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Naujas Maskvos satrapų smurtas
SOVIETINĖ DIKTATŪRA KĖSINASI Į SKANDINAVI 

JOS VALSTYBIŲ LAISVĘ IR NEPRIKLAUSMYBĘ 
Chruščiovas kartoja Stalino „žygdarbius“ prieš silpnesnius 

savo kaimynus. — 
Konge vyksta taip pat smurtas

SUOMIJA, kaip silpniausis 
Rusijos kaimynas, yra numaty 
ta pirmąja nepasotinamos dik 
tatūros auka. Suomija gavo Ru 
sijos diktatorių notą, kuri pri 
lyginama ultimatumui ir kuris 
visai yra panašus į 1940 me 
tais Pabaltijo valstybėms įteik 
tąjį, kurio pasekmėje Pabalti 
jo valstybės buvo okupuotos, 
pavergtos ir kolonizuojamos lig 
šiol.

SUOMIJAI, KAIP IR PA 
BALTI JO ĮVALSTYBĖJMS, 

GRESIA SOVIETINĖ 
OKUPACIJA.

Dėl to susirūpinusi ne viena 
Suomija. Sekantis Maskvos dik 
tatūros žingsnis, jau nužymėtas 
ultimatume Suomijai, yra Šve 
dija, o po to, arba lygiagreta, 
kad ir Norvegijai.
ŠVEDIJA dėl to labai susirū 
pinusi ir, kaip neoficialiai Kai 
bama, skelbianti atsarginių mo 
bilizaciją.
AR IŠ MASKVOS ULTIMA 

TUMO SUOMIJAI GALI 
KILTI KARAS?

Dabar dar sunku atsaky ti. 
nes dar nežinia, kiek galimy 
bių Suomija turės atsispirti Ru 
sijos diktatūros spaudimui. Šuo 
nuai k.eti žmonės ir moka kr 
voti už savo laisvę. Bet, kas 
juos parems, jeigu

JUNGTINĖS TAUTOS 
DABAR 

SUPARALIŽUOTOS 
ir negali padaryti ne vieno rim 
to ir veiksmingo žingsnio? Tat 
nauja problema. Labai 
pioblema, kuria turėtų 
pinti JTO. 
JEIGU JTO nereaguos 
mingai ir efektingai, tai Rusijai 
bus atpalaiduotos rankos toliau 
eiti į Europos vakarus. Tai bū 
tų labai blogas precedentas 
Bet ligšiol nematyti JTO susirū 
pinimo... Suomija gali būti pa 
likta savo ir Maskvos likimui... 
1 at jau reikš riedėjimą į karą. .

KARAS KONGO 
VALSTYBĖJE

taip pat aiškinamas kaip bol 
ševičinė provokacija. Kongo 
valdžia, kurios pirmininko pa 
vaduotojas Gizenga, Maskvos 
patikėtinis, yia pasiryžusi pri 
versti Katangą paklusti jos \ u 
liai ir pasiduoti priklausomybės 
likimui. Todėl Kongo valdžia 
pradėjo karą prieš Katangą, 
nors Jungtinėms Tautoms tar 
pininkaujant buvo sudarytos pa 
liaubos.
KRAŠTUTINIAI elementai 
siautėja ir Prancūzijoje ir Al 
žyre. 
žūna.

CHRUŠČIOV paneigė visos 
žmonijos protestus bei Jungti 
nių tautų Organizacijos nmar; 
mą ir didelio stiprumo atomi 
nę bombą išsprogdino. Išsprcg 
dino ne vieną tokią bombą, bet 
daugelį bombų. Ir tuo į orą pa 
leido milžinišką kiekį atomi 
nių radioaktyvinių dulkių, kn 
rios pradėjo nusėsti ir

PRADEDA NUODYTI 
VISA KAS GYVA.

Mokslininkai dėl to nė kiek 
neabejoja, kad radioaktyvinės 
nuosėdos nuodija gyvybę, ta* 
yra aišku, kad sovietinė dikta 
tūla su žmonių sveikata ir gy 
vybe nesiskaito. Iš to aiški iš 
vada, kad
SOVIETINĖ SANTVARKA 

EINA PRIEŠ ŽMONIJĄ, 
jos sveikatą ir jos ateitį. Kuo 
visa tai galima aišknti? Yra 
daug prielaidų.
IŠPROTĖJIMAS dabar laiko 
mas labai galima prielaida. 
Normalaus proto žmogus vie 
šame ir dar pasauliniame foru 
me bato nesiauna ir juo stalų 
nedaužo. Ir Stalino išmetimas 
iŠ mauzolėjaus taip pat neturįs 
žmonijos storijoje precedento 
faktas. Normalioje santvarko 
je ir normalių žmonių tokie da 
lykai nedaromi. lai vis ekstia 
reiškiniai, kurie yra tikras iro 
dymas, kad

SOVIETIJOJE KAŽKAS 
LABAI NETVARKOJE. 
Chruščiovo padiktuoti 22- 

m kompartijos suvažiavimui 
reikalavimai, nepaprastai supai 
mojo sovietijos reikalus.
DESPERATIŠKOJE pade 
tyje atsidūrė daugelis klausimų 
ir daugelio sovietijos žmonių 
būsena. Dabar, išmetus Staliną 
'iš mauzolėjaus, nežinia, kas 
daryti visų pirma su Stalingra 
du. Kas daryti su Stalino pa 
minklais. Kas daryti su kol 
chozais, mokyklomis, kitomis 
(klaiko'mis, '.kurios įravalintos 
Stalino vardu. . .
KVAILIAUSIOJE^ padėtyje 
atsidūrė eilinis Rusijos kompar 
tijos žmogus, kuris, kaip Chruš 
čiovas dabar išaiškino, anks 
čiau buvo įtaigojamas Staliną 
garbinti, kaip Dievą, kaip ne 
paprastos išminties, nepaprasių 
gabumų ir nepaprasto gėrio 
žmogų. Tuo tarpu dabar yra 
jau aišku visiems, kad Stalinai 
buvo nemažiau, kaip žmogžu 
dys, savanaudis, desperatas, 
kuris išžudė daugiau kaip mi 
lioną nekaltų žmonių ir geriau 
šių partijos narių.
GANDAS jau sklinda, kad Mo 
lotovas, kurį Chruščiovas šau 
kiąs iš Vienos į Maskvą, negiįž 
,tąs|įir esąs pasislėpęs kažkurioje 
ten atstovybėje; kad „valymai* 
vėl paskleis teroro bangas per 
visą Rusiją ir pavergtus kraš 
tus. Žmonės atsidūrė nežinios 
padėtyje, kas bus ryt?
AIŠKU tačiau, kad naujusis 
despotas pradėjo siautėti, kad 
tas siautėjimas neapsiriboja 
vien atominių bombų sprogdi 
nimu, kompartijos draugų ve 
iymų, bet kad
MASKVOS DIKTATŪROS 
SIAUTĖJIMAS PERSIME 
TA UŽ RUSIJOS RIBŲ.

Tas kelia jau ne vien Rusijos 
žmonių, pavergtų kraštų ir sa 
tektų susirūpinimą, bet apima 
ir visą žmoniją..

rimta 
susirū

veiks

Dėl to daugelis žmonių

KITOS ŽINIOS
— Naujasis Alžyro laisvės 

kovotojų valdžios pirmininkas 
Ben Heda pasisakė už derybų 
su Prancūzija atnaujinimą.

— Britų Hondūrą, kur bu 
vo projektuojama „atsarginė 
Lietuva“, nusiaubė baisus vie 
sulas: daug žmonių užmušta 
daugybė namų sugriauta ir 
daugelis žmonių liko be pašto 
gės ir maisto.

— Prancūzijos vyriausybė 
paruošė ir įteikė Europos fe 
detacijos paktą Ekonominei 
Europos sąjungai.

—. Izraelyje Ben Gurion su 
darė koalicijos vyriausybę.

— Pabaltijo tautų žudikas

VISUOMENINKĖ ONA INDRELIENĖ 
BINGAS SUKAKTUVES

TURI GAR

lapkričio 6 die 
visuomenininkeną, didžioji

Ona Indrelienė susilaukė gar 
bingų sukaktuvių, gimusi 1901 
m., prieš 30 metų atvykusi Ka 
nadon ir visą laiką gyvenanti 
Toionte.

Garbingoji jubiliatė yra ne 
tiktai Kanadoje, bet ir visoje 
Amerikoje žinoma bei plačiai 
pažįstama asmenybė. Ji dauge 
lijo organizacijų kūrėja bei 
kūrimo dalyvė, daugelio orga 
nizacijų valdybų narė, dauge 
lio naujųjų ateivių kvietėja i< 
rėmėja, ir niekad nenuilstanti 
veikėja.

O. Indrelienė lietuvių mo 
kyklos I oronte organizatorė ir 
jos mokytoja. Ji ir Kanados 
Lietuvių Tarybos viena iš or 
ganizatorių ir jos Centro tary 
bos narė. Ji ir šalpos d.-jos 
„Daina“ viena iš organizato 
rių ir dalyvė. Ji SLA veiki; 
visą laiką iki šių dienų kaip F< 
nansų sekretorė ir visų SLA su 
važiavimų dalyvė. Ji n Kana 
dos Moterų b-nės viena iš orga 
mzatorių ir jos dalyve. Ji ir 
lietuviškosios spaudos bendra 
darbe ir pastovi rėmėja. Sunku 
suminėti visus jos darbus, nu 
dirbtus per 30 metų.

Garbingai veikėjai visuome 
niniuose lietuviškuose baruose 
imkime geros sveikatos, ilgiau
siu ir darbingų metų. N. L.

KAS NAUJA KANADOJE
DEFICITAS IR PREKYBOS 

PERTVARKYMAS
Finansų min. D. Fleming 

pranešė, kad Kanados biudže 
tinis deficitas išaugės iki 159 
mil. dol.

šis deficitas ir kitos pnežas 
tys verčia susirūpinti ateitimi, 
i a tema kalbėdamas Windso 
re Prekybos rūmuose De Yo 
ung pareiškė, kad Kanada yra 
labai atsilikusi užsienio preky 
bos organizavime. Europos 
valstybės ją yra toli pralenki’ 
sios. Norinl, kad Kanada ga1ė 
tų lengviau verstis, ji turi per 
tvarkyti savo prekymą su uč 
siemais.

gen. Ivan Sierov, kurio laik 
raštis „Tėvynės Balsas“ dau 
gelį lietuvių lanko šiapus At 
lanto, išmestas iš kompartijos 
centro komiteto.

— Chruščiovas į naują kom 
partijos centro komitetą priso 
dino savo giminių ir alilujevi 
ninku, be ko kita ir savo žentą 
Adžubėjų.

— Viesulas praėjo pro Po 
piežiaus vasaros rezidenciją 
Kastel Gandolfo, bet popiežius 
jau buvo sugrįžęs į Romą, kut 
buvo minimos jo 80 metų am 
žiaus sukaktuvės.

— Karamanlis, laimėjęs 
Graikijos rinkimus, sudarė nau 
ją, jau savo 4-tą ministerių ka 
binetą.

— Quebeco vyriausybei pa 
remiant, Vallefieide statomas 
20 mol. dol. kaštuojantis Cin 
ko fabrikas.

— Montrealio Kardinolas 
P. E. Leger išskrido Romon 
pas Popiežių.

— Kinijoje 
čiovo bombų 
lusi panika,
įsakęs gerti tiktai 
vandenį.

— Ilgametis V. Vokietijos 
užsienių reikalų min. von Brcn 
tano neįtrai’kt-'T į naująjį Ade 
nauerio kabinetą. , 4;3l

ryšium su Chruš 
sprogdinimu ki
Mao-Tsee-tung 

destiliuot?

SAVANORIŲ MOBILIZACI 
JA NEVYKSTA

tokiu mastu, kokiu tikėtas' orga 
nizuoti priešatommei apsau 
gai. Vietoje užplanuotų 25 tūks 
tančių, sumobilizuota tiktai 5 
tūkst. Bet tikimasi, kad mobili 
zacija pagerės, kai plačiau 
kalas bus nušviestas.

ALKOHOLIS DUODA 
DIDELĮ PELNĄ

Ontario likerių komisija pra 
nešė, kad biudžetinių metų bė 
gyje ji gavusi 80 mil. dol. pel 
no, 4 su puse mil. daugiau, 
negu pernai.

JAPONŲ IMIGRAICIJA 
KANADON,

Diefenbakeriui besilankant Ja 
ponijoje, kaip atrodo, bus iš 
plėsta, nes jis japonams paža 
dėjo daugiau įsileisti trejų me 
tų pagyvenimui, įvairių įmonių 
specialistus, kurie Kanadoje tu 
ri atlikti specialius darbus, o 
be to, japonai gavo dar ir kitų 
lengvatų.

KANADA GALI GAUTI 
LĖKTUVŲ UŽSAKYMĄ 

IŠ JTO
Jungtinių Tautų organizaci 

ja j ra reikalinga didelių kiekių 
transportinių lėktuvų. Ji Kana 
dai pasiūlė pagaminti lėktuvų, 
kurie gali pakilti be ilgesnio įsi 
bėgėjimo kelių. Tokį pasiūly 
mą gavo Montrealio Canadair 
ir Toronto Havilland. Jeigu 
bus susitarta, tai Kanada gal' 
gauti didelį lėktuvų užsakymą.

VALSTYBINIŲ PASTATŲ 
STATYBA

Augant Kanados ūkiniam 
gyvenimui, neišsitenkama turi 
muose pastatuose. Užplanuota 
Susisiekimo ministerijai pasta 
tyti namus už 10 mil. dol. ir 
Miškų žinybai bei Šiaurinių te 
ritorijų reikalams už 6 mil. d.

— L’Unita agentūra prane 
ša, kad rusai netrukus paleisią 
kosminę raketą, kurioje būsią 
du žmonės.

rei

MASINU FONDO VAJUS
Nepaprastai svarbu, kad 

tautiečiai, ypač „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ skaitytojai, he 
tuviskojo židinio, koks yra NL 
leidykla, plėtimui ir tobulini 
mui siunčia įnašų
Juozas Išganaitis,

Ville Jacques Cartier, ,
Montreal, P. Q..........$10.00

Rimvydas Adomavičius,
Toronto, Ont.............$10.00

Jurgis Adomavičius,
Toronto, Ont.............$10.00

NL Mašnių Fondui
per savaitę gauta . .$30.00 

NL M. F. buvo . .$ 6,4jO.OO

Per sav. gauta . .$ 30.00
M. F-de dabar yra $ 6,460.00 
M. F. užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 8,340.00 

Malonius tautiečius, o ypač 
NL skaitytojus, maloniai pra 
šome Mašinų Fondą papildy ti 
iki užplanuotos sumos, be ko 
neįmanoma 
vės mašinų 
tis.

Visiems 
nuoširdžiai 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „bteprik 
kuisoma Lietuva“ Valdyba.

pakeisti spaustu 
ir pagerinti laikraš

vajaus dalyviams 
dėkojame ir prašo

MONTREALIS
SUKAKTUVINĖ 

NL LOTERIJA
„Nepriklausoma Lietuva“ 

minėdama dvidešimties metų 
sukaktuves, organizuoja didžiu 
lę loteriją, kuriai biletai bus 
platinami ne liktai Montreal’/ 
je, ne tiktai Kanadoje, bet ir 
JAV ir dar plačiau. Loterija tu 
rėš augštai vertingų fantų, k..

as 
i mens bei firmos, įmonės. I ote 

rija bus skelbiama kiek galima 
plačiau. Jos biletų traukimas 

i įvyks Spaudos baliaus r- 
1962 m. kovo 3 d. jau daugu 
mui žinomoje Slovaku salėje.

1 AUGŠTESNIEJI LITUANIS 
1 TIKOS KURSAI IR 

SEMINARAS
jau gerokai įsibėgėjo ir dirba 
normaliai. Čia daromi kaikurie 
patikslininmai.

Architektui V. Zubui iš Kur 
sų pasitraukus, Lietuvos istori 
jos mokytoja j Kursus atėjo p. 
Rimkevičienė.

Seminaras šį šeštadienį lap 
, kričio 14 d., 1 vai. 30 min. ren 

Kasi salėje po A V klebonija, pu 
sėje pirmos dieną, i ai paskuti 
nis susirinkimas, kuris galutinai 
suiormuos seminarą. Baigusieji 
[Kursus, studijuoją u.iiversite 
tuose, kolegijose ir Kitose mo 
kyklose bei high school, kvie 
čiami gi šeštadienį į seminaią, 
kur galutinai su vedeju. Dr. II. 

. Nagiu, galima bus vi.us kb.u 
Simus išsiaiškinti.

ALF. VAZALINSKAS 
pabaigė taikomojo meno mo 
kyklą ir įsigijo specialybę. P. 
Vazalinskas tačiau tęsia stud’ 
jas ir bando grynojo meno kū 
rybą.
Į P. NORKELIŪ IO JUBILĖ 

JŲ ROCHESTERYJE 
praėjusį sekmadienį buvo išvy 
kę jubiliato bfoS , Domin’kas 
Norkeliūnas ir pus 
tas Norkeliūnas =.u 
Jie pasakoja, kati p. P. No ko 
liūno jubilėjus l i.vo labai iški! 
nuogas ir puiku lJ 
ną pagerbė daugybė 
cijų, žymių JAV vai 
rų ir pavienių tautiečių. Iškd 
mėje dalyvavo per pŪO asine 
nu. Ir NL prisideda prie visų 
kitų geriausių linkėjimų.

AUGŠTOS1J.L
MOKYLOLE S. ŪDIJĄS1

AŠTUNTOSIOS KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

Komitetas lapkričio 2 dieną 
turėjo paskutinį posėdį, kuria 
me susipažinta su Lietuvių Lie 
nos parengimų pajamomis ir iš 
laidomis. Pajamų viso turėta 
apie 7,000 dolerių, tiek pada 
ryta ir išlaidų, apytikriai; galu 
tinai dar ne viskas suvesta, nes 
yra dar neatsiskaičiusių iš įplau rių aukoja dailininkai ir kt. 
kų, bei už skelbimus, ir, iš ki 
tos pusės, yra dar kai kam ne 
išmokėta bei dar nedįimokėta. 
Bendrai, pajamps ir išlaidos 
bus bandoma suvesti, krd r.c 
būtų nuostolių.

Komitetas pasidžiaugė, kad 
8-ji Lietuvių Diena praėjo Jau 
mmo ženkle, už ką Komitetas 
labai nuoširdžiai jaunimui dė 
koja ir augštai įvertina jo jau 
natvišką dalyvavimą visame 
parengime. Nutarta per an 
samblių bei grupių vadovus vi 
sems padėkoti.

Pirmininkas, Jonas Lukoše 
vičius, baigdamas darbą, pade 
kojo visam komitetui, visiems 
talkininkams ir visiems 8-sios 
Lietuvių Dienos Montrealyje, 
komiteto gi nariai — nuošir 
džiai paplojo pirmininkui, kad 
jis gražai sugebėjo pirmininkau 
ti ir daugelį darbų, kurie buvo 
itin nelengvi, sugebėjo gražiai 
nuveikti, be jokių sutrikimų.

8-sios Letuvių Dienos tiksli 
apyskaita bus paskelbta, kai 
bus suvestos visos sąskaitos.

GINČAS DĖL KARO
Montrealyje studentų inicia 

tyva kuris laikas vyksta disku 
sijos dėl karo. McGill universi 
tete ginčijosi profesoriai, ar ge 
riau pasidaryti raudonu, ar la 
vonu. Po diskusijų įvyko bal 
savanas. Keli balsuotojai virši 
jo už raudoną

Praėjusią savaitę George 
William universitete vyko ta 
pačia tema diskusijos. Buvo iš 
Maskvos kviečiami studentai 
dalyvauti tose diskusijose, bet 
jie neatvyko. Dabar ginčijama 
si, kodėl. Rusai sako, kad jie 
negavę Kanados vizų, o kana 
diečiai tvirtina, kad jie palys 
nevyko.

šeimomis.

i . orkeliū 
orgamza

PROJEKTUOJA ESKIMŲ 
KORPĄ

i Kanados ateities konferen 
cijojeį įvykusioje Montreal y 
je, įneštas pasiūlymas įsteigti 
Eskimų korpą, kuris būtų ap 
mokytas ir Kanados šiaurėje, 
kur gyvena eskimai, neturį pa 
stovaus užsiėmimo, galėtų vys 
tyti planingą darbų organiza 
vimą ir tų sričių tuitų isnaudo 
jimą.
PASIŪLYTAS DIDŽIULIS 

DUJOTIEKIS
Magna pipe line firma Van 

kuveryje pasiūlė pastatyti di 
džiulį dujotiekį, kuriuo natūra 
Jinės dujos būtų nuvestos i 
Vancouverio salą ir į Olimp 
jos pusiasalį JAV se. Jos įren 
girnas atsieitų apie 30 mil. dol

— Didžioji Britanija, kaip 
sosto kjboje atidarant parla 
mentą pasakė karalienė Elzbie 
ta II, randa, kad dabartinė po 
litinė būsena yra pavojinga, to 
dėl Anglija sulaikė paleidimą 
į atasrgą karių ir dar numato 
pašaukti iš atsargos.

— Ontario teismas nutarė 
kad darbininkai, kurie nepii 
klauso unijoms, neturi mokėti 
unijoms mokesčių. Anksčiau 
mokesčiai iš jų buvo reikalai! 
jami.

— Brazilijos lėktuvo nelaimė 
je žuvo 45 asmens.

šiemet rudenį prad ų o dar šie
montrealiečim ....•uivi.i . j. Ma
čionytė McCiii — i. Liga
naitis taip pa; cL - ait.,
Egle Gorylė 1 . „uo.; . . i .kyklo
je studijuoja uos ... u'..
• Dr. Verbyia alvy ko pas »a 
vo brolį Verbylą, gyvenantį 
Montrealyje.
0 F. Murauskui General ligoni 
nėję padaryta operacija. Ligo 
ms jau sveiksta.
® J. Luko r.iūnas, naudodama 
sis nedarbo „atostogomis* , pla 
čiau pavažinėjo po Ameriką ir, 
sugrįžęs, rūpinasi darbu.
• Serga: A. Lesevičienei pada 
ryta operacija; A. Vermauskie 
nė ir M. Tamošauskienė gydo 
si Victoria ligoninėje.

AUKOS „N. L”
J. Šablauskas,

St. Eustache, Que.........3.—
P. Pekarskas,

1.—
P. Dabkus,

Toronto, Ont................. 1.—
J. Batailis, Sudbury, O.H. 1.—
A. Ptašinskas, LaSalle 10.—

NL rėmėjams nuoširdžiai dė 
kojame. N L.
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Paliksime istorijai
KAD BUVOME SĄMONINGI ŽMONĖS, LIETUVIAI 
PATRIOTAI IR KULTŪROS KŪRĖJAI BEI RĖMĖJAI.

Jungtinių Amerikos Valsty 
bių prezidentas D. Roosweitas 
yra pasakęs nepaprastai būdin 
gą ir reikšmingą lietuviams tie 
•a, jog lietuvių tauta yra feno 
menali tuo, kad savo laisvę ir 
nepriklausomybę atsikovojo 
spaudos pagalba.

Tai yra gili tiesa. Nors lietu 
vių tauta už savo laisvę ir vals 
tybės nepriklausomybę kovojo 
su ginklu rankoje, ir ta kova 
neišvengė gausių aukų, kurio 
mis apiberti gausūs ir ilgų dis 
tancijų keliai, net iki Sibiro im 
tinai, bet ir toms kovoms ir 
tautos veiksmingumui dirvą 
paruošė vis dėlto lietuviškoji 
spauda. Aušra, Varpas, Tė 
vynės Sargas ir kiti lietuviški 
laikraščiai ir knygos, leisti u ž 
Lietuvos ribų, buvo tie 
didieji veiks ni a i, kurie 
prikėlė tautą sąmoningumui, 
savo garbės pajautimui bei su 
pratimui ir veiklumui, be 
kurio niekas pasaulyje nesida 
ro. Tat yra aišku, kad spauda 
lietuvių tautos gyvenime vaidi 
no ir dabar vaidina svarbiausi 
vaidmenį. (Pastebėtina, kad ta 
rolė tenka, kaip ir anuomet, 
lietuvių spaudai už Lietu 
vos ribų.

Todėl kiekvieno sąmoningo 
lietuvio pareiga yra rūpintis sa 
vąja, lietuviškąja, spauda. Tuo 
tikslu ir Spaudos Bendrovė 
„Nepriklausoma Lietuva“ y.a 
susirūpinusi sukurti Montiealy 
je lietuviškojo? spaudos židi 
nį. kau jis ilgiems laikams bū 
tų tuo lietuvybės židi 
n i u, kuris ilgus laikus galėti’ 
spinduliuoti lietuvišką žodį, lie 
tuvišką mintį, ryžtą ir gyvybės 
viltį — laikraščio ir knygos pa 
vidale — į lietuviškas šeimas, 
į lietuviškąją bendruomenę ir 
visas veitas, kur tiktai lietuviai 
gyvena, kur plaka nors viena 
lietuviška širdis.

Spaudos Bendrovė „Nepii 
klausoma Lietuva“ dabar tam 
tikslui mobiiizuojasi — vykdo 
Mašinų Fondo vajų, į kurį kvie 
čia visus lietuvius, ir ne tiktai 
gyvenančius Montrealy ir Ka 
nadoje, bet ir visame Žemės 
rutulyje, kitose valstybėse »r 
kituose kontinentuose, kuriuos 
„Nepriklausoma Lietuva“ pa 
siekia.

Spaudos Bendrovė „Nepri

DAUGIAU DOMESIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖMS 
MOKYKLOMS

Būnant Rosemounto Liet. 
Šeštadieninės mokyklos tėvų 
susirinkime, susidarė įspūdis, 
kad Montrealio lietuviai visai 
mažai domisi ir rūpinasi šešta 
dieninėmis mokyklomis. Nors 
nežinau tikro skaičiaus moki 
mų, lankančių V. Kudirkos 
vardo Šešt. mokyklą, manau, 
kad, vis dėlto per 50, o jų tė 
vų į susirinkimą atvyko tik 
apie 15. Iš jų nė vienas neno 
rėjo sutikti būti išrinktas į tėvų 
komitetą. Jau vien iš to susida 
ro vaizdas, kiek Montrealio 
lietuviai kreipia dėmesio ir lū 
pinasi šeštadieninėmis mokyk 
lomis. Jeigu mes, tų vaikų tė 
vai, kurie beveik visi esame gi 
mę ir augę Lietuvoje, kurie dar 
mielai prisimename tą gražią

Other Countries.............. $ 6.0?

prenumerata arba sm. pašte ž.) 
usitarimą, gauna nuolaidų.

klausoma Lietuva” ypatingai 
įvertindama visus tautiečius, ku 
rie supranta lietuviškos-os spau 
dos svarbumą ir ypač ją pare 
mia konkrečiai, skirdami ir įna 
šų, — yra pasiryžusi visus įam 
žinti ir palikti lietuvių tautos 
istorijai, jos kultūros istorijai, 
kaip paminklą, kuris bylotų 
apie praeities sąmoningą 
1 i et u v į , kuris, anol V. Ku 
dirkos, nepraėjo be pėdsako, 
kad žmogumi buvęs.

Norima įamžinti „Nepriklau 
somos Lietuvos“ laikraščio kū 
nmosi praeitį ir vedamojo va 
jaus, darbus. N. L. B-vės V-ba 
užsibrėžė išleisti knygą, kuri 
visa tai apims. Ji bus gana sta 
mbi, platesnės apimties, ihus 
truota, gerame popieriuje ir 
gražiai įrišta. Joje rasime vy 
resnės kartos kūrimosi istoriją; 
N. L. pradinius žingsnius, bend 
rai — Kanados lietuvių pastan 
gas turėti sava jį gimtąjį spaus 
dintą žodį.

Plačiausias skyrius apims da 
bartinio vedamo vajaus dar 
bus, šėrininkus šėrų platinto 
jus ir visus lietuvius, kurie vie 
nokiu ar kitokiu būdu bus pn 
sidėję prie N. L. pastangų tu 
rėti savąją spaudą — leidyklą.

Vajaus dalyviai numatom: 
suskirstyti į kelias grupes, ku 
rios bus pavadintos pagal pi 
gylu šėrų skaičių ir vajaus la 
bui pasidarbavimą.

Tautietis, įsigijęs nuo 30 ik 
įstatų leidžiamojo maksimumo 
— 50 šėrų, vadinsis: N. L. 
Garbės Fundatorius.

Įsigijęs nuo 10 iki 19 Šerų va 
vadinsis: N. L. Garbes Rėme 
jas.

įsigijęs nuo 10 iki 19 šėrų va 
dinsis N. L. Rėmėjas.

Ir nuo 1 iki 9 — šėrininka'-- 
-Rėmėjas.

„Neprikl. Lietuvos“ vajaus, 
talkininkams numatoma taiky 
ti tas pats mąstąs pagal išpla 
tintų šėrų skaičių.

B-vė, išleisdama šią knygą, 
tikisi įamžinti N. L. rėmėjų dar 
bus, o kartu palikti istorijai, bei 
lietuvių kultūros istorijai, Ka 
nados lietuvių pastangos iš 

laikyti savąjį gimtąjį žodį. No 
rimą, kad knyga išeitų kaip 
pirmasis mūsų lietuviškos spa 
ustuvės leidyklos darbas, dide 
lis lietuviškas atsiekimas.

N. L. B-vės Valdyba.

ją Lietuvą, jos laukus, dirvo 
nūs, pievas, jos miškus ir upes, 
jos lakštingalų giesmes, vėver 
sėlių čirenimą ir gegučių rau 
das, — jau tik tiek tesirūpina 
me lietuvybės išlaikymo reika 
lais, tai ką bekalbėti apie mū 
sų vaikus, kurie Lietuvos nėra 
mat^. kuriems 'mokyklos, te 
levizija ir radijas kasdieną ka 
la į jųjų galvas ir sąmonę ca 
nadiškas meliodijas, — k,ek 
jiems tada berūpės lietuvybės 
išlaikymo reikalai.

Kad šeštadieninės mokyklos 
yra viena iš svarbiausių prie 
monių lietuvybei išlaikyti, ma 
nau visi tą žino. Vis tik yra ver 
ta panagrinėti;, kokią paudą 
jos duoda mūsų jaunimui.

Lankydami šeštad. mokyk

KLB Krašto valdybos pos.'- 
dis, įvykęs spalio 31d. pp. M-; 
liškų namuose, buvo paskirtas 
einamiesiems klausimams.

Pirmiausia V-bos pirm. Stp. 
Kęsgailą patiekė svarstyti KLB 
Krašto Tarybos priimtas rezo 
liucijas. Nutarta oficialiai pra 
nešti PLB V-bai, kad ji rūpin 
tusi „visų lietuvių išeivijos vei 
ksmų suvažiavimu“. Kitais 
klausimais nutarta KLB apylin 
kėms parašyti aplinkraščius 
(kaikuriais klausimais aplink 
raščiai jau išsiųsti — T radicio 
nal Echoes, Eltos Romoje, 
kreipinys į Min. pirm. J. Die 
tenbakarį): šeimos, lietuviš 
kos gimnazijos ir kt. klausi 

Konstatuota, kad kaikurios
rezoliucijos yra lokio bendro 
pobūdžio, kad nieko kon.cre 
čiai nepasako. Kadangi origins, 
lauš jų teksto nebuvo ir jos pa 
skaitytos iš neoficialaus spau 
dos teksto, tai prie rezoliucijų 
Kr. V-bai teks dar sugrįžti.

Svarstyti Winnipego ir St. 
Catharines iškeltieji klausimai 
bei tūli nesusipratimai. Šiais 
reikalais yra daromi žygiai, šie 
kiant neaiškumų bei nesklandu 
mų išaiškinimo ir išlyginimo.

KLB Krašto Tarybos rinki 
mai nutarta daryti 1962 metų 
balandžio 29 dieną. Rinkimų 
komisija sudaroma Montiealy 
je. Komisijai jau numatyti ir 
kandidatai.

Metraščio reikalu nutarta su 
sisiekti su Windsoro apylin 
kės valdyba.

Posėdžio gale paskaityti 
gautieji raštai bei laiškai ir tele 
gramos. KLB K V Inf.

Iš P. L. B. Kanados Krašto 
Valdybos pirmininko Stp. Kęs 
gailos pranešimo, padaryto IV 
-sios Krašto Tarybos III-je 
sesijoje, 1961 m. spalio mėn.

7 d. Toronte.
Nuo praeitos sesijos praėjo 

lygiai vieneri metai.
Kaip Ir ankstyvesniais me 

tais, taip ir šiais, Krašto Valdy 
ba daugiausia dėmesį kreipe į 
apylinkių veiklą. Apylinkių 
skaičius per šiuos metus nepa 

las jie pramoksta lietuviškai 
skaityti ir rašyti, todėl gauna 
galimybę vėliau pasinaudoti lie 
tuviškomis knygomis ir laikraš 
ciais. Lankydami šeštadieni 
nes mokyklas, pripianta tarp 
savęs kalbėti lietuviškai, o vė 
liau Lituanistiniuos kursuos pra 
deda įsijungti į tautinius šo 
kius ir kitą lietuvišką veikimą. 
Taip pat jaunimas susidraugau 
ja tarpusavyje ir gali būti, kad 
vėliau sukurs ir lietuviškas šei 
mas. Tie tėvai, kurie neleidžia 
vaikų į lietuviškas mokyklas, 
visas tas galimybes iš vaikų at 
ima.

Dažniu girdime tėvus kai 
bant, kad jų vaikai nenori mo 
kintis lietuviškai, arba, kad 
jiems per sunku dvi mokyklas 
lankyti. Čia, jeigu vaikas dar 
yra mažiau negu 10 me*ų, ne 
gali būti jokios kalbos, ar jis 
nori, ar nenori,“ — jis turi mo 
kytis už tai, kad reikia ir kad 
tėvai to nori. Vyresnio am 
žiaus vaikams jau reikia paa š 
kinti, ką nors pažadėti ar ki 
taip juos prikalbinti. Čia ir yra 
labai svarbu, kad vaikai pra 
dėtų lankyti šeštadienines mo 
kyklas tinkamu laiku ne per vė 
lai. Geriausias tam laikas yra 
dar vienus metus prieš ang'u 
ar prancūzų mokyklą, paren 
giamajame skyriuje. Be to, 
šeštad. mokyklos turėtų dau 
giau pripratinti prie skaitymo, 
dainų ir žaidimų. Mano nuo 
mone — netiek svarbu ar iš 
moks kiek daugiau ar mažiau, 
svarbu, kad lietuvių mokyklas 
labjau pamėgtų ir visi jas lan 
kytų.

Reikėtų šį klausimą daugiau 
padiskutuoti spaudoje. Reikė 
tų, kad lietuviai kunigą' lanky 
darni savo tautiečius, prisimin 
t>. ir apie lietuviškų mokyklų 
lankymą. Reikėtų kiekvienam 
iš mūsų pakalbinti šiuo reikalu 
kaimynus ir draugus, kad visas 
lietuviškas jaunimas dar šiais 
melais įsijungtų į lietuviškas 
mokyklas. J. Išganaitis.

kito, yra — 20. Krašto valdy 
ba darė žygių įsteigti dvi nau 
jas, Oshawoje ir Samia. Ne 
pavyko.

Tikslu pagelbėti apylinkių 
valdyboms, i kurių sudėtį Kas 
kart vis didesnis skaičius atei 
na naujų žmonių iki šiol nedir 
busiu organizacinio darbo. 
Krašto valdyba išdirbo ir šių 
metų pradžioje apylinkėms iš 
siuntinėjo veiklos planą 1961- 
siems metams, tačiau ar jis pa 
teisino įdėtą darbą?

Krašto valdyba, atstovauda 
ma Kanadoje gyvenančius lie 
tuvius, nepraleido progos rea 
guoti į kiekvieną įvykį, kuris 
lietė Lietuvos laisvinimą ar jos 
interesų pažeidimą.

Pereitoje Krašto Tarybos se 
sijoje buvo pageidauta suruoš 
ti rajonines mokyklinio am 
žiaus vaikų šventes. Kadangi 
Kanados lietuvių katalikų ku 
nigų vienybės valdyba ruošė 
katalikų vaikų kongresą Del 
hi, Ont., tai nenorint varžybų, 
B-nė nuo šio darbo susilaikė. 
Tačiau, Krašto Valdyba ir to 
liau lieka tos nuomonės, jog 
panašios mokyklinio amžiaus 
vaikų šventės, turėtų būti or 
ganizuojamos B-nės, ir kad jo 
se turėtų pareigos dalyvauti vi 
sų tikybų vaikučiai.

Pereitoje sesijoje tamsios pa 
vedėte Krašto V-bai pradėti 
prieš 4 melus įsteigto Geleži 
mo Fondo veiklą. Krašto V- 
bai teko pirmiausiai susirūpinti 
Fondo įstatų įregistravimu Ka 
nados valdžios įstaigose. Pra 
dėjus šį reikalą aiškintis, pasi 
rodė, jog ir Kanados Lietuvių 
B-nė nėra registruota. O paga1 
Geležinio F-do statutą, Fondas 
yra B-nės padalinys. Tada te 
ko pradėti pirmiausia nuo pa 
čios B-nės formalaus įteisini 
mo. Dabar visas reikalas yra 
Ottawoje, iš kur šiomis dieno 
mis jau laukiamas „charteris“.

Artėjančios J. A. V. ir Ka 
nados Lietuvių Dainų Šventės 
Chicagoje, kitais metais ter 
pat įvykstančio Kultūros Kon 
greso ir tautinių šokių šventės 
švietimo bei kultūrinio bendra 
darbiavimo ir kitiems klausi 
mams išsiaiškinti, š. m. balan 
džio 29 d. Toronte, Kanados 
Krašto v-bos iniciatyva, buvo 
sukviestas bendras posėdis, ku 
riame dalyvavo: PLB V-ba, 
JAV B-nės Centio V-ba, JAV 
Kultūros F-das, Krašto V-ba 
ir Kanados Kultūros F-das. 
Šis posėdis buvo naudingas ne 
tik abiejų kraštų B-nų Valdy 
boms, bet ir PLB V-bai. Jame 
sudaryta koordinacinė Švieti 
mo Komisija.

Kasmet mes dėkojame Ka 
nados lietuviškai spaudai — re 
daktoriams ir leidėjams už nuo 
širdų bendruomeninių idėjų 
populiarinimą. Noriu aš tai pa 
daryti ir dabar. Tačiau pade 
kos jiems neužtenka. Kada jau 
prasigyvenome ir namus įeigi 
jome ir automobiliais važinėja 
me — lietuviškam laikraščiui 
užsiprenumeruoti ne visiems pi 
nigų beužtenka. O Norime, 
kad tie laikraščiai būtų mūsų 
bendruomeninių idėjų rupo 
rais. Bet kaip jie jais gali būti, 
jei tautiečių namų durys yra 
nuo jų uždarytos. Todėl Kraš 
to Valdyba 1960 m. gruodžio 
29 d. aplinkraščiu Nr. 13, pa 
skelbė sausio mėnesį — lietu 
viškos spaudos platinimo mė 
nešiu. Mažesnės kolonijos ga 
na jautriai į tai atsiliepė ir bei 
dės į tas duris, kurios buvo lie 
tuviškam laikraščiui uždarytos. 
Deja, to negalima pasakyti 
apie didesniąsias mūsų tautie 
čių kolonijas. Nemažas skai 
čius jų pasitenkino tik aplink 
raščio perskaitymu.

Pagrindinės Krašto v-bos pa 
jamos — surenkamo Apylinkė 
se solidarumo mokesčio 40% 
iš kurių 15% tenka dar pasiųs 
ti PLB V-bai. Yra apylinkių 
kurios suprasdamos ir įvertin 
damos Krašto v-bos darbą ir 
tam darbui lėšų reikalingumą, 
skiria ne tik 40% solidarumo 
mokesčio, bet žymiai daugiau 
pridėdamos iš savo kasos 
Kaip pavyzdį norėčiau nuro 
dyti Delhi apylinkę, kuri Kraš 
to v-bai praeitais metais pri 
siuntė 75 dol. ir šiais metais

Truputis papildymų ir pataisų
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI 

RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
11.
27) Litwa 2. (XII, 1958 

m.) Kaune, lenkų kalba leis 
tas laikraštis ėmė eiti dar 1920 
m. spalio mėn., nuo X 23 ligi 
XI 26 redaguotas M. Biržiš 
kos, paskiau ligi 1921 V 14 
Vaclovo Biržiškos, o toliau 
kaip L. E. straipsnyje.

28) Lietuvių Bajorų Draugi 
ja (XVI, 1958 m.) dar 1905 
m. pradžioje Vilniuje buvo su 
manyta Gabr. Liandsbergio 
(Žemkalnio), Meč. Davainiaus 
Silvestraičio ir kitų, bet tik 
Koune 1928 m. tebuvo orgn 
nizuota. Be Jono Gedimino - 
- Beržanskio - Klausučio, veik 
liai joje darbavosi Tadas Ba 
landa.

29) Masonai (XVII, 1959 
m.) — apie 1910 m. Vilniuje 
įsisteigė „Lietuvos“ (Litwa) lo 
žė, pirmininkaujama dr. Ro 
mo, o lenkams Vilnių užgrė
bus persikėlusi Kaunan, kur 
jai pirmininkavo prof. Myko 
las Romeris. Be straipsnyje mi 
nimų brolių-narių (D. Mali 
nauskas gangreit buvo „užmig 
dytas") galima dar paminėti— 
Vilniuje — vėliau pasitraukę į 
lenkišką ložę — šiuo metu jau 
mirę, lenkų veikėjai Vyt. Ab 
įamavičus, Jonas Pilsudsks, gu 
dų veikėjas Jonas Lupckevi 
čius, busimasis Lietuvos minis 
teris gudų reikalams Domini 
kas Siemaška, Kaune — irgi 
jau mirę — Felicija Bortkevi 
čienė, Vaclovas Biržiška.

30) Maskva — lietuvių stu 
dentų draugija (XVII, 1959 
m.). Maskvos ir kiti rusiški uni 
versitetai Lietuvos studentijai 
virto neišvengiamomis mokslą 
vietemis, 1832 m. Vilniaus uif 
versitetą ir 1842 m. Vilniaus me 
diko - chirurginę akademiją 
maskolių vyriausybei uždarius, 
kai buvo leista laisviesiems, 'a 
vo lėšomis mokslus einantiems, 
akademikams persikelti į Ka 
zanės, Charkovo, Maskvos ar 

100 dol. Tačiau yra Apylin 
kių, kurios solidrumo mokes 
čio visai nerenka, arba surinku 
sios visus pinigus pasilieka sa 
vo kasoje. Pavyzdžiui, perei 
tais metais 8 apylinkės Kr. v- 
bai neprisiuntė nė vieno cento. 
Šiais metais tokių apylinkių ir 
gi yra 7-nios. Mano tikslas už 
siminus apie tai yia tik tas. kad 
atkreipus Tamstų dėmesį, jog 
tokiai padėčiai esant. Krašto 
v-ba, nors ir laikydamosi ai 
dziausio taupumo, vargiai atei 
nančiais metais bepajėgs pildy 
ti jai uždedamus įsipareigoji 
mus.

Baigdamas šį savo pianeši 
mą, noriu Kiašto Valdybos 
vardu, nuoširdžiai padėkoti P. 
L. B. v-bai už teiktą pagalbą 
(mūsų veikloje. Ypač nuošir

JUOKDARIAI...
ROJAUS MIZAROS PASIKALBĖJIMAS SU 

ANTANU BIMBA
22-sis kompatijos suvažiavi 

mas Maskvoje, išmetęs Staliną 
iš Raudonosios aikštės mauzo 
liejaus, Maskvos agentų greto 
se sukėlė didelę maišau. Dau 
geliui užsieniuose esančių Krem 
liaus diktatui os agentų tai bu 
vo vis dėlto staigmena. Ir Ame 
rikos lietuvių bolševikai vadai, 
nežinodami, kaip toliau veikti, 
sumišo.

Bimba: Draugas Rojau, tu 
buvai ir Vilniuje ir Maskvoje 
ir nesužinojai, kad Stalinas bu 
vo toks galvažudys?

Mizara: Antanai, tu juk pir 
miau už mane buvai, — tai ko 
del tu nesužinojai, kad Stall 
nas buvo žudikas?

Bimba: Matai, kai aš buvau, 
tai aš gavau instrukcijas iš pa 
ties Stalino ir jis man įsakė jį 
kelti į augštybes, kaip viso pa 
šaulio darbininkų vadą, tėvą ir 
išganytoją. . .

Mizara: Tai kodėl tu buvai 
toks durnas ir man nepasakei, 
kad tokias instrukcijas gavai’

Bimba: O kodėl tu buvai 
toks durnas, kad nieko nesuži 
nojai teisybės, nors išgyvenai 
ten pusę metų?

Dorpato (Tartu) universitetus 
(stipendininkai šiaip jau buvo 
perkelti į Kazanę ir Charkivą). 
Šia ir kiti (Petrapilio, Kijevo, 
vėliau da Ordesos ir tl.) uni 
versitetai paskirus lietuvius ir 
laisvai patraukdavo, juo lab 
Jau dar ne vienas iš Vilniaus 
profesūros ir akademikų ten 
gautasis dėstytojas (Maskvo 
je, pavyzdžiui, 1841—1848 m. 
profesoriavo teisininkas Koro 
vickis, 1840—1853 m. anato 
mas Sicvrukas, 1839—1842 m. 
teisės istorikas Danila* ičius, 
1848—1865 m. patalogas M.o 
dziejovskis). Maždaug nuo 
1846—1849 m. turima jau kiek 
žinių apie šiokį-lokį lietuvišką 
Maskvos studentų (žemaičių, 
buvusiųjų Kražių ir Kauno gim 
nazijų mokinių), reiškimąsi, 
kaip štai mediko Vlado Andri 
jauskio (Andrzejewjiki, 1825 
—1896) susirašinėjimą su Sim. 
Daukantu, bene teisininko H. 
Zubavičiaus domėjimąsi (to 
pat Daukanto) Žemaičių da 
inomis ir savo lenkiškame 1819 
m. laiške įterpiančio lietuviškų 
žodžių, o savo ir draugų len 
kiškas pavardes sulietuvinau 
čio; Zubowicz - Dančalis, An 
drzejewski - Andtulis, Gabrya 
lowicz - Tamulis, Narkicwicz - 
-Norkus; vis tai medikai, gam 
tininkai, teisininkai. Tad buvo 
lyg pirmatakai enciklopedinis 
me str. minimo 1854-1863 m. 
aiškesnio maskviečių (pasak 
Jono Koncevičiaus, vėliau ir 
Jono Jablonskio — maskvie 
čių, pasak kitų dar — maskvy 
čių) lietuviško reiškimosi, ku 
riame vyravo tuo metu Šiaulių 
gimnaziją išėję. Reiktų gal dar 
pridurti, jog jau tuomet stu 
dentai žemaičiai savo draugų 
lenkų Maskvoje buvo įtarinė 
jami politiniu separatizmu — 
siekią įkurti „Telšių Karalystę“ 
(cesarstwo).

Bus daugiau.

dus padėkos žodis priklauso 
Apylinkių v-boms už darnų 
bendradarbiavimą.

KANADA SUSIRŪPINUSI 
IŠNAUDOTI GAMTOS 

TURTUS,
kurių Kanadoje nepaprastai 
gausu, kad jie visi dar nesuras 
ti ir tebėra nežinomi.

Kanados min. pirm. J. Die 
fenbaker tam tikslui paskelbė 
programą: 1) Finansuoti natū 
raliųjų turtų tikslams konfe 
renciją; 2) Sudaryti natūralių 
jų gamtos išteklių komitetą ir 
3) Sudaryti patariamąjį komi 
tetą žemės ir vandens turtų iŠ 
naudojimo tikslams.
• Botanikos sode visą lapki i 
čio mėnesį bus žieminių gėlių 
paroda.

Mizara: Matai, draugas, mes 
gi patys nieko negalime pada 
ryti ir darome tą, ką mums jsa 
ko Kremliaus ponai. . .

Bimba: Tai ko tu. Rojau, 
jaudiniesi, — mes ir dabar gau 
sime instrukcijas ir mums ne 
reiks galvos laužyti, kas ir kaip 
daryti. . .

Mizara: Tu, Antanai, pats 
tiktum į Stalino vietą, tu kat 
bi labai dalykiškai ir tu supran 
ti taip, kaip reikia. Mes gi sa 
vo galvos neturime ir mums 
galvoti nereikia. . . Už mus gal 
voja Kremlius.

Bimba: Bet, brangus drau 
ge Rojau, vis dėlto didelė kiau 
lystė padaryta, kad mus pada 
rė lokiais durniais, kokių svie 
tas dar nematė. . .

Mizara: Nenusimink, bran 
gus drauge Antanai, — ant 
svieto durnių niekad nestigo— 
ne mes pirmieji ir ne mes pas 
kutiniai. . . Paskui mus eina 
dar jų virtinė. . .

Bimba: Gerai tu sakai. . . 
Bet kaip bus tiems, kaip mes iš 
mauzolėjaus Chruščiovą?. .

Mizara: Draugas, kalbėk at 
sargiau. . .

Mandrapypkis.
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VISUOMENININKUI
PETRUI NORKELIŪNUI ŠEŠIASDEŠIMT PENKERI 

METAI
B. Krokys, Rochester, N. Y.

Mosklo - Technikos naujienos
DIRBTINIS GYVYBĖS KORIMAS

Spalio 29 d. Rochestcrio lie 
tuviai oficialiai pagerbė viena 
žymiausių Rochesterio anksty 
vesnės kartos lietuvių Ptr. Nor 
keliūną. Tikrai nėra nė vieno 
lietuvio Rochesteryje, kuris ne 
žinotų p. Norkeliūno. Bet ką 
gi? Ji puikiai pažįsta kitatau 
čiai visuomenės veikėjai, .atsto 
vai latvių, estų, vengrų, vokie 
Čių, lenkų, ir miesto valdžios 
pareigūnai. O su Federalinės 
ivalidžio^ Jpareigūnaia, Senato 
num Keatingu ir Kongresmane 
Judy Weiss, atrodo, kaip ge 
riausi draugai besą.

Besiruošiant šioms iškil 
mėms ir aplankau P. Norkeliū 
nūs, 1006 Clifford Ave. Tai 
garsus namas, kun. Kasakai 
čio buvusi klebonija. Ten g- 
besama rašyt. Jankaus, p. Uže 
mio, A. Sabalio.

Besikalbant p. Norkeliūnas 
papasakoja apie savo praeitį. 
Sako jo tėvai kadaise uadmc 
čio metais iš Kaunijos atsike 
lę j Virbalio miestelį. 1896 m. 
spalio 19 d. jiems gimęs sūnus, 
kurį pakrikštijo Petriuku. Bu 
vusi gausi šeima. 7 broliai, 3 
seserys. Tėvai buvo susipratę 
lietuviai.

Dvylikos šeimoje nėra ko ii 
gai sėdėti ir laukti. Todėl jau 
17 metų jauną, dailų, plačiape 
tį Petrą Norkeliūną mes mato 
me atvykusį Kanados Montre 
ąlyję. Lįetuyiai tada ten cįar 
ti|t prganiząvpsi. Petrąs tuojau 
įstpjp į technikos mokyklą ir 
prpkėsį 2 rftefųą. 19ffi rq. savą 
nerių stoją j Kanados kąriųo 
menę. Iškart pėstininkuose, vė 
Jiąu inžinerijos batalionuose 
Petrąs kovoja atviram fronte 
12 mėn. prieš vokiečius, 1918 
m, Anglijoj, Londone sutiko 
Emiliją Kiškytę ir vedė. 1919 
m- grįžo iš karo Montreal} ir 
dvejus metus lankė Mac. Gili 
u-tą studijuodamas mašinų U 
chniką. 1920 m. Norkeliūnains 
gimė duktė Elena. Nors čia 
lietuvių šv. Kazimiero parapi 
ja jau buvo susiorganizavusi. 
Nors Petras N. ir vadovavo 
Liet. Vytauto klubui, bet vis 
kažko nebuvo patenkintas ir 
1923 m. visa Norkeliūnų Šei 
ma atsikelia j Ne,v - Yorko Ro 
chesterį. Čia jau randa lietu 
višką parapiją taip pat. Petras 
tuojau įsijungia į lietuviškų or 
ganizacijų veiklą. Čia jis para 
pijos komitete patikėtinis, įsi 
jungia j Šy. Peįfq ir Povilo bei 
šy. Jurgio cįpjas, Šv. Jurgio pa 
šąlpįrjėję dr-joje tuoj įsrenką 
rųąs pirmininĮsų. kuriuo yrą ir 
ikį šio ląiko- Ruošią lietuvių 
tautines dąįnąs, telkia pagalbą 
Vilniui vaduoti, Šaulių s-goms. 
Jis nuoširdžiai budi Lietuvos 
reikalų sargyboje ir veikia ir 
nuolatos nuo 2923 m. iki šiai 
dienai. Jo iniciatyva ir jam va 
dovaujant suruoštos 28 lietuv ų 
tautinės dienos Rochesteryje. 
21 metai kai be pertraukos jis 

vadclvauja Alto-Balfo jungti 
niam skyriui.

Įsitikinęs Norkeliūno nuošir 
džia meile Lietuvai, užklausiu;

— O kaip sutikot Lietuvos 
okupaciją? Iš kur sužinot? Ka 
da?

Čia Petrui Norkeliūnui skaus 
mas užspaudžia gerklę, kad jis 
ne iš karto atsako, o akys ap 
sipylė ašaromis. ,,Per radijo, 
iš laikraščių, pasakojo dreban 
čiu balsu, taip, rodos, kad tas 
įvykis būtų čia pat iš naujo įvy 
kęs.

— Nežinojom ką daryti, kur 
pulti. Spietėmes aplink klebo 
ną Bakšį, laukėm nurodymų... 
Charakteringa, kad kai vokie 
čiai užėmė Klaipėdą, tai pro 
testavo ir vietos Gedimino dr- 
ja, bet kai Raudonoji armija 
užėmė Lietuvą, tai jie atsakė 
„Dabar Lietuva laisva“.

— Iš kur sužinojot apie pa 
begėlius „Dypukus“?

— Išsamiai viską papasu 
kojo kanauninkas Končius 
ir mes, Rochesterio lietuviai, lie 
tuviams pabėgėliams suauk', 
jome 10,000 dol. ir perdave 
me Baif’ui. Vėliau p. Norkeliū 
nas labai propagavo lietuvių 
tarpe liet, pabėgėlių atsikvieti 
mą į Amerką, rūipinosi buto 
ir darbo garantijų gavimu > 
dviejų lietuvių yia pats glebe 
jas (sponseris).

— Kieno buyo sumanymai 
ruošti lietuvių tautines dienas 
— vėl užklausiu. —. Mačiau, 
kad parapiją saqląs mokėti jau 
baigia tai pritariant Zlotkienei 
a. a. Pikūpui ir pasiūlėm klepo 
nui ruošti vasai omis vieną pik 
niką lietuviškiems reikalams, 
taip ir liko tie piknikai tiaoic’ 
nėmis lietuvių dienomis. Be to 
matėm, kad ir kitos tautybes 
ruošia... O 16 Vasario būvi 
švenčiama visą laiką, dabar 
Alto taryba tik tęsia toliau to^ 
šventės organizavimus ir lėšų 
telkimą Lietuvai gelbėti.

— O kaip susidraugavot su 
sen. Keatingu?

— Nuo pat jo politinis ku 
jeros pradžios. Jis savo politinį 
darbą pradėjo būdamas ad 
katas, kaip ir daugelis kitų. 
Nuo tada susipažinom, vie 
nas kitam padedam.

Tarp kitko, sen. Ke< ting 
laiškus p. Norkeliūnui adiesvo 
ja „Dear Peter“. Buvo la '<», 
kai Lietuvos ir lietuvių reika 
lams Į?. Norkeliūnas jieškojo 
ąnų^jDabar jau jjei jį žino ir jieš 

(<._> jq savų rekąlams, kai np i 
leęl. ų miestų valdžios pi • 2‘! 
laimėti rinkimus. | aip pat p 
Norkeliūnas yrą antiboiševiki 
nio bloko lietuvių atsto.a, Ro 
chesteryje.

— O kaip darbo.'ie ■ c.
— Esu piano dirbtuvių vie 

no skyriaus prižiūrėtojas. P>i 
žiūrėti darbas nesunkus.

— O kokia jūsų nuom <»,ė 
apie po Antro Pasaulinio karo 
atvykusius lietuvius? 

yra ta problema, kuri kaip ir 
alchemijos, nuo seniausių lai 
kų domina žmogų. Alchemi 
kai, kurių tikslas buvo pasiga 
minti aukso, problemą išspren 
dė drauge su atomo branduo 
lio skaldymo atsiradimu. Da 
bar auksas jau mokama paga 
minti dirbtiniu būdu. Bet gy 
vybės dirbtinis pagaminimas 
dar neišspręstas. Tačiau ir jis 
eina pirmyn labai sėkmingai ir 
geru numatymu.

Chemikai ir biologai skel 
bia, kad dvidešimties metų bė 
gyje pavyks pagaminti papras 
čiausius gyvuosius organizmus 
cheminėje laboratorijoje. Pasi 
sekimų apsvaiginti, tyrinėtojai 
tam tvirtinimui paremti turi 
duomenų. Paralelė tarp laimė 
limu polimerinėje chemijoje ir 
tarp cheminės struktūros tyri 
nėjimų gyvojoje ląstelėje ge 
riausiai vaizduoja tas galimy 
bes.

„Pažanga gyvosios ląstelės 
sintezyje yra sektina su gyvu 
dėmesiu. Ateinantys dešimtine 
čiai patieks nuostabių atidengi 
mų gyvosios ląstelės kūrimo 
linkme“, — sako chemikas A. 
Damušis.

GIMININGUMAS—PAGAL 
PIRŠTŲ ATSPAUDUS
Vieną 1944 m. rudens naktį 

Budapešte sučiupo pusantrų 
metų amžiaus mergaitės Žuzi 
kos tėvus ir išgabeno.

Baigėsi karas. Išlikę gyvi tė 
vai imąsi jieškoti Žužiko.. 
bet niekur jos neranda. Ir štai 
pu 14 metų jiems pristatoma 
jaunuolė. Kas gali įrodyti, kad 
tąi jų duktė? Jokių Žymių, o 
kių daiktinių arba kitų įrodv 
mų, O vis tik jie, pasirodo, yra. 
Šią paslaptį padėjo atskleisti 
Budapešto universiteto Teismi 
nės medicinos institutas.

Kokiomis priemonėmis bu 
vo nustatytas giminingumas? 
Pagal mergaitės ir tėvų pirš 
tų atspaudus.

Daktiloskopija žinoma labai 
seniai. Prieš tūkstančius metų 
įą Įiabrdojb’ baL^oriiečiai, ki 
nai. Molinės plokštelės su pirš 
tų atspaudais, matyti, buvo ne 
kas kita, kaip senovės „asmens 
pažymėjimai“. Daktiloskopija 
gali visiškai tiksliai nustatyti, 
kad šis žmogus yra kaip tik 
tas pats, kuris paliko pirštų at 
spaudus. Ji labai plačiai nau 
dujama aiškinant nusikaltėlius 
ir t. t. Tačiau ar galima spręs 
ti iš atspaudų apie žmonių gi 
painįngumą? Pąsirodo, kad 
taip.

Nąują dąktilosk.opijoa tąiky

— Tai yra daugumoje pai 
kūs žmonės. Energingi r ei 
kia, sielojasi Lietuvos pa a-;g 
mu, dirba kiek išgali. Bet gal. 
la, kad yra ir tokių, kurie jau 
nutolsta nuo lietuvybės. Nesi 
perka namus kažkur tolybėse. 
Sunku juos surasti visuomenės 
lietuviškam darbui. Rečiau 10 
dosi parapijoj ir liet, pabengi 

Nukelta į 5-tą psl. 

mo sritį atrado minėto mstitu 
to vadovas prof. Šandėras Ek 
rešas. Mokslininkas 11 metų 
rinko tėvų ir jų vaikų pirštų 
atspaudus. Pei tą laiką jis ap 
važinėjo visą Vengriją, įieško 
damas šeimų, kuriose yra po 
8—10 vaikų. Prof. Ekres.is su 
rinko pačią didžiausią pasauly 
je pirštų atspaudų kolekcija— 
marias keistų piešinių, suside 
dančių iš brūkšnių, raukšlių, 
taškelių, šakučių, kablelių... Šie 
ženklai sudaro nesuskaitomą 
daugybę įvairiaucių kombinaci 
jų. Nuo jų ir priklauso nepasi 
kartojantis, kiekvieno žmo 
gaus pirštams atskiras linijinis 
piešinys. Tačiau vengrų moks 
lirirkįat daktiloskopijoje nu 
ėjo toliau — jam pavyko su 
rasti linijų raišginyje tam tik 
rus dėsningumus, išskirti 60 pa 
grindinių piešinių tipų ir suda 
ryti lentelę. Jis įrodė, kad į vai 
ko piršto atspaudo raštą įeina, 
kaip sudėtinės dalys, tėVo ir 
motinos pirštų piešiniai.

Prof. Ekrešo darbai daug 
kartų jau padėjo surinkti i 
bendrą „lizdą“ karo audrų iš 
blaškytas šeimas.

PRIETAISAS VĖŽIUI 
NUSTATYTI

Mokslininkai pastebėjo, kad 
vėžinio auglio ląstelės sulaiko 
ir fiksuoja radioaktyvines me 
džiagas. Šitas vėžinio audinio 
bruožas padeda gydytojams nu 
statyti, kuriame ligonio kūno 
organe auga vėžys. Maskvos 
visąjunginio medicininių instru 
mentų mokslinio tyrimo institu 
te sukonstruotas prietaisas — 
gama topografas, kuris atitin 
karna kreive pažymi vietą or 
ganizme, kur geriausiai sušilai 
ko radioaktyvines medžiagos, 
o tuo pačiu nustato ir piktybi 
nio auglio vietą.

CHRONOERGOGRAFAS
Medicinoje yra žinomi susii 

girnai, kai dėl žmogaus sniege 
nų sutrikimo suglemba ir nebe 
tenka pajėgumo raumenys 
Bet iki šiol gydytojams buvo 
sunku šią ligą nustatyti. Pasta 
ruoju metu Kijevo higienos ir 
profesinių, susirgimų institute 

sukonstruotas atitinkamas prie 
taisas — chronoergografas, ku 
nuo tuo pačiu metu galima nu 
nustatyti augintosios nervinės 
veiklos ir raumenų sutrikimą.

O Antanas Skirtus „Lietuvių 
Dienų” leidėjas, pusės am 
žiaus sukakties proga buvo pa 
gerbtas redakcijos narių, kurie 
surengė jam puikius pietus 
Los Angeles Lietuvių B-nės na 
muose.

* Muzikė Alice Stephens su 
grįžo po 2 m. pertrauko s; M a 
rijos Augšt. mokyklą Chicago 
je vėl dėstyti muzikos. Ji taip 
gi dėsto Chicagos konservato 
rijoje ir Clare Povėli Sihool 
of Theatre Art.

Alfonso Griciaus naujas poe 
zijos rinkinys „Pažadinti SLn 
ksai‘, kurį atspaude „Lietuviu

Vidinė kompartijos kova

Nikita Chruščiov
STIPRINDAMASIS STALINO SOSTE, 

per kliūtis į neribojamą galybę, atsiskaito su priešais ir žengia 
Stalinas.

2.
CHRUŠČIOVAS APIE ALB ANUS IR... KINUS

Kartu reikia pažymėti, kad 
mūsų partijos kurso, nukreiptų 
j žalingų asmenybės kulto pa 
darinių įveikimą, kaip vėliau 
pasirodė, reikiamai nesuprato 
Albanijos Darbo partijos vado 
vai, dar daugiau, jie pradėjo 
kovoti prieš šį kursą.

Visiems yra žinoma, kad iki 
pastarojo laiko tarp Tarybų 
Sąjungos ir Albanijos Liaudies 
Respublikos, tarp Tarybų S- 
gos Komunistų partijos ir Al 
banijos Darbo partijos buvo ge 
ri, draugiški santykiai.

Daugel; metų Albanijos va 
dovai pažymėdavo, kad jų pa 
žiūros visiškai sutinka su mū 
sų partijos Centro Komiteto ir 
Tarybinės vyriausybės pažiuro 
mis visais tarptautinio komu 
nistinio judėjimo klausimais. 
Jie ne kartą pareiškė, kad jie 
pritaria XX suvažiavimo kur 
sui. Apie tai kalbėjo savo pa 
sisakymuose mūsų partijos 
XX ir XXI suvažiavimuose A! 
banijos Darbo partijos CK pir 
masis sekretorius Enveras Ho 
dža. Albanijos Darbo partijos 
III suvažiavime, kuris įvyko 
netrukus po XX suvažiavimo, 
ištisai ir visiškai buvo pritarta 
asmenybės kulto kritikai, o taip 
pat priemonėms žalingiems jo 
padariniams įveikti.

Mes, tarybiniai žmonės, tikė 
jome Albanijos vadovais ir ma 
nėme, kad tarp mūsų partijos 
ir Albanijos Darbo partijos yra 
savitarpio susipratimas ir pažiū 
rų vieningumas.

Tačiau faktai rodo, kad pa 
staruoju metu Albanijos vado 
vai, nepaisydami savo anksty' 
vesniųjų užtikrinimų ir savo 
partijos suvažiavimo nutarimų, 
be jokio pagrindo staigiai pa 
keitė politinį kursą, žymiai pa 
blogino santykius su mūsų pai 
tija, su Tarybų S-ga. Jie prade 
jo išsižadėti bendros suderin 
tos viso pasaulinio komunisti 
nio judėjimo linijos svarbiau

Dienų” leidykla, kun. J. Ku 
čingiui finansuojant, jau gali 
ma užsisakyti minėtoje leidyk 
loję: 4364 Sunset Blv., Holly 
wood 29.

RINKIMAI QUEBECO 
PROVINCIJOJE

į provincijos parlamentą pa 
sknti gruodžio 14 dieną dvie 
jose apylinkėse — Jacques Car 
tier ir Chambly, kurios neteko 
savo atstovų dėl mirties. į 
šiuos minkimus žiūrima, kaip 
į reikšmingus, nes dabar jau su 
siformavo nacionalinės unijos 
partija, kuri Barret pasitrau 
kus, išgyveno tūlą interregnu 
mą. Jie parodysiu, ar Duples 
sies partija dar turi kokių gy 
vybės ženklų, ar ją J. Lesage 
yra gyvą pakasęs į žemes, su 
labai nešvankia jos praeitimi. 

siais dabarties klausimais, kas 
ypatingai aiškiai pradėjo reikš 
tis nuo praeitųjų metų vidurio.

Matyt, Albanijos vadovai 
širdyje nesutiko su 1957 ir 
1960 metais įvykusių broliškų 
jų partijų Pasitarimų išvado 
mis. lie Pasitarimai, kaip ži 
noma, pritarė XX suvažiavimo 
ypatingai aiškiai pradėjo reiki 
tis nuo praeitų metų vidurio.

Dabar Albanijos vadovai ne 
slepia, kad jiems nepatinka 
musų partijos kursas, nukrnp 
tas į ryžtingą žalingų Stalino 
asmenybės kulto padarinių ivei 
kimą.

Nerimaudami dėl didvydŠ 
kos albanų tautos likimo, mes 
sekame įvykius Albanijoje. 
Mums skaudu matyti, kaip už 
klaidingą Albanijos vadovų 
liniją turi atsakyti eiliniai Al 
banijos komunistai, visa alba 
nų tauta.

Mūsų partijos XX suvažia 
vimo parengtas kursas — tai 
lenininis kursas, ir mes negali 
me tokiu pricipiniu klausimu 
nusieisti nei Albanijos vauo 
vams, nei bet kain kitam. Nu 
krypti nuo XX suvažiavimo u 
nijos — reikštų neklausyti iš 
min.ingų nurodymų, kuriuos 
davė Leninas, dar užuomaz 
goję pamatęs Stalino asmeny 
bės kulto atsiradimo pavojų.

Dabar, stovėdami prieš X.< 
suvažiavimo kursą, Albanijos 
vadovai mėgina tempti mūsų 
partiją atgal prie tvarkos, kmi 
jiems patinka, bet kun dau 
giau niekuomet nebepasikar 
tos mūsų šalyje.

Asmenybės kulto laikotar 
piu ši tvarka buvo grubiai pa' 
žeista; po XVIII suvažiavimo 
beveik keturiolika metų šuva 
žiavimai nebuvo šaukiami, ne 
paisant to, kad šalis per g., ve 
no Didįjį Tėvynės karą ir elide 
lio bei sunkaus darbo ai. u 
riant liaudies ūkio laikotaipį; 
Labai retai buvo šaukiami pat 
tijos CK Plenumai. Esant tu 
kiai padėčiai, susidarė dirva 
piktnaudžiauti valdžia, par.ija 
ir liaudis negalėjo kontroliuot* 
kai kurių vadovų.

Praeityje, asmenybės kulto 
laikotarpiu, paplito tokie žalin 
gi partino, vailstybnio ir ūki 
nio vadovavimo bruožai, kaip 
administravimas, trūkumų už 
trynimas, apsidraudimas, nau 
jo baimė. Esant tokiai pade 
čiai, atsirado nemaža pala...a 
nų, alilujininkų, akių dūmėj ą.

Šis Chruščiovo pasisakymas, 
tiesiogiai taikomas albanams, 
o netiesiogiai kinams, lai to 
do, kad bolševikų lageryje 
atsirado didelis plyšys. Bet 
Crruščiovas dar turi, jo žo 
džiais sakant, nemažai pataika 
nų, alilujininkų ir akių dūmė 
jų, kurių priešakyje stovi jis 
pats.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

$8.
Pąę karįą pięmpji nutraukė tylą Adpnąėnįenė:
;: Jūs, ątrpdp, nę iš kalbingųjų. P aš, kaip matot, plepi

, Taaaip, -— vėl pakartojo Barvainis ir tuojau pat au 
aigriebė: — Kodėl jūs plepi? Visai normali moteris,

— Jūs manot, yra visai normalių žmonių?
—- Aš n© psichiatras, Manau, kad daugumas — tai nor 

malūs,
Adomenienė šyptelėjo.
— Esama ir tokios teorijos, kad normalūs žmonės ne 

kuria, nedainuoja, nevaidina, nesidomi dargi, kai kiti vaid. 
na. Jie neturi n jokių silpnybių — nesijaudina sporto rung 
tynėse, net nerenka pašto ženklų.

— Aš — geriausias tokio žmogaus pavyzdys. Nekur-u, 
nevaidinu, net į teatrą nevaikštau. Į sporto rungtynes irgi ne 
silankau.

— Tai juk nepaprastai nuobodus jūsų gyvenimas, — 
nuoširęlžiaį pastebėjų Adopnėnienė. — Be| tai neįrodo dar iū 
sų nprmalumo, p visą toji teorija — nesąmone. Jūs, beię, siel 
vartąująt, blaškotės, nerapdaf sąu vietos. . ,

— Iš kur jūs tąi ištraukėt?
r— Matosi iš pirmo žvilgsnio. Be to, narite juk išsikelti 

iŠ Vilniaus. Viskas aišku kaip ant delno.
— Man nieko neaišku.
— Nes pats sau viską komplikuojat.
— Su jumis sunku ginčytis, ir kalbat jūs įmantriai, ne 

taip kaip akušerė.

— Gera jūsų nuomonė apie mūsų profesiją!
— Jū» įsižeidėt?
— Nė kiek. Aš nę iš tų lepiųjų. Atsargiai, daktare, jus 

apipils.
Padavėja atnešė šaltibąrščtus,
:— O ką gi aš sau komplikuoju? — paklaust Ūmai Bar 

vąinis. — Tai, rodos, jūs sakėte?
— Vis dėlto jums parūpo!

•—< Tai jus stebina?
•— Ne, Beje, daktare, tamsta pasidarei irgi gana kai 

bus.
— Taip, bet jūs neatsakot į klausimą.
— Aš neturiu ką atsakyt. Aš juk ne aikiašregė. Bet šį 

tą iš žmogaus veido ir aš moku išskaityti. — Ji nusijuoKė — 
Ypač, kai žinau truputį iš to žmogaus biografijos!

— Biografijos mudviejų panašios, — labai niūriai tarė 
Barvainis. — Beveik vienodos.

— Visiškai ne.
— Nes aš buvau tapusi gyvanašle grynai per savo kaltę.
— Kodėl ne?
— O iš kur jūs žinot, kad aš — ne per savo kaltę?
— Jūs, daktare, rimtai?
—: Žinomą.
— Jeigu taip, tai jums lieka tik viena išeitis.

<— Nusižudyti?
,— Ne. Grįžti pas savo žmoną.
— Jūs gi nebuvot grįžusi pas savo vyrą?

•— Ir labai gailiuos. Esu blogo būdo. Be to, jei ne ra 
mirtis, kas žino, ar nebūčiau kovojusi dėl savo vyro. Atsar 
giai, daktare, jus apipils padažu.

Padavėja atnešė keptą avieną.
__ Mėsa — kieta, — konstatavo Barvainis. — Šiaip tai 

virtuvė čia nebloga. O kodėl gi jūs restorane valgot?
— Nemėgstu šeiminiknaut. Ir laiko neturiu.
Po to jiedu nutilo. Baigus pietus, Barvainis išgėrė bute 

lį alaus; kūnui pasidarė vėsiau, gaiviau, o mintis ėmė laisviau 
skrajoti.

— Na, ką gi, — pasakė Barvainis, — įdomu buvo susi 
pažint. O daugiau, tur būt, ir nepasimatysim.

— Jūs pasakėt lai taip tragikai, kad galima pagalvot 
jog jums iš tikrųjų gaila!

— Žinoma, gaila, po velnių. Jūs, be to, primenat man 
vieną pažįstamą šviesiaplaukę.

— Oho! Nesitikėjau. Tai ir jūs toks, kaip visi?
— Aš juk sakau jums: esu normaliausias žmogus pS 

šaulyje.
— Gaila.
— Kad aš toks esu? Ar kad nesusitiksim?
— Pati nežniau. Gal ir to, ir kito.
— Na, jeigu taip, tai nėra reikalo mums nė išsiskirti. 

Jūs vakare laisva?
— Kodėl būtent vakare? Ne, nelaisva. Budžiu. Ma 

tot, minsterija manęs nepripažįsta, o aš dirbu. Vis vien turės 
pripažinti. Juk nedykinėju.

— Energinga jūs. t

— Kitaip neišeina. Gyvenimas dabar veržlus.
— Mįslnigai kalbat, kolege.
— Aš juk ne kolegė. Aš tik akušerė.
— Vis tiek kolegė. Gaila, kad nenorit susitikt.
— Jūs gi nesiūlot. Klausėt, ar aš vakare laisva. Na. ne 

laisva. Kas iš to?
— Norit pasakyt, kad laisva busit rytoj?
— Nenoriu pasakyt. Ryt ilsėsiuos po budėjimo. Poryt.
Poryt Barvainis susitiko su Adomėnene prie „Pergalės” 

kino teatro.
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Lietuvių kalbos židinys 
Vokietijoje

TIK PRIEŠ 200 METŲ VOKIEČIŲ UNIVERSITETAS 
PROSUOS KARALIAUS POTVARKIU RUOŠĖ MAŽLIE 

TUVIAMS KUNIGUS
Lietuvių kalba palyginamąja! kalbotyrai

2.
Tolesni Halės ryšiai su litu 

amstika nusikelia jau į XIX a. 
Jie šiuo metu yia pagrįsti in 
doeuropietiškos bei apskritai 
lyginamosios kalbotyios iškili 
mu ir sparčiu vystymusi. Jau 
nuo XIX a. vidurio Halės um 
versitetas tapo vienu žymiau 
šių tos mokslo Šakos židinių 
Vokietijoje. Lyginamoji kalbu 
tyra tuo metu buvo glaudžiai 
susijusi su sanskrito studijavi 
mu, o sanskritas, kaip žinoma, 
savo ruožtu siejasi su lietuvių 
kalba, anot Nehru pareiškimo, 
jo -autobiografijoj e^ artimiau 
šia sanskritui kalba iš visų gy 
vųjų Europos kalbų. Tad su 
prantama, kodėl Halės univer 
sitete, kur XIX a. susidarė stip 
rus indologijos studijų centras, 
buvo atkreiptas dėmesys ir j lie 
tuvių kalbą.

Dar vienu aspektu Halės 
universitetas XIX a. susisiekė 
su lituanistinėmis tradicijoms. 
Nuo 1817 m. jis buvo sujugtas 
su Vitenbergo universitetu. 
Tuo pačiu reformacijos laikų 
trakdicijos, tokios gyvos Viten 
berge, iš dalies persikėlė ir į 
Halės universitetą? O juk Vi 
tenberge, kaip žinoma, studija 
vo lietuvių raštijos pradiniu 
kai Abraomas Kulvietis ir Sta 
nislovas Rapalionis.

XIX a. viduryje buvo atnau 
jinti lituanistiniai ryšiai ir su 
vadinamosiomis „Frankės įstai 
gomis“, kurių leidykla išleido 
du svarbius mūsų kalbotyros 
darbus — F. Kuršaičio lietu 
vių kalbos vadovėlį („Betra 
ge zur Kunde der litauischen 
Sprache", 1847—1849) ir j< 
plačiai žinomąjį lietuvių - vo 
kiečių kalbų žodyną (1870, 
1874, 1883). Šiuo atveju vėl 
Halė užėmė pirmaujančią v.c 
tą lietuvių leksikografijos dar 
bų leidyboje.

Halės - Vitenbergo universe 
tele nuo 1895 m. ima profeso 
riauti Fridrichas Bechtelis 
(1855—1924). Į Halę jis pei 
sikelė iš Getingeno universite 
to jau kaip pasižymėjęs litua 
nistas. Pirmasis jo paskelbtas 
darbas buvo B. Vilento enchi 
ridiono, evangelijų ir ep sielių 
(1979) naujas leidimas, pasiro 
dęs 1882 m. įžymiojo lituanie 
to A. Becenbergerio leidžia 
moję senųjų lietuviškų ir latvis

Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų lai
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant
rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri’bą, 
kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir
tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.

i w»M»iHnH»wnmiiiiinttK»»i»iiinnH»H»u»»»t««w«:mn»nnnKa«a dijas apie

kų leidinių serijoje. Profeso
riaudamas Halėje. F. Bechte 
lis tęsė lituanistines studijas, 
daugiausia tyrinėdamas to pa 
ties B. Vilento literatūrinį pali 
kimą. Šio įžymaus kalbininke 
išgarsėjusio ypač darbais apie 
graikų kalbą, aktyvus domėji 
masis senoviniais lietuvių raš 
tijos paminklais, stiprino litua 
nislines tradicijas Halės univer 
sitete. Jos ypač sustiprėjo, kai 
1923 m., F. Bechteliui išėjus 
pensijon, jo vietą užėmė Fran 
ras Špechtas (1888 — 1949). 
Jis taip pat atėjo profesoriauti 
į Halės univeisitetą jau kaip 
pasireiškęs lituanistas. Dar 
1920 ir 1922 m. jis išleido 
Leipcige du stambius tomus 
A. Baranausko užrašytu lietu 
vių kalbos terminų tekstų, ap 
rūpinęs juos moksliniu apara 
tu ir plačiu gramatikos įvadu.

Profesoriaudamas Halėje F. 
Špechtas, be kitų gausių savo 
kalbotyrinių darbų, nemaža nt'. 
veikė ir lituanistikos srityje. 
Įvairiuose moksliniuose leidi 
niuose jis paskelbė nemaža Ii 
tuanistinio pobūdžio raštų, is 
kurių ypač pažymėtina studija 
apie lietuvių kalbos linksma', i 
mą. Jam taip pat priklauso pla 
tus straipsnis apie lietuvių kai 
bos seminarą XVIII a. Hales 
universitete. Šiuo savo straips 
niu, paskelbtu Kauno universi 
teto serijiniame leidinyje ,,Ar 
chivum Philogicum“ (V t., 
1935), F. Špechtas iškėlė Ha 
lės universiteto tradicinius .y 
šius su lituanistika, atskleidė 
daug naujų, iki tol nežinomų 
istorinių faktų vokiečių - lietu 
vių kultūrinio bendradarbiai 1 
mo srityje. Pats F. Špechtas 
taip pat palaikė glaudžius ry 
šius su Lietuvos kalbininkais, 
1927 m. jis buvo atvykęs skai 
tyti paskaitų į Kauno universi 
tetą, o Halės universitete savo 
skaitomose paskaitose bei ve 
damose pratybose ne kartą ope 
ravo lietuvių kalbos medžiaga. 
F. Špechtas dėstė Halcje iki 
1937 m., kai, gavęs paaugštini 
mą, jis persikėlė į Breslavo uni 
versitetą. Savo ilgamete ir la 
bai vaisinga veikla F. Špech 
tas paliko tvirtas lituanistines 
tradicijas Halės univeisiteto fi 
lologų tarpe.

Išvykus F. Špechtui iš Ha 

les, lituanistikos studijos čia ku 
riam laikui apsilpo. Jo vietą 
trumpam užėmęs doc. Vilhel 
mas Vismanas, nors ir domėjo 
si lietuvių kayba, tačiau kuo 
nors reikšmingesniu šioje srity 
je nepasireiškė.

Susikūrus rytinei Vo 
kietijai. Halės universitete vėl 
atgijo domėjimasis lituanisti 
ka, ypač kai jo Lyginamosios 
kalbotyros seminarui nuo 1954 
m. ėmė vadovauti prof. Kar 
las Ameris ir kai jame ėmė 
dirbti asistentė Gertruda Ben 
zė. Šie abu vokiečių kalbiniu 
kai pasistengė užmegzti benu 
radarbiavimo rysius su Lieti- 
vos mokslo įstaigomis ir jau pa 
sireiskė vertingais darbais Ii ua 
nistikos srityje.

G. Benzė, pirmaisiais poka 
rio metais kurį laiką gyvenusi 
Lietuvoje ir neblogai pramoku 
si lietuviškai, paskelbė 1958 m. 
Halėms - Vitenbergo universite 
to moksliniame leidinyje platų 
darbą apie naujai surasti. 
XVIII a. lietuviškų dokumen 
tų (Prūsijos valdžios fsakų) 
kalbą ir apžvalginį straipsnį 
apie lyginamosios kalbotyros 
vystymąsi tame universitete, 
kruopščiai pažymėdama visus 
su lituanistika susijusius mo 
mentus. Šiemet ji užbaigė dal: 
taro disertaciją apie lietuviu 
kalbos padalyvį istoriniu požiū 
riu. Šiai jaunai filologei nesve 
tima ir mūsų grožinė literatūra 
— ji išvertė į vokiečių kalbą J. 
Grušo tragediją ,.Herkus Man 
tas” ir pati rašo vokiškus cuė 
raščius lietuvių liaudies dainų 
motyvais bei numato artimoje 
ateityje parengti antologinio 
pobūdžio rinkinį iš literatūros.

Prof. K. Ameris, kilimo iš 
Vienos, jau jaunystėje susido 
mėjęs lietuvių kalba ir gerokai 
jos pramokęs, nors tiesiogiai ir 
nerašo lituanistinėmis temo 
mis, tačiau savo lyginamosic 
kalbotyros darbuose dažnai pa 
siremia lietuviškąja medžiaga. 
Tai matyti, pavyzdžiui, ir iŠ jo 
„Kalbotyros įvado“ (I d., 
1958), kuriame pateikiama ne 
maža lietuvių kalbos pavyz 
džių. Didžiausias prof. K. 
Amerio nuopelnas yra tai, k ict 
jis skatina jaunosios kartos vo 
kiečių kalbininkus domėtis lie 
tuvių kalba ir kaupia savo vado 
vaujamame seminare lituanisti 
nę literatūrą.

Tų pat metų vasarą prof. K 
Ameris ir asist. G. Benzė ture 
jo progos atsilankyti V’imuje 
ir susipažinti su mūsų filologi 
jos mokslo įstaigų darbu, pa 
daryti čia įdomius pranešimus 
lyginamosios kalbotyros klausi 
mais. Apie savo viešnagę Lie 
tuvoje jis paskui atsiuntė nepa
prastai palankų atsiliepimą, ku 
ris buvo iš dalies paskelbta res 
publikinėje spaudoje. Užsimez 
gc bendradarbiavimo ryšiai te 
belaikomi ir toliau. Vokiečiai 
kalbininkai Halėje projektuo 
ja artimiausioje ateityje išspaus 
dinti arba bent išsamiau išnag 
rinėti ten esantį XVIII a. vo 
kiečių - lietuvių kalbų žodyną, 
teikiantį nemaža vertingos me 
džiagos mūsų leksikografijai, 
taip pat jie žada pratęsti stu 

naujai paskelbtų

KULTORWEOOCWIKA
„MŪSŲ LIETUVA”

Mūsų jausmus, mintis ir ne 
rus atspėja kultūrininkas Ero 
nius Kviklys, kuris, pade Ja 
mas daugiau kaip 100 bendia 
darbių, paruošė veikalą apie 
Lietuvą.

Autorius ir leidėjas (Lietu 
(vių Enciklopedijos leidykla) 
kaip tik ir nori įgalinti ir toli 
nuo Lietuvos gyvenančius iš 
eivius pakeliauti po visas Lietu 
vos vietoves, skaitant istorinės 
geografinės ir etnografinės stu 
dijos puslapius. Skaitytojas tu 
rėš progos nuodugniai pažinti 
mūsų ,'gražiųjųt Lietuvos vie 
tovių praeitį, jų istoriją amžių 
būvyje, prisiminti jau pamirš 
tus vietų vardus. Tai padės ar 
tik aprašymai, bet ir gražūs i le 
tovių vaizdai, paveikslai, že 
melapiai, brėžiniai.

Veikale bus pateikti atskirų 
sričių aprašymai: Vilniaus krės 
to, Rytų Augštaitijos, Vidurio 
Lietuvos, Sūduvos (Suvalkų 
krašto), Žemaitijos ir Mažo 

sios Lietuvos. Bus aprašytos ir 
tos vietovės, kuriose iki mūsų 
laikų ar anksčiau buvo gyven 
ta lietuvių, arba jų kultūros pa 
minklų: senoji jotvingių že 
mė, Prūsų Lietuva, pateikti 
lietuvių gyvenviečių Gudijoje 
Ir Latvijoje aprašymai, foto 
grafijos. Ypatingas dėmesys 
skiriamas mūsų didingos praei 
ties liudininkams — piliakal 
niams, pilkapiams - milžinka 
piams, istoriniams, etnografi 
niams paminklams, pateikiami 
ne tik senųjų laikų, bet ir pa 
starųjų metų archeologinių ty 
rinėjimų duomenys. Bus ir gra 
žiųjų Lietuvos vaizdų: kalnų, 
miškų, upių, ežerų, būdinges 
mų gamtos reiškinių. Gyvento 
jai, jų kultūros apraiškos, kul 
tūrinė, religinė ir kitokia veik 
la, susijusi su aprašoma vieto 
ve. Bus padavimų, pasakoji 
mų, net dainų, padedančių iš 
ryškinti įvykius, surištus su vie
tovės gyvenimu.

Visą šią medžiagą Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleis 
trimis tomais, kiekvienas apie 
700 puslapių. Veikalas bus at 
spaustas gerame popieriuje of 
seto mašina ir gražiai įrištas.

Šio veikalo išleidimas parei 
kalaus didesnių išlaidų. Išeivi 
joje neturime tokios organize 
cijos, kuri viena pajėgtų įvy.i 
dyti šį darbą. Todėl kviečia 
me visus į talką. Tikraisiais 
knygos leidėjais bus patys jos 
skaitytojai — prenumeratoriai.

„Mūsų Lietuvos” leidinį, 
kuris bus išleistas 3 tomais, už 
30 dol. kaina. Perkant pavie 
niui, vieno tomo kaina 15 dol., 
užsakant Liet. Enciklopedijos 
leidyklos adresu: 265-C-Stre 
et, Boston 27, Mass., USA.

Prūsijos valdžios lietuviškų įsa 
kų kalbą ir tt.

Ši trumpa apžvalga akivaiz 
džiai rodo, kad Halė ištikrųaų 
turi nemaža tiek praeities, tiek 
dabarties ryšiu su lituanistika.

(M ir L)

„LIETUVOS AIDŲ” RADIO 
valandėlės komentatorius, stu 
dentas chemikas Pranas J. Juk 
nevičius atlikdamas karinę prie 
volę prie Andų kalnų, Neuqu 
en provincijoje surado du lietu 
vius. Gregorijus Venclauskas 
su savo šeima gyvena Coniral 
mirante Cordero ’miestelyje. 
Turi gerus pastatus, didžiulį 
obuolių ūkį ir nuosavą automo 
bilĮ. Juozas Gutauskas, gyve 
nąs Cipoletti miestelj (Rio 
Negro) taip pat turi diaelį 
obuolių sodą, verčiasi parduo 
damas vaisius ir iš obuolių dii 
bdamas vyną, — čia vadinamą 
„sidrą“.

DR. B. CIFLIJAUSKAITĖ 
PAKELTA J 

PROFESORIUS
Dr. Birutė Ciplijauskaite, 

profesoriaujanti Madison uni 
versitete, Wise., pradeda ruoš 
tis sekančiai kelionei į Ispani 
ją. Pereitą pavasarį daktarė ga 
vo pasiūlymą pereiti dėstyti į 
garsųjį Harvardo univeisitetą. 
Tada Madison universitetas, 
pakėlė ją į Assisient Prof e? 
sor ir ir pasiūlė visą semestrą 
atostogų, kad ji galėtų dirbti 
tai, kas įdomu. Profesorė neat 
sispyrė pagundai praleisti ir 
vėl septynius mėnesius Euro 
poje.

0 Antano Škėmos Raštų Išle: 
dimo Fondui įnašus pasiuntė 
Henrieta ir Vytautas Vepštai 
$ 50, J. Kutra $ 10, J. Šoliū 
nas $ 10, dr. Vyt. Tauras $ Iv. 
Norintieji prisidėti prie rašyto 
jo Antano Škėmos vėliausių 
jų darbų išleidimo, įnašus pra 
somi siųsti Fondui adresu: D1 
Jonas Valaitis, 2547 W. 45th 
St., Chicago 32, Ill.

• Vilniaus valst. universiteto 
biblioteka neseniai is Harvard, 
JAV, universiteto gavo Ad. 
Mickevičiaus! laiškų Margari 
tai Fuller fotokopijas. Devy 
nių laiškų, praniūzų kalba, io 
tokopijos bus saugomos A. 
Mickevičiaus bute - muzėjuje.

0 Varšuvoje išleista geologi 
jos - mineralogijos mokslų 
is.and. Vyt. Gudelio monogra 
fija apie paskutinio žemes geo 
loginio vystymosi laikotarpį — 
kvarterinį periodą Lietuvos te 
nlorijoje. Šis veikalas išleistas 
lenkų, rusų ir anglų kalbomis.

0 Dail. Ant. Žmuidzinavičiui 
sukako 85 m. amžiauo. Daili 
ninkas dirba savo srityje ir yra 
geros sveikatos.

SČJA į
$ Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik * 
vj raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, .
$ Eina penkti metai. K
$ Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S &
® 1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
J Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. į

APIE LIETUVOS MOKSLŲ 
AKADEMIJĄ

Mokslinis sekr. akademikas
K. Bieliukas Vilniaus radio 
bendradarbiui papasakojo apie 
Akademijos darbus per pasta 
tuosius pusantrų metų. Pasak 
Bicliuko, šiuo metu akademijo 
je dirba 519 mokslo darbuoto 
jų, jų tarpe 7 mokslo daktarai 
ir 192 mokslo kandidatai. Pa 
staruoju melu buvo įsteigti du 
nauji institutai: Botanikos ir 
Zoologijos ir kuriamas naujas 
biochemijos ir mikiobiologi 
jos institutas.

Esą paskelbta per 120 mo 
nografijų, mokslinės literatu 
ros srity I960 m. buvo išleista 
148 leidiniai. Iš premijuotų vei 
kalų pažymėtini šie: Lietuvos 
fizinė geografija, „Kuršių Ma 
rios“ ,prof. T. Ivanausko trijų 
tomų „Lietuvos paukščiai“, 
Lietuvos istorijos kursas, pio 
fesorių Šivickio ir Minkevi 
čiaus veikalai ir kt. Iš išleistų 
veikalų minėtinas Lietuvių ka* 
bos žodynas, kurio išleista pen 
ki tomai, „Lietuvos flora” 
(antrasis tomas rengiamas *i 
tais metais) ir kt. E.

MUZ. ST. VAINIŪNAS 
Lietuvos muzikų dr-jos 

pirmininkas 
nusiskundė, kad kompozitorių 
darbuose dar nesąs išspręstas 
tikrovės pavaizdavimas... Po 
beveik prieš 10 metų sukurtų 
„Marytės ‘ operos (Račiūnas) 
ar „Ant marių kranto“ baleto 
(Juzeliūnass, dabai nesą nie 
ko naujo įnešta... Pas:rodo, 
kompozitoriai, partijos pyk 
čiui, ir toliau tebekuria kūn 
nius pasakų, istorinės praeities 
ar socialinių kovų siužetais...

Tai blogai — pabrėžia Vai 
niūnas—nes pamirštami „opie 
ji komunizmo statybos klausi 
mai“. Vis daugiau partijai 
spaudžiant, jau kuriami tokie 
kūlimai, kaip J. Juzeliūno ope 
ra „Kraujas ir pelenai“, V. La 
uruso opera apie „tragišką“ iš 
eivių gyvenimą, J. Gaižausko 
operetė „Ramunė“ ar B. Gor 
bulskio komiška opera „Kar 
navalas“.

• Lietuvos Aukšč. Taryba nu 
sipclniusio mokslo veikėjo gar 
bės vardą suteikė Kauno Vaisi, 
medicinos instituto rektoriui,’ 
med. dr. prof. Zigmui Januške 
vičiui. Jis įvertintas už „ypa 
tingus nuopelnus ruošiant jau 
nuosius specialistus ir ilgametę 
mokslinę - pedagoginę veik 
lą“, ryšium su gimimo 50 m 
sukaktimi.
0 Archit. J. Mulokas lapkričio 
12 d. Jaunimo Namuose, Ch> 
cagoje, kalbės lietuvių archi 
lektūros klausimais.

Užporyt Adomėnienė susitiko su Barvainiu prie ,,Spt» 
lio“ kino teatro.

Praslinkus dar dviem dienom, juodu sėdėjo karimn 
kų namų sodelyje. Kažkokia gastroliuojanti trupė rodė di 
vertismentinį vaidinimą. Deklamacija, akrobatika, dainavi 
mas, šokėjų pora ir iliuzionistas, spėjęs, kokį daiktą žiūrovas 
laiko savo rankoje arba turi apvožęs po skrybėle. Žiūrovai 
aikčiojo iš nustebimo ir juokėsi. Adomėnienė juokėsi. Bar 
vainis neaikčiojo ir nesijuokė.

Vakaras buvo nuostabiai šviesus ir šiltas. Vaidinimas 
pasibaigė gana anksti.

— Vėl. palydėsit ar paleisit šį kartą vieną? — paklausė 
Adomėnienė Barvainio, jiems išėjus į aikštę prie Karininkų 
namų.

— Pažiūrėkit, kaip gražu, — pasakė Barvainis.
— Štai ir melavot, kad jūs visai normalus. Jūs — poetas.
— Tur būt. Teks, matyt, baigti savo gyvenimą, rašant 

eilėraščius.
Aikštė buvo nutvieksta ryškios balsvos šviesos: švietė ži 

bintai, mėnulio pilnatis, o ypatingai — šiaurinis dangcus 
skliautas. Balti, geltoni, žalsvi senoviški namai, iš visų pusiu 
supa aikštę, tarytum fosforizavo. Visas asfaltas, visas plyte 
lių gridinys taip pat žėrėjo toje vaiduokliškoje, nenatūralioje 
šviesoje.

— Kurgi mes einam? — paklausė Adomėnienė.
— Mes stovim. Stovim ir neinam. Tiesa, kad nuosia 

biai šviesu? Tai kažkas panašaus į baltąsias naktis. Gal ir 
ne visai taip, bet panašu.

— Jūs matėt baltąsias naktis?
— Ne. Nemačiau. Bet man pasakojo, neatsimenu net 

kas, tačiau pasakojo. — Barvainiui pasidarė ūmai nepatogu 
prieš Adomėnienę, kad jis nebuvo matęs baltųjų naktų. 

Trumpą akimirką pasidarė net truputį graudu, kad to neinu 
tė; toji akimirka buvo nepaprastai trumpa.

— Aš irgi apie tai esu skaičiusi. Daug parašyta. Viena 
knyga net ir vadinosi taip: „Baltosios naktys“.

— Neskaičiau jos.
— Neskaitėt Dostojevskio?
— Ne. Nieko neskaitau. Tai yra skaitau medicininę Ii 

teratūrą, kai turiu laiko. Pagaliau tam reikalui visada atsi 
randa laiko. O Dostojevskio neskaičiau. Sako, skleidžia su 
puvimą ir panašiai?

— Kas sako?
— Girdėjau. Vadinasi, gerai, kad neskaičiau Dosto 

jevskio.
— Bet sakote, kad aplamai nieko neskaitot.
Dabar Barvains jai neatsakė. Jie išėjo į Gedimino aikš 

tę. Katedros kolonos švietė, sienos irgi švietė, tik stogas bu 
vo tamsus, juodas kaip kiaurymė.

— Kodėl mes čia atėjom? — paklausė Adomėnienė. — 
Aš juk gyvenu kitame krašte. Miesto krašte, norėjau paša 
kyti. Jūs mane vedat pas save?

— Nepagalvojau apie tai, bet neblogas sumanymas.
— Kerštas Adomėnui?
„Kuo gi aš galėčiau atkeršyti Adomėnui? Ką ji tuo no 

ri pasakyti? — pagalvojo Barvainis. — Net jeigu aš vesčiau 
ją į pasaulio kraštą, tai nebūtų kerštas Adomėnui. Jis miręs, 
o jei jis būtų dar gyvas, tai irgi nebūtų joks jam kerštas. Jo 
žmona jam nerūpėjo, jam rūpėjo mano žmona. Tai būtų 
kerštas Lilei, gal net Viktorijai, bet ne Adomėnui.“

Taip jis galvojo. Suformulavo gi savo mintis taip:
— Ar jūs suprantate, kokia šiandien naktis?
— Nežinau, ką jūs turit galvoj, gerbiamasis daktare 

Kad gražu, tai matau. Ir kad šilta. O dabar palydėkite ma 

ne namo, ir aplamai — be romantikos. Užtenka man jau ro 
mantikos. Palangoj turėjau draugą. Buvo’ prekybininkas, 
žmogus, tur būt, gudrus, kiek liečia jo amatą, o aplamai kvai 
las kaip bato aulas. Su tokiu net ir Palangoj nejausi roman 
likos. Naktys ten visada romantiškos, vasarą, žinoma. O zie 
mos ir rudens romantika įgrįsta. Iš viso •— Jūs suprantat, ką 
aš kalbu?

— Ne.
— Ir aš ne. Palydėkit mane namo. — Ji įsikibo Barvai 

niui už parankės ir paaiškino: — Taip patogiau. Tik neaugai 
vokit, kad aš viloju ar panašiai. Jūs turit bendrų bruožų g 
mano buvusiu krautuvininku, o man vieno tokio jau pakai, 
ka, antro nenoriu. Jis irgi neskaitė knygų. Tik apie Dosto 
jevskį jis iš viso negirdėjo, toks skirtumas tarp jūsų.

— Kodėl jūs man apie jį pasakojat?
— O kam aš turiu pasakot? Aš visiškai viena.
— Ir aš visiškai vienas.
— Suprantu. Ar jums kiek patinku?
— Truputį.
— Tai jau daug. Kodėl gi?
— Kodėl patinkat ar kodėl truputį?
— Kodėl patinku.
— Jūs panaši į vieną šviesiaplaukę. Vadinosi Lilė.
— Mano krautuvininkas vadinosi Kasperiūnas.
— Kodėl jūs sakote man jo pavardę?
— O jūs kodėl kalbate apie kažkokią Lilę?
— Aš atsakiau jums į klausimą. — Ūmai jam nušvito 

galvoje, kad tą pavardę jis puikiai žino: — Palaukit, apie ko 
kį jūs ten Kasperiūną man pasakojat? Pažinojau taip pat 
Kasperiūną. Nemalonus žmogus.

— Manasis irgi ne perdaug malonus.
„ Bus daugiau.
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SUIVAŽIIAVIMAS TORONTE 
štai ir nugalėtojai: Partnov* 
as ir Persianova.

— S. S-gos Spartako lengv. 
atletikos pirmenybėse Ukraina, 
atstovavo jieties metime... Ju' 
dėlė, Turkmėnijos komandai 
Zablovskis. Dar vienas „lietu 
vis" Rusinovas, 100 m bėgim. 
meisteris, jau iškeliavo į Latvi 
ją ir dabar jau kaip „latvis" 
atstovauja brolių tautai.

IŠ VISUR
— Rytinėje Kanados dalyje 

futbolo meisterio vardą iško 
vojo Hamiltonas ir vakar.nė 
je — Winnipegas. Jau pradėti 
pusiau baigminiai susitikimai.

— Tarpvalstybinių futbole 
rungtynili pasekmės: Izraelis 
— Italija 2 :4, Šveicarija — Ma 
rokas 8:1, Liuksemburgas — 
Portugalija 4:2(11), V. Vokie 
tija — Lenkija 2:0.

— 1964 metais Danija švęs 
Futbolo S-gos 75-metį. Ta pro 
ga įvyks draugiškos rungtynės 
tarp Skandinavijos ir ,,liku 
sios“ Europos.

— 1963 m. Europos vyrų 
krepšinio pirmenybės bus pra 
vestos Lenkijoj.

— Didžiausiam Stockhol 
mo olimpiniam stadionui, atei 
nančiais metais, sueis 50 m., 
nes 1912 m. čia buvo praves 
tos paskutinės olimpinės žaidy 
nės, kurios dėl pirmojo didžio 
jo karo, buvo nutrauktos net 
iki 1924 m. Atminimui šios 
olimpiados ir stadiono ,,pager 
bimui“ bus surengta mažoji 
olimpiada, pagal penktųjų — 
1912 m. olimpinių žaidimų pro 
gramą. Tuomet ji susidėjo iš 
penkiolikos sporto šakų.

— Čekijos sportininką, Emi 
lis ir Dana Zatopekai atvyko į 
Kubą treniruoti vietos sporti 
ninkus.

IŠ LENKIJOS ATVYKO LIETUVIAI
tus kiekius pieno ir kiaušinių, 
bet dabar to nereikalaujama.

Iš Lenkijos į Lietuvą labai 
sunkus susisiekimas. Lietuvių 
Lenkijoje visur yra gana daug. 
Pp. Samauskai iš Varšuvos į 
Montrealį atskrido belgų lini 
jos lėktuvu. Iš Briuselio į Mont 
realį kelionė, per 10 km augs 
tyje skrendant, truko apie 7 va 
landas.

BANKO „LITAS”
Kaip jau buvo paskelbta 

anksčiau, Šv. Kazimiero para 
pijos skyriuje galima įmokėti 
paskolas, palūkanas, įdėti inde 
liūs, įstoti naujais nariais, pa 
duoti pareiškimus paskoloms, 
bet nedaromi pinigų išmokėji 
mai ir nerašomi čekiai.

Pp. Adakauskams sudarius 
savo švogeriui, Mykolui ir M a 
rijai Samauskams, įvažiavimo 
į Kanadą dokumentus, prieš sa 
vaitę Montrealin jie ir atvyko. 
Kurią dieną p. Samauskas ap 
silankė NL redakcijoje ir įsigi 
jo anglų - lietuvių bei lietuvių 
anglų kalbų žodyną.

Pp. Samauskai 1945 metais 
iš Lietuvos, Onuškio vai., re 
patriavo | Lenkiją, kur pergy 
veno visą eilę politinių laiko 
taipių. Kažkurioje Allcnslei 
no srityje pp. Samauskų sci 
mai buvo duota 12 ha žemes 
Po kurio laiko sekė stalininis 
prievartinis kolūkinimas. Kol 
ūkyje p. Samauskas nepanorė 
jo gyventi ir, metęs jį, ausikė 
lė į miestą. Po to atėji į vai 
džią antistalinistas Gomulka 
kuris paskelbė laisvą ūkininkų 
apsisprendimą.

— Vakare jis paskelbė, o se 
kančios dienos rytą, jau visi 
kolūkiai, per vieną nakt|, išsi 
skirstė į vienkiemius..., — j, 
ko p. Samauskas.

Tada p. Samauskas iš mie
to sugrįžo j jam duotą vieniiie 
irų. Kadangi šeima nemaža, tai 
šeimai dirbant žemę, o pačiam 
p. Samauskui, kaip staliui, da< 
uždarbiaujant savo spec alybe, 
galima buvo gyventi. ai kai 
suaugo, sukūrė šeimas, tai švj 
gėriui, p. Adakauskui, rūpinau 
tis, atsikėlė į Kanadą.

Įdomu buvo sužinoti apie 
gyvenimo sąlygas Lenkijoje. 
P. Samauskas sako, kad prie 
Gomulkos 
gyventi.

laisviau ir leniviau 
Eilinis darbininkai 
uždirba per mėnesį 
zlotų, geras amai'700—800

ninkas apie 1,500 zlotų. Kai 
nos: juodos duonos kilogra 
mas (apie 2 su puse svaro) 2, 
75, baltos duonos 4 zl., dešros 
kg. 70 zl., sviesto 70 zl., silkių 
kg. 22 zl., pieno litras (beveix. 
kvorta) 2—3 zl. Valdžiai rei 
kia būtinai atiduoti: 375 kg 
mėsos, 1,300 kg grūdų, 3,000 
kg bulvių. Anksčiau privalu 
buvo valdžiai atiduoti nustaly

muose.
— Kada pajutot tą gražią 

meilę Lietuvai?
— Būdamas Kanados kariuo 

menėje. Mačiau kaip kiti ki 
riai myli savo tėvynę. Staiga 
man kilo mintis ir apie savo 
tėvynę. Ir pajutau didelę mei 
lę savam kraštui, savo tėvų 
žemei. Kažkaip savaime pajų 
tau didelę nenuslopinamą enei 
giją, dirbti Lietuvos gerovei.

> Kai prieš keletą metų Alto, 
Balfo posėdžiuose nebuvo gali 
mybės išrinkti kito pirmininko, 
Norkeliūnas pareiškė: „Gerai, 
kol Lietuva bus laisva, aš va 
dovausiu Altui - Baliui Roches

at
gy I

 SIUNTINIAI LIETUVON |
per

Kaufman’s Woollens &Textiles :

3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 ;

Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
Importuojame iš Anglijos 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.

kostiumams ir suknelėms. J;

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių T 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi'.? T 

Priimame užsakymus 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS ;2 Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

BAZARAS
Lapkričio mėn. 12 d. 

ta lietuvaičių seselių naudai ba 
žaras jų pačių namuose pr.e 
Aušros Vartų bažnyčios. Mie 
Ii montrealiečiai yra prašomi 
š} bazarą paremti ne lik savo 
atsilankymu, bet ir įvairiais fan 
tais, rankdarbiais, konservuotu 
maistu ir p. Jei kas galėtų au 
koj’amus dalykus atnešti tie 
šiai pas seseles, bazaro rengė 
jai ir seselės būtų labai dėkin 
gos. Rengėjai.
* Pp. Mozūraičiams padarius 
įvažiavimo j Kanadą dokumen 
tus, pas juos iš Lenkijos atva 
žiuoja p. Vizgirdienė.
9 Gyvenamųjų namų komisi 
ja nustatė, kad Montrealyje 
18,000 namų netinka gyventi 
ir turi būti nugriauti.
• Tarptautinę mugę Mont.ca 
lyje šiemet aplankė 160,009 
žmonių, tat susidomėjimas mu 
ge buvo nedidelis. Mugei ir pa 
talpos yra permažos, dėl ko 
susidaro žmonių kamšatis.
9 Savo vėliavos, kanadiškos, 
reikalauja kanadiečiai ir dėl 
to prie Eatono krautuvės, ku 
rioję ifvyko briuų įendruome 
nės paroda, montrealiečiai de 
monstravo ir reikalavo, kad Ka 
nada nustatytų savo vėliavą

įvyks

žiuoja sporto klubų atstovai, 
kūno kultūros mokytojai ir 
sporto darbuotojai metinėn 
ŠALFAS sesijon. Plati šuva 
žiavimo dienotvarkė turės bū 
ti pagrindinai išnagrinėta, ka 
dangi joje yra daug punktų, 
bandančių reformuoti mūsų 
tremties sporto gyvenimą.

Sveikiname visus suvažiav1' 
mo dalyvius, linkėdami sėkmin 
go darbo.

IŠ LIETUVOS
— Pradėti pasiruošimai 

švęsti ‘Lietuvos krepšinio 
vavimo keturiasdešimtmetį.

— Prasidėjo astuonių stip 
riaušių SS-gos rugby komen 
dų turnyras. Kauno „Atletas“ 
pirmas rungtynes pralaimėjo 
Maskvai 9:11 ir laimėjo prieš 
Rostovą 6 :0.

— Lietuvos jaunių futbolo 
meisterio vardą iškovojo Pane 
vėžys, baigmėje įveikęs Kauno 
Bangą 4 :0.

— Irena Minalgaitė atsiekė 
naują rekordą šuolyje į toli— 
5,96 m.

— S. S-gos meisteris J. Pi 
pynė nutarė metus laiko nie 
kur nerungtyniauti ir galutinai 
išgydyti savo kojas, kurių rau 
menys visuomet „atsilicpda 
vo" bėgimuose!

— Vilniaus Spartakas S. S- 
gos futbolo augštoje lygoje už 
ėmė dvidešimtą vietą, palikda 
mas priešpaskutinius latvius ir 
uodegėlės pabaigoje — estus.

— Lengvosios atletikos run 
gtynėse, Kauno Politechnikos 
Institutas pralaimėjo savo Ta 
lino bendravardžiams 119:-06.

— Vilniaus Žalgiris dvira 
čių sezoną uždarė pavienio stav 
to ir sprinto varžybomis. O

gyve

PETRAS NORKELIŪNAS...
Atkelta iš 3-čio psl. 

teryje.
— Ar prisimenat savo 

nime laimingų dienų?
— Didelės šviesios vilties die 

nos buvo kai Lietuva kovojo 
dėl savo nepriklausomybes. 
Laimingos dienos buvo kai Lie 
tuva buvo laisva. Kai preziden 
tas Hardingas pripažino Lietu 
vą nepriklausoma valstybe, tai 
džiaugsmas netilpo mumyse. 
Labai džiaugėmės, kai surinkę 
aukso natūra (laikrodėliai, žie 
dai, ir kit. auksines brangeny 
bes) pasiuntėme Lietuvai ir p j 
to Lietuva galėjo išleisti savus 
pinigus, litus.

— O kaip gyventųte jei, va,

vėl iš naujo jaunas būtute?
—I Dirbčiau Lietuvai dar 

daugiau ir geriau.
Kreipiuos į ponią 

nienę.
— O kaip Jums, 

nenuobodžiaujat kai 
gam išeina 
lais?

— O, nieko — atsako po 
nia. — Man labai patinka skai 
tyti knygas. Tai kai Petras vis 
išvažiuoja, tai aš su knygomis 
gyvenu. O dabar televizija cb. 
atsirado, tai ir stebiu.

Daugiau ponia papasakoja 
kad jos tėveliai Kiškiai labai 
jauni atvažiavę į Angliją. Be 
gę iŠ Lietuvos nuo kokio karo. 
Ji gerai atsimenanti, kad jos 
tėvelis labai gerai išmokęs ang 
lų k. ir būdavę lietuviams ver

Norkeliū

ponia, ar 
vyras ii 

lietuviškais reika

tejas teismuose ir kur tik rei 
kėję. Motina /iki mirties tik 
lietuviškai kajbėjusi. Mirė ture 
dama 90 m.

Norkeliūnų duktė Elena 
Norkeliūnaitė yra baigusi Ro 
chesterio u-tą. Trejus metus 
tarnavusi jūrų daliniuose slau 
gės pareigose, leitenantės laips 
nyje. Dabar yra ištekėjusi už 
medicinos daktaro ir augina 5 
labai gražius vaikus.

Grįžtant prie jubiliato P 
Norkeliūno galima jį charakte 
rizuoti kaip pavyzdingą patrio 
tą, nepalaužiamos energijos 
lietuvį. Tegul jo veikla ir mei 
lė Lietuvai yra pavyzdys vi 
siems lietuviams, la pačia pie 
ga, Ponui Norkeliūnui ir po 
mai linkime dar daug sveikų »■ 
šviesių metų.

B. JAUNIUS, EL. TECH.
KAS KIEKVIENAM ŽINOTINA APIE ELEKTROS 
INSTALIACIJĄ IR ELEKTRINIUS PRIETAISUS.

Pagal statistinius duomenis 
Amerikoje ir Kanadoje dėl ne 
tinkamos elektros instaliacijos 
ir netinkamai vartojant elektri 
nius prietaisus nuo 1954 iki 
1958 metų įvyko 39,392 gaiš 
rų. Dėl tos pačios priežasties 
1958 m. žuvo 30,000 žmon:ų ir 
4,500,000 asmenų buvo sužei.- 
ti. Štai spaudoje buvo rašy.a, 
kad š. m. birželio 13 d. Lon 
done, Ont. elektros srovės bu 
vo nutrenkta A. A. Nijolė Ma 
čytė.

Nežinojimas, apsileidimas ir 
neatsargumas yra tie „Trys Di 
dieji“, dėl kurių įvyksta minė 
ti atsitikimai. Jiems išvengti rei 
kia prisilaikyti tam tikrų insla 
liacijos taisyklių ir tinka na 
naudoti elektrinius prietaisus.

1) Visuomet vartok tinkamo 
dydžio saugiklius.

Apšvietimo grandinėje — 
15 amp. saugiklis.

Elektr. prietaisų atskiroje 
grandinėje 20 amp. saugiklis.

Elektr. vandens 
grandnėje — 30 
2 saugikliai (220

Elektr. baltinių 
grandinėje — 30 
gikliai (220 voltų).

Elektr. krosnies grandinėje 
35 iki 60 amp. 2 saugikliai 
(220-110 voltų).

2) Atsikraustęs į naują bu 
tą, patikrink ar 220-110 voltu 
trijų gyslų kabelio (šis kabelis 
yra virtuvėje ir prijungiamas 
prie elektr. krosnies). Saugik 
liai ■ yra ištraukti ar išjungt 
(off). Išsikraustydamas visuo 
met ištrauk ar išjung minėtus 
saugiklius, atjungtus nuo kros 
nies kabelio nuogus galus ap 
vyniok izoliacija.

Nuomininkui išsikrausčius 
namų savininkas turi patikrin 
ti, ar kas anksčiau minėta yra 
įvykdyta. Jei ne, turi pats tai 
padaryti.

3) Niekados neliesk elektri 
nių piretaisų drėgnom rankom.

4) Jei sugedo elektrinis prie

šildytuvo 
amp. 2 sau 
voltų).
džiovintojo 

amp. 2 cau

taisas, pirma ištrauk laidus iš 
lizdo, paskui pradėk taisyti ar 
tikrinti kas atsitiko.

5) Jei nesi specialistas, ne 
pradėk pats taisyti T. V. a 
rato. Tikf 17 jinčų modelis ta < 
15,000 voltų įtampą.

6) Saugok, kad vaikai ne 
liestų elektr. prietaisų.

7) Jei turi mažų vaiku, pa 
tartina paprastą lizdą pakeisti 
„Anti - Shock Outlet".

8) Patikrink, ar skalbe i -> 
mašinos, elektr. krosnies, elek. 
baltinių džiovintojo ir motoru 
rėmai yra įžeminti.

9) Jei dirbi rūsyje su elel t 
riniu įrankiu ant nuogo cemt a 
to, pasidėk sausų lentų. Tą pr.1 
padaryk, jei rūsyje tikrini sau 
giklių dėžę.

10) Nedėk radio, tosterio, 
lygintuvo, elektr. virdulio vir 
tuvėje ajit cinko.

11) Prieš pradedant 
elektr. krosnį, patikrink, 
si jungikliai yra išjungti 
Darant didesnį valymą, 
išjungti pagrindinius 
saugiklius, esančius
dėžėje: juos ištraukiant, je 
tomatiniai — paspaudžiant 
off.

12) Nedėk lempos laido ■> 
kilimu.

13) Jei prie lovos yra k ,.i 
pa, saugok, kad jos laidas he 
patektų po lovos kojomis.

14) Jei lyginant suskamba 
telefonas ar kas paskambina į 
duris, pirma išjung lygintuvą, 
paskui pradėk kalbėti telefonu, 
ar eik atidaryti dinų.

15) Pavartojęs elektr. prie 
taisą, kaip lygintuvas, toste,is 
ar kit., ištrauk laidą iš lizdo, 
nežiūrint, kad jis turi aiuomati 
nį išjungėją.

16) Jei drėgnose patalpose, 
vonioje, rūsyje ar kitur lempa 
turi taip vadinamą „pull ch..m 
switch", patikrink, kad grandį 
nėlės viduryje ar gale būtų i • 
liacinė medžiaga.

Nukelta į 6-tą psl.

ar

reiki i 
krosnie < 

saugiklių 
au

ME’7-672'7
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 —6th A-.•enue, LACHINE.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

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

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312Ū.

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ!.
Kreiptis: 1674 Couvyette St., Ville St. Laurent, 

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

H

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI- t AMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle, H
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų reniai, n

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKU

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

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

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSUOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

| prez. J. Skučas. RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
ft Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Reikalu Vedėjas D N. Baitrukonis. CR 6-5075.

i 8 h

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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PAGERBTAS SAVANORIS - KŪRĖJAS
Vienas iš seniausių savo am 

žiumi kūr. - savanorių skyr. na 
rių Kostas Kregždė spalių 3 d. 
atšventė savo 70 metų am 
žiaus sukaktį. Šio gražaus am 
žiaus sukakčiai atžymėti jo bu 
te įvyko gražus pobūvis, kur 
prie ponios skoningai parų š 
to užkandžiais stalo, solenizai.

J pasveikinti susirinko arti 
miausi bičiuliai ir įteikė dova 
nėlių. Kaip veiklų savo narį 
skyriaus valdyba specialiai su 
pinigine dovana atvyko jį pa 
sveikinu. Toks gražus žestas 
soienizantą ir jo gyvenimo pa 
lydovią p. Olią, sujaudino iki 
ašarų ir jie reiškė didelį dėkin 

ėisiemsį Jypač savano 
riams savo narį pagerbusiems.

Solenizantas savo kilme yra 
biržietis, ūkininko sūnus. Prieš 
piimąjį pasaulinį karą Rygoje 
baigęs gimnaziją, Dorpato, 
Tartų universitete studijavo f> 
Ziką - matematiką.

Ankstyvą 1918 m. rudenį 
gražus iš Rusijos, buvo paskir 
tas Panevėžio sričiai nuo vokie 
čių priėmimo turtų įgalietmiu. 
1919 m. sausio 7 d. su karin. J. 
Vanakoju, trimis broliais Bai 
Čians ir dar keliais vyrais - sa 
vanoriais, bolševikams besiver 
žiantiems į Panevėžį, su visa 
surinkta iš vokiečių manta ir 
.ginklais Kėdainiuose organ' 
zavo Panevėžio Srities apsau 
gos būrį, kuris vėliau virto Pa 
nevėžio Atskiru Batalionu, o 
paskui 4 pėst. L. Karaliaus Min 
daugo pulku, kuriame nuo pra 
dzios organizavimo jam teko 
eiti ūkio viršininko pareigas.

Nuo 1922 m. tarnavo Ž. U. 
ministerijoje kulturtechniku. 
Kaip ir daugelis Kitų karo aud 
ros nublokštas į Vokietiją, 
1949 m. atvyko į Kanadą ir 
čia dirbo prie statybos, o vė 
haa ligoninėje.

įSukaktuvininkui linkėtina 
dar ilgus metus būti nepalau 
žiamai stiprios sveikatos 
jaunatviškos dvasios. Bs.

236 SLA KUOPOS 
susirinkimas įvyks lapkričio 12 
d., 2 vai. pp. Liet. Namuose. 
Spręsime visiems nariams svar 
bius klausimus. Prisiminsime 
lapkr. 11 d. parengimą ir kas 
norės pamatys savotiškai įdo 
mų nematytą filmą.

Nariai prašomi gausiai daly 
vauti. Svečiai ir mielai kvie 
čiami. Valdyba.

bei

Toronto LIETUVIŲ NA 
MŲ dešimtmetis, 1951—1961 
metai. Lietuvių Namų leidinys, 
redaguotas P. Lėlio, 46 pusią 
piai. Turinyje: L. Namų įsikū 
rimo ir veiklos aprašymas, pa 
vaizduotas ir atvaizdais, ir šė 
rininkų sąrašas, 506 asmens ir 
21 organzacija. Šerų turi už 
1000 dol. — 1 (J. Strazdas)

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

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

MW - 1 1 , M

Lietuvio Advokato Įstaiga.
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont.
Telefonas EM 2 2583

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4 1J«5. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS

lietuviai veikia visur

dol. Parama turi 
Verslas už 200 

organizacijos po

už 200 — 2, 150 — 2, 125 — 
4, ioo — 29, 75 — 7, 50 — 93 
ir kiti po 25 
už 300 dol., 
dol., kitos 
mažiau.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY

VAS „PARAMA“ 
yra pasiruošęs patenkint: kre 
ditais visus savo narius ir lietu 
vius, norinčius būti jo nariais 
Morgičiai išduodami atv.n ligi 
$10,000.00 nuo 3 ligi 5 metų 
iš 7% met. palūkanų. Asmenį 
nės paskolos išduodamos ugi 
$3,000.00 iš 8% met. paiūka 
nų. Asmeninėms paskoloms 
reikalingi žirantai tūlį turtą. 
Morgičinėms paskoloms žirau 
tai nereikalingi. Paskolų rema 
lu kreiptis į „Paramos“ raštinę 
— Lietuvių Namai, 1129 Dun 
das St. W„ Toronto, tel. LE 
2-8723.

Mielus NL skaitytojus, visus 
maloniai prašome atsiųsti savo 
įnašą ir pakalbinti kitus tautie 
Čius, kad jie paremtų savąją, 
lietuviškąją, spaudą, kad tuo 
būdu Mašinų Fondas susilauk 
tų plane numatyta sumą. Už 
tai būsime labai dėkingi, o pa 
tys skaitytojai turės malonumą 
gauti gražesnį laikraštį.

BENDRAS BALIUS,
Lapkričio 11 d. Prisikėlimo 

par. salėje vyks bendras SLA 
ir „Vyčio“ tradicinis balius. Bi 
lėtai, kurių kaina yra 1.50 d., 
jau gaunami pas platintojus.

IŠ kitų lietuviškųjų vieto 
vių sutinkančius būti MF va 
jaus talkininkais prašome kreip 
tis į Praną Paukštaitį adresu: 
7510 1-st Ave, St. Michel, 
Montreal, P. Q.

PARENGIMAI IR 
STREIKAI

„Vyčio“ tradicinis balius, 
turėjęs įvykti lapkričio 4 d 
Royal York . viešbutyje, dėl 
ten esančio tarnautojų streiko, 
yra atšauktas. Salė buvo išnuo 
mota dar prieš streiką. Vis’ šio 
parengimo nuolafiniai svečiai 
yra prašomi atsilankyti j bend 
rą SLA ir „Vyčio“ balių, ku 
ris įvyks lapkričio 11 d. Prisi 
kėlimo par. salėje.

LIET. KARIUOMENĖS 
šventės minėjimas bus lapkri 
čio 26 d., sekmadienį 5 vai. 
Prisikėlimo par. salėje.

Paskaitininku pakviestas n;Ū 
sų žymus kalbėtojas kūr.-sav. 
J. Matulionis, o meninę pro 
gramą išpildys „Varpo“ cho 
ras ir tautisių šokių giupė. Įė 
jimas — laisvos aukos i'aktiš 
koms išlaidoms padengti. Mi 
nėjimą ruošia kū'ėjai - ravino 
riai ir šauliai.

Tą pačią dieną abiejose baž 
nyčiose už žuvusius ir žūslan 
čius už Lietuvos laisvę bus spe 
cialiai laikomos pamaldos, ku 
riose savanoriai ir šauliai orga 
nizuotai su savo vėliavomis 
dalyvauja. Taip pat, kaip įjr k: 
tais metais, klebonams leidus, 
prie bažnyčių bus renkamos au 
kos laisvės kovų invalidams, 
esantiems Vokietijoje ir šiame 
krašte, sušelpti.

Kariuomenė:* šventės minė 
jirno išvakarėse, lapkr. 25 d., 
šeštadienį, kūrėjai - savanoriai 
Šv. Jono parapijos salėje ren 
gia pobūvį - balių su menine 
programa bei šokiais, kuriems 
iš anksto yra pasamdytas vii 
nas iš žinomų Toronte geriau 
šių orkestrų.

JEI JŪS LANKĖTĖS 
OTTAWOJE,

ir protestavote prieš „nukli 
nius“, kaip jūs sakote, ginklus, 
kurių Kanada įsigys apsigyni 
mo tikslams, kad jus apsaugo 
tų nuo Rusijos „nuklinių“ bom 
bų ir kad jūs liktumėt gyvi ir 
sveiki, tai kodėl jūs nenuėjote 
prie Sovietų Rusijos atsto-'y 
bes ir nepareiškėte protesto, 
kad sovietinė diktatūra nedary 
tų tų „nuklinių“ bandymų, ku 
rių tikslas yra užpulti ir sunai 
kinti Kanadą ir kitus kraštuos' 
Ar jūs manote, kad Rusijos 
r„nukliniai“ ginklai yra žmo

NAUJOS VILTYS PROTIŠKAI ATSITIKUSIEMS
Protiniai atsilikimai Kana 

doje sudaro sveikatos preble 
mą. Jie esti kiekvienoj rasėj ii 
kiekviename luome, taip kad 
ir tautos jų neišvengia. Iš šim 
to vaikų skaitoma, kad yra trys 
atsilikę.

Gali tąį vykti nuo smegenų 
sužeidimo gimstant arba ir vė 
liau. Gali tai būti ir biologiniai 
atsitikimai, kada gimsta tąip 
vadinami mongoloidai. Labai 
retai tai paveldima, taip kad te 
vų kaltės čia yra labai mažą'.

Yra reta proga, kur tiek pa 
dirbėjus taip greit pasireikš*!, 
matomi rezultatai kaip protį 
mo atsilikimo atveju. Laike 
paskutinių dešimties metų ap 
Čiuopiami stačiai stebuklai. Dė 
ka mokslinėms žinioms ir nau 
joms lengvatoms, nė viena Ka 
nados šeima, turinti protiškai 
atsilikusį kūdikį, nėra palieka 
ma viena kovoti su šia nelai 
me. Atsilikęs vaikutis gali būti 
išlavintas taip, kaip ankstyves 
nės kartos ir negalvojo Ir re 
zultatas stačiai nėra jau toks 
tragiškas.

Šie visi pasikeitimai tai yra 
pradininkų grupės darbas, dau 
giausiai tai buvo tėvai, kurie at 
sidūrę desperacijoj, tarėsi kas 
darytina įr suorganizavo Asso 
elation for Retarded Children. 
Kirkland Lake, Reginoj n To 
ronte pradėjo veikti mažos mo 
kyklėlės, daugiausiai bažnyčių 
rūsiuose, ir juos pasekė kiti, 
Šiandien beveik kiekviename 
mieste ir miestely-yra tam cik 
ros įstaigos su gerai išlavintais 
žmonėmis, besirūpinančiais vie 
tris atsilikusiais vaikais.

Mokyklos atsilikusiems va' 
kams rūpinasi tokiais vaikais 
nuo 5—6 metų ir pačios už la 
bai mažą atlyginimą parūpina 
susisiekimo priemones. Toron 
to pradėjo praktikuoti darže 
lių programas ir manė jas iš 
plėsti; Guelpho žmonės gelbs 
ti jiems su „motinos diena ne 
namuose“. Vieną rytą į savai 
tę kielęyįenas vaikas atiduoda 
mas tam tikriems savanoriams 
auklėtojams. Toks patarriavi 
mas plečiamas.

Specialės atsilikusiems 
kams mokyklos turi jau ir 
plėstas programas net ir
mogų atveju, kaip vasaros sto 
vykios. Jos tokiems vaikais 
duoda progos sudaryti bendra 
vimą, kurio jie pasigenda.

Atitinkamai lavinant apskai 
čiuojama, kad trys ketvirtada 
liai mažiausiai įgauna dalinai 
savarankiškumą ir pasiekia sa 
vęs aprūpinimo. Geriausiai pa 
sisekė taip vadinamose „Shel

tered Workshop”.. Čia moko 
ma paprastų kasdieninių dar 
bų ir rezultatai stebėtini. Jie 
Čia praktikuoja tokius darbus 
I aip prikabinti lapelius prie 
prekių, ką nors pakuoti, pagel 
beti Raudonajam Kryžiui ma 
žais darbeliais, ir padubti maž 
možių pardavimui.

Reginos mieste jie dirba su 
vyrįaųsybės vokais, ir daro la 
bai gerai. Viena tokia mergai 
tė nuo seniai yra samdoma ir 
dirba prie Švietimo minister! 
jos surenkant korespondenci 
nių pamokų atsakymus. Ji ai 
lieka su ypatingu rūpestingumu 
ir yra finansiškai visiškai nepri 
klausoma, to negali pasakyti 
apie kitus socialinius jos santy 
kius,

Didesnės organizacijos jautė 
šitų pradėtų darbų svarbą ir 
to pasėkoj atsirado „Hospital 
Schools", kurios parūpina ir 
patalpas ir apmokymą atsiliku 
stems vaikams, jos yra nedide 
lio masto bet priartina vaiką 
prie normalios bendruomenės.

Ne vienas įtaigoja, kad nėra 
taip didelės problemos, kuri ne 
būtų išspręsta bendrai sujung 
tomis jėgomis, ir todėl šeimos, 
turinčios tokius vaikus, mezga 
ryšius su „Association for Ro 
tarded Children“ arba reikia 
kreiptis į provincijos ar fedpra 
Ijnės valdžių įstaigas, ir jos ras 
būdų pagelbėtį.

Canadian 
Association for Retarded CĮĮiil 
dren (United Appeal gelbsti 
ma) galima pasiekti Toronte 
317 Avenue Rd, Toronto 7), 
Canada Scene.

vai 
pia 
pra

KAS KIEKVIENAM ŽIN...
(Atkelta iš 5-to psl.)

17) Vartok savo elektr. prie 
taisus pagal gamintojo (manu 
facturer’s) nurodytas instruk 
cijas.

18) Patikrink visų elektri 
nių prietaisų bei lempų laidus 
mažiausiai 4 kartus metuose, 
radęs sužalojimus apvyniok ižo 
liacija ar pakeisk nauju.

19) Užlaikyk elektrinius prie 
taisus bei elektros instaliacijos 
įrengimus švariai ir tvarkingai.

20) Įvykus gedimui ar paste 
bėjus, kad kas netvarkoje sv 
elektr. prietaisu ar elektr. insla 
liacijos įrengimuose, ilgai jie 
delsiant pasirūpink, kad gedi 
mas būtų pataisytas arba pa 
šalinta pasitaikiusi kliūtis. Alsi 
mink, kad delsimas pataisyti 
gedimą ar pašalinti kliūtį, yra 
daugelio nelaimingų atsitiki

J. Amerikos Valstybės
VEIKLUSIS ŽURNALISTŲ 

SAMBŪRIS ČIKAGOJE
Liet. Žurnalistų S-gos Čika 

gos sk„ vienas iš dviejų (šalia 
Detroito) šiuo metu Ameriko 
je aktyviai veikiančių LŽS sky 
rių.

Šis skyrius yra vaisius 1956 
ru. Čikagoje vykusio Kultūrcis 
Kongreso žurnalistų sekcijos iš 
rinkto komiteto, kuriam buvo 
pavesta plėtoti žurnalistinę veik 
lą. Komiteto nariai sušaukė 
spaudos darbuotojų susirinki 
mą Jaunimo Centre Čikagoje, 
kuriame buvo nutarta steigti L 
ŽS Čikagos skyrių.

Pirmuoju sk. pirm, buvo iš 
rinktas žurn. dr. K. Sduoga. 
Ankstesnėse valdybos taip pat 
yra buvę seni spaudos darbuo 
tojai — dr. kun. J. Prunskis, 
dr. J. Paplėnas, Z. Juškevičie 
nė. Dabartinei valdybai vado 
vauja A. Gintneris, daugelio nr 
ganizacijų darbuotojas ir vie 
nas iš patvariausių skyr. žmo 
nių. Kiti šiuometinės valdybos 
nariai: dr- K, Suroga, V. Žala 
torius, E. Šulaitis, J. Vaičiūnas. 
Pr. Šulas.

Skyrius, kaip LŽS įst rlai nu 
sako, veikia savarankiškai nuo 
centro valdybos (ši jau keli me 
tai nerodo jokios veiklos). Per 
savo nelabai ilgą gyvavimo lai 
kotarpį skyrius surengė rajoni 
nį spaudos dadbuotojų suvažia 
vimą, žurnalistinius kursus, 18 
žurnalistinių popiečių (jų metu 
būna diskutuojamos įyąirįų 
kviestinių asmenų pateiktus 
mintys įvairiais klausimais), 3 
Spaudos baliaį, 4 išvykęs į d> 
džiųjų Čikągųs laikraščių lei 
dyklas bei gamtą ir kt. Skyriui 
dabar priklauso 30 asmenų.

Daugiausia dėmesio visųoiųe 
nėję susilaukia skyriaus „Spau 
dos Baliai“ sų karalaitės rjnki 
mais įr kitąis margumynais. Pi 
skutinis toks balių s(1961 m. 
rugsėjo 23 d.) sutraukė apie 
250 žmonių ir davė nemaža pel 
no.

Ateityje skyrius numato tu 
linu reguliariai (kas dvi savai 
tės) ruošti žurnalistines popie 
tęs (į jas atsilanko 30 — 50 
žmonių), o 1961 m. gruodžio 
mėn. pradžioje planuoja kvies 
ti JAV spaudos darbuotojų su 
važiavimą. E. Š.
Argentina.
LAIKO MADŲ SALIONĄ

?Ponai Survilai, Mados įmo 
nės savininkai turintį? mados 
galioną Suipachą gatvėje, Bue 
nos Aįres mieste, kasrųet pąsi 
rodo sy naujomis madomis per 
televiziją.

Ponai Survilai yra numatę 
visą eilę pasirodymų šj pava 
narį per televiziją su origins 
liais madų modeliais priiaįkin 
tais įvairiems momentams,

KELIAMA DIDESNIO 
BENDRADARBIAVIMO ’ 

MINTIS
Argentinos lietuviai rūpinasi 

sudaryti tampresnius ryo.es su 
Brazilijos ir kt. P. Amerikos 
kraštų lietuviais. „A. L. Bai 
šaš“ iškėlė mintį tarp paskirų

mų kaip gaisrų, nutrenkimu bei 
nudegimų priežastis.

21) Jęi neturį tinkamos Ii 
cencįjos, nedaryk pats elektrqs 
instaliacijos.

Daugelio gaisrų priežastimi 
yra elektros instaliacijos dar 
bąs atliktas neprityrusių asine 
nų,

kraštų ‘lietuvių paskleisti pa 
rodomis, dainininkais, maži 
kais, ansambliais. Laukiama, 
kad į Argentiną būtų pakvies 
tas Brazilijos operos solistas 
Ambrozevičius.

Lenkija
KULTŪROS NAMAI 

PUNSKE
Lietuvių centras Lenkijoje

— Punskas. Čia ilgesnį laiką 
buvo LVKD-jos būstinė, o da 
bar nuo 1956 m. veikia Lietu 
vių Kultūros Nar.iai. Nuo tada 
įsikūrė meno mylėtojų rateliai, 
prasidėjo gyvesnis kultūros -
- švietimo darbas. Įvairių vie 
tovių 'rateliai pastatė vaidini 
mus, pvz , vieni labjausiai pa 
vykusių buvo: Kreivėnų rate 
lio A. Vienuolio „Pneblaudo
je“, Valinčių ratelio „Gaila 

ūsų“. 1960 m. Kultūros Na 
mai Punske suorganizavo teat 
ro ansamblį, į kurį įsijungė ge 
riausi vaidintojai iš aplinkinių 
kaimų ratelių. Pirmasis pasta 
tytas veikalas—J. Grušo „Hęr 
kus Mantas“ turėjo 'didelį pasi 
sekmą. Liaudies šokių grupės 
susiorganizavo Kreivėnuose, 
Vidugiriuose, Navininkuose ir 
Punske. Su liaudies šokiais bu 
,vo ir gastrolės į tolimiausias lie 
tuvių ii lenkų apgyventas vie 
toves. Šiais metais Kultūros Na 
muoseį dar susiorganizavo ir 
moterų choras ir trio. Per trurn 
pą laiką choras sudarė per 20 
dainų repertuarą trims ar ketu 
riems balsams ir pasirodė žy 
inesnėmis progomis. L. Kultu 
ros Nartai Punske virto pačių 
svarbiausių lietuvių kųltūjirųų 
žipiniy if jo veįkią spinduliu ų 
ja ir į platesnes Punsko apyĮiy 
kės. Ė.

Vokietiją.
VASARIO 16 P. 

GIMNAZIJOS
dir. dr. L. Groųią, iškėlę gim 
nazijos svarbą lietuvybės is|ąį 
kymo ir krikščioniškosios mo 
ralės ugdymo plotmėje. Šie 
metai gimnazijai buvo palai 
iningi: abiturientų dauguma iš 
laikė egzaminus, sėkmingai pra 
ėjo keliamieji egzaminai, finan 
sinė būklė dėl vokiečių įstaigų 
didesnės paramos ir dėl nenu 
ilsiame aukotojų ištvermingu 
mo ir dosnumo, pagerėjo. Lais 
vajame pasauly šiuo metu vei 
kia 136 Gimnazijos rėmėjų bū 
reliai. Gimnazijos vadovybė, 
mokytojai ir mokiniai nuošh 
džiai dėkoja visiems rėmėjų 
būrelių vadovams, rėmėjamj, 
ypač kun. B. Sugintui Čikago 
j ė, kuris vadovauja 43 Lūre 
įian)s. Gimnazija su gražiomis 
ir pagrįstomis yįltimiš jįiųri į 
ątęilį. Visų mūsų bus 
mos dįdžiąus'ios pastangos pirų 
paąlją, kaip lietuvybės, mqks 
lo tvirtovę, išlaikyti iki nepri 
klausomon Lietuvon grįžimo, 

Vasaros metų Vasario Įti
ntos Gimnazijoje atsilankė C 
Australijos atvykęs į Vokietijų 
N. Skrolys su žmona ir dukre 
le ir paaukojo 50 DM, Gimna 
ziją aplankė stud. Alg. Rimas, 
karinę prievolę atlieką ameri 
kiečių kariuomenėje Masiulis, 
atsilankė pp. Dirvonių pora. 
P. Dirvonienė - Kuklerytė yra 
buvusi Vasario 16-sios Gimna 
zijos mokine.

VARGQ MOKYKLŲ
7 MOKYTOJŲ
SŲVĄŽIĄViMAS 

įyykp Vasąrių 16 gimnazijos 
rūmuose. Krašto V-^ūs Pirm- 
kuų. Br. Liųbįnas skaitė pla 
tesnį pranešimą B-nės ir švie 

Nukelta į 7-tą psl.

nėms malonūs ir žalos nepada 
rys? Ar jums blogi tiktai kana 
diški ir amerikoniški ginklai už 
tai, kad jie jus turi apginti nuo 
užpuoliko? Kodėl jūs toki akli, 
nesąžiningi ir vienašališki, kaip 
Alice Maigiene rašo „Liaudies 
balse“? Pagal jūsų pasisakymą 
išeina taip: tegul Chruščiovas 
daro „nuklinius“ bandymus, t 
gul sunaikina Kanadą, bet Ka 
nada neturi teisės gintis nuo 
Rusijos „nuklinių“ ginklų už 
puolimo? Kokia gi jūsų logika?

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS 

Savo laimei ir tautos gerovei 
Kas neranda lietuvaitės save 
aplinkumoje, tesikreipia adie 
su: G. Žilvitis, 7 722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patams 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LR 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgijhųs — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 V. r. ligi 1 v. p. p.
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HAMlf&LTOM
BANKELIS „TALKA“ RUGSĖJO MĖN.

St CATHARINES, Ont.
TAUTOS ŠVENTEI GRAŽIAI PRAĖJUS

baigė pasiekdamas $397,377.93 
balansą. Narių šėrų kapitalas 
pasiekė $348,307.17 sumą, de 
pozitai $28,620.17. Nariams iš 
duotos asmeninės paskolos $ 
219,364.46 ir pirmųjų morgi 
čių paskolos $93,978.88, ;ad 
visos paskolos bendra suma 
yra $313.343.34. Kasoje-ban 
ke buvo grynais pinigais $45, 
534.16 ir deponuota Ontario 
Credit Union League, Toron 
te $37,458.45. Per rugsėjo m. 
buvo priimta 9 nauji nariai, tai 
dabar turima 558 nariai. Pas 
kolomis naudojasi 212 narių, 
depozito - čekių sąskaiton 82 
nariai. Per rugsėjo mėn. kredi 
to komitetas leido išduoti nau 
jų paskolų 9 nariams $15,085. 
87.

Valdyba savo mėnesini po 
sed( turėjo spalio 10 d., kuria 

e svarstė einamuosius reika 
ius ir priėmė keletą naujų nu 
tarimų, palengvinančių naria 
ms paskolos išdavimą. Nuo da 
bar skolinantieji iš bankelio 
,.Talka“ galės gauti paskolas 
asmenines iš 7% trejų metų ter 
minui, jeigu paskola bus garan 
tuota nekilnojamu turtu — pii 
muoju morgičiu. Čia žymus pa 
lengvinimas nariams, nes šiuo 
atveju nereiktlingas žirantas ir 
paskolos nuošimtis vieton nor 
malaus 10% numuštas iki 7% 
Šiuo atveju ir paskolos suma 
neberibojama $3,000, bet išduo 
dama iki pusės nekilnojamo 
turto vertes. Tad norintieji sko 
tiulis ir turintieji pirmųjų mor 

čių garantiją prašomi kreip 
ils j bankelį darbo valandomis 
smulkesnių informacijų.

l’aip pat primenama visiems 
nariams, turintiems knygučių 
numerius 001—360, kurie da* 
neturi padarę testamento, kad 
atvyktų į ,,Talką“ darbo valan 
domis pasirašyti žalią apdrau 
dimo kortelę nurodant, kam 
paliekami mirties atveju p;n: 
gai. Pasirašytos baltos korte 
les įstojant į narius, galiuoja 
tik tuo atveju, jei mirus na 
riui jo šėrų ir depozitų suma 
neviršija 500 dol. Tačiau jei su 
ma yra didesnė negu 500 dol., 
nario mirties atveju, nežiūrint, 
kad baltoje kortelėje buxo nu 
rodytas pavedėtojas, jam pini 
gai nebus išmokami, jeigu ne 
buvo sudarytas testamentas. 
Todėl labai svarbu visiems na 
nams, turintiems bankelyje sa 
vo sąskaitoje daugiau 500 dol., 
būtinai ir neatidėliojant sudary 
ti testamentą. Šis reikalas yra 
nepaprastai svarbus ir nei vie 
nas narys neturi to atidėlioti se 
kančiai dienai.

Nuo spalio 1 d. iš bankelio 
Revizijos komisijos pasitraukė 
Povilas Savickas, ėjęs pirminiu 
ko pareigas. P. Savickas nuo 

at bankelio įsteigimo dienos 
rbo Revizijos k-joje nuošii 

džiai ir objektyviai tarnauda 
mas visų narių gerovei. Kaip 
labai pozityvus ir įsitikinęs ko 
►peratįrinkas, visur propaga

A. L 1 0 D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai pataliniai.
Morgičiai

Įstaiga.* JA 7-5575; 
Namų. FU 3-892h. 
20 King Street East, 

Hamilton.

vo kooperacijos idėją siekda 
mas mūsų kolonijoje ją prak 
tiškai gyvenime pritaikyti. Sa 
so pasitraukimu bankelis nete 
ko nuoširdaus bendradarbio. 
Valdyba ir visi nariai P. Savic 
kui yra nuoširdžiai dėkingi už 
atliktą darbą ir bendradarbia 
vimą beveik per septynerius 
bankelio gyvavimo metus it ti 
kiši, kad ir ateityje susilauks 
paarmos bankelio darbui. Į Re 
vizijos komisiją pakviestas J. 
Varanavičius, kuris baigs ka 
denciją iki metinio narių sus- 
rinkimo, kuriame bus išrinktas 
naujas narys Revizijos k-jon.

Serga Reviz. k-jos narys P. 
Lukošius, kuriam teko dėl šii 
dies negalavimų išgulėti ligo 
ninėje visą mėnesį ir ilgesnį 
laiką ilsėtis namuose. Linkime 
sveikotos ir greito grįžimo prie 
normalaus darbo. J. D.

NUOŠIRDI PADĖKA 
PRIKLAUSO

Tautinių šokių grupei, vado 
vaujamai G. ^rcichmanienės, 
K. Mikšiui, p-lei L. Skripkulei 
ir visiems prisidėjusiems dar 
bu bei eksponatų paskolinimu 
ruoštame Jungtinių Tautų fesri 
valyje, Hamiltone.

Apyl. Valdyba.
LIETUVIŠKOS SPAUDOS 

UŽD.RAUDIMO
šimto metų sukaktį atžymėki 
me ne vien tik rašiniais mūsų 
periodikoje ar jų pasiskaitymu, 
bet ir realia parama musų kny 
gai. Kaip žinome 1964 m. su 
eis šimtas metu nuo mūsų spau 
sdmto žodžio lotynų raidėmis 
uždraudimo pradžios. Savo lai 
ku, atžymėjimui 50 m. spau 
dos atgavimo sukakties, hamil 
toniečiai parodė tikrai dideli 
palankumą, per tris m. nupir 
ko jų 2000 už 5000 dolerių. 
Sekdami liet, knygos laisvam'- 
pasaulyje padėtį, turime kons 
tatuoti, kad ji gerokai plač'o 
sios mūsų visuomenės primirš 
ta. Daugumas lietuvių per ei 
lę metų neįsigyja nė vienos kny 
gos.

Pradėdamas 3-jų metų vaju, 
maloniai prašau visus taut'" 
Čius, kada užsuksiu pas Tams 
tas į namus, pasilikti sau kny 
gų. Jei daugumas per metus 
nupirksime po porą knygų, be 
ndras mūsų kolonijos knygų 
platinimo vajaus rezultatas bus 
milžiniškas. Jeigu kas tuo metu 
po ranka neturėsite laisvesnio 
dolerio, prašau dėl to knygos 
neatstumti —. skolą galite grą 
žinti patogesniu laiku.

Tikėdamasis šiam mano ve 
damam antrajam liet, knygos 
3-jų metų vajui palankumo, vi 
siems iš anksto nuoširdžiai dė 
doju!

ST. Bakšys.
TAUTOS NAMAMS

vajus 29-toje savaitėje atnešė 
600 dol. ir iš viso jau yra pa 
siekęs 34,600 dol.

Nauju nariu su 100 dol. įuto 
jo Ant. Gurgždys. Čiurlionio 
koncerto jnetu. Vacys Laba 
šauskas iš Palis, Gnt. įteikė 
200 dol. čekį ir pakeldamas 
bendrą jo Įnašą iki 400 dol. 
St. Zavadskis iš London, Out 
prie 200 dol. pridėjo dar 300 
dol.

Visiems LN v-bos vaidu reiš 
kiu gilią padėką.

HAMILTONO ŠALPOS 
FONDAS,

lėšų telkimo vajaus užbaigimo 
proga, rengia didelį šokių va 
karą — rudens balių, kuris įvy 
ks lapkričio 18 d., 7.30 vai. v., 
slovakų salėje, 1406 Barton 
St., E. Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičiu paskolos ik: 50% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vaknro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575
immmmtmnmmttmmumnummttwwuuuuuumunmunnmwmmmt

KL b-nės v-ba, baigdama sa 
vo kadenciją, norėtų nors trum 
pais žodžiais padėkoti tiems, 
kurie vienokiu ar kitoku būdu 
pr’ie Tauto®/ šventės 'paruoši 
mo bei psisekimo prisidėjo.

Pirmiausia tariame nuoširdų 
ačiū ročesteriečiams — chorui 
ir tautinių šokių grupei, išpil 
džiusiems programą ir palikus 
neišdildomą įspūdį. Jie už at 
vykimą ir programos išpildy 
mą nepaėmė nei cento.

Nuoširdus ačiū Tėvui B. Mi 
kalauskui, OFM už turiningą 
invokaciją ir K. Stankevičiui 
už įdomią paskaitą.

Prie minėjimo parengimo 
prisidėjo šios organizacijos: 
Karių Veteranų s-ga „Ramo 
vė“, Skautų Rėmėjų Komite 
tas, Tautinės S-gos sk., SLA 
278 kp. ir Vilniečių s-ga. Jos 
prisidėjo ne tik darbu, bet ir 
atsakomybe.

Širdingas ačiū ir šiems St. 
Catharines apyl. lietuviams, pri 
sidėjusiems savo darbu prie 
šio parengimo: ponioms A. Še 
tikienei, A. Dainorienei, K. Su 
kienei, Z. Alonderienei, But 
kienei ir Dauginienei, Pp. K. 
Bogužui, J. Grigui, K. Butkui, 
St. Vaitkui ir J. Šarapnickui.

Taipogi esame dėkingi lietu 
vių visuomenei už gausų alsi 
lankymą, tuomi paremiant mū 
sų pastangas Tautos švente 
kuo įspūdingiau paminėti.

Programoje dalyvauja p-»ė 
Aldona Pusdešrytė, balerina, 
Kanados Tautinės Parodos To 
ronte programos dalyvė, ret 
karčiais pasirodanti per televi 
ziją ir p-lė C. Cork, kanadiete 
šokėja, kuri yra Kanados meis 
terė „baton“ šokyje, taip pat 
dalyvaujanti televizijos prog.a 
mose.

Šokiams gros Benni-F errie 
orkestras.

Bus turtinga loterija, veiks 
baras ir bufetas su karštais už 
kandžiais. Prašome visus Ha 
miltono lietuvius skaitlingai at 
silankyti.

* % *

Šalpos Fondo rudens ba 
liaus loterijai po turtingą stalių 
ką paaukojo notaras A. Liū 
džius, kurio įstaiga yra Hamil 
tono centre, 20 King St., E., 
Z. Bolskis, sav. Concession ga 
ražo, 430 Concession St., ant 
kalno ir L. Gasiūnas, sav. Ha* 
bor Motor garažo, 395 Went 
worth St., N. Jiems visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Šia proga prašome visų, ku 
ne turite loterijai fantų, įteiki 
te arba praneškite bet kuriam 
Šalpos Fondo komiteto nariui 
ir bus paimta iš namų. Iš anks 
to dėkojame.

Hamiltono Šalpos Fondas.
MAŽĖJA SKOLA

už LN sklypą. Lapkričio 3 d. 
Komercijos bankui grąžinta 
2000 dol. Dar liko 14,000 dol. 
skolos.

LIETUVIŲ NAMŲ PASKO 
LOS ŠĖRŲ 

palūkanoms apmokėti spalio 
30 d. jų savininkams išsiuntinė 
ti čekiai. Kaip žinome, už pas 
kolos šėms Liet. Namai moka 
5%. Tuirntiems laisvų pinigų 
Liet. Namai yra geriausia in 
vestavimo vieta.

DIDYSIS ČIURLIONIO 
KONCERTAS

spalio 29 d. ruoštas Liet. Na 
mų v-bos, praėjo su retu pasi 
sekimu. Į jį atsilankė apie 700 
svečių ir iš jo gauta netoli 600 
dol. gryno pelno.

Šią gražią liet, dainos ir n-u 
zikos šventę atidarė K. Mikšys. 
Jos eigoje girdėjome mišrų 
vyrų bei moterų chorus, daly 
vaujant sol. Stempužienei ir 
sol. V. Verikaičiui. Chorams 
dirigavo muz. Mikulskis. Lietu 
vaitės kanklininkės, vad. p. Mi 
kulskienės, įjungtos į kai ku 
rias chorų išpildomas dainas 
atskleidė pačias subtiliausias 
mūsų liaudies dainos meno gel 
mes!

Savo padėkos žodyje v-bos 
p-kas Si. Bakšys pažymėjo, 
kad ta savaitė nuostabiu suta 
pimu krikščionišku ir tautir iu 
požiūriu mūsų kolonijai išbaig 
ta tautine ir dvasine piasme.

Iš T. šventės minėjimo gau 
ta 208.97 dol. pelno. Tai bene 
pirmas kartas, kad iš St. Cat 
harines b-nės v-bos ruošto pa 
rengimo gauta tiek gražaus pel 
no. Iš to pelno 50 dol. paskir 
ta liet, šeštadieninės mokyklos 
išlaikymui, 25 dol. skautams ir 
27 dol. a. a. V. Liaugaitės lai 
dotuvėms.

Kadangi š. m. lapkričio m. 
20 d. dabartinės apyl. v-bos 
kadencija baigiasi, todėl š. m. 
lapkričio 19 d., tuoj po pamal 
dų, vienuolyno salėj (75 Rolls 
Ave., St. Catharines)

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS 
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Susirinkim odienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Dienos pirmininko pakvie 

timas.
3. Praeito sus-mo protokolo 

skaitymas.
4. Valdybos pranešimas.
5. Kasininko pranešimas.
6. Šalpos k-to pranešimas.
7. Ravizijos k-jos pranešim.
8. B-nės knygyno klausimas.
9. B-sės v-bos rinkimai.
10. Revizijos k-jos rinkimai.
11. Šalpos k-to rinkimai.
12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.

Visą minėtą savaitę vedęs 
rekolekcijas, domininkonas tč 
vas Žiūraitis, kaip nė vienas an 
kstyvesnis misionierius, lietuvy 
bės reikalus sugretino su tikėji 
mo tiesomis Jo pabrėžtinai ak 
centuojamą lietuviškumo išlai 
kymą, tarytum išbaigė ir pa 
tvirtino Čiurlionio gražusis kon 
certas.

Rengėjai, vardan gilios pa 
dėkos, įteikė dirg. Mikulskiui, 
solistams Stemužienei ir Ver* 
kaičiui po gražią gėlių puokštę.

Baigdamas St. Bakšys pia 
nešė, kad kitą dieną, spalio 30, 
dirig. Mikulskis švenčia savo 
vardadieni. Ta proga čiurlio 
mečiai savo maestrui sudaina 
vo galingą „Ilgiausių metų!“

Padėkojęs kun. dr. J. Tada 
rauskui ir visiems kitiems, pa 
dėjusiems šį koncertą ruošti, 
St. Bakšys ypatingą padėką iš 
yeifejJ-ief (tautiečiams skaitlingai 
atvykusioms iš plačių apylin 
kių. ~

Pasisekęs koncertas LN V- 
bai davė didelės moralinės pa 
ramos ateities darbams. Tiki 
me, kad ir LN v-bos ruošiami 
šokiai su jaunimo trumpa me 
nine programa lapkiičio 25 d 
turės atatinkamą pasisekimą.

ĮSPŪDINGOS VESTUVĖS
Spalio 21 d. vienas pirmųjų 

Hamiltone įsikūrusių lietuvTt 
— Zenas Vieraitis—nuoširdus 
lietuvis ir patriotas, nuolatinis 
Taut, šokių grupės narys ii ki 
tų liet, or-jų rėmėjas, Hamil 
tono LN narys, sukūrė lietu 
viską šeimą su Milda Striungy 
te iš Čikagos.

Linkime mūsų mielajam p 
Zenui daug laimės.

ATITAISYMAS
,,NL“ nr. 43 iš š. m. lapkr. 

1 d., skelbiant HLN naujų na 
rių sąrašą nr. 34, įvyko korektu 
ros klaidos: išspausdinta „G. 
Petrauskas (100)“, o turėjo uū 
ti B. Perkauskas; vietoje „R. 
Liaska St. Catharines“, turėjo 
būti R. Liaksa ir ne „A. Ke 
siūnas“, bet A. Kiesiūnas. Už 
šias klaidas palįstuosius malt 
niai atsiprašome! Sk. St .

LIETUVIAI VEIKIA VIS ..
Atkelta iš 6 psl.

timo reikalais. Reikalų vedė 
jas E. Simonaitis padarė pra 
nešimą kitais aktualiais reika 
lais. Stuttgaito Apyl. Vargo 
mokyklos vedėjas A. Šukys pa 
darė pranešimą apie Vargo 
mokyklą tremtyje.

• Australai Čiurlionio galerųj 
je. Australų dailės paroda, bu 
vusi ''Paryžiuje ir dabar kiino 
jama po Amerikos miestus, yra 
iš Detroito perkelta į Čirlionio 
galeriją.

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

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

Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,
3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 

Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ....................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..........................$4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai....................................................$5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės.................................. $3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai. 

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai............................ 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS............................. 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.....................5.00
Pi. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA...................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS*.................. 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas....................................... 3.50
Selected Lithuanian. SHORT S'iORIES............................. 5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS..................................3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS...................................... 2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS......................................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA..............1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po ............................ $3.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI............3.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..................................... $1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .................................................................4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................ $ i.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas......................$ 3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................$4.09
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas........................................$ 1.Z5
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$3.09
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.......................  $ 2.0 j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDA. Romanas. . .$3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............. .............................$ 4.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota.....................................................................................$2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS 

ŠLEIVYS. Jų -nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu....................................................................................... $2.00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI......................................................... $ 5.0b
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .............................. 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ....................... 2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

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

Sibiro romanas ............................................................ 1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .........................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . 3,50

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

DOKUMENTUOSE................................................  150
„STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAK1AI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2,uO
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS................. . .$ 4 -0
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2 50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .......................... (nO
Karote Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................J ,J
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...........i'. 4
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................• •........... I 00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas........................... .... 2.■>0
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ .. .2.00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ............... ...$ 2 —
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA.

RUGIAGĖLĖS ..................................................... $10
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ t 0
P. Orintaitė, MARTI Iš MIESTO ..............................$ 0 S
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.......................................... $ l i0
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........ $ C 5
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 1^5

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

PADĖKA VYRESNĖS
Aštuntosios Kanados Lietu 

vių Dienos Komitetas paskuti 
niame savo posėdyje, laokr. 2 
d., be kitų reikalų nutaiė pade 
koti visoms ir visiems vyresnio 
sios kartos ateiviams, kurie ai 
silankė į tos Dienos balių ar 
ba pažadėjo atsilankyti, be1- 
dėl svarbių priežasčių neturėjo 
galimybės atsilankyti. P. M. 
Arlauskaitės rūpesčiu buvo pa 
kviesti šie Montrealio tautie 
ciai: Marija Žemaitienė. Juzė 
Vaškienė, Petrutė Bendžiuvie 
ne, Alena Jasiutienė, Magdele 
na Juškevičienė, Jonas Jučke 
vičius, Petras Savickas, Mari 
ja Gyvienė, Izidorius Janusas, 
Katarina Čebanauskiene, Jonas 
Girdauskas, Domicėlė Girdaus 
kienė, Elzbieta Girdauskienė, 
Juozas Stankevičius, Ona Kali

KARTOS ATEIVIAMS
nauskienė, Domicėlė Venskie 
nė, Petrutė Černienė, Ona Kli 
sevičienė, Jokūbas Pakulis, 
Liudvikas Telenis, p. Tetenie 
nė, Juozas Gručkūnas, Antani 
na Keblinskienė, Domininkas 
Milius, Kostantas Buzas, Vero 
nika Ramanauskienė, Kazys 
Bindokas, Jadvyga Ūsiene, Ma 
rija Lenktienė, Marija Kaspe 
rienė, Joana Milienė, Mataušas 
Mašnickas.

Dėkodamas už atsilankymą, 
Komitetas nuoširdžiai atsipra 
šo, kad dėl kaikurių priežasčių 
jam nepasisekė iškilmingiau ir 
kilniau brangių vylesniosios kar 
tos ateivių primti, kaip buvo 
norėjęs ir pasiryžęs.

Su tikra pagarba ir dėkingu 
mu:
8 Lietuvių Dienos Komitetas.



• P»U NEPMIKLAUSOMA LIETU VĄ 1861, XI. a. Nr.

A\oWT^ReyvL
Lapkričio mėn. 12 d., sekmadienį, 

vyks

TRADICINIS BAZARAS
SESELIŲ NAMUOSE 
prie Aušros Vartų bažnyčios.

Bus parduodami įvairūs siuviniai, 
namuose konservuotas maistas 

bei kavutė su pyragais.
Veiks laimės ratai, šuliniai ir p.

Kviečiame visus atsliankyti.

Laikas: nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

. Rengėjai.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
DVIDEŠIMTMEČIO SUKAK TUVIŲ MINĖJIMAS

ruošiamas ateinančio gruodžio 
2 d., 7 vai. vakaro Šv. Kaži 
miero parapijos svetainėje, nes 
laikraštį ,,Nepriklausoma Lie 
tuva” įsteigė vyresnės kaitos 
ateiviai ir ilgą laiką jis buvo

žmonių galėjo ir turėjo būti žy 
miai daugiau.

Mokyklų Tėvų komiteto pir 
mininkas L. Girinis - Norvai 
ša, atidarydamas parengimą, 
pasveikino atsilankiusius ir už

KANADOS LATVIŲ ŠALPOS DR-JOS 
„DAUGAVAS VANAGI" MONTREALIO SK. 

š. nj. lapkričio 11 dieną, 7 vai. vakaro 
Victoria salėje — 4626 Sherbrooke St. W. 

ruošia

Lačplčsio
prisiminimo dieną, kartu su

MONTREALIO SKYRIAUS 11-KOS METŲ 
sukakties minėjimu ir 

MARTYNO BALIUM 
Koncertuos šio kontinento geriausias 

DVIGUBAS KVARTETAS „KALVI S” 
iš Toronto.

Įėjimas: $2.00 — pirmoje vietoje, $1.50 — II vietoje.
Ta pati kaina balkone. Salės vietos numeruotos 

Biletai iš kalno gaunami pas: ,,D. V.“ skyriaus sekretorę 
ponią A. Niedre — 5001 Beaconsfield Ave., HU G-8017, 

ponia S. Zarinš — 5950 Anger St., Ville de Brossard, 
OR 6-5796.

,,D. V.“ MONTREALIO SKYRIUS VISUS MALONIAI 
KVIEČIA DALYVAUTI.

ro o
DIEFENBAKER1S 

TORONTE
Kanados ministeris pirminin 

kas lapkričio 22 d. lankysis To 
ronte. Jam Kanados tautinės 
mažumos organizuoja didelį 
priėmimą, kuris įvyks Queen 
Elizibeth pastate, parodos aikŠ 
tėję. Prie šio priėmimo organ: 
žavipio (daug prisideda žino 
mas lietuvių bičiulis, federali 
nio parlamento atstovas A. M~. 
loney. j. b.

SPORTO SRITIS
„Vyčio” moterys krepšinin 

kės pirmas savo rungtynes prieš 
..Orphans“ laimėjo 32:24. „Vj 
čio“ komandoje žaidė Ansky 
tlc, Balsienę Kaspetavičiūbė, 
Radzevičienė, Rutkauskaitė ir 
Žolpytė.

SLA IR SPORTININKŲ 
BENDRAS BALIUS

šeštadienį, lapkričio 11 d. 
Prisikėlimo salėje įvyks bend 
ras SLA ir sporto klubo ,,Vy 
tis“ parengimas. Šokiams gros 
p. Ripkevičiaus „Olimpia“ or 
kestras. Laimingo bileto savi 
ninkas gaus 1000 dol. vertės 
gyvybės apdraudą.

Visi kviečiami atsilankyti.
BINGO PELNAS

„Toronto Daily Star“ spa 
lio 30 d. nr-je tilpo straipsnis 
apie Prisikėlimo parap. patai 
pose vykstantį lošimą iš pini 
gų — bingo. Straipsnyje sako 
ma, kad to lošimo pelnas eina 
vaikų stovykloms, katalikių mo 
terų šalpai ir parap. sporto klu 
bui išlaikyti.

spausdinamas ir ekspedijuoja 
mas iš Šv. Kazimiero parapi 
jos salės.

Minėjimui numatoma ši pro 
grama: Pradžioje bus trumpa 
akademija: Žodis apie spaudą 
ir sveikinimai: po to — kor. 
certinė dalis, kurioje pasirodys 
operos solistė E. Kardelienė 
su mokiniais — esamais ir bu 
vusiais; po to bus vakarienė ir 
užbaigai — šokiai, grojant oi 
kestrui. Įžanga numatoma $ 
2.50.

MŪSŲ 
ADMINISTRATORIUS

G. Rukšėnas ruošiasi žiemai iš 
vykti poilsio j pietus.

Administratoriaus pareigo 
ms yra pakviestas Vacys Žizys, 
kuris jau pradėjo susipažinti ru 
administracijos darbu.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Pašalpinėn Klubo draugijon 
įstojo Jonas Adomonis.

Klubo prezidentas, J. Džiau 
gis, Pašalpinės narių susirinki 
mo metu ragino visas, kas dar 
neturi, įsigyti šėrų ir būti šios 
seniausios Kanados lietuvių or 
ganizacijos savininkais.

Naujas patalpas Klubas pro 
jektuoja statyti ir del jų veda 
diskusijas.
ŠĘŠTADIENINIŲ MOKYK 

LŲ PARAMOS BALIUS 
šeštadienį, lakr. 4 d., A. V. s» 
Įėję praėjo labai gražiai, nors

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

tai padėkojo. Jis padėkojo ir 
meninės programos pildyto 
jams bei aukavusiems loterijai, 
baliaus tarnybai ir tt.

Koncertinėje dalyje pasiro
dė išraiškos šokio šokėja B. 
Vaitkūnaitė, pašokusi du šo 
kius, akt. L. Barauskas, paskai 
tęs Giedriaus pasakėčią ir sol. 
J. Pauliūtė, kuri padainavo tris 
dalykus ir vieną bisui. B. Vait 
kūnaitė ir J. Pauliūtė buvo ap 
dovanotos gėlėmis, o L. Bu 
rauskas — kitokia dovana.

Didelė loterija patenkino dį, 
delį tautiečių skaičių. Šokiau • 
grojant orkestrui, vyko geroje( 
nuotaikoje.

INITIUM SEMESTRl * 
įvyks kitą penktadient, XI-17. 
Aušros Vartų salėje. Visi lietu 
viai studentai maloniai kviečia 
mi.

Visi lietuviai studeutai taip 
gi kviečiami įsijungti į Lietu 
vių studentų sąjungą. Registruo 
tis galima pas E. Tekutį, tel. 
DO 6-9576.

E. VAUFŠ1ENĖ IR 
P. INTIENĖ

lankėsi NL redakcijoje ir jos 
paramai paliko 10 dol. Nuošir 
džiai dėkojame. N. L.
• P. Intas, 7 Savaites išbuvęs 
komandiruotėje Nova Scotia, 
šį sekmadienį turėjo išvykti į 
naują komadiruotę — į Aibei 
tos provinciją.

Dr. V. PAV1LANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437
RA 7-5552; namų RA 1-0656.

S. Aneliūno Service Station
PRADĖS VEIKTI

apie lapkričio 20 — 23 dieną.
Be reguliaraus Service Station patarnavimo, bus daromi: 

a tune-ups, elektriniai ir mechaniniai taisymai (įskaitant 
feutomatines transmisijas). Suinteresuotieji motoristai

* prašomi sekti NL vėlesnius skelbimus.

ŠV. KAZIMIERO AUŠROS VARTŲ
f PARAPIJOS ŽINIOS PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos komitetas nutarė 
pratęsti paskolą bažnyčiai.

Bazaras ruošiamas visu įtem 
pimu.

Mašnickio Mato laidotuvės 
šį trečiadienį, lapkr. 8 d., 9 v. 
ryto.

Rinkliavos bažnyčiai spalio 
29 d. — 164.46 dol., Visu 
Šventų — 123.94, lapkr. 5 d. 
— pirmoji 141.73 ir antroj' 
176.73.

FELIKSŲ PIETŪS ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJOJE

Šv. Onos dr-ja kun. dr. Fe 
likso Jucevičaus ganbei, lap 
krifio 19 dieną ruošia iškil 
mingus pietus Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Ta proga bus 
pagerbti ir visi Feliksai, kurie 
kviečiami į pietus atsilankyti. 
Kviečiami pietuose atsilankyti 
ir visi lietuviai. Plačiau bus pa 
rašyta sekančiame NL nume 
ryje.

ARCH Realties R'd.
Pr. Ru Pinskas, H U 1-2957

Kalėdosime: Tėv. J. Boievi 
čius, LaSale, pirm. 5 Avė, ant 
radienį 6 Ave, treč. 7 Avė, ket 
virtadienį 8 Avė ir penkt. 9 
Avė.

Tėv. K. Pečkys: Ville Em 
ard, antrad. Hadley, trek. Ja 
ques Hertel, ketv. Igan, d‘Ar 
cy Mcgee, Laurendeoau, penk. 
Desinarchais, šešt. nuo 4 vai. 
Holy Cross, Joliceur, sekm. 
nuo 4 vai. DeMaricourt, De 
Biencourt. Tėv. St. Kulbis. 
Verdun, treč. 1, 2 ir 3 Avė 
ketv. 4 Avė, penktad. 5 Avc.

Dėkojame op. sol. Elzb. 
Kardelienei ir pianistui K. 
Smilgevičiui už praturtinimą sa 
vo giesme bei muzika pamaldų 
Vėlinių išvakarėse; sol. A. Paš 
kevičienei už dalyvavimą Kris 
taus Karaliaus šventėje savo 
gražia giesme; mūsų parapijos 
choro vadovui muz. A. Amb 
rozaičiui ir visiems choristams 
bei choristėms už puikų išpildy 
mą programos bažnytinės Kris 
taus Karaliaus ir Vėlinių šven 
tės proga.

Parapijos tradicinė spalvin

goji rudens vakarienė žada tik 
rai būti labai jauki. Joje gros 
dar negirdėtas orkestras, turtm 
ga loterija. Visa tai įvyks lap 
knčio 25 dieną.

Visi parapijiečiai labai pra.-o 
mi kad ir kuklia dovanėle pn 
sidėti prie ruošiamos loterijos. 
Dovanos priimamos klebeni 
joje.

Prof. D. Potvine maloniai 
sutiko ir šiais metais treniruoti 
mūsų klubo krepšininkus. P.r 
moji (treniruotė jojo globoje 
įvyks šį šeštadienį.

Sekmadienį suaukota para 
gėlėms — 158.41 doi. Be to, 
pijos reikalams 176.83 dol. ii 
Visų šventė dieną suaukota 
parapijos reikalams 128.24 ucl. 
ir Kat. Bažnyčios reikalams 
Kanadoje 87.72 dol.

Bažnyčios dažymo bei re 
monto reikalams aukojo: 10 
dol. VI. Geležiūnas, Pr. Ilgu 
nas, J. Adomaitis, P. Gurklys. 
J. Šiaučiulis, F. Morkūnas, I. 
Tauteris, Palubinskas, B. Kas 
paravičius, EI. Šveikauskaitė. 
Juozas Venckus, Petras Alek 
na, Vladas Juodis, Albinas Šia 
pelis, Albertas Kinderis, F. Bu 
dauskas, K. Kažukauskas, A. 
Vilimas, P. Bagužas, E. Elvid 
ge, ir J. Motuzas. 40 dol. L. 
Gurčinas, $20 A. Vazalinskas, 
20 dol. Ir. ir P. Lukoševičiai. 
3 dol. A. Mičiulicnė. (AV).

Šv. Onos dr-jos vakarienė 
pasisekė labai gerai — buvo 
daug žmonių, loterija, šokiat

LIETUVOS KARIUOME 
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MNOTREALYJE
Įvyks lapkričio 26 d. 5 vai. 

p. p. AV salėje. Minėjimo pas 
kaitai pakviestas iŠ Čikagos bu 
vęs Lietuvos Krš. aps. ministe 
ris gen. S. Dirmantas.

Minėjimo programoje suti 
ko dalyvauti sol. G. Čapkaus 
kienė. Tikimasi, kad progiamo 
j e dalyvaus ii A V parapijos 
choras.

Monlrealio lietuviškoji visuo 
menė maolniai prašoma mine 
jime dayvauti ir savo aukurus 
paremti tremtyje esančius Lie 
tuvos laisvės kovų veteranui, 
invalidus.

Taip pat prašoma Montrea 
lyje esančių liletuvių organ' 
zacijų tą dieną iškilmingose 
pamaldose dalyvauti su savo vė 
1 lavomis.

„TAURO” SPORTININKŲ
Lapkričio 19 (sekmadienį) 

5 vai. vakaro Aušros Vartų 
salėje įvyks „Tauro" sporto 
klubo narių ii jų bičiulių susi 
rinkimas.

Programoje numatomu: Fil 
mas, valdybos pranešimas ir 
šokiai. Įėjimas laisvas. Naria 
ms dayvavimas būtinas. Sve 
čiai — maloniai kviečiami.

Vadyba.
* V. Kubiliūną, einantį sker 
sai gatvę, esant žalioms švie 
soms, užgavo aulo mašina ir 
sulaužė koją. Jis gylosi Gene 
ral ligoninėje.

tmmtmmtmmnmmmmnmnmtti
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | 2-4 ; 7-9 p. m
antradienį ir I „ 
penktadienį [ P' m'

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.
Mmmmmmumtmmmmmnrrntn

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M ALISKA

1396 St. Catherine St. W.
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 

UN 1-8933

2415 Paik Row East N. D. G.
Ville LaSalle, naujas dup 

leksas 5% kamb., centr. šit 
dymas, garažas, viršus išnuo 
motas už $120.00. Kaina $26, 
500.

Ville LaSalle, naujas dup 
leksas, 4—5 kamb., elektr. ši, 
dymas, garažas. Išnuomotas $ 
85.00 ir $90.00. Kaina$22,000.

AIŠKINTOJA IŠ RANKOS 
IR PATARĖJA

Skaito iš rankos Mrs. Allen. 
Viskas laikoma paslaptyje. 
Atdara nuo 9 vai. ryto iki

9 vai. vakaro.
3622 Park Ave. Apt. 1.

ii- tt.
• Projektuojama Montrealyje 
gauti lietuvių radio valandėlę, 
kuri jau bandoma organizuoti.
• P. Bijūnas šeštadienį turėjo 
mašinos nelaimę. Sužeistas 
pats vairuotojas p. Bijūnas ir 
K. Leipus, bet abu nežymiai ir 
tikisi greit pasveikti.
• Šeštadieninių mokyklų tėvų 
komiteto susirinkimas šaukia 
mas šį penktadienį, lapkr. 10 
d., 8 vai. vakaro AV patalpo 
se — senojo ir naujojo drau 
ge. Kviečiami dalyvauti visi 
ir punktualiai.

9 B. Strimas, iš Toronto, ian 
kėši Montrealyje pas motiną 
p. Tamašauskienę.
O Banko „Litas“ valdybos po 
sėdįs įvyks ateinantį sekmadie 
nį, lapkričio 12 d., 8 vai. 30 
min. ryto banko patalpose prie 
AV salės.
• P. Mankus medžioklėje ture 
jo laimę ir nušovė briedį—mo 
os.

LABAI GERA PROGA ur
Dėl išvykimo žema kaina 
parduodamas 6 kambarių

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER,

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

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

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

h >r.E. \ lldrilk :Ul’«
I 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
uiiuincutnmnwmnwuaKmuw

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

215 St. James West,
7 augs tas.

Tel.: AV 8-3115.

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus 
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

i:::::u:rn»::m::»n::nnn»::miĮiĮuniiiniinn:m::::t:::xn::H:i:ti::m!::nmr»

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

Mrs. BLAKE 
europietė spėjėja 

pasako praeitį, dabartį ir 
ateitį. Atsako į visus klau 
simus. Jei turite rūpesčių ar 
sergate — būtinai pasima 
tykite su ja. Ji nuims sun 
kiąją naštą nuo jūsų skau 

dančios širdies.
Atdara 9 a. m. iki 9 p. m. 
3487 Notre Dame St. W. 

Tel. WE 3-6011.
Aut. 36 stoja ties durimis.

&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&$$$$$$$$£$$$&
TAISAU IR DAŽAU 

lengvas mašinas.
Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. ME 1-0882

vasarnamis.
St. Donat srityje, apie 60 my 
lių nuo Montrealio, prie gra 
žaus ežero, sklypas 100x175.

Teirautis telef. DO 6-5341.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė
Draudimas — Paskolos '

8 apartmentai Parthenais g- 
vė, netoli šv. Kazimiero bažny 
čios. 4 metų. Pajamų $5,36° 
Nuomininkai apsišildo. Kai 
$35,000. Įmokėti $10,000.

P. Adamonis RA 2-2472.
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