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VAKARUOSE IŠKYLA SUSIRŪPINIMAS 
EGZISTENCIJA

Indija tvirtai laikosi prieš Kinijos komunistus. — 
Adenaueris išsiaiškino su Macmillanu. — 

Revizionistinis sąjūdis Amerikoje. —
Aiškėja JAV kandidatai į prezidentus. — 

Rusijds povandeniniai šnipinėja Amerikos rytinius krantus.—
De Gaulle tęsia Alžyro problemos sprendimą. — 

Tiktai per ilgesni laiką Va 
karai pradeda susivokti, ko šie 
kia Maskva, iškėlusi Berlyno 
klausimą. Pagrindinis Mask 
vos tikslas — išvaryti Vaka 
rus iš Europos. Šitas tikslas 
ypač išryškėjo,

CHRUŠČIOVUI 
LANKANTIS AMERIKOJE 
iš Eisenhowerio pareikalavus 
pripažinti dabartinę Europos 
žemėlapio formą. Šitą klausi 
mą NATO parlamentarų kon 
ferencijoje visai atvirai išdėstė 
buvęs valstybės sekretorius 
Acheson. Jis, be ko kita, jspė 
jo NATO dėti visas pastangas 
nesitraukti nuo tų pozicijų, ku 
rios yra viešai pareikštos.

Toje konferencijoje taip pat 
paiškėjo, kad 
RUSIJA POVANDENINIAIS 

LAIVAIS ŠNIPINĖJA RY 
TINIUS AMERIKOS 

KRANTUS.
Tai po to, kai nustatyta bu 

vo, kaip rusai jieškojo Ameri 
ką su Europa jungiančio ka 
helio, kurį ir sugadino, tai po 
vandeninių laivų šnipinėjimas 
rodo, dar kartą, kad 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ RUO 
ŠIASI PULTI AMERIKA IŠ 

POVANDENINIŲ LAIVŲ.
Ryšium su šios rūšies nusta 

tytais faktais; ryšium su sovie 
tų raketomis, kuriomis Rusija 
yra pralenkusi Ameriką; ry 
šium su kieta Maskvos ofenzy
va prieš Vakarus ir ypač — 
prieš Ameriką, — šioje kilo iš 
tisas sąjūdis, visai panašus į 
sovietijoje vykstantį revizioniz 
mą. Tai yra savotiškas 

AMERIKOS REVIZIONIZ 
MAS DĖL EGZISTENCIJOS, 
ne koegzistencijos, nes koegzis 
tencija su sovietija gresia Ame 
rikos egzistencijai.

Amerikos žmonių mintis su 
kyla prieš tą būseną, kuri duo 
da medžiaginį gerbūvį, bet už 
migdo žmonių norą kovoti už 
tą gerbūvį.

Gal šis naujas dvasinis sąjū 
dis plačiau paryškės
PRASIDĖJUS PREZIDEN 

TO RINKIMŲ 
KAMPANIJAI.

Ji jau čia p^it. Jau aiškėja ir 
kandidatai: respublikonų Nix 
on ir Rockfeller ir demokratų 
— Stevenson, Kennedy ir Kef 
auver. Kampanija, tikimasi, 
bus įdomi ir daug ką išaiškins, 
kas ligšiol yra slepiama.

Europos kontinente praėju 
šią. savaitę politinis gyveni 
mas virė.

ADENAURERIS SU 
MACMILLANU

gerai išsiaiškino. Macmil 
atsisakė Europos neutra 
zonos, o Adenaueris pa 
viršūnių susitikime ne

SVEIKINAME PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMEN 
ĖS KANADOS KRAŠTO TARYBOS NARIUS, SUVAŽIA 
VUSUSIUS MONTREALIN NAUJOS TARYBOS NAUJON 
SESIJON IR LINKIME SĖKMĖS BEI VAISINGŲ DARBŲ 
IR MALONIOS VIEŠNAGĖS

Nepriklausoma Lietuva.

gana 
Janas 
linės 
siūlė
svarstyti Berlyno klausimo, 
nes pirma

REIKIA IŠSPRĘSTI VO 
KIETUOS KAUSIMAS. 
Neabejotina, kad tiktai toks

E

yra teisingas klausimo pastaty 
mas. Negalima nestebėti ir Al 
žyro klausimo raidos. Čia tiek 
nauja, kad Alžyro sukilėliai su 
galvojo drastišką manevrą, — 
ĮGALIOJO PRANCŪZIJOS

KALĖJIME ESANČIUS 
DERĖTIS.

De Gaulle atsakė, kad jis derė 
sis su kovojančiais, bet ne su 
izoliuotais. Šis pasiūlymas yra 
sakuojantis ir mažinantis susi 
tarimo viltis, nors atrodė, kad 
susitarimui keliai jau atviri.

Konfliktų srityje viena įdo 
miausių yra
INDIJOS LAIKYSENA SAN 
TYKIUOSE SU KINUOS 

KOMUNISTAIS.
Nehru i nuolaidas neina. Jis 

kietai laikosi savo nusistaty 
mo, kad Kinijos komunistai iš 
eitų iš užgrobtųjų Indijos sri 
čių, ir atmeta bet kokius kitus 
kinų pasiūlymus. Nehru tai 
kiną Butanas, taipgi atsidūręs 
Kinijos komunistų1 grėsmėje, 
siekiančioje ji visai likviduoti.

Naujų politinių sūkurių gali 
sukelti

EISENHOWERIO KELIO 
NĖ PER AZIJOS, AFRIKOS 

IR EUROPOS 
KONTINENTUS

JAV prezidentas išvyksta 
lapkričio 3 dieną.

KITOS ŽINIOS
— JAV paleido naują sateli 

tą, kurio kabina turi nusileisti 
ties Havajais.

— JTO nutarė siūlyti Pran 
cūzijai nedaryti atominių ban 
dymų Sacharoje.

— Kinijos komunistų paleis 
ti Indijos pasieniečiai skun 
džiasi, kad Kinijos komunistai 
juos kankino.

- — Tarptautinis profsąjungų 
centras kreipėsi į Indijos dar 
bininkus su siūlymu palaikyti 
Nehru politiką santykiuose su 
Kinijos komunistais ir j Kada 
ra, kad nežudytų nuteistų mir 
ti darbininkų ir ž.urnalistų, da 
lyvavusiu Vengrijos sukilime.

— Žv. Lauryno jūrų kely iša 
lo keli laivai.
• Sekmadieni prasideda Adven 
tas. Tai yra rimties ir susikau 
pimo metas besiruošiant Šv. 
Kalėdoms.
• Kun. A. Bunga, kuris gydo 
si ligoninėje, Vokietijoje, nuo 
širdžiai dėkoja montrealiečia 
ms, kurie ji taip nuoširdžiai pa 
rėmė finansiškai. Aukas surin 
ko ir persiuntė ponia D. Staš 
keVičienė.

Naujienos iš pasaulio sostinės
CHRUŠČIOVAS {VAIRAVO Į STALINO SROVĘ

Ar koegzistencija padeda ar
Savo memorandume NATO 

parlamentarų konferencijos 
Washingtone dalyvius Paverg 
tųjų Europos Tautų Seimas 
perspėja dėl plačiai Vakaruo 
se skleidžiamos iliuzijos, apie 
Sov. Sąjungoje ir jos paverg 
tuose kraštuose vykstančių Ii 
beralėjimo ir emancipavimos į 
evoliuciją. Memorandumas pa 
brėžia, kad tam tikras atlydis 
sovietinėje sistemoje buvo pa 
sirodęs dėl Kremliuje vyku 
sios vidaus kovos dėl valdžios. 
T a kovą Chruščiovui laimėjus, 
padėtis nusistoja ir pamaži 
grįžta į stalinines vėžes. Tatai 
žymu visose gyvenimo srityse.

Kolektivizacija intensyvina 
ma. Per praėjusius 6 metus su 
kolektyvintas plotas Albanijoj 
nuo 10,2% pakilo iki 72,8%, 
Bulgarijoj nuo 51% pakilo iki 
91%, Čekoslovakijoj nuo 44% 
iki 62%, Rumunijoj nuo 10,2% 
iki 60%, Vengrijoj dėl 1956 
m. sukilimo nuo 20,6% buvo 
nukritęs iki 8,5%, bet šiuo me 
tu jau vėl pakilusi iki 33,6%, 
Baltijos valstybėse jau pasie 
kusi visą 100% Net Lenkijo 
je keloktivizacija varoma ka 
mufliuotu būdu.

Per pastaruosius 12 metų S. 
Sąjunga iš Centio ir Rytų Eu 
ropos yra iščiulpusi gėrybių 
apie už 25 miliardus dolerių. 
Ir Chruščiovas tuo atžvilgiu 
nieku nesisknia nuo Stalino.

Kultūrinis prievartavimas 
taip pat nei kiek neatlyžęs.

Kadangi tačiau ūkinis, politi 
nis ir kultūrinis sovietų kolo 
nializmas Centro ir Rytų Euro 
poje yra iššaukęs nepalaužia 
mą pavergtųjų pasipriešini 
mą, tai Chruščiovui reikia lai 
ko tam pasipriešinimui palauž 
ti. Dėl to, Sov. S-ga ir siūlo ko 
egzistenciją Vakarams, nes ta 
tai žlugdytų pavergtųjų tautų 
atsparumą ir įgalintų sovieti 
nę sistemą atkakliau ir sistema 
tingiau naudoti savas „pacifi 
kacijas“ priemones tuose kraš 
tuose.

SVARBUS PAVERGTŲJŲ 
PASIRUOŠIMAS PRIEŠ 

„VIRŠŪNIŲ” 
KONFERENCIJĄ

Liet. Delegacija PET posė 
r’žiavo lapkričio 20 d. buvo ap 
tarti bendrieji politiniai klau

kenkia pavergtiesiems?
simai ir Lietuvos veiksnių pa 
dėtis dabartinėse sąlygose. 
Daugiausia išryškinta PET 
Seimo New Yorke santykiavi 
mo su Europoje esančiais to 
seimo biurais ir delegacijomis. 
O tai reikėjo todėl, kad PET 
Gener. Komit. vicepirm. ir Lie 
tuvių deleg. pirm. V. Sidzikaus 
kas lapkričio 24 d. išskrido Į 
Europą. Jis sustos Paryžiuje, 
Londone, Briusely, Kopcnha 
goję, Bonnoje, Romoje, Miun 
chene, Stockholme ir Madride. 
Kadangi tose vietose yra ne 
tik PET įstaigos ar jų atstovy
bės, bet ir Lietuvos bei lietu 
vių organizacijos ir atstovy 
bės, suprantama, kad jam teks 
kontaktuoti ir su paminėtų 
kraštų vyriausybėmis, su PE 
T įstaigomis ir su Lietuvos afs 
tovais ar lietuvių organizacijo 
mis. Aktualiausi klausimai yra 
besiartinančios įvairios Didžių 
jų konferencijos, dėl kurių pa 
vergtųjų tautų veiksniai ir or 
ganizacijos yra daugiausia su 
sirūpinusios. Ko gera, gali kar 
tą „didieji“, ne tik vieni pas 
kitus važinėti, bet ir susitarti. 
Todėl labai svarbu, kad pa 
vergtųjų kraštų reikalai, bent 
kiek, kiek ir kas nuo mūsų pa 
čių prilkauso, būtų tinkamai pa 
statyti. Dėl jų reikia labai bu 
dėti.
• Gegužės 10 d. Lietuvos Gen. 
Konsu’/ii New Yorke Jonui 
Budriui sukako 70 metų am 
žiaus. Lietuvių visuomenė ta 
da norėjo šiąsukaktį paminėti, 
bet p. Budriui sunesveikavus, 
minėjimas buvo atidėtas. Orga 
nizaciju atstovui .1. Šlepečiui 
vadovaujant, sudarytasis ko namuSt tačiau labai nuliūdo> 
mitetas nutate minėjimą pada.j?ad n-ebuvo leista tai ada 
ryti ateinančių metų sausio 16-^.y'įf.

• Antano Smetonos fortepiono 
koncertas yia rengiamas lap

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS
kelių Nepriklausomos Lietuvos ministerių kabinetų 
pirmininkas, teisingumo ir užsienių reikalų mimste 
ris, kovotojas už Lietuvos laisvę ir Neprikiausomy 
bę, su Sovietų Rusija sudaręs nepuolimo sutartų ku 
rią Rusija sulaužė, paskelbęs Lietuvos dvarų nusavi 
nimą ir jų žemių perdavimą bežemiams ir Lietuvos 
Kūrėjams - savanoriams. Plaičau žiūrėkite aiittame 

puslapyje.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

LEIDO I RYGĄ, BET NEL EIDO NUVYKTI { 
LIETUVĄ

Juozas Yesulis, anksičau gy 
venęs netoli Čikagos — Wr- 
Frankfort, Ill., o dabar — Jack 
son, Mich., negavo leidimo nu 
vykti Į Lietuvą. Jis turėjo nu 
skristi į Rygą, kur jis galėjo 
pasimatyti su iš Lietuvos atvy
kusiais savo giminėmis. Sovie 
fų pasiuntinybė Washingtone 
jam buvo pranešusi, kad nuvy 
kęs į Europą jis gausiąs vizą 
Lietuvon, bet ten jam atsakė, 
jog viza turėjo būti gauta Wa 
shingtone. Taip pat perspėjo, 
kad į Lietuva be vizos vykti 
yra rizikinga.

Tokiu būdu Yesulis 8 dienas 
turėjo pasilikti Rygoje, kur su 
sitiko su 65 metų amžiaus se 
serimi — Antose Milašauskie 
ne ir jos vaikais. Būdamas Ry 
goję, jis kalbėjęsis telefonu su 
savo žmona ir marčia Jackso 
ne, Mich.

Yesulis gimtinę yra aplei 
dęs būdamas 1 7 metų amžiaus, 
ir jau per 60 metų išgyvenęs 
Amerikoje. Jis labai norėjo pa 
matyti savo gimtinę ir artimų 
jų namus, tačiau labai nuliūdo,

•I

KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMŲ 

galima gauti Nepriklausomo; 
Lietuvos redakcijoje: 7722 Ge 
orge St., LaSalle, P. Q. Svei 
kinimai bendro pobūdžio, ne 
senstanti, gražiose kortelėse, 
su pritaikytais vokais — 1 dol. 
už 20 sveikinimo kortelių.

Dėl brangios mamytės mirties Lietuvoje, 
poną STASI GRIGELAITj 

nuoširdžiai užjaučia
E. M. Chinai ir E. J. Skardžiai. 

Sault. Ste. Marie, Ont.

kričio 29 d., 4 vai. p. p. Jauni 
mo Namuose.
• Erna Simonenkaitė, buvusi 
Vasario 16-sios gimnazijos mo 
kine, šiuo metu gyvenanti Či 
kagoje, per kelias dienas aukų 
lapu tos gimnazijos parėmi 
n-ui surinko 214 dolerių.
• Onutė Ališytė, gyv. Cicero 
Liet, kolonijoje, laimėjo II pre 
miją, „Tėviškės Žiburių“ sa 
vaitraščio paskelbtome Jauni 
mo rašinių konkurse.
• A. Lietuvių Mokytojų Sąjun 
gos Čikagos skyrius lapkričio 
21 d. Jaunimo Namuose suren 
gė savo dešimtmečio gyvenimo 
minėjimą.
• Lapkričio 15 d. rytą, susidū 
rus dviems automobiliams, bu 
vo užmuštas orkestro vedėjas, 
smuikininkas Jurgis Akelis, tu 
r intis 55 metų amžiaus. Jo ma 
šinoje važiavęs Jonas Kromelis 
buvo tik lengvai sužeistas ir 
tuoj pat išleistas iš ligoninės. 
® Lapkričio 14 d., ruošdamasis 
važiuoti automobiliu, prie vai 
ro staiga mirė teisininkas Pet 
ras Glemža. Velionis paliko 
žmoną Laimutę Griniūtę-Glem 
žienę. Lietuvoje gyvena jo bro 
lis ir sesuo. Palaidotas lapkri 
čio 18 d. Šv. Kazimiero kapi 
nėse.

d. Jau pradėti parengiamieji’? 
darbai.
• Lap. 21 d. Didysis New Yor 
kas, Apreiškimo parapijos salė 
je, Brooklyne, minėjo Lietuvos 
kariuomenės 41 m. įsteigimo 
minėjimą, kuri suorganizavo 
New Yorko Ramovės skvriaus 
valdyba. Kalbas pasakė dr. Ne ; 
mickas ir J. Rūtenis, solo pa 
dainavo Nasvytienė-Valiulytė, 
A. Mrozinskui akomponuoją tris prisiminti, Montrealio Auš 
nl’Matulaitės vadovaujama tru ros -Vartų parapijos bažnyčio 
pė pašoko tautinių šokių. Pt> įję; esahti paminklinė lenta žu 
minėjimo buvo pasilinksminijovusiems už Lietuvos laisvę bus 
mas. Kpr". "papuošta gėlėmis.

d.-. Sese - brolau, jei turėsi norą 
.prisiminti ir pagerbti savo žu 
vusj tėvą - motiną, brolį - sese 
rj, draugą ar pažįtsamą, atneš 
ki prieš pamaldas prie pamink 
linės lentos kad ir kuklią gėlių 
puokštę; su dėkingumu bus ten 
budinčio kūrėjo - savanorio pri 
imta ir padėta tinkamoje vie 
toje.

Šventei ruošti Komitetas.
• Tauro koncertas - balius, da 
lyvaujant solistui V. Veiikai 
čiui, gerai pasisekė.
• Atvyksta iš Toronto kunigai 
klebonas P. Ažubalis ir Dr. Gu 
tauskas. kurie apsistos A. V. 
klebonijoje.

PAPILDYTA PLB VALDYBA %-
miniame Skautų Sąjūdyje.

Eugenijus Čiuplinskas gim.: 
Kaune 1928 m. inžinierius - m: 
chanikas. Studijavo Pabaltijo 
ir Toronto universitetuose. 1-; 
52 m. gavo BSc ir 1953 MASc 
laipsnius. Buvęs Toronto ii Ka 
nados lietuvių studentų sąjun 
gų valdyboje. Trečius metu 
dirba Kanados Baltų Federaci 
joje, vadovaudamas lietuviu 
sekcijai. Toronto Lietuvių fi
nes neseniai išrinktas Tarybos 
narys.

Persitvarkiusi Valdyba pasi 
skirstė pareigomis sekančiai: 
Pirmininkas — Jonas Matulio 
nis, Vice-Pirmininkas — Vyt. 
Meilus, Sekr. — Eug. Čiup 
linskas, Protokolo sekr. — Kęs 
tutis Grigaitis, Iždin. — Dr.

PLB Seimas, išrinkdamas P 
LB Valdybą iš penkių narių, 
paliko jai teisę papildyti savo 
sąstatą kooptacijos keliu dar 
dviem nariais. Pasinaudodama 
šita teise, Valdyba pakvietė į 
savo tarpą du aktyvius jaunes 
'.niosios kartos visuomeniniu 

kas, būtent — Bronių Vaškelį 
ir Eugenijų Čiuplinską. »

Bronius Vaškelis, 35 m. am 
žiaus, užpalietis. Studijavo fi 
losofiją ir slavistiką Toronto 
universitete, kurį baigė 1957 
m. Studijas tęsia toliau ruošda 
masis magistro laipsniui. Tie 
jus metus vadovavo Toronto 
lietuvių jūrų skautams. Dvejus 
metus išbuvo Kanados Lietu 
vių Studentų Sąjungos pirmi 
ninku. Aktyviai veikia Akade

/ Letuvoę\
I i

MONTREALIS
STUDENTAI!

Lapkričio 27 dieną, penkta 
dienį, 8 :30 v. v. yra ruošiamas 
Initium Semestri Aušros Var 
tų parapijos salėje. Dalyvauki 
me visi!
• Dr. A. Matulionis iš Halifak 
so buvo atskridęs į Montrealį, 
viešėjo pas pp. Ramanauskus 
ir lankėsi pažįstamų Šeimose.
• Šią savaitę kalėdos tėv. J. Bo 
revičius: pirmadienį — La Chi 
ne: ketvirt.—St. Martin; penk 
tadienį Abord a Ploufto.
• A. V. Sporto Klubas „Tau 
ras“, šeštadienį turėję koncer 
tą-balių AV salėje, nuoširdžiai 
dėkoja solistui Vaclovui Veri 
kaičiui, kuris malonėjo atvyk 
ti Montrealin ir klubo baliuje 
atlikit puikią programą, Sve 
čias išvyko šešt. vakare tuojau 
po koncerto į Rochester, N. 
Y., kame su savo choru koncer
tavo Rochester lietuvių bažny 
čioje.
• Trečiadienį Toronte įvyksta 
Kanados lietuvių kuingų šuva 
žiavimas. Suvažiavime daly

Juozas Sungaila, Kultūros rei vaus ir A. V. parapijos kunigų 
kalams — Juozas Kralikaus atstovas.
kas, Inform, reikalams — Br. •Trečiadieni Šv. Kotrinps 
Vaškelis. šventė

VISUOMENĖS ŽINIAI
Lietuvos Kariuomenės Šven 

tės minėjimo dienoje, 6. 12. 59 
mAper ll vai. šventas mišias, 
^ririor. atnašaujamos ižuvusie
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Kariuomenės šventė 
IR 

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PROGA K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas, kariuomene n M v 
kolas Sleževičius tai yra žo 
džiai ir juose suakuptos sąvo 
kos turi daug ką bendra, ir vie 
ni kitus paildo ir vieni be kitų 
neįsivaizduojami.

Rūpesčiuose atkurti Lietu 
vos nepriklausomybę dalyva 
vo didelis kiekis taurių lietu 
vių, ir net ne lietuvių, bet vie 
nas iš tame rūpesčių rate rys 
kiųjų asmenybių, gal pačiu 
sunkiuoju metu sukėlusi visos 
tautos, ypač valstieškųjų šiuo 
fsnių patrotinį entuziazmą ir 
pasiaukojimą Tėvynei, buvo 
ne kas kitas, bet Mykolas Sle 
ževičius, kurį, minint Karino 
menės šventę, tenka minėti, 
kai nuo jo mirties dabar suka 
ko jau 20 metų, ir kai tie jo pir 
mojo kabineto laikai dabar iš 
kyla visu reljefingumu.

Yra neginčijama tiesa, kad 
be kariuomenės, 1918 metų Va 
sario 16 dienos aktas, paskel 
bę(s Lietuvos nepriklausom/ 
bes atkūrimą, būtų likęs tiktai 
faktu, kuris istorijon nueitų 
kaip graži svajonė, — bet taip 
pat yra neginčijamas faktas, 
kad Mykolas Sleževičius buvo 
tas asmuo, kuris ir Lietuvos ka 
riuomenėi sudarė sąlygas pa 
sukti į tuos plačius lietuviškus
■ pildos kelius, kurie užtikrino
■ ;sot; tautos kovas ir neprilau 
soinybės laimėjimą.

Po Pirmojo Pasaulinio ka 
ro, kuris pakartotinai sutrypė 
Lietuvą, o perversmų dezorien 
tuotą Rusiją sudemoralizavo, 
— susirūpinusioje nepi įklauso 
mybę atkurti Lietuvoje sutelkė 
būrį svetimšalių, kurių gal dau 
giausia buvo įsiskverbusių į at 
•kuriamos ^Lietuvos karinome 
ne, — stadbė savo nelietuviš 
ka-dvasia, visiškai svetimais ir 
net- priešiškais Lietuvai tiks 
lais, atsikūrimą, — Mykolas 
Sleževičius, pasiėmęs ministe 
rio pirmininko pareigas, į Lie 
tuvos kariuomenės vadovybę 
tuojau paskyrė lietuvius kari 
ninkus patriotus, didele dalim 
apvaliusius ją nuo svetimo ele 
męnto ir, kas svarbiausia —pa 
žadinusią patriotinį tautos en 
tuziazmą kovoti ir laimėti.

Entuziastingos Mykolo Sle 
ževičiaus kalbos sukėlė visos 
tautos nepaprastą ryžtą u ne 
abejotiną viltį kovojant laimė 
ti. Nenuostabu, kad tų laikų 
Lietuvos kariuomenė, kilnioji, 
tikrai lietuviškoji karininkija, 
Mykolu Sleževičium taip pasi 
tikėjo, kad jį, senosios Romos 
laikų pavyzdžiu, pakvietė būti 
to nepaprastai sunkaus meto 
diktatorium. Tiktai Mykolas 
Sleževičius, būdamas demokra 
tu ir pasitikėdamas visais Lie 
tuvos žmonėmis, kurie yra tik 
ras valstybės suverenas, atsi 

Dr. JURGIUI PRIELGAUSKUI, 
Jo Dukroms ALEKSANDRAI, GABRIELAI, 

Sūnui JURGIUI ir kitiems giminėms 
reiškiu didelę užuojautą dėl žmonos - motinos 

ANTANINOS KALPOKAITĖS - PRIELGAUSKIENĖS 
mirtiqs. Telydi ją amžinoji ramybė!

Kl. Prielgauskas.

sakė tų nepaprastų įgaliojimų 
ir pasiliko eiliniu piliečiu, ir, 
tokiu būdamas, įrodė visai tau 
tai, kad eilinis pilietis yra di 
džiausiąs valstybės ramstis, kū 
rėjas ir pranašas. Plačiais pag 
rindais suorganizuotasis jo ko 
alicinis kabinetas, kuriame da 
lyvavo visų Lietuvos sluogs 
nių bei srovių atstovai, tuo sun 
kiuoju metu, — kada iš rytų 
veržėsi raudonoji armija, iš va 
korų vokiečių bermontininkai, 
iš pietų lenkai, — vis dėlto su 
gebėjo jau pakrikimo stadijo 
je Lietuvą sustimuliuoti, ap 
jungti visas jėgas ir sukelti vi 
sos tautos viltis ir vieningą 
valią kovoti ir laimėti.

Kažin, ar kada nors Lietuva 
buvo tokioje sunkioje, tokiije 
netikroje ir tokioje beviltiško 
je būsenoje, kaip MyKolui Sle 
ževičiui imantis ministerio pir 
mininko pareigų ir kai tūli vei 
kėjai jau buvo rezignavę.

Nepaprastai malonu minėti 
ir tų laikų Lietuvos kariuome 
nę, kurios ryžtas ir pasiaukoji 
mas neturi sau lygaus per visą 
tolimesnį savo egzistavimą, no 
rs vėliau sąlygos buvo nepaly 
ginamai geresnės.

Nepriklausomybės atkūri 
mo laikų Lietuvos kariuomenė 
buvo pati tauta, pati liaudis— 
darbininkai ir valstiečiai—kai 
mo žmonės ir tiktai būrelis in 
teligentijos. Didele dalimi pir 
maišiais laikais ji ir atrodė kai 
miečių kariuomene, nes karo 
suniekoto, nualinto ir apiplėšto 
krašto žmonės neturėjo gali 
mybių nei bent kiek turtingiau 
apsirėryti. Bet užtai buvo tvir 
to ryžto, kilnios ir nuoširdžios 
dvasios ir spontaniškai sukilu 
šio entuziazmo. Ir šitą dvasią 
Lietuvos žmonėms didele da 
lim sukėlė Mykolas Sleževi 
čius. Galima teigti, kad tai bu 
vo legendario Lietuvos istori 
jos meto kūrėjas, realizavęs 
Lietuvos žmonėms laisvę ir že 
mę.

Štai kodėl šiandien, minint 
Kariuomenės dieną, drauge no 
risi minėti ir Mykolą Sleževi 
čių, kuris anais laikais buvo 
drauge ir su kariuomene ir su 
visa tauta.

Garbė mūsų entuziastingai 
kariuomenei, kuri atstatė Lie 
tuvos savorankiškumą! Garbė 
partizanams, kurie bandė ją 
gelbėti ir palaikyti! Garbė am 
žinybėje besiilsinčiam jau 20 
metų tikram Lietuvos kūrėjui- 
-savanoriui Mykolui Sleževi 
čiui, kurio ir vėlesnieji toli nu 
matantieji žygiai ir šiandien ir 
per amžius bus tie žygiai, ku 
rie duoda Lietuvai didelių pir 
menybių ir nesugriaunamų ar 
gumentų prieš dabartinį Lietu 
vos okupantą. J. Kardelis.

Lietuvos kariuomenės šven 
tės proga Lietuvių Veteranų 
S-gos „Ramovė“ Centro Vai 
dyba sveikina visus Ramovė 
nūs, Savanorius-Kūrėjus, Šau 
liūs ir Birutininkes.

Reiškiame gilią pagarbą gy 
viešiems Lietuvos Laisves ko 
vų liudininkams - Invalidams 
ir visiems kariams, savanoriu 
ms, partizanams, šauliams, ku 
rie kovojo, kad Lietuva būtų 
laisva ir, kurie dar ir šiandieną 
nepraranda vilties-tiki, kad ver 
gijon patekusi tėvynė vėl at 
gaus laisvę. Jie tautos gyvybi 
niams tikslams dirba ir auko 
jasi, kiek jų jėgos ir sąlygos 
leidžia čia išeivijoj ir ten už 
geležinės uždangos.

Reiškiame pagarbą ir tiems 
mūsų tautos darbuotojams, ku 
rie pasišventę dirba kultūrinį 
darbą, kurie gyvu ir spausdin 
tu žodžiu, daina ar scenos vai 
dyba prisideda prie tautos gy 
vybės 'išlaikymo, iškelia tau 
tos vertybes, skatina tautinį su 
sipratimą, stiprina mūsų dva 
šią ir ryžtą, šaukia tautą vieny 
bėn — vardan tos laisvos Lie 
tuvos. Garbė jiems!

Šios šventes proga kreipia 
mės ir j visą lietuvišką jauni 
mą — mūsų tautos atžalyną. 
Brangieji jaunuoliai, gyvenda 
mi svetimoj aplinkoj, nežūkite 
savo tėvų žemei — Lietuvai. 
Būkite stiprūs, kaip ąžuolas, 
granitas, plienas.... Pažinkite 
Lietuvos praeitį, Jos gražią,

HAMILTONAS DANGORAIŽIŲ IŠVAKARĖSE. 
(Miesto Lietuviai)

Hamiltono miestas žinomas 
visam (pasauly, kaipKanados di 
džiausiąs plieno gamintojas ir 
kaip vienas iš didžiųjų stambio 
sios pramonės centrų, jis nuo 
lat auga ir didėja ne tik žmo 
nių skaičiumi, bet ir pramonės 
bei viešo naudojimo didžiųjų 
pasatų augimu.

Vartant vietos anglų spau 
dos puslapius, nuolat skaitome 
žinias, kad viena bei kita stam 
bi firma paskyrė tiek tai milio 
nų dolerių savo įmonių plėti 
mo reikalams. Čia vėl eina prie 
galo statyba miesto rotušės rū 
mų, 10 mil. dol. vertes, kurie 
bus didžiausi ir gražiausi net 
iš visos Britų Imperijos valsty 
bių šios rūšies pastatai. Nese 
niai skaitėme spaudoje, kad 
bus statomas didelis ir moder 
nūs viešbutis, kuris duos pra 
džią taip vad. „Rockfelerio 
centrui“.

Dabar ir vėl maloniai nutei 
kė miestą žinia, kad bus sta 
tomas ir kitas 20 augštų milži 
nas, dangoraižiu vadinamas. Ir 
visa tai daroma prie didžiųjų 
miesto gatvių, pačioje miesto 
širdyje. Šis dangoraižis pla 
nuojamas skirti daugiau įvai 
rių įstaigų reikalams, tačiau jo 
galutinė paskirtis paaiškės 
kiek vėliau. Dabar planuojama 
įrengti jo viršutinėje dalyje 
liuksusinį apartmentą, maudy 
mosi basainą, kirpyklą, grožio 
salioną ir kitus patogumus. Ne 
bus pamiršti ir salių reikalai 
įvairiems parengimams ruošti. 
Pastato apatinėje dalyje bus 
banko skyrius ir parduotuvės. 
Ant stogo — helikopteįiams 
pakilti ir nusileisti vieta.

Kalbant apie dangoraižio sta 
tybą, negalima nutylėti reika 
lo, ar teisingiau pasakius sensa 
cijos, tai yra tai, kad jo savi 
ninku ir statybos vykdytoju 
yra naujas ateivis iš Italijos 
jaunas Alfonso Frisina, kuris 
Kanados žemėje koją iškėlė 
tik prieš dešimt metų. Čia at 
keliavęs, sutartį atliko pos far 
merį. Po sutarties pradėjo dirb 
ti pas kontraktorių kaip sta 
liaus padėjėjas. Ir tik prieš ket 
verius metus pradėjo dirbti sa 
varankiškai, įsteigęs savo fir 
mą „Frisina Construction 
Co.“. Per tuos ketverius me 
tus spėjo ir sugebėjo pastaty 
ti tris bažnyčias, 28 mokyklas, 
kelis apartm. pastatus, iš ku 
rių vienas vieno mil. dol. ver 
tės ir vieną kitą pastatą pra 
monei bei prekybai, šis, ketu 
rių milionų dol. vertės projek 
tas bus pirmas to jauno „mete 
orinės karjeros“ italo.

Dabar šis jaunas „karjeris

turtingą istoriją. Supraskite, 
kad tik būdami susipratę, gi 
liai mąstantieji, tikrai kultu 
ringi lietuviai - lietuves, galėsi 
te būti ir svetimtaučių akyse 
prideramai vertinami ir gerbia 
mi. Jaunime! Tau teks kurti 
Lietuvos ateitį. Būk pasiren 
gęs tai didžiai ir šventai parei 
gai. Būk pasirengęs kovoti ir 
aukotis, kaip tai darė tavo tė 
vai, atkuriant Lietuvos valsty 
bę 1918-20 metais, kaip tavo 
seneliai dirbo ir aukojosi budin 
dami-keldami Lietuvą nepri 
klausomam gyvenimui Dau 
kanto, Basanavičiaus, Kudir 
kos laikais, kaip tavo prote 
viai aukojosi ir kovojo, kurdą 
mi Lietuvą Gedimino, Kęstu 
čio, Vytauto Didžiojo laikais.

Šia proga pasižadėkime, ir 
jaunimas ir senimas, savo dar 
bą, mokslą ir jėgas skirti Lie 
tuvos laisvės aukuran. Tai vi 
sų mūsų šventa pareiga, užde 
ta mums mūsų tėvų žemės, ap 
laistytos partizanų krauju ir 
paskendusios tautos skausmuo 
se.

Lenkiame savo galvas,ties 
žuvusiųjų tautos laisvės ' ovo 
tojų kapais. Amžina jų šven 
tos aukos atmintis t boru ••en i 
kiekvieno lietuvio širdyje ir te 
suburia mus visus bendriems 
darbams' tautos gyvybei išlai 
kyti ir prarastai laisvei atgau 
ti.
Lietuvių Veteranų Sąjungos 
„Ramovė“ Centro Valdyba.

tas” ruošiasi vykti Europon su 
sipažinti su modern, architek 
tūros laimėjimais, kuriuos no 
retų pritaikyti savo dangorai 
žiui ir duoti jam europinio pa 
stato atspalvį. Statyba numa 
tomą pradėti kitų metų pava 
sarį.

Hamiltono miestas nesveti 
mas ir lietuviškajam pasauliui, 
šiapus ir anapus vandenyno. 
Čia gyvena trečioji savo didu 
mu, Kanados darbšti ii pavyz 
dingą lietuvių bendruomenė. 
Ji taip pat jautri ir dosni savo 
tautos reikalams. Ji daugiausia 
aukoja ir iš „plieno“ nukaltų 
doleriukų jos išlaisvinimui. Pa 
galiau, jie neužmiršta bendruo 
menės ar savo asmeniškų geri 
nimo reikalų. Tam tikslui jie 
turi savo bažnyčią, bankelį 
„Talką“ ir jau Lietuvių Na 
mus. Čia gimė ir pirmasis „kū 
dikis“ Kanados Lietuvių Die 
nos vardu. Jis dar tik neseniai 
atšventė jau šešerių metelių sa 
vo amžiaus sukaktį. Nors jos 
ruošos metu ir atslinko juodas 
dūmų debesėlis, bet jis išsi 
sklaidys ir vėl viskas bus ge 
rai. Tai tiek šį kartą apie mū 
sų miestą ir mus pačius.

Z. Pulinauskas.
V. SIDZIKAUSKO LAIŠKAS 
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo vicep. V. Sidzikauskas 
pasiuntė laisvųjų valstybių de 
legacijoms Jungtinėse Tautose 
laišką ryšium su JT pilnaties 
numatomais svarstymais prane 
Šimo apie Vengriją.

— Tebetrunkanti Vengrijo 
je priespauda ir vengrų tautos 
pagrindinių teisių ir politinių 
lasvių paneigimas, — rašė Si 
dzikauskas, — skatina Paverg 
tųjų Seimą atsišaukti į Jus, 
Ekscelencija... Mes nuolankiai 
prašome Jūsų delegaciją pasi 
naudoti Leslie Munro reporto 
proga ir pradėti visuotinius de 
batus Vengrijos klausimu... Pa 
vergtųjų Seimas viliasi ir tiki, 
kad pačios taikos reikalui, ku 
riam vengrų ir kitų tautų pa 
vergėjas pastarosiomis dieno 
mis ypač dosnus žodinių liaup 
sinimų, JT pilnaties dabartie 
sesija imsis paveikių žygių, 
kad atstatytų ir teisės princi 
pų galią ir savo (JT) moralinį 
autoritetą.

• Prof. K. Pakštas pakviestas 
dėstyti rusų kalbą Steubenvil 
lės', Ohio kolegijoje, atosto 
gų metu parašė studiją apie 
Lietuvos gyventojus ir lietu 
vių gyvenamus ploius nuo 
200 iki 1959 m.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės IV-sios Krašto Tarybos 
I-sios sesijos suvažiavimas šau 
kiamas š. m. lapkričio 28—29 
dd. Montrealyje, Aušros Var 
tų parapijos salėje. Taiybos 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.

I KANADOS BENDRUOME NĖS KRAŠTO TARYBOS 
SESIJĄ

iš visos Kanados vietų, iš visų 
lietuviškųjų kolonijų šio lap 
kričio 28 dieną suvažiuoja ir su 
skrenda šios pasaulinės oi gani 
zacijos atstovai.

Jau turima žinių, kad iš Ha 
miltono atvyks visi Tarybos na 
riai; iš Windsoro atvyksta du 
— rinktasis narys Petras Ja 
nuška ir Valdybos atstovas Pr. 
Dumčius; iš Winnipego lėtku 
vu atskrenda išrinktasis Tary 
bos narys Pr. Matulionis; ži 
noma — iš Toronto atvyks 
daugiausia, nes be rinktųjų na 
rių, atvyks Krašto Valdybos 
nariai su pirmininku Vytautu 
Meilum pryšakyje, ir Pasaulio 
{Lieftjuvių Bendruomenės Vai 
dybos nariai su pirmininku Jo 
nu Matulioniu pryšakyje.

Taip Montrealyje šio iapkri 
čio 28-29 dienomis, šeštadienį 
ir sekmadienį, bus didelės die 
nos, apjungiančios visus Kana 
dos lietuvius.

Tomis dienomis Aušros Var 
tų salėje (1465 rue de Seve, 
Cote St. Paul) vyks Kr. Tary 
bos posėdžiai. Posėdžiai yra 
vieši. Būtų labai malonu ir nau 
dingą, kad į posėdžius atsilan 
kytų daugiau Montrealio lietu 
vių.

Sekmadienio gi posėdis, ku 
ris vyks tuojau po pamaldų, 
bus iškilmingas, ir jame kai 
bės PLB pirmininkas J. Matu 
lionis. Visi tautiečiai prašomi 
atsilankyti kuo skaitlingiau iriš

TAUTINIŲ KAPINIŲ REI 
KALAS ĮGAUNA KONKRE 

ČIAS FORMAS
Savanorių - Kūrėjų Sąjun 

gos Sydnėjaus skyriaus sušauk 
tame visų drganizacijų atsto 
vų susirinkime Sydnėjaus Lie 
tuvių Namuose Redferne bu 
vo nutarta, kad lietuvių kapi 
nės turėtų būti visų krikščio 
niškųjų religijų lietuviams. Iki 
tos dienos buvo galimo nupirk 
ti lietuviškosios kapinės Ry
de's ir Rokwoodo kapinynuo 
se. Pirmąją vietą parūpino J. 
Kapočius, o antrąją — kun. P. 
Butkus. Kadangi minėtame or 
ganizacijų susirinkime buvo 
sudarytas tautinėms kapinėms 
rūpintis komitetas, susidedąs 
iš Sydnėjaus, Bankstowna, Ca 
br^mattos apylinkių valdybų 
atstovų, kapinių organizavimo 
iniciatoriaus J. Kapočiaus, Lai 
dotuvių Biuro direktoriaus K. 
Butkaus ir teisin. E. Kolakaus 
ko, tai organizacijų atsovai ir 
pavedė jiems šį reikalą toliau 
aiškinti.

LONDON, Ont.

Agentūra “GINTARAS”
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į 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.

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.

girsti aktualijų, kurias praneš 
Kr. Tarybos vadovai.

O šeštadienį bus šaunus su 
buvimas, į kurį atsilankys visi 
Kr. Tarybos nariai, — todėl 
kviečiami ir visi tautiečiai atsi 
lankyti ir užmegzti naujų pa 
žinčių, bei atnaujinti senas.

Susidomėkime visi viso pa 
šaulio lietuvių draugija!

KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ SVEIKINIMŲ 

galima gauti Nepriklausomos 
Lietuvos redakcijoje: 7722 Ge 
orge St., LaSalle, P. Q. Svei 
kinimai bendro pobūdžio, ne 
senstanti, gražiose kortelėse, 
su pritaikytais vokais — 1 dol. 
už 20 sveikinimo kortelių.

PADĖKOS
Dėl mums suruošto 10-ties 

metų vedybinio gyvenimo su 
kaktuvių, esame dėkingi už ma 
lonią staigmeną, kurią netikė 
tai apturėjome rugsėjo 26 die 
na. Ypatingai didelis ačiū pri 
klauso rengėjams pp. Kringe 
liams, pp. Pužauskams, pp. Jo 
neliams ir pp. Gurčinams už 
patalpų davimą ir bendrai šei 
minmkavimą. Didelis ačiū pi i 
klauso mūsų prieteliams, ku 
rie dalyvavo asmeniškai ba 
liaus metu ir dėkojame p. M. 
Kringeliui, p. V. Geležiūnui ir 
p. K. Toliušiui už malonius 
sveikinimus ir linkėjimus. Be 
to, širdingas ačiū už jūsų bend 
ras ir asmeniškas dovanas, ku 
rios mums primins jūsų nuo 
širdumą. Taip pat tariame 
ačiū Silverijui Geležiūnui už 
taip puikų vakaro vedimą, ir 
visiems, visiems aičū kas kuo 
prisidėjo ir kurie prisidėjo, 
bet negalėjo dalyvauti. — dide 
lis ačiū visiems.

Aniceta ir Aleksas Mankai.
*

P-nui advokatui Joseph P. 
Miller’iui be atlyginimo išrūpi 
nusiam čarterį Montrealio Lie 
tuvos Šaulių L. K. Mindaugo 
kuopos valdyba taria viešą nuo 
širdų šaulišką ačiū.

*
Mano 65 metų sukakties pro 

ga esu iš mielų ir brangių Bi 
čiulių gavęs dovanų bei svei 
kinimų. Negaliu kiekvienam 
atskirai padėkoti, todėl prašau 
priimti bendrą padėką per šio 
laikraščio malonę. Nesijaučiu 
nei užmirštas, nei apleistas.

Ačiū!
Visada Jūsų Kl. Prielgauskas.
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sovietijos vėžys
— GYLYS MASKVOS ŠONE

JAV SEKRETORIUS HERTER

Rytų Europos tautų rašyto 
jai, „Tiesos“ ar ^Pergalės" 
puslapiuose, yra stropiai at 
rinkti. Jie terašo apie vaikus, 
leidžiančius su raudonarmie’ 
čiais, ar rūsčius kalvius, kurie 
sutriuškina buržuazines ,,atgy 
venas“. Bet literatūrinis gyve 
nimas kaimyninėse Lietuvos 
kalėjimo celėse yra žymiai aud 
ringesnis ir sudėtingesnis. Jo 
kronika gausi sukilimais prieš 
oficialią dogmą.

Vienas žymiausių tųjų „su 
kilėlių” yra jaunas lenkų filo 
sofas Leszek Kolakowski. Sa 
vo pagrindiniame veikale „Is 
torija ir atsakomybė“, jis nag 
rinėja prarają tarp asmens ir 
valdančiosios klasės sąžinės.

Kolakowski, apibūdinęs sa 
I marksistu, įrodinėja, jog pa 
neigdamas asmens sąžinę, as 
mens atsakomybę, asmens pu 
reigą padaryt individuali pasi 
rinkimą duotoje padėtyje — 
komunistinis judėjimas artėja 
prie išsigimimo, Ši Kolakows 
kio knyga padarė nepaprastos 
įtakos Rytų Europoje, ypač 
partinių intelektualų sluogs 
niuose. Maskva patvirtino tai, 
įtraukdama Kolakowski pačių 
„aršiausių revizionistų” eilės 
na. Čia duodame ištrauką iš 
Kolakowskio knygos:

„Tu sakai“, taria inlelektua 
las savo oponentui revoliucio 
nieriui, kad tam tikrą istorijos 

ilomentą specfifnis darbinin 
kų klasės interesas visiškai su 
tampa su visos žmonijos in te 
resais; kad jis netik išsaugo 
visažmogiškas vertybes, bet 
yra vienintelė jėga, galinti iš 
gelbėti jas. Bet kokiais jrody 
mais tu gali paremt šį savo pa 
reiškimą, išskyrus neaiškias is 
toriškai - filosofines spekulia 
ei jas? Ar aš turiu bet kokios 
teisės, tos spekuliatyvios atei 
ties dialektikos vardan, dabar 
atsižadėti nuo augščiausiųjų 
žmogiškosios buities verty 
bių? Be to, ligšiolinis patyri

mas nepatvirtina tavo optimiz 
mo — anaiptol, jis rodo, kad 
tavasai interesas dažnai įgy 
vendinamas priešingai visoms 
žmogiškosioms vertybėms...

„Jei tu atstovauji tam tikrą 
Istorinę realybę, kokiu pagrin 
du tu reikalauji iš manęs, kad 
aš ją paremčiau moraliai? Ar 
vien todėl, kad tai yra reaiy 
bė?... Jei nusiakltimas būtų is 
torijos įstatymas, ar tai reiš 
kia, kad aš turiu tapt nusikal 
tėliu idant įkūnijus tą įstaty 
mą. Kodėl? Tu neleidi man ma 
tuoti tavo veiksmų absoliučių 
vertybių matu, nes — tavo 
nuomone — tos vertybės visai 
neegzistuoja, ar tik yra isivaiz 
duojamos. Bet tuo pat laiku 
tu pats kalbi apie visažmoniš 
kas vertybes, kurios turi būti 
absoliučios; taip, patylomis, tu 
įjungi j savo doktriną aksioma 
tini absoliutizmą, labai migio 
tu ir daugiaprasmiu būdu, kad 
bematant jį sunaikintumei su 
„istoriniu reliatyvizmu“. Su to 
kiu pakietu tu kreipiesi į ma 
ne reikalaudamas, kad aŠ be 
matant pasmerkčiau iškilusius 
žmogaus kultūros kūrinius, 
nes tavo doktrina pažada man 
sugrąžinti juos pilname stovy 
je po neriboto laiko.

„. . . Jei mes esam priversti 
bematant užimti poziciją dėl 
dabartinių pasikeitimų, tada 
mes negalime laukti kol istori 
nės - filosofinės diskusijos iš 
sprg* po kokio šimto metų. 
Todėl mūsų poezija, mūsų pa 
sirinkimas bus geriausias, jei 
jį apspręs ta maža dalelytė tik 
rūmo, kurį mes nešiojame sa 
vo krūtinėse. Moralinės verty 
hės, išugdytos ilgame žmo 
gaus vystymesi, yra mūsų ge 
riausia atrama, kada istorija 
pareikalauja iš mūsų ap 
sprendimo, kuris — galiausiai 
— yra moralinio pobūdžio. 
Bet kuriuo atveju, tos verty 
bės yra daugiau vertos pasiti

kėjimo negu betkoks istorinis 
mokslas...” * *

Kolakowski suteikė komu 
nistiniam režimui daug nemi 
go naktų netik savo filosofi 
niais veikalais, kaip „Atsako 
mybė ir Istoiija“. Tokie veika 
lai tegalėjo paveikti intelektu 
alų sluogsnius. Bet Kolakows 
ki moka naudoti ir kitą ginklą 
— satyros ginklą.

Iš jo satyrinių kūrinių žy 
miausias „Kas Yra Socializ 
mas?“ Šis straipsnis buvo pa 
rašytas dabar jau uždarytam 
garsiajam Lenkijos studentų 
laikraščiui Po Prostu. Gomul 
ka, betgi, uždraudė jį spaus 
dinti, nenorėdamas užpykinti 
savo didžiojo brolio. Tada stu 
dentai pradėjo platinti stiaips 
nio šapirografuotas kopijas ir 
iškabino jį savo sieniniuose 
laikraštėliuose.

Šis Kolakowskio straipsnis 
yra būdingas už geležinės už 
dangos nuolat plintančios saty 
rinės literatūros pavyzdys. 
Kaip visad istorijoje, kada ti 
ronas uždrausdavo tiesiogiai 
kalbėti apie tiesą, ji grįždavo 
varginti jo satyros ir alegori 
jos rūbe.

Ištraukos iš straipsnio „Kas 
yra socializmas?“:

„Mes pasakysim jums, kas 
yra socializmas. Bet pirmiau 
šiai mes turim pasakyti jums, 
kas nėra socializmas. Taigi, so 
cializmas nėra:

„Visuomenės santvarka, ku 
rioje asmuo, nepadaręs nusi 
kaitimo, sėdi namuose laukda 
mas policijos.

„Valstybė, įkurioje žmogus 
gali būti pasmerktas be teis 
mo.

„Santvarka, kurios vadai pa 
tys pasiskiria save į savo pos 
tus.

„Valstybė, kuri turi daugiau 
šnipų negu slaugių, ir daugiau

žmonių kalėjimuose, negu ligo 
ninėse.

„Valstybė, kurios kaimynai 
keikia geografiją.

„Valstybė, kuri gamina pui 
kius sprausminius lėktuvus ir 
netikusius batus.

„Valstybė, kurioje bailiai 
gyvena geriau negu drąsieji.

„Valstybė, kuri nori, kad vi 
si jos piliečiai turėtų tas pačias 
nuomones filosofijoje, užsie 
nių politikoje, ekonomijoje, Ii 
teratūroje ir etikoje.

„Valstybė, kurioje dalis gy 
ventojų gauna algas 40 sykių 
didesnes už likusiųjų gyvento 
jų-

„Valstybė, kuri visad žino 
gyventojų valią prieš paklaus 
dama juos.

„Valstybė, kurioje filosofai 
ir rašytojai visad sako tą patį, 
kaip generolai ir ministerial, 
bet visad po pastarųjų.

„Valstybė, kurioje gatvių 
planai yra valstybinė paslap 
tis.

„Valstybė, kurioje darbinin 
kai neturi jokios įtakos vyriau 
sybeL

„Valstybė, kurioje piliečiai 
negali skaityti didžiausių da 
barties literatūros kūrinių, ne 
gali matyti didžiausiųjų dabar 
ties dailininkų paveikslų ir ne 
gali girdėti didžiausiųjų moder 
niosios muzikos kūrinių.

„Valstybė, kuriai nerupi, 
jog jos nekenčia, jei tik jos bi 
josi.

„Valstybė, kuri nuspren 
džia kam galima ją kritikuoti, 
ir kaip.

„Valstybė, kurioje žmogus 
turi kiekvieną dieną atmesti 
tai, ką jis teigė vakar ir visad 
tikėti, kad jis galvojo tą patį.

Ir Kolakowskis ironiškai už 
baigia:

„Tai buvo pirmoji dalis. Bet 
dabar atidžiai klausykitės, mes 
pasakysim jums, kas yra sočia 
lizmas: Taigi, socializmas yra 
geras dalykas“. M. P.

Vėl Britų Honduras
KAIP TAS VISKAS PRASIDĖJO?

1958 lietuvybei gelbėti nuo Br. Honduran savo lėšomis bei
išnykimo užsieny prof. Pakš 
tas, mūsų žymus geogiafas, pa 
siūlė lietuviams kurtis Br. Hon 
durt (taipgi dalis to pat Com 
menwalth). šita jo mintis at 
rasti išeiti iš tragiškos Lietu 
vos išeivijos būsenos užsieny 
gavo savo laiku platų atgarsį 
lietuvių spaudoje, ne tik Kana 
doje, bet ir USA. Naujo kuri 
nosi tema buvo parašyta daug 
straipsnių. Pasisakė prof. Pakš 
tas, rašė p. Kardelis, rašė kiti, 
kaip išmanė bei sugebėjo. Tarp 
jų buvau aš, rašiau tuomet, 
kad lietuvių įkurdinime Br. 
Hondūre' netenka laukti iš vai 
džios perdaug didelio humaniš 
kūmo ir kad valdžia geruoju 
nieko neduos ir nesuteiks, ne 
bent bus pastatyta į tokią pa 
dėtį, kad bus priversta mums 
duoti.

Iš Vašingtono lietuvių bu 
vo išsiliejęs didžiausias entu 
ziazmas šiam sumanymui kur 
dinti lietuvius Br. Hondūre. Bu 
vo patiektas net kruopščiai iš 
dirbtas planas per spaudą, ku 
riuo būdu kurdinimas bus vyk 
domas.

Vėliau per tą pačią spaudą 
visų nuomonės bei pažiūros ne 
sutapo, susidarė lyg du priešin 
gi diapozonai: vieni jausdami 
damoklo kardą, pakibus virš jų 
galvų, aiškiai teberašė apie 
emirgaciją, o kiti, sau tokio 
pavojaus nejausdami, nes jau 
įsikūrę ir įsigyvenę krašte, ir 
girdėti žodžio emigracija ne 
norėjo. Šitų pastarųjų per 
spaudą buvo pareikšta, kad Br. 
Honduras yra tuščiaa propa 
ganda, kenkianti lietuvių vi 
suomenei. Vilniaus Krašto Lie 
tuvių Sąjunga tikslu paadryti 
savitarpio erzinimosi ir apsi 
.mėtįymui supuvusiaįsobuoliais, 
galą, tarė; Na dabar pakaks, 
naujo kūrimosi tema yra išsisė 
muši; kas nori, tegu važiuoja

savo nuosava jachta, bet klai 
dinti ir dezorientuoti lietuvių 
visuomenę ateity nebus leista, 
nebent kokios informacijos, 
kurios virš minėtą projektą pa 
statytų vėl į pažangos kelią.

Tokiu būdu nugalėjo organi 
zacija ir laimėjo mažoritetas. 
Man pačiam pasakysiu, patiri 
ka tokia diktatūra. Kas gi be 
lauktų pagaliau lietuvių ant 
vulkano krateriaus, jei ne var
gas! Iš čia, kur gal šalta, pasi 
darytų užkart per daug karš 
ta. Nuo to laiko nieks emigra 
cijos klausimu neprasrtarė. At 
rodo, burna neturėtų būti už 
čiaupiama, ypač tiems, kurie ir 
nebūdami žurnalistais, turi ką 
nors ant širdies ir nori tai vie 
šai pareikšti per spaudą. Jei 
jie jieško lietuvių spaudoje iš 
lukštentos tiesos bei informaci 
jos, o ne hipokritine anglų kai 
ba parašytos seklumos bei pro 
pagandos, tai jiems nereiktų 
štampų dėti ant pakaušių bei 
kaktų. Antspaudus ir štampus 
reikia dėti į dokumentus.

EMIGRACIJA VIS DĖLTO 
AKTUALI

Bet ar tikrai daugiau never
ta kalbėti apie lietuvių emigra 
ciją? Ar tikrai ta tema yra išse 
kusi? Man visdėlto atrodo, kad 
verta klausimą kelti ir sudary 
ti diskusijas. Verta ir būtina 
tą pat patiekalą (Br. Hondu 
rą) pakišti paragauti lietuvių 
visuomenei ant tos pat lėkštės, 
tik kitame padaže, o lai tam, 
kad neleistų jai užmigti lietu 
vių iešivijos daliai reikalui. 
Jog daugelis iš lietuvių tebe 
gyvena vien viltimi atrasti sa 
vo namus, jei ne šiame, tai ki 
tame pasaulyje. Jiems Br. 
Honduras tapo „simboliu išsi 
laisvinimo“. Taigi neatimkime 
jiems vilčių.

Kad pastaruoju metu pabė

gėlių (refugee) klausimas ta 
po aktualus, užtenka tik pavar 
tyti anglų kalba laikraščius — 
kiek ten užtiksime straipsnių, 
prirašytų dėl žmogaus teisių, 
Bill of Human rights, pagrindi 
niu laisvės klausimu Įkurdina 
nt dipukus. Benamiai pabėgę 
liai valdžiai sukelia problemą 
ir jinai, gindamasi, pagaliau 
ryžtasi vienaip ar kitaip išspręs 
ti pagrindinai. Bet tol, kol re 
fugee klausimas nėra išspręs 
tas, yra pravartu kalbėti apie 
emigraciją, nes jinai yra kai

kuriems reali ir aktuali. Jei 
mes šiuo metu iš viso patys 
nįeko šia kryptini nedarysi 
me, o visuomenė neparems 
tuos tuos, kurie šaukiasi pagr 
bos, ir jei iš viso pabėgėlio 
klausimo spaudoje nekelsime, 
o tik jį nustumsime nuo savęs, 
tai bus aišku, kad mūsų kilniau 
sios teisės benamių lietuvių 
bus iškoneveiktos ir sutryptos.

STUDIJŲ REIKALU
Dabar klausimas, ką tie 

tuviai pabėgėliai, kurie dar ne
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71 ’APATINIAI
Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilu
mai štai ilgam nešioji

mui ir lengvai skalbiami 
žieminiai baltiniai, paga
minti iš natūralaus me- 
rino. Būsite pilnai pa- 
tenkinti sumokėję ma

žą kainą už vertingą 
prekę.

Yra baltinių, kelnaičių 
ir unijos kostiumų 

vyrams ir berniukams.
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Rusijos diktatūros įtakoje įsiga 
lint vadų kultui, paskutiniais laikais 
užsienių reikalų ministerial visiškai yra 
nustumti į vadų šešėlį, todėl nei Her 
ter, nei Gromyko nefigūravo vadų — 
Chruščiovo su Eisenhoweriu — susiti 
kirne, ir bendrai, dar prisidėjus ameri 
konišku stiliumi persitvarkiusiai Pran 
cūzijai, kurios politikos darymo pryša 
kin įsikišo taip pat vadas dc Gaule, 
— užsienių reikalų ministerial nustojo 
savo reikšmės. Jie lieka tiktai techniš 
kais reikalų paruošėjais, o visus klau 
simus oficialiai sprendžia vadai. Nors 
ir Herteris, nors ir turėdamas taiklų 
žodį, yra aptilęs, kaip ir Gromyka. Ru 
sijos diktatūros įtakoje, kuri įtaigoja, 
kad užsienių reikalų ministerial nieko 
negali nei nutarti, nei padaryti ir kad 
tai gali padaryti tiktai vadai, susirin 
kę į „viršūnių” konferenciją, nyksta užsienių reikalų ministe
rių anksčiau turėtas vaidmuo.

Laukiant Krašto Tarybos 
suvažiavimo

Krašto Tarybos suvažiavi 
mas šaukiamas Montrealyje. 
Nesuprantu, kodėl Krašto Vai 
dyba padarė tokį nutarimą, vy
kimui 30-ties asmenų per 400

Įsikūrė šiame krašte, gali pa 
daryti? Nieko. Ničnieko. Ne 
daug ką. Mes galime studijuo 
ti, budėti, laukti. Patys mes 
padaryti nieko negalime. Mes 
esame iš viso per silpni. Prof. 
Pakštas yra aiškiai ir nedvi 
prasmiškai pareiškęs, kad nau 
ją lietuvių kūrimą reikia studi 
juoti rateliuose bei klubuose. 
Taigi mes studijuojame, nes 
kasgi belieka mums kito dary 
ti, jei nieko neveikti negalime 
Tik šį kartą man bent atrodo, 
studijų reikalą reiktų nukreip 
ti į emigracijos dokumentalinį 
bei juridinį aspektą.

Mes juk jau pakankamai su 
sipažinome su Br. Hondūro 
reljefu, topografija, istorija ir 
t. t. Studijas reikia praplėsti. 
Reikėtų išsiaiškinti visų pir 
ma, kokios pagaliau čiA mūsų 
teisės, kokia laisvė. Mes žino

mylių, pas aštuonis atstovus? 
O galėjo būti ir atvirkščiai, 
imant kad ir finansinę pusę. 
O gal KV turėjo omenyje pen 
kis lankytus metus montrealie 
bių į Torontą ir Hamiltoną, 
gal noras perkelti būstinę iŠ 
Toronto į Quebeco metropoli 
ją — paskatino prie te nutari 
mo, tačiau kaip nebebūtų, Ka 
nados lietuvių ,,parlamentas“ 
susirenka lapkričio 28—29 d. 
d. senai Jauktai sesijai, didžiau 
šioje mūsų kolonijoje. Ir savo 
darbų apimtimi ji bus neeilinė, 
nes atrodo, kad šeštadienis pa 
liekamas tik reikalų sprendi 
rhui, o sekmadienis jau susiar 
tinimui su visuomene, pi avė 
dant paskaitą ir greičiausiai 
bendras diskusijas.

Dalinai tai nauja mintis ir 
graži, kartu neigiamai veikian 
ti darbo nuotaiką, nes vieno 
šeštadienio, visų mūsų gyveni 
mo klausimų išsprendimui yra 
mažai. Prabėgomis „užkabina 
nt“ vieną antrą jautrią vietą, 
gal šeštadienio ir užtektų, ta 
čia u tokiu atveju, tokia sesija

me, kad Vokietijoje, 
padėtis pabėgėlių yra žymiai 
geresnė, jinai yra užfiksuota 
įstatymais, padėtis jų yra lega 
lizuota ir teisės jų apsaugotos 
specialiu statusu.

Ar mums, lietuviams, Kana 
doje yra toks statusas? Ne, nė 
ra. Tai kodėl nėra, jei Vokieti 
joje yra ir yra nuo 1952. Tei 
sė tai nėra įstatymas, tai mes 
jau patyrėme savo kailiu. Mū 
su teisės nebus pabojamos, kol 
mūsų padėtis nebus įstatymų 
keliu legalizuota. Daugelis mū 
sų dar po 10 metų Kanadoje te 
begyvena be jokių dokumen 
tų. Tuo labjau, jei ruošiamės 
į Br. Hondūrą, pasas ir viza 
reikalinga. Dakumentams su 
daryti yra kabliukų ir viskas 
nėra taip paprasta, kuomet pa 
sišaunama keliauti. Be to yra 
dar ir kita rūšis emigracijai 
forsiruota vadinama deportaci 
ja. Br. Honduras visais atžvil 
giais pasirodo yra tinkamas 
tam. Tikslas būtų lietuvius pa 
talpinti kam šalta šitame kraš 
te ir perkelti ten, kur bus per 
daug karšta, čia gi vėl peršasi 
klausimas, kaip gi bus viskas 
atlikta, jei dipukas dokumentų 
jokių neturi? Tokių ir panašių 
klausimų susidomėjimu tas 
mums išeiti gali i naudą, mes 
tuo pat tinkamiau save paruo 
Šime eventualiai emigracijai, 
kur ji bebūtų.

LAZDA TURI DU GALUS
Valdžios emigracijos sky 

rius Reginoje tarp kitko krei 
pėsi į mane su noru perdisku 
tuoti šį klausimą, ar lietuviai 
pasirinks laisvą ar forsuotą 
emigraciją. Taigi precedentas 
jau yra. Valdžia pagaliau susi 
domėjo pati lietuvių reikalais. 
Galima todėl, atrodo, teigti, 
jog lietuviams (žinoma nevi 
siems) bus leista emigruoti, o 
todėl emigracija daugiau ne
gu galimybių ribose, ji yra la 
bai aktuali. Lietuviai turėtų 
būti apie tai painformuoti, per 
spaudą.

Švedijoje

S. Stonkus.

savo tikslo neatsiektų, neduo 
dant nieko naujo KL. B-nei, 
kuri yra skaitoma pavyzdin 
giausiai susitvarkiusia (ar be 
baigiančia tvarkytis) visame 
pasaulyje. Taigi, iš tokios L. 
B-nės ir laukiama naujo impul 
so mūsų visai tremčiai, nauji* 
idėjų, minčių, naujų darbų įgy 
v endinimo.

O kad šio krašto lietuvių or 
ganizacinis gyvenimas yra ge 
rokai sušlubavęs — jau nepa 
slaptis, ypač po įkūrimo PLB- 
nės sostinės Toronte — Kraš 
to Valdybos darbas gerokai 
krito. Neminėsiu čia Geležinio 
Fondo, JAV ir Kanados tauti 
nių šokių šventės surengimo, 
posėdžius su mūsų broliais 
amerikiečiais, tačiau lygiagre 
čiai pravedant didesnes šven 
tęs - susibūrimus.

Ne! Į šią sesiją, be augščiau 
iškeltų reikalų, turi ateiti ne 
kalbos, ilgas nagrinėjimas pa 
ragrafo žodžio raidės, bet dar 
binga nuotaika, sėkmingas ir 
praktiškas sumanymų įgyven 
dinimas. Kanados lietuviai to 
iš atstovų ir laukia.

• K. Baronas.

GRAŽUOLIŲ DERLIUS
Jau minėjome kelias lietuvai 

tęs, išrinktas vid. mokyklos ir 
universiteto gražuolėmis. Spa 
lio 31 d. jų eiles dar papildė 
viena Auksė Jonė PaplėnaitV 
kuri išrinkta Illinois univers.. 
te to Navy Pier (Čikagoje) sky 
riaus „homecoming” karalaite. 
Ji studijas pradėjo tik šį rude 
nį. Anksšiau tikį titulą laimė 
jo to paties universiteto stud. 
Gražina Gudaitytė.

• Čikagos žurnalistų skyriaus 
.susirirtikme, įvykusiame spa 
lio 31 d., Alg. Kaulėnas kalbė 
jo apie Anglijos lietuvius ir jų 
spaudą, čia buvo nutarta šią 
žiemą surengti jaunųjų žurna 
lįstų kursus, kurie bus praves 
ti Jaunimo Centre. Netrukus 
bus paskelbta kursų klausyto 
jų registracija.
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EKRANAS
ROMANAS IR FI MAS APIE LIETUVIUS

PARYŽIUJE
KU LT 0 IK A

„Les comperes de misėricorde” SKULPTORIUS DAGYS — 
SSC NARYS

MODERNISTŲ DARBŲ 
PARODA TORONTE

GYDYTOJŲ FONDAS 
OPERAI

Reikia pasveikinti kultūrinį

LEIDŽIAMI LIETUVOS 
GEOLOGŲ DARBAI

Geologijos ir gelmių apsau
žygį Illinois Lietuviu Gydyto 
jų draugijos, kuriai priklauso

gos valdyba prie Lietuvos Mi 
nistrų Tarybos paruošė spau

Tokia antrašte R. Lailont 
leidykla (30, rue de l’Universi 
tė) išleido Renė Masson ro 
maną, kuriame, vienos nakties 
bėgyje, veiksmas vyksta Pary 
žiaus 11-to ir 4-to kvartaluo 
se. Romano svarbiausias veikė 
jas yra... lietuvis — Kazimie 
ras Pantalaskas, kuris nė žo 
džio nemokėdamas prancūziš 
kai, kėsinosi savavališkai atsi 
skirti su šiuo pasauliu. Jis su 
savo draugu Motiejų Vanku 
dirbo prie statybos. Varikas, 
nukritęs nuo pastolų, užsimu 
šė. Pantalaskas liko be jokios 
paramos, nes Varikas jam bu 
vęs ir draugas ir vertėjas. Pan 
talaskas buvo susižadėjęs su 
Variko seserimi Ona, kuri su 
visa šeima likusi Lietuvoje.

Bejieškant kaip nors Panta 
laskui padėti, o visų pirma, ras 
ti būdą su juo susikalbėti, vie 
nas policininkas, viešbutė1' 
savininkas ir vienas mokyto 
jas veik visą naktį drauge s 
Pantalasku piasibasto po P 
ryžių. Netoli metro „Didherbe 
-Chaligny” jie suranda žmo 
gų, kuris sakosi esąs iš Lietu 
vos, tačiau pasirodo, jog jis lie 
tuviškai nemoka. Jis užkliūna 
pas Pedagoginio Instituto bib 
liotekininką, kad žodyno pa 
galba susikalbėtų su Pantalas 
ku. Tačiau jiems nepavyksta. 
Pagaliau Senos pakrantėje jie 
užkliūna ant „clochard“ Biske 
vičiaus, kuris jiems padeda su 
sikalbėti, išsiaiškinti su Panta 
lasku. Biskevičius, matyti, taip 
pat pažinojęs Lietuvą, net Lie 
tuvos Mokytojų Sąjungą, papa 
sakoja apie Klaipėdos Krašto 
padėtį ir kt. Biskevičiaus žo 
džiais, lietuvių kalba esanti 
tiek kilni, kad koliojimo žodžia 
ms gauti tenka kreiptis į slavų 
kalbas... Kalbėdamas apie Lie 
tuvos bajorus, Biskevičius sa 
ko, kad jie susidėję su lenkais, 
atsisakė dalyvauti tautiniame 
atgimime.

Autorius Masson, parašęs 
jau visą virtinę knygų, matyti, 
buvo susidūręs su kokiu lietu 
viu, kuris jam ir suteikęs me 
džiagos“. Tas veikalas panau 
dotas Paul Paviot statomam fil 
mui, kuris šią vasarą buvo su 
karnas. Pantalasko vaidmenį 
vaidina virš 2 metrų ūgio ame 
rikietis kino artistas C. Studer. 
Statant filmą, buvo įkalbėta į 
magnetofoninę juostą net apie

20 sakinių lietuviškai, kurie fil 
mą montuojant, bus sinchro 
nizuoti artistų pašnekesiams, 
vaidinantiems Pantalaską bei 
Biskevičių.

J. Dainauskas.
KELIONĖ I LIETUVĄ IR 

DEKADA MASKVOJE
Toronto laikraštis paskel 

bė, kad penktadienio vakaru 
bus rodoma lietuviški filmai. 
Prigužėjo žmonių pilna parapi 
jos salė. Magiškas tėvynes žo 
dis sutraukė žmones, nors lie 
tus lijo, kaip iš kibiro. Skelbi 
me buvo rašoma apie skenduo 
lės komediją, ką Urugvajaus lie 
tuviai matė tėvynėje. Šalę to 
bus matomi miestai ir priedu 
duodama „Žydėk jaunyste“ 
spalvota jaunimo šventė Tra 
kuose ir Vilniuje.

Seansas tikrai prasidėjo ske 
Ibtaja komedija iš nepriklauso 
mybės laikų su direktoriais ir 
policininkais. Komedija neįdo 
mi ir užtrukusi vos 8 minutes. 
Toliau sekė skelbime nuslėp 
tas, bet, atrodo, svarbiausias 
vakaro objektas, mūsų raudo 
nųjų Kanados brolių ekskursi 
ja į Lietuvą. Be jų veidų, arti 
mųjų susitikimo, bučiavimosi 
ir glamonėjimosi, ir vasaros me 
tu auliniais batais „Šešupės“ 
kolūkio pirmininko, daugiau be 
veik nieko. 20 minučių užtru 
kusiame filme nebuvo daug lai 
ko beparodyti žiūrovui bran 
gių tėvynės kampučių.

Daugiausia laiko užtruko 
kartojama dekada Maskvoje. 
4 0 minučių bodėjosi žiūrovas 
pereitą kartą matytais „didžio 
sios sostinės“ vaizdais ir iš Lie 
tuvos atvažiavusiais meninin 
kais. Operos, dramos, šakių ir 
dainų ansambliai žavėjo vyrės 
riiuosius 'brolius. Atvykę de 
kados dalyviai paklusniai vyk 
dė ten esamą paprotį ir nuošir 
džiai plojo kartu su žiūrovais.

Toliau sekė Urugvajaus lie 
tuviu kelionė. Vėl tie patys vei 
dai, tos pačios džiaugsmo aša 
ros ir tie .patys pasibuičavimai 
su artimaisiais ir Maskvos de 
legatu, Paleckiu. Vietovių ir 
miestų kaip ir nebūta. Tik 
trumpom akimirkom švysteli 
Šiaulių bažnyčia su raudonar 
miečio paminklu, arba naujoji 
statyba su odų „Elnio“ kombi 
nato vaikų darželiu, įkurtu se 
ii i m c fabriko savininko Fren

Kanados Skulptorių Sąjun 
ga (Sculptores Society of Ca 
nada) šiomis dienomis nakvie 
tė dail. Dagį būti aktyviu šios 
sąjungos nariu.

Dagys, žinomas lietuvių vi 
suomenei kaip produktyvus ir 
talentingas dailininkas, nesc 
niai užbaigė tris didžiules 
skulptūras medyje Šv. Moni 
kos bažnyčiai Toronte. Netoli 
moję praeityje dalyvavo paro 
dose Montrealyje, Čikagoje ir 
Kanados Skulptorių Sąjungos 
parodoje Toronte.

Malonu konstatuoti, kad 
skulpt. Dagys yra vienas iš tų 
laimingų dailininkų, kuris pa 
jėgia pragyventi tiesiogiai iš 
savo kūrybinio darbo n yra 
įvertinamas senų vietinių dai 
lininkų organizacijų ir intelek 
tualų tarpe.

KOMPOZITORIUS
V. BAUMILAS, 

gimęs Vievyje, Vilniaus kon 
servatoriją baigęs 1954 me 
tais, yra Vilniaus radio komite 
to muzikinis redaktorius, jis 
yra parašęs operą „Paskenduo 
lė“ pagal to pat vardo Vienuo 
lio-Žukausko novelę, taip g< 
dviems dramos veikalams mu 
ziką, dainų solo ir tt.

• K. Dauguvietytė - Šniukštie 
nė, gyvenanti Australijos Ban 
kstovne, ruošiasi paminėti sa 
vo 25 metų scenos darbo sukak 
tuves ir tuo tikslu repetuoja 
veikalą.
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kelio gyvenamame name. Jei 
gu žiūrovas atėjo pažiūrėti so 
vietinį flmą, kaip ten išleisti 
be naujų idėjų. O tam reikalui 
padarytas specialus - spalvo 
tas. Žydi Lietuvos jaunimas 
raudonai ir džiaugiasi gyveni 
mu. Tautiniais rūbais pasipuo 
šę tik šypsosi, tik dainuoja, šo 
ka ir ekskursuoja.

Kauno univermago filmuoto 
jas, parodęs lietuvišką pavadi 
nimą, tik užgriebęs rusišką da 
lį, filmavimą tuojau nutraukė. 
Jeigu vienas raudonarmietis 
nebūtų pasimaišęs Kaune, žiū 
rovas būtų pamanęs, kad ten 
kariuomenės nėra. Jeigu kai 
kurių filmų pabaigos parašuo 
se nebūtų įsimetę rusiškų žo 
džių, būtume pamanę, kad čia 
be Maskvos apsiėjo.

S. Pranckūnas.

Laprkičio 15 d. Šv. Jono pa 
rapijos muzikos kambary buvo 
suruošta Almus (Algimanto 
Šalčiaus) dailės galerijos N.?,-. 
Yorke moderniosios grar.ko 
savaitgalio išvykos paroda. Du 
vo išstatyta mūsų ir kitų žy 
miųjų modernistų menininkų 
A. Elskaus, V. K. Jonyno, Y. 
Mori, D. Sheperd‘o, T. Va 
liaus, A. Veber ir R. Viesulo 
kūriniai, kurių buvo per 40.

Paroda buvo gausiai lanko 
ma ir lankytuojuose kėlė dide 
lį susidomėjimą, nors rnoder 
niškas menas daugeliui yra ma 
žai „įkandamas“.

Paaiškinimus davė parodos 
rengėjas Almus ir dail. T. Va 
liūs. Lankymas buvo neapmo 
karnas.

„ANYKŠČIŲ ŠILELIO“ 
AUTORIUI

atidengė garbės lentą. Klėtelė 
je, kurioje Antanas Baranaus 
kas sukūrė savo garsiąją poe 
mą, spalio pabaigoje buvo i 
kilmingai atidengta memorali 
nė lenta tokiu įrašu: „Šioje klė 
telėje poetas Antanas Bara 
nauskas 1858-59 metais suku 
rė himną Lietuvos gamtai, pa 
rašęs „Anykščių šilelį“. Į iškil 
mes buvę atvykę daug asmenų 
iš Vilniaus ir kitur, daugelis 
rašytojų ir kt. Vakare Anykš 
čiuose įvykęs literatūros vaka 
ras-koncertas. Ištraukas iš 
Anykščių šilelio skaičiusi ar 
tistė Mironaitė.

MELBURNO CHORAS
minėjo dešimtmetį. Tuo tikslu 
šis lietuvių choras, vadovauja 
mas muziko Alberto Čelnos, tu 
įėjo sukaktuvinį koncertą. Cho 
ra ir dirigentą palankiai įverti 
no Australijos Melburno spau 
da.

• Čikagos lietuvių operos ba 
liūs įvyks paskutinį sekmadie 
nį prieš adventą, lapkr. 28 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Pinigai 
bus paskirti Trubadūras ope 
ros lietuviškam pastatymui. 
Moterų choras atliks meninę 
programos dalį.
• Kun. V. Mincevičius, L. B. 
Italijos pirmininkas, atvyko į 
Kanadą. Po to grįš į Ameriką. 
Į Italiją grįš apie Kalėdas.
• Inž. Vyt. Mačiulaitis dirba 
Coca-Cdlla fabrikuose Kolum 
bijoję. Daugeliui lietuvių pade 
jo ten gauti darbo.

beveik visi tose ribose gyvenų 
daktarai ir taip pat danui gj 
dytojai, kurie spalio 27 d. susi 
rinkime nutarė savo tarpe su 
rinkti tūkstančio dolerių sumą 
kompozitoriaus K. V. Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio" operai 

išleisti.
© Lietuvos konsulatas Čikago 
je vėl gavo pakvietimą dalyvau 
ti Čikagos Prekybos ir Framo 
r.ės tarptautinėje parodoje, įvy 
kstančioje 1960 metais. Tokia 
paroda pirmą kartą įvyko pra 
ėjusią vasarą ir čia lietuviai tu 
rėjo savo pavilioną. Manoma, 
kad turint iki sekančių metų 
daug laiko, Lietuvos skyrius 
parodoje ous daug sumaniau 
parengtas.
® Prof. K. Pakštas rašo studi 
ją apie Mažąją Lietuvą karto 
grafijos šviesoje.
• Vilniaus dramos teatras pa 
statė jauno dramaturgo V. Li 
manto veikalą „Vestuvių mai
šas“ iš dabartinio Lietuvos gy 
venimo — inžinierių statybi 
ninku.
• Jungtinių Tautų Auikėjimo, 
Mokslo ir Kultūros organizaci 
ja teigia, kad pasaulyje esą 
apie 700 milionų suaugusių be 
raščių, arba 44 proc. gyvento 
j V-
• Algirdas Landsbergis rašo 
naują komediją.
• Vilniaus operoje pastatyta 
V. Gokielio opera-pasaka „Rau 
donkepuraite“.

PATEFONO 
PLOKŠTELĖS

Yra gautos Čikagos’operos 
solisto Citvaro įdainuotos pa 
tefono plokštelės. Vienoje ii 
go grojimo elastiškoje, 12-kos 
colių, plokštelėje yra šie daly 
kai: 1. Sasnausko Jau slavai su 
kilo, 2. Šimkaus Mano gimti 
nė, 3. Kačanausko Stiprybės 
šaltinis, 4. Gruodžio Amžinas 
keleivis, 5. Naujalio Kad skaus 
mas man širdį suspaus, 6. Jaku 
bėno Aš svajojau svajonėlę, 7. 
Šuberto Klajotojas; kitoje pu 
sėje — 1. Šimkaus Tamsiojoj 
naktelėj, 2. Šimkaus Oi kas, 3. 
Planquette Kornevilio vaipai,
4. Verdi arija iš „I Vespri Si 
ciliani“ Tremtinio grįžimas ir
5. Rosini arija iš op. „Sevilijos 
kirpėjas“ — Šmeižimas. Plokš 
teles kaina 6 dol. Ją galima gan 
ti Nepr. Lietuvos redakcijoje: 
7722 George St., LaSalle, P. 
Que.

dai „TSRS geologijos” 39-ąjį 
tomą, kuriame surinkta me 
džiaga, apibūdinanti Tarybų 
Lietuvos žemės gelmių sąran 
gą ir duodanti daug žinių apie 
respublikos naudingąsias iška 
senas.

Tomas (susideda iš dviejų 
knygų. Pirmojoje surinkti duo 
menys apie respublikos gel 
mių stratigrafiją, aprašyti kiek 
vienos geologinės sistemos 
sluogsniai ir geologinė raida 
respublikos teritorijoje. Antro 
je knygoje — „Naudingos iš 
hasenos“ — aprašyti visi ištir 

i Lietuvos gelmių turtai.
Šį kūrinį ruošia apie 40 Lie 

tuvos geologų — Lietuvos TS 
R Mokslų akademijos Geologi 
jos ir geografijos instituto bei 
Vilniaus valstybinio universite 
to mokslinių darbuotojų. M

Kūrinio apimtis — 38 spam' 
dos lankai. Abi knygos gausiai 
iliustruotos spalvotais žemėla 
piais, brėžiniais, schemomis; 
diagramomis ir nuotraukomis. 
Naujas Lietuvos geologų dar 
bas bus pristatytas į Tarptau 
tini geologų kongresą, kuris 
įvyks ateinančiais metais Ko 
penhagoje.

Kartu ruošiamas dvitomis 
„Lietuvos TSR mineralinių ža 
liavų apžvalga”. Pirmas tomas 
— „Moliai“ — jau perduotas 
spaudai. Antrame tome, kuris 
baigiamas ruošti, surinkti duo 
menys apie visas kitas respub 
likos naudingąsias iškasenas^ 
smėlį, žvyrą, klintis, dolomiti® 
gipsą, kreidą, taip pat perspėk 
tyvines iškasenas — anhidri 
tus ir druskas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Rukuiža. POV1 

LAS MATULIONIS. Gyveni 
mas ir darbai. Lietuvių Profeso 
rių dr-jos Amerikoje leidinys, 
Nr. 1. 84 psl. 1960 m. Nei kai 
na, nei adresas, kuriuo galima 
būtų leidinį įsigyti, leidinyje 
nesužymėta.

Tai yra trumpa P. Matulio 
nio monografija, gausiai iliūs 
truota jo gyvenimo ir veiklos 
palydovų atvaizdais. Nors mo 
nografija neilga, bet žinių ji 
duoda ne tikrai apie P. Matu 
lipni, bet ir apie ano laiko įvy 
kius, žmonių santykius ir P. 
Matulionio darbus. Leidinys 
naudingas ir gražiai išleistas. 
Jo išvaizdą puošia skoningai 
dail. Vijeikio pieštas viršelis.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

PENKIOLIKTOJI DALIS — PABAIGA
41.
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Daktaro kambarys buvo iš pietų pusės. Jo langai buvo 

priešingoje Dailės teatrui pusėje. Augštai virš Ochotno ka 
bojo saulė, nutiesdama skersgatvį šešėliu.

Kambarys buvo daugiau, negu darbo Jurijui Andreievi 
čiui, daugiau, negu kabinetas. Šiuo darbo įkarščio laikotai 
piu, kai jo planai ir sumanymai netilpo užrašuose, užvertu 
šiuose stalą, ir kai sumanymų ir pasimačiusieji vaizdai dar ka 
Lojo ore kampuose, lyg kad dailininko kambarį pripildo pra 
dėti ir veidais į sieną nukreipti darbai, gyvenamasis daktaro 
kambarys buvo dvasinės puotos sale, beprotybės landyne, ati 
dengimų sandėliu.

Laimei su ligoninės viršininkais derybos užsitęsė, stoji 
mas į tarnybą tuo buvo atidedamas ligi nenustatyto laiko. Pa 
sitaikius nudelsimui, galima buvo rašyti.

Jurij Andrejevič pradėjo tvarkyti tai, kas jam ateidavo 
į mintį jau seniau sukurto, visokios nuotrupos ir ką iš kažin 
kur jam nešė Jevgraf, dalinai jo paties rankraščiuose, dalinai 
kažkieno perrašyta. Medžiagos chaotiškumas vertė Jurijų An 
drejevičių dar plačiau išsimėtyti, kam jį skatino ir jo prigim 
tis. Jis greit užmetė šį darbą ir, nustojęs tvarkyti turimą me 
džiaga, pradėjo kurti naują, susimąsinęs naujomis apmatomis.

Jis pradėjo daryti skubius juodraščius straipsnių apie 
savo pirmąjį buvimą Varykine, ir užrašinėti naujus išsiver 
žiančius eilėraščių gabalus, iš vidurio, pabaigos ir pradžios, 
nežiūrėdamas tvarkos. Protai piais jis vos spėdavo užlašinėti 
bėgančias mintis, trumpindamas savo greitaraščio žodžius.

Jis skubėjo. Kai vaizduotė pavargdavo ir darbas sušilai 
kydavo, jis ją ragino lapo laukuose piešiamais piešiniais. Jis 
piešė miškų kirtimus, miesto gatvių sankryžas su jose stoviu 
čiais reklamų stulpais.

Straipsniai ir eilėraščiai buvo ta pačia tema. Jų turinį su 
darė miestas.
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Galų gale jo užrašuose atsirado toks užrašas:

„Dvidešimt antraisiais metais,, kai aš sugrįžau į Maskvą, 
aš ją radau ištuštėjusią, pusiau sugriautą. Tokia ji pasidarė 
per pirmosios revoliucijos bandymus, tokia ji tebėra ir dabar. 
Gyventojų sumažėjo, namų nestato, senų netaiso.

Bet ir tokiame stovyje ji tebėra didelis miestas, istikrųjų 
vienintelis įkvėpėjas tikro dabarties naujojo meno.

Netvarkingas įvardijimas dalykų ir sąvokų iš pažiūros 
nesuderinamų ir tartum perlaisvai greta sustatytų, pas simbo 
listus, Bloką, Vercharną ir Uitmaną, visai ne stilistine užgai 
da. Tai nauja įspūdžių tvarka, pastebėta gyvenime ir užiašy 
ta iš natūros.

Taip gi, kaip jie gena savo vaizdų gretas per savo eilutes, 
plaukia pati ir gena pro mus savo minias, karietas ir vežimus 
prekybinė miesto gatvė galo devyniolitkojo šimtmečio pradžio 
je, vagonus savo miestiškų elektrinių ir požeminių geležinkc 
lių.

Piemeniškam paprastumui tokiose sąlygose nėra kaip 
atsirasti. Klaidingas jos nedirbtinumas — literatūrinis lalsi 
ifkatas, natūralus manieringumas, reiškinys knyginis, ai 
neštas ne iš kaimo, bet iš akademinių knygų saugyklų lentj 
nų. Gyvas, gyvai susidėjęs ir natūraliai atatinkąs dabartinės 
kalbos dvasią — urbanizmo kalbą.

Aš gyvenu tankiai gyvenamoje miesto sankryžoje. Va 
carinės saulės akinama Maskva, įsidegdama kiemų asfaltais, 
mėtydama viršutinių langinių švytuliukus ir kvėpuojanti de 
desų ir bulvarų žydėjimu, sukasi aplink mane ir svaigina man 
galvą ir nori, kad jos garbei svaiginčiau galvas kitiems. 
Šiam tikslui ji mane išauklėjo ir Į mano rankas įdavė meną.

Nuolatos, dieną ir naktį už sienos ūžianti gatvė taipgi 
artimai susieta su dabartine siela, kaip prasidėjusioji uvertiu 
ra su kupinu tamsos ir paslapties, dar nuleistu, bet jau ram 
pos šviesomis nušvitusia teatro užuolaida. Be perstogės ir 
be nutilimo krutantis ir žlegantis už durų ir langų miestas 
yra neaprėpiamai didžiulė į kiekvieno mūsų gyvenimą įžan 
ga. Tokiomis mintimis aš ir norėčiau parašyti apie miestą“.

Išlikusiame eilėraščių sąsiuvinyje Živago toks eilėraštis 
nebuvo rastas. Gal būt eilėraštis „Hamletas” priklausė šiai 
rūšiai ?

12
Kartą rytą, gale rugpjūčio. Jurij Andrejevič nuo tram 

vajaus stoties prie Gazietnaja gatvės įsėdo į tramvajų, ėjus) 
į Nikitskaja, nuo universiteto Kudrinskos kryptimi. Jis pii 
mą kartą važiavo į tarnybą Botkino ligoninėn, dabar vadi 
namon Soldatenskaja.

Daktarui nepasisekė. Jis pateko į netvarkingą vagoną, 

kuris visą laiką gedo. Tramvajaus vedėjas su raktais turėjo 
eiti, jieškoti sugedimo vietos ir taisyti sugedimą. Stovint 
tramvajui, ties juo susigrūsdavo visa jų kirbynė, nes prava 
žiavimo nebuvo.

Kimše prisikimšusiame tramvajuje buvo karšta Jr tvan 
ku. Pro langą daktaras matė seną, korsetu susivaržiusią 
mą, kuri lenktyniavo su tramvajum, kai jis tolydžio stodavW 
ir turėdavo būti taisomas.

Daktaras dėl tvankumo pasijuto negerai. Jis priėjo prie 
tramvajaus lango ir bandė jj atidaryti, bet langas buvo akli 
nai uždarytas ir jo uždarymas tvirtai užtaisytas. Kiti kelei 
viai jam patarė lango nekliudyti, nes jo pastangos vis tiek 
laukiamų pasekmių neduos, bet daktaras dėl nežinomų prie 
žasčių į patarimus nekreipė dėmesio ir langą bandė atidaryti. 
Nors jautėsi visai alpstąs, bet įtempė visas jėgas ir dar kartą 
patraukė langą. Staiga savo viduje pajuto didelį nepatirtą 
skausmą, ir suprato, kad kažką savo viduje jis nurovė, kad 
padarė kažką lemiama, nepataisoma ir dėlto viskas jau bus 
prapuolę. Tramvajus ėjo Presnia.

Sukaupęs paskutines jėgas, jis pradėjo irtis per žmonių 
kamšatį į užpakalinę tramvajaus aikštelę. Pagavęs srovelę 
tyresnio oro, daktaras lyg atsigavo ir jam grįžo viltis, kad 
gal gi praeis pavojus, kad gal gi neviskas prarasta, nes jam 
pasidarė geriau. z|

Jis visomis jėgomis pradėjo spraustis per užsikimsusj pi^| 
ėjimą į užpakalinę aikštelę. Jį koliojo, stumdė, piktai baro, 
bet jis, nekreipdamas į tai dėmesio, veržėsi į orą, ir galų ga 
le prasiveržė, žengė nuo laiptelio vieną, du, tris žingsnius, su 
krito ant bruko ir daugiau neatsikėlė.

Kilo triukšmas, kalbos, patarimai, ginčai. Keliolika 
žmonių išlipo iš tramvajaus, apsupo jį. Gi cit buvo nustaty 
ta, kad jis nekvėpuoja ir jo širdis neveikia. Prie stovinčių 
aplink gulintį ant grindinio nuo trotuaro ėjo žmones, vieni 
nusiramindavo kiti nusivildavo, kad tai ne tramvajaus šuva 
žinėtas ir kad mirtis jo su tramvajum nieko bendra neturi. 
Minia didėjo. Prie parkritusiojo priėjo ir dama, kurią jis ma 
tę per tramvajaus langą. Ji pasiklausė minios kalbos ir nu 
ėjo toliau. Ji buvo svetimšalė, bet ji suprato, kad vieni siūlo 
gulintįjį įkelti į tramvajų ir vežti į ligoninę, kiti — pašaukti 
miliciją.

Ši dama buvo Šveicarijos pilietė Mademuazel Fieri iš Me 
liuzejevo, jau susenusi. Ji dvylika metų rūpinosi viza išva 
žinoti į tėvynę. Dabar ji gavo leidimą išvykti ir atvyko Ma 
skvon gauti išvykimo vizos. Ji lenktyniavo su labai blogai 
veikiančiu tramvajum, ir dabar, nieko nežinodama, aplenkė 
Živago, su kuriuo Meliuzejeve dirbo. D. b.
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Dienojant neišdienojo
I. AR GI TAIP El VO? * 

4.
RYGOJE

,,Dienojant” autorių skaity
ti pirmiausia mokė sesuo Ma 
tildą maldaknygėje. Po to, tė 
vas norėjo, kad ji pamokintų 
Ladukas Garšviuose, tik čia 
nieko neišėjo. Kitą vasarą pa 
liko ji moktyi pas Panevėžio 
realinės studentą Skrebį, bet 
ir čia maža naudo sbuvę. Tre 
čią vasarą, 10 metų Kiprą pa 
likę pas Stasiulionį, kuris jau 
geriau pareigas atlikęs. Kodėl 
tėvas sūnaus stačiai neleido į 
vietinę valsčiaus mokyklą, ne 
paaiškinama, bet taip paruoš 
tą sūnų 1894 m. tėvas nuveža 
į Jelgavos realinę, kur apie mo 
kytoją autorius sako: „Jei vie 
nerius metus būčiau turėjęs 
Rozentalį mokytoju, būčiau to 
Ii moksle pažengęs“. Jelgavo 
je gyveno pas kurpių Lalį, ku 
rio brolis Antanas tada vyko 
Amerikon, (kur vėliau pagar 
sėjo lietuvių ir anglų kalbų 
žodynų autorių. M. Biržiška 
apie vieną Jelgavos Lalį sako: 
„Mintaujos siuvėjas Lalis iš 
liedo rusų raidėmis lietuvių 
kalba vadovėlį siuvėjams savo 
lėšomis — tai buvo vienas 55 
iš viso tomis graždankinėmis 
raidėmis leistų per 40 metų lei 
dinių”.

Po vienerių metų tėvas nu 
sprendė sūnų į mokslus leisti 
Rygoje, nes „į Rygą saugiau 
jam atvykti, negu į Jelgavą, 
kur gimnazijoj mokėsi daug 
lietuvių“ (p. 138). Motina čia 
tikėjosi sūnų į kunigus išleisti 
(1905 metais Kipras pasakė 
pirmą „pamokslą“ — politinę 
kalbą „nuo bačkos“ ir buvo 
pramintas kunigu). Rygoje 
Kipras išėjo šešias gimnazijos 
klases ir 1903 m. buvo iš Vil
tos pašalintas, kai mokytojas 
jį koridoriuje sustabdė ir ran 
koje rado rusų vyriausybę pa 
juokiantį eilėraštį. Įdomu, kad 
tėvas, nors Rygą skaitė sau 
saugiu miestu, pasimatymą su 
sūnum sikrdavo vieną dieną 
mete Banio vienkiemyje Vilko 
kalnyje — 25 kilometrų atstu 
nuo Sostų. Kas mokslą apmo 
kėdavo — neparyškinta. Auto 
rius gyveno nepastoviai: pir 
ma pas Lindę, po to pas Paške 
vičių, Grigaliūnus, Ternovskį, 
ir Bergus. Pas Lindę gyveno 
kambaryje, iš kurio tik ką Ame 
rikon buvo išvykęs vienas Ry 
gos lietuvių socialdemokratų, 
Vincas Mišeika, kuris Čikago 
je pasižymėjo jaunimo praktiš 
kų mokslų švietimu „Aušros“ 
mokykloje.

Jelgavoje autorius neturėjo 
santykių su lietuviais studen 
tais, bet Rygoje 1898 m. spa 
lyje su M. Demikiu, Liatuku. 
K. Kaspučiu ir Užubaliu suor 
ganizavo lietuvių studentų kuo 
pelę, kuriai, tačiau, nerado tin 
kamo vardo. Labjausia politiš 
kai susipratęs buvo varpinin 
kas K. Demikis, kuris „Var 
pą“ drąsiai prenumeruodavęs 
„francūzo” Monsieur De Mikis 
pavarde. Įstojęs į Politechnikų 
mą, jis buvo praktikos darba
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ms išvykęs į Tomską ir po vie 
nerių metų žuvo. Lietukas 18 
99 m. įstojo į Vilniaus karinin 
kų (junkerių) mokyklą, daly 
vavo rusų-japonų kare (1904 
m. autorius jį matė Kuršėnų 
stotyje, bet nedrįso užkalbin 
ti), 1919 m. buvo Lietuvos vy 
riausio štabo viršininkas. Kas 
pūtis buvo Rygoje gimęs ir nu 
tautęs vyrukas. Sykį linksmas 
grįždamas namo lazda išdūrė 
cerkvėje langą ir policijos pa 
bugęs išbėgo Amerikon, kur 
Čikagoje išėjo dantų gydytojo 
mokslus ir ramiausiai gyveno. 
Užbalis netrukus mirė. Tai to 
ks likimas pirmųjų pirmosios 
Rygos lietuvių gimnazijos stu 
dentų kuopelės narių.

Po to per kuopelę perėjo. V. 
Nagevičius (vėliau geneiolas 
ir archeologas), Merkys (gydy 
tojas, miręs I Pasaulinio karo 
metu), C. Petraškevičius (ad 
vokatas Petrapilyje ir Panevė 
žyje, žuvo II Pasaulinio Karo 
pradžioje), Bugaila (gydyto 
jas, mirė I Pasaulinio karo me 
tu), A. Lapinskas (matemati 
kas, Lietuvoje dirbo draudimo 
įstaigoje), V. Skaidinskas 
(inž., Lietuvoje Sauskclių Vai 
dybos direktorius), S. Kyman 
taitė (vėliau M. Čiurlionio žmo 
na) ir Jablonskytė. Nariai su 
sirinkdavę kas šeštadienį ir pa 
Kik^lbėdavo lietuviškais viso 
kiais reikalais. Norėta refera 
bet tik viena Kymantaite jų 
parūpino skaityti. Norėta mo 
kytis lietuvių kalbos, bet ne 
įstengta. V. Nagevičius, auto 
rius ir dar trečias sykį parašė 
prašymą prelatui Aianasevi 
čiui duoti evangelijas ir pa 
mokslą, lietuvių kalba per stu 
dentams privalomas pamaldas. 
Laimėjo — gavo, bet prieš 
vai. ryto pamaldas, kas prašy 
tojams nepatikę. Sykį turėta 
konferencija su neįvardintos 
lenkų organizacijos delegatais 
(Dombrovskiu ir kuršėniškiu 
Rusteika, kuris po 1946 m. 
perversmo buvo vidaus reika 
lų ministeris).

1903 m. bevardėje kuopelė 
je buvo 7 nariai. Autorius, Pet 
raškevičius ir Bugaila pradėjo 
linkti prie socialdemokratų ir 
sudarė kaip ir savo trijulę — 
pradėjo skaityti A. Janulaičio 
Londone leidžiamą „Darbinin 
kų Balsą“. Kuopelė pairo ir 
jos iždas (35 r.) atiteko Darbi 
ninku Balsui. (1904 m.). Tri 
j ule suruošė 20 metų „Auš 
ros“ minėjimą ir išleido hektc 
grafu revoliucijos dainų rinki 
nį (12 dainų).— 160 egz. Au 
torius buvo deleguotas vykti 
į Jelgavą, kur pataikė į V. Kap 
suko ir Valdos Didžiulytės su 
žiedotuves ir išklausė K. Jasiu 
kaičio kūrinį apie audienciją 
pas popiežių.

SOCIALDEMOKRATŲ 
KELIU

Du metu prieš autoriaus gi 
mimą ir „Aušros” pasirodymą 
Rygoje jau būta tiek lietuvių 
emigrantų iš Lietuvos, kad auš 

i rininkas Juozas Miliauskas - 
- Miglovara (tarnavęs polici 
joj) ir pirklys—namų savinin 

i kas A. Širnoliūnas, prisikvietę 
! kelis latvius, įkūrė ir Įregistra 
vo „Auršos“ Dainavimo Drau 

' gystę (1881 m.), kurią, po vie 
i nerių metų, pasigrobė lenkai. 
Tik po 13-kos metų pavyko su
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organizuoti kita lietuvių orga 
nizacija — Lietuvių Pašalpos 
Draugystė (įregistruota 3 d. 
bal., 1894 m.). Įkūrėjų susida 

metais

rė 75, dauguma išsilavinę ama 
tininkai ar darbininkai. Po 2C 
metų draugija turėjusi 1,000 
narių ir 30,000 r. turto (1914). 
Svarbiausia veikla buvo, be pa 
šalpos nariams, suruošimas di 
delio metinio lietuviško pobū 
vio su šokiais. Draugijos pir 
mininkais būdavę verslininkai 
ar valdininkai.

Autorius spėlioja, kad šios 
draugijos pogrindyje gyvavusi 
lietuvių socialdemokratų gru 
pelė, prie kurios priklausė. V. 
Mišeika (kelissyk policijos 
areštuotas ir 1900 m. išvykęs 
Amerikon) ; Ig. Saračinskas 
(geležinkelio darbininkas, 
skaitydavęs iš Amerikos gau 
namą „Vienybę Lietuvnin 
kų“) ; A. Zaburas (įsirašęs į 
pirmą oficialią lietuvių sd kuo 
pą 1903 m.); K. Čepas (1904 
m. suimtas, šoko per langą ir 
užsimušė); P. Eidukevičius 
(1898 m. policijos iš Rygos iš 
tremtas, ;1909—1911
važinėjo kaip Lietuvos sd par 
tijos atstovas po Amerikos lie 
tuvius Baranausko pavarde); 
J. Jančevskis ir J. Girjotas (po 
arešto 1898 metais išvykęs Či 
kagon), ir K. Bielskis. Jei ir 
buvo kuopelė, ji pairo po poli 
cijos areštų 1898 metais—tais 
pačiais, kuriais policija Vilnių 
je išardė tenykščią Domaševi 
čiaus - Moravskio sudarytą gru 
pę. Jos įtaka (kaip ir įtaka lat 
vių bei žydų kuopų), matyti, 
darbininkuose buvo nedidelė, 
nes autorius apie 1899 metų 
Rygos darbininkų „riaušes” 
streikus sako: „Rygos riaušės 
praėjo gaivaliniu pajėgų vai 
ruojamos” (p. 338). Bet 1904 
—1905 metų laikotarpiu Rygo 
je, sakoma, sudarė apie dešimt 
lietuviškų sd kuopelių, turėju 
siu apie 150 narių.

Autorių socialdemokratu pa 
skatino būti bene priklausy 
mas taip vadinamai tarptauti 
nei studentų kuopelei, kuri, ro 
dos, susibūrė 1902 metais ir ku 
rioje, sako, „paaiškėjo ir mana 
sis gyvenimo kelias“ (p. 351). 
Kuopelę sudarė 5 studentai, 
ėmę bendrai studijuoti Bogda
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novo politinę ekonomiją, Lip 
perto kultūros istoriją, Buckle 
„Civilizacijos istoriją Angli 
joj” ir Engelso „Šeimos, nuo
savybės ir valstybės kilmė” (p. 
349). Kuopelė, rodos, veikė 
dvejus metus ir pairo 1904 me 
tais. Du jos nariai, Ekmanas ii 
latvaitė Skarytė žuvo (nepasa 
ko kaip), vienas gavo 6 metų 
katorgos, vienas (žydelis) din 
go iš akių, o kitas pasidarė šni 
pas. Kuopelės mokytojas Der 
manis atsėdėjęs su autorium 
Rygos kalėjime 5 metus studi 
juodamas filosofiją, literatūrą 
ir ekonomiją. Po to abu sykiu 
buvo ištremti Sibiran, iš kur 
Dirmanis pabėgo Amerikon. 
Čia daug vargo ir grįžo būti 
Latvijos St. Seimo atstovu. Ki 
tas narys J. Ozols buvo išrink 
tas II Dūmos atstovu, turėjo 
bėgti Amerikon, išėjo Harvar 
do u-te filosofijos daktaratą ir 
gyvena Njujorke.

Amerikos lietuviui ypač įdo 
mu daugelis ryšių su Amerika 
— visi jon bėga nuo caro poli 
cijos.

Knygos gaie autorius pride 
da 80 puslapių visokių pnedų. 
Iš vieno jų paaiški, kad Lietu 
va rusų valdžia okupavo 24 d. 
spalio 1795 m. ir 14 d. gruo 
džio Katarina II įsakė ją pada 
linti į dvi dali: Vilniaus ir Slo 
nimo. Jos sūnus Povilas I 12 
d. gruodžio, 1796 m. įsakė vėl 
apjungti į vieną „Litovskaja 
gubernija” su centru Vilniuje. 
Aleksandras I 1801 m. šitą 
„guberniją“ perskėlė į dvi: 
Vilniaus ir Gardino. Pirmoje 
buvo 11 apskričių: Vilniaus, 
Trakų, Kauno, Raseinių, Tel 
šių, Šiaulių, Panevėžio, Ukmer 
ges, Breslaujos, Ašmenos, 
Švenčionių. Iš Telšių 1819 m. 
buvo išskirta Palanga ir įjung 
ta Kuršan, bet 1827 m. ji vėl 
sugrąžinta Telšiams. Po kele 
rių metų Palanga vėl atiduota 
Kuršui ir čia išbuvo iki nepri 
klausomos Lietuvos laikų. Mi 
kalojus I 18 d. gruodžio (šis 
mėnuo carams, matyti, geriau 
šia patiko Lietuvą „aptvarky 
ti“) 1842 m. iš Vilniaus guber 
nijos išskyrė Šiaulių, Raseinių, 
Panevėžio, Zarasų (nuo 1863 
m. pavadinto Novoaleksandro 
vsku) Ukmergės, Telšių ir
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ŽVAIGŽDŽIŲ KALBA

Skrieja žvaigždės — ir mato, ir stebisi, 
Kas čia paskleidė natrio debesį, 
Kas čia šviesulį naują uždegs, 
Užsimojęs pasiekti žvaigždes?
žvaigždės krūpčioja — dėmesio, dėmesio! 
Žemė šypsos, Mėnulį apglėbusi.
Štai jau sveikina Žemė-sesuo, 

m atsiuntusi savo šviesos:
— Susitikti seniai mes tikėjomės,
Būk oasveikintas! Daug tau linkėjimų
Ne iš pragaro, ne iš dangaus, 
Iš laimingo Tarybų Žmogaus!
Žvelk į Herbą ir paprastą įrašą —
Nuo šiol mūsų skriejimai susiriša: 
Tai iš Žemės, iš Tavo sesers, 
Iš taikingosios TSRS!
Žvaigždės džiūgauja, aiškiai sužibusios — 
Laimi Žemė planetų varžybose, 
O toj Žemėj Tarybų šalis 
Nugalėtoja kosmose liks!

Mosklo - Technikos naujienos
MIKROFONAS ŽMOGAUS ŠIRDŽIAI

Tokį mažytį mikrofoną suku 
re TSRS Mokslų akademijos 
Terapijos instituto moksliu 
kai, kuriems vadovavo prof. 
Savčenkov. Tokio ultramikro 
fono skersmuo siekia vos 2 mi 
limetrus. Tačiau, kam jis buvo 
reikalingas? Pasižiūrėkime, 
kas vyksta operacinėje. Chi 
rurgas įvedė ultramikrofoną į 
ligonio veną. Rentgeno apara 
to ekrane aiškiai matome, kaip 
jis juda širdies kryptimi. Mik 
rofonas įjungiamas automatiš 
kai. Operacinėje aiškiai girdė 
ti širdies plakimas. Naujas me 
todas širdžiai tirti pavadintas 
rentgenofonodiagnostika. Ir 
čia elektronika tarė savo žodį. 
Ji įgalino užrašinėti visą šir 
dies veikimą per mikrofoną fil 
mo juostoje, magnetofono juos 
toje ir oscilogtafo ekrane, nes 
garsiakalbis registruoja net 
silpniausius širdies ūžesius. 
Mažytį mikrofoną galima įves 
ti ne tik į širdį, bet ir į skran 
dį. Tai įgalina registruoti ma 
žiausius šio svarbaus organo 
svyravimus.

8320 KM-VAL.
Tokiu greičiu skraidysiąs 

greitesnis už garsą lėktuvas 
„Mach 7“, kuris nugabens 130 
keleivių 1 1.400 km atstumu be 
tarpinių nutūpimų. Kelionė 
nuo Londono iki Tokio truks 
lik 90 minučių, o iš Londono į 
Vanl.liverį — vos 75 minutes.

PASAULINIS GREIČIO 
REKORDAS

Žinomas Anglijos sportiniu 
kas Donaldas Kompbelas Ko 
nistono ežere pasiekė pasauli 
nį geirčio rekodą. Jis, plaukda 
mas motorine valtimi „Mėlyno 
ji strėlė”, vieno km distanciją 
praplaukė 418,990 km - vai. 
greičiu.

RADIO LAIKRODIS
Japonijoje pagamintas naujo

Kauno apskritis, kurias 1843 
m. padarė Kauno guberniją. 
Trys gubernijos (Kauno, Vii 
niaus ir Gardino) sudarė gene 
ral - guberniją su sostine Vii 
niuje.

Bendrai, Kipro'Bielimo „Die 
nojant” neaptašytas brangaus 
medžio dalykas, kurį kiekvie 
nas skaitytojas turi aptašyti 
pirm negu brangųjį medį ata 
tiks. Vyt. Sirvydas. 

tipo laikrodis, kuris ateityje 
galėtų padaryti svarbų pervers 
mą laiko tarnyboje. Naujas lai 
krodis neturi jokių dabartinio 
laikrodžio dalių — netgi ro 
dyklių! „Radijo“ laikrodį suda 
ro miniatiūrinės radiodetalės ir 
mažutėlis garsiakalbis. Papras 
tai šnekant — tai joks laikro 
dis, bet nepaprastai mažas ra 
dio imtuvėlis, priderintas vals ~ 
tybinės observatorijos siųstu 
vo bangai, kuria siunčiami vi 
są parą laiko signalai. Norint 
sužinoti Įkelinta valanda, rei 
kia paspausti laikrodžio mygtu 
ką, ir iš garsiakalbiuko galima 
išgirsti tikrą laiką. Šio „radi 
jo“ laikrodžio pranašumas tas, 
kad jis niekad nevėluoja ir nie 
kados neskubina.

• Liet, rašytojų almanachą pla 
nuoja išleisti rašytojai. Sudary 
ta redakcinė komisija iš Pr. 
Naujokaičio, A. Landsbergio 
ir L. Žitkevičiaus.

• Dr. R. Vaišnys pakviestas 
dėstyti chemiją Yale universi 
tete.

g-4 
an

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 jo 
gydomąja ir sustiprinančia 
lia. česnakas yra natūralus 

tiseptinis vaistas, kuris 
apsaugo krąųjų 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 
t ės 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 padė 

ti. Jūs iš tikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.
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mūsų ^’sportai; ŠACHMATININKAI KOVOJA DĖL PASAULIO 
MEISTERYSTĖS

VEDA KAZYS BARONAS 
MOTERŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Maskvoje buvo pavadintos pa 
saulinėm, tačiau tikrumoje tai 
buvo vien tik satelitinio pa 
šaulio pasirodymas, nes jose ne 
dalyvavo jokia laisvojo Vaka 
rų pasaulio tauta. Taigi, ne 
sant stipresnės konkurencijos, 
pirmenybės jau buvo išspręs 
tos iš anksto S. S-gos rinkti 
nes naudai, kuriai gal kiek ga 
Įėjo pasipriešinti Bulgarija ir 
Čekija. Tačiau abi pastarosios 
tautos buvo gan lengvai įveik 
tos: Bulgarija 51:38 ir Čeki 
ja 59:46, ypač dėka šešiolik 
metės augštos šešių pėdų ir tri 
jų inč. — latvės Smildzenios ir 
SS rinktinės trenerio lietuvio 
St. Butauto, kuris panaudojo 
puikią taktiką. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad pabaltiečiai ir šio 
se pirmenybėse suvaidino svar 
bią rolę, nes be pačio trenerio 
S. Butauto, rungtynėse žaidė 
latvės Bitnerė ir Smildzinia, 
estė Otsa ir lietuvė Jūratė 
Daktaraitė, kurią greičiausiai 
jau sekančia savaitę matysi 
me JAV, kartu atvykstančia 
su SS moterų rinktine, drau 
giškų rungtynių prieš ameriki ■ 
čių klubus.

Lietuvaitė bus antroji spor 
tininkė, pasiekusi po antrojo 
karo, Dėdės Šamo krantus, 
nes šią vasarą su SS lengvo 
sios atletikos rinktine jau bu 
vo atsilanikusi pasaulio jieties 
metimo meisterė Birutė Žala 
gaitytė - Kalėdienė, kuriai run 
gtynės prieš JAV davė kartu 
ir geriausią metimą sezone, 
(55,37 m.), nors iki savo pašau 
linės pasekmės — 57,49 m. ji 
nė karto nepriartėjo. Tad ir p : 
reitą sezoną pasaulio meiste 
rei reikia laikyti nelabai sėk 
mingu, nes dėl ligos ji patyrė 
nemažai ir pralaimėjimų. Jei 
gu ir 1960 m. Birutė negalė 
išnaudoti visų savo a 
bi dėl nugaros ligos ir pasek 
mės nepataisys — pasaulio re 
kordas jau šiandien „kabo ant 
plauko“, nes i ji kėsinasi dau 
giausia ukrainietė Šastiko ir 
rusė Zujeva.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Prieš Vilniaus Spartako 

futbolo rungtynes su Rygos 
Daugava buvo pagerbtas fut 
holo veteranas Antanas Sauno 
ris jo šešiasdešimt metų jubi 
lėjaus proga. Kap. A. Satino 
ris yra daugiausia pasidarba 
vęs lietuviškojo sporto orga 
nizavime Klaipėdos m., o vie 
nas jo sūn — Vytautas žaidė 
futbolą Lietuvos rinktinėje ir 
dabar eina trenerio pareigas 
Vilniaus Spartake, antras —

Algimantas, — laimėjo ne kar 
tą SS stalo teniso pirmenybė 
se ir eilę tarptautinių turnyrų. 
Kapit. A. Saunoris buvo išvež 
tas „į kursus“ iš Varėnos po 
ligono ir grąžintas į Lietuvą, 
rodos, majoro laipsniu. Tilpu 
šioje vilniškio „Sporto“ Nr. 
nuotraukoje A. Saunoris stovi 
civiliais rūbais.

— Vilniaus jauniai lauko te 
nisininkai Minske buvo nuga 
lėti gudų 8:12 pasekme.

— Žinomas buv. Lietuvos 
futbolo rinktinės žaidėjas An 
tanas Paulaitis, peržengė 45- 
kerių metų amžių. Pavergtos 
Lietuvos spauda rašo, kad jis 
žaidė Kauno Kove („užmirš 
darna“ pridėti šaulių) ir buržu 
azijos metu susitiko su Austri 
jos, Čekijos, Vengrijos, Olan 
dijos, Jugoslavijos ir kt. kraš 
tų komandomis. Šiuo metu jis 
eina trenerio pareigas Ketono 
fabriko komandoje.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Tarpvalstybinės futbolo 

rungtynės V. Vokietijos ir 
Vengrijos Budapešte baigėsi 
Šeimininkų pergale 4:3 pasek 
me. Nors pasekmė yra kukli, 
tačiau beveik per 60 min. veng 
rai deklasavo vokiečius, kurie 
ms vienintelis išsigelbėjimas 
mas buvo vartininkas H. Til 
kovski, apgynęs eilę „mirtinų“ 
smūgių. Antrųjų tų pačių tau 
tų vienuolikių susitikimas bai 
gėsi vokiečių laimėjimu 2:1, 
tuo Jarpu jauniai sužaidė ly 
giomis 2 :2.

— Izraelio futbolo rinktinė 
Tel-Avive pateikė didelę staig 
meną, sužaisdama lygiomis (2 
:2) su stipria Jugoslavija.

— Anglas treneris G. Ray 
nor vėl pakviestas švedų būti 
jų rinktinės treneriu ir ruošti 
ją pasaulinėms pirmenyoems 
Čilėje. Ir savo tėvynėje jis yra 
gerai apmokamas, tačiau galu 
tini sprendimą paliko padaryti 
savo. . . žmonai.

KOVO ŽINIOS
— Kovo moterų krepšinio 

komanda įstojo į Hamiltono 
moterų krepšinio lygą.

— Lapkričio 28-tai dienai į 
Hamiltoną pakviesti RoČeste 
rio Sakalo krepšininkai, drau 
giškoms rungtynėms su hamil 
toniečiais.

— Sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavi 
me Ročesteryje, dalyvavo K. 
Stanaitis ir J. Giedraitis, K. 
Stanaitis išrinktas i FASK-to 
Garbės Teismą.

— Visi sportininkai prašo

Laimėti pasaulio šachmatų 
meisterio vardą yra be galo 
sunku ir prieš tai reikia nuga 
lėti daugelį kliūčių. Pradžioje 
reikia sėkmingai sužaisti savo 
valstybės pirmenybėse, zoni 
nėse bei tarpzoninėse žaulyn? 
se ir laimėti kandidatų turny 
rą. Tada jau galima susikibti 
su pasaulio meisteriu ir čia bu 
tinai reikia pasiekti laimėjimą, 
nes lygiosios įgalina senąjį 
meisterį ir toliau pasilaikyti sa 
vo titulą.

Neseniai Jugoslavijoje pasi 
baigė ketvirtasis kandidatų 
turnyras, kuris išaiškino žmo 
gų, gavusį teisę 1960 m. kovo 
mėn. bandyti savo jėgas su da 
bartiniu pasaulio meisteriu M. 
Botviniku. Juo tapo Latvijos 
žydas M. Tai su 20-8 pasekme. 
Antroje vietoje liko estas P. 
Keresas — 18%—9%. Toli 
mesnes vietas užėmė 3. kanka 
zietis T. Petrosjan 5%— 
12%, 4. rusas V. Smyslov 15 
—13, 5.-6. amerikietis R. Fi 
scher ir jugoslavos S. Gligo 
rič 12%15%, 7. islandietis F. 
Olafsson 10—18, 8. JAV gyve 
nantis vengras P. Benko 8-20.

Šiame turnyre gerą šuolį į 
priekį padarė M. Tai, kurio 
laimėjimas yra kiek nelauktas. 
Taip pat ir P. Keres, kuris iki 
šioliai du kartus kandidatu tur 
nyruose yra laimėjęs II vietą 
(kartą ją dalinosi su Bronštei 
nu ir Reševskiu), šį kartą vėl 
žaidė užtikrintai. Tokiu būdu 
šiose kandidatų pirmenybėse 
jJjrmą kartą abi pirmąsias vie 

mi pristatyti loterijai fantus, 
ruošiamam paskutiniam Šokių 
vakarui lapkričio 28 d. Įteikti 
prašoma pirm. K. Satanaičiui.

Nuoširdžiai dėkojame A. Tė 
vėlini už paaukotus 200 dol. 
klubo reikalams.

„VYČIO“ ŽINIOS
— Tradicinis — metinis 

„Vyčio“ balius Royal York 
viešbutyje sutraukė daug gra 
žios publikos. Ypač malonus 
buvo Vytauto Stepulevičiaus 
(Whitney Staples) atsilanky 
mas, kuris net iš Miami, Fiori 
da atvykęs į Real Estate Bo 
ard suvažiavimą, susirado lie 
tuvi:ką parengimą ir pabend 
ravo su savo tautiečiais.

— „Vyčio* moterys krepši 
ninkės įveikė St. Terera’s 64: 
6.

— „Vyčio“ sporto klubas ir 
SLA 236 kuopa dar šį sezoną 
ruoš bendrą, jau i tradiciją 
įėjusį kaukių balių. Ruoški 
mės!
• Čikagos LSK Neries susirin 
kirne, įvykusiame spalio 30 d. 
Jaunimo Centre buvo išrinkta 
nauja klubo valdyba į kurią pa 
teko: Z. Degutis, E. Šulaitis,

tas laimėjo ne rusai, nors vi 
su r jie yra vadinami rusais, nes 
jie atstovavo Sov. Sąjungą.

Trečią vietą užėmęs T. Pet 
rosjan šį kartą gerokai pasistū 
mėjo i priekį. Jis kandidatų 
turnyre prieš tai yra dalyva 
vęs du kartus ir abu kartus Ii 
kęs V-je vietoje. Pažymima, 
jog Petrosjan yra dabartinis > 
S-gos meisteris. Šį kartą bene 
didžiausią nesėkmę patyrė V. 
Smyslov, kuris du kartus yra 
laimėjęs kandidatų turnyrą ir 
vieną kartą, Įveikęs pasaulio 
meisterį M. Botviniką, buvo ta 
tapęs pasaulio meisteuu. Pir 
mame matčc (po II kandidatu 
turnyro) jų susitikimas baigė 
si lygiomis (12 — 12), tačiau’ 
po trečiųjų žaidynių jis vėl ko 
vojo su Botvininku ir ši Įveikė 
19 %-—9%. Po metų buvo žais 
tas revanšinis matČas, kuria 
me Botvinikas atsiėmė pašau 
lio titulą, įveikęs Smyslova 12 
%—10%.

JAV atstovas Fischer, pats 
jauniausias bet kada kandida 
tų turnyre žaidęs šachmatiniu 
kas, šiose pii retenybėse užėmė 
gano garbingą vieta. 16 metų 
amžiaus žaidėjui tokia pasek 
mė yra gera. Apie jį prieš pir
menybes M. Tai yra išsireiš 
kęs: „Tokie šachmatininkai pa 
šaulio čempionais nebūna . S. 
Gligorič, kuris yra laikomas 
vienu iš stipriausiųjų laisvo 
jo pasaulio šachmatininkų, šį 
kartą sužaidė vidutiniškai.

Kalbant apie ankstesnius 
kandidatų turnyrus, kurie, pa 
gal FIDE (pasaulinę šachnra 
tų organizaciją) nuostatus, 
yra vykdomi kas treji metai, 
reikia pasakyti, kad jie yra vie 
nas iš geriausių būdų stipriau 
šiam šachmatininkui išaiškinti. 
Toki turnyrai buvo pradėti 
ruošti po karo ir pirmas iš jų 
įvyko Budapešte 1950 metais. 
Čia turėjo teisę dalyvautr 14 
didmeisterių, tačiau atvyko tik 
10. Pirmą vietą pasrdalino 
rusai Boleslavskis ir Bronštei 
nas. Matče dėl pirmos vietos ir 
teisės susikibti su pasaulio 
meisteriu laimėjo Bronšteinas. 
Matčas dėl pasaulio meisterio 
vardo tarp Bronšteino ir Bot 
viniko pasibaigė lygiomis (12 
12), garantavęs senajam meis 
teriui titulą.

Antras turnyras įvyko Žiuri 
che 1953 m. ir čia kovojo 8 žai 
dėjai. Laimėtoju išėjo Sinyslo 
vas, kuris irgi nepajėgė nugalė 
ti Botviniko (matčas baigėsi ly
giomis 12—12). Trečias turny 
ras buvo pravestas Amsterda 
me 1956 m. ir šį kartą tas pats 
laimėtojas Smyslovas jau paje 
gė įveikti Botviniką. Kaip atsi 
tiks 1960 m. kovo mėn. netru 
kus patys pamatysime.

Edv. Šulaitis.

momtIreal
ŠAULIŲ VĖLIAVA

Šaulių kuopos valdybos rū 
pėsčiu yra ruošiamasi įsigyti. 
S-gos kuopos vėliava. Tam rei 
balui sudarytame fonde šiuo 
metu yra 135 dol., maždaug 
I usė numatytos sumos.

Montrealio Lietuvių visuo 
menė ir organizacijos kviečia 
i ii nors ir kuklia auka prisidė 
t i. Aukavę nemažiau dešimt 
dolerių, bus skaitomi garbės 
fundatoriais ir skelbiami vi 
„uomenės žiniai.

AUŠROS VARTŲ BAŽNY 
ČIOS REMONTO 

darbai žengia sparčiai pirmyn. 
Praeitą savaitę inžinieriai išty 
rė šildymo negalavimus ir pie 
šė reikalingas pataisas. Šią sa 
vaitę dės naujus ventiliato 
rius, moderniai izoliuos jųjų 
kanalus.

NAUJA STUDENTŲ 
VALDYBA

KLSS Montrealio skyriaus 
valdybon yra išrinkta: Vincas 
Piečaitis — pirmininkas, Sil 
vija Pakulytė — sekretorė, Ma 
ryte Tauteraitė — iždininkė.
• Aukojo A V bažnyčios staty 
bos fondui: EI. Talalaitė 100 
dol., Br. ir Pr. Vitai — 50 dol., 
D. ir B. Jurkai 25 dol., M. Ben 
džiūnienė 25 dol., Ei. Vaupšie 
nė 20 dol. AV.
• Susituokė šeštadieni, Japkri 
čio 14 d. Aušros Vartų bažny 
čioje St. Kilikauskas ir Ona Sa 
vickaitė, Juozas Račinskas ir 
Gerardina $Bongeūs. Jaunave
džiam slinkime skaidrios atei 
ties.

PRANCŪZŲ KALBOS 
kursus pradedantiems ir pažen 
gusiems, ruošia ponia Bulotie 
nė. Jie vyks kas savaitę A. V. 
klebonijos posėdžių kambary 
je. Suinteresuoti prašomi kreip 
tis telefonu DO 6-6578.
• Lankėsi Montrealyje ir AV 
parapijoje iš Čikagos kun. Vii 
kąitis. Kun. Vilkaitis yra pa 
kviestas atsakingoms pareigo 
ms: jis bus vienas iš kapelionų 
Šv. šeimynos viloje prie Čika 
gos.
■» R. Kinas ir T. Jazulaitis iš 
kilmingo akto metu Verdun 
H. School gavo brandos atęs 
tatųs.
• M. Šarskaitė ir E. Mackevi 
čiūtė gavo High School bran 
dos atestatus.
• Labai prašome atkreipti ma 
lonų dėmesį į punktualesnį lan 
kymąsi šventadienio pamaldų 
ir apieiskime bažnyčią tik ku 
nigui pasitraukus nuo alto 
riaus, ne anksčiau. Čia išim 
ties nėra numatyta nei skuban 
tiems užsirūkyti... Tėvai prašo 
mi atkreipti dėmesį vaikučių, 
kad bažnyčioje kramtyti gumą 
nėra leistina jokiu būdu. (AV)
• Montrealyje šiemet mokosi 
193,000 katalikų ir 62,000 pro 
testantų pradžios mokyklose 
vaikų.
• Mokyklų krizė. Nepaprastai 
greit augant Montrealio mies 
tui, nespėjama taip greit pri 
statyti mokyklų, todėl kaiku 
riose mokyklose mooma dviem 
pamainoms. Yra ir liekančių 
už moyklos ribų. LaSalle bai 
gia statyti didelę mokyklą.

KULTŪRINĖS LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
75-sis Pavergtųjų Europos 

Tautų Seimo pilnaties posėdis 
spalio 22 buvo skirtas trims p 
vergtiesiems svarbiems klausi 
mams: 1) Rytų - Vakarų kul 
tūriniams mainams, 2) Tiem 
tinių Metams ir 3) Pavergtųjų 
kratšų ūkio sovietinei Integra 
ei jai.

Rytų - Vakarų kultūrinių 
mainų klausimu Seimo pilna 
ties posėdyje prof. A. Popos 
(Rumunija) pranešimas buvo 
priimtas be diskusijų.

Pranešimas išsamiai švaisto 
Rytų-Vakarų kultūrinių mai 
nų abiejų pusių tikslus, orga 
nizaciją ir apimtį. Kai vienai 
pusei kultūrinė kūryba yra 
laisvo asmens apsisprendimas, 
tai antrąjai pusei ji tebėra kom 
partijos nustatytos ir jos tiks 
lams naudingos politinės pro 
gramos vykdymas.

Pranešimas svarsto kultūri

brolybės ir draugiškumu’, t. y. 
siekiant šaltąjį karą tęsti kul 
tūrinėmis priemonėmis. Šios 
ofenzyvos tiesioginis uždavi 
nys yra laisvųjų tautų morali 
uis nusiginklavimas, skiepi 
jant joms ,normalaus' gyveni 
mo jausmą, iš antros pusės, so 
vietų pavergtųjų tautų sude 
moralizavimas, nes joms komu 
nistinio elito draugingi tarpu 
saviniai santykiai su laisvojo 
pasaulio elitu rodytų, kad tiro 
nai yra priimami į teisėtų vy 
riausybių šeimą. Kultūrinių 
mainų varžybose Vakarai ga 
lėtų turėti laimėjimo šansą tik 
tuo atveju, jei šios varžybos 
eitų abiejose pusėse visiškos 
■aisvės sąlygomis... Už betku 
riuos kultūrinių pasirodymų 
trumpalaikius pasiekimus (Ry 
tų-Vakarų) visuotinei kovai 
yra daug svarbiau išlaikyti tau/" Y 
tų moralę šioje geležinės už*

£
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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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SIUNTINIAI
I IF.TUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

I
 A. NORKELIŪNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

i 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
į Į Montreal 30, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.

Z. Žiupsnys, Al. Barkus ir Ant. 
Barkus. Atstovais Į sportinio 
kų ir sporto darbuotojų šuva 
žiavimą, Įvykusį lapki įčio 15 
1d. Ročesteryje, išrinkti: A. 
Lauraitis, B. Keturakis, E. Šu 
laitis ir Z. Degutis. Taip pat 
buvo nuspręsta rengti vakarą, 
kuris įvyks gruodžio 25 d. L. 
Auditorijoje didž. saleje; i Či 
kagos liet, krepšinio pirmeny 
bes, įvykstančias lapkričio 21 
—22 d. d. registruoti dvi vyrų 
komandas: sudaryti jaunučių 
krepšinio komandą ir kt.

• Dr. Kazio Griniaus atsimini 
mų antrasis tomas jau yra bai 
giamas spausdinti. Užsirašyti 
galima „Naujienų“ adresu.
• Vilniaus radijas paskelbė So 
vietų S-gos ministerių tarybos 
nutarimą, kad Įvedama dar to 
kia tvarka, kad įmonės, sovcho 
zai ir kolchozai siųs ) augštą 
sias mokyklas bei technikumus 
studentus ir mokės jiems sti 
pendijas, bet baigę augštąją mo 
kyklą bei technikumą specialis 
tai turės grįžti į savo Įmonę, 
sovehozą ar kolchozą.

nių mainų sovietinį iššūkį Va 
karams ir Vakarų priemones į 
tą iššūkį atsakyti. Savo išvado 
se pranešimas sako: „Visiems 
vra žinoma, kad sovietinio im 
perializmo galutinis tikslas ni 
ra pasikeitęs. Todėl yra aišku, 
kad ir pastai asis sovietų entu 
ziazmas dėl vadinamu ,kultūri 
nių mainų’, neišskiriant nė par 
lamentarų bei kitų augštųjų po 
litikų reciprocitetinių vizitų, 
yra ne kas kita, kaip dar vienas 
elementas Maskvos naujojoj 
ofenzyvoj, siekiant .visuotinės

dangos pusėse“, — baigia pra 
nešimas.
• Žalgirio mūšio 550 metų su 
kaktį ruošiasi minėti specia 
liais leidiniais Lietuvos Moks 
lų akademija ir Vilniaus uni 
versitetas. Jubilėjiniame leidi 
nyje būsią nušviestos lietuvių 
tautos kovos prieš kryžiuočius 
iki 15-jo amžiaus.
• Šiaulių dviračių fabrikas iŠ 
siuntė į JAV-es — pagal užsa 
kymą — 1.000 dviračių. Atei 
tyje esą laukiama dar didesnių 
užsakymų.
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I
 STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON |

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

per a

Lithuanian Trading Co. London, England. A

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.

>©©©©©©©©©©©©©©©©$©©©©$©©©CA©©©$©©©©©©©<>©©©«'©C>0**©‘

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

' SAV. K. K 1 A U Š A S ir J, S I A U Č 1 U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika

l Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

z Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
f Montreal, P. Q., ___-------
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Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas

Į KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ
Montrealyje, ruošiasi vykti vi 
si atstovai iš Hamiltono. Su 
rengiama ekskursija iš I’oron 
to jie negalės važiuoti, nes ji 
išvyksta penktadienį per pie 
tus, tuo tarpu darbo sąlygos 
leidžia Hamiltoną apleisti tik 
penktadienį naktį ir Montrea 
lyje būti šeštadienio rytą.

PASKUTINIUS ŠOKIUS 
PRIEŠ KALĖDAS

ruošia sportininkai šį šeštadie 
nį, lapkričio 28 d. Royal Con 
naught viešbutyje. Visuomet 
tos dienos pasilinksminimas 
prieš adventą praeidavo di 
džiausiu pasisekimu, ypač iš 
poniu pusės, kurios pasipuoš 
davo gražiausiom balinėm suk 
ninm. Prie eilės sportiniu staig 
M ą, geros V. Babecko mu i 
kos — paskutinį prieš advent? 
šeštadienį, praleiskime Sporto

klubo Kovas pasilinksminime!

KANADOS KOMUNISTŲ 
vadas T. Buck, kalbėdamas 
prie 70 savo pasekėjų ukrainie 
čių darbo namuose bolševikų 
revoliucijos proga pažymėjo, 
kad registruotų komunistų par 
tijos narių Hamiltone priskai 
tomą yra 260. Hamiltonui, 
skaitančiam beveik 260 tūkst. 
gyventojų, toks narių skaičius 
yra lašas jūroje! K. B.

PADĖKA
Praėjus puikiai pavykusiai 

VI-jai Kanados Lietuvių Die 
nai, tos Dienos Organizacinis 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
Garbės K-to Pirm. Hamiltono 
miesto burmistrui Lloyd D. 
Jackson už šventės atidaryma, 
T. E. Vysk. J. F. Ryan, D. D., 
J. E. Vysk. Dr. V. Brizgiui, P. 
Ellen L. Fairclough, kun. Dr.

šį šeštadienį, lapkričio 28 d.

ROYAL CONNAUGHT VIEŠBUTYJE,

Crystal Ball salėje,

rengia paskutinį prieš Kalėdas

ŠOKIŲ VAKARĄ
Sportinės staigmenos!

Loterija!

Pradžia 7 vai. v.

V. Babecko orkestras!

Kovas.

| A. L J O D 2 I U S, B. L., c

X Viešasis NotaraiX
y (Notary Public) ''
X ... y
X Advokatą* iš Lietuvos
$ Namų, žemės ar bet kurio y 
v biznio pirkimo-pardavimo į£ 
& dokumentų sudarymas ir $ 
a visi kiti notariniai reikalai. g 
x Teisiniai patarnavimai. $

Morgičiai $
v; {staiga: JA 7 5575; $
(Namų: FU 3-8928. $

. 20 King Street East,
$ Hamilton.

J. Tadarauskui, kun. A. Tra 
kiui, Poniai Edith Hyder, Ma 
jorui R. G. Saville, J. Matulio 
niui, V. Meilui, Dr. A. Šapo 
kai ir J. Kardeliui už moralinę 
šventės globą.

Nuoširdi padėka J. E. Vysk. 
V. Brizgiui už iškilmingų pa 
maldų atlaikymą ir už gražų, 
turiningą, šventei pritaikytą 
pamokslą, kun. A. Trakini už 
atlaikymą pamaldų lietuviams 
evangelikams.

Gili padėka ALTo Pirm. L. 
Šimučiui ir ALRKF-jos Pirm, 
inž. A. Rudžiui už kalbas ir 
gražius linkėjimus Kanados

Z.*1 y

į: TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. | 
J. Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš » 

1 7% iki 50% turto vertės. «
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiauota. P 

j: Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. $ 
> vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus « 

it įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 
įl vai. p. p.. Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. ;;

Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

(vairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ,

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

Dėmesio!
VAISTAI IŠ EUROPOS VALSTYBĖS

ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.

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

■ ai p pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame „ naciu Jūsų sudaryti ir apdrau 
paprastu ir UIU IJcloLLl stus įvairius siuntinius.

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

kitų prekių.
f 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 svarų gry 
r o svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T .1 A 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

lietuviams, E. L. Fairclough, 
W. K. Warrender, Edith Hy 
der ir V. Meilui už gražius 
sveikinimus.

Didelė padėka priklauso T. 
Žiburių, N. Lietuvos, Draugo, 
Naujienų,' Dirvos ir Darbinin 
ko redakcijoms už talpinimą 
pranešimu ir garsinimą Lietu 
vių Dienos. Atskira padėka 
the Hamilton Spectator, radio 
stotims CHML ir CKOC už 
paskelbimą anglų visuomenei 
apie šią šventę ir už giažius at 
siliepimus.

Nuoširdi padėka kun. Dr. J. 
Tadarauskui už paramą ir rū 
pestį rengiant šią šventę, Min. 
Pirm. J. G. Diefenbakeriui, 
Amerikos L. B. suvažiavimo 
Detroite Prezidiumui, VLIKo 
Pirm. Dr. A. Trimakui, LLK 
Pirm. V. Sidzikauskui, TF Ars 
tovui Kanadoje V. Vaidotui, 
Fort William bei Windsoro 
Ap. V-boms už prisiųstus svei 
kinimus telegramomis bei laiš 
kais, Toronto Šaulių Pntvio 
kuopai, Toronto Skaučių šatri 
jos Tuntui, L. Veteranų S-gos 
Ramovė Niagaros Pusiasalio 
sk. V-bai, Hamiltono Mokslei 
vių Ateitininkų kuopai už da 
lyvavimą šventėje su savo vė 
liavomis.

Gili ir nuoširdi padėka Dr. 
D. Krivickui už „Soviet - Ger 
man Pact of 1939 and Litua 
nia“ parašymą, dail. V. Brie 
kui už naruoišma nemokamai 
metraščiui viršelio, straipsnių 
autoriams metratšyje, Apyi. 
Valdyboms už prisiųstus kolo 
nijų aprašymus, firmoms davu 
sioms metraščiuo skelbimus ir 
tuo parėmusiems metraščio iš

leidimą, skelbimų metraščiui 
rinkėjams.

Didelė padėka Varpo cho 
rui bei jo dirig. muz. St. Gaile 
vičiui, sol. P. Bičkienei, sol. 
St. Barui, akt. J. Akstinui, Ha 
miltono Tautinių Šokių Gru 
pei ir jos vadovei G. Breichma 
nienei, E. Dauguvietytei - Ku 
dabienei, akordeonistui p. UI 
binui ir visiems kitiems, prisi 
dėjusiems prie meninės progra 
mos paruošimo bei jos išpildy 
mo.

Nuoširdi padėka sporto klu 
bui Kovas ir jo V-bai už šven 
tėįs sporto dalies orgamzavi 
mą ir pravedimą, FASKui, jo 
pirm A. Vakseliui ir Vicep. A. 
Siručiui, Kanados Sporto Apy 
gardai ir jos vadovui J. Uogin 
tui, Sporto klubams: Aušra, 
Kovas, Sakalas, Tauras, Vytis, 
JAV vyrų ir moterų krepšinio 
rinktinėms už visokeriopą pa 
ramą ir dalyvavimą žaidynėse.

Gili ir nuoširdi padėka mii 
sų mieliesiems talkininkams 
J. Žukauskui, A. Paukščiui, J. 
Naujokui, K. Zbarauskui, M. 
Juodžiui, J. Stonkui, A. Kaus 
pėdui, D. Stukui, V. Sasnaus 
kui, E. Norkienei, Z. Vainaus 
kienei, J. Sakalauskienei, D. ir 
R. Chromanskytėms, A. Pili 
pavičienei, S. Martinkutei, O. 
Stonkienei, J. Sakalauskui, V. 
Domeikai.

Ir visiems kitiems vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie didesnio šios šventės pasi 
sekimo. Taip pat gili padėka 
tenka visiems Kanados ir JA

įvykusios 1959 m. rugsėjo 5—6 d. d. Hamiltone, 
apyskaita.

Pajamos: .... _
L Šeštadienio pobūvio pajamos.:

1. Įėjimo biletai
a. Už 1516 bil. po $1.75... .2653.00
b. Už 38 bil. po $1.00.... 38.00
c. Valiutos skirtumas ............ 6.85 2697.85

2. Gėrimų bufeto pajamos ...................... 2248.80
3. Loterijos pajamos .................................. 677.25
4. Maisto bufeto ipajamos ........................ 284.0U 5907.9-

II. Sekmdaienio koncerto pajamos:
1. Už įėjimo programas į koncertą:

a. Už 833 progr. po $2.00. . . . 1666.00
b. Už" 47 progr. po $1.00. . . . 47.00 1713.00 1713.00

III. Įvairios kitos pajamos.
1. Už 315 biletų į sporto žaidyn. po $1.00 315.00
2. Metraščio pajamos:

a. Už 69 skelb. metraštyje ..1108.00
b. Už pard. metr. po $1.00 . . 116.00 1224.00 1539.00

Viso pajamų .........................9159.90
Išlaidos:

I. Šeštadienio pobūvio išlaidos:
1. Salės nuoma .................................   156.00
2. Salės išvalymas ................................................ 20.00
3. Salės draudimas ............................................. 50.00
4. Kėdžių ir stalų nuoma ............................... 245.30
5. Staltiesių nuoma ............................................. 97.50
6. Orkestras ........................;................................. 128.00
7. Pianino nuoma ...........  35.00
8. Gėrimai bei kitos gėrimų bufeto išlaidos 1298.75
9. Fantai loterijai bei jos paruošimas............ 323.00

10. Maistas bufetui ir jo paruošimas..................232.30
11. Garsiakalbių nuoma ...................................... 63.50
12. Ugniagesiams už dežuravimą...................... 25.00
13. Už įvair. patarnav. kareivinių darbin. 45.00
14. Svečiams ir darbininkas pavaišinti. ... 18.25 J
15. Gėlės stalams ir kitos smulkios išlaidos. . 19.98 2757.58

II. Sekmadienio koncerto išlaidos:
1. Salės nuoma ....................................................  76.50
2. Salės papuošimas ............................................... 15.00
3. Garsiakalbių nuoma ........................................... 10.00
4. Elektrikui ................................................................ 20.00
5. Už įvairius patarnavimus salės sargams . . 20.00
6. Varpo chorui bei jo dirigentui.......................275.00
7. Solistams ir aktoriui ..........................................519.00,
8. Spaustuvei už pakvietimus ir klišes.............. 26.64
9. Gėlės garbės viešnioms.................................... 15.00

10. Programų spausdinimas .................................. 29.97
11. Vakarienė svečiams ir program, dalyviams 282.14 1289.2a

III. Įvairios:
1. Sporto žaidynių išlaidos .......................... 486.81
2. Taurės sporto žaidynių laimėtojams .... 122.50
3. Metraščio spausdinimas ...............................  1537.35
4. Metraščio viršelio paruošimas ................. 30.00
5. Angliško leidinio spausdinimas ............ 95.00
6. Metraščio redagavimo bei skelb. rink. išl. 150.28
7. Išmokėtas komisas skelbimų rinkėjams 171.50
8. Susisiekimo išlaidos .................................... 78.40
9. Išmokėta už praleistas darbo dienas. . . . 111.80

10. Raštinės ir kitos smulkios išlaidos............  39.29
11. Skelbimai per radio......................................... 50.00
12. Nuotraukos spaudai ir metraščiui............  8.00
13. Procentai Talkai ........................................... 11.23
14. Valiutos skirtumas ......................................... 7.77 2899.93

Viso išlaidų...................... 6949.76
Pajamų .............................$9159.90
Išlaidų'............................... $6946.76
Grynas pelnas .............. $2213.14

Gautas pelnas paskirstytas kaip seka:

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor it 5 onge ) 
Toronto 5, Ont. 

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

I A. E. McKAGI El 
v) Barrister and Solicits x 
** Advokatas ir Notaras g 
J Tel. EM 4-1394. EM 4-1395 | 

1008 North Ontario Bldg, g 
330 Bay Street, a 

J TORONTO 1, O*tario. g

M-,, ..-VĮ ' ’MM---- "

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai i i;

tėvynę

JKAMIENSKI /
JANIQUE TRADING CO. Z

. —ui: ZL'iwdti

835 QUEEN ST W-TORONTO3-EM4-4026

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

MEDŽIAGOS — R
MAISTAS — VAISTAI ‘ 5$

[
DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
H gyvybės ir kt. 
! RO 6-0811 arba RO 6-0832 

j PRANO BARAUSKO
DRAUDIMO 

H AGENTŪRA
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

I 
U

KLB Krašto Valdybai $400, L. Rašytojų Dr-jai hteratūri 
nei premijai $500, „Tėv. Žib.“ $100, „Nepr. Lietuvai’’ $100, 
Sporto Klubui „Kovas” $138.14, Skautų „Nemuno” Tuntui 
$50, Skaučių „Širvintos” Tuntui $50, Hamiltono Ateitininkų 
Kuopai $100. Hamiltono l'aut. Šokių Gr-ei $75, šeštadieninei 
mokyklai $100, Vilniaus Aušros Vartų parapijos klebonijos 
statybai $100, palikta Bendruomenės Valdybos kasoje $500.
Vl-sios Kanados Lietuvių Dienos Organizacinis Komitetas 

V. Kazlauskas, Pirm. A. Pilipavičius, Ižd.

V lietuviams taip gausiai atsi 
lankiusiems į šią šventę, tuo pa 
čiu parodant šios šventės ren 
gėjų darbo įvertinimą. Nuošir 
di ir gili padėkh visiems!

Vl-sios Lietuvių Dienos 
Organizacinis Komitetas.

Vl-sios Kanados Lietuvių 
Dienos Organizacinis Komite 
tas baigė savo darbą š. m. lap 
kričio 4 d. posėdžiu, patvirtin 
damas piniginę apysailą ir pa 
skirstydamas pelną. Komitetas 
buvo sudarytas iš KLB Hamil 
tono Ap V-bos ir žinomų Ha 
miltono visuomenės veikėjų, 
kurie savo sąžiningumu, stro 
pumu ir pasiaukojimu sudarė 
šventės pasisekimo pagrindą.

1 111....  —
Apylinkės Valdyba šiuo 

reiškia viešą nuoširdžią lietu 
viską padėką minėtiems visuo 
menininkams, buvusio Org. K- 
to nariams: K. Baronui, I vice 
pirm, ir informacijos vadovui, 
St. J. Daliui, metraščio redak 
toriui, IK. Stanaičiui, sporto 
vadovui, A. Vainauskai, II vi 
ce-pirm., M. Kežinaitytei, sek 
retorei ir J. Pleiniui, svečių in 
formacijos vadovui.

Nuoširdus ačiū!
KLB Hamiltono Ap. Valdyba.
• „Salomėja Neris", plaukio 
janti žvejybos bazė, grįžo į 
Klaipėdą neseniai iš Šiaurės At 
lanto, kur visą mėnesį aptar 
navo 40 Klaipėdos tralerių ir 
iš jų priėmė 23.000 statinių 
silkių.

(
Taupyk ir skolinki* kredito kooperat ' ~ I v

„P A R A M A” 
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus 

Darbo valandos:

1‘irmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5 %—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ;

Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St, W. ; ► 

jj Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. J
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Solistė Agne Paškevičienė.

S VEIKINAME PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KANADOS 

KRAŠTO TARYBOS NARIUS, SUVAŽIAVUSIUS į SE 

SIJĄ, IR VISUS MONTREALIO BEI APYLINKIŲ LIETUVIUS KVEČIAME ŠIO LAPKRIČIO 28 DIENOS VA 

KARĄ, ŠEŠTADIENI, DALYVAUTI SUVAŽIAVIMO GARBEI RUOŠIAMAME

DIDELIAME KONCERTE - BALIUJE
KURIS ĮVYKS AUŠROS VARTŲ SALĖJE, 1465 RUE DE SEVE, MONTREAL 20.

Programoje :

1. Solistė dainininkė AGNĖ PAŠKEVIČIENĖ, 3. ŠOKIAI, grojant orkestrui,

2. Pianistas RAIMUNDAS KLIČIUS, 4. BUFETAS su gaivinančiais gėrimais.

VISI TAUTIEČIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI IR ATSIVESTI SVEČIŲ.

Pradžia 7 valandą vakaro. Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas.
Raimundas Kiličus, 

jaunas pianistas.

L

PASIRUOŠIMAS KLB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMUI

to i ? _v t o
vyks'ja intensyviai. Pas Kr.

Tarybos narį, kun. J. Borev 
čių, buvo visų iš Montrealio iš 
rinktų Kr. Tarybos narių susi 
rinkimas, dalyvaujant Montre 
alio Lietuvių Seimelio Prezi 
diumo vicepirmininkui H. Ado 
moniui. Susirinkimas galuti 
nai aptarė visus su Kr. Tary 
bos suvažiavimu susietus klau 
simus.

Galutinai sutarti kandidatai 
j Krašto Vaidybą ir i atšakiu 
gus bei vadovaujamuosius po.: 
tus. Aptarti šeštadienio subu 
vimo bei koncerto - baliaus 
klausimai.

Koncerte pasirodys su neil 
ga programa solistė Angnč Pas 
kevičienė — dainininkė ir jau 
nas gabus pianistas Raimun 
das Kličius.

Baliui gros orkestras ir vei 
ks bufetas su gaivinančiais gė 
rimais. Balius tikimasi bus gau 
sus, nes daugelis montrealie 
čių iš anksto jam ruošiasi. Tai 
bus ne eilinis balius, nes Kr. 
Tarybos nariai suvažiuos iš v- 
sos Kanados. Kitos žinios skel 
bime.

Subuvimų šeimininke pa 
kviesta Ponia Vaicekauskienė 
Montrealio lietuviai prašomi pa 
skambinti PO 7-7507, kas sve 
čius sutinka priimti nakvy 
nėn. Dar reikia kelių nakvy 
nių, vienai nakčiai iš šeštadie 
nio j sekmadienį. Tautiečiai, 
8^1 suteikti nakvynę, malo 
J©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©® 
: : DR. J. s E M O G A 5 į 
' i Of lice 5441 Bannantyne J 
( 1 (kamp. Woodland i A 
I Verdun. Tel. PO 7-3175. K

Priėmimo valandos: »
Ipumadienį ir ketvirtadienį?

7 — 9 p. m. 3
antradienį ir penktadienį 3

2 —4 p. m. $
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.

šeštadienį 11 — 1 p. m. 3 
Ž ai ba pagal susitarimą. 8
£ Namų tel. PO 6-9964 |
/ V->©.®®*>®©©©©©©©©©©©©®©.©©# 
*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©« 
C DANTŲ GYDYTOJAS | 

$ D r. J. M A L I Š K A f 

0 Pacientai priimami iš S 
anksto susitarus S 

< 9 a m. — 10 p. m. X
3 msky antrad.. iki 6 v. p. m.?

» a5441 Bannantyne, X 
(kampas Woodland) X 

jį Tel.: PO 8-4547 g
jį Namų : PO 8-0496 |
^©©©©©©©©■©©©©®©©©©©©©©©©<

(i; Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

I
Dr. R. CHARLAND

78 St. Joseph Blvd. W. 1;

: VI 2-9958

I
Dr.E.Andrukaitis#

956 SHERBROOKE E. I

Tel.: LA 2-7236 9
moniiinr""——------

niai prašomi paskambinti p. 
Malaiškai.

Taip pat prašomi jam pa 
skambinti jei kas norėtų šešta 
dieni pirmą vai. dienos daly 
vauti pietuose su Kr. Tarybos 
nariais.

ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

šį sekmadienį, lapkričio 29 d., 
3 vai. po pietų parapijos baž 
nyčioje įvyks iškilmingas nau 
jųjų varpų šventinimas, kuria 
me dalyvaus Vyskupas Law 
rence - Patrick Whelan.

Po varpų šventinimo parapi 
jds salėje bus vakarienė. Visi 
parapijiečiai ir bendrai visi lie 
tuviai kviečiami dalyvauti.
• Susituokė Bronius Valatkevi 
čius su Petronėle Samanaus 
kaitė. Šliūbą davė klebonas ku 
nigas J. Boibnas. Po šliūbo sa 
Įėję buvo gražios vaišės.
• Kinauskaitei Notalijai Šv. 
Kazimiero par. salėje buvo su 
ruošta priešvestuvinė staigme 
na, kuri gražiai praėjo.
• Šv. Elzbietos Draugija pra 
ėjusį sekmadieni turėjo metinę 
šventė, po kurios įvyko bendri 
pietūs parapijos salėje.
PRANEŠIMAS DLK VYTAU 
TO KLUBO ŠĖRININKAMS

Gruodžio 6 d., tuojau po Pa 
šalninės dr-jos susirinkimo ivv 
ks balsavimas už naujus 1960 
metams išstatytus kandidatus. 
Balsavimas uždaromas 5 vai. 
vakaro. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti. Klubo Valdyba.

PRANCŪZŲ 
KALBOS KURSAI 

pradedami sekmadieni, iapkri 
čio 28 d., A. V. klebon. salėje: 
nr-dedant-iems 7 — 8 vai vak., 
pažengusiems 8 — 9 vai. vak. 

Daugiau informacijų pas p. 
L. Bulotiene DO 6-6578.

ADVENTINIS 
SUSIKAUPIMAS

Didžios mūsų dangaus Moti 
nos Marijos Nekalto Prasideji 
mo šventės proga Aušros \ ar 
tų bažnyčioje gruodžio mene 
šio 9—12 dienomis ruošiamas 
adventinis susikaupimas viso 
ms Montrealio lietuvėms mote 
rims.

Susikaupimą pravesti yra pa 
kviestas žymus kalbėtojas.

Visos Montrealio lietuvės 
moterys yra kviečiamos susi 
kaupime skaitlingai dalyvau 
ti.

Organizuoja Kanados Lietu 
vių Katalikių Moterų Dr-jos 
Montrealio skyrius.
KANADOS L. KATALIKIŲ 
Moterų Dr-jos Montrealio sky 
riaus narių susirinkimas yra 
kviečiamas š. m. gruodžio 6 d.

Prieš susirinkimą, tuoj po 11 
vai. pamaidų, bus Dr. Andru 
kaičio paskaita, kurion kviečia 
ma ir visa Montrealio visuome 
nė skaitlingai dalyvauti.

Paskaita žada būti labai įdo 
mi, nes Dr. Andrukaitis yra ži 
nomas nervų specialistas.
K. L. Katalikių Motei-ų Dr-jos 

Montrealio Skyr. Valdyba.
• Inž. Norkelis iš Toronto tar 
nybos reikalais lankėsi Mont 
realyje.

A. KAVALIŪNAITĖ
Dr. A. O. JAUGELIENĖ

Dantų Gydytoja 
1410 Guy St., I a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

T*©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
ADVOKATAS 

|STASYS DAUKŠA, LL. D.|

g Suite 25—26 g
152 Notre Dame St. E. X

$ UN 1-8933 
^©©©©©©©©©©©©©©©^©®©©©©#

ADVOKATAS
J JOSEPH P. MILLER, :
I B A., B. C. L.

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

! Montreal. UNiversity 6-7026
Res.: 40 Lafleur,

8 LaSalle, tel. DO 6-1570 8

I
 NOTARAS | 

JUOZAS BERNOTAS |
B. A., B. C. L. J 

215 St. James West, § 
7 augštas. §

Tel.: AV 8-3115. f 

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

^xtf>X^»x6>X^X^X^X^X^X^X<pX^X

I
Šj sekmadienį lapkričio 29 d. 3 vai. po pietų

Šv. Kazimiero parapijoje t

. v i • i • . iiškilmingas naujų varpųšventinimas j
E kuriame dalyvauja j
H Vyskupas Lawrence - Patrick Whelan. į

I
 Po šventinimo parapijos salėje visų bendra

IŠKILMINGA VAKARIENĖ. 

Visi kviečiami dalyvauti. iŠv. Kazimiero Parapijos Klebonas ir Komitetas.
ĮĮĮjfummtnmnTrmmttnt-Tiru-ntt-—..............———————

16 VASARIO GIMNAZIJAI 
PAREMTI 

po vieną dolerį aukojo:
1. Laurušonis Pr. 2. Karde 

lis J. 3. Kardelienė Elzbieta. 4. 
Balzaras Leonas. 5. Balzarienė 
Konstancija. 6. Kačergius Vin 
cas. 7. Juodviršis Mykolas, 8. 
Juodviršienė Jadvyga, 9. Otto 
Kazys. 10. Adamonis Henri 
kas. 11. Zinkevičius Bronius. 
12. Zubas Vyt. 13. Šeidys Jo 
nas. 14. Toliušis Kostas. 15. 
Kęsgailą Stp. 16. Šilanskas 
Kazys. 17. Gabrusevičius Juo 
zas. 18. Linkaitis Jurgis. 19. 
Linkaitis Jonas. 20. Linkaitis 
Juozas. 21. Linkaitis Petras. 
22. Knystautas Jurgis. 23. Dau 
gelavičius Alfonsas. 24. Giri 
nis Leonas. 25. Šemogas Jo 
nas. 26. Smilgevičius Kazimie 
ras. 27. Rukšėnienė Janina. 28. 
Liukoševičius Jonas. 28. Luko 
ševičienė Bionė. 30. Daukša 
Stasys. 31. Efertas Petras. 32. 
Efertienė Veronika. 33. Norke 
liūnas Albertas.

Kiti aukotojai vieno dolerio 
vajaus ribose labai laukiami. 
Dolerio auką priima M. Juod 
viršis 1577 rue de Seve, C. St. 
Paul, telef. PO 7-5956.
• Kličiūtė-Ratienė Nijolė iš N. 
Yorko vieši pas tėvus Montre 
alyje.

yra gavusi iš Anglijos Londo 
no daug naujų medžiagų siun 
tiniams pavyzdžių. Teirautis 

tel.: WE 2-3709 arba
HU 6-1479.

IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas

Ville LaSalle.

Kreiptis DO 6-9976

PRIEŠKALĖDINIS IŠPARDAVIMAS:

VĖLIAU BUS BRANGIAU.
Duplex 10 metų Ahuntsic 10603 Tolhurst St. 2X2 atskiri kam 
bariai, visai atskiras. Centralinis šildymas. Atskiras garažas, 
Žemės sklypai. Kaina $17,000. Grynais $7,000.
Duplex 8 metų 4755 Rosemount Blvd. 2X4 atskiri kambariai.
Pusiau atskiras. Atskiras garažas. Pusantro sklypo žemės. 
Kaina $17.000. Grynais $7,000.
Duplex 5 metų Drake St. prie Joliceur-Cote St. Paul 4^2—5 
kambariai. Šildymas Ime aukšte. Kaina $19,500. Grynais 
$7,000.
Duplex 4 metų Rosemount — Charlemagne St. prie Masson. 
4—4 atskiri dideli kambariai. Šildymas 1-me augšte. Kaina 
$18,000. Grynais $7,000.
Lachinėje 12 butų po 4 atskirus kambarius, nuomininkų ap 
šildomi. Viso pajamų $10,596. Kaina $72,000.
Grynais $20,000.
St. Michel 8 butai po 4 atskirus kambarius, nuomininkų ap 
šildomi. Viso pajamų $6,192. Kaina $38,000. Grynais $12,000.

P. ADAMONIS. District Estate Brokers. VI 2-8501. 
RA 2-2472.

« Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

« Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120:įi
g Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

„ŽVAKIDĖS” 
PASTATYMAS

Šį semadienį, lapkričio 29 d., 
Prisikėlimo salėje torontiečiai 
turės progos išvysti kontrover 
siško mūsų dramaturgo A. Ške 
mos dramą „Žvakidė". Veika 
lą stato vaidintojų sambūris 
„Sietynas“. Režisuoja R. Vaš 
tokas, vaidina: Ž. Nalivaikai 
tė, D. Meilutė, R. Vaštokas, 
S. Ramanauskas ir J. Rukšys. 
Dekoracijos — J. Vaštokienės. 
Laukiama, kad toks pirmas 
grynai jaunosios kartos vai 
dintojų pastatymas bus origi 
nalus vaidyba, režisūra ir see 
novaizdžiu. Vaidinimo pradžia 
6 vai.

Tai konkretus jaunimo dar 
bas, reikalaująs iš visuomenės 
ne išmetinėjimų ar vien tik 
šūkių, bet ir konkrečios para 
mos.

• Miesto meno galerijoje išsta 
tyta dėmesio verta Gioup oi 
Canadian Painters apžvalginė 
paroda.

• B-nės valdyba daro pastan 
"U Vasario 16 d. proga surir 
ti viešą lietuvių dailės parodą. 
Šiuo metu jieškomos tinkamos 
patalpos, z

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
DEŠIMTMETIS

buvo atžymėtas lapkričio 14 d. 
Prisikėlimo salėje sumosiant 
balių su menine prorgama.

Minėjimą trumpu žodžiu ati 
darė Žiburių bendrovės pirm. 
Vyt. Aušrotas, pakvietęs red. 
di. A. Šapoką tarti žodį. Api 
budindamas Žiburių dešimtme 
čio nueitą kelią, jame sutiktus 
sunkumus ir atsiektus lannėji 
mus/ red. dr. A. Šapoka reiškė 
padėką visiems laikraščio bend 
radarbiams, rėmėjams ir skai 
tytojams, kviesdamas ir toliau 
būti talkininkais. Paminėjęs ei 
lę laikraščių redakcijų, organi 
zacijų bei pavienių asmenų at 
siųstus sveikinimus ir linkėji 
mus, kvietė išklausyti meninę 
programą, kurią išpildė sol. L. 
Juodytė ir V. Verikaitis. Po to 
prasidėjo vaišės ir orkestrui 
grojant salė užsipildė šokėjų 
poromis.

Salėje su kviestais svečiais, 
kuriems buvo rezervuoti atski 
ri stalai, buvo arti trijų šimtų 
asmenų.

PARDUODAMAS
PIANO AKORDEONAS,

120 basų, 7 registeriai, 
itališkas, labai mažai vartotas. 
Teirautis telef. PO 8-4994.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CK 9-9793
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.

4^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©r - 
8 v
c Raštinė: LE 4-4451 <?
X I
Į: Dr. P. MORRIS I
3 v$ DANTŲ GYDYTOJAS |

I
 Vakarais ir šeštadieniais X 

pagal susitarimą.

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

^©©©©©©©©©®©©©©©©©©©®*4©®e
TRADICINIS BALIUS
Lapkričio 28 d., šeštadienį, 

Šv. Jono parapijos salėje kūrė 
jai - savanoriai rengia savo tra 
dicinį rudens pobūvį - bal< 
Yra paskirti vertingi prizai K. ' 
gražiausius šokius ir origina 
liškiausias bei gražiausias suk 
neles.
• Aloyzas Kuolas, neseniai 
perėmęs Prisikėlimo parapijos 
salės administratoriaus parei 
gas, iš tų pareigų pasitraukė 
ir vėl perėjo į savo anksčiau bu 
vusią darbovietę. Salės admi 
nistratorium vėl grįžta buvęs 
prieš tai V. Radžiūnas.

• Prisikėlimo parapijos bažny 
čios vidaus dažymo ir altoriaus 
pertvarkymo darbai daromi pa 
gal arch. Kulpavičiaus projek 
tą ir atsieisią apie 8000 dol. 
Esamasis pastatas, kur tilpsta 
800 vietų salė su erdvia kavi 
ne ir viršuje tokio pat dydžio 
salė, kur laikinai įrengta baž 
,nyčia (su jrritaikintu eltoriu 
mi, buvo suprojektuota arch, 
dr. Kudoko. Taip pat pagal jo 
projektą yra sudaryti pianai ir 
bažnyčiai statyti po dvejeto 
metų.

• Prie Šv. Jono parapijos ko
miteto, kaip ekspertas bažny 
čios pagražinimo ir kitų būsi 
mų,statybų reikalams, yra na 
kviestas arch. * inž. Algng 
Šalkauskas. ' ,

• Studentai tarpmiestinį subū 
vimą ruošia šį penktadienį 8 
vai. Liet. Namuose. Atskiri pa 
kvieimai nesiuninėjami.

• Dailininkai VI. Valius ir 
Vikt. Bričkus turi išstatę po 
vieną litograifją penktaditnį 
komercinėje Isaacs gallery 
(Bay į pietus nuo College) ati 
darytoje grafikų dr-jos paro 
doje. Galerija atidaryta liktai 
savaitės bėgyje.

i. G. ELECTRIC R'd 
Elektros kontraktoriiux

IGNAS GURČ1NAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

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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