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Lietuvių Dienos ruoša
SUDARYTAS 8-TOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 

KOMITETAS
Numatyti svarbieji dienos programos metmenys.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PAVERGTŲJŲ SEIMAS PRIEŠ NAUJĄ UŽDAVINĮ 

Išsilaisvinusieji nesupranta pavergtųjų

Politinių įvykių savaitė
DIDIEJI GINČAI KAUPIASI TIES KOLONIALIZMO 

KLAUSIMU
kubdaugiaul informacinės me 
džiagos apie savo kraštus, tuo 
jau iš naujo pradės lankyti JT 
delegacijas, ypač naujųjų kraš 
tų ir vadinamųjų neutraliųjų 
kraštų ir prašys, kad pateikiamo 
joje rezoliucijoje, kurią anų 
kraštų delegacijos jau ruošia, 
būtų įsakmiai pasakyta apie ko 
lonializmo panaikinimą visuo?e 
kontinentuose ir išvardijamos 
ir Pabaltijo tautos. Vliko prezi 
diumas savo ruožtu irgi JT de 
legacijoms išsiuntinėjo savo me 
morandumus.

Dėkodamas už pagarbą W. 
W. Wentworth pasakė, kad lais 
vosios tautos nedaug tepažįsta 
sovietų ir bendrai komunistų ne 
tik principus, bet ir taktiką. To 
dėl ir esanti nesėkminga kova 
prieš jų siekimus. Sovietai 
savo politikos ėjimais ne tik per 
komunistų partijas įvairiuose 
kraštuose, bet ir savo dinamiz 
mu, toli esą nuėję. Todėl, be ki 
tų klaidų „containment1’ politi 
ka buvusi viena iš pačių ui 
džiųjų klaidų. Negalima buvo 
apsiriboti vien apsigynimu, bet 
turėję būti einama ir prie pa 
vergtųjų išlaisvinimo. Jei taip 
būtų buvę einama, jei būtų bu 
vusi aiški ne tik apsigynimo, bet 
ir puolimo politika, šiandien ga 
lėtų viskas kitaip atrodyti negu 
dabar. Tuo labjau, kad tai du 
ve galima pasiekti ir karštojo 
ginklo nevartojant. PET atslc 
vų, kaip geriausiai pažįstančių 
komunizmo principus ir taktiką, 
esąs didžiausias uždavinys be 
paliovos informuoti laisvuosius, 
kurie šiame reikale tebesą toli 
nuo tikrovės atsilikę. Tam rei 
kalui turėtų būti augštos pak j 
pos informacijos biuras, kad lais 
vieji galėtų būti pastoviai su Ko 
munistinės agresijos taktika su 
pažindinami.

ACEN PRIĖMIMAS AUST 
RALIJOS DELEGACIJAI JT

New York, Lapkričio 2 Pa 
vergtųjų Seimo vadovybė pa 
darė Australijos delegacijai J. 
Tautose priėmimą ir delegatui 
W. C. Wentworth įteikė atžy 
mėjimą — devynių sovietų pa 
vergtų Centro ir Rytų Europos 
tautų vėliavas bendrame stove 
su įrašu ,,Ryžtingam kovotojui 
už žmogaus vertę ir tautų lais 
vę“. Priėmime be australų ir so 
vietų pavergtųjų tautų atstovų 
dalyvavo ir ei/ė amerikiečių po 
litikų. Priėmimui vadovavo Fa 
vergtųjų Seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

LIETUVIŲ - LENKŲ SALY 
TIS MININT ŽALGIRĮ

Lenkų Meno ir Mokslo Jusli 
tūtas Amerikoje ir Lietuvos 1y 
rimo Institutas New Yorke, 
penktadienį, lapkričio 4 d., lėlį 
kų instituto būstinėje, 59 East 
66 St., New Yorke, buvo suiuu 
šę Žalgirio mūšio 550 metų su 
kakties minėjimą. Minėjimą pra 
dėjo pof. dr. Nagorskis, pab’už 
damas to įvykio svarbą ir ano 
meto lietuvių - lenkų didžiau 
siąjį bendrą žygį visoje abiejų 
tautų istorijoje. Trumpam žo 
džiui jis pakvietė lenką Stepą 
Korbonskį ir lietuvį Vaclovą 
Sidzikauską. Pagrindiniais kai 
bėtojais apie Žalgirio pergalę 
buvo dr. Kostas Jurgėla iš Va 
šingtono ir Kolumbijos univei 
siteto žinomas prof. Oscar Ha 
lecki.

Jurgėla analizavo Jogailos ii 
Vytauto pasiruošimą šiam di 
džiajam žygiui, kuris bendro 
mis abiejų kraštų pastangomos 
buvo laimėtas ir kryžiuočiai taip 
sumušti, kad iš viso germanai

Natūralu, rodos, būtų, kad 
;š koloninio jungo iškinkytos ir 
■nepriklausomybę gavusios Ai 

Azijos tautos rikiuotus! prieš 
Kolonializmą, nepaisydamos, ko 
kios jis pats ar jo aukos yra 
spalvos. Faktiškai betgi taip ne 
ra. Ir Jungtinėse Tautose susi 
daro paradoksas: juo daugiau 
ateina JT nariais buvusiųjų ko 
lonųų, juo sunkiau darosi JT 
plotmėje pasireikšti prieš sovie 
tini kolonializmą. Daugumas 
buvusiųjų kolonijų, tapusios ne 
priklausomomis valstybėmis, so 
vietinio kolonializmo atžvilgiu 
rikiuojasi su vadinamais neutia 
liaisiais. Šioks naujųjų Afro - 
- Azijos valstybių nesiorientavi 
mas kelia susirūpinimo ne tik so 
vietinio kolonizmo aukoms, bet 
;r jungtinių tautų blaiviai gal 

ajantiems delegatams.
Būdinga šia prasme Australi 

jos delegato Jungtinėse Tauto 
se W. C. Wentworth Pavergtų 
jų Seimui sugestija.

,.Jungtinės Tautos, — sako 
jis, — trūksta trijų dalykų (lą 
sovietinių siekimų visumos su 
pratimo...; (2) iniciatyvos...; 
(3) valios savo politikai vykdy 
ti iki galo...“

,,Kol mes neperprasime sovie 
tinės strategijos pagrindinių už 
davinių ir jiems vykdyti vaito 
jamos lenininės taktikos, mūsų 
(JT) politika negali būti pavei 
ki. Deja, aš esu pritrenktas fak 
to, — sako Wentworth, — kad 
šiuo atžvilgiu yra (tarp JT de 
legatų) labai didelis trŪKunias 
teisingumo supratimo“.

Wentworth manymu Paverg
tųjų Seimas turėtų įsteigti spe 
cialų informacijos ir tyrimų cent 
ra, kuris JT delegatus aprūpin 
tų teisingais objektyviais duo 
menimis JT svarstymuose iški 
lusiais klausimais, ypatingai J T 
pilnaties svarstymuose iškilu 
siais klausimais. Kr.

DIDELIS SUSIRŪPINIMAS 
IŠRYŠKINTI IR PASMERK 

TI KOLONIALIZMĄ
Šiuo metu New Yorke visų 

tautybių egziliniai veiksniai yia 
ypatingai užimti. Visur eina 
įtemptas darbas kuoplačiau iii 

irmuoti JT delegacijas apie 
sovietiškąjį kolonializmą pa 
vergtoje Europoje. Pavergto 
sios Europos tautų seimas deda 
visas pastangas aplankyti kaip 
galima daugiau delegacijų, jas 
informuoti ir aprūpinti visokc 
riopa medžiaga. Laisvųjų tautą 
delegacijos yra prašomis ener 
gingai išeiti prieš kolonializmą 
ne tik tuose kraštuose, kur jis 
praktikuojamas ilgus šimtine 
čius, bet tuo labjau prieš sovie 
tjškąjį kolonializmą, kuris yra 
paglemžęs Rytų Europos lau 
tas, per daug šimtmečių turėjU 
sias laisvę ir nepriklausomybę.

Naujųjų, ypač Afrikos, va»s 
tybių delegacijos, kurios jau 
juvo aplankytos, visai aiškiai 
sovietiškąjį kolonializmą pripa 
žįsta esanti Pabaltijo kraštuose, 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo 
je, nes šitos tautos neturinčios 
savo delegacijų Jungtinėse Tau 
tose. Tuo tarpu, kitų pavergtų 
jų Europos tautų, kurių delega 
lijos yra JT jie neįsivaizduiją 
esančiomis kolonialinės teritori 
jos padėtyje, t. y. maždaug '.u 
kioje padėtyje, kokioje pav. 
Marokas ar kita dabar jau iais 
va valstybe, buvo prieš išsi 
laisvinimą.

Ryšium su taip paaiškėjusia 
padėtimi, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Laisvės Komitetai ir jų 
delegacijos PET Seime kaupia

Buvo gandas, bet ir gandai ne be priežasčių. . .

Tautiečiai budėkime, nes ate 
’o labai svarbus ir nepaprastai 
opus momentas, kurio likimas 
daugeliu atžvilgių priklausys ir 
nuo mūsų veiklumo. Visomis 
jėgomis bombarduokime Jung
tines Tautas,

KAD KOLONIALIZMO 
KLAUSIMAS APIMTŲ 
VISAS VALSTYBES IR 

TAUTAS.
Nes laisvė lygiai brangi vi 

soms tautoms, o kolonializmas, 
koks jis bebūtų ir kieno jis be 
būtų, yra pavergimas ir ncla.s 
vė. Domėkimės tuo ir pakluski 
me veiksnių raginimams!

Tas tiesa, kad žinios ap.c 
Chruščiovo nuvertimą buvo 
gandas, bet vis dėlto gandas ne 
buvo be priežasčių. ChrušČio 
vo patikslinimas, kad apie ran.e 
tas paremti Kubai prieš JAV 
jo buvo kalbėta simboliškai, ro 
do, jog
YRA KAŽKOKIOS JĖGOS, 

KURIOS PRIVERTĖ CHRU 
ŠČIOVA PASITRAUKTI 

ATGAL...
Tat ir gandų priežastys netru 
kus paaiškės.

O gal šis Chruščiovo atsiima 
kimas seka po Eisenhowerio pa 
reiškimo, kuris įsakmiai nuro 
dė, kad JAV gins savo karo ba 
zę Kuboje, nežiūrint Chruščio 
vo grasinimų?

Sunkias dienas gyvena Praii 
cūzija dėl nesėkmingo Alžyo 
klausimo sprendimo. Yra susi 
rūpinimo, kad
GALI KILTI PRANCŪZIJO 

Je PILIETINIS KARAS, 
nes dėl Alžyro patys prancūzai 
nesutaria. Ne be to, kad de 
Gaulle pastatęs į valdžią gen. 
Salan, pabėgo į Ispaniją. Pran 
zūzai pavėlavo Alžyrui duoti 
apsisprendimo teisę ir dėl to 
vyksta didelis užsikirtimas, kurį 
gal tiktai Jungtinės tautos be 
galės atnarpalioti, nors to de 
Gaulle ir labai nenori. Bet neia 
kitos išeities, jeigu prancūzai 
nesutinka duoti Alžyrui laisvės 
be jokių sąlygų.

Tačiau visi šitie klausimai 
yra antraeiliai, palyginus su ko 
lonializmo klausimu, kuris J.

per daug šimtmečių savo žy 
gių į Rytus nekartojo. Bet, kai 
1410 m. liepos 16 d. po 15 d. 
pergalės, apžiūrėję karo lauką 
ir daugybę išmuštų kryžiuočių 
ir jų vadų, jie neįvertinę savo 
žygio ir jo reikšmės. Juos ma 
tyti apėmusi šio įvykio baime, 
kad prieš juos nesukiltų visas 
Vakarų krikščioniškasis pašau 
lis. Ir lik, greičiausia dėl šios 
baimės sudarydami su kryžiuo 
čiais taiką, beveik nieko iš kiy 
žiuočių savo kraštams nepasi 
mę.

Prof. Halecki su šitokiu nau 
ju Jurgėlos aiškinimu sutiko. Su 
tiko ir su tuo, kad Vytautas su 
Jogaila palikę Vakarus, nuėyę 
plėsti ir stiprinti savo valstybių 
Rytų sienas.

Į minėjimą atsilankė apie luu 
kviestinių svečių, iš kurių apie 
20 procentų buvo lietuvių. Lie 
tuviai ramūs atėjo ir ramūs išc 
jo. Lenkai jaudinosi, spėlioda 
mi galgi prasidės nauja lenkų- 
-lietuvių santykiavimo era. No 
girski užbaigdamas minėjimą ic 
komendavo meninę reproduk 
ciją, kuri kaip Lietuvos - Len 
kijos unijos ženklas esanti pa 
ruošta Kalėdinė atvirutė. Lietu 
viams tai atrodė, nevykusiu jo 
išsišokimu. Kur.

Tautų gali būti pradėtas svars 
tyti jau ateinančią savaitę, d at 
budėkime!

TRUMPAI IŠ VISUR
— Anglikonų Kantebury ai 

kivyskupas Fisher gruodžiu x 
d. pirmą kartą po anglikonų at 
siskyrimo nuo Popiežiaus (prieš 
400 m.) vizituos Popiežių jo 
na XXIII ii su juo tarsis dėl nu 
matyto uažnyčių susirinkimo, 
projektuojamo apie 1961 metų 
pabaigą.

— Povandeninio radai o už 
tvarą Amerika nusistačiusi nu 
tiesti tarp Granlandijos ir Sko 
tijos, kad galėtų stebėti praplau 
kiančius povandeninius laivus.

— Rusijos valdžia apkaltinu 
Nigerijos studentą, nes pasiro 
dė neklausąs komunistų propa 
gandos.

— Į Ganos respubliką Mask 
va atsiuntė pulką savo „patarė 
jų”, kuriuos išvijo iš Kongo 
Mobutu, o į Kubą — 700 „spe 
cialistų“.

— JAV pradėjo gaminti ato 
mine energija varomą prieini 
są. kuriuo galėtų skraidinti tai y 
planetines raketas.

— Pakartotinai susirgo Va 
salio 16 signataras prof. Stepo 
nas Kairys ir guli ligoninėje.

— JAV dėl viso ko užmina 
vo Kubos kaio bazę.

— JTO kariai apvaldė Kon 
go kareivių sauvalę.

MONTREALIO „LITO” 
BALANSAS

1960 lapkričio mėn. 1 dienai.
Aktyvas
(banko valdomas turtas).

1. Išduotos paskolos 342,751.5u
2. Kasa (ein. sąsk.) 24,994.0o
3. Indėlis C. Kasoje 30,000.—
4. Indėlis Lygoje 56,—
5. Inventorius 720,46
6. Įvairūs asmens 382,50

Viso turimo turto 398,904.54 
Pasyvas (turtas priklauso,.

1. Indėlininkams 390,857.27
2. Garantijų fondui 3,500.—
3. Nepaskirslyt. pelnui 1.201.43
4. Einamų m. pelnui 13,345.8,’

Viso ‘ 398,904 5 1
Apyvartos spalio mėnesį $ 

86,773.05, narių 544, skolinin 
kų 134.

Lito vedėjas D. Jurkus.

DINGO BE ŽINIOS 
LIETUVIS

J. Kenstavičius praneša 
Britų Kolumbijos, kad ten Lyx 
ton apylinkėje dingo be žinios 
lietuvis Kazys Mižeikis, 45 irc 
tų, kilęs iš Lietuvos nuo Lim. 
menų, Ignalinos, po karo atvy
kęs iŠ Anglijos. Čia tarnavo C. 
N. R. geležinkelio apžiūrėtoji!. 
Rugpjūčio 28 d. išėjo iš namų 
ir nesugrįžo. Policijos pastan 
gos jį surasti ligšiol nepasisekė. 
Pitqurh stoty liko jo nuosavas 
namas ir banke apie 8,000 dol. 
Gal kas apie jį ką žino, ar žino 
jo gimines, artimuosius?
® Dail. Juozo Pautieniaus pa 
rodą, jo 60 m. amžiaus sukak 
ties proga, atidaroma lapkričio 
5 d. Čiurlionio galerijoje, Jau 
nimo Centro pastate. Ji tęsis 
iki lapkričio 13 d., kada įvyks 
sukaktuvininkui pagerbti vaka 
rienė.
© „Lituanicos“ futbolo koma*-, 
da pirmose rungtynėse dėl JA 
V Amateur Cūp įveikė vietos 
vokiečių Rams vienuolikę 6:5. 
® Alice Stephens ansamblis 
gruodžio 4 d. Morrison viešbu 
tyje paminės 20 metų sukakti. 
Bus koncertas, banketas ir Še 
kiai.

Lapkiičio 6 dieną A V puse 
džių salėje įvyko Montreaiio 
lietuvių organizacijų vadovy 
bių bei atstovų susirinkimas, au 
riame dalyvavo 25 org. atstu 
vai. Seimelio prezidiumo pirm. 
J. Adomaičiui atidarius posėdj, 
jo pirmininku išrinktas St. Kęs 
gaila ir seki. J. Šiaučiulis.

Perskaičius KLB Kr. V-boo 
aplinkraštį visoms KLB apyliri 
kėms, (jis įdėtas NT, 2-me pu> 
lapy), pradėdamas pasitarimą, 
pirm. Stp. Kęsgailą supažindi 
no susirinkusius su KLB Kr. t- 
bos nutarimu ir su tais pirmais 
žingsniais, kurie yra padaryti 
KLB Kr. V-bos ir Seimelio pre 
zid.umo, kas svarbiausia, kad 
įau yra sutarti asmens, kurie 
Dienai vadovaus ir kad jau yra 
šeštadienio subuvimams pasam 
dytos trys salės, kaip tą iš anks 
to yra numačiusi KLB Kr. V- 
bo.

Pasitarimas po to vyko su 
gestijų bei projektų pasiūlymo 
prasme, kad projektuojamai 
Dienai ruošti komitetas galėtų 
orientuotis.

Pagrindinė 8-tos I.ietuvių Die 
nos savybė, kuria ji skirsis nuo 
buvusių dienų, bus ta, kad ši 
Diena jungiama su visos Kana 
dos I.ietuvių Jaunimo Diena, 
kuriai specialiai skiriamas sek 
madienis, nors ir pirmąją dieną 
visas jaunimas taip pat gyvai 
dalyvaus dienos programoje.

Lietuvių diena apims šias si t 
tis: 1. Bendrą visų Dienos da 
lyvių subuvimą, kuris tačiau di 
ferencijuojamas, suteikiant sa 
vaimingumą jaunimui ir jo siu 
vakaro programai; 2. Lietuvių 
dailės meno parodą, kuri ruo 
šiama svarbiausia kitataučiams 
ir, tuo tikslu, jai patalpomis pa

KAS NAUJA KANADOJE
SUSIRŪPINIMAS LIGANIŲ KASOMIS

Kvebeko premjeras J. Lesa 
ge pranešė, kad ligonių kasos 
šioje provincijoje pradės veikti 
nuo 1961 metų sausio 1 dienus. 
Nors ligonių kasų apimtis dar 
nepranešta, bet greičiausia jos 
apims tiktai ligonių išlaikymą Ii 
goninėse, bendrose palatose, 
kaip tas yra praktikuojama k; 
tose Kanados provincijose. Gy 
dytojų tokia sistema neliečia.

Bet ir tokiam siauram ligonių 
kasų įvedimui provincijai reikia 
gauti 150 milionų dolerių išlai 
doms pajamų. Pusę tų išlaidų 
padengs Federalinė valdžia, 
apie 35 milionus provincija 
gaus pagal Charilas aktą, bet 
dai trūksta apie 40 mil. doi. 
Lapkričio 10 d. susirenkantis 
Quebec seimelis svarstys, iŠ 
kur gauti šias pajamas.

Konstatuojama, kad ryšium

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 
PARODA DAVĖ NUOSTOLIŲ

ilgesnėn kelionėn į Europą. Jis 
aplankys Turkiją, Graikiją, Ita 
liją, Monako. Taip pat važiuos 
Vilniun, kur tarsis keliavimo id 
kalais. W. Rask jau yra kartą 
buvęs Vilniuje šį pavasarį.
• „Sandaros“ savaitraštis savo 
metinį koncertą rengia lapkri 
čio 20 d. Lietuvių Auditorijoje.
• Lietuviški garsiniai filmai-— 
„Lietuva — Europos nugalėto 
ja“ ir „Tremties mokykla“ bus 
rodomi lapkričio 12 d. 7,20 vai. 
Jaunimo Centre.
• „Lituanicos“ futbolininkai 
baigė pirmenybių rungtynes. 
Spalio 23 d. jie pralaimėjo prieš 
„Slovaks“ 2:3. Rezervinių ko 
mandų rungtynės baigėsi lietu, 
vių pergale 2:1.
• Vytautas Cibavičius ir Vitalis 
Rastauskas, jauni studentai, iŠ 
Argentinos atvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui į Čikagą. Taip 
nat iš Argentinos spalio 22 d. 
lėktuvu atskrido Antanina u 
Kazys Naciai su sūnumi Zig 
mu.
® Dantų Gydytojų s-ga Čika 
goję savo gyvavimo dešimtine 
čio paminėjimą surengė spaliu 
30 d. -• —----

Vasarą įvykusios Tarpt, pre 
kybos ir pramonės parodos L>e 
tu vos pavilionas rengėjams 
(Liet. B-nes Čikagos apygar 
dai) atneše nuostolių. Finaasi 
nė padėtis atrodo taip: išlaidų 
— 3,662.90 dol.; pajamos (is 
visuomenės ir organizacijų gau 
tos aukos) 2,806.55 dol. Nuns 
tolis — 856.35 dol., kuris pa 
dengtas iš rengėjų kasos.

1961 m. panašioje parodoje 
Liet. Bendruomenė skyrių reng 
ti atsisakė.

POSĖDŽIAVO 
KULTŪROS FONDAS

JAV Liet. Bendruomenės 
Kultūros Fondo valdyba posė 
džiavo spolio 22 d. dr. K. Sruo 
gos bute, Ciceroje. Čia daugiau 
šia laiko buvo paskirta Fondo 
propagandos reikalų diskutavi 
mui. Tuo reikalu pranešimą pa 
darė dr. K. Sruoga. Buvo kalbu 
ta ir apie Fondo leidinių plati 
nimą bei kitus klausimus. Po 
sėdyje, be šeimininko, dalyva 
vo šie valdybos nariai: J. Šve 
das, P. Gaučys, A. Dundulis, 
St. Paulauskas, Ed. Sulaitis
S Kelionių biuro vedėjas W«i 
ter Rask-Rasčiauskas išskrido

renkant Meno muzėjų; 3. Spor 
tą, kuris būtų sklandžiai įvyk 
domas; Tai būtų daugiausia tai 
koma šeštadienio programai. 
Sekmadienio programa būtų 
šeštadienio programos tęsinys; 
4. Iškilmingos pamaldos, po i.u 
rių iškilminga masinė eisena per 
miestą į Dienos akto salę; 5.
Aktas - koncertas, daugiausia 
jaunimo jėgomis — damos, šo 
kio, muzikos, žodiniu meno. 5. 
Išleidžiamas ir Dienos Metras 
tis. Tokios yra bendros suges 
tijos, rūpiai apmestos.

Kalbos bus labai ribotos ir 
kalbėtojų bus juo mažiausia. 
Kalbos neturi užimti daugiau, 
kaip pusę valandos.

Po to buvo pasiūlymas suua 
ryti Dienos ruošimo komitetas: 
3 iš KLB Kr. v-bos, 3 iš Mont 
realio Lietuvių Seimelio prezi 
diumo ir 6 kitų organizacijų ats 
tovai. Pirmininku vienu balsu 
išrinktas Jonas Lukoševičius.

Po bendro susirinkimo įvyko 
iau vien Dienos ruošimo komi 
teto pirmasis posėdis, kuriame 
nutarta pirmiausia sudaryti re 
prezentacinę komiteto viršūnę 
iš trijų asmenų: Prof. Dr. V. 
Pavilamo, Klebono T. J. Bore 
vičiaus ir k-to pirm. Jono Luko 
ševičiaus. Be to dar pasitarta 
vėl dėl programos, dėl techniš 
kojo susitvarkymo, dėl vietos 
ir kit. klausimais, ir nutarta su 
sirinkti po dviejų savaičių, kad 
galutinai jau išsprendus visus 
pagrindinius klausimus. Ligi to 
nutarta susižinoti dar su reika 
lingais Dienos ruošai asmeni 
mis ir juos pakviesti j sekantį 
susirinkimą, kuriame bus nusea 
tytos atskiros Dienos ruošos sek 
ciics — sporto, parodos, kon 
ce: o programos, būtų ir kitos, 
kokias komitetas ras būtinomis.

su ligonių kasų skelbimu, ligom 
nėse pasireiškia tūla stagnacija, 
nes žmonių masė laukia įvedi 
mo kasų, ir susilaiko nuo gydy 
mosi.

Kvebeko biudžetas 1961-62 
metais numatomas apie 700 mi 
Honų dolerių. Jis bus svarsto 
mas sausio mėnesį.

PAPIGINTI TOLIMI 
PASIKALBĖJIMAI

Kanados telefonų bendrovė 
paskelbė, kad nuo lapkričio 6 d. 
sumažinami tarpmiestinių, ten 
mųjų distancijų, pasikalbėjimų 
tarifai nuo 5 iki 25 Ct. už 3 ir.i 
nutes.

— Kariuomenės dalim pakcl 
ti astlyginimai.

— Kanados žemės ūkis inten 
šyviai mechanizuojamas. Šię, 
met tam tiklui labai padidėjo 
ūkininkų išlaidos.
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Ko reikalingi
JAV PREZIDENTAI IR MŪSŲ REDAKTORIAI?

RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS
Bet knygos galėtų paderi aur 

ratį praplėsti. Pavyzdžiui, busi 
mas JAV prezidentas turės gy 
venti su komunizmu. Gal pra 
vartų būtų, sako, perskaity t' i 
Berlino „Karolio Markso gyv 
nimas, P. Pareso „Russia* , W 
W. Rostowo „The Dynamios 
of Soviets Sbviety“, G. F. Kcit 
nano“ Soviet Foreign Policy, 
1917—1941“. Gyvenimas vei 
kia ir komunizmą. Todėl pir. 
Markso komunistų manifestu n 
Stalino „Leninizmo pagrind u 
gal naudos duotų Aūlai Steven 
šono (buvusio demokratų kai' 
didato į prezidentus) Sovietr 
jos įspūdžių knyga „Friends 
and Enemies“, A. Harrimano 
(buvusio JAV ambasadoriaus 
Maskvoje) „Peace with Rus- 
šia“, ir anglo žurnaii.to E. 
Crankshawo „Krushchev's Rus

„Esquire” žurnale amerikie 
tis istorikas, Arthuras M. Schie.- 
singeris (sakoma, artimas de 
mokratų kandidato Kennedžio 
oatarėjas) svarsto „plataus apsi 
skaitymo“ svarbą Amerikos 
prezidentui. Aišku, vienas žmo 
gus negali visko žinoti, o prezi 
dentui visados po ranka viso 
kių žinovų - patarėjų būriai, ta 
čiau Amerikos istorija įrodant . 
kad įžymesnieji JAV preziden 
tai visi buvę plačiai apsiskaitę 
ir apsišvietę vyrai. Toks buvo 
Washingtonas, Adamsas, Jeff ei 
sonas, Linkolnas, Clevelandas, 
abu Rooseveltai, Trumanas. 
Tiesa, Hooveris daug žinojo, 
bet didžiuoju dar neskaitomas.

Be faktų žinojimo ir plataus 
apsiskaitymo prezidentui bene 
svarbiau yra mokėti „vadovau 
ti, tinkamai išspręsti ir parody 
ti išminties”. Amerikos santvar 
ka, mat, ne parlamentinė. Ji 
prezidentinė. Jei prezidentas 
„didelis“ ir kraštas išrodo dide 
lis. Jei prezidentas menkas, vis 
kas sumenksta. Jis tautos vadas 
r tono nustatytojas. Laimiu 
gas, kas pastebi piliečių pagrin 
dines nuotaikas ii valstybės tik 
ruosius interesus! Kuris sugeria 
atsispirti laikinoms, dažnai vė 
javaikiškoms visuomenės opim 
jos nuotaikoms!

Teodoras Roosevellas Ameri 
kos istorijoje sakėsi pastebis dvi 
pažiūrų sroves del prezidentu 
ros. Vieną, kurią vadino Buch 
nano - Tafto teoriją, skelbė, 
kad JAV prezidentas te.,ąs 
Kongreso valios (jo išleistųjų 
įstatymų) pildytojas. Kita 
(Jacksono - Linkolno) tearija 
manė, prezidentas turi pareigą 
nustatyti plačiuosius valstybės 
tikslus ir piisuokti Kongresą ir 
piliečius juo» kūnyti. Kitais žo 
džiais, viena teorija prezidentai 
siūlo pasyvumą, kita dinamiš 
kurną. ..............

Įdomu, didžiaisiais vadinami 
prezidentai visi buvo dinamiš 
ki. Jie ragino piliečius siekti d- 
dėlių tikslų, kuriuos jiems .r 
paryškindavo. Kongresas ir pi 
liečiai nevisados noriai juos pa 
sekdavo. Todėl jie buvo kov .c 
vyrai. Schlessingeris, tačiau, 
pripažįsta, kad kovingumas, 
drąsa, mokėjimas pastebėti is 
torijos momentą ne knygose is 
skaitomi.

Be komunizmo, būsimas Į A 
V prezidentas turės sugyvent 
su Kinija ir atsilikusių kraštų 
sambrūzdžiu. Čia akiratį gai 
praplėstų tokie veikalai kaip. 
J. K. Fairbankso „United Sta 
tes and China", W. W. Rosto-; 
wo „The Piospects of eomruu 
nist China", A. A. Berteso „Ti 
des of Crisis“, C. Bowleso ’. 
„The New Dimensions of Pta 
ce", Millikano - Rostowo „A į 
Proposal: Key to an Erfectivt 
Foreign Policy". Tai vis žino 
mų profesorių, ar buvusių JAV 
diplomatų raštai.

Modernių ginklų svarbą if 
įtaką svarsto Kissingeris savo> 
„Nuclear Weapons and J'G 
reign Policy", Morgenstemac 
„The Question of National De 
fense", generolas Taylor „The 
Uncertain Trumpet", gen. Rid 
geway „Soldier", gen. Gavin 
„War and Peace ir the Space 
Age".

Platūs klausimai, skaityme 
daug. Kas tinka JAV būsimą 
jam prezidentui, tiktu ir mūsų ' 
spaudos 
taip pat, 
gyventi 
aiškinti, 
šiuose ar 
Įsiskaityti? Gal ir jiem ne tiek 
svarbu žinoti, kiek mokėti,,va 
dovauti, apsispręsti ir išmintin 
go tono duoti“? Vyt. Sirvydas.

redaktoriams, kurie, 
turi su šiais klausimais 
ir juos skaitytojams 
Ar turi laiko ir noro- 
panašiuose veikaluose

A. f A.
VAISTININKEI VANDAI MALINAUSKIENEI 

mirus, buvusiam KLB-nės Winnipego skyr. pirmininkui j

AGR. J. MALINAUSKUI IR SŪNUI ALGIUI & 
gilios užuojautos reiškiame 'i>^

KLB Winnipego apyl. Vaidyba.
SS

Laiškai Redakcijai
JAU PATS LAIKAS UŽKLAUSTI.

Jati praslinko penkeri metai, 
kai St. Catharines vilniečiai nu 
ko aukas išleidimui Dr. A. ba 
pokos knygos anglų kalba „Vū 
nius Lietuvos Gyvenime". Pa 
sinaudodami šiuo kilniu šūkiu, 
išpopuliarino net ruošiamas Jo 
nines, skirdami jų pelną m. n c 
tos knygos išleidimui. Deja, pra 
slinko keletas metų, o mestas 
šūkis Joninių pasisekimui užtik

Anapus geležinės uždangos
M. SLUCKIS REŽIMO PAVAROVO ROLĖJE

Ryšium su Lietuvoje vykdo 
ma kampanija prieš „velt 
ėdžius“ per Vilniaus radiją, spa 
lio 23 d. prabilo ir rašytojas 
M. Sluckis. Esą krašte tokių, 
kurie „prisidengę tarybinio 
žmogaus skraiste“ bando gy 
venti „senoviškai“. Tai pasireiš 
kia ir tuo, kad jaunas žmogus, 
valstybės lėšomis ilgus metus 
mokytas, nevažiuoja dirbti, kur 
siųstas, o taikosi „šiaip taip pra 
sitrinti“. E.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO 
vardo dailės muzėjuje atidary 
ta XX amžiaus pirmos pusės 
lietuvių dailininkų kūrinių paro 
da.

Eksponatų tarpe reikšm n 
giausioc K. Šklėriaus akvarelės, 
A. Žmuidzinavičiaus, P. Kaipo 
ko, J. Vienožinskio, M. Dobu 
žinskio, J. Šileikos, Z. Petravi 
čiaus ir kitų dailininkų anksty 
vesnieji darbai.

Parodoje gausu ir jaunesnių 
jų to laikotarpio dailininkų kū. 
tinių. Tai A. Samuolio, A. Gu 
daičio. V. Eidukevičiaus, M. 
Račkauskaitės - Cvirkienės, M. 
Katiliūtės ii kitų tapyba. Eko 
ponuojami P. Rimšos, V. Gry 
bo, P. Aleksandravičiaus ir 
tų skulptorių darbai.

ATIDARYTAS LĖLIŲ 
TEATRAS

Naujai n engtose patalpose 
buvo iškilmingai atidarytas 
Kauno valstybinis lėlių teatras.

Teatro atidarymo proga žiu 
rovams buvo parodyta premje 
ra — V. Miliūno pjesė - fan.c 
zija „Mūsų nuotykiai Mėnuly

K. L BENDRUOMENES REIKALAI

ki

je .

Šiame sezone lėlių teatras pa 
ruoš dar du naujus pastatymus 
J. Joliscjevo „Nuostabiąją ma 
šiną“ ir L. Garabino naujame 
tinę pasaką „Stebuklingoji uc 
ga’■

— Vilniaus „Spartako“ fui 
bolo komanda žaidė Tarybų 
iungos taurės rungtynes su Uk. 
rainos „Šachtioro“ vienuolike. 
Abi šios ekipos dalyvauja ša 
lies „A“ klasės (t. y. pajėgiau 
siu komandų) pirmenybėse. 
Vilniečiai sužaidė, deja, žemiau 
savo galimybių ir pralaimėjo re 
zultatu 1 :2. Svečiai, pasiekę 
šią pergalę, iškopė į taurės ’.U” 
nyro pusfinalį.

— Geriausieji Lietuvos leng 
vaatlečiai dalyvavo Krasno-la 
re vykusiose profesinių sąjan 
gų pirmenybėse. Nors Liotuv- s 
lengvaatlečiai nesugebėjo lap 
ti čempionais, bet jie užėmė ne 
maža prizinių vietų. Taip A. 
Baltušnikas ir I„ Zablovskis iš 
kovojo antrąsias vietas atitinka 
mai disko ir jieties metime, o 
A. Varanauskas buvo trečiac 
rutulio stūmime.
• Vilniuje išleido S. Launnai 
čio knygutę „Du keliai“, propa 
gandinio turinio. Iš vienos pu 
sės giriamasi „tarybiniais paste 
kimais“, iš kitos pusės juodina 
mas nepriklausomos Lietuves 
laikotarpis ir jo veikėjai. Daug 
kartų užsikabina ir užsienio lie 
tuvius. Apgeilestauja, kad „kai 
kuriuos Lietuvos inteligentus 
karo audra nubloškė į Vaka 
rus, atplėšė nuo lietuvių tau 
tos, nuo gimtosios žemės“.

B. Plevojaus apybraižoje 
„Žmogus žmogui — draugas“ 
dėstoma pažiūra į darbą.

St. CATHARINES, Ont
KLB NĖS ST. CATHARINES APYLINKĖS VALDYBA 

PRANEŠA, 
kad nuo paskelbimo dienos pra 
deda už šiuos metus rinkti so 
lidarumo mokestį. Nariai, ku 
rie dar nėra sumokėję, prašomi 
pasistengti tą atlikti artimiausiu 
laiku. Mokestį priima kiekvie

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame vi 

siems mūsų šios vasaros vėsa 'O 
tojams ir lankytojams, kurie 
spalio 23 dieną suruošė mums 

į tokią gražią partiją — pobūvj.

Dėkojame: pp. Bijūnams, p. 
p. Kličiams, pp. Baršauskams, 
pp. Barteškams, pp. Kizers 
kiams, pp. Bulkarns, inž. p. Kli 
čiams, inž. p. Dainiui, p. Povi 
liui, p. Tauteraitei, p. Juodytei, 
p. Rūtai ir Daliai 
tems, p. Šipeliui, p. R. 
ir už siųstus linkėjimus

j kui ir p. Valkai.
Jaunimui už gražias 

ir sudarymą linksmos 
kos.

Labai dėkojame už tokią 
gražią ir naudingą dovaną ir uz 
pinigus.

P. Bijūnui už pasakytą gia 
žią kalbą.

Dėkojame visoms ponioms už 
taip gražiai ir turtingai paruoš 
tą stalą, kuris buvo apdėtas 
šokiais valgiais ir gėrimais.

Dėkojame visiems mūsų 
karotojams ir linkime viso 
iriausio

Barteškai
Kličiui

dainas 
nuotai

VI

iki pasimatymo kitą

va 
g-

I
 Uršulė ir Nikodemas
į Prišmantai.

* *

Nuoširdžiai Dėkojame vi 
siems dalyvavusiems ir priside 
jusiems prie mūsų mylimos ma 
mytės A. A. Julijos Žukauskie 
nės laidotuvių. Dėkojame kle 
bonui J. Bobinui už palydeji 

i mą velionės, taip pat ir visiems, 
kurie paaukojo labai gražius 
vainikus ir moterims, kurios ve 
dė rožančių, 

ninkėms už 
dėjimą.

Nuoširdus
A.

taip pat ir šeimi 
padėjimą ir prisirinti bei surinktieji pagal aukų 

lapus pinigai, nedavė jokių re 
zultatu. Apie knygos išleidimą 
jos iniciatoriai visiškai nutilo.

Kadangi esu tam tikrą sumą 
aukojęs minėtos knygos išleidi 
mui, o taip pat aktyviai prisi 
dėjęs prie ruošiamų Joninių, tu 
rėdamas mintyje išleidimą to- ______
vertingo leidinio anglų kalba. J visų laukiamas leidinys? 
jaučiu teisę ir pareigą knygos; Pranas Dauginas.

ačiū visiems.
Žukauskas,

J. Č. Kriščiokaičiai, 
A. V. Pauliukai.

leidimo iniciatorius paklausti, 
kada išvys dienos šviesą tas

nas valdybos narys kiekvienu 
metu. Primename, kad pagal 
b-nės nuostatus bedarbiai nuo 
mokesčio yra atleidžiami, bet 
iei kuris išgali, mielai prašomi 
neatsisakyt prisidėti prie susti 
rinimo bendruomeninio veiki 
mo. už tai būsime nepaprastai 
dėkingi.

VISI DALYVAUKIME 
VISUOTINIAME 

SUSIRINKIME
Lapkričio 20 d., tuojau po 

Damaldų, apie 11 vai., vienuo 
lyno salėje yra šaukiamas visut, 
tinis narių susirinkimas, kuria 
me be kitų svarbių einamų rei 
kalų bus renkama ateinančia, 
kadencijai nauja apylinkės vai 
dyba. Prašome kuo skaitlin 
giausiai susirinkime dalyvauti.

ŠEŠTADIENINEI MOKYK 
LAI PAREMTI

Paskutiniame posėdyje valdy 
ba iš savo kasos paskyrė 30 
dol. šeštadieninei mokyklai iš 
laikyti. Kreipiamės ir j kitas or 
ganizacijas prašydami šiame 
’ eikale pasekti b nės pavyz 
džiu. nes kiekvieno lietuvio pa 
reiga. netik padėt savo mokyk

KLB KRAŠTO VALDYBA KVIEČIA
Aplinkraštis Nr. 10.

Visoms KLB Apylinkių Valdyboms.
Reikalas: Lietuvai vaduot, akcijos suaktyvinimas.

Vienas iš pagrindinių Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės tiao 
lų yra laisvos ir nepriklauso 
mos Lietuvos valstybės atstaty 
mas. Tą diktuoja mums Lietu 
vių Charta, tą patvirtina PI B 
Konstitucija ir Kanados Lietu 
vių Bendiuomenės Statutas. 
Reikia pasidžiaugti, kad K-dos 
L-vių B-nė, nuo pat savo įsikū 
rimo, šio pagrindinio savo tias 
lo, niekada nei minutei neuž 
miršo. Kiekviena proga buvo 
stengiamasi priminti pasaulio 
valstybių vyrams, nors ir pra 
dedantiems „apkursti sputnik-, 
garsais“, jog LJetuva yra pa 
vergta ir kad už jos laisvę bus 
kovojama iki pasaulyje bus gy 
vas bent vienas lietuvis.

Yra atėjęs momentas mūrų 
veiklą šia prasme dai labjau s i 
aktyvinti. Lietuvai laisvinti ve; 
ksniai yra spaudoje paskelbę ai 
sišaukimus į viso pasaulio lieu; 
vių organizacijas, ragindami iš 
naudoti momentą, kada Jungti 
nių Tautų pilnaties susirinki 
mas pradės svarstyti pačių So 
vietų įneštą pasiūlymą, tuoj 
suteikti laisvę visoms tautom>, 
dar dabar esančioms kolonian 
nėja nepriklausomybėje Airi 
koje, Azijoje ir Okeanijoje. 
Jungtinėse Tautose tuoj turi 
būti iškelta viešumon, kad Lie 
tuva Europoje tebėra Sov. S- 
gos koloniališkai pavergta ir 
kad jos laisvė ii nepriklauso 
mybė turi būti tuč tuojau ai. 
statyta.

K. L. B. Apylinkių Valdj do.- 
yra prašomos pačios, o taip pat 
paraginti ir visas kitas apyun 
kės ribose veikiančias lietuvis 
kas organizacijas, tuč tuojau 
siųsti peticijas, laiškus, lelegra 
mas ne tik Kanados Vyriausy 
bei, bet ir kitų mums palankia 
nių kraštų delegacijoms Jungi i 
nėse Tautose, prašant kelti Lie 
tuvos išlaisvinimo iš Sovietų

lą išlaikyti, bet sudaryt jai są 
lygas ateityje vystytis ir tobu 
lėti.

GAUTAS ATSAKYMAS
Į pasiųstą b-nės padėką šio 

mis dienomis Premjeras J. G. 
Diefenbaker prisiuntė pirm. J. 
Grigo vardu atsakymą ir paša 
kytos JT kalbos nuorašą. Picm 
j eras savo rašte dėkoja už susi 
domėjimą ir kartu perduoda vi 
viems apylinkės lietuviams sa 
vo nuoširdžius sveikinimus.

Valdyba.

kolonialinio pavergimo bylą, 
reikalaujant, kad kolonialimų 
kraštų išlaisvinimo deklaracija 
tuoj būtų piitaikyta Lietuvai ir 
kitiems Rytų ir Vidurinės Eu 
ropos pavergtiems kraštams. 
Reikalauti, kad tučtuojau būtų 
atitraukta iš Lietuvos Sovietų 
Sąjungos kariuomenė, admims 
tracija, policija ir partija, kad 
ten galima būtų pravesti tais 
vus ir visuotinus rinkimus Jung 
tinių Tautų priežiūroje ir atsta 
tyli teisę, laisvę ir Lietuvos ne 
priklausomą valstybę.

Reikalas yra labai skubus, 
nes šis klausimas gali būti dai 
š. m. lapkričio mėnesį svarsto 
mas Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkime.

Tamstų patogumui paduoda 
me keletą adresų:

1. (Kanados) H. E. Mr. C. 
S. A. Ritchie, Permanent mis 
sion of Canada to the United 
Nations, 750 Third Ave., 28 th 
Floor, New York 17, N. Y.

2. (J. A. V.) H. E. Mr. Ji 
mes J. Wadsworth, 
tes Mission to the 
tions, 2 Park Ave., 
16. N. Y.

3. (Anglijos) H. 
rick Dean, K. C. M. 
Kingdom Mission to the United 
Nations, 99 Paik Ave., 7-th 
Floor. New York 16, N. Y.

4. (Australijos) H. E. Mt. 
James Plimsoll, C. B. E„ Aus 
tralian Mission to the United 
Nations, 750 Third Ave, 22nd 
Floor, New York 17, N. Y.

5. (Filipinų) H. E. Dr. Fran 
cisco A. Delgado, Philippine 
Mission to the United Nations, 
13 East 66th Street, New York 
21. N. Y.

6. (Ispanijos) Sr. Don Ja» 
me de Pinies, Permanent Mio 
sion of Spain to the United Na 
tions, Beaux Arts Hotel, 1412 
N, 307 East 44th Street, New 
York 17, N. Y.

7. (Prancūzijos) 
Armand Berard, 
mission of France 
ted Nations, 4 East 79th 
New York 21. N. Y.

8. (Nac. Kinijos) H. E.
Tingiu F. Tsiang, Permanent 
Mission of China to the United 
Nations, Empire State Beil 
ding, Room 6301, 350 Fifth 
Avenue, New York 1, N. Y.

Su geriausiais linkėjimais
Stp. Kęsgailą, 

KLB Krašto Valdybos

JUOKDARIAI
MIZARA PATS ĮLINDO Į 

SPĄSTUS
Kai „Nepi. Lietuva“ R. M i 

žarą paklausė, kodėl jis neskei 
bia pasikalbėjimų su Lieiuvcs 
darbininkais ir kolūkiečiais, Mi 
žara ilgai neatsiliepė. Bet per 
ilgai tylėti nėra kaip, 
draugai Mizarą klausia, kod i 
jis tyli ir nieko nesako, kaip g. 
gyvena tie „lamingieji“ žmo 
nės? Tat Mizara sumanė ka-p 
nors išsimeluoti. Bet melagiai 
dažniausiai susipainioja ir jų me 
las tuojau paaiškėja. Taip alsi 
tiko ir su R. Mizara. Nes Miza 
ra per daug žioplai bandė nu. 
luoti. Tą melą J. Bartašius iš 
aiškino „Naujienose“ labai pa 
prastai.

Mizara sako kalbėjęsis su tu 
iu asmeniu, sugrįžusiu iš Sibn » 
katorgos. Esą tas asmuo pate 
kęs į Sibirą todėl, kad „tuojau 
po karo“ (atseit, apie 1945-46- 
47 metus) klausęs Amerikos bai 
so, paklausęs ji raginimų ir pra 
dėjęs diversinį darbą, už ką n 
buvęs nubaustas ištrėmimu į 
Sibirą. Bet gi J. Bertašius kone 
tatuoja faktą, kad Amerikoj 
balsas pradėjo veikti tiktai 1951 
metais vasario 16 d. Tat, yra vi 
sai aišku,, kad Mizara tą pasi 

v kalbėjimą su sugrįžusiu iš S'Oi 
-. , . -• > • ‘° sufabrikavo. Todėl Mizaiospaz,state s, draugą, kur.s MeIuodam;.t

Mizara pats įlindo į spąstus, 
kaip žiuikė.

Ar 
Jungtinėse Tautose švaistėsi 

batu?

United Šia 
United Na 
New York

E. Sir Pat 
G., United

H. E. M. 
Permanent 
to the Uni 

St.,

PINIGŲ KVAPO 
STIPRUMAS

Jelena Serebrovskaja (nacio 
nalinė lietuvė) laikraštyje „Li 
tciatūra n Menas“ rašo:

„Pinigai neturi kvapo“, 
sako pasiteisindami žmonės, 

nes ir skirovę kapitalėlį. Tačiau iš 
io pinigai kapitalistiniame 
šaulyje visada turi savo kvapą. 
Vieni, nedideli, atsiduoda dar 
bo žmogaus prakaitu, kiti, di 
dėsni, atsiduoda ir krauju“.

O kaipgi yra su sovietiniais? 
Ar sovietija neturi pinigų? Ir 
sovietiniai pinigai neturi kvapo? 
O kieno gi pinigai atsiduoda 
kolonijinių tautų kvapu? — be 
tuvišku, latvišku, estišku, giu 
zinišku, ukrainišku, sartišku, ta 
džikišku n tt. ? O kieno pinigai 
atsiduoda zastenkų kanč.onns, 
Sibiro taigomis, Lenos kasyklo 
mis? Ar kolonialistui rusui ne 
jaučiamas Vorkutos katorgų ir 
Kazachstano plėšinių kvapas? 
Čja by korova myčala, tiktai 
ne Serebrovskajos. Ir tenemallo 
visokios serebrovskos, ka/jųna 
chališkumas išgelbės sovietuos 
kolonializmą. Ateis ne tiktai 
juodukų, bet ir baltųjų kolenia 
lizmui galas! Kolonialistinis na 
chališkumas kolonializmo, koks 
jis bebūtų, angliškas, belgiškas 
ar rusiškas ir kiniškas, vis vięn 
neišgelbės! 
mas, nors ir 
rus, bet jau

su 
tlK 
pa

Ir rusu kolonializ 
labai kietas ir žiau 
subraškėjo.
Mandrapypkis.
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7.
PLANUOTOS EKONOMIJOS SUSIPAINIOJIMAS.

Vartotojų prekių paklausa ir 
pareikalavimas Sov. Sąjungoje 
yra daug didesnis už gamybą u 
to rezultate gavosi

labai sukta juodos rinkos 
sistema.

Vieną diena, šeima, su kuria iš 
gyvenau, piašė manęs panau 
doti svetimšalio privilegijas ic 
nupirkti jiems brangų televi^i 
jos aparatą. Jie Įspėjo mane, 
kad aš turėsiu duoti kai kam ge 
rokąi kyši, o tai sudarys beveik 
vieną penktadalį iš 2200 rublių 
televizijos aparato kainos, jis 
Įspėjo mane, kad kyšis turi bu 
ti duodamas niekam nematau!, 
nes elgiantis priešingai, krau 
ttivės vedėjas galis įtarti mane 

ant inspektoriumi. Apsigink 
.ves duotomis instrukcijomis u 

su 2700 rublių, aš nuėjau į man 
nurodytą krautuvę. Krautuve, 
vedėjas darė viską mano įeiki 
nimui, kad televizijos aparatų 
jau nebelikę. Aš nenusileidau. 
Aš paaiškinau, kad esu svetim 
Šalis, lankąsis Sov. Sąjungoje 
ir esu pakviestas augštų so vii k 
vyriausybės pareigūnų. Galų 
gale krautuvės vedėjas pasakė 
man sugrįžti tą pačią dieną / 
tą valandą vakaro. Aš gi iš r.a 
vo pusės leidau jam suprasti, 
kad su malonumu, už jo pas 
tangas, mokėsiu didesnę neg„ 
nustatyta televizijos aparatui 
kainą. Krautuvės vedėjas nelie 

ė šio klausimo, tačiau sumišą 
<a nedrąsia šypsena užtikrino 

savo draugiškumą man, manu 
kraštui ir garbingai mano kras 
to komunistų partijai. Kada as 
7-tą vai. vakaro sugrįžau į šią 
krautuvę, televizijos aparatas 
jau manęs laukė. Aš buvau 
krautuvėje vienas su krautuves 
vedėju. Aš atskaičiau 2200 rub 
lių ir

pridėjau dar 100 rublių, 
galvodamas, kad tai pakanka 
mas atlyginimas už krautuvės 
vedėjo gerus norus.

Mano šeimininkai labai džiau 
gėsi nauju pirkiniu, tačiau kai 
aš įteikiau jiems atgal 400 mb 
lių, tai jie atrodė sumišę ir ne

patenkinti. „Ar jūs tikrai jam 
davėte tik 100 rublių?“ klausė 
šeimininkė. „Tai yra negražu.' 
Ar jūs suprantate jo riziką? A; 
žinote, kad jis tikriausiai turėjo 
papirkti ką nors televizijos ap< 
ratų sandėlyje? Pirmiausia jūs 
iį įbaugintoje savo augštomis pa 
Žintimis. Jis, išsigandęs, kad ga 
Ii nustoti savo darbo, pasister. 
gė gauti jums aparatą, o jūt 
jam davėte tik 100 rublių. Nie 
kuomet nedarykite tokių daiy 
kų!“

Aš buvau labai nustebintas 
šitokia jų reakcija

Kita mano pažįstama, gra 
žios išvaizdos mergina vardu 
Zoja, kuri buvo smulkių elekl 
ros reikmenų krautuvės vedėja, 
išaiškino man kodėl iš pirkėjų 
laukiama ir tikimasi gauti „ge 
ros valios" kainą.

„Kyšių ėmimas“, pasakoje 
Zoja, yra skaitoma „ekonomi 
niu nusikaltimu“ ir Sov. Saii.ii 
goję yra baudžiama sunkiomis 
kalėjimo bausmėmis. Tačiau, 
kad padidintų savo pajamas, 
daugelis krautuvių vedėju ir 
pardavėjų rizikuoja. Laikui bė 
gant

jie suorganizuoja savo rūšies 
„grandinę“,

einančią iš prekių sandėlio per 
krautuvę ar paskirstymo punk 
tą stačiai pas reguliarius pirkė 
jus. Šioje grandinėje gali būti 
ir inspekcijos komisijos narys, 
kuris už „nesumokamą našlio 
lą” pinigais, kurią jis gauna iš 
krautuvės vedėjo, įspėja krau 
luvės vedėją apie numatomą 
inspektavimo ar revizijos laiką 
ar kitokius krautuvės vedėjui ar 
tėjančius nemalonumus, bei ga 
limus įtarinėjimus“.

Tai pasakiusi Zoja nusijuokė 
ir dar pridūrė: „Tarp kitko, 
inspektavimo komisijos narys 
gali gauti premiją už raportą, 
kad krautuvės vedėjas ima ky 
sius, tačiau jo mažos pastangos 
bendradarbiauti su kyšininkais, 
gali patrigubinti jo menes nį 
atlyginimą.

Bus daugiau.

MŪSŲ ORTAS

Papildomas 1000 Kalėdinių 
siuntinių be uždarbio

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybe naudoja 
si šia proga pranešti, kad tie 2000 kalėdinių siuntinių be uždar 
bio, kurie buvo skelbti, jau išparduoti ir išsiųsti daug greičiau,

negu mes buvome tikėjęsi.

Turint galvoje tai, kad dar yra laiko garantuoti siuntinių pu 
statymui prieš Kalėdas ir kad yra dar didelis pareikalavimas 
jų, mes nusprendėme pasiūlyti DAR 1000 SIUNTINIŲ, už 
kuriuos kaip dovaną, mes atiduodame klijentams savo uždarbi.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1:

1. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam paltui
(tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios spalvos).

2. 3% jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kos
tiumui (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos),

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4. 1 sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių,
6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 44.00.
KALĖDINĖ šio siuntinio Nr. 1 kaina yra tiktai

$ 39.00
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 2:

1. 6% jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems kostiumams (tam
šiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos),

2. 6% jardo vilnonės medžiagos 2 moteriškiems kostiumams
(tamsiai mėlynos ar pilkos spalvos).

3. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam pal
tui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos žalios ar kupranu 
gario spalvos),

4. 4 jardai sunkaus rajono medžiagos 1 moteriškai ar 2 vai
kiškoms suknelėms,

5. 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 85.00.
KALĖDINĖ šio be uždarbio siuntinio No. 2 kaina yra 
tiktai

$ 75.00
įskaitant visus mokesčius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, Ladbroke Grove 

London, W. 10 
England.

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos yra 
eksportinės angliškos medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos 
yra sužymėtos įrašais:

„MADE IN ENGLAND“
TURINT GALVOJE, KAD 1959-60 METAIS MES ESAMt 
LABAI SĖKMINGAI PREKIAVĘ, DĖL TO ŠIAIS ML 
TAIS ESAME PAJĖGŪS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE 
UŽDARBIO SIUNTINIAMS SPECIALIAI MUMS AUS 
TAS NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNĖS Kū 
SIES IR ŽYMIAI PATRAUKLESNIO RAŠTO ŽEMESNĖ 

MIS KAINOMIS NEGU ANKSTYVESNIAIS METAIS
Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus medžiagų pavyz 

džius į bet kurį pasaulio kraštą.
Mūsiškį KALĖDINĮ be uždarbio siuntinį gali užsisakyti Dec 

kuris lietuvis, vis liek, ar jis yra mūsų klientas, ar ne.
GAILA, KAD DABAR JAU NEBEGALIME PRIIMTI 1 o 
$ 1.00 UŠTATO UŽSITIKRINTI MŪSIŠKIAMS KALELI 
NIAMS SIUNTINIAMS. KAIP BUVOME SIŪLĘ PRAEI 
TAME SKELBIME, NES SIUNTINIŲ TETURIME KIBO 

TA KIEKĮ IR LAIKAS SIUNTINIAMS SIŲSTI YRa 
GANA TRUMPAS.

Be to, nebūtų teisingai pasielgta su daugeliu tų musų klijentų, 
kurie užsimoka už siuntinius net ir pavyzdžių nematę.

Esame tikri, kad jums aišku, jog kurioje nors kitoje firmoje už 
panašius siuntinius mokėtumėte, mažiausia, bent dvigubai tiek.
Todėl negaiškite ir siųskite užsakymus tuojau pat, kad mes 

suspėtume laiku siuntinius išsiųsti.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui,
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba nemokamai pa 

siunčiame kitą siuntinį,
3. Apmokame visus mokesčius čia, dėl to siuntinio gavėjas, 

sulaukęs Lietuvoje siuntinį, nieko jau nebemoka.
4. Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pavyzdžius.
5. Kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

Pareikalavus oro paštu nemokamai siunčiame savo bendrinį 
katalogą, kuriame sužymėtas didelis prekių pasirinkimas, ir 
savo standartinių siuntinių kainoraštį, aprašantį 31 skirtingą 

siuntinį,, kurių kainos, su visais mokesčiais, yra nuo 
$ 29.00 iki $ 125.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, kad iŠ 1 HUNT 
STREET esame persikėlę į kitas patalpas.

VEDA KAZYS BARONAS
MIUNCHENE DAUG TRIUKŠMO

Prieš išvykdamas į Europą, 
žadėjau N L sporto sk. skaityto 
jus supažindinti su „senojo kor. 
tinento“ sportiniu gyvenimu, ta 
Čiau asmeniški reikalai Augsbir 
ge, lankymas įdomesnių vieto 
vių Miunchene, neleido to anks 
čiau padaryti. Tiesa, ir pats 
triukšmingas gyvenimas Miun 
cheno m. nebuvo dėkingas 
bendram susikaupimui, nes n 

ešbučio langas ėjo tiesiai į pa 
orindinę gatvę netoli geležiu 
kelio stities, kur judėjimas pės 
čiųjų ir važiuotųjų yra labai di 
delis. Paprastai jis nutyla tik 
kelioms valandoms ankstų iy 
tą, tačiau apie 5—6 vai. zel 
prasideda Miuncheno didmies 
čio gyvenimas. Tad ir audėjau 
visą rašymą į Austrijos Alpi;, 
kur apsistojęs ramiame Alp»ų 
kalnų „gasthauze“ — viešbu 
tyje ir žiūrėdamas į didingu.-, 
Alpių kalnus, apdengtus bin 
tu sniegu, pasidalinsiu paste 
bėtais sportiniais įvykiais iš Vo

Kelionės ir svajonės
3.
TURTINGASIS TABAKO CENTRAS IR ĮŽYMŪS JO 

DALYVIAI
Gamta žmonėms nelygiu, 

dosni, ir tai yra viena iš proble 
mų, kuri ateityje bus viena is 
priežasčių, komplikuojančių 
žmonijos gyvenimą ir santy 
kius. Išnyks dabar esančios 
komplikacijos, atsiras kitos, ir 
viena būtent — kad garniu 
žmogui nelygiai dosni. Vieno 
kis žmogaus gyvenimas prie 
poliarinių lygiagrečių ir kitokia 
prie pusiau jaus; vienokis gyve 
nimas derlingose srityse ir kito 

kietijos ir Austrijos gyvenimo.

RUNGTYNĖS MIUNCHENE
Augsburgą nuo Miuncheno 

skina tik 40 min. kelionė trati 
kiniu. Perskaitęs spaudoje apie 
įvykstančias rungtynes tarp 
1860 Miuncheno ir Waldhoi 
Mannheim komandų', sekma, 
dienio popietę, sėdęs į greitąjį 
traukinį, einantį Miuncheno 
link, ir čia tramvajų pagalba ai 
siradau 25 tūkst. žiūrovų tai 
pinančiam futbolo stadione. N. 
Lietuvos bendradarbio pažy 
mėjimas, suteikė garbę įeiei per 
spaudos ir šiaip ,,'šrinktųjų" as 
menų atskirą įėjimą, nurodą.u 
tvarkdariams vietą. Pavaišinau 
tvardarį kanadišką cigarete, iš 
girdau anglišką ,.thank you".

Rungtynės prasidėjo punktu 
aliai, tačiau pačiu žaidimu bu 
vau gerokai nusivylęs. Tikėjau 
si įdomesnių ir gražesnių rung 
tynių, kadangi vokiečių žaid.

Nukelta į 6-tą psl.

kis dykumose. Todėl ateity 
žmogus klaus: kodėl aš turiu 
gyventi šaltyje, sausroje, kars 
tyje ir kuo mano artimas gėrės 
nis už mane, kad jis gali gyv :n 
ti amžinoje vasaroje, derlinguo 
se plotuose, arba gali gulėti p > 
duonmedžiu, banano medžiu 
r nieko neveikdamas maitų- 
tis?„

Gal mes, dabartinės kartos 
žmonės, to ir neprigyvensime, 
bet mūsų vaikai jau tikriausiai 

prie to priartės. Gal dėl to ims 
jieškoti ir kelių į malonesnio kii 
mato, derlingesnes kilų plane1 >1 
sritis....

Kalbant apie gamtos dosnu 
mą, žinoma, tabako ūkių srič.ai 
negalima taikyti visumoje tos 
sąvokos, nes tabako ūkiai įsi 
kūrė smėlingose ir, tokiu būdu, 
nederlingose srityse. Bet, vie 
na, tabaKas ir mėgsta tokias s.i 
tis — lengvas žemes, priesmėiio 
žemes. Svarbi sąlyga yra ir 
temperatūra ir drėgmė. Ji Ku 
nados tabako sritį palyginamai 
žiauriai Kankina. Antra sąlygas 
sudaro ne tiktai gamta, bet i” 
žmogus. Kanados žemės ūkio 
apimtyje tabako ūkis yra (aa 
bar) pelningas ir geriau, negu 
koks kitas, atmoka ūkininku: 
už įdėtą darbą ir kapitula, m 
noma, tai gana trapi būsena, 
nes ji gana greit ga’.i kisti. l‘a 
čiau, kol laikosi esama būsena, 
ši srtis yra laminga šia „velniu 
sėkla“, nes tabako ūkininkas 
gauna palyginamai labai geą 
pelną.

Todėl maži miesteliai Sim 
COe, Dilbai yra labai turtingu 
Pp. Povilaičiai mums ypač at 
sidėję aprodė Dilnai. Važir.ėda 
mi po tą tabako ūkių centrą, 
matėme daugelio tautų centrus 
— klubus, bažnyčias, sales. Ta; 
ir yra vienas iš pažymių, kad 
čia žmonės gyvena su pinigo 
gausa.

Pp. Povilaičiai mums parode 
ir daugelio lietuvių namus ir 
lietuvių parapijos bažnyčią. 
Gaila, klebonas kun. Dr. Ga 
tauskas prie bažnyčios dar ne 
turi klebonijos todėl negalima 
buvo patenkinti mūsų noro KIc 
boną zivituoti. Dilhai lietuvių 
bažnyčia atrodo beveik kaip Ha 
miltono lietuvių bažnyčia, lu-. 
tai gal kiek maželesnė. Gražio 

je vietoje ir išoriškai giaži. Pu 
bažnyčia, kaip čia priimta, yra 
ir salė. Tat vietos ir apylink.ų 
lietuviai dabar yra atsistoję gre 
ta kitų, gausingesnių tautyDių.

Dilhai namai, plečiantis mies 
tui, užima naujas sritis. Bet vi 
si jie dabar statomi individua 
liai, atrodo turtingi ir ištaigingi. 
Tat ir yra faktas, kad tabako 
ūkių sritį gamta, padedant žmo 
gui, žymiai dosniau apdovac 
jo, negu kitų sričių žemes 
ūkius.

Naudodamasis pp. Povilai 
čių viešnagingumu ir prisimi 
nęs atvykimo metu, pravažiuo 
jant Simcoe, jų suminėjimą.

— Šioje gatvėje turi puikiau 
sius namus vieni turtingiausių 
lietuvių tabako farmeriai, pp. 
Tuinylos, — nedrąsiai užsimi 
niau :

— O gal galima būtų paKe 
liui atiduoti vizitą Ponas Tui 
nylams? — Ir pasiteisinimui 
dar pridėjau: — p. J. Tuinylą, 
Bostine, aš gerai pažįstu ir ten 
besilankydamas, jį aplankiau. 
Žinau, kad Simcoe Mykolas 
Tuinyla yra bostoniškio, Jono, 
brolis...

Į tai pp. Povilaičiai be jokių 
abejojimų atsakė:

— Gerai. Mums pakeliui, 
vykstait į Htmiltoną. Užsuksi 
me. Pp. Tuinylos labai main 
nūs žmonės ir nuoširdžiai vies 
nagingi. Būtinai juos aplanky 
sime. Prieš kelias dienas pp. 
Tuinylos buvo iškėlę karališkas 
vaišes, kuriose dalyvavo dau 
gelis tabako farmerių. Puikiai 
praleidome pas juos vakarą ir 
mes.

Kadangi mums jau buvo me 
tas vykti į Hamiltoną, kur pir 
mą valandą mes turėjome būti 
KLB Krašto tarybos posėdžiui) 
se, tai tuojau ir vykome į Sim 
coe.

Diena pasitaikė puiki — sau 
lėta, rami. Palikę Dilhai, ta 
bako aukciono salę su dideliu 
olandišku laikrodžiu, greit i a 
siekėme Simcoe, kur pp. Tuiny 
los gyvena.

Pp. Tuinylų, pasirodė, užima 
ma didžiulis to miesto plotas — 
didžiuliai namai, sodas, priešna 
mio gėlynas ir pieva. Tai ne ei 
liniai namai.

Pp. Tuinylos aprodė raunu 
sodą, gėlyną, ir namuose gau 
šią tropikinę augmeniją. Dide 
lė, didelė salė visa dekorur ta 
augmenija.

Bei kas mums sudarė ypatm 
gą reginį ir tikrą malonumų, 
tai kad iškilmingiausioje salio 
no vietoje garbingą vietą turi 
retas dalykas — Lietuvių Enci 
klopedija ir daugelis lietuviškų 
knygų. Lietuvių Enciklopedija 
dominuoja visą šį labai reca: 
kur namuose, ypač ankslyves 
nės ateivijos, užtinkamą šį lei 
dinį, kaip ir kitas lietuviškas 
knygas. Ir kas svarbiausia — 
iškilmingoje vietoje, tinkama 
pagarba.

Na, žinoma, pp. Tuinylos 
mus nuoširdžiai vaišino, nors 
mums jau ir trūko laiko. Išvyks 
tant, p. Tuinyla malonus bucu 
sutikti kitu būdu ir plačiau pa 
sipasakiti, kaip jie čia įsikūrė. 
Man gera buvo proga padėkoti 
pp. Tuinylams už „.Nepriklau 
somos Lietuvos“ parėmimą.

Dairydamiesi po apylinkes, 
pp. Povilaičių informuojami 
apie pravažiuojančias vietas ir 
lietuvius tabako ūkininkus, mu 
du su Petru Lukoševičium sku 
bjome į Hamiltoną.

Pp. Povilaičiai mums aiški 
no, kad Kanados tabako sri 
tis Ontario provincijoje tui i 
tris židinius: 1) Sirncoe - Dii 
hai - Tillsonburg, 2) apie Rod 
ney ir 3) ties Londonu. Didžiau 

sis židinys yra pirmasis, o kiti 
du mažesni.

Pirmame židinyje prisiima 
tos šios tabako ūkininkų pa 
vardės: M. Tuinyla, agr. Micei 
ka, V. Treigis, Matelis, Norkus, 
Tamošauskas, Augaitis, Dirsė, 
agr. Šilima, Augustinavičiai - 
tėvas ir du sūnūs, Verduhs, 
Dambrauskas, Mažeika, Janu 
šauskas, Klemka, Žilevičius, Ši 
mutis (Draugo redaktoriaus 
brolis), Viskantas, Dumša. Bet. 
tai žinoma, nevisi lietuviai ta 
bako ūkininkai. Iš antiojo žiui 
nio pavardžių neprisiminta, o iš 
trečiojo, Londono, po savaitei 
teko sutikti Detroite agr. J. 
Bersenas, P. Genčių? ir p. Dra 
gūnevičius; rodos jų kaimynu i 
tėję turi tauako ūkį ir agr. Va 
laitis. Tat, jau iš čia suminėtų 
susidaro žymus lietuvių kiekis, ' 
kurie verčiasi tabako auginimu. 
Malonu buvo patirti iš sutik.u 
jų bičiulių Detroite, kad šie mc 
tai tabako ūkininkams davė ge 
rą tabako derlių. Nors tokiu ai 
veju visi jie santūrūs, bet vio' 
dėlto agr. J. Bersenas aiškiai pa 
sakė:

— Šiais metais negalima 
skųstis... — Kiti susitiktieji tu 
kiam derliaus apibūdinimui pi; 
tarė. Tat papildo bendrą vaiz 
dą, kuris buvo patirtas pirma 
me židinyje, iš kurio aną sau 
lėtą šeštadienį mes vykome į 
Hamiltoną.

Kai išvažiavome iš tabako 
ūkių srities, bendras žemes 
ūkio vaizdas ryškiai pasikeitė. 
Ryškumas gal ir dėl to didesnis, 
kad visai tabako ūkių kaimynys 
tėję, žemė tikrai nederlinga ir, 
oe to, tabakui jau netinkama, ir 
žmonių gyvenimas skurdesnis, 
trobesiai prastesni, ir vaizdas 
jau neturi tokio patrauklumo 
stebėtojo akiai.

Daugiau bus.
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Saint - John Perse
NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS.

RAŠO DR. BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Šių metų Nobelio premijos 

paskyrimas St. John Perse dar 
kartą įrodo, kad paskutiniUj , 
dešimtmečių kūryboje poezija 
darosi kas kart stipresnė: tarp 
1955 ir 1960 m. net trys Nobe 
lio premijos tapo suteiktos poc 
tams: Juan Ramon Jimenez, 
Quasimodo, o dabar ir vėl to 
manų tautas atstovaujančiam 
prancūzui. Pažvelgę i lietuviu 
literatūrą, taip pat galėtume 
teigti, kad mūsų poetai stiprės 
ni už prozaikus. Ši bendra pa 
staba beveik įperša ir paaiski 
na tokiai persvarai: laikais, ku 
riuose viskas netikra ir realus 
gyvenimas beveik jokių veriy 
bių nebesiūlo, kiekvienas žino 
gus jieško kaž ko gilesnio ir at 
sparesnio, grožio, kuris prieina 
mas tik atsipalaidavus nuo visa 
.supančių kasdieninių aplinky 
bių. Gi šis grožis geriausiai ai 
randamas poezijoje. Jei žvilgio 
lėsime atgal, matysime, kad 
Juan Ramon Jimenez idealas 
buvo prieiti tobulos, visiškai 
abstrakčios poezijos; Salva Jo 
re Quasmodo kūryboje taip 
pat vyrauja abstrakčios mintys. 
Gi Sant-John Perse gailma bū 
tų drąsiai pavadinti pačiu ,,gry 
naūsiu“ ir sėkmingiausiu nuo 
gyvenimo smulkmenų atsipūtai 
davusiu iš moderniųjų prancii 
zų poetų. Epitetas „modernus* 
jam nelabai net taikytinas, ne.-, 
jo kūryboje atsispindi tikrai kla 
siškas, visiems amžiams tinka 
mas grožio supratimas?

Kas jis?
.Saint-John Perse, ar tikriau 

sakant, Alexis Saint-Leger. l.e 
ger gimė 1887 Guadeloupe, An 
tilų salose, kur jo šeima buvo 
įsikūrusi jaū nuo 17 šimtmečio. 
Taigi, vaikas iš pat mažens bu 
vo apsuptas tropikų, įvairiau 
šių rasių žmonių ir turėjo gLu 
dų santykį su gamta. 1898 m. 
tėvai jį nuveža Prancūzų on stu 
dijuoti. Pradžioje jis lieka Pau. 
kur apsuptas Pirėnų kalnų, jam 
kyla dar didesnis noras susil.c 
ti su gamta — jis vos nepiadc 
da studijuoti geologijos. Ten oc 
būdamas susidraugauja su Frau 
eis Jammes, taip pat glaudžiai 
su gamta susijusiu ir labai žmo 
gišku bei paprasto atvirumo pi! 
nu poetu. Per Jammes susipa 
žįsta, su Paul Claudel, ir šis Ui 
dis poetas jau pirmo pokalbio 
metu jam padaro neišdilstamą 
įspūdį. Jaunuolis seka jį ne tik 
civiliniam gyvenime, pasirink 

„O dabar palikit mane, aš eisiu vienas.
Aš išeisiu, nes man reikia: manęs laukia vabzdys, 

su kuriuo turiu pabendrauti.. .
O gal aš susijungsiu su mėlynom gyslelėm išraižytais 

akmenimis; ir tokiu atveju jūs irgi mane paliekate, 
sėdintį mano kelių draugystėje. . . („Eloges’ )

damas diplomato karjerą, bet 
perima iš jo visus pasaulio e’e 
mentus apjungiantį poezijos su 
pratimą ir jos galingumą.

Jau bestudijuojant jam ten 
ka pavažinėti po Europą, o pa 
kliuvus į diplomatinį korpusą, 
prasideda io didžiosios kelionės 
po Tolimuosius Rytus. Tarp 
1916 ir 1921 m. praleidžia visą 
laiką Kinijoj, Korėjoj, Japom 
joj. Šių kelionių įspūdžiai, ypa 
tingai stipriai atsispindi jo ant 
rojoje knygoje, „Anabase”. 
Grįžęs Prancūzų on, poetas pa 
sineria diplomatinėn veiklon, ir 
tik 1940 m., vokiečiams užėmus 
kraštą ir pradedant jį persekiu 
ti, jis nutaria persikelti Amen 
kon ir įsikuria Washingtone. 
Nuo to laiko jis aktyvion poiiti 
nėn veiklon nebegrįžta. Vas... 
ras dažniausiai praleidžia M ai 
ne pajūryje ar bekeliaudamas 
po Arizonis ar Utah dykumas 
— noras priartėti ir susijungti 
su gamta jame niekad nepia 
nyko.

Pažiūra į kūrybą.
Poetinėje Saint-John Peise 

kūryboje jo paties kaip indiv 
dualaus asmens visai nesutinka 
me. Nuo pat pirmųjų žingsnių 
poezijos sąvoka jam pasirodo 
tokia didelė ir reikšminga, jog 
paskiras žmogus joje pranykst. 
Pirmojoje knygoje, „Eloges* 
(1911), sutinkame poeto nuos 
tabą, žiūrint į pasaulį ir jo ele 
mentus. „Anabase“ (1924) ir 
vėlesniuose rinkiniuose šie ele 
mentai pritaikomi poezijos su 
pratimui ir jos aiškinimui: visa 
io kūryba išauga šių elementų 
įtakoje. Visa, ką poetas užra 
šo, išplaukia kaž kokios dievis 
kos jėgos įkvepiama; visad 
apie- poeziją jis kalba su tok.a 
gilia pagarba, kaip apie šventą 
daiktą. Realūs žmonės ir gain 
tovaizdžiai betgi gan dažnai 
sutinkami jo poemose, ir juose 
dažniausiai užakcentuojama tai, 
kas yra bendra visiems žmo 
nėms ir visiems laikams. Ir v: 
suomei joje jaučiamas kaž kaus 
didingumas, kažkokia slapta 
jėga, suteikianti poetui beveik 
pranašo galią.

Beveik visa Sant-John Pei
se poezija parašyta ilgų mono 
logų formoje, pilna simbolinių 
vaizdų. Jau iš pat pirmųjų die 
nu joje atsispindi noras būt pa 
liktam vienu, idant giliau susi 
jungus su jį supančia aplinka.

Šeima, vaikystės prisimini 
mai, gamta — visa šioje knyge 
j e susilieja į darnią visumą, v<s 
ką supina kaž koks viršgamtiš 
kas ir naivią nuostabą išreiški m 
tis jausmas. Visas „Eloges“ su 
sideda iš kasdieninio gyvenimo 
smulkmenų, praėjusių per šią 
nuostabos prizmę ir įgijusių nau 
jos poetinės reikšmės.

Kūrybos forma
Platūs ir galingi, kaip juose 

yra Saint- 
ir formos 
eilėraščių 
Jo mėgta 

aleksandri 
iš jo išso

KULTŪRW£#vRO^IKA
JAV IR KANADOS LIETU VIŲ ANTROSIOS DAINŲ 

ŠVENTĖS
šo ir ragina visus chorus išmok 
ti ne tik mišraus ^fioro, bet Ii 
moterų bei vyrų chorų repertu 
aro dainas. Tai parodys didesnį 
lietuvių chorų pajėgumą ir pa 
įvairins visą šventės repertuarą.

Kai kuriuose repertuaro są 
siuviniuose yra daugiau atspaus 
dinta dainų, negu bus dainuoja 
ma šventėje. Prašoma ruošti 
tas dainas, kurios Čia nurody
tos, o kitos atspausdintos dai 
nos šventėje, kurios čia neišvar 
dintos, nebus dainuojamos.

Jei kiltų koks nors neaišku 
mas dėl repertuaro gaidų, pra 
šome kreiptis į repertuaro rei 
kalams narį J. Zdanių, 1626 
So. Boulevard, Evanston, Ill, 
telefonas: Davis 8-3616.

II Dainų Šventės Komitetas.
PABALTIEČIŲ JAUNIMO 

SUSIARTINIMAS 
AUSTRALIJOJE

Melbourne lietuvių, latvių li
estų tautinių savaitgalio mo 
kyklų vedėjų ir mokytojų ini 
ciatyva spalio 15 d. suruošta 
įdomi pabaltiečių vaikų susiaru 
nimo popietė su gražia progra 
ma, kurioje buvo atskirų tauti 
nių mokyklų mokinių pasirody
mai; dainos, šokiai, baletas ir 
kt. Po programos vyko bend 
ros jaunųjų vaišės. Dalyvavo 
taip pat gausiai ir senimo. E.
KAUNE MIRĖ DAILININ 

KAS J. ŠILEIKA
„Tiesa“ praneša, kad Kauno 

spalio 27 d. mirė dailininkas Jo 
nas Šileika. Jis buvo gimęs 
1883 metais, liepos 2 d. Jaaa 
gonių kaime, Šakių ap. Bai 
gęs pradžios mokyklą, J. Šilei 
ka išvyko Amerikon ir Čikagv 
je 1910 m. pabaigė Dailės insti 
tūtą. 1921 m. buvo pakviestas 
dėstyti Kauno meno moky-oje, 
nuo 1940 m. — Dailės akade 
mijoje Vilniuje. Paskutinį laiką 
buvo pensijoje. Palaidotas spa 
lio 29 d. J. Šileika buvo realis 
tas.

ŽEMAIČIŲ ETNOGRAFI 
NIS DAINŲ IR ŠOKIŲ 

ANSAMBLIS
Šitas ansamblis, kurio būsti 

nė Telšiuose, netik propaguoja 
senovės žemaičių dainas, bet ir 

(renka jas. Neseniai kolektyvas, 
gastroliuodamas šiaurės Žemai 
tijoje, atsivežė į magnetofono 
plokšteles įrašytas dar iki šior 
neužrašytas žemaičių dainas 
Nemaža senovės dainų padaina 
vo Barbora Kliauzaitė, Ged 
gaudienė ir kitos. E.

• Rašytojas ir žurnalistas VIa 
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. £ da,f 1Bu^naa dirba -Naujieno

se linotipininku.

išreikšti jausmai 
-John Perse kūriniai 
atžvilgiu. Trumpų 
jis beveik nepažįsta, 
miausias vienetas tai 
nas, o dažnai net ir 
ka, sukurdamas ištisą posmą 
vienu atsikvėpimu. Tai poezija, 
kuri nei pasakoja, nei aprašo — 
iš jos išplaukianti gaivališka jc 
ga iš karto įsigeria ją skaitau 
čiojo dvasioa ir ją užvaldo.

Tarp „Eloges” ir „Anabase * 
praslinko 14 metų. Antrojoje 
knygoje sutinkame poetą jau žy 
miai daugiau subrendusį ir su 
didesniu atsakingumu priimantį 
savo kaipo kūrėjo rolę. Gaiva 
liška jėga ir čia tebeglūdi pože 
myje, tačiau ji jau visuomet ap 
valdyta ir Įsprausta į norimas 
ribas. Tai savos rūšies karžy 
giška epinė poema, kurioje gir 
disi poeto kelionių po Tolimui, 
sius Rytus atbalsiai ir juntamos 
pasaulio platumos. Tačiau vi 
sos joje atvaizduojamos kovos 
abstrakčios, nesuvaržytos nei 
erdve, nei laiku. Ir retkarčiais 
jis čia kalba jau apie pačią poc 
mą ir jos kūrimą. „Anabase ’, 
amžinas judesys, kėlimasis iš 
tremties į tremtį, pasireiškia n< 
tik žmogaus gyvenime, bet ir 
jo kūryboje:
„Ir žemė, savo sparnuotuose 

grūdeliuose, 
keliauja taip kaip poetas“. 
„Eloges” dauguma žodžių no 
įėjo išreikšti džiaugsmą ir i *.>.s 
vę. „Anabase“ šalia „atradi 
mo” ir „džiaugsmo“ pasigirsta 
jau ir „tremtis“ — poetas aiŠ 
kiau pamato žmogaus dalią. Jis 
pasirengęs viską priimti — šioje 
poemoje itin stipri aktyvi dva 
šia. Čia nuostaba užleidžia vie 
tą vyriškai energijai.

Po „Anabase“ poetas ir vėl 
17 metų tyli, ii jau Amerikoje 
pasirodo „Exil“ (1942) 
(„Tremtis“). Čia matome poc 
tą vienatvėje, atsiskyrusį nuo 

Nukelta į 5-tą psl.
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Lie
komiteto pranešimas Ni.

Antrosios JAV ir Kanados 
tuvių Dainų šventės 

repertuaras.
II Dainų Šventės komitetas 

pavedė lietuvių Muzikinei konn 
sijai, kartu su kitais chorve 
džiais susitarus, nustatyti galuu 
nį šventės repertuarą. Visas 
Dainų Šventės repertuaras jau 
galutinai nustatytas. Todėl jis 
čia ir pranešamas visiems cho 
rų dirigentams ir choristams.

I. Mišraus choro dainos:
1. Malda už Tėvynę —

J. Dambrauskas,
2. Jungtinių Amerikos Valsty 

bių himnas,
3. Lietuvos himnas,
4. Lietuviais esame mes gimę

— S. Šimkus,
5. Tremtinių ir išvežtųjų gies 

mė — V. Jakubėnas,
6. Pabusk, pasauli — J. Ber 

tūlis,
7. Tėvynės gėlės — S. Gai’cvi 

čius,
8. Vėjo dukra — S. Šimkus,
9. Vėjužėlis — A. Vanagai 

tis,
10. Ei didi, didi — J. Strolia.
11. Išėjo merga — K. V.

naitis,
12. Aš nueisiu — J. Štarka,
13. Parsivedžiau mergužėlę 

pūna — M. Petrauskas,
14. Pradės aušrelė aušti —• B.

Bųdriūnas,
15. Pasakyk, 

levičius,
16. Kurteliai

šas,
17. Siūbau,

— J. Zdanius;
11. Vyrų choro

18. Ant marių — 
nas,

19. Daina, daina —
20. O, kad išauštų — J. Žilevi 

čius,
21. Šaltyčius — J. Gaidelis;

III. Moterų choro dainos:
22. Eglės rauda — B. Markai 

tis, S. J„
23. Lopšinė — Sesuo M. Ber 

narda,
24. Tėviškėlė — B. Bųdriūnas,
25. Rods parpulčiau — A. Va 

nagaitis — V. Jakūbėnas.
Dainų Šventės komitetas pra

ic

mergele — J. Ž>

— B. Jonusulojo

lingau paukštelis.

dainos:
B. Budriu

J. Gaidelis,

LIETUVOS PAJŪRIS 
ŠAUKIA

Sunkiais mūsų tautos laika.s 
visuomet buvo jaučiamas tarpu 
savis susipratimas ir noras vie 
nas antram padėti. Maž. Lietu 
va buvo ta vieta, kur Didž. Lie 
tuvos darbuotojai galėjo spies 
tis kultūros ir politikos darbui. 
Maž. Lietuvos lietuviai, kaip 
Jankus, Stikliorius, Vanagai 

tis ir kiti priglaudė ne vieną B. 
Lietuvos lietuvį, bėgantį nuo ru 
sų persekiojimo į Ameriką. 
Ypatingai lietuviškos spaudos 
draudimo laikais Maž. Lietuva 
maitino Didž. Lietuvos lietuvių 
dvasią knygomis ir laikraščiais. 
Šiandien išblaškytiems Maz. 
Lietuvos lietuviams turint prieš 
akis gresiantį senprūsių likimą, 
tenka kreiptis į lietuvišką visuo 
menę, kad ji prenumerata pa 
remtų jų vienintelį ryšininką—■ 
spaudą — „Lietuvos Pajūrį”, 
kuris kainoja tik vieną dolerį 
metams. Siųskite vieną dolerį 
už 1961 metus.

• Los Angelėje spano 23 d. lie 
tuviai artistai suvaidino Gaspa 
ro Veličkos parašytą ir režisuo 
tą 3 veiksmų pjesę apie Mažo 
sios Lietuvos (Prūsijos) lietu 
vius „Minija vėl išsiliejo“. Prieš 
keletą metu tas veikalas buvo 
suvaidintas Omąhos ir Čikagos 
lietuviams. Los Angelėje šioji 
premjera praėjo sėkmingai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mykolas Biržiška. DĖL MŪ 

SŲ SOSTINĖS. Atsiminimai 
apie Vilnių ką tik išėjo Nidos 
leidykloje. Ligi 1919 m. liepos 
1 d. Nidos Knygų klubo leidi 
nys Nr. 30; 305 pusi., Londo 
nas 1960 m. Tai prieš karą Kau 
no „Trimite*’ išspausdintų ra 
Šinių rinkinys, tik su kai ku 
riais ištaisymais ir papildymais. 
Štai kai kurie atskiri to I to 
mo dalykai: Kaip aš virtau vii 
niečiu; Prieš susirėmimus su 
lenkais; Kapsuko teismas; Kap 
suko valdžia; Švietimo komisą 
riatas, vysk. Matulevičius ir 
tikybos pašalinimas iš mokyk, 
los; Vilniaus lietuviai revoliu 
cinės valdžios metais; Antrųjų 
lenkų pirmosios dienos; Šūkiai 
jir darbai; „Nepriklausomoji 
Lietuva“, Virstame lenkų pub 
licistais; Kai kurie 1919 m. bir
želio mėn. Vilniaus dalykai.

Pranas Naujokaitis. MAŽI 
ŽINGSNIAI. Pasakojimai jau 
nimui. Išleido L. B. New Yoi 
ko apygarda. Iliustravo dail. 
Povilas Osmolskis. Knyga pia 
tinama per L«B apylinkes. Už&i 
sakyti galima pas New Yorko 
LB Apygardos iždininką: Mr. 
A. Maceika, 104—06 85 Avc, 
Richmond Hill 18, N. Y. Tel. 
Virginia 7-0534. Leidinio kai 
na 2 dol.

Turi žodį Mykolaitis - Putinas
LAISVA VALIA IR SAVO NORU, AR OKUPANTO 
PARAGINTAS IR PASKATINTAS — NEŽINOME

Sekančiame „Nepriklausomos Lietuvos” numeryje duosi 
me žinių apie didįjį lietuvių tautos poetą ir rašytoją Vincą 
Mykolaitį - Putiną, o dabar duodame pirmąją atkarpą iš jo pa 
sisakymo, jau beveik prieš dvejus metus paskelbto Maskvos 
laikraštyje „Kultūra i zyzn“, po antrašte „Lietuvių tauta ii jos 
kultūra". Pasisakymas įdomus daugeliu atžvilgiu. Pasisaky 
mo pobūdis įtaigoja mintį, kad V. Mykolaitis - Putinas buvo 
„paprašytas“ pasisakyti. Ar jis taip pasisakė, kaip šis vertimus 
byloja, ar jis yra „pataisytas“, galima tiktai spėlioti. Tačiau, zi 
nant sovietinę santavrką, galima neabejoti, kad jis yra „pakorė 
guotas“. Štai jis:

„Nacionalinės lietuvių kultūros klausimas man, kaip ir 
daugeliui mano kartos žmonių, parūpo nuo pat jaunystės. Ma 
no karta į kultūrinį ir literatūrinį gyvenimą įsijungė prieš pat 
pirmąjį pasaulinį karą. Jau buvo pasibaigęs tamsiausias musų 
istorijos laikotarpis, jau baigė nykti politinė visuomeninė dc 
presija po 1905 m. revoliucijos pralaimėjimo.

Nacionalinės lietuvių kultūros klausimas man, pradedančiam 
rašytojui, atrodė vienas iš pirmaeilių. Dėl ypatingų mano tau 
tos istorijos raidos sąlygų, lietuvių tauta daugiausia buvo vals 
tiečių tauta. Lietuvos valstiečiai tik prieš 50 metų buvo iŠlais 
vinti iš baudžiavos, bet ir toliau kentė carizmo ir dvarininkų 
priespaudą. Kultūrinių vertybių liaudis, kaip man tada atrodė, 
turėjo sukūrusi nedaug, o ir tos pačios ne kiekvienam buv . 
akivaizdžios. Kur tad jų jieškoti, šių kultūrinių vertybių?

Akys nejučiomis krypo į,dvarus. Lietuvoje jų buvo ne 
maža. Jie kaip kokios oazės iškilniai stūksojo savo žemėvaldo 
se, kurių gerai įdirbtos dirvos ryškiai skyrėsi nuo valstiečių lau 
kų. Žvilgsnį traukė ūksminguose parkuose ir soduose paskea 
dę rūmai, iš jų skambėjo muzika, juose vaidenosi paveikslų ga 
lerijos, bibliotekos, archyvai. Dėl to kai kurie iš mūsų jauno 
sios inteligentijos atstovų naiviai apsidžiaugė, kai susiformavus 
buržuazinei Lietuvos valstybei, daugelis iš tų rūmų, vykdant 
šiokią tokią žemės reformą, pateko į praturtėjusių lietuviško 
sios buržuazijos atstovų rankas. Deja, aš pats ir daugiau kitų, 
kuriems šie klausimai rūpėjo, greitai nusivylėme. Dvarų lū 

muose kultūrinių vertybių, pasirodė besą netiek jau daug, o 
naujiesiems savininkams kultūra galvą kvaršinančios proble 
mos nesudarė. Jie šėrė bekonus, plėtė pienininkystę, o lietuvių 
menu, literatūra, muzika, mokyklomis sau galvos nekvaršino ir 
atliekamus litus mieliau skyrė prabangai, kelionėms į užsienių 
kurortus, tik ne nacionalinės kultūros reikalams.

Įžvalgesni iš jaunųjų kritikų greitai pastebėjo, kad lietu 
vių literatūra ir menas įgauna negeistinų bruožų. Literatūrai 
ėmus orientuotis į buržuaziją ir miesčioniją, pradėjo rodytis ne 
sveikų tendencijų ir stačiai blogo skonio reiškinių. Originalinė 
ie literatūroje — dekadentinės nuotaikos turinyje ir įmantiu 
mas išraiškoje, verstinėje — menko lygio romanai ir apsauy 
mai. Bulvarinė spauda, leidžiama vien pasipelnymo tiksiu, 
vaikėsi pigių sensacijų, gadino ir šiaip ne per augštą savo ska. 
tytojų, ypačiai jaunimo, skonį. Tą pat galima pasakyti ir apie 
meną apskritai.

Kaip visas kultūrinis gyvenimas, taip ir literatūra, ir rne 
nas vis labjau ėmė atitrūkti nuo liaudies, o jaunoji buržuazija 
pasirodė nepakankama ir nepatikima jam atrama. Imta kalbeli 
apie literatūros ir meno krizę Lietuvoje. Reikėjo jieškoti ">au 
ių kultūrinių gyvenimo pagrindų, o literatūrai ir menui kitokių 
krypčių, kitokios tematikos, kitikių išraiškis priemonių. Reixc 
jo nuo buaržuazijos ir miesčionijos pasukti į liaudį. Toks po 
sūkis iš tiesų ėmė reikštis dar buržuazinėje Lietuvoje demokra 
liškai nusiteikusių rašytojų kūryboj, ir jo gaivinantis poveikis 
greitai įliejo naujų syvų į visą kultūrinį lietuvių tautos gyveni 
mą. Tokiam posūkiui paskatinimo randame ir ankstyvesniojo 
ie lietuvių literatūroje.

Visų, kam rūpėjo nacionalinės lietuvių kultūros ir litera 
tūros pakreipimas į liaudį, pirmiausia patraukė dėmesį didys s 
XVIII a. lietuvių poetas Kristijonas Donelaitis ir realistinė jo 
ooema „Metai“. Joje vaizduojamas paprastas lietuvių valstie 
čių baudžiauninkų gyvenimas, žmonės, darbai, gamta. Ta 
čiau šiame ištisai liaudiškame kūrinyje randame gausių pašau 
linės literatūros atgarsių. Virgiliaus metrai, klasicizmo ir senu 
mentalizmo didaktika, Tomsono ir Sen-Liambero tematika, bet 
kaipgi originaliai negirdėtai panaudota lietuvių valstiečių bau 
džiauninkų poeto! Tai buvo mums, nacianalinės kultūros jies 
kotojams, tikra revoliucija. Vadinasi, liaudiškoje, Valstietiško 
ie poemoje, kur vaizduojamas žemiausias visuomenės klodas, 
poetas galėjo susisieti su giliomis literatūrinėmis tradicijomis ii 
su plačiu jojo amžiaus literatūriniu gyvenimu! Vadinasi, kur 

darni nacionalinę literatūrą, atremtą į liauaies gyvenimą, mes 
nenutraukėme ryšių su visuotine literatūra, su bendrai žmog’š 
kąja kultūra.

Įsižiūrėjus pasirodė, kad ir geriausi XIX ir XX a. a. lietu 
vių literatūros kūriniai atspindi liaudies buitį ir kad jų autoriai 
vaizdavo gyvenimą iš demokratinių liaudinių pozicijų. Sumintu 
siu tik vieną pavyzdį — lietuvių literatūros klasikę Žemaitę.-' 
Ligi 50 savo amžiaus metų ji vargo kaime, niekuo neišsiskirėu 
ma iš savo kaimynų, neturtingų valstiečių. Tada paskatinta zi 
nomo visuomenininko, tada dar studento P. Višinskio, ji ėmė 
rašyti ir greitai pasidarė populiaria rašytoja. Ji paliko kelis to 
mus savo raštų — ir kilčių raštų! Niekas iki jos nebuvo taip 
giliai įžvelgęs į lietuvio valstiečio sielą, į jo buitį, į visuomem 
nius to laikotarpio santykius. Žemaitė, ryšių su liaudies gyveni 
mu dėka, pasidarė lietuvių literatūros klasike. Tai buvo ska 
tinantis mums, jauniesiems rašytojams, pavyzdys: nuo buržua 
zijos į liaudį! Tuo keliu jau buvo pasukę pažangesnieji lietu 
vių rašytojai ir pasiekė gerų rezultatų. Prieš pirmąjį pasaulinę 
karą, apie 1905 m„ pradėjęs rašyti A. Vienuolis geriausius sa 
vo kūrinius (novelė „Paskenduolė“) parašė liaudies gyvenimo 
temomis. Tarybų Lietuvoje parašęs romaną „Puodžiūnkie 
mis“, jis nusipelnė lietuvių literatūros klasiko realisto vardą. 
Tuo keliu pasuko jaunesnės už A. Vienuolį rašytojų realistų 
kartos pažangesnieji atstovai, pradėję rašyti buržuazinėje Lie 
tuvoje. Iš šios rašytojų grupės minėtini tokie žymūs vardai,e 
kaip, P. Cvirka, S. Neris, A. Venclova, tarybinės santvarkos me 
tais atsistoję pirmosiose lietuvių literatūros pozicijose. Poete 
Salomėja Neris, subtili lyrikė, kūrybiškai giliai pajuto ir savu 
kūrybai panaudojo lietuvių folkloro poetiką ir tematinius mo 
tyvus.

Tuo pačiu metu buržuazinėje Lietuvoje prasidėjo aštri bar 
žuazinio gyvenimo kritika, valymas kelio į liaudį, jos buities, 
jos kūrybos ir kultūros gilesnis pažinimas.

Turtingos šiam reikalui medžiagos jau buvo surinkta 
anksčiau. Lietuvių tautosaka ir liaudies menas atkreipė etno 
grafų ir literatų dėmesį dar XVIII amžiuje. Ne tik patys lie 
tuviai, bet ir kaimyninių tautų mokslininkai, rašytojai, muzikai 
surinko daug gražių lietuvių liaudies kūrybos pavyzdžių —- 
dainų tekstų, melodijų, pasakų, audinių, medžio - išdirbinių. 
Žodinės liaudies kūrybos buvo išspausdinta nemaža rinkinių, 
geriausi liaudies dailės pavyzdžiai buvo išstatyti parodose, sau 
gojami muzėjuose. (Bus daugiau;.
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Mosklo - Technikos naujienos
BULVĖJE GYDOMOJI 

JĖGA
Biochemikas inžinierius B. 

Mansfeldas — jau kelerius me 
tus tiria proteolitinių enzimu 
inhibitorių vaidmenį gyvame 
organizme. Nespecialistui šis 
pavadinimas vargu supranta 
mas. Enzimai — tai medžiagos, 
esančios žmogaus organizme, 
'pavyzdžiui, skrandyje, žarny 
ne, taip pat ir audiniuose. Jų pa 
skirtis — sudėtingas medžiagas 
paversti paprastesnėmis, kurias 
gali organizmas įsisavinti. Pro 
teolitiniai enzimai skaldo balty 
mines medžiagas. O inhibito 
riai — tai veiksniai, tiksliai re 
guliuojantieji enziminius proce 
sus. Sveiko žmogaus organiz 
me turi būti visiška šių medžią 
gų pusiausvyra. Sutrikus nor 
maliam būviui, pasitaiko, kad 
enzimai ima per smarkiai veikti, 
viską suskaldo, audiniai irsta, at 
branda rimti, pavyzdžiui, skian 
džio sienelių, pakenkimai, o 
paskui ir sunkiai išgydoma 
skrandžio opa. Tokiais atvejais 
į kovą turi stoti inhibitoriai. 
Jei jų organizme mažai, jiem:- 
nepavyksta nugalėti žalingos 
enzimų veiklos.

Ar nėra galimybės padėti oi 
ganizmui, dirbtiniu būdu pi 
gausinus jame inhibitorių?

Ėmėsi šios idėjos realiza.i 
mo, mokslininkai spėjo, kad ta 
komasis inhibitorius turi būti 
biologinės kilmės ir jo veikimą.-, 
analoginis žmogaus organizme 
esančių inhibitorių veikimui. 
Pasirodė, kad geriausias buv? 
inhibitorius, gautas iš bulvių. 
Jis buvo pavadintas nihibinu.

Gausūs bandymai parodė, 
kad inhibinu galima gydyti 
įvairiausių rūšių uždegimus, pra 
dedant nuo akių, taip pat užde 
girnų, atsirandančių nudegimų 
atvejais, ir baigiant skrandžio 
opomis, kurių gydymas inlnbi 
nu duoda ypač gerus rezult-i 
tus.

Uždegiminiai procesai gaii 
būti sėkmingai gydomi auti 
biotikais. Jei uždegimą sukelia 
bakterijos, jas gali sunaikinti 
penicilinas. O ką daryti, kai už 
degimą sukelia nudegimas, nuo 
dingos medžiagos? Įšvirkštus 
inhibino, ligai užkertamas ke 
lias.

Bandymai su gyvuliais paro 
dė, kad ši gydomoji priemone 
turi didžiausią reikšmę. Tačiau 
Šių bandymų nepakanka. Pra 
dėtas naujas etapas — kinu 
niai bandymai. Tam taip pat 
prireiks nemaža laiko. Ištyrus 
inhibino veikimą klinikoje, bus 
galima pradėti jo pramoninę 
gamybą.

KAUNO ENERGETIKOS IR 
ELEKTROTECHNIKOS 

institute pradėjo veikti pirmoji 
Lietuvoje elektroninių skaičiavi 
mo mašinų laboratorija, kuriai 
vadovauja technikos mokslų 
kandidatas J. Mockus.

Naujoje laboratorijoje, ku 
rioje dirba išimtinai jauni moks 
lininkai, baigę Kauno Politech 
nikos institutą ir dirbę Mask 
vos skaičiavimo centre, bus 
sprendžiamos elektroninių maš; 
nu panaudojimo sudėtingiems 
apsKaiciavimams atlikti probie 
mos.

RADIJAS SU ŠVIESOS 
BATERIJOMIS

Vokietijoj pradėti gaminti ma 
ži puslaidininkiniai radijo im 
tuvai. Elektros energiją šie apa 
ratai paprastai gauna iš Saules 
arba lempos. Tačiau pakanka ir 
bet kokio šviesos šaltinio (pv ■ . 
laužo), kad jo spinduliai, ap 
švietę fotoelektrinius elemen 
tus, pradėtų gaminti elektros 
energiją. 12 tokių elementų duu 
da 4 voltų įtampą, kurios pilmu 
pakanka šiam radijo imtuvui 
maitinti.

PABĖGIAI IŠ ASBESTO 
IR SILIKALCITO

Geležinkelių tiesimas pareika 
lauja daug miško medžiagos. 
Vien susidėvėjusių ir supuvusiu 
pabėgių pakeitimui kasmet su 
naudojama daugiau kaip 4 mm. 
kubinių metrų geros medienos. 
Dar daugiau jos painia naujų 
linijų tiesimas.

Surasti pigią ir ilgaamžę me 
džiagą, paĮ^giciančią medieną, 
— nepaprastai svarbus dalykas. 
Tokią medžiagą pavyko sukur 
ti dirbtiniu būdu. Ji susideda iš 
silikalcito, i kurio sudėtį įeina 
smėlis, kalkės ir asbesto a die 
kos. Ši medžiaga pavadinta as 
bosilikacitu. Pagaminti iš jos 
pabėgiai praėjo bandymus ir 
pripažinti pilnai tinkančiais.

Šiuo metu Tarybų Sąjungo 
je statomas pirmasis pasaulyje' 
eksperimentinis fabrikas, kuris 
gamins naujuosius pabėgius. 
Perėjus prie asbosilikacinių pa 
bėgių, kiekvienais metais bus 
sutaupoma milionai kubinių 
metrų brangios medienos.

® Plungės lininių audinių fab 
rikas plečiamas. Neseniai su 
montuota dar 15 naujų audimo 
staklių. Verpimo cechuose pa 
galiau įvesti nauji ventiliato 
riai.

9 Pedag oginio instituto nauji 
rūmai atidaryti Vilniuje Neries 
pakrantėje, kur perkeltas insti 
tūtas.

Pranešimas
Pranešu savo tautiečiams ir prieteliams, kad Jūsų patogumui, 

aš atidariau mano
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ URMO SANDĖLIO

ir
VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ IR PALTŲ SIUVYKLOS

SKYRIŲ

3997 St. Lawrence Blv.
TEL. VI2 ■ 5319

KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES 
vardu.

Turiu didelį pasirinkimą visokių angliškų medžiagų vyris 
kiems kostiumams ir moteriškiems kostiumams bei vilno 
nėms suknelėms. Taip pat turiu impilų, paklodžių, skare 

lių ir Įvairiausių medžiagų suknelėms.
Turiu d’deles atsargas iš savo turėtos imonės 
CHILDRENS WEAR & DRY GOODS, 

kurias išparduodu už 50% kainos.
Kadangi importuojame dideliais kiekiais tiesiog iš Anglijos, 

tai galime parduoti su nuolaida 
nuo 25 — 50% reguliarios kainos.

Kviečiame Įsitikinti, kad čia perkant sutaupysite.

SIUNTINIAMS LIETUVON
VISKAS ŽEMIAU URMO KAINŲ 

Kalbame lietuviškai
Mūsų šūkis yra.

1) malonus patarnavimas, 2) geros medžiagos,
3) geros kainos.

Visais reikalais prašoma kreiptis Į mūsų skyrių 
3997 St. Lawrence Blvd.

OSMODE CLOTHING MFG. CO.
KATEX WOOLLENS & TEXTILE CO.

1449 St. Alexander St., kamb. 1114. Montreal. 
Telef.: biznio VI 2-5319; namų VI 9-8020.

Savininkas Ch. Kaufmanas,
buvusio Audinių fabriko Liteks Kaune, Gedimino gt. 5, 

vedėjas per 20 metų.

NOBELIO PREMIJOS LA. . .
Atkelta iš 4-to pusi.

WINNIPEG, Man.
NETIKĖTAS IR STAIGUS „UŽPUOLIMAS”.

Š. m. rugsėjo 20 d. Mečys Sa 
rauskas paskambina telefonu 
K. Strikaičiui, kad 8 vai. vak i 
re būtų namuose, nes turįs pa 
sitarti bendruomeniniais reika 
lais. Kaipgi nebūsi namuose, 
kad tokie reikalai klostosi. Iš 
vargęs dienos vargelius, triūs.a 
si jis po savo kambarį. Reikia 
pasidaiyti vakarienę, nes žmo 
nos nėra, jos dar niekad ir ne 
buvo. Tik staiga prieš 8-tą vai. 
į kambarį įeina moteris.

— Tai ką tu čia dabar „mur 
ki“?

— Na, seniai savo name mo 
terį beregėjau, tur būt velnias 
jau raus mane.

Tik staiga, tuos žodžius išta

rus, į mano kambarį suvirto vi 
sa virtinė žmonių. Ir man kaip 
tam žemaičiui, nors ir aš pats 
toks esu, vis po pora, vis po po 
ra, o ant galo du. Nesupratau, 
kaip žmonių pilna troba suvir 
to. Ką tik buvau išsiviręs gry 
bų, kuriuos su rašytoju J. Pro 
nskum iš p. Butkevičių parsive 
žėva.

— Na, sakau, mielieji, tur 
būt grybų norite? Turiu grybų, 
sausų, neluptų bulvių, rūgus.o 
pieno, na ir vagurklų esu prisi 
rauginęs.

— Gerai, sako moterys, duo 
šen.

Žinoma, aš viską padėjau 
ant stalo, ką tik turėjau. Ir kas,

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC |
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
g SAV. K. KIAUŠAS ir J. SI AUČIULI S
x yra tos srities specialistai su 22 metų praktika %
® Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. y

Lietuviams nuolaida.
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
| Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. |

visų, tačiau nepametusį ryšio 
su žmonija ir sąmoningai ku 
rianti jai. Šiame rinkinyje pa a 
lėliai išreiškiama tremtis žmc, 
gaus žemėje ir poemos, neraa 
dančios savo tikslios formos. 
Poetas šaukiasi lietaus, kuris 
nuplautų visa, kas neskaidru, 
kuris praskaidrintų ir jo kalbą; 
arba jis tikisi, kad sniego badu 
mas ir tyrumas įneš šviesos ir 
jo kaipo kūrėjo dvasion. N rrs 
jis ir ištremtas iš žemės, nois 
jis ir vienišas, jis nori, kad jo 
kūryba jį rištų su žmonija, ku 
rios skausmus ir vargus jis pa 
žįsta ir kartu išgyvena. Žvilgce 
rėję į čia dažniausiai vartojamą 
žodyną, matome, kad poetas 
perėjo per eilę išgyvenimų — 
dabar dažnai pasikartoja žr> 
džiai, išreiškiantys neramume 
ar neviltį. Šalia to, poetas vis 
dažniau ir konkrečiau kalba 
apie savo kūrybos eigą ar poe 
zijos darybos detales. Ir jei 
„Anabase“ jo vyriška energija 
visuomet nugalėdavo visas kliū 
tis, šiame rinkinyje aiškiau pa 
simato formos apvaldymo sun 
kūmai.

Siekimai Į tolį
Sekanti knyga, ,, Vents' 

(..Vėjai“ — 1946) kalba apie 
naujo pasaulio sutvėrimą, pa 
naudojant tuos pačius elemen 
tus, tačiau nepriduodant km c 
jui tokios didelės reikšmės. 
Trys pagrindimai faktoriai: pc 
etas, jo tema ir jo kūrinys a(si

stoja vienodame iygyje. Vėjas, 
su beribe galia, sukuria naują 
egzistenciją, kuri taip pat neap 
rėpiama ir neišmatuojama Tau 
ir žmogus, ir poetas turi pripa 
žinti, jog jie šiame pasaulyje 
nedaug reiškia:
„Aš tave pasvėriau, poete, ir 
atradau, kad tu 
labai lengvas. . .
sako vėjas Betgi be žmogaus 
ir be pasaulio pats vėjas nega 
lėtų egzistuoti, nes neturėtų kur 
pasireikšti. Tokiu būdu jie abi 
pusiškai kuria vieni kitus, ir iš 
šio kūrybinio proceso išauga 
poema. Poetas šin pasaulin at 
eina kaip moderatorius ta.p 
gamtos elementų ir griežtuose 
moksluose paskendusių žmc 
nių:
„Jo paskirtis tarp mūsų: išai.š 
kinti apreiškimus. . .
Ne tai, kas parašyta, bet patį 
daiktą, paimtą 
gyvą visoje jo pilnumoje“. 
Valanda, kurioje sukuriama ge 
riausia poezija, yra didžiausių 
abejonių ir tiksliausio žinojimo 
valanda.

,,Vents" būtų galima pava 
dinti abstrakties epopėja, ku 
rios pagrindinė tema — nuola 
finis judesys. Joje neberandame 
jokių kraštų ar tautybių atspin 
džių — tai universali poezija, 
kuri vis daugiau artėja prie sa 
vo tikslo — abstraktaus grozm.

1957 m. pasirodo Saint-Jomi 
Perse nauja knyga — „Ame.’s“

(„Marios“), kurioje vyrauja ki 
tas pagrindinis elementas — 
vanduo, jūra, marių begalybė 
ir jėga. Ir čia pagrindine ten.a 
lieka nuolatinis judesys ir xei 
timasis. Šios poemos skirsniai 
pavadinti jau visai literatari 
mais vardais, rodančiais, kad 
poetui jo kūrybinis darbas kas 
kart aiškesnis ir neapeinam-s. 
Invokacija, Posmas, Choras, 
Dedikacija. Kalba, kaip ir anks 
tyvesnėse knygose, čia simbolis 
ka, ir pagrindinė mintis vėl tei 
gia, kad tik pilnutiniame žmo 
gaus ir gamtos elementų sus. 
vienijime pasiekiama tiesa. Žmo 
kus, kuris buvo galingas ir tu. 
tingas, poemos pabaigoje irgi 
tai pripažįsta:
„Ir žmogus, dėvįs auksinę kau 
kę, išsirengia iš savo 
aukso didesnei Marių garbei.

Kaip matėme, visa Saint-John 
Perse kūryba pašvęsta pilnatį 
niam visatos darnumui ir ją pa 
slaptingai valdančioms jėgoms 
atrasti ir atskleisti. Visos verty 
bės joje abstrakčios, tad ir jos 
skaitymas bei interpretavimas

mano vaišes valgė, tik moterys, 
bet jos kito nieko nereikalavo 
tik grybų. Grybus suvalgė vi 
sus. Rūgusio pieno tik paraga 
vo, o bulvės liko visos neužka 
ointos.

nėra lengvi. Nežiūrint to, um 
versalinis idealas ir bet kokių 
lokalinių priemaišų vengianti 
kalba ją daro prieinama ir ki 
toms tautoms — beveik visos
Saint-John Perse knygos išveis 
tos į daugelį kalbų.

Saint-John Perse pakėlimu 
į Nobelio premijos viršūnes, 
prancūzų tauta susilaukė dar 
vieno savo tipingo bruožo ap 
vainikavimo. Dar kartą skaity 
tojas nusilenkia prieš augšto m 
telektualinio lygio kūrybą, ku 
rioje aiškus protavimas stato 
mas pagrindine sąlyga, ir Kuri 
tik toje plotmėje pripažįsta gry 
na, tikrai poetinio tobulumo pa 
siekusį jausmą. Įkopęs į šias 
skaidrios, permatomos atmos 
feros pripildytas viršūnes, poe 
tas vibruoja visa savo būtybe, 
nes staiga prieš jį atsiveria tik 
ras, tyras, grožis. Tuo pačiu jis 
priartėja prie mistinio išgyveni 
mo ir dar kartą patvirtina, kad 
riba tarp mistikos ir tikros po 
ezijos labai subtili ir neaiški.

Birutė Ciplijauskaitė.

1 A. NORKELIŪNAS |
g Commissioner of the Superior Court of Montreal
I MONTREAL ENTERPRISES REG D. |

| VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMAS. |

S
 6695—35-ta Ave., Rosemount (katnp. St. Zotique) X

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I BELLAZZI-LAMY, INC
H DO 6-6941 76/9 George St., Ville Lašale. j

g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. Į 
Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.

SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŽIUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. I

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis L
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, | 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, g 

akordeonus, dviračius, maistą ir lt.
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

M. BAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

Po visų triukšmų mane pra 
dėjo sveikinti su gimimo diena 
ir tik tada supratau, kame čia 
reikalas. Klausiu:

—. IŠ kur Jūs sužinojote, 
kad ir aš pats buvau užmiršęs?

— Aaaa o ko rašei į laik.uš 
čius savo „Kelionę pakalnėn“; 
Dabar suūliavosime. Dabar jau 
nebeišsisuksi.

Kartu džiaugsmas, kartu u 
apmaudas ima, bet ką darysi, 
nuo likimo nepabėgsi.

Dabar dėkoju pp. Demerec 
kams, Gusčiams, Noliams, Bag 
dinams, Mažeikai, Dabravob 
kiams, mokyt. Ramančauskai 
su ponia, na ir mano brangiam 
prieteliui Mečiui Šarauskui ir 
kit., o tam gražiam angeliukui 
p. Timmermanienei, kuri teikė 
si paskambinti nakties 1-mą va 
landą ir priminti, kada aš tiiu 
gimęs, nuoširdus ačiū.

Tokių brangių dovanų aš ne 
su užsipelnęs, bet dėkoju manu
bičiuliams, kad manęs neužmir 
šote.

Jūsų,
K. Strikaitis.

— KLB-nės Winnipeg© apy 
linkės valdyba Kanados prem 
jerui J. Diefenbakeriui kalbant 
Jungtinių Tautų organizacijo 
ie, dėl priminimo Chruščiovui 
apie pavergtą Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes, tą patį vaka 
ra, pasiuntė padėkos telegramą 

New Yorką.

— Lietuviai kontraktonai 
Mečys Šarauskas ir Juozą* 
Šmaižys jau baigia statyti tre 
čia bloką apartmentų su 30 bu 
tų, kuriuos mano greitu laiku 
apgyvendinti naujais nuommin 
kais.

— KLB-nės Winnipego apy 
linkės v-bos p.-kas Mykolas Ja 
nuška rugsėjo 29 d. atšventė 
savo vardadienį. Ta proga v- 
bos nariai but o nuvykę jo pa 
sveikinti.

§ Dr. Roman Pniewski j 
d Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose g 
?< Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. a

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
v Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

I SIUNTINIAI NAMIŠKIAM I
y Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. X
$ Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675

U 991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. |

I Baltics Investment Corp. I 
a Autorizuotas kapitalas $ 120.000 |
« prez. 1 Skučas, KA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt.
| Ižd E. Gnganavičiūtė RA 7-4097. M
| Reikalų Vedėjas D. N. Balrukonis, CR 6-5075.

ODE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE j

| M E 7-6727 sav. p. rutkauskas J
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95 APATINIAI
Apsimoka pirkti 

„95” PENMANS, 
nes tai laikys dau
giau metų, augšeiau- 
sios rūšies apatiniai 
baltiniai išausti iš 

geriausių merino siū
lų, garantuoja jums 
apsaugą ir šilumą. 

Beveik 90 metų pa
tyrimo šiame darbe 

garantuoja jums, 
kad tai puikūs ga

miniai. Išausti, kad 
laikytų, nesavrbu, 

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

marškinių ir kelnių.
GARSŪS

Nuo 1868 metų.
95-FO-6

SPORTAS
Atkelta iš 3-čjo pusi.

mo klasė Europoje yra laikoma 
augšto lygio, (1954 m. Vokie 
tija Šveicarijoje iškovojo pašau 
lio meisterio vardą), o pačios 
Miuncheno ir Mannhein.o ko 
mandos, nepi įskaitomos pi u 
silpniausiu pietinės Vokietijos 
futbolo lygos. Užklausiau šalę 
sėdinčio žiūrovo, kame reika 
las. Jis paaiškino, lead stiprus 
lietus, šlapia aikštė, neleidžia 
išvystyti gražaus techniško žai 
dimo, o, be to, abi komandos, 
turėdamos vienodą taškų skai 
čių, kietai kovoja dėl kiekvieno 
kamuolio, dėl kiekvieno įvai 
čio, nes laimėtos rungtynės nu 
kelia komandą (arba Miunche 
na, arba Mannheimą) lentelė 
j e dviem pakopom augščiau.

Miuncheno komanda rungty 
nes laimėjo 5 :2, tačiau kartoju, 
pačiu žaidimu buvau gerokai 
nusivylęs, nes iki 1948 m. teko 
matyti daug geresnių žaidimų

„ALLGEMEINE 
ZEITUNG” REDAKCIJOJE

Pirmadieni, spalio 17 d. nu 
t.arjaij aj/lankyti *4ugsburgo 
„Allgemeine Zeitung“ sporto 
sk. redaktorių ir su juo pasikai 
bėti įvairiais sportą liečiančia,s 
klausimais. I,aikraščio redaKci 
ja ir spaustuvė yra naujose, 
moderniose patalpose, prieašis 
centrinį Augsburgo paštą, neto 
Ii mano viešbučio.

Informacijos dalies vedėjui 
susisiekus su sporto sk. redak

LONDON, Ont.
A. A. VYTAUTO - ANTANO RUPŠIO ŠEIMĄ PARĖMĖ 

AUKOMIS
Butkevičius, T. Joniko. V. Ku , 
dosius, Budreika, po 2 dol. : P. Į 
Blažys, Ručinskas, D. Balaišis, : 
L. Dūda, Rastapkevičius, F. Po 
eitis, L. Kanapeskas, L. Kens 
tavičius, L Katkus, P. Merkys, 
J. Čegys, S. Stankevičius, A. 
Bušma, L. Matukienė, Pargaus 
kas, Galeckas, A. Rudokas, J. 
Laureckas, J. Jauneika, D. Š”r 
na, S. Kačiulis, Rutkauskas, 
Gutauskas, Mikėnai, A. Petka 
po 1 dol.: I. Bercevičius, A. 
Shutz, A. Pekartas, S. Kairys, 
J. Vilinas, J. Rimkus, Miceika, 
Norkus, V. Veiveris.

7 aukotojų pavardės neišskai 
lomos, jų suaukota 14 dol.

Visiems aukavusiems tanu 
nuoširdžiausią ačiū, už tokią 
gražią paramą poniai A. Rep >ie 
nei ir jos vaikučiams.

Ačiū Simano Daukanto Vie 
tininkijos vietininkui, vietininki 
jos skautams — skautams už • 
pravedimą rinkliavos. Taipogi 
ačiū pp. J. Butkui ir P. Gen 
Čiui prisidėjusiems prie rinklia 
vos.

Aukavo 50 dol. E. Cicėnas, 
po 20 dol.: J. Danielius, V. Lo 
pataūskaš, A. Bartkus, P. A. 
DraguneviČiai; po 10 dol.: J. 
Petrauskas, E. Iškauskas, J. Be 
leckis, J. Perminąs, Danielių 
nas, Pociai ir Juodgalvienė, E. 
Petrauskas, A. Kalnėnas, Gon 
čiai, A. Gurčinas, E. A. Byrai, 
E. Gocentas, J. Bersenas, G< 
centas; 6 dol. A. Ragauskas; 
po 5 dol.: J. Butkus, V. Pet 
rauskas, A. Petrauskas, P. Kuo 
sa, O. Janavičius, P. Skvernavi 
čius, S. Navickas, Ažuolinskas, 
P. Petrulionis, V. Gudelis, D, 
M. ■ Ch'ainaiiskai, K. Kudukis. 
K. E, Majauskai, A. U. Šiaučiū 
nas, A. Miškinis, I. A. Švilpa, 
J. Brazlauskas, J. Bendoraitr, 
Kuzma, P. Styga, L. Einion 
tas, Z. Bezas, P. Pajuovis, 5. 
Bendoraitis, B. Uždravis, Tu 
mošai, P. Jokšas, P. Judickas, 
J. Jocyna, F. Statkus, Lapė 
nius, P. Peškarskis, P. Pica, 
V. Babinskas, K. Valaitis, P. 
Misevyčius, Stadauskas, po 4 
dok : A. Petrašunas, S. Zulpa, 
A.. Ratkevičius, E. Dambraus 
kas, po 3 dol.: J. Rasputis, j. 
Narakienė, V. Navickas, Z.

V. Gudelis 
Skautų Rėmėjų Būrelio 

Vadovas.

torium p. Schweinde, liftu pa 
sikėlęs i trečią augštą, buvau 
primtas dideliame jo kabinete. 
Prisistatęs kaip Kanados lietu 
vių laikraščio N. Lietuva, spoi 
to sk. vedėjas, buvau supažiu 
dintas su dviem jo bendradar 
biais — padėjėjais ir gražia 
blondine sekretore. Be abeic, 
redaktorius interesavosi ir Ko 
nados sportiniu gyvenimu, tad 
mielai jam padėjau tame klausi 
me, nušviesdamas jį iš geriau 
sios pusės. Pasirodo, kad p. 
Schweinde yra nemažai girdė 
jęs apie Kanados sportinį gyve 
nimą, o ypač ledo rutulį, tačiau 
yra nusivylęs silpnu jo pas.ro 
dymu Romos Olimpiadoje. I a 
lietėme Augsburgo sportinį gy 
venimą, kur ir lietuviai iki 1948 
m. įnešė savo dalį, rungtyniau 
darni su vietos vokiečių klubais, 
gindami ir jų spalvas. Palietus 
„lietuviškąją pusę“ pabrėžiau 
redaktoriui, kad vokiečiai elgia 
si labai neteisingai, vadindami 
savo spaudoje Sov. Sąjungą at 
stovaujančius lietuvių sportiniu 
kus „Russen“. Į tai savo „tri 

' grašį” įkišo vienas bendradar 
bių (prisistatant jo pavardės 
nenugirdau) pareikšdamas, kad 
šiandieninė Lietuva yra įjung 
ta į SS-gą ir Lietuvos sportinn 
kai yra jos pilieičai. Gal pei 
daug karštai (ir nemandagiai;

tai reagavau, išaiškindamas 
„švabui“, kad jis neskiria pike

Robert Goulet, žinomas Kanados artistas, ir Julie Andrews 
ner-Loewe muzikinėj pjessėj ,,Camelot", kuri statoma Toronte 
centrą. Naujasis Centras talpina savo patalpose Kanados didžiausi ir pasaulyje mo 
dėmiausi teatrą, kuris yra specialiai pastatytas torontiškiams kanadiško bravoro be 
ndrovės. Ji taip pat nusistačiusi subsidijuoti Centro operacijas. Teatro nepaprastai 
plati scena siekia 128 pėuų ilgio, 60 pėdų pločio ir įgalina statyti operas, baletą ir 
muzikines pjeses, kurių ligšiolinis Toronto negalėjo dėl patalpų stokos statyti. Salė 
je yra 3.200 sėdimų vietų, gana žemomis kainomis, žemesnėmis kaip kitouse cent 
ruošė. (CS).

turi pirmaeiles roles L,er 
atidarant O’Keefe

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

f LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
.-.Xra®°W reikalauti mūsų naujai atspe ■ ’’-♦a 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES,
< LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame lificfll Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir “a “ tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 1 7 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI:

1.05 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TjL JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALU Z A

tu:: amumnn rntcinKtanawma

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

tybės nuo tautybės, nurodyda 
mas save pavyzdžiu: nors esu 
Kanados pilietis, tačiau lietu 
vių tautybės. Be to, Lietuvos 
įjungimą nepripažįsta vakarų 
pasaulis ir ar malonu jam būtų, 
jeigu rytinės Vokietijos sporti 
ninkus, N. Lietuvos puslapiu.) 
se, pradėčiau vadinti rusais...

Jis, pastebėjęs savo klaidą, iš 
traukė iš stalčiaus lapą, prade 
damas vardinti Pipynę, Rama 
/įsiskaitę', {Varanauską, Žala 
gaitytę (dalis jų buvo jam pa 
žįstam) iš lengvosios atletikos 
rungtynių 1958 Augsburge 
tarp Vokietijos ir SS-gos) no 
rėdamas visą padėtį sušvelninti, 
tačiau išeinant per duris sus'da 
riau sau vaizdą, kad jo nuomo 
nė ir toliau nepasikeitė: kiek 
vienas SS-gos lietuvis sportinin 
kas paliko „Russen“.

AUSTRAI BIJO ISPANŲ
Šiandieną, vartydamas Aust 

rijos spaudą, pastebėjau jos cit 
dėlę baimę prieš besiartinančias 
futbolo rungtynes su Ispanija 
Tiesa, ispanai pralaimėjo ang 
>ams 4:2, tačiau, buvo lygias, er 
čiu priešu ir laimėjimas atiteko 
vien tik dėl geresnio taktinio 
žaidimo, šlapios aikštės, kokio 
je pietiečiai nėra įpratę žaisti.

SAULT Ste. MARIE, Ont
SĖKMINGAS

Spalio 22 d. mūsų valdyba su 
ruošė pasilinksminimą su šo 
kiais, išgėrimais ir loterija. Pel 
nas paskirtas šalpos reikalams. 
Kiek teko iš rengėjų ir dalyvių 
sužinoti, tai viskas labai sėkmių, 
gai praėję, o tą įrodo ir apie 
90 dol. grynas pelnas. Svečią 
buvę tautiečių net iš Sudburio 
ir Wawos, o taip pat nemaža 
vietinių kitataučių.

Prie gautos už parengimą pi 
nigų sumos pridėjus dar iii.tc 
liavoje belankant tautiečius, su 
rinktus pinigus, būtų visai iu

r— xm——— 

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
P ramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Taip pat, didele staigmena lai 
koma Vokietijos rinktinės lai 
mėjimas Balfaste prieš Irian 
diją (4:3), nes tik prieš keie 
tą dienų, beveik visa vielinė 
spauda favoritu laikė irlandic 
čius. Vienu žodžiu, Austrijos 
iutbolo akys, dabar yra nukreip 
tis prieš rungtynes prieš Ispa 
niją.

Gyvenu 9 km nuo Innsoru 
cko m., kuriame 1964 m. įvyks 
žiemos olimpiada. Pasiruoši 
mai jau pradėti, ir miesto sau 
valdybėje yra iškabintas pia 
nas, paruošiant Innsbrucko 
apylinkes paskiroms rungtims. 
ledo rutuliui, šuoliams su »ii 
dėms, slalomui ir t. t. Dar šiai; 
dien vyksiu to plano pasižiū 
rėti, nes jeigu Dievas duos gy 
venti, numatau 1964 m. žiemos 
Olimpiadon nuvykti.

Šiaip, kelyje, tenka sut’kti 
lengvas mašinas (Opel, Volks 
wagen) vežančias slides. Tai sli 
džių mėgėjai, keliaują į kalnus, 
arčiau sniego, nes apačioje dar 
yra visur žalia, nors lapuočiai 
medžiai, pradeda keisti savj 
spalvą.

K. Baronas.
Austrija-Tirol, 1960 m. spalio 
mėn.

PARENGIMAS
mažai, tačiau, kaip pernai, taip 
ir šiemet, mūsų valdyba, vyk 
dydama apylinkės tautiečių su 
sirinkimo nutarimą, visų pinigų 
neišsiunčia šalpos centrui Kana 
doje, bet didesnę pinigų dalį 
patys tiesioginiai paskirsto — iš 
dalina šalpos reikalams.

TAUTOS FONDUI 
PAREMTI

rinkliavą lankydamasis namuo 
se įvykdė naujas mūsų kolom 
jos Tautos Fondo atstovas, tau 
Lietis Gasperas Povilas. Pažiū 
rjus į aukojusių T. F. sąrašą, dt 
rodo, kad rezultatai patenkina 
mi, tačiau atsiranda ir tokių 
tautiečių, kurie atsisako duoti 
net ir vieną dolerį — tą „man 
dagaus • atsikratymo auką“. 
Štai, mūsų mieste dabar vykdo 
ma vadinamoji „United Appel” 
rinkliava, kur pinigus renka su 
sidėję net keliolika organizaci 
jų. Šios organizacijos numatę 
surinkti šalpos, labdarybės ir R.i 
tokiems reikalams net 304 tūks 
tančius dolerių, šiuo melu jau 
surinkta pet 250 tūkstančių do 
ierių. Jeigu čia neišvengsi ne 
davęs 5 ar 10 dol., tai kodėl sa 
viems lietuviškiems reikalams 
neaukoti? Suprantama, jei žmo 
gus nedirba, serga ar kitokioje 
bėdoje, bet tokių pas mus labai 
retai pasitaiko.

LANKĖSI KUN. A. SABAS
Spalio 25—26 dienomis mū 

sų mieste iŠ Sudburio lankėsi 
mūsų dvasios vadovas ir globė 
jas kunigas A. Sabas, kuris ar 
tėjančių Visų Šventės ir Vėli 
nių dienos proga abi dienas lai 
kė pamaldas ir klausė išpažin 
čių. Pirmą vakarą pamaldose 
dalyvavo apie 50 tautiečių. Vie 
no vietinio juokdario žodžiais, 

Nukelta į 7-tą psl.

A. E. McKAGUE
Barrister and Selicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis. I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperat «

„P A R A M A” I
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— B

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.^ g

Darbo valandos: x

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. $ 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. g 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak, uždaryta, f

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. IToronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
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HAMILTON/
HAMILTONO B-NĖS ŽINIOS

Hamiltono B-nės Valdyta 
ruošia 500 metų Žalgirio mūšoj, 
Tautos ir Kariuomenės šventės 
minėjimą. Minėjimas įvyks lap 
kričio men. 20 d., 5 vai., Lietu 
vių Namuose. Plačiau apie nu 
nėjimą bus paskelbta sekančią 
savaitę.

B-NĖS VALDYBOS 
PADĖKA

United Nations Festivaliu: 
sėkmingai ir įspūdingai prae 
jus, dėkojame tiems, kurie piisi 
dėjo prie tos šventės pasiseki 
mo. Ypatingai mūsų nuoširdi pa 
dėka tenka: mūsų tautinių Še 
kių grupės nenuilstamai ir enn 
gingai vadovei p. Breichmanie. 
nei ir visiems jos grupės šoke 

v-Hs. P. Latauskienei ir p. Iv. i 
lašienei už jų meniškai iškeptus 
saldumynus, kurie puošė lietu 
višką stalą ir savo įdomumu 
stebino žiūrovus.

Dėkoju visiems už paskolin 
tus parodėlei eksponatus, kurie 
buvo tiek įdomūs ir gražus, kad 
ne vienas norėjo ką nors iš jų 
nusipirkti.

Nuoširdžiai dėkojame p. L. 
Skripkutei, kuriai buvo pavesta 
visais lietuvškais reikalais rū 
pintis toje šventėje.

Ham. B-nės Valdyba.
ATEITININKŲ 50 METŲ 

SUKAKTĮ
Hamiltono ateitininkai — jau

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

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

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

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

Hamilton.

nučiai, moksleiviai ir sendrru 
giai — ruošia viešai paminėti 
lapkričio 12—13 dienomis se 
kančia tvarka:

Šeštadienį — lapkričio 12 d. 
6. vai. vak. parapijos saleje vi 
siems ateitininkams ir svečiam 
Vytauto Birietos paskaita ,,Mū 
sų tautiniai uždaviniai trermy 
je“, o 7 vai. po paskaitos, pa 
maldos parapijos bažnyčioje už 
mirusius ateitininkus, po to iš 
pažintis.

Sekmadienį — lapkričio 13 
d. 11 vai. iškilmingos pamal 
dos, kurių metu pamokslą pa 
sakys Federacijos dvasios va 
das kun. J. Kidykas ir bendra 
Šv. Komunija. Jaunučiai ir mo 
ksleiviai ateitininkai pamaldose 
dalyvauja organizuotai ir uni 
formuoti. Po pamaldų parėpi 
jos salėje ateitininkams ir sve 
čiams bendri pietūs. Pietų mc 
tu pagridinį žodį pasakys Kana 
dos ateitininkų krašto pirm. bt. 
Juozapavičius.

3 vai. po pietų toje pačioje 
salėje iškilmingas aktas ir meni 
nė dalis. Iškilmingo akto metu 
žodį tars Ateitininkų Federa 
cijos tarybos pnm. dr. Adolfas 
Damušis. Meninę dalį išpildys 
jaunučiai ir moksleiviai ateiu 
ninkai: Ročesterio, Toronto ’.i 
Hamiltono. Po to jaunimui ir se 
nimui šokiai.

Norintieji dalyvauti bendruo 
se pietuose jaunučiui ir mok.-aei 
vių tėveliai, pavieniai asmenja 
ir sendraugiai ateitininkai y.a 
kviečiami užsiregistruoti iki lap 
kričio 10 d., pas vaidybos n,-, 
rius: p. Latauskaitę 69 Proc 
tor Blvd., telef. LJ 5-7623 ir p. 
J. Picinį, 10 Tisdale St., So., 
tel. JA 9-2888. Suaugusiems 
pietūs vienas doleris.

Nuoširdžiai kviečiame visu.. 
Hamiltono ir apylinkių lietu 
vius, o ypač visus aplink gy^e 
nančius ateitininkus, dalyvauti 
šioje šventėje ir kartu pasi 
džiaugti 50 metų ateitininkijos 
nueitu keliu ir pasisemti jėgos 
ateičiai.

Hamiltono ateitininkai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T A L K A“

Išduodamos paskolos iki $3,000
Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

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

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

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

NIAGAROS PUSIASALIS
RIMTAI SUSITVARKĖ SKAUTŲ RĖMĖJAI

Perėmęs Žalgirio vietininki 
jos vadovo pareigas, B. Simo 
naitis pasiryžo jos skautų vsia 
lą pagyvinti. Kiekvienas dar 
bas yra reikalingas lėšų. Vi? 
nintelis lėšų šaltinis yra skau 
tai rėmėjai. Todėl jam kilo mm 
tis visus skautų rėmėjus apjung 
ti į vieną skautų rėmėjų būielį. 
Toks rėmėjų būrelis savo veik 
loję būtų daug efektingesnis ; 
pajėgesnis, nes ir lietuvių prie 
žodis sako: „Kai du stos, visa 
dos daugiau padarys“. Be to 
skautų vadovybei būtų daug 
lengviau ir sklandžiau dirbti su 
vienu būreliu, negu su paskirais 
asmenimis. Tam reikalui >š b,i 
vusio Wcilando būrelio buvo iš 
rinkti Jrys atstovai į jungiamo 
būrelio valdybą: V. Biliūnas, 
K. Stankevičius ir J. Paužuo 
lis. St. Catharines būrelis nau 
jų atstovų į naujojo būrelio va1 
dybą nerinko, o įgaliojo būva 
šią būrelio valdebą. Niagaia 
Foils atstovė — V. Gudaitienė.

Spalio 23 d. Biliūno ūkyje nu 
nėtieji atstovai susirinko posc 
džio tikslu sudaryti rėmėjų bū 
relio valdybą ir nustatyti da. 
bo gaires. Pareigomis pasiskirs 
tyta šiaip : pirm. K. Jasevičius, 
vicepirm-ke — V. Gudaitienė, 
sekr. J. Alonderis, kas. J. Dal 
norą, parengimų reik. K. Stan 
kevičius, spaudos reik. J. Pau 
žuolis, ūkio reik. V. Biliūnas.

V-bos kadencijos laikas — 
vieneri metai. Nutarta paprašy 
ti buvusią St. Catharines skat, 
tų rėmėjų būrelio revizijos ko 
misiją savo kadenciją piatęsl. 
iki minėto būrelio valdyous ka 
dencijoš galo. Būrelis pasiv.ai.

WELLAND, Ont
IŠ B-NĖS VALDYBOS VEIKLOS

Ar nauju rūbu besipuošiantį 
pavasarį ir derlių brandinančiu’ 
vasaroj, ar geltonais lapais, lyg
mirties skraiste, besidangstantį 
rudenį, lietuviškas gyvenimas 
šioje apylinkėje nenustoja pul 
savęs. Jis negali sustoti, ne tik 
pageltusiais įvairiaspalviais vai 
siu sodais išpuoštame Niaga 
ris pusiasaly bet ir, kiekvienoj 
Kitoj lietuvių kolonijoj. Per 
daug arti lietuvių tauta yra pi<e 
slenksčio būti ar nebūti, todėl 
bet koks snūduriavimas ją ai 
tintų prie nebūties.

Apylinkės b-nės valdyba, lea 
guodama į pasaulinių jvykiU 
raidą, pasiuntė padėką minislc 
riui pirmininkui p. Diefen'ua 
ker, priminusiam Lietuvą ir ki 
tas Pabaltijo valstybes Jungti 
nių Tautų asamblėjoje, sąrišy 
je su Chruščiovo skerėčiojim si 
dėl kolonializmo. Premjera^ 
gavimą pranešė atskiru laiŠKu.

SUSITVARKYTA SU 

no ,,Žalgirio Vietininkijos Skut- 
tų rėmėjų būreliu“.

Valdyba artimiausioje ateity 
je nutarė kreiptis į Crowiando 
Hotelio savininkus pp. Sinkus 
ar jie nerastų galimumų leisti sa 
vo hotelio salėje DŪrehui 
ruošti šokių vakarus. N U tai ta 
prieš gavėnios pradžią suruošti 
didesnio masto meno vakarą. 
Tam vakarui meninę programą 
atlikti numatyta atkviesti J. Ka 
zėno vadovaujamą oktetą Cič 
Vtlande. Toks didesnės apim 
ties vakaras duotų progos susi 
tikti iš įvairių vietų lietuviams r 
pasigėrėti lietuviška daina.

Numatyta būreliui parucv: 
statutą. Jį paruošus, šaukti v. 
suotinį susirinkimą statuto pri 
ėmimui. Statutas paruoši i pa 
vesta K. Stankevičiui.

Posėdis praėjo darbingoj nuo 
taikoj ir pasiryžimu ateities dai 
bams išlaikyti mūsų jaunimą l.w 
tuviais. Būrelio V ba.
NIAGAROS PUSIASALIO 
PARENGIMU REGISTRĄ 

CIJOS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS NR. 5

Einant susitarimu, praneša 
ma visuomenės žiniai, kad nau 
jai užregistravo parengimą N.a 
garos pusiasalio lietuviai para 
pijiečiai, kurie Naujųjų Metų iš 
vakarėse, š. m. gruodžio 31 die 
na, prancūzų parapijos saley., 
Welland, Ont. rengia savo 
klebonui Tėvui Barnabui. OF 
M. 50 metų sukakties proga 
viešą pagerbimą. Ypatingai pa 
rengimų rengėjai prašomi į tu* 
atkreipti dėmesį. Komisija- 

nio amžiaus vaikų tėvais, kurie 
pageidavo, kad mokyklai bū 
tų parūpintos kitos patalpos. 

Pasiruoškite 
besiartinančiai 

žiemai!
N E B E D E L S K I T E ! UŽSISAKYKITE

Kai kurie pareiškė, kad atsisa 
kysią vaikus leisti, jei nebus su 
rasta sveikatos atžvilgiu tinKu 
mesnė vieta. Be to, praeitų me 
tų patalpa negauta. Pagrindinai 
tą leikaią apsvarstyti, valdyba 
sušaukė tėvų susirinkimą, kuua 
me išrinktas komitetas: A. Ce 
pūkas, J. Tamulėmenė ir J. 
Kutka. Tėvų komitetui pagei 
dalijant, kun. kleb. Mikalaus
kas sutiko šeštadieninę mokyu. 
lą paimti savo globon ir joje 
mokyti. B-nės valdyba tam nu 
tarimui pritarė ir linki kunigui 
klebonui Mikalauskui sėkmės 
lietuvybės išlaikymo darbe.

MŪSŲ PARENGIMAI
Wellande, Crowiando hole 

lio salėje kas šeštadienį vyksta 
šokiai. Juos surengia įvairius 
kitataučių organizacijos. Dėka 
lo hotelio savininkų, pp. Sinkų, 
aktyvumo lietuviškame visuo 
meniniame darbe, ta sale pasi 
naudoja ir lietuvių organizaci 
jos. Kai šiuo laiku, gal dėl r.ū 
sų lietuvių susenėjimo, paren 
gimuose vis mažiau turime lie 
tuviškos publikos, nuomoti di 
desnes sales yra rizikinga, nes 
dažnai rengėjai išeina lygiomis 
arba net su nuostoliais. Suruoš 
ti parengimai minėto hotelio oa 
lėje, dažniausiai duoda pelno, 
nes į juos atsilanko daug kiia 
taučių, tik gaila, kad mažai ctl 
na lietuvių ir. lenką' raudonuoti 
prieš kitataučius, kurie pakiliu 
šia, kodėl taip maža pačių ren 
gėjų - lietuvių.

Spalių 22 d. Wellando apyl. 
b-nės valdybos suruoštame pp. 
Sinkų hotelyje parengime daly 
vavo gražus būrys ir lietuvių. 
Buvo iš Niagara Falls, Buffalo 
ir, net iš tolimesnių kolonijų.

LaSalle, Que.

kaip Toronto buvę wellandie 
čiai pp. Eižinai su savo bičių 
liais. VI. Eižinas, dabar turįs 
krautuvę Dundas St. 996. prieš 
'švykdamas į Toronto buvo apy 
linkės v-bos pirmininku. Paren 
gimė dalyvavo ir Ontario pro 
vincijos parlamento atstovas 
Mr. Ellis Morningsar, kuris 
draugiškai praleido laiką lietu 
vių tarpe. Mr. Morningstar Kt 
lėtą kartų yra pasakęs kalbas 
lietuviškuose subuvimuose. Pa 
rengimas davė gražaus pelno, 
nuoširdi padėka atsilankiu 
siems. J, P.

SAULT STE. MARIE...
Atkelta iš 6 psl. 

mūsų kolonija tinkanti ir „prie 
tanciaus (atseit linksmintis) ir 
prie ražančiaus!...

DARBO REIKALAI
Tuo laiku kai visoje Kanado 

i e turime lekordinį bedarbių 
skaičių, mūsų mieste darbo rCi 
kalai kol kas visai neblogi. Žino 
ma niekas negali atspėti, ką at 
neš artėjanti žiema, o yra ir 
tokių liūdnų pranašų, kurie sa 
ko, kad sekančią žiemą visa a. 
Amerika pergyvens didesnio 
pobūdžio ekonominį atoslūgi, 
o kaip ištikrųjų bus, tai pagy
vensime — pamatysime.

Kiti pažymėtini didesni mLs 
to įvykiai yra aerodromo sta 
tybos užbaigimas, pradėtas "ta 
tyti 20 mil. dol. tiltas, kuris su 
jungs kanadišką ir anjerikįetiš 
ką Sault Ste Marie miestus n 
baigta plento statyba, kuris sų 
jungs mūsų miestą su Wa\V?< 
miesteliu (145 mylios nuo mu 
sų miesto). Korespondentas.

Port Arthur ir Fort William, Out.
MŪSŲ APYLINKĖ

yra gavusi laišką iš min. pnm.
Diefenbaker. Jis asmeniškai 

’Jsakė į mūsų laštą jam sąryšy 
su jo kaiba, pasakyta Jungtine 
se Tautose. Taip pat prisiuntė 
jo kalbos 1 egzempliorių mūsų 
reikalams.

— Kun. Kulbis, grįždamas iš 
Vakarų Kanados, tiumpam lai 
kui buvo sustojęs Fort William. 
Gaila, kad negalėjo pasilikti čia 
nors kiek ilgiau.

— Pp. Radzevičiams ir visai 
pp. Mitalų šeimai reiškiam? 
nuoširdžiausią užuojautą dėi ju 
brolio Jono Mitalo netikėto 
mirties.

Albertas Braumanas
pakeltas į 58 Campės firmano 
etatą. Džiaugiamės lietuvio iai 
mėjimu ir linkime jam geriau 
sios sėkmės. Jis padeda daug 
lietuviškai veiklai.

MOKYKLA
Artėjant mokslo metų pra 

džiai, b-nės valdyba susirūpin, 
šeštadienine mokykla. Tuo rei 
kalu buvo tartasi su mokykit

1S-W-0

CRISS X CROSS
Patent. 1945

KELNAITĖS VYRAMS
IR BERNIUKAMS

Spec, paruoštos šveln. 
prilaikymui - patogiu 
elast. juosmeuiu-pat. 
„KRYŽMINIU X“ 

priek., glaudž. pa
gulančios, geriaus 
šukuotos medviln.
Ilgam neš., lengvai 
skalb., nereikaliii 
ga laidyti. Apa

tiniai prideri
nami.

Sužeisti lietuviai darbuose:
p. H. Poškus, p. Baltonis, p. v. 
Radauskas, p. V. Bružas, p. 
Marijonavičius dar lebesigydo. 
Linkime visiems geriausios svei 
katos ir greito sustprėjimo.

— P. J. Krupaitis rūpestin 
gai pradėjo rinkti solidarum.i- 
-nario mokestį. Ačiū. Lietuviai 
išsklaidyti plačiose apylinkėse, 
dauguma jau užsimokėjo nariu 
mokestį. Tas mokestis, 2 dol., 
yra mažas, bet jo užsimokeji 
mas yra be galo didelės reikš 
mės. Iš tos sumos 80 et. ema 
centro valdybai, kuri ir teturi 
šį pajamų šaltinį visiems reiKl 
lams. Kultūros fondui eina ši) 
cl. ir 80 cl. lieka apylinkės ka 
soje.

— Paukš'is ir p. Paukštienė 
susilaukė dukrelės.

Laiminguosius tėvus sveiki 
name ir linkime gražiai išaugin 
ti jaunąją kartą.

— Pp. Jonaičiai, veiklus lie 
tuviai, išsikėlė iš Fort William. 
Suruoštos išleistuvės. Palydėti 
į stotį. Mes linkime jiems gc 
riausios sekinės naujose apys 
tovose.

— J. Kriščiūno žmona su vai 
kais praleido vasarą Vokietijoj.

— Mūsų korespondentė Gied 
rė Mitalaitė lanko specialius 

,kursus Toronte. E.

COKE
ANGLIS

ALIEJŲ
DAR ŠIANDIEN PAS VIENINTELĮ LASALLE VISŲ RŪŠIŲ KURO PREKYBININKĄ

SKAMBINKITE

DO. 6-0515
šeši sunkvežimiai

JŪSŲ DISPOZICIJOJE SKUBIAM PRISTATYMUI — LAIKE VIENOS VALANDOS.

SUDAROME SUTARTIS

CENTRINIAM ŠILDYMUI

IR PEČIAMS

AUTOMATIŠKO TIEKIMO

Teiraukitės mūsų

sistemos.

BROS
288-1st AVENUE LASALLE
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Metinis Hazaras N. Pr. Seselių naudai
įvyks š. m. lapkričio rnėn. 12 d. nuo 3 vai. p. p. iki 9 vai. vakaro § Veiks kavinė, bingo, ruletė, turtinga loterija, laimės ratas, įvairių namų

ir § reikmenų išparda vimas ir daug kitų įdomybių.

lapkričio mėn. 13 d. nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. vakaro Seselių namuose. i Visi montrealiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti. N. Pr. Sės. Rėmėjų Būrelis.

mont’Sreal
PAGERBTAS LIETUVIŲ SIMPATIKAS 

PROF. BOURGEOIS
7.30 v. v., pp. Papaurėlių bute, 
5309 Churchill St., Rosemount, 
įvyks svarbus studentų susiliH 
kimas. Programoje: pereitų mt. 
tų veiklos apžvalga, naujos vai 
dybos rinkimai ii Dr. Ilonos 
Gražytės paskaita bei diskust 
jos; po to alutis ir dainos. Visi 
studentai ir bičiuliai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Valdyba.

BANKO „LITAS” 
VALDYBOS

posėdis įvyks sekantį sekmadic 
nį, lapkričio 13 d., 8 vai. 30 
min. ryto banko patalpoje, prie 
Aušros Vartų parapijos salės.

Ryšium su posėdžiu, banko 
skyrius Rosemounte tą sekma 
dienį nebus atidarytas.

Pr. Rudinskas, Sekretorius.
TAUTOS FONDO

Montrealio skyriaus naujoji vai 
dyba turėjo savo pirmąjį po.,c 
dį. Pasiskirstyta pareigomis:

Pirm. Br. Staškevičius. 658 
—2 Ave, Verdun, P. Q. Telef. 
PO 9-1557.

Kasininku K. Otto, 607 Ge 
raid Ave., LaSalle, P. Q. Telef. 
DO 6-8685.

Narys M. Šulmistras, 7603A 
Bioadway, LaSalle, tolei. DO 
6-9976.

Tame pat posėdyje dai bu. o 
svarstomas ir tinkamas pasiruo 
Šimas artėjančiam sekančių mc 
lų pradžioje Tautos Fondo va 
iui. Naujoji valdyba taip pat 
kviečia visus Montrealio ir apy 
linkių lietuvius, pritariančius 
šiam laisvinimo reikalams lėšų 
telkimui, aukoti ir dabartiniu 
metu. Valdybos nariai yra pasi 
ruošę aukas priimti kiekvieni, 
metu.
• Siegram spirto varykloje iš 
aiškinti 43 asmens, kurie savi 
nosi spiritą. Visi jie atleisti iš 
darbo ir patraukti teismo aisa 
komybėn. Lietuvių jų tarpe ne 
ra.
• P. Aneliūnienė serga, gydo 
ma ligonienėje.

Irena ir Petras Lukoševičiai, 
augštai vertindami prof. Borge 
ois dideles simpatijas lietuvia 
ms ir prisimindami, kaip šis 
kultūrininkas savo melu ap't 
Lietuvą ir lietuvius skaitė per 
Montrealio radio paskaitas, 
kaip organizavo koncertus, ku 
riuose dalyvavo St. Gailevi 
čiaus vedamas Montrealio lietu 
vių choras ir op. sol. E. Karde 
lienė, kaip ir kiti lietuviai, piu 
fesoriaus pastangomis, turėjo 
radio paskaitų bei lietuviams 
svarbių datų bei švenčių mir._ 
jimus, o taipgi ir kaip savo a.: 
menišką bičiulį, — šeštadienį 
suruošė gražų prof. Bourgeois 
priėmimą, kurin buvo pakvies 
tų ir lietuvių. Prof. Bourgeois 
dabar jau yra pensininkas.

METINIS BAZARAS
Nek. Pr.. Seselių naudai jau si 
savaitgalį. Daug gerų ir nuo 
širdžių ponių savo darbu ir nu 
kom prisidėjo prie šio bazaro 
surengimo. Didelis skaičius 
montrealiečių aukojo daiktais ii 
pinigais. Bet yra dar labai daug 
mielų lietuvių, kurių aukos ir 
paramos laukia seselių namai. 
Iki bazaro yra dar kelios die 
nos ir reikia tikėtis, kad nelik., 
nė vieno montrealiečio, neatsi 
liepusio į šį Seselių prašymą. 
Kaip jau visi žino, Seselės dil
ba mūsų kolonijoj ir tik šį vie 
nintelį kartą metuose pasibel 
džia į mūsų dūris, prašydamos 
naramis. Būtų gražu ir sveikinti 
na, kad mūsų prekybininkai 
ir visi seselių geradariai pasi 
naudotų šia proga ir savo au 
kom paremtų seselių darbus.

Šio bazaro pasisekimas pri 
klauso nuo visų montrealiečių 
nuoširdžios talkos ir skaitlingo 
dalyvavimo.

DĖMESIO, STUDENTAI!
Lapkričio 12 d., šeštadienį,

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

7—9 p. m.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. rn.

PO 7-3175 ; namų DO 6-9582.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. M A L I S K A 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 1 1 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

i
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. |

4 Notre Dame St. E. $ 
Suite 901

UN 1-8933

ADVOKATE S
JOSEPH P. MILLER,

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

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

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

DivE.Aiiflriiknii is
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Tel.:
Namie 2654 Hogan

Pel.: LA 5-7023, 7-9 v

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

B. A„ B. C. L.
215 St. James West, 

7 augjias.
AV 8-3115.

Vic Stropus 
White Rose Service Station

Naujai atidaryta Service Station 
Gazolinas ir automobilių taisymas.

Lietuviams 10% nuolaida už taisymus.
Esu baigęs automobilių taisymo mokyklą — 
reikalui esant galiu parodyti pažymėjimą. 
Maloniai kviečiame užvažiuoti pas mus.

Viktoras Stropus ------------ Teofilius Subačius

9000 Pie IX Blvd. RA 1-2347

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Besiartinant šv. Kalėdoms, 
pagal gražią lietuvišką ir krn<š 
čionišką tradiciją, parapijos ku 
nigai lanko savo parapijiečius. 
Kaip mes jau visi žinome. Auš 
ros Vartų parapiją sudaro visi 
lietuviai katalikai gyvenantieji 
į vakarus nuo St. Laurent gat 
vės. Taip sutvarkė J. Eni 
Montrealio Arkivyskupas Kai 
dinolas Legei. Pagal pageidavi 
mą Jo Eksc. St. Jean Vyskupo, 
mūsų parapijos globai priklau 
so lietuviai katalikai gyvenantic 
ji ir St. Jean diecezijoje. Be to, 
Jūsų aukos kalėdojantiems ku 
aigams vra skiriamos parapijos 
kunigų išlaikymui, nes dėl dar 
esamos A. V. parapijos finansi 
nės padėties, parapijos kunigai 
už patarnavimą parapij ii, ally 
ginimo negauna. Savaime aiš 
ku, kalėdojantieji kunigai in> 
lai priims ir parapijos nario m„ 
kestį bei aukas A. V. bažnyčios 
statybos skoloms mokėti.

Tėv. J. Borevičius, Verdun, 
antradienį 4 ir 5 Avė.; trečia 
dienį ir ketvirtadien: 6 Avė, 
penktadienį: Champlain Blvd.

Tėv. j. Ar-nauskas. LaSalle: 
antradienį i Avė.; trečiadienį 
2 Avė.; ketvirtadienį ir penk

E. WASYLYSHEN 
Calvert Distillers Ltd.

1529 Sherbrooke St. W.
WE 5-2451; namų DU 9-7065

PARDUODAMI BALDAI;
Dviguba lova ir bufetėlis, valgo 
mojo setas, chesterfield ir kiti 

smulkūs daiktai.
124 Claremont, 
Tel. CR 2-3007.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

5290 — 16 Ave, Rosemonte.
Susižinoti telefonu RA 9-6680

Raštinė: LE 4-4451

IŠNUOMOJAMAS 
butas

Ville St. Michel, 
9251 — 15 Aveį 

4% kambariai, be šildymo, 
naujame name, moderniška 

prausykla, balkonai; arti auto 
busas. krautuvės, mokyklos u 

bažnyčios.
$ 50 — 65 mėnesiui.

Tei. DA 2-7923

PARDUODAMAS 
5 kambarių bungalow 

tik $ 51.— 
mėnesiui.

Skambinti CR 6-3522

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

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

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

SVARBUS PRANEŠIMAS
Daugelis lietuviu vaikų nega 

Ii lankyti šeštadieninių mokyt: 
ių tiktai dėl to, kad sunkiai 
sprendžiasi transportacijos klaa 
simas. Tačiau pasisekė susitari 
su kompanija, kuri turi mokyk 
lų autobusus ir sutinka mūsų 
vaikučius šeštadieniais vežioti į 
mokykla. Sąlygos: Vaikas pa 
imamas iš namų ir atvežamas 
prie mokyklos durų, o po pamo 
kų vaikas parvežamas namo ir 
perduodamas tėvams. Kama: 
už vieną vaiką 50 Ct„ jei bus 2 
vaikai, už antrą tiktai 25 ct., u 
trečias vežamas visai nemoka 
mai. Tuo suinteresuoti tėvai 
prašomi skambinti CL 4-1438 
L. Giriniu!. Šis planas taikomas 
visiems, kieno vaikučiai lanko 
Rosemounto šeštadieninę mo 
Kyklą.

KLK 
ruoštas 
puikioje 
turtinga 
vos gautų rankdarbių paroda. 
Ją atidaryti dr-jos pirm. p. Vii 
činskienė pakvietė AV kleboną 
T. J. Borevičių, S. J. Joje bit 
vo matomi įvairūs medžio 
dirbiniai — inkrustuotos dėžu 
tės, smuikeliai, peleninės, juos 
ros, staltiesės, daugybė gintai o 
■ šdirbinių — apyrankės, auska 

MOTERŲ DR-JOS 
rudens balius praėjo 
nuotaikoje. Ypatingai 
ir graži buvo iš Lietu

kė M. Gaputytė ir M. Lukošie 
nė. Gaila, kad tokia gražia pa 
rodą negalėjo pasigėrėti ir ka 
nadiečiai. Svečius skaniai pavai 
Šino prityrusios šeimininkės, ku 
rioms vadovavo p. Vaičekaus 
kienė. Stalus rūpestingai ap 
tarnavo p. Al. Mališkienės va 
dovaujamas jaunimas —■ N. Jau 
niūtė, S. Kuncevičiūtė, L Per 
rauskaitė ir p. Svotelytė. Bule 
tą skmingai tvarkė J. Adomonio 
nė ir V. Gražienė. Grojo puikus 
orkestras. Buvo gausi loterija, 
tvarkoma V. Piešinienės ir p. Si 
nienės.

Svečių tarpe buvo matom; 
ir iš Quobec'o atvykęs p. Vabo 
lis su ponia prancūze. i.
tadienį 3 Avė.

Tėv. St. Kulbis, Cote St. 
Paul: Lamont, St. Jogues, Ma 
zarin, Hurteau, Dumas ir d

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

GURČI N AS 
Curatteau

Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260 

Montreal.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

KARIUOMENĖS ŠVENTEI 
RUOŠTI KOMITETAS,

kurį sudaro Apylinks v-bos, ku 
rėjų-savanorių, šaulių ir karių 
atstovai, tuiėjo posėdį. Aptarus 
šventei pasiruošimo darbus, nu 
statyta ši piogiama: 1. KaralL 
nės himnas, 2. Vėliavų įncši 
mas, 3. Atidaromasis žodis, 4. 
Poema „Skaidrys“, kurią, aiški 
nant J. Jankaičiui, išpildys ot. 
Ramanauskas. VI. Rukšys ir j. 
Zavys. Be to, programoje eta 
lyvaus solistė V. Žemelyte n 
muz. St. Gailevičiaus vadovai, 
jamas vyrų choras ir kvartetas.

Abiejose parapijų bažnyčiose 
11 vai. bus laikomos pamaldos 
su pritaikintais šventei pamoks 
lais. Kūrėjai - vasanoriai, sau 
iiai ir skautai su savo vėliavo 
mis pamaldose dalyvauja šv. 
Jono bažnyčioje, kurioje piie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
naminklinės lentos bus page, b 
ti mūsų žuvusieji karžygiai.

Tą dieną prie abiejų bažiiy 
čių, kaip ir kasmet, kūrėjai - sa 
vanoriai darys rinkliavą laisvėm 
kovų invalidams sušelpti.

Kaip jau anksčiau pranešta, 
šventės minėjimas įvyks lapun 
čio 20 d., 4 vai. 30 min. Pusike 
limo parapijos salėje.

Laukiama gausaus visuoni 
nės atsilankymo.

VĖLINIŲ MINĖJIMAS

abiejų parapijų bažnyčiose 
vo įspūdingai atliktas. Šv. 
no bažnyčioje per mišias gra 
žiai lietuviškas be; lotyniškas 
giesmes giedojo kapel. kun. Pa 
cevičiaus suorganizuotas ir jo 
vedams mišius mergaičių ir ber 
niūkų choras, Prisikėlimo baž 
nyčioje naujo vargonininko ku 
nigo B. Jurkšo vedamas choras 
įspūdingai giedojo ati.ardamas 
klebono Tėvo Placido gedulin 
gas melodijas ii prasmingas vė 
linių dienai pritaikintas giesmes 
,,Diena rūsti“ žodžiams.

Abi bažnyčios buvo perpildy 
tos atsilankiusiais. Daugelis pri 
siminė artimuosius, bolševikų 
nukankintus arba tremtyje žu 
vusius tolimuose Sibiro pusi y 
nuošė.

VERTINGAS FILMAS
Šiuo metu Towne Cinema k< 

no teatre eina jau moderniu 
filmo klasiku tapęs garsėjančio 
švedų menininko Bergmann fu 
mas „Laukinės braškės“. Fil 
mas mūsų labai rekomenduoja 
mas visiems suaugusiems, jų 
žmogiškos patirties praturtini 
mui.

i ,VYČIO” FUTBOLININKAI 
užbaigė sezoną sužaisdami su 
suomiais 1:1. Įvartis J. Vėly

LJU
Jo

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

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

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

MASSON FURS
i K. GUDŽIŪNAS IR 

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
WHK»w»m»nnnmngm»HiniiiiHm

RAčKAUS DARBŲ 
PARODA

Autografinių spaūsdinių nuo 
stiklo parodą buvo suruošęs
G. K. Račkus Picture Loan So 
ciely galerijoje. Išstatyti 24, 
praktiškai imant, abstraktūs 
darbai, cituoją jo paskutinio 
meto tapybą. Spausdinių Kai 
nos tarp 45—135 dol.

MIESTO GALVOS
RINKIMAI

Nors miesto burmistro - ma 
joro rinkimai bus dar tik giltu 
džio mėnesį rinkiminė Kampa 
nija jau daoar įgauna dideli 
įkarštį. Kandidatų yra trys: da 
baltinis burmistras N. Phillips, 
moteris J. Newman ir visokio 
mis kombinacijomis miesto 
transportacijos komisijoje IIC 
pasižymėjęs A. Lamport. Pasta 
rasis, būdamas didelės energi 
jos žmogus, ir sukelia didžiau 
sį triukšmą. Jeigu būtų išrink 
tas, jis visų pirma kovotų prieš 
naujos rotušės statymą pagal 
tarptautiniame konkurse atiink 
tą projektą, nes tai perbrangu, 
o jam grožis nesvarbus. Tai tik 
ras masės politikierius. J. New 
man, nors ir turi daug gerų pro 
jektų, juos tik moteriškais jaus 
inais, o ne tvirtais planais gal 
vojantis įvykdyti.

Dabartinis burmistras, lietu 
viams gerai pažįstamas, Nath 
an Phillips, konkurentų kalti 
namas per ilgą laiką nedaug Ką 
teatsiekęs. Betgi pamirštama, 
jog Phillips laikais buvo sutvar 
kyli mieso parkai, įvesti vieši 
koncertai, jo iniciatyva praves 
tas miesto rotušės projekto kon 
kursas, davęs pirmaeilį projeK 
tą, kuriam jau ruošiami stat> 

ns planai. Be to, N. Phillips 
moka bendrauti su žmonėmis, 
visuomet atsilanko į lietuvių 
svarbesnius subuvimus ir sakosi 
esąs pagal tėvus kilme iš Lie 
vos. Taigi lietuviams ir visiems 
europietiškos galvosenos bal 
suotojams turėtų būtį aišku už 
kurį pabalsuoti.

Beje, visi trys kandidatai 
pasisako už leidimą sekmadic 
niais veikti kinams ir kitoms pi a 
mogoms. Tuo klausimu bus bal 
suotojų plebiscitas. — a.

KULTŪRINIAI FILMAI

Lapkričio 4 d., penktadieni-" 
vakare per Liet. Namų suruo 
tą alutį buvo rodomas kultūr. 
nis filmas iš Kanados žiemos 
sporto gyvenimo ir kitos jdo 
mybės. Be puikių Kanados kiaš 
to vaizdų, buvo parodytas laši 
šų (salmon) žuvų per kriok 
liūs keliavimo ir jų žvejojimo 
vaizdas. Panašių kultūrinių iii 
mu žadama rodyti ir, dažniau.

s ‘ '

L a s a 1 1 e, puikus 
naujas 3 šeimų 

namas.
9 Avenue.

Viens 5 ir 2 po 3 kambarius, 
butai. Aliuminijaus langai, 
geriausios rūšies šildymo 

sistema, visi dideli kambariai.
Įmokėti tik $ 5.000.
Teirautis VI 2-8501.

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

paskirus objektus N. L., T. 2., 
Star, La Press.
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