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Politinių įvykių savaitė
MASKVA NEPAPRASTAI IŠPŪTĖ SPALIO PERVERS 

MO MINĖJIMĄ
Vietoje Stalino Chruščiovas. Žukovas jau atgailauja.

Syrija vėl kelia aliarmą.

Pasaulio lietuvių sostinėje

Sovietų satelitai sukasi — 
vieni aplink žemę, kiti aplink 
Chruščiovą. Kai ,,Laika“ nusto 
jo loti, nes ji nunuodyta pasku 
tiniu maisto kąsniu, spalio per 
versmo garbei „Joja" visi sa 
telitai.

Visose šalyse, kur yra sovie 
tinės atstovybės, vyko milžiniš 
ku mastu suorganizuoti priėmi 
mai, kuriuose

NESIGAILĖTA VAIŠĖMS 
IŠLAIDŲ.

Tūkstančiai žmonių vaišinti 
ir girdyti. O Kremliuje Chruš 
čiovas, gerai įsitraukęs, daina 
vo ir šoko. Lauke gi, kur siau 
tė žiema, minioms buvo įbruk 
ti vado Chruščiovo atvaizdai, 
pamauti ant ilgų mietų, ir ne 
šami Maskvos gatvėmis lygiai 
taip, kaip anksčiau buvo neša 
mi Stalino. Tat palaidojus Sta 
lino asmens garibnimo kultą, 
panaikinus ir „kolektyvinę va 
dovybę“, kuri buvo tuščias ble 
fas, dabar jau išplaukė į pavir 
šių

NIKITOS CHRUŠČIOVO 
ASMENS GARBINIMO 

KULTAS,
prieš tai pašalinus iš kelio kon 
kūrentus — Molotovą, Malen 
kovą, Kaganovičių, Šepilovą 
ir pagaliau jam talkinusį mar 
šąlą Žukovą. Dabar Chruščio 
vas jaučiasi sovietijos jau ir 
caras ir Dievas.
TRAGINGIAUSIA BŪSENA 

YRA ŽUKOVO,
nes jis, atnaujintais Stalino me 
todais, buvo priverstas „prisi 
pažinti” kaltu ir viešai „atgai 
Jauti”. Žukovas, aišku, prieš 
savo valią pareiškė, kad šaiin 
damas iš armijos politrukus nu 
sikaltęs „šlovingąja! partijai“. 
Tikrumoje — diktatūros ir as 
mens kulto siekiančiam Chruš 
čiovui. Tat Nikita tvirtai įsi 
tvirtina pozicijose, jo išmušto 
se iš Stalino.

Nenuostabu, kad 40-ties rne 
tų perversmo sukaktuvėse jau 
atvirai pasireiškė

CHRUŠČIOVO GARBINI 
MO KULTAS.

Eisenose visur buvo nešamas 
Chruščiovo atvaizdas, ko anks 
čiau nebuvo. Maskvos iliumina 
cijose figūravo Chruščiovas. 
Visur Chruščiovas. Ir niekur 
nė vieno konkurento. Net ir ka 
riuomenė išprievartauta Stali 
no pavyzdžiu : Žukovo ginklo 
draugai arba jo buvę pavaldi 
niai niekina ir smerkia savo 
buv. viršininką ir karo vadą, 
laimėjusį pergales. Tat Chruš 
čiovas užėmė Stalino padėtį ir 
naudojasi jo metodais. Netenka 
abejoti, kad pradės ir žudyti 
žmones, kaip ir Stalinas.
LABAI SVARBŲ PRANEŠI 

MĄ PADARĖ 
EISENHOWERIS.

Jis nušvietė JAV apsigyni 
mo pasiroušimus ir pabrėžė, 
kad Amerika yra labai daug nu 
veikusi pasiruošimų srityje.

, „MES TURIME DAUGIAU 
NEGU RUSIJA“ —

pareiškė prezidentas. Jis gana 
detališkai papasakojo apie Ame 
likos atsiekimus raketų srity 
je. Ypač įdomu, kad JAV turi 
raketą, kuri buvo iškilusi į 5. 
500 mylių augštį ir sugrįžo ne 
sugedusi. Per televiziją prezi 
dentas buvo parodytas prie tos 
raketos galvos, kuri yra jo ka 
binete.. Bandymams esą išlei 
džiama po keliolika jnįliardų

dolerių ir jau yra pasiekti pui 
kūs rezultatai.

Paskutiniu metu ateina ži 
nios, kad

SYRIJA VĖL KELIA 
ALIARMĄ.

Esą, Turkijoje pastebėtas 
naujas kariuomenės judėjimas 
ir dėl to kilęs neramumas.

Mums, kanadiečiams, įdomu, 
kad

KANADOS 
PARLAMENTAS 

PRIĖMĖ
įstatymą, pagal kurį įvesti pa 
gerinimai — padidintos senat 
vės pensijos ligi 55 dolerių ir 
s u m a ž i n tįa s iš 20 metų į 
10 Kanadoj išgyvenimo laikas. 
Konservatoriai tokiu būdu te 
sėjo savo pažadus. Tai gera Ka 
nados gyventojams žinia.

SUSITIKIMAS 
SU LENKAIS

Po ilgesnės pertraukos spa 
lio 30 d. lietuvių su lenkų vei 
ksnių atstovai vėl buvo susiti 
kę. Ta proga buvo pasikeista 
nuomonėmis apie esamąją tarp 
tautinę politiką, jos posūkius, 
galimas pasekmes, apie padėtį 
savo kraštuose ir apie laisvini 
mo pastangų derinimą. Sutarta 
vėl susitikti ir sudaryti progra 
mą tolimesniems pašenekesia 
ms. Iš abiejų pusių paskirta po 
asmenį, kurie paruoš progra 
mos projektą ir parinks disku 
tuotinus klausimus. Šiam pa 
šnekesiui vadovavo lietuviai, 
kitas bus šaukiamas lenkų.

RUSŲ OKUPUOTOJE
Lietuvoje paskutiniu laiku vi 
sas gyvenimas buvo prievartai! 
jamas susitelkti prie Rusijos 
40 metų bolševikinio pervers 
mo prieš demokratiją sukaktu 
vėmis. Viskas sovietiniu trafa 
retu pajungta perversmo garbi 
nimui.

Deja ir čia okupantas paro 
dė savo botagą. Buvo numaty 
ta ir jau daugiau kaip metai lai 
ko ruoštasi „didįjį spalio per 
versmą“ paminėti labai iškil 
mingai. Jaunas kompozitorius 
Juzeliūnas atsidėjęs rašė „Su 
kilėlių“ operą pagal Mykolai 
čio-Putino romaną „Sukilėliai“. 
Visus metus ta operą repetavo, 
padarė dekoracijas ir kostiu 
mus ir. . . pasirodė, kad ši ope 
ra okupantui nepriimtina... 
Kaip skaitytojas mato iš šio ro 
mano ištraukų, spausdinamų 
„N. L-je“, romano herojai yra 
lietuviai ir vienas 1863 metų 
sukilimo vadų. . . kunigas. O 
žandarai, policininkai ir kiti su 
kilimo malšintojai — ruskiai. 
Už to ir užkliuvo. Taip galima 
spėti, nes apie „Sukilėlius“ kol 
kas dai tiktai teigiamai atsilie 
pė Kostkevičiūtė „Literatūra 
ir Menas“ žurnale. Kažin, ar 
po to Putinui bus leista toliau 
rašyti romanas, kurio turi pasi 
rodyti dar du tomai?

Tokia jau visų okupuotų 
kraštų dalia — okupantas sau 
valiauja, kaip išmano sau ge 
riausia.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
ŠEŠT. VYSK. VALANČIAUS 
vardo mokyklos tėvų komitetas 
šių metų lapkričio 17 d. šaukia 
visuotinį tėvų susirinkimą, ku 
ris įvyks tuojau po pamaldų 
bažnyčios salėje. Maloniai pra 
šome visus tėvus susirinkime 
skaitlingai dalyvauti.

Tėvų Komitetas.

Kun. Dr. J. Kubilius, SJ. Auš ros Vartų parapijos Montrea 
lyje kūrėjas ir jos bažnyčios statytojas, iškeliamas į Čika 

gą. Plačiau žiūrėkite Montrealio kronikoje n skelbime.

Naujienos iš pasaulio sostinės
LEN1N: „KONFLIKTAS NE IŠVENGIAMAS“, 

CHRUŠČIOV: „MES JUS PA LAIDOSIME”.
Sovietii Rusijos keturinsdeši mties metų revoliucijos 

sukaktis.
m'nima lapkričio 6 — 7 dd., 
New Yorke gyvai buvo junta 
ma. Egzilai jieškojo būdų, kaip 
stipriau ir vaizdingiau para 
džius laisvajam pasauliui ketu 
riasdešimt metų vykstančio te 
roro baisumus. Tas teroras jau 
nuo 1939 m. vykdomas paverg 
tuose kraštuose, šių tarpe ir 
Pabaltijo valstybėse.

Didysis New York Times 
dienraštis spalio 7 d. įdėjo ilgą 
PET pirmininko V. Masens 
laišką, kuriuo argumentuotai 
atsakoma į to laikraščio bend 
radarbioSalisbury seriją straips 
nių apie padėtį užimtuose kraš 
tuose.

PET prie savo pastato fron 
tinės sienos, išeinančios tiesiog 
į JT, pakeitė didžiulį plakatą. 
Anksčiau ten buvo iškabintos 
visos pavergtosios tautos ir kv 
iečiami praeiviai apie tai žino 
ti. Naujai iškabintame plaka 
te duotas toks įrašas:

Laisvosios tautos įsidėmė 
kit. Leninas įspėjo jus —
Mes nesame pacifistai. Ko 
nfliktas neišvengiamas. Di 
dieji istorijos klausimai sp 

rendžiami tik jėga“.
Chruščiovas pasakė:

„Mes jus palaidosim“.
Lapkričio 7 d. 6 v. v. egzi 

lai su plakatais piketavo Sovie 
tų delegacijos J. T-se būstinę 
New Yorke. Apie 50 žmonių 
vaikščiojo priešais, kaip sovie 
tų vergų darbo stovyklose ka 
linių, drabužiais apsirengusių. 
Buvo nešamos ir juodos vėlia 
vos, kurias policija jėga atimi 
nėjo iš demonstrantų. Buvo su 
sirėmimų su policija yra apkul 
tų. Penki areštuoti. Vėliau N. 
Y. televizijos stotys visiems 
žiūrovams parode ir demons 
trantus, parodė grumtynes su 
policija ir pasakė kas čia yra. 
• Nors kiek pavėluota žinia, 
bet įdomi suminėti, kad Anglį 
jos karalienei Elzbietai lankan 
tis New Yorke, buvo pagerbti 
Lietuvos atstovai — Gen. Kon 
sulas J. Budrys ir ilgametis Lie 
tuvos konsulas, tokiu buvęs ir 
po II-jo pasaulinio karo Vokie 
tijoje, L* Dymša su poniomis 
buvo pakviesti ir dalyvavo ka 
ralienės garbei suruoštuose pri 
ėmimuose. Kor.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Krašto Tarybos suvažiavimas 
šaukiamas lapkričio 30 dieną 
Toronte. Numatyta didelė dar 
bu dienotvarkė dviems dieno 
ms. Be ko kita yra numatyta 
atstovų rinkimai į Pasaulio Lie 
tuvių Šeimą, įvykstantį 1958 
metais New Yorke.

— Rusija išleido į Čikagą 
Moniką Gaučienę, kuri buvo

Po demonstracijų daugelis 
dalyvių vyko į Nežinomojo ka 
linio dienos (lapkričio 7 d.) mi 
nėjimą, ruošiamą Tarptauti 
nės politinių kalinių Fedcraci 
jos.
ALTO SUVAŽIAVIMAS IR 

KONFERENCIJA.
New Yorke yra gyvas suskio 

mėjimas metiniu Alto suvažia 
vimu, vykstančiu lapkričio 
15—16 d. d. Vašingtone, o po 
suvažiavimo ir veiksnių konfe 
rencija. Rengiasi važiuoti V. 
Sidzikauskas, A. Trimakas, K. 
Bielinis, J. Audėnas, Alto na 
riai ir kiti įgaliotiniai.

LIETUVIŠKOSIOS NEW 
YORKO NAUJIENOS

Rudenėlis atkiūtino ir New 
Yorkan. Baigia kristi lapai ir 
iš šiaurės — Kanados — ats 
kridę žiemos praleisti špokai 
šimtais tūkstančių užplūdo Di 
džiojo New Yorko parkus ir 
sodus. Jie krykštauja ir pokš 
tauja. Pasivaikščioti kaikada 
reikia jau ir skrandelės. ..
• Azijatinis gripas į ligonines 
ar į nuosavas lovas paguldė 
apie 300,000 nevjorkiečių.
• New Yorko lietuviai prade 
jo BALFo vajų,, kurio tikslas 
sušelpti Sibire kenčiančius iš 
trėmimą ir Vokietijoje esan 
čius apie 4,500 nedarbingų, pa 
liegusių, invalidų. BALFas vys 
to didelį vajų, primindamas šū 
kį — „sotus alkano nesupran 
ta“. Mūsų pareiga, ir žmoniš 
ka ir krikščioniška, padėti esan 
tiems varge.
• Brookline esantis Lietuvių 
piliečių klubas atšventė 50 me 
tų sukaktuves. Matyt, šis klu 
bas įsikūrė tada, kai Montrea 
lyje įsikūrė DLK Vytauto klu 
bas, kuris lapkričio 23 d. mini 
50-ties sukaktuves, nors tikro 
sios jau suėjo sausio 13 dieną.

Klubo sukaktuvės paminė 
tos iškilminga akademija, ku 
rios metu kalbėjo klubo įkūrė 
jai, S. Karvelis ir J. Šaltis. Po 
jų pirm. S. Gudas plačiau nu 
švietė klubo veiklą ir reikšmę. 
Jis, be ko kita, pasidžiaugė, 
kad klubas sustiprėjęs naujais 
nariais ir todėl yra vilčių, kad 
klubas veiks dar geriau. Sukak 
tuvėms Klubas pertvarkė sa 
vo patalpas ir atsinaujino.

Sibire, su dviem vaikais — dūk 
terim Rūta ir sūnum Ramučiu, 
16 ir 13 metų.

— .Lenkų lakūnas naujausiu 
MIG lėktuvu pabėgo iš Lenki 
jos į Švediją. v

— Esą gauta žinių, kad prof. 
A. Voldemaras esąs gyvas ir 
gyvenąs Rusijos Azijos pietuo 
se. X.

/ I įctuvos V '
I nacio’naline j 
\ M .Mažvytl0 , 
\ biblioteka /

MONTREALIO LIETUVIŲ 
drama praėjusį sekmadienį tu 
rėjo labai sėkmingas gastnles 
Rochesteryje. „Baltaragio ma 
lūnas“ šiltai publikos priimtas. 
Aktoriai Akstinas, Barauskas, 
Nagys ir Pūkeleviciūte', be to, 
kalbėjo per radiją.

123 SLA KUOPA 
NOMINAVO VADOVYBĘ

123 SLA kuopa Montrealy 
je dabar turi 60 narių. Į nomi 
nacijų susirinkimą atsilankė 
15. Rinkimų komisijon buvo iš 
rinkti L. Balzaras, V. Kačer 
gius ir K. Otto. Išsiaiškinus no 
minacijų klausimą, Centro pri 
siųstuose nominacijų lapeliuose 
buvo įrašytos pavardės. Nomi 
nacijų vaisiai yra šie: Prezi 
dentas — P. Dargis 15 balsų, 
Viceprezidentas — A. Devenie 
nė 14 b., J. Maceina 1 b., Sek 
retorius — Dr. Vinikas 14 b., 
Iždininkas — A. Čaplikas 14 
b., N. Gugienė 1 b. Iždo globė 
jai — J. Valaitis 12 b., S. Brie 
dis 11 b., E. Mikužiūtė 5 b., N. 
Gugienė 1 b., Daktaras-kvotė 
jas — Dr. Biežis 15 balsų. Or 
ganizatoriui ir fin. sekr. M. 
Juodviršiui paaiškinus apie 
draudimą ir specialiai apie vai 
kų draudimą 10-čiai metų ir n? 
riąms susimokėjus nario mokes 
čius, susirinkimas baigtas.

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
draugijos susirinkimas, įvykęs 
sekmadienį, paliko senąją vai 
dybą su pirmininku p. Jonušu. 
Susirinkime pranešimus apie 
kelionę po Lietuvą darė J. Le 
sevičius ir M. Gudas. Jie kalbė 
jo labai santūriai ir nieko įdo 
mesnio nepasakė. Už tai daly 
viai jiems davė klausimų, į ku 
riuos jie atsakė. Buvo klausi 
mas: kaip tai reikia suprasti, 
kad viso pasaulio darbininkai 
kovoja už valandinį darbo atly 
ginimą ir prieš akordinį (pis 
vorkį), o sovietinė valdžia, ku 
ri dedasi darbininkų reikalų gy 
nėja, įvedė akord ni darbą, ku 
ris darbininkų jėgas iščiulpia

EDVARDAS 
CHICAGOS LIETUVIŲ TA 

RYBOS SUSIRINKIMAS 
Lapkričio 1 7 d. Lietuvių Au 

ditorijoje šaukiama Chicagos 
Lietuvių Tarybos metinė k*n 
ferencija, kuri bus grynai dar 
bo pobūdžio ir joje bus tik 
trumpos kalbos ir pranešimai, 
kuriuos padarys konsulas dr. 
P. Daiižvardis, ALT pirm. L. 
Šimutis, Lietuvos Pasiuntiny 
bės Brazilijoje kultūros sk. ve 
dejas P. Babickas, Chicagos 
pirm. T. Blinstrubas ir kt. Į 
konferenciją dalyvauti kviečia 
mi liet, organizacijų bei span 
dos atstovai, o taip pat ir pla 
čioji visuomenė.

NAUJA DAINAVOS 
valdyba: A. Dzirvonas, V. Mo 
mkus, B. Mačiukevičius, V. Ra 
dys, S. Džiugienė, I. Radienė 
ir E. Slavinskas. Revizijos ko 
misijon išrinkti: A. Paškevi 
čius, P. Kavaliauskas ir P. Kin 
deris.
• LB Chicagos apygardos v- 
bos leidžiama knyga 50 metų 
spaudos draudimo sukakčiai pa 
minėti graitu laiku pasirodys 
knygų rinkoje.
• Chicagos Lietuvių Futbolo 
Klubo Lituanica futbolininkai 
jau baigė pirmenybių rungty 
nes vietinėje lygoje. Klubo pir 
moji komanda I-je divizijoje 
surinko 13 taškų ir užėmė IV- 
tą vietą iš 8 komandų. Lapkri 
čio 16 d. futbolo sezono užbai 
gimo proga, Vyčių salėje klu 
bas rengia pobūvį su vakarie 
ne, menine dalimi ir šokiais.

ŠULAITIS
PAGERBS ŽYMIUS 

VEIKĖJUS
LVLS-os Čikagos Skyrius 

nutarė paminėti mūsų S-gos ve 
teranus: dr. M. Nasvytį ir adv. 
A. Sugintą, kurie sulaukė 65 
metų ir gražiai pasidarbavo mū 
su valstybei, tautai ir sąjun 
gai. Minėjimas rengiamas lap 
kričio 17 d., sekmadienį, Lietu 
vių Auditorijoje, 1 v. p. p. Pro 
gramoje numatoma: pietūs, 
Centro Komiteto atstovų: M. 
Mackevičiaus ir L. Šmulkščio 
žodis apie solenizantus ir kon 
certine dalis, kurią atliks so^:. 
tė S. Valiukienė, dr. J. Gudaus 
kas (smuiku), akomponuos p. 
G. Gudauskienė. Apie dalyva 
vimą prašoma pranešti komisi 
jos pirm-kui J. Kutrai telefonu 
WAlbrook 5-5030 arba REpub 
lie 7-7321.

• Bendruomenės Chicagos apy 
gardos valdybos posėdyje iš sa 
vo pareigų ir valdybos pasitrau 
kė pirm. J. Bajerčius. Pareigas 
eina vicep. Vyt. Kadžius.
• Spalio 29 d. Amerikos Lietu 
vių Gydytojų draugija turėjo 
susirinkimą, kuriame dr. S. 
Budrys pademonstravo garsi 
nį filmą apie prigimtas vaikų 
širdies ligas. Susirinkimo metu 
buvo priimti ir 4 nauji nariai 
daktarai: S. Biežis, A. Kavaliū 
nas, J. Taučas ir G. Valadka.
• Sol. St. Baranauskas dainuos 
At—ų Sendraugių rengiamame 
baliuje lapkričio 16 d. Western 
Ballroom salėje.

AUŠROS SPORTO KLUBO 
susirinkime buvęs p-kas K. Ša 
počkinas, klubo įkūrėjas ir ryš 
klausias darbuotojas, į valdy 
bą nebepateko, šis nelauktas 
įvykis sporto visuomenėje yra 
gyvai komentuojamas. Nauju 
Prisikėlimo par. spot to klubo 
pirmininku yra K. Batuta.
• Ateinantį šešt. lapkr. 16 d. 7 
v. 30 mi. vak. Toronto liet, mb 
terų Šalpos grupė „Daina“ šv. 
Jono Kr. par. salėj rengia „Vė 
darų vakarą“ su orkestro šo 
kiais, bufetu, kaptu vėdaru ir 
kūgeliu. Įėjimas 1 dol. Pelnas 
skiriamas Vokietijos lietuvių 
ligonių ir senelių Kalėdų šven 
tems praskaidrinti.
• Lapkričio 17 d., 3 vai. Dėt 
roito L. Dramos Sambūris, va 
dovaujamas p. Mikšienės Pris. 
par. salėje stato V. Alanto 3 
veiksmų pjesę „Sąmokslas 
prieš savuosius“.
• Lapkričio 17 d. (sekmadie 
nį) šv. Jono Kr. parap. salėje 
6 v. 30 min. vakare Toronto 
skautų-čių Židinys rengai 39 
m. Lietuvos Skautų S-gos ir 
Lietuvos Kariuomenės švenčių 
minėjimą. Po minėjimo prog 
rama, vaišės ir šokiai. Toron 
to Skaučių-tų Židinys.

1 11 ■■ ........—.... - ■
ir darbininkus išnaudoja? De 
legatai negalėjo į tai atsakyti. 
Kitas klausimas: Kanadoje vi 
si seni žmonės, kur jie begyven 
tų, gauna senatvės pensijas, ko 
dėl Lietuvoje kolūkiečiams se 
natvės pensijos nemokamos? 
Buvo atsakyta, kad pats kol 
ūkis turįs tuo pasirūpinti. De 
legatai pasakė, kad Klaipėdoje 
statoma mūrinė bažnyčia, tat 
buvo paklausta: kas stato, ar 
valdžia ir iš kur jie gauna sta 
tybai medžiagas? Buvo atsaky 
ta, kad stato parapija, mol o 
plytoms pasidaryti duoda kol 
ūkis, už ką jam bus paliktos 
plytų darymo mašinos. O iš 
kur bus gautos kitos medžią 
gos — medis, stiklas, geležis, 
delegatai negalėjo atsakyti.



2 PSL NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1957. XI. 13. — Nr. 45 (255)

LICTWA* Komunistas sapnuoja,
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: POntiac 7-7920

ką buržujus turi..
AKTUALIAIS DIENOS KLAUSIMAIS

Prenumerata metams:
Kanadoje ......................... $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50

Yearly Subscription Rates;
Canada ..............................$5.00
America & S. America. .$ 5.50

„New York Times“ kariškų 
reikalų žinovas, Hanson W. 
Baldvin, rašo:

„Strategine prasme, sovietų 
pasiekimai raketų atžvilgiu yra 
naujas lapas nuolatinių rung 
tynių tarp puolimo ir apsigyni

gą, nors ši kai kuriais atžvil 
giais smarkiai lipa augštyn. Ru 
sus palikti užpakalyje moksle 
ir technologijoj pareikalaus da 
ug pinigo. Ar piliečiai norės pa 
sididinti savo mokesčių naštą? 
Aišku, reikės vis labjau atside
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Dėmesio savajai spaudai!
Jau seniai paskelbtas lapkri 

čio - sausio mėnesių spaudos 
vajus. Ir kasmet šitie mėnesiai 
yra savosios spaudos vajaus 
mėsesiai. Tai yra daugiau tra 
dicija, nes spauda yra perma 
nentinis reiškinys, kiekvieno 

. kultūringo žmogaus „duona 
kasdieninė“, gal kartais ne vi 
siems lygiai gardi, bet būtina 
palaikyti gyvybei, atesit spau 
da — tautinei gyvybei palai 
kyti.

Yra prigimta, Dievo duota, 
kad kiekvienas gyvas daiktas 
stengiasi būti gyvas, gyvas ne 
nutraukiamai — amžinai. Ma 
ža to, kiekvienas gyvis, būtų 
jis augalas ar gyvulys, turi dau 
ginimosi ir plitimo jėgas ir 
tam tikslui nepalaužiamą norą. 
Šis dėsnis visiškai galioja ir 
žmogui, jo giminei, kiekvienai 
tautai, ir dar didesniu saiku. 
Nenuostabu, kad žmogus nesi 
tenkina jo apvaldoma žeme, 
bet siekia į kitus dangaus kū 
nūs, į nematomus tolius, į ne 
žinomas erdves.

Kalbant apie spaudą, ir spau 
dai galioja šis gyvybės dėsnis, 
nes spauda yra žmonių gyvybės 
reikalas, o tautinė spauda — 
tautos gyvybės reikalas.

Yra tiesa, kad lietuvių spau 
da savo apimtimi yra maža pa 
lyginus ją su didelių tautų sp 
auda. Bet gi ir gamtoje — gy 
vuoja dramblys, bet greta ir 
mažytis vabalėlis. Ir kažin, ku 
rio jų gyvenimas laiminges 
nis. . .

Jeigu yra sakoma ; „Name 
liai mano mieli, man visur pa 
togu, bet niekur nėr taip mie 
la, kaip po savo stogu“, tai ne 
žiūrint plačiųjų erdvių ir di 
džiųjų dydžių, ir mažose srity 
se yra savi pasauliai — it gra 
žus ir mieli. Kažin kas kieno 
pavyzdžiu sukurtas pasaulis 
atomo pavyzdžiu, atomas pa 
šaulio pavyzdžiu, bet yra fak 
tas, kad yra ultra mikrokos 
mas, kaip ir ultra makrokos 
mas ir jeigu vienam nėr matų 
išmatuoti, tai taip ir antram.

Ir mes, lietuviai, turime sa 
vąjį pasaulį, kuriame yra sava 
sis grožis, savieji rūpesčiai, sa 
vieji skausmai ir savieji džia 
ugsmai. Ir savajam pasauliui 
nušviesti mes turime savąją 
spaudą — savus laikraščius, sa 
vus žurnalus ir savąją literatu 
rą — grožinę ir mokslinę.

Visi žinome, kad nelaimės 
mus nepaprastai sukrėtė. Mes 
tarytum pabudome naujam gy 
venimui. Entuziastingai šoko 
me jį kurti. Deja, mūsų entu 
ziazmas greit praėjo, kai susigesnis.

dūrėme su nauja — emigrant! 
ne — tikrove. Entuziazmą nu 
kreipėme į įsikūrimą. Tas yra 
natūralu, bet čia viena nereikia 
užmiršti — nereikia mėtytis į 
kraštutinumus. Praktiška yra 
laikytis pusiausvyros. Kad ku 
riant vienas vertybes, nesi’nyk 
tų kitos, kurių vėliau neįmanu 
bus atkurti.

Tai tinka ir spaudai. Tai 
tinka ir šeimų lietuviškumui.

Verta pasižiūrėti į daug ken 
tėjusias, sunkiai vergtas ir am 
žius persekiojamas tautas, kaip 
žydų tauta, kuri tūkstančius 
metų neprarado savo tautišku 
mo ir po 2000 metų pertrau 
kos atkūrė savo valstybę.

Visi žmonės nori gyventi ir 
visi normalūs žmonės turi nepa 
laužiamą norą augti, plėstis, 
gyvuoti. Ir mes, lietuviai, kas 
nepraradome tautinių savybių, 
taip pat norime gyvuoti ir aug 
ti. O spauda yra mūsų gyvybės, 
gajumo ir gyvybingumo palai 
kymo instrumentas.

Todėl mes ir kreipiamės į vi 
sus geros valios lietuvius kvies 
darni rūpintis savąja — lietu 
viškąja — spauda.

Tenka labai apgailestauti, 
kad yra žmonių, kurie šamo 
ningai varo agitaciją prieš ne 
jų štandardams atatinkamą 
spaudą. Mes to nedarėme ir ne 
darysime. Mes tiktai kreipia 
mės j sąmoningus lietuvius ir 
prašome palaikyti savąją — lie 
tuviškąją — spaudą.

Ne paslaptis, kad „Nepri 
klausoma Lietuva“ yra aiškiai 
demokratinės minties laikraš 
tis, kuris visiškai aiškiai pasi 
sako už darbo žmogaus teises 
— už teisingą jo darbo atlygi 
nimą, už socialinį jo aprūpini 
mą ligos, nelaimių, invalidumo 
ir senatvės atvejais; jis pasisa 
ko už žmogaus sąžinės teises ir 
prieš bet kokią prievartą; jis 
pasisako už laisvę jo politinia 
ms bei religiniams įsitikini 
mams; jis pasisako už lietuvių 
vienybę ir Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymą. 
Neabejotina, kad tai yra daugu 
mos lietuvių siekiai.

Dėkojant skaitytojams už 
pastovią paramą šio lietuviško 
jo židinio, platintojams už pa 
siaukojimo darbą, bendradar 
biams už nepailstamą budru 
mą ir nuolatinius rūpesčius bei 
augštąjį idealizmą, — prašo 
me visus padėti vajaus metu 
padauginti prenumeratų skai 
čių, kad mūsų tautiškosios gy 
vybės židinys ateinančiais me 
tais būtų dar stipresnis ir pajė

Redakcija.

mo, tarp laisvojo pasaulio ir 
raudonos 'diktatūros. Sovietų 
mėnuliukas rašo naują lapą, ap 
smugdė mūsų garbę ir, tikėki 
me, paskatino daryti didesnių 
pastangų. Tačiau, pagrindinai 
dar nepakeitė strateginės būk 
lės pasaulyje.“

Minėtas dienraštis vedamuo 
ju rašo:

„Žukovo nusmailinimas lais 
vajam pasauliui tiek rūpi, kiek 
nušviečia Sovietų Sąjungos sa 
ntvarkos širdį. Krašto piliečiai, 
kaip žinoma, čia neturėjo jo 
kio balso, nes sovietinė sant 
varka ne darbo žmonių dikta 
tūra, bet diktatūra darbo žino 
nėms. Tai didžiausia veidmai 
nystė pasaulyje. Ji žmonijai 
baugi, nes žiaurioje kovoje dėl 
galios labai žiaurūs žmonės, ku 
riems modtrninė technika į ran 
kas padavė baisių naikinimo 
priemonių. Kas laimi, Žukovas 
ar Chruščiovas, nesvarbu, bet 
svarbu, kad nekinta sovietinė 
santvarka“.

ti atominiams ir raketų gink 
lams. O jie brangūs. Amerika, 
kaip sekr. Dulles pareiškė, jų 
nedalins po visus pasaulio ka 
mpus. Nelabai nori dalintis ir 
jų gamyba. Tačiau reikia gi įsi 
gyti talkininkų pasitikėjimo ir 
kooperavimo. Čia vienas tiks 
lų būsimos Atlanto sąjungos 
konferencijos. Brangus ginklų 
gaminimas Amerikai, nemažiau 
kainoja ir Sovietų Sąjungai. 
Todėl galima turėti vilčių, kad 
Maskva apsidžiaugusi sputni 
ku ir išspaudusi visą diplomat! 
nę naudą, norės susitarti nusi 
ginkluoti.“

— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

POSVCTIORI

Laiškai Redakcijai

* * *
Anglų darbo partijos vadas 

Nr. 2, Aneurin Bevan, šiuo me 
tu lanko Ameriką, ir, kaip Bos 
tono „Monitor" pasakoja, paša 
kęs kalbą Harvardo universite 
to (kur profesoriauja p. Gim 
butienė) studentams ir moks 
lo personalui kalbą. Sakė:

„Laisvasis pasaulis atominė 
je gadynėje, rodos, prarado 
savo likimo vadžias — jį gali 
sunaikinti nuosprendis, padary 
tas be jo dalyvavimo. Mirties 
ar gyvybės nuospiendį juk ne 
darys demokratinis, diskusijų 
laisvę turįs, seimas. Nebus gin 
čų Amerikos Kongrese. Nebus 
diskusijų anglų parlamente. 
Klausimo net nediskutuos par 
lamento šešėlis Maskvoje. Ne 
— nuosprendį padarys vienas 
žmogus — diktatorius, gal net 
su savo sėbrais nepasitaręs“.

* * *
Su Chruščiovu neseniai tri 

jų valandų pasikalbėjimą ture 
jęs „New York Times” bend 
radarbis, James Reston, rašo:

„Mums svarbi ne S. S. sant 
varka, bet mūsų vyriausybės 
veikla. Tegul Žukovas eina kur 
siunčiamas, bet tegul mūsų ap 
saugos sekretorius sustabdo ka 
riuomenės, laivyno ir aviacijos 
beprasmiškas tarpusavio rung 
tynęs. Nesirūpinkim Chruš 
čiovu, bet susirūpinkim, kad 
prezidentas Eisenhoweris su 
mobilizuotų viso krašto talen 
tus ir atgautų prarastą moksle 
ir technikoje iniciatyvą. Kad 
nevisi talentai naudojami, prisi 
minkime, kad du sovietų žino 
vai, vienas, George F. Kennan, 
sėdi Princenton universitete ir 
knygas rašo, o kitas, Charles 
E. Bohlen, ambasadoriauja to 
Urnose Filipinų Salose“.

* * *
„New York Times” bendra 

darbis iš Vašingtono rašo:
„Amerika, kolkai^pajėgumu 

dar toli viršija Sovietų Sąjun

* :|t *

Buvęs „New York Times“ 
korespondentas Maskvoje ir 
Pulitzerio dovaną už raštus ga 
vęs, Harrison E. Salisbury, ra 
šo:

„Bolševikų smurtas, po 40 
metų kraujo ir ašarų, ar įvyk 
dė savo sapną? Jei Leninas šia 
ndien būtų gyvas, be abejoji 
mo, jo pasididžiavimą atsvertų 
tolygus nusivylimas, nes, nežiū 
rint Maskvos pasisakimų dau 
sose, bolševikų revoliucija nie 
ko panašaus nepadarė darbo 
žmonėms žemėje. O nuolatinė 
krizė viršūnėse įrodo, kad so 
vietų valstybė politiškai vis 
dar nesubrendusi.

Marksas ir Leninas manė, 
kad kapitalizmas tai užburtas 
ratas, be išeities. Tikrenybėje, 
kapitalizmo sistema pasirodė 
gaji ir ne uždara. Savo netiks 
lumus išgyvendama, ji žygiuo 
ja ir žygiuoja, laisvai pasisavin 
dama naujų idėjų ir gamybos 
būdų. Marksas kapitalizmą sp 
rendė pagal jo pradžią—indus 
trializaciją. Bet sovietų prakti 
ka įrodė, kad industrializacija 
tiek pat žiauri darbo žmonėms 
Rusijoje, kiek buvo Anglijoj ar 
Amerikoj. Net žiauresnė, nes 
darbo žmogui Rusijoj buvo už 
ginta naudotis apsigynimu. At 
silikęs kraštas, tiesa, dabar su 
pramoninintas, bet, pasirodo, 
kaip tik komunistų kraštas su 
pramonėja, gyventojai pasida 
ro ne komunistais, bet buržu 
jais. Paklausk maskviečio, ko 
jis iš gyvenimo norėtų, ir gan 
si atsakymą: nuosavo namuko, 
automobilio, televizijos, saldy 
tuvo, gražių drapanų žmonai, 
mokslo vaikams, gerų atosto 
gų, progų pasaulį pamatyti, tr 
umpų darbo valandų ir gerų 
uždarbių, krautuvių su dauge 
liti įvairių gaminių, kur nerei 
ketų eilėse stovėti. Kitais žo 
džiais, komunistas sapnuoja, 
ką buržujus dabar turi.

Todėl yra vilčių, kad netoli 
moję ateityje ištiktųjų nebus 
esminių skirtumų tarp kapita 
listinių ir komunistinių kraštų. 
Gali būti, 40 metų bolševikų re 
voliucijos sukaktis bus pradžia 
laikotarpio, kuriame Maskva, 
apsidžiaugusi, kad sputniku pa 
sivijo ir pralenkė Ameriką, pra 
dės labjau „amerikonėti“.

Vyt. Sirvydas.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
LIETUVIŠKASIS DŽIAMBORĖS FONDAS

Lietuvos Skautų Brolijos Už 
sienio Skyriaus Dziamborės 
Fondas, įįau ketvirtą kartą,, 
kreipiasi į plačiąją lietuvių ben 
druomenę iešivijoje. Šį kartą 
lietuviai skautai nori išreikšti 
savo gilią padėką broliams ir 
sesėms lietuviams, atėjusiems 
Džiamborės Fondui į pagelbą 
ir padėjusiems auka ar talka, 
telkiant L. S. B. reprezentaci 
niams reikalams lėšas. Lietu 
viškųjų bendruomenių reikalo 
supratimas ir nuoširdus jo rė 
mimas ir nulėmė D. F. pasise 
kimą. Tik Jūsų, mieli tautie 
čiai, dėka D. F. vajus galėjo 
taip pavykti kaip pavyko. Jūs 
.‘.pontaniškai pademonstravo 
te, kad pilnai remiate ir užgi 
riate Lietuvių skautų veiklą 
tarptautinėje skautų srityje. 
Tuo Jūs ir tapote mūsų ne tik 
materialiniu, bet kartu ir mora 
liniu užnugariu. Jūs mums pa 
dėjote, o kartu ir įpareigojate 
būti tos paramos vertais. Liietu 
viai skautai stengiasi ir steng 
sis ir toliau savo veikla, darbu 
bei ištikima tarnyba Dievui, 
Tėvynei ir Artimui užsitarnau 
ti pilną Jūsų paramą, siekiant 
vieno, didelio, švento tikslo — 
laisvos Nepriklausomos Lietu 
vos! Mieliems tautiečiams ge 
rai žinoma, kad D. F. vajaus 
tikslas buvo sutelkti pakanka 
mai lėšų tam, kad galima būtų 
paremti L. S. B. Reprezentaci 
n'ų Vienetų žygius, visur ke 
liant, seklibant didžiąją Lietu 
vos nelaimę! Šis tikslas, mieli 
tautiečiai yra atsiektas! Norėtų 
H padėkoti atskirai lietuviško 
Toms organizacijoms, draugi 
joms, sąjungoms ar klubams, 
kurie prie D. F. vajaus nuošir 
džiai prisidėjo. Didelė padėka 
atitenka lietuvių skautų Tėvų 
Komitetams, D. F. remti Komi 
tetams ir viseims lietuvių skau 
tų bičiuliams.

Jau tris kartus D. F. skelbė 
aukotojų vardus mūsų išeivi 
jos spaudoje, norėdamas juos 
tuo atžymėti bei duoti mieliems

skaitytojams pilną D. F. va 
jaus eigos vaizdą, šiandien 
duodame garbės sąrašą jiems 
už jų duosnumą nuoširdžiai dė 
kodami.

D. F. Garbės Rėmėjai
1. Amerikos L. Inžinierių ir

Architektų S-gos Chikagos 
Skyrius......................... $ 80.00

2. Bostono A.S.S. Sk. $ 75.00
3. Toronto L. K. Dr-ja

„Parama“ ............. $ 100.00
4. L. N. T......................$ 100.00
5. Sus. Liet. Amer. $ 300.00
6. s. A. Veclauskas,

Worcester, Mass. $ 100.00
7. Liet. Socialinis Klubas

Bradforde, Angį. £ 10-0-0
8. D.B.L.S. Centras,

London, Anglija . . £ 10-0-0
9. „Venta“ V-ja, Brisbaną,

1 Australija ............. £12-0-0
10. Worcesterio Skautų Tėvų

Komitetas ............. $100.00
11. s. Mykolas Manomaitis,

Boston, Mass. . . .$ 100.00
12. Bostono „Žalgirio“

Tuntas 80.00
Visiems D. F. Aukotojams, 

Geradariams, Rėmėjams ir 
Garbės Rėmėjams Lietuviška 
sis Džiamborės Fondas labai, 
labai nuoširdžiai dėkoja. La 
bai dėkingas D. F. yra D. F. 
Talkininkams už lėšų telkimą 
ar kitokią pagalbą. Ačiū lietu 
viškąjai spaudai, kuri beveik 
be išimčių spausdino straips 
nius D. F. vajaus reikalu. Jūsų 
aukos, Jūsų talka įgalino L, S. 
B. Reprezentacinius vienetus 
dalyvauti Pasaulinėje skautų 
Jamborre, Rovermoote, Indą 
boję bei išleisti anglų kalba lei 
dinį apie lietuviškąją skautybę 
„White Badge”. Jūs įgalinote 
lietuvius skautus viso laisvojo 
jaunimo tarpe iškelti trispalvę 
ir tarti: „Mes esame ir kovoja 
me už Kankinės Lietuvos lais 
vę!“

p. s. O. Gešventas
D. F. Sekretorius.

s. v. v. si. A. E. Pocius
D. F. Iždininkas.

Gerbiamam „N. Lietuvos” 
Redaktoriui.

Būkite malonus šį mano pa 
reiškimą patalpinti artimiausia 
me Jūsų laikraščio numeryje.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Ryšium su spalio mėnesio 

„Lietuvių Dienų“ numeryje at 
spausdintu William Zorach ap 
rašymu ir jo darbų ihustracijo 
mis, iš daugelio lietuvių esu ga 
vęs užklausimų, kodėl aš, kaip 
to žuranlo meno redaktorius ir 
pats, kovojąs prieš komunizmą, 
kur jis bebūtų, mene ar gyve 
nime, sutikau, kad toks rašinys 
tame žurnale pasirodytų. Tuo 
se laiškuose man nurodoma, 
jog William Zorach, kuris ta 
me „Lietuvių Dienų“ aprašyme 
vadinamas „Įžymiuoju Ameri 
kos skulptorium iš Jurbarko“,

Congressional Records (84th- 
nd session, June, 1956) figuruo 
ja kaip dalyvaująs antiameriki 
nėję veikloje, priklausąs ir re 
miąs organizacijas, kurios JA 
V teisingumo organų yra pa 
skelbtos subversyvinėmis. Man 
daroma priekaištų tuose laiš 
kuose, kad aš remiu komunis 
tus žurnale, kurio tikslas yra 
kovoti prieš komunistus ir sub 
versyviuosius.

Apgaiestaudamas, kad tas ra 
šinlys apie minėtą dailininką 
pasirodė „Lietuvių Dienose“, 
tame žurnale, kuriam aš esu pa 
skyręs tiek daug kūrybinių va 
landų ir į kuri buvau sudėjęs 
daug vilčių, aš protestuodamas 
pareiškiu, jog tas rašinys pa 
sirodė visiškai be mano žinios 
ir sutikimo, ir todėl visa atsa 
komybė už tai lieka „Lietuvių

Dienų" atsakingiems asme 
nims. Dail. Povilas Puzinas.

PASITAIKO IR TOKIŲ 
GYDYMO ATSITIKIMŲ
Kelis mėnesius sirgo verdu 

nietis p. Kinas. Ilgą laiką gulė 
jo gydomas ligoninėje, bet nie 
kaip nesveiko. Gydytojai tyrė 
ir šiaip ir taip; bandė gydyti ir 
šiaip ir taip, bet p. Kinas ne 
sveiko. Galų gale pats p. Ki 
nas paprašė gydytojus ištirti 
jo žarnas, nes jautė, kad kaž 
kas jose netvarkoje. Tada gy 
dytojai ėmė tirti jo žarnas, ir 
pasirodė, kad storosios žal
uos vienoje vietoje apgedusios. 
Buvo padaryta operacija, ne 
sveika žarnos dalis pašalinta, 
ir p. Kinas dabar jaučiasi esąs 
sveikas ir atgavęs visas jėgas.

PAJIEŠKOJIMAI.
— Pajieškomi Kazimiero 

Knistauto vaikai — Rozalija, 
Liudvika ir Jonas. Rašyti: P. 
Leilionas, 364 John St. N. Ha 
milton, Ont.

PADĖKOS
Negalint asmeniškai padėko 

ti šimtams mano draugų bei 
pažįstamų, kurie lankė mane Ii 
goninėje bei namuose, užjau 
tė laiškais ar kitokiu būdu pa 
dėjo man pergyventi tą skau 
du įvykį, šioje vietoje aš visie 
ms tiems tariu nuoširdų lietu 
višką ačiū.

Ypatingai mano padėka pri 
klauso daktarams: P. Kisieliui, 
ilgą laiką mane rūpestingai pri 
žiūrėjusiam bei gydžiusiam ir 
J. Adrian, padariusiam man

sėkmingą operaciją. Taip pat 
kartu dėkoju ir Loretto ligoni 
nės personalui, o ypač jos lietu 
viams daktarams ir slaugėms.

Edvardas Šulaitis.
LEOPOLDAS GRIGONIS 

IŠ KIPRO SALOS
atsiuntė Gen. Konsulatui New 
Yorke 130 dol. ir paskirstė^ 

juos sekančiai: Vasario 16 
Gimnazijai 25 dol., BALFui— 
30 dol., VLJKui 25 dol., Talkos 
Fondui — 50 dol. Aukos buvo 
išsiuntinėtos pagal paskirtį.

M

m
Ėiiteriia

M B

Britų įrištai L darna lipo sp maina dabar yra statoma Mont kkluvuš. kurie jau laikomi pa 
rausmir: i ■ i .c! v • i > tra rcalio Canadair lėktuvų fab senusiais. (CS)
nsportimai lėktuvui, i.ur.ą ui rikliose. Jie pakeis North Štai
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Dirbtinis žemės palydovas

kos

Pirmojo palydovo paleidi 
mas atskleidžia plačią moksli 
nę tyrimų programą, kuri bus 
tęsiama per Torptautinius geo 
fizinius metus, leidžiant kitus 
dirbtinius palydovus, kurių sv 
orį ir metmenis numatoma to 
liau didinti. Sukūrus palydovą, 
buvo padarytas pirmas žings 
nis užkariaujant tarpplaneti 
nę erdvę ir įgyvendinant 
minius skridimus.

KAIP PALEISTAS 
PALYDOVAS

Palydovas yra rutulio 
mos. Jis buvo įrengtas prieki 
nėję varomosios raketos dalyje 
ir uždengtas apsauginiu kūgiu. 
Raketa su palydovu startavo 
vertikaliai. Netrukus po starto 
su programinio prietaiso pa 
galba raketos ašis palaipsniui 

for

krypo nuo vertikalios linijos. 
Ruožo gale iškeltoji į orbitą ra 
keta buvo kelių šimtų kilomet 
rų augštyje ir judėjo lygiagre 
čiai su Žemės paviršiumi 8.000 
metrų per sekundę greičiu. Ra 
ketos varikliui nustojus veikti, 
apsauginis kūgis nukrito, paly 
dovas atsiskyrė nuo raketos ir 
pradėjo judėti savarankiškai.

Šiuo metu aplink Žemę sk 
rieja palydovas su aparatūra, o 
taip pat raketos korpusas ir ap 
sauginis kūgis. Turint galvoje, 
kad kūgio nuo palydovo ir paly 
dovo nuo raketos atsiskyrimo 
greitis yra nedidelis, raketa ir 
kūgis tam tikrą laiką skriejo 
palyginti netoli nuo palydovo, 
judėdami aplink Žemę orbito 
mis, artimomis palydovo orbi 
tai. Paskui, dėl apskridimo pe 
riodų skirtumo, atsirandančio 
teik dėl reliatyvaus greičio at 
siskyrimo momentu, tiek dėl
nevienodos Žemės atmosferos 
pasipriešinimo, visi trys kūnai 
atitolo vienas nuo kito ir, to 
liau beskriedami, tuo pačiu mo 
mentu gali būti visiškai ties 
kitomis Žemės paviršiaus vie 
tomis.

PALYDOVO ORBITA
Palydovo orbita sudaro elip 

sę, kurios vienas židinys yra 
Žemės centre. Palydovo skridi 
mo augštis viršum Žemės pa 
viršaus nėra pastovus, bet pe 
riodiškai kinta, pasiekdamas 
didžiausią — maždaug 1000 ki 
lometrų — augštį. Šiuo metu 
orbitos perigėjus (jos žemiau 
sias taškas) yra Žemės šiauri 
niame pusrutulyje, o apogėjus 
(augščiausias orbitos taškas)— 
--pietiniame pusrutulyje.

Orbitos plokštumos padėtis 
nejudančių žvaigždžių atžvil 
giu yra beveik pastovi. Turint 
galvoje, kad Žemė sukasi ap 
link savo ašį, kiekvieną sekan 
tį kartą apskriedamas aplink 
Žemę, palydovas turi atsidurti 
ties kitu rajonu, nukrypdamas 
maždaug 24 1. ilgumos. Faktiš 
kas nukrypimas bus kiek didės 
nis, nes traukos laukui nukry 
pstant nuo centrinio, orbitos 
plokštuma lėtai suksis aplink 
Žemės ašį priešinga jos suki

Visa žmonija dideliu susidomėjimu seka Geofizinių metų 
bandymus giliau pažinti gamtą ir, kiek galima, ją užkariauti 
savo reikalams. Vienas iš Geofinių metų uždavinių yra užk 
ariauti kosminę erdvę. Tuo tikslu kelios valstybės yra su 
projektavusios leisti dirbtinius Žemės palydovus, dirbtnius 
mėnulius. Rusija paleido jau du tokius dirbtinius mėnuliu 
kus, vieną spalio 4 d., kitą lapkričio 3 d. Abu jie skrieja ap 
link Žemę. Antrame palydove, rusiškai vadinamame „sp 
utnik“, yra apgyvendintas šuva vardu „Laika“. Spausdinant 
šiuos puslapius, Laika satelite buvo dar gyva ir gerai jautėsi. 
Satelitas siunčia žinias, kad Laika gerai kvėpuoja, gerai 

plaka jos širdis ir t. t.
Kadangi susidomėjimas apie dirbtinį Žemės satelitą yra di 
delis, tai skaitytojų informacijai patiekiame ilgesiai aprašy 
mą iš sovietinio oficiozo „Pra^da“. Red.

muisi kryptimi. Šis orbitos plo 
kštumos judėjimas yra nedide 
lis, jis sudaro maždaug ketvir 
tadalį ilgumos laipsnio per vit 
ną apsisukimą. Reliatyvaus že 
mės ir orbitos plokštumos ju 
dėjimo išvadoje kiekvienas se
kantis apskriejimas pasisuks 
toliau į vakarus Maskvos pla 
tumoje maždaug per 1500 kilo 
metrų. Pusiaujo srityje nukry
pimas bus dar didesnis ii šie 
ks apie 2500 km.

Orbitos plokštuma palinku 
si į Žemės pusiaujo plokštumą 
65° kampu. Todėl palydovo tra 
sa eina viršum tų Žemės rajo 
nų, kurie yra maždaug tarp 
Šiaurės ir Pietų poliarinių ra 
tų. Žemei besisukant aplink sa 
vo ašį, trasos polinkio į pusiau 
ją kampas skiriasi nuo orbitos 
plokštumos palinkimo kampo. 
Pereidama į šiaurės pusrutu 
lį, trasa kerta pusiaujį 71,5" 
kampu šiaurės šiaurės-rytų kr 
yptimi. Paskui trasa paiaips 
niui pasuka vis labjau į rytus 
ir, palietusi lygiagretę, atitin 
kančią 65° pietų platumos, pas 
kui nukrypsta j šiauię ir vėl 
pereina į šiaurės pusrutulį.

PALYDOVO LIKIMAS
Laikui einant, augštutiniams 

Žemės atmosferos sluogsniams 
stabdant palydovą, orbitos for 
ma ir dydis palaipsniui kites. 
Dideliame augštyje, kur' skrie 
ja palydovas, atmosferos stan 
iduiUas nepaprastai mažas, to 
dėL'orbitos kitimas vyks iš pra 
džros labai lėtai. Apogėjaus 
augštis mažės greičiau, negu 
perigėjaus, ir orbita vis labjau 
artės prie apskritimo foimos. 
Palydovui įskriejant į standes 
nius atmosferos sluogsnius, jie 
labai smarkiai ims stabdyti pa 
lydovą. Palydovas įkais ir su 
degs kaip ir meteorai, kurie 
krinta iš tarpplanetinės aidvės 
ir sudega Žemės atmosferoje.

Šiuo metu augštutinės atmos 
feros standumas nepakankamai 
tiksliai žinomas. Todėl duoti 
tikslią prognozę apie tai, kiek 
laiko palydovas skris savo orbi 
tą, kol kas neįmanoma. Duome 
nys apie augštutinės atmosfe 
ros standumą, kuriuos mes tu 
rime šiuo metu, o taip pat tra 
jektorijos pakitimų matavimo 
duomenys įgalina tvirtinti, 
kad palydovas skries aplink 
Žemę ilgą laiką.

Šiuo metu palydovas apskrie 
ja aplink Žemę per 96 minu 

tęs, mažėjant orbitai, mažės ir 
šis laikotarpis. Laikotarpio ki 
timo greitis leis spręsti apie or 
bitos formos kitėjimo greiti. 
Todėl labai svarbus ir atsakin 
gas uždavinys — tiksliai išma 
tuoti palydovo apskricjimo lai
kotarpį.

Tarybinio dirbtinio palydovo 
orbitos perametrai įgalina ste 
bėti jį visuose žemynuose esą 
nt dideliam platumų diapozo 
nui. Tai atskleidžia dideles 
galimybes įvairioms mokslo 
problemoms išspręsti. Galima 
nurodyti, kad palydovo paleidi 
mas į tokią orbitą yra žymiai 
sunkesnis uždavinys .negu pa 
leidimas į orbitą, artimą pusiau 
jo plokštumai. Paleidžiant paly 
dovą pagal pusiaują, yra gali 
mybė labjau panaudoti raketos 
įsibėgėjimui Žemės sukimosi 
aplink ašį greitį.

PALYDOVO JUDĖJIMO 
STEBĖJIMAI

Labai svarbi sudėtinė dalis 
tyrimų, atliekamų su dirbtinio 
Žemės palydovo pagalba, yra 
jo judėjimo stebėjimai, jų ap 
dorojimas ir palydovo tolesnio
skriejimo spėjimas, remiantis 
apdorojimo rezultatais. Palydo 
vas stebimas radiotechninėmis 
priemonėmis, o taip pat obser 
vatirijose optinių prietaisų pa 
galba. Greta specialistų su jų 
stebėjimo priemonėmis plačiai 
dalyvauja radijo mėgėjai, o 
o taip pat astronomų - mėgėjų 
grupės, kurios atlieka stebėji 
mus astronominėse aikštelėse 
su pagalba specialiai pagamin 
tų tam tikslui optinių instru 
mentų. Šiuo metu TSR Sąjun 
goję reguliariai stebi palydovą 
66 optinio stebėjimo stotys ir 
26 LDAALR klubai, turintieji 
daug radijo stebėjimo priemo 
nių. Be to, palydovą stebi tūks 
tančiai individualių radijo mė 
gėjų-

Mokslinės stotys atlieka ste 
bėjimus pagalba radiolokato 
rių. Stebėjimai taip pat vykdo 
mi optiniais metodais ir foto 
grafuojant palydovo judėjimą.

PALYDOVO 
CHARAKTERISTIKA

Kaip jau buvo nurodyta, pa 
lydovas yra rutulio formos. Jo 
skersmuo — 58 cm, svoris — 
83,6 kilogramo. Hermetnnis pa 
lydovo korpusas pagamintas iš 
aliuminio lydinių. Jo paviršius 
poliruotas ir specialiu būdu ap 

dorotas. Jame telpa visa paly 
dovo aparatūra drauge su ener 
getiniais aparatūros maitinimo 
šaltiniais. Prieš paleidžiant pa 
lydovas pripildomas dujiniu 
azotu.

Išoriniame palydovo korpu 
so paviršiuje yra antenos,, ku 
rios turi keturių strypų nuo 2,4 
ligi 2,9 metro ilgio pavidalą. 
Paleidžiant palydovą, antenų 
strypai priglausti prie raketos 
karpuso. Palydovui atsiskyrus 
nuo raketos, antenos pasisuka 
ir atsistoja statmenai.

Skriedamas savo orbita, pa 
lydovas periodiškai patenka į 
įvairios temperatūros sritis — 
jj kaitina Saulės spinduliai, kai 
jis skrieja viršum apšviesto 
Žemės paviršiaus, o atšąla, sk 
risdamas Žemės šešėlyje, jį tei 
miškai veikia Žemės atmosfe 
ra ir tt. Be to, veikiant apara 
turai, palydovo viduje taip pat 
išsiskiria tam tikras šilumos 
kiekis. Šiluminiu atžvilgiu dirb 
tinis palydovas yra savarankiš 
kas dangaus kūnas, leidžiąs ši 
luminius spindulius į aplinkinę 
erdvę. Todėl ilgą laiką palaiky 
ti jame normalų temperatūros 
režimą, reikalingą jo aparatu 
ros darbui, yra iš principo nau 
jas ir gana sudėtingas uždavi 
nys. Pirmajam palydovui reika 
lingos temperatūros palaiky 
mą užtikrina jo paviršiui su 
teiktos išspinduliavimo ir Sau 
lės radiacijos sukaupimo koefi 
cientų atitinkamos reikšmės, o 
taip pat reguliavimas šiluminio 
pasipriešinimo tarp palydovo 
apvalkalo ir jame esančios apa 
ratūros priverstinai cirkuliuo 
jast azotui palydovo viduje.

Palydovas turi du radijo siųs 
tuvus, kurie nuolat leidžia sig 
nalus 20.005 ir 40.002 megaher 
cų dažnumu (bangų ilgis — 
atitinkamai 15 ir 7,5 metro). 
Reikia pasakyti, kad sukurto 
TSR Sąjungoje dirbtinio paly 
dovo viduje, dėl jo palyginti 
didelio svorio, buvo įmanoma 
įrengti didesnio pajėgumo radi 
jo siųstuvus. Tai įgalina pri 
imti palydovo signalus iš la 
bai didelių atstumų, leidžia ste 
bėti palydovą plačiaųsiems ra 
dijo mėgėjų sluogsniams viso 
se Žemės rutulio dalyse. Paly 
dovo skriejimo stebėjimai per 
pirmąją parą parodė, kad jo 
signalus gerai priima paprasti 
mėgėjų imtuvai keleto tūkstan 
čių kilometrų atstumu. Atski 
rais atvejais palydovo signalai 
buvo priimti iš atstumų ligi 
10 tūkstančių kilometrų.

PALYDOVO RADIJO 
SIGNALAI

Signalai, kuriuos leidžia ra 
dijo siųstuvai abiem dažnu 
mais, panašūs į telegrafo signa 
lūs. Vieno dažnumo signalas 
siunčiamas kito dažnumo per 
traukos metu. Vidutiniškai 
kiekvieno dažnumo signalas 
trunka apie 0,3sekundės. Šie 
signalai panaudojami palydo 
vo orbitai stebėti, o taip pat 
eilei mokslinių uždavinių išsp

Siųskite Kalėdoms anksti!
Išsiųskite laiku savo Kalėdines korteles, laiškus ir dova

nas savo draugams ir artimiesiems, kas užtikrins prista

tymą Kalėdoms.

Štai vėliausios datos jūsų laiškams REGULIARIA VAN
DENYNO TARNYBA į Europos kraštus pristatymui 

Kalėdoms:

Išsiųskite PRIEŠ:

Laiškai Siuntiniai
Jei jūs gyvenate

D. Brit. Europa D. Brit. Europa
: Britų Kolumbijoje 3. XII. 26. XI. 26. XI. 21. XI.

: Manitoba, Alberta, 
■ Saskatchewan

1. XII. 27. XL 27. XI. 23. XI.

; Ontario, Quebec 5. XII. 30. XL 30. XI. 25. XI.

■New Brunswick, Nova 5. XII. 30. XL 30. XL 22. XI.
Scotia, P. E. L, 
Newfoundland

Galite pagreitinti savo Kalėdinį paštą, jei atsiminsite:

i • Adresuoti aiškiai, teisingai, pilnai.

i • Rašyti adresą didžiosiomis raidėmis. Rašyti adresą ant 

siuntinių ir siuntinių viduje ir būtinai nepamiršti ūžta 
šyti siuntėjo adresą.

• Visada užlipinkite pakankamai pašto ženklų. Teisingi 
laiškų ar siuntinių apmokėjimo užtikrinimui, patikrinki

te laiškų bei siuntinių svorį pašto įstaigoje.

• Užsienio adresuose būtinai užrašyti pilną vardą valsty 
bės, kur siunčiama. Valstybių žymėjimui naudoti ang : 
lišką rašybą kur tik galima; pav., GERMANY, bet ne 
Deutchland; POLAND, bet ne Polska.

Dėl tolimesnių informacijų kreiptis artimiausion 

PAŠTO ĮSTAIGON.

SKELBIAMA KANADOS PAŠTO ĮSTAIGOS 
PAVEDIMU.

ręsti. Vykstantiems palydovo 
viduje procesams registruoti 
jame įrengti jautrūs elemen 
tai, kurie keičia telegrafo sig 
nalų dažnumus bei santykius 
tarp jų siuntimo ir pertraukų 
laiko, keičiantis kai kuriems pa 
lydovo parametrams (tempera 
turai ir kt.). Priimant palydovo 
signalus, jie registruojami, o 
vėliau bus iššifruojami ir ana 
lizuojami.

Reikia atsižvelgti į tai, kad 
po tam tikro laiko radijo siųs 
tuvas nustos veikęs. Tai gali 
atsitikti pavyzdžiui, jeigu mete 
orinė dalelė prakirs palydovo 
korpusą arba sugadins anteną. 
Be to, palydovas turi ribotą 
elektros energijos atsargą. Kai 
siųstuvas nustos veikęs, palydo 
vas bus stebimas optiniais me 
toriais ir su radijo lokatorių pa 
galba.

Didelę reikšmę turi palydo 

vo leidžiamų radijo bangų sk 
lidimo stebėjimai. Iki šiol pa 
grindinės žinios apie ionosferą 
buvo gaunamos tiriant radijo 
bangas, siunčiamas nuo Žemės 
ir atsispindiničas nuo ionosf. 
sričių, esančių žemiau maksi 
malios ionosferinių sluogsnių 
ionizacijos. Šiuo metu iš ęs 
mės nėra žinoma kokiame augš 
tyje yra viršutinė ionosferos 
riba. Paleidus palydovą, susi 
daro galimybė ilgą laiką gan 
ti dviejų įvairių da numų radi 
jo signalus iš ionosferos sričių, 
kurios anksčiau buvo neprieina 
mos ilgai trunkantiems tyrimą 
ms., nes jos yra augščiau ioni 
zacijos maksimumo, o gal būt, 
iš viso augščiau ionosferos.

Priimamų signalų lygių ir 
įvairaus dažnumo radijo ban 
gų refrakcijos kampo matavi 
mas įgalina gauti duomenis 

Nukelta į 6-tą psi.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

RAŠO ILGAMETIS KLUBO VALDYBOS NARYS
IGNAS

3.
Pirkdami dabartinius Klubo 

namus, su Pečkaičiu sutarėme, 
kad savininkei 15 tūkstančių 
dolerių sumokėsime grynais, o 
kitą išmokėsime nustatytais 
terminais. Gal net juokinga, 
bet iš banko pinigus nešdami, 
pabijome važiuoti tramvajum 
ir pinigus atnešėme pėsti, suko 
rę kokias dvi mylias kelio... Pri 
sipažinsiu, kad truputį nejauku 
buvo eiti su paspurusiomis nuo 
pinigų kišenėmis. .. Sutartoje 
vietoje pas notarą radome savi 
ninkę su visa šeima, kuri laukė 
pinigų. Sumokėjome ir gavome 
nuosavybės dokumentus.

Tuojau namas buvo pradėtas 
remontuoti ir pritaikyti klubo 
reikalams. 1925 metų pavasarį 
remontas jau buvo pabaigtas. 
Klubo viduje buvo padaryti vi 
si reikalingi įrenginiai. Įsikūri 
mą pradėjo naujai išrinktasis

SKIKAS
pirmininkas Antanas Staniulis. 
Iki gegužės 1 d. peisikėlėme. 
Pirmininkas gavo naują iš Like 
eių komisijos leidimą-laisnį, ir 
atrodė viskas gražiai eina.

Deja, tais metais buvo mies 
to majoro rinkimai, o rinkimų 
metu yra uždrausta ne nariams 
pardavinėti alus. Pasipainiojo 
agentas, kuris, matyt, tyčia bu 
vo pasiųstas mums sugadinti 
reikalus. Prisistatęs darbininku 
ir nusiskundęs pervargimu, jis, 
atsakytas barmono, bet pasigai 
lėtas pirmininko, gavo alaus, 
o kitą dieną Likerių komisija 
jau uždėjo bausmę. Ir taip ne 
laimingai atsitiko su bausmės 
įmokėjimu.kad Klubo daktaras, 
kuriam buvo įduoti pinigai, už 
miršęs juos laiku įmokėti, ir. . . 
Klubui buvo atimtas laisnis. 
Likerių komisija atsisakė lais 
nį išduoti senam pirmininkui, 
todėl A. Staniulis turėjo atsi 
statydinti.

Kaip jau rašiau, aš Klubo 
narių buvau prikalbėtas atsisa 
kyti pirmininko vietos ir ėjau 
iždininko pareigas. Bet dabar 
Klubo nariai vėl ėmė mane kai 
binti imtis pirmininko, pareigų. 
Kadangi reikėjo Klubą gelbė 
ti, sutikau. Bet trobelį turėjau 
nemažą, kol atgavau laisnį.

Sužinojęs kad ant Klubo pa 
duotas skundas, pats nuvykau 
į Likerių komisiją, o ten man 
pasakė, kad reikia mūsų klebo 
no sutikimo. . . Klebonas tada 
buvo kun. Šimkus, blaivininkas 
abstinentas. Kaip iš tokio gau 
si sutikimą? Buvau sudaręs pas 
jj delegaciją, bet viskas veltui. 
Griežtai atsisakė. Kas daryti? 
Prisiminiau turįs viename klu 
be pažįstamą barmoną.. Užėjau 
pas jj. Jis man pasakė, kad jie 
irgi turėjo tokių trobelių, tai 
pasirinkę kitą laisnio gavimo 
kelią — per gėrimų tiekėjus. 
Jis ir man patarė tą kelią. Ir 
pasisekė. Tiktai Klubas buvo 
pervardytas j Lithuanian Cof 
fy, Beer and Vine valgyklą... 
Tai buvo naujas darbas. Turė 
jome įsigyti stalus, lėkštės, šau 
kštus, peilius ir visa kita, kas 
reikalinga valgyklai. Įsirengė 

me ir, pasamdę virėją, pradėjo 
me naują darbą. Vis geriau ne 
gu nieko...

Bet ir tų bėdų buvo perma 
ža. Kažkas įskundė, kad mes ne 
legaliai pardavinėjame alų. 
Klebonas Šimkus mus išbarė 
per pamokslą, o likerių komisi 
ja patraukė į teismą, kuris mu 
ms gėrimų leidimą suspenda 
vo dviem mėnesiam... Neleng 
va buvo. Bet po dviejų mene 
siu vėl parsinešiau leidimą iš 
Likerių komisijos ir vėl Klubas 
atkuto.

Atėjo laikai po Pirmojo Pa 
saulinio karo. Į Kanadą prade 
jo plaukti naujos lietuvių ban 
gos. 1927-28 metais atvyko Am 
brasai, J. Bakanavičiv.s, J. Šar 
kis, Norkeliūnai, Naruševičius 
ir kiti. Kilo svetainės statymo 
klausimas. Čia naujieji ateiviai 
daug padarė. Svetainė buvo 
pastatyta statybos komisijai 
pirmininkaujant J. Šarkiui.

Po manęs Klubo pirminin 
kais buvo A. Vaišnis, J. Kliše 
vičius, J. Vilkaitis, K. Juškevi 
čius. Keičiantis laikams, Klu 
bas gavo daugiau teisių. K. Juš 
kevičiui pirmininkaujant, buvo 

suorganizuotas Klubo Moterų 
skyrius, kurio pirmininke tš 
rinkta Magdalena Juškevičie 
nė ir sekretore dabartinė sek 
retorė—Ona Vilkaitienė.. Nuo 
to laiko prie Klubo veikia Mo 
terų Pašalpinės skyrius.

Klubui padėjo dar viena ap 
linkybė. Į Lietuvą išvažiavo 
Šv. Kazimiero- parapijos klebo 
nas, kuris visą laiką Klubui 
buvo nepalankus, ir klebono 
pareigas apėmė naujai jšventin 
tas jaunas kun. Jonas Bobinas, 
kuris iš pirmųjų dienų gražiai 
su Klubu sugyvena ir jj visa 
da remia.

Noriu pabrėžti, kad pirmi 
ninkas K. Juškevičius buvo la 
bai sumanus ir turėjo daug ini 
ciatyvos. Jam pirmininkaujant 
buvo suorganizuotas choras ir 
Dramos grupė. Jis sumanė re 
ngti vakarienes, kurioms duo 
davo įvairius vardus — grybų 
vakarienė, kopūstų, silkių ir 
kitokiais vardais, šitos vakarie 
nės sutraukdavo daug midų 
žmonių, suvesdavo juos į pažin 
tis, suartindavo. Iš jų tarpo at 
sirado kultūrininku veikėjų, ir 
Klubas tokiu būdu, steigėjų 

tikslams pateisinti, varė gilias 
vagas ir kultūros, ir savišalpos, 
ir lietuvių bendravimo. Pažy 
mėtina, kad Klubas niekad ne 
užmiršdavo ir prieauglio, jau 
nimo. Visų Montrealio lietu 
vių vaikams kasmet ruošdavo 
eglutę ir visus apdovanodavo. 
Tai yra labai svarbu, kad lietu 
viškasis prieauglis - atžalynas 
būtų visada su tėvais ir nenu 
toltų nuo lietuviškos šeimos- 
-bendruomenės.

Baigdamas šiuos prisimini 
mus, aš linkiu Klubui, sulauku 
šiam 50-ties metų jubilėjaus, 
geros sėkmės; linkiu visiems ir 
visoms Klubo nariams ir narė 
ms geros sveikatos; linkiu 
Klubui plačiau atidaryti visie 
ms lietuviams Klubo duris, pa 
sipildyti naujomis jėgomis, ir 
linkiu prasiplėšti, išaugti j di 
džiausią organizaciją, kurioje 
visi nariai būtų lygūs ir visi 
gražai sugyventų, o svarbiau 
šia, kad atsimintų Klubo stei 
gėjų tikslus: būti lietuvių kul 
tūriniu židiniu, rūpintis visų 
narių savišalpa, ir jungti vi 
sus lietuvius gero sugyvenimo 
pagrindu,

Ignas Skiltas.
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Vilniaus teatrai amžių bėgyje
Per 7 ar 8 šimtus metų Lie 

tuvos sostinė, Vilnius, daug 
pergyveno visokių permainų, 
o jų tarpe pergyveno ir teatri 
nių permainų. Todėl Vilniaus 
teatras turi ilgą ir įdomią isto 
riją.

Gaila nedaug užsiliko doku 
mentų iš senesniųjų laikų. Pi: 
mieji vaidinimai nepaliko pėd 
sakų. Bet jau yra pėdsakų iš 
1574 metų. Zigmanto Augusto 
laikais, XVI ir XVII amžiuose, 
vaidinimus ruošdavo Vilniaus 
Akademija ir Kolegija. Ir tai 
buvo ne tiek visa prasme te 
atrai, kiek praktiški mokinių 
pasitreniravimai n pratinima 
sis kalbėti prieš publiką, ruo 
šiantis valstybiniam darbui — 
dalyvauti valstybės seimuose. 
Todėl šitie vaidinimai buvo va 
dinami deklamacijomis, aktais, 
ekshibicijomis.

Tačiau ir suminėtos mokyk 
los kartą per metus ruošdavo 
jau spektaklius, kuriems nau 
dodavo dekoracijas, kostiumus 
ir grimą. Tiems vaidinimams, 
kurie buvo apstatomi labai iš 
kilmingai, buvo spausdinamos 
programos. Iš šių ir sužinome, 
kas buvo vaidinama ir kas vai 
dino.

Vaidinimų temos dažniausia 
badavo religinio turinio, bet 
buvo vaidinimų ir politinėmis 
temomis, kurios lietė tai istori 
nius Įvykius, tai Įvykius užsie 
niuose. Štai 1683 metais suvai 
dinta drama „Kunigaikščių sos 
tinė Vilnius, Lietuvos metro 
polis, 1321 metais Gedimino 
Įkurta raštijos tvirtovė“. Šis ii 
gas vaidinimo pavadinimas nu 
sako apytikrį jo turinį. Jis, be 
to, žymi tautinį istorinį jo turi 
nį (be ko kita nurodo kiek 
skirtingą Vilniaus įkūrimo da 
tą, negu įprasta mūsų istorijo 
se žymėti). Labai reikšmingas 
ir 1687 metų vaidinimas — „Al 
girdas pakeliantis kraujo boka 
lą už skitų Marso sveikatą“. 
Tai yra — apie Lietuvos vals 
tybės kovą su totoriais.

Įdomu, kad religinio turinio 
vaidinimai vykdavo Vilniaus 
katedroje. Nors ir ne visi, nes 
kita jų dalis buvo daroma Aka 

demijoje ir Kolegijoje, kuri 
anais laikais atstodavo mūsų 
dabartines gimnazijas.

1636 metais pirmą kartą Vii 
niuje buvo pastatyta opera. 
Opera ėjo italų kalboje ir vadi 
nosi „U ratto d’Ellena“. Šios 
naujienos pažiūrėti iš Varšuvos 
buvo atvykęs karalius Vladislo 
vas su Ispanijos pasiuntiniu.

Įsigalinčio feodalizmo lai 
kais, kai dvarai ir didikai, pa 
sunaudodami valdžia, vergė va 
Istiečius baudžiava, pas ponus 
įsigalėjo mada savo rūmuose 
laikyti orkestrus ir artistus, 
kurie koncertuodavo ir ponams 
vaidindavo. XVIII a. Įsigalėjo 
mada pamėgdžioti visa, kas 
yra prancūziška, nelyginant 
dabar — pamėgdžioti visa, kas 
rusiška. Tai buvo laikoma ma 
dos ir gero skonio dalyku, bū 
tinu kiekvienam gero skonio 
supratėjui. Madai nepasiprie 
šinsi, — todėl ir Lietuvoje bu 
vo teatrų pas didikus, kuriuo 
se vaidinimai, žinoma ponams, 
vyko prancūzų kalba.

1785 m. į Vilnių atvyko Var 
šuvos teatralas Boguslavskis, 
kuris didikų Oskierkų rūmuo 
se (šie rūmai karo metu sunai 
kinti) įkūrė profesinį teartą. 
Jo trupėje buvo 22 aktoriai. 
Šis teatras veikė apie 10 metų.

1798 m. D. Moravskis per 
statė Radvilų rūmus, pritaiky 
damas juos teatro reikalams ir 
suorganizavo naują aktorių tru 
pę, kuriai nuo 1805 m. vadova 
vo dailininkas ir aktorius M. 
Kažinskis. Jo vadovaujamas 
Vilniaus dramos teatras, vadi 
namas Didžiuoju teatru, dide 
liu pasisekimu gastroliavo Ma 
skvoje ir Petrapilyje. Šis te 
atras statė dramas, operas ir 
baletus.

1810 m. D. Moravskio našlė 
Vilniaus miesto Rotušėj,e, kuri 
turi nemažą salę (dabar ten 
Dailės muzėjus, Didžiosios ir 
Vokiečių gatvių susibėgime į 
Aušros vartų gatvę), Įsteigė 
antrą teatrą, bet šis neišlaikė 
konkurencijos ir užsidarė.

Moravskienės teatrui užsida 
rius, Stokos Gucevičiaus staty 
toje Rotušėje vykdavo arba 

mėg. pastatymai, arba gastro 
Kuodavo rusų teatrai. Pradžio 
je vaidinimai vyko rusų ir len 
kų kalba, bet 1863 m. uždrau 
dus lenkų kalba vaidinimus, 
vaidinimai vyko tiktai rusų kai 
ba. Čia buvo pirmą kartą pa 
statyta Vilniaus vargoninin 
ko Moniuškos opera „Halka“.

Leidžiantis Rusijos carizmo 
saulei ir kylant tautiniam ir 
valstybiniam susipratimui, pra 
dėjo atkusti tikrieji Vilniaus 
šeimininkai — lietuviai. Ypač 
lietuviai subruzdo po 1905 me 
tų revoliucijos. Nušvitus „Auš 
rai“ ir suskambėjus „Varpui“, 
prasidėjo gyvas tautinis pabu 
dimas. Lietuvių liaudis spar 
čiai pradėjo auklėti inteligen 
tiją, kuri skverbėsi Į visas kui 
tūrines sritis.

1904 m., įsikūrus Savitarpi 
nės pašalpos draugijai, prie 
jos susiorganizavo Dramos mė 
gėjų ratelis, kuris 1905 m. pa 
statė Keturakio „Amerika pir 
tyje“. Tais pat metais įsistei 
gė teatro draugija „Vilniaus 
kanklės“, o jai irstant — „Rū 
ta“. Didžiaisiais jų veikėjais 
buvo G. Landsbergis-Žemkal 
nis, M. Sleževiičus, L. Gira, 
J. Strazdas, K. Alyta, A. Žmui 
dfeinavičius, Kymant4itė-Čiur 
lionienė, M. Putvinskaitė, M. 
Antanavičiūtė ir kit. M. Šleže 
vičiui režisuojant buvo pastaty 
tas J. Slovackio „Mindaugas“. 
Nagornosio „Živilė“ ir kt. Tai 
buvo, žinoma, mėgėjų teatras.

1906 m. komp. M. Petraus 
kui vadovaujant, pirmą kartą 
lietuvių tautos istorijoje buvo 
pastatyta pirmoji lietuvių ope 
ra Miko Petrausko „Birutė“, 
kurioje dalyvavo Kipras Pet 
rauskas, p. Šlapelienė ir kt. Bet 
visa tai vyko carinės okupaci 
jos laikais, okupacijos ir jos 
cenzūros sąlygose.

Bet keitėsi laikai. Juos svar 
biausia keitė karai. 1914 metų 
karui prasidėjus, atėjo laikai, 
kurie atitiko žinomąjį posakį 
— „kai žvanga ginklai — mu 
zos tyli“. Karo metu jos tikrai 
nutilo. Bet baigėsi karas, kai 
Vilniun iš visų kampų pradėjo 
veržtis lietuviai. Ir jau 1918 m. 
tuose pačiuose Stokos Gucevi 
čiaus Rotušės rūmuose lietu 
viai pradėjo koncertus ir spėk

KULTURWwKROJVIKA
AUSTRALIJOS LIETUVIAI SPARČIAI ORGANIZUOJA 

LIETUVIŲ NAMUS
Visos bent kiek didesnės 

Australijos lietuvių kolonijos 
susirūpinusios Lietuvių Namų 
organizavimu. Lietuvių Na 
mus organizuoja net n neskait 
lingos kolonijos. Kaikurios or 
ganizuoja net po dvejus na 
mus.

Sydnėjaus miesto lietuviai 
jau užpirko namus, įmokėjo pi 

taklius. Bet jau dalyvaujant 
profesionalams. Deja, vėl sekė 
okupacija po okupacijos. Į Vii 
nių Įsiveržė jau sovietinis oku 
pantas ir mūza vėl nutilo. Po 
to sekė lenkiškoji okupacija, 
kurios metu veikė lenkų teatrai 
— Miesto ir Liutnia, o lietu 
viai, persekiojami ir varžomi, 
tegalėjo tenkintis tiktai mėgė 
jų teatru, vėliau išaugusiu jau 
į profesinį „Vaidilą“, kuris vė 
liau veikė ir antro karo metu 
siaučiant vokiečių okupacijai. 
Jo organizatorium buvo Krutu 
lis, kuris vedė ir chorus.

Lietuvai atgavus Vilnių, tuo 
jau buvo suorganizuotas vals 
tybinis Vilniaus Dramos teat 
ras, vedamas režiseriaus R. 
Juknevičiaus. Šis teatras vei 
kia nepertraukiamai ligšiol.

1940 m. rudenį buvo įkurta 
Valstybinė Lietuvos Filhauno 
nija, turėjusi 4 skyrius — sim 
foninį orkestrą, mišrųjį chorą, 
liaudies ansamblį ir estradinį 
sektorių. Karo metu vokiečia 
ms uždarius Filhalmoniją, iš 
jos dalinių suorganizuota Vii 
niaus opera, prie kurios vėliau 
kūrėsi baletas. Be to, Vilniuje 
veikė lenkų Liutnia ir miniatū 
ros teatras, rusų drama ir žy 
du drama.

Veik visa tai veikia ir ant 
rosios sovietinės okupacijos me 
tais nuo 1944 metų.

Gaila, kad lietuvių tauta 
plėšriųjų kaimynų visą laiką 
vergiama, kolonizuojama, per 
sekiojama, medžiagiškai eksplo 
atuojama ir dvasiškai slopina 
ma, dėlto pilnumoje negali pa 
reikšti savo kūrybinio geni 
jaus. J. K. 

nigus ir gavo leidimą atidary 
ti „Lietuvių Namus“, o Sydnė 
jaus priemiesčio Bankstowno 
lietuviai statosi Lietuvių Na 
mus. Gaila, kad jie dėl tų na 
mų susikivirčijo. Toks kivir 
čas bereikalingas, nes iš dvejų 
namų bus ir dviguba nauda.

Adelaidės lietuviai taipgi nu 
pirko namus, kuriuose Įrengia 
„Lietuvių Namus“. Jie savo na 
mams nupirko baptistų bažny 
čia, kuri talpina 500 kėdžių. 
Salė sulankstomomis pertvaro 
mis yra padalinama pusiau. 
Prie salės yra atskira virtuvė 
ir kiti patogumai. Už salę sumo 
keta 6,250 australiškų svarų.

Australijos sostinės Canber 
ros lietuviai taip pat organizuo 
ja Lietuvių Namus, o Melbur 
no lietuviai statosi Lietuvių 
Namus..

Australijos lietuvius, taip 
energingai pasiėmusius suoiga 
nizuoti kolonijose Lietuvių Na 
mus galima tiktai nuoširdžiau 
šiai pasveikinti ir palinkėti jie 
ms sėkmingai pasiekti tikslą.

POETUI ADOMUI LASTU1 
SUĖJO 70 METŲ

Pirmuosius ailėraščius jis pa 
rašęs būdamas 16 metų. Prieš 
karą išėjo išėjo penki jo kūiy 
bos leidiniai: „Saulėta pasakė 
lė“ 1920 metais, „Auksinės var 
pos“ 1921 m., „Lietuvos knyg 
nėšio likimas“ 1925 m. „Ties 
kruvinom spurgom“ 1935 m., 
„Pasiilgimas“ 1939 m. Po ka 
ro užbaigęs poemą „Meilė am 
žiais alkana“. Ji vaizduojanti 
valdininkų karjeristų gyveni 
mą. Baigiąs dabar ir romaną 
„Liepomis“ (iš pirmojo pašau 
linio karo laikotarpio). Turįs 
dar daug sumanymų. Po karo 
jis esąs parašęs apie 800 eilė 
raščių, kurių dalis išspausdin 
ta periodikoje. Šiais metais iš 
ėjo jo kūrinių rinktinė. Yra pa 
ruošęs rinkinį vaikams: „Albi 
nuko vaikystė“. Be to, baigiąs 
poemą kolūkine tema. A. Las 
to jubilėjaus proga Kaune įvy 
ko minėjimas. E.

A. TAMOŠAITIENĖS 
DAILĖS STUDIJOJE

vis auga puošniausių tautinių 
drabužių audimas. Užsakyto 
jos pažymi, kad jos yra jau 
mačiusios iš Lietuvos atsiųstus 
tautinius drabužius, bet jų gro 
žis neprilygstąs čia pagamin 
tiems tautiniams drabužiams.

LITUANISTINĖS FILMŲ 
JUOSTOS

Lietuvių Kultūros Fondo 
Adelaidės skyriaus rūpesčiu 
Pietų Australijos Švietimo De 
partamentas pagamino filmo 
juostą, pavadintą „Lietuva, 
kraštas ir žmonės“. Juostoje 
48 Lietuvos vaizdų nuotrau 
kos su paaiškinamaisiais teks 
tais anglų kalba. Šitos juostos 
yra išsiuntinėjamos Pietų Aus 
tralijos mokykloms, kur jos 
bus naudojamos per geogran 
jos pamokas. Su kiekviena juos 
ta siunčiama ir trumpa apžval 
ga mokytojo informacijai.

Netrukus Švietimo Departa 
mentas žada pagaminti dar vie 
na panašią juostą, pavadintą 
„Lietuva amžių bėgyje“.

L. K. F. Adelaidės skyriui 
šiuo metu vadovauja Liudas 
Martinkus. —rem.

„LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNO“'

IV-sis tomas išėjo iš spaudos. 
Žodyną parengė Lietuvos rrio 
kslų akademijos Lietuvių kai 
bos ir literatūros institutas, iš 
leido Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla 
Vilniuje. Šis tomas turi 448 
puslapius ir apima žodžius „i" 
ir „j“.
• „Lietuvių tarybinės literatu 
ros sektorius“. Tai nauja insti 
tucija, sudaryta prie Mokslų 
akademijos. Vadovu paskirtas 
J. Lankutis. Bendradarbių tar 
pe V. Galinis, V. Kubilius, J. 
Kačiulis ir kt.
• A. Venclova parašęs romą 
ną apie 1940 metus, kai Lietu 
voje buvo įkurta bolševikinė 
santvarka.
• Plaukiojanti bazė „Petras 
Cvirka“ spalio 22 d. sugrįžusi 
iš Atlanto į Klaipėdą.atgabeno 
daugiau kaip 24.000 statinių 
silkių. E.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
4.
Paberžę Akelaitis pasiekė jau temstant. Prijojęs prie 

klebonijos, pririšo arklį, pasilypėjo girždančiais gonkelių laip 
tais ir pasibeldė. Atidariusi duris, senyva moteris į Akelaičio 
klausimą atsakė, kad kunigas Mackevičius namie. 1 uo pačiu 
metu prieškambario tarpduryje pasirodė ir jis pats su lūks 
tančia pypke rankoje. Buvo tai vyras pačiame stiprume, ko 
kių trisdešimt penkerių metų amžiaus, vidutinio ūgio, liesas, 
per pečius kiek linktelėjęs, pailgo veido juodbruvys, į šoną 
sušukuotais plaukais, susikaupusiu įdėmiu žvilgsniu.

Akelaitis prisistatė kas esąs, kad atvykęs iš pono Survi 
los ir turįs svarbų reikalą. Kunigas paprašė svečią Į vidų.

Prie stalo sėdėjo trys vyrai ir žiūrinėjo patiestą žemėlapį.
Tie trys vyrai susirinko pas Mackevičių visai atsitikti 

nai, patekę į Paberžę savais reikalais.
Mackevičiui įdomu ir reikalinga žinoti, kaip kur yra. 

Jis ne nuo šiandien sirgte serga kaimo žmonių reikalais. Jis 
žino, kad ateina didelių perversmų metas. Jis žino, kad Len 
kijoje bręsta sukilimas. Jį pasiekė žinia, kad ir Vilniuje jau 
organizuojamas būsimo sukilimo centras.

Savo šiandieniniais svečiais jis pasitiki. Dimša — jo 
senas bičiulis. Pažįstami ir kiti du. Bitė — dailidė, narsus 
ir sumanus vyras, kaip ežys pasišiaušęs prieš valdžią. Luko 
šiūnas — karališkojo dvaro valstietis — griežia apmaudą 
ant ponų, prisižiūrėjęs baudžiauninkų gyvenimo gretimuose 
dvaruose.

Dimša pakilo iš savo vietos ir, ištiesęs ranką, ėjo sutikti 
atvykusioje.

— A, ponas Akelevičia! Sveikas gyvas!.. Leiskit kuni 
ge, aš jį supažindinsiu su jūsų svečiais, nes pats visus gerai 
pažįstu. Ponas Akelevičia — rašytojas, literatas, pedagogas.

Mackevičius domiai išklausė jį ir, daug nesigilindamas 
į tą reikalą, tarė:

— Gerai pons Akelevičia. Šią naktį pernakvosi pas ma 
ne štai ant šitos sofos, o ryt duosiu tamstai žmogų, kuris ap 
linkiniais keliais palydės tamstą ligi pono Kudrevičiaus. Po 
licija ir žandarai dabar ėmė sekti kiekvieną svetimą žmogų. 
Varšuvoje prasidėjo patriotinės manifestacijos, o pas mus 
baudžiauninkai atsisako klausyti ponų, eiti lažą. Bus geriau, 
jeigu ir tamsta be reikalo nelįsi į akis žandarams.

— Tik ką grįžau iš Raseinių apskrities. Žinios nelinks 
mos, kunige, nelinksmos. Net nuostabu, kaip tas manifestas 
ūmai sukėlė žmones. Baudžiauninkai atsisako klausyti po 
nu, o juos už tai baudžia, rykštėmis plaka. Kam iš to bus nau 
da, kunige? — kalbėjo Dimša.

Mackevičius rūsčiai sutraukė antakius.
— Lietuvis baudžiauninkas kantrus, pons Dimša. Bet 

kai sykį ta kantrybė išseks, tada pamatysime, kam iš to bus 
nauda. Ką girdėjai?

— Manifestas buvo paskelbtas kada? — kovo 24 dieną, 
o jau po savaitės vien Kauno ir Raseinių apskrityse, štai čia 

tarp Jūros ir Dubysos, suklio devyniolikos dvarų baudžiau 
ninkai. Gal žinai, kunige, Raseinių apskrityje Labgirių dva 
ra? Priklauso generolienei Kaisarovai. Taigi Labgirių bau 
džiauninkai, kai tik išgirdo ciesoriaus manifestą, visi kaip vie 
nas atsisakė nuo lažo ir nuo visokių prievolių. Nors sukapo 
kite mus, sako, į gabalus, nors išvarykite į katorgą, Šitaip 
mes daugiau nebegyvensime ir Kaisarovai lažo neisime! Te 
gul perveda mus tuojau Į činšą.

— Žinau tą dvarą, — patvirtino Mackevičius. — Na, ir 
ką gi? Pervedė juos į činšą?

— Ė, kunige! — numojo ranka šlėktelė. — Labgirių 
maištas buvo numalšintas žiauria egzekucija. Kaisarovai pa 
reikalavus, atvyko žandarų fligel-adjutantas pulkininkas 
Manzejus su dviem rotom pėstininkų ir vienu eskandionu 
dragūnų. Manzejus įsakė maištininkus plakti — nuo pen 
kiasdešimt ligi šimto penkiasdešimt rykščių. Ai, kas ten da 
rėsi! Ir viskas pasiliko po senovei, kunige.

— Tamsta taip manai? — niūriai atsiliepe Mackevičius. 
— Žinok, kad tokiais atvejais niekas po senovei nepasilieka. 
O kitur?

— Ir kitur panašiai, — tęsė Dimša.
Žemo ūgio vyrukas, Adomas Bitė, stovėjęs prie kros 

mes ir gyvai sekęs Dimšos pasakojimą, žengė prie stalo.
— Aš turiu žinių iš Šiaulių apskrities, — tarė jis, stip 

riai pabrėždamas žodžius. — Kariuomenės egzekucijos čia 
pirmasis šaukėsi Vladislovas Komaras. Kavalerijos eskadro 
nas ir vietos ispravnikas su činovnikais padare tvarką pono 
Komaro dvare. O kaip jie padarė ir ką padarė, supras kiek 
vienas ir be mano žodžių.

Po trumpos tylos prabilo Lukošiūnas:
— Aš turiu žinių iš Zarasų apskrities. Čia baudžiaunin 

kų sumišimai kilo ponų Meištavičiaus, Beganskio, Mineikos, 
Zanderio, Lopacinskio, o ypač grafienės Pliaterienės ii ku 
nigaikščio Mirskio dvaruose. Tai dideli dvarai — Platerie 
nės keturi tūkstančiai dūšių, Mirskio tūkstantis šeši šimtai 
dūšių. Ir čia pasidarbavo Manzejus su Skvorcovu, atsivedę 
ulonų pulko eskadroną. O štai dar dvarininko Koscialkovs 
kio Paliepių dvare ir kituose gretimuose dvaruose maišUnin 
kai ne tik buvo plakami, bet kai kurie dar suimti ir pasodinti 
Zarasų kalėjime.

— Andai į Kėdainius pas grovą Marijoną Čapskį atvažia 
vo jo pažįstamas net iš Ašmenos apskrities. Pasirodo, kad ir 
ten tas pats. Yra ten didelis dvaras su keturiais tūkstančiais 
dūšių, grafienės Zamoiskos, mažesni dvarininko Milevskio ir 
kitų. Valstiečiai atsisakė eiti baudžiavą, ir sykj Vijos mieste 
ly susirinko labai didelė minia—apie du tūkstančius žmonių. 
Ciesorius, sako, davė mums laisvę, lažo mes daugiau nebeei 
sim, o jeigu mus norės priversti, tai ginsimės. Dvi paras ėjo 
derybos su valdžios atstovu, o minia nuolatos augo. Tada pa 
šaukė kariuomenę ir maištininkus apsupo. Ir žinai, kunige, 
kas tą kariuomenę atvedė? Gi Sumų gusarų pulko poručikas 
grafas Tiškevičius, kad jį perkūnai!

— Kuris Tiškevičius? — susidomėjo kunigas. — Jų 
daug yra.

— Gi palangiškis - kretingiškis Juozas Tiškevičius, Vii 
niaus general-guberriatoriaus adjutantas. Net ir čapskis, pa 
ts aršus žmonių lupikas, keikęsis, kad Tiškevičius teršiąs Lie 
tuvos bajorų garbę. _

— Tai kaip ten pasibaigė su Zamoiskos baudžiaunin 
kais? — klausė Mackevičius.

Dimša susijaudinęs giliai atsiduso:
— Blogai pasibaigė, kunige. Kai minia atsisakė paklus 

ti ir išduoti savo vadus, Tiškevičius su kariuomene ir raitais 
žandarais puolė į žmones. Buvo sužeistų ir mirtinai sutremp 
tų. Daugelį suėmė, nuplakė, kiti išbėgiojo.

— Nieko, nieko, — prakošė pro dantis Mackevičius.— 
Ateis diena, kada jie vėl susirinks —su dalgiais, kirviais ir 
šautuvais. Jie primins savo nuoskaudas ir ponams bajorams, 
ir gubernatoriams.

— Lygiai taip pat grafas Tiškevičius pasižymėjo mal 
šindamas baudžiauninkus ir Vilniaus apskrityje — ponų Kot 
vičiaus, Domeikos ir kitų dvaruose. Visų ir nesuminėsi. Pa 
našių žinių ateina ir iš Švenčionių apskrities, — pridėjo Lu 
košiūnas. — Net nuostabu. Tarsi kas vienu metu sukurstė 
mūsų žmonės prieš ponus.

Mackevičius praeidamas sudavė krumpliais į stalą:
— Vargas, badas, rykštės, dvarininkų ir valdžios daro 

mos neteisybės — štai kas sukurstė mūsų žmones!
— Suminėsiu dar pono Skirmunto dvarą Šementaucizną 

Švenčionių apskrity, — tęsė Lukošiūnas. — Ten, panašiai 
kaip grafas Tiškevičius, pasidarbavo grafas Olsufjevas, im 
peratoriaus gvardijos rotmistras.

— Grafams tai ir pritinka, — piktai nusišaipė Macke 
vičius. — Juo didesnis ponas, juo mažiau žmoniškumo jo šir 
dyje.

— O pono Milačevskio Žodiškių dvaro baudžiauninkai 
susirinko prie kaimo kryžiaus, kunige, ir prisiekė, kad jokių 
baudžiavinių pareigų nebeis. Štai kokių žmonių išaugino 
dvarininkų rykštės.

— Na, dabar atėjo mūsų eilė, kunige, — pritarė Dimša. 
— Štai pono Skrodskio Bagynų dvaro baudžiauninkai jau at 
sisakė eiti lažą.

Kunigas aštriai pažvelgė Į šlėktelę:
— Tamsta juos sudrumstei, pons Dimša?
— Ne. Patys savo galva prie to priėjo.
— Tai gerai, kad savo galva. Kurstyti jų nereikia. Sėk 

mingiausiai juos kursto ponų rykštės ir ciesoiiaus valdžios 
jiems daromos skriaudos. Šių tai mes neturime nutylėti.

— Žmonės teisingai sako: manifestas netikras, nes jis 
nepatenkina žmonių troškimų. Tikrąjį manifestą paskelbsi 
me mes! Taip, mano ponai. Ateis diena, — ir ji ne už kaj 
nų, — kada mes duosime žmonėms ir laisvę ir žemę!

Ateis diena, kada mūsų visų žodis ir darbas, sveikata 
ir gyvybė bus reikalingi savo žmonėms. Ką mąstai, pons Ake 
levičia? — staiga jis kreipėsi Į visą laiką tylėjusį Akelaitį.

— Esu pats valsčionis, chlopas. Ir darysiu viską, kas 
mano brolių labui bus reikalinga, — patetiškai, tarsi dėklą 
muodamas prabilo rašytojas.

— Gerai, ponas Akelevičia, — pritarė kunigas, aštriai 
pažvelgęs į savo svečią.—Brolių labui daug ko bus reikalinga.

Dimša susivyniojo savo žemėlapį ir rengėsi eiti. Pernak 
vesiąs jis pas poną Šilingą, o ryt rytą galėsiąs pats palydėti 
Akelaitį, nes atsiminė turįs reikalų pas poną Kudrevičių.

Kartu su Dimša pakilo eiti ir Bitė su Lukošiūnu. Mac 
kevičius palydėjo juos j gonkas, kažką dar tyliai visi trys ta 
rėsi, ir po valandėlės kunigas grįžo į kambarį. (d. b.)



1957. XI. 13. — Nr. 45 (255)

POODS

95 APATINIAI
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Apsimoka pirkti 
„95” PENMANS, 
nes tai laikys dau
giau metų, augščiau- 
sios rūšies apatiniai 

baltiniai išausti iš 
geriausių merino siū-^r 
lų, garantuoja jums Yį 
apsaugą ir šilumą. 

Beveik 90 metų pa
tyrimo šiame darbe 

garantuoja jums, 
kad tai puikūs ga
miniai. Išausti, kad 
laikytų, nesavrbu, 

kiek kartų prosysite 
Vyrams ir berniu
kams, pagamintų 
unijos kostiumų, 

marškinių ir kelnių.
GARSŪS

MIRĖ ŽURNALISTAS 
JONAS GRIGOLAITIS

Spalio 18 d. Gautinge prie 
Miuncheno mirė žurnalistas 
Jonas Grigolaitis, 55 metų am 
žiaus. Buvo gimęs 1902 m. ge 
gūžės 30 d. Klaipėdos krašte. 
Lankė Vytauto Didž. gimnazi 
ją ir kurį laiką buvo „Lietu 
vos Keleivio“ Klaipėdoje vyr. 
redaktorium. Be to, dalyvavo 
ir visuomeniniame gyvenime ir 
keletą metų buvo jaunimo or 
ganizacijos „Santaros“ vadu. 
Hitlerininkams užėmus Klaipė 
dą, buvo suimtas ir vėliau pa 
teko j kacetą (1941—45).Apie 
tai yra parašęs knygą. Po karo 
kuri laiką vėl įsijungė Į organi 
zacinę veiklą (Lietuvių bend 
ruomenės organiazcijoje ir 
kt.), bet kacetuose prarasta 
sveikata tiek nusilpo, kad ilgus 
metus turėjo išbūti sanatorijo 
je, kurioje ir mirė. Į laidotu 
ves spalio 22 d. buvo nuvykęs 
Evang. Liut. Bažn. senjoras 
kun. A. Keleris, VT narys J. 
Kairys, PLB Vokietijos Kraš 
to v-bos ir MLT prezidiumo 
pirmininkas E. Simonaitis ir 
kt. E.

MIRĖ
VYTAUTAS STEPONAITIS
(spalio 12 d.), buv. Lietuvos 
karinės spaudos darbuotojas, 
bibliofilas, bibliografas ir isto 
rikas. Buvo gimęs 1893 m. ko 
vo 24 d. Sintautuose, Šakių aps. 
Yra surinkęs daug medžiagos 
iš carinės valdžios laikų. Po ka 
ro dirbęs Lietuvos knygų rū 
muose ir valstybinėje respubli 
kinėje bibliotekoje, ypač ruoš 
damas bibliografinius leidimus, 
iš kurių paminėtini: „Tarybų 
Lietuva 1940—55“, „Tarybinė 
lituanika 1944—46 m.“ 1954 
m. buvo išleistas „Kaimo bib 
liotekos katalogas“. Būdamas 
didelis lietuviško spausdinto žo 
džio mėgėjas, visą savo amžių 
rinko lietuviškas knygas ii 
šiaip leidinius.

Pulkininkas V. Steponaitis 
buvo veiklus Lietuvos žurnalis 
tų sąjungos narys, visada daly 
vavęs jos veikloje ir visose jos 
kelionėse po užsienius — Če 
koslovakiją, Vengriją, Vokieti 
ją, Rusiją; Prancūziją ir tt. Ty 
lūs ir nuoširdus, V. Steponaitis 
buvo malonus ir simpatingas 
pokalbininkas, mokąs pasipasa 
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Vaistai į Lietuvą,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

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

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

Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940.
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BELLAZZI-LAMY, INC 
nr> o r-7679 George St., ..... , „PO 8-5151 * Ville Lasalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
B Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popaeri*.

l M Tel. PO.8-1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ................0.85

CLEANERS i 
&DYERSC0.Į-

Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Liet sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST—MONTREAL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Londono „Free Press’' kas 
šeštadienį turi skyrių — platų 
aprašymą „Šiandieninė Pietva 
karių Ontario“. Praeitą šešta 
dienį pagrindinis šio skyriaus 
straipsnis buvo — „Kaip nau 
jieji ateiviai kala kelius j pasi 
sekimą.“

Straipsnyje, papildytame

LONDON, Ont
JUOS STATO PAVYZDŽIU KITIEMS

mus mesenjai perleido kaip 
pradinį įmokėjimą už viešbutį 
— motei, 200.000 dol. vertės. 
Sasko „Free Press“ korespon 
dentui yra pasakęs:„Jei bizny 
je norima žengti pirmyn, rei 
kia niekad nepraleisti geros pro 
gos ir sunkiai dirbti.“

Lenkas George Stolra, diplo 
m uotas savo krašto advokatas, 
Kanadon atvyko 1846 m. Pra 
džioje dirbo chemikalų įmonėj 
Toronte, o vėliau persikėlė į 
Londoną „Mining and Manu 
facturing” įmonėn. Pagaliau 
tapo užsienin siunčiamų pre 
kių agentu. Jis pažymi, kad 
Kanadoje prasimušti gahmy 
bių yra, bet nereikia iš karto 
tikėtis didelių dalykų.

Vokietis Wolfgang Liep 
mann 1940 m. Kanadoje buvo 
internuotas, kaip vokiečių pre 
kybos laivyno karininkas. Dir 
bo Dutton ir Glencol rajonų 
žemės ūkiuose, gaudamas po 
50 centų į dieną, (žinoma mais 
tą ir aprūpinimą). Grįžę į gim 
tinę ir laimingai suradęs savo 
še rną, vėl planavo vykti į Ka 
nadą. 1951 m. atvykęs į West 
Lome, Ont., kur pradžioje lent 
pjūvėje dirbęs paprastu darbi 
ninku. Vėliau buvo kitos įmo 
nės agentu - pardavėju, o da 
bar, kai įsigijo daugiau šėrų, 
»;ko iMiįlner-Rigsby medžio 
apdirbimo įmonės dalininku ir 
direktorių. Jo manymu, kelias 
į pasisekimą yra nepalaužia 
mas noras, kietas darbas ir 
tvirtas tikėjimas, kad įeik ženg 
ti pirmyn.

Free Press žada duoti ii dau 
giau panašių aprašymų ir tuo 
parodyti, kad nauji ateiviai ku 
ria savo ir Kanados ateitį.

L. E-tas.

pasaulinio karo Kanados imi 
grantų sunkus ir vingiuotas, 
bet planingas kelias i pasiseki 
mą. Štai, trumpai sutraukus, 
jų istorijos:

Vengras Steve Sasko Kana 
don atvyko 1948 m. ir pradžio 
je dirbo žemės ūkyje. Vėliau, 
atvykus šeimai, jis pirko mažą 
ūkelį, pasižadėjęs pirmą tūks 
tantį sutartos sumos sumokėti 
po 8 mėnesių. Atiode, kad vis 
kas seksis gerai. Todėl netru 
kus pardavęs žmonos žiedus ir 
kitas brangenybes uz 500 do 
lerių, užpirko ir kitą ūkelį, o 
vėliau ir trečią. 1952 m. pava 
sarį visas tris „farmas“ parda 
vė už 11.500 dolerių ir turbūt 
su pelnu, nes kai pirko naują 
ūkį, jau įmokėjo 5000 dolerių 
grynais pinigais. Prisipirko 
gyvulių ir inventoriaus, bet po 
kelių mėnesių JA V-bių plieno 
kompanija p. Sasko ir kitų 
ūkius atpirko savo reikalams. 
Nors Sasko ūkis įkainuotas 27 
tūkst. dolerių, bet inventorių 
ir gyvulius pigiai — iš vatžy 
tynių pardavus, pelno ir šutau 
pų kaip ir neliko. Sasko vėl su 
mažu pradiniu įmokėjimą pil
ko Woodstock’e kelių butų na 
mą, o netrukus jj pardavęs ėmė 
statytis benzino pardavimo sto 
tį ir restoraną. Vos statybą 
baigęs, atidavė tai, kaip pra 
dinį įmokėjimą, už du namus 
Londone, o pagiau šiuos na

koti iš turtingo savo žinių ba 
gažo. Formaliai jis karys, bet 
esmėje ramus kultūrininkas.

MIRĖ DR. JONAS 
KAIRIŪKŠTIS

Tiesa praneša, kad spalio
d. Lietuvoje mire pi of. dr. J. 
Kairiūkštis, plačiai žinomos žy 
miojo Vilniaus krašto pedago 
go Kairiūkščio šeimos narys.

J. Kairiūkštis buvo gimęs 
1896 m. spalio 13 d. Seinų mies 
te. Medicinos mokslus ėjo Pet 
rapilio Medicinos Akademijo 
je. Sugrįžęs į Lietuvą, buvo gy 
dytoju Kalvarijoje ir Kauno Ii 
goninėse. Jis buvo suprojekta 
vęs naują būdą gydyti džiovai, 
parašė disertaciją ir 1937 me 
tais gavo Medicinos Daktaro 
laipsnį.

Antrosios rusų okupacijos 
metu, 1944 m. buvo paskirtas 
Vilniaus universiteto Medici 
nos fakulteto dekanu. Jis buvo
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Mokslų akademjios nariu korės 
pondentu.

Viešame gyvenime J. Kai 
riūkštis buvo demokratas, lais 
vamanis, vienas šiųjų pirmau 
jančiųjų veikėjų, drauge veikęs 
su dr. Jonu Šliupu Laisvama 
nių organizacijoje.

Iš mirties skelbimo aiškėja, 
kad rusų okupantams bolševi 
kams jis buvo „trefnas“, nes 
jo mirties skelbimą pasirašė 
„grupė draugų“, ne visas bolše 
vikinis sinedrionas, kas daro 
ma bent kiek okupantui palan 
kurną rodantiems.
• Sydnėjiškiai Bronius Kiveris 
ir Algis Plūkas dalyvavo AT 
N televizijos programoj. Juo 
du pagrojo akordeonais duetu. 
Stoties pranešėjas su jais pa 
darė pasikalbėjimą, sykiu pn 
statydamas žiūrovams kaip lie 
tuvius, prieš kelerius metus at 
vykusius iš Europos i Austrą 
liją.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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 TAUPYK, SKOLINKIS 2

savo kredito kooperatyve J
„LITAS” |

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai ?

duodamos betkokiam geram tikslui. S

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. |

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $
Banko kambary. - SPirm. A. Norkeliūnas .................................. RA 7-3120

LSta NuZTjDE LUXE DRY CLEANER
117 —6th AVENUE, LACHINE 

*7 X 7 O 7 Lietuviam* nuolaida.
LV1IL Z“ O Z 4 J Sav.: P. RUTKAUSKAS

Lietuviška moterų kirpykla 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
į PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon), 
į 2544 CENTRE St., Montreal. WEIlington 5-3292

« STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

AMLIT Builders Supplies Ltd.
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182,
reikale šauk bet kokiu laiku.

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medžiagas: 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas. 

Greitas pristatymas.

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS
ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.

Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 
neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 

' nauja lietuviška bendrovė :

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:

5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Elena Tumienė, KARALIAI 

IR ŠVENTIEJI. Eilės. Dviejų 
spalvų viršelio aplanką ir sky 
rių vinjetes piešė dail. Ada Kor 
sakaitė. Išleido „Lietuvių Die 
nos“, 9204 S. Broadwy. Los 
Angeles 3, Calif. 80 psl. Kaina 
$ 2.50.

Su šiuo poezijos rinkimu į 
mūsų literatūrą ateina naujas 
poetinis talentas, iš karto už 
imąs vieną pirmaujančių vietų 
naujoje lietuvių tremties litera 
tūtoje. Elenos Tumienės eilė 
raščių tematika yra artima kie 
kvienam lietuviui. Ji yra išau 
gusi iš mūsų istorijos, ir švie 
šiųjų tautos momentų. Perleis 
ta per kūrybinę prizmę, savo 
poetiniu grožiu ji pagauna sk 
aitytoją, suteikdama minties, 
nuotaikos ir pasigerėjimo,

Tumienės eilėraščiai savo 
forma yra moderniški, tačiau 
tas modernizmas yra saikin 
gas; stilius išdabintas poetinė 
mis originaliomis puošmeno 
mis ir reto gražumo vaizdais.

Leidinys gaunamas NL re 
dakcijoje: 7222 George St., 
Ville Lasalle, Montreal 32.

J. Narūne. GINTARĖLĖ. 
Legenda. Iliustravo VI. Stan 
čikaitė. Išleista Medelhnc. Kai 
na 95 centai.

Tai yra didelio formato, dau 
giaspalvėmis iliustracijomis, di 
dėlėmis, papuošta pasaka vai 
kams. Puiki dovana vaikams 
ir labai pigi.

Leidinys gaunamas NL, re 
dakcijoje.

ALYTUJE PASTATYTAS 
SIUVIMO FABRIKAS

Statyba dar ne visai baigta. 
Įmonės patalpose sustatytos ei 
lės elektrinių siuvimo mašinų, 
tarp kurių juda konvejerio dvi 
juostos. Prie konvejerio dirba 
52 žmonės. Kiekviena darbi 
ninkė atlieka atskirą darbo ope 
raciją. Siuvami vyriški ir mote 
riški drabužiai. Pranešime iš 
Alytaus sakoma: „Alytaus siu 
vimo fabriko gaminius nešioja 
jau Donibaso šachtininkai ir 
Maskvos gyventojai“. Iš to ga 
Įima spręsti, kad fabrikas dil
ba labjau kitoms respublikoms, 
negu pačiai Lietuvai. Daug ap 
siaustų būsią netrukus išsiųs 
ta ir į Sachaliną. Fabrikas per 
mėnesį pagaminąs lietpalčių 3 
milionų rubių veętės. 0

ŠIAULIŲ MIESTO PLANE, 
esą numatyta, kad miesto gyve 
namieji namai plėsis į rytinę 
pusę, už ežerų, kur yra augs 
tesnės vietos, geresnės sanita 
rinės sąlygos. Šiuo metu yra 
vykdomi kanalizacijos darbai. 
Prie kanalizacijos esą prijun 
giamos visos miesto įmonės ir 
gyvenamieji namai. Atliekami 
miesto ežerų reguliavimo dar 
bai. Vienas ežeras sujungiamas 
su kitu. Miesto ežeruose bus 
tekantis vanduo. Vien pereitais 
metais esą pasodinta 10.000 
medelių ir 700 dekoratyvinių 
krūmų. Apželdinamas naujasis 
miesto parkas. Salduvės kalno 
rajone rengiamas 80 ha prie 
miesčio miško parkas. E.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

| ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K I A U š A S ir J. š 1 A U C 1 U L I S 
yra to* srities specialistai su 20 metų praktika $ 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviam* nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, $

S Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. ?

: PO 7-0211 Office: 727 Argyle f
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d. į 
Gerard Viau, sav,

ANGLYS - MALKOS— KURO ALYVA

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS, 

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.
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St. CATHARINES, Ont.

i „Ramovės”
| DIDELIS LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
t MINĖJIMAS ST. CATHARINĖJE!

X įvyksta 23 lapkričio, šeštadienį, 6 vai.
| JAUKIOJE SLOVAKŲ SALĖJE —

PAGE-WELLAND KAMPAS.
i ATVYKSTA IŠ TORONTO PILNAME SĄSTATE

I „VARPO” CHORAS
| PROGRAMOJE NAUJOS LIETUVIŠKOS DAINOS 
| IR OPERŲ IŠTRAUKOS.

X Aktuali visiems laikams kariška PASKAITA 
Įvairūs kiti priedai ir puikus bufetas. 

Tikrai geras šokių orkestras.

©

žI
$ Širdingas ramovėnų kvietimas visam Niagaros Pusiasaliui!

f f i
i S

l'Sr'S,',',

Torontui, Hamiltonui, Buffalui ir Ročesteriui — 
pas Romovėnus!

Pelnas karo invalidams paremti.
„Ramovės” Valdyba.

Artėja žiema, artėja ir ne 
vienam mūsų broliui lietuviui 
rūpestis, ko pavalgyti, ko i mo 
kyklą išeinančiam vaikui prieš 
piečių įdėti, kaip šiltesnę apran 
gą įsigyti.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

ŠALPOS REIKALAI
Kanados Lietuvių Šalpos 

Fondo centro komitetas, girdė 
damas iš visur pagalbos šauks 
mą, skelbia šalpos vajų. St. 
Cathariniečius, todėl, artimiau 
siomis dienomis atlankys šal 
pos fondo komiteto nariai pi a 
šydami paaukoti Vasario 16 
gimnazijai ir seneliams bei Ii 
goniams Vokietijoje. Būna at 
vejų, kad aukotojas turi savo 
specifinių aukos tikslų, o ne 
matydamas tam tikslui aukų 
lapo susilaiko nuo aukos. Kad 
to išvengtų, rinkėjai turės tre 
čią lapą, kur aukotojas galės 
paaukoti savo nurodytu tikslu. 
Kad St. Cathariniečiai yra dos

nūs, įrodo aukos Lietuvos Pat 
riarcho M. Jankaus vaikams.

Aukavo: po 5 dol.: — St. 
Šetkus ir kun. J. Danielius, po 
4 dol. Dauboraitė, po 3 dol.— 
Dr. J. Baltrukaitis, Šarapnic 
kas, Polgrimas, po 2,50 — P. 
Crest-Kriščiūnas, po 2 dol.— 
A. Miuller, E. Drakauskas, 
Kavalėlią, T. Juvenalis-Liau 
ba, J. Alonderis, Pūslys, Kalai 
nis, Stangaitis, Galdikas, Jase 
vičius, Meškauskas, Šetikas, 
J. Satkus, A. Satkevičius, Pi 
liponis, K. Jonušas, S. Zubric 
kas, Kazragis, Girevičius, Ja 
kubonis, Allis, Malukas, Vyš 
niauskas, Platakis, K. Skrebu 
tėnas, Šukys, Šajauka, po 1 
dol. Lianga, Paukštys, Racevi 
čius, Daraška, Bušauskas, Vic 
kosas, Vaičius, Stankevičius, 
V. Alondeeris, Lelevičius, Že 
maitis, Povilčius, Dilys, Kaka 
nauskas, Vyniautas, Gegeckas, 
Grinius, Bogušis, B. Gečiaus 
kas, Baronas, Vilbikaitis, Mac 
kevičius, Butkus, A. Zubric 
kas, Pranokus, Yuo. Grigas, 
Vaitkus, Aukšžemicnė, Zosa 
nas, Kuraitis, Markuškis, Iva 
nauskas, Markelis, Navasaitis. 
J. Miuller (iš Toronto) Gverz 
dys, Dainora, Skeivalas, V. 
Satkus, Paulionis, Zabulevi 
čius, Panumis, Stundžia, Jo. 
Grigas, 50 et. — Švažas. Šal 
pos komitetas pridėjo iš mies 
to Burmistro J. Smith iš 10 do 
lerių šalpai — 2 dol. Viso 126 
dol.

Šalpos komitetas visiems dė 
koja ypatingai kun. J. Danie 
liui paštu atsiuntusiam iš Lon 
dono, Ont. ir p. p. Miuller ir 
Orakauskui — torontiškiams.

Paskutiniame savo posėdyje 
komitetas nutarė steigti St.

PALYDOVAS...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

apie radio bangų nusilpimą an 
ksčiau neištirtose jonosferos 
srityse ir kai kuriuos duomenis 
apie šių sričių struktūrą. Mo 
kslinių tyrimų, atliekamų su 
dirbtiniais Žemės palydovais, 
programa labai plati, ji apima 
daugelį augštutinių atmosfcios 
sluogsnių fizikos bei šalia Že 
mės esančios kosminės erdvės 
tyrimo klausimų.

Šių klausimų tarpe yra: iono 
sferos būklės, jos cheminės 
struktūros tyrimas, slėgimo n 
standumo matavimai, magneti 
niai matavimai. Saulės korpus 
kuliarinio spinduliavimo kil 
mės tyrimas, kosminių spindu 
lių pirminės sudėties ir varia 
cijų, Saulės spektro ultraviole 
tinės ir rentgeninės dalių, o 
taip pat augštutinių atmosferos 
sluogsnių elektrostatinių lau 
kų ir mikrodalelių tyrimas. Jau 
pirmasis palydovas duos žiniū 
daugeliu iš šių klausimų.

Kosminių spindulių tyrimo 
srityje programa numato gau 
ti duomenis apie realiatyvų kie 
kį įvairių branduolių pirminio 
kosminio spinduliavimo sūdė 
tyje. Konkrečiai, bus nustaty 
tas reliatyvus ličio, berilio ir 
boro kiekis, o taip pat turinčiu 
labai didelį krūvį branduolių 
kiekis. Šiuo atžvilgiu bus gali 
ma gauti duomenų, neprieina 
mų anksčiau naudotiems tyri 
mo metodams.

Palydovų aparatūra įgalina 
taip pat ištirti pilno kosminių 
spindulių srauto variacijas, ku 
rias ištirti trukdo didelis at 
mosferos sluogsms, esantis vir 
šum aparatūros, kai ji stovi ant 
Žemės. Gauti duomenys įgali 
ns išryškinti paros,, pusės pa

ros ir 27 parų variacijas ir iš 
tirti jų ryšį su vykstančiais Sau 
Įėję reiškiniais. Palydovas įga 
liną atlikti šiuos matavimus vi 
same Žemės rutulyje.

Saulės trumpųjų bangų spin 
dulius sugeria atmosfera, todėl 
jie ligi šiol dar neištirti. Dide 
Ii augščiai, kur skrieja palydo 
vas, įgalins su pagalba rnūsų 
fizikų parengtos aparatūros iš 
tirti Saulės spektro ultraviole 
tinę ir rentgeninę dalis ir išrys 
kinti spinduliavimo intensyvu 
mo variacijas. Tai svarbu pada 
ryti, nes šiais laikais manoma, 
jog Saulės trumpųjų bangų 
spinduliai sukelia augštutinių 
atmosferos sluogsnių ionizavi 
mą. Tuo būdu Šie rezultatai su 
teiks naujų žinių apie iohosfe 
ros susidarymo procesus. Sau 
lės trumpųjų bangų spindulius 
sukelia jos karūna, tad duome 
nys apie juos įgalins gauti nau 
jų išdavų apie saulės karūnos 
struktūrą.

Gretai Saulės trumpųjų bąn 
gų radiacijos milžinišką vaid 
menį vykstantiems augštųti 
niuose atmosferos sluogsniuo 
se procesams turi korpuskulia 
riniai Saulės spinduliai. Todėl 
svarbu išspręsti klausimą apie 
korpuskuliarinių spindulių kil 
mę, jų intensyvumą, apie ener 
getihį spektrą, dalelių, kurias iš 
meta Saulė, ir išaiškinti Saulės 
korpuskuliarinių spindulių 
vaidmenį susidarant poliarinė 
ms pašvaistėms. Šiuos kiauši 
mus taip pat pavyks išspięsti 
su pagalba sukurtos aparatu 
ros, jrenigamos dirbtiniuose 
Žemės palydovuose.

* * *
Palydovo skriejimas viršum z 

ionizuotų atmosferos sluogsnių \ 
įgalins patikrinti eilę išvadų, 
padarytų remiantis vienomis 
bei kitomis hipotezėmis apie 
apskritines sroves, esančias au 
gštutiniuose atmosferos sluogą

Nukelta į 7-tą psl.

SIUNTINIAI J LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Naujas skelbimas su naujenybėm.

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie
tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 

tik per

t

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 

TORONTO, TEL. LE. 1-3098
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu

mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 
ir kitas prekes.

DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos.
Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais

tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine
30 a 1 gr............... .. ..................... .. .............. su muitu $ 7.90
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm....................   „ $ 4.70
Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.. ... „ $ 1.00
Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2 „ $ 1.10
Multivitamin 500 tabl.......................  „ $ 2.80
Vitamin B, Complex Forte 500 tabl.. . „ $ 4.20
Serpasil 500 tabl. 0.1 ............................... „ $ 4.70
Serpasil 500 tabl. 0.25 ................................ „ $ 11.10
Vitamin B. Complex 250 tabl................  , „ $ 1.70
Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr............... „ $ 1.60
Aspirin 1000 tabl............ .. ................  „ $ 1.70
Digoxin 500 tabl.............................  „ $ 3.80
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm...............  „ $ 4.60
ir t. t. ir t. t.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Vioinycin ir įvairias 

medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.
Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

DAR DIDESNĖ NAUJIENA:
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams bei paltams naujų Vilnonių juostelėmis medžia
gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie- 

, nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. 

j Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
[ Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant sį 
į pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą), 
i Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
! švediškas elektrines siuvamas mašinas, 
j 38-nių modelių Hdhnė:1 akbirdeortUS, 
’ Moderniškiausias mezgimų mašinas,
• Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“,
j Stiklui pjauti peiliukus su deijnantu ir metalinius, . 
j Parkerius,
[ Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų,
i Plaukams kirpti mašinėles,
' Skustuvus,
1 Plaukams dažyti įvairių spAlvų'dažus, ‘ 
j Avalynę, .
| Maistą, 

i ir t. t. ir t. t.
• Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
j Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne

viršijant nustatyto svorio.
j Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun- 
j tinį Kalėdoms bei žiemai.

Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. 
Juraitienę, tel, JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir 

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- 

| kyrnus bei savo sudarytus iki 17 švarų gryno svorio siun- 
I tinius siųsti mums paštu.

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
5 Darbo valandos:
5 Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
© Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.
x Sav. A. K a I ū z a.

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M. D. MORTON.
B. A., LL. B.

Catharinėje Vasario 16 gimna 
zijos rėmėjų būrelį. Būrelį or 
ganizuoti ir jam vadovauti su 
tiko J. Šarapmckas.

Š. F. K. St. Catharinėje.
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SIUHUHIAt UE7UV0N
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

ORBIS SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.
Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios.

Prekių kokybė augštos rūšies.
Kainos čia pažymėtos yra su muitu.

Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin
kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siuničame 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

rų, saldainius, šokoladą ir t. t.
plius pers.
$ 6.50 viso $ 21.90 
„6.50 „ „12.95 
„ 6.50 „ „ 24.40 

kg citrinų .... $ 1.50 
kg dz. aprikosų „ 1.90 

0.80 
0.80 
2.75

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių 15.40
22 sv. cukraus.........
22 sv. lašinių (storų) 

y2 kg kavos. . . $ 1.80 
% kg kakavos „ 1.95 
% kg šokolado „ 1.78

kg sviesto . . „ 2.65
kg taukų . . . $ 1.80 
kg bekono..„ 2.60

6.45
17.95

1 
1
A kg ligų ..... 
% kg datulių .
1 kg riešutų miš. 
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

Tekstilės medžiagos:
Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3jhs yardo) 

medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (2*4 yardo dvig. pločio) 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95. 

Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų 
bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $
Streptomycino 10 gr .... 2.60
Isoniazid (rimifon)

1000 t. 50 mg.................4.60
PAS 500 tabl.........................3.50
Isopas (Rim. plius Pas)

1000 tabl............................8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80 
Vit. B-12 6 amp................ 1.00

1
1
1

$

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052 A Bloor St. W. Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

XKK

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-508f
kt*"' 1 mw..... **-----------

I
A. E. McKAGUEI

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir NotarasTel. EM 4-1394, EM 4-13951

201 Northern Ontario Bldg.$
330 Bay Street, $TQRONTO 1, Ontario. £

Cortisone 50 t......9.50 jj:
largactil ...................... 3.00 ;jj
hydrocortisone 3X10 7.50 j j
Glucose 100 c. c. ..1.85 j;
ir daugelis kitų vaistų.

j Siunčiame skustuvus ($ 4.50); special, žirkles 4.00; plau- : 
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. j 
Šveicariškus laikrodžius. į

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes, j 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50.

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90.
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.) S 
Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. « 

Priimame užsakymus telefonu. »

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

::1>

International Service Bureau į
įj 91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario. įi;

Telefonas: LE. 6-5613.
DIREKTORIUS — A. L I O D Ž I U S jh

jj įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose: jįj 

I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel): į
;j; Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš j : 
jj tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų ; 
!j tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti jįj 
jj; nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
jj biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai,jįj 

jj: žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; jj: 
I'j ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas;

j asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto jįj 
: persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame j j: 
j rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš ;jj 
j pat jūsų buto). jįj

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS. jj: 

: Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE j j: 
j TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo jįj 
į no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija. g

■ >

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

su muitu $ 7.90
„ $ 4.70
„ $ 1.00

1.2 „ $ 1.10
„ $ 2.80
„ $ 4.20
„ $ 4.70
» $ u.io

■ $ 1.70
„ $ 1.60
„ $ 1.70
„ $ 3.80
„ $ 4.60

' * ©
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SUSITIKSIME HAMILTONE!
Š. m. lapkričio 16 ateinantį šeštadieni, 

ROYAL CONNAUGHT HOTEL 
salėje rengiamas 

DIDELIS ŠOKIŲ

į VAKARAS - KONCERTAS%
%

I i i

Koncertinę programą atliks solistė

Vaclava Žemelyte
Turtinga loterija, įvairus bufetas, 

linksma BenniFerri muzika ir tt. 
Pradžia 7,30 v. v.

VISUS HAMILTONO IR KITŲ VIETOVIŲ 
BRANGIUOSIUS TAUTIEČIUS MALONIAI 
KVIEČIAME ATSILANKYTI Į ŠĮ PASKUTINĮ 

Š. M. PARENGIMĄ.

TF A-bės Hamiltono sk. Valdyba.

LIETUVOST hn K T KARIUOMENĖSI III I \/ 39 m. sukaktuves Hamiltone 

kas tariamasi dėl vietos ir pre 
legento. Manoma pakviesti pir 

$ mąjį savanorį pulk. Škiipą iš I Vašingtono. Minėjimas numa 
tomas lapkričio 24 d., sekma 
dienį.

LIETUVIŲ NAMŲ 
nupirkimo reikalas vis eina pir 
myn, nes vis rašosi nauji akci 
ninkai ir namų fondo kapitalas 
sparčiai auga .HAMILTONE SPARČIAI 
renkamas solidarumo mokestis 
ir Šalpos Fondas renka aukas 
Kalėdų proga sušelpti tremti 
nius Vokietijoje ir Sibire, o 
taipgi vargan patekusius vie 
tos lietuvius.

• Ateitininkų Kuopa gražiai 
paminėjo Kristaus Karaliaus 
švente. Paskaitą skaitė P. Rin 
kūnas. Ki. G.

$

ft

i

«

PASKUTIN1S-VAKARAS- KONCERTAS HAMILTONE
T. F. Valdybos rengiamas 

’apkričio 16 d., šį šeštadienį, 
.^oyal Conaught viešbučio sa

" Įėję, yra paskutinis parengi 
mas šiais metais, užbaigiant 
metinę darbų veiklą.

Šis šokių vakaras bus links 
mas ir įdomus, nes jame kon 
certinę dalį išpildys solistė 
Vaclava Žemelyte, kuri savo 
puikiu kontralto balsu visus 
imponuojančiai nuteikia. Atsi 
lankiusieji turės gerą progą 
tame įsitikinti.

Vakaro pradžia 7,30 v. v. Šo 
kiams gros visiems žinomas ir 
labjausiai mėgiamas Benm Fer 
ri orkestras. Taipgi veiks tur 
tinga loterija ir įvairus bufetas.

Maloniai kviečiame visus

i

LONDON, Ont
Londone didelis

ŠOKIŲ VAKARAS 
įvyks lapkričio 23 d. (šeštadienį) 

gražioj Odd Fellows Temple salėj, 
555 Dundas St. (kampas William St.).

Turtinga loterija, bufetas su visų rūšių gėrimais ir kt.
Pelnas — gyviesiems Sibiro kankiniams sušelpti.

Pradžia 7.30 vai. vak. E. S. T. Savo atsilankymu paiem 
sime Sibiro lietuvius ir pagyvensime lietuviška nuotaika, 
padainuodami kariškų dainų ir pasikeisdami įspūdžiais 
iš Nepriklausomos Lietuvos ir jos kariuomenės gyveni 

mo. Plačiau žiūr. ateinančios savaitės „N. L.’*.
Lauksime

Šalpos Komisija.

Hamiltono ir visų kitų vieto 
vių brangiuosius tautiečius at 
silankyti į šį mūsų, paskutinį 
šiais metais parengimą, kur 
tuo pačiu prisidėsite prie mūsų 
veiklos sustiprinimo lėšų telki 
me Tėvynės laisvinimo bylai.

T. F. A-bės Hamiltono sk. 
Valdyba.

LITERATŪROS VAKARAS
1957 m. lapkričio 23 d. A- 

kų kuopa ruošia didelį literatu 
ros vakarą spaudos vajaus pa 
baigtuvės. Bus pakviesti su 
paskaitomis atitinkami prele 
gentai. Po paskaitos bus links 
moji dalis, kuri jau bus pasku 
tinė prieš prasidedant adven 
tui.

DVIGUBA IŠKILMĖ 
ADELAIDĖJE

Adelaidės lietuviai susirinko 
Christies Beach vasarvietę, 

kur buvo šventinami Lietuvių
Carito pastatyti narnai. Namai 
yra pastatyti ant didelio že 
mės sklypo, netoli jūros ir prie 
patogaus susisiekimo su Ade 
laidės miestu. Sklypus įsigijo 
ir namą pastatė Lietuvių Cari 
tas, kurį Adelaidėje įsteigė ir 
iki šiol pirmininkavo kun. dr. 
P. Jatulis, Kun. dr. P. Jatulis, 
aštuoneris metus buvęs Adclai 
dės lietuvių klebonu, šiuo me 
tu metams laiko išvyko į Ro 
mą, kur dirbs prie Vatikano ra 
dio stoties. Paskutinės jo pa 
reigos Adelaidėje kaip tik ir 
buvo savo iniciatyva pastatyto 
lietuvių vasarnamio pašventį 
nimas.

Po šventinimo iškilmių Aus 
tralijos Lietuvių Bendruome

WINNIPEG, Man.
LEONAS RADZEVIČIUS IŠVYKO

ir. matyt jiems tiko kailiui. Oro 
tyrimo stoties tarnautojai mes 
kiuko nedavė, dėl ko kilo be 
veik peštynės. Eskimai pasi 
skundė į R. C. Mounted Poli 
ce, kurie atvyko ištirti įvykio. 
Tačiau prie susitarimo nebu 
vo prieitą. Dideliam ginčui iš 
kilus, policija paėmė meškiu 
ką ir visų akyvaizdoje sušau 
dė. Policija, panašių ginčų su 
eskimais pageidauja vengti.

Kitas jo įdomus įvykis, jam 
dar esant ten, žiemos metu, kar 
tą kunigas, kuris jau eilė me 
tų aptarnauja eskimus, sužino 
jo, kad oro tyrimo stotyje yra 
vienas katalikas. Jis ten apsi 
lankė ir kvietė jį važiuoti pas 
eskimus bažnytinėms apeigo 
rns. Jiedu turėjo važiuoti rogu 
temis, kurias vilko aštuoni šu 
nės. Pakelėje užėjusi didelė au 
dra su pusnimis. Kelias buvo 
užpustytas, o dangus su žeme 
maišėsi. Reikėjo jieškoti išei 
ties. Kunigas metė pavadžius 
ir atidavė savo likimą šunims. 
Po kiek laiko pastebėjo, kad 
šunės sustojp, o netoliese pasi 
rodė ir eskimų stovykla. Ten,

- kur siaučia sniego pusnynai ir 
ištisos sniego dykumos, šunės 
puikiai seka kelius, tik jiems 
nereikia trukdyti.

P. Radzevičių tėveliai 1079 
Mulvey Ave. yra puikiai įsiren 
gę namus ir ramiai sau gyvena. 
Aleksandras Radzevičius Lie 
tuvoje buvo muitinės valdinin 
ku Kibartuose.

dviems mėnesiams į Estevan, 
Saskatchewan, oro tyrimo sto 
tį, valdiškais tarnybos reika 
lais. Čia jis pavaduoja vieną 
seną tarnautoją, jo atostogų 
metu. Grįžęs paskirtas į To. 
rontą, tolimesniam žinių pagi 
linimui oro tyrimo srityje.

Jis rašė, kad į jų oro tyrimo 
stotį eskimai atneše baltą mes 
kiuką, kurio kailis dar nebuvo 
tinkamas. Tą meškiuką jis už 
augino. Paūgėjus, jis buvo lai 
komas vienoje uoloje prie jų 
oro tyrimo stoties. Kartą es 
kimai mėgino meškiuką atsi 
imti, nes jis buvo labai gražus

nės Adelaidės apylinkės valdy 
bos iniciatyva buvo suruoštos 
iškilmingos kun. dr. P. Jatulio 
išleistuvės. — rem.
• Partinio švietimo tinkle Šiau 
liuose mokysis apie 2.000 šiau 
liečiu. Mieste sudaryta 19 rate 
lių ekonomijai studijuoti. 20 
ratelių sovietinei ir partinei is 
torijai, 49 rateliai einamąjai 
politikai gvildenti. E.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave.

X

M. MACIUKAS Į
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

ftI-1
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.
;atmnnnntniiiiiiiiiiiiiiimuiMi

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

.<

r

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEiair 4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

ir visoje Europoje.
JEAN TALON
DRUG STORE

1361 Jean Talon E.,
Montreal. Tel. CR 2-1949

PALYDOVAS...
Atkelta iš 6 psl. 

niuose. Dirbtiniai palydovai 
įgalins taip pat ištirti sparčią 
sias Žemės magnetinio lauko 
variacijas.

Labai svarbu ištirti dideliuo 
se augščiuose (apie 1000 km) 
elektrostatinius laukus ir iš 
spręsti klausimą — ar Žemė 
kartu su atmosfera turi krūvį, 
ar sudaro neutralią sistemą. 
Šalia ionosferos tyrimo netie 
sioginiais metodais stebint radi 
jo bangų plitimą palydovų tyri 
mo programa numato betarpiš 
kai matuoti ioninę koncentra 
ciją įvairiuose augščiuose, o at 
eityje tirti ir cheminę masių io 
nosferos sudėtį spektromctH 
niais metodais. Jeigu yra teisin 
gi šių laikų vaizdiniai apie tai, 
kad dideliuose augščiuose nė 
ra neigiamųjų ionų, šie bandy 
mai duos išsamių žinių apie io 
nosferos sudėtį.

Nesustodami ties visais mo 
ksliniais stebėjimais, kurie vy 
ksta ir bus vykdomi su palydo 
vais per Tarptautinius gcofizi 
nius metus, mes paminėsime 
dar apie tyrimus meteorinės 
materijos, esančios augštuti 
niuose atmosferos sluogsmuo 
se. Numatyta gauti mūsų spekt 
rą ir mikrodalelių greičius, kai 
jos patenka į atmosferą iš 
minės erdvės.

PASIRUOŠIMAS 
ATEIČIAI

Dirbtinis palydovas yra 
mas žingsnis užkariaujant 
minę erdvę. Prieš pradedant 
vykdyti kosminius skridimus 
su žmogumi, būtina ištirti kos 
minio skridimo sąlygų veikimą 
gyvųjų organizmų atžvilgiu.Vi 
sų pirma šie tyrimai turi būti 
atlikti su gyvuliais. Tuo pat 
būdu, kaip buvo tirta su augš 
tųjų sluogsnių raketomis, Ta 
rybų Sąjungoje bus paleistas 
palydovas, kuriame keliaus gy 
vuliai, ir bus atlikti smulkūs jų 
elgimosi bei fiziologinių prbce 
sų vyksmo stebėjimai.

Galima tvirtai pasakyti, kad 
mokslinių tyrimų numatytos 
programos įgyvendinimas su 
pagalba dirbtinių Žemės paly 
dovų suvaidins revoliucionizuo 
jantį vaidmenį daugelyje fizi 
kos, geofizikos ir astrofizikos 
klausimų.

Sėkmingai paleidus dirbtinį 
Žemės palydovą, mokslas ir te 
chnika daro naują kokybinį 
šuolį, perkeldami tiesioginių 
mokslinių matavimų metodus į 
neprieinamą lig šiol kosminę 
erdvę ir nutiesdama plačius ke 
liūs būsimoms tarpplanetinėms 
kelionėms.
• PLB Vokietijos Kr. Tary 
bos spalio 19 — 20 dienomis 
Huettenfelde išrinkta nauja 
valdyba ir kiti tos bendruome 
nės organai. Pirm, išrinktas 
E. Simonaitis.

kos

pir 
kos

A. NORKELIŪNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal T ft 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. į |
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. ’ |

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotiqueji ft 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas. x

- - - . w - - - - . -Lietuviška Kirpykla I

, ■' Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

K 410 Murray Ave, Greenfield Park.
Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 

v bei visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-8951

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

F

Adamonis ir Budriunas
DISTRICT ESTATE BROKERS” 

Montrealio Real Estate Board Nariai t* 
177 Sherbrooke St. W. PL 8501 V

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 
PASKOLOS— DRAUDIMAS

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
A. Markevičius OR 1-8951
F. Vasutis LA 2-7879 >u>
P. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

J. Skučas RA 2-6152
V. Liesunaitis PO 7-6719'
S. Rudnik VI 5-8864

A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

ft

I
Gny Dugrė

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal,
Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON 

BEI SOVIETŲ RUSIJON

LAIKRODININKAS - AUKSAKALlS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

AMMMMMiMMrtMMMMMMMMIMMMMMMMMIMMMt!

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4800 VERDUii Ate., Verdon.--------Tel. PO 9-1193 t
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DIDELĖS PERMAINOS AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOJE
Kun. Dr. J. Kubilius, S. J. iš keliamas j Čikagą. Nauju kle 

bonu paskirtas
1957, 7 vai. vakaro.

Būtų gražu, kad Į minėtą va • 
karienę, kuri bus kartu ir išleis : 
tuvių banketas mūsų mylimam i 
klebonui ir priimtuvės naujam i 
atvykstančiam kun. Jonui Bore : 
vičiui, kuodaugiausiai lietuvių j 
atvyktų. Vakarienė įvyks nau : 
jai išdekoruotoje parapijos sa 
Įėję. Bus Įdomi Dainų progra 
ma, kurią išpildys Bendruome 
nės ir parapijos jungtinis cho 
ras ir šeštadienio mokyklos 
mokiniai“.

O pats klebonas kun. J. Ku 
bilius sekmadienio žiniose taip 
pasisako: „Štai baigėme salės 
dažymą. Liko tik keli menki 
dalykai užbaigti, kuriuos pada 
rysijnę šį antradieni, 12 šio mė 
nėšio, ygkare 7 vai. 30 min.. 
Tas grąžys darbas yra atliktas 
mūsų pačių jėgomis. Mes todėį 
ir norime jį apvainikuoti šį šeš 
tadienį, 7 vai. P. M. Bus labai 
graži programa, bufetas, pasi 
linksminimas.

Visus, Visus labai, iabai 
nuoširdžiai kviečiu“.

Tat visi iškilmėse dalyvauki 
me.

ELENOS KEPALAITĖS 
išraiškinio šokio koncertas ir 
draugę jos tapybos darbų pa 
rodą šeštadieųį praėjo labai sėk 
mingai. Atsilankė daug žmo 
nių, kurių tarpe daugumas kitą 
taučių, nors ir lietuvių buvo ne 
mažas būrys. Koncerto įžange 
je buvo pranešta, kad koncer 
tą globoja Šveicarijos kulisu 
las p. Kaestli. Šokėja gavo da 
ug gėlių ir sveikinimų. Foje vy 
kusi jos tapybos darbų paroda 
atsilankiusiųjų tarpe turėjo di 
delį susidomėjimą. Plačiau 
apie koncertą vėliau.

DLK VYTATO KLUBAS 
lapkričio 23 d., šeštftdįerų, i§ 
kilmingai mini 50-ties metų su 
kaktuves nuo Įsikūrimo. Ruo 
šiama iškilminga vakarienė, 7 
vai. vakaro Klube. Klubo v ba 
oficialiai pakvietė KLTCK ir 
visus KLT narius joje dalyvau 
ti iškilmingame minėjime. Is 
kilmei paminėti yra leidžiamas 
specialus leidinys, kuriame 
bus paskelbta Klubo istorija 
už visus 50 veikimo metų.

DLK VYTAUTO KLUBO 
šermonų susirinkimas šaukia 
mas šį sekmadienį, lapkričio 17 
d., 2 vai. po pietų, Ęus Valdy 
bos nominaciojs ir rinįęimąi. 
Visi šermonai kviečiami dąly 
vauti šiame svarbiame susirin 
kime. Pirmininkas.
• Dr. J. Šegamogas operavo p. 
Keturka ir p. šilerienę, kurie 
jau sveiksta.

kun. J. Borevičius, S. J.
„Nepriklausomos Lietuvos” 

bendradarbis, p. E. Šulaitis. 
pranešė iš Čikagos, kad kun. 
Jonas Borevičius paskirtas i 
Montrealį vesti Tėvų Jėzuitų 
vienuolyno. Kai kas manė, kad 
dėl to mūsų klebonos, kun. J. 
Kubilius, pasiliks klebonu. Ta 
čaiu greit paaiškėjo, kad mū 
sų gerb. Klebonas iškeliamas 
svarbioms pareigoms į Čikagą 
ir nauju klebonu paskirtas kun 
J. Borevičius. Perdavęs para 
piją naujam klebonui, kun. J. 
Kubilius po savaitės išvyksta Į 
Čikagą.

Šie faktai stipriai keičia pas 
kutintųjų laikų parapijos pro 
gramas. Anksčiau projektuota 
sis lapkričio 16 deiną naujai is 
dažytos parapijos salės atidary 
mas pakeičiamas Į klebonų pa 
gerbimo iškilmę — vieno išleis 
tuves ir kito sutiktuves, nors 
tuo pačiu metu bus atidaryta 
ir salė.

KLKM Dr-ja, kuri turi šio 
parengimo iniciatyvą ir taktiš 
kai tuo rūpinasi, išleido specia 
lų atsišaukimą, kuriame sako 
ma, kad žinia „apie Montrea 
lio Aušros Vartų parapijos vą 
dovybės pakeitimą sukėlė di 
delį sujudimą mūsų kolonijoje. 
Dabartinis mūsų klebonas Ku 
nigas Dr. Jonas Kubilius, S. J. 
buvo pasidaręs mums toks sa 
vas ir brangus, kad išsiskyri 
mas su juo nėra taip lengvas 
dalykas.

Prieš klebonui išvykstant vi 
si parapijiečiai be abejo norėtų 
su juo pasimatyti, jam ranką 
paspausti ir palinkėti sėkmes 
naujose pareigose. Todėl pro 
ga kaip tik pasitaiko: prieš kle 
bonui išvykstant L* K. Moterų 
Draugijos yra ruošiama vaka 
rienė, šeštadeinį, lapkričio 16,

DR. J. ŠEGAMOGAS | 
CHIRURGINĖ ir | 

BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne S
(kamp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175. |
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; A 

šeštadieniais 11-1 X 
arba pagal susitarimą. a 

Namų 1038 Osborne Av. X 
Verdun. Tel.: PO 6-9964. |

II

**

DANTŲ GYDYTOJAS 

DR. J. M A L I Š K A 
priima: 9 a. m.—10 p. m.

5441 Bannantyne, 
(kampas Woodland)

Tel.: PO 8-4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

I
Dr.E.Andrukaitis! į

956 SHERBROOKE E. Į
Tel.: LA 2-7236 |

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873

? Advokatas
$ Suite 306, Aldred Bldng.
X 507 Place D’Armes 
£ VI 9-8045

Klebono
Kun. Dr. Jono Kubiliaus

it

APYLINKĖS TARYBOS 
POSĖDIS

Į apylinkės tarybos pusme 
tinį posėdį šį sekmadienį tesu 
sirinko 24 rinkti nariai ir or 
ganizacijų atsovai iš apie 40. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad ap. 
kasoje yra 766 dol. Solidarumo 
mokesčio surinkta jau 1060 
dol. Taryba pareiškė padėką v 
bos iždininkui inž. P. Lėliui už 
puikią solidarumo mokesčio 
rinkimo organizaciją. / Tautos 
Fondas nuo pradžios metų tu 
įėjęs 2111 dol. pajamų, iš ku 
rių 1300 dol. persiųsta centrui. 
Naujumo i posėdi Įnešė J. St 
razdo skaitytos pastabos apie 
bendruomeninę veiklą, kurios 
susilaukė gyvų diskusijų. Kr 
ašto Tarybos sesijai nutarta 
pritarti Geležinio Fondo min 
čiai, nors ir buvo aštrių priešin 
gų pasisakymų. Taipogi priimt 
tas nutarimas sumažinti iš soii 
darumo mokesčio skiriamą da 
IĮ Krašto Valdybai iki 20 proc., 
vietoj 40 proc. Kultūros fon 
dui duoklė atliktų ta pati. Pla 
čiai pasisakyta,, tik nepapras 
tai ištęstai, apie daugelį mūsų 
gyvenimo klausimų. Pirminio 
kavo K. Baronas, sekretorium 
buvo p. Šimkus.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, lapkričio 
17 d., 1.30 vai. pp., lietuvių pa 
maldos. Bus švenčiama Mirų 
siems minėti šventė. Po pamal 
dų Parapijos Taryba šaukia ne 
paprastą parapijiečių susirin 
kitną parapijos ateities veiklai 
aptarti. Kun. dr. M. Kavolis.

LITUANUS VAJUS
Paskutiniu metu Lituanus 

paramai iŠ Hamiltono Apyl. 
V-bos gauta 10 dol. Ham. Kat. 
M.-rų dr-jos 15 dol. Susiv. Liet. 
Amer. Toronto kuopa 10 dol. 
Vajaus užbaigai Toronte išsiun 
tinėta 500 laiškų į kuriuos iki 
šiol teatsiliepė I proc. Dar ne 
vėlu paremti šį svarbų žurna 
lą pasiunčiant auką Lituanus 
Remti Komitetui, 121 Beatri 
ce St., Toronto 3, Ont.
AKAD. SKAUTAI VEIKIA

Penkadienį pp. Kiašauskų 
natmuose akademikai skautai 
turėjo arbatėlę, kurios metu 
diskutuota rasių segregacijos 
problema. Priimtas skyriaus 
metų veiklos planas, kuriame, 
šalia .vairioms lietuvybės bei 
kultūros temoms skirtų sueigų, 
numatoma suruošti plataus

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS JAUNIMUI
Skautų „Židinys” lapkričio 

17 d. 6.30 v. šv. Jono salėje da 
rys kariuomenės šventės minė 
jimą skirtą specialiai jaunimui. 
Po programos vyks šokiai, 
kaip jau Įprasta sekmadienių 
vakarais.

„VARPO" PENKMETIS
Šeštadienį choras „Varpas” 

sukaktuviniu koncertu Eatono 
salėje pradėjo antrą penkmetį, j 

Koncerto pirmoje dalyje cho! 
ras ir solistai A. Stcmpužienė, 
J. Krištolaitytė ir V. Verikai 
tis išpildė lietuvių kompozito 
rių dainas ir St. Šimkaus kanta 
tą „Atsisveikinimas su levy 
ne". Antra dalis susidėjo iš 
operų ištraukų, kurias atliko 
vienas choras ir su solistais. Pa 
baigai duotas vienas paveiks 
las iš op. „Aida”. Čia dainavo 
choras, Krištolaitytė, Verikai 
tis ir H. Rožaitis.

Choras skambėjo darniai ir 
jautėsi žymi muzikinė pažan 
ga. Dirigentas St. Gailevičius 
žino savo choristų balsinę me 
džiagą ir prie jos prisitaikė. 
Malonu, kad atkreiptas bent I 
minimalus dėmesys Į šviesos 
efektus ir režisūrą, kas padeda 
išblaškyti vaizdinę monotoni 
JQ-

Penkmečiui atžymėti choris 
tams, solistams ir kūmams 
įteikti sukaktuviniai metaliniai 
ženkliukai. Kūmai varpiečiams 
perdavė adresą. Klausytojų at 
silankė per 600, todėl koncer 
tas davė apie 300 dol. nuosto 
lio. Su dideliu ryžtingumu iv 
meile lietuviškai dainai dirbą 
varpiečiai jaučiasi visuomenės 
apvilti ir neįvertinti.

STUDENTŲ SKYRIAUS 
pirmininku išrinktas Vasaris 
Bersėnas, jis aktyviai reiškiasi 
akademikų skautų veikloje bei 
šiuo metu vaidina inžinerijos 
fakulteto statomame veikale. 
Lapkričio 29 d. Sv. Jono saleje 
studentai rengia vidurio seme 
stro pasilinksminimą — kau 
kių vakarą.

sį šeštadienį, lapkričio 16 d.
NAUJAI IŠREMONTUOTOJE 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE
Dainos, sveikinimai, bufetas.

Biletas $2.00. Pradžia 7 vai. vak.;

KANADOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Montrealio lietuvių sporto 
klubas Tauras praneša visuo 
menei, kad visi pasiroušimai 
krepšinio pirmenybėms praves 
ti jau baigiami. Telieka mūsų 
krepšininkams stropiai treni 
ruotis, kad įrodytų visoms ru 
ngtynėse dalyvaujančioms ki 
tų Kanados miestų liet, klepsi 
nio komandoms, kad Tauras te 
bėra visiems kietu riešutu.

Pirmenybės bus Moųtrealįo 
Sporto Federacijos puikioje 
krepšiniui salėje, 
4480 
jant 
lipti 
gios 
Pirmenybių tvarka: lapkr. 30 
d., šeštadienį, 11—6 v. v. sek 
madienį, 1 gruodžio finalai 2 
p. p. — 6 v. b. Per pertraukas 
plokštelių muziką gros salės 
sienose įrengti H. F. garsiakal 
biai. Laimėtojų komandai bus 
išdalyti specialiai paruošti žetg 
nykai rungtynėms Montr-eaJy 
je prisiminti.

Šokių vakaras - balius įvyks 
šeštadienį lapkr. 30 d. Caiser 
man Hali, 5101 Esplanade (va 
žiuojant Park Ave., išlipti Lau 
rier). Salė graži ir jauki, labai 
tinkama šokiams ir pramogo 
ms. Gros ukrainiečių orkest 
ras. Pradžia 8 v. v. Veiks bufe 
tas, baras, loterija. Laukiama 
lietuviškos publikos iš visų Mo 
ntrealio kampelių ir iš kitų mie 
stų, (}• nJ
LIETUVIŲ AKADEMINIS 

Sambūris praneša, kad šį penk 
tadienį, lapkr. 15 d. 8 vai. va 
karo 4249 Berrį St, Įvyksta vi 
suotinis susirinkimas, kuriame 
paskaitą maloniai sutiko skai 
tyti montrealiečiams gerai pa 
žistamas Dr. Vyt. Pavilanis.

Visuomenė nuoširdžiai kvie 
čiama dalyvauti.

Be to Sambūris i engia links 
mą šokių vakarą su įdomia 
menine programa, šeštadienį, 
lapkr. 23 d. Rumunų salėje, 
4390 Iberville St. Valdyba. 
• Visuomenininkas p. L. Giri 
nis sparčiai avansuoja spaustu 
vininko profesijoje. Malonu, 
kad mūsų tautietis iš didelio 
konkurso, keliasdešimt profe 
sionalų, laikiusių konkurso eg 
zaaminus į Shawiningan Water 
& Power Co. spaustuvę, išėjo 
laimėtoju ir gavo atsakingas

i ofseto mašinų skyriaus vedėjo 
; pareigas.
[ • Šulmistras Mykolas su žmo 
; na dar gerai neatsigauna po 
' aziatinio gripo, kuris juos stip 
> riai sukrėtė.

§

Verdune: 
Champlain St. (važiuo 

Bannantyne autobusu iš 
Rielle St.), kur yra pato 

auditorijos žiūrovams.

X STASYS DAUKŠA, LL. D.«
X Suite »B—»t
a 152 Notre Dame St. E. 1
f UN 6-8969*
© Res. 5657—12 Ave., Rsm. |
| RA 2-5229

ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L. 
Suite 205

168 Notre D ame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

REIKALINGA
SUMANI PAGELBIN1NKĖ
NAMŲ RUOŠAI, MĖGS 
TANTI VAIKUS. NAMUO 
SE YRA VISI MODERNUS 
KI RUOŠOS ĮRENGIMAI, 
NUOSAVAS KAMBARYS, 

RE 7-0201

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

S. A., B. C. L
Suite 504 ir 505 

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

PARDUODAMA FARMA
155 akrai, 10 karvių, 1 veršiu 
kas, 200 vištų, melžimo maši 
na, 7 kambarių namas su mies 

tietiškais Įrengimais.
Teirautis tel. CL 6-1103.

KLB MONTREALIO 
ŠALPOS FONDAS

prašo Montrealio lietuvius au 
koti duosniai šiuo metu vyks 
tančiam šalpos vajui. Aukos 
yra skiriamos paramai vargan 
patekusių tautiečių tremtyje. 
KARIUOMENĖS ŠVENTEI 
artėjant, intensyviai vykdomi 
galutiniai pasiruošimai iškil 
mingam bei Įspūdingam šios 
šventęs paminėjimui, kuris 
Įvyks lapkričio 24 dieną ir pra 
sides 11 vai. iškilmingomis pa 
maldomis abiejose lietuvių pa 
rapijose už žuvusius dėl Lietu 
vos laisvės. Visos lietuviškos 
organizacijos prašomos pamal 
dose dalyvauti su savo vėliavo 
mis.

Oficialioji ir meninė progra 
mos dalis Įvyks 4 vai. po pietų 
D’Arcy McGee salėje. Progra 
moję bus:

1. J. Viliušio paskaita.,
2. Liet. Valsf. Oper, Sol. P. 

Radzevičiųtę, akomp. M. Sieg 
fisŲ

3. Montrealio Scenos Mylė 
tojų Būrelis, vadovaujamas Be 
atričės Kleizaites-Kerbelienės, 
suvaidins St. Lauciaus vieno 
veiksmo laisvės kovų vaizdeli 
„Paslaptingoje Zonoje“.

4) Šoks Skautų Vyčių Tau 
tinių šokių grupė, vadovauja 
ma J. Piečaičio.

Įėjimo mokestis — laisva ąų 
ka karo invalidų šalpai ir Mo 
ntrealio šeštadieninių mokyklų 
išlaikymui, Jaunuoliams(ėms) 
iki 15 metų amžiaus įėjimas 
visiškai laisvas. Labai svarbu, 
kad panašiomis progomis mū 
sų jaunimas dalyvautų kuo sk 
aitlingiausiai, tad visi prisidė 
kime tam tikslui pasiekti.

Komitetas.
• KLCT Prezidiumo posėdis 
šaukiamas lapkričio 22 d., 8 v. 
vak. NL redakcijoje.
• Pp. Daugelavičiai atostugau 
ja JAV ir savo mašina važinė 
jasi po Floridą ir kitas gražias 
vietas.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 

JOS MONTREALIU1
vajus vyksta sėkmingai. Jau 
gauti pirmieji mokėjimai. Kvię 
čiami 100 asmenų paremti šį 
vajų, įmokant po 5 dolerius.

Be praėjusiame NL numery 
je paskelbtųjų, piaėjusią savai 
tę įmokėjo po 5 dol. dar sekan 
tieji asmens: 2 7. Jonas Žmui 
džinas, 28. Antanas Gražys, 29. 
Jadvyga Baltuomenė, 30. Vin 
cas Kačergius, 31. Julius Jūrė 
nas, 32. Petras Adamonis, 33. 
Kazys Ožalas. (b. d.)

PRALEIDIMAS IR 
PATIKSLINIMAS

Aprašant Vėlinių pamaldas 
Montrealyje, praleistas visas 
sekantis skyrelis: „Choras, di 
riguojamas A. Ambrozaičio ir 
vargonuojamas V. Kerbelio, 
gražiai pagiedojo labai vykusį 
Paulausko „Requiem”. Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje gedulingas 
pamaldąs laikė klebonas kun. 
J, Bobinas, pamaldų metu gra 
žiai giedojo vargoninko žižiū 

, no vedamas ir vargonuojamas 
choras“.

V Liet, dienos padėkoje ne 
tiksliai paseklbtas vienas var 
das, ten turi būti „Kazimieras 
Žukauskas”, ne kitaip.

Mokyklų globos k-to praneši 
me praleistos pavardės aukoju 
šiųjų mokykloms pp. Smilgevi

” čių ir p. Andruškevičienės.

^LOUISMONCEAU?
V 45

į KURO ALIEJUS v
No. 1 Imperial Product#

241—1 Ave., LaSalle.
? PO 8-3237

masto literatūrini vakarę ir :i 
viešas diskusijas, kaipo Įnašą į ;i
kolonijos kultūrinį gyvenimą.
9 Pakrikštytas Paulius Vincas 
Budra.

ft
A. L I Ū D Ž I U S, B. A. | 

Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio : : 
biznio pirkimo-pardavimo j 
dokumentų sudarymas ir ■ • 
visi kiti notariniai reikalai, g;

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė. 
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

j Konsultacijos: išanksto susitarus.
Į ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.

C h i r o p o d i s t a s — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 

■į 6975 St- Denis. CR 4-2556 Montreal..

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

I Montreal. Tel. CL 5-5515

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 
TORONTO 
Tel. LE 2-4108

I
1' Dr. A. Pacevicius ;;

Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Ave ; [
Telefonas LE 4-4778 ' ;

Priėmimo valandos: 11-1 v. į Į 
T vakarais nuo 6-8 v.; trečia- J ; 
; dieniais ir šeštadieniais 11-3 ; ;

v. pp. Kitu laiku, susitarus. ; 1
Naujas kabinetas

;^Dr. A.VALADKa! 
11081 BLOOR ST. W. | 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 $

RENTGENAS | 
priima ligonius ir gimdyves « 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. X 
Šeštadieniais nuo 11 vai. X 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-X 
niais kabinetas uždarytas.

A **a. c*I DR. V. SADAUSKIENĖ £
Dantų gydytoja *

129 Grenadier Rd., 
'(2 namas nuo Roncesvalles): 

TORONTO
Tel. LE 1-4250

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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