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Didžiausis kolonialistas-SSSR!
VAKARAI KOLONIALIZMĄ BAIGIA, O RUSIJA ŽIAURIAUSIU BŪDU VYKDO. JAUNIAUSIOS SOVIETINĖS 

KOLONIJOS YRA PABALTIJO VALSTYBĖS.
Pagaliau galima konstatuoti 

faktas, kad Vakarų valstybėms 
sivėrė burnos ir jos nuirau 

, tylos boikotą pavergtoms 
Pabaltijo tautoms. Tai atsitiko 
tada, kada paliesti jų pačių skau 
dūliai. Labai svarbu, kau prie 
Vakarų labai aiškiai prisidėjo 
ir kaikurios naujos Afrikos vais 
tybės, kurios vertina gautosios 
laisvės svarbumą. Ir taip dabar 
jau yra visiems

AIŠKUS didžiausis ir 
ŽIAURIAUSIS 

KOLONIALISTAS
Tą faktą aiškiai ii visai atvi 

rai pasakė Kanados, Filipinų, 
Australijos, Libano, Ispanijos,

KAS NAUJA KANADOJE
SUSIRŪPINIMAS KANADOJE

Kanadoje yra susirūpinimas, 
kad auga prekybos su užsieniu 
balanso deficitas. Keliami bal 
sai — importuoti tiek, kiek eks 
portuojama Į kilus kraštus.

Geležinkeliečių streiko klausi 
mas atidėtas iki gegužės mene 
šio.

Tarpprovmcinė ministerių 
konferencija, kaip sako Kvebe

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

PAMINĖTAS TREČIASIS LIETUVOS PREZIDENTAS
(J. Kajecko, Lietuvos Atstovo, kalba)

Šiandien minime mūsų valsty 
bės vyro, Dr. K. Griniaus, mir 
ties dešimtmeti.

Atsilankymu Į ši minėjimą 
noriu pabrėžti, kad tiek aš as 
meniškai, tiek visi L. D. T. na 
riai turi gilų pagarbos jausmą 
Dr. K. Griniui, kuris beveik po 
ra metų buvo Lietuvos Minist 
ru Pirmininku ir vėliau Respu 
likos Prezidentu. Dr. K. Gri 
nius ėjo augščiattsias pareų 
sunkiausiu j.ietuvos kūrimosi 
laikotarpiu, jis buvo išvaręs di 
dėlę ir plačią vagą mūsų tautos 
kovoje dėl Lietuvos laisvės ir 
Nepriklausomybės, dar prieš 
Lietuvos prisikėlimą.

Kada 1940 m. Lietuva buvo 
Jovietų, o 1941 m. Vokiečių 
okupuota — Dr. K. Grinius ne 
palūžo, bet garbingai Įsijungė į 
Lietuvių Tautos kovą už jos 
švenčiausias teises.

Antrą kart Sovietams okupa 
vus 1944 m. Lietuvą, jis, kiek ir 
kur galėjo, stengėsi Lietuvai ir 
lietuviams padėti ir ragino vi 
sus į bendrą, vieningą darbą ko 
voje už Lietuvos Laisvę ir Ne 
priklausomybę. Savo laiku jis 
yra pasakęs, kad žmonės praei 
na, bet tautos nemiršta, kaip 
žmonės.

Savo atsilankymu į šį minė 
jimą noriu prisijungti prie šio 
minėjimo dalyvių, pareikšti pa 

irbą garbingam ir ištikmam 
sietuvos sūnui.

Dr. K. Griniaus ilgo ir turi 
ningo Lietuvai darbo bei pasi 
šventimo pavyzdys teprimena 
mums mūsų visų misijos Lietu 
vai laikinumą, bet Lietuvių Tau 
tos nemirtingumą per amžius.

Pagrindinę kalbą čia pasakė 
iš Washingtono atvykęs dr. Juo 

Argentinos. Naujosios Zelandi 
jos, JAV ir pagaliau Į tą jau tie 
siog valstybių chorą Įsijungė 
naujos Afrikos valstybės — Ka 
meruno užsienių reikalų minis 
teris Ch. R. Guy Okala ii Di 
džiosios Britanijos atstovas prie 
Jungtinių Tautų. Atviriausiai ir 
tiesiai i akis sovietinei diktalū 
rai pasakė tiesą Kamerūno užs. 
r. min. Okala. Kas įdomiausia 
ilgai nutylėjęs Pabaltijo valsty 
bių ir vardą, atvirai ir teisingai 
pasisakė Did. Britanijos atsto 
vas D. Ormsby-Gore.

Atsiliepdamas Į Chruščiovo 
siūlymą tuojau panaikinti kolo 
nijas, Anglijos atstovas pareis 

ko premjeras J. Lasage, gerai 
pasisekė. Vienu balsu nutarta 
tokias konferencijas daryti kas 
met. Sekanti Įvyks Princo Edu 
ardo sostinėje Charlottentown. 
Nors pastovus sekretoriatas ne 
Įsteigtas, bet Ontario premjero 
Frost Įstaiga Toronte priims 
provincijų pasiūlymus seka n 
čiai konferencijai, kuri ’vyks 
rugpjūčio mėn.

zas Pajaujis. Kalbėjo Lietuvos 
atstovas J. Rajeckas ir konsu 
las dr. P. Daužvardis. Po pas 
kaitos kelis dalykus foitepionu 
atliko jaunas pianistas Alvydas 
Vasaitis iš Cicero.

X-SIS BALFO SEIMAS 
sutraukė 77 delegatus ir 30 
svečių. Išsėmus visus darbotvar 
kės punktus, sekė direktorių 
rinkimai. Pusę jų pasiūlė 4 gru 
pės ir jie tuoj buvo patvirtinti: 
V. Barčiauskas, Spudienė, Brie 
dis. Trečiokas, Senikas, Blins 
trubas, Andriulionis, Devenie 
nė,, Audėnas, Benderius, Alins 
kas, Montvilas. Kiti buvo išrink 
ti iš 20 kandidatų tarpo: kan. 
J. Končius, N. Gugienė, I. Dau 
kus, M. Rudienė, V. Abraitis 
E. Paurazienė, V. Šimkus, A. 
Bakas, A. Dabšys, dr. O. Laba 
nauskaitė, kun. V. Martinkus, 
kun. B. Sugintas, E. Armonie 
nė. Revizijos komisija palikta ta 
pati: S. Lūšys, S. Dzikas, I. Ja 
tūlis.

Seimo iškilmingas banketas 
įvyko Congress viešbutyje, ku 
riame buvo 500 asmenų.

ATIDARPTAS VACL. 
BIRŽIŠKOS PAMINKLAS

Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
kalbėjo prof. P. Čepėnas, prof. 
M, Krikščiūnas, d r. P. Jonikas, 
M. Gudelis ir prof. Viktoras 
Biržiška.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
SVEIKINIMAI

jau gaunami. Sveikinimai kot 
telėse, bendro pobūdžio. 20 
kortelių su vokais — 1 doleris. 
Užsakoma adresu: 7722 Geor 
ge St., LaSalle — Montreal 32, 
Canada. 

kė, jog Anglija nuo 1939 m 
yra suteikusi laisvę 500 milionų 
buvusių kolonijinių tautu, kai 
tuo tarpu nuo to pat la ko

SOVIETŲ RUSIJA YRA 
PAVERGUSI 6 BUVUSIAS 

LAISVAS VALSTYBES, IR 
JAUNIAUSIOS SOVIET I 
NĖS KOLONIJOS YRA 

LIETUVA, LATVIJA IR 
ESTIJA

Didžiausia kolonijinė valsty 
bė, Sov. Rusija, yra naujai pa 
vergusi 22 milionus laisvų tau 
tų, kurių laisvės sąjūdžius 
trypia tankais ir skandina krau 
juose.

O kiek Sov. Rusija sunaikino 
tautų! Krymo totoriai, P<? . M 
gės vokiečiai, kalmukai, čečė 
nai, kovoję už savo laisvę, vi 
siškai išnaikinti. Tat iš tiesų 
nebuvo ir dabar

NĖRA DIDESNĖS IR 
ŽIAURESĖS KOLONIJINĖS 

VALSTYBĖS, KAIP 
SOVIETINĖ RUSIJA.

Klausimas yra visiems paaiš 
kėjęs, tiktai kokios bus jo svars 
tymo pasekmės? Rezoliucijai pa 
ruošti išrinkta 5-kių komisija.

Kai tuo tarpu JTO vyksta 
griežti ginčai, kitose šalyse vy 
ksta nemaži neramumai.

Argentinoje peronistai ban

CHRUŠČIOVO .AKCIJA PRIEŠ DIEFENBAKERĮ 
(Specialinis pranešimas „Nepri klausomai Lietuvai“ iš 

Šveicarijos)
Žinomas šveicarų dienraštis 

,,Neue Zuericher Zeitung“ pa 
skelbė išsamų pranešimą, kaip 
sovietai reagavo Į Kanados mi 
niserio pirmininko Diefenbake 
rio pasisakymą Jungtinėse Tau 
tose New Yorke apie sovietinį 
kolonializmą. Kaip žinia, Kana 
dos valstybės vyras, atsikirda 
mas į Chruščiovo puolimus 
prieš kolonializmą, iš savo pu 
sės kritikavo sovietinį kolonia 
lizmą. Kaipo tokio kolonializ 
mo aukas Diefenbakeris pami 
nėję visą eilę Rytų Europos tau 
tų, jų tarpe lietuvius ir ukrain.'e 
čius.

Diefenbakerio kalba iš laisvo 
jo pasaulio radio stočių buvo 
perduota Į anapus geležinės už 
dangos ir, matyti, plačiai ten 
nuskambėjo.

Kaip rašo ,,N. Z. Z.“, Mask 
va ypač Ukrainoje ėmėsi akci 
jos prieš Diefenbakerio reika

MONTREALIO KATALI 
savaitgalyje minėjo savo dešimt 
mečio sukaktuves, šeštadienį 
buvo religinis susikaupimas, ku 
rį vedė kun. dr. F. Jucevičius, 
o sekmadienį AV salėje akade 
mija.

Ją pradėjo dr-jos pirmininkė 
p. Vilčinskienė ir akademijos 
vedėja paprašė Dr. Giriūnienę. 
Sugiedojus maldą, dr. Giriūnie 
nė pakvietė garbės prezidiuman 
įvairių organizacijų atstovus: 
kleboną kun. J. Borevičių, pas 
kaitininkę Dr. Ramūnienę, KL 
B Kr. V-bos pirm. St. Kęsgai 
lą, p. Zubienę, J. Adomaitį, 
NPMS viršininkę Sės. Augustą, 
atvykusią iš Putnam, Dr. Nagi, 
J. Lukoševičių, Pr. Rudinską. 
A. Klicių, E. Navikėnienę, O. 

dė padaryti perversmą ir Pero 
na grąžinti į valdžią, bet nepa 
nisekė. Sukilimas nuslopintas.

Venesueloje Kubos ir Domi 
nikos agentai sukėlė riaušes, 
dėl ko Venecuela Amerikos 
valstybių komitetui pasiuntė 
skundą.

KITOS ŽINIOS
— Kongo diktatorius Mobu 

tu suėmė Lumumbą, kai jis su 
giįžo Į LeopoldvillĮ."

— Pirmadieni JTO pradėjo 
svarstyti Alžyro klausimą.

— Mali su Gana ruošiasi su 
sijungti Į vieną valstybę.

— Olandijas valdžia parvirti 
no spaudos žinią, kad jos ribose 
pagal NATO planą yra atomt 
nių ginklų.

— JAV pagavo diskoverio 
kabiną ore. Ji pagal pianą buvo 
grąžinta Į žemę, apskridusi 13 
ratų.

— Rusija paleido 5 to sunku 
mo satelitą, bet kabina, kurio 
je buvo 2 šunes, augalų ir ma 
žų gyvių, sudegė atmosferoje.

— Kongas išvarė arabų ir 
Gvinėjos atstovus.

—- Kuboje Įvykdyta daug sa 
botažo aktų — sprogo 8 bom 
bos.

— Nasser konfiskavo Belgi 
jos banką, Kairo tramvajų ir 
kitus belgų turtus.

lavimą leisti visoms sovietų pa 
glemžtoms tautoms laisvai apsi 
spręsti. Visos ukrainiečių radio 
stotys Įsijungė Į tą kampaniją, 
o spauda nešvankiai atsiliepė 
apie Kanados premjero reikalą 
vimą. Laikraščiai paskelbė ta 
riamus skaitytojų laiškus, meno 
ir literatūros žmonių pasisaky 
mus ir tt.

Laikraštis išveda, kad sovie 
tų ,,federalizmas“ turi stovėti 
ant labai silpnų kojų, jei vieno 
kanadiečio pasisakymas išvede 
Maskvą iš pusiausvyros ir įvarė 
ją isterijom

Visa ši sovietinė kampanija 
prieš Diefenbakerį galinti ture 
ti, pasak „N. Z. Z.“, visai prie 
šingų rezultatų, negu Maskva 
tikisi. Žmonės pradeda mąstyti 
ir sugretinti tikrovę su sovietine 
propaganda. Žmonėms atsidaro 
akys apie laisvę ir tautų lygy 
bę, kurių Maskvos įvestoje sis 
temoje kaip tik nėra. A.

KIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
Stankienę ir NL red. Kardelį. 
Daugelis čia suminėtų asmenį! 
pareiškė savo sveikinimų ir ge 
riaušių linkėjinm ateityje. Kon 
densuotai tiksliai draugijos dar 
bą, pareigingumą ir veiklumą 
apibūdino Klebones T. J. Bore 
v'.Jus šiuo pasakymu -

Lietuvių Katalikių Motei ų 
draugija Montrealyje šiandien 
Švenčia pirmąjį savo gražios 
veiklos dešimtmetį. Graži buvo 
šios draugijos veikla religinėje, 
tautinėje bei kultūrinėje plot 
mėje. Prasmingai ši draugija 
laimėjo sau Montrealyje veik 
liausiojo vieneto vardą. Ypalin 
gu nuoširdumu džiaugiasi šian 
dien Aušros Vartų parapija, ku 
ri patyrė iš L. K. M. Draugijos

PASKUTINĖS DATOS KALĖDINIAM
ORO PAŠTUI EUROPON

Kad užtikrinus jūsų prieteliams ii- mylimiesiems 
kalėdinio pašto gavimą laiku, pašto įstaiga siūlo iš
siųsti oro pašto laiškus ir siuntinius nevėliau šių datų :

Oro pašto siuntiniams — gruodžio 8.

Oro pašto laiškams — gruodžio 10.

Kad džiil r.'i.us jūsų kalėdinio pašto gavimą, .it . 
siminkite :

SPAUSDINKITE FHsą adresą DIDŽIOSIO
MIS RAIDĖMIS. SPAUSDINKITE adresą siun 
tūlio išorėje ir viduje, nepamirštant užrašyti savo 
adreso

Visada užlipinti pakankamai pašto ženklų. Pa
sverkite savo pašto įstaigoje visus oro pašto laiškus 
ir siuntinius bei visas kitas siumas, kad užtikri
nus teisingą apmokėjimą.

Būtinai užrašykite pilną pavadinimą krašto, į 
kurį jūsų siunta eina. Krašto vardą rašykite angliš
kai.

Kitų informacijų teiraukitės savo artimiausioje 
Pašto Įstaigoje.

CANADA PO:<T OFFICK

PASIPASAKOJO SIBIRO 
TREMTINIAI

Talkai remti moterų būrelio 
iniciatyva, lapkričio 27 d. Liet. 
Namuose buvo suruoštos jkur 
iuvės vienai šeimai, kuri po 19 
metų neapsakomų kančių toli 
mame Sibire, išliko gyvi ir atvy 
ko Į Torontą.

Įkurtuvių arbatėlėje dalyva 
vo apie 150 tautiečių, kurie su 
dideliu dėmesiu išklausė tes šei 
mos virš valandos trukusio šiur 
paus papasakojimo apie jų per 
gyvenimus šiauriniame Sibile.

Vienas šiurpus epizodas, kai 
apie 1500 lietuvių, lenkų, žydit 
ii- kitų tautybių įvairaus am 
žiaus ir lyties. 1941 m. baisiojo 
birželio tremtinių, po kelių mė 
nėšių kelionės nugabenti į neap 
gyvendintą šiaurėje salą ii iš 
mesti'Dievo valiai. Jokių trobe

Nukelta Į°3-čią psl.
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nepaprastos paramos. Nuošir 
džiai sveikiname šiandien Pir 
mojo Dešimtmečio proga L. K. 
M. Draugiją, linkime jai švie 
siausios ateities ir gausios Dar>. 
gaus palaimos. Kilnus, tvlus pa 
siaukojimas, kurį Visagalis to 
kioje turtingoje formoje įdiegė 
moters širdies gelmėn, tepadeda 
Jums nugalėti visas religinės 
bei tautinės veiklos kliūtis!

Pažymėtina dar. kad KLB 
Kr. v-bos pirmininkas St. Kęs 
gaila konstatavo vis ryškesnį iš 
kilimą moterų ir Bendruomenės 
veikloje, nes trijų B-nes apy
linkių pirmininkės ■— Hamilto 
no, Windsoro ir Sudburio — 
yra moterys. Pr. Rudinskas gi 
teisingai pastebėjo, kad komu 
nistinė diktatūra moterį bando 
atitraukti nuo tiesioginės paskir 
ties — auklėti šeimą — ir ban 
do ją pajungti sunkiems dar 
bams, kas yra nenormalu ir ža 
loja žmoniškąją prigimtį.

Po sveikinimų Dr. Ramūnie 
nė - Paplauskienė skaitė labai 
įdomią, paskaitą, kurią tikimės 
artimiausiuose NL numeriuose 
paskelbti.

Po to dar buvo labai gražiai 
paruošta kavutė ir visi akademi 
jos dalyviai gražiai pavaišinti.

Lietuvių Katalikių Moterų 
dr-jos skyrius Montrealyje tik 
rai yra vienas iš daugiausiai 
veiklių, pareigingų ir atsidėju 
šio pasiaukojimo. Už tai jis gali 
būti geriausiu pavyzdžiu visoms 
kitoms Montrealio lietuvių or 
ganizacijoms.

GRAŽIOS PP. GRAŽIŲ 
IŠLEISTUVĖS

Vieni populiariausių rnontrea 
liečiu, E. ir J. Gražiai, po 12 
metų gyvenimo Montrealy.,'?, 
nutarė persikelti į Kaliforniją. 
Bet montrealiečiai nenorėjo jų 
išleisti viešai su jais neatsisvei 
kine ir jų nepagerbę. Išvyks 
tančiųjų giminaičių, M. ir J. 
Leknickų iniciatyva ir daugiau 
šia jų rūpesčiu šeštadienį iš 
vyk tan tiems A V salėj buvo su 
ruoštos labai gražios išleistu 
vės, kuriose dalyvavo apie laO 
asmenų. Būtų dalyvavę dar ir 
darniau žmonių, nes :i.,- but 
Montrealy neliko šeimos, ku 
riai J. Gražys nebūtų ko nors 
pas'uvęs, kas už tai jam nebūtų 
dėkingas.

J. Mačioniui maršu pp. Gra 
žius sutikus ir p. J. Gražio Įpėdi 
niui, K G>.idž:~--iv. -u ’ ■ ą 
pradėjus, vakaro vedėju buvo 
pakviestas Pr. Rudinskas. 
Daug buvo kalbėtojų: Kiebo 
nas T. J. Borevičius, SJ, 1. Lėk 
niekas, NL red. J. Kardelis (dė 
kojęs už NL rėmimą ir nuošir 
džią paslaugą), P. Januška, 
District Estate Brokers dir. P. 
Adamonis, p. Pusarauskas, W. 
Kiškis, V. Žižyt, A. Kudžma. 
p. Šaltenis, J. Mačionis. Visi ra 
do pp. Gražiams dan® n:.nak- 
ti, ką jie Montrealy gyvendanr 
ir veikdami yra nudarę gera, bu 
ve veiklūs bendruomenės na 
riai.

Pasirodė, kad pp. Gražiai 
yra ne tiktai išlydimieji Į šiltus 
kraštus, bet net dvigubi sukak 
tuvininkai: jie šiemet mini si 
dabrines vedybines sukaktuves 
ir jiems abiems sueina po 59 m.; 
tų amžiaus, — tat ir š:os s>t 
kaktuvės nuoširdžiai paminė 
tos, ir todėl pp. Gražiams gie 
dota net dukart Ilgiausių metų. 
Abudu pp. gražiai nuoširdžiai 
visiems dėkojo, o apeidami sta 
lūs su visais gražiai atsisveikino.

Labai gražiai atsiliepta ir 
apie jū sūnų studentą ir žymų 
sportininką Algirdą, kuris tęsti 
mokslų pasilieka Montrealy.

Subuvimą, kuriam vaišės bu 
vo paruoštos ištaigingai, užbai 
gė iniciatorių vardu K. Gudžiū 
nas, dėkodamas už daly vavimą 
ir šeimininkėms už puikų vaišių 
paruošimą ir labai gražų patai- 
navimą.

Rezervuokime sausio 7 d. ,,N. L.” Sp. Baliui!
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Ar tai ne musų pareiga?

Ne bu- tytojų

KAIP KASMET PRIEŠ
Artėjant naujiems metams, 

visa spauda primena savo skai 
tytojams, kad ateina prenume 
rato* prailginimo laikas, 
tinai visiems, nes ne visi laik 
rasti prenumeruoja tiksliai nuo 
Nauju Metų. Ir tokio reikalo nė 
ra, nes laikrašti galima užsisa 
kyti bet kada, bet kuriuo metų 
laiku, ir tokiu atveju metai su 
kanka sekančių metų tą pačią 
data- Vis dėlto daugumas mėgs 
ta laikraščiuose užsisakyti metų 
pradžioje. Todėl ir prenumera 
tos atnaujinimo klausimas dau 
giau sutampa su naujaisiais me 
tais.

Administracija skaitytojams 
prenumeratos pasibaigimą pa 
prastai praneša laiškeliu, nes 
prenumeratoriui sunku atsimin 
ti ir dar sunkiau vesti kokią atsi 
mintinų datų registraciją, kad 
neužmirštų sekančio termino. 
Veltui kai kas užsigauna del 
priminimo. Priminimas — ne 
priekaištas, bet tiktai patarnavi 
mas, tuo sudarant patogumą, 
kad pačiam nereikėtų galvoti, 
kada čia reiks prenumeratą a‘ 
naujinti? Bet kai kas yra nua 
monės, kad šiam tikslui geriau 
šia laikrašti užsisakyti nuo me 
tų pradžios. Tačiau tai yra pre 
numeratoriaus teisė, bet redak 
cija visada yra pasiruošusi pri 
imti prenumeratą bet kuriuo 
laiku.

Kalbant apie savąją, lietuvis 
kąją, spaudą, kyla mintis: ar 
spaudos reikalas yra tiktai leidė 
jų reikalas? Ar tai nėra mūsų vi 
sų, lietuvių reikalas? Neabejoti 
na, kad tai yra mūsų visų reika 
las. Spauda, mūsų hetuwškoj: 
spauda, yra vienas tyriausių lie 
tuvybės šaltinių, mūsų tautinių 
minčių, tautinių jėgų palaikyto 
jas. Į daugeli mūsų gyvenimo 
sričių šiokiu ar tokiu būdu pra 
siveržia svetimas žodis, svetima 
dvasia. Svetimybės j mūsų gy 
venimą veržiasi didžiule jėga, ir 
nepaprastai sunku yra išsilaiky 
ti tyruose lietuvybės vandeny 
se. Tiktai savoji, lietuviškoji, 
spauda išlaiko tyrą lietuvišką 
dvasią, lietuvišką minti, lietuvis 
ką žodį.

Laiškai iš Lietuvos
REIKIA RAUDONO KAKLARYŠIO

Netikėk, dėduli, kad kiti ra 
šo, jog mudvi su Elenute ne 
norime siekti augštojo mokslo. 
Mūsų kaimynai, kurie jums ta 
šo, yra ištikimi režimo žmo 
nės. Jie taip rašo, kaip jiems pa 
sakyta rašyti. Bet lai netiesa.

Mes norime įstoti į Pedago 
gini Institutą, bet... mes be rau 
donų kaklaryšių, todėl mums 
kelio į ten kol kas nėra. Lar 
lauksime. Visai vilčių dar ne 
prarandame. Gal gausime kito 
„dėdės“ kokį užtarymą...

Nesiskundžiame, nes ką g: 
tie skundai padės? Bet, kai dė 
dūlis mums lyg ir priekaištą Ja 
rai, tai ir pasakome, kaip y.a 
ištiktųjų... Seka parašai.
(Pastaba: Raudonas kaklaryšis 
reiškia priklausymą komunisti 
nio jaunimo organiz-jai. Red.j

SOVIETAI IŠSIGANDO 
IŠMOKSLINTŲ ŽMONIŲ
Draugai atsiuntė man iš Ame 

rikos „Laisvę“. Paskaičiau ją 
ir nustebau. Kaip ji pučia mig 

NAUJUOSIUS METUS.. .
Todėl, — ne vien redakcijų 

bei administracijų, ne vien leidė 
jų, bet ir visų sąmoningų skai 

yra svarbi pareiga rū 
pintis, kad savoji spauda galėti! 
gyvuoti. Niekas iš jos turtų ne 
susikrovė. Dažniausia jos leidė 
jai turi nemažų rūpesčių, o jos 
darbuotojai — skuidų gyveni 
mą. Ir todėl skaitytojai praši, 
mi suprasti šią būseną, jausti 
tautinės garbės pareigą ir jausti 
už savosios, lietuviškosios, span 
dos egzistenciją atsakomybę.

Mūsų tikslas, kad skaitytojai 
būtų ir laikraščio leidėjai, jo sa 
vininkai ir šeimininkai. Tuo 
tikslu kviečiami visi skaitytojai 
būti šėrininkais (Šeras tiktai 10 
dolerių). Ir visi maloniai prašo 
mi būti talkininkais, laikrašti 
platinant — paprašyti ir para 
ginti savo kaimynus, savo pa 
žįstamus laikraštį prenumenm 
ti.

Naujam vajui, mes kreipia 
mės ir į tuos asmenis, kurie lig 
šiol „Nepriklausomos Lietuvos“ 
neprenumeravo. Mums sąmo 
ningi lietuviai skaitytojai atsiun 
čia adresų ir sako, kad „Nepri 
klausomą Lietuvą“, galėtų ir tu 
retų įdomumo skaityti daugiau 
lietuvių, nežiūrint, kur jie gy 
ventų. Dėka sąmoningų skaity 
tojų mes esame gavę daug ad 
resų, kuriems mūsų mieli taiki 
ninkai pataria siųsti „Nepriklau 
somą Lietuvą“ susipažinti. Pa 
čių skaitytojų patarimai ii para 
ginami, mes pasiųsime kelis lai 
kraščio numerius susipažinti 
daugeliui ją negaunančių. Ma 
loniai prašome gavėjus „Nepri 
klausomą Lietuvą“ sekantiems 
metams užsiprenumeruoti.

Nuolatinius gi NL prenume 
ratoiius maloniai prašome pre 
numeratą atnaujinti. Be to malo 
niai prašome pakviesti kaimy 
nūs bei pažįstamus, kurie NL 
neskaito, užsiprenumeruoti ir 
dar, atsiųsti tokių asmenų ad 
resų.

Visų labai prašome ir kviečia 
me į metinę talką, už ką busime 
nuoširdžiai dėkingi.

„Nepriklausoma Lietuva“.

las apie sovietinio žmigaus ga 
limybes pasiekti mokslų.

Jaunimas tikrai veržiasi į mo 
kslą, nes iš senų laikų yra ži 
noma, kad mokslas veda į švia 
sesnį ir patogesnį gyvenimą. 
Bet tai visai nesiderina su dabar 
timi.

Kodėl gi Maskva įvedė rei 
kalavimą, kad jaunimas dirbtų 
fabrikuose? Kad į universitetą 
stojant būtinas yra kolchozo ar 
fabriko darbo stažas? — Mask 
va yra nuomonės, kad yra jau 
perteklius mokslus baigusių 
žmonių, o mokslus baigusieji 
yra režimui pavojingiausi žmo 
nės. Todėl ir grūda j kolchozus, 

fabrikus. Kiti čia iau ir pa»i 
liks. Nekils į augštumas. ik 
sieks augštojo mokslo.

Lietuvos jaunimas daug veri 
lesnis kopti į mokslus, todėl 
Lietuvoje dar kiečiau suvaržy 
tas jaunimo augštojo mokslo 
siekimas. Režimas bijo mokytų 
žmonių. 1 oks yra mano atsaky 
mas „Laisvei“. Seka parašas.

Gyvenimiški reikalai PASIKALBĖJIMAS SUVETERINARIJOS DR.
JULIUM SAKALAUSKU

RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS
16.

Po mano paskutiniųjų straips 
nių didelis skaitytojų skaičius 
teiravosi, kaip pačiam pasidary 
ti testamentas.

Daugeliui esu pasiuntęs tokio 
testamento pavyzdį.

Tačiau bus ir tokių, kurie rue 
kad neprisirengs nei pasiteirau 
ti.

Todėl šį kartą, patieksiu čia 
lokio testamento pavyzdį.

Pirmiausia, nežiūrint jog 
„laiškinis“ testamentas (Holo 
graph will) yra gan legalus do 
kumentas, vistik vertėtų gal į ji 
žiūrėti kaipo į laikiną reikalą, 
atseit iki to laiko, kol nueisite 
pas notarą, kas yra geriausia.

Ir tik su tokia intencija, štai 
tas laikinasis testamentas:

„Tai yra mano, Melchijoro 
Putelės, paskutinis testamentas. 
Aš panaikinu visus iki šiol buvu 
sius testamentus. Po mano mir 
ties aš atiduodu visą savo kilno 
jamą ir nekilnojamą turtą (įskai 
tant ir gyvybės draudimą) savo 
žmonai Agotai Putelienei-Pliuš 
kaitei, skirdamas ją vienintele 
mano turto paveldėtoja u vai 
dytoja. Jeigu aš ir mano žinotis 
mirtume kartu, netikėta mirti 
mi, aš palieku visą turtą savo 
nepilnamečiui sūnui Rapolui Pu 
telei ir siūlau žmonos brolį Ksa 
verą Pliuškaitį, gyvenantį Mont 
realyje. globėju. Šis testamen 
tas yra parašytas mano ranka 
ir pasirašytas Montrealyje, P. 
Q„ tūkstantis devyni šimtai še 
šiasdešimtais metais lapkričio 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Montrealyje, didžiojoje lietuvių kolonijoje,
šiemet nepaminėta — marina 
ma, išskyrus A V bažnyčioje au 
kotos sumos žuvasiems i.ž Lie 
tuvos laisvę, užprašytos savano 
rių, šaulių ir veteranų. Gaila, 
kad nebuvo sugiedota tautine 
gedulinga giesmė „Kritusiems 
šauliams“ ir nebaigia Lietuvos 
himnu.

Nuo žilos senovės mūsų tau 
tos sūnūs buvo drąsūs kariai 
ir garbingai gindavo savo kraš 
tą nuo įvairaus plauko užpuo 
likų. Kūrėjai - savanoriai mar 
gaiš rūbais rengti, prastai gink 
luoti, bet su karšta tėvynės mei 
le širdyse, savo krauju patvirli 
no ir įgyvendino, paskelbtą 
1918 metais vasario 16 d. Lietu 
vos Tarybos Vilniuje, Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą.

Nepriklausomos Lietuvos ka 
riuomenė buvo pavyzdinga, 
drausminga, visuomet pasiryžo 
si ginti tėvų žemę ir aukotis už 
Tėvynės laisvę. Jeigu, sovietams 
sulaužius Lietuvos pripažinimą 
ir nepuolimo sutartį, prievarta 
okupuojant Lietuvą nebuvo pa 
sipriešinta, tai ne kariuomenės 
kaltė, bet vadovybės, kuri neda 
vė įsakymo gintis. Jeigu būtų 
paleistas nors vienas visos tau 
tos protesto šūvis, Lietuvos Ne 
pnklauomybės reikalai būtų 
dar geresnėje padėtyje u gink 
las būtų be garbės nenuleistas, 
o sovietams būtų sunkiau me 
luoti ir juodinti Nepriklauso 
mos Lietuvos partizanus „ban 
ditais“.

Lietuvos kariuomenės šventė 
negali būti pamiršta ir palaido 
ta. Mes šventai tikime Lietuvos 
Prisikėlimą. Istorija kartojasi, 
tik laiko klausimas. Trūko carų 
Romanovų Lietuvai uždėti /er 
gijos pančiai, truks ir raudonų 
jų carų, bolševikinių diktatorių.

Kartais minėjimai su dideliais 
užsimojimais duoda nuostolius, 
bet mano manymu Lietuvos ka 
riuomenės šventė vistik galima 
buvo nors kukliai ir be nuosto 
lių paminėti, būtent:

1. Pamaldose galėjo daly vau 
ti organizacijos su savo velia 
vom. Čia reikia pastebėti, kad 
pamaldose dalyvavo labai .na 
žai karių organiazcijų narių.

2. Bažnyčioje, prie esamos žu 
vusiems už Lietuvos laisvę pa 
minklinės lentos reikėjo pagerb 
ti mūsų žuvusius karius — pa 
dėti gėlių nors puokštę. Jog pa 
minklinė lenta yra tam, kad 
esant atatinkamai progai, prie 
jos, kaipo tautos relikvijos bū 
tų atliktos tinkamos apeigos.

3. Tuoj po pamaldų ten pat 
parapijos salėje galima buvo pa 

mėnesio dvidešimt devintą die 
na.

Melchijoras Putelė“.
Čia prisiminkite, jog tokiam 

testamentui nereikia jokių liūdi 
ninku.

Tik ką patiektas testamentas 
yra tiktai pavyzdys. Nėra griež 
tos formos ir Jūs galite rašyti 
kaip Jums atrodo tinkama.

Tačiau jis turi būti lengvai 
įskaitomas ir suprantamas. Pa 
tartina yra suminėt, jog juo (tęs 
taimentu) yra panaikinami visi 
iki šiol buvę testamentai. Na. ir 
žinoma, būtinai įrašyti vietą, 
datą ir pasirašyti.

Kadangi toks testamentas tu 
rėš būti teismo patikrintas ir 
dar ko gero prieš tai išverstas į 
anglų ar prancūzų kalbą (vėl 
išlaidos!), tai jau vien dėi to 
vertėtų iškarto surašyti jį pas 
notarą.

Antra vertus, geriau jau ture 
ti nors tokį, savo ranka surašy 
tą testamentą, negu neturėti jo 
kio.

Na, ir turint testamentą — 
nepaslėpkime jo kur nors. Butų 
gera, kad kas nors iš artimes 
niųjų, be Jūsų ir Jūsų žmonos, 
žinotų kur jis padėtas. Taip pat 
nepatartina laikyti testamentą 
banke (safety box), nes reika 
lui esant gali būti keblumų prie 
tokio testamento prieiti.

Manau, jog buvau nors kiek 
naudingas.

Tad iki sekančio karto.

daryti nors trumpą (45 — 60 
min.) minėjimą. Mes turime 
Montrealyje Vyčio Kryžiaus ka 
valierių, kovų dalyvių karių — 
iškalbingų vyrų, kurie galėtų 
gyvu žodžiu papasakoti, kokius 
kryžiaus kelius jie praėjo, prisi 
minimus apie kovas dėl Lietu 
vos laisvės.

4. Sustiprinus savo jėgas ir 
pasiryžimus Lietuvos himnu, mi 
nėjimą baigti.

Tokiu būdu be didelių pasi 
ruošimų ir su mažomis išlaide 
mis būtų paminėta Liet, karino 
menės šventė. Mūsų Gerb. Kle 
bonas yra jautrus ir atsidavęs 
tautos reikalams, tad jeigu už 
salę visuomenė nesuaukotų, ma 
nau, kad nuostolius nurašyti’. 
Be to, jeigu būtų misėjimas, tai 
į bažnyčią pamaldoms ir į minė 
jimą atvyktų daug daugiau tau 
tiečių, iš visų Montrealio apy 
linkių.

Mūsų pavergti broliai tėvy 
nėję šiandien jokių minėj imt’ 
daryti negali, jie sukaustyti »o 
vietų kolonializmo, bet įparei 
goja mus, esančius laisvame pa 
šaulyje, kuris mums tai daryti 
leidžia ir gerbia tuos žmones, 
kurie aiškiai sako, kas jie yra, 
kurie gerbia savo tėvų žemę, 
jos religiją, papročius ir kalbą.

Augščiau minimas skaudus 
faktas, labai papiktino tautie 
čius ir tautietes ir sukėlė kalbų.

Nieko nekaltinkime, dirbkime 
ir eikime mūsų Tautos maldoje 
— Lietuvos himne nurodytais 
keliais.

Br. Abromonis.
AUSTRALIJOS VYRIAUSY 
BĖS GALVA DAR KARTA 

PASISAKĖ UŽ PABALTIJO 
IR KITŲ TAUTŲ LAISVĘ

Melbourne, Australijoje, lap 
kričio 5 d. įvyko Pabaltijo ir ki 
tų tautų bendras mitingas prieš 
sovietinį kolonializmą, kuriame 
pirmininkavo Melburno miesto 
burmistras Evans. Pagrindines 
kalbas pasakė senatorių^ Ale 
Manus ir Australijos miuisteris 
pirmininkas Menzies, kuris Jun 
gtinių Tautų sesijos proga iškė 
lė Pabaltijo tautų laisvės reika 
lą. Miuisteris pirmininkas pla 
čiai nušvietė „nuotykius“ Jung 
tinėse Tautose su Chruščiovo 
batu ir kt. Jei Maskva būtų cik 
rai suinteresuota sėkminga ko 
va prieš kolonializmą, ji turėtų 
nuo savęs pradėti ir duoti laisvę 
Pabaltijo ir kitoms tautoms. 
Dar kalbėjo ir senatorius Han 
nen. Mitinge priimtoje rezo’iu 
cijoje australų vyriausybė pra 
soma daryti žygių kad paverg 
tųjų tautų laisvė būtų atsatyta.

NL red., norėdama plačiau 
spaudą skaitančius tautiečius 
supažindinti ir informuoti su 
lietuvių gyvenimo sąlygomis ir 
grJimybėnus, kreipėsi į Dr. J. 
Sakalauską su eile klausimų, į 
kuriuos Daktaras mielai atsilie 
pė. Naudingi, svarbūs ir įdo 
mūs atsakymai čia ir skelbiami.

Dr. Julius Sakalauskas, gyve 
nąs Surrey Centre, Butų Ko 
lumbijoje, gyvai paiaiko ryšius 
su Kanados rytais, tat jis yra 
gyvas Lietuvių Bendruomenės 
narys, gyvenąs visais jos rūpės 
čiais.

Red.

1. Jūs gyvenate pačiuose Ka 
nados vakaruose, toli nuo mū 
su ateivijos masės žmonių, o mu 
ms ne tiktai įdomu, bet ir svar 
bu žinoti, kaip mūsų tautiečiai 
kur įsikuria, — malonu būtų ži 
noti, kaip Įsikūrėte Kanados va 
karuose, kokios bendrai imant, 
ten gyvenimo sąlygos ir kaip 
Jums sekasi?

— Atsitiktinai. Atvykęs į Ka 
nadą, apsistojau Hamiltone, 
Ont., pas žmonos seserį ir švo 
gėrį pp. L. A. Pliūrus. Pradžio 
’e pradėjau jieškoti darbo pagal 

'savo specialybę, bet jo nega 
ves. jieškojau bet kokio darbo, 
bet ir jo negalėjau gauti. Taip 
būdamas be darbo kelis mene 
sius, parašiau kelis laiškus Ka 
nados provincijų Veterinarijos 
gydytojų dr-joms, klausdamas 
apie galimybes dirbti savo spe 
cialybėje. Iš kelių provincijų 
sekretorių gavau neigiamus at 
sakymus, o iš kelių jokių atsa 
kymų nesulaukiau. Taip pat bu 
vau nuvykęs pasikalbėti pas Ve 
terinarijos instituto rektorių 
(pirmininką) Guelph, Ont,, ku 
ris maloniai priėmė ir patarė už 
siregisjtruoti Ontario provinci 
jos Vet. Gyd. Dr-joj ii gauti lei 
dimą egzaminams laikyt.. Be 
laukdamas atsakymo dėl egza 
minų datos, taip pat pasiskel 
biau Kanados Vet. Gyd-jų lei 
džiamame žurnale, kad j ieškau 
darbo bendroje praktikoje ka; 
po asistentas. Neužilgo gavau at 
siliepimą iš vieno kanadiečio ve 
terinarijos gydytojo iš Britų Ko 
lumbijos, kuriam reikalingas 
asistentas. Tokiu būdu neužil 
go atsiradau pačiuose Kanados 
vakaruose prie Ramiojo vande 
nyno.

Gyvenimo sąlygos neblogos, 
ypač klimatas labai švelnus. 
Darbo visada turiu pakankamai 
ir sekasi neblogai.

2. Kaip galėjote pradėti dirb 
ti savo specialybėje ir kokiomis 
sąlygomis?

— Kaip jau anksčiau minė 
jau, pradėjau dirbti padėjėju 
pas kanadietį veterinarijos gy 
dytoja, už palyginamai žemą 
atlyginimą. Jis buvo atsakingas 
už mano darbą, aš jokių raštu 
pasirašinėti negalėjau, nors ir 
atlikdavau visus su profesija su 
rištus darbus. Čia bedirbdamas, 
pradėjau rūpintis gauti leidimą 
laikyti egzaminus Britų Kolurn 
bijos provincijoje, turėjau pasi 
matymą bei pasikalbėjimą su B. 
C. Dr-jos sekretorium, kuris pa 
prašė diplomo ir paklausinėjo 
keletą klausimų profesiniais ii

JUOKDARIAI. r.
GAIDŽIUI NUŠALDYTA

„Laisvėje“ iššoko J. Gaidys 
kakarėkuodamas prieš Lietuvo 
je atsilankiusią ir dabar objekty 
viai kalbančią ročesterietę Ve 
roniką Zlotkienę. Kuku-rėku, 
kuku-rėkū! duok parašą, kad 
teisybę pasakoji. Ir V. Zlotkie 
nė paskelbė spaudoje laišką su 
parašu ir teigimu: „Darbiniu 
ko“ korespondentas rašė tikrą 
tiesą, ką aš jam sakiau. . . Man 
nėra gėdos pasauliui pasakyti 
tiesą, ką mačiau ir girdėjau“... 
Taigi, Gaidžiui nušaldė skiaute 
rę...

GAILA, ŽMOGUS 
„SUDURNAVOJO”

Tiesa, nevisai dar. Gal dar pa 
sitaisys? Tai Dr. Margeris. Kol 
buvo jaunesnis, buvo protinges 
nis. Nepatiko jam Smetona? C 
kei. Bet dabar jam patinka Lie 
tuvos okupacija. Kaip šita su 
prasti? Vienas peršasi atsaky 
mas: žmogus sudurnavojo. Bet,

kitais reikalais. Po kurio laiko 
gavau pranešimą iš sekreto 
riatis, kad galiu egzaminus lai 
Kyti rudenį arba pavasarį ir su 
mokėti nustatytą mokestį už eg 
zaminų laikymą. Taip 1951 m. 
rudenį išlaikiau egzaminus Van 
couver universitete. Egzaminus 
reikėjo laikyti raštu ir jie man 
buvo nelengva išlaikyti; di 
džiausiąs sunkumas buvo nepa 
kankamas anglų kalbos inokėji 
mas. Išlaikius egzaminus, bu 
vau įtrauktas j Kanados ir B. 
C. Vet. G-jų sąrašus, gavau pa 
žymėjimą, kad turiu visas tei 
sės verstis praktika B. C. pro 
vincijoje.

3. Kaip vertinate kanadines 
Jūsų specialybės darbo sąlygas, 
jas lygindami su Lietuvos ne 
priklausomybės sąlygomis?

— Iš vienos pusės kanadines 
darbo sąlygos yra geresnės, 
kaip tai: geresni keliai, amonio 
bilis patogesnė ir greitenė susi 
siekimo priemonė, daugiau Į vai 
rių vaistų ir didesni patogumai 
ūkiuose: tvartuose elektra, van 
duo, melžimo mašinos ir tt.

Bet jeigu Lietuvai būtu lem 
ta išlaikyti nepnklausomyoę iki 
šiai dienai, manau daugelis Lie 
tuvos ūkininkų būtą naudojęsi 
panašiais patogumais kaip ir 
čia. Blogesnėm kanadinėm są 
lygom, negu Lietuvoje, skai 
tau: didesni klientų reikala\ i 
mai, sunku pradėti praktiką dėl 
finansinių sunkumų, nes, nie 
kas jokių subsidijų nemoka, 
taip pat klientų konservaiyvis 
kūmas sunkina padėtį, ypač tik 
pradedančiam praktiką.

4. Ar čia augštai pastatyta 
jūsų specialybės sritis ir ar ji 
pakankama vietos sąlygoms?

— Atrodo nėra didelio sklr 
tumo. Universiteto kursas išei 
namas per lą patį melų skaičių, 
kaip ir Lietuvoje, o praktikuo 
jantieji vet. gyd. kasmet turime 
metinius suvažiavimus, kuriuo 
se išklausom keletą paskaitų 
apie naujus išradimus savo spe 
cialybėje, ir, atrodo, pakanka 
ma vietos sąlygoms ii aplinky 
bėms.

5. Kokių naujovių ir patobu 
lininių davė paskutinių dešimt 
mečių tyrimų darbai?

—< Nesistengsiu aš čia išvar 
dinti paskutinių dešimtmečių 
patobulinimus, išradimus šioje 
srityje, bet bendrai paėmus 

Nukelta į 7-tą psl.

SKIAUTERĖ.. . 
kita vertus, gal dar nę visai, oes 
vis dėlto okupuotoje Lietuvoje 
nepasiliko... Na, jei ten viskas 
gerai, kodėl nepasilikti?

KODĖL „MEILĖ IR 
SKARDA“?

Lietuviai Maskvon buvo nu 
vežę graborių „Frank Kruk“ ir 
„Meilę ir skardą“. Kodėl toks 
keistenybių pasirinkimas? Gra 
borius, meilė ir skarda?

Pasirodo, kad lietuviai graoo 
riaus, amerikoniško, parodymu 
Chruščiovui norėjo priminti, 
jog be bato jis gali peršlapti ko 
jas ir atsidurti pas amerikoniš 
ką graborių. Operete gi „Meilė 
ir skarda“ norėjo priminti 
Chruščiovo meilę skardai, jis 
visur eina apsikabinėjęs skardi 
niais blėkagaliais, liet kad tas 
jam nepadės įsiteikti negrams, 
nors jis juos ir atsidėjęs pamėg 
džioja. . . Mandrapypkis.
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Pirmasis Naujųjų Metų balius bus
Montrealio lietuviu SPAUDOS BALIUS!c

Visi ruoškimės, nes beliko tiktai vienas mėnuo laiko!

Montrealio lietuvių Spaudos balius, kurį kasmet ruošia 
„Nepriklausoma Lietuva“, yra tradicinis balius ir

PATS DIDŽIAUSIS IR IŠKILMINGIAUSIS
VISŲ METŲ BALIUS

Baliaus programą rūpinamasi sudaryti tokią, kad visi, kas 
ateis Į balių, kad galėtų jaustis esą tikrai baliuje, kur

YRA MALONU, SMAGU IR LINKSMA!
Baliuje gros labai gera muzika — didelė kapela, kuri turi 

moderniausi šokių pasirinkimą, kaip ir klasikinius šokius.

BUS PREMIJUOJAMI ŠOKIAI: 
lietuviškas, klasikinis ir modernus.

Baliuje bus DIDELĖ LOTERIJA, su vertingais išlošimais. 
Tautiečiai, savosios spaudos rėmėjai, kaip kasmet, maloniai pra 
šoini prisidėti prie loterijos praturtinimo. Visi loterijos rėmėjai 
bus paskelbti „Nepriklausomoje Lietuvoje“, o kas suteiks ver 
tingesnį fantą, bus paskelbtas dar specialiai.

Baliuje VEIKS BUFETAS — gėrimų ir užkandžių.

Apsirengimas laisvas, bet neabejotina, kad į balių susirinks 
gražiausiai apsirengusi mūsų visuomenė. Tautiečiai kviečiami 
atsivesti ir savo gerų pažįstamų, ypač latvių, estų ir kitų gerų 
kaimynų.

Visi maloniai kviečiami į Spaudos balių ruoštis. N. L.

Balius vyks kaip ir pernai KARALIŠKOJOJE SLOVAKŲ SALEJE!

„Ateitis priklauso mums, 
drauge!”

9.
ŽVALGYBOS IŠDAIGOS SU EILINIU USBACHOVU
Sovietų kareiviai, atrodo 

man esą patys atsargiausi „ 
labjausiaJ įtarinėjantieji visa 
me pasaulyje.

Vieną dieną, mano draugo 
Grišos namuose, aš susipasi 
nau su vienu atostogaujančiu 
puskarininkiu. Laike mūsų pa 
sikalbėjimo, mano draugas pa 
klausė puskarininkį, kiek die 
nų atostogų jam dar pasilikę. 
Išgirdęs klausimą, puska-inin 
kis, atrodė, net sustingo. „La 
bai atsiprašau, Griša, bet aš ne 
galiu tau to pasakyti, nes tai 
yra karinė paslaptis“, atsake 
puskarininkis.

Sovietų ginkluotose jėgose 
slaptumo manija yra paste 
kusi fantastiškų proporcijų, 

bet atskiro kareivio akimis visa 
tai yra ne be pagrindo, nes rau 
donosios armijos kontražvalgy 
bos sk/nus išknisa neįtikėtinas 
smulkmenas, o atidengtini ne 
leistni, kad ir nedideli prasižen 
girnai, yra griežtai baudžiami. 
Sovietų kontrožvalgybos meto 
dai aiškiai pavaizduojan i vie 
name atsitikime, kurį man pa 
pasakojo draugas Alioša.

Vakariniame patikriniame, 
laike vasaros manevrų, paaiške 
jo, kad Aliošos būryje nėra vic 
no labai gero kareivio pavarde 
Usbachovas. Alioša, būdamas 
užtikrintas, kad Usbachovas 
tuojau atsiras ir nenorėdamas 
sutepti visam gyvenimui jo tar
nybos lapo, ncatraportavo apie 

šį dalyką savo vadui. Žinoma, 
neatreportavimas apie pasišalini 
nimą buvo didelis Aliošos, kai 
po būrio vado, nusižengimas ii- 
valandoms slenkant, o UsL/a 
chovui neatsirandant, Alioša 
suprato, kad jau pervėlu atia 
portuoti pasišalinimą ir jis tul 
jo klampoti savo pasirinktu kiai 
dingu keliu toliau.

„Trečia dieną po eilinio Lis 
bachovo pradingimo“, — paša 
kojo toliau Alioša, — „Aš bu 
vau atsidūręs labai nepavydėti 
noj padėtyje ir pradėjau juoci 
raštyje rašyti raportą apie eiii 
nio Usbachovo dingimą, sten*. 
damasis atrasti mane pateisi 
nančių argumentų, kai mano n 
šymas nuvo nutrauktas telefu 
no skambinimo. Bataliono šia 
bas pranešė, kad iš divizijos 
yra atvykusi inspektavimo ko 
misija, kuri tikrins keletą dali 
nių, o jų taipe ir mano būrį, ir 
kad pasu engimui inspekcijai i. 
ko viena valanda. Mano nei ko 
jos sulinko. Aš negalėjau au 

dengti visą paslaptj laike ..n 
pekcijos. Aš nuskubėjau pas sa 
vo gerą draugą, kitą oūrio va 
dą, kurio būrys nebuvo numa 
tytas inspektuoti, papasakojau 
jam visą nelaimingą istoriją i- 
paprašiau jį paskolinti man ms 
pekcijai vieną kareivį, kad to 
kiu būdu eilinio Usbachovo din 
girnas nebūtų pastebėtas. Ma 
no draugas sutiko gelbėtį pade 
tį ir aš trumpai painformavau 
Usbachovo pakaitalą — karei 
vį, kuris turėjo dalyvauti insptk 
cijoje eilinio Usbachovo vieto 
je. Galite įsivaizduoti, kaip bu 
vo įtempti mano nervai, kada 
aš išrikiavau savo būrį inspel.o 
jai. Pradžioje viskas vyku labai 
gerai. Rikiuotė, drausmė ir ma 
no vyrų atsakymai į klausimus 
apie karinę tvarką ir politinį pa 
rengimą buvo patenkinami. Ta 
Čiau tuo laiku, kada atrodė jau 
inspekcija pasibaigusi, atsitiko 
pats blogiausias dalykas. Kny 
ga, kurioje buvo surašytos vi 
sos mano būrio pavardės ir ki 

tos kareivių asmeninės žinios 
gulėjo ant stalo. Vienas inspek 
tuojančios komisijos narys, lyg 
ir pripuolamai, atidengė šią 
knygą ir išašukė pavaidę — Us 
bachovas. Aš stačiai apmiriau ir 
lyg lai mano širdis sustojo pla 
kusi. Gi tuo laiku mano pasi 
skolintasis —

„Usbachovas“, išsitempęs 
išsitempęs kaip gysla, 

išžengė prieš rikiuotę.
— Kaip tau sekasi armijoje, 

Usbachovai? — beveik tėvišku 
balsu paklausė inspektuojantis 
kapitonas.

— Aš tarnauju Sovietų Są 
jungai, drauge kapitone 1 — at 
sakė netikrasis Usbachovas.

Atydžiai peržvelgęs apklausi 
nėjamą kareivį, kapitonas vėl 
paklausė:

— Pasakyk, kur tu esi gi 
męs, Usbachovai?

Netikrasis Usbachovas ir aš 
stačiai sustingome. Aš jokiu bū 
du negalėjau net susapnuoti. 

kad pakliūsiu į tokią padėtj ir 
neturėjau laiko painformuoti šį 
netikrą Usbachovą, kaip atsa^y 
ti į tokius klausimus. Tuo laiku 
šis net.krasis Usbachovas į už 
duotą kapitono klausimą suge 
bėjo išstenėti:

— Aš nežinau, drauge kapi 
tone, aš. . . pamiršau!

Tuo laiku aš norėjau būti ne 
gyvas.

— Ką tai reiškia pamiršau? 
— klausinėjo toliau kapitonas:

— Jeigu tu neprisimeni, kur 
esi gimęs, tai gal atsimeni save 
tėvo vardą

Netikrąjį Usbachovą išmušė 
šaltas prakaitas ir kiek patylė 
jęs jis prašnibždėjo, kad jis ir 
to negalįs atsiminti.

Aš žinojau, kad viskas labai 
blogai užsibaigs. Po ilgokos per 
traukos aš išgirdau nusigandu 
šio netikro Usbachovo balsą:

— Atsiprašau, drauge kapito 
ne... Mano pavardė ne Usba 
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V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

Jaunimo sodas buvo apytuštis. Sūpuoklėse taip pat buvo 
tuščia. Tačiau kažkokiame įrenginyje, panašiame į milžinišką 
liniuotę, sėdėjo melancholiškos išvaizdos jaunikaitis. Netoli jo, 
ant suoliuko aikštelėje, sėdėjo anlias, gal kiek vyresnio amžiaus 
vyras. Kartais jie persimesdavo vienu kitu žodeliu, po to di 
džiulė liniuotė imdavo stiebtis į viršų, — mažajam Gedukui vie 
nu tarpu atrodė, kad ji atsiremia tiesiai į dangų, — ji sudaryda 
vo statų kampą su žeme, persilenkdavo į kitą pusę ir imdavo 
leistis žemyn; jaunikaitis liniuotės gale sėdėjo dabar galva že 
myn. Barvainienė net užsimerkė, jai pasidarė baisu; Nijoie 
žiūrėjo į tą akrobatinį pokštą susižavėjusi.

— Tai busimųjų lakūnų pratybos, — tarė Barvainis. — 
Bent aš taip manau. Civilinė aviacija ar kas panašaus. Dar vi 
sai neseniai šioje vietoje stovėjo lėktuvas.

— Nijole, čia stovėjo lėktuvas, — įsikišo Gedukas.
Didžiulė liniuotė vėl ėmė kilti į viršų, vėl Gedukui pasi 

rodė, kad ji įsismeigia į dangų, jinai vėl persivertė ir ėmė leistis 
žemyn. Jaunikaitis dabar sėdėjo vėl galva į viršų, o jo veido iš 
raiška liko tokia pat abejinga, tartum sakytų: „Na ir kas čia 
tokio? Tai tas pat, kaip pereiti per gatvę”. Tačiau jo plaukai 
buvo dar pasišiaušę.

— Tėveli, ir aš noriu, ir aš noriu! — supliauškėjo delnais 
Nijolė.

— Einam toliau, — pasiūlė Barvainienė. — Man net žiū 
reti nemalonu.

— Čia ne vaikams numojo ranka Barvainis; Nijolė ėmė 
verkti. — Iš ten galima iškristi. Matai, tas žmogus juk prisi 
tvirtinęs diržu.

— Ir aš galiu su diržu, — tarė tebekūkčiodama Nijolė.— 
Aš irgi noriu būti lakūnė.

Barvainiui jos labai pagailo.
— Nijole, — ijs paėmė ją už rankos, — mes pasiklaus! 

me tų dėdžių. Lai tau pasako, ar galima.
Jis priėjo prie vyruko, sėdinčio ant suolo, ir paklausė.
— Kodėl, galima, — atsakė vyrukas; jis žiūrėjo pro juos 

į šalį, kažkur Dailės instituto mūrų linkui. — Galima, bet tik 
drauge su jumis. Matote, sėdynė jau laisva.

IŠ jos kaip tik iššoko jaunikaitis melancholišku veidu ir 
lygino šukuoseną.

— Milicijos klube šiandien šokių vakaras, — tarė jis vyru 
kui, sėdinčiam ant suolo. — Ziuta irgi ateis.

— Ziuta, sakai? Milicijos klube? Ge-rai. Pilieti, jei nori 
te, prašau lipti. Tik apsijuoskite diržu ir neužmirškite užkabui 
ti sagties.

— Mama, tėtė tuoj skris lėktuvu, — džiūgavo Gedukas.
— Eikime pasižiūrėti teniso aikštelių, — pasiūlė Barvainis; 

aiškiai matėsi, kad jis nenori verstis augštyn kojomis. — Bet 
čia praėjimo nėra, tad teks grįžti atgal.

Nijolė net pamėlynavo iš sielvarto „Isteriška reakcija, — 
pagalvojo Barvainis; jam buvo labai gaila dukters, bet jis nie 
kaip nenorėjo verstis augštyn kojomis. — Negalima vaikui pa 
taikauti“. Nijolė verkė, spazmiškai, tyliai, be ašarų, jos kūnas 
krūpčiojo, tartum dirginamas elektros sroves.

— Pakaks, sakau, — jau irzliai sudraudė Barvainis; dabar 
Nijolė ėmė ašaroti. Didelės ir skaidrios ašaros ritosi jos sk'uos 
tais.

— Mergaitė susižeidė? — pasigirdo už Barvainio nugaios; 
balsas buvo minkštas ir žemas; Barvainis staiga atsisuko ir pa 
matė Adomėną.

— Ne, nieko, — Barvainis norėjo išdrožti nekantriai ir at 
šiauriai, kad tai praskambėtų maždaug kaip „ne tamstos reika 
las“. Tačiau Adomėno baritonas nuaidėjo draugizkai, ir Bar 
vainis atsakė tokia pačia minkšta intonacija.

— Prašome susipažinti, — tarė Viktorija. — Nors, manau, 
tai šiaip ar taip tik bereikalingas formalumas.

— Daktarą Barvainį pažįstu iš matymo.
— O aš tamstą juo labjau, — burbtelėjo Barvainis. Tai 

praskambėjo vis dėlto atšiauriai.
Adomėnas gana liūdnai nusijuokė:
— Man tai, šiaip ar taip, menkas komplimentas. Geiiau 

būti mažiau žinomam, bet jaunesniam.
— Kam gi tamstai jaunatvė? — įsiterpė Viktorija; ji tai 

pasakė labai rimtai, be mažiausios šypsenos pėdsako.
„Kokia ji graži, — pagalvojo Barvainis. — Tačiau kodėl 

ji jam taip sako?”
— Et, tu, Brutus, contra me1), — atsiduso Adomėnas. — 

Manau, kad mes, vienos ligoninės gydytojai, turėtume būti so 
lidaresni... ir nesidžiaugti vienas kito metų našta. Taip, taip, 
daktare Barvainienė... Na, o kaip tamsta manai, kolega?

*) Ir tu, Brutai, prieš mane (Juliaus Cezario žodžiai, tariamai 
pasakyti prieš mirtį).

Barvainis kažką murmtelėjo, bet taip neaiškiai, kad nesu 
prato nė pats.

Gedukas tuo tarpu priminė:
— O Nijolė nori skristi lėktuvu.
Adomėnas klausiamai pažvelgė į Barvainius. Nijolė ėmė 

vėl kukčioti.
— Matote, kokia tragedija, daktare, — tarė Viktorija. — 

Vaikas nori verstis per galvą, o tėvas ne.
— Dėdė gali verstis! — pasiūlė Gedukas. — Dėdė nėra 

senas.
Barvainienė nusijuokė:
— Štai kur jūsų sąjungininkas, daktare.
— Tai kaip, sėsitės ar ne? — paklausė žmogus nuo šuo 

liuko. — O tai mes tuoj išeinam. Mums pertrauka.
Barvainis pagalvojo: „Reikia man persiversti“. Bet dabar 

jam kliudė Adomėnas. Jis nenorėjo, kad šisai matytų jį tokia 
poza.

— Einam, Nijole, — Viktorija paėmė dukterį už rankos.
— Kada nors, kai mama bus kitaip apsirengusi, mes su tavim 
pasikelsime.

— Nijolė nori dabar, — nenusileido Gedukas. Sesers rei 
kalus jis gynė kaip stropus advokatas, nors namuose jiedu peš 
davosi dėl kiekvieno žaislo.

— Na, ką gi, — tarė Adomėnas. — Tai gal mudu?
„Pozuoja, — su ironija pagalvojo Barvainis. — Senstan 

tis dėdytė bando pasiroytdi prieš Viktoriją. Na, verskis, avine 
verskis, pažiūrėsiu, koks tu apgailėtinas ir juokingas!“

Nijolė tebekukčiojo, bet jau mažiau. Viktorija šypsojosi, 
kodėl ir iš ko ji šypsosi, nebuvo aišku nei Barvainiui, nei Ado 
menui.

— Dabar jie iš mūsų juoksis, — įspėjo Adomėnas Nijolę.
— O mes kvatosim iš jų, nes jie liks apačioj, žemai.

Jiedu įsėdo į mažytę kabiną; žmogus pasikėlė nuo šuoliu 
ko ir padėjo jiems pritvirtinti diržo sagtį.

— Ačiū, — tarė Adomėnas. — Mudu gi laikykimės, ma 
žyte.

Milžiniška liniuotė ėmė kilti.
— Nijolė su dėde lipa į dangų! — sušuko Gedukas. Li 

niuotės galas atrodė įsmigęs į žemę, o kita dalis styro augštai, 
augštai.

— Visai be reikalo, — irzliai burbėjo Barvainis, — visai be 
reikalo tu čia pramogauji, Viktorija. Dukters sąskaitom..

— Nesuprantu tavęs, — nustebo Barvainienė; jos balsas 
skambėjo labai šaltai. — Matei juk, kaip Nijolė veržėsi.

Bus daugiau. __ v
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KAIP ĄŽUOLS DRŪTS 
DR. MARTYNUI

Kiekvienas tautietis yra mu 
ms labai brangus, tuo labjau, 
kad jis žodžiais ir darbais teigia 
mai pasireiškia savo tautoje ii 
kitų tautų tarpe. Tauta, kuri su 
geba savo tautiečius įvertinti ir 
savo tautai nusipelniusius ata 
tinkamai pagerbti, yra gyva tau 
ta.

Š. m. lapkričio lid. Marty 
no dieną, per 100 svečių ir 15 
garbės svečių susirinko Šv. jo 
no salėje, Toronee, pageibti vi 
suomenininką ir kultūrininką 
Dr. Martyną Anysą, jo 65 me 
tų amžiaus sukakties proga.

Tebūnie leista ir gerbiamus 
skaitytojus supažinti su Dr. M. 
Anyso gyvenimo datomis bei jo 
darbais.

Dr. M. Anysas yra gimęs 
1895 m. lapkričio 5 d. Kintuo 
se, Šilutės apskrityje. Vos su 
laukęs 19 metų amžiaus, 1914 
m. rudeni buvo paimtas į vokir 
čių karo laivyną ir jame išbuvo 
ligi pirmojo karo pabaigos. Da 
lyvavo kaip artilerijos specialis 
tas dideliame Skagerako (Jut 
lando) jūros mūšyje 1916 m. ir 
paskutinius dvejus metus pralei 
do Pabaltijo ir Suomijos van 
denyse ir dalyvavo Baltijos 
salų paėmime ir Suomijos išlais 
vinime nuo bolševikų.

Jau 1919 m. stojo jis Prūsų 
Lietuvių Balso redakcijon Klai 
pėdoje. Joje išbuvo iki 1920 m. 
pabaigos, kai gavo kvietimą sto 
ti Lietuvos Pasiuntinybės tarny 
bon Berlyne. Ten dirbo kaip 
konsularinio skyriaus sekreto 
rius, nuo 1927 m. kaip pasiunti 
nybės attache. 1929 m. jis bu 
vo paskirtas vice konsulu Ham 
burge ir dvejus metus vėliau 
konsulu. Lietuvos vyriausybei 
pageidaujant M. A. 1934 m. 
stojo Klaipėdos krašto guberna 
tūron patarėju. 1935 m. buvo 
Klaipėdos krašto direktorijos 
narys. Grįžęs Gubernatūron jo 
je išbuvo iki 1939 m. kovo mc 
nėšio 22 d. įvykių.

Būdamas Berlyne Anysas ša 
le savo tiesioginių pareigų stu 
dij-ivo teisės ir valstybinius 
mokslus ir 1933 m. Hamburgo 
universitete gavo eisės daktaro 
laipsnį (Dr. juris).

Disertacijai jis pasirinko tarp 
tautinės teisės temą: ,,Der Lit 
auische-Polnische Streit um das 

PRIE NEMUNĖLIO. . .
ANYSUI 65 METAI
Wilnagebiet ir tt. , kuriame vei 
kale jis išvedžiojo, kad Vilnius 
ir jo kraštas teisiškai priklauso 
Lietuvai, lenkai jį neteisėtai sa 
vinasi ir kad Aliantai, priskirda 
mi Vilnių ir jo kraštą Lenkijai, 
sunkiai pažeidė pripažintus taip 
tautinės teisės dėsnius. Diserta 
ciją priėmė ir su jos išvedžioji 
mais sutiko žymusis tarptauti 
nės teisės žinovas prof. dr. 
Latin, Hamburge.

1934 m. Dr. M. A. parašė 
,,Klaipėdos Krašto konvencija 
ir statutas, einant Nuoiatinio 
Tarptautinio Teismo 1932 m. 
rugp. 11d. aprendimu“. Šis vei 
kalas buvo atspausdintas 1935 
metais.

Klaipėdos Krašte dr. Anysas 
buvo įvairių ekoniminių orga 
nizacijų valdybos arba pnežiū 
ros tarybos narys arba pirminiu 
kas, pav. Žuvies B-vės, Klaipė 
doje, Miško Importo Bendro 
vės, Tautinio Banko Klaipėdo 
i e.

Nuo 1936 m. dr. A. dėstė 
kaip docentas Klaipėdos Preky 
bos Institute tarptautinę pnva 
tinę teisę. Po 1939 m. įvykių 
Prekybos Institutas buvo per 
keltas į Šiaulius ir 1941 m. rtt 
sų okupantų likviduotas.

Be kai kurių karinių ordinų, 
jų tarpe du iš Suomijos, dr. A. 
yra Lietuvos Nepriklausomy 
bės, Gedimino ir Latvių Trijų 
žvaigždžių ordini; kavalierius.

Kanadoje, nors neįprastas 
darbas dėl kasdieninės duonos 
dr. M. Anysą slėgė nemažiau, 
kaip kitus to pačio likimo tau 
tiečius, tačiau to nebodamas 
visada rado laiko visuomeni 
niams reikalams. Jau 1953 mc 
tais įsijungė į Lietuvos Genera 
linio Konsulo Vytauto Gylio 
pastangomis įsteigtą Baltų Fe 
deraciją Kanadoje. Sekančiais 
metais buvo jos vicepirminin 
kas ir 1954 m. pirmininkas. Pa 
baltiečiams pageidaujant, di. 
M. A. paruošė Pabaltijo Fedc 
racijos valstybių konstitucijos 
projektą. Tai yra vienintelis tos 
rūšies veikalas, kuris konkre 
čiai numato, kaip tokia kouie 
deracija turėtų atrodyti, lietu 
viams, latviams ir estams susi 
jungus. Už jo nuopelnus 1959 
m. Baltų Federacija jį išrinko 
garbės pirmininku.

Išeinant iš MLR Sąjūdžio pa 
geidavimo susipažinti su Mažo 
sios Lietuvos praeitimi, dr. Any 
sas trijų metų laikotarpyje 
kruopščiai paruošė mokslišką 
veikalą: „Prūtenų - senprūsiš 
kių - giminių kovos su Vokie 
čių riterių ordinu nuo 1230 ligi 
1283 m., smulkiai aptariant ši 
tų giminių kilmę, jų gyvenamą 
sias sritis, ilgametines kovas už 
savo laisvę bei įsitikinimus, jų 
pavergimą, prūteniška giminių 
kalbą ir lietuviškų giminių prū 
tėnų kraštuose apgyventas vie 
tas“. Veikalas numatomas ki 
tais metais Čikagoje atspaus 
dint.

Šiais metais yra pabaigtas ir 
spaudai ruošiamas veikalas: 
..Žymios Lietuvos Moterys mi 
tologijoje. ,,Motyvai yra paim 
ii iš įvairių pasaulinių literatu 
rų: lietuvių, lenkų, vokiečių ir 
rusų. Šituose veikaluose, dau 
gumoje svetimtaučių rašytuose, 
kalbama apie žymias lietuves 
moteris. Medžiaga tam buvo 
renkama apie 15 metų. Veika 
las bus atspausdintas kitais me 
tais.

Pabaigimo laukia monografi 
ja: ,,Vytautas - Aleksandras, d’ 
dysis Lietuvos Kunigaikštis, jo 
gyvenimas, kovos dėl tėviško 
paveldėjimo, pasisekimai ir ap 
sivylimai“. Pabaigti sutrukdė 
Dr. Anysui viršminėtas veika 
las apie Prūtėnų gimines. Šis 
veikalas bus išsamiausias, kas 
iki šiol apie tą didįjį valdovą 
yra parašyta.

Dar Vokietijoj būnant, Dr. 
Anysas parašė veikalą: „Kova 
dėl Klaipėdos“. Būdamas be 
veik 5 metus augštose pareigo 
se Klaipėdos krašto valdyme, 
autorius čia sužymi visus teigia 
mus ir neigiamus apsireiškimus 
Klaipėdos krašto politikoje. 
Tuo pačiu laiku buvo parašytas 
veikalas vokiečių kalba: ,,So 
war Hitler und sein System“. 
Veikalas svarbus tuo, jog čia 
yra smulkiai aptarti visi Trečio 
jo Reicho valdovų žygiai įsiga 
lėti Klaipėdos Krašto gyventojų 
tarpe ir šachuoti kiekvieną v y 
riausybės žygį.

Dr. A. yra Mažosios Lietu 
vos Rezistencijos Sąjungos (M 
LRS) vicepirmininkas. Kaip, ži 
noma, mažlietuviai yra VLIKo 
nariai. Sąryšyj su tuo dr. A. 
yra Tautos Fondo Kanauos 
skyriaus valdybos narys ir ne

KVLTŪRWB#KRQVIKA
VEIKU LIETUVAITĖ LENKIJOJE

Emilija - Alicija Tumaitė, Tu 
mo - Vaižganto giminaitė, gi 
muši Kaune, turėjo nelaimę su 
daugeliu lietuvių patirti tremti. 
Kelis metus gyveno Tolimuose 
rytuose — Irkutske, Krasno 
jarske, Tomske ir kt. Bet kai 
gavo teisę išvykti iš Sibiro, atsi 
dūrė Lenkijoje.

Parvykusi į Lenkiją, Varsų 
vos universitete įsigijo filosofi 
jos magistrės laipsni. Kurį laiką 
dirbo vieno laikraščio redakci 
joje. Tuo laiku parašė lietuvių 
kalbos vadovėlį, skirtą lenkiš 
koms mokykloms. Be to, yra 
parašiusi trumpą lietuvių lite 
ratūros isoriją bei apžvalgą.

E. A. Tumaitė dirba vienoje 
Varšuvos mokslo įstaigoje.

Kaip žinoma, daugelis lietu 
vių, pasitraukusių iš Lietuvos į 
Lenkiją, dirba daugelį atsakin 
gų darbų. Anot dabartinio Len 
kijos užsienių reikalų ministerio 
Rapackio, daugelis lietuvių I en 
kijjpje eina atsakingas valstybi 
nes pareigas. Ir Tumaitei, di 
džiojo Vaižganto giminaitei, ten 
ka jėgas atiduoti istorinei kei 
mynei — Lenkijai, bet ji, reika

kartą yra pasireiškęs spaudoje 
Tautos Fondo reikalu.

Toliau dr. A. dalyvauja AE 
N (Antikomunistiniame Elo 
ke), kuriame yra susijungusios 
visos Rytų Europos bolševikų 
pavergtos tautos. Jis toje orga 
nizacijoje yra prezidiumo na 
rys ir joje aktyviai pasireiškia 
plunksna.

Dr. M. Anysas pakartotinai 
išrinktas į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto tarybą. 
Be minėtų organizacijų jis daly 
vavo arba dalyvauja keliose ki 
tose organizacijose kaip Kultu 
ros Fonde, lietuvių skautų remi 
me ir vadovauja būreliui Vasa 
rio 16 gimnazijai remti.

Istoriniais, ekonominiais, tei 
siniais, kultūriniais ir politiniais 
klausimais Dr. M. Anysas ne 
kartą pasireiškė Kanados ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviškoje spaudoje.

Šiam lietuviškam Ąžuolui 
prie Nemunėlio linkime dar 11 
gat žaliuoti mūsų tarpe. A. T. 

lui esant, galėtų atsikelti ir va 
karų kontinentan.

® Kiprui Petrauskui suėjo 75 
metai amžiaus. Jo atvaizdas SG 
vieinėje spaudoje jį rodo laba; 
prastos išvaizdos,—K. Petraus 
kas labai sunykęs.
® Juozas Tysliava, poetas ir 
,,Vienybės“ redaktorius, turėjo 
širdies smūgį ir dėl to gydosi.
• Stasius Būdavas ruošia span 
(lai apysaką ..Malonės kalnas“ 
ir talkina Šv. Klaros pimpiai 
Floridoje.
• Jonas Mekas, Film Culture 
leidėjas ir redaktorius, augštai 
įvertina J. Cassavetes pastatytą 
filmą „Shadows“.
• Dešimtmečio Draugo romą 
no konkurso, kuriam gauti 5 
rankraščiai, vertintojų komisiją 
sudaro: J. Gliaudą, J. Kojelis, 
Br. Brazdžionis, E. Tunrenė 'r 
F. Kudirka, visi iš Los Angeles.
• J. Karvelis Čikagoje išleidžia 
kišeninį lietuviškai anglišką ir 
angliškai lietuvišką žodynėlį, 2 
dol. vertės.
® E. Gricius gavo britų stipen 
diją ir Londone studijuoja me 
ną.
• A. Dikinis, artistas, Čikagos 
meno institute studijuoja deko 
ratyvinį meną.
• Br. Budriūnas, Kompozitc 
rius ir dirigentas. Los Anglies 
pakviestas mokytoju į Peter 
Noster augštesniąją mokyklą.
® Mačernio Vytauto poeziją 
draugai ruošiasi išleisti Čikago 
je-
® Gustaitis Algirdas, Alė Rūta 
ir p. Kaributas oficialiai alsto 
vauja Hoolywoode lietuvių 
spaudą.
• J. Bertulis, kompozitorius, 
gavęs pakvietimą būti Aušros 
Vartų parapijos vargonininKu, 
iš Kalifornijos persikėlė 1 Čika 
gą-® Dr. A. Greimas sugrįžo į Tur 
kijos sostinę, Ankarą, kur dėsto 
prancūzų literatūrą.
• Dr. V. Bieliauskas, Xavier 
universiteto profesorius, pa 
kviestas dirbi Ohio Psichiatri 
jos institute.
® A. Moneys, skulporius, Pary 
žiuje suruošė savo darbų paro 
dą.

JUOZO AKSTINO DAILĖS 
DARBŲ PARODA 

šio gruodžio 17 ir 18 dienomis 
Montrealyje, Aušros 

Vartų salėje.
Žymusis Montrealio lietuvių 

kultūrininkas - artistas ir cu.il: 
ninkas — Juozas Akstinas se 
kantį šeštadienį ir sekma Tenį. 
gruodžio 17 ir 18 dienom.s AuŠ 
ros Vartų salėje (Montreal 2' . 
rue de Seve 1465) turi savo dai 
lės darbų parodą, kurioje bus 
išstatyta keliasdešimt paveiks 
lų.

Nors Montrealio lietuviai di 
tižiai populiarų ir nuoširdžiai 
mylimą, puikų ir pajėgų akto 
rių, Juozą Akstiną, plačiai pa 
žįsta, bet bus ne pro šąli tiems, 
kas jį daugiau pažįsta kaip ak 
torių, susipažinti su juo kaip su 
dailininku.

Tikrumoje Juozas Akstinas 
abiejose srityse, ir scenos ir ta 
pybos, vienodai daug ir atsidė 
jęs dirba. Abiejose pasiruošęs 
profesionališkai.

J. Akstinas tapybos mokėsi 
Freiburge i-Br., Vokietijoje, 
veikusioje „Ecole des Beaux 
Arts et Metier“, kur jo profeso 
riais buvo žymūs dailininkai — 
V. Vizgirda. J. Valeška, V. Ka 
siulis, K. V. Jonynas ir kiti žy 
mūs dailininkai. Be to, pats J. 
Akstinas dailės meną studijavo 
meno muzėjuose, galerijose, ku 
riose yra sukaupti geriausi dai 
lininkų darbai.

Tyliai dirbdamas ir būdamas 
kuklus, J. Akstinas ilgai M or. t 
realyje nesirodė, bet pastovia’ 
dirbo ir ruošėsi. Pirmiau jis sa
vo meno darbus paleido į pla 
tesnes padairas ir dalyvavo pa 

Nukelta į 5-tą psl.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
3.
TRAGEDIJOS PIRMOJI DALIS

(Naktis. Ankštas kambarys su auištais gotiš 
kais skliautais; Faustas, apimtas nerimo, 

sėdi savo- krėsle prie pulto)

FAUSTAS
Aš teisės mokslus nugalėjau, 
Prie filosofijos sėdėjau, 
Pasdariau aš teologas 
Ir dargi medikas neblogas. . . 
Deja, nors knygų daug skaičiau, 
Kvailys jaučiuos kaip ir anksčiau! 
Magistras, daktaras esu, 
Bet mano galvoje tamsu. 
Ir aš tik mulkinu jaunuosius, 
Jau metų dešimtį bemaž 
Visaip vežiodamas už nosies. 
Ar šitaip dar ilgai kentėsiu aš? 
Žinau, kad sugebu sveikiau galvoti, 
Negu visi tie glušai sutanoti, 
Plunksnagraužiai, magistrai, daktarai; 
Nemėgstu aš verkšlenti ir dvejoti. 
Nebaisūs man velniai ir pragarai, — 
O kas iš to? Be džiaugsmo, be paguodos 
Stumiu dienas, ir nėr vilties, man rodos. 
Kad savo užmoju kilniu 
Tarnaut galėčiau giminei žmonių. 
Nesusikroviau žemės turtų, 
Šlovės taip pat neįgijau, — 
Už šunį gyvenu blogiau!
Ir štai dabar griebiuosi burtų. . . 
Gal man dvasia slaptais keliais 
Atspėti mįslę didžią leis. 
Kad, nevaidindamas išminčiaus, 
Mažiau del niekniekių graudinčiau. 
Kurių neapimu protu. 
Kad perprasčiau visatos esmę, 
Jos sandaros galingą prasmę 
Ir bent nekvailinčiau kitų. 
Paguosk mane dar vienąsyk! 
Mėnuli mielas, neišnyk, 
Dažnai tavęs vėlai nakčia 
Pavargęs laukdavau aš čia, 
Ir tu liūdnai nuo augštumos 
Švietei ant rankiaščių krūvos! 
O, kad su tavo spinduliais 
Galėčiau kilt kalnų gūbriais, 
Plevent su dvasiom prie uolų, .
Klajoti prieblandoj šilų,

Ten mokslo tvaiką išbandyt 
Ir tavo rasoje atgyti 
Kam tūnau aš tame rūsy? 
Šlykšti landa — tvanki, tamsi, 
Kur pro nuspalvintus stiklus 
Dangus atrodo toks blankus! 
Įknibęs knygų rietuvėn, 
Kur kirvarpos ir dulkės vien. 
Tarp tomų, popierių senų 
Čia aš be oro gyvenu; 
Aplinkui prietaisai keisti, 
Senolių mano palikti, 
Dėžučių, butelių šimtai. . . 
Štai kur pasaulis tavo, štai! 
Neklausk, dėl ko gelmėj širdies 
Tokia gėla nepaprasa, 
Dėl ko ją slegia nevilties 
Ir aklo liūdesio našta?
Atskirtas nuo gyvos gamtos. 
Kuriai mes esam sutverti, 
Pasirinkai tu griaučius tuos 
Ir vien triūnėsiais teminti. . . 
Bėk iš čionai, bėk drąsiai lauk! 
Slaptingas Nostradamo žodis 
Tau kaip vadovas kelią rodys. 
Ir tu visur juo pasikliauk. 
Su tavimi gamta lyg šneka; 
Jos paklausyk — ir aišku bus, 
Ką dvasios kalba tau, ką sako 
Žvaigždynų raštas įstabus.
Įžvelgt negali sausas protas 
Į simbolių šventas gelmes. 
Todėl šaukiu dvasias sparnuoas. . . t 
Kur jūs? Negirdite manęs?

(Atverčia knygą ir pamato makrokosmo 
ženklą)

Štai jis! Kokia palaima dyvins 
Į mano širdį iš paveikslo liejas! 
Srovena gyslom vėl gaivi liepsna, 
Lyg būčiau vienu mirksniu atjaunėjęs. 
Gal Dievas koks paliko ženklą tą? 
Jis mano sielos nerimą nutildo, 
Užsimojimų ir jėgų pripildo, 
Kurių dėka mįslingoji gamta 
Atskleidžia savo veidą man slapta. 
O gal aš Dievas? Mano akys mato 
Tiek daug šviesos! Tarp linijų šaltų 
Regiu aš neaprėpiamą visatą 
Ir posakį išminčiaus suprantu: 
„Čia pat, pašonėj dvasių kaialystė; 
Bet aklas tavo protas ir jausmai. 
Atsikvošėk! Tu, žemės kurmi, klysti. 
Eik, ryto saulėn pasmerk linksmai!“ 

(Įdėmiai žiūri į atvaizdą)
Visur tokia harmonija kilni!

Taip viskas jungiasi ir skamba darniai 
Lyg mano sebuklingam kūriny!
Tarp žemės ir dausų

skrajūnai lengvasparniai
Lakioja, spindinčiais ąsočiais nešini,
Ir, draugiškai už rankų susikibę,
Pasauly skleidžia amžiną gyvybę.
Koks vaizdas! Tiap, tik vaizdas. . ! O, kada 
Prie motinos gamtos versmių giliausių 
Pripuolęs godžiai prisiglausiu?
Aš trokštu susiliet su visata!
Aš trokštu dieviško jos peno!
Bet ilgisi jo veltui siela mano. . .

(Apmaudžiai sklaidydamas knygą, pastebi 
ženklą, vaizduojantį žemės dvasią)

Tu, žemės dvasia man esi
Kur kas mielesnė! Lyg nuo gero vyno
Pajautos toj atsigaivino,
Atbudo polėkiai visi.
Mane vilioja žygiai negirdėti,
Geidžiu, kovoti, džiūgauti, kentėti
Ir, dūžtant laivui, nedrebėti
Grėsmingam vėtros ūžesy!
Užslinko debesys. . .
Mėnulis dingo. . .
Nugeso žiburys.
Tamsu. Tik apie mano galvą
Liepsna raudona blyksi.
Nuo skliautų padvelkė šalčiu.
Kraupu man daros. . .
O, dvasia, kur tu? Aš jaučiu —
Tu netolies, čia pat. . .
Šaukiu tave, girdi?
Pakilo spurdančioj širdy
Jausmai nežinomi lig šiolei. . .
Greičiau! Ateik! Tau siela atsiduoda!
Greičiau, greičiau — nors i bedugnę juodą! 
(Paima knygą ir paslamtingai taria burtažodį. 
Sužiba raustva liepsna, kurios šviesoj pasir <do 

dvasia)

DVASIA
Mane šaukei tu?

FAUSTAS 
(nusigręždamas)

Kas per pabaisa! . .

DVASIA
Seniai jau savo prigimtim visa 
Smelkeis tu į užburtą mano sritį, — 
Ir štai dabar. . .

FAUSTAS
, Baugu tave matyti!

DVASIA
Išgirst mane norėjai tu; meldei. 
Kad aš lėkte atlėkčiau iš anapus. 
Štai — atskubėjau, kaip geidei. . . 
Tad ko gi virpi tu kaip lapas?
Kur siela tavo išdidi?
Nejaugi tavo polėkiai augšti
Nuo vieno mano kvapo dingo vėjais? 
Ir tu dar Faustu vadinies?
Tik ką nepaprastu galinčium dčjais, 
Tavoj krūtinėj buvo tiek ugnies. 
Jog po pasaulį mintimi blaškeis tu, 
Ir ne su dvasiom lygintis drįsai. . . 
Nelaukiau, ne, kad šitaip pasikeistų, 
Kad slieku virstų milžinas toksai!

FAUSTAS
Vis vien tavęs neišsagąsiu: 
Aš nebijau liepsningų dvasių, 
Aš — Faustas, lygus su tavim!

DVASIA
Audringom vilnim 
Būties okeano 
Plaukau iš seno. . . 
Vienam sūkury — 
Kapų tamsybė, 
Šviesa nemari. 
Mirtis ir gyvybė!

Taip sukasi viskas. . . Iš amžių gyvų 
Taip audžiu nesenstantį rūbą dievų.

FAUSTAS
Visam pasauly tu skrajoji drąsiai: 
Aš tau jaučiuos toks artimas!

DVASIA
O, ne. 

Tu artimas esi tik savo dvasiai, 
Nepanašus nė kiek tu į mane!

(Išnyksta)

FAUSTAS
(bejėgiškai krisdamas)

Nepanašus?
Aš — Dievo atšvaistas tyriausias, 
Ir į tave nepanašus?
Į ką gi?..

(Kažkas beldžiasi)
Tai mano parankinis — jis, tikrai. 
Neduoda žmogui netgi pasvajoti! 
Nesuprantu, kokie čia aitvarai 
Nešioja šitą knibčių, siauraprotį?

Bus daugiau.
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J. AKSTINO PARODA. . .

Atkelta iš 4-to pusi, 
rodose, greta kitų dailininkų. 
New Yorke, Toronte, Čikago 
je, Montrealy.

Ateinantį pavasarį jo darbų 
parodą ruošia M. K. čiuJicr'c 
vardo galerija Čikagoje.

Dail. J. Akstino kūrini'', yra 
įsigiję daugelis privačiai. Dirb 
damas taikomojo meno darbą 
Simpsono įstaigoje, J. Akstinas 
mielai ir gražiai padekoruoja ir 
privačius namus, 
jiems meniško grožio, 
jis dekoravo J. ir B. 
čių namus).

Dabar Montrealio 
turi gerą progą plačiau susipa 
žinti su mūsų mielo, veiklaus ir 
gabaus menininko darbais se 
kantį šeštadienį ir sekmadienį, 
kai jis atidaro savo darbų pa 
rodą Aušros Vartų salėje.

Tuo tikslu čia suminimos ir 
tikslios parodos lankymo valan 

_ ’ps: šešadienį, gruodžio 16 che 
’ 4ą nuo 2 iki 6 valandos vakaro 

ir sekmadienį, gruodžio 17 die 
ną, nuo 10 iki 6 vai, vakaro.

Tat, dailininko Juozo Aksti 
no paroda Montrealyje tęsis tik 
tai dvi dienas ir po to bus uždą 
ryta.

Visi tautiečiai kviečiami paro 
don atsilankyti ir tuo pagerbti 
Montrealio lietuviams daug dir 
bantį didelį kultūrininką, daili 
ninką ir aktorių Juozą Aksir-ą.

suteikdamas 
(Be kita, 
Lukoševi

lietuviai

E. WASYLYSHEN

CALVERT DISTILLERS 
LTD.

1529 Sherbrooke St. W.
Aprūpins Tamstų vestuvių, 
krikštynų, sukaktuviu bei 

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

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LIETUVIŲ DIENOS, ilius 

truotas lietuvių kultūris ir vi 
suomenės gyvenimo mėnesin.s 
žurnalas. 1960 m. lapkričio m., 
nr. 9. Atskiro nr. kaina 65 et., 
prenumerata metams 6 dol.

Didelė žurnalo dalis skiriama 
Bostono lietuvių kultūrinio gy

Literatūrinėje dalyje randa 
me J. Tininio novelę, iškelia 
ma Stp. Zobarsko redaguotos 
liet, liaudies pasakų ir liet, be 
latristikos knygos angliškai. 
Žurnale platūs iliustruotos kro 
nikos ir kt. skyriai. Angliškoje 
dalyje pažymėtinas Saudargie 
nes rašinys apie liet, liaudies š'> 
kių charakerį.

LIETUVIŲ ENC1KLOPEDI 
JOS ATSIŠAUKIMAS

Nuo 1953 metų, kada prade 
jome leisti Lietuvių Enciklope 
diją, medžiagų bei darbo kaina 
žymiai pakilo ir vis dar tebeky 
la. To pasėkoje LE leidykla yra 
patekusi į labai sunkią piniginę 
būklę, kas verčia kelti prenume 
ratos mokestį. Bet prieš tai dar 
norime pajieškoti kitos išeities. 
Ir toji išeitis būtų naujų LE pre 
numeratorių atitinkamo .-.kai 
čiaus sutelkimas.

Tuo tikslu mes ir kreipiamės 
į gerbiamuosius prenutnerato 
rius, kviesdami ateiti mums pa 
galbon. Gerb. prenumeratoriuj 
labai maloniai prašome pakai 
binti ir paraginti prenumeruoti 
LE.

Jei šiam mūsų prašymui pri 
tarsite ir aktyviai parenisite, esą 
me tikri, kad naujų talkininkų 
į prenumeratorių eiles įsijungs 
tiek, jog Jūsų ir naujų talkinin 
kų - prenumeratorių pagalba nu 
galėsime visus sunkumus ir ne 
būsime verčiami kelti prenume 
ratos mokesčio. Tačiau, jei mū 
su prašymas nebus išgirstas, tai 
kitos išeities nebeliks, kaip LE 
prenumeratos mokestį pakelti 
vienu doleriu, pradedant 
XXIII-ju tomu. Tai palies JA 
V ir Kanados prenumeratorius.

Mūsų talkininkui - prenurnera 
toriui nenorime likti skolingi. 
Kiekvienam, kuris suras nors 
vieną naują LE prenumerato 
rių, bus skiriama premija. Jis ga 
lės pasirinki vieną iš šių:

1) pinigais — nereikės mokė 
ti už vieną LE tomą, ir būtent 
už XXIlf i, 2) $16,00 vertės 
knygomis: a) Stasio Santvaro 
eilių rinkinį „Atidari langai“, A. 
Kutkaus atsiminimus „Daininin 
ko Dalia“, J. Grišmanausko, 
„Tolimieji Kvadratai“ bei L:e 
tuvos žemėlapį ir c) L. Damb 
riūno „Lietuvių Kalbos Veiks 
mažodžių Aspektai“, J. Grišma 
nausko „Tolimieji Kvadratai" 
bei. Lieuvos žemėlapį.
KAI KURIE LIETUVOJE 

IŠLEISTI NAUJI 
LEIDINIAI

J. W. Goethes „Faustas“, 
Churgino vertime.

Išleistas vadovėlis „Siuvame 
pačios“.

J. Gaudrimo „Lietuvių tary 
binė muzika“, 230 psl.

Valst. polit. ir mokslinės lite 
ratūros leidykla Vilniuje šie 
met išleidi t. k. šiuos leidimus.

J. Bulota ir R. Šalūga: , 
niaus požemiuose". 103 p. 
iliustr. 1960.

„Valstybinės politinės ir 
kslinės literatūros 1959 m. 
dinių katalogas“. 127 psl. 
iliustr. 1960.

Dėmesio! Dėmesio!
MANO KRAUTUVĖJE

3997 Sr.Lawrence Bvd.
tel.Victor 2-5319

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 šūkis yra.
1) malonus patarnavimas, 2) geros medžiagos,

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

Įmonės

OSMODE CLOTHING & HAND MAID TAILORING
Pas mus taip pat urmo kainomis gausite vyriškus moteriškus 

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.
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K. BARONAS.

25 dienos Europoje
(Kelionės Įspūdžiai)
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LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE
<4
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Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai g 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai, &

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S | 

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

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. £
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Grįžęs iš kapinių į stotį, susi 

tvarkiau su apsistojimu, pasi 
rinkdamas geriausią Augsbur 
go viešbutį, kuriame be tuitin 
gų vokiečių, daugiausia apsigy 
vena užsieniečiai. Į Augsburgą 
jie atvyksta mašinų užpirkimo 
reikalais, kadangi čia randasi 
garsūs MAN fabrikai.

Geresnę vietą pasirinkau są 
moningai. Esi ramus dėl lagami 
nų, opinigus ir dokumentus gali 
drąsiai palikti raštinės nedega 
moj spintoj, kiekvienu metu pa 
prašydamas tarnautoją kiek tik 
tau reikia numatomoms dienos 
išlaidoms. Išrašai čekį (amen 
can travellers) ir gąuni prašo 
mą sumą markėmis. Į paprastes 
nius viešbučius nepatarčiau ei 
ti būsimiems lankytojams. Ge 
riau „susispausti“ su maistu, o 
jo sutaupytą pinigą pridėti 
prie geresnio viešbučio, nes ja 
me yra geresnė tvarka, įames 
nės naktys poilsiui. Ir dar įsidė 
mėtina yra tas, kad Europos 
(pav. Austrijos, Olandijos, Vo 
kietijos) viešbučiai neduoda 
muilo, tačiau įskaito patarnavi 
mą į kambario kainą. Mat, kiek 
vieną vakarą reikia išstatyti 
prie savo durų iš lauko pusės 
batus, randant jus rytą švariai 
nuvalytus. Taip pat, į kambario 
s-tą, įskaitomi ir pusryčiai. Gan 
didokas Augsburgo viešbučio 
kambarys, su visais patogu 
mais, tačiau be radio ir televizi 
jos — kaštavo 20 DM.

Susitvarkęs, pasiimu taxi į 
Oberhausen. Prieš išvykdamas 
į Vokietiją, sužinojau dviejų 
lietuviškų šeimų antrašus. Vie 
na jų — pp. J. G. Šiieikių, žino 
mo dailininko Miko Šileikio bro

neslio šeima. Jie manęs laukė, 
buvau parašęs, kad apsilanky 
siu penktadienį vakare, spalio 
14 d. Nuoširdūs žmonės. Pri 
ėmė mane kaip tikrą sūnų. Vai 
šino kuom turėjo, kvietė apsis 
toti. Iki vėlyvos nakties kalbč 
jomės atvirai, kain seni pažįsta 
mi. Aš jiems pasakojau apie Ka 
nadą ir JAV, jie man apie savo 
vargus Vokietijoje. Sunkus bu 
vo mūsų įsikūrimas, tačiau po 
tiek metų, galima drąsiai paša 
kyti, kad Š. Amerikos kontinen 
to lietuviai, jau tvirtai ekono 
miškai yra atsistoję ant savo 
kojų. Ir tai be kitų pagelbos, iš 
maldos ar prašymų.

Negalima to pasakyti apie 
Vokietijos lietuvius. Teko apsi 
lankyti trijose šeimose. Tiesa, 
jie jau gyvena „padoriau“ kaip 
stovyklose, tačiau nesvajoja 
apie skalbimo mašiną, lelevizi 
ją ir šaldytuvą. Prasidėjusi ei.~i 
gracija Į užjūrius, stiprokai pa 
lietė ir jų gyvenimą. Mėtomi iš 
vieno kampo į kitą, kartais sa 
vaite j e po du kartus, galų gale 
ramų kampelį surado naujuose 
apartamentiniuose namuose, dau 
giausiai pastatyuose Augsbur 
go priemiesčiuose, kaip kad 
pav. Kriegshaber dalyje, netoli 
amerikiečių kariuomenės karei 
vinių, ir jų šeimų gyvenamų 
apartmentų.

Čia randamos be p. p. Šilei 
kių, dar Karpavičių, dr. Ruk 
šos, Augustaičių ir kt. šeimos. 
Su vaikais, duodamos kiek di 
desnės patalpos, kai tuo tarpu 
pp. Šileikiai turi kambarį, virtu 
vę ir tualetą, bet be vonios. Mo 
ka 47 DM į mėnesį. Virtuvėje 
praleidžiama 16 valandų, nes ji
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DOminic 6-9631

P. Deschamps
Laikrodininkas — Auksakalys <p

Edifice — CENTRA LE — Building - g
7624 CENTRAL LASALLE. |

tarnauja valgomuoju ir salionu.
Daugumas lietuvių Įsijungę Į 

vokiečių ūki, nevisuomet (kaip 
ir Kanadoje) dirba savo spe 
cialybėje, tačiau kiekvienas 
kiek sveikesnis, stengiasi sau 
pragyvenimą rasti iš darbo, ne 
laukdamas kuklių vokiečių, 
BALFo ar Caritas pašaipų. Ta 
čiau kiekviena lieuvių šeima 
yra labai nuoširui, vaišinga it 
atiduoda gardesnį kąsnį atsi 
lankiusiam svečiui. Nėra tos pui 
kybės (ach, aš turiu namą, 
mašiną, banko knygutę!), nes 
vargas daugiau suartina žmogų, 
padaro jį nuoširdesniu, supran 
tamesniu, trumpame šio pašau 
lio kelyje. . . Gyvendamas ku 
rį laiką Augsburge, dažnai nu 
vykdavau į pp. Šileik-ų ramią, 
šiltą, pastogę, o prieš Vėlines, 
grįžęs iš Austrijos, apsistojau 
joje net keturias dienas. Niekuo 
met nepamiršiu jų nuoširdumo, 
jų geros lietuviškos širdies, nie 
kuomet nepamiršiu jų pasiim 
tos globos — moitnos kapo prie 
žiūros.

O Vokietijoje ji yra būtina. 
Neužtenka vokiečio daržininko 
ir jo užsodintų gėlių ant kapo. 
Ne. Juk tenka jas palaistyti, nu 
ravėti žolę, aprinkti nukritusius 
lapus. Daržininkas viso to neda 
ro. Tuo tarpu netvarkingai už 
laikomiems kapams, duodamos 
iš kapinių administracijos pas 
tabos. Ir nors per trylika metų 
jokios pastabos negavau, tačiau 
svetimos - vokiškos rankos, pa 
lieka svetimom, tad ir pilna; ti 
kiu, kad pp. Šiieikių šeima, ma 
mos amžiną poilsio vietą, glo 
bos lietuviška širdim. Iš anksto 
jiems už tai dėkoju.

O trylika metų savo daro. 
Palikau antkapį naujutėlį, stip 
riai stovintį fundamentą. P > 
trylikos metų jis įkrito. Pajuo 
davo ir šviesus akmuo. Teko 
viską atnaujinti, nes kaip visai 
teisingai prel. M. Krupavičius 
per šv. Jono Krikštytojo para 
pijos kapinių pašventinimą yra 
pasakęs, mirusieji, kapinės ir jų 
paminklai, kalba apie mūsų tau 
tą, Lietuvą. Gaila, kad tragiš 
kai mirusių Augsburgo - Ham 
sleteno, tuoj pokario mėnesiais 
jaunuolių kapai jau yra panai 
kinti; panaikinti ir kiti lietuvių 
kapai. Nebuvo kam pasirūpinti, 
nebuvo kam pastatyti pamink 
lo, sumokėti už keletą kvadrati 
nių pėdų žemės. O gal vaikai, 
paskei)lę amerikoniškoje pra, 
bangoje, užmiršo savo tėvus, o 
gal ir tėvai „kaldami“ per die 
nas dolerius, užmiršo paliktus

savo vaikus... Keistas šio pašau 
lio gyvenimas, keisti jame ir 
žmonės gyvena. O juk šiandie 
ną. prisiminimui mirusiųjų, jų 
kapų aptvarkymui tereikia tik 
noro ir kiek pinigų. Tai ne p J 
kario metai, kada su kava, mil 
tais, riebalais ir duona, tekdavo 
įvairius svarbius reikalus tvar 
kyti. Ne. Šiandien, Europoje, 
doleris tau visur duris atidaro. 
Ir kada paminkladaris, nesutiko 
iki Vėlinių atnaujinti paminklo, 
pakelti fundamentą, pasiaiškin 
damas perkrovimu darbais — 
aš jo užklausiau, kiek tas kai 
nuotų? atsakymas skambėjo — 
50 DM. Atsakiau, ar padarysi 
te už 75 DM. Taip ir buvo. 
Dar prieš Vėlines viskas atro 
dė kaip naujai pastatyta. °ana 
šiai ir su kapo nuosavybes pta 
liginimu. Surasta buvo „ausnah 
me ‘ ir kapas tik už 55 dol. pra 
ilgintas iki 1987 m.

Teatleidžia skaitytojai, kad 
gal per daug į savo šeimos pro 
blemas įsigilinau, nes ne iš vie 
no jau teko išgirsti, kad jam vi 
siškai nesvarbu, kur jis bus pa 
laidotas. Kad ir patvoryje. Man 
priešingai, žiūrint ir iš humaniš 
kūmo taško ir iš tautinio, pil 
nai sutinkant su prel. M. Krupa 
vičiaus pareikštom mintim, 
ypač gyvenant emigracijoje, 
plačiai naudojama; tremtinio, 
sąvoka. Kapinės vakarų Euio 
poje, yra per dienas lankomos 
tūkstančių asmenų. Jie eina, ste 
bi, skaito užrašus. O gražus ant 
kapis, paliks šimtmečiams, sa 
kydamas apie mūsų tautos kan 
čia ir trėmimą, laisvės netekimą 
ir mirtį svetimam krašte. Praei 
vį jis gal privers susimąstyti ties 
karo žiaurumais, privers jį pa 
galvoti — kodėl tas žmogus mi 
rė svetimam krašte, o ne sa 
vam, Lietuvoje. . .

Tad ir mielai patarnausiu 
kiekvienam mūsų tautiečiui, ku 
ris norėtų kiek plačiau ir dau 
giau sužinoti apie tvarką ir 
įstatymus Vokietijos kapinėse, 
visiems tiems, kurių artimieji 
amžinąjį poilsį rado Vokietijos 
žemėje.
NIAGAROS PUSIASALIO 

PARENGIMŲ 
REGISTRACIJOS

Pranešame visuomenės ži 
niai, kad naujai įregistravo sa 
vo parengimą Niagaros pusią 
salio Skautų rėmėjų valdyba 
kuri 1961 m. vasario rnėn. ii 
dieną, šeštadienį, slovakų sale 
je. Page St. ir Welland Ave. 
kampas, St. Catharines, Ont. 
rengia Užgavėnių balių. Kom.
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| A. NORKELIŪNAS I

g Commissioner of the Superior Court of Montreal g 
$ MONTREAL ENTERPRISES REG’D. i

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) x
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. d
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BELLAZZI» LAMY, INC
DO 6-6941 76/9 George St., Ville Lašale,

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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LIETUVON IR I KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

M. MACIUKAS
VYR I ŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS

DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

Į ?RJE5l)E luxe dry cleaners
I 117—6th AVENUE, LACHINE

H ME7-6727

$©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^
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Sav. P. RUTKAUSKAS
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MŪSU^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

KARIUMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS,

RODNEY, Ont.

ARAS — KOVAS 100:39 Iš LIETUVOS
Čikagos Aro sportininkai lap Lapkričio 23 d. žinomam Lie 

kričio 25 d. lankėsi Hamiltone lovos solistui K. Petrauskui su

PARDUODAMA 180 AKRŲ TABAKO FARMA
su 54 akrų auginimo teise; 7 na auginimui reikalingos mašinos; 
lūralaus gazo džiovyklos, 2 ŠL' pusė mylios nuo Rodney.
namiai, 2 gyvenami namai, 2 Kreiptis: S. Zavackis. Box

ir sužaidė prieš vietos Kovo 
krepšininkus ir tinklininkes 
draugikas rungtynes. Aro vy^ai 
įveikdami Kovą 100:39 (53: 
14), parodė labai gražu žaidi 
mą. Taškų svečiams pelnė: Va 
sys 11, Burneikis 15, Augius 
22, Nausėda 6, Galinaitis 22, 
Juška 16, Grigaitis 2. Hamilto 
no Kovas: Stankevičius 4, Gied 
raitis 15, Kvedaras 4, Dervaitis 
12, Breichmaiias 2, Bakaitis 2.

Ir moterų tinklinis baigėsi Či 
kagos Aro laimėjimu 2:0 (15: 
11; 15 :7) pasekme.

Vakare, čikagiškiai dalyvavo 
Kovo pobūvyje, pasišokdami 
smagiai, užvesdami plačias pa 
žintis su hamiltoniečiais. Ar is 
pakvietė Kovą atsigriebimo 
rungynėms'į Čikagą.

DEŠIMTUKO TURNYRAS
Gruodžio 17—18 d. d. Cleve 

landė yra rengiamas dešimties 
geriausių Š. Amerikos lietuvių 
stalo tenisininkų turnyras, popu 
bariai vadinamas ...dešimtuko 
turnyras,“. Geriausių dešimties 
žaidėjų atranką padarys ŠAL 
FAS S-gos Stalo Teniso k-tas.

Panašus turnyras buvo ten 
giamas Vokietijoje ir paskuti 
nis buvo Augsburge 1947 m. 
spalio 16—17 d. Penkios pir 
mos vietos buvo paskirstytos 
taip: 1) Garunkštis, 2) Mei 
lūs, 3) Zdanavičius, 4) Andriu 
lis III, 5) Vailokaitis. Po lygiai 
taškų surinko Adomavičius, 
Paškauskas, Žilinskas, Janus 
kis, o be laimėjimų liko A. Tė 
velis. Po trylikos metų, iš augš 
čiau išvardintų žaidėjų, dar ak 
tyviai dalyvauja turnyruose ar 
žaidynėse: Meilus, Januškis, 
Paškauskas ir kartais Tėvelis.

LAIMĖJO OTTAWA
Didžiausiu Kanados futbolo 

gyvenime įvykiu yra gubernato 
riaus Grey taurės rungtynes, 
kurios kartu yra laikomos šio 
krašto meisterio vardo pripaži 
nimu, nes jose susitinka rytinės 
ir vakarinės Kanados nugalėto 
jai. Tokios rungtynės įvyko lap 
kričio 26 d. Vancouveryje, susi 
tikus Ottawos ir Edmontono 
klubams. Po gan gražios kovos 
ir po dviejų metų pertraukos, 
taurė grįžo atgal į rytinę Kana 
dą, kadangi sostinės atstovai 
nugalėjo Edmontono „Eski 
mos“ klubą 16:6. Rungtynės 
buvo perduotos per visos Kana 
dos televizijos ir iadio tinklą 
(stebėjo arba klausėsi apie 10 
mil. žmonių), o pačiame stadie 
ne jas stebėjo 35 tūkst. žiūro 
vų.

kako 75 metai. Šią sukaktį at 
žymėjo ir vilniškis ..Sportas“ 
įdėdamas solisto nuotrauką su 
sportininkais J. Lagunevičium 
ir V. Kulakausku (ankstyvos 
nių metų, atrodo iš 1947-48 m. 
laikotarpio) ir taip pat straipsnį, 
kuriame rašoma: „kone per vi 
sas varžybas tribūnose galima 
matyti augštą, tiesų ir liekną 
žmogų, su balta, it lietuviško so 
do obelis, galva. Jis karštai ste 
bi įvairias varžybas. Iš jo veido 
išraiškos — švelnios šypsenos 
ar sutrauktos kaktos — galima 
spręsti kokia kova vyksta aikš 
tėję ir ringe. Tas žmogus — ta; 
nuostabusis mūsų dainininkas 
(toliau pridedami dabartiniai v: 
si jo titulai — K. B.) K. Pet 
rauskas, kuriam ryloj sukanka 
75 metai (laikraštis yra š. m. lap 
kričio 22 d. — K. B.). Tai, at 
virai pasakysime, ne sportinis 
amžius, o pažiūrėkime į šį gyve 
nimo metų nubaltintą žmogų. 
Argi jis neprimena liekno, žva 
lauš jaunuolio? Tiesus, jud.us, 
energingas. Šito mūsų maestro 
pasiekė ne vien tik todėl, kad 
pats mėgsta stebėti sporto var 
žymas, bet svarbiausia, kad jis 
pats yra aistringas medžiotojas 
ir meškeriotojas, ne vieną šim 
tą kilometrų nužingsniavęs gra 
žiaisiais Lietuvos laukais. Ida 
estro yra buvęs respublikos sten 
dinio šaudymo rinktinės narys. 
Jo žodžiais tariant, jis nieko 
taip nemėgsta, kaip tyrą orą ii 
žavią tėviškės gamtą. Jį ir da 
bar kasdien galima matyti vai 
kščiojant Vilniaus apylinkėmis, 
nuolat judantį ir žvalų. Jam sve 
timas senatviškas sėslumas".

Tuo tarpu „iš tikro“ Lieta 
vos sportinio gyvenimo, tektų 
pranešti gan daug žinių, tačiau 
leidžiamoji vieta šio laikraščio 
puslapyje, verčia jas kiek su 
trumpinti, kadangi atmesdamas 
K. Petrausko politinį nusistaty 
mą, norėjau mūsų skaitytojam.? 
kiek plačiau parodyti sporto 
įeikšmę senatvės dienomis, duo 
damas pavyzdį mūsų solistą ir 
kartu paimdamas iš vilniškio lai 
kraščio apie K. Petrauską para 
šyto straipsnio išraukas.

STALO TENISAS
Pasibaigė Lietuvos komandi 

nių pirmenybių pirmas ratas. 
Kol kas pirmauja Vilniaus Ra 
munė ir Kauno R. Žvaigždė. Po 
Pertraukos, pirmenybės bus orą 
dėtos gruodžio 19 d. Tai pada 
ryta su tikslu atitraukti visų dė 
mesi mūsų jaunimo nuo Kalė 
du švenčių.

Tuo tarpu

kuris buvo atšvęstas lapkričio 
20 d., praėjo įspūdingai. Abie 
jose bažnyčiose buvo atlaikytus 
iškilmingos pamaldos su tai die 
nai pritaikintais pamokslais. 
Kūrėjai - savanoriai, šauliai ir 
skautai organizuotai su vėlia 
vomis dalyvavo Šv. Jono baž 
nyčioje, kur prie žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklinės len 
tos, kleb. kun. P. Ažubaliui ai 
kalbėjus trumpą maldą ir tarus 
žodį, buvo sugiedotas Lietuvos 
Himnas, o tautiniais rubais past 
rėdžiusios mažos mergaitės pa 
dėjo gėlių vainiką.

Po pietų, 4.30 vai. Erdvi Pn 
sikėlimo parapijos salė buvo uz 
pildyta susirinkusios publikos. 
Deja, ir šį kartą buvo pasigen 
dama jaunimo.

Minėjimą atidarė ir jį vedė 
karių atstovas K. Aperavičius. 
trumpai apibūdinęs mūsų ka 
riuomenės kovas del laisvės ir 
jos tragišką likimą.

Sugrojus Karalienės himną, 
pagerbus įneštas vėliavas ir ty 
!lo|s minute susikaupus prisėi 

menant mūsų žuvusius kovoto 
jus, šaulių dramos vaidintojų bū 
relio, režisuojant ir pačiam vai 
dinant S. Ramanauskui, vyku 
šiai buvo inscenizuota J. Gu 
dausko poema „Skaidrys’ , jos 
turinį prieš vaidinimą gal kiek 
per ilgokai apibūdinant J. Jan 
kaičiui.

Sol. V. Žemelytė, akompo 
nuojant muz. St. Gaileviciui, pa 
dainavo Laurušo Žvaigždelę. 
Galkausko Prie seno kurgan,. 
ii Dvariono Vilnius is operos 
„Dalia“, o vyru choras „Var 
pas“, dirig. St. Gaileviciui ir 
akomponuojanl D. Skrinskai 
tei, išpildė Gounod Kareiviu dai 
ną iš operos „Faustas“ ir G. 
Verdi Maršą iš operos „Trube 
durai“. Minėjimas baigtas Tau 
tos Himnu.

Kariuomenės šventės minėj i 
mo proga, klebonams leidus, 
prie abiejų katalikiškų parėpi 
jų bažnyčių kūrėjai savanoriui 
padarė rinkliavas laisvės kovu 
invalidams sušelpti n iš viso bu 
vo surinkta 280.51 dol. Iš tos 
sumos 100 dol. yra pasiųsta V > 
kietij-oje esantiems invalidams, 
o likusieji visuotinojo sk. narių 
susirinkimo bus paskirstyti vie 
tos skyriaus nariams, atidų ru 
siems sunkioje padėtyje ir Ilgo 
niąms.

Skyriaus valdyba reiškia gi 
lią padėką Šv. Jono Kr. ir Prisi 
kėlimo parapijų gerb. klebo 
nams, suteikusiems galimybę 
šias rinkliavas vykdyti ir talki 
ninkams: L. Butėnienė, Pr. Sap 
lienei, P. Morkūnui, K. Kregž 
dei bei rinkliavos vadovui VI. 
Kazlauskui už rūpestingą rink 
liavos įvykdymą.

Skyriaus Valdyba.

barnės — tabakui ir gyvuliams, 31, Rodney, Ont. Telefonas 
miesto vanduo ir visos tabako 207 W.

TILLSONBURG DELHI, Ont
GRAŽI PARAPIJOS ŠVENTĖ

PLAUKIMO 
PIRMENYBĖSE

„ATEITIS PRIKLAUSO“...

Vilniaus baseine, atsiekta net 
12 naujų Lietuvos rekordų, jų 
tarpe — dvi tarptautinės pasek 
mės: 200 m krūtine septyniolik 
metis B. Jakštonis nuplaukė 
per 2; 41,9 min. ir 100 m, tas 
pats plaukikas parodė 1 min. 
14,1 sek. laiką.

IŠ ŠACHMATŲ
varžybų reiktų atžymėti V. 
Kaušilaitės kovą Rygoje SS- 
gos moterų pirmenybėse, kur 
vilnietei trečias ir ketvirtas ra 
tas susiklostė nesėkmingai. Ji 
pralaimėjo rusei iš Piatigorsko 
ir ketvirtame rate, atidėdama 
partiją geresnėje gruzinei pade 
tyje. Antras meisteris — V. Mi 
kėnas dalyvauja turnyre Lenin 
grade, kuris yra pravedamas 
propagandiniu „Baltijos jūra— 
taikos jūra“ šūkiu. V. Mikėnas 
patyrė iš eilės du pralaimėji 
mus: prieš Lenkijos meisterį 
Dodą ir didmeisterį Taimanovą, 
kada patekęs į „ceitnotą“ pada 
rė stambią klaidą. Panašiame 
turnyre pereitais metais Rygo 
je, V. Mikėnas užėmė antrą vie 
tą, laimėdamas prieš pasaulio 
meisterį M. Talį.

Nukelta į 7-tą psl.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ nr USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspp -" ’:-'ta 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame „ naciu Jūsų sudarytus ir apdraus 
paprastu ir UI** lldftLLl tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas^
SKYRIAI :

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

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

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

----W " W- —M

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond)

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

K■' XX -XKT— ~I<X=zrX

Atkelta iš 3-čio pusi.
chovas! — Ir jis viską pnsipaži 
no.

Kilo velniškas triukšmas. Pul 
ko vadas įsakė areštuoti netikrą 
jį Usbachovą, o aš buvau pa 
siųstas į savo patalpas laukti to 
limesnių įsakymų.

Inspektavimas vyko toliau ir, 
įsivaizduokite, buvo išaiškinti 
dar 5 kiti dingusių kareivių ac 
sitikimai. Kaip ir aš, kiti būrių 
vadai, nenorėdami sutėplioti sa 
vo dingusių kareivių tarnybos 
lapus bei ateitį, nebuvo atrepor 
tave apie jų pasišalinimą.

'Vakare po inspekcijos atsira 
do tikrasis Usbachovas su kirais 
pražuvusiais kareiviais. Kur jie 
buvo? Tai buvo labai apgalvo 
tas kontražvalgybos triukas, 
kuri suėmusi Usbachovą ir kitus 
kareivius, laikė juos suimtus, o 
mane ir kitus būrių vadus

įvedė į smulkmeniškai 
paruoštas pinkles.

Mūsų pulke įvyko rimtų ir ui 
dėlių pasikeitimų, o taip pat su 
šliaukėme įvairių bausmių. Keli 
būrių vadai, ir aš tame skaič’U 
je, buvome pasiųsti į Mandžiū 
rijos pasienį, sunkiam darbui.

Alioša giliai atsikvėpęs pn 
dūrė pabrėždamas:

— Jūs sunkiai tuo patikėsite. 
Naujoje vietoje aš skubiai gtie 
biausi ir stengiausi pagerinti sa 
vo tarnybos lapą, kuris po pas 
kutinio sutėpliojimo, galėjo la 
bai atsiliepti ateityje. Laike dvie 
jų mėnesių aš pasidariau pirmu 
nas — darbininkas. Aš gavau 
gerą pamoką ir žinau, kad bet 
koks minkštaširdiškumas neap 
simoka. Svarbiausias daiykas 
gyvenime yra vykdyti savo tar 
nybą sulig nustatytų taisyklių. 
Aš atsiminsiu visą gyvenimą, 
kad, norėdamas kitam pagelbė 
Ii, gali pakliūti bėdon.

Toks buvo Aliošos pasakoji 
mo paskutinis sakinys, ir aš susi 
dariau įspūdį, kad Alioša yra 
giliai įsitikinęs praktiškų gyve 
nimo principų teisingumu.

Bus daugiau.

Švenčiant vienų metų gyvavi 
mo sukaktį, Šv. Kazimiero lie 
tuvių parapija Delhi, Ont., lap 
kričio 19 d. turėjo metinę šven 
tę. Buvo rededikuota šv. Kaži 
micro bažnyčia, kuri anksčiau 
pašventinta, bet vėliau vartota 
mokyklos reikalams. Londono 
vysk. J. C. Cody suteikė sutvir 
tinimo sakramentą 32 vaikams 
ir keliems suaugusiems asme 
nims. Jis pasidžiaugė parapijos 
nuveiktais darbais, atnaujinta 
bažnyčia ir salė, pagyrė darbs 
čius ir dosnius paiapijicčius, pri 
skirdamas lietuvius prie labjau 
šiai kultūringų tautų pasaulyje. 
Pagerbdamas lietuvių tautinius 
jausmus, prašė sukalbėti rededi 
kacijos ir kitas maldas lietuvis 
kai.

Į lietuvių parapijos šventę at 
silankė kaimyninių angliškųjų 
parapijų kunigai: Mngr. A. Fu 
erth, Ing?rsollio dek. ir klebo 
nai — Tiilsonburgo J. H. O’ 
Neil, Simcoe S. J. McDonald, 
Langtono R. J. Langan, Court 
lando vengrų W. A. Jgrm, 
Delhi J. Haller. Iš lietuvių ku 
nigų šventėje dalyvavo šv. Jo 
no Kr. klebonas P. Azubalis, 
Prisikėlimo parapijos T. Placi 
das Barius, OFM, kun. B. Pa 
cevičius — visi iš Toronto, Ha 
miltono Aušros Vaitų klebonas 
dr. J. Tadarauskas, Si. Cathari 
nes ir apylinkės lietuvių klebo 
nas T. B. Mikalauskas, OFM, 
kun. K. Riekus iš Langtono.

Į šv. Kazimiero par. šventę 
atsilankė svečių iš Toronto, Ha 
miltono, St. Catharines, Londo 
no, Rodncs ir kitų vietovių. 
Bažnyčia ir didžiulė vengrų sa 
lė buvo pilnutėlės.

Prie garbės stalo buvo vysku 
pas, visi kunigai, parapijos ko 
miteto nariai, parapijos didieji 
geradariai, vietinių organizaci 
jų atstovai. Salėje sėdėjo dau 
giau kaip 400 asmenų. Ceremo 
nijų meisteriu buvo St. Augus 
tinavičius, Jr. Jis pasveikino 
vyskupą ir visus susirinkusius j 
parapijos banketą, pasidžiaugė, 
kad sena šios apylinkės lietu 
vių svajonė įvyko, kai dabar jie 
turi gražiai gyvuojančią parūpi 
ją. Po jo kalbėjo paiap. koimte 
to pirm. M. Norkus, dėkodamas 
vyskupui už lietuviams pareikš 
tą pasitikėjimą, suteikiant jiems 
savo parapiją, kai to neturi šio 
je apylinkėje daug didesnės tau 
tinės grupės, kaip belgai, vokie 
čiai, lenkai, slovakai. Parapiją 
vienu metu sukakties proga svei 
kino kun. J. Halter ir kun. A. 
Ažubalis. Daugiau kalbų veng 
ta, nes vyskupas nesijautė svei 
kas.

Priešpaskutinę kalbą pasakė 
parapijos kleb. kun. dr. J. Ga 
tauskas. padarydamas trumpą 
parapijos gyvenimo apžvalgą. 
Jis pasidžiaugė uoliais, dos

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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.

A. E. M c K A G U E
Barrister and Selicitor
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORON TO 1, Ontario.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

niais ir gerais parapijiečiais, ku 
rie nežiūrint didesnių nuotolių 
(ligi 30 mylių ir daugiau) gra 
žiai lanko pamaldas, darbais ir 
aukomis remia savo parapiją 
(per nepilnus metus surinkta 17 
tūkst. dol.). 98% lietuvių, gy 
veliančių dešimtyje apylinkes 
teritorinių parapijų, priklauso 
šv. Kazimiero parapijai.

Jis pristatė vyskupui ii vi 
siems garbingiems svečiams pa 
rapijos komiteto narius, kaip di 
džiai nusipelniusius parapijai 
vyrus, būtent: pirm. M. Norkų, 
sekr. P. Augaitį, iŽd. A. Augus 
tinavičių, narius — A. Mažeiką,
J. Stradomskį, J. Dambrauską, 
P. Ožolą, M. Grincevičių, I. 
Onaitį, Br. Dirsę, G. Rugienį, 
P. Žilvitį, J. Janušauską, V. 
V eiverį.

Buvo taip pat pristatyti vys 
kupui parapijos geiadariai, 
kaip pp. A. V. Mažeikos, St. R. 
Augustinavičiai, J. O. Stradoms 
kiai, M. E. Tuinylos, V. V. 
Treigiai, A. E. Augustinavičiai, 
M. D. Bartuliai.

Prie garbės stalo buvo vietos 
organizacijų atstovai, kaip K. 
L. K. Mot. Dr-jos Delhi sky 
riaus pirm. R. Augustinavičie 
nė. Liet. Ūkininkų Klubo pirm. 
Pr. Žilvitis, KLB Delhi apylin 
kės pirm. p. VI. Miceika.

Paskutinis kalbėjo vysk. J.C. 
Cody, tardamas nuoširdų, tėviš 
ką ir pamokantį žodį. Apie 4 
vai. išbuvęs su lietuviais, pagy 
ręs lietuvių organizuotumą ir 
gražų parapijos banketą, vys 
kūpąs išvyko į Londoną.

Parapijos šventės pasiseki 
mui dirbo 14 narių parapijos 
komitetas ir 25 narių parapijos 
ponių komitetas, su labai daibš 
čia valdyba — R, Augustinavi 
čiene, O. Stradomskiene, E. 
Tuinyliene, D. Bertuliene, D. 
Norkiene, p. Šiurniene, kuri va 
dovavo bazaro komisijai. Para 
pijos vakarienė davė 1000 dol. 
pelno.

Parapijos šventę plačiai ap 
rašė įdėdami nuotraukų trys 
anglų laikraščiai, „The Delhi 
News-Record“, dienraštis „The 
Simcoe Reformer“ ir visos On 
tario provincijos katalikų sa 
vaitraštis „Canadian Register“.

KITOS ŽINIOS
Prieškalėdinis susikaupimas 

šv. Kazimiero parapijoje įvjks 
gruodžio 17—18 dienomis. Jį 
praves kun. kleb P. Ažubalis 
iš Toronto. Gruodžio 17 d. v? 
kare bus konferencija, klauso 
ma išpažinčių, sekmadienį sve 
čio pamokslas per 11 v. pamal 
das.

West Lome - Rodnės apylii 
kės lietuviams pamaldos bus 
gruodžio 18 d. 5 v. v. West 
Lome bažnyčioje. Bus konfe 
rencija, klausoma išpažinčių, 
laikomos mišios, daloma šv. ko 
munija. Nuo stipresnio valgio 
susilaikyti 3 valandas.

Gražų kariuomenės šventės 
minėjimą pravedė KLB Delbi 
apylinkės valdyba lapkr. 26 d. 
Gražioje vokiečių salėje Harnil 
tono „Aukuras“ suvaidino Škė 
mos „Živilę“. Paskaūą laikė 
pulk. J. Giedraitis iš Hamilto 
no. Buvo orkestras, šokiai, bu 
fetas.

Naujas tabako derlius prade 
tas supirkti lapkr. 17 d. M' 
karna gera kaina. Jei ir tolia 
eis toks supirkimas, ūkininkai 

bus patenkinti. Kor.
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I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperat r® ©

„P A R A M A” |
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— $

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^*. $

Darbo valandos: v

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. X 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. $ 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. S

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. &Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. |
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HAMILTON
DIDIEJI DARBAI PASIBAIGĖ

Laiškai Redakcijai

Hamiltono lietuvių parapija 
pradėjo kurtis dar 1948 m. pa 
vasari. Čionai atvykęs kun. dr. 
Juozas Tadarauskas pradėjo 
pirmus žingsnius ta kryptimi. Pa 
siteiravus vielos vyskupijoje, 
buvo rasta apleista bažnyčia, 
kurioje tuo metu vyko sporto 
rungtynės. Kun. Tadarauskui 
buvo pasakyta, kad jei jis tų 
pastatą tinkamai atremontuotų 
ir sutvarkytų, tai vyskupas leis 
tų lietuviams Įkurti savo tautinę 
parapiją. Kun. Tadarauskas vis 
ką apskaičiavo ir sutiko. Paskel 
bus pirmas lietuvių pamaldas, 
žmonių atsilankė tik 13 asmenų 
ir tai daugumoje seni ateiviai: 
Bugailiškiai, Uikys, J. Z., Pun 

lVū ir kt.
Kun. J. Tadarauskas labai 

stropiai rūpinosi, kad šitame pra 
monės centre kuo daugiausiai 
apsigyventų lietuvių. Jis dauge 
liui pats padėdavo surasti dar 
bus. Buvo net pramntas „Dar 
bo Inspektorium“, nes visiems 
padėdavo. Nauji hamiltonieČiai 
nemokamai talkino klebonui Ta 
darauskui atremontuoti apleis 
tą maldos namą bei sena klebi 
niją. 1949 m. pavasari būtinieji 
darbai buvo baigti: bažnyčia su 
tvarkyta, klebonija aptvarkyta 
ir jau gegužės mėn., vyskupui 
Ryan leidus, buvo oficialiai įkur 
ta lietuvių parapija.

Vėliau bažnyčia buvo parapi 
fių perstatyta ir žymiai pa 

didinta; Įrengta salė, nupirkti 
nauji vargonai, padirbti nauji 
suolai ir visa kita, kas buvo būti 
nai reikalinga. Dabar bažnyčia 
yra puikiai išpuošta; altorių 
puošia lietuviško stiliaus Šv. P. 
Marijos paveikslas.

Kada visi patogumai buvo pa 
daryti parapijiečiams, tik tada 
kun. Tadarauskas atsiminė, kad 
jis pats gyvena sename lauže. 
Ir štai per visą vasarą dirbęs ii 
rūpinęsis prie naujos klebonijos 
statybos, spalio 18 d. mūsų pa 
rapijos vadovas susilaukė nema 
žo džiaugsmo: buvo atidaryta 
ir pašventinta nauja klebonija, 
kuri yra ganėtinai moderniška 
ir patogi. Svarbu, kad numaty 
ta ir vieta vaikų darželiui. Tuo 
didieji darbai bei vargai musų 
klebonui pasibaigė, nors mažų 
jų bus gana visados!... KI. G.

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

Nuo lapkričio 15 d. Hamilto 
no Šalpos K-tetas, šventų Ka 
ledų proga, vykdo vienkartinę 
metinę rinkliavą sušelpti sene 
liūs prieglaudose ir ligonius sa 
natorijose Vokietijoje. Šiais me 
tais ten pasiųsta 500 dol. Taip 
pat atsiranda bėdų ir vietoje.

Prašome prisiminti vargstan 
čius mūsų artimus savo auka ir 
paremti pastangas Šalpos K-to.

, Šalpos Komitetas.
'r GRAŽIAI PAVYKO

Sporto klubo šokių vakaras. 
Pelno gauta 175 dol. Pobūvyje 
dalyvavo sportininkai iš Č’ka 
gos. Prieš pietus jie sužaidė

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

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

Teisiniai patarimai.
‘r Morgičiai.
; Įstaiga: JA 7-5575; 

Namų: FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton.

draugiškas rungtynes su Kovu, 
laimėdami vyrų krepšinį 100: 
39 ir moterų tinklinį 2:0. Gai 
la, kad užprašyti Arthur Mur 
iay šokių studijos instruktoriai 
neatvyko, tad teko pasitenkinti 
tik turtinga loteįija ir iaimėji 
mų staliukais.

Ta proga, HLSK Kovas vai 
dyba nuoširdžiai dėkoja kun. 
Dr. J. Tadarauskui už padary 
tus skelbimus bažnyčioje ir ian 
tus, L,N valdybai už paaukotus 
65 fantus lotrijai, prisidėju 
siems darbu pp. Šopiams, J. Ra 
guckui, A. Bugailiškiui, Aif. 
Paukščiui, o visiems atsilankiu 
siems — sportiškas ačiū už pa 
rėmimą mūsų klubo. Kartu 
kviečiame visus hamiltoniečius 
į Kanados lietuvių pirmenybes 
krepšinyje, stalo tenise ir tinkli 
nyje sausio 28 d. ir vakare į 
bendrą pobūvį toje pačioje ja 
Įėję, dalyvaujant sportinmiiamb 
iš Montrealio, Toronto, Ročts 
terio ir Hamiltono.

HAMILTONO 
BURMIBTRO

pareigas dar du metus eis da 
bartinis miesto galva L. D. Jac 
kson, kadangi naujų kandidatų 
neatsirado, tad jo terminas au 
tomatiškai buvo prailgintas. K« 
tų miesto valdybos narių sąs 
tatas (aldermanų ir kontrolie 
rių) paaiškės gruodžio 7 d. 
pradedant rinkimus, kartu pa 
statant rinkėjams klausimą, dė! 
leidimo sportuoti, rengti rung 
tynęs, sekmadieniais.

'Stiprios reakcijos susilaukta iš 
religinių grupių, įvairių sektų. 
Jos šaukia susirinkimus, varo 
plačią propagandą prieš leidi 
mą sekmadieniais viešai spor 
tuoti, argumentuodamos, kad 
šventadieniai yra skiriami baž 
nyčiai ir poilsiui, kad Hamilto 
nas virs antį a Čikaga, nes po to 
bus leista veikti koteliams, kiną 
ms ir tt. vienu žodžiu — sekma 
dieni paverčiant paprasčiausia 
biznio diena. Tas neatlaiko kri 
tikos, nes darbas didžiuose fab 
rikuose (Steel Co, Dominion 
Glass ir tt.) verda ir sekma 
dienį ir šventadienį, turtingieji 
žaidžia golfą, klubuose vyksta 
pramogos ir tt.

Be abejo, lietuviai - namų sa 
vininkai, turėtų balsuoti už lei 
dimą sekmadieniais sportuoti, 
nes geriau tegul vaikai išeina į 
sveiką orą, stebi rungtynes, ne 
gu praleidžia laika gatvėje.

K. B.
JAUNŲJŲ TALENTŲ 

KONCERTAS
Lapkričio 27 d. Hamiltono 

lietuviai turėjo gražią progą su 
sirinkti į L. Namus ir maloniai 
praleisti poros valandų laiką, 
besiklausant lietuvių priaugan 
čio jaunimo, pianino ir akoideo 
no muzikos garsų.

Tokią progą suteikė V. Ba 
becko Muzikos studija, suren 
gusi jaunųjų talentų koncertą. 
Koncertas susidėjo iš dviejų da 
lių: pirmoje programos dalyje 
vyravo piano muzika, paįvairi 
nant keliais baleto šokiais, ant 
roję gi — akordeono solo ir 
grupinė muzika.

Pirmoji scenoje pasirodė 7- 
-metė M. Mureikaitė, kuri pa 
skambino „Sherley“. R. Kle 
vas, 7 m. pašoko šokį, akompo 
nuojant sesutei Margaritai. Jis 
pradėjo dalyvauti ir TV progra 
moję sekmadieniais, o jo sesti 
tė M. Kleivaitė taip pat daly 
vaus TV programoje Kalėdų 
šventėms. Pianinu paskambino 
Vaičiūtė, Kleivaitė, Norušytc - 
-Noris, Beniušytė, Bagdanavi 
čiūtė ir sesutės Vida ir Dana 
Šopytės. Akordonu grojo ir 
Beniušis, kuris šiais metais ga
vo sidabro medalį už akordeo

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“ ;
Išduodamos paskolos iki $ 3,000.

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

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

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

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

Mrs. Elizabeth Bond, laimėjusi 
$ 200, neseniai vykusiame no 
veliu konkurse, kuris rengiamas 
kasmet Ontario prov. Chapter. 
Prizų laimėjusi novelė buvo 
kritikuojama ir peržiūrima kur 
suose, kuriems vadovauja lekto 
rė Margaret K. Zieinan. Mrs. 
Zieman yra taip pat Canadian 
Scene redaktorė, žinių ir rasi 
nių tarnyba, kurios yra siunčia 
mos 70 leidyklų visoje Kanada 
je ir kurios yra verčiamos į 12 
kalbų. (CS).

SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.

IŠ VISUR
Kanados Chatham ledo rulu 

lininkai išvyko gastrolėms į S. 
S-gą. Pirmas rungtynes jie lai 
mėjo 5:3, pralaimėdami sekau 
čias net 11 :2. Rusai turėjo ,,var 
go“ su oficialia rungtynių dali 
mi, kada kanadiečiai pareikala 
vo vietoj rusų pageidaujamo 
,,God save the Queen” himno, 
groti ,,O Canada“ arba abu 
himnus. Pradžioje rusai nesuti 
ko su statoma sąlyga, tačiau 
prieš pat rungtynes, pakeitė sa 
vo nuomonę ir griežė abu Ka 
nados himnus.

— Europos futbolo rungty 
nių pasekmės: V. Vokietija, 
> aikija 3:0, Šveicarija — Bei 
gija 4:2, Vengrija — Austrija 
2:0, Kijevo Dinamo — Niuin 
bergo FC 1:1, Dinamo — Bay 
ern 3:0, Austrija — Vengrija 
3:2 (jauniai).

— Po penkių metų dominavi 
mo Europos taurės rungtynėse, 
dabai tinis meisteris Real Mad 
rid tapo eliminuotas iš tolimes 
nių rungtynių FC Barcelonos 
komandos. Ispanijos sostinės 
futbolininkai pirmas rungtynes 
sužaidė 2 :2 ir antras pralaimėjo 
1:2. Pastarosios buvo stebimos 
120 tūk.st žiūrovų.

— Ledo rutulio lygoje vieno 
dai “žygiuoja“ Montrealis. To 
ronto, Čikago ir Detroit. Nuo 
šių keturių komandų, gerokai at 
silieka Boston ir New-York.

— Neseniai pasibaigė Kana 
dos futbolo gyvenimas, tačiau 
klubų treneriai jau daro planus 
neinančių metų sezonui, išvyk 
darni į JAV ir ten jieškodami 
savo komandoms geresnių žai 
dejų.

PASAULINES tinklinio 
PIRMENYBĖS 
BRAZILIJOJE

Pasaulio tinklinio pirmeny 
bės Brazilijoje baigėsi So v. S- 
gos sportininkų laimėjimu.

Vyrų grupėje rusai paskutinė 
se rungtynėse susitiko su Brazi 
lija, kurią įveikė 3:1. Brazilai 
sugebėjo laimėti tik vieną, ant 
rąjį setą — 15:13, o kiti baigė 
si rusų pergale — 15:9, 15:5, 
15:11. Nors ir pralaimėję šį su 
sitikimą sovietai būtų sugriebę 
aukso medalius, nes jie iki tol 
nebuvo praradę nė vieno taško.

Kova dėl II—III vietų vyko 
tarp praėjusių pirmenybių čem 
piono — čekoslovakų ir rumu 

no muziką. Akord. duetą grojo 
sesutė ir broliukas Jonikai.

Po pertraukos nustebino 
akordeonistų orkestro skaičius, 
net 20. Dirigavo studijos vado 
vas V. Babeckas. Kūriniai buvo 
išpildyti pakankamai gerai. 
Dar buvo pagrota keli akordeo 
no solo dalykai.

Koncerto pabaigai akordeonu 
pagrojo ja*u pasižymėjusi akor 
deonistė Jonė Kanevaitė, laimė 
jusi visos Kanados savo an 
žiaus grupėje akordeono muzi 
kos festivalyje pirmą vietą. 
Koncertas paliko gerą įspūdi.

Z. P.

Rusija neleido kėliau Ii žino 
mam Rusijos fizikui prof. 
Lev Davydovič Landau į 
Kanadą. Jis turėjo daly vau 
ti atsiimant jam suteiktą 
Fritz London dovaną Že 
mos temperatūros fizikų 
tarptautinėj konferencijoj, 
kuri neseniai Įvyko Toren 
te. Dr. Landau laimėjo dova 
ną už darbus fizikos srity su 
prastinant super laidininkų 
prigimtį. Jis tyrinėjo kai ku 
rių metalų pasikeitimus prie 
išimtinai žemos temperatū 
ros, kada pasipriešinimas 
elektrai išnyksta. Rusijos 
valdžia matyti bijojo, kad 
šis vyras, kuris Rusijoje skai 
tomas kaip ir jos „Albert 
Einštein“ laisvai galvojantis 
gali pasakyti ką nors net.n 
kamo. Jis dar Stalinui esant 
gyvam, kurį laiką buvo ka 
Įėjime. (CS;.

nų. Vietomis pasidalinta sekan 
čia tvarka: 1. Sov. S-ga, 2. Ru 
munija, 3. Čekoslovakija, 4. 
Lenkija, 5. Brazilija, 6. Vengri 
ja, 7. JAV, 8. Japonija, 9. Pran 
cūzija, 10. Venecuela.

Dėl antros vietos atkakliai ko 
vojo japonės ir čekės. Jų tarpu 
savio susitikimas nulėmė sidat) 
ro medalių gavėjas. Pirmą setą 
čia laimėjo čekės, kurios įveikė 
japones 15:13, o antrąjį tokiu 
pat santykiu — japonės. Sekan 
tieji du setai baigėsi japonių 
pergale — 15:6, 15:1.

Pasibaigus pirmenybėms, 
kaip ir kelis karius praeityje, 
dėl JAV blogo pasirodymo pa 
šaulio pirmenybėse, ' prabilo 
stambus šio krašto sporto žur 
nalas „Sports Illustrated“.

Žurnalas aiškina, kad ameri 
kiečių vyrai pradėjo treniruotes 
rugsėjo mėn. viduryje, o nišai 
— vasario ir žaidė 6 dienas sa 
vaitėje po 10 valandų. Ameri 
kielės moterys rengė parodomą 
sias rungtynes, pardavinėjo bi 
lėtus, sau pirkosi uniformas, 
nes Valstybės departamentas ir 
piniguočiai atsakė paramą.

Savo lėšomis nuvykę ameri 
kiečiai sportininkai, Brazilijoje 
taip pat turėjo nemaža bėdų. 
Jie negalėjo pirktis įprasto mais 
to ir mineralinio vandene, todėl 
susirgo dizenterija. Jie turėjo 
miegoti cementinėse celėse sla 
dione ir valgyti dykai duodamą 
maistą stadione. Tuo tarpu ru 
sai gyveno geriausiam! hotely 
je, buvo izoliuoti, valgė, ką tik 
norėjo.

Vedamojo pabaigoje žurna 
las teigia, jog jeigu amerikie 
čiai nepalaiko savo sportininkų, 
juos nereikėtų siųsti į panašias 
varžybas. E. Š.

NAUJA SOVIETŲ AKCIJA 
PRIEŠ PABALTIEČIUS

BBC radijas (Londone) lap 
kričio 10 d. perdavė žinią apie 
naujus sovietinius bandymus 
persekioti užsienyje gyvenau 
čius pabaltiečius ir įnešti į juos 
netikrumo jausmą. Britų radi 
jas pranešė, kad sovietų vyriau 
sybė įteikusi britų ambasadoriui 
Maskvoje notą, kurioje reika 
laujama išduoti sovietams Ang 
lijoje gyvenantį estą, Meri, ku 
ris karo metu būk priklausęs vo 
kiečių esesininkų daliniams, no 
toje vadinamas karo nusikaltę 
liu.

Vilniaus radijas lakr. 11 d. 
papildomai pranešė, kad Meri 
Antrojo karo metu buvęs vokie 
čių paskirtas Estijos saugumo 
policijos viršininku ir vadova 
vęs „visų policijos organų bau 
džiamąjai veiklai Estijoje, ku 
rios teritorijoje vokiečių okupa 
cijos metais buvo sunaikinta

Mieli Tautiečiai,
Lietuvių Bendruomenės su 

sirinkime 1960 m. lapkričio m. 
6 d. svarstytas Kalėdinių atvi 
ručių siuntinėjimas. Kiek laiao, 
energijos ir pinigų išleidžiame 
berašydami sveikinimus Edmon 
tone gyvenantiems žmonėms, 
kuriuos kelis kartus. Kalėdų lai 
kotarpyje susitinkame ir asme 
niškai pasveikiname.

Susirinkime dalyvavusieji nu

St CATHARINES, Ont
IŠRINKTA NAUJA ST. CATHARINES APYLINKĖS 

VALDYBA
Sekmadienį (XI. 20 ei.) v' 

šuoliniame b-nės susirinkime bu 
Vo išrinkta naujai kadencijai 
valdyba. Slaptu balsavimu pa 
gal balsų daugumą į valdybą iš 
rinkti: pirm. Juozas Alondciis. 
vicepirm. Kazys Galdikas, sekr. 
Petras Sukis, ižd. Vitalis Aloi 

PASIKALBĖJIMAS...
Atkelta iš 2-ro psl.

daug pasistūmėta į priekį, kaip: 
naujų vaistų išradime, ir jų pa 
naudojime, vakcinų gamyboje, 
ypač virusinių ilgų, o taip pat 
chirurgijoj padaryta žymi pa 
žanga.

6. Ar patartumėt jauniems as 
menims bandyti eiti į Jūsų prak 
tikuojamą specialybės sritį, kai 
mūsuose daugumas veižiasi į 
inžineriją.

— Taip, jeigu jis tą profesiją 
mėgsta, o darbo kol kas yra pa 
kankamai. Asmeniškai, patar 
čiau, kas nori leistis į šią profe 
siją, pirma turėtų pamatyti tik 
rą praktiką, susitinkant šios pro 
fesijos asmenį, su juo pabuvoti 
kurį laiką, išsikalbėti rūpimais 
klausimais ir tuomet apsispręsti 
galutinai dėl šios profesijos.

7. Ką galėtumėt pasakyti 
apie gyvenimą Kanados vaka 
ruošė ir ką sugestijonuotumėt 
lietuviams?

— Kanados rytuose teko gy 
venti tik keletą mėnesių, vaka 
ruošė visą laiką, bet atrodo be 
veik nesiskiria rytų ir vakarų 
Kanados gyvenimas, skiriasi 
tik klimato atžvilgiu, kuris čia, 
prie Ramiojo Vandenyno, visa, 
švelnus. Lietuviams patai t ik 
tiek galėčiau, jeigu kas gali 
gauti darbo čia Vancouver ar 
apylinkėse, tai atvykęs gyvens 
švelniame klimate, giažioje 
gamtoje ir padidins Vancouver 
lietuvių koloniją, kuri čia yra ne 
gausi.

Nuoširdžiai ačiū už įdomius 
atsakymus. Red.

daugiau kaip 100.000 karo be 
laisvių...

Pranešimu iš Stockholmo, 
kad sovietiniai organai yra su 
stiprinę „aikias“ priemones pii 
vilioti estams, latviams ir lietu 
viams, gyvenantiems Skandina 
vijoje. Pabaltiečiai apipilami so 
vietiniais propagandiniais raš 
tais. Sovietų ambasadoje Stock, 
holme yra specialūs pabaltiečių 
kilmės valdininkai, kurie siste 
matiškai organizuoja kontaktus 
su Skandinavijoje gyvenančiais 
pabaltiečiais ir stengiasi juos nu 
teikti sau palankia kryptimi.

Daugelis turistų grįžta iš Pa 
baltijo tėvynės lyg „pasikeitę“, 
savyje užsidarę, vengia ką nors 
papasakoti, ima šalintis pabal 
tiečių egzilinių organizacijų ir 
panašiai. Atrodą, lyg jie tėvynė 
je būtų buvę pasidavę „sniege 
nų plovimui“. Galimas dalykas, 
kad sovietiniai organai čia va 
ro šantažą ir su gyvenančiais 
Paabltyje tokių turistų giminė 
mis.

Visai kita kategorija „turis 
tų“, tai atskiri pabaltiečiai, ku 
rie atvyksta pastaruoju metu 
iš Rytų į Skandinaviją ir ten ian 
kosi pas pabaltiečius. Jų privile 
gijuota padėtis matosi jau iš 
to, kad jie tuu teisę pavieniai 
keliauti po svetimus kraštus ir 
miestus, tuo tarpu eiliniai turis 
tai, atvykę iš Pabaltijo, yra ve 
žiojami būriais ir stropiai sau 
gojami, kad nejieškotų kontak 
tų su „vietiniais buržujais“. E. 
© Dr. J. Balys, tautosakininkas, 
paruošė spaudai bibliografinę 
informaliją „Lithuania and Lit 
huanians“.

balsavo, kad Edmontono lietu 
viai kalėdinių pasveikinimų ne 
siųs vienas kitam, o ta proga pa 
aukos 2 dol. šalpos reikalams ir 
pasveikins vienas kitą asmenis 
kai.

Aukotojų sąrašas ir bendras 
sveikinimas bus iškabintas Lie 
tuvių Namuose.
K.L.B. Edmontono Apylinkės 

Valdyba.

deris ir v-bos narys Adolfas Še 
tikas; v-bos kandidatais liko Mi 
kas Sauka ir Pranas Dauginas. 
Į revizijos komisiją įėjo J. Gri 
gas, J. Dilys ir J. GireviČlcs.

Geriausios sėkmės naujai vai 
dybai. j. d.

PADĖKOS
Mes — Otilija ir Jonas Tu . 

mai — esame nepaprastai dėkm 
gi už mums suruoštą Sidabri 
nių vedybinių sukaktuvių staig 
meną, kuri mums buvo tikra ir 
neužmirštama mūsų gyvenimo 
šventė. Pilna salė mūsų artimų 
jų, gerų pažįstamų ir draugų, 
kurie gruodžio 26 dieną malo 
nūs buvo atvykti į mūsų šven 
tę, mums sudarė didelį malonu 
mą ir džiaugsmą. Už tai esame 
labai dėkingi visiems.

Atskira ir didelė mūsų pade 
ka priklauso mūsų Jubilėjaus 
iniciatoriams — mieloms Poniai 
V. Griganavičienei ir Panelei
E. Griganavičiūtei, mūsų bran 
giems vaikams — dukrai Jani 
nai ir sūnui Stasiui, taipgi Po 
nams E. ir L. Gudams. Daug ir 
nuoširdžiai dirbusiems ir pake 
lusiems parengimo sunkumus, 
p. A. Markevičiui, Ponams J. 
Skučams, p. S. Erslovienei, p. 
Jozulaitienei, p. Ūsienei mūsų 
nuoširdi padėka.

M. Arlauskaitei už albumo su 
rašymą, o p. Mackevičiui už 
sveikinimo gražų išrašymą, kurį 
mums paskyrė mūsų sūnus ir 
duktė, didelis ačiū.

Dėkojame visiems mus svei 
kinusiems ir linkėjusiems mums 
daug gera, ir ypač visiems, kas 
mums viešai pareiškė sveikini 
mus, pasakydami gražias kai 
bas — p. W. Kiškiui, kun. dr.
F. Jucevičiui ir J. Kardeliui, 
kaip ir subuvimą vedusiam p. 
A. Markevičiui.

Visų ir atskirų bičiulių mums 
įteiktos brangios dovanos mums 
liks mūsų šventę ir mūsų arti 
muosius bei bičiulius, kurie visa 
tai padarė, neužmirštamu liudt 
ninku, už ką visiems, visiems 
nuoširdžiausiai dėkojame.

Jūsų
Otilija ir Jonas Tumai.

ar vaistininko 
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakais yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
Jį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės pade

ti. Jūs ištiktųjų būsite 
patenkinti taip padarę.
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Filmas iš Lietuvos - Lietuvos gy venimas šiandien
Dar šią vasarą Lietuvoje buvęs 

žymus radio ir televizijos komentatorius

JOKŪBAS STUKAS 

patieks mums
$
§

tik vieną kartą Montrealyje £

sekmadieni, gruodžio 11 diena, 4 vai. p. p. J
§

Aušros Vartų salėje. A

Nepraleiskime šios retos progos. v

Visi lietuviai ateikite 

pamatyti ir pasiklausyti 

kas šiandien dedasi Lietuvoje.

Įžanga $ 1.00; moksleiviams 50 centų.

r FORINTO
Š. m. gruodžio 10 d., šeštadienį, 7:30 v. v. yra šaukiamas

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
kuris įvyks pp. Papaurėlių bute 
5309 Chruchill St., Rosomount.

Programa: STAIGMENOS.
Kviečiami studentai ir bičiuliai atsilankyti.

Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Kaip ir kasmet, Bendruome 
nes Valdyba ir šiais metais ruo 
šia Naujųjų Metų sutikimą, 
gruodžio 31 d. Queen's šokių 
salėje, 1069 Barton St. E. Salė 
yra perdirbta iš kino salės, kuri 
yra erdvi ir jauki, laipinanti 
700 žmonių. Tad prašome re 
daiyti jokių kitų planų, bet

HAMILTONO FENDRUO 
MENĖS ŽINIOS

Gruodžio 11 d.. 4 v. p. p., 
Lietuvių Namuose yra šaukia 
mas Hamiltono Bendruomenes 
visuotinis susirinkimas. Prašo 
me visų kuo skaitlingiausiai da 
lyvauti.
ruoštis į bendrą, visų, lietuvių 
Naujų Metų sutikimą.

Hamiltono Bendr-nės V-oa.
O SPAUDOS BALIUS NEPA PRASTAI GREIT 

ARTINASI
Šokiams premijuoti jau yra mecenatai.

Visų aukotojų pavardės bus 
paskelbtos ,, N epriklausomo je 
Lietuvoje“ su dėkingumu.

Verta pasakyti, kad Spaudos 
balius projektuoja ir stdigme 
nas, kurios būtų baliaus da 
lyviams įdomios ir malonios. 
Be ko kita turima galvoje ir mū 
sų gražusis jaunimas.

Sausio 7-ji tikrai greit atsku 
bės, drauge su Naujaisiais Mc 
tais. Nepasivėlinkime susirūpin 
ti, nes gera pradžia bus laidas, 
kad ir visi metai bus sėkmingi ir 
laimingi.

Spaudos baliui jau yra paau 
kotų fantų, kurie bus paskeloti 
sekančiame NL nr.

DĖMESIO STUDENTAI!
Gruodžio 10 d„ šeštadienį, 

7.30 tvv., pp. Papaurėlių bute, 
5309 Churchill St., Rosemount, 
įvyks pirmasis šių mokslo metų 
studentų susirinkimas.

Susirinkimo programa:
1. Atidarymas.
2. Pasiūlymai — klausimai — 

sumanymai.
3. Staigmenos.
4. Kavutė ir pasilinksmini 

mai.
Maloniai kviečiami visi stu 

dentų bičiuliai, pačių studentų 
buvimas būtinas. Valdyba.
• Dr. Jurkus iš Ottawos dažną 
sekmadienį atsilanko Montrea 
ly pas tėvus. Jis neseniai yra iš 
rinktas Į KLB Ottawos apylm 
kės valdybą.

Sausio 7 dieną įvyks tradici 
nis Montrealio lietuvių Spaudos 
balius. Tai bus pirmutinis Nau 
jųjų Metų balius. Galima šaky 
ti, kad tai bus naujųjų metų su 
tikimo balius, kai Montrealyje 
niekur viešai neleidžiama Nau 
jus Metus sutikti.

Kad Spaudos balius būtų šau 
nūs ir malonus, rūpinamasi. Kad 
jis būtų jaukus ir linksmas. Tuo 
tikslu pasamdyta gal gražiausio 
ji Montrealyje salė — Karališ 
koji Slovakų salė, ta pati, kai]' 
ir praėjusiais metais.

Baliui pasamdytas geias or 
ketras. O kad balius būtų ne 
tiktai malonus, bet ir pramogin 
gas, nutarta mažiausiai tris šo 
kius premijuoti. Jau yra pasiža 
dėję šokių premijavimo mecena 
tai, kurie žada parūpinti „gerai 
apčiuopiamas premijas”, kaip 
vienas jų išsireiškė.

Baliaus metu, žinoma, veiks 
gausi loterija, kurioje bus ver 
tingų išlošimų. Bet kad ji būtų 
gausi, tautiečiai maloniai pra 
šomi prisidėti prie jos pratur 
tinimo. Čia, žinoma, prisiminti 
na, kad pajamos iš Spaudos ba 
liaus eina savosios spaudos — 
„Nepriklausomos Lietuvos“ pa 
laikymui. Maloniai prašomi tau 
tiečiai fantus pareikšti arba re 
dakcijai, (telefon. DO 6-6220) 
arba fantų kolektuotojams.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero Klebonas 
Kun. Bobinas, turėdamas laiko, 
lanko parapijiečius, kaip įpras 
ta prieš Kalėdas.

DLK VYTAUTO KLUBO 
VALDYBĄ, 

po visų nominacijų ir rinkimų 
dabar sudaro: pirm. J. Džiau 
gis, vicep. P. Paukštaitis, sekr. 
G. Alinauskas, fin. sekr. K. Gu 
džiūnas, kasin. P. Botyrius, pa 
šalpinės Leonas Gudas, šėrų 
seki- Myk Gudas, direktoriai 
— K. Ambrasas, A. Graibus, E. 
Adomonienė, K. Juška ir J. Pel 
rauskas, rev. kom. — J. Lesevi 
čius, J. Adomonis ir P. Petraus 
kas.

L. AKADEMINIO 
SAMBŪRIO 

susirinkimas įvyks šį penktadie 
nį, gruodžio 9 d., 8.30 v. vak. 
Berry mokyklos salėje. Dienai 
varkėje: einamieji reikalai ir 
„Kočėlo“ dešimtmečio laida.

MONTREALIO „LITO“ 
BALANSAS

Aktyvas
(banko valdomas turtas)

1. Išduotos paskolos 341.271.58
2. Kasa (sąsk. banke)39,652.23
3. Indėlis cen. kasoj
4. Indėlis Lygoje
5. Inventorius
6. Įvairūs asmens 
Viso valdoma turto

Pasyvas (turtas priklauso)
1. Indėlininkams
2. Atsargos kapitalui
3. Nepaskirstytam 

pelnui
4. Einamų metų pel.

: 30.000.-- 
56.— 

720.46 
382.50 

412,082.77

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.
Dr. V. PAVILANIS

3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

392,297.77
i 3,500.—

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir | Q 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

m.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. M A L 1 S K A 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

§ ADVOKATAS
^STASYS DAUKŠA, LL. D.
$ 4 Notre Dame St. E.
t Suite 901
į UN 1-8933

1,201.43 
15,083.57 

Viso 412,082.77 
Narių indėlininkų 548, sko 

lininkų 136.
Lapkričio mėn. apyvarta 

82,649.30 dol.
Lito Vedėjas D. Jurkus. 

B Banko „Litas“ valdybos po 
sėdis įvyks sekmadienį, gruo 
džio 11 d., 8 vai. 30 min. ryto 
banko patalpose prie Austos 
Vartų parapijos salės.

Pr. Rudinskas, Sekretorius.
Kiškio šeima šeštadienį 
išvykusi į p. Riškienės 
p. Čepaičio, dukters ves 
Ji ištekėjo už prancūcų 
jaunikaičio.

montrealietis.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Ketvirtadienį yra N. M. 
Prasidėjimo šventė. Tai yra baž 
nyčios įsakyta šventė, kurią esą 
mc įpareigoti išklausyti šv. mi
šių. Mūsų bažnyčioje mišių 
tvarka yra kaip sekmadienį. Be 
to. tą dieną bus šv. mišios ir va 
kare 8 vai.

— Marijos Sambūrio šventė
— įvyks Nekalto Marijos Pra 
sidėjimo dieną vakarinių pamal 
dų metu. Ši Motinos Marijos 
šventė yra didžioji Marijos 
Sambūrio šventė.

— Kalėdojimas: Tėv. J. Bo 
revičius, verdun: pirm., antr., 
tieč. — Allard Ave., ketv. Vali 
quette; penkt. Stephens ir 
Foch.

Tėv. St. Kulbis — Montreal 
West ir N. D. G.

Tėv. J. Aranauskas — Lacni 
ne.

— Aukojo A. V. bažnyčios 
fondui: Jonas ir Marija LekniC 
kai — 30 dol.; Domas ir Barbo 
ra Jurkai — 25 dol. , EI. \7aup 
šiene — 25 dol.; Pranas Sušilt/: 
kas — 25 dol.; Kostas ir Man 
ja Žemaičiai — 20 dol.; Jonas 
Valančius ■— 20 dol.

— Mūsų sporto klubo seaij .> 
rai krepšininkai praeitą sekma 
dienį vakare, nepaprastai pui 
kioje formoje, įtikinančiai nu 
galėjo savo varžovą — Holy 
Trinity komandą — 76:56. 
Džiaugiamės lietuviškuoju ryž 
tingumu.

— Spalvotą filmą iš Lietu 
vos ir pranešimą, kaip šiandien 
gyvena mūsų broliai Lietuvoje
— visą tai matysime ir girdėsi
me sekmadienį, gruodžio 11 ci’t 
ną, 4 vai. vakaro, Aušros Vartų 
parapijos salėje. Filmą rodys ir 
pranešimą padarys žinomas ra 
dio ir televizijos komentatorius 
iš New York Jokūbas Stukas, 
kuris buvo Lietuvoje vasarą. 
Neapleiskite šios progos. Daly 
vaikime visi! A. V.

ti

leidžia

E 
aitisl

956 SHERBROOKE E. |i 
Tel.: LA 2-7236

I Dr.E.Andruk

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

215 St. James West
7 augžtas.

A V 8-3115.
2654 Hogan

® W.

I
buvo 
brolio, 
tuves. 
tautos 
0 J. Lukošiūną: 
gavo pranešimą, kad iš Lietu 
vos atvyksta jo žmona su su 
num ir dukra. Chruščiovui lai: 
kantis New Yorke, jis paštu pa 
siuntė jam prašymą.

RENGIAMAS KAUKIŲ 
BALIUS

1961 m. sausio mėn. 21 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Montrealio. L. K. Mindauge 
šaulių kuopa, rengia tradicinį 
šaunų kaukių balių. Kviečiama 
ruošti kaukės. Geriausios bus 
premijuojamos vertingomis do 
vanomis.

ATVYKSTA DETROITO 
TEATRAS

Sekmadienį Detroito lietuvių 
dramos mėgėjų Sambūris, vado 
vaujamas Z. Arlauskaitės Mik 
šienės, atvyksta į Torontą au 
A. Eisson dramos veikalu „Ne 
žinomoji“. Drama pasižymi slip 
ria intryga, bet lengva žiūrovą 
ms. Vaidinime geriausi S.mbū 
rio aktoriai: Rasa Lišauskaite, 
Irena Laurinavičienė, Vincas 
Žebertavičius, Algis Pesys, Sta 
sys Galdauskas, Kazys Ražaus 
kas ir kt. Vaidinimas įvyksta šį 
sekmadienį 4 vai. po pietų len 
kų salėje, 62 Cleremont). Sam 
būrį pakvietė Toronto lietuvių 
Caritas prieškalėdinei lietuvių 
šalpai. Rengėjai maloniai kvie 
čia visus lietuvius gausiai atsi 
lankyti.
„MOTERS“ PENKMEČIO 

MINĖJIMAS”
Šių metų rudenį sueina pen 

keri metai, kai Kanadoje pasiro 
dė žurnalas „Moteris“,
mas Kanados Lietuvių Katali 
kių Moterų draugijos Centro 
valdybos.

Toronte ši sukaktis rengiama 
si iškilmingai atžymėti. Giu i 
džio 10 d., šeštadienį, 7.33 vai. 
vak. Prisikėlimo par. salėje įvy 
ks minėjimas - koncertas, ku 
rio meninę programos daiį išpil 
dys pianistas Andrius Kuprevi 
čius. Toronte jaučiamas didelis 
susidomėjimas šiuo konceitu.

S. P.
LIETUVIŲ NAMŲ 

pagrindinai sutvarkytas rūsys 
ir padaryti kiti namų pagerini 
mai, kurie pareikalavo virš 
1.0000 dol.

Šiemet esanti „Paramoje” L. 
Namų skola sumokama 2.000 
dol. sumai sumažinti. Tačiau, 
dar liko apie 18,000, kurių mo 
kėjimo terminas prailgintas dar 
penkiems metams.

Skola ir procentai nemažai 
slegia L. Namus ūkiškai ir tuo 
pačiu visuomeniniams reika 
lams veltui duodamos naudoji 
muisi patalpos yra ribotos, ne 
žiūrint, kad ir šiom sąlygom 
esant, vis dėlto pajėgiama duoti 
veltui, arba tik faktiškas valy 
mo išlaidas padengiant kasmet 
1.000 dol.

Naujų L. N. šėrų įsigijimas 
eina silpnokai, nežiūrint, Kad 
dar yra gerų ir gana pasiturin 
čių tautiečių, neturinčių ir vis ne 
prisirengiančių šėrų įsigyti, kas 
palengvintų skolų mokėjimų 
naštą.

Paskutiniu metu šėrus įsigi 
jo: Medžioklės ir Žūklės kluoas 
prie jau turėtų 2 šėių dar įsig: 
jo 2 šėrus už 50 dol., o taip pat 
nauji įsigijo po vieną šėrą P. 
Orentienės vedamas Lietuvių 
Baletas ir Pi. Bastys.

ATIDARYTI VAIKŲ 
NAMAI

Lapkričio 27 d. buvo atidary 
ir pašventinti Nekalto Prasi 

dėjimo seselių pastatyti Toron
to lietuvių Vaikų namai, šventi 
nimo apeigas atliko kardinolas 
J. Ch. McGuigan, dalyvaujant 
kongregacijos viršininkei Moti 
nai Augustai, miesto atstovams, 
vietos dvasiškijai ir gausiam lie 
tuvių bei svetimtaučių būriui.

Prieš pastatų šventinimą 11 
vai. Prisikėlimo bažnyčioje se 
sėlių rėmėjų intencija buvo at 
laikytos pamaldos su iš Chica 
gos atvykusio kun. dr. J. Pruns 
kio pamokslu.

Po visų iškilmių Pris. parap. 
salėje buvo suruošti pietūs, i 
kuriuos atsilankė per 400 sese 
lių rėmėjų, parapijiečių ir kvies 
tų organizacijų atstovų. Čia bu 
vo pasakyta daug kalbų ii pa 
reikšta gražių linkėjimų sese 
lems besirūpinančioms mūsų 
mažiukų auklėjimu bei jų glo 
ba. Sveikinusieji ir organizaci 
jos įteiktais vokeliais įdėjo 800 
dol. tų namų statymo susiduriu 
sioms skoloms sumažinti.

Pietus malda pradėjo T. Pia 
Ctdas ir baigti Šv. Jono parap. 
klebono kun. P. Ažubalio mai 
da ir visų dalyvių pakilioje nuo 
taikoje sugiedotu Tautos Him 
nu. Pietums sumaniai vado v a 
vo B. Sakalas.

■i?

K

Raštinė: LE 4-4451

Dr. F. MOKKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

1082 Bloor W-, Toronto 4
(į rytus nuo Dufferin St.)

V akarais

&

Tel.:
Namie

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v J

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

i. G. ELECTRIC R'd 
F’ektros kontraktorius

GURČINAS
Curatteau

Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260 

Montreal.

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų sa šimtametėmis puši 
mis, baltų kopų smėliu ir pri 
vačiu pliažu.

Toliau r.uo vandens esantie 
ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina. DO 6-0031.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Ciawford 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 Pa/apijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

Atkelta iš 1-mo psi. 
siu ten nebuvo, todėl žemėse 
reikėjo išsikasti bendrą patalpą 
ir ten vienas prie kito prisispau 
dus praleisti žiemą. Be duonos, 
kurios duodavo dienai vyrams 
600 gr., moterims 400 gr ir vai 
kams 200 gr. daugiau nieko ne 
duodavo. Visas maistas buvo 
kiek kas sugebėdavo pasigauti 
žuvies. Nuo bado pirmiausiai 
pradėjo kristi vaikai ir vyrės 
nio amžiaus žmonės. Atėjus pa 
vasariui gyvų beliko vos tree 
dalis. Jis buvęs net Keletą kartų 
taip nusilpęs ir jau beveik miręs, 
bet draugų buvęs atgaivintas. 
Savo pergyvenimus pasakoda 
mas nesusilaiko neašarodamas. 
Jo pavardės prašė neskelbti.

Jų dukrelė lanko pradžios mo 
kyklą. Ii gimusi tose žiauriose 
sąlygose ir tik dideliu tėvų rū 
pėsčiu, vien duona ir žuvimis 
maitindama, išvengė mirties

Toje arbatėlėje susirinkusių 
jų buvo sudėta ir jų įsikūrhimui 
įteikta 562 doleriai.
©Onai Ivanauskienei šv. My 
kolo ligoninėje padaryta sėk 
minga širdies operacija.
@ Inž. Knystautas Romas, lai 
mėjęs konkursą ir metus laiko 
dirbęs New Yorke, gavo Mc 
Gili universiteto pakvietimą ii 
stipendiją tęsti studijas tolau, 

; kad išgytų Masterio laipsnį. R. 
į Knystautas specializuojasi aero 
E nautikos srityje.

jDISTR. ESTATE BROKERS 
1177 Sherbrooke W. VI 2-8501 

|F. Jasutis ................LA 2-7879
Į A. Markevičius. . . . CR 9-9793 
| P. Adamonis............RA 2-2472
| P. Baltuonis ............LA 6-2084
I Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957 
| Sekite mūsų skelbimus apie 
| paskirus objektus N. L., T.
i Star, La Press.
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