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Politinių įvykių savaitė
„VIRŠŪNIŲ” KONFERENCIJA GREIČIAUSIA BUS 

VĖLIAU
Chruščiovas priėmė De Gaullekvietimą atsilankyti Prancūzi 
joje. — Gali kilti Indijos karas su Kinijos komunistais. — La 
pse komunistai karą tęsia. — Alžyre linkstama prie taikos. 
■— Klastingas komediantas Kuboje prievartauja žmones sovie 
tiniu būdu. — Šoštakovicius pripažino sovietinę prievartą.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Praėjusi savaitė daugiausia 
sukosi ties „viršūnių“ konfe 
rencija. JAV prezidentas ne 
tiek kalbėjo apie laiką, kiek 
apie sąlygas. Jis pareiškė, kad 
visų pirma

REIKIA SUSITARTI 
PATIEMS VAKARAMS,

ir tada jau eiti į konferenciją.
Anglijos politikai gi karto 

jo seną nusistatymą, nežiūrint 
nieko, į konferenciją skubėti, 
kaip, to nori ir sovietai.

Santūriausia pasisakė Pran 
cūzijos prezidentas De Gaulle.
is ■—*

SIŪLO „VIRŠŪNIŲ“ 
KONFERENCIJA 

PAVASARJ,
ir, kaip ir Eisenhoweris, pirma 
gerai tą konerenciją paruošus. 
Matyti, tuo tikslu jis Į Prancū 
ziją pakvietė atsilankyti sovie 
tų diktatorių, kuris seniai jau 
laukia pasimatymo su Prancū 
zijos rėksniais.

NIKITA DE GAULLE 
SIŪLYMĄ PRIĖMĖ.

Manoma, kad sovietų dikta 
torius Prancūzijoje lankysis ši 
lapkričio mėnesi. Tai bus vie 
nas įdomiausių Chruščiovo vi 
zitų. Kai jis lankėsi Ameriko 
je, visi jau iš anksto žinojo, kad 
čia jis gali tiktai pasimokyti ir 
pasižiūrėti to, ko sovietinė dik 
tatūra neturi ir ko per septy 
nerius metus tikrai dar netu 
rėš. Bet lankymasis Prancūzi 
joje, kur komunistai yra stip 
riai Įsigalėję, sukelia nemažą 
susidomėjimą.

Susitikime su Chruščiovu
DE GAULE BANDYS IŠSI 
AIŠKINTI IR „VIRŠŪNIŲ” 

KONFERENCIJOS 
KLAUSIMĄ.

Tuo tarpu apie Adenauerio 
pasiūlymus yra skirtingos ži 
nios. Radio pranešė, kad jis 
siūląs kompromisinį konferen 
cijos laiką — tarp JAV ir DB, 
— tuo tarpu pirmadienio spau 
da jau rašo, kad „viršūnių“ kon 
ferencija aiškiai nukeliama į 
pavasarį. Atrodo, kad šiuo tei 
girnų reikia dar suabejoti. Ga 
lutinis konferencijos laikas tą 
da tiktai tvirtai paaiškės, kai 

TARP SAVĘS
SUSITARS VAKARAI.

Netikėtai ir nelauktai išsi 
vystė Indijos susidūrimas su 
Kinijos komunistais. Dar svar 
biau, kad susidūrimas neina 
Hažyji, bet vis dar auga, vis 
dar tebegaudamas naujų Kini 
jos komunistų agresijos faktų. 
Visai aišku, kad

KINIJOS KOMUNISTAI 
PROVOKUOJA KARĄ

su Indija. Praėjusią savaitę Ki 
nijos pasieniečiai apšaudė In 
dijos pasieniečių dalinį — kelis 
asmenis užmušo ir kelis sužei 
dė. Tai įvyko po to, kai Nehru 
pasisakė už taikias derybas. Be 
sikartojant agresijos faktams, 
Indija į incidento vietą jau pa 
siuntė karinį mūšio dalinį... No 
rs Nehru tebekalba apie taiką 
ir taikingą nesusipratimų sp 
rendimą, bet kai Kinijos komu 
nistai atvirai provokuoja karą, 
nėra garanitjos, kad karas ne 
prasidės. Nehru išvestas iš 
kantrybės, pareiškė, pareiškė, 
kad į jėgą bus atsakyta jėga...

JOKIA DIKTATŪRA BE

SMURTO NEGALI 
IŠSIVERSTI, 

todėl ir Kinijos karas su Indi 
ja yra galimas. Todėl ir Kubos 
diktatorius Fidel Castio nešau 
kia parlamento, kuris rimtai 
galėtų tvarkyti Kubos reika 
lūs, bet prievarta varo Kubos 
žmones i mitingą, kad „parent 
tų jo režimą”. Tai yra sovieti 
nis režimo „parėmimo” būdas, 
kuris su tautos valia nieko 
benda neturi. Todėl Kinijos ir 
Vietnamo

KOMUNISTAI PUOLA 
LAOSO VALSTYBĘ 

tikslu ją pavertgi.
Į šią mintį patikslinimą pa 

darė ir Rusijos žymusis kom 
pozitorius Šoštakovicius, ku 
ris su grupe sovietinių kornpo 
zitorių (Kabalevskij, Chrenni 
kov ir kt.) atvyko į Ameriką. 
Spaudos konferencijoje jis bu 
vo paklaustas, ar jis ir dabar 
tokios nuomonės apie Ameri 
ką, kaip buvo pareiškęs 1949 
metais? Šoštakovicius atsakė, 
apie Amerikos žmones jis bu 
vęs ir esąs geriausios nuomo 
nės, o kai dėl 1949 metų savo 
pareiškimo, tai jis galįs pasaky 
ti, kad „tie laikai buvo žymiai 
kikoki“... Atseit, jis buvo so 
vietinio režimo išprievartau 
tas sakyti neteisybę. Deja, ii 
apie dabartį Šoštakovicius su 
kolegomis

NIEKO GERESNIO 
NEGALĖJO PASAKYTI, 

šį klausimą apeidami aplinkui 
ir neduodami tiesiogio atsaky 
mo. . .
ISPANŲ DEMONSTRACIJA 
Montrealyje už demokratiją Is 
panijoje ir prieš Franco dikta 
tūra įvyko, kai Kolumbo die 
na, spalio 12 d., iškilmingai 
Laurier parke, dalyvaujant Is 
panijos konsului, miesto meras 
Sarto Faurmer atidarė Ispani 
jos Kultūros instituto atsiųs 
tą karalienės Izabelės statulą. 
Į iškilmių vietą demonstrantai 
atėjo su plakatais, kuriuose bu 
vo įrašyti antifrankiniai šū 
kiai.

KITOS ŽINIOS
— Plieno streikas JAV tebe 

sitęsia. Tas jau atsiliepia ne tik 
tai į kitas JAV pramonės sri 
tis, bet ir Kanadoje. Preziden 
tas pasinaudoja prievartos įs 
tatymu, bet ir tas dar neaišku. 
Atrodo, kad bus atnaujintos ša 
lių derybos.

— JAV užsienių reikalų ko 
misijos ataskaita sako, kad su 
Europa JAV turi palaikyti san 
tykius ir vienybę.

— Antarktikos komitetas su 
tarė, kad Antarktika bus nau 
dojama tiktai taikos reikalams.

— 1460 sovietinių šnipų su 
laikyta pietinėje Korėjoje.

— Kinijos komunistai pra 
dėjo falsifikuoti JAV dolerius 
ir platinti užsieniuose. Tokijo 
je suimta daug platintojų.

— Adenaueris lankysis 
prieš Chruščiovo vizitą pas de 
Gaulle, o po to Anglijoje.

— New Delhi įvykusiame 
mitinge dešiniųjų atstovas pa 
reikalavo Kinijos komunistus 
išmušti iš Indijos teritorijos.

— De Gaulle pasiūlymai Al 
žyro sukilėliams atrodo prives 
trie susitarimo.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės IV-sios Krašto Tarybos 
I-sios sesijos suvažiavimas sau 
kiamas š. m. lapkričio 28—29 
dd. Montrealyje, Aušros Var 
tų parapijos salėje. Tarybos na 
riai registruojasi 9 vai. ryto. 
Posėdžių pradžia 9.30 vai. Su 
važiavimui patiekiama sekanti 
darbų tvarka:
Šeštadienį:
1. Atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo sudarymas,
4. Komisijų sudarymas,
5. Pereito suvažiavimo proto 

kolo skaitymas,
6. Pranešimai:

a) Valdybos,
b) Kitų centro organų,
c) Apylinkių.

Naujienos iš pasaulio sostinės
VENGRUS MINI, O

Spalio 22 d. PET eiektyviai 
paminėjo Vengrijos prieš bol 
ševikų priespaudą sukilimo su 
kaktį. Minėjime dalyvavo ne 
tik PET Seimo nariai, bet ir 
gausiai svečių. Invokacija skai 
tė prel. J. Balkūnas. Jis savo 
žodyje pasakė, kad laisvės troš 
kimo liepsnos nenumalšins jo 
kiomis priemonėmis.

Lordas Birdwood, Didž. Bri 
tanijos delegacijos JT narys, 
pasakė, kad tokie dalykai, kaip 
Vengrijos sukilimas, reikia 
nuolatos kelti viešumon, nes 
kitaip pavergtieji kraštai gale 
tų būti pasaulio pamiršti.

J. Richardson, laikinasis ame 
rikiečių Draugų pavergtosio 
ms tautoms organizacijos pir 
mininkas, aštriai pasisakė 
prieš laisvojo pasaulio, o ypač 
JV laikyseną anuo metu. Akty 
vi JV pagalba vengrų tautai

MONTREALIS
NAUJA LIGONIŲ LANKY 

MO TVARKĄ 
Montrealio ligoninėse nustatė 
gydytojų taryba.- Dabar ligo 
nius visose ligoninėse galima 
lankyti: bendrose patalpose 
nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro, tiktai privačiuose kam 
bariuose galima bus lankyti vi 
są dieną. Vaikai iki 12 metų ne 
bus visai įleidžiami, tiktai svar 
biarn reikalui esant specialiu 
leidimu bus daroma išimtis.
• Sūnaus susilaukė J. ir N. 
Matusevičiai.
• M. Petrauskienė Lachinės ii 
goninėje gydėsi dr. J. Šemogo 
priežiūroje.
• Sakalas Vaclovas susirgo ir 
turėjo atsigulti į Notre Dame 
ligoninę.
• Simanavičius Jonas įmonės 
iškomandiruotas keliems mene 
siams į Cholk River, kur įmo 
nė vykdo statybos darbus.

ŠV. KAZIMIERO VARPŲ 
ŠVENTINIMAS, 

kaip praneša Klebonas J. Bo 
binas, galutinai nustatytas lap 
kričio 29 d., sekmadienį. Gau 
tas ir vyskupo sutikimas daly 
vauti pašventinimo apeigose. 
MONTREALIO LIETUVIŲ 

SEIMELIUI RINKTI 
komisija sudaryta ir skelbia: 
kad visos organizacijos iki lap 
kričio mėn. 8 d. turi pristatyti 
kandidatų sąrašus rinkimų k- 
jos pirm. J. Ladygai 100 Raw 
son St. Dorval, P. Q.

Asmenys, nepriklausą jokio 
ms organizacijoms, surinkę 10 
parašų gali išstatyti kandida 
tus. \

/ Lietuvos \ 
/ nacionalinė \ 
I M Mn^vvdo

7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Sąmatos priėmimas,
9. KLB Statuto keitimas,

10. Valdybos ir kitų organų 
rinkimai,

11. Sumanymai ir pastabos.
Sekmadienį:
12. Naujos Krašto Valdybos 

pristatymas,
13. Sveikinimai,
14. PLB Valdybos pirm. J. Ma 

tulionio paskaita; „Lietu 
vis, emigracija, politika“.

15. Rezoliucijų priėmimas,
16. Suvažiavimo uždarymas.

Posėdžiai vieši, visuomenė 
kviečiama gausiai juose daly 
vauti, ypatingai sekmadienio 
posėdyje, kuris įvyks 12 vai.

KLB Kratšo Valdyba.

LIETUVIUS NUTYLI 
tuo metu būtų padariusi didelį 
žygį pavergtosioms tautoms iš 
silaisvinti. Per pastaruosius tre 
jus metus, esą Sovietams pada 
ryta tiek daug nereikalingų 
nuolaidų, kad dabar Vakarai 
jau nebežiną, kur besustoti.

Dr. T. Eckhardt kalbėjo apie 
nusiginklavimą ir taiką. Pini 
gaiš, jis sako, jokia taika ne 
bus nupirkta.

J. Kovago, buvęs sukilimo 
metu Budapešto burmistru, ta 
rė trumpą žodį ir perskaitė 
deklaraciją. tLietuvos delega 

cijos vardu V. Rastenis pami 
nėjo Vilniaus ir Kauno demon 
stracijas, vykusias tuo pat me 
tu. Deja, Lietuva buvo ir tebė 
ra nuo pasaulio uždaryta ir nic 
kas lietuvių tautos demonstra 
cijų laisvajame pasauly neiškė 
lė. Kor.

TORONTO
STUDENTŲ GYVENIME
Prisikėlimo muzikos kamba 

ryje studentai atšventė moks 
lo metų pradžią tradiciniu ini 
tium semestri pobūviu, į kurį 
atsilankė per pusšimtis studen 
tų, baigusių ir svečių. Į studen 
tiška luomą ceremoniaiiai pa 
kelti devyni „fuksai“. 1 stud, 
s-gos skyriaus valdybą išrink 
ti: Aldona Šapokaitė, Vyt. Mi 
kėnas, Gražina Skigairlaitė, 
Vaidotas Kvedaras ir Genė Nor 
kūtė. Kandidatais liko Simas 
Baršketis, Romas Sinkus ir 
Irena Jučaitė. Praeitai valdy 
bai pirmininkavo Vaid. Kveda 
ras.

Šia proga tenka patikslinti 
blogai informuotą „Draugo“ 
torontiškį korespondentą, ku 
ris rašė, kad Kanados studen 
tai dar tiktai telkiasi į būre 
liūs. Tuo tarpu Kanados str: 
dentai jau seniai turi bendrin : 
organizaciją, kuri ruošia vaši 
ros stovyklas, o jos skyriai 
tiek Toronte, tiek Montrealyje 
daro įvairius subuvimus. Mont 
realiečiai pernai rudenį suren 
gė tokias studijų dienas, ko 
kių galėtų pavydėti daug skait 
Tingesni ir veiklesni jų kolegos 
Amerikoje. Taipgi, bent Toron 
te yra ideoloignės studentų or 
ganizacijos, kaip labai akty 
vūs akademikai skautai, ma 
žiau veiklesni ateitininkai stu 
dentai, rodos, pradeda atsiras 
ti ir vienas, kitas neohthuanas 
ir santarietis. Taigi korespon 
dentams, rašant apie studen 
tus jų gyvenimo nepažįstant, 
reiktų būti apdairesniems.

Susimąstymas Vėlimų vakare
Kai ateina Vėlinių vakaras, 

retas iš mūsų neprisimename 
mirusių savo tėvų, brolių, arti 
mų ir draugų.

Kiekvieną Vėlinių vakarą 
mes susimąstome ir mintimis 
gyvename su mirusiais. O kaip 
pasidaro mums skaudu, kada 
užsukę į kapus jieškome arti 
mojo, giminės, ar vienišo tau 
tiečio kapo... Suradę uždegame 
žvakutę ir... nulenkiame galvą, 
atiduodami jiems pagarbą tą 
šventą vakarą... Deja, tūkstan 
čiai mūsų biolių lietuvių, ku 
rie jau yra priglausti svetimos 
žemelės, nesulauks prie jų ka 
po ateinaničų giminių, draugų 
ar pažįstamų, nes jų šiame kraš 
te nėra... Todėl, kai užsuksi 
me į kapus Vėlinių vakarą, ne 
praeikime pi o atpažintą lietu 
vio kapą; sustokime nors minu 
tei prie jo arba bent vieną ge 
lėlės žiedą padėkime. Atstoki 
me tam nepažįstamam lietu 
viui, svetimos žemės priglaus 
tam. senuosius tėvelius, bro 
liūs, sesutes, draugus ar pažįs 
tarnus. Ateisdiena, kada mūsų 
kapai taip pat taps vieniši sve 
timose šalyse. . .

Tūkstančiai mūsų Vėlinių 
vakarą matysime apie Tėvynė 
je paliktus artimųjų ar draugų 
kapus. Apie tuos lietuvių ka 
pus, kurių niekas jiems nesu 
pylė ir ant jų kryželio nepasta 
tė, kai jie krito karo lauke ar 
kovoje su Tėvynės pavergė 
jais. Skriskime mintimis į to 
limąsias Sibiro taigas,, kur mū 
sų brolių kaulus laisto stepių 
smėlys. Kasgi be mūsų tą šven 
tą vakarą juos aplankys? Gal 
tik rūstus rudens vėjas paglos 
tys, lietutis sudrėkins...

Taigi, Vėlinių vakarą paliki 
me nuošaliai kasdieninius rū 
pėsčius ir eikime į kapines su 
mirusiais. Skriskime mintimis 
j Tėvynę ir ten suraskime neži 
nomus kapus tų, kurie kovojo 
už Tėvynės ir tautos laisvę. 
Nuskriskime prie okupantų su 
naikinto Nežinomojo Kareivio 
kapo. Aplankykime kapuose 
besilsinčius mūsų tautos did 
vyrius, kurių šį vakarą ne visi 
pavergtoje Tėvynėje gyvenami 
tieji galės aplankyti. Tik slap 
ta ant mūsų Tautos didvyrių 
kapų lietuviai galės padėti žie 
dą ir sukalbi H maldelę.

L. Kančauskas.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIŲ TA 
RYBOS KONFERENCIJA

Spalio 18 d. Dariaus-Girėno 
salėje įvyko metinė Čikagos 
Lietuvių Tarybos konferenci 
ja, kurioje dalyvavo 140 atsto 
vų iš 60 įvairių lietuvių draugi 
jų, organizacijų bei klubų. Kon 
ferencija pasveikino Lietuvos 
konsulas Čikagoje dr. P. Dauž 
vardis, o be jo čia kalbėjo ar 
pranešimus padarė L. Simutis, 
P. Grigaitis, A. Wells, E. Mi 
kužytė, A. Valonis, M. Šim 
kus, V. Mažeika, M. Vaidyla. 
Rezoliucijas perskaitė A. Rep 
šys. Taip pat čia buvo išrik 
ta taryba sekantiems metams, 
viso 28 asmenys. Konferenci 
jos metu Lietuvos lai vinimo 
reikalams surinkta vi^š 900 
dolerių.

DAR VIENA KARALIENĖ
Dar viena Čikagos lietuvaitė 

buvo išrinkta grožio karaliene, 
tik šį kartą ne universiteto, 
bet augštosios mokyklos. Ja ta 
po Eglė Tumasonytė, Carl Se 
ndburg augšt. mokyklos Or 
land Park, Ill., turinčios 1,200 
mokinių, studentė. Eglė pava 
sarį baigs šią mokyklą. Ji yra 
darbšti lietuvaitė ir veikia jū 
rų skaučių eilėse.
I     H ' —-W--..... ~»t~ ' ' į

JAV ATSTOVŲ RŪMŲ KO 
MISIJA PASMERKĖ 

CHRUŠČIOVO VEIKLĄ 
Pavergtųjų tautų darbuotojų 

veikla nelieka be pasėkų
Praėjus vos kelioms savai 

tems po Chruščiovo viešnagės 
Amerikoje, JAV Atstovų rū 
mų speciali komisija priešame 
rikinei veiklai tirti nutarė ir pa 
skelbė raportą, kuriuo, remian 
tis liudininkais ir dokumen 
tais, smerkiama Chruščiovo 
veikla Stalino laikais nerusų 
kraštuose, ypač Ukrainoje, 19 
30—1943 metais, kada bado ir 
masinio žudymo priemonėmis 
buvo išnaikinta daug Ukrainos 
gyventojų. Chruščiovo veidui 
ir veiklai išryškinti tai būdingi 
įrodymai.

Ir šiuo ir kitais atvejais aiš 
kiai pasirodė, kiek svarbi ir 
prasminga yra lietuvių ir kitų 
pavergtųjų tautų darbuotojų 
aiškinamoji veikla. Nuolatinė 
VLIKo. AI.To. L.LK, PET, 
PLB, Dipl. T-bos ir kt. org-jų 
veikla atveria laisvajam pašau 
liui skis ir skatina jį ansiprasti 
su mintimi, kad be Pabaltijo ir 
kitų pavergtųjų tautų išlaisvi 
nimo negali būti jokios pašto 
vios taikos Europoje.

— P. Korėja atnaujins pre 
kybą su Japonija, kuri buvo 
nutraukta dėl karo belaisvių 
grąžinimo nesutarimų.

— Pasaulio futbolo pirme 
nybėse Čilėje, Austrijos vienuo 
likė nedalyvauja.

LAIMĖJO MEISTERIO 
VARDĄ

Čikagos Lituanicos futbolo 
komanda, spalio 18 d. įveikusi 
Hoosiers futbolininkus 8:1, už 
sitikrino sau meisterio vardą 
„National Soccer“ lygos 1 divi 
zijos pietų grupėje. Taip pat ji 
išsikovojo teisę kitais metais 
žaisti augščiausioje „major“ di 
vizijoje. Tai yra pirmas kartas, 
kada Čikagos lietuviai futboli 
ninkai pasiekė tokį augštą lai 
mėjimą lauko futbolo pirmeny 
bėse. Praėjusią žiemą mūsiš 
kiai buvo pelnę I vietą salės 
futbole I divizijoje ir jie šią žie 
mą taip pat žais „major“ divi 
zijoje.
• A. Žemaitis, užbaigęs studi 
jas Oxfordo universitete, Ang 
lijoje, apsigyveno Čikogoje.
• Izabelės Motekaitienės dai 
nų koncertas įvyks lapkričio 1 
d. Jaunimo centre.
• P. Kaupo, E. Marčiulionie 
nės, A. Marčiulionio, Br. Mu 
rino ir J. Paukštienės kūrinių 
paroda buvo atidaryta spalio 24 
d. Jaunimo centre. Ji tęsis iki 
lapkričio 1 d.
• Lietuvių Profesorių Dr-jos 
Amerikoje visuotinis norių su 
važiavimas įvyko spalio 25 d. 
Jaunimo centro patalpose. Jo 
metu buvo posėdžiai, o po to 
— draugijos dešimtmečio gy 
vavimo minėjimo iškilmės su 
vaišėmis. Dabartiniu dr-jps pii . 
mininku yra prof. Matas Kri 
kščiūnas.
• Vytas Rodys yra Dainavos 
meno ansamblio valdybos pir 
mininku. Šis ansamblis rengia 
si pastatyti naują muzikinį vei 
kalą „Vestuvės“, kurio prem 
jera yra numatyta 1960 m. sau 
šio 224 d.
• Čikagos Lietuvių Sporto 
Klubo Neries šachmatininkas, 
Illinois šachmatų meisteris Po 
vilas Tautvaišas vyks į Bosto 
ną, Mass., kur lapkričio 7 d. 
duos simultaną vietos šachma 
tų žaidėjams. Nemažas būrys 
šio klubo šachmatininkų daly 
vaus dideliame šachmatų tu: 
nyre, įvykstanČiame spalio 31 
ir lapkričio 1 d. Indianapolio 
mieste. Pažymėtina, kad Ne 
ries sporto klubui spalio 23 d. 
suėjo 4 metai nuo jo įsisteigi 
mo dienos. Jis atsirado s uju”’, 
gus anksčiau Čikagoje veiku 
siems Perkūno ir Gintaro spor 
to klubams.
• Jonas Pakel „Chicago Sovi 
ngs & Lpan“ taupymo bendro 
vės vadovas grįžo iŠ Afrikos, 
kur Johannesburg© mieste ji> 
dalyvavo viso pasaulio taupy 
mo ir skolinimo bendrovių kon 
ferencijoje. Kelionėje mūsiš 
kis aplankė Londoną, Paryžių, 
Lisaboną ir nemaža kitų vieto 
vių.
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LIETUVA UI lietuvių evang. liut. sinodas Amerikos lietuvių veikla
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

JAV ir Kanados lietuvių vių ev. liut. Sinodui ryžtingai 
evangelikų liuteronių trečiasis bei ištvermingai ir toliau tęsti 
Sinodas įvyko 1959 m. rugsė savo darbą su gausia Dievo pa 
jo 26—27 d. Chicagos Ziono laima. Chicagos ev. ref. parapi 
lietuvių ev. liut. parapijos salė jos vardu jos pirm, kuratorius 
je. Einant Sinodo nuostatais, Karosas sveikino Sinodą, ypa 
kaipo Sinodo rinktas vykdoma tingai nurodydamas į tą faktą, 
sis organas, Valdyba sušaukė kad kaip praeityje, taip ir da 
Sinodą ir pateikė darbotvarkę, bar yra svarbu sutartinis lietu 
Valdybos pirm. prof. dr. K. Gu vių ev. bendradarbiavimas, 
daitis atidarė Sinodo posė Raštu sveikino latviai, Los An 
džius, o kun. L. Kostizenas iš gėlės lietuvių ev. liut. paiapi

KONCERTAS — RUDENS BALIUS.
Sekmadieni, lapkričio 8 d. rengimas įvyks Šv. Jurgio lie 

Buffalo Lietuvių Klubas ren tuvių parapijos salėje — 1910 
gia rudens balių - koncertą, ku East Falls St., Niagara Falls, 
rio proiramą išpildys Ročeste N. Y.
rio lietuvių jaunimo grupė, va Pradžia — 4 vai. po pietų, 
dovaujama St. Ilgūno. Progra Tikimasi, kad daugumas Nia 
moję numatyta tautiniai šo garos apylinkių lietuvių nepra 
kiai, dainos ir armonikos solo, leis progos linksmoj ir lietu 
Po programos bus šokiai. Vei viškoj nuotaikoj praleisti sek 
ks baras ir užkandinė. Šis pa madienio popietę. R.

DOminic 6-6220
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.

Prenumerata metams:
Kanadoje ......................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ..................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Yearly Subscription Rales:
Canada .............................$ 5.0C

jos vardu kun. M. Preikšaitis, 
Vasario 16 gimnazijos (Vokie 
tijoje) mokytojų ir lietuvių ev. 
Jaunimo Ratelio vardu moky 
tojas Fr. Skėrys, raštu sveiki 
no: Lietuvos dipl. tarnybos še 
fas min. St. Lozoraitis, Lietu 
vos min. JAV J. Kajeckas, Lie 
tuvos atstovas Brazilijai dr. F. 
Meieris, Lietuvos generalinis 
konsulas JAV J. Budrys, gar 
bės kons. p. Šalna, SLA vardu 
p. Vinikas ir kt.

Sinodas pasiuntė JAV prezi 
dentui Eisenhoveriui sveikini 
mo telegramą, kurioje nurodė, 
kad Sinodas savo maldomis 
prašo Dievo palaimos Prezi 
dento pastangoms už taiką ir 
teisingumą, ir kad jo taikos ir 
teisingumo žygis pasiektų, 
kad, kaip mes šiame krašte 
džiaugiamės bendrąja ir tiky 
bos laisve, ir mūsų broliai Lie 
tuvoje susilauktų laisvės.

Sinodo posėdžiai vyko dar 
niai su gyvomis diskusijomis, 
kas parodo, kad Sinodo atsto 
vai gyvai rūpinasi lietuvių ev. 
liut. reikalais. Atidžių rimtu 
mu buvo išklausyti Sinodo Vai 
dybos pranešimai. Pirm. prof, 
dr. K. Gudaitis bendrai apibū 
dino Sinodo veiklos sritis, kaip 
bažnytinę, jaunimo lietuviško 
auklėjimo ir švietimo. Čia bu 
vo ypatingai išryškinta, kas šis 
Sinodas yra tik JAV ir Kana 
doje gyvenančių lietuvių sino 
das, kuris rūpinasi lietuvių ev. 
liut. reikalais, kuriais joks ki 
tas sinodas nepasirūpintų. Dėl 
to lietuvių ev liut. sinodo veik 
la nekryžminasi su kitų liut. si 
nodų veikimu. Vicepirm. sen 
joras doc. teol. lie. kun. J. Pau 
peras kėlė religingumo svarbą 
žmogaus būdo ir gyvenimo for 
mavimui, ir tam reikalingas vi 
su aktyvus dalyvavimas save 
tikybos ugdyme. V-bos sekr. 
kun. P. Dagys, duodamas apys 
kaitą apie Sinodo V-bos veik 
lą ir atliktus spaudos darbus, 
pvz. giesmyno ir žurnalo Ke 
lio išleidimą, atkreipė Sinodo 
dėmesį į tą reiškinį, kad asme 
nys su neigiamais nusistaty 
mais atvykstą į mūsų parapi

VILNIŲ ATIDARIUS 
UŽSIENIO TURISTAMS

Čia lankėsi pirmoji svetimų 
kraštų žurnalistų grupė

Spalio pirmomis dienomis 
Vilniuje lankėsi pirmoji užsie 
nio spaudos atstovų ekskursi 
ja po to, kai Maskva nuėmė 
nuo Vilniaus draudimą užsie 
niečiams lankytis. Į Vilnių bu & 
vo atvykę laikraščių korespon^ 
dentų iš Čekoslovakijos, jugos 
lavijos, Didž. Britanijos, Ka 
nados, Italijos, Albanijos, Fed. 
Vokietijos, Lenkijos, bulgari 
jos, Korėjos, Olandijos.

Atvykusiuosius Vilniaus ge 
ležinkelio stotyje pasitiko Lie 
tuvos Žurnalistų s-gos v-bos p- 
kas P. Ratomskis, ir kai kurių 
laikraščių redakcijų atstovai.

Atvykimo dieną užsienio 
žurnalistus pakvietė lankytis 
valstybiniame operos ir baleto 
teatre, kur buvo statomas J. 
Juzeliūno baletas „Ant marių 
kranto“. Kitomis dienomis už 
sienio žurnalistai susipažinę su 
Vilniaus miesto architektūri K 
niais paminklais, apžiūrėję „EI w 
fos“ fabriką, lankėsi Liaudies 
ūkio taryboje, Vilniaus gelžbe 
toninių konstrukcijų gamyklo 
je, Lietuvos sveikatos apsau 
gos ministerijoje, Vilniaus uni 
versitete ir kitur.

Spalio 2 d. užsienio žurnalis 
tai buvo 
„Tiesos“ 
rinko ir 
nalistų. 
buvo teikiamos svečiams, gali 
ma sau įsivaizduoti jau vien iš 
to fakto, kad į užsieniečių pa 
klausimus atsakinėjo maskvi 
nis ruporas Lietuvoje, „Tie 
sos“ vry. red. Girša Zimanas, 
tas pats, kuris, neseniai grįžęs 
iš Amerikos, tokį kreivą ir ten 
dencingą vaizdą pateikė savo 
skaitytojams apie Amerikos gy 
venimą. E.

• „Tiesa“ (215 ir.) rašo, ne 
užilgo Vilniuje, Kaune, Klai 
pėdoje, Šiauliuose ir Panevėžy 
je būsią atidarytos parduotu 
vės, kurios darbininkams ir tar 
nautojams pardavinės kai ku 
rias prekes kreditan. Įmokėti 
reikėsią 25%, o likusi suma ga 
lės būti išmokama per 6-12 mė 
nešiu.

• Spausdinama „Tarybų Są 
jungos komunistų partijos isto 
rija“ ir lietuvių kalba. 668 psl.

veikimui. Didžiai įdomūs buvo 
parapijų atstovų pranešimai. 
Toronto Malonės Lietuvių ev. 
liut. parapija turi 700 lietuvių 
narių, o Chicagos Ziono lietu 
vių ev. liut. parapija turi dau 
giau negu 600 narių. Beveik 
visose parapijose veikia lietu 
viškos sekmadienio mokyklos, 
chorai, kai kur dūdų orkestrai, 
moterų labdaros draugijos, 
jaunimo būreliai arba rateliai. 
—Keli lietuviai studentai einą 
ev. liut. teologijos mokslus; tu 
rimą vilties, kad ir jie įsijungs 
į šių šalių lietuvių ev. liut. dva 
sinę ir literatūrinę veiklą.

Iš Sinodo svarbesnių nutari 
mų pažymėtina: aktyvinti jau 
nimo bendradarbiavimą ir veik 
lą mūsų parapijose, skatinti šeš 
tadieninių ir sekmadieninių 
mokyklų lankymą, remti savo 
Sjpaudą ir dėti pastangas, kad 
Kelias išeitų dažniau, platinti 
išleistą lietuvių ev. literatūrą 
(pvz. dr. K. Gudaičio Lietu 
viai Evangelikai, doc. kun. J. 
Paupero (Reformacijos veikė1 
jai ir jų įtaka Lietuvoje) ir 
remti naujai ruošiamus leidi 
nius iš liet. ev. gyveninio, rem 
ti Lietuvoje esančius ir pa 
galbos reikalingus lietuvius 
ev., palaikyti draugiškus san 
tykius su kitų pabaltiečių iš 
eivių bažnyčiomis, pvz. lat 
viais, ir vietiniais liut. sino 
dais.

Sekantiems trejiems meta 
ms Sinodas išrinko Valdybą: 
senjorą doc. kun. Joną Paupe 
rą, prof. dr. Kris. Gudaitį, ku 
nigą P. Dagį, G. Borchertą, Jo 
ną Anysą, inž. Jurgį Preikšai 
tį ir Ramūną Braką.

Rugsėjo 27 d. Ziono parai 
jos bažnyčioje įvyko iškilmin 
gos Sinodo pamaldos. Liturgi 
ją laikė parap. klebonas kun. 
J. Pauperas, o pritaikintus pa 
mokslus sakė kunigai P. Da 
gys ir L. Kostizenas. Pamaldų 
iškilmingumą didino solisto 
Balio Račkausko įspūdingai su 
giedoti: O Visagalis, Galybių 
Dievas ir arija iš Elias, šaunus 
Povilo Mieliulio vadovaujamas 
choras ir .skambus dūdų or 
kestras. Pamaldų metu vargo 
nais grojo ir solistui akorppona 
vo prof. VI. Jakubėnas.

Parapijos klebonas kun. P. 
Pauperui, maloniai globoju 
šiam Sinodą, poniai ir parapi 
jos ponioms, gausiai vaišinusio 
ms Sinodo dalyvius, parapijos 
tarybos pirmininkui, visai ta 
rybai bei visai parapijai už sve 
tingą Sinodo priėmimą ir para 
pijos salės užleidimą Sinodo po 
sėdžiams 
nuoširdžiai dėkojo.

Sinodo dalyviai 
pakilusia bei ryžtinga nuotai 
ka.

Toronto atliko atidarymo mal 
dą. Išrinktas prezidiumas: 
pirm. kun. P. Dagys, sekreto 
riai Mikas Nagis ir Rudolfas 
Vilenbrechtas. Sudaryta komi

America & S. America. .$ 5.5C sija iš G. Borcherto, Jono Any 
$ 6 0® so> M- Nagio ir J. Gavėnios de 

legatų mandatams patikrinti. 
Sinodą sudarė parapijų kuni 
gai, delegatai ir Sinodo Valdy 
bos nariai, viso 35 atstovai. 
(Kai kurie delegatai dėl tech 
niškų sunkumų neatvyko). 19 
54 m. Sinode dalyvavo 16 ats 
tovų, 1956 m. — 30 atstovų. 
Buvo atstovaujamos šios para 
pijos: Chicago Ziono lietuvių 
ev. liut. parapija (kleb. kun. J. 
Pauperas), New Yorko lietu 
vių ev. parapija (kleb. kun. P. 
Dagys), Bostono lietuvių ev. 
liut. parapija (aptarnauja kun. 
P. Dagys), Toronto Malonės 
lietuvių ev. liut. parapija (kle 
bonas kun. L. Kostizenas, To 
ronto Susivienijimo lietuvių 
ev. parapija (aptarnauja kun. 
P. Dagys), Delhi-Tillsonburg 
(Kanada) lietuvių ev. liut. pa 
rapija (aptarnauja kun. L. 
Kostizenas) ir Hamlitono lie 
tuvių ev. liut. parapija (aptai 
nauja kun. L. Kostizenas). Šių 
parapijų kunigai ir delegatai 
atstovavo ' abso
liučią daugumą, dėl to šiose ša 
lyse lietuvių ev. liut. Sinodas 
yra svarbus faktorius ir yra fak 
tinasis šių kraštų lietuvių ev. 
liut. valios reiškėjas.

Sinodas
sveikinimų. Dalyvavo Sinodo 
atidaryme ir žodžiu sveikino 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž 
vardis, atkreipdamas dėmesį į 
Sinodo kvietime pažymėto 137 
psalmės žodžius, kur Izraelio 
žmonės su džiaugsmu kovojo 
už Jeruzalės laisvę, taip ir mes, 
būdami visi lietuvių tautos vai 
kai, su ne iestančia meile turi 
me kovoti dėl savo tėvynės lais 
vę, ir palinkėjo sėkmingai siek 
ti savo užsibrėžtų tikslų savo 
bažnyčios ir bendruomenės ge 
rovei. Lietuvių ev. reformatų 
Sinodo ir Kolegijos vardu svei 
kino superintendentas kun. St. 
Neimanas. Kun. P. Dilys svei 
kindamas nurodė, kad pašau jas neva pamokslauti ir, klaidin 
lio reiškiniai verčia krikščionis darni žmones, siekia pakenkti 
suglausti savo eiles ir lietuvių parapijų darniam gyvenimui 
ev. vienybės siekiančiam lietu ir trukdyti Sinodo Valdybos

Other Countries

Nauji svarbūs 
sovietiniai reiškiniai

SĄMONINGIAU SUSIPRANTA RUSIJOS PAVERGTIEJI
Kaip ir koks žiaurus rėži 

mas bevaržytų gyvenimą, jis 
vis dėlto eina pirmyn. Ir neiš 
vengti tiems žiauriems režimą 
ms savo likimo!

Komunistinis sovietinio rėži 
mo ruporas „Komunist“ pa 
skelbė įsidėmėtiną faktą: Tad 
žikijos žmonės, supratę savo 
teises, jas pradėjo ginti taip, 
kad Tadžikijos okupantas — 
Rusija — turėjo viešai tą fak 
tą pripažinti. Tai yra tas fak 
tas, kurio jau seniai reikėjo 
laukti, jeigu Vakarai būtų bu 
vę visai sąžiningi ir bent kiek 
veiklesni. Bet ir tai, kas ten 
vyksta, verta didžiausio dėme 
šio.

Rusija yra pavergusi per 
150 tautų. Nuo pirmųjų Sibiro 
pavergėjų žygių, kuriuos rusai 
garbina Jermako asmeny, Ru 
sija ligšiol vis dar tęsia tautų 
pavergimą. Nežinia, kuriais su 
metimais Vakarai šitą faktą 
nutyli ir Maskvos imperialist 
nei diktatūrai tebeduoda saly 
gas atvirai burnoti apie Vaka 
rų kolonializmą,, kai josios pa 
vergtos tautos ligšiol laikomos 
tokiam žiauriam pavergi 
me, kad nedrįsta to ir pareikš 
ti.

Tiesa, sukilimų prieš Mask 
vos diktatūrą buvo: Berlyne, 
iš kur laisvės bangos prariedė 
jo visą okupuotąją Vokietijos 
dolį; buvo Lenkijoje, ypač gy 
vai pasireiškęs Poznanėje; ne 
paprasto! ryškiai pasireiškė 
Vengrijoje, — bet visur didžio 
jo imperialisto ir kolonialisto 
mūsų laikais — Rusijos tan 
kai, patrankos ir kulkosvy 
džiai visa tai kruvinai sutrypė 
ir užslopino. Vakarai nesiryžo 
tautų laisvės kovų paremti ir, 
atvirai sakant, — laisvę pačia 
me jos entuziazmo pakilime iš 
davė ir tuo padėjo sužlugdyti.

Mums, kaip lietuviams, ypač 
skaudu konstatuoti faktas, kad 
Vakarai veik visišku neinaty 
mu praėjo pro Lietuvos ir Uk 
rainos žmonių pavergimui pa 
sipriešinimą, kruvinai numal 
Šintą ir leistą išniekinti.

Bet žmogui laisvė nėra toks už visų pavertgųjų laisvę! 
dalykas, kurį nedavertinimu ar J. Kardelis.

ba net ir išniekinimu galima 
būtų tikrai suniekinti, nes ne 
laisvė yra jaučiama, kaip liga 
ir todėl jokios, kad ir žiauriau 
sios priemonės ir jokie ignora 
vimai negali atsiekti savo tiks 
lo, — anksčiau ar vėliau, bet 
pavergtieji sukils ir pavergė 
jus nublokš!

Ir štai mes turime faktą, kad 
Rusijos pavergtos tautos, net 
ir tos, kurios buvo laikomos mi 
rusiomis, išsklaidytomis, pašto 
viai „atmiešiamos“ tremtiniais 
ir neva jau surusintomis, kaip 
tadžikai, pasirodė gyvi ir gyv 
ybingi, net pajėgūs viešai pasi 
priešinti žiauriausiai pasaulyje 
okupacijai, kokia yra Maskvos 
diktatūrinė okupacija.

Neabejotina, kad ir kitos Ru 
sijos pavergtos tautos įgauna 
sąmoningumą ir savo tautos 
garbę, o ypač — jaučia paver 
girną, ir neabejotinai puošė 
lėja laisvės mintį.

Mes, najieji ateiviai į šį kon 
tinentą, pirmieji būsime, kurie 
jau sugebėjo įdiegti čia šias pir 
mąsias mintis ir JAV 
riams, kad jie pradeda 
kos visuomenėje kelti 
Rusijos pavergtų toutų
mą ir nešti jį į pasaulinį foru 
mą. Ir matome, kad ši mintis 
ne tiktai čia pradeda iškilti į 
supratimo sritį, bet kad platus 
pavergtųjų klausimo iškėlimas 
į pasaulinį forumą jau turi ir 
atgarsį pavergtųjų tarpe. Tadž 
ikai yra pirmieji, kurie pareis 
kė savo teises žiauriausiame so 
vietinės diktatūros pavergime. 
Garbė tadžikams! Jie yra pir 
mieji, kurie nelaisvėje būdami 
iškelia laisvės reikalavimus.

Nors ir labai sunkios saly 
gos, bet neabejotina, kad šitie 
reiškiniai, glūdėjusių laten 
tiškai Rusijos tautų pavergi 
me, yra tiktai pradžia visų pa 
vergtųjų tautų laisvės reikalą 
vimų grandinėje. Ne vieni alžy 
riečiai reikalauja sau laisvės, 
— laisvės reikalauja ir tadži 
kai. Ir tai yra visiškai natūra 
lu. O mes ne tiktai už alžyrie 
čių, ne tiktai už tadžikų, bet ir

susilaukė gausių

senato 
Ameri 
visų 
klausi

MIELĄ MOKYKLŲ KOMITETŲ NARĮ

BRONIŲ NIEDVARĄ 
IR MŪSŲ MOKYKLŲ TALKININKĘ, 

JANINĄ RIMKEVIČIŪTĘ, 
SUKŪRUSIUS LIETUVIŠKA ŠEIMOS ŽIDINĮ, 
SVEKINAME IR LINKIME DAUG LAIMĖS.

Šeštadieninių mokyklų mokytojai Montrealyje.

pakviesti į Vilniaus 
redakciją, kur susi 

keletas Lietuvos žur 
Kokios informacijos

Spaudos apžvalga
KĄ ZIMANAS PASAKĖ NARKELIŪNAITEI

„Vienybė“ įdėjo S. Narkeliū lietuvių spauda savo leidiniais 
naitės pasipasakojimą, kaip ji nesikeičia, tat kokiu būdu ji ap 
buvo susitikusi Vilniaus „Tie riininama’ 
sos” bosą H. Zimaną ir apie ką 
jie kalbėjosi.

Pasak žurnalistės,
„Zimanas sakėsi turįs progos 

gauti ir susipažinti su visa 
Amerikos lietuvių spauda“.

„Tiesa“ su šio kontinento

rūpinama ?
Esą „demaskavimo“ 

„medžiagos jie tenai turį tiek 
ir tokios, kad ją paskelbus, „ju 
ms net ausys links“.

Okupantas tos „medžiagos“ 
nešykšti, ypač, kad komunis 
tai gi moka „papildyti“, — jie

gi fabrikuoti specialistai.
Įdomiau, kad Zimanas pripa 

žino, kad Lietuva okupuota, 
nes S. N. pasiteiravus apie Ma 
žąją Lietuvą (Karaliaučiaus 
sritį), Zimanas atsakęs: 
„koks skirtumas — juk vistiek 
ta sritis priklauso Tarybų Są 
jungai, o Lietuva yra Tarybų 
Sąjungoje“.

Žinoma, koks Zimanui, kaip 
Maskvos agentui, skirtumas, 
nets Lietuva juk Rusijos ribo 
se...

Zimanas iškėlęs mintį, kad 
iš šiapus Atlanto galėtų į Vii 
nių vykti studijų tikslais stu 
dentai neribotame kiekyje.

Dėl lankymosi Lietuvoje, 
tai Zimanas sako, kad tie, kas 
nori vykti, turi jungtis prie 
„progresyviųjų“.

Zimanas mano, kad kelionė 
į Lietuvą, jei vyksta JAV pilie 
tis, esanti saugi. Jis taip paša 
kė, kai S. N. konkrečiai paklau 
sė:

„Jisai čia paneigė, kad tary 
binė valdžia taikytų įstatymą, 
kuriame yra sakoma, kad, jei 
gu esi buvęs sovietų pilietis ar 
jų piliečio vaikas, tai nesvar 
bu, kokią pilietybę betuiėtu 
mei, bet nuo to momento, kai 
atsirandi sovietinėje teritorijo 
je, automatiškai vėl tampi jų 
pilietis“.

Zimanas užsiminęs, kad į šią 
Atlanto pusę netrukus galima 
laukti iš Lietuvos meno an 
teamblių.

APIE DR. MARGERIO 
„PLEBISCITĄ“ 

rašo „Keleivis“:
„Dr. A. Margeris - Šeštokas 

bolševikų „Vilnyje“ platokai 
aprašė, kaip jis Lietuvoje tei 
ravosi žmonių, ar Lietuva esan 
ti pavergta ar ne? Pagal dakta 
ro pasakojimą, 90 žmonių iš 
šimto jam atsakę, kad Lietuva 
nesanti pavertga...“

Įdomus „plebiscitas“... Kas 
gi drįso posakyti tikrą tiesą as 
menini, kurį žinojo, kaip Mask 
vos okupacijos šalininką ir pri 
tarėją? O vis dėlto buvo 10 pro 
centų, kurie pasisakė, kad Lie 
tuva okupuota 1 Ir tai pasakė 
tokiam žmogui, kurį žinojo, 
kaip tokį, kuris juos gali išduo 
ti! Tat bravo ir 
čiai procentų!!!

Bet „Keleivis“ 
įdomų klausimą:

„Kalbant apie 
liudijimą reiktų žinoti, kaip rei 
kalas yra su daktaro Margerio 
piniginiu išskaičiavimu, arba 
honorarais, kuriuos dr. Marge 
ris galėjo gauti iš bolševikų už 
savo Lietuvoje išleistą knygą 
„Chicagos šešėliai“. Mes neži 
nome, kiek daktaras tų hono ms, pp. Šalteniams, pp. Žižiū 
rarų gavo, bet jis gerai pada nams, pp. Šetkauskams, pp. Ra 
rytų, jei visuomenei pats pasi Žanams ir visiems rengėjams ir 
aiškintų, tada žinotume, kiek dalyviams už gražią dovaną, 
bešališkai gali kalbėti žmogus, kurią mes atsiminsime visą gy 
įsidėjęs į kišenę tam tikrą pluoš venimą.
tą okupantiškų rublių”. V. ir P. Padvaiskai.

Sinodas visiems

išsiskirstė

tiems dešim

iškelia ir dar

dr. Margerio

Sinodo Dalyvis.
• „Tiesa“ praneša, kad Lietu 
voje esą suregistruota apie 6. 
500 asmenų Kazlauskų pavar 
de. Stankevičių esą apie 4.300. 
Trumpiausią ir vienintelę pa 
vardę Lietuvoje turįs Klaipėdo 
je gyvenantis korėjietis Alek 
sandras Y.

mu
me

PADĖKOS
Širdingai dėkojame už 

ms suruoštą gražią 30-ties 
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties iškilmę. Ačiū visiems sve 
čiams — dalyviams už atsilan 
kymą, taip pat iniciatoriams ir 
rengėjams — broliui ir brolie 
nei pp. Saruliams, mūsų sūnų

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS

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

jo 
ga 
an

tiseptinis vaistas, kuris w 
.apsaugo kraujo sistemą 

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

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

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

ti. Jūs iš tikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.
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Chruščiovas ir Amerikos 
darbininkai

Čia patiekiamas veik ištisais Chruščiovo pasikalbę 
jimas su Amerikos darbininkų sąjungų atstovais, po ku 
rio Chruščiovas buvo pasinešęs bėgti j Rusiją, nebaigęs 
Amerikoje vizito. Šitas pasikalbėjimas yra tuo svarbes 
nis, kad Rusijos spauda — Pravda šio pasikalbėjimo iš 
tisai neįdėjo, o tiktai atpasakojo savo žodžiais ir su savo 
tiškais komentarais. Sovietijos diktatoriui Amerikos 
darbininkų sąjungų atstovai pastatė aiškiausia iš visų 
amerikonų klausimus ir apie taiką bei nusiginklavimą ir 
apie darbininkus.

3.
REIKALAS PAAIŠKĖJĘS.

Chruščiov: Mes sakome tai, 
ką sakome, nes mes tą reikalą 
nušvietėme (išsiaiškinome).

Reuther: Jūs nesutiksite su 
tarptautine inspekcija ir kont 
role?

Chruščiov: Ar tamsta mie 
gojai visą laiką? Tai yia ko 
mes norime? Aš esu tikras, Ta 
msta neskaitei mano kalbos.

Carey: Taip, mes sKaitėme 
jūsų kalbą ir kitą propagandą. 
Bet mums nepavyko surasti pa 
grindo pritaikymui tų pasiūly 
mų. (Iškeliamas vėl apsispren 
dimo klausimas).

Chruščiov: (pertraukda
mas). Aš niekad nemėgau blu 
sų, kai jos visur šokinėja.

Reuther: Mes norėtume ne 
šokinėti vienur kitur. Mes nore 
tume išsemti vieną klausimą 
laiku, bet tai vis laiko klausi 
mas. Pasakyk, pirmininkui, kad 
mes eisime lėčiau, jei jis turi 
laiko.

Victor Reuther: Pirminin 
kas pareiškė, kad jis norėtų 
kalbėti į darbininkus, o čia yra 
darbininkų atstovai.

Reuther: Kiek laiko Pirmi 
ninkas sutiktų paskirti?

Chruščiov: 10.30, kita valan 
dą. Nusiginklavimas yra klausi 
mas visų klausimų. Ir jeigu 
jūs tai blogai suprantate, tai 
nėra išeities. Ką amerikonai 
siūlo, tai yra pirmiau kontrolė,

tuoti socializmą ten. (Jis atme 
tė savo galvą su ypatinga pa 
nieką).

Reuther: Jūs ten nebuvote, 
aš buvau, ir aš mačiau, kaip 
Histadrut, galingas darbininkų 
judėjimas Izraelyje, kuris yra 
savininkas 60 procentų visos 
produkcijos, palaiko tautą ir 
prisideda prie jos progreso.

DISKUTUOJAMAS 
NUOVARGIS

Curran: Aš suprantu pirmi 
ninko nuovargį. (Čia įvyko 
karštas ginčas su Chrušičovu, 
daugiausia gal dėl to — dėl 
nuovargio interpretacijos).

Reuther: Mr. Chruščiov. Jūs 
vėl karščiuojatės. Jūs net nesu 
prantate draugiško klausimo. 
Curran teiravosi tiktai >ąpie 
nuovargį dėl gausios progra 
mos.

Curran: Prašau priimti ma 
no atsiprašymą. Aš tiktai klau 
siau ąpie jūsų nuovargį dėl jū 
sų maršruto. (Curran grįžda 
mas prie kalbamo reikalo, pri 
siminė savo plaukiojimą į Rusi 
ją 1945 metais. Curran’o klau 
simas buvo: specialiai ar lei 
džiama darbininkams laisvai 
reikšti savo nepasitenkinimus 
ir reikalavimus, kad patikrinus 
industrinę demokratiją — teisę 
streikuoti, teisė kolektyviai su

stabdyti darbo jėgą. Kuomet 
darbininkai Rusijoje galės de 
rėtis dėl sutarčių Rusijoje, tei 
sę streikuoti imamai?”

Chruščiov: Aš gana gerai 
suprantu jus, bet jūs nič nieko 
nesuprantate apie socialistinės 
sistemos veikimą. Aš nenoriu 
jus užgauti. Jūs tik nežinote, 
nes jūs ten nesate buvę. Jūs vis 
ką matuojate Suv. Amer. Vals 
tybių standartas. Kaip aš nore 
čiau, kad jūs turėtumėte kla 
siu supratimą, tą pajautimą, 
taip, jie turi tas teises. (Dalei 
džiama, kad tai liečia derybų 
teises ir streikus). Aš supran 
tu jūsų klausimą. Darbo klasė 
turi juridines teises streikuoti. 
Ar turi darbininkai teisę prak 
tikuoti streiko teisę? Taip. At
buvo streikai po spalio revoliu 
cijos? Taip. Aš kalbėjau kai 
kuriuose streiko mitinguose. 
Ar yra streikai dabar? Ne. Dėl 
to, kad darbininkai, unijos, ir 
valdžia yra vienos minties, dėl 
to, kad kurioj kitoj valstybėj 
valdžia paskelbtų, kad atlygini 
mai bus pakelti ir kad darbo 
dienos ilgumas bus sumažin 
tas be spaudimo? Kapitalistinė 
se šalyje jie turi kovoti už tai!

Aš manyčiau, kad jei mūsų 
nusiginklavimo pasiūlymai bū 
tų priimti: mes jau planuojame 
6 valandų darbo dieną 1964 m. 
— mes galėtume tuč tuojau 
sumažinti iki 6 vai. dieną ir pa 
kelti atlyginimus. Mūsų darbi 
ninkai visi yra organizuoti tini 
jose, jie yra mokomi ir jie žino 
ekonomines sąlygas ir ekono 
mines galimybes mūsų šalies:

Curran: Bet nežiūrint visa 
tai, žinant ekonomines sąlygas 
ir galimybes, gali ir turi teisę 
streikuoti?

Chruščiov: Juridiškai—taip.
Reuther: Aš užaugau darbi 

ninku klasės name vakarų Vir 
ginijoje (nutraukimas rankos 
numojimu iš pusės Chruščiovo

Reuther: Jis bijo mano klau 
simo?

Chruščiov: Aš nebijau nei 
velnio, o jūs esate žmogus.

Reuther: Aš dirbau su anti- 
Hitler pogrindžiu Vokietijoje 
prieš išvykstant į Rusiją. Kas 
mane verčia susirūpinti jūsų 
socialine sistema, tai — kad 
jūs nedarote jokio ekonominio 
progreso dėl darbininkų ir ūki 
ninku. Jūs darote didelę tech 
nikos pažangą. Ir aš viską ži 
nau apie jūsų darbininkų su 
pratimą — ne sterikuoti prieš 
pačius save... Bet pirmininkas 
pats išdėstė — savo reveliacl 
joje apie Stalino kriminalus — 
apie jėgą ir kultą pačio indivi 
do (asmens kultą). Kokiu bū 
du darbininkas galėjo apginti 
savo teises tame laikotarpyje, 
ne streikuojant ir viešai ne pro 
testuojant?

Chruščiov: Jo protesinė są 
junga (Trade union).

Reuther: Sovietų S-goje pro 
fesinė Sąjunga yra tik tę 
sinys valdžios, sovietų vai 
džios. Ar unija gali nesutikti 
su valdžio? Ar tamsta gali mu 
ms nurodyti nors vieną pavyz 
dį, kuriame nors viena iš jūsų 
sąjungų kada nors nesutiko su 
valdžios politika?

APKALTINA KIŠIMUSI.
Chruščiov: Kodėl kiši nosi 

į mūsų reikalus (į mūsų biz 
nį) ?

Reuther: Laisvė yra kiekvie 
no biznis? Tamsta visuomet 
reiški susirūpinimą Azijos dar 
bininkais. Tai yra reikalas va 
dinamas tarptautinio darbo so 
lidarumo. Kai aš buvau Rusi 
joje, aš buvau unijos narys, ir 
tai buvo ką mes galėtume pava 
dinti bendrovės (company) 
unija (greitas nepasitenkini 
mas dialogu tarp Chruščiovo 
ir' tarp darbininkų per stalą, 
taip greitas, kad sunku buvo už 
fiksuoti!).

Reuther: Kiekvieną kartą, 
kai mes pastatome aštrų klausi 
mą, pirmininkas pyksta.

VLIK O SESIJA NEW-YORKE

(NL specialaus korespondento)
Vyriausiojo Lietuvos Išlais 

vinimo Komiteto sesija įvyko 
New Yorko Baltų Namuose. 
Atidarė BLIK’o pirm. A. Tri 
inakas ir pasveikino susirinku 
sius, palinkėdamas sėkmės dar 
buose. Sudarius nutarimų ir 
rezoliucijų k-ją sekė VLIK’o 
prezidiumo pranešimas^ kurį 
padarė dr. A» Trimakas, Vyk 
domosios Tarybos raštu — J. 
Glemža, vakarų sienų komisi 
jos — p. Brakas, rytų sienų ir 
santykių su lenkais dr. A. Tri 
makas, Pavergtų Tautų Seimo 
delegacijos ir tarptautinių įvy 
kių raidos klausimais — V. Si 
dzikauskas. Išklausius įdoma 
us A. Kasiulaičio referato apie 
santykius su kraštu, paskuti 
niuoju šeštadienio posėdžio 
punktu ėjo Tautos Fondo pra 
nešimas, padarytas prel. J. 
Balkūna. Pranešėjas nepasiten 
kino paduotais skaičiais ir ape 
liavo jautriais žodžiais į visus 
lietuvius remti Tautos Fondą, 
statydamas pavyzdžiu Kana 
dą, kartu pareikšdamas, kad ir 
JAV lietuviškose kolonijose 
bus pradėta stipri TF skyrių 
steigimo akcija. Pirmas dienos 
posėdis baigtas visų pranešimų 
diskusijomis.

Iš svarbesniųjų nutarimų rei 
kia išskirti organizuoto kultūri 
nio santykiavimo su kraštu 
klausimą. Prieita prie vienin 
gos nuomonės, kad šiuo metu 
tas yra neįmanoma. Tuo reika 
lu priimta ir rezoliucija.

Sekmadienio posėdis prade

Chruščiov: (paraudonavęs 
ir garsiau) : Ir kaip mes jus va 
diname ką jūs atstovaujate — 
kapitalistų liokajus!

Reuther: Kiekvieną kartą, 
kai aš duodu klausimą, jis ne 
turi atsakymo ir dėlto pyksta. 

Bus daugiau.

tas Finansų Komisijos praneši 
mu, revizijos akto perskaity 
mu, sąmatos priėmimu. Čia vis 
kas tvarkoje.

Organizaciniuose reikaluose, 
po H. Blazo įvado, stipriai pa 
sireiškė vilniečių atstovai. Ka 
nadietis K. Baronas nusiskun 
dė, kad tarp VLIKo ir visuo 
menės jaučiama lyg ir spraga. 
VLIK’as neina prie visuome 
nės, nejieško su ja glaudaus 
bendradarbiavimo. Tuo tarpu 
jis turėtų daugiausia jos pe 
čiais atsiremti. Tokiu būdu gal 
būtų išspręstas finansinis klau 
simas, Vliko „nepriklausomy 
bė“ savo išteklių organizavi 
me. Jis pasiūlė Vliko atstovą 
ms eiti į lietuvių bendruome 
nę, pajusti jos pulsą, kas Vii 
kui išeitų į naudą. Laisvės ko 
vos ginklai, kurie tiko prieš 20 
—40 metų, jau šiandien yra 
pasenę. Vilniečiai pasiūlė pra 
plėstame Vliko preziudime iki 
naujų metų sudaryti pinigų tel 
kimo planą. Be pinigų bet ko 
kia veiklia yra neįmanoma. Gru 
pių atstovai iš JAV pažymėjo, 
kad padėtis Kanadoje yra skir 
tinga. Bendruomenę sudaro 
daugumoje naujieji ateiviai, at 
vykę į šį kraštą kitomis sąlygo 
mis, skirtinga savo amžiumi, 
(jaunimas) kuris ir pačiame gy 
venime yra daug veržlesnis. Ne 
žiūrint to, pasisakyta, kad ir 
JAV lietuviams reikės imtis 
tų pačių metodų lėšų telkime, 
kokios yra ir Kanadoje.

Vykdomoji Taryba iki N. 
Metų dar eis savo pareigas. 
Priėmus rezoliucijas ir perskai 
čius sesijos protokolą, posėdis 
buvo uždarytas Vliko pirminin 
ko trumpu žodžiu ir Lietuvos 
himnu.

Sesijos išvados: 1) vieny 
bės klausimas paliko neišspręs 
tas. Vilniečių S-gos įneštas 
konkretus raštiškas pasiūly 
mas rezoliucijų komisijos bu

o paskiau nusiginklavimas. Ka 
tai reiškia? Nieko. Leiskit mū 
sų bazes Meksikoje ir Kanado 
je, tai tada gal būt jūs supra 
site (tuo tarpu buvo greitas 
pąsikeitimas žodžių per stala. 
Vienu momentu Chruščiov kai 
bedamas su Curran sušuko: 
,,Kaip jūs galite atidaryti bu 
vimą taip ir atstovauti darbi 
ninkus? Ar jūs norite diskusi 
jų, ar tai yra bazaras?” Tuo 
Tuo momentu Chruščiov buvo 
labai įsikarščiavęs ir baladojo 
į stalą).

IŠKELIAMAS GINKLŲ 
KLAUSIMAS

Carey: Štai čia yra nusigink 
lavimo klausimas (paduoda 
per stalą), kaip aš tai esu sure 
legavęs. Mes bijome, kad per 
mažai dėmesio kreipiama iš pu 
sės jūsų ir jūsų kolegų į kont 
rolės ir inspekcijos klausimą.

Chruščiov: Aš noriu pasaky 
ti jums, džentelmenai, kad kol 
Amerika demonstruos savo pa 
žiūras iš augšto (žiūrės iš augš 
to) į kitas tautas, tai negali bū 
ti susitarimo.

Curran: Mes turėtume kai 
bėti čionai rimtai, protingai, 
bet mes čia kalbame ne rimtai. 
Aš nenorėčiau būti sumaišo 
mas su valstybės (statesmen) 
pareigūnais. Aš esu darbinin 
kas ir kalbu už darbininkus ir 
aš esu tikras, kad ir kiti čia da 
gyvaujanti daro tą patį.

Rieve: (Iškelia socializmo 
klausimą atžvilgiu komunizmo 
ir specialiai apie viešą nuosavy 
bę kapitalistinėje sistemoje, pa 
brėždamas, kad socialė nuosa 
vybė atatinka augščiausiai for 
mai politinės demokratijos, 
kaip tai yra praktikoje — Skan 
dinavijoje).

Chruščiov: Taip yra skirtin 
gas supratimas tarp mūsų. Ka 
pitalistinės valstybės gali ture 
ti produkcijos nuosavybę, bet 
dėlto jos nesidaro socialistais.

Reuther: Tai yra daugiau 
nei laipsnio klausimas. Mes ma 
nome, kad šalis laisvame pa 
šaulyje arčiausiai yra prie de 
mokratinio socializmo — tai 
yra Izraelis. Tačiau Rusijos pa 
žiūros į Izraelį yra juo labjau 
nedraugiškos.

Chruščiov: Mes neturime to 
Jdo įrankio, kad galima būtų ma

Neleiskite

pirkite naujuosius

pinigams 
slysti pro 
jūsų pirštus...

CANADA SAVINGS BONDS
Tiems iš mūsų, kuriems sunkiai sekasi išlaikyti 
pinigus, tas yra patogus ir praktiškas taupymo bū 
das. KANADOS TAUPOMIEJI LAKŠTAI 
yra saugus investavimas su daugeliu pirmeny

$100 Lakštas gali būti jūsų per metus mokant po 
maždaug 29 et. į dieną.
PAVYZDYS Algalapio Atskaitymų laike 12 mene 
siti $ 100 Lakšto pirkimui (įsk. banko mokestį).

Kas
Kas savaitę pusmėnesį Kas mėnesį

$ 2.05 $ 4.27 $ 8.55
Faktini algų išmokėjimai gali skirtis nuo augščiau 
duodamos lentelės, pareinamai nuo darboviečių ai 
gų mokėjimo laiko. Kitų denominacijų Lakštų len 
telė galima išvesti iš augščiau duodamos.

KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS KASMET

bių. Kilus reikalui, jie gali būti inkasuojami 
kiekviename banke pilna jų nominaline verte su 
jų uždirbtais nuošimčiais. Jie yra lyg doleriai su 
pridėtais kuponais. Jie šiais metais yra geresni 
už bet kada buvusius.

PERKA PER VIENĄ MILIŪNĄ KANADIEČIŲ.

STEBĖKITE, KAIP
Denominacijos

JŪSŲ SANTAUPOS AUGA
Lakšto vertė su nuošimčiais

Per 1 m. Per 5 m.
Termin. 
po 9 m.

$ 100.00 $ 104.00 $ 122.75 $ 145.75

$ 500.00 $ 520.00 $ 613.75 $ 728.75

vo performuluotas, paliekant 
atviras duris, pasitraukusioms 
grupėms vėl grįžti į Vilką. Tos 
durys joms yra atviros nuo pat 
pasitraukimo, tačiau kaip šį 
slenkstį peržengti, su kokiais 
palsiūlymais susėsti prie bend 
ro stalo (nors vilniečiai du 
punktus nurodė), taip ir liko 
neišspręstu klausimu.

2) Visos VLIKe dalyvoujan 
čios grupės, delegacijų sūdė 
tin, turi įtraukti nors po viena 
iaunesnės kartos atstovą, ypač 
iš studentijos tarpo. Jau šioje 
sesijoje dalyvavę jaunesnio am 
žiaus delegatai įliejo naujo 
kraujo, naujų sumanymų į mū 
sų laisvės barą.

3) VLIK’as reikalingas ma 
žų reformų.

4) Susipažinimui su Tautos
Fondo veikla Kanadoje (nors 
ir čia ji nėra ideali, tačiau sėk 
mingiausia iš visų kraštu) ir 
bendrai vietos lietuvių gyveni 
mu, būtinos yra VLIK’o atsto 
vui, dalyvauti Krašto Tarybos 
suvažiavimuose, didesnėse
šventėse. K. B.
RUSAI YRA PASIGROBĘ 
daugelį vokiečių kultūros tur 
tų, be ko kita, Leningrade da 
bar yra Gėtės, Šilerio, Herde 
rio ir Klopštoko darbų rank 
raščių. Ten yra Šilerio dramos 
„Vilius Telis“ scenų rankraš 
čiai su Šilerio pastabomis, Ge 
tės laiškai ir kt.

Leningrade, Maskvoje ir kt. 
Rusijos centruose nemažiau 
yra ir iš Lietuvos išgrobtų kul 
tūrinių turtų. Be ko kita, ru 
sai pirmosios okupacijos metu 
iš Mokslo Akademijos rūmų 
(buv. Vrublevskio namų) yra 
išgrobę visą Lietuvos masonų 
archyvą. Bet tai tiktai lašas to, 
ką rusai yra iš Lietuvos išgro 
bę.
• Vilniuje gastroliavo Kauno 
muzikinis teatras. Sostinės žiū 
rovai susipažino su trim spėk 
takliais — B. Gorbulskio saty 
rine opera „Frank Kruk”, I. 
Kalmanto operete „Silva” ir 
K. Miliokerio operete „Studen 
tas elgeta“.
• Vilniaus radijas „Valandėlė 
je žemės ūkio darbuotojams“ 
nusiskundžia, kad kai kurie kol 
chozininkai labai nenoriai nau 
doja mašinas bulvėms kasti.



4 PSL. 1 N EPRIKLAUSOMA LIETUVA 1959. X. 28. — Nr. 44 (658)

A. Kuprevičiaus rečitalis
Ketvirtą jau kartą mūsų žy 

musis pianistas Andrius Kup 
revičius aplankė Montrealj ir 
jame gyvenantiems lietuviams 
suteikė dvejetą muzikinių pasi 
gerėjimo valandų.

Kiekvieną kartą, ir šį pasku 
tinį, mes galėjome iš jo kon 
certo išsinešti vis ką nors nau 
ja. Kas mus šį koncertą ypač 
nustebino, tai nepaprastai iš 
vystyta skambinimo technika. 
O tas dalykas yra tikras, kad 
be didelės technikos tobulas 
skambinimas nėra Įmanomas. 
Kiekvienam menininkui tech 
nika yra pirmasis dalykas. A. 
Kuprevičius techniką valdo to 
bulai. Tiktai reikėjo girdėti ir 
matyti, kaip jis pildė Liszto So 
natos (B-minor) Prestissimo 
dalį, — tai buvo kažkas ypatin 
gai fejeriška. Bendrai, ši So 
nata yra viena sunkiausių for 
tepiono literatūroje, kaip tik 
tai — dėl techniškųjų reikalą 
vimų. A. Kuprevičius visus sun 
kumus nugalėjo ir tartum juo 
komis, kas nustebino ir Mont 
realio didžiosios spaudos re 
cenzentus.

Antras dalykas, kuris visus 
(buvo gana daug ir ne lietu 
viškos publikos) nustebino, 
tai koncertanto ištvermingu 
mas, fizinė jėga, nes jis be per 
traukos skambino daugiau 
kaip pusantros valandos ir ne 
parodė nė mažiausio nuovar 
gio. Tai yra rekordiškas trenin 
go rezultatas. Ištvermė ir tech 
nika, žinoma, yra lygiagretūs 
dalykai. Tai yra didelio darbo 
pasekmė. Be ko kita, tai ir yra 
garantija, kad A. Kuprevičius 
turi visus duomenis kilti, ir mu 
zikos meno laiptais eiti augš 
tyn. Nes darbas yra laimėjimų 
pagrindas.

Gal dėl to jo techniškojo to 
bulumo jam statytini ir nema 
žiau rimti interpretaciniai rei 
kalavimai. Bet šiam tikslui rei 
kalingos būtinos sąlygos. Me 
nininkas prie kūrybos prieina, 
kaip dvasininkai prie altoria 
us — didžiuliu susikaupimu, 
skiriant šiam visą dėmesį ir iš 
anksto pasiruošiant. Gal A. 
Kuprevičius šį kartą neturėjo 
tokių sąlygų, nes nesunku bu 
vo pastebėti, kad nebuvo visai 
darnios pusiausvyros tarp jo 
technikos ir jo meniškos inter 
pretacijos. Gal dėl to ir publi 
koje jtatai atsilie'pė santūru 
mu, kai į koncertą buvo susi 
rinkusi tikrai muzikalioji ir 
bendrai kultūringa publika, ku 
ri myli meną, vertina ir brangi 
na kultūrines vertybes.

Šiam koncertui negalėjo pa 
dėti programa. Jeigu pradžiai 
buvo duotas fundamentalus da 
lykas (Liszto B-minor Sona 
ta), tai, sutrumpinus Šopeno 
etiudus, ir į galą prašėsi koks 

nors rundamentališkenis daly 
kas. Etiudai, skirti specialiems 
muzikos technikos uždavinia 
ms, ir lieka etiudais. Jie nuos 
tabiai gražūs, šopeniškai subti 
lūs, bet kada iš eilės duodami 
24, vis dėlto jie ir palieka etiu 
dų vaizdą. Tiktai kai kurie jų, 
išreikšti platesne forma, suda 
ro didesnių kūrinių įspūdį. Tat 
pusės įrašytų programon etiu 
dų būtų visiškai užtekę. Atro 
do, kad A. Kuprevičiui, kuris 
turi labai didelį, tiesiog — di 
džiulį, repertuarą, vietoje kitų 
dvylikos lengva buvo duoti 
fundamentališkesnį dalyką ir 
juo koncertą užbaigti. Ir ne 
žiūrint to, turėjome gerą kon 
certą, perpintą gausių, puikių, 
žvilgančių, momentų, augštai 
iškylančių virš gero koncertiš 
kūmo.

Žinoma, norint ypatingai 
koncertantą pakritikuoti, gali 
ma į koncerto salę ateiti (kaip į 
futbolo aikštę) su metrono 
mu ir su chronometru ir ameri 
konišku būdu užrekorduoti, 
kiek laiko kurį dalyką pianis 
tas skambino arba palyginti 
su kurio kito pianisto rekor 
dais, bet vis dėlto, baigiant, rei 
kia pasakyti, kad A. Kuprevi 
čiaus koncertas buvo Įdomus, 
o šį teigimą patvirtina ir šis 
faktas, kad apie dvi valandas 
publika dideliu atidumu ir pri 
kaustytų dėmesiu klausėsi kon 
certo, vykusio rekordišku bū 
du — be pertraukos. Koncer 
tantui už įdomų koncvertą mes 
esame dėkingi. J. Kardelis.
• 28 moterys. Šitokiu pavadi 
nimu nauja dr. Juozo Pruns 
kio knyga išėjo iš spaudos. 
Veikale pavaizduojami arti

puskapio moterų klystkeliai ir 
blaškymasis, jieškant tikrojo 
gyvenimo kelio ir prasmės.

• Maironio vardo šeštadieninė 
mokykla Brooklyne pradėjo 
darbą, bet turi nemažų morali 
nio pabūcižio sunkumų, nes tė 
vai nesupranta lietuviškosios 
mokyklos reikalingumo ir ne 
skatina mokinių Į mokslą.
• Dr. V. Bergas yra vidaus Ii 
gų instruktorius Ohio valsti 
jos universitete ir, be to, Co 
lumbus Medicinos Akademijų 
je patarėju, komiteto narys. 
Dr. V. Bergas yra vyras smui 
ko solistės Elenos Kuprevičiū 
tės.
• Lietuviškojo šilko dirbinių 
paroda neseniai įvyko Maskvo 
je. Parodoje buvo pateikta dau 
giau kaip 200 įvairių šilko pa 
vyzdžių. Paroda sujungta su 
gaminių pardavimu. Jau pirmą 
ją parodos dieną maskvietės nu 
pirko lietuviško šilko dirbinių 
už 330.000 rublių.
• Inž. B. Budginas su žmona 
išskrido atostogų Į Europą, iš 
Kalifornijos.

KULTURIVB^KKOjVIKA Seniausis pasaulyje choras
JURBARKUl SUĖJO

700 METŲ
Per kelerius metus pastatę 

daugiau kaip 100 individuali 
nių namų. Atsiradusios naujos 
gatvės: Taikos, Tulpės, Leli 
jos. Mieste esąs vienas kino te 
atras, dvi viešos bibliotekos, 
100 lovų ligoninė, vaikų darže 
lis ir lopšelis, gimdymo namai. 
Baigiama statyti (šalia parko) 
ir sekančių metų pradžioje bus 
perduota naudotis nauja 880 
vietų vidurinė mokykla. Da 
bar Jurbarke esą 52 mokyto 
jai, 22 gydytojai. Jurbarke vei 
kia linų apdirbimo fabrikas, lai 
vų remonto dirbtuvė ir kelios 
dešimtys kitų įvairių Įmonių 
buitiniams reikalams. E.

SYDNĖJAUS MOTERŲ 
SUSIRNIKIMAS

Įvyko Lietuvių Namuose. Lie 
tuvių Moterų Soc. Globos D- 
jos susirinkimą vedė šiai die 
nai išrinktoji pirmininkė p. 
Dryžienė, sekretoriavo p. Ra 
manauskienė. Buvo išklausyta 
valdybos pranešimų, išdisku 
tuota ir priimti teisininko L. 
Karvelio paruošti D-jos įsta 
tai ir aptarti kiti Įvairūs bėga 
mieji reikalai.

’27’ vilnoniai 
APATINAI BALTINIAI

Tai žiemipiai balti
niai, kurių niekas 
nepralenks jų šil
tumu, patvarumu 
ir nepaprasta jų 

verte.
Pasiūti specialiai 

patogiam nešiojimui 
iš vilnonės medžia

gos, duodančios 
pilną šilumą. 
Tai vertingas

Penmans išdirbinys. 
Galima gauti marš
kinių, kelnių ir uni
jos kostiumų vy

rams ir berniukams.
GARSŪS

•
nuo 1868 metų

27-FO-6

MELBURNO SOCIALINĖS 
GLOBOS

Moterų Draugijos metinis su 
sirinkimas įvyko Lietuvių Na 
muose, Thornbury, kur draugi 
ja turi savą būstinę ir prie ku 
rių Įgijimo jos nuo seniau pri 
sidėta. Teikta parama jos rei 
kalingiems tiek čia esantiems 
lietuviams, tiek Vokietijoje Ii 
kusiems ar Lenkijoje gyvenan 
tiems. Vasario 16 d. gimnazi 
jos neturtingiems mokiniams 
gydyti paskirta 50 svarų: Pu 
nsko lietuviams pasiųsta drabu 
?ių ir avalynės. Naujan komi 
tetan išrinktos ir pasiskirti pa 
reigomis šiaip: pirmininke V. 
Kuncaitienė, sekr. V. Kružie 
nė, ižd. A. Jakutienė, ligonių 
reikalų rūpintoja V. Kazlaus 
kienė ir parengimų E. Ziedie 
nė. Kontrolės Komisijon iš 

rinkta: E. Čypienė, S. Meiliu 
nienė ir A. Vingienė.
• Buv. teisingumo ministeris 
Alb. Likas dabar eina Augš 
čiausiojo teismo ir to teismo 
prezidjjumo pirmininko parei 
gas. Tai paskelbta Augšč. tary 
bos prezidiumo Įsaku rugsėjo 
22 d. (Teisingumo minister! 
ja, kaip žinoma, prieš kurį lai 
ką panaikinta).

„PIRMYN“
mini auksinį savo jubilėjų

Sueina 50 metų, kai Jungti 
nėse Amerikos Valstijose ir Ka 
uadoje koncertuoja ir ruošia 
spektaklius Čikagoje reziduo 
jas lietuvių choras „Pirmyn“. 
Tai yra reikšmingiausios su 
kaktuvės, gal vienintelės visa 
n:e pasaulyje.

Pirmyn choras per 50 metų 
yra daug pasidarbavęs, dalyva 
ves daugelyje svarbių parengi 
mų, švenčių; yra laimėjęs ir 
atžymėjimų, kaip 1941 metais 
Čikagos Įmuzikos festivalyje, 
kur laimėjo pirmąją vietą; 19 
33—34 metais yra dalyvavęs 
Pasaulinėje parodoje, kuri vy 
ko Čikagoje; yra dalyvavęs 
Dainų dainose. Veik kasmet 
choras dalyvauja Vasario 16 
minėjime, dažnai SLA šuva 
žiavimuose, Dariaus ir Girėno 
minėjimuose ir tt.

Viena svarbiųjų choro dar 
bo sričių — statymas opere 
čių lietuvių kalba. Su operetė 
mis choras yra plačiai apvaži 
nėjęs JAV ir Kanados didžia 
sias kolonijas (gaila, ligšiol ne 
pavyksta atvykti Į Montreiį).

Pirmyn yra vienintelis cho 
ras, kuris iš Amerikos buvo 
nuvykęs į Lietuvą, kur 1938 
metais yra apvažinėjęs su kon 
certais visą Lietuvą. Lietuvos 
žmonės gražiai prisimena Pir 
myn koncertus, kuriems vado 
vavo nenuilstamas choro vado 
vas Kazys Steponavičius.

Muzikas Kazys Stcponavi 
čius kuris yra pasižymėjęs 
kaip choro ir operetės dirigen 
tas ir vadovas, yra vienas veik 
liųjų Amerikos lietuvių muzi 
kų, kuris pastoviai dirba su 
choru ir visada yra gyvos ini 
ciatyvos, visada chorui randa 
gražių sumanymų ir savo dar 
bu palaiko chorą gyvybingą ir 
veiklų.

Suminėti faktai rodo, kad 
Pirmyn choras ir ateityje bus 
gyvas ir veiklus, — todėl jam 
nuoširdžiai reikia palinkėti II 
giausių metų ir geriausios sėk 
mės Lietuvių tautos garbei ir 
gerovei. J. K.

MELBURNO LIETUVIŲ 
KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Išsamų klubo veiklos prane 
Šimą padarė klubo pirmininkas 
L. Barkus. Jis konstatavo ma 
lonų faktą, kad Lietuvių Na 
mais jau naudojasi nemažas or 
ganizacijų skaičius: Lituanisti 
niai Kursai su žurnalizmo sky 
riumi, Socialinės Moterų Gio 
bos Dr-ja, Sporto Klubas „Var 
pas“, Skautų Tuntas „Džiu 
gas“ su padaliniais, Karių Ve 
teranų D-ja „Ramovė“, Kultu 
ros Fondo Melburno skyrius ir

Dainos sambūris. Čia išminėtų 
organizacijų vardai rodo, kad 
Lietuvių Namai jau p»r pir 
mus savo egzistavimo metus 
Įrodė jų reikalingumą. Melbur 
no Lietuvių Namų duiys atda 
ros visiems lietuviams ir jų oi 
ganizacijoms. Visi yra mieli ir 
laukiami.

Sąmata priimta skinant, 
kiek sąlygos leis, daugiau lėšų 
Lietuvių Namų tobulinimui.

BANKSTOWNO APYLIN 
KĖS KULTŪROS TARYBA 

PRADĖJO DARBĄ
Bankstowno Lietuvių Na 

muose įvyko pirmasis Apylin 
kės Kultūros Tarybos posėdis, 
kurj atidarė Apylinkės Valdy 
bos kultūros reikalų vadovė p. 
G. Hornienė. Tarybos nariai 
pasiskirstė pareigomis: G. Hor 
inenė — pirmininkė, J. Zinkus 
— viep. (informacija ir savait 
galio mokyklos reikalai), Br. 
Žalys — sekr., M. Šumskas — 
parengimų ir A. Bučinskas — 
bibliotekos. Posėdis praėjo dar 
bingoje nuotaikoje. Pasiryžta 
metų eigoje suorganizuoti eilė 
parengimų, parodų ir pan. Bib 
liotekos sudarymas ir tvarky 
mas jau beveik įpusėjo. Nau 
jai sudaryta tautinių šokių 
grupė, vadovaujama A. Berno 
taitės.

MELBURNO LITUANISTI
NIAI KURSAI “

M. Lituanistiniai kursai pra 
dėjo dirbti 1952 m. rugpjūčio 
mėnesį.

Dabar kursuose yra apie 40 
lankytojų, ir juose dirba 8 mo 
kytojai. E. žižienė yra kursų 
vedėja. Lankytojai sudalinti į 
dvi grupes — vyresniųjų ir jau 
nesniųjų. Vyresnieji kursus lan 
ko ketvirtus metus, ir Vasario 
Šešioliktos šventės proga bus 
įteikti baigusiems pažymėji 
mai. Prie kursų veikia dar pa 
rengiamoji jaunių klasė.

Pamokos būna šeštadieniais.
Kursuose mokoma lietuvių 

kalbos, Lietuvos istorijos, ge 
ografijos, literatūros ir lietu 
viškų dainų.

• Kaune, Rotušės aikštėje Nr. 
13, architektūriniame XVII a. 
pastate veikia literatūrinis mu 
zėjus. Jame atidarytas naujas 
skyrius, pasakojantis apie XX 
a. pradžios lietuvių prozos ats 
tovą Juozą Tumą-Vaižgantą.

• Pirmą kartą su 4 dainomis 
Bankstowno (Australija) na 
muose pasirodė skt. A. Pluko 
vadovaujamas vyrų oktetas,^ \ 
palikęs klausytojams gražiau
šią įspūdį.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

PENKIOLIKTOJI DALIS — PABAIGA
37.
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Daktaras su Vasia į Maskvą atėjo 1922 metų pavasarį, 

pradžioje NEPo. Laikėsi šiltos aiškios dienos. Saules dc 
mės, atspindėtos auksinių Kristaus Išganytojo bokštų, krito 
ant keturkampiais tašytais akmenimis grįstos, plyšiuose apau 
gusios žole, aikštės.

NEPo metu buvo nuimtas draudimas nuo privataus vers 
lo ir griežtai ribotuose rėmuose buvo leista laisva prekyba. 
Buvo daromi sandėriai senienų prekybos ribose rinkose. Ne 
užaugiškas miestas, kuriuo buvo daromi sandėriai, vystė spe 
kuliaciją ir vedė į nusikaltimus. Smulki verslininkų preky 
ba nesudarė nieko nauja, nieko esmingo nedavė ir nieko mies 
tų ištuštėjimui nepridėjo. Dešimt kartų parduodami tą pat, 
kai kurie prigyveno turtus.

Kelių labai kuklių naminių bibliotekų savininkai tempe 
knygas iš savo spintų į kurią nors vieną vietą, davė miesto 
tarybai pareiškimus norį atidaryti viešą biblioteką, kuriai ir 
patalpas gaudavo. Iš liesų lentynų jie prekiavo knygomis.

Profesorių damos, ir anksčiau sunkiais laikais prekiavu 
sios slapta prieš įstatymus baltos duonos bandelėmis, dabar 
prekiavo atvirai kokioje nors buvusioje dviračių taisykloje. 
Jos pakeitė gaires, priėmė revoliuciją ir vietoje „taip“, arba 
„gerai", sakė „yra toks dalykas“.

Maskvoje Jurij Andrejevič pasakė:
— Reiks kas nors veikti, Vasia.
— Aš taip manau — mokytis.
— Tai saviame suprantama.
— Ir dar svajonė. Noriu motinėlės veidą, kol atsimenu, 

įrašyti.

— Labai gerai. Bet šitam tikslui reikia mokėti piešti. 
Ar tu kada nors bandei?

— Apraksine, kai dėdė nematydavo, anglim žaidžiau.
— Na ką gi. Geroje valandoje. Pabandykime.
Didelių gabumų Vasia, kaip pasirodė, neturi, bet ir vi 

dutinių užtenka imtis taikomojo meno. Dėka pažinčių, Ju 
rij Andrejevič įstatė Vašią į buvusią Strogonovų meno mo 
kyklą, iš kur jį perkėlė i poligrafinį fakultetą. Čia jis mokėsi 
litografinės technikos, tipografinio, knygų Įrišimo ir meniš 
ko jų apipavidalinimo.

Daktaras ir Vasia sujungė savo pastangas. Daktaras ra 
šė mažas knygeles Įvairiausiais klausimais, o Vasia mokyk 
loję jas spausdino egzaminų užskaitoms. Knygelės, spaus 
dinamos nedaugelyje egzempliorių, buvo pardavinėjamos su 
minėtose bukinistų krautuvėse.

Knygelėse buvo Jurijaus Andrejevičiaus filosofija, jo 
mediciniškųjų pažiūrų aiškinimas, ligos ir sveikatos budini 
mas, mintys apie transformizmą ir evoliuciją, apie asmeny 
bę, kaip biologinį asmenybės pagrindą, daktaro mintijimai 
apie istoriją ir religiją, labai artimi dėdės ir Simuškos minti 
ms, apybraižos Pugačiovo vietų, kuriose daktaras buvojo, Ju 
rijaus Andrejevičiaus eilėraščiai ir pasakojimai.

Daktaro raštai buvo parašyti prieinamai, lengvai, pasi 
kalbėjimų forma, tačiau gana tolimi nuo populiarizatoriško 
dėstymo, nes jie turėjo ginčytinų klausimų, laisvų minčių, ne 
pakankamai patikrintų, bet visada gerai išdėstytų ir origina 
lių. Knygelės buvo išperkamos. Knygos mylėtojų jos buvo 
vertinamos.

Tuo metu viskas tapo specialybe — eilių rašymas, me 
niškas vertimas. Apie viską rašė teorinius tyrimus, viskam 
steigė institutus. Įsikūrė įvairių rūšių Minties Rūmai, Me 
no idėjų Akademijos. Pusėje šių išpūstų įstaigų Jurij And 
rejevič buvo etatinis gydytojas.

Daktaras ir Vasia ilgą laiką draugavo ir gyveno drauge. 
Per tą laiką jie pakeitė daugelį kambarių ir pusiau sugriau 
tų kampų, dėl įvairių priežasčių netinkamų gyventi.

Sugrįžęs Maskvon, Jurij Andrejevič tuojau atsilankė 

Sivceve, namuose, į kuriuos, kaip jis sužinojo, jo artimieji, 
pravažiuodami Maskvą, nebuvo užsukę. Jų išsiuntimas vis 
ką pakeitė. Daktaro pasilikti sau kambariai buvo apgyven 
dinti, o iš jo paliktų daiktų niekas neišliko. Nuo Jurijaus 
Andrejevičiaus visi šalinosi, kaip nuo pavoijngo pažįstamo.

Markelis nuėjo i kalną ir Sivceve jo nebuvo. Jis buvo 
paskirtas komendantu į Mučnoj miestelį, kur jam su šeima 
buvo skirtas ir butas. Tačiau jis nusprendė gyventi sename 
kiemsargio name su molinėm girndjm, Įvestu vandentiekiu ir 
didele rusiška krosnim per visą kambarį. Visuose miestelio 
namuose žiemos metu sproginėjo vamzdžiai ir namai hkda 
vo be vandens ir apšildymo, o kiemsargio namely buvo šilta 
ir vanduo neužšaldavo.

Šituo metu daktaro santykiuose su Vasia įvyko didelėj 
permaina. Vasia nepaprastai išsivystė. Jis pradėjo galvoti™ 
ir kalbėti visai ne taip, kaip kalbėjo prie Pelgos upes Vere 
tennikuose. Revoliucijos paskelbtųjų tiesų matomumas ir 
pačių jų Įrodomasis aiškumas vis daugiau traukė jo dėmesį. 
Ne visai suprantama, vaizdinga daktaro kalba jam atrodė ne 
teisinga, pasmerkta, jaučiančia savo silnybę ir todėl nutols 
tančia nuo tiesos.

Daktaras vaikščiojo į Įvairias žinybas. Jis rūpinosi 
dviem dalykais: politiškai išteisinti savo Šeimą ir gauti teisę 
jai grįžti į tėvynę, ir sau rūpinosi užsienio paso gavimu iŠ 
vykti į užsieni atsigabenti savo žmoną ir vaikus iš Paryžiaus.

Vasia stebėjos, koki šalti ir nepaslankūs šie jo žygiai. 
Jurij Andrejevič pergreit nustatinėjo šių žygių nesėkmingu 
mą, perdaug tvirtai ir beveik su pasitenkinimu reiškė mintis 
apie jo pastangų bergždumą.

Vasia vis dažniau kaltino daktarą. Šis nepyko dei tei 
singų jo kaltinimų. Bet jo santykiai su Vasia gedo. Paga 
liau jie nutraukė draugystę ir išsiskyrė. Daktaras paliko Va 
šiai kambarį, kuriame jie abu gyveno, o pats persikėlė į Muč 
noj miestelį, kur visagalis Markelis jam išrūpino dal} buvu 
šio Sventickių buto, kambarį su vienu langu ir iškrypusią vir 
tuve su išėjimu į kiemą. Jurij Andrejevič čia persikėlė, už 
metė mediciną, pasidarė nevalyvas, nustojo susitikinėti su 
pažįstamais ir pradėjo skursti. D. b.
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NIAGAROS PUSIASALIS
GRANDIOZIŠKAI PASISEKUSI ŠVENTĖ! 

vių veikimas yra s.-priai 
čiamas jau visur.

Sveikinimus atsiuntė dauge 
lis vietovių bei asmenų. Pasvei 
kinimą bei palaiminimą atsiun 
tė labai gražiame rašte Popie 
žius Jonas.

Asmeniškai ^sveikino: Wel 
lando vardu K. Stankevičius, 
Port Colborne p. Simonaitis, 
Niagara Falls — S. Janušonis, 
Ročesterio p. Regina, Hamil 
tono — kun. Tadarauskas ir 
Toronto — kitas p. Regina, 
įteikęs dar gražią dovaną — 
100 dolerių čekį. •

Toliau sekė koncertas. Fil
muoju pasirodė sol. V. Verikai 
tis, paskui Ročesterio choras 
vadovaujamas muz. Strolios. 
Tiek V. Verikaitis, tiek cho 
ras padainavo nepaprastai gra 
žiai ir bysai bei plojimai nesi 
baigė. Sekė padėkos žodis, tar 
tas klebono kun. Bernabo Mi 
kalausko, buvo įteiktos gėlės 
visiems gražiai ir nuotaikingai 
plojant už taip gražiai atliktą 
darbą. Programa buvo trumpa, 
sklandžiai pranešta ir dar ge 
rokai prieš devynias prasidėjo 
pasilinksminimas tiek savo šau 
numu, tiek svečių įvairumu re 
tai kada taip pasisekęs.

Chorui paruoštos vakarienės 
metu buvo pasakyta kalbų ir 
iškeltas sumanymas pasikeisti 
meniniais pasirodymais tarp 
Ročesterio ir Toronto.

Muzikui Stroliai buvo pa 
reikšta daug komplimentų dėl 
gražių koncerte padainuotų 
naujų jo kūrinių.

Vietos spauda įsidėjo kun. 
B. Mikalausko nuotrauką ir ap 
rašymą lietuviškos parapijos.

Taip tapo atžymėta 10 metų 
lietuviško - religinio darbo su 
kaktis tuo nušviesdama kelią 
į dar gražesnę veiklą ateičiai.

Kor. «

Niagaros Pusiasalio parapi 
jos 10 metų sukakties šventės 
pasisekimas pralenkė visus 
spėliojimus ; buvo gausi žmo 
nių atžvilgiu. Ir tie žmonės bu 
vo iš visų kraštų: iš Bulalo, 
net Čikagos, iš Port Colborne, 
Wellando, Niagaros, Hamilto 
no, Toronto ir daugybe iš Ro 
česterio, iš kurio ir choras kon 
certui atvyko.

Toks didelis visų inteiasas 
mūsų veiklą šiame Niagaros 
Pusiasalyje padidina šios šven 
tės moralinį pasisekimą. Ypa 
tingai tas pasireiškė sekmadie 
nį, kada į pamaldas atvyko vys 
kūpąs McCarthy ir monsinjo 
ras McQeelan su asistentais. 
Vyskupas pasakė lietuviams 
pritaikytą pamokslą, parodyda 
mas nepaprastai gerą mūsų tau 

>s reikalų supratimą ir susido 
mėjimą. Po pamaldų vyskupas 
McCarthy asmeniškai pasisvei 
kino su visais pamaldose daly 
avvusiais lietuviais, kiekvie 
nam paduodamas ranką.

Vyskupui už šį žygį mūsų 
krašto lietuvybei parapijos var 
du padėką pareiškė komiteto 
pirmininkas S. Šetkus.

Pereinant prie šventes dėta 
lių, reikia pastebėti, kad Slova 
kų salė buvo pilnutė. Pagro 
jus ir pagiedojus lietuvių ir Ka 
nados himnus, atidarymo žodį 
pasakė Parapijos Komiteto pir 
mininkas ir paskaitai pakvietė 
svečią iš Toronto — Antaną 
tinkūna. Prelegentas labai gra 

žiai ir įdomiai iškėlė parapijų 
reikšmę Amerikoje ir Kanado 
je lietuvybės išlaikymui, pa 
brėždamas, kad parapijas ragi 
no kurti net Dr. J. Šliūpas pa 
ts nebūdamas gilių religinių įsi 
tikinimų žmogus. Prelegentas 
gale atkreipė dėmesį i faktą, 
kad Niagaros Pusiasalio lietu

jau

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys. 

Įrašykite į plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

''Home Recording Service)
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

ANTROSIOS DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO

2 0 0 0 Kalėdinių siuntinių be uždarbio 
Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padėkoti įvairiuose pasaulio kraš 
tuose gyvenantiems lietuviams už tą ypatingą paramą, kurio* mes esame sušilau 
kę per šiuos metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu mes vėl grįžta 
m e prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams pasiūlyti kaip dovaną be 
uždarbio 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.
Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duom nis, tam reikalui sudarėme 
kuo naudingiausius šitokius 2 skirtingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUN 
TINIUS:

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
To

2)
3)
4) 
To

NR. 2 SUDARO:
medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiunlapis,
medžiagos paltui,
pločio pamušalo, į
medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiškoms suknelėms,

3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
% jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui,
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, 
storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas, 
pora vyriškų vilnonių kojinių, 
pora moteriškų žieminių kojinių.
kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

$ 40.00, įskaitant visus mokesčius.
Svoris 11 svarų.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ
13 jardų vilnonės
3 jardai vilnonės
10 jardų dvigubo
10 jardų sunkios
kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

$ 79.C0, įskaitant visus mokesčius.
Svoris 22 svaiai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra eksportinės rūšies su „Made in 
England" įrašu ir pasirenkamos šitaip:

kostiumams — dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai mėlyna, arba ruda 
arba pilkšva,
paltams — tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, žalia arba kupranugario 
spalvos,
suknelėms — dideli taškai mėlyname, rudame arba gelsvame dugne.

1)

2)

Antroji JAV ir Kanados cho 
rų Dainų Šventė numatoma 
Čikagoje 1961 metais liepos m. 
2 d. Komitetas tiria ir jieško 
Čikagoje galimai geriausių pa 
talpų, pakankamai erdvių, tin 
karnai vėsinamų, galimai ge 
resnės akustikos.

Antrosios Dainų Šventės 
Komiteto, ALRK Vargoninin 
kų S-gos ir Lietuvių Muzikos 
Komisijos suderintų pastangų 
dėka jau spausdinamas reper 
tuaro I-sis sąsiuvinys (dainos 
mišriam chorui). Darbas vyk 
domas jau turint visos eilės 
chorų pažadus Dainų šventė 
je dalyvauti.

Šiuo . pranešimu kviečiame 
visus JAV ir Kanados lietuvių 
chorus Antrojoje Dainų Sven 
tėję dalyvauti ir jau dabar pra 
šome registruotis tos šventės 
Komitete, nurodant choro diri 
gento vardą ir pavardę, choro 
adresą ir dainininkų skaičių. 
Užsiregistravusiems chorams, 
kai tik bus atspausdintos gai 
dos bus 
mai.

Greta 
ro labai 
tėję pasirodymas ir jungtinio 
vyru bei jungtinio moterų cho 
rų. Bet čia reikia, kad kuo di 
dėsnis choristų skaičius tą re 
■'jertuaro dali parengtu. Todėl 
zisi pajėgieji mūsų chorai 1? 
bai prašomi neatsisakyti kad

siuntinėjamos nemoka

jungtinio mišraus cho 
praverstu Dainų Šven

LIETUVIŲ PROFESORIŲ 
DRAUGIJOS AMERIKOJE 

DEŠIMTMETIS
Išeivijoje lietuviai akademi 

kai, priklausę ar priklausą au 
gštųjų ir tam lygių mokyklų 
mokomajam personalui, yra su 
sibūrę į savo organizaciją — 
Lietuvių Profesorių Draugiją 
Amerikoje. Jos tikslas yra su 
burti lietuvius akademikus į sa 
vo organizaciją akademiniam 
profesiniam bei tautiniam soli 
darumo bendradarbiavimui, 
tarpusavinės pagalbos organi 
zavimui (turi savišalpos fon 
dą), skatinti lietuvius susido 
mėti mokslu, ypač kelti susido 
mėjimą lituanistika ir saugoti 
nepriklausomos Lietuvos augš 
tųjų mokyklų dvasines bei mo 
kslines vertybes bei tradicijas 
ir jas toliau ugdyti. Be to, LP 
DA siekia viešomis paskaito 
mis supažinti mūsų visuomenę 
su naujausiomis mokslo žinio 
mis, ruošti bei leisti mokslinių 
raštų apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą.

Pastaroji 1957 m. rinktoji 
LPDA Valdyba (Pirm. prof. 
M. Krikščiūnas, vicep. ir ižd. 
prof. St. Dįrmantas, sekr. ir 
koersp. prof. dr. Mot. Nasvy 
tis bei prof. Šimoliūnas (sėk 
mingai dėjo pastangas verbuo

Pranešimas Nr. 1. ti naujų narių Dr-jai. Be eili
, . , , niu posėdžiu bei atstovavimoir kaip nelengvo papndomo^.^ įvairiuose lietuviu tau 

darbo rengiant ir lygių balsų tigkJai kultūriniuose parengi 
lepei narą. muose ir net finansiškai nors

Repertuaro ir registracijos kuk]iom;s aukomis raremda 
reikalais prašome rašyti Antro ma Hetuviu tautini bp] kuitūri 
sios Dainų Šventes Komiteto nį veiki ‘ LPDA V-ba suor 

: generaliniam sekretoriui J.ganizavo vieša prof. M. Krikš 
reivenui ( o t . gįuno paruoštą paskaitą tema

įceio , .) Visata moderniojo mokslo švie
Netolima praeitis parodė, soje jr dabar baigia išleisti pro 

kad mūsų chorai ir visuomenefesoriaus Rukuižos paruoštą 
supranta ir įvertina Dainų prof. Povilo Matulionio Mono 
Šventės reikšmę. Tai teikia ko grafjja. prof. p. Matulionis 
mitetui pasitikėjimo kreiptis Į buvo Lietuvos gamtos ir ypa 
lietuviškąją visuomenę su prašiai mišku žinovas. Jo 100 me gas įnašas į lietuvių literatu 
šymu padėti kuo nuoširdžiau tn gimimo sukakčiai paminėti ra ir yra patartina kiekvienam 
siu pastangų tam, kad 1961 
metų Dainų Šventė kuo geriau 
šiai pasisektų.

Dainų Šventė yra chorų ii 
go darbo vaisius. Vardan šios: 
šventės tikslų kviečiame visus 
balsingus tautiečius jau dabar 
jungtis į Damų Šventėje daly 
vauti užsiregistravusius cho 
rus, papildyti tų chorų jėgas, 
kelti veiklumo dvasią. Dainų 
šventė bus mūsų tautinio pajė 
gurno liudytoju.

Antrosios JAV ir Kanados 
chorų Dainų Šventės Kom-tas.
• Ryšium su tarptautinės espe 
ranto kalbos sumanytojo Za 
menhofo 100 metų nuo jo gi 
mimo sukaktim, Kauno miesto 
vykd. komitetas nutarė Aly
taus gatvei grąžinti senąjį pava 
dinimą — Zamenhofo gatvė.

skiriamoji knyga turi turtin 
gus gražios Lietuvos gamtos ap 
rašymus su gausiais vaizdais, 
bei paties prof. P. Matulionio 
plačia biografiją su jo darbų 
aprašymais: knyga bus vertin

TAISAU 

televizim* jr r»din anarnlns 

Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

(Vietoj rašymo - pasikalbėkite
su savo artinaisiais!

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: 

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą j n e d ū ž t a m ą 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service) 

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q. LA 6-7521.

3)
Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos mes siunčiame oro paštu 
į bet kurį pasaulio kraštą.
Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti kiekvie 
nas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI VI 
SIEMS DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIE 
NAS ASMUO IŠ KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TO 
KIUS SIUNTINIUS (KIEKVIENOS RŪŠIES PO VIENĄ). Taip pat priimine 
sime po 1 dol. iš tų, kurie nori užsitikrinti sau KALĖDINĮ BE UŽDARBIO SIUN 
TINI, bet galutinio už sakymo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

MES GARANTUOJAME
1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 
tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, kad gavėjai Lietu 
voje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko primokėti.
4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal jų aprašymą ar re 
miantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
1A, Hunt Street 
London, W. 11 
Gt. Britain.

savo tėvynę mylinčiam lietu 
viui ją įsigyti. LPDA V-ba, su 
sitarus su tėvais Jėzuitais, ga 
vo pastovią patalpą sa zo posė 
džiams (2345 W. 56 Street), 
kurioje pradėjo organizuoti Ii 
tuanistinę ir mokslinę LPDA 
biblioteką. Valdyba kreipiasi 
į Dr-jos narius bei visus lietu 
viris, kurie turi vertingų kny 
gų, paaukoti organizuojamai 
mokslinei bibliotekai, kuri bus 
mokslu besidomintiems prieina 
ma.

Šiais metais sueina LPDA 
gyvavimo dešimtmetis: ji buvo

S. UMBRAS "S
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKU RŪBU SIUVĖJAS 

Jūsų senus kailinius paltus nudažome ir perdirbame į 
kailinius pamušalus.

2622 Wurtele St., Montreal. Tel. LA 1-4681

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė Rsmt. 

Tžd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Peik ved. P. V. Zubas 4-0224

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

S 259—3 Ave.,

18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

Ville LaSalle DO 6-9343 <<

įsteigta 1959 metais Čikagoje 
ir yra nepriklausomoje Lietu 
voje buvusios tokios organiza 
cijos tęsinys. Pirmasis LPDA 
V-bos pirm buvo prof. A.. Gy 
lys, 1952 m. jam pasitraukus 
iš tų pareigų, V-bos pirm, bu 
vo prof. P. Jonikas; tais pat me 
tais buvo sudaryta nauja V-ba, 
kurios pirmininku buvo proi. 
dr. Pr. Jucaitis. 1954 m. visuo 
tinis LPDA narių susirinki 
mas išrinko naują V-bą, ku 
rios pirmininku buvo išrinktas 
prof. Matas Krikščiūnas, kuris 
tose pareigose tebėra iki pasta 
rojo laiko. Visuotinį LPDA na 
rių suvažiavimą V-ba sušaukė 
1959 m. spalio 25 d. Jaunimo 
Centro name (5600 So. Clar 
mont Ave., Chicago). Suvažia 
vimo posėdžiai iki 5 vai. po pie 
tų. Nuo 5 vai. LPDA dešimt 
mečio minėjimo iškilmės su 
vaišėmis, didžiai įdomus moks 
linis filmas Arktikos Vaizdai

(iš Labradoro gamtos ir gy 
venimo).

LPDA V-bos kor. 
Dr. K. Gudaitis.

MEDICINOS NOBELIO 
PREMIJA

Šiemet paskirta dviem Ame 
rikos biochemikams už bran 
duolinės rūgšties biologinės 
sintezės susekimą, 42,500 dol.

Laureatai yra: Dr. Severo 
Ochoa, 54 metų, gimęs ir mo 
kslus baigęs Ispanijoj ir Dr. 
Arthur Kornberg, 41 metų, gi 
męs Brooklyne ir mokslus bai 
gęs Rochester, N. Y. Pirmasis 
profesoriauja New Yorko uni 
versiteto medicinos mokykloj, 
kitas — Stanford© universite 
te, Palo Alto, Cal.
• Lietuvių operos spektakliai 
Čikagoje įvyks 1960 m. kovo 
19, 20 ir 27 dienomis. Šį kartą 
bus statoma 4 veiksmų Verdi 
(opera „Trubadūras'’.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ 1R

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS 
DARBAS

MEDŽIAGOS

b Wwl ? 79 ir 81 St. Zotique St. E. 8
SlfehTel. CR 7-0051. MONTREAL. ?
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DR. V. TERCIJONAS

J.A.V. gydytojai ir jų veikla
3.

AMERIKOS GYDYTOJAI, GIMĘ LIETUVOJ, 
YRA PRANAŠESNI

Mano padarytas Amerikos 
(J- V.) gydytojų visuomeninin 
kų senos kartos sąrašas iodo, 
kad lietuvių bendruomenes gy 
venime ir spaudoj daugiausia 
pasižymėjo gimę Lietuvoj gy 
dytojai. Dr. Jonas Šliūpas už 
ima pirmą vietą Amerikos liet, 
gydytojų tarpe kaipo didelės 
iniciatyvos visuomenės veikė 
jas ir vaisingas rašytojas. Nors 
Mykolas Remeris sako kad J. 
Šliūpas nebuvo originalus, o 
daugiau kompiliacinis rašyto 
jas. Dauguma Amerikos lietu 
vių gydytojų, paminėtų mano 
sąraše, yra gimę Lietuvoj. Jų 
galvojimo būdas ne daug kuo 
skiriasi nuo Lietuvos gydyto 
jų to paties laikotarpio, dauge 
lis jų augo ir brendo „Aušros” 
ir „Varpo“ idėjų įtakoj, kiti 
dalyvavo 1905 m. revoliucijoj 
ir tie gydytojai ateiviai buvo ir 
pasiliko aktyviausi visuome 
nės ir tautiniam darbe. Gydy
tojai iš vietinių lietuvių čia gi 
mę ir augę tokios gyvos veik 
los lietuviškam darbe nerodo. 
Kaip ir daugeliui čia gimusių, 
jiems trūksta lietuvių dvasios 
ir lietuvių mokyklos auklėji 
mo, jie nesijaučia sąmoningi 
lietuviai ir nenori skirtis nuo 
tikrų amerikonų (Yankee). Iš 
imtį sudaro jau mirusi Dr. Balt 
rušaitienė, savo laiku žymi ra 
šytoja, ir „pirmutinis kūdikis 
gimęs New Yorke“, ir Dr. Al 
dona Šiūpaitė, Dr. Jono Šliūpo 
dukra.

Mano sudarytam Ameiikos 
lite, gydytojų sąraše yra 34 gy 
dytojai ir dantų gydytojai. Iš 
jų 2 gimę 1860—1869: Jonas 
Šliūpas (1861—1944) ir Juo 
zas Andziulaitis (1864 — 
1916), abu mirę. Penki gimę 
tarp 1870—1879 m.: Andrius 
Graičiūnas (1870—1952), An 
tanas Bacevičius (1871 — 
1937), Antanas Rutkauskas 
(1872—1947) Johana Baltru 
šaitienė (1873—1950), Pranas 
Matulaitis (Dr. M. Lait) (18 
76—1951). Jie visi mirę. Skait 
lingiausia yra 16 gydytojų gru 
pė, gimusių tarp 1880—1889: 
išskyrus Dr. A. Šliūpaitę, visi 
kiti gimė Lietuvoj. Šitai gru 
pei priklauso: Jonas Jonikaitis 
(1881—1942), Juozas Jonikai 
tis (?—1922), Kazys J. Myko 
laitis (1884 — 1942), Jonas 
Valiukas (1883—), Jonas Mi 
sevičius (Message) (1884—). 
Jonais Kaškaitis (1885—), E. 
G. Klimas (1888—1937), Ka 
zvs Drangelis (1888—), Anta 
nas Montvidas (1887—), Anta 
nas Karalius (1888 — 1932), 
Algirdas Margeris (1888—), 
Domininkas Pilka (188—), Al

dona Šliūpaitė (1886—), Anta 
nas Žimontas (1882—1949), 
Antanas Žymantas (?), Stepo 
nas Biežis (1889—). Šita gru 
pė turi daugiausia pasižymėju 
siu visuomeniniam ir tauti 
niam darbe gydytojų. Jie gale 
tų būt pasididžiavimu ne tik 
mažai šio krašto lietuvių bend 
ruomenei, bet ir didesnėm tau 
tom, tik gaila, kad jie piiartė 
jo toki amžių, kada žmogus 
traukiasi iš aktyvaus visuome 
ninio gyvenimo.

Gydytojų, gimusių tarp 18 
90—1899 m. yra 8, išskyrus 
Dr. Paulionį ir gal Dr. Bučnį, 
kiti gimę Lietuvoj. Jie pasižy 
mi veikla, bet jų skaičius du 
kart mažesnis už dešimtmeti 
1880—1889. Čie priskiriami: 
Kazys Čerys (1890 — 1925), 
Mykolas Devenis (1891—), d. 
g. Bladas Vencius 1891—), d. 
g. Antanas Petriką (1891—), 
Pranas Žuravlis (Zurwell) 
(1892—), Jonas Bučms (18 
92—), A. Račkus (1893—), J. 
Paulionis (1894—).

Gimusių tarp 1900 — 1909 
yra tik 3 gydytojai; du gimė 
Amerikoj, trečias Dr. Bruno 
Zubrickas — Lietuvoj, 1902 
m.; jis gydė Dr. K. Gumų ir 
aprašė jo paskutinę ligą ir mir 
tį. Kiti du: Pranas Vaišnora 
(Frank Weiksner) (1901—19 
51) ir Andrius J. Akelaitis 
(1904—1955). Be abejonės jau 
nų lietuvių gydytojų čia girnų 
šių yra daug daugiau, bet jie 
jaučiasi kaip tikri amerikonai, 
o ne lietuviai, jie mažai ar vi 
sai nedalyvauja lietuvių gyve 
nime ir jų vardai kaip lietuvių 
nėra plačiai žinomi.

Naujo gydytojų prieauglio 
šiam krašte davė DP gydyto 
jai, kurių tikras skaičius neži 
nomas, bet siekia apie 350. Jie 
atvykę iš Europos pagal DP 
Act’ą padidino neskaitlingą 
Amerikos lietuvių gydytojų 
šeimą ir įliejo naujų jėgų į gęs 
tantį lietuvių tautinį gyveni 
mą. Šio krašto gydytojo darbo 
sąlygos dažnai jį verčia būti 
siauro tipo profesionalu, kurs 
beveik neturi laisvo laiko visuo 
meninei ir tautinei veiklai. 
Kaip spėja čionykščio gyveni 
mo stebėtojai, lietuviai gydyto 
jai, kaip ir kiti DP, gali sulėti 
nt keliem dešimtmečiam suame 
rikonėjimą ir galutinę lietuvių 
asimiliaciją.

Amerikos Lietuvių Gydyto 
jų S-gos didelis nuopelnas, 
kad ji stengėsi apjungti senus 
ir naujus ateivius gydytojus į 
vieną organizaciją, kad nerei 
kėjo steigt kitos draugijos, o 
tik perorganizavo seną, nuo

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja 
dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.
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1912 metų veikiančią Dr-ją ir 
jos įstatus pritaikė šių dienų 
reikalavimam. Tokio dviejų 
skirtingų kartų gydytojų oend 
radarbiavimo nematom kituo 
se JAV miestuose, — New Yor 
ke; Clevelande, Bostone, tik 
Chicaga davė gražų pavyzdį.

GYDYTOJŲ VISUOMENIŠ 
KAS PASYVUMAS,

kurį matom mūsų di augi jų 
veikloj, yra pastebėtas ir kitų. 
Taip pavyzdžiui 1957 m. „Ai 
dų” N. 5 yra J. Alaušiaus st 
raipsnis „Lietuvių Kultūros 
Kongresą sveikinant“, kur kai 
bedamas apie mecenatus ir jų 
užduotį palaikyt tautinę kultu 
ra, autorius sako: „Jau yra mū 
sų tarpe pakankamai žmonių, 
galinčių ir privalančių mecena 
tiškai įsipareigoti. Gausiai tu
rime gydytojų, kurių dauguma 
yra labai gerai įsikūrę. Užuot, 
tačiau, radę mūsų gydytojus 
kultūros mecenatais, neran 
dam jų ten, kur visus kitus 
randam. Išimčių, daugiau ar
mažiau šviesių, yra visur. Bet, 
apskritai imant, daugelis mū 
sų gydytojų priklauso prie tų 
„kitų“, kuriuose ir intehgenti 
nius ir tautinius polėkius ne 
gailestingai nustelbia „gero gy 
venimo“ troškimas. Sunku tie
siog tikėti, kad dar taip nese 
niai gydytojo vardas siejosi su 
idealistiniu tarnavimu savo
žmonėm ir savo tautai. Basa 
navičius, Kudirka, Šliūpas, 
Grinius, Staugaitis, Bagdonas 
ir eilė kitų buvo taip pat gydy 
tojai. Turėtų teisės gydytojai 
iais didžiuotis ir šiandien, bet 
šiai teisei įgvti reikia patiem, 
bent iš tolo, bent šiek tiek sek 
ti jų pavvzdi“. Iš tos ištraukos 
matom, kad gydytojai, kurių 
užduotis palaikyt kitų sveika
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BELLAZZI-LAMY, INC |
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale,

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
' Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. 
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LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS i i 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis ’

per Janiną ADOMONIENĘ. a

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 6 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, V) 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. a

Užsakymai iš kitur primami paštu. «■
Siuntiniai pilnai apdrausti. jKreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.‘ ii-.- ?- v.-r'-r-'x.-'-'! ** <■,-*. ■ į -io e ne < r'
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 A. NOR K ELI Č NAS I

Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. I

VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. |6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. |
12 metų patyrimas. 
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| mūsų ^sportas
VEDA KAZYS BARONAS
AKSTINO VARDO VIRŠUKALNĖ

valiečius 87 :67 pasekme.
— Po Kauno Politechnikos 

Instituto moterų krepšinio ko 
mandos viešnagės Lenkijoje, 
vilniškiame dvisavaitiniame 
sporto laikraštyje, žaidėja G. 
Sviderskaitė aprašė tuos įspū 
džius, skirdama daug vietos ne 
tik sportui, bet ir propagandai.

— Šilutės rajone kolūkines 
derliaus šventės metu {vyko 
tarprajoninės jojimo varžybos. 
Kliūtinį jojimą laimėjo A. Ku 
bilius iš Pabėgių, o 1200 m pir 
masiS įveikė Ališkevičius su 
žirgu Zemfyras.

TRUMPAI Iš VISUR.

Kauno Tiesa atspausdino 
KirGizijos valstybinio kūno 
kultūros instituto slidinėjimo 
ir alpinizmo katedros vedėjo 
Alimo Romanovo laišką, kuria 
r.:e autorius rašo, kad jis buvęs 
artimas draugas žuvusio Gedi 
mino Akstino, nes kartu baigę 

♦i Leningrado kūno kultūros ins 
t;fUtą. Gedimino paveiktas, Ro 
Ivanovas susidotnėjU alpiniz 
mu. Su lietuv.iu jis turėjo štur 
muoti 1960 m. Tian-Šanį, ir G. 
Akstinui yra dėkingas už iš 
gelbėtą gyvybę kalnuose. Kaip 
rašo Romanov, 1953-54 m. m. 
Gediminas dirbo Frunzėje. Kir 
gizijos alpinistai jį prisimena

::

::!
tą ir gyvybę, patys mažai duo 
da pavyzdžių, kur jie stiprina 
lietuviškos minties ir dvasios 
gyvybingumą.

Kalbant apie Amerikos lie 
tuvio gydytojo visuomeninį 
darbą, reikia pabrėžti, kad jis 
turi sutikti su Dr. Vinco Ku
dirkos statomais inteligentijai 
reikalavimais: gerai apsigink 
lavus medicinos žiniomis, neuž 
sidaryt vienoj siauroj gydyto 
jo specialybėj, o sykiu kelti vie 
šas apšvietimas, politinis tau 
tos išsilavinimas, būti uoliu 
liaudies švietėju, tautinio susi 
pratimo žadintoju.

Konkretizuojant Amerikos

LIETUVIO GYDYTOJO 
PRIEDERMĖS SAVO TAU 

TOS ATŽVILGIU,
mes privalom turėt pries akis,

kaip kupiną gyvenimo džiaugs 
mo, tyrą kaip kristalas, ener 
gingą ir kuklų vyrą, mylintį 
Lietuvą ir Kauną. Apie meilę 
Lietuvai jis rašęs Romanovui 
laiške, kartu pranešdamas, kad 
laimingu būdu dirbo sava 
me krašte. Svarbiausia Roma 
novo laiško dalis yra pabaiga, 
kurioje jis praneša, kad spalio 
mėnesį kopk su ekspedicija į 
Tian-Šanį ir viena iš viršūnių, 
ant kurios dar neatsistojo žmo 
gaus koja, bus pavadinta Gedi 
mino Akstino vardo viršūkel

— Futbolo rungtynėse Leiy 
kija įveikė Suomiją 3:1, o Buk 
garija — Prancūziją 1 :0.

— Naują pasaulio šuolio į 
augštį rekordą atsiekė rumune 
Balai, peršokusi 1,84 m augšti.

— D. Britanijos pussunkaus 
svorio meisteris I. Durelle, pa 
sirašė sutartį susitikimui su Ka 
nados meisteriu sunkiame svo 
ryje, kroatų kilmės boksinin 
ku Čuvalo. Rungtynės įvyks 
Toronte, lapkričio mėnesį.

— Kanados futbolo taurės 
baigminis susitikimas įvyksta

sovietinės Rusijos vykdomą 
Lietuvos naikinimą. Jeigu ne 
priklausomoj Lietuvoj kasmet 
turėjom 25,000 mūsų tautos 
prieauglio, o per 20 metų viso 
aipe 500,000, tai karo ir okupa

ne.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos A klasės futbolo 

pirmenybių lentelės pirmoje 
vietoje yra Vilniaus Spartakas

-off. Rytinėje pusėje kandida 
Toronte lapkričio 28 d. Šiuo 
metu pradedami taip vad. play 
mui su Hamiltono komanda, 
tai dar nėra aiškūs susitiki 
tuo tarpu vakaruose Winnipe

cijų metu dėl masinių trėmi 
,mų nustojom apie 300,000 (K. 
Pakštas), o sulig kitų duome 
nų apie 800,000. Rusų kolonis 
tų skaičius dabartinėj Lietu 
voj jau siekia 15%, o didės 
niuos miestuos kaip Vilnius ru

prieš Šiaulių Elnią. Paskutinė 
je vietoje — Klaipėdos Aud 
ra.

— Derliaus šventės proga 
Vabalninke įvyko tarprajoni 
nis krepšinio turnyras. Baig 
mėje šeimininkai nugalėjo pas

go priešu gali būti Vancouve 
ris, Edmontonas ir Calgary. 
Visos komandos, dalyvavusios 
pirmenybėse išsirinko ir savo 
gražuoles, kurios taip pat To 
ronte varžysis „Miss Grey 
Cup 1959“ vardui gauti.

sai sudaro 54% visų gyvento 
jų, o lietuviai tik 33%; tas pa 
ts rusų dominavimas Klaipė
doj, kur jie sudaro 50% visų 
gyventojų (sulig K. Pakšto 
duomenų).

Nors mūsų propaganda skel 
bia, kad okupuotoj Lietuvoj 
sveikatos reikalai augštai sto 
vi, bet jei kas ten daroma, tai 
ne mūsų tautos gerovei, o vyk 
dant bendrą rusų kolonizacini 
planą. Lietuviam yra palikta 
galimybė gyventi tik Sibire ir

DOVANŲ SIUNTINIAI J 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. Manfreed Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir kabiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma V

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.
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DE LUXE DRY CLEANERSf
117—6th AVENUE, LACHINE |

IME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS | 
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į STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON

Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 
I mašinos, laikrodžiai ir kt.

per 
Lithuanian Trading Co. London, England.Montrealyje Atstovas 

Aug. M Y L Ė 
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. 

Tel. UN 1-1176. 
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. 

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

Mosklo-Technikos naujienos
PASSAMAQUODY GALI GAMINTI ELEKTRĄ

Inžinieriai baigė tyrinėti 
Passamaquody įlankos vande 
nis Maine valstijos ir New Bru 
nswick provincijos pakraščiuo 
se ir priėjo prie išvados, kad 
ten galima pastatyti elektrinę, 
kuri naudotų jūros vandens pa 
kilimus ir atoslūgius elektrai 
gaminti. Elektros stotis su pa 
gelbine stotimi ant St. John 
upės, kaštuotų 687 milionus 
dolerių. Stotis galėtų gaginti 
apie pusantro miliono knovat 
valandų elektros.

RAKETA SATELITUI 
NUMUŠTI

JAV bombonešis B-47 palei 
do virš Atlanto balistinę rakė 
tą kryptimi satelito, kuris bu 
vo paleistas anksčiau. Raketa 
150 mlyių augštyje priaitėjo 
prie satelito, o paskui nusilei 
do į Atlantą už 1000 mylių.

Laikoma, kad pasisekė pada
ryti ginklą, kuriuo galima nu 

kituose Azijos plotuose, bet 
ne savam krašte. Dabartinį ru 
sų imperializmą gerai atsklei 
džia jų darbai M. Lietuvoj, ku 
rią jie pavertė Kaliningrado 
sritim, o vietinius gyventojus, 
neskiriant lietuivų, ištrėmė. Ko
kia turi būti mūsų reakcija ma 
tant tokį masinį tautos naikini 
mą? Daugiau bus.
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šauti satelitus. Šį kartą neno 
reta satelito nušauti, tiktai da 
ryta bandymas, kuris laikomas 
pasisekusiu.

„PLIENINIS STIKLAS”
Saksonijos Zebnico miesto 

stiklo fabriko moksliniam ko 
lektyvui pavyko gauti iš stikli 
nio šilko ir dirbtinės dervos 
„poliesteo“, visiškai naują me 
džiagą, žymiai stipresnę negu 
plienas. Įdomu tai, kad ji net 
dvigubai lengvesnė už plieną. 
Be to, naujoji medžiaga išlai 
ko temperatūrą iki 250 1. C. 
Tačiau pati įdomiausia medžią 
gos savybė — jos nepaprastas 
stiprumas. Jeigu -paimsime 1 
cm2 skerspiūvio naujosios me/ 
džiagos virbalą ir jį tempsime* 
tai jis atlaikys 9200 kg. Tuo 
tarpu tokio paties storio plieni 
nis virbalas atlaiko tik 6400 
kg-

„Stikloplienas” žada padary 
ti perversmą statyboje bei ma 
šinų gamyboje. Iš jo puikiau 
šiai bus galima gaminti for 
mas, sijas, langų rėmus, vo 
nias, vandentiekio ir dujų va 
mzdžius, stulpus, pagaliau sta 
tyti ištisus gyvenamuosius na 
mus ir kt. Nėra abejonės, kad
minėtoji medžiaga bus pritai 
kyta ir lėktuvų bei kitų maši 
nų gamyboje.

Dr. Roman Pniewski j 
laugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose $ 
Zidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

<< Daugiametė
U Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
g 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. ?
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I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai ; [ 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
;Į SAV. K. KIAUS AS ir J. ŠI AUčl U LIS
; ' yra tos srities specialistai su 22 metų praktika ' [
; ' Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
' Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, ' ;
[ Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. į Į

į©©©©®®©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©®®©©©©©#
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Prieš VI Kanados Lietuvių 
Dieną spaudoje buvo pasisaky 
mų ir raštų, kuriais norėta at 
kreipti šventės rengėjų dėme 
sį į kai kuriuos dalykus. Vie 
nas tokių pasisąkymų Stp. Šet 
kaus tilpęs 1959 m. „Nepr. Lie 
tuvos” Nr. 26 sugestionavo, 
kad reiktų jieškoti kelių pakeis 
ti metraščio leidimo būdą, ku 
ris paimąs didžiausią dalį šven 
tės pajamų. Tam teigimui pa 
iliustruoti padavė skaičius, 
kad po V Lietuvių Dienos Nia 
garoje 1957 m. liko neišparduo 
ta metraščio apie 800 egz., o 
pačio metraščio išleidimas kas 
tavęs arti 2,5 tūkstančio dol. 
ir nepateisinęs įdedamo pini

liko

met 
dol.

i TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA“. | 
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičiu paskolos iš

7% iki 50% turto vertės. ;įį
;į; Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta. lį;

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. » 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus « 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si2—2

:i; vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
g Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. «

LONDON, Ont

dar 
VI 
pro 
164

k Tačiau švenčių rengėjai me 
tai iš metų nežiūrint nemažų iš 
laidų, metraštį leidžia turėda 
mi tikslo, kad ir kronikinio po 
būdžio žinios apie lietuvių ko 
lonijas rastų vietos viename 
leidinyje ir duotų apytikri vaiz 
dą apie dirbamą lietuvišką 
bą atskirose vietovėse. Ir 
Kanados Lietuvių Dienos 
ga buvo išleistas metraštis
pusi, dydžio, talpinąs 78 nuot 
raukas bei duodąs aprašymus 
iš 19 lietuvių kolonijų. Elgian 
tis labai taupiai ir didžiąją iš 
laidu dalį padengus surinktais 
skelbimais, šio metraščio išlei 
/:mas pareikalavo ne taip jau 
į Jelės sumos, nežiūrint, kad 
anglams svečiams buvo išleis 
tas specialus leidinėlis „Soviet 
-German Pact of 1939 and Lit 
huania“, parašytas Dr. V. Kri 
vieko.

Kaip jau minėta, spausdini 
mo išlaidoms sumažinti metraš 

čio 38 pusi, buvo paskirti ap 
mokamiems skelbimams. Skel 
bimai buvo gauti iš Hamiltono 
(didžiausia dalis), Toronto 9, 
Edmontono 3 ir Fort William 
1. Čia nuoširdžiai pasidarbavo 
skelbimų rinkėjai, kurie padėjo 
surinkti toki gražų skelbimų 
skaičių, būtent 71. Už išspaus

DĖL LIETUVIŲ DIENŲ METRAŠČIO
dintus skelbimus gauta paja 
mų 1.108 dol. ir tiktai vienas 
skelbimas 10 dol. vertės 
neapmokėtas.

Be to po šventei likęs 
rašti pardavinėjamas po 1
už knygą ir atskiros lietuvių 
kolonijos išplatino: Sudbury 
10 egz., Fort William 5 egz., 
Vancouver 15 egz., Winnipeg 
30 egz. (papildomai dar išsiųs 
to 20 egz. platinimui), Edmon 
ton 10 egz., Calgary 15 egz., 
atskirais egzemplioriais par 
duota 6. Viso gauta uz parduo 
tą metraštį 96 dol. 
gautas pajamas už skelbimus 
1.108 dol. gaunasi iš viso 1. 
204 dol.

Išlaidos padarytos tokios: 
Atspausdinimas metraščio 
1.400 egz., brošiūros anglų kai 
ba 1.000 egz. ir iškilmingo ak 
to-koncerto programų 1.662.32 
dol. išmokėtas komisas skelbi 
mų rinkėjams 171.50 dol., met 
raščio redagavimo, raštinės bei 
skelbimų pinigų surinkimo iš 
laidos 132.28 dol. Viso išlaidų 
1.966.10, gi pajamos yra 1.204 
dol., tad metraščio su visais 
priedais atspausdinimas faktiš 
kai kainavo 762.10 dol. Taigi 
suma ne tokia jau didelė ir met 
raštis pateisina įdėtas išlaidas.

VI Kanados Lietuvių Die 
nos metraštis yra visas išsibai 
gęs ir pardavimui daugiau ne 
bėra ir ta baimė, kad metraš 
čio liekančios krūvos po kiek 
vienos šventės, yra be pagrin 
do. Kas pavėlavo anksčiau įsi 
gyti metraštį, dabar išsibaigus 
atsargai nebegalės jo nusipirk 
ti. Tarp kitko metraštis buvo 
nusiųstas Acadie University, 
kurio Prezidentas Matson Kir 
conell kiekvienais metais pa 
ruošia bibliografiją svetimomis 
kalbomis išleistų leidinių Ka 
nadoje. Išsiųstas taipgi Taut i 
nei bibliotekai Ottavoje, o Pi 
lietybės ir Imigracijos Ministe 
rija papi paprašė prisiųsti met

Pridėjus
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raštį savo dokumentacijos sek 
cijai, kas ir buvo išsiųsta.

REIKIA PATIKSLINTI
spaudoje kartojamą neteisingą 
St. Bakšio žinutę, tilpusią str 
aipsnyje „VI L,D Hamiltone 
praėjus” bei kitose jo korespon 
dencijose, kad Pirmoje Kana 
dos Lietuvių Dienoje Hamilto 
ne 1953 m. iškilmingam akte- 
koncerte parduota 1.023 pro 
gramos. Tai yra prasilenkimas 
su tiesa, nes buvo parduota 
1.203 programos 
svečių) 
tikrinti 
dininką 
mažinti 
dinti visuomenę.

JAV PLIENO STREIKAS 
STREIKAS ATSILIEPIA 

HAMILTONE
Hamiltonas jau yra paliečia 

mas besitęsiančio Amerikoje 
plieno darbininkų streiko, nes 
pereitą savaitę to pasėkoje vie 
na įmonė atleido iš darbo 200 
darbininkų. Šiaip šiais metais 
bedarbių yra žymiai mažiau ne 
gu pereitais metais, nes darbo 
jieškaničų dabar yra vyrų 
3.935, moterų 3.683. Viso 8. 
618. Praeitais metais tuo pa 
čiu laiku darbo jieškojo 8.447 
vyrai ir 4.530 moterų, viso bu 
vo bedarbių 12.977 asmenys.

BANKELIS „TALKA“
per rugsėjo mėn. labai gražiai 
paugo įneštu šėrų kapitalu, 
nes balansas suvestas 183,707. 
19 dol. sumoje. Kitos balanso 
pozicijos atrodo sekančiai: Šė 
rų kapitalas 169,785.65 dol., 
depozitai 4,137.54 dol., kasoje 
pinigais 12,039.96 dol., depo 
nuota OCU Leag. 12,197.12 
dol., išduotos paskolos asmenį 
nės 125,817.38 dol., pirmųjų 
morgičiu paskolos 30,986.25 
lol. Per rugsėjo mėn. įstojo 6

(be garbės 
tai tas visai lengva pa 
pas Apyl. Valdybos iž 
bylose. Koks tikslas 
dalyviu skaičių ir klai

jį A. L J O D Ž 1 U S, B. L., 
I_ Notaras 

i Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.Namų, žemės ar bet kurio 

biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kit. lOiarimai reikalai. 

Teisiniai patarnavimai.

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

& 
ft g

ft

v t

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U. S. S. R

Dėmesio!
ISTAI IŠ EUROPOS VALSTY
ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. ” 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame /-v-mx-x iincf n Jūsų sudaryti ir apdrau 
paprastu ir Lll Ll Įlciolll stus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai la 
bai geros rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių 

kitų prekių.
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 

medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 
būsite patenkinti.

(Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svari; gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LI ETŲVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098, 
SKYRIAI :

105 Crnnon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Agentūra “G I N T A R J
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai j Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodami įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai. Philko firmos televizijos aparatai.
ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
4 vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

H

$
ft nais $ 6,500. P. Adamonis.

District Estate Brokers 
177 Sherbrooke St. W.

SUDBURY, Ont
PARDUODAME NAMA

Sudbury, 66 Whittaker St. — 
ft netoli Spruce St. 4 šeimų 2 po
ft 2 kambarius. Pajamų $3,000 į 
ft metus. Prašome $ 19,000, gry Montreal, P. Que. VI 2-8501.

pskl. A. Meškauskaitė. Jaun. 
sk. „Jūratės“ draugovėj it to 
liau vadovauja skilt. I. Grabo 
šaitė ir adjutante sk. E. Bart 
kūtė. Skaučių „Birutės“ drau 
govės draugininke yra skilt. L. 
Verbickaitė ir adjutante sk. A. 
Esmontaitė. Pavasarį įsikūru 
šiai jūrų sk. „Žuvėdros“ vai 
čiąi vadovauja jūr. sk. J. Pily 
paitienė.

Rudens ir žiemos sezonui 
numatyta plati programa. Į lie 
tuvių skaučių gretas įstoti no 
rinčiųjų mergaičių tėveliai pra

šomi susirišti su R. Bagdonie 
ne — tel. LI 5-4568.

Vyr. sk „Gražinos“ būrelis 
pakvietė į savo šeimą visas bu 
vusias vyr. skautes ir spalio 4 
d. susirinkusios pas sesę j. Pi 
lypaitienę, buvo nutarta ir to 
liau palaikyti tamprius ryšius. 
Sekanti sueiga numatyta pada 
ryti lapkričio mėn. Jei Hamil 
tone yra ir daugiau buv. vyr. 
sk. kurių dar mes nežinome, 
tikimės, kad ir jos įsitrauks į 
mūsų ratelį. (b)

KLB TORONTO APYL. ŠALPOS FONDO ATASKAITA 
UŽ 1958-9 M.

Prieš pradedant 1959-60 m. 
rinkliavą, manom yra tikslu pa 
skelbti 1958-9 m. rinkliavos ei 
gą ir rezultatus.

Buvo išsiuntinėta 2000 voke 
kelių, prašant aukoti nurodant, 
kuriam tikslui. Apie 200 voke 
lių grįžo nepasiekę adresatų. 
130 grįžo su aukomis sekan 
čiai: 1 su 100 dol. — Parama;
2 po 30 — Dr. Yčas, J. Aukš 
taitis; 1 su 20 dol. — Dr. Va 
ladka; 1 su 15 — P. Sidaras;
3 po 12 — K. Lelešiūtė, Dr. 
M. Anysas, S. ir A. Kaluzai; 
13 po 10 — Dr. Sungaila, B. 
Augustas, A. Urbonavičius, A. 
V. Bredai-Šimonytė, A. Dir 
žys, VI. Šturmanas, S. Čepas, 
K. Meiliūnas, J. Petravičius, 
Dr. V. Sadauskas, L. Karbū 
nas, E. Kathe, V. Bričkus; 1 
su 8 — A. Dūda; 6 po 6 — R. 
Z., V. W. Kowalewski, K. 
Daulenskis. P. Kazlauskas, J. 
Kirvaitis;. 41 po 5 — E. A. Bu 
beliai, X, Tamulionis, Al. Avi 
žius, P. ir Z. Morkūnai, V. Sut 
kus, B. Jonynas, J. Poteris, S. 
Dafgis, K. Vaičiekauskas, J. 
Dragašius, Rutkevičius, V. Sen 
džikas, VI. Sonda, X, J. B. Mac 
kinis, V. Dargis, J. Girdzijaus 
kas, Jefremovas, J. Žadeikis, 
A. P., P. Aušrotas, S. Ruibys, 
V. Užupis, S. Čepas, J. Miku 
la, Š. Treigys, X, M. Krušas, 
61 Pine Crest, V. A. Bigaus 
kas, V. Prūsaitis, J. Šarūnas, 
A. Kantvydas, P. Kudreikis, 
A. ir F. Galdikai, P. Kirstu 
kas, G. Smolskis, A. Saulis, S.

tnnmtnmnitttttttttnitimtttttmmm Dabkus, V. Bačėnas; 4 po 4 
dol.: Kl. Balionas, B. Naujelis, 
Kz. Gaputis, J. Kybartas, 17 
po 3 dol.: P. Lelis, J. Pikelis, 
F. Gikis, J. Tumosas, O. Viens 
kaitienė, B. Pranys, J. Dičba 
lis, J. Bakšys, A. ir R. Šimkai. 
A. Bruškevičius, K. Činčius. 
V. Marcinkevičius, E. Spilcak, 
V. Vaidotas, L. Medelis, A. 
Bumbulis, Navogrodckiai; 27

nauji nariai, ir dabar yra 362 
nariai. Kredito Komitetas lei 
do išduoti naujų paskolų 5,500 
dol. sumai. Mėnesiniame ban 
kelio posėdyje nutarta atatin 
karnai paminėti bankelio 5 me 
tų įsteigimo sukaktį, kuri išei 
na 1960 m. vasario 13 d. J. D,

HAMILTONO „ŠIRVIN 
TOS” SKAUČIŲ 

VADOVYBĖ,
pradedant rudens darbą, rugsė 
jo 29 d. aptarė visus savo eina 
muosius reikalus. Šiuo metu 
„Širvintos“ skaučių tuntui va 
dovauja psk. R. Bagdonienė, 
adjutantės pareigas perėmė

RINKLIAVĄ.
po 2 dol.: Al. Kuolas, V. Urbo 
nas, J. Bukšaitis, J. Peseckas, 
Ig. ir B. Jonynai, Br. Girčys, 
P. Skalbauckas, J. Prakapas, 
O. Dabkus, A. Maurušaitis, V. 
Urbonas. F. Kasperavičius, P. 
Sadauskas, B. Simkevičius, J. 
Pilipavičius, Alb. Lang, A. šeš 
kus, V. Dailydė, P. Jurkšaitis, 
X, B. Arūnas, J. Dambaras, J. 
Dambaras, J. Siciūnas, P. Kas 
ponas, M. Dikičus, V. Tamulai 
tis, V. Enskis; 14 po 1 dol.: 
Petravičius, P. Alšėnas, A. 
Ramanauskas, V. M., E. J., R. 
Benotas, Pr. Lecas, X, Br, 
Rickevičius, J. Maziliauskas, 
X, J. Linkūnaitis, G. Stauskas, 
X. (Ū—su pažymėtų 
jų pavardės mums 
mos).

Viršminėti aukotojai 
paskirstė sekančiai: 
Lietuviams šelpti Vokietijoje. 
..................................................76,50 
Liet, šelpti Suvalkų trikampy 
je ............................................70.00
Liet, šelpti Toronte .................

................................................ 48.00

PAJIESKOJIMAI
— J ieškomas iš Lietuvos 

Liudvikas Ulbas, gimęs 1922 
m. Rozalime. Jieško jo stsuo, 
kurios adresas yra šis: Geno 
vaite Urbas, Liaudies gatvė 14 
—2, Panevėžys, Lietuva. L. Ur 
bas arba jį žinantieji prašomi 
pranešti nurodytu adresu, ar 
ba Kanados Raudonajam Kry 
žiui — The Canadian Red 
Cross Society, 460 Jarvis St., 
Toronto, Ont.

— Kas žino apie Antaną Čy 
žą? Čyžas ir jo žmona Regina 
buvo mokytojai Vainute, Tau 
ragės aps. Karo pabaigoj Anta 
nas Čyžas vokiečių buvo paim 
tas apkasų kasti Rytprūsiuose, 
ir karui pasibaigus buvo kaž 
kur Vokietijoje. Buvo žinių, 
kad iš Vokietijos jis išvyko Ka 
nadon. Regina Čyžienė ir 5 me 
tų sūnus prieš karo pabaigą bu 
vo Rytprūsiuose ir dingo be 
žinios. Lietuvos laikraštis „Tie 
sa“ patalpino straipsnį, kad š. 
m. rugpjūčio mėn. Čyžų sūnus, 
dabar jau užaugęs jaunuolis, 
atvyko Lietuvon ir jieško savo 
tėvų, ar bent žinių apie juos. 
Jei kas turi žinių apie likimą 
Reginos Čyžienės ar kur dabar 
yra Antanas Čyžas, prašoma 
pranešti Čižienės seseriai—An 
na Maksimowicz, 593 Barbey 
St., Brooklyn 7, N. Y., USA.

Liet, šelpti Sibire

aukoto 
nežino

aukas

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai i 

tėvynęLietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Hey den Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

..............................................295.00
16 Vasario Gimnazijai ............

...............................................88.75 
Vargo mokykloms Vokietijoje

.......................................   . .68.75
Komiteto nuožiūrai

ft Barrister and Solicitor į 
ft Advokatas ir Notaras į 
ftTel. EM 4-1394, EM 4-1395 J 
ft 1008 North Ontario Bldg. ] 
$ 330 Bay Street, !
ft TORONTO 1, Ontario !

ie : xx- XX ■ xw-------

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond) 

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585 
XK " "=MKK M

.................................................. 91.00
Už užpildymą Income tax Re 
turn surinkta .................... 15.00

Viso ............. 753.00
Per Centrinį Šalpos Fondą pa 
siųsta:
Vokietijoj lietuviams sušelpti

................................................ 40.00
Vasario 16 Gimnazijai ............

. . ..........................................81.75
Vargo mokykloms ..........62.75
Sibire lietuviams sušelpti . . .
•.............................................. 184.00

JKAMIENShl
JANIQUE TRADING CO.

835 QUt f N ST. W 'TORONTO 3 • f M 4 -402<;

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur

Spausdinimui, vokams ir ženk 
lams išleista ...................... 50.90

Viso išleista. . . .534.40 
Kasoje pinigais ir ženklais . . .

..............................................272.74
Jei kieno nors būtu neteisi’ 

gai paskelbta pavardė ar pir
Suvalkų Trikampyje liet, šelp moji vardo raidė, labai atšipta 
ti per V.L.S. ir Skaut.. . 90.00 šom už klaidas, nes kartais bu 
Toronte lietuviams šelpti iš vo labai sunku išskaityti.
leista .................................... 25.00 Toronto Apyl. Šalpos Fondas.

* 11 tt XXX t XXXtXtXXttXttttttttttXttttttt^

DRAUDIMAI
r 1

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO 
AGENTŪRA į

j „P A R A M A”
i Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— J
Į Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. ,
į Darbo valandos: )
į Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. | 
J Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. < 
> Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. <

49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont. v

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
’ Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. J
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MONT'
VĖLINIŲ IŠVAKARĖSE 

SEKMADIEN.
dalyvaukime visi iškilmingose 
pamaldose už mūsų mielus mi 
rusius. Pamaldos įvyks 7 vai. 
vak. A. V. bažnyčioje. Vėli 
nių diena — tai didžioji šven 
tė, skirta prisiminti mūsų mie 
liems mirusiems, nuo kurių 
mus skiria amžinybė. Jis lau

r,
MONTREAL1S TURĖS 

METRO
Augančio ir besiplečiančio 

iki 75 mylių diametro didžio 
jo Montrealio susisiekimas rei 
kalauja skubių gerinimo prie 
monių. Tuo tikslu išilgai Mont 
realį vedamas mašinoms kelias 
viršum miesto. Bet efektyviau 
šia priemonė, tarnaujanti žmo

Spalio 31 d. Prisikėlimo par. salėje įvyks 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje — S LA 236 kuopos ruošiamas 

25-rių metų sukaktuvinis

KONCERTAS - BALIUS
Programą atliks sol. A. Paulionis ir ir.uz. A. Prielgauskas. Akomp. muz. S. Gailevičius.

Šokiams gros „Olympia“ orkestras. Svečius atgaivins turtingas bufetas, o turintiems laimės pasitarnaus 

puiki loterija. Vienas iš pirmojo šimto atvykusių svečių laimės radio aparatą. Bus ir kitų vertingų įėjimo dovanų. 
Pradžia 7 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

kia mūsų ir mūsų Motinos Baž 
nyČios maldos — Šv. Mišių, 
nes tai yra pati galingiausia 
malda. (AV).

nių masei, yra požeminis trau 
kinys arba metro. Šio klausi 
mas jau seniai judinamas, bet 
esant gyvam Quebeco pirmi

L. AKADEMINIO SAMBŪ 
RIO DISKUSIJOS
Šį penktadienį, spalio 30 d.,

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ATLAIDAI,

kuriuos vedė iš Toronto pa »

Tėv.

AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIA,

kaip pareiškė Klebonas 
J. Borevičius, misionieriaus gar
bei suruoštuose pietuose, ne 
trukus turės modernišką gar 
siakalbių sistemą. Išgirdę apie 
tai, tautiečiai tuojau pat pietų 
metu tam tikslui sudėjo apie 
50 dol.

SUSITUOKĖ 
JONAS JUŠKEVIČIUS

Montrealio visuomenininkų 
Petronėlės ir Jono Juškevičiu- 
-Miller sūnūs Jonas, pasirin 
kęs mokytojo profesiją, praėju 
šį šeštadienį susituokė su aire 
L. Summerfield. Sutuokė šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
J. Bobinas; povestuvinės vai 
šės įvyko Prince Charle Hali. 
Iškilmė buvo gražiai paruošta. 
Jaunavedžiai gavo daug sveiki 
nimų ir dovanų.
PIGIŲ SIMFONINIŲ KON 

CERTŲ
seriją organizuoja laikraštis 
Star. Pirmas toks koncertas 
įvyks spalio 27 d. Forume, da 
lyvaujant Montrealio simfoni 
niam orkestrui, diriguojant Ig. 
Markevičiui ir solistams — 
kontraltui M. Forester ir teno 
rui R. Verreau. Pradžia 8.20 
vakaro, visi biletai po 1.15 dol. 
Tokie koncertai vyks kas mė 
nesis.

Sovietų čelisto M. Rostropo 
vičiaus rečitalis įvyks spalio 30 
d. St. Denis teatre.

Nacionalinis baletas atvyks 
į Montrealį iš Toronto sekan 
tį mėnesį ir čia turės kelis pa 
statymus.
• Primename, kad šio sezono 
Montrealio Spaudos balius pa 
skirtas vasario 20 d. slovakų 
salėje.

8 vai. vakaro pp. Kličių bute 
(1541 rue de Save) yra kvie 
čiamas Liet. Akademinio Sam 
būrio susirinkimas. Programo 
je, be einamųjų reikalų ir lin 
ksmosios dalies, bus diskutuo 
jama apie moderniąją muziką 
ir šokį. Valdyba prašo nuošir 
džiai visus sambūrio narius, lie 
tuvius studentus bei svečius da 
lyvauti. V-ba.

MIRĖ SENA ATEIVĖ
Spalio 21 d. mirė ir spalio 

24 d. paaidota per Šv. Kaži 
miero parapiją Rozalija Dau 
baraitė - Žemaitienė, kilusi iš 
Kivilių kaimo, Skuodo vai., 
Kretingos ap., i Kanadą atvy 
kusi 1911 m. ir visą laiką gyve 
nusi Montrealyje. Mirusioji pa 
liko vyrą Antaną, sūnų Juozą, 
'dukterį Antaniną £>krupsjcie 
nę, seserį Leokodiją Bernotie 
nę ir brolį Valentiną Daubarą 
Detroite.

LANKĖSI IŠ ATLANTIC 
CITY

Nelė Raktis, kuri šiame ku 
Tortiniame mieste turi svečių 
namus ir Violeta Raktis, moki

DR. J. 8 E M O G A 5 
Office 5441 Rannantynr 

(kamp Woodlandi 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

ninkui M. Duplessies, kuris bu 
vo didelis progreso stabdis ne 
tiktai Quebeco provincijai, bet 
ir visai Kanadai, metro Mont 
realyje neturėjo jokios ateities. 
Naujas premjeras Paul Sauve 
atrodo yra žymiai pažanges 
nis asmuo. Jis jau tariasi dėl 
Federalinės valdžios subsidijų 
Quobeco universitetams ir jis 
duoda eigą ir Montrealio pože 
minio traukinio statybai. Užtik 
rinama, kad jau esąs paruoš 
tas projektas ir kad statyba 
greit prasidės.

BAZARAS ARTINASI
N. Pr. Seselių naudai įvyks 

lapkričio 15 d. Jam stropiai ruo 
šiamasi. Fantai į seselių namus 
jau plaukia. Rėmėjų būrelis 
nuoširdžiai dėkoja pp.. D. Ma 
liškienei, A. Styrienei, P. Snap 
kauskienei, E. Gorienei, A. 
Gaurienei, E. Juodkojienei, L. 
Ptašinskienei, Paunksnienei, 
M. Leknickienei, K. Kiaušui 
ir A. Rusintu, aukojusiems pi 
nigais ir įvairiais daiktais. Vi 
sa eilė ponių pažadėjo pyragų 
ir kitų skanėsių bazare veik 
siančiai kavinei. Keletas gera nių atostogų metu laikanti vai 
darių talkos būdu siuva prijuos 
tęs ir kitokius virtuvei reik 
menis. Tikime, kad MontreaĮy 
pirmą kartą rengiamas baza 
ras bus įdomus ir susilauks iš 
Montrealio visuomenės nuošir 
daus dėmesio.

Neužmirškim — lapkričio 
d. — fantų lietaus dienos!

JUOZAS GRAŽYS, 
žymusis kailių siuvėjas, atida 
rė savo krautuvę Montrealyje, 
3365 Masson St., telefonas RA 
1-6005.

Sveikiname su gražia pažan 
ga ir linkime sėkmės, o tautie 
čiams ^patariame pasinaudoti 
nauja lietuviška įmone, žiūrė 
kite skelbimą kiekviename NL 
numeryje.
• Prof. A. Ramūnas atstovavo 
Ottawos universitetą Montrea 
lio universiteto iškilmėse ir vie 
sėjo AV parapijos klebonijoje.
• M. Gudienė operuota Victo 
ria ligoninėje.

8

; trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
$ šeštadienį 11—1 p. m 
$ arba pagal susitarimą.
f Namų tel. PO 6-9964

2

DANTŲ GYDYTOJAS <

D r. J. M A L I Š K A *
Pacientai priimami iš < 

anksto susitarus <
9 a m. — 10 p. m. į

£ išsky. antrad : iki 6 v. p. m.
£ 5441 Bannantyne,
v (kampas Woodland)
į Tel.: PO 8-4547
| Namų: PO 8-0496

2 Nosies, gerklės ir ausų :i: 
» specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

I
Dr.E.Andrukaitis

956 SHERBROOKE E. 
Tel.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS 
jsTASYS DAUKŠA, LL. D.| 

Suite 25—26
$ 152 Notre Dame St. E. S
ų UN 1-8933 |

ADVOKATAS |
JOSEPH P. MILLER, ■

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
; LaSalle, tel. DO 6-1570

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
A V 8-3115.' Tel.:

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

kviestas Tėvas Paulius, O. F. 
M., o jam talikno ir kiti Mont 
realyje esantieji lietuviai kuni 
gai — Šv. Kazimiero parap. 
klebonas kun. J. Bobinas, kun. 
dr. F. Jucevičius, kun. Stankų 
nas bei parapijos kunigai, pra 
ėjo gražioje pakilioje nuotai 
koje, ypač šeštadienį ir sekma 
dieni, kada žmonės laisvesni 
nuo darbų ir gausiau galėjo su 
sirinkti į pamaldas.

Tėvas Paulius OFM, yra la 
bai švelnaus žodžio ir gilios 
minties pamokslininkas, gra 
žiai vedė susikaupimo valan 
das. Parapijos moterys su po

■ nia Vaupšiene pryšakyje, iškil 
mei pagražinti ir jaukumui su 
teikti, po iškilmingųjų Kris 
taus Karaliaus dienos pamal 
dų, kuriomis, iškilmingas mi 
šias laikant Tėvui Jonui Bo 
revičiui JS, buvo užbaigti at 
laidai, suruošė misionieriui pa 
gerbti pietus, kurių metu AV 
Klebonas Tėv. J. Borevičius, 
SJ, dėkojo misionieriui už gra 
žų atlaidų vedimą ir pietų pa 
rengėjoms bei talkininkėms už 
pasidarbavimą.

Tėvas Paulius, OFM, gražiu 
žodžiu atsiliepė apie Montrea 
lio lietuvius ir kvietė juos pa 
lankyti AV parapiją, kuri yra 
ne tiktai religinis, bet ir yra di 
delis bei svarbus lietuvybės 
centras. Įsidėmėtinai jis primi 
nė tiems, kurie pakaltina vys 
kupus, kad jie, pav. Ameriko 
je, į lietuviškas parapijas pa 
skiria kitataučių pamaldas, — 
taip padaroma, sakė misionie 
rius, tada, kai lietuviai nusto 
ja lankyti lietuviškas pamal 
das, — todėl norint išlaikyti 
lietuviškomis lietuvių sukurtas 
parapijas, reikia lietuviams pa 
laikyti savo parapijas. Uz gra 

i žius linkėjimus ir gražiai ves 
tus atlaidus misionieriui sugie

■ dota iligausių metų!
; Pažymėtina, kad pamaldų 
į metu gražiai giedojo A. Amb 

rozaičio vedamas choras, o so 
lo giedojo p. Keblys.
• Pranciškonas Tėvas Paulius, 
lydimas AV klebono Tėvo J. 
Borevičiaus, aplankė NL redak 
eitą ir domėjosi spaustuve.
• Pp. Vileniškiai iš Bostono 

J. Borevičius lankėsi MontreaĮy, viešėjo pas

kų vasarviete, kurion suvažiuo 
ja atostogauti daug vaikų. 
Viešnias iš Atlantic City lydė 
jo p. Pukteris. Viešnios pasi 
pasakojo, kaip JAV nyksta lie 
tuviai, nutausta ir net jų para 
pijąs neirima kitų tautų žmo 
nės.

AUGUSTINAS IR STASĖ 
ALIŠAUSKAI,

Montrealio visuomenininkai, 
šventė savo vedybų dešimtine 
čio sukaktį. Ta proga šeštadie 
nį turėjo pas save šaunų pri 
ėmimą gausiam artimųjų ir 
prietelių būriui.

LABAI MALONI ŽINIA
Po ilgų ir didelių pastangų 

A. V. parapijos komiteto bei 
lietuvių statybininkų - eksper 
tų, A. V. bažnyčios statybos 
bendrovė Fortin Ltd. galutinai 
sutiko pataisyti visas šios baž 
nyčios statyboje padarytas 
klaidas. Svarbiausias darbas 
bus bažnyčios fundamentų ižo 
liavimas iš lauko 
žada pradėti jau 
sį. (AV).
• Kalėdos Tėv.
— Ville Lasalle: pirmadienį ir pp. Adomaičius ir dalyvavo p. 
antradienį — 9 Avė., trečiadie 
nį — Gerald Str., ketvirtadie 
nį — Senegal, Alepin, Allion 
Str.; penktadienį — George, 
Central, Edvard. Str. Tėv. J. 
Aranauskas — Ville Emard: 
pirmadienį — Raudot St.; ant 
radienj — D’Aragon, trečia 
dienj — Bealieu; ketvirtadie 
nį — Monk; penktadieni — 
Briand, Tėvas St. Kulbis — 
Verdun: Brown Bld.; Verdun 
Avenue; Bannantyne Ave 
nue; Beurling; Manning, Maf 
fat. (AV).
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus; medžiagas, odą 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus 
ir kita. Siuntiniai garantuotai 

apdrausti. Teirautis 
A. Kavaliūnas, WE 2-3709 

arba HU 6-1479

pusės. Darbą 
sekantį mene

p. Ališauskų šeimos šventėje.
• Moterystės luoman ruošiasi 
Stasys Kilikauskas, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Čikago 
je, su Ona Savickaite, Aušros 
Vartų parapijos; 'Juozas Ra 
činskas, Aušros Vartų parapi 
jos, su Gerardina Bongers, A. 
Vartų parapijos.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. Iasutis................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . CR 9-3793 
A. Budriūnas . . . .RA 2-8035 
P. Adamonis ........ RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas .. . HU 1-2957 

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

IŠKILMINGAS IR LABAI 
DIDELIS

SLA kuopos Toronte parengi 
mas, ryšium su 25 metų — si 
dabriniu — jubilėjum įvyks šį 
šeštadienį, spalio 31 d. Paren 
girnas - balius ir koncertas bus 
šauniai paruoštas. Laukiama 
daug svečių iš įvairių vietų ir 
iš SLA Centro, net ir paties 
SLA Prezidento. Visi kviečia 
mi būtinai šiame parengime da 
lyvauti. Plačiau skaitykite skel 
bime viršuje.

ŽINIA APIE MASKVOS 
AGENTŲ

Stepan Banderos, ukrainiečių 
rezistencijos vado, nužudymą, 
smarkiai sujaudino visą ukrai 
niečių visuomenę Toronte ir 
kitur, o taip pat ir visų kitų 
tautų rezistencijos darbuoto 
jus. Sekmadienį įvyko ukrai 
niečių masinis pasipiktinimo ir 
gedulo susirinkimas. ABN nu 
mato šaukti įvairių tautų mitin 
gą. Į laidotuves Miunchenan 
išskrido /ukrainiečių delegaci 
ja.

Bandera š. mėn. 15 d. vaka 
re draugų buvo iki namų paly 
dėtas. Tačiau Maskvos agen 
tai koridory jį užklupo ir stip 
riais nuodais nužudė.

SUSIRŪPINO SENELIŲ 
PRIEGLAUDA

Prisikėlimo parapijos komi 
tetas išsiuntinėjo savo parapi
jiečiams specialią anketą sene 
lių prieglaudos steigimo reika 
lu. Tas klausimas prieš porą 
metų buvo iškeltas bendruome 
nės apylinkės tarybos posėdp 
je, bet nieko konkretaus nebu 
vo nutarta. Dabar tą reikalą 
pajudino tėvai pranciškonai.

LIETUVIŲ KAPAI 
TVARKOSI

Šv. Jono parapijos klebono 
kun. P. Ažubalio užpirkta be 
tuviškiems kapams žemė, prisi 
dėjus Šv. Jono pašalpinei drau 
gijai, jau g(Kina nuosavybės do 
kumentus. Juridis asmuo bus 
Šv. Jono parapija. Kapinių su 
tvarkymas ir išplanavimas pa 
vestas arch. P. Kulpavičiui.

TORONTO LIETUVIŲ 
SPORTAS

— „Vyčio” moterys jau pra 
dėjo krepšinio sezoną laimėda 
mos pirmąsias CYO lygos ru 
ngtynes prieš St. Helens pa 
sėkmė 78:32. Be moterų „Vy 
tis“ dar turi mergaičių iki 18 
ir iki 14 metų komandas. Vi 
sos trys komandos žais lygose.

— Stalo teniso treniruotės 
vaikams vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 6 vai. 
vakaro Šv. Jono paropijos salė 
je.
• Keletą metų nešauktas ka 
daise buvęs skaitlingas karių 
sąjungos vienetas, spalio 18 d. 
šaukė susirinkimą, bet dėl ma 
žo skaičiaus atvykusių, neįvy 
ko. Bendruomenėje kalius ats 
tovauja H. Stepaitis, K. Ape 
ravičius ir J. Žilys.

SKOLINKIS kredito kooperatyve

pilnai apdraustos. Augstos palūkanos, 
duodamos betkokiam geram tikslui.

$ Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120:;:
^Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje. Banko kambaryj

Santaupos 
Paskolos

I
 Raštinė: LE 4-4451

Dr. 1’. MOKK1S |
DANTŲ GYDYTOJAS |
Vakarais ir šeštadieniais x 

pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4. i |(į rytus nuo Dufferin St.) ; [

Į LIETUVIŲ ŠEŠTADIENI 
NĘ MOKYKLĄ

šiemet užsiregistravo ir prade 
jo mokyklą lankyti arti 400 mo 
kinių. Į mokomąjį personalą, 
kurį sudaro 20 mokytojų, be 
anksčiau dirbusių, pakviesta 
keletas naujų, čia pedagoginius^ 
mokslus baigusių asmenų. Mo 
kyklai vadovauja mok. J. Gus 
tainis.

SUSIRGO SAVANORIS- 
KŪRĖJAS

Spalio 18 d. atvykusį savait 
galio į savo vilą Springhurste, 
ištiko širdies ataka kūr.-sava 
norį Vilių Puodžiūną. Ligonis 
buvo nuvežtas į Collingwood 
ligoninę, kur teksią išbūt ilges 
nį laiką. Jisai dar prieš metus 
yra turėjęs širdies ataką, bet 
buvo pasveikęs ir jautėsi gerai.
KARIUOMENĖJS ŠVENTĖS

proga, lapkričio 21 d., šeštadie 
nį, kūrėjai-savanoriai Šv. Jono 
parapijos salėje ruošia pobūvį 
su šokiais ir kitomis įvaireny 
bėmis. Sekmadienį, lapkričio 
22 d. šv. Jono Bažnyčioje bus 
šventinama naujai įgyta sava 
norių vėliava, pagaminta dai 
lininko T. Valiaus, kuri Pran 
ciškonų salėje per iškilmingą 
kariuomenės šventės minėjimą 
bus įteikta. Tą pačią dieną po 
pamaldų abejose katalikų baž 
nyčiose kūrejai-savanonai da 
rys rinkliavas laisvės kovų in 
validams sušelpti. /
• Sol. V. Verikaičio žmonak 
važiuojant su dukrele mieste,
į jų mašiną atsitrenkė sunkveži 
mis ir sudaužė naują mašiną. 
Laimei, vairavus mašiną p. Ve 
rikaitienė ir dukrelė tik leng 
vai pritrenktos.
• Baziliauskai Danguolė ir An 
tanas, susilaukė pirmgimio sū 
nelio. Naujagimis sveikas, ta 
čiau motina dėl, susidariusios 
gripo komplikacijos, dar turės 
kurį laiką pabūti ligoninėje.
• Solidarumo mokestis preitą 
sekmadienį jau pradėtas To 
ronte rinkti.

I. G. ELECTRIC R'd?
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IMMIGRATION & TRAVEL 
AID

W. S. Skalski
3654 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, tel. VI 5-0771

Mūsų patarnavimai: vertimai 
įvairių dokumentų — ypač lie 
tuviškų, tvirtiinmai parašų, 
afidevitai, testamentai, senat 
vės pensijos, biznio sutartys, 
Indome Tax, atkvietimai šeimų 
iš užjūrio, emigracija į USA.

Juozas Gražys 
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.
: Didelis kailių pasirinkimas. 

Darbas sąžiningas ir 
pigesnis negu kitur.
3365 Masson St., 

Montreal.
Tel. RA 1-6005.
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