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SSSR neišsisuks iš koloniaiistų
JAV ATSISAKĖ PAREMTI VENGRIJA, NERAMUMAI ARGENTINOJE IR VENECUELOJE

O MASKVA LAOSUI SIUNČIA PARAMĄ. — NURAMINTI, BET NAUJI IŠKILO ALŽYRE.
Tai, kas dabar dedasi žmoni 

joje, galima vadinti pereina 
muoju laikotarpiu, nes dabar 
.yyksta tūlas ..Babelis“, kuria 
me yra ,,susimaišiusios“ kalbos 
bei sąvokos ir užtemdyta tiesa. 
Šio ,,Babelio“ priežastis — bot 
ševikų veržlumas ir jų pr pa 
gandinę apgavystė, kai laisvasis 
pasaulis nenori suprasti, kad ir 
jam

ARTĖJO LAIKAS RIMTAI 
PERSITVARKYTI.

Vai rimčiausiai tą reikalą su 
prato Prancūzijos prezidentas 

LABAI ĮDOMUS IR TEISINGAS PRANEŠIMAS APIE 
LIETUVĄ 

ir Jokūbo Stuko filmai
AV salė buvo pilna, kai AV 

klebonas T. J. Borevičius pri 
■Statė J. Stuką. Ne veltui, nes 
vasarą Lietuvoje besilankiusio 
jo JAV lietuvio Jokūbo Stuko 
filmai ir ypač paskaita verti bu 
vo tokio atsilankymo. Du mė 
nesiūs važinėjęs per pasauli, jis 
kelias dienas praleido Lietuvo 
je: Vilniuje, Kaune ir pake 
liui tarp šių miestų, bet levų tė 
viškės jam neleido aplankyti.

J. Stukas atvirai, peratvirai, 
kalbėjo. Apkeliavęs Europą 
Aziją ir Afriką, J. Stukas skur 
dėsnio krašto, kaip Lietuva, ne 
matęs. Viskas ten apšepę, ap 
lūžę ir griūva. Kai Kauno Met
ropoly valgęs pietus, tai į lėkš 
tę nuo lubų kritęs tinkas. Pui 
kią Vilniaus architektūrą nii3tel 
bia apleidimas ir skurdas. Kau 
nas — tikras apšepėlis. Vilnių 
je apie 40% rusų, kurie atvež 
ti vieton ištremtų lietuvių. Vii 
niaus viešbutyje tarnautojai ru 
sai, su kuriais galima susikalbę 
ti tiktai rusiškai. Žmonių skur 
das baisus. Kas geriau apsiren 
ges, medžiagas yra gavę iš 
Amerikos ir tiku užsienių. Dar 
bininkų algos labai mažos. Du 
mėnesius darbininkas turi dirb 
ti vien menkam kostiumu' nu 
sipirkti. ’žmonės užguiti, nusi 
minę ir laukia permainų, bet 
tvirtai tiki rusų išvijimu ir lais 
vės įgyvendinimu. 80%, ne ma 
Žiau, lietuvių ištikimi savo tau 
tai, laisvei ir nepriklausomybės 
idealui. Dėl to veikia partiza 
nai ir dabar. (Tą konstatavo ir 
praėjusią vasarą Lietuvoje be 
silankiusi Meldeikienė. Red.). 
Prieš 4-rius metus ir Lietu 
vos žmonės karštai laukė va 
landos, kada iš Lietuvos bėgs 
okupantas, bet nusiminė, «cai 
laisvasis pasaulis nedavė Veng 
rijos laisvei paramos. Dėl tokio 
nusiminimo ir nesulaukimo oku 
pači jos galo Lietuvoje žmonės 
labai geria, kaip jokiame kita 
me krašte kalbėtojas nematęs.

Tikyba ir tikintieji persekio 
jami nepaprastai žiauriai. Vi! 
piuje iš 33 bažnyčių paliktos 
tiktai 4. Kitos išmuštais lan 
gaiš, užkaltomis durimis. Kuni 
gų matęs sulopytais liturginiais 
rūbai, nes vietoje tokių nega 
mina, o iš užsienio neįsileidžia.

Lietuva užsklęsta geležine 
užuolaida aklinai. Žmonės ne 
žino, kad yra valstybių, kurios 
tebepripažįsta Nepr. Lietuvos 
atstovus. Iš užsienių negauna 
jokios spaudos, o yra išsiilgę. 
Kai p. Stukas paklausęs, kodėl 
jo neleidžia tėvų gmtinės aplan 
kyli, gavęs atsakymą, kad jos 
vaizdas skurdus ir baisus. Kai 
prie „Kauno jūros“ paklausęs 
vieną senyvą žmogų, kaip jis 
žiūrįs į užtvanką, tai tas pirma 
pasiteiravęs ar jis ne „turistas“ 
ir liktai sužinojęs, kad jis ne

KONGE KOMUNISTAI DARO NAUJUS SĄMOKSLUS.— 
MASKVOJE KOMLYDERIAI APSIPEŠIOJO 

IR TOLIAU VIENI KITUS SKUTA. — 
KENNEDY SUNKU KOVOTI SU RUTINA. —

de Gaulle. Jis veikia protingai 
ir sąžiningai. Tačiau sutinka 
nesusipratėlių pasipi iešinuną, 
todėl jo rimtos misijos j Alžyrą 
metu kraštutiniai elementai su 
kėlė prieš jį riaušes. Šiems ne 
patinka, kad de Gaulle

ALŽYRO ATEITIES KLAU 
SIMĄ ATIDUODA ŽMO 
NIŲ APSISPRENDIMUI.
Toli gražu tokio susipratimo

sakęs ,,Kai rusai iš Lietuvos 
bėgs, tai Kauno hidrostoties su 
savim nepasiims...”. O kad iu 
sai iš Lietuvos turės bėgti, dėl 
to lietuviai neabejoja.

J. Stuko filmai, žinoma, niū 
sų požiūriu netaiklūs. Tačiau, 
jis galėjo filmuoti tiktai tą, kas 
buvo jam leista ir taip Lietuvo 
je ir Maskvoje. O Lietuvoj fil 
mų negalėjo gauti ir todėl nega 
iėjo filmuoti. Gaila, niekas jo 
nepaniformavo, kad Lietuvoje 
tokių dalykų negalima gauti. 
Jei net „turistai“ ten negalėjo 
gauti nusipirkti šaukšto, ada 
tos, tai kaip galima nusipirkti 
filmą?

Jeigu skurdūs Lietuvos mies 
tai, tai kaimas dar skurdesnis. 
Ką pasisekė p. Stukui nutrauk 
ti. jau to pakanka susidaryti 
vaizdui: vienkiemiuose slogai 
kiauri, dalies triobėsių nėra, kaž 
kur aš išvežti, ar sudeginti ku 
rui, tvorų nematyti visiškai (su 
kūrentos?), gyvulių nematyti, 
— todėl nesunku patikėti, kad 
p. Stukas daugiau nuskurusio 
vaizdo nematęs nė Afrikoje. J. 
Stukas patvirtina tai, kas dipu 
kams seniai žinoma, bet kas per 
16 metų gavo dar skurdesni 
vaizdą.

P. Stuką reikia pagirti ir pa 
dėkoti už pranešimą, kuris gal 
ėjo būti dar platesnis, tiktai bū 
tinai atsargesnis, ypač nereikia 
minėti pavardžių ir tikslių nu 
rodymų į asmenis, nes tas gre 
šia jiems pavojais, — p. Stukas 
neįsivaizduoja, koks žiaurus 
Lietuvoje okupacinis režimas. 
Filmai spalviniai ir neblogai nu 
traukti, tiktai gaila, kad jų ma 
žoka. Kad taip vietoje Ber’yno 
ir Maskvos būtų Vilniaus ir 
Kauno daugiau.

Pažymėtina, kad p. Stuką vi 
są laiką lydėjo žvalgybininkas, 
niekui' jo vieno nepaleido ir į 
jo kambarį turėjo raktus ir atei 
davo jo patikrinti, kada susigal 
vojęs.

JAV PREZIDENTAS ELEK 
TAS PADĖKOJO UŽ SVEI 

KINIMA VLIKO 
PIRMININKUI

Senatorius John F. Kenne 
dy, JAV prezidentas elektas, 
atsiuntė Vliko pirmininkui iš 
Palm Beach nuoširdų padėkos 
laišką už jam pasiųstus sveiki 
nimus ir linkėjimus jo išlinki 
mo JAV preizdentu proga. 
Tuo pat laišku Prezidentas 
Elektas užtikrino, kad JAV yra 
pasiryžusi sutikti visus ateities 
reikalavimus be baimės ir svy 
ravimų,

• Alice Stephens dainininkių 
20 m. sukakties minėjimo kon 
certas ir banketas ‘vyko gruo 
džio 4 d. Čikagos Morison vieš 
būtyje. 

ir tokio sąžiningumo dar nepri 
gyveno sovietinė diktatūrfa, 
Chruščiovas, kuris kolonializ 
mą plečia ir jokiai pavergtai 
tautai nesutinka leisti pačiai ap 
sispręsti, kaip tą daro de Gaili 
le. O vis dėlto ir

CHRUŠČIOVAS BUS PRI 
VERSTAS TAUTOMS 

APSISPRĘSTI
Jau 43 Jungtinių Tautų na 

riai aiškiai pasisakė prieš bet 
kuri ir bet kokį kolonializmą, 
bet kurioje šalyje, būtų ji už 
bambuko ar u geležinės už 
uolaidos.

Peronistų sukilimas Argenti 
noje sutvarkytas; Venecueioje 
numalšintas Kubos ir Sandomi 
ningų diktatorių sukeltas sąmy 
šis. Bet
NEGERI DALYKAI DEDA 

SI INDOKINIJOJE.
Verda Laose ir Kambodžoje 

kovos, bet ir Vietnamas nėra 
mus. ten veržiasi Rusijos ir Ki 
nijos komunistai. Reikia pabrėž 
ti, kad kai Vengrijoje buvo iš 
silaisvinimo sukilimas, Eisenho 
weris, sukilėlių prašomas pa 
ramos, atsakė: Ne. Vengrijos 
laisvės kovoms paramos neduo

Naujienos iš pasaulio sostinės
ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMU

Gruodžio 10 d., j ra Žino 
gaus Teisių diena, nes tuo rei 
kalu J. T. yra priėmusios Žmo 
gaus teisių deklaraciją. Gruo 
džio 9 d. PET Seimas New 
Yorke, turėjo pilnaties posė 
džius. Pagrindiniai klausimai 
buvo:

a) Žmogaus teisių paneigi 
mas rytų Europoje, b) žemės 
ūkio padėtis pavergtuose Euro 
pos kraštuose ir c) kolonializ 
mas.

Apie žmogaus teises 
kalbėti buvo atvykę svečiai: 
H. E. M. Louis Ignhcio - Pinto 
Domey valstybės ambasado 
rius JT., indas Purchattam Tri 
namdas tarptautinės juristų s 
gos narys ir Tibeto įvykių ty 
rinėjimo komisijos pirm., Ma 
dagaskaro delegacijos atstovas 
Remi Andrimaharo ir Tarptau 
tinės žmogaus teisių lygos pir 
mininkas Rogert Baldwin. Visi 
kalbėtojai svečiai parodė gilų 
pavergtųjų tautų padėites su 
pratimas, pasisakė prieš sovietų 
tyroniją ri palinkėjo atgauti 
laisvę.

Klausimą seimui referavo B. 
Biega. Jo tuo reikalu patuos 
tas raportas buvo Socialinės Ko 
misijos priimtas ir pateikia rezo 
liucija, kurioje buvo apeliuoja 
ma į J. T. sudaryti specialų ko 
mitetą, kuriam būtų pavesta iš 
tirti žmogaus teisių padėtis Al 
banijoje, Bulgarijoje, Čekoslo 
vakijoje, Estijoj, Vengrijoj, 
Latvijoj, Lietuvoj, Lenkijoj ir 
Rumunijoj. Iš lietuvių šiuo rei 
kalu kalbėjo delegacijos narys 
V. Vaitiekūnas.

Apie žemės ūkio padėtį 
referavo Lietuvos delegacijos 
narys Juozas Audėnas. Jis tarė 
tik įvedamąjį žodį, nes pats ra 
portas su gausia medžiaga apie 
visas 9 valstybes, jo buvo pa 
ruoštos ir ekonominės kornisi 
jos priimtos, yra labai platus. 
Tai tikra tuo klausimu studija.

Kolonializmo klausimu
kalbėjo Vilis Masens PET Sei 

sime. Dabar gi, nors
JAV YRA UŽSIANGAŽVU 
SI SAUGOTI AZIJOS PIET 

RYČIŲ LAISVĘ,
Maskva atvirai ne liktai kursto 
sukilimus, ne tiktai siunčia sa 
vo dolinius kelti perversmus, 
bet viešai gabena ginklus. Ir 
ta Azijos pietryčių sąjunga to 
nei mato, nei reaguoja...

Maskva taip pat „nemato“, 
kai jos auklėtinis Lumumba 
kursto Kongo Oriento provin 
ciją atsiskirti nuo Kongo. Kai 
Katanga skyrėsi, Lumuniba 
drauge su Chruščiovu rėkė: Ko 
lonistai skaldo Kongo respr.bli 
ką. O kai dabar Lumumba 
kursto Orientą atsiskirti, tai jau 
ne kolonialistai ir tai jau gerai... 
Tikras „Babelis“.

Atrodo, kad ir
KENNEDY ATSIDŪRĖ 

„BABELIŠKAME“ 
SKERSGATVYJE.

Steavensonas nepriima JAV 
atstovo pareigų Jungtinėse 
Tautose. Mes tuo galime tiktai 
pasidžiaugti, nes jis pasiryžęs 
„nutraukti kalbas apie paverg 
tųjų išlaisvinimą“. Bet Kenne 
dy, vairuodamas tarptautiniais 
skersvėjais, turi sunkumų soda 
ryti valdymo aparatą, nors, 
kaip myatti, jis labai stengiasi 
geriau susitvarkyti ir iškopti iš 
rutinos.

mo ryšininkas su JT. Šituo rei 
kalu jau aplankytos 63 JT de 
legacijos iš esančių 90. Iš jų 25 
delegacijos parodžiusius ne tik 
gerą supratimą ir prielankumą 
keliamajam kolonializme, klau 
simui Europoje, bet ir pasižadė 
jusios apie tai tarti savo žodi, o 
neviena jau ir tarusi.

Seimas nutarė įpareigoti Ge 
nocidinį komitetą intensyviai 
lankyti visas JT delegacijas ir 
jas įtikinti kad kolonializmas 
vsuose kraštuose būtų netik pa 
smerktas, bet kad visoms tau 
toms būtų duota laisvė savaran 
kiškai tvarkytis.

LIAUDININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 9 d. vakare V. Ste 
ponio Festival svetainėje įvyko 
L. Valstiečių Liaudininkų S- 
gos New Yorko kuopos susirin 
kimas, kuriam pirmininkavo 
prof. dr. V. Kanauka, sekr. J. 
Jakš-Tyris. Susirinkimą centro 
komiteto vicep. J. Audėnas pa 
informavo apie CK darbus, 
ypač apie naujojo CK pirmąjį 
posėdį. Pranešimas, ypač kas 
liečia savąją spaudą, plačiai dis 
kvituotas ir po to nutarta šituo 
reikalu sušaukti specialų sus’rin 
kimą, kuriame spaudos reikalas 
būtų išsamiai aptartas. Referen 
tu pakviestas žurnal. H. Bla 
zas. Veiklos programą paiuoš 
ti paprašytas J. Jakš-Tyris. Bu 
vo pasiinformuota ir bendruo 
meniniais politiniais klausimais. 
Pranešėjas buvo H. Blazas.

Kor.
VLIKO PIRMININKAS DR. 

A. TRIMAKAS
lankėsi visoje eilėje laisvųjų 
kraštu delegacijų Jungtinėse 
Tautose ir prašė įtraukti i Juug 
tinių Tautų rezoliuciją koioni 
jų panaikinimo klausimu Lie 
tuvos ir kitų sovietų pavergtų 
jų kraštų išlaisvinimo reikalą.

Vlikas pasiuntė taip pat pa 
dėkos telegramą D. Britanijos 
parlamento nariui, valstybės
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 MYKOLUI PUSARAUSKUI,

netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

PONIAI, KOLEGOMS V. A. PUSARAUSKAMS, 
IR E. P. POVILAIČIAMS IR GIMINĖMS 

ir kartu su jais skausmo valandoje liūdi

Lietuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje.

I
A t A.

M. PUSARAUSKUI
mirus,

PONIAI, E. ir P. POVILAIČIAMS, 
V. ir A. PUSARAUSKAMS 

ir visiems artimiesiems bei giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Birutė ir Henrikas Nagiai.

A. f A.
MYKOLUIPUSARAUSKUI 

mirus, kolegai ALFREDUI su šeima, 
p. PUSARAUSKIENEI ir pp. POVILAIČIAMS 

gilią užuojautą reiškia
Česlovas K. Januškevičius.

PONIAI ST. PUSARAUSKIENEI, 
INŽINIERIAMS V. A. PUSARAUSKAMS IR

E. P. POVILAIČIAMS,
jų brangiam tėveliui ir uošviui,
A. A. M. PUSARAUSKUI, 

mirus, liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą
J. ir P. Baltuoniai,
V. ir V. Remeikos.

MYKOLUI PUSARAUSKUI
mirus,

Pp. PUSARAUSKAMS, Pp. POVILAIČIAMS 
ir kitiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą
Ladygai.

Mielam ir geram tautiečiui, 
MYKOLUI PUSARAUSKUI, 

mirus,
PONIAI PUSARAUSKIENEI, 

DUKRAI IR SŪNUI SU ŠEIMOMIS 
nuoširdžią užuojautą reiškia

V. ir V. Ivanauskai.

PONIAI ST. PUSARAUSKIENEI, 
INŽINIERIAMS V. A. PUSARAUSKAMS ir 

E. P. POVILAIČIAMS, 
jų brangiam tėveliui ir uošviui,

A. A. M. PUSARAUSKUI, 
mirus, liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

E. Dainius.

Mieliems
ST. PUSARAUSKIENEI,

A. PUSARAUSKŲ ir P. POVILAIČIŲ 
šeimoms, jų brangiam vyrui, tėveliui ir uošviui,

MYKOLUI PUSARAUSKUI, 
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Rimas ir Roma Lapinai.

ministeriui (pasekretoriui) už 
sienio reikalams, David Ortus 
ky Gore už-Lietuvos įeikalo is 
kėlimą jo pasakytoje š. m. lap 
kričio 28 d., Jungtinėse Tauto 
se, kalboje. E. I.

NACIŲ KANKINIAI
Nukentėję nuo nacių gali 

gauti atlyginimą. Į tą atlygini 
mą tuo tarpu gali reikšti pre 
tenzijas tik tie. kurie 1953 m. 
spalio 1 d. buvo tremtiniai (re 
fugee). Smulkesnės atlygini 
mo taisyklės bus paskelbtos vė 
liau. Jų tuo tarpu Balfas neturi.

NEW YORKE VYKSTA 
BALFO VAJUS

Vykdomas Centro valdybos. 
Mėnesio laikotarpy į prašymus 

atsiliepė per 200 asmenų, kurių 
jau suaukojo arti 2,000 dol. Va 
jaus proga įvyko du parengi 
mai: Operetės choro koncertas 
ir dramos vaidinimas „Vienas 
ir kiti“.

TRADICINIAME KALĖDI 
NIAME FESTIVALYJE

Čikagoje, Mokslo ir Pramonės 
muzėjuje lietuviai išpildė 4 me 
nines programas, kurių dvi atli 
ko Marijos Augšt. mokyklos 
mokinės, o dvi — „Ateities” 
grupės šokėjai ir Marquette 
parko moksleivių ansamblis. 
Lietuvių programos susilaukė 
daug stebėtojų ir gero įvertini 
mo. Muzėjuje taip pat yra iš 
statyta lietuvių eglutė.
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P. L, B. tobulinti
REIKIA GERESNIO DARBŲ IR VEIKSMŲ 

SUDERINIMO
Neginčijamas faktas, kad 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados lietuviai sudaro jei 
ne visai glaudų vienetą, tai vi" 
dėlto artimą ir natūralią kaimy 
nystę. Todėl visiškai logiška, 
kad šiose dviejose valstybėse 
gyveną, bet turį bendrus rūpės 
čius ir bendrus interesus, lietu 
viai galėtų juo artimiau ir glau 
džiau bendradarbiauti.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menė ir yra ta organizacija, ku 
ri rūpinasi apjungti visus šia 
pus geležinės uždangos esan 
čius lietuvius, — apjungti ben 
driems tikslams ir bendriems už 
daviniams, kad šie būtų sude 
rinti ir prasmingai apjungti.

Likimo gi lemta, kad Kana 
dos ir Jungtinių Valstybių lietu 
viai jau savaime sudaro natūra 
lų junginį. Neabejotina, kad 
šis junginys yra pats didžiau 
sis ir pats pajėgiausis, lyginant 
su lietuvių kolonijomis kituose 
kraštuose.

Tačiau faktinai šis didysis lie 
tuvių telkinys neproporcingai 
savo dydžiui bei skaitlingumui 
yra pajėgus ir savo darbais ne 
atsiekia tokio įspūdingumo, ko 
kį turėtų atsiekti. Didžioji kai 
tės už tai dalis tenka mums pa 
tiems, nors yra jėgų, kurios są 
moningai tam kenkia. Jeigu 
mes patys būtume supratingi, 
pasiryžę ir veiklūs, tai vieni nie 
kai būtų nugalėti visas kliūtis 
ir bendruomeninę veiklą iškelti 
virš visko, kas ir turėtų būti. 
Nes visi kiti reikalai yra vieti 
nio, „parapijinio“ pobūdžio, as 
meninių interesų ir tt. Jeigu bū 
tų bendruomeninis susiprati 
mas, tai ir visi kiti reikalai 
daug geriau eitų ir sektųsi, nes 
bendruomenės tikslas yra pūdė 
ti lietuviškoms organizacijoms.

Šį kartą norima iškelti kultu 
rinės veiklos suderinimo klau 
simas. Tiesa, kad turime bend 
ras Dainų dienas ir bendras So 
kių šventes. Kultūros fondai 
skelbia bendrus literatūrinius 
konkursus. Negalima pasakyti, 
kad šie bendri darbai, bendri 
veiksmai vyktų visai sėkmingai 
ir visiškai sklandžiai. Bet vis

dėlto bent išorinis susiderini 
mas yra. Tai jau gerai.

Tačiau mūsų gyvenimas yra 
daug daugiau sudėtingesnis, ir 
jis stato didesnių reikalavimų.

Labai gaila, kad Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Valdy 
ba paėmė „tylųjį kursą“ ir nie 
ko apie save neduoda žinoti vie 
Šurnai. Šis tylėjimas yra viena 
didžiųjų bendruomeniniu kiai 
dų. Kaip ten bebūtų, — mes 
visi žinome, kad sąlygos ne 
lengvos, — bet viešumas kana 
lizuotų negeroves ir žadintų 
bendruomeninės minties sąjūdį. 
Yra gi aišku, kad visas bend 
ruomeninių reikalų planavimas 
ir tvarkymas turėtų reikštis jei 
gu ir ne iš PLB centro, tai bent 
per PLB v-bą. Ji turėtų, nei ne 
projektuoti, tai bent koordinuo 
ti visus bendruomeninius pasi 
reiškimus. Be to veiksnio mes 
krinkame, „kaip žydo bitės“. 
Todėl ir nėra geresnio, tobulės 
nio ir tikslesnio susiderinimo; 
nėra ir koorkinuoto bendro dar 
bo, kuriuo būtų sutaupomos ir 
jėgos, ir darbas, ir lėšos.

Štai faktai. Kanadoje yra iš 
leistų lietuviškai mokyklai va 
dovėlių, — tokių pačių vadovė 
lių leidžia ir JAV lietuvių kul 
tūros fondas. Tai yra nepro 
duktingas ir neprasmingas 
darbas. Kultūrinis centras ture 
tų visa tai tvarkyti, reguliuoti. 
Kultūrinis centras turėtų ir pla 
nuoti. Darbus gi dirbti apskai 
čiavęs, suplanavęs, racionaliai. 
Gerai, kad Čikaga susirūpinusi 
vadovėlių leidimu, bet kodėd ji 
leidžia tuos vadovėlius, kurie 
jau yra išleisti, o neleidžia tų, 
kurių trūksta?

Yra ir daugiau nesuderinimo 
bei pakrikimo faktų. Ne tas 
šiandien tikslas, suregistruoti, 
kokių klaidų ir kokių nepras 
mingų veiksmų esame padarę, 
bet pagrindinis reikalas, kad 
taip reikalų eigą toliau palikti 
negalima, jeigu norime gy/en 
ti.

Reikia tuos reikalus derinti ir 
gerinti. Tai priklauso mums pa 
tims ir nuo mūsų pareina.

J. Kardelis.

17.
Šiandien 

klausimą, kuris dažnai iškyla 
berašant testamentus.

„Kas atsitiktų su Jūsų paliki 
mu ir nepilnamečiais vaikais, 
jei jūs ir žmona žūtumėte kai
tų—nelamingame atsitikime?“

Gana liūdna tema ir laimei— 
neperdažna.

Tačiau kartkartėmis spaudo 
je skaitome apie panašias ne 
laimes. Ir ką reiktų nuveikti, jei 
toks likimas mus išliktų?

Pagaliau, jei Jūs sudarysite 
testamentą > pas notarą, j;s, tik 
raustai, pastatys jums šį klausi 
mą. Kodėl nepasitarti iš aiucs 
to ?

Pirmiausia, jei vaikai yra ne 
pilnamečiai, jiems turi būti su 
rastas augintojas — globėjas. 
Quebec’o provincijoje jį skiria 
teismas. Tikrumoje, pagal šios 
provincijos įstatymus, teismas 
sušaukia giminių susirinkimą 
(Family council), kuris duoda 
teismui patarimus. Tokį gimi 
nių susirinkimą sudaro 7-ni ne 
pilnamečių artimiausieji gimi 
nės iš tėvo ir motinos pusės. 
(Jei apylinkėje pritruktų gimi 
nių, tuomet būtų įjungiami ar 
timiausi šeimos draugai).

Toks susirinkimas nutaria: 
kas turėtų perimti vaikus, pain 
formuoja advokatą, kuris, savo 
ruoštu, rekomenduoja teismui.

Tikrumoje, yra paskiriami 
net du globėjai. Antrasis pri 
žiuri pirmąjį.

Kaip matote, įstatymai ban 
do galimai geriau apsaugoti ne 
pilnamečius.

Tačiau, jei mes savo lesta 
mente nurodytume, reikalui 
esant, globėją — yra gab’my 
bė, jog teismas atkreiptų į tai 
didelį dėmesį. Pagaliau juk nie 
kas, be mūsų, geriau nežino, 
kas labjausiai tiktų į mūsų vai 
kų globėjus. Ypač, jei mūsų pa 
rinktas asmuo yra davęs mums 
savo sutikimą ir tai mes jau at 
žymėjome testamente.

Savaime suprantama, jei mes 
neturime testamento, tuomet 
nieko nelieka kaip palikti sp 
rendimą giminių susirinkimui. 
Čia reikia pastebėti, jog toks 
sprendimas giminėms yra gana 
sunkus. Nes globėjo pareigos

norėtųsi paliesti — gan atsakingos, pareikalau 
jankios nemažai laiko, patyri 
mo ir įsipareigojimo, ką nevisi 
noriai prisiima Globėjas priva 
lo administruoti nepilnamečio 
turtą sumaniai ir sąžiningai, nes 

būti traukiamas atsako 
už bet kokius prasižen 
Kitais žodžiais tariant, 

našlaičiai

rnybcn 
gimus, 
suaugę 
jam teismo bylą 
mus ir panašiai.

Taigi, nežiūrint, 
maža galimybė 
čiams likti našlaičiais, vistik 
gal vertėtų ir apie tai pagalvo 
ti? Ką jūs prašysite būti Jūsų 
vaikų globėju — „Senukai“?

Kokios jie sveikatos? Ą.m 
žiaus? Ar nereikės našiaičia 
ms vėl eiti į kitas rankas po 
metų, kitų?

Kai yra su Jūsų broliai, sese 
rimis? Kokio dydžio jų šeimos? 
Ar jie tik neturi pakankamai 
savų rūpesčių? Gal jų gyveni 
mo lygis yra skiitingas? Gal 
jiems būtų perdidelė našta? Ar 
gal jie lepina tik savo vaikus?..

Gal kartais pasirinkti artimus 
draugus Gal dėdę ar tetą?

Aš manau. Jūs patys turėsite 
surasti atsakymą. Ir, žinau, ne 
bus taip jau lengva.

Tačiau vertėtų!
Nes jei Jums nėra lengva — 

tik įsivaizduokite ar ne 
kiau būtų giminių susirink 
(Family council)?

Tad tiek šiam kartui!

gali iškelti 
už išeikvoj'

kad ir labai 
mūsų 

našlaičiais,

su n 
imui

PADĖKOS
Minint 42 m. Lietuvos Ka 

liuomenės atkūrimo sukaktį, s. 
m. lapkričio mėn. 27 d. Jūs su 
aukojot Lietuvos Karo Invali 
dams sušelpti 67.05 dol.

Iš j ų pasiųsta :

1 ) Lietuvos Laisvės Kovų In 
validtt Draugijai, Philadelphia, 
U. S. A. — 25 dol.

2) Lietuvos Laisvės Kovų f u 
validams Vokietijoj — 25 dol.

3) Karo Invalidui P. K. P'.cš 
kevičiui, 
17.05 dol.

Visiems 
dus ačiū.

m.

Hamilton, Ont.

aukojusiems nuošir

Sav., Šauk, Vet.

Mielam Bendradarbiui
INŽ. A. PUSARAUSKUI, ŠEIMAI IR ARTIMIESIEMS, 

jų tėveliui, vyrui ir uošviui
MYKOLUI PUSARAUSKUI, 

mirus, reiškiame gilią užuojautą.
KLB Montrealio Seimelio Prezidiumas.

Staigiai mirus 
A. J A.

MYKOLUI PUSARAUSKUI, 
jo šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

D., J. ir A. Gražiai.

K. BARONAS.

25 dienos Europoje
(Kelionės įspūdžiai)

4.
AUGSBURGAS

vienas seniausių Vokietijos 
miestų, įkurtas beverk prieš du 
tūkstančius metų romėnų ka 
rių, pažįstamas daugumai Vo 
kietijos lietuvių iš įvairių šuva 
žiavimų ir didelių dviejų sto 
vykių: Hochfeldo ir Haunstet 
teno. Pripratę buvome jį maty 
ii apgriautą, subombarduotrj iš 
tisais kvartalais, tad ir vaikščio 
damas gatvėmis stebėjausi na 
ujais namais, greita statyba, 
bet nauji pastatai nesiderina 
prie senų namų. Tą veikia ame 
rikietiška įtaka, nes juose mo 
derniškai įrengtos krautuvės, 
yra net ir amerikoniškas Wool 
worth.

UŽDARBIAI
Krautuvės užkrautos prekė 

mis. O štai kai kurios kainos, 
televizija 900—1200 DM, kos 
tiumas 200—350 DM. batai 32 
—45 DM, suknelė 90—120 D 
M, apatinukas 15—20 DM. Ei 
linis darbininkas už valandą 
gauna 2,10—2.20 DM, specia 
listas 3—3,50 DM. Moteris per 
mėnesį gali uždirbti 300—400 
DM. Nusiskundžiama augstu 
socialiniu draudimu (vyro šie 
kia iki 70 DM, moters apie 40 
DM į mėnesį), tačiau iš kitos 
pusės

DŽIAUGIAMASI
socialiniu draudimu, ka 
gydytojai, vaistai, ligoni

geru 
dangi 
nė nekainoja nė vieno cento, 
o ligos metu, gaunama beveik 
80% algos ir taip ilgai, kol pil 
nai nepasveiksti, kol pilnai ne 
pradedi dirbti. Tom gydymosi 
lengvatom pasinaudoja ir mū 
sų tautiečiai, todėl ir ne vienas 
jų, kiek silpnesnės sveikatos, bi 
jo Amerikos žemyno, žinoda 
mas, kad jo uždirbis gali eiti 
tik vaistams ar gydytojams — 
ir gal to nepakaks. Ir ne tik 
Vokietijoje, bet bendrai vaka 
rų Europoje ir Skandinavijoje 
socialinis draudimas yia pilnai 
ir seniai jau išspręstas, tik 
nadoje ir JAV tūpčiojama 
toje.

Ka 
vie

Taigi, jeigu Vokietijoje už 
dirbama mažiau kaip Kanado 
je ar JAV, tai ,.sutaupoma“ Ii 
gos atveju, nes išame kontinen 
te, šios nelaimės ir iščiulpia dau

giausiai pinigo iš paprasto, ei 
linio, darbininko.

Savo trumpame laiške iš Vo 
kietijos buvau suminėjęs ir Au 
gsburgo - Hochfeldo stovyklą. 
Numanau, kad buv. jos gyven 
tojus interesuoja tos vietos, ku 
riose daugiausia teko praleisti 
laiką, gatvės — kuriomis teko 
daugiausia vaikščioti į miestą ir 
bendrai, dabartinis Hochfeldo 
vaizdas.

Taigi, nuo Koenigspiatz, 
Hochfeldas, kaip ir anksčiau, 
pasiekiamas 4 tramvajaus tini 
ja, (išlipant prie lietuvių pasta 
tyto kryžiaus) arba dideliu au 
tobusu, važiuojant tiesiai į pa 
tį Hochfeldą. Kareivinės, kurio 
se gyveno lenkai, yra užimtos 
amerikiečių kariuomenės, nors 
dalis pastato, nuo geležinkelio 
pusės, dar ir šiandien stovi si 
bombarduota. Pačioje Hochfel 
do stovykloje jokių kaio žy 
mių nematyti. Bažnyčia, kurio 
je buvo laikomos lietuviškos pa 
maldos, neatnaujinta nei iš vi 
daus, nei iš lauko pusės. Jos vi 
duje, dešinėje pusėje prie klau 
syklos, įmūryta balto marmuro 
paminklinė lenta, lotynišku 
teksiu: „In memoriam pere 
nnem magni doloris Lituano 
rum, qui, illorum caram pat 
riam relinquere coacti et ubiq 
tie dispersi, hane duram sortem 
exilh patienti et forti animo 
amplcxi sunt. Liluani e camp<> 
Augsburg - Hochfeld. 1 egu 
meilė Lietuvos, dega mūsų ši 
dyse“. 1945—1949.

Tuoj už bažnyčios naujas, di 
delis mokyklos pastatas. Tr visa 
bažnyčios pusė, taip pat užsta 
tyla dideliais, apartmentiniais, 
namais. Jokių stadionų nėra, nė 
ra jokios pievos, kur buvo 
įrengtos krepšinio aikštelės, 
rengtos bokso rungtynės, žai 
džiamas futbolas ar.... rūkoma 
mėsa. Viskas užstatyta namais, 
tad ir pačioje Hochfeldo g-je 
atrodo daug tamsiau, o tą tam 
są dar daugiau paryškina nau 
ji namai, pilkos arba žalios spal 
vos. Ant senų namų sienų, dar 
kai kur matomi (blogai ištrin 
ti) blokų numeriai. Švara pa 
vyzdinga.

MAISTĄ PERKA BARGAN
Krautuvės, kuriose buvo da 

Nukelta į 7-tą psl.

JUOKDARIAI

SOVIETINĖ AKCIJA 
LATVIUOSE

Vienas buv. latvių šaulių or 
ganizacijos vadų, Augustas Kai 
ninš(nesukeistinas su žinomu so 
cialdemokratų vadu Br. Kai 
ninš, gyvenančiu Švedijoje), gy 
venantis Vak. Vokietijoje, šią 
vasarą buvęs nuvykęs į Latviją 
ir grįžęs į Vak. Vokietiją, im 
sis organizuoti latvišką literatu 
ros ir meno žurnalą „kultūri 
niams mainams su tėvyne“ puo 
selėti. Kalninš pasisakęs, kad 
jo žurnalas rašysiąs „tikrą tei 
sybę apie Latviją“. (Vilniaus 
„Tiesa“ 264 nr. „Laiške iš 
Amerikos“, kurį pasirašo tai A. 
B. praneša, kad ir Amerikos lie 
tuviuose „prasideda revoliuci 
ja“. Tokio nepasitenkinimo „gc 
riausia forma būtų pasirodymas 
kokio nors tų nepasitenkinusių 
pabėgėlio leidinio“. Deja, iki 
šiol dar neatsiradę tokių drąsių 
žmonių, kurie tai įvykdytų. Ma 
tyt, kad čia kombinuojama kaž 
kas panašaus, kaip VoLietijos 
latviuose. E.).

ATSIRADO 
AUGUSTO KARŪNA

Karalius Augustas III buvo 
saksonietis ir daugiau gyveno 
Saksonijos sostinėje Dresdene, 
negu Lietuvoje ar Lenkijoje. 
1924 m. karūnos dar buvo Dies 
dene, vieno privatinio senienų 
pirklio žinioje. Jis karūnas par 
davė kitam senienų pirkliui Vie 
noje. Kai Lenkijos valdžia nu 
sprendė karūnas ir kitas br »n 
genybes iš jo atpirko. Kilus ka 
rui, atėjus į Lenkiją vokie 
čiams, karūna su kitomis orai1 
genybėmis buvo nugabenta į 
Vokietiją. Į karo pabaigą dėžę 
užkasė vienos kasyklos urve. 
Kai tą teritoriją užėmė sovietų 
kariuomenė, brangenybių slėp 
tuvę kas nors išdavė rusams, 
kurie dėžę nusigabeno į Sovie 
tų Sąjungą. Nuo to laiko pra 
ėjo 15 metų ir niekas nežinojo, 
kur brangenybės dingo. Tik da 
bar staiga iš Leningrado atvy 
ko sovietinė komisija ir perdavė 
lenkų vyriausybei šitas istorines 
brangenybes. Jos išstatytos tau 
tinS.me muziejuje Varšuvoje.

A. f A.
MYKOLUI PUSARAUSKUI, 

staigiai mirus,
jo šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučia

J., J. ir V. Valiušaičiai,
Stanford, N. Y.

Mirus

MYKOLUI PUSARAUSKUI, 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

D. ir Dr. J. Mališkos.
■

Pp. PUSARAUSKŲ ir POVILAIČIU ŠEIMOMS 
gilaus liūdesio valandoje, 

netekus mylimo vyro ir tėvo, 
MYKOLO PUSARAUSKO, 

reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.
Liudas ir Aloizas Stankevičiai su šeimom.

BERGŽDŽIOS OKUPACIJOS IR KOLONIALIZMO 
TARNO PASTANGOS

nes tik tada Maldeikienės se 
sers vaikai galėjo išeiti partiza 
nais į mišką, ir todėl stribai iš 
jos ir reikalavo pasakyti, kur 
jos vaikai miške yra.

Bendrai, M. Armonas sklan 
do kaip ungurys, bandydamas 
išsisukti. Maldeikienė gi aišk 
parašė, kad partizanai grana , 
įmetė 1959 metų gegužės 1 
dieną. Iš kur gi tat M. Armo 
nas išrado jau ne gegužės 1 d., 
o pasilinksminimą? Nieko tas 
unguriškas sklandymas nepa 
dės. Čto napisano pierom, togo 
nevyrubiš i toporom — ką IVlal 
deikienė parašė „Liaudies bal 
se“, yra parašyta ir to jau ne 
panaikinsi. Dabar M. Armonas 
gali tiktai tardyti „Liaudies 
balso" redaktorių, ar jis tyčia 
šitą teisybę praleido, ar susita 
ręs su Maldeikienė, ar per neap 
sižiūrėjimą ir nesupratimą. O 
kad Maldeikienės seserį kanki 
no ir sužalojo rusai, lietuvių par 
tizanų malšintojai, tai tas 
aišku, kaip šviesi diena.

Maldeikienė. žinoma, meluo 
ja, kai sako, kad čia, Kanado 
je, ji žinanti esant tuos sesers 
kankintojus. Jeigu ji žinotų, tai 
nesivaržydama ir paskelbtų. 
Jeigu gi jų neskelbia, tai tas 
reiškia, kad ji meluoja ir šmei 
žia nekaltus žmones, mesdama 
Lietuvos okupanto nekenčia 
miems dipukams nusikaltimo 
šešėlį. Bet tai yra bergždžios 
pastangos. Kiekviana tauta, 
juodos, rudos ar bautos odos, 
turi teisę kovoti už savo laisvę 
ir ta kova yra Šventa kova.

Mandrapypkis.

Tai atsitiko su rnaskvinės 
okupacijos tarnu — pastumdė 
liti M. Armonu, o gal ir pačiu 
okupantu, tiktai prisidengusiu 
lietuviška pavarde.

M. Armonas bando nukreip 
ti dėmesį nuo liktojo A. Meldei 
kienės sesers kankintojo ir to 
dėl visu įtūžimu puola „Nepri 
klausomos Lietuvos“ redakto 
rių. Deja, M. Armonas atsidu

8

gio rolėje, o Meldeikienei daro 
„meškos patarnavimą“.

„Tėvynės balso“ 94 (365) 
nr. M. Armonas 
kad 
žūsi 
se" 
nės, 
metu. Maldeikienė, žinoma, ga 
Įėjo to nežinoti, nes ji Lietuvo 
je negyveno. Bet Lietuvos žmo 
nės labai gerai žino, kad iiitle 
rinės okupacijos metais, 1941- 
44, Lietuvoje veikė tiktai sovie 
tiniai partizanai, bolševikai. Bu 
vo, tiesa, tikrų plėšikų, kurie 
tačiau veikė prisidengdami ru 
sų partizanų vardu. Bet lietu 
vių partizanų visiškai nebuvo. 
Jeigu Lietuvos jaunimui teko 
kur nors slėptis, tai jie tą darė 
tiktai slapstymosi tikslu ii par 
tizanais nebuvo. Ir todėl Ar 
monas akiplėšiškai meluoja, 
kad Maldeikienės seserį sužalo 
jo lietuviai partizanai.

Kadangi lietuviai partizanai 
pradėjo veikti tiktai Lietuvą 
Rusijai okupuojant antrą »<ar 
tą. tai tiktai tada galėjo būti ir 
tokia Maldeikienės sesers kai 
ba su rusų tarnybos vadinamais 
stribais, partizanų malšintojais,

nori įtikinti, 
tai, ką Maldeikienė, sugrį 
iš Lietuvos, ,,Liaudies bal 
parašė, yra atsitikę hitleri 
ne stalininės, okupacijos
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MŪSU^tfP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

EUROPOS MAŽOJO RANKINIO
(handball) pirmenybės bus pir 
mą kartą. Šią iniciatyvą pasi 
ėmė Čekoslovakija. Jau užsire 
gistravo devynios valstybės, ir 
joms atstovaus kiekvieno kraš 
to komandinis meisteris. Sov. 
Sąjungos moterų rankinio meis 
teriu yra Kauno Žalgirio ko 
manda, kuri ir atstovaus pever 
gėją šiose Europos pirmenybė 
se. Lietuvaitės pirmas savo ru 
ngtynes turės sužaisti prieš 
Norvegijos meisteri (Kaune) 
ir atsigriebimo rungtynes jau 
Norvegijoje. Jeigu kaunietės 
rungtynes laimės, sekančiu 
priešininku bus lenkės. Rungty 
nės su norvegėm turi būti su 
žaistos iki š. m. pabaigos. Tai 
dar vienas pavyzdys, kaip ver 
gai privalo atstovauti savo po 
ną“ tarptautinėse varžybose, 
nes lietuvaičių luimėjimai eis 
tik j bendrą Kremliaus aruodą.

Ir Lietuvos vyrai neatsilieka 
šioje sporto šakoje. Du jų yra 
įtraukti Į visos SS-gos rinktinę, 
o rusai, žinodami mūsų ranki 
ninku gerą žaidimą, nutarė su 
Lietuvos rinktine sužaisti kont 
rolines rungtynes prieš Euro 
pos pirmenybes. Tad ir gruo 
džio 18—19 d. d. Lietuva turės 
gerai kovoti prieš visos SS-gos 
rinktinę ir mes tikime, kad tie 
tuviai gins ne tik mūsų sporti 
nę garbę, bet taip pat ir tauti 
nę. Sėkmės mūsų vyrams ir mo 
terims!

Tuo tarpu

IŠ ŠACHMATŲ 
galime duoti liūdnokas žinias. 
Nors V. Mikėnas laimėjo prieš 
rytinės Vokietijos meisterį, ta 
čiau sekančią dieną jis jau pra 
laimėjo žinomam vakarų Vo 
kietijos meisteriui Unzikeriui. 
Turnyras vyksta Leningrade 
ir dideliu propagandiniu šūkiu 
,.Baltijos jūra — taikos jūra“. 
Nesiseka Lietuvos meisterei 
Kaušilaitei visos SS-gos pirme 
nybėse Rygoje, ji pralaimėjo 
penktame rate rusei ir šeštame 
gruzinei. Lietuvos meisterė da 
lyvauja pirmą kartą SS-gos pir 
menybėse.

Panevėžyje^ Pabaltijo

JAUNIŲ BOKSO 
PIRMENYBĖSE

mūsų jauniai iškovojo pirmą 
vietą prieš latvius ir estus. Meis 
teriais tapo Muraškin, Mazuro 
nis, Lukauskas, Alijošaitis ir 
Sereika.

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, sporto laikraštis 
,,Sportas“ savo skaitytojų tar 
pe įieško 1960 m. geriausio Lie 
tuvos sportininko. Be tikrų lie 

tuvių, yra minimos ir Lietuvos 
kolonistų pavardės kaip Zlot 
nikov, Ufimcev, Cholmov. Po 
puliariausiais sportininkais yra 
laikomi A. Saunoris, Jukna, Ka 
lėdienė, Varanauskas, Selenis 
ir kt.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Naują jaunių 100 m 1. sti 

liaus plaukimo rekordą atsiekė 
šešiolikmetis A. Ramanauskas. 
Jo laikas 1 min. 3,7 sek.

— S. S-gos šachmatų pirme 
nybėse V. Kaušilaitė laimėjo 
prieš Kriukovą. Tuo tarpu Le 
ningrado turnyre, V. Mikėnas 
sužeidė lygiomis su latviu Gips 
kiu ir dešimtame rate įveikė le 
ningradietį Kondratejevą. Po 
aštuonių ratų pirmavo Taima 
novas 8 t., Uncikeris 7.5 t., Mi 
kenas 5 t.

— Lietuvos komandines šaš 
kių pirmenybes laimėjo Vilnius 
prieš Kauną, Nemuno d-ją, 
Šiaulius, Klaipėdą ir Panevėžį.

— Šiaulių Pedagoginis Insti 
tūtas laimėjo vyrų ir moterų 
krepšinį prieš Raseinius. Pasek 
mės: moterys 44:27, vyrai 67: 
44.

— Į baigminį Lietuvos van 
densviedžio pirmenybių susiti 
kimą pateko Vilniaus Sparta 
kas, nugalėjęs KKI 3:2 pasek 
me ir Projektavimo Institutas, 
įveikęs KPI 5 :4.

IŠ VISUR
— Ukrainos klasikinių imty 

nių rinktinė nugalėjo lenkus 
13:3. Sunkiame svoryje ukrai 
niečius atstovavo lietuvis Bag 
donas, sukovojęs lygiomis.

— Papildomai sužinota, kad 
Romos olimpiniuose žaidimuo 
se lietuvių galima buvo rasti 
ne tik SS-gos rinktinėje, bet 
taip pat Brazilijos krepšinio ko 
mandoje V. Blatkauską;* jAr 
gentinos — penkiakovininką 
R. Baužą ir to pačio krašto fut 
bolo rinktinėje E. Stauską.

— Geriausio 1960 m. pašau 
lio sportininko vardas greičiau 
šiai atiteks JAV negrei V. Ru 
dolph, kuri Romoje laimėjo 3 
aukso medalius.

— Olandijos vyriausybė ne 
leido įvažiuoti į savo kraštą ry 
tų Vokietijos šachmatininkui 
Ulmanui ■> Maskvos įsakyti, į 
turnyrą atsisakė vykti visų sate 
litinių valstybių kviesti šach 
matininkai, tuomi parodydami, 
kam tarnauja tų. tautų sportas 
ir kam jis priklauso.

IŠ HAMILTONO
— Vyrų stalo teniso turnyrą 

laimėjo St. Navickas, anti as bu

KODĖL JŪS TURĖTUMĖTE
TAPTI

KANADOS PILIEČIAIS?

Yra dvi svarbios priežas 

tys: lojalumas jūsų naujai tėvy 

nei ir jūsų asmeninė nauda.

Visai racionalu yra tikėti, 

kad jūs padalysite tą formalų 

žingsnį tapti piliečiu, tai paro 

dys jūsų vaikams ir kitiems ka 

nadįečiams, kad jūs noiite dalin 

tis to krašto piliečių privilegijo 

mis ir ataskomybe. Esmėje tai 

yra moralinė atsakomybė. Bū 

darni piliečių, jūs turėsite teises, 

kuriomis naudojasi kiti kanactie 

čiai. Jūs turėsite teisę balsuoti 
rinkimuose, užimti viešąsias pa 
reigas, pilnai pasireikšti bend 

ruomenėje. Turėdami pilietybę, 

jūs turite teisę gauti Kanados 

pasą, su kuriuo keliauti yra ir 

maloniau ir saugiau.

Jūs galite paduoti prašymą 

CANADA Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

vo Z. Stanaitis, 3) J. Brazlaus 
kas, 4) A. Grajauskas, 5) E. 
Petrušaitis.

—■ Kovo jaunių krepšinio 
komanda, atstovaudama VA V 
bažnyčią katalikiškų parapijų 
pirmenybėse jau laimėjo pirmą

savo susitikimą prieš šv. Jono 
parapiją Burlingtone pasekme 
47:12(25:6). Žaidė ir taškų 
pelnė: L. Meškauskas 18, S. 
Bakaitis 10, G. Breichmanas 
12, E. Dervaitis 4, G. Blekaitis 
3, A. Enskaitis, A. Stasius, A.

Kybartas, Petrauskas.
~ J stalo teniso „dešimtu 

ko turnyrą Clevelande vyksta 
H. Navicką^. Turnyras bus 

pravestas gruodžio 18—19 dd.
— Visi atvykstame į lietuviš 

kų filmų premjerą š. m. gruo

pilietybei gauti dabar, jei jūs 

buvote teisėtai įsileistas į Kana 

dą kaip emigrantas ir išgyveno 

te čia keturis metus ir devyni? 

mėnesius nuo jūsų įsileidimo 

dienos. Taip pat reikalaujamas 

pakankamas anglų bei prancū 

zų kalbų žinojimas.

Jūs galite paduoti pilietybes 

prašymą vietos Teismo Įstaigo 

je, per artimiausią Kanados Pį 

lietybės Teismo Tarnautoją ar 

per Kanados Pilietybės Regisi 

rara, jei jūs gyvenate daugiau 
kaip 50 mylių nuo esamo teis 
mo įstaigos.

Jei jūs dar neturite teisių pi 
lietybei. tai ruoškitės jai. Lan 

kykite jūsų apylinkėje duoda

mas kalbos bei pilietybės pamo 
kas.

AR KENEDY BUS JAV 
ĮŽYMIU PREZIDENTU?
Visas laisvasis pasaulis, o 

ypač bolševikų pavergtų vals 
tybių gyventojai, nori, kad JA 
V prezidentas būtų tikras vals 
tybininkas, ypač geras politi 
kas, toiregiškas, įžymi asmeny 
bė (personality).

Gaila, bet per paskutiniuo 
sius kelioliką metų, JAV tokio 
neturėjo. Kiekvienas iš jų veiteė 
kaip politikas, bet nė vienas ne 
buvo tokia įžymia asmenybe, 
kad su savo tautos ir laisvojo 
pasaulio valstybių visokeriopa 
parama ir patirtimi, būtų per 
ėjęs iš gynimosi politikos į ofen 
šyvą, kad Sov. sąjungą priver 
tus vesti griežtą taikos politi 
ką.

JAV turėjo nemažai įžymių 
prezidentų, pav.: Vašingtoną, 
Linkolną, Vilsoną ir kitus, bet 
paskutiniaisiais laikais vis labjau 
pasigendama įžymaus ameriko 
niško prezidento. Savo įžymu 
mo JAV prezidentai pradėjo nu 
stoti nuo dar iki šiol tebevadina 
no „didžiojo prezidento“ 
Franklino Roosevelto laikų, ku 
ris 2 Pas. karo metu 11 miliar 
dų dolerių padėjo Sov. Sąjun 
gai ir jai atidavė dar 10 valsty 
bių Europoje.

Po prez. Roosevelto mirties, 
prez. Trumanas, kuris tik v,e 
nas savo rankose turėjo atomi 
nę bombą ir 2 Pas. karui pasi 
baigus, galėjo privesti visą pa 
šaulį prie tokios taikos, kok ą 
jis padiktuotų, demobilizavo be 
veik visą Amerikos kariuomenę 
ir komunistams atidavė dar Ki 
aiją; Sov. Sąjungą daleido su 
sipažinti su atominių bombų pa 
slaptimis, taip, kad sekantis pre 
zidentas Eisenhoweris jau greit 
atsidūrė sovietinių atominių ra 
ketų grėsmėje.

Ar yra kitas toks pavyzdys is 
torijoje, kur kariniu ir ekonorr.i 
niu atžvilgiais pati pajėgiausia 
pasaulyje valstybė, karą laimė 
jusi, po 15 metų pergyventų 
valstybės prestižo saulėlydį?

Reikia tikėti, kad atominia 
me amžiuje, naujai išrinktasis 
prezidentas tą saulėlydį sustab 
dys.

Jei iš letargo miego Dėdės Sa 
mo nepažadino Chruščiovas iš 
viešbučio balkono New Yorke, 
tai galėjo pažadinti paskutinėje 
JTO asamblėjoje, kada pagrū 
mojo nusimovęs batu, kurio 
sovietinį nemalonų kvapą pajų 
to anksčiau neragavusios, net 
Afrikos ir Azijos delegacijos.

K. M. J. Šarūnas.

džio 17—18 dd. parapijos sa 
Įėję, kadangi filmoj „Lietuva 
— Europos nugalėtoja“ yra 
daug vaizdų iš N. Lietuvos 
sportinio gyvenimo. K. B.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

4.
— Negalima vaikams pataikauti. Kitą kartą ji nežinia ko 

užsimanys.
— Ką gi, kai užsimanys nežinia ko, mes tada neleisime. 

Pasakyk, kokia širšė tave įgėlė?
— Mane? — Barvainis net paraudo. — Ne mane, bet 

tave.
Adomėnas ir Nijolė sėdėjo galvomis žemyn; Adomėno 

plaukai taip pat styrojo į apačią. Barvainis pagalvojo; „Ku 
riems velniams gydytojui tokie ilgi plaukai?“ ir perbraukė 
delnu sau per galvą, lyg norėdamas įsitikinti, kad jo trum 
pesni. Bet jo plaukai irgi buvo ilgi.

— Nijolė džiaugiasi, — rodė Gedukas. — Ji skrenda lėk 
tuvu.

Nijolė ištikrųjų švytėjo. Net iš tolo, net karant jai galva 
žemyn, matėsi plati jos šypsena. Jos galva panėšėjo dabar į 
saulėj išblukusią smilgų kuokštę, kurią sklaidė vėjas.

Didžiulė liniuotė grįžo į savo normalią padėtį.
— Na, kaip? — paklausė Viktorija.
— Męvnyt, puiku! — sušuko Nijolė; mama dar niekada 

nebuvo mačiusi jos tokios laimingos.
— O aš tai jaučiausi ne kaip, — prisipažino Adomėnas. 

Jo veidas buvo nenatūraliai įraudęs, o ant kaktos teberyškėjo 
plati gysla; Viktorija matė, kaip slėpėsi vis gilyn po kaktos: 
oda; pagaliau ir veidas įgavo normalią spalvą. — Ne toks 
jau ir mano amžius, — tęsė Adomėnas. — Betgi įspūdis savo 
tiškas. Tačiau vieno karto pakanka. Dabar rekomenduoju 
kolegoms.

Adomėnas grabaliojosi apie sagtį, mėgindamas ją alka 
binti. .

— Daugiau nesikelsite — paklausė žmogus nuo suoliuko.
— Dar, dar! — sušuko Nijolė. — Būtinai dar.
Jinai matė, kad mama kažką sako; aišku — tai „pakaks“. 

Bet liniuotė vėl pradėjo keltis. Nijolė pastebėjo, kaip dakta 
ras Adomėnas tikrina sagtį; tvarkoje; daktaras Adomėnas net 
atsiduso.

— Oi, kaip puiku! — sušuko Sijolė; jie kaip tik pasiekė 
viršūnę ir pradėjo verstis žemyn.

‘— Puiku, — atsakė Adomėnas; jam ėmė spengti ausyse, 
o jo akyse aptemo. — Labai puiku. —< Jis laukė, kada gi pa 
galiau baigsis loji kankynė. — Labai puiku mažyte. — Liniuo 
tė ėmė lenktis atgal.

— Na, o dabar pakaks, — tarė Barvainienė. — Ačiū 
jums, daktare. Padarėt dukrai didžiulį malonumą. Isivaiz 
duoju, kaip ji rytoj didžiuosis mokykloj.

Adomėnas išlipo iš sėdynės. Pirmieji jo žingsniai buvo 
gana netvirti; jam rodėsi, kad žemė dar slenka iš po kojų, o 
Dailės instituto siena, medžiai ir kalnų pašlaitės keliasi į viršų. 
Nijolė žvaliai pribėgo prie mamos. Žemę ji tebejautė kaip ir 
anksčiau.

— Dėdė geras, tvirtino Gedukas. — Nijolė skrido lėktų 
vu.

Taip, tai buvo tikras bobų vasaros žydėjimas: vėjelis, 
skrendąs kažkur nuo Vilnelės, taršąs benykstančius lapus, 
papurusias vaikų galveles spalvingas moteriškų drabužiu 
klostes; žalsvai pilka šviesa, tarytum kylanti nuo pašlaičių ir 
besisklaidanti ore. . .

— Gatvėje stovi mano mašina, galiu jus pavežėt, — pa 
siūlė Adomėnas.

— Ačiū, — šaltai atsakė Baivainis. — Mes norime pasi 
vaikščioti. Šiandien sekmadienis,

Gedukas ėmė šniurkščioti. Viktorija nusišypsojo, bet jos 
šypsena buvo labai niūri.

— Na, tai aš ir atsisveikinsiu, — pasakė Adomėnas. — 
Sudiev, mažyčiai. Iki pasimatymo, kolege. Viso gero tamstai. 
— Jis dar lengvai timptelėjo Nijolę už ausies ir nusijuokė: — 
Ak tu, lakūne.

Gatvėje trinktelėjo automobilio durelės. Gedukas pra 
virko.

— Ir ko jūs visą dieną žliumbiat? — liūdnai tarė Barvai 
nis. — Daktaras nuvažiavo savo „Pobieda“, o mes surasime 
„Volgą“. Pagaliau troleibusu dar smagiau važiuoti — ir 
pakėlė ranką prie kaktos, lyg norėdamas gintis nuo voratink 
lio, oru plaukiančio tiesiai į jį.

II
O sekanti diena buvo pirmadienis, paprasta, eilinė darbo 

diena. Ir žmonės, skubą į savo darbovietes, jau negalvojo 
apie bobų vasarą.

Barvainių šeima taip pat išsiskirstė kas sau. Nijolė iš 
skubėjo į mokyklą; Barvainienė nuvedė Geduką į vaikų dar 
želi ir pati nužingsniavo į laboratoriją; Barvainis gi išėjo iš 
namų vėliausiai. Paprastai jis išeidavo kartu su žmona ir Ge 
duku. Kariasi jis ir pats nuvesdavo Geduką į darželį. Baivai 
nis dirbo ligoninėje už Lenino aikštės. Neaugšti ligoninės 
pastatai stūksojo tarp naujų didelių namų masyvų. O čia pat, 
už Neries, juosiančios kvartalą, rudenėjančių laukų platybėje, 
kilo naujai statomų blokų pastoliai.

Barvainis išėjo vienas, nes naktis visai neatitiko to pui 
kaus sekmadienio, kurį jis buvo praleidęs, kaip ir paprastai, 
su visa savo šeima. Juo spėriau artėjo Barvainis prie ligoni 
nės, juo giedresnė darėsi ir jo nuotaika. „Negalvoti ir nepri 
siminti“, — kartojo jis sau visu keliu, nuo pačių namų, likusių 
ten, kur Pušų gatvė įsiremia į Nerį, pačiame Žvėryno pakraš 
ly, toli nuo miesto — tegu ir nelabai triukšmingo miesto — 
gaudesio.

„Negalvoti ir neprisiminti“, — sakė jis sau, perkirsdamas 
Kęstučio gatvę; čia jis sulėtino žingsnį, nes pamatė labai pa 
dorų ir tiek pat nuobodų kitos ligoninės kolegą, kuris būti 
nai visą kelią pasakotų jam atsitikimus iš savo medicininės 
praktikos. Prie troleibuso sustojimo būriavosi gausys kelei 
viai. Artėdamas prie Vytauto gatvės, Barvainis vos neužšo 
ko ant vieno otolaringologo; tasai amžinai kartodavo tuos pa 
čius pelėsiais kvepiančius anekdotus, pats be atvangos juokda 
masis. Prie autobuso taip pat rikiavosi ilgoka žmonių virtinė, 
tad Barvainis, net nesulėtindamas žingsnio, drožė toliau pės 
čiom. „Begalvoti ir neprisiminti*, — pakartojo jis sau ir pri 
ėjo Žvėryno tiltą. Nuo vandens kilo lengvas rūkas; jis atrodė 
tai balsvas, lai ; Ikšvas, tai šviesiai violetinis, o kai Barvainis 
akimirkai stabtelėjo, tepamatė kažkokią gana nešvarią spalvą, 
kurios iš viso — taip bent jam pasirodė — niekad gyvenime 
nebuvo matęs. Jaunimo stadione buvo tuščia. „Po poros mė 
nešiu čia bus čiuožykla, — dingtelėjo jam mintis. — Reikės 
mokyt čiuožti Geduką**. O po to vėl kažkodėl pagalvojo: 
„Neprisiminti, neprisiminti“, tačiau be didelio sielvarto ir šird 
gėlos. „Pagaliau nieko juk neatsitiko, — pasakė jis sau, gero 
kai nustebintas to savo atidengimo,—juk nieko gi neatsitiko“.

Bus daugiau. j
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Universitete ir televszijoįe

I- A t> fi w Sift. A i ri MtJ Ū V A

KULTURW£|fKRONIKA.
RAIMUNDAS KLIČIUS — MCGILL MUZIKOS 

FAKULTETO STUDENTAS

Malonu buvo sužinoti, kad 
viena mūsų menininkių, Birutė 
Vaitkūnaitė - Nagienė yia pa 
kviesta dėstyti savo specialybės 
dalykų ir Montrealio (prancū 
zų) universitete ir prancūzų te 
levizijoje (kanalas 2). NL re 
dakcija, kad plačiau ir išsa 
miau painformuotų NL skaity 
tojus, patiekė klausimų. P. B. 
Vaitkūnaitė - Nagienė mielai 
sutiko atsakyti. Čia ir skelbia 
mas pasikalbėjimas.

— Koks yra Tamstos darbas 
Montrealio Universitete ir koks 
jo tikslas?

— Montrealio Universitete 
esu pakviesta paruošti moder 
nios ritminės mankštos mokyto 
jas. Tad, studentams duodu 
koncentruotų praktinę ir teore
tinę programą.

Ta proga noriu pasakyti, 
kad tai yra didelis moralinis at 
pildąs, nes, kai j šį miestą atva 
žiavau, niekas nežinojo, kad 
yra tokia šaka, kaip meninė ar 
auklėjamoji mankšta, nei kad 
tai turi ką nors bendro su ritmi 
ka. Esu taip pat labai patenkin 

ta, kad viena lietuvaitė — S. 
Zcmlickienė, viena pirmųjų 
mano mokinių čia Montrealyje 
— kuris laikas pati dėsto Y M 
CA moterų klasei. Be to, dvi mo 
kinės prancūzaitės, dėsto pilną 
programą Boucherville. Ir dar 
keletą mokytojų, kurios papil 
do savo dėstomuosius dalykus 
modernaus šokio technikos pa 
grindais.

— Koks Tamstos darbas 
Montrealio televizijoje, kaip jis 
reiškiasi, kokiomis valandomis 
ir ko tuo idarbu siekiama?

— Montrealio Televizijoje 
dirbu prancūzų stotyje Kaipo 
ritminės mankštos dėstytoja ir 
šokėja. Tikslas priešmokykli 
nio ir mokyklinio amžiaus vai 
kams pertiekti medžiagą va z 
dingu būdu, laipsniškai jun 
giant ritmą, judesį, išraiška, 
taip pat suderinti judesį su mu 
zika ir su žodiniu ritmu. Tokiu 
būdu paįvairinama programa 
ir šalia fizinio lavinimo, vaikai 
auklėjami estetiniam išgyveni 
mui. Atsižvelgiant į individuali 

Nukelta į 5-tą psl.

Raimundas Kličius, penke 
rus melus mokęsis op. sol. E. 
,Kardelienėj Muzikos studijd 
je, šį rudeni įstojo Montrealio 
McGill (anglų) universieto Mu 
zikos fakultetan. kur vra ori 
imtas į devintą kursą (Muzikos 
fakultetas turi 11 kursų), tat 
išėjęs tris kursus jis gaus dip 
lomą ir bus kvalifkuotas muzi 
kas.

Raimundas Kličius nuo ru 
dens vargonuoja Aušros Varių 
bažnyčioje rytines mišias, ku 
rios skiriamos mokiniams. |o 
vargonavimas švelnus, tasyklin 
gas ir tikslus.

Tikėsimės, kad iš R. Kfičiaus 
išaugs rimtas ir gabus muzikas, 
ko jam ir reikia nuošiidžiai pa 
linkėti.

VISA EILĖ NAUJŲ ŠOKIŲ likusi.
Vakarinės Vokietijos kurorti 

niame mieste. Bad Kissingene, 
įvyko tarptautinis šokių moky 
tojų suvažiavimas, kuris aptarė 
naujų šokių prezentavimo ir 
mokymo reikalus. Suvažiavimo 
metu buvo parodyti keli nauji 
šokiai: „Bamba“, „Oriza“, 
„Suci-Sucu“, ,,Dollar-sep“ (do 
lerio žingsnai) ir kili. Aptartos 
ir dar naujesnių šokių galimy 
bės ir perspektyvos.

Džiribakai, ča-ča jau laikomi 
pasenusiais.

AIDŲ NUMERIS ADOMUI 
JAKŠTUI

Naujasis „Aidų“ numeris pa 
skirtas vien Dambrauskui-Jakš 
tui, kuriame jis plačiai aptartas.

AUDĖJA LIUDVIKA 
PALUBINSKIENĖ

gyv. LaSalle, savo audžiamie 
ms takeliams ir kilimėliams pri 
taikė diminį - pluoštinį audimo 
būdą. Audenklai gaunami min 
kšti ir labai spalvingi.

APJAKIMAS AR HIPNOZĖ?
Amerikoje dabar gastrolių© 

ja Rusijos pianistas Sviatoslav 
Richter. Čikagoje per 2 savai 
tęs davė 5 publikos perpildy 

tus koncertus. Vašingtone du 
koncertai taip pat pilni. Kriti 
kai — išsijuosę giria ir pianis 
tą kelia į genijus ir „didžiuo 
sius“ kada nors buvusius ..

Ir kas tiktai iš Rusijos pasipai 
nio j a, bet eina ruso vardu, jau 
tuo pačiu jis genijus. . .

Reikia stebėtis, kaip Ameri 
kos žmonės hipnotizuoja dide 
lės tautos ir didelės valstybės 
vardas. Mažos valstybės, nors 
būtų tikrai genijus, niekas ne 
pastebi. Net į mažos tautos me 
nininko koncertus tie „genijų 
dirbėjai“ ir titulų dalintojai ne 
ateina..

Tai kažkoks apjekimas — ir 
meniškas, ir žmoniškas, ir są 
žinės. Amerika tikrai dar atsi 

Atsilikusi, svarbiausia, 
teisybės pajautimu, ne tiktai 
meno supratimu.

DROŽINĖTOJO STASIO 
MOTUZOS PARODA 

VOKIETIJOJE
Lapkr. 20 d. jTedwigstift 

prieglaudoje (Vechta) įvyko 
lietuvio pensininko Stasio Mo 
tūzos meniškų drožinių paro 
da. Į ją atvvko iš arti ir toli di 
delis skaičius lietuvių ir vokie 
čių, kurie visi nepaprastai žavė 
josi šio kuklaus ir nesigarsi 
nančio lietuvio meniškais dirbi 
niais. Buvo išstatyta apie 
penkiasdešimt darbų — Leis 
vės statulos, vytis, lietuviškos 
koplytėlės, kai kurie žymūs 
tautos vyrai, kaip štai Jonas Ba 
sanavičius ir kt. Atvykus; dar 
tik prieš 4 mėnesius iš Lietuvos 
moteris, apžiūrėdama šiuos dir 
binius, susijaudino iki ašarų ir 
tik palinkėjo, kad būtų galima 
tokius kūrinius persiųsti ir į Lie 
tuvą. Parodėlė gražiai pasitar 
navo lietuviškam reikalui. „OI 
denburgische Volkszeitung“, 
„Nordwest - Zeitung“ ir kt. pa 
rodėlę aprašė labai prielankiai, 
įsidėdami ir nuotraukas. Pasi 
kalbėjimas su Motuzu buvo per 
duotas ir per vokiečių radiją. L.
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DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
1961 metų sausio 7 dienos Montrealio lietuvių Spaudos 
baliui yra išaudusi Suvalkietišką tautinį drabužį, kuris yra 
nepaprastai gražus, atrinktinis, nes mūsų žymioji dailinin 
kė savo Studijoje audžia audeklus specialiai ruošiamai sa 
vo audinių parodai. Kadangi šio sezono Spaudos balius 
yra netikėtai ankstyvas, tai p. Tamošaitienė, nęskubėda 
ma išausti, drabužį sudaro iš jos specialiai išaustų Paro 
dai audinių, kurie yra paruošti ypatingu atsidėjimu. Mo 
terys - mergaitės sausio 7 dieną turės ypatingą atsitikimą, 
kada galės išlošti drabužį iš specialiai Parodai paruoštų 

audinių.

VATIKANO LIETUVIŠKOMS TRANSLIACIJOMS
20 METŲ

Vatikano lietuviškosios, ra 
dio transliacijos prasidėjo 1940 
m. lapkričio 27 d. Jos turėjo ir 
turi reikšmės sovietinės okupa 
cijos metu, kada Lietuvos gy 
ventojai gaudo iš užsienio kiek 
vieną objektyvų žodį apie įvy 
kius Rytuose ir Vakaruose. Kas 
dien Vatikanas duoda lietuviš 
kas transliacijas bangomis 19, 

25, 31 ir 196 m po 15 minučių. 
(18.15 ligi 18.30 vai. Vid. Eu 
ropos laiku), sekmadieniais dar 
ir 8,30 ligi 9 vai. Vid. Europos 
laiku.

® Lietuvių poezijos antologiją 
ruošia angliškai rašytojai S te 
pas Zobarskas ir A. Landsber 
gis.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
4.

(Įeina Vagneris su chalatu ir naktine kepure; 
jo rankoje lempa.

Faustas atsigręžia nepatenkintas)

VAGNERIS
Atleiskite, jūs skaitėt monologą
Iš graikiškos tragedijos? Puiku!
Šio meno pasisemti bus man proga;
Jis ypačiai naudingas šiuo laiku.
Dabar net kunigai, jei aš neklystu, 
Išmoko deklamuoti iš artistų. . .

FAUSTAS
Artistais tapę, mūsų, kunigai, 
be abejo, vaidina neblogai.

VAGNERIS
Mes vis prie knygų tupime; nebent 
Šventadienį jas padedam į šoną 
Ir matom žmones tartum pro žiūroną. . . 
Tad kaipgi mums jų širdis įgraudent?

FAUSTAS
Kai žodžiai — tarsi ledas ir iš sielos 
Neplaukia nesuvaldomu sriautu, — 
Klausytojams pamokslas nebe mielas, 
Ir darosi visiems nuo jo koktu.
Mink savo molį, jei patinka!
Rink nuograužas nuo lėkščių šeimininko, 
Jieškok kiek nori pelenuos 
Seniai užgęsusios liepsnos!
Vaikai, pamaivos, mulkiai, jus išgirdę. 
Gal būt, iš džiaugsmo plot pradės, 
Bet jei nebus kalboj širdies,

VAGNERIS
Tačiau svarbu ir iškalba. Deja, 
Aš negalėčiau pasigirti ja.

FAUSTAS
Bylot oracijas miglotas
Balsu grausmingu — nekuklu;
Dori jausmai ir blaivas protas 
Trankių nemėgsta barškalų.

, Jei man ką aiškiai pasakyti knieti, 
Kam garsiai skeryčiot ir strypinėti? 
Sors jūsų žodis gan skambus 
Ir apdarais puošniais pasidabinęs, 
Tačiau jis nuobodus kaip vėjas rudeninis, 
Šiurenantis išdžiūvusius lapus.

VAGNERIS
Gyvenimas toks trumpas, dievaži, 
Bet ilgas kelias tikro pažinimo! 
Kaip jautis lieji prakaitą, pluši, 
O vis dėlto nenorom baimė ima. 
Šaltinių veltui jieškai tu, kremties, 
Rausaisi vėl. . . Visi vargai tau niekis! 
Ir vos-ne-vos pusiaukelę pasiekęs, 
Nepajėgi pabėgti nuo mirties.

FAUSTAS
Ar galima bedvasį pergamentą 
Vadinti gėrio šaltiniu slaptu?
Ne! Amžinos palaimos versmę šventą 
Tik savo sieloj rasi tu.

VAGNERIS
Bet malonu į praeities laikus 
Mintim nuklysti, dvasią jų suprasti, 
Pasižiūrėti, kaip išminčiai mąstė 
Ir kaip toli jau pažengė žmogus!

FAUSTAS
Labai toli! Augščiau net už mėnulį! 
Nė nebandykit, gerbiamas bičiuli, 
Nuplėšt septynis antspaudus, kuriais 
Užantspauduotos praeities gadynės. 
Ak, prirašyta tiek visokios makalynės, 
Kad, ją pamatęs ,į šalis dairais 
Ir nori bėgti. . . Tai, ką šitie ponai 
Nušiurusiuose savo darbuose 
Vadina „amžių tolimų dvasia“, 
Yra tik jų dvasia, yra tik monai, 
Tik balaganas, pilnas įžūlių, 
Rėksmingai postringaujančių lėlių, 
Kurios niekus baisiausius mala, 
Skaitydamos moralą po moralo.

VAGNERIS
O žmonės? Metas jau tą klausimą išspręst 
Ir raidą jų minties žinoti aiškiai.

FAUSTAS
Žinot, žinot! Bet ką tai reiškia? 
Kaip tikrą vardą kūdikiui surast? 
Tiktai nedaugelis gyvenimą pažino 
Ir savo amžių perprato giliai;
Jie drąsiai tiesą skelbė kaip kvailiai, 
Ir už tatai juos degino, kankino. . . 
Na, paplepėjome, turėtų ir pakakt. 
Reik gulti, meldžiamasis; laikas bėga.

VAGNERIS
O aš nė negalvoju apie miegą 
Ir diskutuočiau su jumis pernakt! 
Beje, paliko vienas dar dalykas, 
Kuris man rūpi. ėRyt kaipsyk Velykos, 
Ir, jeigu leisite, užsuksiu vėl čionai.

Žinau aš daug, tačiau nesėdžiu dykas — 
Man viską norisi žinot galutinai.

(išeina)

FAUSTAS
(vienas) 

Keistuolis! Godžiai jieško lobio, knisas 
Tarp šlamšto sudūlėjusios krū-vos, 
Iš kailio neriasi be paliovos 
Ir, radęs kirmėlę, nušvinta visas. . . 
Kaip gaila, kad nuo dvasių nemarių 
Atplėšė jis mane! Bet aš turiu 
Tam įkyriam, niekingam pašlemėkui 
Bent vieną kartą pasakyti dėkui: 
Jei ne jisai, kraupiausiam kliedesy 
Paskendęs būčiau aš netrukus. 
Vaiduoklis buvo milžinas! Prieš jį 
Jaučiaus bejėgis, mažas it nykštukas. 
Padangių atsivėrusių gaisuos 
Jau švietė man dausų sapnai gražiausi, 
Aš jau iš žemės varganos veržiausi 
Prie švyturio neblėstančios tiesos. 
Kone lig Dievo išdidžiai pakilęs 
Troškimais savo dyvinais,
Aš pajutau, kaip verda versmės gilios, ,
Kaip angelai mojuoja man sparnais. . .
Ir štai nuo vieno žodžio viešpatingo 
Ūmai visa galybė mano dingo 1 
Su tavimi net lygintis baugu.
Tave iššaukt užteko man jėgų, 
O sulaikyt tave — jėgų man stinga. 
Koksai regėjimas puikus!
Koks menkas aš buvau ir koks galiūnas! 
Bet nutrenkei mane tu lyg perkūnas — 
Ir vėl aš vėtrų žaislas, vėl žmogus. . . 
O mūsų polėkiai ir išsvajoti žygiai? 
Ko jie verti? Kas atsakys į tai?
Ir kančios, ir džiaugsmai, deja, mums kenkia 

lygiai, 
Mes patys kasame sau duobę neretai. 
Kasdieniai reikalai slopina laisvą mintį 
Ir nejučiom vergte pavergia mus. 
Pasaulio šio gėrybių apsvaiginti, 
Pamiršta žmones augštus siekimus 
Ir savo dvasios brangų lobį meta 
Į kunkuliuojantį gyvenimo vervetą.
O jei kieno laki svaja
Į amžinybės tolį nuplasnoja, 
Tuoj smulkūs rūpesčiai atgal patraukia ją 
Ir beregint prie žemės vėl priploja.
Tuomet piktoji nerimo angis 
Į širdį veikiai randa kelią 
Ir graužia ją, ir degina, ir gelia, 
Visokiais vyliais dumdama akis: 
Čia tau žmona čia tau vaikai vaidenas, 
Čia kraujas, čia nuodai, čia gaisras, tvanas — 
Ir taip visur, kur tu tiktai žiūri, 
Matau aš, tarp dievų man ne vieta!

Grėsmingai šmėkčioja pavojai netikri.
Aš — kirmėlė, kuri žeme ropoja 
ir žūsta po keleivio koja, 
Be gailesčio į dulkes įtrypta. 
Argi ne toks likimas man paskirtas? 
Šiame kalėjime tarp dulkių ir trandžių. 
Kur ligi lubų prikrautos knygų stirtos, 
Senienom užsivertęs, aš lindžiu! 
Dulkėtų tomų prikimštos lentynos, 
Kuo galit jūs nustebinti mane?
Tuo, kad žmogus visais laikais kankinos? 
Kad laimė šiam pasauly — tik viešnia? 
Ko tu, pageltus kaukole, šaipaisi. 
Ko rodai man dantis? Juk panašiai 
[ieškojai tu migloj tiesos kadaise 
Ir smegenis.praskaidrinti prašei.
Žvelgiu su priekaištu į mašinas visokias, 
Į velenus, į svirtis, į sraigtus, 
,O jie, man rodos, patyliukais juokias, 
Kad aš, toksai nagingas ir mitrus, 
Bejėgis stoviu prieš gamtos vartus. . . 
Ją tebegaubia slaptingumo skraistė, 
Ir ko ji tau nepanorės atskleisti, 
To nei grąžtu, nei dalba, nei raktu 
Per amžių amžius nepasieksi tu!
Aplink vien grio'zdai, riogsantys nuobodžiai, 
Velionio tėvo palaikai menki, 
Vien parudavę rankraščiai ir suodžiai 
Ir žiburio šviesa blanki.
Kodėl neprašvilpei to šlamšto Kam jis mėtos? 
Nejaugi tam jį iš tėvų gavai?
Tau nepriklauso turtas paveldėtas, 
Jei nedrįsti naudotis juo laisvai. 
Gyvenk ir džiaukis tuo, ką mirksnis duoda; 
Negyvas lobis — širdžiai ne paguoda. 
Bet kas gi ten per stebuklingas indas? 
Lyg koks magnetas akį traukia jis — 
Ir daros man šviesu nejučiomis, 
Tarytum girioj, pilnačiai suspindus! 
U, būk sveika, brangioji taure mano! 
Nukeldamas tave, lenkiuosi tau, 
Nes idealą išminties ir meno 
Tavy gyvai įkūnytą matau.
Pilna esi tu gėrimo vylingo, 
Mirties nuodų, svaiginamai saldžių, 
Kurie užmigdo žmogų nedalingą. 
Mane šiandieną užmigdyk, meldžiu! 
Regiu tave — ir skausmas tuoj nurimsta, 
Imu tave ir skausmas tuoj atgimsta. 
Audra širdy nutyla kaip matai. 
Jau marių vėjas veidą man gaivina, 
Ir kviečia į beribį vandenyną 
Naujų dienų nematomi krantai. 
Kad į mane srovė jo įsilietų, — 
Ir su visa širdies liepsna 
Geriu jį garbei rytmečio saulėto!

(Kelia taurę prie lūpų. 
Varpų gausmas ir choro garsai).
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| Qumcaillerie Jacob Hardware
H REG’D.
|| Specialybė: DOVANOS
g 7610 Central St. LaSalle.

į. Verdun PO 6-5641 |
| HICKSON GROCERY |

JALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
Pristatymas nemokamai

£ 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas £

Dėmesio! I )ėmesio!
MANO KRAUTUVĖJE

3997 St.Lawrence Bvd. 
tel.VIctor 2-5319

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

SPECIALIAI

3\O\'T^^KAI,
PERKELKIME INDĖLIUS Į „LITĄ”

Spalio 30 d. didieji bankai 
išmokėjo palūkanas už praeitą 
lusmetį. Užtat dabar yra ge 

riausias laikas perkelti santau 
pas Į Kredito Uniją „Litas“, ]ei 
gu kas nori gauti geresnes pa 
lūkanas už savo pinigus.

Kaip žinote, didieji bankai 
moka už indėlius tik 3)4%- 0 
,, Litas“ — 4% % palūkanų. 
Maža to, „Litas“ skaičiuoja pa 
lūkanas nuo mažiausios sumos 
kas mėnesi, o didieji bankai — 
kas 6 mėnesiai. Taip pavyz 
džiui, jeigu banke penkius mė 
nesiūs sąskaitoje išlaikei 5000 
dol., bet viename mėnesyje bu 
vai išėmęs iki 1000 dol., tai pa 
lūkanas gausi tik už 1000 dot., 
arba tik 13.75 dol. Tuo tai pu 
•-Lite“ už 5000 dol. indėlį per 

> mėn. gautumei po 4% % ar 
ba 90.21 dol. ir už vieną mene 
sį nuo 1000 dol. — 3.45 dol., 
taigi viso 93.75 dol. palūkanų, 
prieš 13.75 dol. kituose ban 
kuose.

Priedu „Lite“, be atskiro mo

nario mirties atveju gauna iš 
savo draudimo įstaigos CUNA, 
kuri apima visą Amerikos kon 
tinentą ir aptarnauja 25,000 
kredito unijų.

„Lito” indėliai apdrausti nuo 
gaisro, plėšimų, vagių ir tt„ ly 
giai, kaip ir didžiųjų bankų. „Li 
to“ paskolos duodamos tik pati 
kimiems žmonėms ir visada su 
dviem žirantais. Sunku įsivaiz 
duoti, kad skolintojas ir abu 
žirantai bankrutuotų vienu lai 
ku. Jeigu net taip atsitiktų, tai 
kiekviena Kredito unija kas 
met 10% pelno skiria į atsar 
gos kapitalą, iš kurio tokios 
sumos būtų nurašomos. Perei 
tų metų pabaigoje indėliai JA 
V Kredito Unijose siekė beveik 
4,5 biliono dolerių, o Kanado 
je vieną bilioną ir 163 milionas 
dol. Žmonės paprastai nestoja 
milionais bankų nariais ii nesu 
deda bilionų dol., jei jie nėra 
tikri savo pinigų saugumu. Nė 
viena Kanados Unija šiame 
kontinente per paskutinius 20

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 paltu., 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 Lileks Kaune, Gedimino gt. 5, 

vedėjas per 20 metų.

Laisvoji tribūna.
SLA LABAS IR NEGEROVĖS

Tarp daugelio senųjų lietu 
viškų organizacijų, SLA užima 
JAV ir Kanadoje labai svarbią 
vietą.

Kas savaitė skaitome „Tėvy 
nėję“ apie gerąsias šios organi 
zacijos savybes, bet blogosios 
ten neliečiamos, lyg jų visai ir 
nebūtų. Tačiau šios organizaci 
jos gyvenime sutinkame ir visą 
eilę, mano akimis žiūrint, nege 
rovių. Dalį jų čia ir noriu iš 
kelti.

beimtų, tik už 1, nes aš esu tas 
pats vienas, tačiau centras lė 
šų, našlių našliukų ir k. fon 
dams ir šiandieną iš manęs ima 
už du.

Kurie SLA nariai sirgo, visi 
labai nusiskundžia SLA centro 
blankais. Daktaras turi 3 blan 
kus užpildyti ir net pažymėli, 
kada ir kur jis yra baigęs medi 
cinos mokslus. Vienas ligonis 
skundėsi, kad daktaras priėjęs 
šiuos klausimus, numetė blan
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P. Deschamps
Laikrodininkas — Auksakalys

Edifice — CENTRALE — Building

7624 CENTRAL LASALLE.

UNIVERSITETE IR TELE. . .

Atkelta iš 4-to pusi.
nę programą, turiu progos im 
provizuoti bei paruošti šokius. 
Man malonu pažymėti, kad 
Mme Claudine Vallerand, šios 
programos tvarkytoja, pristatė 
pirmoje programoje mane kaip 
lietuvaitę - europietę. Į šią pro 
gramą patekau jos nenuiista 
mo intereso dėka, bejieškant 
naujesnių ir geresnių progra 
mai kelių. Ji buvo atėjusi į 
Montrealio Universitetą perei 
tais metais meninės popietės 
metu, kur aš buvau pakviesta, 
kartu su kitais Montrealio me 
nininkais — tapybos, muzikos 
ir teatro srities, duoti išraiškos 
šokio charakteristiką ir jo pri 
taikymą auklėjimui. I'en mes 
susipažinome ir netrukus po to 
ji atsilankė mano studijon dar 
bo metu, ir atvyko į prancūzų 
jaunimo stovyklą Rabaska 
(prie St. Agathe), kur aš ture 
jau paskaitą apie šokio evoliuci 
ją ir išpildžiau su trimis savo 
mokinėmis šokio programą.

Tad naujam sezonui piasidė 
jus, buvau pakviesta audicojon, 
kur turėjau keturias konkuren 
tęs. Programa vadinasi MA 
MAN FON-FON, vyksta kiek 
vieną šeštadienį nuo 10 — 11 
vai. ryto prancūzų stotyje 
(chanel 2).

— Jeigu Tamsta jau ilgesnį

laiką dirbate, tai kaip tas dal
bas atrodo ir kaip sekasi?

— Šiuo metu ruošiuosi penk 
tai programai. Darbas įdomus, 
nes turiu pilną laisvę ir pasitikę 
jimą, o medžiaga įvairi ir — ne 
trūksta netikėtumų.

— Ta pačia proga būkite 
maloni pasakyti ir apie savo mo 
dernaus šokio studiją. Be kita 
ko, ar daug lietuvaičių ją lan 
ko?

— Studiją išlaikyti sunku. 
Nuoma yra augšta, prisideda ir 
mokesčiai, kurie nuo pajamų, 
deja nepriklauso. Studijoje vei 
kia Išraiškos Šokio klasė, Rit 
minės Mankštos klasės mote 
rims ir vaikams, ir, paskutiniu 
metu, organizuojasi klasė pa 
augiems.

Lietuvaičių turiu tik kelias; 
būtų daugiau, bet nusiskundžia 
ma dėl tolimo važiavimo.

— Kokie Jūsų artimiausi pla 
nai?

— Šį pavasarį Quebec'o Šo 
kio Mokytojų Sąjunga planuo 
ja Montrealyje Šokio Festivalį. 
Ruošiuosi jame dalyvauti su 
grupe. Tad galvoju apie chore 
ografiją, kas mano širdžiai ir 
yra artimiausia.

Ačiū p. Vaitkūnaitei - Nagie 
nei už įdomius atsakymus. Red.

kesčio, gauni nemokamą indė 
lių ir paskolų draudimą, kuris 
apmokamas paties „Lito“ (0.65 
%). Jei kas miršta „Lite“ ture 
damas indėlį, tai jis iki 2000 
dol. sumos įpėdiniams išmoka 
mas dvigubai (4000 lol.), o 
skolos iki 10,000 dol. visai nu 
braukiamos. Visa tai „Litas"

E. WASYLYSHEN 

CALVERT DISTILLERS 
LTD.

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

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

metų nebankrutavo. Ar never 
ta ir tau, mielas lietuvi taupyto 
jau, susigalvoti ir mesti į šalį 
savo nepasitikėjimą ir abejoji 
mus? Pr. Rudinskas,

„Lito“ sekretorius.
BRONIUS IGNATAVIČIUS 
šių metų pabaigoje išplaukia 
laivu iš New Yorko uosto į Bra 
ziliją. Apsistos Rio de Janeiro 
mieste pas savo brolį įžymų kul 
tūrininką ir lietuvių dvasios va 
dą kanauninką V. Ignatavičių, 
su kuriuo žada lankytis Sao 
Paulo mieste ir kitose įžymiose 
Brazilijos vietovėse. Dabar žy 
dint vasarai tropikų gamtoje, 
linkime mes montrealiečiai bro 
liams Ignatavičiams laimingai 
pakeliauti, prisisemti saulės spin 
dūlių ir viso meniško grožio.

t LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Įstojant į SLA 123 kuopą 
1952. VII. 22 d. man, kaip ir 
kitiems, tuo laiku ir vėliau sto 
jautiems, buvo pažadėta Dr. 
Stepono Biežio knygutė apie 
sveikatą, tačiau jos iki šios die 
nos nesu gavęs. Kelius metus 
kas savaitę tą knygutę „T.“ rėk 
lamavo. 1955 m. persikėliau iš 
Kanados į JAV ir čia paslebė 
jau, kad iš manęs ima mokės 
čius ne nuo priėmimo — liepos 
22 d., kaip 123 kuopoje, bei 
nuo liepos 1 d. 301 kuopos, ku 
rioje Įsiregistravau, finansų sek 
retorius patarė rašyti į centrą, 
iš kur gavau atsakymą, kad esą 
patogiau apskaičiuoti nuo men. 
1 d. Atseit, paimta iš manęs mo 
kesčiai už 22 d., kada aš dar ne 
buvau SLA nariu. Jeigu centras 
laikosi „patogumų“, tai ir vau 
jus narius galėtų priimti, tik

$ nuo kiekvieno mėn. 1 d.
Persikėlęs iš Kanados į JAV, 

kur uždarbiai didesni, bet ir gra 
boriai daug brangiau ima, savo 
pomirtinę iš 500 dol., padidi 
nau iki 1500 dol. Turėjau pil 
dyti blankus, kaip naujai į SL 
A stojas ir duoti liudininkams 
pasirašyti. Prie turimo centro 
nr. 67148, gavau dar ir 70359 
(dirbtinai dauginamas SLA na 
rių skaičius). Maždaug už me 
tų šiaip taip susikalbėjau su 
kuopos finansų sekretorium, 
kad kuopos reikalams iš manęs

! BALTIC į
g Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai v 
& ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. &
i SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L I S | 

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

4 Lietuviams nuolaida. v
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, $

$ Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.

kus ir liepė išeiti. Kurie serga 
mėnesiais, galėtų daktaras pil 
dyti 3 ir daugiau blankų, bet po 
rai savaičių , turėtų užtekti i, 
nes prie dabartinės tvarkos dau 
giau tenka išmokėti dak'arams 
už vizitus (iškart trijų blankų 
nepildo), negu gauti iš SLA li 
goję pašalpos. Išbraukti tuos 
klausimus apie daktaro ršsi 
mokslinimą. Ar neužtektų, kad 
kuopos valdyba patvirtintų, 
jog daktaras verčiasi medicinos 
praktiką?

SLA nariai, priklausą ligoje 
pašalpos skyriui, turėtų žinoti 
konstitucijos XXII skyriaus 15 
str.: „Apdraustajam sulaukus 
56-to gimtadienio, jo pašalpa 
ligoje sumažinama 10% ir po 
to 2% kas tolimesnis gimtadie 
nis iki apdraustasis sulaukia 65 
metų amžiaus. Visi ligoje pašai 
pos nuostatai nustoja veikę ap 
draustąjam sulaukus 65 metų 
amžiaus, išskyrus tuos atvejus, 
kur apdraustojo gyvenamoj 
valstijoj įstatymai yra nustatę 
kitaip“.

SLA paskutinysis seimas bu 
vo sutrumpintas, bet norint, 
kad seimai būtų darbingi, rei 
kia juos dar trumpinti. Jie ture 
tų tęstis dvi, daugiausiai 8 die 
nas. Tada atvyktų daugiau de 
legatų jaunesnių — darbingų. 
Paskutiniame seime buvo atsto 
vaujamos tik 68 kuopos, iš ku ‘

denio 
vis at

rių 10 vietinių. Seimo pirminin 
kas turi būti renkamas, tik tada 
seimas bus nešališkas.

Pildomosios Tarybos 
mai neina sklandžiai — 
kratiškai. Prieš rinkimus
siranda, kaip grybas po lietaus, 
„Gerovės Komitetas“, kuris ke 
lintą kartą iŠ eilės siūlo visus ir 
tik tuos pačius kandidatus, ku 
rie PT jau yra. Daugiau nė vie 
no. Kadangi tokią propagandi 
nę medžiagą gauna visi kuopų 
valdybų nariai ir šiaip SLA vei 
kėjai, aišku, kad adresai ima 
mi iš SLA centro. Tada kyla 
klausimas, dėl ko į PT įėję, no 
ri joje išlikti iki mirties?

Paprastai ranka ranką maz 
goja, bet iždo globėjų raporte 
mes skaitome labai atsargų iš 
sireiškimą: „Ar būtų galima iš 
vengti viršlaikius ir išlaidas su 
rištas su tokiais darbais, sutvar 
kant darbus taip, kad būtų ga 
Įima apsieiti be viršlaikių. Ar 
būtų galima sumažinti da. Pilim 
kų skaičių, kadangi prie šių lai 
kų ir narių skaičiaus mums at 
rodo, kad darbininkų yra dau

giau negu reiktų turėti, o vie 
nok būtų galima visą darbą at 
likti“.

Patyrinėję faktus, matome, 
kad pav., už 1959 m. rugsėjo 
mėn. PT nariai, be nuolatinio 
atlyginimo, dar gavo. Dargis 
689,98 dol., Vinikas 553,44 
dol., Biežis 544,60 dol., Miku 
žiūtė 443 dol., Gugienė 402 
dol.. Gegužis 193,84 dol. ir 
Briedis 192,28 dol. Nors PT 
sekretorius ir aiškina, kad PT 
nariai negauna atlyginimo už 
sugaištą laiką, bet čia pat paste 
bi, kad nakvynės išlaidoms ski 
riama 12 dol. už naktį, maistui 
8 dol. dienai ir kelionėms 12 et. 
už mylią. Taip jau reiktų su 
prasti, kad šiame dolerių kraš 
te, doleriai ir verčia PT narius 
joje laikytis.

Prie šios tvarkos SLA na 
riai ima pasyviai boikotuoti PT 
rinkimus.

Du paskutinius kartus, skai 
tant balsus, komisija dare „klai 
das“. Pirmą kartą jos buvo vie 
šai spaudoje iškeltos ir teko 

Nukelta į 6-tą psl.

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.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 38, Que. Tel. RAymond 7-3120.

BELLAZZI- LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

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

&
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 LIETUVON IR Į 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 mašinas, 
A akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

Užsakymai iš kitur primami paštu.
$ Siuntiniai pilnai apdrausti.

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

ifI

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM |
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. X

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. |

Baltics Investment Corp. I
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 «

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

Reikalu Vedėjas D. N. Babrukonis, CR 6-5075. «

ODE IUXE PRY CLEANERS
117--6th AVENUE, LACHINEI Ml 7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
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TILLSONBURGDELHI, Ont
TILLSONBURGO LIETU VIŲ NAMŲ

akc. bendrovės valdyba nurna gų! Tad pirkime susidėję, užsi 
to pagyvinti savo veikimą. sakykim sekantiems metams 

Pradėjus verbuoti b-vės šeri trąšas per Liet. Namų akc. b- 
ninkus, praeitais metais buvo vę ir sutaupysime sau ir mūsų 
suverbuota nemažas būrelis na Liet. Namų pastatymui dide 
rių. Šiemet turime ypatingai ge liūs pinigus.
rus ūkiškus metus, gerai užde Kviečiame visus lietuvius ūki 
rėjusį tabako derlių ir geras ninkus užsisakyti trąšas sekma 
jam kainas. Todėl nebus sunku dieniais po pamaldų Delhi liet, 
kiekvienam nupirkti vieną ki Kai. parapijos salėje, kur užsa 
tą b-vės šėrą iš šių metų der kymus priiminės b-vės valdybos 
liaus gražių pajamų. Valdyba nariai arba jos skirias asmuo, 
nutarė greitu laiku aplankyti Tautiečiai, laikykimės šūkio 
tautiečius namuose, prašant — savi pas savus — apsirūpiu 
pirkti b-vės Šerus, kad greičiau kim ūkio gamybos priemonė 
galėtume pradėti statyti Liet, mis patys, aplenkiant visą eilę 
Namus. Toliau, valdyba mano, visokių tarpninkų.
kad vien iš šėrų kapitalo nebus Toliau, artimoje ateityje tiki 
įmanoma namų pastątyti, todėl masi gauti čarteris laikymui 
imasi pradėti biznį — aprūpin draudimo agentūros ir bus pra 
ti ūkius tabako gamybos pue dėta įvairus draudimas, o pa 
monėmis. Visų pirma prade vasariui išauštant galėsim pra 
dant trąšų urminiu užpirkimu. dėti ir platesnį apsirūpinimą ki 

Perkant trąšas pavieniui, ne tomis ūkio gamybos priemonė 
gauname nuolaidos, arba jei mis.
ir gaunama atskirais atvejais, Tautiečiai, stokime į Liet. Na. 
tai ji būna labai maža. Perkant mų akc. b-vės narius ir bendra 
gi didesniais kiekiais, gaunama darbiaudami ekonominėje srity 
didelė nuolaida (koks uuoda je daug laimėsime.
ma urmininkui). Perkant 20 to Kartais mes būnam labai vie 
nų trąšų (vidut. ūkis tiek jų su ningi. Taip, kaip pavyzdžiui, pa 
vartoja) jų kaina yra viena, o sirodėme mūsų liet. kat. parapi 
perkant 1000 ar 2000 tonų jau jos metinėje šventėje. Koks 
gauname urmo kaina, t. y. gau gausus dalyvavimas, koks nuo 
narna didelė nuolaida, siekiau širdus ir dosnus visų prisidėji 
ti iki 20 proc. mas prie šios šventės suruoši

Daleiskim, kad per šią b-vę mo ir jos pravedimo. Ir kokie 
užsisako trąšas 100 artimesnių gražūs buvo to didelio vienio 
šioje apylinkėje lietuvių ūkių, gurno rezultatai. Tokio subuvi 
po 20 tonų, kas sudarytų 2000 mo šioje apylinkėje dar nėra 
tonų trąšų. Viena tona trąšų buvę.
vidutiniškai kainuoja pavieniui Parodykim tautiečiai tokį 
perkant 54 dol., tad už 2000 to vieningumą mūsų ūkiškuose rei 
nų pirkdami pavieniai išmokė kaluose, ekonominėje srityje, ir 
tumėm 180.000 dol.. Pirkdami pamatysim, kokių milžiinŠKU 
susidėję, užsakydami 2000 to rezultatų pasieksim. Tik oiga 
nų, gaunam 20% nuolaidą, ku zuotume ir vienybėje—galyoe. 
n nuo šios sumos sudarytų 21 Tillsonburgo L. Namų b-vės 
tūkstantį dol. Tai krūva pini Valdyba.

RODNEY, Ont. )
PARDUODAMA 180 AKRŲ TABAKO FARMA

su 54 akrų auginimo teise; 7 na auginimui reikalingos mašinos,, 
tūralaus gazo džiovyklos, 2 šiA pusė mylios nuo Rodney, 
namiai, 2 gyvenami namai, 2 Kreiptis: S. Zavackis. Box. 
barnės — tabakui ir gyvuliams, 31, Rodney, Ont. Telefonas, 
miesto vanduo ir visos tabako 207 W.

WINNIPEG, Man. j
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Nors lapkričio 23 d. lygiai Timmermanaitė ir Danutė De 
sueina 42 metai nuo Neprikišu mereckaitė, pasipuošusios tau 
somos Lietuvos kariuomenės tiškais rūbais.
atkūrimo, tačiau Winnipegas 
jos minėjimą, nukėlė į lapkri 
čio 27 d.

Sekmadienio rytą parapijos 
kleb. kun. J. Bertašiui pradėjus 
pamaldas, savanoris - kūrėjas 
Albertas Nolius į bažnyčią įne 
Šė. Lietuvos trispalvę vėliavą, 
kurią lydėjo garbės sargyba: 
studentė Gražina Zavadskaitė, 
Viktoriją. Ųaubaraitė, Imeke

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USŠR. 

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp3”,v’:’’*a 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame nticfn Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir vlv SJcl&lLI. 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. į į
SKYRIAI: W:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tsž. JbA 8-S686 
ponia V. Juraitis. W

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

Visų akys nukreiptos Į: sava 
norį - kūrėją, kuris 1918-1’9 me 
tais ginklu gynė Lietuvos ne 
priklausomybę. Tai tiesus ir žva 
lūs vyras, truputį žilstančiais 
plaukais.

Tai dienai pritaikytą pamoks 
lą pasakė kun. J. Bertašius. 
Anksčiau ar vėliau, vardan tie 
sor, susilauksime pergalės.

Baigiantis pamaldoms, baž

TO
SUNKUS TORONTO SEIMELIO POSĖDIS

Lapkričio 27 d. Lietuvių Na 
muose Įvyko lietuvių Bendruo 
menės apylinkės Tarybos meti 
nis susirinkimas - posėdis, ku 
riame, kaip dienotvarkėje pažy 
mėta, be valdomųjų oi ganų 
pranešimų, turėjo būti ir nauji 
rinkimai, kurie jau keletas mėlt1 
iš eilės dėl atsisakymo kandi 
datuoti, sunkiai būdavo riša 
mas. Gal dėl to ir šį posėdį iš 
25 Tarybos narių atsilankė vos 
12, o iš 54 registruotų organiza 
cijų, kurioms buvo nusiųsti kvie 
timai, atvyko tik 11 atstovų. Ir 
prezidiumą sudarant turėta sun 
kūmų, nes sunku buvo rasti, 
kas sutiktų pirmininkauti, o an 
ksčiau pasižadėjęs vienas iš Ta 
rybos narių visai neatvyko. Ga 
lop buvo priprašytas Pr. Bas 
tys ir sekretoriauti P. Dilkus.

Posėdį atidarė pirm. J. R. Si 
manavičius, kuris padarė piane 
Šimą. Valdyba turėjusi 14 posė 
džių, suruošusi 16 Vas. minėj' 
mą, Lietuvių Diena. Kaip apy 
linkės ir kartu Pabaltiečių Fe 
deracijos pirmininkui, su latvių 
ir estų atstovais tekę apsiianky 
ti pas Kanados Federalinės vai 
džios Ministeri Pirm-ką Difen 
bakerį ir Federalinio Parlamen 
to opozicijos vadą Pearsoną, 
kur buvę maloniai priimti ir įu 
atsilankymas padarė gerą atgar 
sį, kaip Kanados spaudoje, taip 
ir Jungtinių Tautų ansamblėjo 
je, kur buvo iškeltas Pabalti 
jo tautų bolševikų pavergim ? 
klausimas.

Savo pranešime Kultūros 
įgaliotinis I«. Tamašauskas pa 
žymėjo, kad šeštadieninė mo 
kyk kasmet vis didėja ,r šiais 
metais turi 470 mokinių su 20 
mokytojų. Tokiam dideliam 
skaičiui mokinių, vienoje mo 
kykloje esant, sunkokas ii bent 
koks didesnis kultūrinis veiki 
mas. Esą reiktų esamą mokyklą 
perskirti į dvi mokyklas. Kaip 
kultūros įgaliotinis į tos mokyk 
los Tarybos posėdžius nebuvęs 
kviečiamas, o santykius palaiky 
davęs tik per mokyklos vedėją 
ir atskirais mokytojais.

Iždininkas V. Bačėnas per 
skaitė mėtinę piniginę apyskai 
tą, iš kurios matyti, kad turėta 
pajamų 13,339 dol., jų tarpe 
9,110 iš suruoštos L. Dienos.

nytinis choras, vadovaujamas 
Danguolės Jonuškaitės, sugie 
dojo: — Apsaugok Augščiau 
sias tą mylimą šalį, kur mūsų 
sodybos, kur bočių kapai.

Po to visi rinkosi į parapijos 
salę, kur įvyko akademija.

Minėjimą atidarė KLB-nės 
Winnipego skyr. p-kas Myko 
las Januška. Jis, taip pat daly 
vavęs nepriklausomybės kovo 
se, nupasakojo jų eigą bei kitus

nkumus Lietuvai atsikuriant.
Programai pravesti pakviečia

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

’ > & SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

\ Notary Public.
35 Heyden Street 

į(neloli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tek Olice WA 4-9501
Res. BE 3-0978

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 9C1,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

^^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©l
A. E. McKAGUE

’ ’.Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.
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Apverktinas solidarumo mokes 
čio įnašas, tik 180 dol. Išlaidos 
iš viso sudaro 12,640 dol., jų 
tarpe L. Dienai 7,086. Iš I.. 
Dienos pelno gauta 2,024 dol., 
iš kurių tenka 799 dol. Krašto 
Valdybai ir 425 dol. paskirta 
naujose Šv. Jono parapijos ka 
pinėse paminklui pastatyti.

Šalpos Fondo įgaliotinis J. 
Preikšaitis nusiskundė, kad bu 

■ vo sunkumų sudaryti šalpos dar 
bui pagalbinis kadras ir dėl to 
mažai kas nuveikta. Per merus 
gauta aukų vos 62 dol. ir šal 
pos reikalams išleista 100 dol. 
Kasoje yra 280 dol.

Revizijos komisijos, praneši 
mą padarė J. Mažeika, iš kurio 
matyti, kad rasta viskas tvar 
koje.

Diskusijose dėl pranešimų 
buvo pageidauta, kad Kultūros 
fondo įgaliotinis būtų kviečia 
mas į mokyklos Tarybos posė 
džius, kad solidarurrio mokes 
čiui rinkti be iždininko, dar bū 
tų sudarytas tam tikslui pagelbi 
ninku būrelis.

Prieš renkant naujus kitiems 
metams Apylinkės vykuomuo 
sius organus, buvo keltas .Gausi 
mas, kad jie būtų renkami dve 
jiems metams ir kad ta pati vai 
dyba ir kiti organai paciliirt.ų 
dar vieniems metams. Valdybai 
atsistatydinus ir toliau dirbti n-s 
sutikus, o be to, statutui, kol ns 
nėra pakeistas, neleidžiant, pri 
eita prie išvados — visus valdo 
muosius organus iš naujo rinkti. 
Statomi kandidatai į valdybą, 
bet visi savo kandidatūras atsi 
ima, argumentuodami įvairiau 
pagrįstais ir nepagrįstais pasiaiš 
kinimais. Aštriai pasisakyta ir 
apie tuos, kurie rinkimuose,, 
kaip visuomenei plačiau žinomi 
asmenys daugiausiai surenka 
balsų, nustumdami maąiau ži 
noraus ir norinčius dirbti. Bet 
kai reikia pasiimti kokias purei 
gas, visimis keturiomis nuo jų 
kratosi, o kada jaučia, kad gali 
tekti kokia pareiga, visai į po 
sėdžius neateina.

Neatsiradus kandidatų, nu 
tarta valdybos rinkimus atidėti 
ir pavesti senąjai valdybai eiti 
toliau pareigas iki sekančio rusi 
rinkimo.

vicepirm. T. Luką. Juozas De 
mereckas sako, kaip anais lai 
kais, jeigu nebėra karininkų, 
tenka vadovavimą perimti pus 
karininkui, o jeigu jo nebėra, 
tai tenka vadovauti grandinini 
arba eiliniui. J. Demereckas 
jau 7-ti metai kaip valdyboje. 
Jis nusiskundžia, kodėl šiandien 
mes taip retėjame? Negi užmir 
šome savo gimtąjį kraštą, savo 
brolius, nešančius sunkų oku 
pacijos jungą. Jis primena, jog 
gėda, kad yra lietuvių, kurie 
jau beveik atitrūkę nuo savo 
kamieno. Sematyti jų namuose 
nė vieno lietuviško laikraščio. 
Dar nusiskundė, kad rinkdamas 
solidarumo mokestį, jau ne vie 
no žiauriai buvo išbartas.

Po to, publikai pristatomas 
neseniai iš okup. Lietuvos atvy 
kęs Bronius Lukoševičius. Įžan 
goję jis nupasakojo, kuomet 
mes apleidę Lietuvą, jis dar bu 
vęs vaikas. Matęs visą komunis 
tų įžanginę Lietuvos okupaci 
ją, nors dar buvo jaunas, bet 
viską suprato ir sunkiai pergy 
veno. Jis matė, kai rusai iš jo 
tėviškės išvežė tėvelius, o jo 
mažytis, vos šešerių metų bro 
liukas, pabėgo į mišką. Grįžęs 
į namus ir neradęs tėvelių, verk 
damas pasileido vieškeliu link 
miestelio, kur susiradęs tėvus 
kartu buvo išvežtas į Sibirą. 
Jis paskaitė Lietuvos partizanų 
daineles, kurias dabar slaptai 
dainuoja Lietuvoje. Liūdna bu 
vo jo kalba. Vėliau iš publikos 
buvo duodama klausimų, į ku 
riuos kalbėtojas visiems noriai 
atsakė. Jo kalba numatoma pa 
duoti vėliau ištisai laikraščiui.

Pabaigai dr Zulono sūnus pa 
sakė gražų eilėraštį. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

K. Strikaitis.
Š. m. lapkričio 27 d. kanuo 

menės šventės minėjime auka 
vo po 5 dol. dr. J. Zulonas; po 
3 dol. Stasys Bujokas; po 2

SAULT Ste. MARIE, Ont.
PABLOGĖJO DARBO REIKALAI

Nors dominijos statistikos 
biuro paskutiniai duomenys ro 
do, kad mūsų nū este mokamų 
atlyginimų vidurkis vėl užėmė 
1-mąją vietą visoje Kanadoje 
(vidurkis 99.02 dol. savaitei), 
tačiau visą vasarą ir rudenį la 
bai geroje padėtyje išsilaikę dar 
bo reikalai, žymiai pablogėjo 
paskutinėmis keliomis savaitė 
mis.

Daug darbininkų atleidžia di 
džiausioji miesto darbovietė 
plieno fabrikas „ Algoma". Vie 
tiniame dienraštyje paskelbtais 
iš plieno fabriko paduotais duo 
menimis, tik per paskutines tris 
savaites buvo paleista 573 dar 
bininkai, o atleidimai dar cebe 
vyksta. Tame pačiame praneši 
me sakoma, kad šiuo metu plie 
no fabrike dar tebedirba 6186 
žmonės.

Praėjusios savaitės pabaigo 
je pačiame naujausiame ir mo 
dėmiausiame fabriko skyriuje 
— ,,46 Bloom & Plate Mill“ 
sulūžo labai svarbios plieno ro 
liavimo mašinos. Jei užsakyti 
tokias mašinas naujas (iš Ken 
tucky, JAV) ir jas įstatyti, tai 
užtruktų apie pusę metų. Sku 
biai lėktuvu atgabenti specialis 
tai bando sulūžusias mašinas 
sutaisyti ir spėjama, kad laike 
poros savaičių šis skyrius vėl 
bandys pradėti darbą. Labai 
skubama, nes nenoiima praras 
ti didelių užsakymų, kinių 
šiam skyriui būtų užtekę dirbti 
pilnu lempu ligi sekančio pava 
sario. Atleistųjų plieno darbi 
ninku tarpe yra nemažas ir mū 
sų tautiečių skaičius.

VALDYBOS VEIKLA
Lapkričio 7 dieną (tada, kai 

paskutinė korespondencija apie 
mūsų miestą jau būva N. L. 
spausdinama), valdybos p-kas 
St. Grigelaitis parodė šios ko 
respondencijos autoriui visą 
pluoštą parengtų išsiųsti pade 
kos laiškų, adresuotų Kanados 
ministeriui pirmininkui ir visai 
eilei kitų valstybių vyriausybių, 
kurių atstovai dabartinėje Jung 
tinių Tautų sesijoje kėlė Lietu 
vos klausimą ir sovietinio kolo 
nializmo klausimą. Kiek teko 
sužinoti, šiuo laiku valdyba yra 
gavusi atsakymą - padėką iš Ka 
nados Ministerio Pirmininko.

Lapkričio 26 d. ukrainiečių 
salėje mūsų valdyba surengė 
Kariuomenės šventės minėjimą 
ir, kaip pakvietimuose buvo mi 
nima, paskutinį šiais metais pa 
silinksminimą. Programoje bu 
vo paskaitėlė ir linksmoji da 
lis su šokiais, bufetu ir loterija. 
Dalyvavo didelis tautiečių skai 
čius ir gautas nemažas pelnas.

Valdybos iždill. tautietis Sli 

dol.: M. Šarauskas, Jauniškie 
nė, J. Demereckas, inž. A. Ma 
ciūnas ir M. Januškienė; po 1 
dol.: T Lukas, kun. J. Berta 
šiuo, K. Strikaitis, K. Pranevi 
čius, A. Genys, Pr. Gustas, A. 
Pranevičius, Kvietkauskas, A. 
Nolius, V. Kriščiūnas, M. Bu 
kauskas. Ant. Kuncaitis, Ži 
minskas, J. Timmermanas, Ši 
dagytė Apol., Ona X., Stepulio 
nis, Micpoivlis, M. Januška, 
Daubarienė ir Lingė. Viso su 
rinkta aukų 39 dol. Aukoju 
siems nuoširdus ačiū.

žt< jįCj

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VIŠKAS ŠEIMAS

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

tautinis.
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| Taupyk ir skolinkis kredito kooperat |
| „PARAMA” |
S Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
$ Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus _ v
v Darbo valandos: »
$ Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir sy2—9 v. vak. \ 
| Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. B 
| Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. B 
B Būstinė: Lietuvių Named, 1129 Dundas St. W.
B Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. &

žys Kazys vykdo KLB-nės na 
rio mokesčių rinkliavą ir, kiek 
teko girdėti, dauguma tautie 
čių šią pareigą išpildo.

Sklinda gandai, kali dabartį 
nė valdyba nori užbaigti savo 
darbą ir šaukti naujos valdybos 
rinkimus. Kažin ar tai būtų pa 
tartina, ypač žinant, kaip sun 
kiai pas mus duodasi nauja vai 
dyba išrenkama ir tas faktas, 
kad šioji valdyba buvo išrinkta 
ir pradėjo darbą tik praėjusį 
pavasarį. Kadangi dabartinei 
valdybai visa veikla ir visi dar 
bai vyksta labai sklandžiai ir 
sėkmingai, tai, nežiūrint jokių 
nepraktiškų nuostatų, kodėl da 
baltinei valdybai nepasilikti Ii 
gi sekančio pavasario? Pradėta 
veikla Motinos dienos miiiėji 
mu ir šeštadienio mokyklos už 
baigtuvėmis, tai kodėl neuž 
baigti veiklą panašiu parengi 
mu?

Kas turite geresnį ar šie rei 
kalu praktiškesnį patariu. .ai 
perduokite stačiai pačiai valdy 
bai! Korespondentas.

SLA LABAS IR NEGERO. . .
Atkelta iš 5-to psl.

PT skirti kitą balsams skaičiuo 
ti komisiją, o antrą kartą raštin 
gąsias Montrealio ir Melrose 
Parko kuopas, balsų skaičiavi 
mo komisijos pirmininkas Sta 
sys Gegužis (dabar jau PT na 
rys) raštu atsiprašė. Dauguma 
kuopų, kurias sudaro senieji 
ateiviai, į balsavimą nekreipia 
dėmesio ir vienam valdybos na 
riui padalinus „Gerovės ' omi 
lėto“ (aš skaitau, kad t ’ra 
PT) pavyzdžius, visi balsuoja, 
kaip ten surašyta. Toliau nie 
kas neseka ir nesidomi balsavi 
mų rezultatais.

Paskutiniame seime buvo ge 
ra proga į PT Įvesti naują narį. 
Negi N. Y. apylinkėse nebuvo 
galima surasti ir pasiūlyti iš 
žinomų visuomenės veikėjų, 
kad dabar įėjęs į PT pasiruoš 
tų darbui? Dipukai savo susi 
vienijimo, aišku, nesteigs, bet 
Šitaip „broliškai“ traktuojami, 
gali imti iš jo trauktis. Nors 
vieną iš jų į PT tikrai reikėjo 
įvesti.

Džiugu, kai kur Įsisteigia 
nauja SLA kuopa. Visai tvar 
koje, jei toje vietoje iki to 
laiko SLA kuopos nebuvo. Bet 
dažniausiai naujos kuopos stei 
giamos kitais išrokavimais. Ten 
kur senosios kuopos veikia. Pa 
vyzdžiui, Čikagoje — Bridge 
porte. Pirmiausiai steigėjas no 
ri gauti iš centro tam tikrą at 
lyginimą. Kai patyrinėji giliau, 
pasirodo, kad kuopa įsteigti vie 
nos politinės grupės vienmin 
čių ar net vienos šeitnos su arti 
maišiais giminėmis, kad turėtų 
seime savus delegatus ir šiairn 
balsą SLA darbe.

Išgaišo „T.“ skautų skyrius, 
atrodo, kad baigia nuvysti ir 
„Atžalynas“. Ar nebūtų tiks 
liau duoti straipsnius pačioje 
jaunimo spaudoje, kaip kau 
tų Aide“? Tas visai nie. ne 
kaštuotų. Duoti faktus iš SLA 
gyvenimo, kurie patrauktų jau 
nimą į SLA eiles.

Jei mes fiziškai dirbdami fab 
rike, galime aktyviai reikštis 
keliose organizacijose ir dar 
retkarčiais parašyti spaudoje, 
tai sesės ir broliai, sėdėdami 
SLA centre, nusideda tykoda 
mi viršvalandžių ir be atlieka 
mo tarnyboje darbo, kito nieko 
SLA organizacijai, o tuo lab 
jau lietuviškai visuomenei ne 
duodami. SLA centro įstaiga 
neturėtų atrodyti, lyg senelių 
prieglauda, bet kaip lietuviško 
sios visuomenės veikėjų spie 
čius.

Stepas Paulauskas.
SLA 301 kp. kasos globėjas.
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HAMILTON
VISUOTINIS LN NARIŲ SUSIRINKIMAS

įvyko gruodžio 4 d. Lietuvių 
Namuose. Jame dalyvavo rekor 
dinis narių skaičius — 209, ats 
tovaudami 373 akcijas.

Prieš susirinkimo atidarymą, 
LN v-bos p-kas St. Bakšys pa 
darė pasitraukusių LN narių ap 
žvalgą. Iš ios paaiškėjo, kad 
iki š. m. gruodžio 4-tos dienos 
buvo įstoję 397 nariai. Iš šio 
skaičiaus per praėjusius 4% 
metų, pasitraukė 36, atsiimda 
mi 8700 dol. šerti pinigų n 
6200 dol. paskolos šėrų iš viso 
14.900 dol. P-ko nuomone, tik 
keli iš pasitraukusių pinigus at 
siėmė bėdų spaudžiami, daugu 
mas gi jų tai padarė įvairių aist 
rų įtakoje, iki 1961 m. gegužės 
pabaigos, pagal gautus 15 na 

Vvrių pareiškimus, dar reikės grą 
rnfZinti 3800 dol., St. Bakšys nuo 

širdžiai prašė visus LN nanus 
pinigų atsiėmimą spręsti ne 
jausmų įtakoje, bet šaltu lietu 
višku protu. Tuos, kurių pareiš 
kimai pinigus atsiimti jau gau 
ti, prašė pakeisti nuomones ir 
pasilikti nariais, pranešant apie 
tai LN v-bai raštu.

Pasibaigus narių rinkimuisi, 
v-bos p-kas perėjo prie susirin 
kimo atidarymo. Padėkojęs na 
riams už taip skaitlingą daly va 
virną. St. Bakšys pabrėžė, kad 
Hamiltonas jau eilę metų nė 
viename susirinkime panašaus 
dalyvių skaičiaus neturėjęs. Šis 
faktas rodąs, kad lietuvius 

vfcbendram tautiniam darbui ga 
stalima suteikti, tik reikią prisitai 
- kyti laiko dvasiai. Jo manymu 

ii ateityje tik parapijos, lietu 
vių namai, bankeliai, koopera 
tyvai ir panašios organizacijos 
pajėgs mūsų tautinę gyvybę iš 
laikyti, nes čia
šalia tautinių pareigų iškyla 

ir asmeniškas interesas.
Padėkojęs susirinkime dalyvau 
jautiems, p-kas pristatė vieną 
stambiausių Amerikos lietuvių 
kontraktorių p. Numgaudą, ku 
ris šiuo metu statąs bažnyčią už 
2% milionų dolerių.

Susirinkimui pirmininkauti iš 
rinkta G. Palmer ir sekr. Z. Lau 
galys.

Tolimesnėje dienotvarkės ei 
goję Z. Laugalys perskaitė pra 
ėjusio metinio susirinkimo pro 
tokolą, kurį nariai priėmė be 
pataisų. Po to ėjo ilgesnis arch, 
inž. A. Tyliaus pranešimas 

apie busimuosius 
Lietuvių Namus.

Iš jo paaiškėjo, kad planuoja 
mi LS būtų 3-jų aųgštų. Pirma 
me numatoma 12 alėjų bowlin 
gas su kavine, 400 vietų salė, 
bankeliui patalpa, raštinė, rū 
binės ir pagelbinės patalpos šil 
dymo ir vėdinimo aparatūrai. 
Antrame augšte būtų pagrindi 
nė 1000 vietų moderniška salė, 
kuri eitų per du augštus ir už 
imtų apie du trečdalius viso 

° grindų ploto. Sale salės 2-me 
1 augšte būtų tikslu turėti apie 10 

kambarių, su voniomis, išnuo 
mavimui, o 3-čiame — klubas, 
skaitykla, ir 2 butai. Visas pro

A. L I Ū D Ž I US, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

jektas atseitų apie pusę miliono 
dolerių ir duotų nemažiau 12% 
pelno, nes gerų salių nėra ne 
tik Flamiltone, bet ir visame 
Niagaros pusiasalyje. Vien tik 
12 alėjų bowlingas duodąs apie 
200 dol. pajamų į dieną.

Projektas sukėlė gyvas dis 
kusijas, į kurias arch. A. Tylius 
išsamiai atsakė. Jų eigoje išrys 
k ėjo, kad esamuosius LN par 
davus, būtų galima sukelti apie 
ketvirtį miliono, ko pakaktų 
pastatyti sienas, stogą ir įrengti 
pirmą augštą. Projekto užbai 
girną vykdyti palaipsniui, kada 
bus sutelkta daugiau lėšų. J. 
Bulionis pastebėjo, kad niekas 
mūsų neverčia būtinai šį pro 
jektą vykdyti. Mes visai neblo 
gus L<N galime pasistatyti ir už 
ketvirtį miliono.

Savo pranešimo eigoje inž. 
A. Tylius išreiškė jo nuoširdų 
nusisitebėjjmą hamiltonifeįcfeų 
tokia didele iniciatyva ir pati 
kino, kad mes šį didelį tautiš 
kai ekonominį projektą įvykdy 
sime.

Gyviausią narių susidomėji 
mą sukėlė

sklypo Forguson - Hunter 
kampe pirkimo svarstymas.

Diskusijos, kartais pereidamos 
iki karštumo, tęsėsi apie 2 va 
landas. Paaiškėjus, kad leidi 
mas Liet. Namams iš Miesto 
V-bos dar negautas, balsuo 
jant jo pirkimą esamomis saly 
gomis, t. y. negavus leidimo, 
nariai 343 balsais prieš 2 nuta 
rė jo nepirkti. Šiuo nutarimu 
LN nariai panaikino v-bos su 
sklypo pardavėju sutartą užpar 
davimą transakciją ir atpalaida 
vo 1000 dol. užstatą. Kadangi 
iš daugelio narių pasisakymų 
ryškėjo bendras noras minėtą 
sklypą, jei miestas duotų leidi 
mą Lietuvių Namams, pirkti, 
todėl pirmininkaujantis sus-ui 
G. Palmer svarstymą tęsė, ko 
pasekmėje nariai įgaliojo LN 
v-bą, jei bus gautas leidimas, 
sklypą nupirkti. Už tai pasisa 
kė 265 balsai, o kad šio sklypo 
visiškai nepirkti 80 balsų. Tuo 
būdu sus-mas įpareigojo LN 
v-bą padaryti naują pasiūlymą, 
sąlyguojantį leidimo gavimui ir 
jį gavus suteikė teisę v-bai skly 
pa nupirkti.

Svarstant
esamų LN pardavimą, 

susirinkimas nutarė juos ir to 
liau laikyti užrašytus pardavi 
mui su sąlyga, kad gavus ge 
riausią pasiūlymą, bus šaukia 
mas LN narių susirinkimas, ku 
ris padarys galutinį sprendimą.

Nariai 287 balsais prieš 4 įga 
liojo LS v-bą reikalui esant pra 
syti valdžią padidinti šėrų (com 
mon stock) kapitalą 50.000 dol. 
Dabartinis čarteris leidžia pa 
duoti 1000 šėrų po 100 dol. iš 
kurių susirinkimo dienai buvo 
jau parduota 813.
Klausimuose ir sumanymuose 
K. Mikšys iškėlė gražią mintį 
sukėlimui papildomų lėšų per 
LN Kultūros Fondą. Jis siūlė 
išspausdinti ir platinti Hamil 
tono LN plyteles po 1 dol. ver 
tės. Kas negali pirkti šėrų, įsi 
gys LN plytelių. Jei kas nors 
jų įsigys laikui bėgant 100, 
gaus vieną serą, jei mažiau, jo 
auka teks per LN Kultūros F- 
dą liet, reikalams. Balsuojant 
(kiek, narys turėjo tik vieną 
balsą) 55 prieš 4 nariai įgalio 
jo v-bą šį gražų sumanymą įgy 
vendinti. Prezidiumas padėko 
jo nariams už skaitlingą daly va 
vimą ir atydžius, ir pozityvius 
nutarimus. Sk. St.

MISIJAS VAV
parapijoje vedė svečias iš Čika 
gos kun. J. Kidykas. Misijos, 
lietuvių katalikų, buvo gausiai 
lankomos. K. B.

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

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

Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 
g—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.

HAMILTONE!!!
Lietuviški filmai iš Hollywoodo

LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA 
i r

TREMTIES MOKYKLA 
bus rodomi

Hamiltono V. A. V. parapijos salėje 
gruodžio 17—18 d. d.

Seansų pradžia: šeštadieni 7 vai. v. ir sekmadieni tuoj po 
sumos.

Sporto klubas Kovas.

HOLLYWOODE GAMINTI FILMAI

nes Kam yra

„Lietuva — Europos nugalėto 
ja“ ir „Tremties mokykla“ bus 
rodomi Hamiltone gruodžio 17 
ir 18 dd. Filmai yra garsiniai, 
verti visų mūsų dėmesio,
pirmame matysime N. Lietu 
vos gyvenimą, jos sportinius at 
siekimus. Antras filmas — 
„Tremties mokykla“ supažįn 
dins visus žiūrovus su Vasario 
16 gimnazija Vokietijoj. Ne 
praleiskime taip retos progos, 
gausiai atsilankydami į mūsų 
gyvenimo (praeito ir dabartį 
nio) pademonstravimą ekrane. 
Visi tėveliai prašomi atkreipti 
dėmesį į savo vaikučius, kurie 
daugumoje nėra matę gyvos 
mūsų Tėvynės. A t veskime juos 
į šiuos filmus, kadangi ekrane 
prabėgs gražūs Lietuvos vaiz 
dai, prez. A. Smetonos kalba 
originale, Tautinė Olimpiada, 
Europos krepšinio pirmenybės, 
Lietuvos rinktinės rungtynės 
prieš kitas valstybes.

Visų Hamiltono ir apylinkių 
lietuvių patogumui filmai bus 
rodomi šeštadienį, gruodžio 18 
d. tuoj po sumos. Filmų rengė 
jas — sporto klubas „Kovas",

sąmoningai juos rodo du kar 
tus, norėdamas išvengti didelio 
žmonių susigrūdimo, koks bu 
vo per J. Stuko pranešimą.

patogesnis šeštadie
nis — mielai laukiamas 7 vv„ 
kam sekmadienis — tuoj po pa 
maldų, parapijos salėje, nors 
90 min. laike, galės prisiminti ir 
kartu pagyventi mūsų laisvos 
valstybės pulsu.

KALĖDŲ EGLUTĖ!
Skautų ir skaučių eglutė bus 

gruodžio 18 d., sekmadienį, 4 
v. p. p. Parapijos salėje.

Programą išpildys skautės ir 
skautai, taip pat bus trumpas 
montažas „Mes visiems", ku 
riam rūpestingai ruošiasi mūsų 
jaun. skautės. Kviečiame skau 
tų-čių tėvelius, broliukus ir se 
sutes. ir mūsų visuomenę. Do 
vanėlės yra ruošiamos dviejų 
tuntų vadovybės ir kiekvienas 
vaikas bus Kalėdų senelio ap 
dovanotas.

Tėvai, norį įrašyti savo vai 
kričius į skautų-čių organizaci 
ją, kreipiasi į tuntininkus. Am 
žius nuo 7 mt. Tuntininkai.

WELLAND, Ont.
KODĖL NEATLIEKAME SAVO PAREIGOS?

Pradainavo žalia linksma va 
sara su gegužinėmis, paplūdi 
miais, jaunimo stovyklomis ir 
įvairiomis kitomis, išvykomis. 
Vėl anot.......Rugiai lyg kad rū
tos žaliuoja... Voratinkliai drai 
kės be vėjo“. Paežeriais ir pa 
miškėmis besidraiką vėjai ir 
žvarbūs lietūs vėl mus suvarė 
į miestų mūrus ir šiltus butus. 
Klegenčius paplūdimius ir pa 
miškes pakeičia pasilinksemini 
mai salėse. Nesustos lietuviška 
veikla ir šioje srityje. Mat, vis 
tas pinigas; noras jo pasidaryt' 
ir, kilniam tikslui: visuomenės 
veiklai plėsti, šalpos, kultūros 
ir kitiems panašiems reikalams. 
Deja, nevisuomet pavyksta.

Š. m. lapkričio mėn. 25 d. 
Niagaros pusiasalio skautų rė 
mėjų būrelio valdyba surengė 
pasilinksminimą Wellande p. 
Sinkaus hotelio salėje. Apie pa 
rengimą iš anksto buvo skelb 
ta, o dieną prieš parengimą net 
telefonu kai kurie kviesti, bet 
publikos atsilankė labai mažai. 
Keista, kad net patys skautų rė 
mėjai ir tėvai vaikų, kuriems 
būrelio valdyba telkia pinigus, 
kad paremtų lietuvišką auklėji 
mą, bei palaikytų lietuvišką

dvasią, neatsilankė. Tik p. Sin 
kaus dėka, kuris tasicakė pri 
imti apmokėjimą už • sales su 
tvarkymą, valdyba išėjo su ke 
lių dolerių pelnu.

Kaip jau mūsų lietuviškoje 
spaudoje rašoma, sielojamasi ir 
suvažiavimų posėdžipuose dis 
kutuojama apie lietuvybės iš 
laikymą!.. Didžiausias dėmesys 
nukreiptas į mūsų atžalyną, 
nes sako: seniai nebenutautės. 
Bet, kartu liūdna, kai pasiryžę 
liai imasi darbo ir negauna pa 
ramos net iš vaikų tėvų.

Be šeštadieninės mokyklos 
skautybė yra viena iš sėkmin 
giausių priemonių palaikyti lie 
tuvybę. Į šeštadieninę mokyk 
lą vaiką tenka kartais net prie 
varta stumti, o į skautus jis 
pats veržiasi. Bet skautai reika 
lingi finansinės paramos pa 
dengti stovyklavimą, įsigyti 
sporto bei skautų reikmenis, ap 
mokėti transportą ir įvairias ki 
tas išlaidas. Lėšų sudarymas 
yra skautų vadovybės, o ypač 
skautų rėmėjų didžioji proble 
ma. Tam kilnam — lietuvybės 
išlaikymo darbe mūsų liėtuviš 
koji visuomenė neturėtų būti 
šalta ir abejinga. J. P.

RUOŠKITĖS DABAR

SAVO

KALĖDINĖMS SIUNTOMS

Išvenkite susigrūdimų. . .

Pasinaudokite šiais paprastais patarimais:

Patikrinkite savo sąrašus — ar tikslūs adresai.

Pasirūpinkite pakankamai pašto ženklų iš anksto.

Apsirūpinkite vyniojamu popierium ir kita 

pokavimo medžiaga.

Ruošiant siuntinius išsiuntimui, užrašykite gavėjo ii 

siuntėjo adresus ant siuntinio ir įdėkite 

į siuntinio vidų.

Pasverkite siuntnius savo kaimyninėje pašto įstaigo 

je ir užlipinkite pakankamai pašto ženklų.

Paskutinė išsiuntimo data vietiniam pristatymui yra 
gruodžio 17 d.

CANADA POST OFFICE

CALGARY, Alta.
ATSIŠAUKIMAS Į KALGAR1O LIETUVIUS IR 

LIETUVES
Brangūs tautiečiai ir tautic 

tės. Cal galio Lietuvių apylin 
kės KLB valdyba nutarė 1961 
metų Vasario 16 d. šventę švęs 
ti ypatingai ir nepapratsai, nes 
minėjimą metu programoj.^ 
bus skaitomas atsišaukimas į 
viso laisvojo pasaulio vyriausy 
bes, kad būtų sugrąžinta Lietu 
vai laisvė ir nepriklausomybė, 
kuri smurto ir apgaulės keliu 
1940 m. 6. 15 d. rusiškasis kolo 
nialistas Lietuvai atėmė, sulau 
žydamas visas su Lietuva pasi

rašytas sutartis.
Todėl Calgary ir apylinkės 

visi lietuviai esate prašomi 
jungtis į bendrą minėjimą, ir 
nerengti atskirų minėjimų ar 
pasilinksminimų, o ypatingai 
Calgary Lietuvių draugija. 
Prašome drauge jungtis kaipo 
lietuviškai organizacijai šiame 
taip svarbiame minėjime.

Su tikra lietuviška idėja ir 
širdimi. Kviečiame jus visus 
jungtis.
KLB Calgary Apyl. Valdyba.

St. CATHARINES, Ont

25 DIENOS.. .
Atkelta iš 2-ro psl.

linamas gyventojams UNRA 
maistas, naujai atremontuotos, 
pilnos prekių ir maisto. Užėjau 
„į savo krautuvės“ vidų. Vokie 
čiai savininkai prisimena pabal 
tiečius, jų nekeikia. Vokietės 
maistą pirkosi (man esant, jų 
buvo dvi) kreditan, įrašyda 
mos sumą į savo atsineštą kny 
gutę, nors joms išėjus, krautu 
vininkė įrašė skaičių ir į savo di 
dėlę knygą, kuri (kiek iš tolo 
pastebėjau) yra užvesta abėcė 
lės tvarka. Kiek spėjau iš iška 
bos ir apsirengimo, tai daugiau 
šiai darbininkų klasės gyvento 
jai, nes daug kur matomos įvai 
rių amatininkų iškabos, kaip 
pav. elektromonterių, radio 
taisytojų, batsiuvių arba vėl 
languose, pastebėjau vyrus, ge 
ležinkeliečių uniforma. Korto 
mis palošti ar alaus išgerti jie 
susirenka į aludę „Gasthaus 
zum Roemer“, esančią priešais 
bažnyčią. Augsburgiškiai ture 
tų gerai prisiminti, kadangi jo 
je amerikiečiai pravedė visų gy 
ventojų „sijojimą — screenin

gą”. Bendrai, tikėjausi Hoch 
feldo stovyklą pamatyti kito 
kią, daug artimesnę. Du karius 
buvau į ją nuvykęs, du karius 
ji paliko man labai šalta, ne 
jauki, svetima... O juk joje išgy 
venta nuo 1945 iki 1948 m 
pradžios!

(Seks pasikalbėjimas su 
sol. Citvaru).

CANBERROS SKAUTAI
Pirmosios pagalbos teikimo 

programą jiems tikrai įdomiai 
ir atsidavusiai dėsto p. Bivei 
nienė, o pskt. Keraitienė, kur. 
jau pati iki šiol yra išsiuntusi 4 
padėvėtų drabužių siuntinius 
Punsko lietuviams, šiuo melu 
suorganizavo po vieną skautą 
ir skaučių skiltį, kurios rniKs 
pas Canbcrros lietuvius drabu 
žius Punsko lietuviams, patys 
juos pokuos ir išsiųs. Pašto u 
laidas apmokės Canberros skau 
tų iždas

fe Dail. V. Kairiūkščiui sukako 
70 metų amžiaus. Jis yra dirbęs 
Vilniaus lietuvių mokytojų se 
minarijoje. Kauno dailės įlįsti 
tute ir dabar Dailės akademijo 
je Vilniuje.

ST. CATHARINES SLA 278
Su apgailestavimu turime pa 

reikšti, kad Jūsų redaguojama 
me laikraštyje pasirodė straips 
niai su mūsų kuopos nario J. 
Šarapnickio parašu apie, jo 
nuomone, esamus kuopoje ne 
gerumus. Minėjo laikraštyje 
kitų narių pavardes, primesda 
mas jiems nepagrįstus kaltini 
mus, kas iššaukė minėtų narių 
pasisakymus prieš jį.

Toks spaudoje rašymas neat 
neša jokios naudos nei rasan 
čiam, nei kuopai, nei visam su 
sivienijimui ir manome, kad ne 
buvo labai įdomus ir visiems 
skaitytojams, tik susidarė nuo 
monė, kad mūsų kuopoje yra 
nesugyvenimas ar šiaip kaž kas 
netvarkoje, todėl norime nors 
trumpai paaiškinti.

Kuopos knygos yra atviros 
kiekvienam nariui, todėl rašau 
tysis į laikraštį, pirma galėjo iš 
siaiškinti su kuopos valdyba, 
kuri mielai būtų padėjusi. Visi 
J. Š. kaltinimai prieš kims na 
rius ir kitų narių atsakymai 
prieš J. Š., kas liečia kuopos 
knygų vedimą ir atskaitomybę, 
neturi pagrindo ir neteisingi. 
Kuopos knygos ir atskaitomy 
bė yra revizijos komisijos pa 
tikrinta ir visuotinio narių susi 
rinkimo priimta be jokių patai 
sų.

Manome, kad J. Š. išėjo į 
spaudą rimčiau nepagalvojęs 
dėl asmeniško pykčio arba pa 
veiktas patarėjų, kurie pavydi 
gražaus kuopos augimo (54 na 
riai iš 200 gyventojų) ir sugy 
venimu.

Toki rašinėjimai yra priešin 
gi Susivienijimo dvasiai. Kons 
titūcija nurodo, kaip reikia išsi 
aiškinti nuomonių skirtumus. 
Todėl kuopos valdyba nutarė, 
kad pasikartojus panašiems ra

KUOPOS PAAIŠKINIMAS 
šiniams — pasiūlys kuopos vi 
šuoliniam narių susirinkimui 
svarstyti apie tokio nario toli 
rnesnį tinkamumą būti kuopos 
nariu..

Prie to prašomi laikraščių re 
daktoriai tokius asmeniškus ko 
lonijoje nesantaiką Keliančius 
straipsnius nespausdinti.

Kuopos Valdyba ir Revizijos 
Komisija.

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 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės pade 

ti. Jūs ištiktųjų būsite 
patenkinti taip padarę.
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MONT^REAL
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
— Aušros Vartų bažnyčios 

fondui aukojo: Juozas Gražys 
ir ponia — 70 dol.; Painius 
Vizbaras ir ponia — 25 dol.; 
N. N. — 25 dol.; Česlovas Ja 
nuškevičius — 20 dol.

— Kalėdojimas: Tev. J. Bo 
revičius — pirm., antr. ir treč., 
baigs kalėdoti Verduną; ketv. 
ir penkt. Point St. Charles.

Tėv. J. Aranauskas — treč., 
ketv. ir penkt.: Duvernay.

Tėv. Si. Kulbis — baigs kalė 
doti Montrealio šiaurę ir Viile 
St. Laurent. (AV).

DAIL. J. AKSTINO 
PARODA

—• Penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį Aušros Vartų sa 
Įėję vyks įdomi dail. Juozo Aks 
tino tapybos darbu paroda. 
VINCO KRĖVĖS VARDO 
literatūros premijos fondui per 
imti 1960 metų lapkričio 19 d. 
darytojo Šokiu vakaro mccena 
tams, Aušros Vartų parapijos 
Klebonui Tėvui J. Borevičiui, 
SJ., „Nepriklausomos Lietu 
vos“ redakcijai ir visiems mie 
hems svečiams ir rėmėjams nuo 
širdžiai dėkoja.

Liet. Akademinio Sambūrio 
Valdyba.

SPAUDOS KIOSKAS 
primena visiems lietuviškų laik 
raščių sktaiytojarns, kad jau lai 
kas atnaujinti prenumeratas ir 
užsisakyti naujus laikraščius. 
Visa tai galite padaryti Aušros 
Vartų parapijos spaudos Idos 
ke be atskiro atlyginimo. Kios 
kas veikia kiekvieną sekmadie 
nį po 10 ir 11 vai. pamaldų A V 
salėje.

GRAŽUS DARBAS
Rosmontietė p. Markauskie 

nė, savo iniciatyva lietuvių šei 
mose parinko vaikiškų rūbų ir 
sušelpė nepasiturinčią pp. Mac 
kevičių šeimą. Inicitorei ir 
kotojams priklauso nuoširdi 
dėka.

PATIKSLINIMAS
M. ir J. Leknickai prašo pra 

nešti, kad pp. Gražių išleistu 
ves ruošė šios šeimos: pp. Šipe 
liai, pp. Januškos, pp. Daude 
riai, pp. Gudžiūnai, pp. Bar 
šauskai, p. Bataitis, p. Alseika, 
ne tiktai pp. Leknickai. Kas ruo 
šė ir kas patarnavo visiems 
ačiū, nes vaišės ir patarnavimas 
buvo puikūs.

Taipgi reikia patikslinti, kad 
į Br. Abromonio straipsnį „Lie 
tuvos kariuomenės šventė“ įsi 
brovė taisytina klaida. Prieš 
pat straipsnio pabaigą, antroje 
pastraipoje, sakinio gale ,, . . . 
gerbia savo tėvų žemę, jos reli 
gija. . . , turi būti relikvijas...

PAGERBS PREL. 
KRUPAVIČIŲ

Prel. Mykolas Krupavičius, 
75 m. amžiaus sukakties proga, 
bus pagerbtas gruodžio 18 d. 
Jaunimo Centre. 1 vai. bus aka 
demija su J. Matulionio paskai 
ta ir menine dalimi (ją išpildys 
Pr. Bičkienė, St. Baras, J. Vaz 
ncelis, A. Kučiūnas). 7 vai. 
ivyks banketas.

VAISTŲ SIUNTINUKAI
Vaistus į SSSR galima siųsti 

tik gavus iš Anapus išrašytus 
receptus. Be receptų siuntini! 
kai grįžta iš Maskvos muitinės. 
Lengvatoms gauti vilties beveik 
nėra.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Kazimiero parapijoje 
vyksta žymios permainos. Kle 
bonas J. Bobinas sekmadienį 
pranešė, kad į Šv. Kazimiero 
parapiją atkeliamas Kun. dr. F. 
Jucevičius, o Kun. Dr. F. Juče 

vičius prancūzų bažnyčioje,- 
kur ligšiol vykdavo lietuviškos 
pamaldos, pranešė, kad ten dau 
giau lietuviškų pamaldų nebus 
ir kad sekantį sekmadienį jis pa 
maldas laikys Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Šv. Kazimiero parapijos para 
pijiečiai patenkinti, kad šv. Ka 
zimiero parapija gauna naują 
lietuvį kunigą ir kad tuo būdu 
pastoracija parapijoje sustiprina , 
ma. Džiaugiamasi, kad į parapi : 
ją ateina jaunas, energingas ir 
augšto intelekto be: išsimoksli 
nęs kunigas.

DLK VYTAUTO KLUBO 
EGLUTĖ 1

Gruodžio 17 dieną, šeštadie 
nį, 2 vai. po pietų DLK Vytau 
to klubas rengia lietuvių vai 
kams Kalėdų eglutę, kurion ai 
silankys Kalėdų Senelis ir visus 
vaikus apdovanos. Tėvų žiniai 
pranešama, kad klubo eglutė 
yra ruošiama visiems lietuvių 
vaikams, nežiūrint to, ar tėvai 
yra klubo nariai, ar nėra, 'lai 
yra klubo tradicija.

BANKO „LITAS“ 
valdomųjų organų nariai 
cianu dalyvauti pasitar 
draudimo 
vu ketvirtadienį, gruodžio 15 
d., 7.30 vai. po pietų Aušros 
Vartų klebonijos posėdžių kam 
baryje. Sekr. Pr. Rudinskas.

JOKŪBAS STUKAS
A V klebono T. J. Borevičiaus 
lydimas, lankydamas Montrea 
lį, aplankė ir Nepr. L-vos re 
dakciją, kur dar plačiau pasi 
kalbėta apie jo lankymąsi Lie 
tuvoje.

J. Stukas pažadėjo, kad kai 
tiktai bus pagamintos plokšte 
lės, pagal iš Lietuvos atvežtus 
kaspinus, tuojau praneš per 
Nepr. L-vą visiems tautiečiams

NETIKĖTA MIRTIS
Mykolas Pusarauskas, popu 

liarus montrealietis, širdies 
smūgiu mirė darbo metu Cana 
dir, įmonėje. Pasijutusi įmonė 
j e negerai, M. Pusarauską nu 
vežė į ligoninę, bet gyvybę iš 
pelbėti nepasisekė. Kiek laiko 
prieš nelaimės įvykį velionis lai 
kėši gerai ir atrodė sveikas. Iš 
lydint pp. Gražius aną šeštadie 
nį dar pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Todėl mirtis buvo visai 
netikėta.

Mykolas Pusarauskas buvo 
62 metų amžiaus. Lietuvoje ki 
lęs nuo Biržų, bet daugiausia 
gyveno Kaune, kur turėjo įvai 
rių pareigų. Palaidotas per Auš 
ros Vartų parapiją, kurios baž 
nyčioje Klebonas gr. 10 d. at 
laikė gedulingas pamaldas ir pa 

; sakė velionį įvertinantį pamoks 
i lą. Velionio išlydėti į amžinybę 
1 buvo prisirinkusi artipilnė baž 
i nyčia žmonių.
t Mykolas Pusarauskas paliko 
[ žmoną našle, ištekėjusią už inž.
1 P. Povilaičio dukterį, ir vedusį
> sūnų inžinierių. Visiems velio 

>©©©&^©®©©©©©©©©©©©©©©©©* nio artimiesiems nuoširdi užuo

NEVĖLU BUS PASVEI KINTI NAUJAISIAIS 
METAIS

Spaudos baliuje!
kuris bus labai tinkamas šo 
kiams. Jis moka visus šokius— 
ir klasikinius, senoviškus iv pa 
čius naujausius, —tat jaunimas 
turės visišką pasitenkinimą, kai 
vyresnės kartos šokėjai visokiu 
a1 veju galės atsigriebti polka, 
valsu, suktniu. Orkestras šie 
met gros specialiai Spaudos ba 
liaus valsą, parašytą specialiai 
Spaudos baliui. Šokiai su balio 
nėliais bus premijuojami.
Žinoma, veiks bufetas su įvai
riais gėrimais.

Numatomas visų dalyvių re 
fendumas kaikuriais Spaudos 
balių liečiančiaus klausimai.

Bus ir staigmenų. Visi tautie 
čiai maloniai kviečiami ruoštis 
Spaudos baliui, kuris drauge 
bus ne tiktai pirmasis 1961 me 
tų balius, bet drauge 
Naujųjų Metų sutikimas.

sausio 7 dieną N L
Praktiškiausia ir geriausia 

bus Naujuosius Metus sutikti ir 
visus savo draugus, bičiuliu:, ir 
pažįstamus Naujaisiais Melais 
pasveikinti Montrealio lietuvių 
Spaudos baliuje, kuris šiemet 
įvyks sausio 7 dieną, šeštadie 
nį, 7 valandą vakaro, giažiau 
šioje ir patogiausioje salėje 
Montrealy — Slovakų Karališ 
koje salėje.

Toje salėje ateinančią vasarą 
Montrealy įvyks ir Aštuntosios 
Lietuvių Dienos balius, nes gra 
žesnės salės Montrealis kol kas 
neturi.

Baliaus ruoša dabar pačiame 
įkarštyje. Vyksta organizavi 
mas loterijos , kuriai suaukoti 
fantai skelbiami atskirame sąra 
še. Tautiečiai prašomi ją paicm 
ti, paturtinti.

Jau sutartas geras orkestras,
ir

Spaudos baliaus loterijai
12. B. ir J. Lukoševičiai, vyno 

bonka.
13. L. Černišovas, 1 dol.
14. A. Jurgutis, rašymo setas.
15. P. Sagaitis, 1 dol.
16. X. Y-kas, paveikslas.
17. Enskaitis, indų setas.
18. L. Matuzas, rašymo setas.
19. B. A., Vatikano ženklai.
20. Seagram firma, padėklas.

Yra daug pasižadėjusių fan 
tus vėliau įteikti, kiti atsinešti į 
balių.

RENGIAMAS LITERATO 
ROS VAKARAS.

Sausio mėn. 14 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyks Ii 
teratūros vakaras. Vakarą ruo 
šia seimelio prezidiumas.

KALĖDŲ SENELIS 
gruodžio 26 d. su didžiausiu gė 
rybių ir žaislų maišu aplankys 
lietuvių vaikučius AV salėje. Be 
senio vaikučiai matys puošnią 
eglutę ir giažų vaikučiams vai 
dinimą. Vėliau visiems bench i 
žaidimai, vaišės, atsigaivinimo 
gėrimai ir kt. Kviečiami daly 
vauti visi lietuviai vaikučiai ir 
suaugę. Mokyklų Tėvų Komi

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

HU 1-8437

gauta:
1. Notaras J. Bernotas, 10 dol.
2. Mekšrūnas Pranas, 3 dol.
3. Paknys Jonas, radio apar.
4. A. Norkeliūnas, degtine., b
5. Pp. Adamoniai, siuntiniui 

kup.
6. J. Tubis, snapso bonka.
7. Inž. J. Mališka, 1 dol.
8. Inž. A. Zubas, 1 dol.
9. Kriauza Mykolas, vyno

10. J. Dalmontas, 1 dol.
11. B. Bagdžiūnas, 1 dol.

ŠOKIŲ PREMIJAVIMO 
MECENATAIS

pasižadėjo būti E. Kardelienė, 
District Estate Brokers Direk 
torius P. Adamonis ir Hickson 
groserijos bei restorano savinin 
kas Povilas Jocas. Maloniai 
kviečiami kiti prisidėti.

Visiems fantų aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja. N. L. 
© Žiema Montrealy pasirodė 
gruodžo 9 dieną: prisnigo šiuo 
gsnį sniego, temperatūra nukri 
to žemiau nulio F.

kvie
:rae su

įstaigos Cuna aisto

b.

au
pa

N. PHILIPS TORONTO 
BURMISTRAS

Praėjusį pirmadienį daugely 
je Onterio vietovių vyko savi 
valdybių rinkimai. Toronto 
miesto burmistru didele balsų 
persvara išrinktas gerai žinomas 
lietuvių visuomenei asmuo, 
Nathan Philips. Ta pačia pro 
ga buvo plebiscitas dėl kino te 
atrų atidarymo sekmadieniais. 
Nors prieš šį pasiūlymą buvo 
vedama smarki propaganda, sa 
kant, kad esant kinams atidary 
tiems sekmadieniais, Toronto 
pavirsiąs komunistine Maskva 
ir pan. vis dėlto už kinų atidary 
mą pasisakė dvigubai daugiau 
balsuotojų, negu prieš. Tačiau 
šį klausimą galutinai išspręs 
Ontario provincijos parlamen 
tas.
CARITAS ATSIŠAUKIMAS

Švenčių proga prisiminkime 
tuos, kuriems reikalinga me 
džiaginė parama: pinigais, dra 
bužiu ar maistu. Nepaslaptis 
yra, kad dėl ligų, nedarbo ar 
kitų aplinkybių, yra lietuvių, 
kuriems reikalinga ištiesti pagal 
bos ranka. Toronto Lietuvių 
Caritas visus geros valios lietu 
vius kviečia į talką artimo mei 
lės darbe. Yra keletas šeimų, 
kurioms būtinai reikia pagelbė 
ti drabužių (šeimoje yra vaikų 
tarp 3—8 metų amžiaus). Šven 
čių proga keletai šeimų pravai 
tu geresnis kąsnelis ir maistu. 
Caritas posėdyje nutarta prašy 
ti pagalbos iš tų, kurie gali ir 
kurie nori pagelbėti. Minėti ge 
radarių dalykėliai priimami ke 
liose vietose pas šiuos Caritas 
narius: A. Kalūza, 849 College 
St., telef. LE 1-3008; J. Kau 
naite, (Beauty Salon), tel. LE 
3-2904 ir A. Ščepavičiene, 130 
Evelyn Cres., tel. RO 6-3726. 
Gautus drabužius ir maistą 
šventėms Caritas paskirstys 
daugiausiai reikalingiems. Svei 
kintinas yra taip pat paprotys, 
Kalėodų švenčių proga, vieto 
je kalėdinių atvirukų, paaukoti 
Šalpai.

ŠV. JONO PAR. KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Kalėdų antrąją dieną, pirma 
dienį, 4 vai. p. p. šv. Jono Kr. 
liet. par. salėje įvyksta parapi 
jos vaikams kalėdinė eglutė. 
Programą paruošia kun. B. Pa 
cevičius, talkininkaujamas uo 
lių talkininkų. Programoje įsi 
jungia jaunimo choras, paruoš 
damas įdomų kalėdinį montažą 
su deklamacijomis, giesmėmis 
ir baleto šokiais. Po programos 
— vaikučiams jaukios vaišės.

N. METŲ SUTIKIMAS 
įvyksta N. Metų išvakarėse Pa 
rengimą rengia Šv. Jono p J' 
pija ir to paties vardo Pašalpinv 
Draugija. Įėjimas nuo asmens 
2.50 dol. Parengimo metu — 
vakarienė ir šokiai.
@ Kun. Dr. Pr. Gaida šį sek 
madienį, gruodžio 18 d., šv. Jo 
no Kr. bažnyčioje Toronte pra 
veda dienos susikaupimą: tą 
sekmadienį sako per visas pa 
maldas pamokslus ir klauso iš 
pažinčių.

SPORTO SRITIS
— „Vyčio” krepšininkės se 

nior lygoje laimėjo prieš BA 
Oil 52:28. Vyties šiose rungty 
nėse sustiprino Hamiltono „Ko 
vo“ Prunskytė.

— „Aušros“ krepšininkė?: 
pasitraukus be kovos, „Vyčic 
moterys atstovaus CYO lygą 
Ontario pirmenybėse. Vytietės 
žaidžia Šv. Jono Kr. parapijos 
vardu.

LIETUVIŠKI FILMAI
„Lietuva Europos nugalėtoja ir 
Tremties mokykla“, „Vyčic“ ir 
Vilniaus Kr. S-gos ruošti Pris. 
parap. salėje buvo labai sėkmių 
gi, publikos buvo pilna salė.

Pris. Parapijos choras, ruoš 
damąsis Kalėdų laikui, repetuo 
ja 2 kartu: pirmadienį ir ketvir 
tądien}, 7.30 vv.
© Pris. parap. lapkričio 20 d., 
rinkliavoje surinkta — 538.38 
dol. Surinkta 359 vokeliais —- 
415.28 dol., be vokelių — 123 
dol. 10 et.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

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

7—9 p. m.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

(prie Bishop).
Siute 419, tek 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.E.Andrn kaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I
 ADVOKATAS |
STASYS DAUKŠA, LL. D. |

4 Notre Dame St. E. r
Suite 901 L

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

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

7 augštas.
A V 8-3115.Tel.:

Namie 2654 Hogan $ 
Te!.: LA 5-7023. 7—9 v. v|

šia:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::

taisau ir dažau 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

L G. ELECTRIC Rd
E’ektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

LANKĖSI OKUPUOTOJE LIETUVOJE
po. Jis panašią kelionę į okupuo 
tą Lietuvą atlieka jau antrą kai
tą, norėdamas užmegsti ryšį su 
sovietais dėl ekskursijų organi 
žavimo Lietuvon. Kaip atrodo, 
jis teturi tik biznieriškus išskai 
čiavimus.

ATVYKO IŠ TĖVYNĖS
Lapkričio 2 7 d. iš okup. Lie 

tuvos į Čikagą atskrido Stanis 
lava Štarienė su savo 19 metų 
dukra Agniete. Jos atvažia' 
vas vyrą ir tėvą, gyvenantį c. 
kagos pašonėje, Melrose Par 
ke. Gyveno Krekenavoje. 
Prieš trejetą savaičių Čikagon 
iš Kauno atskrido Nijolė Čimči 
kaitė, kurią atsiėmė jos tėvai. 
BALFO SEIME SUAUKOTA 

10,000 DOLERIŲ.
Lapkričio 25-—26 d. čikago 

je Įvykusiame Balfo Seime įvai 
rūs skyriai, organizacijos ir pa 
vieniai asmenys suaukojo 10 
tūkst. dol. Stambiausieji atiko 
tojai buvo Detroitas — 3,000 
dol., Čikago apskritis — 2.501 
dol.. Bostonas —• 1.000 dol., 
Clevelando trys skyriai — 922 
dol. ir 23 et. Stambiausia asnp 
ninė auka buvo prel. F. M. j 
ro iš Lawrence, Mass. — 100 
dolerių.
8 Čikogoje mirė grafikas P. 
Augius.

Čikagos kelionių biuro vedė 
jas Walteris Rask - Rasčiaus 
kas lankėsi okup. Lietuvoje, 
kur turėjo progą ilgiau sustoti 
Vilniuje ir Panevėžyje. Viiniu 
je jis buvo tuo laiku, kada ten 
vyko revoliucijos minėjimas 
(lapkričio 7 d.). Į Panevėžį va 
žiavo lengva mašina ir ten pir 
moję vietoje aplankė motinos 
ir brolio kapus. Sakosi, kad Pa 
nevėžio kapinės gražiai aptvar 
kytos, aptvartos. Panevėžyje 
užsukęs ir į gimtąjį namą, ku 
ris dar ir šiandien tebestovį, tik 
gerokai pasenęs. Ten susitikęs 
su giminėmis ir jaunystės diau 
gaiš.

Pažymėtina, ojg Rask - Ras 
čiauskas nėra iš raudonųjų tar

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

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

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

h

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius.... CR 9-9793 
P. Adamonis............RA 2-2472
P. Baltuonis ............LA 6-2084
Pr. Ručinskas . . . . HU 1-2957 
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L.,' T. 2., 
Star, La Press.
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