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Naujasis Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas

JOHN F. KENNEDY,
kuris Šį penktadienį, sausio 20 
d. iškilmingai įvedamas į JAV 
prezidento pareigas, yra airių 
kilmės, nes jo prosenelis į JAV, 
Bostoną, atvyko 1850 metus 
Jis buvo kubilius ir po 16 val-tn 
dų dirbdavo kasdien visas eep 
tynias dienas ve r savaitę. Sene 
lis, gyvendamas Bostone, kaip 
prosenelis, metėsi į politiką ir 
Žymiai iškilo, o tėvas Joseph 
Kennedy, pasiryžo iškopti į vir 
šūnes — išsikėlė į New Yorką, 
studijavo Harwardo universite 
te finansinius mokslus, iš ten— 
į Hollywoodą ir pasidarė rnul.i 
milionierium, padaręs, kaip sa 
koma, amerikonišką karjerą. 
Jam dabar 72 m.

Jis labai rėmė mirusį pre.. 
D, Rooseveltą, jo New deal po 
litiką, ir parašė apie jį knygą 
,,I'm for Roosevelt“, kurioje iš 
giria jo socialinę politiką, nuga 
Įėjusią 1930 m. krizę depresi 
ją. Jis pasisako už didžiojo ku 
pitalo ir didžiųjų biznių apval 
dymą mažojo žmogaus naudai, 
už socialinių reikalų tvarkymą 
in k t.

J. F. Kennedy yra gimęs 
1917 m. gegužės 29 d. Brookiy 
ne. Studijavo Harwardo univer 
sitete teisės mokslus ir diplomą 
gavo su įvertinimu „eum lau 
de“. Po to studijas gilino poli 
tinės ekonomijos pagrindu Len 
dono universitete. Dalyvavę 
Antrame pas. kare ir mūšiuos* 
su japonais, kur buvo sužeistas, 
bet parodė didelį drąsumą ir 
pasiryžimą, nes ir sužeistas bu 
damas gelbėjo draugus, už k^ 
yra apdovanotas. Sužeidimai jį 
provertė ilgai gydytis, nes gavo 
stiprų nugarkaulio suzeiuimą. 
Yra parašęs knygų; Nusileid 
mas Miunchene, Kodėl Anglija 
miegojo, Drąsumo profilis ir 
Taikos strategija. Kuriantis Jun 
gtinėms Tautoms, San Francis 
co, buvo Hersto spaudos korės 
pondentu. 1946 metais išrink 
tas į Kongresą, kur išbuvo 6 
metus. 1952 m. išrinktas į Se 
natą, kur išbuvo 8 metus, kada 
1960 metais išrinktas preziden 
tu.

Naujasis prezidentas J. F. 
Kennedy yra gyvas Kennedy 
šeimos narys, gyvenęs visą lai 
ką tėvo idėjų atmosferoje, yru 
išjęs augštuosius mokslus, g* 
ras ir sportininkas. J. F. Keti 
nedy yra pirmasis JAV prezi 
dentas katalikas.

Sausio 20 d. Washingtone 
bus didžiulėės naujojo JAV pre 
zidentao inauguracijos iškil 
mės, kuriose dalyvaus tiktai pa 
kviestų tūkstančiai žmonių, ku 
nu tarpe lietuvių atstovybės ir 
lietuviškų, kaip ii kitų tautų, or 
ganizacijų atstovai (pav. AL 
TO ir kt.).

— Kennedy kasdien dabar 
gauna 5,000 laiškų.

— JV turi 60 milionų dirbau 
čių ir 3 su puse mil. bedarbių.

— Naujasis JAV sekr. Rusi: 
pareiškė, kad Kinija dabar nė 
ra galimybių pripažinti.

ĮVYKIAI LAOSE KELIA PASAULINIO KARO PAVOJŲ. — 
ĮVYKIAI KONGE SUDERI NTI SU ĮVYKIAIS LAOSE. —

PIETINĖ AMERIKA KOVO JA SU IMPERIALISTŲ IR KOLONIALISTŲ 
ĮSIVERŽIMU. — 

mis jie vis vien tikisi ką no.s 
laimėti... Tat sovietija, 
Chruščiovo, „taikiu būdu

Nepaprastai sukta ir labai 
gudri yra pasauliniu impenalis 
tų ir kolonialistų politika, ku 
rios tartum niekas ir nepastebi 
ir niekas ne konstatuoja, bet 
kuri labai yra aiški ir reiškiasi vi 
su atviiu agresyvumu. Šios po 
litikos naujus ėjimus paruošė sa 
vo akiplėšiškuoju žygiu

CHRUŠČIOVAS PRIEŠ 
EISENHOWERI, 

kai nutraukė „viršūnių“ konfe 
renciją ir atsisakė priimti jį Ru 
sijoje, „atsilygindamas” už k* 
rališkąjį jo priėmimą Ameriko 
je. Tai buvo padaryta aiškiai 
nustačius sovietijos planus y 
šium su Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidento rinkimais.

JAV prezidento rinkimų lai 
kotarpis yra

SAVOTIŠKAS 
INTERREGNUMAS, 

nes senoji valdžia jau baigia 
darbus ir tolimesnių negali pla 
nuoti, o naujoji dar tiktai for 
muojasi, ir nėra kas imtųsi ai.š 
kių ir tvirtų žygių. Tokia da 
bar yra būsena Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse. Būdingu pa 
vyzdžiu f?aji būti paskutinis 
Eisenhowerio pareiškimas, kad 
JAV neleis komunistams už 
grobti Laoso. Ir po to sekė vi 
siškas JAV pasyvumas, nes Ei 
senhoweris, dar sukliudytas vi 
sada į kompromisus (aišku — 
kitų valstybių sąskaita) linko 
siu anglų, jau

NESIRYŽO VEIKSMU 
PATVIRTINTI SAVO 

ŽODŽIŲ.
Todėl Laoso užgrobimas 

ksta toliau.
Kadangi JAV dabar yra 

dovaujanti valstybė, tai šiuo sa 
votišku interregnumu pasinau 
doja, iš anksto tai numatę, pa 
sauliniai imperialistai, kokie da 
bar yra sovietinės šalys. Mask 
vos vadovaujamos.

Nenuostabu, kad
KARAS LAOSE GRESIA 

ĮSILIEPSNOTI Į 
PASAULINĮ KARĄ.

Gal tai nuostabu, bei to karo 
bijo... airesorius.

Greičiausia to neįvyks, nes so 
vietija vis vien tikisi laimėti ir 
be to.

Kai Laose vyksta kovos, ku 
rias labjausiai jaučia kaimynai. 
Kambodža, Tailandas (Šia 
mas), tai jos, besirūpindamos 
savo saugumu, yra pasiūliusios 

14-KOS VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJĄ, 

kuri išspręstų vadinamąjį „pi 
lietinį” karą Laose, nors fakti 

vy

va

sovietijos įsiveržimas, tikra so 
įvieljjos intervencija. „Sukilę 
Jių’’ kariuomenė atgabenta iš 
šiaurinio, komunistų pagrot' > 
jo, Vietnamo; karo medžiagas 
veža sovietiniai lėktuvai iš Ki 
nijos ir tt.

14-kos konferencijos pasiu»y 
mui pritarė agresorius, — K. 
nijos komunistai pasiuntę no** 
Anglijai, 14-kos konferencijai 
pritaria ir Maskva.
KODĖL PATYS AGRESO 

RIAI JIEŠKO TAIKOS?
Matyti, todėl, kad jie nepasi 

ruošę dabar eiti į Irecią pa 
saulinį karę, o taikos derybo 

re

anot 
bus 

vis dėlto laimėjusi, ir ši inter 
vencija jų prestižą sustiprins. 
Jų karo žygis prieš laisvąjį La 
osą bus jų laimėtas.

Dar yra
JDOMIAU KAI LAOSO ĮVY 

KIUS SUGRETINI SU 
ĮVYKIAIS KONGE.

Kongo įvykiai aiškiai sude 
rinti su įvykiais Laose. Ir, kaip 
ir įvykiai Laose, yra pritaikyti 
JAV interregnumo laikotarpiui, 
kuris, deja, yra ilgokas, tqmka 
apie metus laiko, — todėl juo 
ir galima iš anksto numačius 
pasinaudoti.

SOVIETIJA VYKDO 
KONGE

KITĄ UŽKARIAVIMŲ 
KARĄ.

Prisidengdami reikalavimais 
grąžinti į valdžią „teisėtą” pir 
mininką Lumumbą (o jo te.uė 
tumas yra pagrįstas... tiktai so 
vietine propaganda, nes Kon 
ge gi rinkimų, kaip mes juos su 
prairtame, nebuvo), kuris yra 
Maskvos imperialistų paruoštas 
agentas, — sovietai savo šąli 
ninkus ginkluoja šiauriniame 
Konge, ir tie puslaukiniai žmc 
nės, gavę ginklų, pasiplėšdami, 
vykdo jau „žygius“, ir todėl 
Konge jau vyksta kai as.

Liumumbininkai užpuolo JT 
O švedų dalinį. Yra užmuštų.

JUNGTINĖS TAUTOS 
NESUGEBA DARYTI 

TVARKĄ.
Apgailėtina, bet tokia yra 

alybė. Dar daugiau apgailėtina, 
kad laisvasis pasaulis JTO tun 
daugumą balsų ir, nežiūrint to, 
nesinaudoja jų jėga, kai tuo 
tarpu sovietija, būdama mažu 
moję ir neturėdama net balso 
(nes nemcfca būtinų Įnašu ir 
dėl to negali būti JTO nariu), 
vykdo savo imperialistinius su 
manymus. Ir JTO pilnatis į tai 
nereagavo, o sovietija vis dak 
kelia gvoltą, kai ją reiktų mest, 
lauk iš JTO.

Tai vis prasti pasauliniai įvy 
kiai. Juos jau jaučia visas tais 
vasis pasaulis. Štai

PIETINĖ AMERIKA 
PAJUTO GRĖSMĘ.

Urugvajuje komkastristai su 
ruošė demonstracijas už sovie 
tiją, bet susidūrė su dar didesnė 
mis priešingomis demonatrac' 
jomis. Valdžia kurstytojus, Ru 
sijos sekretorių ir Kubos atsto 
vą pareikalavo išsikraustyti na 
mo. Panašūs įvykiai dėjosi Me 
ksikoje, ir ten valdžia turėjo 
griebtis panašių priemonių. Bo 
livijoje, kai ten pasirodė sovie 
tų atstovai, minios suruošė an 
tisovietines demonstracijas.

ATVANGESNI ĮVYKIAI 
DĖL ALŽYRO.

De Gaulle planui sutvarkyti 
Alžyro reikalus pritarė prancū 
zų dauguma, taip gi ir alžyric 
čių, todėl paskelbtas oficialus 
prasešimas, kad

ALŽYRAS PATS SPRĘS 
SAVO LIKIMĄ.

Laisvais rinkimais išsirinks sa 
vo valdžią. Tai nepapiastai nm 
tas. istorinis Prancūzijos prez: 

dento darbas, vertas augšto 
įvertinimo. Kad taip ChnišČio 
vas pasielgtų su Pabaltijo vals 
lybėmis. Deja, imperialistai pa 
vergtiems laisvės nesutinka 
duoti.

Ši savaitė bus pažymėta nav 
ju dideliu įvykiu, nes

SAUSIO 20 DIENA KEN 
NEDY TAMPA JAV 

PREZIDENTU.
Sausio 20 d. Vašingtone bus 

didelės iškilmės, kuriose daly 
vaus masės žmonių. Paradas 
nuo Kapitoliaus į Baltuosius ru 
mus užtruks 3 valandas. Po to 
vyks naujojo prezidento sve 
čių priėmimas, kuriame daly 
vaus tūkstančiai kviestų žmo 
nių, pažymėtina — ir tautinių 
mažumų atstovų. Iškilmės hran 
giai kaštuos, bet Kennedy pats 
savo lėšomis iškilmes apmozės 
ir iš valstybės iždo neims tam 
reikalui pinigų. (Kennedy me 
tinės pajamos siekia apie p ,sę 
miliono dolerių, kurių apie 40u 
tūkstančių jis sumoka valstybe; 
mokesčių ir apie 100 tūkstančių 
jam lieka gryno pelno), Iškil 
mės bus transliuojamos per TV 
pradedant 11 valandą dienos.

KITOS ŽINIOS
— Belgijoje streikas ir ne 

tvarka tęsiasi. Socialistai siūlo 
nacionalizuoti anglies kasyk’.is.

— Macmillanas priėmė Ki 
nijos komunistų kvietimą apsl 
lankyti Kinijoje, kur numato 
vykti rudenį.

— Laose vykstant karui, Tai 
landui gresia pavojai, dėlto jis 
ruošiasi gintis.
IŠ VILNIAUS Į VAKARUS 

atvyko Kūčių dieną ir įsiregis 
travo Friedlando pereinamoje 
stovykloje senesnio amžiaus po 
ra. Kartu su jais atvyko viena 
senutė iš Talino. Atvykusių iŠ 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš 
tų „repatnjantų“ pastaruoju 
metu buvo labai mažai, su šiais 
trimis per visą gruodžio mene 
sį tik 8. Tačiau per pirmuosius 
9 šių metų mėnesius iš Lietu 
vos ir kitų Pabaltijo kraštų į 
Vakarus atvyko 2.709 asmens, 
jų tarpe vien tik iŠ Klaipėdos 
krašto 2.103. IŠ Karaliaučiaus 
srities tuo laiku atvyko 42. Vė 
iiau „repatriacija“ Aimažejo iki 
kelių dešimčių į mėnesį. Mano 
ma, kad pagerėjus Maskvos - 
Bonnos santykiams, ypač pre 
kybos srityje, padidės vėl ir „re 
patriantų“ j Vakaius skaičius.

MONTREALIS
KLAIPĖDOS ATVADAVI MO MINĖJIMAS

Montrealio jūrų skautai, maž 
lietuvių draugijai talkininkau 
jant, sausio 22 d. 3.30 vai. po 
pietų AV salėje ruošia Klaipė 
dos krašto išvadavimo minėji 
mą. Programoje Dr. H. Nag.o 
paskaita ir meninė dalis. Žiur. 
skelbiame šiame NL nr-jc. 
• Serga: Bronius Herr, čiuož 
damas pašliūžomis, atsitrenkė 
į nelaimingai sugriuvusį prie 
šais jį šliuožusį kitą asmenį, ir 
nusilaužė koją, kuri dabar įtver 
ta į gip»4- Serga p. Krupavibc 
nė ir p. Sinkevičienė.
O Pp. Irena ir Petras Lukoševi

Šv. Kazimiero parapijos 
valdytojas 

KUNIGAS DAKTARAS 
FELIKSAS JUCEVIČIUS 
F. Jucevičius gimė 1924 m. 

gegužės mėn. 1 d., Žemaitijoje. 
Vidurinius mokslus ėjo Kauro 
Jėzuitų ir Šilalės valstybinėje 
gimnazijoje. 1943 m. stojo į 
Telšių kunigų seminaiiją. 194< 
-48 metais studijavo filosofiją 
ir teologiją Eichštato kunigų se 
minarijoje, Bavarijoje. 1948 
metais išvyko studijuoti teolo 
gijos į Romą, kur lankė Grego 
riaus Pontifikalinį universitetą. 
Jį baigė 1952 metais, parašęs 
tezę daktaro laipsniui gauti.

1952 m. bažnytinė vyriausy 
bė pasiuntė į Paryžių rūpintis 
lietuvių dvasiniais reikalais. Tais 
pačiais metais Konsistorialmė 
Kongregacija paskyrė jį lietu 
vių katalikų kurijos direkto 
riumi Prancūzijoje. Be savo tie 
sioginių pareigų. Sorbonos uni 
versitete studijavo sociologijr.

1955 metais atvyko i Mont 
realį, kur dirbo prancūzų pa 
rapijoje ir kartu McGill uni 
versitete studijavo moderniąją 
ir mokslinę filosofiją. 1960 m 
buvo paskirtas į Rosemountą lie 
tuvių reikalams, o 1960 ta. 
gruodžio mėn. 24 d. J. E. Mont 
realio arkivyskupas kardinolas 
P. E. Leger raštu paskyrė šv. 
Kazimiero parapijon admirns 
tratoriumi.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOJE JAU 18

MILIONŲ GYVENTOJŲ
I960 m. lapkričio mėnesĮ 

Kanados gyventojų skaičius per 
žengė 18 mil. Paskutinis skai 
čiavimas parodęs 18,020.003. 
Provincijomis gyventojai taip 
yra susiskirstę: Newfoundland 
465,000, Prince Edward Island 
105,000, Nova Scotia 727,000. 
Brunswick 606,000, Quobec 
5.170,000, Ontario 6,160,000, 
Saskatchevan 913,000, Alberta 
1,306,000, British Columbia 
1,626,000, Yokon 14,000 ir Šie 
urinė teritorija 22,000.

BEDARBIAI ATSIMINĖ 
KONSERVATORIŲ 

PAŽADUS
Vykstant federalinio parla 

mento rinkimams J. Diefenba 
ker skelbė: „Kol aš būsiu Ka 
nados mimsteriu pirmininku nė 
vienas vyras ir nė viena mole 
ris nekentės nuo nedarbo, ne^ 
viešieji darbai jiems duos pre 
gyvenimą“.

Cituodami šį pasisakymą, 7 
tūkstančiai „United Steelwor 
kers” 6 distrikto darbininkų pa 
rašė J. Diefenbakenui laiškui- r 
paprašė jo pažadėto darbo.

čiai, susilaukė dukterį, o pirmo 
ji dukra Raselė sesulę. Sveikina 
me.
• Pp. A. Blauzdžiūnai lankės. 
Toronte pas gimines ir pažįst i 
mus ir ten praleido visą savai*, 
galį.
• Montrealio majoras Diapeau 
pasiryžęs Mintrealį apjungti su 
visais priemiesčiais, nes dab ir 
miestas auga netvarkingai, kas 
reikalauja labai daug išlaidų, 
bet priemiesčiai priešinasi.

— Kubos pabėgėliai suruošė 
auto eiseną padėkoti JAV p>e 
zidentui už prieglaudą.

Ottawos universiteto pedagogi 
kos katedros vedėjas 

PROF. DR. A. PAPLAUS
KAS - RAMŪNAS

1960 m. gruodžio 31 d. sulau 
kęs 50 m. amžiaus.

Kilęs nuo Mariampolės. Mo 
kęsis Marijonu gimn. Kalbas n 
pedagogiką studijavo Vyt. D. 
Universitete Kaune. Nuo 1935 
metų mokytojavo gimnazijose 
Ukmergėje, Klaipėdoje, Vilka 
viškyje, Kaune. 1943 m. stu 
dijas gilino Vienoj ii gavo 
pedagogikos daktaro laipsnį.

Tremtyje gilino studijas Vo 
kietijoje, o 1949 m. dirbo Mont 
realio universitete, ir jau 10 me 
tų, kai dirba Ottawos univers' 
tete. 1952—S3 m. buvo sekre 
torius Rytų ir Centro OEuro 
pos Tyrimo centro. Nuo 195 i 
m. redaktorius tarptautisio pc 
dagoginio žurnalo, kurį leidžia 
UNESCO. 1957 — 1059 m. 
mokslinėje kelionėje aplankė 
27 Europos ir Azijos kiaštus. 
Bendradarbiauja lietuvių perio 
dinėje spaudoje ir anglų, pra. 
cūzų, vokiečių žurnaluose. Iš 
leido studiją apie fizinį auklėji 
mą pilnutiniame humanizme. 
Sveikatos, darbingumo ir ilgiau 
šių metų!

Be savo tiesioginių paitig4, 
dirba spaudoje, ,,Aiduose“, kur 
rašo moderniosios filosofijos 
klausimais.

ONTARIO REKORDINIS 
BEDARBIŲ SKAIČIUS

Statistikos duomenimis He 
miltone gale gruodžio mėnesio 
užregistruota 20,912 bedarbių. 
Tai yra rekordinis po antį ujo 
kuro bedarbių skaičius.

ŠIEMET REKORDINES 
KANADOJE TABAKO 

PAJAMOS
Ontario tabako augintojai 

šiemet už tabaką gauna 100 mi 
lionų dolerių pajamų. Tai it 
kordinės pajamos. Trys sande 
liai (Delhi, Tillsonburg, Ay! 
mėr) kasdien kiekvienas par 
duoda tabako užpusanlro rnilii 
no dol. Šiemet tabako kaina ge 
ra — 54,97 et. už svarą. Apskai 
čiuota, kad farmens, turįs 24 ta 
bako sėjos akrus, turi 26,00C 
dol. pajamų.

ĮSIDĖMĖTINI LIBERALŲ 
SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI
Kanados liberalai turėjo gy 

vą suvažiavimą, kuris padar“ 
atsimintinų nutarimų, nes la 
bai gali būti kad sekančiais r*r 
kimais jie grįš į Kanados vai 
džią.,

Svarbiausis darbo žmonėms 
nutarimas, kad grįžę į vaidžią 
liberalai įves visišką ligos atve 
ju draudimą ir apmokės ne tik 
tai ligoninę, bet ir gydytojų vi 
zitus ir vaistus. Jie apskaičiavo, 
kad toks draudimas pareikalaus 
400 mil. dol. priedo.

Nedarbui mažinti ir jo sritį 
ms plėsti įves bedarbių apmoky 
mą specialybėmis. Jaunimui, ei 
nančiam mokslus, jie pridėsia 
kasmet po 40 milionų dol.

Pasisakė už komunostinčs 
Kinijos priėmmą j Junigtines 
Tautas, už Kanados vėliavą su 
klevo lapu, prieš branduolinius 
ginklus ir už savarankiškesnę 
politiką santykiuose su JAV.
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Mažoji Lietuva 
mus visus įpareigoja

RAŠO A. LYMANTAS
Prieš 38 metus, darganotą 

sausio 15 d. rytą. Klaipėdos 
priemiesčių gyventojai iš palė
pių ar kilų augštesnių namų vie
tų stebėjo sukilėlių artėjanč'as, 
tai pakylančias, bėgančias, tai 
vėl sniege griūvančias gretas. 
Prancūzų kalnų šauliai ir mi« 
to vokiškieji policijos daliniai 
tramvajais bei kitomis susisieki 
mo priemonėmis skubėjo iš ap 
kasų ginti miesto cento. Ta die 
ną miesto gyventojai gyveno di 
dėlėje įtampoje.

Sukilimo banga buvo pasie 
kusi Klaipėdos miestą jau sau 
šio 11d. Sukilėliu tačiau dar bū. 
ta per mažai, kad galėtų pre 
dėti veiksmus prieš miesto įgu 
lą. Vengdamas bereikalingu 
komplikacijų, sukilėlių vadus 
Jonas Budrys, pasiuntė į miestą 
parlamentarą, kuris sukilėlių va 
dovybės vardu pranešė prancū 
zų komisarui Petisne. kad suki 
lėlių veiksmai nesą nukreipti 
prieš prancūzus, o tiktai prieš 
vokiečių direktoriją. Petisne su 
kilėlių reikalavimą atmetė ir t,a 
reiškė, kad karo veiksniams pra 
sidėjus, visą valdžią perėmė pra 
ncūzų ginkluotų pajėgų viršl 
ninkas, majoras Thibot. Gavęs 
tokį atsakymą, Budrys antrą 
kartą pareikalavo įsileisti sukili 
liūs į miestą ir perspėjo, kad 
priešingu atveju jis pradėsiąs 
karo veiksmus.

Prancūzai, sumobildavę poli 
ciją ir apginklavę savanorius 
vokiečius, užėmė visas svarbes 
nes strategines pozicijas. Sau 
šio 15 d., 3 vai. ryto sukilėliai 
užėmė Sendvarį ir paėmė į ne 
laisvę prancūzų leitenantą boa 
lier, 5 kareivius, būrį vokiečių 
savanorių ir 9 kulkosvaidžius. 
Pramušę lokiu būdu prancūzu 
gynybos liniją, sukilėliai anks 
ti rytą pradėjo užimti Klaipė 
dos priemiesčius. Matydami 
jog nepajėgs atsilaikyti sukilę 
lių puolimui, prancūzai ir vo 
kiškleji policijos natiniai skubu 
jo ginti miesto centrą. Bet it 
tai buvo jau per vėlu. Sukilėlių 
rankinėms granatoms krintant 
pro langus į prefektūrą. Klaipė 
dos okupacinė prancūzų vai 
džia pasidavė.

* *
Taigi, prieš 38 i-ie.u. bei .♦ 

dalinai išsipildė daugiau negu 
500 metų gaivinamas lietuviu 
tautos troškimas. Nuo tos cic 
nos apie 16 metą Klaipėdos ir 
Rambyno kraštas gyveno benu 
ru visų lietuvių gyvenimu.

Sausio 15 d. visoje Lietu v o 
je. o ypatingai Klaipėdoje bu 
vo iškilmingai švenčiama su pa 
maldomis, paradais, žuvusiųjų 
pagerbimu ir iškilmingu aktu. 
Ta diena buvo ir šiandien yra 
didžiausia Mažosios Lietuvos 
šventė. Sausio 15 d. yra vie 
nas iš skaisčiausiu ir negelstan 
čių Lietuvos istorijos lapų. 3i 
diena mums liudija, kokia nu 
si, pilna pasiryžimo ir pašiau 
kojimo buvo lietuvio dvasia 
anomis kritiškomis 1923 m. sau 
šio dienomis. Tuomet dar oku 
panto nekankintas ir neišpriu 
vartautas Lietuvos poetas. An 
tanas Miškinis, savo eilėse, s<ai 
šio 15 d. proga rašė apie šautu 
vus ant pečių užsikabinusius 

laukininkus ir žvejus, apie akį 
baltumu veriančias sniego pus 
ms. apie Šilutėje, Rusnėje bei 
kituose kaimuose susninkusius 
vyrus, kurie krimto sausą ph’ 
tą ir gulėjo apkasuose... Šių s'i 
kilėlių ir savanorių - kūrėjų dva 
sios vėliau skaudžiai pasigedo 
me Nepr. Lietuvos sunkiausio 
je valandoje...

Sausio 15 d. turi ypatingą 
reikšmę ir prasmę. lą dieną 
pradėjome jungti tų sričių iic 
kanas, kuriose nuo amžių gyve 
no senos ir galingos lietuvių gi 
minės. Ir lietuviai nesnaudė. 
Kai tik Versalio sutartimi Me.ž. 
Lietuvos šiaurinė dalis buvo ai 
skirta nuo Vokietijos, lietuviai 
Mažojoje Lietuvoje subruzdo. 
Jie visai suprato šio įvykio svar 
bą ir reikšmę savo aspiracijoms. 
Tai ypač atsispindi mažlietuvių 
veikėjų atsišaukimuose ar mani 
lestuose. „Šiandien ar niekad“ 
yra 1923 metų pagrindinis lie 
tuvių šūkis.

Bet buvo ir tokių žmon ų, ku 
rie nors ir geide Maž. Lietuvos 
sričių sujungimo su Didž. Lie 
tuva, bet labai abejojo, ar toks 
žygis pasiseks. Dar kiti išvadt 
no Maž. Lietuvos veikėjus ro 
mantikais ir fantastais. Neina 
žai svyravo ir tuometinė Lie’u 
vos vyriausybė. Bet tokių ou 
vo nedaug. Užsigrūdinę Maž. 
Lietuvos veikėjai nepasidavė 
pesimizmui, bet išnaudojo isvo 
rijos jiems suteiktą progą ir, vi 
sų lietuvių pagelba, įvykdė pir 
mąjį Mažosios Lietuvos žemių 
nors ir ne visų sujungimo sėk 
mingą žygį.

* *
Šiandien istorija mus iš nau 

jo iššaukia. Visa Rytų Piūsija 
atskirta nuo Vokietijos, o Šiau 
rinė Maž. Lietuva rusų okupuo 
ta. Išskyrus atsikrausčiusio oku 
panto, vokiečių ten beveik ne 
bėra. Bet nors susidariusios is 
torinės ir politinės aplinkybes 
dar niekad nebuvo istorijos bė 
gyje tokios palankios Maž. ir 
Didž. Lietuvos sujungimo rti 
kalavimui. tai tačiau, kaip ir 
anais 1923 m., būtų per diąsu 
teigti, kad busimieji Europos 
pavergtų tautų išlaisvintojai su 
Lietuvos valstybės atstatymu iŠ 
karto teigiamai išspręstų ir Ma 
žosios Lietuvos problemą pagal 
lietuvių tautos šimtmetinius troš 
kimus. Jau šiandien kiekyje 
nam aišku, kad visas Maž. Lie 
tuvos likimo palankus ir teisė 
tas sprendimas ne tik ateityje, 
bet ir šiandien surištas su kovo 
mis. Tačiau nežiūrint ir koKias 
priemones likimas uždės lietu 
viui panaudoti siekiant Maž. 
Lietuvos sričių prijungmo, tam 
bus reikalingas visos lietuvių 
tautos užnugaris. Lietuvių tau 
ta turi būti paruošta, kad be 
abejonių statytų ir remtų sa \ 
pagrįstus reikalavimus. Kiek 
vienam lietuviui turi bull aišku 
ir suprantama, kad keliamas 
Maž. Lietuvos atvadavimu 
klausimas visų pirma turi paten 
kinti lietuvių tautos troškimą 
prijungti prie atkurtos Lietuvos 
valstybes ne svetimas, bet likti 
sius svetimoj valdžioj savas 
žemes. Antra — kiekvienas lie 
tuvis turi suprasti ir įsisąmomn

I 
Darbščiąjam valdybos nariui

IGNUI ŠAJAUKAI ir ADELEI MALČIŪTE1 
sukūrusiems lietuviškos šeimos židin), 

saulėtos ateities linki

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
St. Catharines Skyriaus Valdyba.

Sukurus šeimos židinį

IGNĄ ŠAJAUKĄ 
ir

ADEL£ MALCIŪTĘ
saulėto gyvenimo linki

K. Baronas.

K. BARONAS.

25 dienos Europoje
(Kelionės įspūdžiai)

9.
LABAI SVEIKA PABŪTI AUGŠTAI KALNUOSE

Dar tą patį popietį nuspren 
džiau palaipioti kalnais, p?si 
rinkdamas Schoenbeigo vals 
čiaus miestelį, esantį nuo mano 
viešbučio 1 km atstume. Pus 
antros valandos laiko užėmė jis 
man pasiekti siaurais kalnų ta 
keliais. Vedamoji autostrada p;, 
keitė jį iš pagrindų: daug Iš 
griautų namų, medžių. Siau 
rom bažnytkaimio gatvelėm zu 
ja sunkvežimiai, traktoriai ir 
kranai. Prie didelės bažnyčios 
randu Austrijos katalikiško jau 
nimo atsišaukimą, kviečiantį 
melstis už komunistinio pašau 
lio pavergtas tautas - valstybes: 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Veng 
riją ir t. t. Norėjau jį pasiimti 
atminčiai ir bendrai, su vietos 
parapijos klebonu tuo reikalu 
plačiau išsikalbėti. Deja, pas1 
beldus į duris, niekas man ncat 
sakė.

Ir taip, diena dienon, kiek 
vieną vėlyvą rytą(iš miegopaza 
dindavo karvių pakaklėse kabą 
skambučiai), keliaudavau tai į 
vieną, tai į kitą kalnų pusę ir 
grįždavau tik vakarienei į na 
mus. Grožėdavausi kalnų vaiz 
dais, o pasikėlęs elektriniu krep 
šių (Patscherkofelbaniij,iŠ įgis 
vietovės į 2 km augštį pačiu In 
nsbrucko miestu (apie 100 tū 
kstančių gyv..) Bene įdomiau 
šia to miesto dalim reiktų laiky 
ti senamiestį, stebuklingai išli 
kusį nesubombarduotą. Būdui 
gi siauri ir augšli namai, pagrą 
žinti tirolišku menu. Šventųjų 
paveikslai - statulos ir arkados 
gerokai jį skiria nuo Vokieti 
jos didmiesčių Bendrai. Inns 
bruckas sudaro iabai simpatis 
ko ir mielo miesto vaizdą. Tad 
tikiu, kad 1964 m. žiemos ohm 
piniai žaidimai sutrauks rekor 
dinį ir sportininkų ir turistų 
skaičių, nes jis yra tikrai vertas 
visų dėmesio. Lankydamas jį 
kiek ilgiau užtrukau „Goldener 
Adlcr“ viešbutyje, Įsteigtam 
1390 m. ir nuo pat pradžios 

WINDSOR, Ont.
TURIME NAUJA VALDYBĄ

Gruodžio 4 d. susirinkime bu valdyba taip: pirm. E. Butavi 
vo išrinkta nauja apyl. valdv čienė; vicepirm. ir sekretorius 
ba. Iš susirinkime dalyvavusių V. Kačinskas, iždininkas St. Pa 
31 asmens, buvo išrinkta nauja kauskas, vald. narjs Kultūros

Poniai TRUMPAUSKIENEI, dukroms Beatai Janinai 
PUODŽIŪNIENEI ir Ramutei STVERAK su šeimomis, 

jų mylimam vyrui ir tėveliui
A. f A.

M. DR. RIŠARDUI TRUMPAUSKUI 
staiga mirus, gilią užuojautą reiškia

J. Dalmantas.

ti, kad atsidarius naujems. di 
džiuliams jūros keliams į platu 
jį pasaulį, išsispręs didžiulė he 
tuvių tautinė jūros problema, 
kurios ypatingos reikšmės Lie 
tuvos politiniam ,ir ekonomi 
niam svoriui jis gal šiuo metu ir 
permatyti nepajėgia.

* ♦
Kovoje už visos Mažosios 

Lietuvos atgavimą svarbu rem 
ti ne tik žygius, daromus dip 
lomatinėje plotmėje, bet ir pa 
čių mažlietuvių veiklą Kiekvie 
nam betuviui turi būti aišku, 
kad susidarius palankioms sąiy 
goms, pirmieji turės kelti balsą 

tvarkomam tos pačios giminės. 
Jo nuosavybė perduodama is 
kartų į kartas taip, kad jis į 
svetimas rankas nepatenka. B- 
veik

600 metų senumo viešbutis 
matė savo patalpose Goethę, 
H. Heinę, Schillerj ir kt. pa 
šaulio garsenybes. Apie atsilan 
kiusius garbingus svečius bylo 
ja lauko puseje įmūryta marmu 
rinė lenta su pavardėm. Viešbu 
čio viduj yra ,,Goethe Stube“. 
„Schiller Stube“. Tai svccaines. 
kuriose vakarais šie žymūs rasy 
tojai sėdėdavo, o gal ir kurdą 
vo. Dabar, vakarais, prie kavos 
puodelio, pyragaičio, gali pasi 
klausyti citrų, tirolietiškų dai 
nų. Kitos įdomesnės vietos 
(vertos atžymėjimo) būtų — 
auksinis stogelis iš 16 amž., 
miesto rotušės bokštas (viskas 
senamiestyje, netoli to viešbu 
čio), kiek toliau — pergalės 
vartai, du muzejai.

Grįždavau į savo viešbutį tik 
tamsoj, gerokai išalkęs, tačiau 
nejausdamas jokio fizinio nu • 
vargio. Sveikas, tyras kalnu 
oras stiprindavo visą kūną, pn 
duodamas daugiau jėgų, dau 
giau energijos. Vakarienę vai 
gydavau ne vienas. Senas šeimi 
ninkas. buv. Austrijos - Veng 
rijos imperijos vyr. leitenantas 
įeidavo į svetainę. „Gruess 
Gott“ ir „Mahlzeit“ žoužiais, 
pastatydavo itališko vyno ant 
stalo, pradėdamas pasikalbėji 
mą nuo Kanados gyvenimo, pa 
saulinės politikos, baigdamas 
Austrijos valstybes klausimais. 
Ir taip vieną vakarąmums b<_ 
sišnekučiuojant, įėjo augštas. 
juodbruvis, daugiau itališko ti 
po. Paklausė jis kambario nak 
vynei. Nurodžius šeimininkui 
kambarį, jie abu grįžo kalbėda 
mi tirolietiškų akcentu. Pasi 
rodė — iš Italijos Tirolio, aust 
ras. sunkvežimių vairuotoja'*, 
negalįs dėl miglų važiuoti į 
Miuncheną. Bus daug.

patys mažlietuviai. Jie kėlė »a 
vo basą 1923 m., jie tai dato da 
bar ir turės daryti ateityje. 
Kiek į jų balsą atsižvelgs Euro 
pos galiūnai, mes šiandien neži 
nome. Bet jie patys pirmoje ei 
Įėję turės reikšti savo valią, 
kuria bazuosis visos lietuvių 
tautos ir vyriausybės param;*, 
ir žygiai.

Todėl darniai veikdami ir vic 
ni kitiems padėdami, tikėkime, 
kad išsipildys tie mūsų tautos 
troškimai, kurių realizavimui 
pradžią padarė Sausio 15 d. 
didvyriai.

A. Lym.

ATLIKITE 
DABAR

pasinaudojant

NAMŲ AR ŪKIO 
PAGERINIMO PASKOLA

valdžios remiama 
ir gaunama per jūsų banką.

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ar namo 
viduje, įskaitant garažus ir priestatus.
Taip pat įsigijimas, įrengimams, pataisymams 
ar pagerinimams šildymo sistemos; elektros 
apšvietimo ir motorų sistemai ir vamzdžių įve
dimui ; septiniams tankams bei prijungimui prie 
kanalizacijos; antrosioms durims bei langams, 
tinkleliams bei nuo saulės užuolaidoms;
Taip pat dažymams, išpopieravimams ir bend
rai remontui; šulinių kasimui ar pagerinimui «.• 
kitiems namų pagerinimams.
NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS vra 
duodamos žemiausiomis palūkanomis — iki 
$ 4.000 ir iki 10-ties metų išsimokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukitės savo banke ir atli
kite tai dar šią žiemą, kada meistrai ir medž a- 
ga yra prieinami.

ŪKININKAI
Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO 
PAGERINIMO PASKOLAS gaunamas per 
jūsų bankus iki $ 7,500 ir iki 10-ties metų iš
mokėjimui. Paskolos padargams, gyvuliams 
ir taip pat plataus masto namų pagerinimui.

Issued by Authority of 
Hon. Michael Starr, 
Minister of Labour

reikalams Alb. Tautkevičius ir 
vald. narys parengimų reika 
lams. L. Mištautas.

Gerai, kad galėjome sudaryti 
valdybą, nes žmonių Windsure 
yra labai sumažėję ir dar ma 
žėja. Jau turi vizas išvažiuoti į 
Ameriką kus. V. Rudzinskas ir 
St. Pikšrys su šeima; kiti laukia 
vizų, kurias gaus šiais metais. 
Apie kokią nors didesnio mąsto 
veiklą sunku ir pagalvoti. Mes 
esame prie Detroito, tai dėl to 
galime tik džiaugtis, nes ten 
dar gauname savo lietuviškai 
sielai peno.

Naujoji apylinkės valdyba

JUOKDARIAI.
ATVIRAI OKUPANTIŠKAI

Mizara ir kiti Lietuvos oku 
pacijos gyrėjai vis dar bando 
įrodniėti, kad Lietuva ne oku 
puota, o štai sovietinis Stasys 
Šėrūnas „Tėvynės balso“ 96 
(367) nr. rašo, anot jo „iš vi 
šiem* laikams nugarmėjusios 
Lietuvos“. Šėrūnas rašo atvirai 
ir tiesiai. Ačiū Lietuvos okupa 
cijos ir rusiškojo kolonializmo 
tarnui už atvirą žodį. Komenta 
rai nereikalingi nei Mizarai, nei 
Andruliui, nei Bimbai.

AUKŠTUOLIS, BET 
ŽEMAREGIS

„Liaudies balso“ gr. 2 d. n- 
ry N. Aukštuolis bando pajuok 
ti Kardelį, kad jis svajojus lai 
kus. kada nebus išnaudojimo, 
karų ir visi žmonės tuiės laisvę 
ir galės gerai gyventi.

Mandrapypkis mano, kad 
kiekvienas eilinis žmogus to lau 
kia, tat nebūtų, rodos, iš ko 
juoktis.

Bet jeigu N. Aukštuolis šai 
posi, tai matyt, kad jam tas ne 
patinka. Nepatinka, nes jis žavi 
si dabartiniais komunistais, ku 
rie veda karus, juos visur kurs 
to; kalba apie kolonizmo pa 
naikinimą, o patys laiko paverg 
tas tautas ir siekia dar daugiai 
pavergti. Darbininkus laiko pus 
badžius, beteisius, nuskurusius. 
Visa, ką darbininkas savo dai 

bu uždirba, viską kiša į ginklus

0046

ruošė nauju metų sutikimą, bet 
jį negalima vadinti viešu, sės 
privačiame skiepe (dėl mažo 
galimų dalyvių skaičiaus), ir 
be viešo visiems prieinamo skd 
bimo. Taigi ne visi ir galėjo ži 
noti. Tas pat buvo ir su Kalėdų 
eglute vaikams. Nebuvo žino 
ma, ar Kalėdų eglutė bus, o jei 
bus, tai kur; ar bus kokia pro 
grama, ar ne. Tik vėlai sekma 
dienio vakare sužinita, kad Kt» 
ledų eglutė bus salėje.

Parengimus reikėtų skelbti, 
kad žmonės galėtu pasinauaoti.

Lk.

karo amuniciją. Kolonizuotas 
tautas laiko beteisėmis. Žmo 
nėms neleidžia laisvais rinki 
mais išsirinkti sau valdžią. Kas 
penkeri metai nuvertina valiu 
tą ir tuo žmones apiplėšia. Ko 
ks gi čia panašumas į Kardelio 
svajones?

LAIŠKAS 
MANDRAPYPKIUI

Kilnus Mandrapypki. Turiu 
malonią pareigą savo ir kolegų 
vardu pagirti labai gerą dailinin 
ko A. Žmuidzinavičiaus pasirv 
žimą surinkti velnio tuziną vėl 
nių ir grąžinti juos mums j pek 
lą. Pagirtina ir Tamstos talka 
kolekciją papildyti Kanados ir 
JAV velniais. Bet jūs abu daro 
te klaidą, kad ton kolekcijon 
neįjungiate pačių įdomiausių 
egzempliorių. Jeigu kolekcijoje 
yra Žiugžda, Sniečkus, SLicks 
ir kiti, tai gi jais valdo Drau 
gas Nikita.

Mažiukas Kipšiukas.
Mandrapypkis į šį priekaištą 

turi pastebėti, kad be reikrio 
Mažiukas Kipšiukas susirūp* 
nęs, nes jeigu dail. A. Žmuidzi 
naviČius sugebėjo surinkti veik 
pusei peklos velnių kolekciją, 
tai jis ougebės sugaudyti ir pu 
čius „vertingiausius“ egzemp 
liorius - belzebubus ir patį huci 
pierių.

Mandrapypkis.
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ŠALTINIUS
PARTIZANAI IŠKELIAMI J PANEVĖŽIO APYLINKES.

POKARINIS LIETUVOS STALO TENISAS ,

MŪS'uf^S'PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

,,Weltbild” korespondentas 
Norin E. Gun pateikė eilę klau 
simų, rinkimus laimėjusiam J. 
Kennedy. Busimasis preziden 
tas John F. Kennedy atsakė į 
klausimus:

— Ar jūs manote keisti visą 
JAV užsienio politiką?

— Esame pasiryžę vesti aiš 
kią. tvirtą ir judrią politiką, ku 
ri labjau tiktu gyvam judėjimui 
pasaulyje. Stengsimės atitiesti 
praeities klaidas ir tuo pačiu pa 
kelti JAV prestižą.

— Ką jūs laikote Eisenhowe 
rio politikos klaidomis ir kokias 
manote daryti pataisas?

— Ligšiolinė administracija 
yra gerokai pakenkusi JAV 
prestižui. Visatos tyrinėjimuose 
Amerika yra aplenkta kitos 
valstybės. Politikoje su Kuba 
yra padaryta stambių klaidų. 
Mano pirmas žingsnis bus per 
organizuoti valstybės departa 
mentą... Noriu matyti JAV dip 
lomatus gerai mokančius sveti 
mas kalbas ir sugebančius ma 
tyti ir išgirsti, kas reikia.

— Koks yra jūsų nusistaty 
mas Berlyno klausimu?

— Niekad nesutiksime leis 
ti, kad Barlynas patektų komu 
nistų valdžion ir tuo būdu su 
sidarytų grėsmė vokiečių fede 
ratinės respublikos saugumui 
bei laisvam pasauliui. Kai mes 
kovojame už Berlyno laisvę, 
tuo pačiu kovojame už laisvę 
New Yorko ir Paryžiaus. Vi 
sas pasaulis težino, kad mes dėl 
Berlyno kovosime... Netrukus 
aš ketinu tą narsųjį miestą ap 
lankyti. f

— Kokia yra jūsų pažiūra į 
Oderio - Neisės sieną?

— Apie Vokietijos sienas 
galima kalbėti tiktai ryšium su 
taikos konferencija. Mes esame 
už laisvę kiekvieno Europos 
krašto; esame priešingi komu 
nistų įtakai, kuri remiama jėga. 
Niekada nepritarsiu tokiam ko 
mpromisui, kuris reikštų ryti 
nės Vokietijos pavergimą ar So 
vietinį kolonializmą. Taipgi esu 
priešingas pavergimui kitų sa 
telitinių valstybių. Aš nepripa 
žįstu ir Baltijos valstybių anek 
sijos. Turiu vilties, kad tvirta, 
veikli ir tikslinga JAV politika 
prives prie susitarimo dėl Ber 
lyno ir prie Vokietijos susivie 
nijimo.

— Kokios esate nuomonės 
Quemoy ir Matsu salų klausi 
mu?

— Matsu ir Quemoy salas 
ginsime, kiek tai bus reikalinga 
išlaikyti Formozos nepriklauso 
mybei. Nieku būdu jų neaple. 
sime, spaudžiami priešų ugnies.

— Kaip jums atrodo Kubos 
reikalai?

— Mes turime Kubos žmo 
nėm ir mūsų draugam pietų 
Amerikoje aiškiai parodyti, kad 
Castro lošia pavojingą rolę. Ko 
munistų infiltracijai visame pa 
šaulyje turime padaryti gulą .. 
Pietų Amerikos kontinentas, 
gaila, praeityje buvo apleistas. 
Jam skirsime tokį pat dėmesį, 
kaip ir kitiem pasaulio kraštam.

— Ar neketinate mažinti ka 
rinių jėgų Europoje?

— Kreipsiuos į Europos vals 
lybes, kad jos pasiimtų dalį at 
sakomybės tam žemynui ginti. . 
Prašysiu taip pat Kongresą skir 
ti daugiau lėšų karo aviacijai 
sustiprinti, kad ji be paliovos 
budėtų ir būtų pasiruošusi at 
remti staigų užpuolimą. Prašy 
siu taip pat kreditų naujom Po 
liarinėm raketom... Mes turi 
me labjau sustiprinti karines jė 
gas ir modernizuoti ginklus.

— Ar manote pratęsti ato 
minių bandymų paliaubas?

— Jei reikalaus Amerikos gy 
nimas, mes vėl pradėsime ato 
minių ginklų bandymus. Bet aš 
tikiuosi, kad su Sovietais bus 
dar galima susitarti. Esu pasi 
ruošęs susitikti su Chruščiovu, 
tačiau tik ta sąlyga, kad būtų 
tam tinkamai pasiruošta. So vie 
tai visų pirma turi įrodyti gerą 
valią.

— Ar manote, kad su Sovie 
tais galima susitarti?

— Jaunoji sovietinė genera 
cija, gal būt, yra tos pažiūros, 
kad susitarimo sunkumai tarp 
Sovietų Rusijos ir JAV nėra 
tokie neįveikiami, kaip mano se 
noji generacija... Sunkumai ky 
la iš to, kad sovietai dedasi ki 
tus prašokę atomine jėga, ir 
tai jie naudoja kaip spaudimo 
priemonę... Bus nelengva kai 
ba ir dėl tarptautinės narinių 
jėgų kontrolės, bet, manau, ga 
Įima ir reikia jieškoti palankios 
susitarimo bazės.

— Kaip tad vaizduojatės 
ateitį?

pergyveno stiprią krizę. Tiesa, 
lietuviai buvo laikomi geriau 
siais žaidėjais visoje SS goję, 
tačiau tarptautinėje arenoje (sa 
vaime aišku, dalyvaudami pa 
vergėjo vardu), jokios rolės ne 
vaidino,, pralaimėdami silpniau 
siems užsienio žaidėjams. Lietu 
vos vardas prieškariniais metais 
drebinęs viso pasaulio stalo te 
niso tvirtoves (Vengriją, Ang 
liją, Lenkiją) buvo jau beveik 
užmirštas. Užmiršti ir Lietuvos 
žaidėjai, nes SS-ga į šią sporto 
šaką beveik jokio dėmesio ne 
kreipė. Tik vėliau, pamačius, 
kad ir su stalo tenisu, su lietu 
viais žaidėjais, galima daryti 
propagandą, pradėjo mūsiškius 
„glamonėti”, ištraukdama į vie 
šą gyvenimą N. Lietuvos lainų 
žaidėjus — Variakojį, Dzindzi 
liauską, Vitartaitę ir įsakė jiems 
paruošti naujų žaidėjų. Tokiu 
būdu, iškilo naujos pavardės, 
atsirado nauji veidai SS-gos st**, 
lo teniso gyvenime: A. Sauno 
ris, R. Paškevičius, N. Rama 
nauskaitė, L. Balaišytė ir tt., ku 
rie pradėjo garsinti SS-gos var 
dą užsienyje. Po silpnų pasiro 
dymų Europos pirmenybėse Bu 
dapešte, mūsiškiai jau daug ge 
riau vasirodė pereitais metais 
Belgrade, kur lamėjo Europos 
vicemeisterio vardą dvejete ir 
vėliau įveikė Švediją su Anglį 
ja. Ir štai vėl neseniai mūsų žai 
dėjai nugalėjo Čekijoje ir Vii 
niuje Lenkijos meisterį (tikru 
moję Lenkijos rinktinę) net 5
I. Rusai „įvertina” gražius mū 
siekių pasirodymus, suteikda 
mi lietuviams „garbę” dalyvau 
ti gausiausiai visos SS-gos indi 
vidualinėse pirmenybėse, nes 
šioms varžyboms iš lietuvių pa 
skirta net 19 atstovų, kai tuo 
tarpu latviams tik devyni, es 
tams — keturiolika, o pačiai 
Rusijai — 17.

BE LIETUVIŲ RUSAI NE 
GALI GYVENTI

ir lengvojoj atletikoj. Maskvos
J. Stalino vardo kūno kuitūros 
instituto salėje buvo visis SS 
gos trenerių pasitarimas, kuria 
me taipu pat sudaryta SS-gos 
lengvosios atletikos rinktinė. J 
ją tapo pašaukta net 12 lietu 
vių: B. Kalėdienė, B. Rimkevi

— Mes darysime taip, kad 
pasitarnautume taikai pasauly 
je... Mes dar labjau stiprėsime 
ir kelsime krašto gerovę... Ame 
rika pradės judėti. (D;. 

čiūtė, A. Stančiūtė, J. Treigie 
nė, A. Baltušnikas, V. Jaras. 
A. Varanauskas, A. Vaupšas A, 
Zablovskis, F. Karoblienė, V. 
Selenis, J. Pipynė. Jeigu jau 
kalbame apie paramą, kok’ą 
duoda Lietuvos sportininkai S. 
S-gos rinktinei, negalima būtų 
užmiršti rankinio. Mūsų mote 
rys yra meisterės, o vyrai pri 
skaitomi prie stipriausių koman 
dų, tad nenuostabu, kad mūsj. 
kiai buvo vakviesti į Maskvą 
sužaisti draugiškas rungtynes 
prieš visą SS-gą, kuri ruošias' 
pasaulio pirmenybėms. Pirmą 
kartą puslaikį žaidė Vilniaus 
rinktinė, kuri pralaimėju 7.4, 
tačiau antram kėlinyje įėjus 
Kauno KKI komandai, rusai 
mūsiškius įveikė 27:17 lygiai 
kaip ir kitos dienos rungtynėse 
23:12. Tiesa, visos SS-gos rink 
tinėje žaidė vilnietis Macežins 
kas.

Pereitų metų gruodžio mėn. 
26—28 d. d. Vilniaus Filhar 
monijos salėje buvo Lietuvos 
mokytojų suvažiavimas. Jam- 
dalyvavo ir

KŪNO KULTŪROS 
MOKYTOJAI,

kai kuriems įteikiant net meda 
liūs už gerą darbą. Minimi yra 
Ukmergės gimnazijos direkto 
rius A. Atamaljan’as (jis yra 
respublikinės kategorijos gim 
nastikis teisėjas), Lietuvos TS 
R. Švietimo ministerijos fizinio 
lavinimo sk. viršninkas ALra 
mas Starovolskis ir kt. Kokius 
pagrindinius uždavinius šis su 
važiavimas iškėlė mokytojui, ta 
me tarpe ir kūno kultūros mo 
kytojui? Pirmiausiai kūno kui 
tūros mokytojas turi jautriai at 
siliepti į partijos ir vyriausybės 
nurodymą, komunistiškai auk 
lėti jaunąją kartą. Aišku, be par 
tijos žinios, net ir plaukas nj 
gali nukristi nuo sportininko 
galvos! (Ir Atamaljan ir Staro 
volskij — ne lietuviai, o jie gi 
valdo reikalus. Red.).

Pabaigoje, reikia pranešti ge 
riausius 1960 m. Lietuvos spor 
tininkus, kurie vakarų pasaubo 
pavyzdžiu, buvo išrinkti ,,Spor 
to” laikraščio skaitytojų. Bal 
savime dalyvavo 1130 skaityte 
jų, kurie nustatė tokią dešimties 
geriausių sportininkų eilę: 1) 
Jukna — Bagdanavičius (irk 
luotojai, laimėję Romos ciūn 
pjadoje antrą vietą), 2) B. K; 
lėdienė (Romos olimpiadoj; 
trečioji vieta jieties metime),

Nukelta į 7-tą psL

Taip mus nuleido reikiamo 
je vietoje. Netrukus susiremta 
visi. Visi nušokome laimingai, 
be mažiausio susižeidimo. Mus 
atvežė, matyt, dideli tokio dar 
bo svecialistai. Paskubomis už 
kandame. Teka saulė. Jieškome 
tinkamos vietos poilsiui. Po ku 
jomis šnara rudens šalnų pal.ąs 
ti lapai, virpa samanos, girgž 
da kankorėžiai.

Daugelis mūsiškių puikiai pa 
žįsta šį mišką: ne sykį Čia mal 
kavo, rinko uogas, giybus. Iš 
čia ir iki Užubalių — ranka pa 
sieksi. Bet šiandien Ūlos guia 
man pasirodė kažkokia sveti 
ma, nejauki ir ošia, regis, net 
grąsinančiai.. .

. . . Mano draugai po kelio 
nės ilsisi, o aš negaliu užmigti. 
Pasiekia ranka ir pajudina ma 
no petį. . .

— Bėgam, Antanai, — tylu 
tėliai sako Rūta, — bėgam sa 
kau!

— Nekalbėk niekų, miegok! 
Ir netrukdyk man.

Nusiduodu, kad miegu, bet 
seku kiekvieną Rūtos judesį. 
Vladas pakyla, apsivelka, išima 
iš savo kišenių daiktus, doku 
mentus ir atsargiai juos padeda 
prie miegančio Šilo. Baikščiai 
apsižvalgo ir neria į pakriaušę. 
Aš pašoku ir, spausdamas šaltą 
automato geležį, rikteliu:

— Vladai, kur?
Bet jis neatsako, tik kloniu 

bėga toliau. Aš nuspaudžiu gai 
dūką ir Rūtos įkandin paleidžiu 
dvi trumpas serijas. Mišku nu 
rieda duslus šūvių aidas. Paky 
la draugai, bandome vytis, bet 
bėglio dingsa ir pėdsakai.

— Vis tiek surasime tą žaltį, 
— pasakė vadas. — Pakarsi 
me!

Skubiai turime persikelti į ki 
tą, saugesnę, Rūai ntežinomą 
vietą. Iš Ūtos vokiečių štabui 
perduodame radiogramą. Mus 
priglaudžia Žaliosios miškas. 
Netoli Ropidų kaimo įsitaisome 
slėptuvę.

. . . Tokia buvo kelionė ir 
pirmoji diena Lietuvoje.

Lapkričio 22, pirmadienis
Vakar dalis grupės narių sta 

tė antrąją slėptuvę Daukšėnų 
kaimo pusėje. Kiti žvalgė apy 
linkės. Mane išleido aplankyti 
gimines.

Užubalių kaimą pasiekiau 
apie 10 valandą vakaro. Galu 
daržėmis, patvoriais susiradau 
tėvo sodybą, prisišliejusią neto 
Ii vieškelio. Pro vieną langą kn 

to lempos šviesa. Su neramiai 
plakančia širdimi prislinkau 
prie lango ir pažvelgiau pi;o pta 
skleistą užuolaidėlę. Širdis 
džiaugsmu apsalo, kai pama 
čiau abi seseris. Vadinasi, gy 
vos. Ona, vyresnioji, verpė, 
Pro dvigubą stiklą klausiausi jos 
ratelio durzgimo. Marija, Vik 
riai judindama virbalus, mezge 
vilnonę kojinę.

Atsargiai pasibeldžiau į stik 
lą. Seserys sukluso. Bet tuo lai 
ku ant vieškelio suūžė sunkve 
žirnis, toli skrosdamas tamsą 
ryškiais savo prožektoriais. Aki 
mirką atšokau nuo lango, nu 
bėgau prie kluono ir atsiguliau 
į griovį. Šaudymui paruošiau 
automatą. Bet sunkvežimis pi o 
sodybą praūžė, net ncsulėtinęs 
greičio.

Aš vėl pakilau. Apsidairiau, 
Kažkaip nedrąsu, lyg į svetima 
kiemą būčiau patekęs. Iš naujo 
sėlinu prie lango, bet žiburys 
mirktelia ir užgęsta. Vėl baibe 
nu. Tyla. Pabeldžiu smarkiau. 
Paskui einu prie durų ir klcbe 
nu jas.

— Kas ten? — pasigirsta 
Onos balsas.

— Atidaryk, Onele. . . As.
— Kas?
— Antanas!
— Mes nepažįstame jokio 

Antano.
— Sese, atidaryk.
— Nieko nežinau.
Ir ji pasitraukia. Beldžiu.
— Ko prireikė, žmogau? - — 

pažįstu seniai negirdėtą, bet ne 
pasikeitusį tėvo balsą.

— Tėve!
Pokštelia atstumiama veikė, 

ir durys prasiveria. Glėbesčiavi 
masis, sveikinamasis, ašaros...

Kalbėjomės tamsoje.
Ilgai pasakojau apie save. Pa 

sakiau, kad lankysiuosi dažnai, 
o su Maryte sutarėme vietą, ku 
rioje susitikinėsime kas antrą 
dieną, ir ji man paduos visas 
naujienas. Namiškiai įdėjo 
maisto, drabužių, ir as išėjau. 
Išeidamas padovanojau sese 
rims Lanšau aerodrome gautąjį 
parašiutą. .

Lapkričio 23, ketvirtadienis
Mūsų fronte, kaip sakoma, 

nieko naujo. Tiesa, teko sutikti 
keletą vyrukų, kurie lindi miš 
ke, vengdami tarnybos Raudo 
nojoje Armijoje. „Kovas” įpa 
reigojo agituoti, kad lietuviai 
neitų į rusų kariuomenę. Rei 
kės rašyti proklamacijas, dėl 
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V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

9- 1
— Jei aš būčiau pasiūlęs persikvalifikuoti chirurge, tai 

jūs argumentuotumėt: ,,O kodėl ne endokrinologe?“ Ir taip 
daina be galo. Klausykit, aš jūsų neverčiu. Ir net neagituo 
ju. Aš jums noriu tik gero.

— O kodėl kaip tik man jūs panorote gero, draugas d* 
rektoriau?

— Na, Čia tai jau, atleiskit, aš nė pats nežinau. Kiekvie 
nu atveju, ne dėl tamstos grožio.

— Palikime mano grožį, direktoriau.
— „Draugas direktoriau“, gerbiamoji kolege. Ge-erai... 

Aš jūsų neužlaikysiu. Etatą saugosiu jums dar tris dienas. 
Per tą laiką apsimąstykit, pasitarkit su vyru

— Tik su vyru?
— Klausykit, daktare Barvainiene, jūs jauna, atsipiašant. 

mergička, o aš ir nejaunas žmogus, ir jūsų direktorius. Kuriu 
velnių jūs stengiatės būti arogantiška? Kodėl jūs visą laika 
aip storžieviškai elgiatės? Pasiūliau jums endokmologiją to 

dėl, kad dirbote jau biochemijoj, o tai tam tikra prasme net 
gimininga. Endokrinologas, kuris, reikalui esant, pats gali 
surasti cukrų kraujuje, — tai idealas. Be to, specialybė įdomi 
rami, pritaikyta moteriai. Gautumėt algą, komandiruotė ke 
liems mėnesiams į Maskvą ar Leningradą pasispecializuoti. 
Ką bloga aš jums padariau? O jūs stengiatės mane įgelti. Vie 
ni jūsų žvilgsniai ko verti, o tos intonacijos!

Barvainiene atsistojo.
— Viskas, draugas direktoriau?
— Viskas, drauge gydytoja.
Viktorija išėjo. Koridorius buvo tuščias. Iš kažkurios pa 

latos veržėsi aitrus lizolio kvapas. Kažkurioje palatoje rėkė ii 
gonis. Ūmai iš visų kampų išlindo seserys, samtarės. ėm- iu 
dėti visomis kryptimis, prabėgo gydytojas, tur būt, — budir. 
lis. Ir vėl visi išsislapstė kas sau, ir vėl koridorius liko tuščias. 
Viktorija artėjo prie užsisukimo, pre laiptų, ir lizolio kvapas 
tolydžio didėjo. Ir ūmai aitrus kvapas dingo, tarytum jos 
nosį užgniaužtų kažkieno nematoma ranka, o iŠ akių pasipylė 
Ašaros. ..Ko tu žliumbi, kvaile, juk tai tu pati kalbėjai su 

tuo žmogum, kaip su neraliuotu galviju, nes jis tau nepadarė 
ničnieko blogo“. Viktorija leidosi laiptais žemyn, iš lėto, ne 
matydama pakopų. „Kad tik niekas dar manęs nepamatytų”. 
Ji negalėjo suprasti, ko gi dabar verkia: ar todėl, kad įžeidė 
Adomėną, ar todėl, kad pati įsižeidė? Ir ūmai jai toptelėjo, 
kad gal ji verkia visai dėl ko kito — gal dėl praėjusios nakties. 
O kas gi atsitiko praėjusią naktį? Nieko. Išskyrus tai, kad ji 
suprato, jog jokių gerų jausmų Barvainiui nejaučia. Ir ar tik 
tą naktį suprato? Ir kodėl kaip tik tą, o ne kitą? Ar todėl, 
kad tokia graži ir poetiška buvo sekmadienio diena, o tokia 
proziška naktis? Ar todėl, kad visos ankstyvesnės naktys bu 
vo taip pat proziškos? Ir argi visos? Ir nuo kada jos pasidarė 
vien tik proziškomis?

„Kad tik kas nepamatytų, — vėl pamąstė Viktorija; ji iš 
siėmė nosinaitę ir veidrodėlį. — Viešpatie, kokia aš bais !” 
Jai baugu buvo eiti pi c> pirmojo augŠto koridorių. Ji stovėjo 
laiptų apačioje ir laukė, tarytum per tokią trumpą akimirką 
jos veidas įgaus ramią ir abuoją išraišką. Pirmojo augšto ko 
ridoriuj vyko kaip tik didžiulis judėjimas.

— Kaip jie tenai triukšmauja, — pasigirdo už Viktorijos 
nugaros; ji krūptelėjo, bet neatsisuko. — Jūs nckiūpčiokn, aš 
nesiruošiu jūsų gąsdinti. Negirdėjot, kai lipau, nes, sakau, 
čia pragariškas triukšmas. Klausykit, kolege, o čia kas da 
oar Tai juk mano akys turėtų būti patinusios, nes jūs m-JUe 
įžeidėt, ne aš jus. Jums ir verkti netinka. Nosis kaip bulvė. 
Ką pasakys jūsų vyras?

Viktorija žaibiškai prišoko prie Adomėno, lyg norėda 
ma jam smogti. Jis nė nekrustelėjo.

— Na ir kas iš to, Barvainiene? Palikit jūs mane nuoš-.Iy 
nuo savo šeimyniškų tragedijų. Aš turiu rūpesčių ir be įusų. 
Ir nežaibuokit taip akimis, aš jūsų neišsigąsiu, o kiti — vėl 
nias žino ką dar pamanys. Ir nusiraminkit pagaliau, niekas 
čia jūsų neskriaudžia. — Adomėnas kalbėjo ramiu, rninkš 
tu. žemu balsu. — Tai juk nesveika reakcija — pykti, verk 
ti, vėl pykti.

Jis ją paliko ir nuėjo toliau.
— Nereikia man jūsų etato! Nereikia! — šūktelėjo pri 

durmu Barvainiene. Jos riktelėjimas tučtuojau ją išblaivė. 
„Juk aš tikra isterikė, tikra isterikė", — pasakė ji sau.

Barvainiene bėgte prabėgo koridorium. Kieme švaistė 
si žvarbūs vėjai. Saulė buvo įsisiautusi į tankias miglas, pro 
jas švytėjo neryškus tamsiai raudonas diskas. „Kaip saule 
lydžio metu, — dingtelėjo Viktorijai. Ji jau nebegalvojo 

apie Adomėną. — O Gedukas darželyje greitai pietaus. Nijo 
lė jau grįžo iš mokyklos“. Raktus ji palikdavo pas kaimynu, 
ir toji įleisdavo Nijolę į namus. Ūmai Barvainiene pasiilgo 
vaikų. Ko dar? Gai būt, buto. Ko dar? Laboratorijos. Be* 
ši dunksojo už keliasdešimt žingsnių.

— Koks baisus vėjas, Domicėle, — tarė ji sanitarei, vos 
peržengusi slenkstį, — ašarų pilnos akys, lyg būčiau verkus*. 
Pagaliau aš ir verkiau. Tu taip pat verktum.

— Tai jis toks baisus?
— Kas?
— Direktorius.
— Vėjas, aš tau sakau!
Gretimame kambaryje gydytoja ir Elenutė ėmė kvatoti: 

jos buvo sužavėtos Domicėlės sąmoju.
— Na ir ko jos ten plėšosi? — pakuždėjo Viktorijai į au 

sį Domicėlė. — Durnos jos bobos, nors ir mokytos. Jūs tai 
viena dar nieko sau. Tik neimkit per daug į galvą. Ir tą galvą 
bent susišukuokit, o tai kaip brūzgynas koks. Ir nosis kaip bul 
vė, atsiprašant, neįžeidžiant tamstos. Juoktis tai kiekvienam 
žmogui tinka, kiekvienas gražėja, o verkti tai jau prie veido 
ne kiekvienam. O jums čia dar tris šlapimus atnešė, tik prašė 
skubiai ištirti, bet pas mus gi visada tik skubiai ir skubiai.

Domicėlė atsuko čiaupą ir ėmė plauti mėgintuvėlius. „En 
dokrinologo specialybė, — pagalvojo Barvainiene, — taip, 
tai jau šis tas daugiau, negu skaičiuoti leukocitus šlapime“. Ji 
ėmėsi darbo ir pagalvojo, kad be reikalo ten, ant laiptų, atsisa 
kė šito etato... Bet savimeilė neleido jai atšaukti savo spren 
dimo; ir ji žiūrėjo į gelsvą — tirti atneštą — skystį, o mate 
visai ką kita: keistą sūpuoklę Jaunimo parke, Adomėną, ka 
rantį galva žemyn, ir Tomą Barvainj, įromškai žiūrintį į sū 
puokles, ir abu jie pasidarė jai nepakenčiami, o sūpuoklė kaž 
kur nuo jos širdies ėmė kilti į viršų ir užspaudė jai gerklę.

— Dar atrioglino dvi analizes! — sugriaudėjo prie ausies 
Domicėlė. — Bet daugiau tai jau šiai dienai nconimsiu. Ko 
jūs tokia išblyškusi, daktare?

— Blogai miegojau. Domicėlė. Kitaip tariant — neišsi 
miegojau.

— Rūpestėliai, daktare? Tokia jau moters dalia. Oi, žiū 
rėkit, saulė ir vėl pasirodė! — Ir ji vaikiškai supliaukšėjo del 
nais, gretimame kambaryje vėl nusikvatojo moterys, iš trečio 
kambario, išgirdusi triukšmą, atbėgo bakteriologe, ir Viktor 
jai šovė mintis, kad ant Adomėno ji supyko, galimas dalykas 
ir be reikalo. .. Daugiau bus.
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Pranašavo
TREČIO PRIMINIMO BAISUMĄ

Skandalas
LIETUVOJE DĖL S. NERIES

1858 metais Londone išspaus 
dinti Carienės Jekaterinos para 
šytieji jos gyvenimo atsimini 
mai. Tremtyje gyvenęs tuo me 
tu žymus rusu revoliucionierius 
Gercenas. kurio leidžiamo už 
sienvje laikraščio . Kolokcl" 
vardą dr. Kudirka savajam 
..Varpui" pasiskolino, parašė 
šitokią recenziją:

Isivaiziuok. mielas skaityto 
jau: aplinka, kurion likimas 
įstūmė dideliu talentu apdova 
nota jauną vokietaitę, ianksč,;. 
bet kupinu pasididžiavimo oe> 
karštu jausmu pobūdžiu. Jos 
būklė Peterburge buvo baisi. 
Vienoje nusėje stovėjo jos mo 
tina, amžinai pikta, nuolat Besi 
baranti, godi, šykšti ir kieta vo 
kietė, kuri dukrai dažnai ausis 
apskaldydavo ir pasisavindavo 
ne jai skirtas gražesnes drapa 
nas. Kitoje pusėje stovėjo ca 
rienė imperatorienė E’zbieu 
neišauklėta ir nuolat bubenanti 
pikčiurna, dažnai girta, labai 
pavydi, sekanti kiekvieną jau 
nos caraitės žinp'sni, gaudanti 
kiekvieną jos žodj.

Rūmuose jaunuolė gyveno 
kaip kalėjime. Nieko negalėjo 
daryti nepasiklaustisi. Jei nra 
virkdavo dėl tėvo mirties, carie 
nė paliepdavo; Gana! Jei susi 
draugaudavo su tarnaite, šią 
tuojau atleisdavo. Jei nusišypso 
davo tarnui, jį tuojau atstatyda 
vo.

Jos santykiai su sosto jpėdi 
niu, jos vyru, buvo begėdiški 
ir ją žeminanti. Jis jai atvirai at 
nasakodavo visus savo meu.š 
kus prietikius su kitomis mote 
rimis. Būdamas girtuoklis nuo 
10 metų amžiaus, vieną naktį 
girtas atėjęs, žmonai ėmė paša 
koti apie gražumą Bireno 
(premjero) dukters kūno ir ios 
meiliškumą. Jekaterina nusida 
vė mieganti, tai jis ją kumštimi 
išbudino klausytis pasakojimų. 
Šis latras laikydavo pas save šu 
nų rują, kuri prismardindavo 
miegruimį. jis pakorimu mėgda 
vo bausti pasigautas žiurkes ir 
sakydavo tai darąs pagal ,,karo 
įstatymus“.

Tai ne viskas. įžeidęs ir išnie 
kinęs veik visus šios jaunos mo 
terš jausmus, jis pradėjo ją tvir 
kinti. Jau carienė jai nesykį pri 
minė, kad įpėdinių neturėjimas 
esanti netvarka. O kambarinė 
Ščeglokovienė tiesmukai prikal 
binėjo (valstybės labui) pamirš 
ti doros varžymus ir prisiimti 
laikinai vyru kunigaikštį Solti 
kovą ar Narškiną. Ką gi — bū 
simoji carienė apsimetė nieko 
nežinanti ir prsiėmė netik tuos 
du, bet priedu ir Poniatowski, 
kurį vėliau — Lenkijos - Lietu 
vos karaliumi iškėlė. Taip prasi 
dėjo jos palaidumas — nusitę 
sės per 40 metų.

Jos atsiminimų išspausdini 
mas carams, be abejojimo, bus 
labai nesmagus, nes įrodys, kad 
jie visai ne Romanovų ir net ne 
vokiečių Hollsteino Gottoipo 
kungaikŠČių kraujo, bet. kaip 
Jekaterina tiesmukai ir pasako 
— caro Povilo tėvas buvo Sei 
gijus Soltvkovas. Dabarties ca 
rai, reiškia, net ne romam-vų 
kraujo!

Atsiminimus skaitydamas pa 
sigendi Rusijos liaudies, Tarv 
•um. jos nėra. Carienė gyveno 
sau Žiemos rūmuose savitame 
pasaulyje, kurį suko savita ad 
ministracija ir kariškiai. Plau 
kė. tarytum, laive jūrų pavir 
Šių, nesusisiekdama su gelmė 
mis. Tai buvo valstybė valsty 
bėję. Viskas būdavo pavidalina 
ma vokišku pavyzdžiu ir buvo 
rusų tautai ižmauta tartum ko 
kio nugalėtojo. Carienės rū 
mai buvo, tartum, milžiniška ka 
reivinė, kur raštinė tvarkyt;, 
kaip karo Jaukas: vieni isakir.ė 
jo, kiti patylomis pildė. Žmomš 
kesni jausmai teprasiverždavo 
lovoje ir prie stalo. Rūmus sau 
gojo trys sargybinių eiles, o 
puošniuose kambariuose, tilt 
nuo šnipų ir policijos akių, mie 
gruimio patamsiuose, ar prie 
puotos stalų, būdavo sprendža 
mas Rusijos likimas.

Todėl jaunai, iš Vokietijos 
atgabentai carienei, nebuvo net 
reikalo žinoti, kad pasaulyje vra 
toks dalykas, kaip jos pavaldi 
niai — liaudis, kuri gyvena n. 
išbrendamuose purvuose ir snie 
guose. Carienė tik tada patyrė, 
kad turi liaudį, kai sukilo Pu 
gač'ovas ir pagrąsė paimti 
Maskvą. Pugačiovą nuramt 
nūs, Žiemos rūmai vėl liaudį pa 
miršo. Ir gal ilgai būtų ją pa 
miršės, jei ne Napoleono puoli 
mas. Liaudis vėl sukilo ir iš 
vienos pusės atsisakė priimti 
prancūzų durtuvais nešamą iš 
laisvinimą iš baudžiavos, iš ki 
tos žygiavo iki mirties apginti 
tėvų kraštą, kuris nieko kito 
jiems nesiūlė tik baudžiavą, pa 
žeminimą, skurdą ir carų pamir 
Šimą Žiemos rūmuose.

Tauta valdovams save jau du 
syk priminė. Tikėkime, tree?’ 
sykiu save primindama, valdo 
vai ilgai jos nepamirš!

Vyt. Sirvydas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Valencijos lietuaių BIULE 

TENIS, i960 m. gruodžio 15 
d. Nr. 3(14). Leidžia Venecue 
los lietuvių savišalpos bendruo 
menės Valencijos apylinkės vai 
dyba. 14 psl. Redaguoja Dr. 
P. Neniškis. Adresas: Calle Lo 
pez Latoushe 100-231 Vaien 
čia, Edo, Carabobo. Venezuela.

RAŠYTOJAS, PUBLICIS 
TAS, ŽURNALISTAS

Bronys Raila,
kaip tenka patirti, yra užsirr.o 
jęs nudirbti daug rašto darbų, 
ir tai ilgai netrukus. Po „Tam 
šiaušia prieš aušrą" turįs išeiti 
antras šios serijos tomas. Seka 
mai Br. Raila yra sus plana 
vęs išleisti „Akimirksnių kroni 
kas", kurių esąs numatęs du to 
mus. Br. Raila taipgi projektuo 
jąs kelis tomus kultūrinėmis bei 
literatūrinėmis temomis, kurios 
rašytojui gal yra artimiausios, 
tačiau jis, kaip gyvai į įvykius 
reaguojąs žurnalistas, daugiau 
užimtas politine publicistika, ku 
ri jam atima daug laiko, todėl 
kiti darbai ir susilrukdo ir užsi 
delsia. Visokiu atveju Bronys 
Raila savo užsimojimų neuž 
mirštąs ir neužmetąs, todėl ir 
yra pagrindo laukti, pasirodant 
naujų jo darbų.

J. ŽILEVIČIAUS LIETU 
VIŲ MUZIKOLOGIJOS 

ARCHYVO PRANEŠIMAS
Teiraujamasi, kur siųsti „J. 

Žilevičiaus Lietuvių Muzikolo 
gijos Archyvui" skiriamą me 
džiagą. Tokią medžiagą (cho 
rų grupių, ansamblių, solistų 
nuotraukas; koncertų progra 
mas ir plakatus; iškarpas, gai 
das, gaidų rankraščius, buvusiu 
muzikinių organizacijų proto 
kolų knygas ir archyvus; mu 
ziką liečiančius raštus, muziki 
nes knygas ir visa kita, kas su 
muzikiniu pasauliu siejama) 
prašau siųsti: Lietuvių Muziko 
logijos Archyvas, 2345 W. 56 
St., Chicago 36, Ill., USA.

Šalia to archyvas pajieško: 
T. Brazio „Choralo Mokykla". 
P. Stankevičiaus ir dr. V. Ku 
dirkos komplektų papildymui 
lortepioninių veikalų. Už visą 
iš anksto reiškiu padėką.

Juozas Žilevičius.

• Kostas Stikltus, senas knyg 
nešys ir įvairių leidinių auto 
rius prieš pirmąjį ir anarąjį ka 
rą. gruodžio 25 d. sulaukė Lie 
tuvoje 80 metų amžiaus. Dabar 
gy/ena Krekenavoje.

— Kanadoje vėl pagyvėjo 
valstybinės vėliavos klausimas. 
Siūloma raudona - balta su kle 
vo lapu per vidurį.

, mų ištraukos. Smarkiausiai 
r prieš Jocaitį pasisakė Vencio 
į va.
j Venclovos aiškinimu, Jocai 
i tis vertinęs Nerį ir jos kūrybą 
y visai subjektyviai, nesidomėda 
l mas gyvenimo faktais, kurie su 
‘ po Neries gyvenimą. Visai ne 
J tiksliai esąs išryškintas poetės 
t „lūžis" ir formavimasis iš kiie 

__  ___ l rikalizmo į pažangia poete. N<.
patinka Venclovai, kad Jocaitis
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POPULIARUS PUBLICIS 
TAS IR ŽURNALISTAS

Jeronimas Cicėnas, 
vilnietis, Vilniaus lietuvių laik 
raščių redaktorius lenkų okupa 
cijos laikais, tremtyje taip pat 
redagavęs įvairius leidinius. <» 
atsikėlęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir apsigyvenęs Omą 
boję, Nebraskos valstijoje, suie 
degavęs stambų leidinį „Omą 
hos lietuviai" ir kiekvienam 
„Naujienų“ numeriui patiekiu.; 
„Skeveldrų" apžvalgas, retknr 
čiais parašąs ir „Nepriklauso 
mai Lietuvai", gruodžio 26 die 
ną buvo „užkluptas“ sužinojo 
siu jo 20 vedybinių metų sukak 
tuves, omahiečių, iškilmingai 
pasveikintas, apdovanotas ir 
pavaišintas sveikintojų sunest? 
mis visokiomis maisto gėrybe 
mis ir palinkėtas su šeima lai 
mingo gyvenimo ir sėkmingos 
darbuotės lietuviškuose kultu 
ros baruose.

Malonu ir NL prisidėti prie 
šių sveikinimų bei linkėjimu i- 
taip gi palinkėti ilgiausių metų.

* Muz. J. Bertulis, neseniai at 
vargoninkavimo lietuvių Auš 
ros Vartų parapijoje ir tos para 
pijos choro vedimo, dar moko 
ir latvių chorą. Šis choras ne 
seniai turėjo pasiradymą ir tarp 
kitų, dainų išpildė ir dvi lietu 
viškas.
• Kompoz. VI. Jakubėnas su 
žmona Kalėdas ir Naujuosius 
metus praleido Floridoje.

M1LIONO DOLERIŲ 
FONDAS,

kurio iniciatorių ir organizato 
riu yra Dr. Razmus, paskelbęs 
tuo reikalu kelis straipsnius 
„Drauge“, rado atgarsio ir Ka 
nadoje. Didelis patriotas p. Ig 
naitis, iš Rodney, Ont„ jau tur 
paruošęs tūkstantinę išsiunti 
mui.

Dr. Razmus yra pirmasis, iš 
siveržęs iš žodinės patriotizmo 
rutinos ir perėjęs prie nuosir 
daus, sąžiningo užsispyrusio ir 
radikalaus mūsų tautinių reika 
lų gelbėjimo. Pilnai įsitikinęs, 
kad jam šis planas realizuoti 
pavyks.

Linkiu Dr. Razmai su visa sa 
vo įtaka ir didžiausia energija 
šį impozantišką projektą reali 
zuoti! Šk. St.

Lietuvoje kilo literatūrinis 
skandalas dėl poetės, kurios jau 
keliolika metų neoėra tarp gy 
vųjų: dėl Salomėjos Neries, 
lai poetė, kuri iš ateitininkės bu 
vo pasidariusi trečiafrontininke, 
o vėliau bolševike, gi ; amžiaus 
galą — kaip atvaizdavo savo 
laiku kai kurie užsienio žuma 
listai — vėl pergyveno lūžį: at 
gal iš komunizmo. Visiems aiš 
ku. kad čia būta įdomios asme 
nybės.

Dabartinis literatūrinis gin 
čas dėl jos ir jos kūrybos prasi 
dėjo tuo, kad literatūros kriti 
kas V. Jonaitis prieš kurį laiką 
parašė apie Salomėją Nerį siu 
diją ir pasiuntė ją literatūros 
žurnalui „Pergalė“ (Patikslini 
mui: „Eltos Inf.” 50-je laidoje, 
suglaustai paminėdami Lietu 
vos rašytojų s gos partinės or 
ganizacijos ataskaitinį susirinki 
mą, buvome pacitavę rašytoja 
Venclovą, kuris kritikavęs 
„Pergalėje“ tariamai jau iš 
spausdintą V. Jocaičio straips 
nį. Pasirodo, kad žurnalas to 
straipsnio nė neišspausdino — 
iš ko dabartiniai ginčai ir Kilo 
E.).

Iš spaudos patyrę, kaip Venc 
lova minėtame ataskaitiniame 
susirinkime išdergė V. Jocaitį 
už jo (niekur dar nespausdin 
tą) straipsnį apie S. Nerį, kai 
kurie Vilniaus universiteto stu 
dentai pradėjo bombarduoti V ii 
niaus „Tiesos“ redakciją laiš 
kais, prašydami visuomenei pa 
aiškinti, kas tame straipsnyje 
yra dėstoma ir kodėl jis „P-tr 
galės“ žurnalo nebuvo spaus 
dintas. Vilniaus „Tiesa" kiei 
pėsi į „Pergalėse' žurnalo re 
dakciją, prašydama paaiškini 
mo. „Pergalės“ redakcija paaiš 
kino, kad V. Jocaičio straipsny 
je buvo nagrinėta S. Neries kū 
ryba iki 1940 m. ir kad rudakei 
jos kolegijos nariai K. Korsa 
kas ir A. Venclova, susipažinę 
su straipsniu, radę jį netinkamu 
spausdinti „dėl jo rimtų trŪKU 
mų“. Straipsnis buvo grąžintas 
Jocaičiui su trumpu vertinimu 
Bet Jocaitis nesutikęs su tokiu 
vertinimu. Tuomet „Pergalės“ 
redakcinė kolegija gruodžio 1 
d. buvo sušaukusi platesnį posė 
dį, dalyvaujant ir pačiam Jocai 
čiui.

„Tiesos" 296-me nr-je tiipo 
kai kurios to posėdžio pasisaky 

visiškai apėjęs pogrindžio ko 
munistų įtaką Neriai. Pagal jo 
caitį, su poete viskas buvę ge 
rai, kol ji nepažinojusi tų „ne 
lemtų” trečiafrųntininkų. O ka 
da ji perėjusi į kolektyvą, tai su 
gedęs, anot Jocaičio, jos poeti 
nis balsas. Kitaip tariant, kol 
ji buvusi ateitininke, buvę vis 
kas gerai, jos balsas skambėjęs 
natūraliai ir puikiai, o kai tik 
pamėginusi išsivaduoti iš kleri 
kalinės įtakos, tas tuojau paken 
kę poetei, iškraipę jos balsą, 
tiesiog sužlugdę ją. Šitaip atpa 
sakoja Venclova Jocaičio verti 
nimus. bet įsidėmėtina, kad pa 
žodžiui jų necituoja. Venclova 
pakvituoja Jocaičiui: „Ačiū už 
atvirumą“. Jocaičio straipsnis 
esąs perdėm neteisingas ideoln 
gišku atžvilgiu. Bet Venclova 
šaudo į Jocaitį dar „sunkesnėtn 
patrankom“:

„Visas klausimas dar įdomus 
iš moralinės pusės. Gal verta 
čia priminti žinomą faktą, kad 
V. Jocaitis hitlerinės okupaci 
jos metu buvo narys komisijos, 
kuri persekiojo ir uždraudė pta 
tinti pažangesniųjų rašytojų 
knygas. Jo parašas padėtas po 
dokumentais, kuriais pasmerkia 
mos ir kelios S. Neries knygos, 
jų tarpe net tokios, kaip „Eglė 
žalčių karalienė“, „Našlaitė”, 
„Rinktinė“. Po tokio fakto la 
bai sunku suprasti, kaip ranka 
to paties žmogaus, kuris pas*, 
rašė šitą šlykštų dokumentą, 
dabar kyla rašyti straipsnius 
apie tą pačią Salomėją Nerį".

Po tokio Jocaičio sunieKini 
mo, atrodo, kitiems kolegoms 
dalyviams jau nė nebuvo reika 
lo tąja tema kalbėti. Bet pasi 
sakė dar ketvertas kitų dalyvių. 
K. Korsakas t. k. priekaištavo, 
kad Jocaitis stengiasi ištisai at 
mesti tarybinio literatūros mo 
kslo bei kritikos duotąjį įžymio 
sios poetės kūrybos aptarimą ir 
įvertinimą“. Jocaičio straipsnis 
esąs akivaizdžiausias buržuazi 
nių koncepcijų tempimas į mū 
sų literatūros praktiką“.

Ar Vilniaus studentai, kurie 
tą reikalą iškįlė viešuman, to 
kiais paaiškinimais bus paten 
kinti, sunku pasakyti. Jų pagei 
davimas, nors kiek plačiau pa 
tirti paties Jocaičio (neišspaus 
dinto) straipsnio turinį, liko ne 
patenkintas. Iš tu menkų pači 
tuotų nuotrupų interesuota vi 
suomenė aiškaus vaizdo apie Jo 
Caičio teigimus susidaryti nega 
Įėjo. Faktas lieka, kad „Pergi? 
les“ kolegijos partiečiai netik 
sutrukdė skelbti Jocaičio litera 
tūrinius dėstymus, nesutinkan 
čius su partine linja, bet jį dar 
politiškai viešai „nulinčavo“, 
neduodant jam pačiam viešai pa 
siaškinti. „Pergalės“ kolegijos 
paaiškinimais, literatūrinis skan 
Jalas, dėl Salomėjos kūrybos 
vertinimo, nėra likviduotas. E.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
9.

MEFISTOFELIS
Kas atsitiko? Kuo galiu tarnauti?

FAUSTAS
Štai kas glūdėjo kaily šuns gauruoto? 
Keliaujantis studentas.'' Tiek tiktai?

MEFISTOFELIS
Mokslingą vyrą sveikinu karštai.
Tu vos manęs neišvarei iš proto!

FAUSTAS
i Kaip vadinies?

MEFISTOFELIS
Ar tai nėra vis vien

Išminčiui, kurs daiktų paviršium bodis? 
Juk tam, kas žvelgia visados ėsmėn, 
Reikšmės neturi tuščias žodis.

FAUSTAS
Suvokti jūsų esmę bepigu, 
Jinai iš vardo beregint aiškėja: 
Ne veltui praminė tave apgaviku, 
Juoduoju musių viešpačiu, kenkėju... 
Tai kas gi tu?

MEFISTOFELIS
Dalelė los jėgos.

Kur visiems be atvangos
Darydama tik geia, blogo linki.

FAUSTAS
Tu paprasčiau kalbėti pamėginki.

MEFISTOFELIS \
Aš viską neigiu — neigiu atvirai: 
Tokie menki tie žemės padarai. v >
Jog netgi gaila, kad yra jie gimę ” • 
Ir niekaip neprasmenga Į kiaurymę! 
Žodžiu, tai ką vadinat pragaišties pradu, 
Kas su blogiu taip ar kitaip susiję. 
Kaip tik sudaro mano viešpatiją. *. _

VAGNERIS 1
Esi „dalelė” — pasakei man tu r
Bet visą aš regiu tave. J

MEFISTOFELIS
Drįstu ;

Paprieštarauti tau. Žmonių paikybė 
Yra tokia nepaprasta, 
Ir taip į savo aš jie įsikibę, 
Jog vien save telaiko visata. 
O aš esu tiktai dalies dalelė. 
Kuri vadinos visuma anksčiau; 
Esu tamsos dalis, bet šviesą pagimdžiau, 
Ir ta šviesa įžūlią galvą kelia 
Prieš savo tėvą tikrąjį! Tačiau 
Perniek maištauja toji atskalūnė. 
Kurios visa silpnybė slypi kūne,, 
Nes, kūnui grožį teikdama, 
Ji darosi nuo jo nebeatskiriama. 
Ir man atrodo, jog sykiu su kūnu

FAUSTAS
Jinai nueis netrukus po perkūnų. 
Štai kokiu mielu amatu vertiesi tu!

Siekimų neįvykdęs didelių, 
Kapstaisi sveikas tarp grebėstų?

MEFISTOFELIS
Deja, ir čia nedaug ką aš galiu. 
Tasai niekingas, mažas pasaulėlis 
Nebijo mano smūgių anaiptol 
Ir, siaubingiausius negandus pakėlęs. 
Ramiai sau tebestovi kaip Jigšiol. 
Siunčiu gaisrus, audras ir liūtis 
Ir žemę drebinu iš pamatų, 
Bet nematau aš niekur suirutės 
Ir dienąnakt iš apmaudo siuntu.., 
Tiek, rodos, žuvo jau tų gyvių prakeiktų, 
O gaivalingas neišsenka kraujas! 
Visur — po žemėmis ir augštumoj, 
Ir šaltyje, ir šilimoj 
Kas miiksnį mezgasi gyvybės naujos; 
Jų kupina net vandenų gelmė... 
Tiktai ugny jaučiuosi kaip namie.

FAUSTAS
Vadinas, jėgai stebuklingai, 
Kuri rusena ir many. 
Iš tolo tu pavydulingai 
Krumplėtu kumščiu grasini? 
Kitan darban įsikinkyki. 
Tamsybių atšiaurus sūnau!

MEFISTOFELIS
Apie tatai mes kitą sykį 
Pasikalbėsim, aš manau. 
Nebetrukdyk — man eiti laikas.

FAUSTAS
Kas draudžia tau? Keliauk sau sveikas. 
Bus malonu man visuomet 
Matyt bičiulį savo brangų.

Tad lįski pro duris ar langą, 
Ai dumk pro kaminą tuoj pat!

MEFISTOFELIS
Aš pastebėjau vieną kliūtį.* 
Mane nugąsdino truputį 
Burtingas brėžinys ties pat slenksčiu.

FAUSTAS
O, pragaro vaiduokli, aš jaučiu. 
Kad pentagramos tu bijai... Bet šičia 
Tu kažin kaip juk patekai 
Ir atsidūrei spąstuose netyčia!

MEFISTOFELIS
Veizdėki: ženklas nupieštas blogai. 
Anam kamputy va tarpelis liko. 
Ir man įsmukti buvo nesunku.

FAUSTAS
Iš tikro, atėjai kaipsyk laiku! 
Nelaukiau šitokio dalyko. 
Dabar esi tu mano kalinys.

MEFISTOFELIS
Šuva čionai įšoko kaip žioplys, 
O velnias, nors ir ne naujokas, 
Nežino kaip išbėgti... Menkas juokas!

FAUSTAS
Kodėl pro langą sprukti nebandai?

MEFISTOFELIS
Velniams ir šmėkloms draudžiama griežtai 
Jieškot kitokio pasitraukti būdo:
Išeiti turi jie tuo pat keliu, <
Kuriuo vidun slapčia įsprūdo. j

Bus daugiau. _ r ..d
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Bukime sveiki!
RAŠO DR. V. TERCIJONAS

SENŲ ŽMONIŲ
Arteriosklerozė gali apimli 

širdies vainikines arterijas, o 
taipogi tiekiančias kraują inks 
tam. Del to gali įvykti rimti šir 
dies ir inkstų susirgimai, kurie 
daro pacientą nedarbingu arba 
baigiasi jo mirtim (Širdies smū 
gis arba uremia). Virškinimo 
trakto susirgimai pas senyvus 
žmones gali įvykti nuo sumažė 
jusio kraujo tiekimo į vidurius 
dėl arteriosklerozės arba del 
piktybinių navikų, kurie ten au 
ga. „Besikaitaliojęs šlubavi 
mas yra kojų liga dėl arterio 
sklerozės komplikacijų, kuri 
reiškiasi pasikartojančiu šluba 
vimu vaikščiojant. Kai kuriais 
atvejais šita liga gali sudaryt są 
lygas vienos arba dviejų kojų 
gangrenai ir baigtis jų amputa 
cija (chirurginiu pašalinimu).

Kaip rodo statistiniai duome 
nys, žmogui einant senyn vis 
daugiau chroniškų ligų ji už 
puola ir daro invalidu arba ne 
darbingu. Tas invalduįmas ypa 
tingai reiškiasi nuo 70 metų ir 
vėliau. Iš kitų seno amžiaus ligų 
be išvardintų tenka paminėti 
dar šios: įvairūs piktybiniai na 
vikai (vėžys), plaučių emiize 
ma (išsiplėtimas), kai plaučiai 
praranda elastingumą, odos ir 
gleivinių opiniai ir atrofiniai su 
sirgimai, be to, dar pas senes 
nius vyrus gan dažnai įvyksta 
prostatos padidėjimas (kartais 
nuo vėžio), kurs trukdo šlapm 
tis arba visai sulaiko.

Senų žmonių dieta yra labai 
svarbi. Paskutinių laikų tyrimai 
parodė, kad senių dieta turi būt 
gausesnė baltymais (protei 
nais) 1.2 gramo 1 kilogramui 
kūno svorio, bet nuosaiki rieba 
lais ir krakmolinių (angliavan 
denių) maistu duona, miltai 
niais valgiais. Reikia daugiau 
vartoti kruopų, dribsnių (spaus 
tinės kruopos grūdai), vaisių, 
daržovių, kurie suteikia vitami 
nu ir mineralų, bet ne cukraus 
ir saldumynų, kurie greit pake 
lia kraujo cukrų. Riebalų var 
tojimas turi būt apribotas se 
kančiais Sumetimais:

1) Kaip spėjama cholestero 
lis turi įtakos padidinti arterio 
sklerozę;

2) Pas vyresnio amžiaus as 
menis virškinimo sultys gali 
sukelt įvairius virškinimo sutri 
kimus;

3) Koncentruoti riebalai su 
teikia daugiau kalorijų negu rei 
kia vyresniem žmonėm. Todėl 
keptas maistas, saldūs pyragai 
čiai, grietine ir panašūs, turi 
būt apriboti, bet ne pagrindinis 
ir svarbus gyvybei, kaip tai ;ne 
sa, pienas ir kaušiniai. Kalkių, 
geležies ir vitaminų A ir D trū 
kūmas pastebimas gan dažnai 
pas senyvus žmones; jei yra sto 
ka jų gali prirašyt daktaras. 
Dėl inkstų ir vidurių gero veiki 
mo ir perspėt vidurių užkiettji 
mą, patartina neužmiršt gert pa 
kankamai skysčių (bet ne alko 
holinių ar svaiginamų). Seny 
vi žmonės dažnai mėgsta vai

NEGALAVIMAI
gyt „7 pagiindines maisto tū 
šis“ mažom parcijom 4 ar 5 
kart dienoj vieloj trijų kartų 
didesnėm porcijom.

7 PAGRINDINĖS MAISTO 
RŪŠYS

Kiekvienai dienai pavyzdžiai:
1. Pienas gerti arba sykiu su 

kitu maistu — sūriu, grietini 
niais ledais (ice cream), suau 
gęs — 2 puodeliai arba oau 
giau; kūdikiai ir vaikai — 3 iki 
4 puodelių.

2. Daržovės. Bulvės baltos ar 
saldžios. Žalios ar geltonos dar 
žovės. Kitos daržovės. Nevir 
tos daržovės, bet kuri iš anks 
čiau paminėtų.

3. Vaisiai. Pamidorai arba 
citrusiniai vaisiai: apelsinai, 
greipfrutai, citrinos, tenžennai 
arba kuris k tas geras šaltinis vi 
tamino C. Kitų vaisių.

4. Kiaušiniai. Suaugęs 1 (ar 
bent 3 iki 4 savaitėj). Vaikas— 
1 kiaušinis.

5. Mėsa, žuvis, paukštiena ai 
ba pakaitalai: sūris, riešitų svi’ 
stas (peanut butter), riešutai, 
ankštinės daržovės (soja, žimia 
ir pupelės), kiaušiniai.

6. Stambios kruopos, kruštie 
nė, arba pagausinti vitaminais 
dribsniai (cereal), duona.

7. Švęstas arba sustiprintas 
vitaminais margarinas bent 4 
arbatiniai šaukšteliai.

Pastaba: Pageidaujama, kad 
kitas maistas turėtų pakantca 
mai kalorijų ir būtų malonaus 
skonio.

Taipogi vartok vandenj ir ki 
tus gėrimus tik ne alkoholinius. 
Suaugę — nuo 6 iki 8 puodelių. 
Vaikas — nui 4 iki 6 puodelių.

Vartojant šitas 7 maisto rū 
šis kasdieninėj senų žmonių die 
tij sveikatos ir darbingumo pa 
laikymas bus geriau ir ilgiau už 
tikrintas.

Maistas nėra vienintelis fak 
torius (veiksnys) palaikyt sene 
lių sveikatą ir gerą nuotaiką. 
Jiem reikia jausti, kad jie yra 
kieno nors mylimi ir mėgiami ir 
naudingi visuomenės nariai, jie 
turi gyventi tokioj aplinkumoj, 
kad nejaustų beviltiškos vienu 
mos.

Kai kurie seni žmonės su to 
kiom ligom kaip smegenų arte 
riosklerozė arba senatvinė silp 
na protybė turi būt gydomi p, o 
to (psichiatrinėse) ligoninėse.

Pailgėjus vidutiniam amižiui 
ir ilgiau gyvenant, atsirado di 
dėsnis skaičius senų žmonių ir 
padaugėjo kandidatų iš jų tar 
po j proto ligonines ir kitas įstai 
gas. Paskutiniais metais toks 
priaugimas vyresnio amžiaus 
pacientų pastebimas New Yor 
ko valstybės proto ligoninėse. 
Seni žmonės su minėtom ligom 
priimami į tas ligonines kai pa 
sidaro neįmanoma juos laikyti

Fizikos profesorius Toronto universitete Dr. Donald Ivey 
matomas televizijoje sekmadieniais. Jis veda seriją The

Nature of Things per CBC — TV tinklą.

KALĖDŲ EGLUTĖ LIETU VIŲ „VASARIO 16” 
GIMNAZIJOJE
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buvo suruošta mokiniams ir sve
čiams.

Mok. Skėrys pasveikino ir

Šeimos normaliose sąlygose ir 
su jais sugyventi. Bet senų žino 
nių didesnis palinkimas sirgti 
įvairiom chroniškom ligom ir 
jų gydymas ypač ligoninėse ir 
užlaikymas įvairiose įstaigose 
kainoja brangiai ir jiem yra ne 
pakeliama našta.

LIETUVOS SENŲ ŽMONIŲ 
PROBLEMOS

Tarybinėj ‘okupuotoj Lietu 
voj iŠ visų ūkininkų net darž: 
ninku atimtos jų per amžius 
valdytos žemės ir visi laisvi žetn 
dirbiai virto valstybinių Mask 
vos dvarų kumečiai ar net oau 
džiaunmkai.

Gyvenimas kolūkiuose darbi 
ninkam yra skurdus ir atlygini 
mas už jų darbą yra žemas pa 
lyginant su fabrikų darbmin 
kais. Tai yra viena iš tamsiau 
šių dėmių sovietinės valdžios 
darbuose, kur net sukta ir n:e 
laginga propaganda negali nu 
slėpti liūdno ir skurdaus kol 
ūkiečių iyvenimo vaizdo. Šeri 
žmonės okupuotoj Lietuvoj, ku 
rie dirbti negali, dabar gyvena 
sunkiai, nes sulig bolševikų po 
šakio „kas dirba tik tas turi tei 
sę valgyti“, o seniam iš buvu 
siu žemdirbių pensijos nenuria 
tytos.

Nežiūrint leidimų keliem as 
menim iš Amerikos aplankyti 
Lietuvą, Rusų valdžia leidžia 
vykti tik į Vilnių ir Kauną, o 
draudžia pamatyt Lietuvos ka> 
mus ir mažus miestelius, kui 
vargas ir skurdas labjausia spa 
udžia kolūkiuos dirbančius žmo 
nes. Radio vedėjas Jokūbas Su 
kas, kurs per paskutinius me 
tus du kart apskiido pasaulf ir 
aplankė apie 40 valstybių, tei 
gia, kad Lietuva jų tarpe yra 
labjausia vargana, nes rusini 
mas ir žmonių alinimas vykdo 
mas be skrupulų. Jaunimas iš 
Lietuvos vežamas darbam į Si 
birą, kur jis pasmerktas asimilia 
cijai ir nutautėjimui, o senus 
žmones, kaipo jiems Uenaudin 
gus, ruskiai palieka Lietuvoj 
karšti ir mirti, senatvėje be dar 
bo, be pensijos ir be jokių pra 
gyvenimo šaltinių. D. b.

priminė Kalėdas Nepriklauso 
moję Lietuvoje.

Po sveikinimo kalbėjo Gimna 
zijos dir. Prof. Dr. Gronis, ka 
pelionai kun. dr. Navickas ir 
kun. Urdzė.

Po kalbų mok. Skėrys pri
skaitė gautus gausius sveikmi 
mus moksleiviams-ėms, direkto 
riui ir mokytojams, bei linkėji 
mus Kalėdų proga iš jvairių or 
ganizacijų bei atskirų asmenų.

Eglutėn atsilankė Teeinu še; 
ma iš Manheimo, kun. Kimu 
bys su šeima (jie visi prieš me 
tus grįžo iš okupuotos Lieti1 
vos), didele dalis lietuvių stu 
dentų iš Heidelbergo (keletas 
iš jų yra baigę Vasario .6 gim 
naziją), stud. Ingė Godušaitė 
su mamyte. broliu ir sesute. 
Taip pat buvęs Vasario 16 gir., 
nazijos mokinys Eidukas, kuris 
atlieka karinę prievolę US ai 
mijoje Mannheime. Džiuge, 
kad buvę Vasario 16 gimnazi 
jos auklėtiniai mielai lankos- 
kiekviena proga, n dar savo 
aukomis paremia.

Sekė kalėdiniai eilėraščiai lie 
tuvių ir vokiečiu kalba, piano 
ir fleita išpildyti muzikos daly 
keliai. Vasario 16 Gimnazijos 
choras, paruoštas ir diriguoja 
mas muzikos mokytojo Kazio 
Motgabio, pagiedojo penkia 
Kalėdų giesmes.

Po to t engimo komisija išda 
lino mokiniams, studentams ir 
mokytojams Kalėdų Senelio dc 
vanėles.

Mok. Skėrys išreiškė padėką 
visiems aukotojams užjūryje ir 
Europoje, kurie savo aukom s 
daugiausia prisidėjo prie Katė 
dų Eglutės praturtinimo.

Visi svečiai ir mokiniai piie 
gardžiai paruoštų užkandžių 
praleido dar vieną valanda ge 
roj nuotaikoj gimnazijos vai 
gykloje. Mokiniai-ės dar padai 
navo gražių lietuviškų liaudies 
dainų. Fr. Sk.

®'Augšt. Lituanistikos Mokyk 
los tėvų komitetas pasiskirstė to 
kia tvarka: pirm. — V. Šimkus, 
sekr. — A. Pakalniškis, narys 
spaudos reik. — K. Drunga, vi 
cepirm. — A. Jakševičius, ižd. 
— D. Šukeiis narys lėšų telki 
mo reik. — Bendoraitienė, na 
rys vadovėlių reik. — c. Va

Mėnulis taip pat yra energi 
jos šaltinis. Reikia manyti, kad 
netolimoje ateityje ją galėsime 
išnaudoti.

Žinoma, kad jūrų ir vandeny 
nu potvyniai ir atoslūgiai atsi 
randa dėl Mėnulio traukos. Li 
gi Šiol mokslininkai ir inžinie 
riai paruošė daug projektą, siu 
lančių vienokį ar kitokį būJa 
šioms milžiniškoms vandens m?, 
sėms išnaudoti.

Inžinierius N. Romanovas 
paruošė originalų projektą, ku 
rį įgyvendinus būtų galima ’š 
naudoti Mėnulio eneigiją Toli 
mųjų Rytų klimatui pagerinti. 
Jis pasiūlė štai ką

Japonų jūrą ir Totorių sąsiav 
rį, kuriuo teka šilta Kuro-S 
vo srovė, skiria nuo šaltos Ocn 
olsko jūros Nevelskio sąsiau 
ris. Jo plotis siauriausioje vie 
toje siekia Vos 7 km. Čia kas še 
šios valandos potvynį keičia 
atoslūgis. Šitas Totorių sąsiau 
rio vanduo tai įteka į Ochols 
kio jūrą, tai vėl atvirkščiai — 
Ochotsko jūros šaltas vanduo 
ima tekėti į Totorių sąsiauri.

Inž. N. Romanovas siūlo pa 
statyti Nevelskio sąsiauryje si? 
ną su vartais, kurie praleistų 
vandenį tik viena kryptimi — 
iš Totorių sąsiaurio į Ochotsko 
jūrą. Projekto autoriaus apskai 
čiaviirais. Mėnulio energija 
perpilsianti pro tuos vartus kas 
met daugiau kąip 1000 kubi 
nių kilometrų šilto vandens 
Tai prilygtų tokiam vandens 
kiekiui, kurį galėtų tiekti ketu

Volgos dydžio upės.
įgyvendinus šį projektą, pa 

gerėtų Tolimųjų Rytų kūma 
tas: išnyktų šalta šiaurės žiema, 
ir vidutinė sausio mėnesio tem 
.peratūra būtų augštesnė kaio 
—10 1. C. Tundras ir pelkėtas 
vietoves pakeistų tankūs miš 
kai.

STIKLAS -
- CHAMELEONAS

VDR paruošta nauja techno 
logija nepaprastu savybių st.k 
lui gaminti. Kai šį stiklą veikia 
stiprūs šviesos spinduliai, jis 
tampa matinis, pieno baltumo 
ir visiškai nepermatomas. '1 a 
čiau, kai tik saulės šviesos inten

syvumas sumažėja iki tam tik 
ro dydžio, stiklas tuoj grįžta į 
savo pirmykštę būklę: tampa 
vėl visai skaidrus. Naująją 
priešsaulinio stiklo rūšį nurna 
tomą taikyti .>togams dengti, ga 
myklų salių sienoms ir langams 
stiklinti,.

GARSINIS PRIETAISAS 
AKLIESIEMS

Kasmetinėje radio parodoje 
Londone buvo demonstruoja 
mas prietaisas „Sondar“, kuris 
įgalina akluosius vaikščioti ne 
susiduriant su kliūtimis kelyje.

Šis prietaisas, kurį autasis ga 
li nešioti rankose, skleidžia siau 
ra augšto dažnumo garso pluoš 
tą. Garso bangos atsimuša į 
kliūtis kelyje ir perspėja akla 
ii-

Prietaisas yra žibintuvėlio fur 
mos ir aptinka kliūtį maždaug 
už 7 metrų.

DIDŽIULIAI SKLIAUTAI
Ar galima pastatyti didžiulį 

skliautą pageidaujamame augš 
tyje be kolonų, fermų, stulpų, 
kurių reikalauja Įprastinės kons 
trukcijos? Taip, tokia statyba 
galima: stogo svorį išlaikys 
oras. Dėl to po juo pakanka 
sudaryti slėgimą, tik G.l ptoc. 
didesnį už atmosferinį.

Šio projekto tinkamumą gali 
ma patikrinti panaudojant pu 
siau perpjautą kauČiukinį ba’io 
ną. Pritvirtinus vieną šių sferų 
prie žemės ir, esant pakanka 
niam slėgimui, jis lieka iškilęs.

— Pianistui Artūrui Rubiliš 
teinui Lenkija nedavė jvažiavi 
mo vizos todėl, kad jis atsisakė 
kaip.žinovas Čaikovskio vard< 
konkurse. Rusija tą išaiškino 
kaip priešiškumą sovietijai ir 
įsakė Lenkijos švietimo min. 
Calinskitii Rubinšteino neįjsi 
leisti.

— Parapijos vakarienė jvyks 
sausio 21 dieną, šeštadienį, 8 
vai. vakaro parapijos salėje. 
Tai bus drauge ir susipažinimo 
vakarienė su Šv. Kazimiero pa 
rapijos Valdytoju (faklinuoju 
klebonu) Kun. dr. F. Juce\i 
čium. Visi kviečiami atsilan 
kyti.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC |
Daiomos (vairios durys, langai, virtuvėms kaoitai

$ ir kiti įvairūs medžio dirbimą1. R
v vSAV. K. K I A U S A S ir J. Š I A U Č ! U L I S
V w

yra tos srities specialistai su 22 metų praiuika v
Lietuvoje, Vokietijoje, Augf'joje ir Kanadoje- -

Lietuviams nuolaida.
\ Adresas: 547 Lafleur S t r., Ville LaSalle, g
# Montreal, P. Q„ Tel.: D(J 6-3JS64. |

I
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.

BELLAZZ1- L AM Y, INC
• DO 6-6941 76 /£ George St.. Ville Lašale,
i . .
i Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popierit.
jj?XTXxXXJXXXX*JXXXXXXXXXXXXXXtXTXXXXXXXXXXXiX2XXXX>X  ftXXXZXJXXXXXXX•*X*X1XXZXX»X1XX*XXXXXXXXXR

1 SIUNTINIAI I
| LIETUVON IR j KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS |
£ per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis $
$ per Janiną ADOMONIENĘ. $

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
g medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, X 
$ akordeonus, dviračius, maistą ir tL
) Užsakymai iš kitur primanai paštu.
£ Siuntiniai pilnai apdrausti. Ą

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent,
f . Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940. £

I
 Baltics Investment Corp. I

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt. t 

Ižd. E. GriganaviČiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

DE LUXE DRY CLEANERS^
117—6th AVENUE, LACHINE 

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

Sta Nu

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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NIAGAROS PUSIASALIS
Niagaros Pusiasalyje

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 38 METŲ SUKAKTIES 
minėjimas įvyks 1961 m. sausio 21 d. (šeštadienį) 

Slovakų salėje. Page ir Welland g-vių kampas,
St. Catharines, Ont. Pradžia 7 vai. vak.

Programoje:
Toronto VOLKOFF baleto studijos lietuvaičių grupė, 

vad. Z. Orantienės ir asist. D. Eižinaitės,
n Mrs. HEINSFAAR vadov. estų tautinių šokių grupe. 

Trumpas žodis ir šokiai.

PAJŪRIS YRA LANGAS Į PASAULĮ!
PALAIKYKIME JO DVASIĄ SAVŲJŲ TARPE!

SLA 278 St. Catharines kuopos Valdyba.

KLAIPĖDOS ATVADAVIM O SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

WELLAND, Ont
TĖVO BARNABO - MIKALAUSKO OFM, 50 METŲ

Kelinti jau metai, palengvin 
damos bendruomenei, kai ku 
rios organizacijos įsipareigojo 
dalį minėjimų ruošti savo jėgo 
mis. SLA 278 St. Catharines 
kuopa pasirinko ruošti Klaipė 
dos atvadavimo šventę ir jau iš 
eilės keli metai tą savo įsiparei 
gojimą pildo. Šiais metais šioji 
šventė įvyks 1961 m. sausio 21 
dieną, šeštadienį, slovakų salė 
je. Page ir Welland g-vių kam 
pas, St. Catharines, Ont.

Ta pačia proga su Klaipėdos 
atvadavimo 38 metų sukakties 
minėjimo iškilmėmis bus šven 
čiama ir kuopos įsikūrimo me 
tinė šventė.

Šiemet kuopos valdyba šias 
iškilmes stengiasi minėti kuo iš 
kilmingiau su plačia ir vertinga 
programa, kurios meninei da 
liai atlikti yra iškviesta Toron 
to Volkoff baleto studijos lietu 
vaičių grupė vadovaujama Zi 
naidos Orantienės ir asistuoja 
ma Danutės Eižinaitės. Grupes 
dalyviai: Vita Zalutė, Danutė 
Žykaitė, Angelė Čaplikaitė, Re 
gina Klyžianauskaite, Birutė 
Stakaitė ir Danutė Stankaitė. 
Jos išpildys: „Gėlių šokį“ iš ba 
lėto spragtukas“ ir „Snaigių šo 
kį”, sukurtą vadovės Z. Oran 
tienės. Šokių choreografija Z. 
Orantienės. Reikia priminti, 
kad Z. Orantienė yra buvusi 
Kauno Valstybės Teatro bale 

SUDBURY, Ont.
ŠALPOS FONDO AUKŲ

vajaus aukotojų sąrašas: Po 3 
dol: A. Strakauskas, P. Jutelis, 
Petras Jutelis, A. Valaitis, K. 
Balčiūnas, M. Pranckūnas; pr 
2 dol.: Alg. Savickas, Iz. Ra 
gauskas, Br. Dūda, P. Gurk 
lys, kun. A. Sabas, K. Tutikas; 
po 1 dol.: V. Stepšys, M. Žc 
maitis, J. Kibickas, Vi. Knau 
čeliūnas, D. Niekus, P. Mažai 
tis, J. Staškus, K. Ramonas, P. 
Brauklys, A. Indrulaitis, I. Pau 
laitis, J. Petrėnas, A. Braškys, 

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 5r USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp.’- J:”ta 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame „ iincfn Jūsų sudarytum ir apdraus 
paprastu ir Uit) tus įvairius siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tai. JA 8-6686 
ponia V. Juraiti*.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

tininkė ir dabartiniu metu bend 
radarbiauja Toronto Volkoff 
baleto studijoje.

Be jaunų lietuvaičių, kurios 
pasirodys šioje padangėje pir 
mą kartą, meninei programai 
papildyti dar yra pakviesta ir 
jau sutiko dalyvauti Mrs. Hein 
star vadovaujama estų tautinių 
Šokių grupė, kuri šioje apylin 
kėje priskaitoma pne sitpriau 
siu ir geriausiai pasireiškusių.

Po trumpo minėjimų žodžio 
ir meninės dalies bus šokiai. Šo 
kiams gros žinomas ir mėgsta 
mas jau ne kartą puikiai užsire 
komendavęs orkestras.

Maloniai prašome visuome 
nę šią mūsų šventę prideramai 
įvertinti ir atsilankyti kuo skait 
lingiausiai. Nesigiriam ir nepra 
Šom didelio dėmesio mūsų įdė 
tam darbui, bet mes nuoširdžiai 
prašome įvertinti meninės pro 
gramos pildytojus — mūsų lie 
tuvišką jaunimą, jų darbą ir jų 
siekius. Jūsų skaitlingas jų 
įvertinimas netik juos patrauks 
prie lietuviškų šokių, bet bus 
paskatinimas jaunimui labjau 
bendradarbiauti su suaugusiais. 
Be to, atsilankę pagerbsime sa 
vo didžiai reikšmingą šventę, 
kuri dar nepriklausomybės lai 
kais yra tapusi mūsų tautos tra 
dicine švente.

Kuopos v-ba.

V. Grinius, P. Griškoms, A. La 
plėnis, J. Bataitis, A. Kusinskis, 
Vyt. Lumbis, Virg Lumbis, K. 
Daunys, St. Tolvaišą, A. Bar 
kauskas, A. Vildis, A. Zlatkus, 
J. Lukšys, V. Petrovas, B. Av 
gustinas, K. Rimas, P. Vens^e 
vičius, Br. Daukša, St. Jocke 
vičiui ir J. Žiūkas. Viso 67 dol.

— Londone pagauta komšni 
pų gauja.
linskas.

AMŽIAUS
Jubilėjui St. Catharines, 

Wellando ir Niagara Falls he 
tuviai ilgai ir kruopščiai ruoše 
si. Jis įvyko Naujųjų Metų is 
vakarėse, gražioje ir didelėje 
prancūzų parapijos salėje, Wel 
landė.

Dar prieš 6 vai. vakaro gra
žiai lietuviškais motyvais iš 
puoštoje salėje darbščiosios šei 
mininkės apkrauna stalus pui 
kiaušiais valgiais, papuošia gė 
lėmis. Vaizdas puikus.

Šeštą valandą pradeda rink 
tis svečiai ir bematant susiren 
ka jų 190 asmenų. Atvyksta ir 
mielas solenizantas su tėvu fu 
vinaliu - Liauba, OFM.

Minėjimas pradedamas p. Pa 
vilionio — Jubilėjaus rengimo 
komiteto pirmininko kalba.
S. Šetkus apibūdina solenizanto 
asmenybę, jam įteikiama 50 ro 
žiu puokštė, S. Šetkaus palšy 
tas jo portretas ir gražus lietu 
viškais viršais su dalyvaujančių 
pavardėmis, albumas.

Sveikina: Wellando, St. Cat 
barines ir Delhi lietuvių b-nių 
pirmininkai, šeštadieninės mo 
kyklos tėvų komitetas, medžio 
tojų klubas, skautai, jaunystės 
draugai. Tėvų pranciškonų var 
du pasveikinti buvo atvykęs Tė 
vas Juvenalis - Liauba, OFM.

Prisiųsta sveik'nimo telegra 
mų bei laiškų.

Į linkėjimus bei pasakytas 
kalbas solenizantas labai gra 
žiai atsakė.

Klausimas, kas visus sutrau 
kė į šį jubiiėjų? Atsakymas 
trumpas — gražus kooperavi 
mas su parapijiečiais, meilė dva 
sininko luomui, bei mūsų bran 
giajai tėvynei Lietuvai.

Pažinojau solenizantą iš gia* 
nazijos laikų. Tai buvo kilmos 
sielos, didelių užsimojimų ir 
darbą mėgstąs jaunuolis. Jam 
pakako laiko būti pavyzdingu 
mokiniu, kas dieną, dar prieš 
pamokas rytą sportuoti, daly 
vauti gimnazijos orkestie, bei 
įvairiose organizacijose.

Išvykus jam studijuoti į Itali 
ją, mūsų ryšiai nutrūko.

Susitikau jį po 22 metų Wel

SAULT Ste. MARIE, Ont
ATEITIS PRIKLAUSO NUO „ALGOMOS“

Praėjusių metų gruodžio pra 
džioje. pataisius sulūžusias ma 
šinas pačiame naujausiame ir 
moderniausiame plieno fabriko 
skyriuje, 46 coliu „Blooms&pla 
te Mill“, darbo reikalai pasita; 
sė ne tik visame fabrike, kur 
dauguma mūsų tautiečių dir 
ba, bet kartu tas paveikė į be 
darbių sumažėjimą ir visame 
mieste. Žinoma, yra mieste be 
darbių, bet ne tiek daug, kaip 
buvo 1954 metais.

Faktinai bedarbių 1960 metų 

mntnmtmiiiiiniuwiinntitiiiiitn
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

Res. BE 3-0978

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

A. E. McKAGUE
Barrister and Selicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

JUBILĖJUS
landė jau vienuolio rūbuose.

Nors gyvenimo tėkmė įspau 
dė savo žymes veide, pasiaabra 
vo plaukus, bet dvasia likusi ta 
pati: dirbti ir dar kartą diibti 
Dievui ir tėvynei.

Vos atvykęs į St. Catharines, 
Wellando bei Niagara Falls lie 
tuvių parapijas, pradeda rūpin 
tis iš gaunamų menkų lėšų pa 
statyti, nors nedidelę, bet savą 
parapijiečiams koplytėlę.

Tam reikalui sutelkti lėšų, 
rengia parapijos šventes bei ki 
tus parengimus.

Po keletos metų, vėl atvykus 
į tą pačią parapiją, vėl su ta pa 
čia energija ir ryžtu imasi dar 
bo. Pastato prie to paties vie 
nuolyno jaunimui žaisti oei re 
petuoti salę, įgyja St. Cathan 
nei ir Wellandui vargonus žo 
džiu sakant, dirba nesigailėda 
mas nei jėgų, nei savo poilsiui 
laiko.

Be taip didžių dvasininko pa 
reigų, kurioms jis atsidavęs sa 
Vo visa siela, suranda laiko ir 
bendruomenės reikalams.

1955 m. nebegalint sudaryti 
bendruomenės valdybos Wel 
landė, jis pats stoja į valdybą 
paimdama® pirmininko pare! 
gas.

Nebegalint rasti Šeštadieni 
nei mokyklai mokytojo, ir čia 
Tėvas Barnabas atskuba ir be 
atlyginimo dar pats apmokėda 
mas už patalpas, mokytojauja.

Atėjus vasarai, Tėvas Barna 
bą kiekvieną sekmadienį gali 
matyti prisisodinusį pilną auto 
mobilį vaikučių ir praleidžiantį 
su jais visą popietę.

Nesvetimas jam spaudos bei 
žurnalistikos darbas, dažnai ga 
Ii matyti jo straipsnių tai vie 
name tai kitame laikraštyje

Šioje trumpoje koresponden 
cijoje yra neįmanoma išvardin 
ti visus jo nuveiktus darbus bei 
apibūdinti pilnumoje jo asme 
nį.

Trumpai suglaudus galima 
pasakyti, kad tai tyli, apie save 
nekalbanti, bet didelė asmeny 
bė. K. S.

gruodžio pabaigoje buvo 4.204
Gruodžio 15 d. daviniais „Al 

goma“ plieno fabrike dirbo 
5872 žmonės, o tame pačiame 
fabriko pareiškime vietiniame 
dienraštyje dar pažymima, kad 
didesnių pasikeitimų bent per 
kelias savaites nėra numatoma.

Per 11-ką mėnesių 1960-tais 
metais „Algorna“ išmokėjo dar 
bininkams ir miestui per 51 mi 
lioną dolerių. Fabriko išpleti 
mui ir pagerinimui praėjusiais 
metais išleista per 20 mi’ionu 
dolerių, o dar visa eilė naujų to 
kios rūšies darbų numatoma 
ateityje.

Gruodžio m. šis plieno fab 
rikas pranešė išradęs visai nau 
ją stipresnę, ekonomiškesnę ir 
nuo 12% ligi 20% lengvesnę 
plieno rūšį (C. S. A. - G. 40,8), 
kurio gamyba būsianti tik tru 
pūtį brangesnė už paprastą plie 
ną.

Fabriko išleidžiamuose ranoi 
tuose, kurie yra spausdinam: 
vietiniame dienraštyje, su pasi 
didžiavimu plieno darbininkui 
ir miestui pareiškiama bei pabrė 
žiama, kad jo ateitis priklauso 
nuo „Algomos“.

Kaip ir dauguma miestą gy 
ventojų, taip ir nąūsų tautiečiai, 
dažnai šaiposi iš šio plieno fab 
riko pasakymo, bet rimtai pa 
galvojus, reikia su tuo sutikti.

Tik pagalvok, kas atsitiktų 
su mūsų miestu ir su mūsų kiek

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Tinka Kalėdų ir Naujų Metų dovanoms.
Iš Lietuvos. PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI....................5.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI........................ 8.00
Liet, liaud. menas. AUDINIAI ...........................................8 00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI...........3.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................ 4.00
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 0.50 
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS ................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............1.50
invalido leidinys................ 0 50Michaldos PRANAŠYSTĖS,
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
F. Neveravičius. BLAŠKOMOS LIEPSNOS.

Romanas I ir II tomai, kiekvienas po..........................$ 2,0ū
Lietuvių PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI.......................$5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.....................$3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................$4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. ,. . $ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas. .,..$3.00 
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$ 1.25
F. Timmermanas. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ. Roma. $ 1.2j 
J. Grušas. KARJERISTAI. Romanas. 2 tomai.................. $ 2.50
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas.......................................$ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas.........................$ 5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$ 3.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.......................$ 2.‘0
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................ $2.00
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................$ 5 0C
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS................................... $ 2.0u
J. Kralikauskas. ŠVIESA LANGE....................................$ 1.25
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS...............................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ..............5.00
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLE1VYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime, I-ji dalis:
Kova su gaidžiu. Dail. Vyt. Stasiūnaitis.................... $ 2.0C

Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ
ATSIMINIMAI.......................................................... $5.00

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
(premijuota) .............................................................. $ 0.50

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ........................... 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2.00
Ant. Škėma. ŽVAKIDĖ........................................................... 1.50
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ............................1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ................................................................................3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ..................................................................... 1.25
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi........................... 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ........................................................... 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ......................... ; . . .1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................ 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI Iš MIESTO............................ $ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS......................................... $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........... $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

vienu, ypač jei esi per 40 metų 
amžiaus ir nesi koks kvaiifikuo 
tas specialistas, jei vieną dieną 
„Algorna“ užsidarytų?!

Korespondentas.

LIETUVOS PARTIZANAI...
Atkelta iš 3-čio psl.

to būtina turėti bent rašomąja 
mašinėlę. Visiems, pereinantit 
ms į nelegalę padėtį, reiktų su 
kurti kažkokį vadovavimą. Sa 

r Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
J „PARAMA” j!

I
 Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— j i

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus]'
Darbo valandos: L

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir Sy2—9 v. vak. r 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, r 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, j;

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dunda* SL W. r
Toronto. Ont. Tel. LE 2-8723. ji

ko, Lietuvoje išvysčiusi veiklą 
pogrindinė LLA organizacija, 
bet apie Panevėžį kol kas nieko 
ypatingesnio negirdėti.

Tarp kitko, šiandien prie mū 
sų grupės prisidėjo du vermaca 
to kareiviai, kurie slapstėsi, 
kad nepatektų į nelaisvę. Išsi 
lavinę vyrai, tokie mums reika 
lingi.

Iš namų atsinešiau glėbį lie 
tuviškų laikraščių, kuriuos da 
bar leidžia Vilniuje. D. b.
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HAMILTON
ATEINANTIS SAVAITGALIS

Hamiltone bus labai reikš 
mingas ne tik Kanados sporluo 
jančiam jaunimui, bet taip pat 
ir visiems hamiltoniečiams, nes 
čia suvažiuoą rungtyniauti ge 
riausi Kanados sportininkai, ku 
riuos vakare galėsime sutikti 
bendrame pobūvyje Knights o< 
Columbus salėje.

Apie pačias pirmenybes bus 
plačiau sporto sk. tad šį kartą 
visiems Hamiltono ir apylinkių, 
lietuviams primename, kad sau 
šio 28 d. vakare visi susitinka 
me Knights of Columbus salė 
je, kur matysime svečius — • 
sportininkus iš Montrealio, To 
ronto ir RoČesterio, praleisda 
mi su jais šeštadienio vakarą.

Nuo N. Metų įvedama nauja 
aukų rinkimo sistema. Ji bus 
pravedama vokeliais. Kiekvie 
nas parapijietis - šeima turės 
atskirą numerį ir jų auka bus at 
žymima knygoje. Kiekvienai 
šeimai - parapijiečiui jau išsiun 
tinėta po 50 vokelių. Kaip pa 
moksle klebonas pažymėjo, Ha 
miltono vyskupas Ryan prašė 
aukoti bažnyčiai kiekvieną sa 
vaitę valandinį uždarbį.

Nupirktas žemės sklypas ii 
medinis namukas šalia naujos 
klebonijos. Sumokėta 4 tūkst. 
dol. Kaip klebonas pažymėjo, 
laikinai jame nenumatoma jc 
kios statybos. K. B.

KOVO JAUNIAI
SVARBUS

Bus turtingas bufetas ir Icteri 
ja, o Šokiams groja Benni Ferr 
orkestras.

PARAPIJOS ŽINIOS
Parapijos metinė apyskaita 

buvo duota sausio d d. Klebo 
no pranešimu, į 1961 m. para 
pija įžengė su 3 tūkst. dol. sko 
la.

Bazaras - mugė rengiama 
sausio 21d. parapijos salėje.

laimėjp krepšinio rungtynes 
prieš šv. Patriko parapiją 71. 
33(31:17).

„KAZIUKO MUGĖ”
„Širvintos“ skaučių tunto 

ruošiama „Kaziuko mugė" 
įvyks kovo 5 d., sekmadienį, 
tuoj po sumos, parapijos salėje

Mūsų didž. gerb. klebonas 
davė sutikimą ir salė yra jau 
gauta. Tad, kviečiame Hamilto

PRANEŠIMAS
Jei jūs tik ką atvykote, tai jūs, greičiausia, dar mokėti daug daugiau, nei jie tikėjosi.

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

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

no visuomenę atsilankyti ir pa 
remti mūsų skautišką jaunimą.
Dar viskas taip, rodos, toli, bet 
laikas greitai bėga ir nepaste 
besime kaip priartės toji diena

Kreipiuosi į visas skautes, 
kad į šią žinutę atkreiptumėte 
didesnį dėmesį ir pradėtumėte 
ruoštis fantams. Taip pat prašy 
čiau garb, mamyčių, kad savo 
dukroms padėtumėte.

Norime padaryti ir parodėlę, 
tai kad būtų įdomesnė ir gerts 
nė, kreipiuosi į ponias, kurios 
turite kokių eksponatų, prašau 
pranešti P. Bagdonienei, FU 
9-3398.

Tuntininkė.

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

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

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

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

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

nesate susipažinę su kai kuriais reikalų atlikinėjimo " 

būdais Kanadoje. Prieš pirkdami brangias prekes 

ar pasinaudodami brangiais profesiniais patarnavi

mais, visų pirma įsitikinkite, ar jūs supratote pasta

tytas pirkimo bei pardavimo sąlygas.

Kai kurie naujieji ateiviai sumokėjo augštą ho

norarą už patarnavimus, mielai valdinės bei savano

riškos įstaigos teikiamus nemokamai.

Kiti sutiko mokėti augštus i&simokėjimo nuošim

čius bei pasirašė tokias sutartis, kur jie įsipareigojo

Būtų labai išmintinga, jei prieš pasirašant, ge. 

rai išnagrinėtumėt sutartį. Jei kiek abejojate, paai. 

tarkite su atsakingų įstaigų, kaip tai Better Busin

ess Bureau, tarnautojais. Jie turi suregistravę skun

dus prieš bendroves. įtariamas klaidinančio bei nesą 

žiningo metodo naudojimu. Advokato patarimas 

taip pat gali jus apsaugoti.
■ f

Jei jūs manote, jog galite tapti negarbingų nie- 

todų naudojimo auka, kreipkitės į artimiausią Imi

gracijos Įstaigą ar į savo tautinę bendruomene.

SPORTAS
Atkelta iš

3) M. Rudzinskas (baidarinin 
kas, su rusu Golovačiovu laimė 
jęs olimpiadoje ketvirtą ve 
tą), A. Saunoris (su R. Paške 
vičium Europos vicemeisteriai 
stalo tenise), 5) A. Varanaus 
kas (rutulio stūmikas), 6) T. 
Zlotnikov’as (Lietuvos kolonis 
tas, dviratininkas, 7) A. Baltus 
nikas (disko metikas), 8) J. Da 
ktaraitė (krepšininkė, SS-gos 
inktinės narė), 9) Zablovskis 

(jieties metimo meisterisj ir 
10) A. Vaupšas (šuolininkas į 
tolį ir augštį).

SVARBUS POSĖDIS 
HAMILTONE

Sausio 4 d. Hamiltone įvyko 
pasitarimas Kanados Sporto 
Apygardos Komiteto su klubų 
atstovais iš Hamiltono ir Toron 
to. Jame buvo plačiai išdisku 
tuoti KSA pirmenybių klausi 
mai. FASK’o reikalai, Š. Arn< 
rikos Lietuvių Žaidynės Toron 
te ir kt.

KSA pirmenybių reikalu til 
po oficialus Hamiitono LSK 
Kovo pranešimas, tačiau reiktų 

ar pažymėti, kad posėdyje nu 
spręsta mergaičių ir berniukų in 
dividualines stalo teniso pirme 
nybes pravesti atskirai vasario 
mėn. pabaigoje Hamiltone, 
mergaičių, berniukų ir jaunu 
čių, mergaičių tinklinio varžy 
bas taip pat atskirai, ne sausio 
28—29 d. d. Hamiltone, bet 
atskira data jau Toronte.

Plačiau sustota ties dabartį 
ne FASK’o veikla, pareiškiant 
jam padėką už gražiai vedamą 
darbą ir tikint, kad dabartinis 
komitetas „in corpore" eis ko 
vo mėn. įvykstančiuose rimu 
muose, tuo pačiu, prailginant 
dabartinio FASK’o veiklą dar 
trejiems metams. Pasidžiaugt' 
labai gerai redaguojamu K. Čer 
keliūno Sporto žurnalu.

3-čio pusi.
Ilgiau sustota ties Š. Amen 

kos lietuvių žaidynėm Toronte, 
kurios numatomos balandžio 8 
—9 dd. Tačiau šio sk. vedėjui 
taip ir liko neaišku, kas tas žai 
dynes praves: KSA, PPSK 
Aušra, ar TLSK Vytis, tačiau 
bendra išvada yra labai aiški — 
panašius posėdžius reiktų šauk 
ti bent du kartus metuose, no 
rint pagyvinti bendrą Kanados 
lietuvių sportinę veiklą.

KOVAS LAIMI
Aušros jauniams nepavyko 

atsigriebimo rungtynės Hamd 
tone prieš vietos Kovą. Svečiai 
šį kartą pralaimėjo jau 40:30 
(20:14). Hamilroniečiai dar 
kartą įrodė, kad jie yra stiprus 
kandidatas į Kanados meisterio 
vardą. K. B.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Maskvoje sudarytas SS- 

gos stalo teniso rinktinės sąra 
šas, kuriame yra šeši Lietuvos 
atstovai: Ramanauskaitė, L. 
Balaišytė, Kondrotaitė, Saulio 
ris, Paškevičius, Lyzin (koto 
nistas).

— Lietuvos ledo rutulio rime 
tinė sužaidė draugiškas rungty 
nes su latviais. Jie pralaimėjo 
Rygos Lokomotyvui 2:6 ir ant 
rai Dauguvos komandai 4 .6 
(pirmoji nesėkmingai dalyvau 
ja SS-gos pirmenybėse), tačiau 
atsigriebdami kitos dienos rung 
tynėse atatinkamai laimėjo 6:3 
ir 4:2. Rungtynės įvyko Rygo 
je, kuri yra vienintelė turinti 
dirbtinį ledą iš visų Pabaltijo 
miestų.

XI-TOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŠVENTĖS,
kuri įvyko 1960 metais Syūnė 
juje. Šventės laimėtojais vėl ta 
po Adelaidės ,.Vytis“, kuris lt;

52-13

RODNEY, Ont
NUOŠIRDUS PRAŠYMAS Į KAIMYNINĘ TALKĄ

Šioje tabako augintojų apy 
linkėję yra įsikūręs gražus bū 
rys lietuvių, bet dėl mažo skai 
čiaus Tamstoms sunku ką nors 
didesnio lietuviškame bare rca 
lizuoti. Kaip žinote, Hamilto 
nas ėmėsi iniciatyvos lietuviška 
veikimą atremti į praktišką)! 
gyvenimą ir tuo tikslu jau 5 m! 
intensyviai rųpinasi pastatyti 
gražius, didesnės apimties Tau 
tos Namus. Beveik prieš trejus 
metus mes nupirkome didelį ko 
mercinį pastatą su kino sale už 
173,000 dol. Šiuo metu už juos 
išmokėta jau 88,000 dol. ir dar 
likę morgičių 85,000 dol.

Gruodžio 4 d. įvykęs LN na 
rių susirinkimas nutarė pakreip 
ti Tautos Namų įsigijimo keliu 
ir įgaliojo V-bą nupirkti Hamil 
tono miesto centre daugiau 
kaip ekerį dydžio sklypą, kai 
nojantį 40,000 dol. Vis isklypr 
pirkimo formalumai jau sutvar 
kyti ir vasario 15 d. jo pirkimą 
reikia uždaryti.

Šį puikų sklypą norime nu 
pirkti nepardavę esamųjų Lie 

rėjo didžiausią sportuojantį 
kontingentą. Tai jau ketvirti 
metai iš eilės. Turnyre dalyva
vo, šeši klubai: Sydnėjaus „Ko 
vas“, Melbourne „Varpas" Ge 
elongo „Vytis", Canberros 
„Vilkas“, Hobart'o „Perkūnas"

tuvių Namų, tad Šiuo meni ypu 
tingai reikalingi nauji LN na 
riai - šėrininkai. Sausio 26 ir 27 
dd. v-bos narys J. Mikelėnas ir 
jos p-kas St. Bakšys vyksta į 
Rodney ir apylinkes ir lankys 
Tamstas namuose, prašydami 
paremti šį milžinišką mūsų mas 
tu tautinį projektą ir įsijungti 
HLN nariais, nuperkant viena 
ar daugiau šėrų. Šia proga v-ba 
nuoširdžiai dėkoja Andrulionių 
jaunimui — Daliai ir Algiuo, 
kurie yra pirmieji iš tamstų apy 
linkės, įnešę po 100 dol. kiek 
vienas praėjusių švenčių metu.

Kreiptis į Tamstas mus pa 
drąsino Londono ir Mt. Bryd 
ges lietuvių šiam reikalui palau 
kūmas: Mt. Brydges turime 4 
narius, įnešusius 700 dol ir 
Londone 11 narių su 1200 dol.

Tikėdamasis, kad Tamstos, į 
šį prašymą atsakysite teigiamai, 
linkiu daug laimės šiais metais, 
ir iki pasimatymo sausio 26 ir 
27 dienomis!

Sa. Bakšys, 
HLN V-bos p-kas.

ir Adelaidės „Vytis“.
Vyrų krepšinis:

Varpas — Vilkas 54—39 
Geel. Vytis — Kovas 46—40 
Geel. Vytis—Perkūnas 65—2i.
Vilkas __ Perkūnas 4 330.
A. Vytis — Kovas 69—37 

Kovas — Perkūnas 74—49 
Varpas — A. Vytis 47—45 
Geel. Vytis— Canb. Vilkas 

65—27
Varpas — Perkūnas 103—-3o 
A. Vytis — Geel. Vyti* 54—40 
Varpas — Kovas 54—47.

Procentais pirmą vietą laimė 
jo A. Vytis, II Geel. Vytis, III 
Varpas.

Moterų krepšinis;
Geel. Vytis — Kovas 45—5 
Geel. Vytis — Varpas 22—14 
A. Vytis — Kovas 72—7 
A. Vytis — Varpas 55—19 
Geel, Vytis — A. Vytis 30—24 
I Geel Vytis, II A. Vytis, 
III Varpas.

Lauko tenisas:
1. A. Vyrai. Vytis.

Stalo tenisas:
1. Mel. Varpas. 2. Mel. 
Kovas. 3. Mel. Perkūnas.
Orinis:

1. A. Vytis. 2. A. Varpas.
3. Geel. Vytis.

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!! 
Puiki dovana Šventėm.

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdainuota
11 rinktinių šokių muzikos plokštelė. 
ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI. . .

Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse 
Kaina $ 6.00.

Išleido: ABC Records, P. Jurgaitis. 
7403 South Western Ave, Chicago 36, III.

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministers.

Šachmatai: 
I. KovasK 

III. Varpas.
H. Ad. Vytis

Klubai užėmė vietas šventei 
pasibaigus: I Ad. Vytis, H. Sd 
Kovas, III ir IV vieta Geel 
Vytis ir Melb. Varpas. V Hob 
Perkūnas ir Vl-ta Canberra 
Vilkas. 1961 metų šventė įvyks 
(Victoria state) Geelongc mies 
te, netoli nuo Melbourne.

A. L. F. A. pirmininkus vei 
buvo išrinktas p. S. Urnevičius 
iš Adelaidės Vyties. Edas.

PARDUODAMAS ŪKIS
Manitobos provincijoj, Gregg 
apylinkėje parduodamas geram 
stovyje ir su patogiais gyveni 
mui įrengimais 400 akrų ūkis. 
Dėl platesnių informacijų kr<*ip 
tis šiuo adresu : Walter Giedr .i 

tis, Gregg, Manitoba.
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MONTfREAL
Šį šeštadienį, sausio 21 dieną, 

turėsime nepaprastai gražią 
ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS 

metinę vakarienę 
ir drauge susipažinimo vakarą su

Parapijos Administratorium
Kun. Dr. Feliksu Jucevičium

Bus puiki vakarienė su karštais valgiais ir gėrimais.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga 1.50.

Šv. Kazimiero Parapijos Komitetas.

SEIMELIO PREZIDIUMO VAKARAS
si, bet be pirmųjų stalų, jau p.a 
dedant ketvirtu stalu — nieko 
negirdėjo, tat daugiau kaip trys 
ketvirtadaliai susirinkusiųjų ii 
gokos V. Jonyno paskaitos, M. 
Aukštaitės, pranešėjo p. Žižio, 
dalinai J. Žmuidzino ir net J. 
Akstino ne viską girdėjo. Tu 
dėl, nors buvo skelbta, kad 
Jonyno paskaitos spaudoje 
bus, bet jis yra paprašytas 
vis dėlto spaudai duoti ir, b< 
to, suminėtieji neišgirstieji auto 
riai taip pat prašomi savo kūr' 
nius leisti per spaudą.

NAUJI DLK VYTAUTO 
KLUBO NARIAI

Ilgamečiaii DLK Vytauto klu 
bo lėmėjai, Ignas Žemaitis ii 
Albinas Zabukas, įstojo Vytau 
to klubo nariais.

ŠV. ONOS DRAUGIJA, 
veikianti prie AV parapijos, 
sausio 28 d., šešladienj, AV sa 
lėje ruošia kortų vakarą. Prie 
gražių vaišių, kortų mėgėjai 
galės išbandyti kortų meną. Va 
karas žada būti, kaip ir perei 
tais metais, labai įdomus, nes 
jam vadovaus P. Vaupšienė, 
P. Žemaitienė ir P. Ūsienė. Šie 
met kortų partija žada būti jva, 
resnė ir įdomesnė, neg kita.s 
metais.
• Baby shawer jauniausiajai 
p. Gyvienei buvo suruoštas pas 
pp. M. Zavadskius. Dalyvavo 
arti šimto moterų, kurios įteikė 
p. Gyvienei puikių dovanų.

sausio 14 d. sudomino nemažą 
montrealiečių skaičių, nes atsi 
lankė arti 200 asmenų Progra 
mą vedė Prezidiumo narys V. 
Žižys.

M. Aukštaitė paskaitė sav- 
„Sapnai už laisvę". Po to sekė
J. Žmuidzino Saulėleidis, Mo 
kytojas Vencius ir Rausvė. -u. 
Čapkauskienė, akomponuojama 
M. Roch, padainavo dvi arijas
— Ch. Gounod ši Romeo ir Jui; 
ja ir G. Verdi iš Rigoletto. V. 
Jonynas skaitė apie Lietuvis* .>- 
knygos problemas. B. Vaitkų 
naitė, išraiškiniu šokiu išreiškė 
L. Barausko deklaniuoiamus
K. Bradūno ištrauką iš „MiB.n 
kapių” ir V. Šlaito „Ant saulė 
grąžos vamzdžio“. Po to G. 
Čapkauskienė padainavo R. Bi 
shop Vyturėlio ir Griego Sol^ei 
gos dainas. H. Nagys skaitė 'š 
naujojo savo poezijos rinkinio 
„Mėlynas sniegas“ ir J. Aksti 
nas M. Katiliškio ištrauką ii 
romano „Miškais ateina ru 
duo“.

Pažymėtina H. Nagio stipri 
poema apie Vengrijos sukilimą.

Pagrindinis vakaro trūkumas
— daugelio programos dalyvių 
žodis nepasiekė klausyto’ą. L. 
teratūros vakaro tikslas toks ir 
yra, kad žodis pasiektų klausv 
toją. Šio gi vakaro išėjo atvirkš 
čiai — žmonės kantriai klausė

ne

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

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

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

HU 1-8437
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

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

141C Guy St., 1 a. 11 karnb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

!
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E.

H Suit- 901
| UN 1-8933

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

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

Dr.E. Andr u kailis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

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

7 augitas
A V 8-3115-Tel. :

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

Šį sekmadienį, sausio 22 d. 3.30 vai.
Aušros Vartų salėje

Klaipėdos Krašto 
atvadavimo minėjimas
Programoje :

Dr. H. Nagio paskaita
ir meninė dalis

su siliste Gina Čapkauskienė
ir

jaunu pianistu Raimundu Piešina.
Visus maloniai kviečia atsilankyti

Montrealio Jūių Skautai
ir Mažlietuvių Draugija.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

A. V. Komitetas savo pirma 
me šių metų posėdyje kun. Kic 
bono buvo plačiai painformuo 
tas apie parapijos dvasinį bei 
medžiagini stovį ir apie šių uit 
tų darbo planus. Naujasis Auš 
ros Vartų komitetas pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: komiteto 
seniūnas Petras Vaupšas, na 
riai Bronius Staškevičius ir Al 
fonsas Mileris.

Kardinolas P. E. Leger pra 
neša visiems klebonams, kad 
tikintiesiems duotų pajamų mo 
kesčių kvitarus (arba rasytes) 
tik tokiai sumai, kokią tikintie 
ji kokoje nors formoje parapi 
jai, ar bažnyčiai metų bėgyje 
yra paaukoję.

Aušros Vartų dešimtmečio di 
dysis bazaras bus A. V. parap. 
jos salėje vasario mėn, 24, 25 »t 
26 dd. Labai prašome visų mie 
lųjų parapijiečių prisidėti prie 
šio parapijos parengimo kokia 
nors dovana, pinigine ar daikti 
ne. Gautas pelnas bus sicirtas 
A. V. bažnyčios statybos sk- 
loms mokėti.

Trijų Karalių dieną A V baž 
nyčios rinkliava — 107 dol r 
sausio 8 d. bažnyčios reikalam., 
— 130,60 dol. ir vargonų fo>. 
dui — 105.50 dol.

Mergaitės krepšininkės pra 
eitą savaitę sulošė gražias rung 
tynęs prieš St. Joseph's Teat 
chers College ir laimėjo santy 
kiu 30:23. Mūsų jauniai krep 
šininkai prieš Newman High 
pralaimėjo 42:45 santykiu.

AV parapijai aukojo Ignas 
Petrauskas 2 Odol.

Sporto klubas jau ruošiasi į 
Hamiltoną, į Kanados Sporto 
Apygardos sporto žaidynes, ku 
rios įvyks Hamiltone, sausio 2b 
ir 29 dienomis. Ruošiasi vykH 
krepšininkės, krepšininkai sen 
joiaį ir junjorai. (AV).
* Mokytojams katalikų mokyk 
lų komisija pakėlė algas, kurių 
metiniai priedai siekia 600 — 
2,000 dol.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Apyskaita. Sausio 15 d. pa 
rapijos administratorius kun. F. 
Jucevičius parapijai davė apys 
kaitą. Čia suminima piniginė 
apyskaita. 

1960 metais parapija turėjo;
pajamų ........................  16,627.3r
išlaidų.......................... 44,359. ž 1
Iš vyskupijos paskola 20,000.00 
Iš žmonių pasko. . . . 1,350.46 
Iš banko paskola . . . 2.475.^3 
Liko neužmok, skolų 3,906.51
Dabar parapija yra skolinga: 

bankui .........................82.500.00
vyskupijai ..................20,000.00
parapijiečiams ...........48,790.25
Praeitų metų neužmokėtų 
skolų................................4,095.51
Architektui.................... 5,665..r9
Neišaiškintos skolos. .9,000.00 
Viso parap. skolų 170,051.35

Prie šių parapijos apyskaitų 
kun. J. Bobinas pridavė šių pa 
pildymų. 
Klebonijos žemė.........
Klebonijos statyba . . . 
Architektui už planus. . 
Klebonijos inventorius

(pečius, lovos ir kt.) 
Bažnyčios statyba

(kontraktoriui) ....252,7’0 
Architektui už planus

(atmokėta) .............. 6,630
Suolai, klausyklos, zak.is-

tijos sandėliai ir visi 
medžio darbai ....

Varginai..........................
Varpai .............................
3 altoriai, sakyklos,

krikšto ir Dievo stalo 
marmurai ...................

3 altorių ir katafalko 
liktoriai .... 1.....

Bažnytiniai rūbai .... 
Gyvoji lempa.................
Svetainės dažymas . .
Svetaines kėdės (300) . . . 1,500 
Maži svetainės vargonai 300 
Svetainės lėkštės ir indai 525

Viso. ,$ 353,259.--
Skolos yra. .$ 169,966.35 

Statyb. atmokėta $ 183,292.65 
Rinkliava, sekmadienio, baž 

nyčioje davė 188.05 dol. ir kita 
specialioms skoloms padengti 
— 276.03 dol.

NETEKOME ŽYMAUS
Sausio 6 d. St. Michael’s ligo 

ninėje po sunkios vidurių ligos 
mirė visuomenininkas ekon. P. 
Budreika, vos peržengęs 50 me 
tų amžiaus slenkstį. Jis aktingai 
dalyvavo visuomeninėje veikto 
je, ilgesnį laiką buvo Lietuvių 
Namų valdyboje, „Paramos“ 
bankelyje Kredito komitete. 
Apylinkės valdyboje, lietuviu 
verslininkų klube, tautinės s- 
gos skyriuje ir kitur.

Dideliame nuliūdime pasiliko 
žmona Sofija ir Toronte g)’v 
nantis brolis Juozas.

Sausio 9 d. po gedulingų Šv. 
mišių Šv. Jono bažnyčioje, kui 
kleb. kun. P. Ažubalis pasakė 
gražų pamokslą, apibūdinantį 
Velionies asmenį ir jo veiklą vi 
suomeniniame bare, jo palaikai, 
palydint ilgai virtinei mašinų, 
buvo nuvežti į naujas lietuvių 
kapines amžinam poilsiui.
• Agr. J. Paršehūnas, vertęsi* 
statybomis bendrovėje „Nida“, 
pirko stambią tabako tarmą ir 
Šio mėnesio pabaigoje išvyksta 
iš Toronto.
9 Kūr - savanoris V. Puodžiū 
nas, kaip nustojęs darbingumo, 
buvo 
savo

apsigyvenęs Springhurste 
turėtoje vasarvietėje, nau

VISUOMENININKO
jų metų išvakarėse turėjo aŠtių 
širdies priepuolį ir greitąja pa 
galba buvo nugabentas į Collin 
gvudo ligoninę. Ligonis, nors 
ir sveikta, tačiau dar teks ilges 
nį laiką pagulėti ligoninėje, tuo 
labjau, kad toks priepuolis pa 
sikarlojo jau tretį kartą. Daro 
mi žygiai jį pergabenti į Toron 
tą, nes žiemai esant, retai 
yra galimybė jį aplankyti.
• Toronto Medžioklės ir 
lės Lietuvių klubas sausio 
Prisikėlimo parap. saleje buvo 
suruošęs savo tradicinį metinį 
zuikienos balių, kuris praėjo su 
geru pasisekimu.
• Skautų-čių tuntų eglutė bu 
vo Pris. p. salėje. Kiekvienas 
vaikas Kolėdų senelio buvo ap 
dovanotas. Laužą išpildė skau 
lai-ės. Po eglutės buvo tėvų-rė 
mėjų Susirinkimas ir kavutė.
• Prisikėlimo parapijos 1960 
metų apžvalga bus gausiai ilius 
truotas leidinys, kuriame tilps 
praėjusių metų parapijos kroni 
ka, organizacijų veikla, pa»a 
pijos pajamų, išlaidų ir skolų 
raportas ir aukotojų pavardės i, 
jų aukų sumos.
• Sausio 1 d. rinkliavoje Pr. p. 
viso surinkta 460.72 dol.

kam

Žūk 
8 4

3,000 
40.000

2.000

900
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10,920

1,700
1,409

350
700

Montrealio L. K. Mindaugo 
Šaulių Kuopa

Š. m. sausio 21 d. 7.30 vai. vakaro
Aušros Vartų parapijos salėje 

ruošia

Kaukių Balių
Programoje šokiai, bufetas, loterija ir įvairus 

kaukių pasirodymas. Įėjimas 1 dol.

taisau ir dažau
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5513

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

Sekmadieniais Aušros Vartų Pa/apijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

Spaudos baliaus atgarsiai 
NL SPAUDOS BALIAUS 

ATGARSIAI
J NL anketą Spaudos baliaus 

metu daugelis neatsakė. Iš ataa 
kiusiųjų daugumas pasisakė 
sausio mėnesį, kiek mažiau 
už vasario ir tiktai pavieniai 
kitas datas. Vienas tiksliai 
sakė — „tiktai ne tuojau 
Kalėdų ir N. Metų“. Vienas 
sisakė, kad „balionai daugiau 
tinka kaukių baliui, bet ne iŠkil 
mingam Spaudos baliui“. Į 
klausimą apie šokius atsakymai 
labai įvairūs, ir pagal juos if\ 
kia šokių visų, kokie tiktai yra 
ir dar bus.

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJAI

aukojo dar šie asmens, kurie 
dar nebuvo suminėti:
151. Be pavardės, 3 dol.
152. P. Adomonienė, šalikas.
153. P. Kvietkauskas, skutimo 

si mašinėlė, brangi.
154. E. K., dėžėje ekstra fantą.
155. Viena moteris, keramika.

vaza.

už

už 
pa 
po 
fa

Šv, Elzbietos dr-ja seicmadie 
nį įvykusiame susirinkime iš 
rinko naują pirmininkę, p. Ast 
rauskienę.

Parapijos vakarienė įvyks ši 
šeštadienį, sausio 21 d., 7 vai 
vakaro parapijos salėje. Vaka 
nenė bus drauge ir susipažint 
mo su parapijos admmistr. kun. 
dr. F. Jucevičium. Visi tautie 
čiai, ypa<3 parapijiečiai, kvie 
čiami atsilankyti.

156. Vienas kunigas, 5 dot.
Visiems skyrusiems Spaudos 

baliui fantų nuoširdžiai dėko 
jame. 156 fantai yra labai gia 
žus savosios spaudos rėmimas.

IŠ SPAUDOS BALIAUS 
loterijos dar neatsiimti šie ran 
tai: 3343 — 41; 3627 — 58; 
2058—53; 2981—9; 3021—72; 
2297—76; 3154—92 ; 2740-93 : 
2387—95; 3672—104; 2169— 
113; 3189—125; 2717—126; 
2761—65; 2265—127; 2791— 
128; 3552—143; 2421—137; 
2743—118; 2394—77 ; 2715 — 
133; 2724—136.

Lyginant šiuos skaičius su ui 
lėtų skaičiais, reikia žiūrėti tik 
tai keturius paskutinius skai 
čius, nes pirmieji du v;sų ode 
tų yra tie patys. Skaičiai deši 
nėję reiškia fantų numerius. 
PRALEISTOS PAVARDĖS

Išsiaiškino, kad buvo talki 
ninku, kurie padėkoje buvo pra 
leisti; būtent: E. Martinaitienė 
platino loterijos biletus, G. Ah 
nauskas ir A. Jonelis talkino 
kontrolei, Panelė Butkutė tai 
kino prie Spaudos stalo. Vis»v 
ms nuoširdžiausiai esame dėkin 
gi ir atsiprašome už neapsižiū 
rėjimą.

NUOŠIRDI PADĖKA 
VISIEMS

NL Spaudos baliaus dalyvia 
ms, taip gražiai atsilankiusiems 
į šių metų balių. Malonu kons 
tatuoti, kad į balių atsilankė v 
šokio amžiaus ir visokių profe 
sijų žmonių, ir akademikų ir et 
linių darbininkų, ir malonu, kad 
visi darniai ir gražiai praleido 
vakarą, tuo įrodydami, kad visi 
lygiai brangina savo lietuvišką 
ją spaudą. Už tai visiems nuo 
širdžiausis ačiū.

Didelė padėka priktauso tai 
kininkėms ir talkininkams, ku 
rie atsidėję dirbo visą vakarą ir 
nuoširdžiai stengėsi sudaryti są 
lygas, kad Spaudos baliaus da 
lyviams būtų malonus vakarac.

NL
VEDYBINIS SKELBIMAS

Peržengęs 30 metų amžiaus ’ 
ras nori sukurti šeimos židinį. 
mergaite arba našle maždaug 
tokio pat amžiaus. Pirma susiži 
nokime laiškais. Rašykite lietu 
viškai arba angliškai adresu:

REIKALINGAS
ALYVOS PARDAVĖJAS

Didelė alyvos kompanija noii 
turėti lietuviškai kalbantį parda 
vėją. Alyvos pardavimui gyve 
namiems namams ir komerci 

niams pastatams.
Atlyginimas — komisas.

Tai yra įdomus ir gerai apsiino 
kantis darbas rimtam asmeniui, 
kuris yra gerai pažįstamas 
Montrealio srityje. Ideali pro 
ga norinčiam dirbti atliekamu 

laiku arba pensininkui. 
Skambinti Mr. Locke----

HU 9-8't71.

tumuuunuuunuuuminuuuilltto Mr. K. M. 7722 George St.

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.
in»>mmwtmtum»nu»ttn»i>uni

LaSalle, Montreal 32, P. Q.
Canada.

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

paskirus objektus N. L., T. Ž„ 
Star, La Press.
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