res. DU 9-7065

ninkais dirba šioje srity jau nuo 
1930 m. Kitas jos žymus 
bas yra 1 7 langu - vitražų, skir 
ti Waterdown Notre Daine u!— 
dėmi j ai.
tono, 
dirbti 2 metus.

Vitražų menininkas turi pir 
miausia pasigaminti piešini, km 
spalvos yra rūpestingai parcn 
karnos. Tada reikia gaminti mc 
delį, kur pritaikomos spalvos 
dydis ir stiklų formos. Tik pas 
kui prasideda tikrasis darbas. 
Stiklas daugumoje importuotas 
iš Anglijos ir Vokietijos pjaus 
tomas, dažomas, deginamas i. 
klijuojamas į sekcijas, tada jau 
dedamas galutinai Į langą, kinis 
turi puošti pastatą.

Miss Williams darbus galima 
rasti bet kurioj bažnyčioj ivai 
riu tikybų visoje Kanadoje.

(CS).

dai

aka
Tai yra netoli Ham.i 

Ontario, ir jai reikėjo

SOLISTĖ 
ALDONA STEMPUŽIENĖ

X dabar sėkmingai atlieka koncei 
a tų eilę Pietų Amerikoje. Jau hi 
v rėjo gražiai pavykusius konce-. 
© tus Kolumbijoje ir Venezuem 
Aje, lapkričio 18 d. Buenos Ai 
X res, kurį ruošia Argentinos lie 
$ tuvių organizacijų ir Spaudo., 
© taryba. Dainininkė gavo pas.d 
© lymų koncertuoti dar ir Brazi 
X Ii joje ir Urugvajuje.
X ® Bogutaitė Vitalija išleido pu 
© mąją voezijos knygą ..Veictio 
%, dis jūros dugne“, kuria K. Bta

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vitalija Bogutaitė. VEIDRO 

D1S JŪROS DUGNE, l ilėiaš 
čiai. Ateities leidinys. 1960 m. 
60 psl. Kaina nepažymėta. Lei 
dinys gaunamas adresu: Ateiti 
ninku Fcdetacija, 91b Willougn 
by Ave., Brooklyn 21. N. Y., 
USA.

Stasys Yla. ATEITININKŲ 
VADOVAS. Labai kultūringo, 
ir tikrai gražiai išleista 480 psl. 
knyga, gražiai įrišta į kietus v 
šelius. Tai ne tiktai vadovas, 
bet ir žinynas. Leidinio ka-.nu 
nepažymėta. Leidinys gauna 
mas Ateitininkų Federacijoje. 
916 Willoughby Ave, N. Y.. 
U. S. A.

A. Kniazynskyi. CAMPS 
DE CONCENTRATION EN 
U. R. S. S. Pourqoui et pair, 
qui existant-iis? Išleido Mis 
s’ion du Block Antibolcheviquc 
des Nations A. B. N. 10z-6 
Wen Chuan Rd., Sinpeiton, 
Taipei. Taiwan. 1960. 86 pu., 
lapiai.

Tai yra kruopščiai paruošta 
studija apie sovietines katcrgi 
nes koncentracijos stovyklas, 
kuriose bendras tremtinių skai 
čius siekia 32 milionų ir 600 
tūkstančių žmonių; apie dau 
giausia nukentėjusias tautas; 
apie Rusijos gyventojų ir Rusi 
jos pavergtų kraštų gyventojų 
bei dabartinės Sov. Rusijos pa 
vergtų tautų skaičius. Visa tai 
pagrįsta statistikos ir kitokiais 
duomenimis. Svarbus ir įdomus 
leidinys.

— Šumauskas atskleidė so 
vietišką nesandarą: Maskva ici 
kalauja būtinai Įvykdyti mėsos 
tiekimą, dėl to ūkininkai skei 
džia gyvulius, tuo tarpu ūki 
įlinkai koliojami, kad jie sker 
džia gyvulius...

— Kanados pasiūlytąjį nusi 
ginklavimo planą sovietai atme 
tė.

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. |
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) \ 

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

BELLAZZI-> LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. I
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, š 

Insuliacija, Yen-Test, Masonite, statybinis popieris.

į Dr. Roman Pniewski I

I
 Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. į
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai po pietų. <

I SIUNTINIAI NAMIŠKIAM t
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. 

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. S

t ©

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir lt.
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

©©

a i

tt 
s<S

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūte RA 7-4097. 

Reikalų Vedėjas 1). N. Baltrukonis, CR 6-507 5. »<■»

$ yį
lįME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
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PASIKALBĖJIMAS...
Atkelta iš 3-čio

RODNEY, Ont
vo ekonominius laimėjimus ir 
pabrėžia, kad jie buvo galimi 
tik su JAV materialine parama.

Švedijoj metasi į akis nepap 
rastas tvarkingumas, kuris gal 
padaro gyvenimą nuobodžiu. 
Švedai valdomi socialdemokra 
tų, įstengė sudaryti visišką sc 
cialinę apdraudą ligos ir nedar 
bo atveju. Stockholmo pietinėj 
daly yra pastatyta daug darbi 
ninkams naujų namų su mažais 
Darkais, medžiais ir baseinais. 
Reikia pabrėžti, kad vakarų Eu 
ropoj, ypač Švedijoj, darbinin 
kai mėgsta gyventi labjau ,.ap 
partment house’uose“ negu ats 
kiruose namuose. Greta tų bio 
ką yra visur vaikų darželiai, la 
bai gražiai įrengti, kur tėvai ga 
Ii palikti nemokamai vaikus vi 
sai dienai. Ten yra mokytojai, 
kurie tais vaikais užsiima. Įdo 
mu, kad Švedijoj, socialistų vai 
domam krašte, dideli kapitalis 
tų koncernai, kaip General Mo 
tors. Volkswagen, Citroen, Vi 
ckers ir tt. stato didelius fabri 
kus ir investuoja kapitalą. Šve 
dai sudaro sąlygas kapitalis 
tams investuoti kankalą, steigti 
fabrikus, tuo sukurdami naujo 
darbo gyventojams ir, gauda 
mi naujų mokesčių iš tų fabri 
kų, gali finansuoti socialinę ap 
drauda. Dabartinėj švedų siste 
moj, kapitalistas yra būtinas, 
kad išlaikytų krašto socialinę 
pažangą.

Ispanija yra gal mažiausiai 
ekonomiškai pažengęs kiaštas 
Europoj. Jei visur Europoj da 
bar važinėjama autostradomis, 
Ispanijos vieškeliai dar yra se 
noviški. Režimą galima pastebė 
ti — visur pilna uniformuotų 
kareivių, tiltai saugomi ir tt. 
Bet n Ispanijoj matomas poka 
rinis atsikūrimas, daug naujų 
fabrikų, daug vokiškų firmų. 
Madride nebėra ,,slums”. Visos 
buvusios lūšnos nugriautos ii jų 
vietoj pastatyti gražūs darbinin 
kų blokai. Madride neliko jo 
kios lūšnos, net turistams paro 
dyti, — atsakė dr. Pavilanis.

— Ar moksliniai kongresai, 
kuriuose Tamsta dalyvavai, iš 
ryškino ką nors nauja, ir, jeigu 
taip, tai ką būtent?

— Pagrindinis mano kelio 
nės tikslas buvo tarptautinis po 
liomyelito kongresas Kopenha 
goję, bet tos keliones metu aš 
aplankiau kai kurias laborato 
rijas, kuriose daromi tyrinėji 
mai poliomyelito srity. Kongre 
so tikslas buvo pasidalinti duo 
menimis apie skiepijimą prieš 
polio ir surasti geriausius būdus 
visiškai panaikinti tą ligą. Ame 
rika, Anglija, Prancūzija ir Vo 
kietija iki šiol naudojo vien 
Salk skiepus. Šie skiepai apsau 
go 90% nuo paralyžių. Tuo 
tarpu kraštai, kurie negali paga 
minti Saiko skiepų, nes jie bran 
giai kaštuoja, vartojo kitus ame

n»ittnnnn»nnmt»»»nnH»»»t»ff
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Hoyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce WA 4-9501 

Res. BE 3-0978 
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Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 9C1,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

Mlt. . mW ■ ■ MK ■ '—M LIETUVIAI KURIA LIETU

A. E. McKAGUE
Barrister and Selicitor 
Advokatas ir Notaras

Tei. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 North Ontario Bldg.

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario.

pusi.
rikoniškuš. Dr. Sabin iš Cincin 
nati, skiepus. Tie skiepai ugi 
apsaugo iki 90%. Bendra kong
reso nuomonė buvo, kad varto 
jant abu skiepus galima apsau 
goti vaikus visu šimtu nuošim 
čių.

Šitoj konferencijoj visi atne 
šė savo patyrimus, kad galėtų 
geriau pavartoti skiepus prieš 
poliomyelitą. Abi rūšys skiepų 
išrastos JAV. Dr. Salk Pitts 
burge ir Dr. Sabin Cincinnati 
III. Taip pat visi gerai kontro 
liuoti bandymai yra atlikti Ame 
rikos kontinente.

Rusai vartodami Dr. Sabin 
amerikoniškus skiepus, paskir 
pijo 80 milionų žmonių; Lietu 
voje iki pereitų metų rusai pa 
skiepijo 550.000 vaikų ir Lie 
tuvoje paskutiniais metais po 
liomyelito skaičius žymiai su 
mažėjo. 1955 metais Lietuvoj 
buvo 427 polio susirgimai, 1956 
— 354, 1957 — 172. 1953 — 
286 ir 1959 metais po masinio 
skiepijimo tik 61.

Įdomu pastebėti, kad Lietu 
vos skiepijimą ir tyrinėjimus 
pravedė rusai, T. S. Podsed 
lovskij ir N. S. Uspenskij. Ne 
jaugi nebuvo nė vieno lietuvio, 
kuris domėtųsi tuo darbu? Tų 
dviejų rusų daktarų antrašas 
duotas — Vilnius.

— Tamsta pasakei, kad var 
tojant obu skiepus — Saiko ir 
Sabino — galima bus apsaugoti 
vaikus nuo poliomyelito visu 
šimtu pricentų, — kaip tą rei 
kia suprasti?

— Turiu galvoje Kanadą, 
kuri yra labai atsargi vartoti 
nepakankamai ištirtus skiepus. 
Tat Sabino skiepai, kur veikia 
gyvi. tiktai apmarinti, viru 
sai, Kanadoje laisvai nebus įeis 
ti naudoti; juos naudos tiktai 
valdžios įstaigos, o Saiko, km 
veikia jau užmušti virusai, bus 
naudojami ir privačioje prakti 
koje, —> užbaigė prof. Dr. V. 
Pavilanis.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad daugelis mūsų tautiečių 
Įvairiomis progomis turi išvykų 
į kitus kraštus, kur daug nauja 
patiria, kas būtų įdomu ir nau 
dingą žinoti visai lietuviškąja! 
visuomenei. Kaip būtų malonu, 
kad jie pasidalintų mintimis ir 
savo patyrimais su spauda besi 
dominčia visuomene.

Anksčiau Dr. Birutė Cipli 
jauskaitė, keliavusi per Portuga 
liją ir dabar Prof. Dr. V. Tavi

PRANEŠIMAS
Dažnai ..Nepriklausomos Lietuvos“ redakcija gauna uz 

prašymų, tai Lietuvos Himno, tai giesmės Marija, Marija, ta: 
kilų patriotinio arba religinio turinio patefono plokštelių, ku 
rias galima būtų panaudoti įvairių švenčių, įvairių minėjimų ir 
kitais atvejais. Dažniausia tai esti prašymai, daromi paskubo 
mis, kada nėra kaip nei susigaudyti, nei padėti.

Dabar yra proga visa tai gauti.
Plokštelių sąrašas dedamas čia pat:

1. K. Petrauskas ir E. Kardelienė iš op. Traviata — „Pakeiki 
me taurę linksmybės“ ir K. Petrauskas „Pikų Damoje".

2. K. Petrauskas — op. Žydėje ir op. Eugenijus - Oneginas.
3. V. Grigaitienė op. Aidoje ir Pikų Damoje.
4. V. Grigaitienė op. Faustas ir ap. Cavalleria Rusticana.
5. Karo muzėjaus vėliavų nuleidimo visos ceremonijos.
6. K. Petrauskas su kanklėmis — Prapuoliau motule it Du 

broliukai.
6. A. Šabaniauskas — paskutinis sekmadienis ir kita.
8. Įgulos choras — Lietuvos himnas ir Malda už tėvynę.
9. Įgulos choras — Linksma diena ir Dangaus valdovė.

10. Šabaniauskas — Spaudos valsas ir rytmečio meilė.
11. Šabaniauskas — Rudens pasaka, fox ir tango.
12. Šabaniauskas — Anglų valsas ir Ruduo, tango.
13. Šabaniauskas — Senjorita dainuoju tau.
14. Šabaniauskas — O, Rosmarie ir kt.
15. Orkestras Hofmeklerio — Sutems tamsi ir Kur lygūs laukai.
16. Orkestras Hofmeklerio — Suktinis ir Noriu miego.
17. Ork. Hofmeklerio — Prezidento maršas ir Tėvynės garsai.
18. Ork. Pomeranco — Polka ir kt. su Dvariono įdainavimu.
19. Ork. Pomeranco — Širdie, tango ir Pavasario sapnas
20. Ork. Pomeranco — Alyte, tango ir Anglų valsas.
21. Vanagaitis ir Olišauskas — Pragėriau žirgelį ir kt.
22. Dolskis su orkestru — Širdele mano ir Karin, foxtr.
23. Dolskis su orkestr. — Sudiev, fokstrotas ir kt.
24. Dolskis su ork. — Onyte, einam su manim ir kt.
25. Dolskis su ork. Lietuvaitė, foks. ir kit.
26. Pupų dėdė ir dėdienė — Tu, Lietuva, tu mano ir kt.
27. Pupų dėdė ir dėdienė — Gražus miško būdas ir Gaideliai.
28. Gardus alutis ir Mariampolės polka.

Šiame sąraše yra pasirinktinai lietuviškų plokštelių viso 
kioms progoms — per radiją transliacijoms, tautinių ir bažnyti 
mų švenčių atveju, šokiams ir pramogai.

Daugiau skelbimų nebus. Užsakymai bus laukiami ligi 
gruodžio 9 dienos.

Užsakymus prašoma siųsti adresu:
Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., LaSalle, P. Q.

MUSU ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

TRUMPAI HAMILTONE
Sekmadienį, gruodžio 4 d. 

Hamiltono Kovas ruošia didelį 
stalo teniso turnyrą. Visi šie 
sporto šakos mėgėjai yra kvie 
čiami dalyvauti, nes prieš Kana 
dos lietuvių piimenybcs reikia 
sudaryti dvi komandas, nusta 
tant žaidėjų eilę. Užsirašyti pra 
šome pas stalo teniso sekcijos 
vad. A. Grajauską. Taip pat 
yra kviečiami sportininkai-ės 
krepšinio ir tinklinio koman 
doms. Ypatingai reikalingi yra 
jauniai krepšininkai, kadangi 
sudaryta jau komanda, užregis 
travus ją dalyvauti VAV para 
pijos vardu, katalikiškų bažny 
čių krepšinio lygos pirmenybė 
se.

GRAŽUS LEIDINYS
Vokietijos knygų rinkoje pa 

sirodė leidiniai iš paskutinės 
žiemos ir vasaros olimpiados. 
Rimčiausias jų yra Muenchcno 
Copress leidyklos „Olympische 
Spiele 1960”, kuriame aprašyti 
yra žiemos žaidimai Squav Vai 
ley ir vasaros — Romoje. Lietu 
viai, nors jie dalyvavo Sov. S- 
gos komandoje, nėra atžymėti 
(pav. irkluotojai Jukna ii Bag 
donavičius, laimėję sidabro me 
dalį), tačiau apie B. Zalagaity 
tę - Kalėdienę, štai kaip rašo 
rna: ..Danai Zatopkovai pasise 
ka. trumpu, bet labai staigiu 
rankos patraukimu numesti jie 
tį 53,78 m., kas ją pastato ant 
roję vietoje piieš rusę (mano 
pabraukta — K. B.) Kaledie 
nę“.

— Taline pasibaigė Pabalti 
jo sunkumų kilnojimo pirmeny 
bės. Lietuviai užėmė paskutinę 
vietą, tačiau B. Stašaitis atsie 
kė naują Lietuvos rekordą, iš 
keldamas 387,5 kg ir išstumda 
mas 162,5 kg.

— Pradėtos vyrų ir moterų 
Lietuvos krepšinio komandinės 
pirmenybės.

lanis, keliavęs su Ponia Pavi 
laniene per daugelį Europos 
valstybių, davė labai įdomių |s 
pūdžių ir gražių minčių. Ma 
nau nesuklysiju jiems nuošir 
džiai padėkojęs ne tiktai savo, 
bet visu NL skaitytoju vardu.

Red.

SPORTAS TORONTE
„Vyčio“ vyrai pralaimėjo 

prieš Woodgreen 47 ;37. Gerai 
pasirodė Duliūnas, įmetęs 12 
krepšių. „Aušros“ vyrai krepši 
ninkai suklupo prieš Andy’s 
60:47. Daugiausiai taškų „Auš 
rai“ padarė E. Rigby. „Aušros 
mergaitės (midget) nugalėjo 
vytietes 23:13. Prie gan gau 
saus žiūrovų skaičiaus „Vyčio" 
moterys laimėjo prieš „Aušrą 
40:29. „Vyčio” komandoje žar 
džia Balsiene. Radzevičienė. Že 
kaitė, Dargytė, Žolpytė, Kas 
peravičiūtė, Supronaitė ir Kas 
peravičiūtė. „Aušros“ koman 
dą sudaro Sheepway, Uogintai 
tė, O’Hogan, Sirūnaitė, Dodds, 
Grigaitė, Sapijonytė, O’Hogan 
II, Astrauskaitė ir Acmann. Uc 
riausiai „Aušroje“ žaidžia Dcd 
ds ir Sheepway. j. b.

KANADA UŽ SPORTĄ.
Paskutinėje savo kalboje Ka 

nados gubernatorius Vanier pa 
žymėjo. kad vyriausybė at 
kreips didesnį demesį į Kana 
dos sportą. Be abejo, tokį žings 
nį pastatyti paskatino silpnas 
kanadiečių pasirodymas Romos 
Olimpiadoje, o taip pat ir taati 
nis reikalas, kadangi silpnais pa 
sirodymais tai plautinėje areno 
ie gerokai pažeidžiamas geras 
Kanados vardas ir jos prestižas 
pasaulyje.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
Pasibaigė Lietuvos futbolo 

pirmenybių pirmasis, rudens, ra 
ras. Komandos buvo padalintos 
į du pogrupius. Pirmame iš 11 
žaidimų surinKęs 18 t. pirmauja 
Šiaulių Elnias prieš Panevėžio 
MSK ir Plungę (paskutinį, 
dvyliktą vietą, užima Radviliš 
kis) ir antrame — Kauno Inka 
ras, prieš Klaipėdos Baltiją ir 
Vilniaus R. Žvaigždę. Paskuti 
nę vietą užima Ukmergė, nelaj 
mėjusi nė vienų rungtynių.

— Lietuvos ir Sov. Sąjungos 
rankinio meisteris — Kauno 
Žalgirio moterų komanda lan 
kėši Lenkijoje. Lietuvaitės pra 
laimėjo Opolėje 5:6 ir sekančią 
dieną tas pačias lenkes įveikė 
7:6, Katovicų AZS nugalėjo 
11:4, ir Chožove taip pat lai 
mėjo 6:4. Vyrai, žaisdami Vii 
niaus gelžbetonio konstrukcijos 
gamyklos vardu, nugalėjo Opo 
lę 15:9 ir jai supasavo 12:15, 
o žaizdami prieš dabartinę Len 
kijos lygoje pirmaujančią Kato 
vicų komanda pralaimėjo 16:19 
ir Glivicuose prieš Pogon (Vy 
tis) taip pat 8:12.

— Teodoras Radavičius ir jo 
žmona Olga, g. Šobertaitė 
(Nautilčių malūnininko duktė), 
kilę iŠ Švėkšnos, Tauragės aps. 
1927 m. atvykę Kanadon — 
jos šiaurėn. (Olgos Šobertaitės 
brolis Albertas Šobertas, buvo 
vedęs Olgą Lepertaitę, kuriai 
mirus, 1931 m. pradžioj, lankė 
si Lietuvoje ir sugrįžęs Kana 
don mirė). Jei kas galėtų suteik 
ti žinių apie Olgą ir Teodora 
Radavičius, būčiau labai dėkin 
ga ir reikale atsilyginčiau: Ona 
Lepertienė, 4839 W. 14th. Str. 
Chicago 50, UI., USA. Tel.; 
OL 6-0527.

LAIMĖJO LIETUVIAI
Anglijos - Sov. Sąjungos sta 

lo teniso rungtynėse spalio 22 
d. Greenwiche prie Londono lie 
tuviai sportininkai A. Saunoris 
ir R. Paškevičius laimėjo prieš 
anglus sekančiais rezultatais. 
Harrison — Paškevičius 22— 
20, 19—21 ir 19—21.

Burridge — Saunoiis 26— 
24, 15—21 ir 16—21. Marrett 
—• Saunoris 21—14, 13—21 ir 
12—21. Burridge — Paškevi

VISKAS SEIMAS
Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q„ Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

PARDUODAMA 200 AKRŲ 
TABAKO FARMA.

Leidimas auginti 72 akrai, 2 
gyv. namai; mūrinis moderr.iš 
kas — savininkui ir medinis 
apynaujis — pusininkui. 2 bo- 
nės — specialiai tabakui ir gy 
vuliams bei padargams. Dvi 
gubo dydžio šiltadaržis, 8 džio 
vykios šildomos natūraliu gaza. 
Prie pat miestelio, ant gero kt 
lio, miesto gazas, vanduo .r 
elektros įrengimai. Farma, .n 
venterius ir visa aplinka pavyz 
dingame stovyje. Kaina prieina

PAREMKIME LIET. MOKYKLĄ 
JAUNIMO CHORELIAIŠią savaitę mokyklos taryba 

išsiuntinėjo laiškus Toronte 
esančioms lietuviškoms inst iu 
cijoms ir organizacijoms, kve 
ciant visus finansiškai porerrt. 
šeštadieninę Toronto liet, mo 
kyklą. Šiais metais mokyklą lan 
ko arti peuuių šimtų mokinių. 
Bendra metinė sąmata 6.000 do 
lerių, kurie tenka sukelti iš t ė 
vų, leidžiančių savo vaikus į š ą 
mokyklą, ir geradarių. Kasme’. 
paprastai, tėvai savo mok' s 
Čiais už mokyklą, tesukelia mc 
pusę sumos, o kita dalis tenl,„ 
sukelti is geradarių: parapijų, 
apylinkės valdybos, liet, bank'.- 
lio bei liet, organizacijų. F:a 
ėjusiais mokslo metais šiam 
biausi mokyklos geradariai bu 
vo: Toronto kiedito unija „Pa 
raina“, paaukavusi mokyVai 
500 dol., Prisikėlimo parapija
— 800 dol., šv. Jono Kr. par.
— 400 dol, ir KLB I'oionto ap. 
v-ba 300 dol. Pernai sąmata bu 
vo 500 dol., bet šiais pusantro 
tūkstančio dol. ji yra pakilusi. 
Mokyklos taryba, į kurią įeinu 
abiejų liet, parapijų klebonai, 
apylinkės valdybos pirminm 
kas, mokyklos vedėjas ir mo 
kyklos levų komiteto pirmi tm 
Kas, apeliuoja j visas Toronto 
organizacijas dosniai, pagal su 
vo iinansinias galimybes, mate 
rialiai paremti lietuviškąją jau 
nimo įstaigą—šeštadieninę mo 
kyklą.

PADĖKOS
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

visiems prisidėjusiems prie ba 
zaro pasisekimo: visoms po 
nioms už paaukotus skanias py 
ragus, tortus ir įvairius konscr 
vus; taip pat visoms, prisidėju 
sioms prie pasiuvimo prijuosčių 
mezginiais ir kitokius rankdar 
bius, visiems fantų rinkėjams 
bei aukotojams.

-.Didelę padėką reiškiame gerb. 
Klebonui Tėvui J. Borevičiui 
už leidimą pasinaudoti stalais ir 
indais. ,

Širdingai dėkojame mūsų re 
mėjų v-bai. ypač pirm. p. I. Lu 
koševičienei, kuri taip gražiai 
ir sumaniai bazarą pravedė.

P. I. Lukoševičienei, rėmėjų 
būrelio steigėjai, dėl susiuėju 
siu asmeniškų aplinkybių, nuo 
lapkr. 20 dienas pasitraukian 
čiai iš rėmėjų pirmininkės pa 
įeigų, priklauso mūsų ypatinga 
padėka.

čius 18—21 ir 12—21. Harri 
son — Saunoris 21—19, 11— 
21 ir 20—22.

Rusui Averinui pralaimėjus 
kelias partijas prieš anglus, 
bendras rungtynių rezultatas »š 
ėjo 6:3 Anglijos nenaudai.

x Taupyk ir skolinkis kredito kooperal
| „PARAMA” ::

X Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ; *
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. ' [

a Darbo valandos: J J
S Pirrnad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. į Į 
L Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, j i 
v Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. < '

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. r 
| Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. f

PARDUODAMA 180 
AKRŲ TABAKO FARMA

su 54 akrų auginimo teise; 7 na 
tūralaus gazo džiovyklos, 2 Šūl 
namiai, 2 gyvenami namai, 2 
barnės — tabakui ir gyvuliams, 
miesto vanduo ir visos tabako 
auginimui reikalingos mašinos; 
pusė mylios nuo Rodney.

Kreiptis: S. Zavackis. Box 
31, Rodney, Ont. Telefonas 
20710.

ma ir įmokėjimas pagal susita.1 
ma. S. Repšys, Rodnev. Ont., 
telef. 8 W. 2.

Prie abiejų Toronto lietuvių 
bažnyčių veikia jaunimo chore 
liai. Čv. Jono Kr. par. chore 
lis, vadovaujamas kun. B. Pace 
vičiaus, per palyginti, trumpą 
laiką sugebėjo paruošti gražią 
giesmių ir dainų programą ir 
skaitlingai pasirodyti įvairiose 
viešuose parengimuose, o taip 
pat kas sekmadienį 9.30 vai. 
bažnyčioje.
WASAGOS IR CAMBORDO 

MIŠKUOSE
gausiai augą grybai sutraukia 
vo daug grybautojų, o suma 
nios šeimininkės iš tų grybų pa 
ruošdavo skanių stalui patieka 
lų. Šiemet, dėl sausros, taip dau 
gelio mėgiami grybai visai ne 
dygo, nežiūrint, kad grybauto 
^ų tuose miškuose netrūko, o 
y\ač savaitgaliais. Mat, ir graži 
gamta — jauni pušynai gaivi 
nančiai veikia ištrūkusį iš tvari 
Kaus oro miesto gyventoją.

VERSLININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Toronto Lietuvių Preky b:. 
ninku - Pramonininkų ir Amdū 
ninku S-gos narių ir prijaučiąs 
čių šiai organizacijai versliniu 
kų susirinkimas įvyksta š. m. 
gruodžio mėn. 4 dieną 4 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose (Os 
sington - Dundas kampas).

Valdyba..

Dar kartą reiškiame gilią pa 
dėką visiems kuo nors prisidėju 
siems prie bazaro sėkmės — dar 
bu, fantais ar pinigais.

Dievas teatlygina už jūsų dos 
numą. Dėkingos

N P Marijos seserys.

Įžengiant mums į šeimyninį 
gyvenimą, darniai praėjus mūs 
vestuvinei šventei, už nuoširdų 
prie šios šventės prisidėjimą šir 
dingai dėkojame:

Klebonui kun. dr. J. Tada 
rauskui už iškilmingas pamal 
das,

Solistui V. Verikaičiui už put 
kų solo giedojimą,

Pianistei D. Skrinskaitei už 
meistrišką grojimą vargonais.

Lietuvių chorui už gausų da 
lyvavimą. gražų giedojimą ir 
vertingą dovaną,

Sporto klubui „Kovas“ už 
puikią dovaną,

Visoms viešnioms ir svečiams 
už gausų dalyvavimą, nuošir 
džius sveikinimus ir gražias do 
vanas.

Visoms ir visiems nuoširdus 
lietuviškas ačiū.
Milda ir Algirdas Trumpickai,
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ha aai Alton
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS, ŽALGIRIO MŪŠIO IR TAU

K' TOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ
v<

surengė LB valdyba lapkričio 
20 d. Iškilmės pradėtos pamal 
domis VAV parapijos bažny 
čioje, kurias laikė ir pritaikytą 
tai dienai pamokslą pasakė ku 
nigas V. Paimanskis. Gedulin 
gas pamaldas atlaikė kun. dr. 
J. Tadarauskas. Bažnyčioje or 
ganizacijos dalyvavo su savo vė 
liavom, o pačios iškilmės b.iig 
tos Lietuvos himnu.

Vakare jvyko akademija, ku 
rią atidarė LB pirm. G. Ski’ip 
kūtė, pakviesdama atsistojimu 
pagerbti visus žuvusius karius- 
-savanorius ir taip pat j prezi 
diumą pakviesdama šiuos Ha 
miltone gyvenančius savano 
rius: karo inv. P. PleskeviČių, 
J. Mačiulaitj, J. Giedraiti, N. 
Zabulionį, J. Šarūną, VI. Elan 
kų. J. Mačj, Inkratą. Petraitį, 
P. Tauškėlą. Uikį ir juos pa 
sveikindama. Prisegamos sava 
noriams rožės ir jų vardu trum 
pą žodį taria P. Pleskevičius, 
pasveikindamas hamiltoniečius, 
linkėdamas išlaikyti lietuvių 
vardą, nenutautėti.

Torontietis H. Stepaitis skai 
to tai dienai pritaikytą paskaitą, 
kurią galima padalinti į tris da 
lis: a) Žalgirio mūšio, b) Lie 
tuvos kariuomenės atkūrimą, 
c) dabartinį mūsų gyvenimą. 
Ypatingai daug gražių minčių 
prelegentas pasakė trečioje pas 
*"*itos dalyje, kurią vertėtų at 

.usdinti mūsų spaudoje.
Dar sveikino radio komenta 

tore E. Hyder.
Po trumpos pertraukos sekė 

meninė dalis. Labai gaila, kad 
nepasirūpinta ją praturtinti me

ninėm jėgom. Tiesa, kaip vi 
suomet, gerai deklamavo akt. 
E. Dauguvietytė - Kudabienė 
(nors A. Mickevičiaus eilėraš 
tis savo turiniu netiko šiai šven 
tei), Gražiai pašoko Hamiltono 
tautinių šokių grupė ved. G. 
Breichmanienės. Tai ir viskas! 
Turėjo dainuoti V. Burdinavi 
čienė, tačiau nepasirodė sccno 
ie; turėjo dar deklamuoti K. 
Bungarda, bet taip pat nepasi 
rodė. Ateityje, vertėtų daugiau 
dėmesio kreipti į šią minėjimo 
dalį. Aukų prie įėjimo surinkta 
64,55 dol.

PO TREJŲ METŲ
tarnybos Kanados kariuomene 
je Vokietijoje, atostogų į Ha 
miltoną grįžo J. Deveikis. Ka 
riuomenės gyvenimas labai pa 
tinkąs, apvažinėjęs beveik visą 
Europą, tad sutartį dar prailgi 
no trejiems metams. Hamiltone 
važinėja sportine mašina, už ku 
rią Vokietijoje sumokėjo 2 tūks 
taučius dol. Čia gali lengvai 
gauti 3 tūkst. dol., bet metų lai 
ke, jos negali parduoti. Kariuo 
menėje J. Deveikis vairuoja 
sunkvežimį, gaudamas visą iš 
laikymą ir dar 148 dol. į mene 
sį.

VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

KLB Hamiltono ap. narių bus 
gruodžio 11d. Jame dabartinė 
valdyba duos pranešimą, o taip 
pat bus ir naujos valdybos rin 
kimai.

DIDŽIAUSIAS KANADOS
plieno fabrikas Hamiltone 

(su
trumpintai vadinamas „Stilco“) 
gerokai sušlubavo produkcijoje 
ir pereitą savaitę atleido iš dar 
bo išdirbusius net po penkerius 
melus. Jame dirba apie 200 Ha 
miltono lietuvių, tačiau lietu 
vius daugumoje jis nepalietė, ka 
dangi mūsiškiai čia dirba dau 
giau dešimties metų. Tik vienas 
antras lietuvis turėjo darbovie 
tę apleisti. Kaip paprastai, to 
kiais atvejais, esama įvairių gan 
donešių, kurie „tvirtina“ apie 
dar didesnį atleidimą. Tuo tar 
pu, fabriko vadovybė, tuo rei 
kalu neišleido jokio oficialaus 
paaiškinimo, nepranešdama net

„The Steel Co of Canada“

Škicinis projektas architekto inž. A. Tyliaus,
Hamiltono ir plačiųjų apylinkių lietuviai kurui didįjį naujosios 
išeivijos Tautinį paminklą. Jo realizavimas jau daugiau negu 
įpusėtas.Tai pirmas tokio masto visame laisvajame pasaulyje 
lietuvių bandymas po paskutiniojo karo. Plačiau su piojektu 
susipažinsime gruodžio 4 d įvyksiančiame Hamiltono Lietuvių 
Namų narių visuotiniame susirinkime, kuriame tuo reikalu pra 
nešimą padarys pats projekto autorius, inž. A. Tylius. LN v-ba 
kviečia visus tautiečius iš toli ir arti jame skaitlingai dalyvauti. 
Susirinkimas įvyks Lietuvių Namuose Hamiltone gruodžio 4 

dieną, 4 vai. po petų.
St. Bakšys, HLN v-bos p-kas.
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OTTAWA, Ont.
GRAŽUS BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS 

OTTAWOJE
Praėjusį sekmadienį, lapkri 

čio 20 dieną Ottawoje jvyko 
KLB apylinkės lietuvių susirin 
kimas. Dalyvavo apie 40 as 
menų, kas šiai nedidelei kolo 
nijai yra vijai gražus skaičius.

Susirinkimui pirmininkauti 
buvo išrinktas Prof. Gruodis ir 
sekretoriauti p. Šiurnienė.

KLB Ottawos apylinkės pir

mininkas Prof. inž. V. Danys 
padarė pranešimą apie atlik'us 
darbus ii pareiškė atsistatydini 
mą.

Išringta nauja valdyba, ku 
rios pirmininku yra p. Daunys.

Susirinkimas nutarė ruošti 
bendrą kolonijos Naujųjų Me 
tų sutikimą ir kt.

LONDON, Ont.
BUS LABAI ĮDOMUS VAIDINIMAS

Londono skautai pakvietė ir 
Detroito Lietuvių dramos sąra 
būris, vadovaujamas Z. Arlaus 
kaitės - Mikšienės sutiko atvyk 
ti į Londoną ir pastatyti prem 
jerą „Nežinomoji“ A. BisoiTo 
4 veiksmų dramą.

Vaidinimas statomas gruo 
džio 10 d. 8 vai. vakaro, 305 
Queens Ave. Public Library sa 
lėje - auditorijoje.

Šis veikalas nepriklausomoje 
Lietuvoje turėjo labai didelį pa

sisekimą. Gautas pelnas skiria 
mas Londono ir jo apylinkės 
lietuvių vaikų eglutei ir dovanė 
lems.

Kviečiame visus Londono ir 
jo apylinkės lietuvius su seimo 
mis atsilankyti ir pamatyti šį 
labai įdomų veikalą. Vaiku 
čiams Įėjimas laisvas ir nemoka 
mas.

Vaidinimas prasidės punktu 
aliai, prašoma nevėluoti.

V. Gudelis.

WINDSOR, Ont.
VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS

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

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

Teisiniai patarimai.
* Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų. FU 3-8928.
20 King Street East, 

Hamilton.

mil I t tXTtTXTt t tttTTTT * *
| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“

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 7-55 75. į

Windsore yra šaukiamas gruo 
džio mėn. 4 d. (sekmadienį) 4 
vai. p. p. Kroatų salėje, 2520 Se 
minole St. Bus renkama valdy 
ba ir revizijos komisija sekau 
tiems metams ir aptariami kiti 
einamieji reikalai.

Windsore ruoštas parengi 
mas lapkričio 5 d. praėjo su ge 
ru pasisekimu. Programoje iš 
pildytos dvi trumpos komedi 
jos: Aš numiriau ir pas fotogra 
fa. Režisavo J. Sodaitis. Vaidi 
no: p. Puidienė, p-lė Kozulytė, 
P. Puida, p. Kazlauskas, p. Šva 
bauskas, p. Butavičius, p. So 
daitis. Parengimo metu vaidy 
bai talkininkavo:, P. M. Dum 
čienė, P. Sodaitienė, p. Juškaus 
kienė, p. Juškauskas, p. Kuncai 
tis, p. Rakauskas, p. V. Dum

čius, p. Butavičius. P. RačiuKai 
čio pastangomis Amerikos lietu 
vių Radio klubas Detioite. be 
jokio užmokesčio reklamavo 
mūsų parengimą per radiją. Da 
riaus Girėno klubas Detroite tai 
kininkavo kvietime. Visiems 
nuoširdus ačiū. P-ė.

PAJIE5K0JIMAI

atleistiems, kada ji tikisi juos 
atgal pašaukti.

NAUJA MIESTO ROTUŠĖ 
oficialiai atidaryta lapkričio 21 
dieną Kanados gubernatoriaus 
Hon. Vanier. Namų savinin 
karas ji kaštavo 10 mil. dol. Ji 
yra Main g-vėje, netoli miesto 
bibliotekos. K. B.

— Jieškomas Bendžius Juo 
zas. Jokūbo sūnus, gimęs 1921 
m. balandžio 5 d., anksčiai' 
gyvenęs Cy^ario kaime, Žemai 
čių Naumiesčio Valsčiaus. T m 
ragės apskrities. Prašo atsiliep 
ti tėvas Jokūbas Bendžius, k u 
rio dabartinis adresas yra šis: 
Meišlaukių kaimas, Usėnų paŠ 
tas, Pagėgių rajono, Lietuva, 
arba Mr. Augustas Kalvaitis, 
Chazy, N. J., U. S. A.

Lapkr. 25 d. JAV Prezidento 
žmona Ponia D. Eisenhower pa 
kvietė į priėmimą Baltuose 
muose visas Washingtono Dip 
lomatinio korpuso misijų šėlų 
žmonas. Priėmime dalyvavo r u 
nia O. Kajeckienė.

Lapkr. 20 d., Lietuvos ka

Atkelta iš 2-ro psl. 
pirm. M. Saukai, dėl ko piim. 
K. Bogušis ir iš pirm, pareigų 
pasitraukęs,apyskaitos viešai ne 
skelbiama ir pagaliau užbaigia. 
„Centro valdyba turėtų susido 
mėti mūsų reikalais“. Atseit 
VKLS-gos reikalai sykiu ir jos 
griovėjų reikalai.

Kiek šiuose rašiniuose yra 
tiesos rodo ir šie faktai: ,,N. 
Liet.“ rašoma, kad knygai au 
kos buvo pradėtos rinkti prieš 
5 metus, o „Keleivyje“ jau 
prieš 6 metus. M. Sauka pada 
rytas V-bos vicepirmininku, o 
ištikrųjų jis buvo tik v-bos na 
rys. Jeigu v-bos pirm, ir vice 
pirm, nežinotų Joninių paslap 
čių, reik suprasti piniginių, tai 
jų reiktų jieškoti pas kasininką, 
o ne pas sekretorių. Nė iš vie 
nos organizacijos nereikalauja 
ma viešų skyriaus apyskaitų, tik 
,š VKLS-gos St. Catharines 
skyriaus. Anksčiau jos ir ncbu 
vo skelbiamos. Tik išrinkus nau 
ją skyriaus valdybą dėl šventos 
amybės buvo paskelbta „Nepr. 

Liet.“ Nr. 22-688) 1960. V. 25. 
d.; „Tėv. Žiburiuose“ Nr. 20 
(540) I960. V. 19 d.; „Naujie 
nose" Nr. 134, 1960. VI. 7 d. ir 
„Drauge“ Nr. 127, 1960. V. 3.1 
d. penkerių metų skyriaus pini 
ginė apyskaita, į ją įėjo ir 1959 
metų, bet opozicionieriai to ne 
matė, žinoma, nenorėjo maty 
ti ir tik būbnija, kad nėra apys 
kaitų. Taigi tendencija visiškai 
aiški ir nesunku atspėti, už kie 
no grašius tai daroma.

Įdomiausias dalykas, kad 
šiuos rašinėlius parašyti ne Pra 
nas Dauginas sugalvojo ir ne 
ns parašė, kadangi jis yra ma 
žaraštis. Juos rašo kiti, kurie 
iau seniai kėsinasi VKLS-gos 
St. Catharines skyrių sulikvi 
duoti ar bent jo veiklą sustabdy 
ti. Silpnavalių vis surandama, 
kurių vardu jau seniai bando 
ma per spaudą prieš VKLS-gos 
St. Catharines skyrių varyt ak 
ciją. Tik visa laimė, kad iki šiol 
spaudoje nerasdavo vietos. Šiuo 
kart surado spragą — knygą 
„Vilnius Lietuvos gyvenime“ 
ir pralindo.

Atkreipiu dėmesį ne tik St. 
Catharines ir Toronto skyrių, 
bet visos VKLS-gos. kad prieš 
visą VKLS-gą. kaip rezistenci 
ją opozicija yra smarki, kokios 
kitos nei eilinės organizacijos, 
nei rezistencijos neturi. Tas vi 
są laiką reik turėt omenyje. Gai 
są laiką reik turėt omenyje. Gai 
la, kad taip yra, bet su faktais 
reik skaitytis. L Šaj'auka.

riuomenės šventės proga,. Cnt 
cagoje, paminklą žuvusiems už 
Lietuvos Laisvę atidai ė Lieti: 
vos Atstovas J. Kajeckas.

— Stony Mountain, Man. k?. 
Įėjime sėdį kaliniai nupirko 
„Canoda savings bond" už 90u 
dolerių...

— Adenaueris vyks į Londo 
na pas Macmilianą tartis.

— Montrealy lankėsi egzm

Atkelta iš 2-ro psL 
(traukiniai turi tik antrą ir pir 
mą klasę, su minkštais suolau/ 
visur švaru ir priede prie viso 
traukinio sąstato — valgomasis 
vagonas. Punktualiai traukiny 
pajuda. Perbėga jis per brolių 
Grimmų gimtinę ir garsiąją Ha 
nau miesto stotį, bėga jis per 
miestelius, kaimus ir laukus.

Sąmoningai paėmiau trauki 
nį. norėdamas, iš jo lango dau 
giau pamatyti, daugiau susipa 
žinti su šiandienine Vok etija. o 
ji gerokai pasikeitus: jokių ka 
ro žymių, visur nauja statyk i, 
nauji tiltai, laukuose traktoriai, 
nors daug kur galima pamatyt 
ir jaučiais tempiamą arklą ai 
vežimą. Rūksta dūmai iš fabn 
kų kaminų, o ant kelių, didžiau 
sias JAV kariuomenės judėji 
mas. Greičiausia jie vyksta (o 
gal grįžta?) iš rudens pratimų. 
Ir bendrai, ne tik Frankiune, 
bet ir Augsburge ir Miunchene 
matyli gana daug Dėdės Šamo 
karių. Kalbama, kad jie, gf.--ę 
algas, bent dvi savaites laiko, 
tuos miestus „pastato ant ko 
jų". Visur jų tuomet pilna, 
ypač pramogų ir pasilinksnv'ū 
mų vietose.

Artinasi Augsburgas, mano 
kelionės pagrindinis ’tiksl-ia. 
Štai ir jo priemiesčiai, štai ir 
stotis. Bėgte išbėgu iš vagone, 
atiduodu bagažą apsaugai ir su 
gėlėmis rankoje atsiduriu geis 
žinkelio stoties aikštėje. Nt’a 
liu atpažinti, nežinau, kuria gal' 
ve pasukti į kapines, nors ;<■'» 
netoli stoties, nors ir Augsbur 
ge išgyventi beveik treji meta i 
Taip viskas pasikeitę! O gai 
trylika metų ištrynė iš žrriu 
gaus atminties miesto vaizdą? 
Paklausiu piaeinančio vokiečiu, 
kuris man nurodo gatvę, vec’.an 
čią į katalikų kapines. Jos už 
daromos 6 vai. vak. tačiau prie 
mamos kapo atsistoju penku-li 
ką min. anksčiau. Tai laimiu 
giausia mano kelionės valau 
da...

Nors vokietis daržininkas, 
už pasodinamas gėles, ant kapų, 
kiekvienais metais padėkodavo 
už pasiųstus pinigus ir pažymt 
davo, kad „alles ist in Ord 
nung”, tačiau matau, kad pa 
minklas yra aptrauktas, pajao 
davęs, fundamentas įkritęs. Tiy 
lika metų savo padarė, nes ir pa
sodintos prie paminklo tujos, 
augštai, augštai jį peraugo. J< s 
geriausiai įrodo prabėgusį ir tuo 
kuomet negrąžinamą laiką. Už 
sigalvoju, o gal net ir užsisvajo 
ju apie prabėgusius metus, Vii 
nių ir tremties gyvenimą, Ka 
dą, Augsburgo stovyklą. Tam 
sa jau gaubia kapines. Tik olai 
ga varpas, pažadina mane iš 
svajonių skelbdamas, kad tai 
kas lankytojams apleisti kap, 
nes. (b. d.).

nių lenkų min. piim. Pąjak, ku 
ris drauge su tos valdžios at/fo 
vu O. Jastizęmbskiu turėjo pa 
sikalbėjimą su Montrealio spau 
da.
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Filmas iš Lietuvos: Lietuvos gyvenimas šiandien
Dar šią vasarą Lietuvoje buvęs 

žymus radio ir televizijos komentatorius

JOKŪBAS STUKAS

j patieks mums 
tik vieną kartą Montrealyje 

gruodžio 11 dieną.
(valanda ir vieta bus paskelbta vėliau)

Nepraleiskime šios retos progos.
Visi lietuviai ateikite 

pamatyti ir pasiklausyti 
kas šiandien dedasi Lietuvoje.

MOKT1REAL
„NEPR. LIETUVOS“ B-VĖS 

DIREKTORIŲ POSĖDIS
Ryšyje su Spaudos baliaus 

pasiruošimu, gruodžio 3 d.. 7 
vai. vak. NL patalpose Įvyksta 
NL B-vės direktorių posėdis. 
Kviečiama dalyvauti punktua 
aliai.
DAILININKO J. AKSTINO 

tapybos darbų paroda bus at. 
daryta gruodžio 17 d. Aušros 
Vartų salėje. Plačiau bus sek. 
N L nr.

MONTREALO MAJORAS 
LANKĖSI PARYŽIUJE IR 

LONDONE
kur informavosi dėl Montrealio 
policijos perorganizavimo ir 
dėl darbų ryšium su projektuo 
tarnu Montrealio požeminių 
traukinių sistemos, kuri j ra bū 
tina miesto judėjimui, vis dau 
piau klimpstančiam Į sunkumus. 
Majoras sutaręs iš Europos at 
kviesti specialistus, kurie pagrin 
dinai perorganizuos Montrea 
lio policiją. Kitus kelionės rei 
kalus jis dar laiko savo žinioje.

LIET. KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Montrealy paminėta pamal 
domis, kurių metu T. J. Borevi 
Čius pasakė reikšmingą pamoks 
lą. Sol. Keblys pagiedojo Sku 
bink prie kryžiaus ir Panis an 
gelikus. Prie įėjimo karo in vali 
dams buvo renkamos aukos.

JONAS IR BRONĖ 
LUKOŠEVIČIAI

Crawford Park srityje įsigijo 
labai gražius ir patogius vienai 
šeimai namus ir Įsikūrimo juose 
proga suruošė šaunų priėmimą, 
kuriame dalyvavo keliasdešimt 
svečių, sveikinusių ir linkėjusių 
šeimininkams, žymiems Mont 
realio visuomenininkams, sėk 
mės ir laimingo gyvenimo nau 
juose namuose. Puikios vaišės 
nusitęsė iki vidunakčio ir buvo 
linksmos, lydimos lietuviška dai 
na.

LIETUVIŲ DIENA PILIE 
TYBĖS DEPARTAMENTE

Pagal tradiciją, lapkričio 23 
d. Pilietybės teismo Įstaigoje bu 
vo skirta lietuviams. Lietuvių 
grupė — A V Klebonas T. 1. 
Borevičius, inž. Dainius ir Po 
nios: Br. Lukoševičienė, Pavila 
nienė, Šemogienė ir Zubienė 
vedė tos dienos pilietybės iškil 
mes ir naujakanadiečiams pada 
rė priėmimą su vaišėmis. Nau 
jakanadiečius T. J. Borevičius 
pasveikino penkiom kalbom. 
Priėmime dalyvavo teisėjas R. 
Deguir su teismo personalu. 
Priėmimas praėjo labai gražiai 
ir patenkino visus jos dalyvius.

PALANGA VĖL 
PERSITVARKĖ

P. Juodkojo vedamoji ,,Pa 
langa“ vėl padarė naujų persi 
tvarkymų: buvo nuleistas van 
duo ir patvarkytas ežero dug 
nas. Ta proga Įrengti trys nau 
ji paplūdimiai ir kitapus ežero 
išvestas kelias, kuris sudaro ga 
limybę prieiti prie atskirų skly 
pų.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Į VAIKŲ NAMŲ 
ATIDARYMĄ 

Toronte buvo išvykę savo niaši 
na pp. Zubai ir seserys vienu o 
lės — Loreta ir Celina. Montre 
aliečiai dalyvavo visose lietuvių 
vaikų namų atidarymo iškilmė 
se ir Montrealin sugrįžo pirma 
dieni.

STATYBININKAS 
J. PETRULIS 

pasistatė 7 šeimynoms labai 
modernius apartmentų namus, 
į kuriuos persikėlė gyventi 
(3820 Laurier Str. E. Montreal 
36). Reikia pastebėti, kad J. 
Petrulis tik 3 metai statybos 
biznyje ir spėjo gerai užsirūko 
menduoti geros statybos u g. a 
žaus stiliaus namais. Šiais me 
tais jis gavo Quobeco valdžios 
charter; vardu John's Petrulis 
Incorporation su 40,000 dol. ka 
pitalo.
© Serga p. Daudens, gyvenąs 
Pt. St. Ch. Jam padaryta opera 
cija.

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

HU 1-8437
Dr. J. ŠEMOGAS 

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
nuuuuiwuiiiImnBWinnnnnmtni

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. 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

7—9 p. m.

m.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas
Dr. R. CHARLAND

78 St. Joseph Blvd. W.
VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-723fr

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

j

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901

UN 1-8933

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augžtas.
A V 8-3115.Tel.:

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

JAUNIMO 
SUBATVAKARIS

A. V. salėje praėjo labai geroje 
nuotaikoje ir buvo jaukus. Jį la 
bai gražiai vedė p. Geležiūnas. 
Stud. Joneliūno orkestras pui 
kiai grojo šokiams, kurių du bu 
vo premijuoti. Įžangos dovaną 
išlošė p. Sibitytė.
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS 
MONTREALIO SKYRIUS 

šiemet švenčia savo pirmąjį de 
Šimtmetį. Šios kuklios sukakties 
proga yra numatyta sekanti 
programa: šeštadienį, gruodžio
3 d., 8 vai. vakaro: susikaupi 
mo valanda, Aušros Vartų baž 
nyčioje, praveda Dr. kun. F. Ju 
cevičius. Sekmadienį, gruodžio
4 d., 11 vai.: iškilmingos pama. 
dos Aušros Vartų bažnyčioje, 
12 vai. 30 min. Šventės Aktas 
Aušros Vartų parapijos soleje, 
Dr. M. Paplauskienės - Ramu 
nienės, viešnios iš Ottawos, pas 
kaita. Užbaigimui — vaišės. Įė 
j imas nemokamas.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. Valdyba.
LABAI GRAŽIOS SIDABRl 

NĖS SUKAKTUVĖS 
praėjusį šeštadienį, lapkr. 
d , buvo suruoštos Otilijai 
Jonui Tumams, daugiausia 
vaikų studentų — Stasio ir 
nes — Iniciatyva ir rūpesčiu, 
prisidėjus ai timiems giminėms 
— p. Tumienės seseriai p. Gri 
ganavičienei su šeima ir geriems 
pp. Tumų bičiuliams — pp. L. 
Gudams, pp. J. Skučams, A. 
Markevičiui, p. Erslovienei, Jo 
zulaitienei, Ūsienei ir kt.ė

Kadangi pp. Tumų šeima yra 
rami, rimta, kultūringa ir su vi 
sais gražiai sugyvena, tai jų 
garbei parengimas nesutalpino 
visų, norėjusių dalyvauti. Di 
džiulė ukrainiečių salė buvo pii 
na žmonių, kurių didelę dalį su 
darė akademinis jaunimas.

P. Griganavičiūtė sveil inimų 
pradžioje perskaitė meniškai ra 
rašytą adresą nuo dukters Jo 
nės ir sūnaus Stasio. Po to gia 
žius sveikinimus pareiškė Vv, 
Kiškis, Kun. Dr. F. Jucevičius, 
M. Arlauskaitė, N. L. red. j. 
Kardelis ir kt. Įteiktos vertin 
gos dovanos. Vaišės buvo tur 
tingos, gausios “ gražios. Giojo 
gera muzika ir vyko šokiai. U 
giausių metų Jubiliatams!
9 Klemensas Strausas pradėjo 
verstis statybos bizniu ir pirmąjį 
namą stato Cadilac St., prie Ro 
semount Blvd. Jį ištiko nelai 
mė: nuo jo namų vagys pasi 
grobė jo automobilį.
• Nuo š. m. Į.alr. džio 22 d. na 
sigendu savo žiedo. Žiedo mime 
ris yra 585. J. Riaukienė, 13a40 
Notre Daine E., Point-aux- 
Trembles, Montreal, P. Q.
© P. Vičas, kuris gavęs stipcn 
diją, dabar tęsia studijas Amen 

[ koje, siekdamas mokslinio iaips 
’ nio, savaitgalį buvo atvykęs pas 
i tėvelius i Montreal;, kur drau 
! gų būry atšventė savo gimtadie 
; nį.
J @ P. Papaurėlis, anksčiau studi 
1 javęs inžineriją, nuo šių metų 
i pradžios persikėlė studijuoti ar 
chitektūrą, ir šia mokslo - meno 
šaka yra patenkintas.
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DLK VYTAUTO NEPR. 
KLUBO 

šėrininkų susirinkime, lapkričio 
20 d., pasiūlymo (nominacijas) 
būdu perrinkti 1961-jų metų ka 
dencijai šie valdybos nariai: 
piimininku J. Džiaugis, vicep. 
P. Paukštaitis, finansų sekret 
K. Gudžiūnas, kasininku I-. Bo 
tyrius, sekr. G. Alinauskas, pa 
šalpos mokesčių rinkėju L. Gu 
das.

Gruodžio 4 dieną Klubo šė 
rininkai kviečiami balsuoti ir 
išrinkti dar šiuos valdybos 
reigūnus, kuriems yra išstaiy 
tos šios kandidatūros: Br. Bag 
džiūnas ir M. Gudas išstatyti į 
Šerų sekretoriaus vietą; iš jų 
dviejų reikia balsuoti už vieną 
kurį. Į direktirilis yra išstatytos 
šių asmenų kandidatūros: E. 
Adomonienė. K. Ambrasas, J. 
Bakanavičius, L. Bohcmier, A. 
Greibus, K. Juška, p. Martinė 
nas, J. Petrauskas; iš šių reikia 
balsuoti už šešius. Į revizijos ko 
misiją išstatyti šie kandidatai. 
J. Adomonis, J. Lesevičius, F. 
Petrauskas, J. Skučas; iš šių 
reikia išrinkti tris.

Balsavimai vyks tiktai dvi va 
landas: nuo 3 iki 5 vai. po pie 
tų.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Filmą iš Lietuvos New Yor 
ko lietuviškos radio valandų* 
vedėjas Jokūbas Strikas Montre 
alyje rodys gruodžio 11

— Kalėdojama: Tėv. 
revičius, Verdun, pirm, 
ning; antradienį Brown 
wford Br.; tree. Godin 
land; ketv. Riverview; 
Berling.

Tėv. Aranauskas šią 
lankys Lasalle Heigts.

St. Kulbis šia

pa

diena.

Man

penki.

savaitę 
Paul: Mari 

De Biencourt, Le Pro

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

EVANGELIKAMS 
PAMALDOS

Toronto Lietuvių Evaiigeu 
kų susivienijimo parapijos pa 
maldos su Šv. Komunija įvyks 
š. m. gruodžio mėnesio 11 die 
na 1 vai. po pietų. Malonės lie 
tuvių evangelikų bažnyčioje 
14 42 Davenport Rd.

Pamaldas laikys kun. P. Da 
gys. Parapijos Valdyba.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANG. LIUT. PAMALDOS 
ivyks gruodžio mėn. 4 d. 1 vai. 
po pietų Liut. Išganytojo baž 
nyčioje, Bloor Str. W. — kam 
pas Indien Rd. Pamaldos bus su 
šv. komunija, kuria atlaikys ku 
nigas A. Trakis. Pamaldų me 
(u giedos parap. choras, be to 
ir sol. H. Rožaitis.

Maloniai kviečiame Toronte 
ir apylinkėje gyvenančius kuo 
skaitlingiausiai pamaldose daly
vauti. Liet. Ev. Liut.

Parapijos Taryba.
ŽVILGSNIS J PRAEITĮ
1938 m. Į Kauną suplaukė 

apie 2000 sportuojančio lietu 
viško jaunimo, kurių dalis atvy 
ko iš už Nepr. L.’etuvos ribų: 
Vilniaus krašto, JAV, Brazdi 
jos, Didž. Britanijos ir Latvi 
jos. Kauno Kūno Kultūros lū 
mai pasipuošė olimpiniais ženk 
lais, vėliavomis, stadione lieps 
•nojo olimpinis aukuras. Žaidi 
mus atidarė Lietuvos preziden 
tas A. Smetona. Po 
atlečiai, plaukikai, 
kai ir kiti rodė savo 
•sugebėjimus.

futbolinin 
sportinius

Lev.
lankys Cote St. 
court, 
hon ir De Seve.

— Pakrikštijome Aldonos ir 
Antano Morkūnų dukrelę Vi 
dos ir Julijos vardais. Krikšto 
tėvais buvo Aniceta Mankus ir 
Ksav. Ratavičius.

— Penktadienis yra pirmasis 
menesio penktadienis skir 
tas Kristaus Dieviškosios Sir 
dies garbei. Šią dieną šv, mišios 
bus ir vakare 8 vai.

— Šeštadienį yra šv. Pran 
ciškaus Ksavero šventė. Jis yra 
viena iš pirmųjų jėzuitų Orde 
no narių ir vienas didžiausių 
Bažnyčios misionierių. Todėl ir 
Kanados Katalikų Bažnyčia 
pasirinko ši šventąjį ypatingu 
savo globėju.

— Sveikiname mūsų jaunuo 
sius krepšininkus, kurie pereitą 
ketvirtadienį piadėjo savo akly 
vų sporto sezoną ir garbingai 
nugalėjo savo stiprų priešą — 
Willibrord High. Labai malo 
nu, kad mūsų krepšininkai pa 
siekė šio laimėjimo būdami silp 
nesniame savo sąstate. (AV). 
'® Pp- Lukauskai Ona ir V in 
cas, atšventė 10 metų vedybi 
nes sukaktuves. Ta proga jų na 
muose buvo šaunios vaišės.
@ Petro Bunio žmonai, Jadvy 
gai Bunienei, Verdun Gen. įlos 
pital padaryta sunki operacija. 
Ligonė sveiksta.

1939 m. gegužės mėn. Kau 
ne, specialiai tam tikslui pasta 
lytoje salėje įvyko III Europos 
krepšinio pirmenybės, kurias 
laimėjo Lietuva nugalėdama 
Latviją, Estiją, Lenkiją, Pran 
cūziją, Vengriją, Suomiją ir 
Italiją.

Šie įvykiai buvo nufilmuoti 
ir filmai buvo rodomi Toronte 
šio mėn. 2 7 d. Prisikėlimo audi 
torijoje ir gruodžio 3 d. bus ro 
domi Šv. Jono parapijos salėje. 
Kas tuos įvykius matė, tam bus 
malonu prisiminimus atgaivinti, 
o nemačiusieji galės palyginti 
anų laikų sporto lygį su dabai 
tiniu.

Antrame filme pamatysim • 
Vasario 16 d. gimnaziją Vokie 
tijoje. j. b

N. METŲ SUTIKIMAS 
TORONTE

Sporto klubo „Vytis“ ruošia 
mas N. Metų sutikimas įvyks 
Cath. Inf. Centre naujoje, mo 
derniškai įrengtoje, salėje. Bu 
fetas bus pagal Ontario įjlat; 
mus uždarytas 11.30 vai., oct 
šokiai žada užsitęsti iki 2 vai. 
ryto. Stalus galima gauti skam 
binant telefonu Pr. Gvildžiui, 
RO 2-8858, Pr. Bcrneckui LE 
4-9630 arba St. Jokūbaičiui 
RO 6-0417.

I. G. ELECTRIC R'd
F'ektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

„PALANGOS“ VASARV1E 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų su šimtametėmis pusi 
mis, baltu Kopų smėliu ir pr; 
vačiu pliažu.

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

I TORONTĄ A TVYKO 
SIBIRO TREMTINIAI

Ilgai lauktas susitikimas bu 
vo Maltono aerodrome, kur po 
20 metų išsiskyrimo,'jau per , 0 
metų žilagalviai senukai, nepn 
klausomoje Lietuvoje buvę pa 
vyzdingi Suvalkijos lygumų 
ūkininkai,' 15 metų pernešę Si 
biro kančios tremtį, Kostancij-i 
ir Antanas Bačėnai vėl susitik 
su savo dukra, sūnumis ir 
čia gimusiais anūkais.

Susitikimo momentap buvo 
tikrai graudus, kai pilndmis aki 
mis ašarų, nepratardami vieni 
kitiems žodžio ilgai apsikabinę 
verkdami bučiavosi, ištraųkd?r 
rni ne vienam susitikiman atvy 
kušiam ir pašaliečiui graudžią 
ašarą. O, pasitikti buvo atvykęs 
nemažas būrelis jaunųjų Badė 
nų draugų bei prietelių, kurni 
tarpe buvo klebonas kun. P. 
Ažubalis, Bendr. apyl. pirm. j. 
R. Simanavičius, dr. Pacevičiai, 
Šmigelskiai, Preikšaičiai. J. Dvi 
laitis, S. Dapkus, Sonda, Koiv 
čiai, Baneliai ir daugelis kitų.

Be vaiki; įteiktų atvykusiem 
gėlių, dar gėles įteikė M. Vali 
iienc šaulių kuopos vardu.

Iš aerodromo visi dalyviai bu 
vo pakviesti į dukters Urbonie 
nės ir sūnaus Vinco rezidenci 
ją, kur prie vaišių stalo su atvy 
kėliais buvo pasidalintą pirmais 
įspūdžiais.

Atvykusieji nors ir daug vis 
ko patyrę ir pergyvenę, yra 
gan judrūs ir stiprūs lietuviška 
dvasia. Jie, esą, ir tėvynėje gir 
dėję, kad tremtinių gyvenimas 
nesąs vieningas.

Savo pašnekesiuose Bačėnai 
yra gana santūrūs. Ten gyveni 
rnas, esąs, pagerėjęs. Iš vai 
džios atstovų, nors ir buvęs Si 
biro tremtinys, jokių nemalonu 
mų neturėjęs. Tik Lietuvoje, 
kaip ir Rusijoje įsigalėjęs dide 
lis girtuokliavimas.

Iš Kauno vykę į Maskvą t., at; 
kiniu ir ten po 10 dienų, kol bu 
vę sutvarkyti popieriai, lėktuvu 
nėr Londoną pasiekė Torontą.

Bs.
SEKMADIENIŲ 

KONCERTAI
Meno galerijoje (Dundas ir 

Beverly) laisvi koncertai bus 
gruodžio 4 dieną — bari 
tonas John Stratton, gruodžio 
11d. —• choras. Pradžia kon 
certu 3 vai. po pietų.

„VYČIO” KREPŠINIO 
TRENIRUOTĖ

vyksta penktadieniais ir šešta 
dieniais naujoje Trinity Rec 
tion centre salėje. Ši patalu- 
gauta šv. Jono Kr. parap. kle 
bonui kun. P. Ažubaliui tarpi 
ninkaujant. Stalo teniso tiem 
ruotės vyksta antradieniais ir 
ketvirtadieniais iv. Jono parap. 
salėje.
„AUŠROS” KREPŠININKAI 
laimėjo pirmą kartą šį sezoną 
prieš ,,Tridents“ 80:76. Dau 
giausiai krepšių įmetė Jankaus 
kas 28 ir Rigby 24.

JOHN LAPINSKAS 
policijos buvo sulaikytas kaip 
vairavęs mašiną neblaivuš būda 
mas, spalio 28 d. Ossington g- 
je. Kadangi tai buvo antras to 
ks atsitikimas, jis nubaustas 14 
dienų arešto.

Svarbus SLA susirinkim i.?
' įvyks gruodžio 11 d. 2 vai. pp.

Lietuviu Namuose. Ten bus 
renkama sekantiems metams 
valdyba ir revizijos komisija.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „L I T A S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madienį 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. N orke liūnas 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.

DISTR. ESTATE BROKERS 
; 177 Sherbrooke W. VI 2-S5D1 
| F. Jasutis .............. . LA 2-7879
t A. Markevičius. . . . CR 9-9793 
• P. Adamonis...........RA 2-2472
: P. Baltuonis ...........LA 6-2084
| Pr. Rudinskas . . . . HU 1-Ž957 
J Sekite musų skelbimus apie 

ų paskirus objektus N. L., T; ž„
Star, La Prfess.
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