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Principai ar oportunizmas?
KAS NAUJA KANADOJE• Pereinamasis laikotarpis?

® Vyrauja tiktai du didieji
® Kiti merdi ir laukia likimo

Tarptautinėje politikoje pra 
ėjusią savaitę ryšium su vyks 
tančiais valstybių vyrų pasikei 
timais pasireiškė beveik visiš 
kas pakrikimas.

ADENAUERIO IR MAC 
MILLANO 

PASITRAUKIMAS 
beveik visiškai pakrikdė tarp 
tautinę būseną. Likta, galima 
sakyti, be gairių.

Neaiškumu pasinaudojo so 
vietinis avantiūristas, kuris, at 
silygindamas už Amerikos ir 
Anglijos draugingumą, iškirto 
akiplėšišką, ruskiui būdingą 
pokštą, ir, nežiūrint į atomi 
nių bandymų apvaržymo su 
tarties „medaus mėnesio”, ku 
rį taip karštai pergyvena JAV 
ir DB, ruskiai vis dėlto į nieką 
neatsižvelgdami sulaikė ir vie 
nų ir kitų transportus Berlyno 
-Vakarų kelyje.

Lepšiškumui pridengti JAV 
pradėjo aiškinti, kad tai esąs 
j iešmininkų darbas... Palaimin 
ti, kurie tiki. Bet ar prasminga 
vaidinti nesusipratėlius? Ir tuo 
pačiu skatinti rusus į kitus aki 
plėšiškumus, kurie tikrai Ame 
rikos naudai nebus daromi? 
Šie faktai, kaip ir daugelis ki 
tų, rodo, kad
KENNEDY ADMINISTRA 
CIJOS POLITIKA PASINE 

ŠUSI Į RUSŲ BĖGIUS, 
ir jais rieda įsibėgėdama. 
Kad taip yra, rodo faktai, jog 
toks aiškus rusų brutalumas sa 
vo partneriams, kaip ir vienų 
ir kitų transportų sulaikymas, 
antrojo net jau po Vašingtono 
protesto Maskvoje, JAV aiški 
namas kaip nesusipratimas, kai 
patys rusai nė neginčija, kad 
tai būtų nesusipratimas...

Darosi aišku, kad
PRINCIPAI AUKOJAMI 

OPORTUNIZMUI.
Atrodo, kad amerikiečių ma 

sės tuo ir patenkintos, nes pa 
stoviai yra politiškai migdo 
mos.

Nixonas pasisako ne tiek už 
principus, kiek už realių gali 
mybių išeitį. Jo galvoseną pra 
ktiška: kam rusams mokėti 
dvigubą kainą, kai iš jų dar ga 
Įima laimėti?

Kennedy tačiau remiasi ma 
sinio oportunisto psichologija: 
geriau ir nerizikuoti, nors rizi 
kuojant galima būtų ir laimėti.
JAV LEMIA PRIEŠRINKI 

MINĖ KOVA.
Kennedy greičiausia laimės, 

nes jis pataiko į masinę silpny 
bę.

Karo, žinoma, niekas neno 
ri, bet ypač jo nenori masinis 
žmogus. Ir Kennedy į tą ir mu 
ša.

Oportunizmas nesivaržo ga 
rbe ir teisingumu, nes jis siekia 
prisitaikymo.

Goldwater, kaip ir Nixonas, 
kitaip kalba. Šis, kandidatas į 
JAV prezidentus sekantiems 
metams, norįs sekti Roseveltą, 
kuris laikęsis principų. Bet gi 
rinkimus nulemia masinis žmo 
gus, o masiniam žmogui Ken 
nedy suprantamesnis, nekeliąs 
abejojimų.

BENDRAI: POLITINĖS 
JĖGOS SUSINIVILIAVO.

Vyrauja JAV ir SSSR, ir ki 
tų valstybių tartum visai nebū 
tų.

De Gaulle, paremiamas 
Adenauerio, kartkartėmis pasi 
reikšdavo savaimingai, bet ki 
tiems tylint, ir jo balsas ne 
įšauna didesnio reikšmingu 
mo, nors jo pastangos geros. 
Bet ar jis atlaikysi kitų neveik 
lumą ir oportunizmą?

Tuo tarpu
MASKVA RUOŠIASI 

NAUJIEMS ŽYGIAMS.
Be to, kad pastoviai ir stip 

riai įtaigoja sudaryti nepuoli 
mo sutartį, kurios, iš anksto 
žinoma, nesilaikys, kaip nesilai 
ko daugelio tokių sutarčių, o 
šių tarpe ir nepuolimo sutar 
ties su Lietuva, — Maskva, ku 
ri dabar gyvena didelę politi 
nę ir ūkinę krizę, nežiūrint to 
ruošiasi naujiems sąmokslams 
ir naujiems užmačių žygiams, 
lapkričio 7—15 dienomis 
MASKVOJE ŠAUKIA KOM 
PARTIJOS SUVAŽIAVIMĄ, 
kurio tikslas nuneigti kinų opo 
ziciją, sustiprinti Maskvos lini 
jai pritariančių valstybių kom 
partijas ir paruošti naujus puo 
limo planus prieš Vakarus. Tai 
gi: Maskva pastoviai ofenzy 
voje.

Maskva turi planus ir viso 
mis jėgomis juos vykdo.

Vakarai neturi planų, lau 
kia kada komunistai juos puls, 
bet gintis nemoka ir nenori. 
Todėl
VAKARAI BE KELIŲ IR 

BE PERSPEKTYVŲ.
Ką duos nauji žmonės, ku 

rie Vakaruose ateina į vai 
džią?

Erhardas, naujasis V. Vo 
kietijos kancleris, ilgametis 
Adenauerio bendradarbis, bet 
daugiau ekonomininkas, ūki 
ninkas ir mažiau politikas, 
koks buvo Adenaueris. Ūkiš 
kas asmuo, daugiau linkęs į di 
dėsnius kompromisus. Ar jis 
bus toks atsparus, kaip Ade 
naueris?

Home. Macmillano įpėdinis, 
tur būt ne mažiau lankstus, 
koks buvo ir MacMillanas, nes 
šio ir parinktas į naujus pirmi 
ninkus.

AR ERHARD IR HOME 
PALAIKYS DE GAULLE 
STUBURO TVIRTUMĄ?
Kad jis nepalūžtų? Ar jie 

lengvins jam Europos jėgos 
kūrimo naštą? Iš pirmųjų jų 
žingsnių to nematyti. Pirma 
sis Erhard o pasisakymas nu 
skambėjo labai kompromisiš 
kai. Beveik visišk upritarimu 
JAV politikai. Taigi, bendro 
sios politinės padairos be pra 
giedrulių.

KITOS NAUJIENOS
— Alžyro karas su Maroku 

tebesitęsia. Vieni kitus kaltina, 
bet kas kaltas, neaišku. Tuniso 
prezidentas Burguiba ir Etiopi 
jos karalius Heil Salassie ima 
si tarpininkauti.

— 17-kos nusiginklavimo 
komisijos narių valstybių ats 
tovai pasiūlė Jungtinėms Tau 
toms rezoliuciją, kuria siūlo 
ma nepanaudoti dirbtinių Že 
mės satelitų atominiams užtai 
sams.

— Londone vyksta automo 
bilių paroda, kurioje išstatyta 
360 naujų modelių.

KANADOS LAIVYBAI 
GRESIA STREIKAS?

Apie savaitė trukęs Mnot 
realio, Quebeco, Sorel ir Trois 
Rivieres uostų darbininkų strei 
kas, baigtas susitarimu, kuris 
nustato, kad kasmet uostų dar 
bininkams bus pridedama po 
10 centų priedo už darbo va 
landą. Uostai dabar paskubin 
tai krauna laivus, nes sutartis 
su Rusija numato terminuotą 
Kanados kviečių pristatymą.

Tuo tarpu Federalinis parla 
mentas, susidūręs su faktu, 
kad streiką iššaukė ir palaikė 
darbininkų unijų centrai, kurie 
yra Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse, priėmė įstatymą, kuris 
privalomu būdu nustato tų są 
jungų kontrolę.

Ši priemonė labai nepatiko 
JAV centrams, ir jų pirm. Ge 
orge Meany aštriai kritikavo šį 
Kanados žygį. Jam pritarė ir 
JAV darbo ministeris Wirtz. 
Dėl to min. pirm. L. Pearson 
telefonu kreipėsi į JAV prezi 
dentą Kennedy, kuriam užpro 
testavo kišimąsi į Kanados vi 
daus reikalus. Kennedy pareiš 
kė įsitikinimą, kad galima bus 
susitarti.

Bet tuo tarpu SIU organiza 
cijos centras, esąs Montrealy 
j e, grasina streiku, kai tiktai 
įstatymas įsigalios.

JŪREIVIAI
kurių organizacijos lyderis yra 
Banks, buvęs kriminalinis kali 
nys, ir todėl abejojama, ar jis 
sąžiningai veikia, pirmadienį 
OttaWjoje pareiškė protestą 
prieš Kanados parlamento pri 
imtą jūreivių unijos SIU kont 
rolę.

— Australijoje paleidžia 
mas parlamentas ir nauji rinki 
mai skiriami lapkričio 30 d. 
Dabartinis min. pirm. Mandes 
tuo nori atsiklausti, ar pritaria 
ma jo politikai dėl Malazijos, 
kurią jis nori paremti karine 
jėga.

— Pietų Korėja išrinko nau 
ją prezidentą.

— Lenkijos valdžia išvarė 
du JAV atstovybės tarnauto 
jus.

— Gro.myka, grįždamas iš 
New Yorko, tarėsi su Rytinės 
Vokietijos marionete Ulbrech 
tu.

— Home kabinete užsienio 
reik. min. paskirtas Butler.

— Indija pasiuntė Kinijos 
komunistams notą, kurioje kai 
tina agresiją.

— JAV daro bandymą — 
lėktuvais iš JAV į Vokietiją 
per 3 dienas permeta šarvuo 
čių - tankų diviziją, 14,00 ka 
rių pilnoje aprangoje ir su tan 
kais.

— JAV paleido naują Že 
mės satelitą, kuris iškilo 91 
tūkstantį kilometrų.

— JAV karo reikalams pa 
skyrė 51 miliardą dolerių.

— Vietname vyksta stiprūs 
mūšiai su komunistais.

— Irane viešėjo Prancūzi 
jos prezidentas De Gaulle.

— Tito tarėsi su Kennedy 
ir spalio 22 d. kalbėjo JTO pil 
natyje.

— Maskvoje trūksta duo 
nos, miltų visai nėra, prie krau 
tuvių eilės.

— Prancūzija mezga santy 
kius su Kinijos komunistais?

KARALIŲ KARALIUS 
HAIL SALASSIE

tris dienas viešėjęs Kanadoje, 
prašė Kanados vyriausybę su 
teikti Etiopijai veislinių galvi 
jų ir technikinių žemės ūkio ve 
dimo priemonių. Jo du vaikai 
čiai eina mokslus Ashbury Col 
lege, Kanadoje.

NEPATENKINTI ŽEMO 
MIS KVIEČIŲ KAINOMIS

Kanada daug savo kviečių 
pardavė komunistiniams kraš 
tams — Rusijai, Kinijai, Lenki 
jai, Bulgarijai. Kanada kvie 
čius parduoda normaliomis 
kainomis. Dėl tokio pardavi 
mo dabar Kanada susilaukė 
priekaištų : kodėl Kanada kvie 
čius parduoda „gerbūviu perte 
kusiems ir pažangiausios ūki 
nės technikos” kraštams nor 
malia kaina? Kodėl Kanada 
neišnaudojo sunkios tų kraštų 
padėties ir nepakėlė kviečių 
kainos? Tokių priekaištų pa 
darė ir JAV ir išeidamas į pen 
sija. Adenaueris.

Kanada atsako, kad ji kvie 
čius parduoda seniems savo 
klientams, todėl ima ir norma 
lias kainas. Kanados kviečių 
kaina su pristatymu maždaug 
sukasi apie 2 dolerius už buše 
lį. (Bušelis turi 8 galionus ar 
ba 36,344 litrų).

KANADOS ŠIŲ METŲ 
DERLIUS JAU 
PARDUOTAS

Kanada turi kasmet gerą 
derlių, o šiemet buvo vienas 
iš geresnių, davęs 719 milijo 
nų bušelių. Dabar Kanada jau 
pardavė užsieniams per 700 
miliojnų bušelių ir sau atsargo 
je dar laiko privalomą kiekį 
— 500 milionų bušelių kvie 
čių.

ŽIAURUS MEDŽIOKLĖS 
POKŠTAS

Kanadoje dabar medžioklės 
laikas. Į Kanadą medžioti at 
vyksta labai daug žmonių iš 
JAV, kurie Kanadai sumoka 
nemažą sumą pinigų už leidi 
mus.

Tai gi, į Nipigon, ties Port 
Arthur, Ont., atvyko medžioti 
dr. F. Skye. Jis nakvojo tam 
tikslui skirtoje palapinėje. Ry 
tą jis išėjo iš palapinės ir pasi 
Inekė kažkokiu reikalu. Tūlas 
medžiotojas pamanė, kad meš 
ka bando iškraustyti maisto dė 
žę ir paleido šūvį... Dr. F. 
Skye nuo šūvio mirė.

DAR VIENA VĖŽIO LIGOS
PRIEŽASTIS

Kad plaučių vėžiu suserga 
daugiausia tabaką rūkančių 
žmonių, yra aiškiai gydytojų 
nustatyta.

Bet vėžio ligos priežasčių 
tiksliai dar niekas nenustatė, 
todėl tyrinėjimai pastoviai ve 
darni.

Dabar viena statistinė ir 
kontrolinė įstaiga paskelbė sa 
vo tyrinėjimų duomenis. Tai 
yra „Metropolitain Toronto 
Air Pollution Control Divi 
sion”, kuri nustatė, kad maši 
nų vairuotojai, kurie kasmet 
pravažiuoja po 12,000 mylių, 
dvigubai daugiau suserga vė 
žio liga. Įstaigos vedėjas tei 
gia, kad vėžį sukelia nepakan 
karnai perdegęs benzinas, ku 
ris išmetamas iš mašinos moto 
ro sumišęs su perdegusiomis 
liekanomis.

Dideliame vynuogių parade St. Catharines, Ont. šiemet dalyva 
vo lietuvių karo veteranų organizacija ,,Ramovė“, su plakatu,

kurį čia matome nešamą lietuvaičių.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Spaudos Bendrovė ,,Nepri 

klausoma Lietuva“ džiaugiasi, 
kad Mašinų Fondo vajus jau 
įžengė į paskutinį penktadalį. 
Labai esame dėkingi skaityto 
jams, kurie pastūmėjo Mašinų 
Fondo vajų per vienuolikos 
tūkstančių slenkstį. Tai yra:
X. Y., Ontario..............$25.00
Dundulis Balys,

Chicago, USA . . . .$30.00
Liutikas Česlovas,

Auckland, Naujoji
Zelandija....................$ 10.00

Urbelis Juozas,
Melrose Park, USA $ 10.00

Viso gauta $ 75.00

J. Amerikos V. žinios
• Dr. P. Grigaičio 80-ties me 
tų sukaktuvių minėjimas ir jo 
pagerbimas įvyks šį šeštadienį, 
spalio 26 d., 6 vai. vakaro Lie 
tuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Street, Chicago.
• Prof. Dr. Stančius Povilas, 
burnos chirurgas, gimęs 1888 
m. mirė ir laidojamas Mont 
clair, N. J., JAV. Velionio Ii 
ko žmona, kuri pastoviai pro 
fesorių džiovininką slaugė.
• Dail. M. Šileikiui sukako 70 
metų amžiaus. Jis gimęs 1893. 
X. 15 Degučių vai., Zarasų 
ap., į JAV atvykęs 1913 m.
• Religinio meno parodą ruo 
šia ALRK federacija 1964 m. 
bal. mėn.
• Lietuvos sienų klausimą ke 
lia „Darbininkas“. Svarbus rei

NEVĖŽĮ MAITINS 
ŠVENTOJI

Plečiantis Panevėžiui ir Kė 
dainiams, Nevėžio upė, kaip tei 
gia sovietinė spauda, stokoja 
vandens, todėl nuo Šventosios 
prie Kovarsko iškastas iki Trau 

pio prie Nevėžio 12-kos kilomet 
rų kanalas, kuriuo dalis Švento 
sios srovės nukreipiama į Nevė 
žį, tuo tarpu papildant Nevėžio 
vandenis.

LIETUVOS OKUPANTAS 
RUOŠIA

Lietuvos Jaunimą karui. Tuo 
tikslu daromos ekskursijos vadi 
namais „partizanų keliais“, ku 
riuose okupacijos metu buvo da 
romi sprogdinimai ir kitoki ka 
riniai žygdarbiai.

LENKŲ ŽURNALISTAS 
APIE LIETUVĄ

Lenkų ekskursija lankėsi Pa 
langoje. Ji į Palangą vykusi ge 

ležinkeliais ir autobusais. Vie 
nas ekskursijos dalyvis žurnalis 
tas rašo: Palangoje graži gam 

ta, bet maistas labai blogas, 
nešvaru ir tvarkos geros nėra. 
Lietuvos stotys nešvarios. Au 
tobusai nepatogūs. Vienas lie 
tuvis dėl to jam pasakęs, kad 
viskas pareina nuo „vyresnio 
brolio”, kuris ką tiktai gali 
pasiima sau. . .

B. Dundulis ir X. Y. iš On 
tario įnašus padarė iki 100 do 
lerių. Kaip buvo skelbta, visi, 
kas įneša 100 dolerių, NP laik 
raštį gauna nemokamai.

Visiems už naujus įnašus 
nuoširdžiausiai dėkojame. 
Mašinų Fonde buvo 11,997.00 
Naujai gauta .... 75.00
Dabar MF yra .... 12,072.00 
MF užplanuota. . . .15,000.00 
MF Planui trūksta . 2,928.00

Visiems būsime dėkingi, 
kas fondą papildys iki užpla 
nuotos sumos.

Valdyba.

kalas. „Nepriklausoma Lietu 
va“ jį pastoviai mini, bet klau 
simas tebestovi vietoje. Klau 
simas buvo iškeltas ir PLB 
Seime, Toronte, bet ir po to 
klausimas nejuda iš inertišku 
mo taško.
• Kalifornijoje lietuvių skai 
čius sparčiai auga. Energingas 
parapijos klebonas kun. Kučin 
gis sėkmingai tvarko parapi 
jos reikalus: pastatyta mokyk 
la už 40.000 dol. be skolų, pa 
ruoštas plotas žemės auto rei 
kalams ir vaikams žaisti. Lap 
kričio 24 d. bus didelis baza 
ras.

f=======m========x======m:==^==^
AUKOJO „N. L.”

Kovo mėn.
M. Vaikšnoras ..................1.—
S. Daukša ..........................1.—
A. Grigaitis 1.—
Šv. Onos Dr-ja ............. 10.—
J. Gatautis ........................l.>—
M. Meškauskas ................3.—
K, Lukoševičius ....... 5.—
P. Dirkis ............................ 1.——

Balandis
A. Lukas ........................... .'3.—
K. Skrinskas.........................l-r—

Gegužis
A. Jenkevičius................... 1.—
G. Vildžius ....................... 1.—
M—lio K-kių M-rų Dr-ja 10.—
J. Kubilius..........................11.50

Birželis
Čikagietis A. J. ...............10.00

Aukos liepos mėn.
V. Mackevičius ............. $2.—
F. Silbelius.............L . . .„1.—
J- Dilys................................„1.—
Karmazinas .......................,5.—
Bertašius .........................„1.—
S. Zavackis........................ „2.—

Rugpjūčio mėn.
A. Stašaitis ........................3.—
Mažeika A.............................1.—
Patamsis ............................. 4.—
Stirbys K.................................1.—
E j 5__
K. L. B-nės Wellando

Ap. V-ba .................. 5.—
Mačiulis J.............................. 5.—

Rugsėjo mėn.
S. Barzdaitis ......................2.—

Ačiū nuoširdžiausiai!
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪROS 
FONDAS RUOŠIA LIETUVIŲ MOKYTOJŲ DIENAS

Prenumerata metams:
Kanadoje.............................. $ 5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur............................. $6.00

Adresų pakeitimas 25 et., (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Lietuvos Golgotos 
keliais

LIETUVA TUOJAU PO ANTROJO PASAULINIO
KARO

RAŠO INŽ. PR. ZUNDĖ
Tokia nualinta ir sunaikinta, 

suvargusi ir nukraujavusi, ko 
kia Lietuva buvo po Antrojo 
Pasaulinio karo, paskutinį kar 
tą ji gal atrodė tik po karų su 
švedais. Penkerius metus oku 
pantai — vienerius metus so 
vietai ir ketverius vokiečiai— 
šlavė' mūsų aruodus ir žudė 
Lietuvos žmones, o praūžusi 
karo audra griuvėsiais pavertė 
eilę Lietuvos miestų ir mieste 
lių. Karo metu Lietuvoje bu 
vo sugriauta daugiau kaip 80 
(..'Irstančių pastatų, tame skai 
Čiuje tokios stambios krašto 
įmonės, kaip Kauno „Mals 
tas”, metalo apdirbimo įmo 
nės „Metalas“ ir ,,Pergalė“, 
Gumos dirbinių fabrikai ,,Gu 
ma” ir „Inkaras“, tekstilės fab 
rikas „Drobė“, Marijampolės 
cukraus fabrikas, Klaipėdos 
tekstilės fabrikai „Trinyčiai“ ir 
„Gulbė”, popieriaus ir fanie 
ros įmonė, superfosfato ga 
mykla ir kitos. Neišliko be 
veik nė viena įmonė, kuri ne 
būtų daugiau ar mažiau nuken 
tėjusi. Buvo sunaikintos Vii 
niaus, Kauno ir Petrašiūnų ele 
ktros jėgainės, daugelyje mies 
tų sunaikinti vandentiekio ir 
kanalizacijos įrengimai. Skai 
tomą, kad tų sunaikinimų pašė 
koje Lietuva iš viso neteko 
apie du trečdalius savo prieš 
karinio pramoninio pajėgumo. 
Smarkiai apgriauti buvo Vii 
nius, Klaipėda, Šiauliai, Rasei 
niai, Biržai, Zarasai, Marijam 
polė ir kiti miestai ir miesteliai, 
kur, vokiečiams traukiantis, 
vyko smarkios kovos su Rau 
donąja armija. Buvo išsprog 
dinta per tūkstantis tiltų. Že 
mės Ūkis neteko apie pusę sa 
vo gyvojo inventoriaus. Buvo 
išžudyta apie 400,000 gyven 
tojų, o įskaitant bėglius nuo 
bolševikų kraštas neteko maž 
daug šeštadalio visų gyvento 
jų. Ypatingai praretėjo inteli 
gentijos gretos krašte: gydyto 
jų, mokytojų, profesorių, tei 
sininkų ir kitų profesijų.

Tokia tai Lietuva pradėjo 
antrąjį sovietinės okupacijos 
perijodą. Pirmieji keli Mask 
vos šeimininkavimo Lietuvoje 
metai buvo gryno okupacinio 
rėžimo metai. Vyriausia vai 
džia buvo Maskvos emisaras, 
TSRS Komunistų partijos Ce 
ntro komiteto nepaprastas įga 
liotinis Suslovas. Jo gi atspara 
buvo Raudonosios Armijos 
garnizonai ir NKVD įgulos. 
Tas pats Suslovas organizavo 
ir didžiausius pokario ištrėmi 
mus, kurių Golgotą tūkstan 
čiai dar ir dabar nėra baigę. 
Vietinių Lietuvos komunistų 
galia ir įtaka krašte buvo visai 
nežymi. Ypatingai nežymi ji 
buvo kaimiškose vietovėse. 
Tai laikotarpis, apie kurį pa 
tys komunistai dabar sako: 
„Auksinėmis raidėmis reikia 
įrašyti pirmųjų pokario apylin 
kių sekretorių vardus į respub 
likos istorijos knygą. Tai žmo 
nės, kurie dažnai priešų apsup 
tose salelėse vykdė partijos Ii 
niją“. Maskva susodino savo 
patikėtinius — rusus komunis

Yearly Subscription Rates:
Canada...........................$ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

tus — į kuone visus svarbes 
nius administracinius, ūkinius 
ir prekybinius postus. Mask 
vos statytiniai žiūrėjo į savo 
lietuviškus kolegas iš aukšto ir 
neslėpdami rodydavo jiems sa 
vo panieką ir savo galią. Tai 
laikotarpis, kur veltui jieškotu 
me kokių nors savivaldos ap 
raiškų Lietuvoje. Apylinkių, 
rajonų ir miestų vykdomieji 
komitetai, kuriuose vyravo lie 
tuviškas elementas, neturėjo 
jokios praktiškos reikšmės, 
nes jie privalėjo aklai vykdy 
ti atatinkamų partijos komite 
tų sekretorių nurodymus, o tie 
veikė pagal Maskvos įsaky 
mus. Nors Suslovas po kelių 
metų iš Lietuvos buvo atšauk 
tas ir po jo formaliai Maskva 
nebesiuntė kito CK nario Lie 
tuvos valdytų, o pasitenkino 
tik rusais sekretoriais LKP C. 
komitete, esmėje padėtis ne 
pasikeitė iki Stalino mirties 
1953 metais.

Nėra dar aišku, koks buvo 
Berijos tikrasis vaidmuo ir ko 
kie buvo jo tikrieji tikslai tau 
tybių politikoje. Dabartinių 
Kremliaus šeimininkų oficialus 
kaltinimas Berijai yra, kad jis 
mėginęs supjudyti Sovietų S- 
gos tautas vieną su kita, bet 
yra tikra, kad jo trumpas de 
biutas valdžios viršūnėje po 
stalininiame laikotarpyje pa 
darė nemažos įtakos tolimes 
nei Lietuvos gyvenimo raidai. 
Tomis dienomis lietuviai ko 
munistai pirmą kartą pasijuto 
esą šiokie tokie krašto šeimi 
ninkai, o ne Maskvos pastūm 
dėliai. Tuo tarpu Maskvos į 
Lietuvą atgabentiems ruse 
liams tai buvo didelio sąmy 
šio, rūpesčio ir nežinios die 
nos. Visi jie buvo gavę įsa 
kymą susipakuoti savo daik 
tus ir laukti patvarkymo grįž 
ti į savo „plačiąją tėvynę“. 
Įpratę prie „mažosios Ameri 
kos“ malonumų ir patogumų 
Lietuvoje, jie keletą savaičių 
vaikščiojo kaip žemę pardavę, 
kol staigus Berijos galas ir po 
to papūtę iš Maskvos kitokie 
vėjai sudarė jiems sąlygas to 
liau likti Lietuvoje. Bet nema 
žai jų tomis dienomis iš Lietu 
vos vis dėlto išsidangino. Svar 
biausia, kad po to, rusai Lie 
tuvoje nebeatgavo to saugu 
mo jausmo esą krašto šeimi 
ninkais, kokį jie turėjo prieš 
tai. Kartkartėmis netikėtai ir 
nežinia iš kur atsirandą gan 
dai, kad Maskva juos atšauk 
sianti, ir kad liteuviai ruošia 
jiems Baltramiejaus naktį, ne 
duoda jiems ramiai miegoti. 
Sakysime, 1956 metais gandai 
apie lietuvių ruošiamą rusams 
programą buvo paskldię Šiau 
liuose ir pasakojama, kad prie 
Šiaulių aerodromo įsikūrusios 
rusų karių šeimos net ištisą sa 
vaitę bijojusios iškišti nosį iš 
namų.

Nors viltys į netikėtus ir to 
Ii siekiančius pasikeitimus Lie 
tuvoje ir kituose Maskvos oku 
puotuose kraštuose po Stalino 
mirties greit išblėso, bet nauji

MŪSAJ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

VISUOTINIS ŠALF S-GOS SUVAŽIAVIMAS
Š. Amerikos Lietuvių Fizi 

nio auklėjimo ir Sporto komi 
tetas šaukia visuotinį metinį 
Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
suvažiavimą, 1963 m. lapkri 
čio mėn. 30 d. — gruodžio 
mėn. 1 d., Clevelande, Ohio.

Suvažiavime pilna balsavi 
mo teise dalyvauja sporto klu 
bų rinkti bei skirti atstovai ir 
ŠALFAS S-gos administraci 
niai pareigūnai, pagal ŠALF 
AS S-gos Statute nustatytą 
tvarką.

Patariamuoju balsu suvažia 
vime kviečiami dalyvauti visi 
sporto darbuotojai, fizinio lavi 
nimosi mokytojai, sporto vete 
ranai ir lietuvišku sportiniu ju 
dėjimu besidomintieji privatūs 
asmenys bei organizacijų ats 
tovai.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos išsiuntinėjamos vi 
siems sporto klubams.

Pavieniai asmenys, norintie 
ji patariamuoju balsu daly vau 
ti suvažiavime, registruojasi 
bei informacijas gauna betar 
piškai FASK-te, šiuo adresu:

Lithuanian Athletic Union 
15321 Lake Shore Blvd., 

Cleveland 10, Ohio.

PABALTIEČIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Š. Amerikos Pąbaltiečių Sp 

orto Federacijos vykdomasis 
komitetas šaukia PSF-jos Vi 
šuolinį metinį suvažiavimą, 
1963 m. lapkričio 9 d. Cleve 
landė, Ohio.

Suvažiavime dalyvauja estų, 
latvių ir lietuvių įgalioti atsto 
vai iš JAV-bių ir Kanados, pa 
skirti atatinkamų tautybių spor 
tinių vadovybių.

Vienas iš pagrindinių šuva, 
žiavimo punktų bus svarsty 
mas 1964 m. š. Amerikos Pa 
baltiečių Olimpijados, kurios 
rengimas tenka lietuviams?

Smulkesnės informacijos su 
važiavimo reikalu išsiuntinėja 
ma sporto klubams.

INDIVIDUALINĖS ŠACH 
MATŲ PIRMENYBĖS

ŠALFAS S-gos Šachmatų 
komiteto pavedimu, skelbia 
mos Il-sios Š. Amerikos lie 
tuvių šachmatų individualinės 
pirmenybės, kurios rengiamos 
1963 m. lapkričio 28—30 d. 
Clevelande, Ohio. Pirmeny 
bes vykdo FAS K-tas. Oficia 
lūs pirmenybių rengėjas — ŠA 
LFS S-gos šachmatų komite 
tas.

Pirmenybės bus vykdomos 
„Šveicarų sistema“, 6-se ra 
tuose. Nugalėtojui teks Lietu 
vos laisvės avilio pereinamoji 
dovana, įsteigta 1961 m. Prof.

vėjai, kurie pradėjo pūsti So 
vietų Sąjungoje Chruščiovui 
varžantis dėl valdžios ir jam 
atėjus į valdžią, atinešė žymių 
pasikeitimų. Komunistų parti 
jos vaidmuo tiesioginiame kra 
što administravime buvo kiek 
apkarpytas. Buvo suteikta 
daugiau teisių vietiniams admi 
nistracijos organams apylinkė 
se, rajonuose ir miestuose, iš 
leistas įstatymas, nusakąs jų 
kompetencijas ir veiklos sąly 
gas; anksčiau Lietuvoje vei 
kęs Rusijos Federacijos įstaty 
mų kodeksas buvo pakeistas 
naujai priimtuoju LTSR įstaty 
mų kodeksu ; Lietuvoje, kaip 
ir kitose respublikose, buvo 
suorganizuota Liaudies Ūkio 
Taryba, kuri perėmė dalį funk 
cijų, iki tam laikui buvusių tie 
soginėje Maskvos kompetenci 
joje; buvo perduota Lietuvos 
organų žinion dauguma pra 
monės įmonių, iki tolei admi 
nistruotų betarpiškai iš Mask 
vos; aukštosios mokyklos, an 
ksčiau taip pat buvusios tiesio 
ginėje Maskvos žinioje, buvo 
irgi perduotos tvarkyti respub 
ūkiniams organams. Jei iki Sta 
lino mirties Lietuva traktuoti 
na kaip Maskvos kolonija, tai 
įvykusių pasikeitimų išdavoje 
dabar jau galima kalbėti apie 
šiokią tokią savivaldą, prime 
nančią savivaldą, kokią Lietu 
va turėjo vokiečių okupacijos 
metais. Bus daugiau.

Ig. Končiaus ir Dr. B. Kalvai 
čio. 1961 m. laimėtojas buvo 
P. Tautvaiša (Chicago Neris).

Smulkias informacijas su 
teiks Šachmatų komitetas, spe 
cialiu aplinkraščiu. Šachmatų 
k-to vadovo K. Merkio adre 
sas yra: 431 E. 7-th St., So 
Boston 27, Mass.

Dalyvių registracija atlieka 
ma per klubus ar pavieniai pas 
pirmenybių vadovą, FAS K- 
to vicepirmininką Dr. A. Nas 
vytį, iki 1963 m. lapkričio 23 
d.; šiuo adresu :

Dr. Algirdas Nasvytis, 
10823 Magnolia Dr., 
Cleveland 6, Ohio. 

(Telef. RA 1-4181).

STALO TENISO IV-SIS 
„DEŠIMTUKO TURNYRAS”

IV-sis Š. Amerikos Lietu 
vių Stalo Teniso „Dešimtuko 
Turnyras” įvyks 1963 m. gruo 
džio 14 — 15 d/, Clevelande. 
FAS K-to pavedimu, turnyrą 
vykdo Cleveland© LSK Žai 
bas.

Turnyro programoje — vy 
rų ir moterų vieneto žaidimai. 
Turnyre dalyvauti yra pakvie 
čiami 15 vyrų ir 12 moterų 
žaidėjų, kurių atranką padarė 
FAS K-tas, pagal 1963 m. mū 
sų stalo tenisistų vertinimo 
lentelę.

Vyrų klasėje bus varžomasi 
dėl Pasaulio Lietuvių Inžinie 
rių ir Architektų s-gos, Cleve 
lando skyriaus pereinamosios 
taurės, įsteigtos 1960 m. Pe 
reitų metų nugalėtojas — J. 
Nasvytis (Clevelando LSK 
Žaibas). Moterų klasėje rung 
tyniaus dėl LB-nės Clevelando 
1-sios apylinkės pereinamosios 
taurės, įsteigtos 1961 m. Pe 
reitų metų nugalėtoja — E. 
Sabaliauskaitė (Toronto Vy 
tis).

Smulkios informacijos iš 
siuntinėjamos pakviestiems žai 
dėjams ir sporto klubams.

FAS K-tas.
EUROPOS KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS
Šiemetinės Europos vyrų 

krepšinio pirmenybės yra vyk 
domos Lenkijoj, Vroclavo 
(Breslau) mieste, tad šia pro 
ga, vertėtų prisiminti anksty 
vesnius susitikimus, kadangi 
juose dalyvaudavo ir N. Lie 
tuvos rinktinė.

Pirmosios pirmenybės įvy 
ko 1935 m. Genevoje, daly 
vaujant dešimčiai komandų. 
Europos meisterio vardą lai 
mėjo mūsų kaimynas Latvija, 
kuriai Tarptautinis krepšinio 
komitetas pavedė 1937 m. pir 
menybes vykdyti savo sostinė 
je. Latvija buvo tikra antrą 
kartą pakartoti savo laimėji 
mą, tačiau. . . beveik tarptauti 
nėj krepšinio arenoj nežymi 
Lietuva, pasipuošė meisterio 
karūna. Ir vėl 1939 m. Lietu 
vos rinktinė antrą kartą laimė 
jo Europos meisterio vardą 
naujoj pastatytoj Kauno halė 
je. Karas nutraukė pirmenybių 
rengimą ir jau nuo 1947 m. 
Pabaltijo valstybės, Europos 
krepšinio tvirtovės, pirmenybė 
se daugiau nedalyvauja, įtrau 
kiant geriausius tų tautų krep 
šininkus į pavergėjo eiles. Dė 
ka lietuvių, latvių ir estų Sov. 
S-ga pirmenybes laimi 1947-51 
53-57-59-61 m. m., o 1949 jas 
laimi Egiptas ir 1955 m. Buda 
pešte — vengrai.

Įdomūs yra dvylikos pirme 
nybių būdingesni faktai: dau 
giausiai taškų buvo pasiekta 
1957 m. Suomijos — Italijos 
rungtynėse, pasibaigusios 97: 
87 italų naudai, didžiausias taš 
kų skirtumas buvo Kaune 
1939 m. Lietuvos — Suomijos 
rungtynėse, kur mūsiškiai pri 
krovė” virš šimtą taškų (112 
:9), mažiausia pasekmė 1937 
m. Rygoje susitikime Lietuva 
ir Egiptas — 21:7. Taip pat, 
vertėtų atžymėti būdingą pa 
sėkmę Estijos ir Suomijos žai 
dime 91:1.

Šiemetinių pirmenybių pir 
mieji susitikimai davė šias pa 
sėkmės: Jugoslavija — Olan 
dija 107:62, Sov. Sąj. — Šuo 
mija 75:53, Bulgarija — Izra 
elis 79:58, Vengrija — Italija 
(po trijų pratęsimų!) 71:74, 
Prancūzija — rytinė Vokieti

1963 metų lapkričio mene 
šio 2—3 d. d. Toronte Prisikė 
limo parapijos salėje, muzi
kos studijoje.

Programa
Šeštadienis, 1963 m. lapkri 

čio 2 d.
9 vai. —registracija (muzikos

studijoje).
9.30 — Dienų atidarymas: pre 

zidiumo kvietimas, invokaci 
ja, sveikinimai.

10 vai. ---- Pirmoji diskusinė
tema: „Mokinys (vaikas ir 
jaunuolis) šeimoje”. Prele 
gentai: L. Stankevičius ir J. 
Blauzdžiūnienė. Seka disku 
sijos.

12—14 :30 — Pietų pertrauka.
14.30—16.30 — Antroji disku 

sinė tema: „Mokinys (vai 
kas ir jaunuolis) mokyklo 
je“.
Prelegentai: J. Grabošaitė 
ir A. Rinkūnas.

KANADIEČIAI PASISAKO UŽ AUŠROS VARTUS 
KLB Krašto Tarybos nutariMAS

Pradžioje 1963 metų lietu 
viškoje spaudoje pasirodė pra 
nešimas, kad naujai pastatyto 
je Nekalto Prasidėjimo bazili 
koje Washingione, JAV, lie 
tuviai rengiasi įruošti pamink 
linę Šiluvos Gailestingumo 
Dievo Motinos koplyčią, ku 
rios įrengimas pagal sudarytą 
sąmatą kainuos $325.000.

Šiai koplyčiai įruošti komi 
tetą sudaro: vyskupai K. Sa 
latka ir V. Brizgys, Lietuvos 
Min. J. Kajeckas, Amerikos 
lietuviai klebonai, daugelio or 
ganizacijų pirmininkai ir eilė 
pakviestų asmenų.

Kad tokioje šventovėje lie 
tuviams turėti tautos pamink 
lą, įamžinti savo vardą yra 
vertas visų lietuvių užgyrimo. 
Tačiau vėliau iškilo klausimas, 
kodėl šiam lietuvių tautai dide 
lės reikšmės paminklui pasirin 
kta vardas visiškai nežinomos 
(Draugas 98 nr.) Šiluvos Die 
vo Motinos, o nuošalyje palik 
tas garsusis Vilniaus „Aušros 
Vartų“ Dievo Motinos? Kilo 
įtarimas, kad ar nebus tai nuo 
laida pietryčių kaimynui?

Tuo klausimu, kaip labjau 
šiai jautrūs pasirodė Vilniaus 
krašto lietuviai. Jų atstovai, 
Šokių šventės proga suvažia 
vę į Čikagą, neaiškumui išsi 

ja 49:63 (!!), Rumunija — 
Čekoslovakija 56:55, rytinė 
Vokietija — Prancūzija 63: 
49( !!), Lenkija — Ispanija 

79:76, Belgija — Turkija 71 : 
52, rytinė Vokietija — Suomi 
ja 73:50, Vengrija — Belgija 
71:69, Jugoslavija — Izrae 
lis 80:73, Čekoslovakija — 
Prancūzija 79:72, Ispanija — 
Rumunija 75:70, Italija — 
Olandija 73:60, Bulgarija — 
Turkija 71 :52, Suomija — Is 
panija 83:79(1!), Belgija — 
Italija 76:55(11), Bulgarija — 
Olandija 99:71, Čekoslovakija 
— rytinė Vokietija 62:61, Len 
kija — Prancūzija 98:65, Ju 
goslavija — Turkija 97 :67.

Kaip rašo užsienio spauda, 
šių pirmenybių favoritais lai 
komi jugoslavai ir Sov. Sąjun 
gos rinktinė, kuri savo penke 
tuką remia Latvijos ir Estijos 
žaidėjais.

IŠ EMIGRACIJOS
— The Hamilton Spectator 

dienraštyje aprašomose gim 
nazijų futbolo pirmenybėse, 
randamos šių lietuvių pavar 
dės; Jankus (Central), Žemai 
tis, Chrolovičius, Kybartas, Be 
niušis (visi Katedros).

— Nusprendus rengti Ha 
miltone Kanados Lietuvių Jau 
nimo Dienas 1964 m. padėkos 
dienos savaitgalyje, jau dabar 
reikia pridėti pirmus, paruošai 
muosius darbus sporto srityje, 
kad jos tikrai būtų augšto ly 
gio.

IŠ LIETUVOS
— Sov. Sąjungos A klasės 

futbolo pirmenybėse, Vilniaus 
Žalgiris Novosibirske sužaidė 
su vietos AS K 1:1, o Klaipė 
dos Granitas B klasėje nugalė 
jo Minsko ASK 2:0.

— Sov. Sąjungos moterų

Diskusijos.
17—19.30 — Trečioji diskusi 

nė tema: „Mokinys (vaikas 
ir jaunuolis) visuomenėje“. 
Prelegentai: O. Gailiūnaitė 
ir Tėvas Rafaelis, O. F. M. 
Diskusijos.
Sekmadienis, 1963 m. lap

kričio 3 d.
9 vai. — Pranešimai iš vieto 
vių, pedagoginės aktualijos, 

klausimai ir sumanymai.
10.30: — Dienų uždarymas.
11 vai. — Dalyvių pamaldos 

Prisikėlimo parapijos bažny 
čioje.

Pastaba: Visais reikalais (in 
formacijos, nakvynės ir t.

t.) prašome kreiptis į Kultūros 
Fondo įgaliotinį Toronte K. 
Manglicą.

P. K. Manglico adresas: 
378 Crawford, Toronto. 
Telef. 763-1957.

aiškinti sudarė Vilniaus Kraš 
to Lietuvių S-gos JAV ir Ka 
nados delegaciją. Tačiau Vys 
kupui V. Brizgiui atsisakius 
(1963. VII. 6 d.) minimą de 
legaciją priimti, ji savo ir V K 
LS-gos Čikagos skyriaus V- 
bos posėdyje, 1963 m. liepos 
27 d. nutarė aukščiau vardin 
tu reikalu pasiųsti 14 dalių 
pro memoria Vysk. V. Briz 
giui paštu ir nuorašus išsiunti 
nėti koplyčios įrengimo komi 
teto nariams, VLlKui ir ki 
toms centrinėms organizaci 
joms.

Pro memorijoje plačiai ir 
motyvuotai pareikštos šios min 
tys:

1. Vilnius su garsiąja Lietu, 
vos Šventove — Aušros Var 
tais turi daug didesnę pirme 
nybę ir populiarumą mūsų tau 
toje ir pasaulyje, negu provin 
cijos miestas Šiluva.

2. Jeigu stebuklai supranta 
mi antgamtinių galių apsireiš 
kimo prasme, tai ir skirtumų 
negali būti daromų tarp Auš 
ros Vartų ir Šiluvos Dievo Mo 
tinos stebuklingųjų paveikslų.

3. Su Vilniumi rišasi visa 
mūsų tautos bei valstybės is 
torinė praeitis, dabartis ir atei 
tis. Įrengus Aušros Vartų

Nukelta į 7-tą psl.

rankinio rinktinė sužaidė kont 
relines rungtynes su Vilniaus 
ir Kauno komandom. Mūsų 
sostinė pralaimėjo 5:7 (Sov. 
S. rinktinėje žaidė Petkienė ii 
Juknevičiūtė), o Kaune vietos 
Žalgiris pralaimėjo 10:12 ir 
11:12.

— Panevėžyje įvykusiose 
Pabaltijo jaunučių futbolo pir 
menybėse berniukų grupėje nu 
galėjo Latvija, prieš Lietuvą 
ir Estiją ir jaunių — Estija, 
Lietuva, Latvija.

— Gerą pasekmę rutulio 
stūmime atsiekė V. Deksys, 
numetęs įrankį 17,15 m.

IŠ VISUR
— Europos 100 m bėgimo 

rekordą pakartojo anglė D. 
Hyman, nubėgdama per 11,3 
sek.

— Lenkijos lengvaatlečiai 
nugalėjo vakarinę Vokietiją 
113:99 Varšuvoje, o Kaselyje 
vokietės įvenkė' lenkes 131,5: 
117,5.

— Vilniškis Sportas vėl 
„apjuodino“ ne „buržuazinį” 
sportą, bet pats save, sūkiai 
dindamas taip pat skaitytojus. 
Jis 119 nr. rašo (kalba netai 
soma) : „švedas Sterneris žais 
Niujorko Rendžerso klube, 
Obergas.

— Toronto „neipl livz” 
(Maple Leafs). O klausimas, 
kieno vartus gins Svensonas, 
dar nėra išspręstas”. Tuo tar 
pu, Obergas ir Svensonas po 
trumpos treniruotės grįžo į 
Švediją, greičiausiai grįš ir 
Šterneris.

— 1968 m. vasaros olimpi 
niai žaidimai greičiausiai įvyks 
Detroite. Kanada tuo tarpu 
stengiasi įvykdyti 1968 m. žie 
mos žaidimus, tačiau turi labai 
mažai vilties ir paramos iš kitų 
tautų, susirinkus posėdžiui 
olimpiniam komitetui.
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LIETUVIŠKOS PROBLEMOS DR. V. VYČINAS

Lietuvio
2.

Dieviškumo spindesys 

buvo kiekviename daikte — 
ar jis būtų rastas ir pasiimtas 
iš Gamtos, ar jis būtų žmo 
gaus padarytas. Šventi buvo 
laukai, girios, miško žvėreliai, 
skynymų uogos, padargai, dra 
bužiai, namai, sodelis, tvora, 
prijaukinti gyvulėliai, ir t. t. 
Šventa buvo tėvų meilė ir pa 
garba jiems. Kaimyniškas su 
gyvenimas, žmonių darbai ir 
jų mirtis, ginant tėvynę nuo 
priešų, buvo šventumo aureo 
lės apsupti, perpildyti, per 
sunkti. Daiktai spindi dievišku 
mo spindesiu. Pagarbus būvi 
mas su daiktais yra žmogaus 
susidūrimas su dievais. Būti 
arti dievų lietuviškoje būtyje 
neatskiriamai, reiškė būti arti 
Žemės.

Pirmieji mūsų tautos imi 
grantai j Jungtines Amerikos 
Valstybes paliko Lietuvą jau 
prieš 40—50, ar net daugiau, 
metų; jie jau yra pernelyg nu 
tolę nuo lietuviškosios būties. 
Labj ausiai aktyvi šiandien mū 
sų tautos dalis, susispietusi į 
mažas išsimėčiusias kolonijas 
įvairiose pasaulio dalyse, yra 
11-jo pasaulinio karo pabėgę 
liai. Šios grupės nemažiau kaip 
80% yra miesčionija. Miesčio 
nija yra, palyginti, vėlyvas da 
lykas lietuviškosios būties vys 
tymesi. Ji yra atitrūkusi nuo 
lietuvio - artojėlio ir įsijungu 
si į modernizmo srovę. Mies 
čionija Lietuvoje buvo moder 
nizmo apaštalais, kaip kad 
kryžiuočiai kadaise buvo kri 
kščionybės apaštalais.

Kadangi lietuvių tauta pri 
klauso prie vakarietiškųjų tau 
tų šeimos. Vakarų kultūra 
anaiptol nėra jai žalingas vei 
ksnys. Vis dėlto, kadangi Va 
karų kultūra — savo esmėje 
didinga ir gili ---- neatskiria
mai su savo didybe ir gelme, 
nešasi suplokštėjimą bei supa 
viršutiniškėjimą, kontaktas su 
ja, stokojant reikiamai atidai, 
gali baigtis sulėkštėjimu ir su 
paviršutiniškėjimu, kas šian 
die kaip tik ir vyksta pas mus 
lietuvius--- išeivius. Brangi va
za lengvai gali tapti šukių krū 
va — la monde cassėe, sudu 
žęs pasaulis. Rūpestinga, tau 
sojanti ir atydi ranka yra nuo 
lat reikalinga išlaikyti pasaulį 
taip, kad jis būtų didingas ele 
mentas globiąs žmogų savo vi 
sumoje.

Vakarų kultūra
neturėjo būti nešama į Lietu 
vą tiktai skinant jos pavir 
šiauš žiedus — spalvingus, pa 
togius, paviršutiniškus, masių 

mėgiamus. Šituo būdu ta kul 
tūra tampa parbloškiančiu 
veiksniu, kuris išstumia šimt 
mečių ir net tūkstantmečių 
vertybes ir jų vietoje pastato 
paviršutiniškas, madingas, gy 
venančias tik sezoninį gyveni 
mą. Žibančių stiklinių karolių 
kų ar žvilgančių pasidabrintų 
skardelių vertė artodo aukšta, 
kai tikrumoje ji tėra tik apgau 
lė. Lietuvių miesčionija buvo 
ne kas kita kaip tik paviršuti 
niškosios Vakarų kultūros 
apaštalai.

Leituviai negalėjo užsidary 
ti nuo Vakarų kultūros, bet jie 
turėjo atsigręžti ne į tos kultū 
ros išdavas, bet į jos gelmes; 
jie turėjo suprasti jas ir tuo 
supratimu praturtinti savo 
įžvalgumą, kuriuo jie tada bū 
tų galėję išryškinti savųjų, ar 
tojėliškų, gelmių vertybes, ku 
rios yra ne kas kita, kaip tos 
pačios Vakarietiškos vertybės 
lietuviškame pasaulyje. Šituo 
būdu lietuvių kultūra, kurią 
galima vadinti

artojėliška kultūra, 

susidurdama su kitų Vakarie 
tiškų kultūrų tipais ar jų kom 
pleksais, būtų galėjusi augti in 
tensyvia, o ne ekstensyvia, 
kryptimi ir būtų lengviau su 
radusi save, iškeldama savą 
sias vertybes objektyvion kul 
tūrinėn plotmėn. Tik toks yra 
prasmingas lietuviams įsijun 
girnas į Vakarų kultūrą, kai 
nėra prarandamas savitas vei 
das, bet, priešingai, kai dar 
labjau įsivyraujama savitoj, ar 
tojėliškoj būtyje.

Taigi, vėliausioji, II-jo pa 
saulinio karo lietuvių emigran 
tų banga jau buvo .sukultūrė 
jusi’ paviršutiniškąja prasme 
ir, tuo pačiu, gana nutolusi 
nuo lietuviškos, artojėliškos 
kultūros, Ne tik nutolimas, 
bet šalia to, sakyčiau, panie 
ka artojėliams yra būdinga vė 
liausiu nepriklausomo gyveni 
mo metų, — ir tuo pačiu vėly 
vųjų emigrantų --- lietuvių
miesčionijoje. Artojėliškoji 
gelmių kultūra buvo jų laiko 
ma primityvumu, kai tuo tar 
pu paviršutiniškoji, Žemę ir 
dievus atmetusi, Vakarų kultū 
ra buvo laikoma siektinoms 
aukštybėms.

Tik maža dalis dabar visa 
me pasaulyje pasiskirsčiusių 
įvairiose kolonijose lietuvių 
yra gilia prasme pažįstanti ir 
vertinanti lietuviškąją būtį. 
Ironiškai, šitoji dalis yra tyli, 
yra nereikšminga. Daugumo 
je ji yra .neišsilavinusi’, ,atsi 
likusi’, .tamsi’ ir nepažįstanti 
moderniosios pažangos bei 
kultūros. Todėl šitai grupei

tautinė
yra būdingas bebalsiškumas, 
pasyvumas ir buvimas stumdo 
mai apsukriųjų, .Vakarų kultū 
ra’ persiėmusių Lietuvos mies
tuose kadaise dominavusių ,,in 
teligentų’.

Tenka paminėti dar vieną 
mažą lietuvių grupę. Tai priau 
gančioji grynai amerikinėje at 
mosferoje karta, kuri arba vi 
sai nėra mačiusi Lietuvos, ar 
bemaž kad nėra jos mačiusi; 
kuri, tačiau, skatinama tėvų 
ar vyresniųjų, įgauna kartais 
gana dinamišką veiklumą lie 
tuviškose kolonijose visuome 
ninėse bei kultūrinėse srityse. 
Būdama perdėm amerikietiš 
ka, tik su mažai reikšmingu 
lietuviškumo atspalviu, ši pri 
augančioji karta tėra tik pa 
skutinioji

gęstančio lietuviškumo 
išeivijoje fazė.

Lietuviai amžiais gyveno 
tvirtą gyvenimą. .Tvirtą1 čia 
reiškia .įsišaknijusį realybėje’, 
pastovų. Toks gyvenimo bū 
das esmiškai išliko tas pats bė 
gant šimtmečiams ir net tūks 
tantmečiams. Šitoks tvirto pa 
stovumo bruožas gali atrodyti 
atsilikimu ar konservatyvizmu 
tiems, kuriems savito veido iš 
laikymas nėra šventa būtybė 
perduota mums mūsų prote 
vių. Šiandie visur yra paplitęs 
įsitikinimas, kad tik pažanga 
yra šventai neginčijama, gi se 
nųjų amžių tiesa, kuri pasižy 
mi pastovumu, yra ne kas kita 
kaip atsilikimo, apsamanėji 
mo ir nutolimo nuo gyvenimo 
pažymys.

Yra, tačiau, ir kitokia pa 
žanga, kame tas pats nuolat iš

Prancūzų aktoriai Gabriel Gascon ir Monique Joly vaidina 
Moliero komedijoje pirmą kartą prancūzų kalba anglų 

televizijoje spalio 30 dieną.

misija išeivijoje
kyla vis naujoje šviesoje. Šito 
kia pažanga yra nebesuvokia 
ma ir nebežinoma šiandie; ji 
yra nustelbta kursivinės pažan
gos, kame nauja viršija — ir 
tuo pačiu paneigia — kas yra 
sena. Mūsų laikams nebėra ži 
noma, kad tai, kas sena, yra 
intensyviau ir giliau tikra. Ro 
jus ---- kaip pirmykščio Gam
tos didingumo simbolis — yra 
tikresnis už mūsąją kasdieną, 
kuri yra nutolusi nuo pirmykš 
čio didingumo ir kuri, vis dėl 
to, gyvena misdama to pir 
mykščio, pamiršto didingumo 
stiprybe, kaip parazitinis vijok 
lys betraukiąs iš ąžuolo žievės 
gyvastingą1 sūltį. Svarbiausios 
vertybės glūdi galmėje, kame 
jos lieka nepastebėtos ypač tų, 
kurie pasižymi triukšmingu 
mu, kaip vandens paviršiuje 
besitašką vaikai.

Užuot išvystė ir išūgdę nuo 
pagrindų savitą lietuvišką kul 
turą ar jos struktūras, mes no 
riai ir godžiai skolinomės ir 
imitavom kitų vakarinių tautų 
kultūrinius laimėjimus. Šituo 
būdu mes palikom savąsias 
šaknis ir įsijungėm į vėlyvąją 
Vakarų kultūros srovę, kuri 
pati nuolat ir nuolat darėsi pa 
viršutiniškesnė iki ji virto 
,amerikietiškąja’ kultūra.
.Amerikietiškoji“ čia nereiškia 
specifiškai Amerikos Jungti 
nių Valstybių kultūrą;

amerikietiškoji kultūra

yra Vakarų kultūra savo vėly 
viausioj stadijoj. Ji yra Vaka 
rų kultūros supaviršutiniškėji 
mas, sulėkštėjimas. Praradusi 
savo intensyvumą, ji pasižymi 
ekstensyvumu ir dinamizmu. 

Ji sparčiai plinta šiandien ap 
link visą Žemės rutulį, pagau 
dama ir suvirškindama visas 
kitas kultūras.

Gelmių tiesa, visų tiesų pa 
grindas, yra laki, kaip van 
duo: ji sunkiai apčiuopiama ir 
suvokiama; ji nelengva apibū 
dinti ar formuluoti. Ji iškyla 
aikštėn per didžiųjų žmonių 
darbus, kūrybą bei mintį. Vi 
sų labjausiai — tačiau sunkiau 
šiai suvokiamai ---- ji iškyla
per žmonių gyvenimo būdą : 
ji žėruoja kiekviename Visu 
mos gyvenimu gyvenančio 
žmogaus judesyje, kiekviena 
me jo pasaulio vyksme — vė 
jo pūtime ir žmonių dainoje.
Diena prasideda su gaidžiais.

Rasa gaivina basą koją savo 
šaltumu. Vyturys gieda ir jau 
na saulė viską žadina, gyvas 
tingai prikeldama. Tolumoje 
pasigirsta galandami dalgiai. 
Sudarda ratai, sugirgžda svir 
tys, į dangų pakyla dūmai — 
pusryčiai verdami. Artoją lau 
kia žagrė, akėčios, o piemenė 
lį botagas, moteris ir paauglius 
— medinės šakės ir grėbliai. 
Viskas ---- gaidžių giedojimas,
ryto saulė ir rasa, dalgių ga 
landinimas, ratų dardėjimas, 
svirčių girgždėjimas, kylą į 
dangų dūmai, žagrė, akėčios, 
botagas, šakės, grėbliai, rėč 
kos, pakinktai, dirvos, vilniją 
javai, žydinčios pievos, beržy 
nai, miškai su uogų, grybų, rie 
šutų, kuro, padargams me 
džiagos, karklų pintinėms ir 
net ,antų’ vanojimuisi gausy 
be; vėjai ir debesys, upės ir 
ežerai — viskas yra giliai pras 
minga, kaip priklausą šventai 
Visumai didingoje jos tvarko 
je, atydžiai žynių saugojamai 
ir dievų globojamai. Lietu 
viuose buvo įtin ryškus nuo 
dugnus pažinimas Visumos, 
saisčiusios visus jo gyvenamo 
sios aplinkos elementus. Ši Vi 
suma buvo Gamta ar Gelmė, 
kuri pripildo daiktus dievišku 
spindėjimu. Iš kitos pusės, die 
viškas daiktų spindėjimas at 
skleisdavo lietuviui Gelmes---
Žemę ir dievus. Graikiškai 
Gelmė vadinosi Chaos, chao 
sas, kame jis reiškė ne bepras 
mį mišinį, bet pirmykščių gilu 
mos šviesą, kuri suteikia daik 
tams spindesį ir tuo pačiu vie 
tą Gamtos pirmykštėje tvarko 
je — logos’e. Virš išvardytie 
ji lietuviškosios gyvenamosios 
aplinkos daiktai lietuvio aky 
se buvo įvairinga Gamtos ap 
raiška. Ši įvairinga Gamtos ap 
raiška, žynių buvo perduoda 
ma žmonėms kaip dievų vai 
doma tvarka. Svarbiausieji iš 
dievų buvo Žemyna ir Perku 
nas.

Žinodamas ir pažindamas 
savo dievus,

lietuvis žinojo ir pažinojo

jų tvarką: dėka dievų visi dai 
ktai, ir taipogi ir žmones, ir 
jis pats, ir visa tauta ar gentis, 
buvo persunkti giliu prasmin 
gurnu — dieviškumu, ir lietu 
vio dienos vyko didingame pa 
šaulyje valdomame didžių, 
Gelmės jėgų.

Šių dienų modernieji pasižy 
mi .plieniniu blaivumu’. Šis jų 
blaivumas esmiškai yra jų ak 
lumas Gelmei. Dėlei to jie 
juokiasi iš .nemoksliško’, ,pri 
mityvaus’, .pilno prietarų’, ,ne 
kultūringo’ pirmykščio žmo 
gaus, visai nesuvokdami, kad 
modernioji išmintis, nežiūrint 
jos paviršutiniško spindesio, 
tėra vištgalviškumas, palygi 
nūs jį su senovine Gelmių iš 
mintim.

Modernieji, detaliai pažįstą 
siaurą realybės iškarpą, ar ji 
būtų atomo skaldymas, ar san 
dėlio šlavimas, neturi jokios 
nuovokos apie realybės Visu 
mą. Šitokie žmonės gali pasi 
daryti labai įgudę savo srityje, 
bet jie niekad negali tapti iš 
mintingais, nes išmintis esmiš 
kai slypi Gelmių nuovokoj, 
Jie nepasidarytų išmintinges 
ni, jeigu jie ir įgustų keletoje 
sričių. Klausimo esmė neglūdi 
daugumoje pažintų sričių, bet 
Visumos — kaip priešdaiktiš 
kūmo, kuris grindžia daiktišku 
mą — pažinime. Prasmingi 
daiktai negalimi be Visumos 
nuovokos, o, iš kitos pusės, Vi 
suma — ir tuo pačiu Žemė ir 
dievai — gali būti žinoma pa 
garbiame, dievus respektuojan 
čiame, turėjime reikalo su dai 
ktais. Daiktai lietuviui buvo 
dievų dovana, o iš kitos pusės, 
lietuvis žinojo dievus kaip do 
vanas duodančius. Pavienių 
daiktų pažinimas eina tolygiai 
su visumos pažinimu. Daiktai 
spindi dievų (Gamtinėj) švie 
soj, ir Gamtinė šviesa tėra pri 
einama dieviškame daiktų 
spindesyje.

Ne tik padargai, bet ir taip 
vadinami .gamtiškai’, siaurės 
ne prasme, daiktai lietuvių bu 
vo suprasti kaip priklausą Vi 
sumos pagrindinėse struktū 
rose. Visi daiktai lietuviška 
me pasaulyje buvo įsišakniję 
šventumo pamatuose. Kai lie 
tuvis sėjo avižas jievoms žy 
dint, ar linus .saulei sugrįž 
tant’, jis pademonstravo dar 
ną, kuri yra tik Visumoje ir 
kuriai priklauso daiktai ir žmo 
gus įvairiuose jo gyvenimo eta 
puošė. Viskas priklauso Visu 
.mai, kaip siūlai audekle. Lietu

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
82.
— Mums, kolega, beliko arba miesčionėti, arba ąblomo- 

vėti. Miesčionėti — vakarietiška išeitis, ablomovėti — rusiš
ka išeitis, — samprotavo Barvainis. — O ką kolega galvoji?

— Ir šiaip negerai, ir taip dar blogiau. Susidaro didelė 
problema, kolega, — atsiliepė Kęstutis. — Mano gyvenimas 
visai sulaužytas ir sujauktas. Ir mano padėtis, manau .sun
kesnė.

— Nemanau, kolega, kad galėtum su manim lygintis. . .
---- Na, kai viskas jau praeitis, galima kalbėti atvirai. 

Mane paliko žmona, kurią mylėjau. . .
,.Paliko žmona“, — nusmelkė Barvainiui per širdį. „Ir 

mane buvo žmona palikusi’’, — galvojo Barvainis, ir taip ne
malonu buvo prisiminti Adomėną, kurio vaizdas lyg koks vai
duoklis atsistojo Barvainio vaizduotėje: atstėrusios ausys, 
kaip priklijuotos prie išsipūtusių galvos šonų. . . ,,Ir kaip Vik
torijai jis galėjo patikti?” nerimo Barvainio sąžinė. . .

— Kolega, nenusimink. Gali sugrįžti. . .
— O, aš jau nelaukiu. Paagliau, ji jau išvyko į Švediją. 

Tai gal ir buvo jos tikslas. . . Į Vakarus. . .
— Tą galima suprasti. . . Dėl prakeikto režimo net my

limu žmogum aukoti. . .
— Bet ar tai dora?
— Tai jau kitas klausimas. . . Bet, kita vertus, juk ka

lėjimas be vilties bent artimoje ateityje iš jo ištrūkti, — ar 
tai ne rimta priežastis išnaudoti galimybę? Mano logika: jei
gu reikia mirti dviems, tai ar ne geriau, jeigu galima išgelbėti 
bent jų vieną?

— Kolegos samprotavimas mano atvejui beveik tinka. 
Mane pametusi žmona — muzikė. Ji veržiasi į platųjį meno 
pasaulį. Ji susijungė su švedu dirigentu, ir jai atsiveria per
spektyvos. . . Į Vakarus. . . Iš tikrųjų: kodėl mums abiems 
čia mirti, jeigu bent vienam galima išlikti gyvam?

— Kas gi iš mūsų nenorėtų parsiveržti į Vakarus?
— Taip. Ir aš, sulaužyto asmeninio gyvenimo žmogus, 

nutariau bent prasiblaivyti.
— Kokiu būdu? — susidomėjo Barvainis, kuriam dr. 

Doškys kalbėjo apie savo ryšius su Vakarais. — Mūsų kole

ga Doškys, kuris susirašinėjo su Amerikon išvykusiais kole
gomis gydytojais, kol jam leido, pasakojo, kad Vakaruose ir 
medicina toli pažengusi pirmyn, apie ką mes čia ir žinių ne
gauname. Pavyzdžiui, kad ir šis apendicito atvejys. Mes te
besilaikome senų metodų: ligonis nejudėdamas turi išgulėti 
nemažiau kaip dešimt dienų, ir dažna to pasekmė ---  trombo-
zai, sunkiai gydomos komplikacijos. Sako, Vakaruose jau 
antrą dieną po operacijos operuotasis keliamas iš lovos ir vaikš 
to. Į penktą šeštą dieną jau jis išrašomas namo. . . O kada 
gi mes paleisime šį mūsų barzdylą? Po dviejų savaičių? Ge
rai bus, jeigu to užteks. Tad galima suprasti, kad žmonės, 
metę visokius samprotavimus, bėga, kas tiktai gali į Vaka
rus. . .

.— Na, kolega, ir aš bandysiu prasiveržti į Vakarus.
— Kokiu būdu?
— Užsirašiau į žvejų laivyną. . . Kaip žinoma, mūsų 

žvejai pasiekia tolimus krantus — Anglijos, Kanados, kartais
— net Brazilijos. . .

— Geras sumanymas. . .
— Jūra grūdina žmogų. Jūra priverčia kovoti. Jūra 

dažnai reikalauja visų jėgų įtempimo. Žodžiu, jūra didelė 
mokykla* . . Gal ir miesčionėjimą nupūs Atlanto vėjai.

— Bet ar kolega nebijai patekti į pinkles? Gyvenda 
mas Klaipėdoje ir susidurdamas su žvejais ligonimis, aš įsitiki
nau, kad mūsų žvejai atlieka ne vineą, bet dvi paskirtis. . . 
Atsimeni atvejį, kai prie Kanados krantų mūsų žvejai buvo 
užtikti graibant tarpkontinentinį kabelį? Su vienu jų ir man 
teko kalbėtis, nes teko jis gydyti. . .

— Apie šita aš nepagalvojau. . . — susirūpino Kęstutis.
— Visokiu atveju manęs tas, manau, neliečia. . .

— Taip, kolega, nesakyk ir netvirtink. . . Žinai gi, kaip 
sovietinis režimas moka įčiulpti į savo voratinklius. . . Kole
ga, žinai gi, kad voratinkliai be vėjo nesidraiko, o kompartija 
vėjus moka sukelti. . . Manau, kad nuo Atlanto vėjų atsilai
kysi, bet ar atlaikysi nuo „šlovingosios” vėjų? Ji nei su as
mens norais, nei su valia nesiskaito. Uždės antspaudą ir nešio- 
kis visą gyvenimą. . .

— Nebaugink, kolega. Mano valia ir gi šį tą reiškia. Pa
galiau mano gyvybė mano paties rankose. Ne gi mes taip 
jau galime sulepšėti! . . Gėda būtų ir gyventi ir lietuvio var
dą turėti. . .

— O, atvirai kalbant, ar gi tokių nėra?
— Deja, bet tiktai išimtys, kurias mes visi žinome.

Paryčiui jau Barvainis grįžo į savo ambarį. Prasiblaivęs 
ir po pasialbėjimo su Kęstučiu kupinas naujų minčių. Vikto
riją jis rado numigusią, šiltą ir energingą.

— Tomai, aš tavęs ilgai laukiau. . .
— Turėjau užleisto apendicito operaciją. Gerai, kad 

man galėjo asistuoti Kęstutis, atsimeni tą gabų ne tiktai gydy
toją, bet ir literatą. Jis, pasirodo, atosotgaudamas Smeltėje, 
pajūrio viešbutyje, buvo pakviestas staiga blogai pasijutusio 
taip pat atostogaujančio tūlo kauniečio, kurį atagbeno į mūsų 
ligoninę.

— Kęstutis? A, atsimenu. Aš jį mačiau Palangoje. Jis 
vėlesnės už mus laidos.

— Įdomu, kad jis nutarė dirbti žvejų laivyne >ir šiomis 
dienomis jau išvyksta.

— Gero jam vėjo, Tomai .. . Mes tikriausiai į laivyną 
nevyksime. . .

— Tur būt. . . — ir Barvainis nebaigė sakinio. . . „Ne”, 
— neaiškiai galvojo jis, ir jam vaizdavosi, kaip banguoja 
jūra, kaip Kęstutis supamas stveriasi už turėklų, gal už bū
rių. . . Ir audra siaučia ir taško purkšlais į veidą.

Barvainiai tą rytą ilgokai miegojo. Atsikėlę, kiekvienas 
ruošėsi į savo tarnybos darbą. Viktorija turėjo vykti į Palan
gą. Tomas ją palydėjo iki autobusų stoties.

Vėjas draikė nubirusius lapus, sukdamas juos sūkuriais. 
Po kojomis jie čežėjo kaip senas pergamentas.

— Kada dabar susitiksime, Viktorija?
— Netoli vienas nuo kito esame. Bet ir to nuotolio ne

galime nugalėti. . . Ar tai gyvenimas, Tomai?
— Viktut, nenusiminkime. Stiprinkimės. Gyvenimas 

nestovi vietoje. Nė viena tironija neišsilaikė, — neišsilaikys 
ir sovietinė. Laisvės idėja gyva ir galinga. Laisvės idėja skver* 
biasi ir pro kalėjimų mūrus ir pro sovietiškai jų užblokuotus 
langus ir pro spynomis užrakintas duris. . . Žmonių susipra
timas auga ir kyla. . . Patekės ir aušra. Viktorija, ir mes dar 
susilauksime šviesesnių dienų. Ne veltui tiek iškentėta. . .

— Tomai, nuo mūsų pačių daugiausiai pareina. Mes ga
lime džiaugtis, kad mūsų vaikai auga patriotais, kokie jaunys
tėje buvome ir mes. . .

— Gerai, Viktorija, sakai: ateitis jų priklauso jaunimui...
Tiltų į laisvę priešas mums tol neišardys, 
Kol žodis mūs bus byvas, kol bu sgyva širdis!

Galas.
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REPERTUARAS

DAILININKO 
ANTANO TAMOŠAIČIO 

DARBŲ PARODA
vyksta Čikagoje, Jaunimo 
centre, nuo spalio 26 d. iki lap 
kričio 3 dienos. Parodoje išsta 
tyta 30 tapybos darbų, 10 ak 
varėliu ir 12 grafikos - litogra 
fijos darbų. Didelis katalogas 
turi ilgoką Antano Rūko A. 
Tamošaičio darbus aptariamą 
jį straipsnį, kuriame peržvel 
giama modernioji kūryba ir 
dailininko Antano Tamošaičio 
savaimingumas, turįs gilias 
šaknis senoje praeityje bei 
liaudies mene.

SALMINEN „KATRYNA” 
LIETUVIŠKAI

Sally Salminen „Katryna“, 
romanas, abu tomai vienoje 
knygoje. 565 psl., kietuose ap 
daruose, dail. A. Kurausko 
pieštu trijų spalvų aplanku.

Šiame išgarsėjusiame romą 
ne švedė Sally Salminen vaiz 
duoja Alandų salas Baltijos jū 
roję, jų žmones ir gyvenimą. 
Knyga priklauso prie geriau 
šių švedų literatūros pavyz 
džių, ypatingai stipri salietės 
moters Katrynos vidaus pašau 
lio atskleidimu, jos gyvenimo 
dramatika, ryškiais charakte 
riais ir situacijų gyvenimišku 
mu, didžiu pasakojimo talen 
tu, vargšę švedų imigrantę 
Brooklyne per kelias dienas 
po knygos pasirodymo pada 
rius pasauline literatūros įžy 
mybe. Salminen ,,Katryna“ 
priklauso prie literatūros veika 
lų, ne tik skaitomų su dideliu 
malonumu, bet ir paliekančių 
neišdildomų įspūdžių, visam 
gyvenimui.

Knygą išleido čikagiškė lie 
tuviškų knygų leidykla Terra, 
3237 West 63rd Street, Chica 
go 29, 111. Kaina $5.00.

DAILININKAS 
č. JANUSAS

iš daugelio dailininkų išrinktas 
dalyvauti kilnojamoje Ameri 
kos parodoje, kuri keliaus per 
visas Jungtines Valstybes. Šį 
konkursą dail. Janušas laimė 
jo su savo kūriniu „Palinkę 
gluosniai“. Parodoje iš kelių 
šimtų dailininkų išrinkti tiktai 
70 darbų, kurie paskirti kilno 
jamai parodai.

LJUBLJANOJE, 
JUGOSLAVIJOJE,

lankėsi pavergtos Lietuvos 
dailininkai, jų tarpe grafikai 
V. Jurkūnas, J. Kuzminskis, 
J. Galkus ir V. Valius. Buvo 
susipažinta su Jugoslavija, 
jos menu, gamta. Parodoje bu 
vo eksponuoti lietuvių grafikų 
J. Kuzminskio ir A. Makūnai 
tės darbai.

SOLISTĖS ALDONOS 
STEMPUŽIENĖS 

KONCERTAS
ruošiamas Santaros - Šviesos 
Federacijos, įvyks spalio 26 
d. Jaunimo Centre.

SPALIO MĖNESIO 
SUKAKTUVININKAI

Spalio mėn. 16 d. 80 metų 
amžiaus sukanka žinomam J. 
A. V. lietuvių veikėjui, „Nau 
jienų” redaktoriui dr. Pijui 
Grigaičiui. Spalio 27 d. taip 
pat 80 m. amžiaus sukanka 
kan. rašytojui Mykolui Vait 
kui ir šiandien dar produktin 
gai besireiškiančiam literatūro 
je ir gyvenančiam JAV Provi 
dence mieste. Spalio 30 d. 75 
m. amž. sukaks žymiam Klai 
pėdos kr. veikėjui, Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirmininkui 
Erdmonui Simonaičiui. E.

NAUJA MARIAUS 
KATILIŠKIO KNYGA

Po kelerių metų pertraukos 
Marius Katiliškis vėl davė 
naują knygą, šį kartą novelių 
rinkinį „Šventadienis už mies 
to”. Knygą išleido čikagiškė 
knygų leidykla Terra, 3237 
West 63rd Street, Chicago 
29, Ill. Knyga stambaus for 
mato, 356 psl., kietuose dro 
bės apdaruose, kaina $5.00.

Knygoje telpa 17 novelių, 
parinktų iš visos Mariaus Kati 
liškio kūrybos ir sudėtų šia ei 
le: Kaimiška detalė, Eglaitė 
pakely, Raktas, Šulinio istori 
ja, Užgavėnės, Apie Jonką Či 
goną, Žiema, Šventadienis už 
miesto, Žingsniai prie vandens, 
Prasilenkimas, Nakvynė pas 
amerikoną, Nuobodžiu kran 
tu, Paukščiai, Nutolusi meilė, 
Duobkasiai, Paskendusi vasa 
ra ir Ryšininkas. Gausiems Ma 
riaus Katiliškio gerbėjams šios 
knygos pasirodymas yra labai 
maloni naujiena, nes knygoje 
yra gabalų, savo įdomumu ir 
literatūrine verte labai nedaž 
nai sutinkamų mūsų literatūro 
je.

Knyga iliustruota dailininko 
Algirdo Kurausko puslapinė 
mis vinjetėmis, pirmosiomis 
visų novelių raidėmis, papuoš 
ta puošniu trijų spalvų aplan 
ku. Knyga gerame popieriuje, 
išleista liuksusiniai, be jokios 
abejonės, gražiausia ir puoš 
niausią iš visų Terros leidinių.
• Verdi Guseppe, dideliam 
italų kompozitoriui, sukako 
150 metų nuo gimimo. Travia 
ta, Rigoletto, Aida ir daugelis 
kitų operų jį tebegarsina lig 
šiol.
• Vilniuje vyko latvių knygos 
savaitė. Buvo ne tiktai paro 
da, bet rašytojų pasirodymai.

New Yorko — New Jersey 
lietuvių chorvedžių susirinki 
mo sudaryta Pasaulinės Paro 
dos Lietuvių Dainų Šventės 
repertuaro komisija iš prof. K. 
V. Banaičio, VI. Baltrušaičio, 
M. Cibo, J. Čižausko, Alg. Ka 
čanausko, M. Liuberskio, V. 
Mamaičio, K. Vasiliausko, A. 
Vismino ir prof. J. Žilevičiaus, 
savo 1963 m. rugsėjo mėn. 3 
d. posėdyje, pirmininkaujant 
Alg. Kačanauskui ir sekreto 
riaujant V. Mamaičiui, nusta 
tė ir priėmė šį Dainų Šventės 
repertuarą:
Jungtinių Amerikos Valstybių 
himnas — J. S. Smith. 
Lietuvos himnas — Dr. V. 
Kudirka.
Himnas už tėvynę — A. Ka 
čanauskas.
Pasakyk, mergele — J. Žile 
vičius.
Ko liūdi, putinėli — J. Nau 
jelis.
Šiltas, gražus rudenėlis —
J. Gruodis.
Po aukštus kalnus —
K. V. Banaitis.
Verkia mergelė — J. Štarka. 
Dainininkų maršas — 
J. Gaidelis.
Pjovėjas — J. Kačinskas. 
Kur giria žaliuoja — 
J. Gudavičius.
Už jūrelių, už marelių — 
J. Benderius.
Mano tėviškė — J. Stankūnas. 
Lietuviais esame mes gimę ----
St. Šimkus.
Aštuonytis (taut, šokis mote 
rų chorui — J. Švedas. 
Subatėlė (taut, šokis) — 
J. Švedas.

Tautinių šokių Vadovės nu 
statytas ir priimtas šis tautinių 
šokių repertuaras: 1) Šustas,
2) Audėjėlė, 3) Subatėlė, 4) 
Oželis, 5) Sadutė, 6) Rugučiai, 
7) Aštuonytis ir 8) Malūnas.

Dainų Šventės repertuaras 
jau baigiamas spausdinti ir ne 
trukus bus išsiuntinėtas užsire 
gistravusiems chorams. Tad 
prašoma visus užsiregistravu 
sius chorus, nedelsiant praneš 
ti Dainų Šventės komitetui, 
kiek egzempliorių reikės pri 
siųsti dainų repertuaro.

1000 DAINININKŲ DAINŲ 
ŠVENTĖJE.

Pasaulinės Parodos lietuvių 
Dainų Šventėje dalyvauti jau 
užsiregistravo 1000 daininin 
kų. Be anksčiau užsiregistra 
vusių, Dainų Šventės Komite 
te yra gauti dar šių chorų pa 
reiškimai dalyvauti dainų Šve 
ntėje: 1) Hamiltono (Kana 
da) Aušros Vartų parapijos 
choras, ved. V. Verikaitis, 2) 
Cleveland© Šv. Jurgio parapi 
jos choras, ved. Pr. Ambrazas,
3) Čiurlionies ansamblis, ved. 
A. Mikulskis ir Bostono lietu 

vių mišrus choras, ved. J. Gai 
delis.

Dainų Šventės Komitetas.
MASKVOJE PASIRADĖ

leidinys „100 geriausių TSRS 
tautų poetų eilėraščių rusų kai 
ba“. Tų „geriausiųjų“ tarpe iš 
spausdinti eilėraščiai šių lietu 
vių rašytojų: E. Mieželaičio, 
A. Venclovos, A. Baltakio ir 
Just. Marcinkevičiaus.

LIETUVOJE PASIRODĖ
dvi knygos iš vad. „literatūri 
nio palikimo, tai Zigmo Gėlės 
poezijos rinktinė „Gėlynas“ 
(239 pusi.). Komunistinė spa 
ūda nurodo, kad 1912 m. mi 
ręs poetas liaudies žmonėse kė 
lęs pasipriešinimą išnaudoji 
mui ir teigęs ateisiant „naują, 
geresnį gyvenimą“. Antroji 
knyga, tai K. Binkio „Poezi 
ja“ (294 psl.). Šioje, anot 
„Tiesos“ savito talento — po 
eto knygoje išspausdinti ge 
riausi (žinoma, redaktorių at 
rinkti — E.) eilėraščiai ir trys 
poemos: „Tamošius Bekepu 
ris”, „Kriaučius Motiejus“ ir 
„Jauniausia Lietuva“.

„KALBA VILNIAUS 
AKMENYS” —

tokio pavadinimo, 238 psl. 
knygą parašė J. Karosas. Au 
torius skelbia atsiminimus iš 
1926 — 1931 m. gyvenimo 
Vilniuje, garbina kom. parti 
jos veiklą, skiria nemaža vie 
tos Vilniaus miesto ir krašto 
gyvenimui bei laikinojo Vii 
niaus lietuvių komiteto veik 
lai (žinoma, iš komunistinio 
taško) nušviesti bei jos na 
riams apibūdinti.
DU POETAI SUNKUMUOSE

Serga poetas Petras Babic 
kas ligšiol dirbęs Lietuvos ats 
tovybėje Brazilijoje.

Bostone operuotas poetas 
Faustas Kirša. Po operacijos 
Kirša suparaližuotas.

Abu poetai reikalingi para 
mos. Kirša yra susirūninę za 
rasiečiai priešakyje su Dr. Pa 
procku.

MYKOLO BIRŽIŠKOS 
GARBEI

„Mūsų Vytis“ Nr. 4, pa 
skirtas prof. Mykolo Biržiškos 
darbų apžvalgai. Be redakci 
jos straipsnių, įdėti prof. S. 
Kairio, prof. V. Biržiškos, St. 
Lozoraičio, St. Žymanto, Br. 
Railos straipsniai.

• Makedonijos šokių ansamb 
lis gastroliavo Vilniuje ir Kau 
ne, kai Lietuva žemės drebėji 
mo sugriauto Jugoslavijos 
miesto Skople atstatymui pa 
siuntė cementu krautą trauki 
nį.

^Trljos

VEDA D R,

KILNOKITE ATSARGIAI
— Gaila girdėti, kad tu nu 

traukei savo susižiedavimą su 
Maryte.

— Tas nieko. Nuo to atsi 
gausiu. Pikčiausia tik, kad ji 
man atsiuntė atgal mano jai 
dovanotą žiedą ir ant pakietė 
lio buvo užrašyta Stiklas - kil 
nokite atsargiai.

DIPLOMATAI
Valgytojas: „Kodėl aš nie 

kuomet negaunu pas jus, ko 
aš prašau?“

Padavėja: „Galbūt užtai, 
kad mes esame perdaug man 
dagūs?“

KALTAS
Sąžiningas pilietis: Aš, po 

nas teisėjau, negalėsiu būti ju 
ry komisijoje, kaip vienas iš 
prisiekusiųjų liudininkų, nes aš 
tik užmetu akį į tą pilietį' ir 
jis man iš karto atrodo kaltas.

Teisėjas: Tylėk, kvaily, čia 
gi mūsų pats vyriausias proku 
roras.

KAS SAKĖ?
Kalbėtojas: Amžinybė, yra 

terminas, kurį beveik neįma 
noma žmogaus protu suvokti.

Iš salės: „Kas sakė? — Jūs 
turbūt niekad nieko nesate 
pirkęs į kreditą?”

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

Juozas Krūminas, „Šeštasis 
Medis“. Romanas. Nidos Kny 
gų Klubo Leidinys Nr. 45, 
1963, London, 360 psl. Šios 
stambios knygos pabaigoje 
įdėtas B. Bbr. žodis apie rašy 
toją J. Krūminą (1914 — 
1951) ir jo kūrybą. Literatu 
ros kritikas savo žodyje paste 
bėjo, kad „Šeštasis Medis“ tai 
brandžiausias Krumino balet 
ristikos veikalas. Romano vei 
ksmas vyksta Kaune ir (numa 
noma) Ukmergėje 1939 - 41. 
Vaizduojama komunistų ir ese 
rų (socialistų revoliucionierių) 
veikla Lietuvoje. Romane įdo 
miai ir pagrįstai pavaizduoja 
ma komunizmo praktika, mo 
ralė, jo skverbimasis į artimes. 
nes organizacijas. Nidos kny 
gų Klubo adresas: 1 Ladbro 
ke Gardens, London, W. 11, 
Great Britain.

---- Sukritikavo geografinį 
leidinį dėl Pabaltijo ir kitų 
kraštų vietovių klaidingų ter 
minų. Žinomoji enciklopedijų 
leidykla Bibliograpnisches Ins

Nukelta į 5-tą psl.

GUMBAS

NETOBULI LAIDAI
Tarp Maskvos ir Vašingto 

no nutiesti tiesioginio susisieki 
mo laidai pasirodė netobuli: 
kad perduotų Kennedžiui buč 
kį, Chruščiovas turėjo pirma 
nuvykti į Jugoslaviją ir pabu 
čiuoti Tito, o Tito turėjo tą 
bučkį atvežti į Vašingtoną.

NESUPRATO
Tarp daugelio klausimų, 

kuriuos reikia užpildyti vi 
siems norintiems patekti į po 
licijos gretas, yra sekantis 
klausimas:

— Kaip išvaikyti minią žmo 
nių greitai ir tyliai?

Veinas iš naujokų šitaip at 
sakė:

— Padaryčiau pinigų rink 
liavą, kaip kad bažnyčioj da 
ro.

SVAJONĖ
Advokatas: „Kai aš buvau 

jaunas, aš visuomet svajojau 
tapti piratu“.

Pilietis: „Jūs esate laimin 
gas, nes nevisiem išsipildo vai 
kystės svajonės”.

NE AŠ
Vienam jaunuoliui buvo pa 

siūlyta įsirašyti į laivyną, kad 
galėtų tarnauti povandeninia 
me laive.

„Niekad!” atsakė jaunuolis. 
„Aš nekelsiu kojos į laivą, ku 
ris tyčiomis skėsta”.

RŪPESČIAI
Ji: Tu atrodai labai susirū 

pinęs?

Jis: Teisybė: aš turiu tiek 
daug rūpesčių, kad jeigu kas 
nors šiandien atsitiktų, tai ne 
turėčiau kada apie tai rūpintis 
mažiausiai kokį porą savaičių 
kol atsirastų laisvesnė vieta.

IŠVADA
Vaikinas kaimietis ir mieste 

lėnas ėjo gatve. Priešais juos 
ėjo iš grožio saliono išėjusi da 
da. Ji buvo visa išsidažiusi, 
raudonais lakuotais nagais, 
plaukuose žibėjo pusmetinė, 
veidas visas buvo apdengtas 
storu sluogsniu pudros ir nuo 
jos dvelkė kvepalų kvapsniai.

— Kaip tau patinka ši mer 
gina? — paklausė miestelė 
nas.

— Matai, — atsakė kaimo 
vaikinas, — kalbant iš ūkinės 
pusės, atrodo, kad turi būti la 
bai prasta žemė, jeigu reikalin 
ga tiek visokių trąšų.

R. LANKAUSKAS

TILTAS i JŪRĄ
Romanas.

21.
Po keleto dienų Daiva vėl atvažiavo. Oras buvo giedras 

ir šiltas. Krito kaštonai. Danguje vakarais degė žvaigždės. 
Ramiai šniokštė jūra. Medžiai parke ir alėjose dar buvo la
puoti. Trumpa rudens šventė! Paskutinis šilumos dvelktelė
jimas. . .

Tuščia tamsia alėja jie ėjo į jūros pusę. Po kojomis lyg 
pergamentas čežėjo sausi kaštonų lapai. Medinis takelis per 
kopas baigėsi. Jūros tiltas; jo galą gaubė sutemos. Tiltas, ku
ris neatsiremia į jokį krantą. Tik į šniokščiančią jūrą. Į šaltas 
pilkšvas bangas. Skaisčiai švietė mėnuo; jūros krantas buvo 
užlietas balkšva šviesa; žvilgėjo bangų viršūnės; iš tolo sklido 
duslus Baltijos murmėjimas. Debesys mėlyname danguje at
rodė kaip pailgi juodos geležies gabalai, apdaužyti kalvio 
kūju.

Iš jūros pūtė šaltokas vėjas, kedendamas Daivos plau
kus. Ji stovėjo susigūžus.

— Man šalta, — tarė ji-
— Eime atgal.
Kioskas prie kopų buvo atidarytas; lentynose matėsi iš

rikiuoti vyno buteliai; lauke stovėjo kėdės ir staliukai.
— Išgerkime truputį vyno. Sušilsime.
—— Gerai.
Pardavėja padavė jam dvi pilnas stiklines. Jie atsisėdo 

prie staliuko.
— Mano atostogos baigiasi, — tarė jis. — Reikės grįžti 

į darbą.
— Nejaugi? . .
— Taip. Tačiau aš nebedirbsiu ligoninėje . Galvoju iš

plaukti. į jūrą. Jau beveik nusprendžiau. Dirbsiu laivo gydy
toju. Štai perskaityk skelbimą. — Jis padavė jai laikraštį.

Daiva perskaitė:
— Žvejybos laivyne nuolatiniam darbui reikalingi gy

dytojai — terepeutai ir chirurgai“. Tu tikrai pasiryžai? Tau 
bus nelengva.

— Vis dėlto aš plauksiu. Ligoninės rutina man įkyrėjo. 
Kasdienybė darosi pilka: viena savaitė panaši į kitą tarsi dvy

niai; skirtumas tik tas, kad kartais laįbjau nuvargsti arba dau
giau išgeri. Alkoholis — apgaulingas vaistas; jis laikinai iš
blaško, bet nieko gera neduoda. Dažnai rezultatai dar liūd
nesni : vietoj džiaugsmo tave apima nuovargis. — Jis užsidegė 
cigaretę. — Gyvenime man nelabai sekėsi: be laiko mirė tė
vas, išsiskyriau su žmona. Tiksliau sakant, ji mane paliko. 
Vaikystėje svajojau apie jūrą, tolimus kraštus. . . Dabar atsi
rado galimybė juos pamatyti, ir aš ja pasinaudosiu. Jūroje, 
tur būt, atgausiu dvasios lygsvarą ir sustiprėsiu. O man tai 
labai reikalinga. Aš manau, kad grįšiu kitu žmogum, nugai
rintas jūros vėjų ir pažvalėjęs. Visi mes kartais truputį ap- 
kiautėj am.

— Gal ir teisingai pasielgsi, — tarė ji. — Tada galėsi 
išmėginti savo jėgas. — Daiva pakėlė stiklinę. — Už tavo 
būsima kelionę. Gero vėjo!

Kęstutis prie kiosko nupirko vyno bonką.
— Čia šalta. Išgersime viešbutyje. Tu užeisi pas mane? 
Daiva tylėjo.
— Nenori? Bijai?
— Užeisiu, — tarė ji.
Kaštonų alėja paslėpė juos savo šešėliuose; čia buvo 

tamsu lyg tunelyje; tik alėjos gale ant šaligatvio krito gelsvos 
šviesos lopas. Iš jūros pūtė žvarbus vėjas.

Pravėrę viešbučio duris, jie pamatė vestibiulio veidro
dyje savo atvaizdus. Administratorė su juodu chalatu pakė
lė galvą ir pažvelgė į veidrodį; jos veidas tapo rūstus, ir lū
pos paniekinamai kryptelėjo.

Ji piktokai numetė Kęstučiui raktą. Jis ūmai pajuto jai 
neapykantą ir pagalvojo: ji turi šaltos varlės akis.

Kai jie užlimo į antrą aukštą. Daiva susierzinusi tarė:
— Sena ragana. Ko ji vaiposi?
— Tur būt, pavydas graužia.
— Matei, koks buvo jos žvilgsnis?
— Taip.
— Jeigu ji mane pažįsta, — rytoj plepės visam miestui, 

kad aš vakare buvau viešbuty.
— Ir tegul plepa, kol įskaus liežuvis.
Kambary jį paprašė:
— Duok man cigaretę. Ir įpilk vyno. Noriu išgerti.
— Tu be reikalo jaudinies.
— Kad tu žinotum, kaip nesmagu, kai į tave spokso. 

Paskui atrodo, kad šimtai akių žiūri iš kampų ir seka kiek
vieną tavo judesį. Bjaurus jausmas! — Daiva gurkštelėjo vy
no. — Visada kas nors sugadina nuotaiką.

— Tai mūsų atsisveikinimo vakaras, ir niekas neturi 
teisės jo sudrumsti. Velniop seną raganą! Veliop davatkas ir 
veidmainius! Viskas gera, kas žmogiška. Aš noriu tave pa
bučiuoti.

— Tu jūroje neužmirši manęs?
— Ne. Aš negalėsiu užmiršti.
Jis įjungė portatyvinį radijo aparatą; kambary suskam

bo dainininko balsas : „Aš nieko negaliu tau duoti, tiktai 
meilę. . .”

•— Gerai dainuoja, — tarė Daiva. — Man nieko dau
giau ir nereikia. O tau?

— Jis apkabino ją, jausdamas, kad tai gražiausia akimir
ka, kuri paskui niekada nepasikartos. Kitą kartą viskas bus 
daug prasčiau.

— Kurį iš jų aš taisiau?
— Šitą.
Jis pasilenkęs paėmė batuką ir atsargiai užmovė jai ant 

kojos.
* * *

Paskutinis autobusas turėjo išeiti dešimtą valandą. Aikš
tėje blyškiai švietė žibintai. Kiek toliau ant namo sienos žibė
jo raudona neoninė reklama: DUONA. Autobusas buvo pus
tuštis. Šoferis rūkė. Jiems į veidą padvelkė benzino dūmai; 
šoferis užvedė motorą. Ausys buvo pilnos jo ūžimo. Daivos 
veidas atrodė išblyškęs ir liūdnas. Jis norėjo kažką pasakyti, 
bet nerado žodžių. Dvokė neišvalyta šiukšlių dėžė. Aplin
kui plytėjo naktis, ir jūros ošimo nesigirdėjo. Bažnyčios bokš
to laikrodis išmušė dešimtą.

— Sudie.
— Paimk šitą kaštoną, — tarė jis. — Prisiminimui. . .
Daiva įsidėjo kaštoną į rankinuką.
— Aš jį saugosiu iki kito rudens. Juk mes vėl susitiksi

me?
— Mes susitiksime greičiau .
— Tu įsitikinęs?
— Taip.
—r Gerai. Aš žinau, kad tu nori mane pamatyti. — Ji 

greitai pabučiavo jį ir įšoko į autobusą.
Kai autobusas burgzdamas dingo tamsoje, Kęstutis dar 

ilgai žiūrėjo į tą pusę. Tamsa. Naktis. Ko jis dar tikėjosi? 
Ko laukė? Juk išsiskyrimo valanda jau praėjo. . .

Ir tada ilgesys lyg banga užgriuvo jį.
* * *

Bus daugiau.
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A\OVT'|reAL
„LITAS” NE VIEN 

PASKOLOMS
Kai kurie „Lito” nariai klai 

dingai supranta savo teises ir 
pareigas savajai kredito unijai. 
Gavę paskolas, jie sąžiningai 
jas moka, bet jokių kitų ope 
racijų „Lite“ nedaro. Net sa 
vo paskolas jie moka kitų ban 
kų čekiais, atseit, tenai deda 
mi savo santaupas. Kiti vėl 
įdeda iki $2,000, tai yra, iki 
gyvybės draudimo sumos ir 
persikelia į kitus bankus su vi 
somis savo operacijomis. Yra 
ir tokių, kurie sąžiningai mo 
ka palūkanas, bet visais bū 
dais vengia mokėti skolą ir ste 
ngiasi ją uždelsti, sakydami, 
kad „Litui” nesvarbu, kas pi 
nigus laiko, bet tik moka pro 
centus.

Jau laikas visiems suprasti, 
kad kredito unija yra savitar 
pinės pagalbos organizacija ir 
kad pinigai turi keisti rankas; 
pasiskolinusieji turi mokėti 
skolą, kad būtų galima pasko 
linti kitiems. Gi darantiems 
operacijas kituose bankuose, o 
„Lite” jieškantiems tik pasko 
lų, verta priminti, kad šian 
dien „Litas“ gali išskolinti tris 
kart tiek pinigų, kiek jis jų tu 
ri ir kad ateityje jis sugebės 
pasirinkti tokius skolintojus, 
kurie „Lite“ gali ir savo san 
taupas laikyti, ir jo čekiais nau 
dotis savo sąskaitų mokėji 
mams. Tas pats galioja ir lietu 
viškiems prekybininkams, kon 
traktoriams ir tt„ kurių labai 
retas „Lito” čekiais naudoja 
si.

Nė viena kredito unija ne 
gali greitai augti ir tinkamai 
aptarnauti savo narių, jeigu jų 
tarpe nėra vieningumo ir pa 
stangų ją ugdyti bendromis 
pajėgomis. Anksčiau daug kas 
kėlė pasitikėjimo klausimą. 
Šiandien, atrodo, nebeliko to 
kių, kurie abejotų savo pinigų 
saugumu „Lite“. Greičiausiai, 
aukščiau paminėta kai kurių 
narių laikysena yra grynas ne 
susipratimas, o kartais kai ku 
rių mažų nepadogumų pada 
rąs, kaip pav. atstumai, retes 
nės darbo valandos ir tt. Daw 
gumas tų dalykų prie gerų no 
rų lengvai išsprendžiami. Jau 
dabar „Lito” darbo valandos 
ir kiti patarnavimai toli pažen 
gė į priekį, lyginant su tuo, 
kas buvo prieš 3 ar 5 metus. 
Savo mokamais dividendais už 
santaupas „Litas” seniai pra 
lenkė didžiuosius bankus; nuo

praeitų metų, sumažinus palu 
kanas iki 6*/2% už nekilnojamo 
turto paskolas, „Litas“ nebe 
turi sau lygių skolintojų Mont 
realyje ir paskolų paklausa 
jau tokia didelė, kad tenka at 
mesti ir daugelio savo gerų na 
rių pareiškimus.

Tėra tik vienas kelias visų 
šitų problemų išsprendimui: 
nariai turi perkelti visas savo 
operacijas į „Litą“, o ne dali 
nes, kaip pav. tik paskolas, 
gyvybės draudimą teikiančias 
sumas ir pn. Savos kredito uni 
jos išugdymas nepatarnaus 
niekam kitam, tik mums pa 
tiems, nes juk ji mums ir pri 
klauso. Patys nariai yra kredi 
to unijų savininkai ir jų reika 
lų sprendėjai. Bankelio vado 
vybė yra niekas kitas, kaip pa 
čių narių išrinkti ir patikėti 
žmonės. Gi blogas tas savinin 
kas, kuris į savo nuosavybę ne 
nori nieko įdėti, o tik ką nors 
gauti. Taikykime tą principą 
savąjai kredito unijai ir neabe 
jotinai pasieksime daug gėrės 
nių rezultatų.

Pr. Rudinskas.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Atkelta iš 4-to puslapio, 

titut, Mannheime, neseniai iš 
leido naują geografinio atlan 
to - leksikono „Meyers Duden 
Weltatlas” laidą. Leidinys su 
darytas bendradarbiaujant 
(prižiūrint) pusiau valdiškai 
patarėjų komisijai. Halmut 
Weygandt „Stuttgarter Zei 
tung” 198 numeryje gana ašt 
riai leidinį sukritikavo, ypač 
dėl daugybės klaidingų vieto 
vių pavadinimų Pabaltijy, Len 
kijoje ir kitur. Kritikas leidi 
nio redaktoriams ypač prikiša, 
kad šie daugely atvejų visai 
nepaisą permainų, kurios yra 
įvykusios įvairiuose kraštuose 
po pirmojo ir antrojo karo ir 
tebevartoja archaiškus vieto 
vių pavadinimus esą, be to, 
priešingi net Dudeno kitų lei 
dinių rašybai. (Ar nereikėtų 
laisvojo pasaulio, lietuviams ge 
ografams, kalbininkams ir pub 
licistams daugiau domėtis, kas 
ir kaip rašoma kitų tautų enci 
klopediniuose ir panašiuose lei 
diniuose apie Lietuvą ir lietu 
vius ir, reikalui esant, reaguo 
ti, kreiptis į tų leidinių leidyk 
las?) E.

į M. MAČIUKAS
| t
g VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

Į SIUVĖJAS |
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |
g ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
g Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. x
v Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. 7
« 79 ir 81 St. Zotique St. E. a
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

I
Baltica Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.

Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. įUž indėlius mokame 8% dividendą. L

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ir 
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,

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

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 
Transliuojama kas antrą sekmadienį pradedant 

spalio 6 d.—10 v. vak. per CFMB stotį—Banga 1410 kk. 
Programos vedėjas — L. Stankevičius. 

Tel: 669-8834.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
PIRMASIS VISAME KONTINENTE

š. m. spalio mėn. 4 d. mū 
sų mieste įvyko taip vadina 
mo „Sveikatos Centro” atida 
rymas, kuris jau veikia nuo 
rugsėjo mėn. pradžios.

Šį sveikatos centrą suorgani 
zavo ir pastatė mūsų miesto 
plieno darbininkų unija ir ang 
liškosios spaudos žodžiais, tai 
būsiąs pats pirmasis tokios rū 
Šies visame kontinente.

Savanoriškai pasirašius apie 
5000 plieno darbininkų bei 
tarnautojų, o tai sudaro apie 
du trečdalius dirbančiųjų „Al 
gomos“ plieno fabrikeį gi dar 
priskaičius pasirašiusiųjų šei 
mas, tai sveikatos centras tuo 
tarpu aptarnausiąs apie 20 
tūkstančių mūsų miesto gyven 
tojų.

Savanoriškai pasirašiusieji 
turėjo pradėti mokėti (galima 
ir iš anksto įmokėti) įstojamą 
jį mokestį $135, o toliau kas 
mėnuo reikės mokėti tiek pat, 
kiek anksčiau mokėdavo svei 
katos apdraudimui (vedusiam 
$ 7,28 mėnesiui).

Visa šio didžiulio pastato 
statyba kaštavo apie 800,000 
dolerių.

Pastatą projektavo lietuvis 
architektas A. Banelis.

Kaip šiam naujam sveika 
tos centrui seksis ateityje, tai 
bent tuo tarpu yra sunku at 
spėti. Vietoje žadėtų 40 įvai

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kostas Ostrauskas. ŽALIO 

JOJ LANKELĖ J. Dvi viena 
veiksmės dramos. Viršelis V. 
O. Virkau. Išleido Santara - 
- Šviesa. 1963 m. Chicago. 66 
dvigubi puslapiai. Kaina ir ad 
resas nepaminėta. Ekspedijuo 
ta per „Metmenis“, 615 Hln 
nan Avenue, Evanston, Illi 
nais, USA.

Turinyje: Pypkė ir Žaliojoj 
lankelėj. K. Ostrauskas — mo 
dernus, gabus rašytojas ir šias 
dramas sukūrė moderniu bū 
du. Daugiausia — psichologi 
niai išgyvenimai. K. Ostraus 
ko dramoms reikia profesiona 
lų aktorių.

Pažymėtina, kad tai jaunų 
jų jėgų leidinys, tiesiogiai ko 
operuojančių su Metmenimis. 
• Gruzinų dailės paroda bu 
vo išstatyta Vilniuje. Joje da 
lyvavo daugelis tapytojų, gra 
fikų, keramikų, skulptorių.

rių specialistų gydytojų, tuo 
tarpu turima tik apie tuzinas, 
daugumoje jaunų, ir su nedi 
dele praktika gydytojų.

Šios korespondencijos auto 
rius susirgęs gripu, nuvyko j 
sveikatos centrą, kur išlaukęs 
2 valandas ir tik po to buvo 
paskirtas pasimatymas su gy 
dytoju, bet tik už 2-jų savai 
čių. . .

Oficialų šio naujo sveika 
tos centro atidarymą įvykdė 
vyriausias Š. Amerikos plieno 
darbininkų unijos bosas David 
1. McDonald, kuris pasakė, 
kad čia dirbantieji gydytojai 
būsią išlaisvinti nuo pareigų 
tvarkyti savo biznio reikalus, 
o jiems liksią tik pareigos — 
gydyti sergančiuosius.

KITOS NAUJIENOS
Paskutiniais statistiniais duo 

menimis mūsų miestas vėl yra 
antroje vietoje imant savaiti 
nių atlyginimų vidurkį visoje 
Kanadoje ($109.81). Pirmoje 
vietoje pasiliko Samia, Ont„ 
kur savaitinis atlyginimo vi 
durkis — $110.57, o devinto 
je vietoje Hamilton, Ont. ($ 
92.15).

Laike rugpjūčio mėn. per 
tarptautinį tiltą mūsų mieste, 
kuris per St. Mary upe sujun 
gia Kanadą ir J. A. Valstybes, 
pervažiavo 86,371 kanadiečių 
ir 172,712 amerikiečių auto 
mobilių. Per tą patį laiką mū 
sų mieste užregistruoti Kana 
dos sieną perėjusieji 219,397 
turistai.

Prasidėjus medžioklės sezo 
nui, kai kurie ir mūsų tautie 
čiai bando savo laimę. Kurap 
kų ir ančių medžioklė čia pat, 
o stambesnių gyvių medžioklei 
(mūsų ir briedžių) tai reikia 
tolokai nuo miesto pavažiuoti.

Korespondentas.
SKAUTŲ - ČIŲ 

TĖVŲ KOMITETAS
Toronte rengia bazarą lapkr. 9 
d'., šeštadienį, Pris. parapijos 
salėje. Visi maloniai prašomi 
prisidėti fantais ir dovanomis. 
Fantai bus renkami prie šešta 
dieninės mokyklos spalio 12 ir 
19 dd„ arba prašome fantus 
nešti tiesiai į Skautų būklą, 
997 College St., šalia Prisik. 
par. bankelio.

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE. 

(Priešais „N. L.” Redakcijos)
Tek: garažo 366-0500 

. namų 366-4203

SIUNTINIAI LIETUVON t
p e r 4

Kaufman’s Woollens &Textiles|
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.;

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems “
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
’ geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems
> moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

MOKSLAS IR TECHNIKA
GIRTUOKLĖS

Girtuoklės, dar taip vadina 
mos girtėmis, vaivorais, o mo 
ksliškai — Vaccinium uligino 
sum L„ priklauso tai pačiai vir 
žinių (Ericaceae) šeimai ir tai 
pačiai šilauogių (Vaccinium) 
genčiai kaip ir bruknės bei mė 
lynės. Jos auga pelkėse, pelkė 
tuose pušynuose.

Girtuoklės yra 0,31 — 1,2 
m aukščio, su apvaliomis šake 
lėmis krūmuokšniai. Lapai ly 
giakraščiai, uogos melsvai juo 
dos, viduje žalsvos su bespal 
vėmis sultimis.

Girtuoklės panašios į mėly 
nes, tiktai mėlynių krūmuokš 
niai kiek žemesni, šakelės bria 
unotos, lapų pakraščiai smul 
kiai dantyti, uogos mažesnės, 
tamsesnės, viduje purpurinės 
su raudonomis sultimis.

Žmonėse paplitusi klaidin 
ga nuomonė, kad girtuoklių 
uogos yra nuodingos. Mat, re 
nkant girtuoklių uogas, ypač 
esant giedram ir sausam orui, 
galva pradeda suktis ir skau 
dėti, kartais netgi vemiama 
(nuo čia kilęs ir pavadinimas 
—girtuoklės). Tačiau girtuok 
lėse nerasta jokių nuodingų 
medžiagų. O apsinuodyti gali 
ma dėl to, kad girtuoklės be 
veik visuomet auga drauge su 
gailiu (Ledum palustre L.), 
kuris yra nuodingas ir nemalo 
niai svaiginančiai kvepia. Nuo 
šio kvapo ir įskausta uogų rin 
kėjoms galvos. Be to, esant 
sausam orui, gailių žiedadul 
kės, nešiojamos oro srovių, nu 
sėda ant girtuoklių uogų, dėl 
to jos ir įgauna kiek svaiginan 
čias, nuodingas savybes. Ta 
čiau prieš vartojimą uogas ge 
rai nuplovus, jokio nuodijan 
čio poveikio jos neturi. Tiesa, 
pasitaiko atvejų, kai, suval 
gius daugiau girtuoklių, pasi 
juntama blogai. Tačiau tai ne 
nuodinga jų poveikių prasmė, 
o jautraus organizmo reakci 
ja, kartais kai kuriems žmo 
nėms pasitaikanti ir valgant ki 
tokias uogas, pavyzdžiui, že 
muoges.

Girtuoklių uogos yra vertin 
gos kaip maisto ir vitamino C 
šaltinis. Tyrimai parodė, kad 
girtuoklių uogose cukrai suda 
ro 4,71—7,71% bendro uogų 
svorio. Iš cukraus daugiausia 
yra monosacharidų — 4,01— 
7,61% (daugiau yra frukto 
zės ir kiek mažiau gliukozės), 
o disacharidų (sacharozė) tė 
ra nežymi dalis — 0,10—0, 
70%. Rūkščių girtuoklių uogo 
se yra 0,76—1,18, o kai ku 
riais atvejais ir 1,72%. Vyrau 
ja citrinos rūkštis, tačiau yra 
ir obuolių bei rūkštynių rūkš 
ties.

Girtuoklių uogose yra pro

| Įvairūs I
|draudimai|
S Facys Zižys į 
| Įstaigos VI 2.1427. §
§ Namų 366 - 9094
-X^X^X^W^X^ M^X^X^X^X^X^Ktf

vitamino A (karotino) ir vita 
mino C. Pagal vitamino C kie 
kį retai kurios uogos teprilygs 
ta girtuoklėms. Priklausomai 
nuo metų meteorologinių sąly 
gų ir nuo augimvietės mikro 
klimatinių sąlygų, vitamino C 
kiekis girtuoklėse svyruoja 
nuo 28,70 iki 52,90 mg% 
(mg% — miligramprocentas
— miligramų kiekis 100 g me 
džiagos), tuo tarpu mėlynėse 
jo yra 7,40—19,42, bruknėse
— 11,40—20,95, spanguolėse
— 21,78—32,90, žemuogėse 
24,40 —28,22, avietėse 15,70 
—20,16 mg%. Pagal vitamino 
C kiekį iš natūraliai augančių 
uogų, girtuokles pranoksta tik 
juodieji serbentai (138,44 mg 
%) ir šermukšnių vaisiai (49, 
86—78,30 mg%).

Nors girtuoklių uogos mais 
tingos ir ypač vertingos kaip 
vitamino C šaltinis, gyvento 
jai jas laabi maželi tevartoja. 
Tuo tarpu iš jų galima gamin 
ti geros kokybės kompotą, uo 
gienę, vyną, sultis.

V. Butkus.
AKINĖS NUOSPAUDOS
Nuospauda yra ribotas 

odos išbujojimas. Nuospaudas 
paprastai sukelia nuolatinis sp 
audimas arba trynimas. Aki 
nės nuospaudos turi gilią šak 
nį, kuri kartais pasiekia anti 
kaulį ir sukelia skausmus.

Nuospaudos gydomos kaiti 
nant karštoje vonioje, į kurią 
pridedama truputį sodos arba 
žalio muilo, sutepamos prieš 
nuospaudiniu kolodijumu. Abi 
šios priemonės naudojamos 
kasdien. Po atmirkymo puri 
raginė masė pašalinama na 
gaiš, žirklėmis ar kita neaštria 
priemone. Svarbu neužkrėsti 
žaizdos. Gydymas baigiamas 
tada, kai pašalinama nuospau 
dos šaknis. Nuospaudas gali 
ma gydyti rentgeno spindu 
liais, bet geriausiai jos išgydo 
mos elektrokoaguliacija.

Gyd. K. Krasnickas.
ŽODYNAS — ČEMPIONAS

Kiek žodžių turi didelis žo 
dynas? Miulerio redaguotas 
anglų - rusų ir Rudašo vokie 
čių - rusų kalbos žodynai turi 
po 60.000 žodžių, o anglų - ru 
sų politechninis žodynas— 80 
tūkstančių. Bet štai JAV su 
kurtas rusų - anglų žodynas 
„Rusdik“ apima net 600.000 
žodžių.

Argi rusų - anglų kalbose 
tiek daug žodžių? Anaiptol. 
Savo mokamais dividentais už 
pagrindinės žodžių formos, 
bet ir visi jų linksniai, laikai,

Nukelta į 6-tą psl.

J. Gražys
KAILIŲ siuvėjas.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis AV 8-2352. 

PO 6 vai. PO 7-6183.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. 

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

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. $ 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.

PRIIMAME UŽSAKYMUS,
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

C H. KAUFMAN AS
Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai.

ir

Sunoco Service Station
SAV. L R U GI E N IU S

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS

ME7-6727 f
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS |
117 — 6th Avenue, Lachine. $

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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PARAMA PERŽENGĖ 2-JŲMIUIONŲ DOLERIŲ 
BALANSĄ

Š. m. rugsėjo mėnesį Toron 
to lietuvių kredito kooperaty 
vas „Parama“ (Toronto) Cre 
dit Union Limited” peržengė 
2-jų milijonų dolerių balansą. 
Vadinas, Parama turi savo ži 
nioje indėlių ir savų kapitalų 
per 2-jų milijonų dolerių. To 
ronto lietuvių ir gal bendrai 
Kanados lietuvių gyvenime 
neeilinis įvykis, kuris vertas 
paminėti ir mūsų spaudoje.

Parama prieš 1016 metų 
pradėjusi iš nieko išaugo į or 
ganizaciją, turinčią per 2-jų 
tūkstančių narių ir įstaigą, tvar 
kančią 2 milijonų dolerių kapi 
talą. Palyginti nedidelėj kolo 
nijoj, kaip kad Toronto lietu 
vių kolonija, 2-jų milijonų ka 
pitalo sutelkimas, kad ir per 
1016 metų parodo, kad Para 
ma tai kolonijai buvo reikalin 
ga ir kad atlieka neabejotinai 
naudingą darbą.

Paramos narių sukrauti 2 mi 
lijonai doleritj neguli veltui. 
Už juos taupytojai gauna palu 
kanas aukštesnes, kaip kitose 
nekooperatinėse kredito įstai 
gose. Už neterminuotus indė 
liūs (depositus) Parama savo 
nariams taupyto jams moka 4 
14% palūkanų, o šėrininkams 
kasmet buvo išmokėta 5% pa 
lūkanų. Bet Parama šalia pa 
lūkanų savo nariams duoda 
dar gerą priedą, tai narių gy 
vybė's draudimą iki 2000.00 
dolerių. Draudimo premiją 
apmoka ne narys, bet pati Pa 
rama. Nariui mirus, draudi 
mas įpėdiniams išmokamas pa 
gal mirusiojo nario Paramoje 
turimas santaupas mirties die 
ną ir jo amžių sąskaitos atida 
rymo metu. Sąskaitoms atida 
rytoms nuo 16 metų amžiaus 
iki 55 metų nario gyvybė ap 
drausta 100% jo sąskaitoje tu 
rimų santaupų mirimo dieną, 
bet ne daugiau 2000.00 dole 
rių. Jei toks narys mirtų palik 
damas sąskaitoje 1000.00 do 
lerių, tai jo įpėdiniai gautų 
2000.00 dolerių. Jed sąskaito 
je tokiu atveju būtų 2000.00, 
tai įpėdiniai gautų 4000.00; 
jei 3000.00, tai įpėdiniams bū 
tų išmokėta 2000.00 dolerių 
draudimo ir 3000.00 dolerių 
palikimo, viso — 5000.00 do 
lerių. Gyvybės draudimas ypa 
tingai svarbus šeimoms. Dėl 
to patartina kiekvienam šei 
mos nariui būti Paramos nariu

ir pasistengti iki 2000.00 dole 
rių laikyti sąskaitoje. Per 1016 
metų Paramos narių įpėdiniai 
yra gavę apie 8000.00 dolerių 
gyvybės draudimo.

Kredito įstaigai nemažiau 
yra svarbūs skolintojai. Para 
mos narių taupytojų sukrauti 
2 milijonai dolerių šiuo metu 
yra išskolinti 586 nariams sko 
lintojams. Daugumas paskolų 
buvo paimta nekilnojamam 
turtui įgyti arba, nekilnojamą 
turtą perkant, kitur užtrauktas 
paskolas atmokėti. Nemažai 
paskolinta verslo reikalams. 
Mažesnės sumos buvo pasko 
lintos automobiliams ir namų 
apyvokos reikmenims pirkti.

Skolintojai tas paskolas ga 
vo geresnėmis sąlygomis, kaip 
kitose kredito įstaigose. Asme 
ninės paskolos buvo išduotos 
716% ir morgičiai 616%. Be to 
Parama asmenines paskolas 
yra apdraudusi ir skolintojui 
mirus jo skolos nejieško nei 
iš palikimo, nei iš žirantų, ją 
apmoka draudimas. Per 10 
metų tokių draudimų gauta 
per 10 tūkstančių dolerių. Tai 
gi, jei Toronto lietuviui reikia 
skolintis, geriausia skolintis sa 
vo kredito kooperatyve Pa 
ramoje.

Be bankinių patarnavimų 
Parama yra naudinga lietu 
viams jos teikiama parama lie 
tuvių mokykloms ir bendrai 
jaunimui. Per 10 metų Para 
ma yra išleidusi aukoms per 
10 tūkstančių dolerių. Be to 
jau dvejus metus Parama ati 
dėjo dalį pelno į specialų fon 
dą, kuris bus panaudotas na 
rių gerovei, kai jame susida 
rys pakankamos lėšos. Per 
dvejus metus į specialų fondą 
įdėta 8,500.00 dolerių. Vienas 
to fondo panaudojimo galimu 
mų yra senelių namai. Bet ta 
tai yra tik privati sugestija. 
Specialaus fondo lėšos bus pa 
naudotos ten, kur visuotinis 
narių susirinkimas atras reika 
linga.

Paramos atsiekimai ir patar 
navimas yra svarbus lietuvių 
kolonijai Toronte ir Toronto 
apylinkėse. Tatai parodo ir 
Paramos augimas. Paramos 
narių šeima didėja ne tik na 
rių skaičiumi (šiemet nuo pra

Lengva pirkti Paverčiami grynais Gera laikyti

Lietuviai advokatai

JŪS GALITE PIRKTI KANADOS 
TAUPYMO LAKŠTUS GRYNAIS 
AR MOKĖDAMI DALIMIS. 
PIRKITE IR TAUPYKITE, AT- 
SKAITYDAMI IŠ ALGOS, BAN
KUOSE, AR PAS INVESTAVIMŲ 
ATSTOVUS, ŠERŲ AGENTUS, 
TRESTŲ AR PASKOLŲ KOMPA
NIJOSE.
JIE GAUNAMI PASKIROMIS SU
MOMIS: $50, $100, $500, $1,000 
IR $ 5,000 IKI $ 10,000 NUSTATY
TOS ASMENIUI SUMOS.
JIE TINKA KIEKVIENAI 
KIŠENEI.

JŪS GALITE KANADOS TAUPY
MO LAKŠTUS BETKADA PA
VERSTI GRYNAIS PILNOJE SU
MOJE IR DAR GAUTI PALŪKA
NAS. KADA PINIGAI JUMS REI
KALINGI, UŽPILDYKITE LAKŠ
TŲ IŠPIRKIMO FORMĄ IR PRI
STATYKITE BANKUI.

JŪS GAUSITE PINIGUS TUOJ 
PAT.

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI
GERESNI NEGU GRYNI PINIGAI.

JŪS GAUNATE KANADOS TAU
PYMO- LAKŠTŲ PALŪKANAS 
KIEKVIENŲ METŲ LAPKRIČIO 
1 D. — 4%% UŽ PIRMUOSIUS 2 
METUS;

5% UŽ SEKANČIUS 6 METUS; IR 
5/2% Už LIKUSIUS 4 METUS, 
GAUDAMI 5.03% VIDURKĮ PA
LŪKANŲ, SUĖJUS PILNAM TER
MINUI.

LAIKE 12 METŲ $ 100 LAKŠTAI 
BUS VERTI $ 160.

A. E. Me KAGUE, Q. G. 
Barrister and Solictor 

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg- 

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE„PARAMA”

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4%% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7 % %.
Už paskolas ir — morgičius — 6%%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje. 
Kasosvalandos:

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną
išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia ir redaguoja: J.. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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NEIMAN, BISSET 
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501 

Res. BE 3-0978

CANADA SAVINGS BONDS/63
džios metų per 9 mėn. narių 
skaičius padidėjo 10%, bet ir 
narių santaupomis, nes per tą 
patį laikotarpį narių indėliai 
padidėjo 14%. Paramai augti 
galimumai toli gražu neišsem 
ti. Dar daug Toronto ir apy 
linkių lietuvių nesinaudoja Pa 
ramos patarnavimais, nors 10 
metų atrodo turėjo užtekti įsi 
tikinti, kad Paramos veikla 
naudinga ir kiekvienam jos na 
riui ir bendrai visiems lietu 
viams, kad ir tolokai gyvenan 
tiems nuo Toronto. Sudburio 
lietuviai, įsteigę Paramos pada 
linį Sudburyje, liudija, kad ir 
300 mylių nuotolis netrukdo 
būti Paramos nariu, jei tik no 
ro ir pasiryžimo bendrai dirbti 
netrūksta.

Parama pasigenda mūsų 
ūkininkų. Simcoe - Delhi ir Til 
Isonburg apylinkių lietuviai 
ūkininkai sudaro gal turtin 
giausią lietuvių koloniją Kana 
doje. Jų įsijungimas į Para 
mos veiklą būtų labai naudin 
gas ir reikalingas. Tiesa, ūki 
ninkai, ypač tabako, reikalingi 
specialių Sezoninių kreditų ir 
dažnai didelėmis sumomis, ta 
čiau šalę Paramos 2 milionų 
dolerių įjungus gal dar didės 
nius ūkininkų išteklius ir bend 
rai paplanavus, manau, būtų 
galima surasti būdas patenkin 
ti specifinius ūkininkų kredito 
reikalus.

Ūkininkų ir bendrai visų 
Toronto ir apylinkių lietuvių 
įsijungimas į Paramos veiklą 
padėtų išspręsti ir daugiau 
mums svarbių ekonominių rei 
kalų, kaip senelių namai, ko 
operatinis draudimas, paliki 
mai ir panašiai. 2 tūkstančiai 
Paramos narių, sunešusių 2 
milijonus dolerių, teįtikina vi 
sus lietuvius nelikti abejingais 
ir neatidėliojant įsijungti į Pa 
ramos narių eiles. Paramoje 
taupymas atneš naudos ne tik 
taupančiam, bet ir visai lietu 
vių kolonijai. Ypatingai džiau 
gtųsi Paramos nariai, jei savo 
tarpe pamatytų gausiau mūsų 
senesnės išeivijos lietuvių. Jų 
gausesnis dalyvavimas patvir 
tintų, kad mes visi lietuviai 
esame tikrai susipratusios tau 
tos sūnūs ir dukros. J. St.

ŽODYNAS ČEMPIONAS...
Atkelta iš 5-to psl.

asmenuotės, o taip pat pateik 
ta daugybė įdomių, žodžių de 
rinių. Keisčiausia, kad žody 
nas padarytas ne iš popieriaus 
ir iš viso neturi puslapių. Tai 
ant specialios medžiagos elekt 
ros krūviu užrašyti atitinkami 
skaičiai, kurie ir reiškia įvai 
rius žodžius..

Atskleiskime paslaptį.

Šiuo žodynu naudosis ne 
žmonės, o elektroninės skaičia 
vimo mašinos. Tai vienas iš 
praktiškų žingsnių, siekiant 
mašinų pagalba versti tekstus 
iš vienos kalbos į kitą.

Amerikiečiai nutarė versti 
bemaž visą tarybinę mokslinę 
literatūrą, tačiau vertėjų stoka 
neleidžia jiems to atlikti. Pa 
dėtį norima ištaisyti vertimo 
mašinomis.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Maurice Couve 

de Murville

csa-15

PADĖKOS
Mūsų penkerių metų vedybų 

sukakties proga suruošusiems 
mums spalio 5 d. netikėtumo 
pobūvį ir apdovanojusiems 
mus vertingomis dovanomis, 
tikrai nuoširdi padėka priklau 
so: E. Apanavičiui, V. Apana 
vičiui, A. Adakauskaitei, Z. 
Čečkauskui, M. A. Garkū 
nams, S. A. Grigaičiams, M. 
Kežinaitytei, J. Kežinaičiui, V. 
Kežinaičiui, B. Krakaičiui, A. 
Krakaičiui, G. J. Krištolai 
čiams, J. Z. Laugaliams, A.
A. Laugaliams, A. Liaukui, E. 
V. Sakams, M. V. Salikliams, 
M. Trečiokienei, O. T. Trečio 
kams, B. J. Tamuliūnams, B.
B. Znotinams, A. R. Zubric 
kams, M. J. Zazeckams.

Nuoširdus ačiū
Danutė ir Juozas Trečiokai.

Kitchener.

LIETUVIŠKOS PROBLE...
Atkelta iš 3-čio psl.

vis žinojo kiekvieną savo gy 
venamosios aplinkos kamputį, 
tuo būdu visad susidurdamas 
su Visuma, su dievais. Žmo 
gaus gyvenimo misija yra 
toks gyvenimo būdas, kame 
kiekviename savo žingsnyje 
žmogus yra gaubiamas šventu 
mo elemento.

Bus daugiau.
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HAMILTON
VAJUS TAUTOS NAMAMS

130-toje savaitėje tepalaiko 
mas Toronto lietuvių. Po $100 
įnešti pažadėjo 5 asmens viso 
$500 ir vajaus rezultatą pake 
lė iki $124,900. Nuoširdžiausia 
padėka buvusiai hamiltonietei 
Lidijai Rževuck-enei, spaudos 
b-vės „Time Press” savinin 
kams Danaičiui ir Sinkevičiui, 
Jonui Margiui, turinčiam vais 
tinę 408 Roncesvalles, Juliui 
Gipui ir Pranui Guobiui.

LN v-bos p-kui St. Bakšiui 
baigėsi savaitgaliai ir jis Toron 
te vėl pradės lankytis tik po 
Naujų Metų. Kas nepaprašyti 
norėtų ir sutiktų padėti Hamil 
tonui, čekius prašome įteikti 
Edv. Kondrotui jo siuvykloje 
1113 Dundts Str. W.

130-TOJE SAVAITĖJE 
vajus davė $300 ir pasiekė $ 
125,200. Torontietis R. Vilim 
brechtas šimtinę, J. Žiogienė 
iš Glen Mayer, Ont., patikino, 
kad prisidėsianti su šimtine, 
pardavusi tabako derlių, D.Sta 
siulis, perimdamas LN sekr. 
pareigas, įnešė trečią šeimos 
šimtinę ir nariu įrašė dukrelę 
Dianą.

J. Mačiulis iš Aylmer, Ont. 
ir S. Jurgelis iš Tillsonburg, 
Ont., po šimtinę, įteikė čekius.

Visiems geriesiems tautie 
čiams, remiantiems L. Namų 
įsigijimą, ačiū!

Nuoširdi padėka A. Jankaus 
kui, važinėjusiam LN reikalais 
tabako augintojų rajone ir ne 
paėmusiam iš LN net už ben 
žiną ir pp. Pargauskams, su 
teikusiems nakvynę. Sk. St.

LN V-BOS POSĖDIS 
įvyko spalio 9 d. Grand Ho 
tel patalpose. V-ba nuolatiniu 
LN sekretoriumi vienbalsiai 
patvirtino Otoną Stasiulį. LN 
adv. J. Kastyk padarė praneši 
mą apie siūlomą paskolą ir pa 
tarė ją priimti. Jis savo prane 
Šime viešai ir oficialiai patvirti 
no, kad jo žiniomis paskola 
Liet. Namams jau buvo asig 
nuo ta apie rugsėjo vidurį, bet 
vienas asmuo sustabdė ją dėl 
to ir dabartinis pasiūlymas raš 
tu Liet. Namams atseisiąs bra 
ngiau, būtent iš 7% 20 metų 
su 614 komisija agentūroms.

V-ba išdiskutavo pasiūlymą 
ir 10-čia balsų, vienam sušilai 
kius, nutarė ją priimti. Dabar 
tik lauksime oficialaus pa 
skolos komitmento. Sk. St.

Alyvos pirkimą 
per LN Kultūros Fondą pra 
tęsė Pr. Sakalas, K. Gudins 
kas ir J. Adomaitis. Už juos 
gauta $15.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
spalio 11d. oro paštu pasiųs 
ta $658. Šias aukas sudėjo: 
Z. Orvido Rėm. Būr. 18 na 

riai už 1962 m. 1 psm. 63,— 
St. Pilipavičiaus Būr. 16 54.---
Br. Grajausko Br. 81 . .42.— 
J. Kežiniačio Br. 17 . .60.— 
St. Bakšio Br. 82 .... 66.— 
St. Pilipavičiaus Br. 16

1962 m. II pusm. . . .54.—

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos;

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

Apatmiai-kojinės-T-marškin.
GP 2-5

Z. Orvido Br. 18..............77.—
Br. GrajauskoBr. 81 ..42.—
J. Mikšio Br. 110 už 1962 m.

I ir II pusm..................168.—
St. Pilipavičiaus surinktos vien

kartinės aukos .... 32.—
Viso $658.— 

Vienkartiniai: A. Obcars 
kis $10, Ev. Reikenis ir St. 
Rukšėnas po $5, J. Paukštys 
$4, D. Prunskutė ir O. Petru 
nienė po $2, A. Gureckas, St. 
Matulionis, VI. Stabingis ir G. 
Vieraitytė - Juodelienė po $1. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū!

Maloniai prašome visus bū 
relių vadovus paspartinti au 
kų rinkimą ir iki š. m. gruo 
džio 1 d. prisiųsti jas St. Bak 
šiui.

Saleziečių lietuviškai gimna 
zijai Italijoje š. m. spalio 11 
d. pasiųsta $180, kuriuos suau 
kojo 3-jų rėm. būrelių nariai: 
Z. Orvido būrelis už 1962 m.

II pusm.......................... $56.—
K. Bungardas (ateit.) $54.— 
Alb. Pilipavičienės (kat. mot.

draugijos) ...... .$70.— 
Viso $ 180.— 

Mumyse vyksta įdomi rai 
da: juodaugiau turtėjame, juo 
daugiau širdys mūsų užsidaro 
į vargą patekusiems. Sk. St.

ŠALPOS FONDUI
aukų vajus jau prasidėjo. Aš 
nepritariu ŠF išsiuntinėtuose 
laiškuose pasakymui: „Kad ir 
maža auka“... Prie dabartinės 
mūsų daugumo ekonominės 
padėties vieno ar dviejų dole 
rių auka šalpai, kada reikėtų 
jau susirūpinti ir Lietuvoje ar 
Sibire vargsantačių tautiečių 
skurdu, nėra auka. Sk. St.
• Paragauskai Sal. ir Pr., spa 
lio 12 d. sukūrė lietuvišką šei 
mą. Ilgiausių ir gražiausių me 
tų!

Kanados Ministeris Pirmi 
ninkas Lester Pearson Kredi 
to Unijų Dienos proga Kana 
dos kredito unijoms atsiuntė 
šitokio turinio sveikinimą:

„Prieš šešiasdešimt metų 
Quebec’o Parlamento reporte 
ris Alphonse Desjardins pro 
vincijos miestelyje Levis pa 
dėjo savo draugams suorgani 
zuoti pirmąją kredito uniją 
šiame kontinente. Šiuo metu 
jo paskelbtais principais yra 
susiorganizavę apie 3 milijo 
nai kanadiečių .

Spalio 17 d. Kanados kre 
dito unijos, kartu su 14 mili 
jonų savo vienminčių JAV, 
švenčia Kredito Unijų Dieną.

Aš ypatingai branginu tuos 
kredito unijų veikėjus, kurie 
šituos savitarpinės pagalbos 
idealus propaguoja naujuose 
pasaulio kraštuose, kurie eko 
nomiškai dar tik pradeda vys 
lytis.

Kredito Unijų nariams Ka 
nadoje aš siunčiu savo nuošir 
džiausius sveikinimus ir linkiu 
jiems geriausios sėkmės jų dar 
buose.“

Lester Pearson, 
Ministeris Pirmininkas.

ir
Kanada turi daug miškų, bet juose kasmet įvyksta ir daug gaisrų, kuriems gesinti naudojami 

lėktuvai, kaip čia matome vieną jų semiantį vandenį.

HITLERIO —- ROZENBERGO PROGRAMOS 
LIETUVOJE
patiektą ūkininkų ir vietovių 
sąrašą prisiųstuosius apgyven 
dinti, reikalui esant naudojant 
ir jėgą. Už pasekmes, gyven 
tojų rimtį ir tvarką buvo atsa 
komingas policijos vadas.

Numatytą dieną ir valandą 
į policijos vado įstaigą iš visų 
apskrities policijos punktų at 
vyko apie šimtas policininkų. 
Jie buvo ginkluoti šautuvais, 
o kai kurie slaptai turėjo nuo 
savus „pistoletus“.

Prieš „įžemintų” 
mintų“ gyventojų 
pajudant iš Utenos 
mo punkto, policijos vadas 
kpt. J. Kazlauskas griežtai pa 
reikalavo apskr. v-ką lt. J. Žu 
ką gauti iš Panevėžio apygar 
dos komisaro įsakymą raštu. 
Komisaras įsakymą raštu duo 
ti griežtai atsisakė, motyvuo 
damas, kad to nereikia, užten 
ka įsakymo žodžiu.

Nacių valdžia už lietuviškų 
ūkių vagystę, žmonių kančias 
ir ašaras nenorėjo atsakomy 
bės prisiimti sau, kad kartais 
turėtų pasiaiškinimą, kad lie 
tuviai — tai darė patys.

Kpt. J. Kazlauskas žodinį 
įsakymą vykdyti atsisakė, pa 
reikšdamas — 
tuvio iš gimtų 
atsakomingas 
rankų lietuvio 
mis nesuterš“.
bė ir žandarmerija pasišiaušė, 
kaip ežys, nes jiems buvo ne 
suprantama, kaip lietuvis gali 
išdrįsti nevykdyti jų įsakymų. 
Apskr. v-kas J. Žukas, žandar 
merijai pageidaujant, pagrąsi 
no polic. vadą areštuoti ir per 
duoti kariuomenės teismui.

Pavojaus valandą polic. va 
do J. Kazlausko apsaugą sava 
noriškai perėmė iš valsčių su 
šauktieji policininkai. Jie norė 
jo areštuoti ir J. Žuką, bet 
jam pasislėpus vokiečių žan 
darmerijos būstinėje, paliko jį 
ramybėje.

Įsikarščiavusi Lietuvos poli 
cija labai sąžiningai 2 dienas 
saugojo kpt. Kazlausko na 
mus. Po to nacių vadovybė ir 
žandarmerija aprimo ir tik dėl 
jiems patiems žinomų priežas 
čių vado areštuoti nebandė.

Matyti, nenorint kelti žmo 
nėse didesnio nepasitenkinimo, 
policijos vadas kpt. Kazlaus 
kas buvo perkeltas į Raseinių 
apskritį. Ūkininkų „įgyvendi 
nimą ir išgyvendinimą” atliko 
vokiečių žandarmerija.

Utenos miesto gyventojai, 
kpt. Kazlauską iškilmingai iš 
leido į naują „tarnybos“ vietą. 
O apskr. v-ką lt. J. Žuką už 
pataikavimą okupantams puo

VYKDYMAS
Patrankos — vietoje svies 

to, žaibinis karas ir jo pirmų 
jų dienų sėkmė vokiečiams su 
kėlė „viršžmogišką“ galvose 
ną, kad jų tauta esanti prana 
šesnė už kitas. Tą viešai skel 
bė.

Vietoje Pabaltijo atsirado 
„Ostland“, prižiūrimas nacių 
partijos teoretiko Rosenbergo, 
vykdant rasės gryninimo teori

Pabaltijo valstybės turtin 
gos, žemės geros. Vokietija 
perpildyta gyventojais, be to 
pramonės kraštas, todėl visą 
laiką jautė trūkumą maisto, o 
karo laiku padėtis pasidarė ka 
tastrofiška. Pagal Hitlerio - 
- Rosenbergo planą Pabaltijo 
tautų žmonės, vokiečiams ka 
ra laimėjus, turėjo būti iškelti 
ir apgyvendinti tolimuose Ru 
sijos plotuose, o į jų vietą at 
kelti „grynosios rasės“ atsto 
vai, pasižymėję SS ir partijos 
nariai.

Dar karui tebesitęsiant ir ne 
žinant pergalės rezultatų, šis 
planas jau pradėtas vykdyti. 
Iš geresnių ūkių pasienio gy 
ventojai, neleidžiant nieko pa 
siimti, buvo iškeldinami, o į 
jų vietas (ūkius) atkelti nacių 
numatyti asmenys. Pradėta 
nuo Lietuvos - Vokietijos pa 
sienio, o vėliau akcija perkel 
ta į vidurio Lietuvos rajonus. 
Taip prasidėjo gyventojų mai 
šymas. Į Utenos apskritį atve 
žė lietuvių šeimų iš Vokietijos 
pasienio, vokiečių ir kitokių to 
limesniam įgyvendinimui.

Į kurias vietoves, į kuriuos 
ūkius ---- Panevėžio komisaras
Gewecke numatė iš anksto. 
Tie asmenys iš Utenos apskri 
ties paskirstymo punkto ture 
jo būti siunčiami į valsčius ir 
policijos priežiūroje įgyven 
dinti, išmetant iš ūkių lietu 
vius.
Ūkininkų „įgyvendinimo ir iš 

gyvendinimo“ ceremonijas at 
likti komisariatas pavedė1 tuo 
laiku ėjusiam apskr. v-ko pa 
reigas Itn. J. Žukui, paimant į 
pagalbą valsčiaus viršaičius ir 
apskrities policiją.

Apskrities policijos vadui 
kpt. J. Kazlauskui įsakė su 
kviesti iš visų policijos punktų 
po keletą policininkų ir pagal

JUOZAS AUDĖNAS

ir ,,nuže 
procesijai 
paskirsty

„lietuvis už lie 
namų mėtymą 
nebus ir savo 

krauju ir ašaro 
Nacių vadovy

Ekonomistas
Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y. 

lė pogrindžio spauda: „Į Lais 
vę“, „Nepriklausoma Lietu 
ve“, „Lietuvos Judas“, ir kt.

...Pusmečiui praslinkus, vie 
tiniams įvykiams aprimus, tik 
tolimoje rytų pusėje dusliam 
patrankų trenksmui girdintis, 
Utenos apskr. v-kas J. Žukas, 

jas, atvyko į Šimonių girią, 
Anykščių valse., Andrioniškio 
rajone pamedžioti. Andrioniš 
kio bažnytkaimyje susirinko 
grupė medžiotojų. Be apskr. 
v-ko, dar dalyvavo Anykščių 
valse, ir policijos atstovų, sve 
čių ir kt. Saulei kepinant, Šve 
ntosios smėlėtų krantų smaluo 
tuose pušynuose ramiai me 
džiojo.

Laputė vištienos pririetus ir 
tiek palikus, kad antri būt pie 
tūs, po kelmu užsnūdo... ir ne 
pajuto, kaip įsilinksminusių 
medžiotojų būrys ją užklupo. 
Pirmenybė, žinoma, apskr. vii? 
šininkui. Šūvis... nors ir gudri, 
bet kulka perskrodė ruduosius 
laputės kailinėlius. Krinta... 
keliasi... bėga, J. Žukas vejasi 
norėdamas pribaigti. Antras 
šūvis jaunų gražių pušaičių 
krūmuose ir... vietoje lapės, 
peršauta krūtine krinta J. Žu 
kas.

Mėnesiui praslinkus, pogrin 
džio laikraštis „Į Laisvę“ ra 
šė; — Šiauliuose A. Kimeris, 
Utenoje J. Žukas ir Raseinių© 
se pulk. Pečiulis daugiau lie 
tuviškiems reikalams jau nebe 
kenks. .

Žmogus, kuris tikrai nusipel 
nė lietuviškos pagarbos — 
kpt. J. Kazlauskas, toli nuo tė 
vynės, Chicagos mieste, prieš 
keletą metų apleido pasaulį---
mirė. J. Kručas.

NUTEISTAS BUVĘS 
PARTIZANAS

„Tiesa” (rugs. 21 nr. 222) 
skelbia, kad vadinamas „Lie 
tuvos TSR Augščiausias Teis 
mas” išvažiuojamajame posė 
dyje Kaišedoryse nuteisė Stasį 
Šimanską 12 metų kalėti. Jo 
nusikaltimas — išsigėręs ir pa 
degęs mokyklą. Mes nežino 
me visų nusikaltimo aplinky 
bių, tačiau iš „Tiesos“ aprašy 
mo aiškėja, kad bent iš dalies 
norėta nuteistajam atkeršyti 
už praeitį. Joje Šimanskui pri 
kišama Šaulių S-gos uniforma 
ir svarbiausia — partizanavi 
mas kun. Rudžionio vadovau 
jamuose būriuose. Iš aprašy 
mo taip pat matyti, kad Ši 
manskas greičiausiai iš neapy 
kantos bolševikinei santvarkai 
bus padegęs mokyklą. Visa 
tai tariamąjį kriminalistinį nu 
sikaltėlį rodo esant taurų lie 
tuvį patriotą. Šimansko nutei 
simas dar kartą paliudija, ko 
verta amnestija, partijos malo 
ne suteikta buvusiems partiza 
nams. Tai tokia yra okupaci 
nė partizanų amnestija. E.

PATIKSLINIMAS
33-me N. L-vos numeryje 

buvo įdėtas straipsnelis „N. L. 
skolininkų reikalu“, kuris at 
kreipė dėmesį tų asmenų, ku 
rie jautėsi neatsilyginę N. L. 
Administracijai už laikraščio 
patarnavimus, jau praėjusiais 
laikais.

Tenka pasidžiaugti, kad ne 
maža dalis tų skolininkų po to 
atsilygino visai, arba bent dali 
nai. Kantriai laukiama dar 
delsiančiųjų, nes Spaudos Ben 
drovė „Nepriklausoma Lietu 
va” vengia imtis griežtesnių 
priemonių, kaip tą daro kitos 
Kanados įmonės, kurios net 
skelbia skolininkų pavardes 
viešai spaudoje.

Tenka tačiau apgailestauti, 
kad dėl minėto atsišaukimo įv 
yko tūlas nesusipratimas. Kai 
atsišaukimas taikomas biznio 
srities reikalams, kai kurie N 
L skaitytojai neatkreipė dėme 
šio į šią detalę ir pamanė, kad 
tai liečia užsilikusios NL laik 
raščio prenumeratos reikalus.

Taigi reikia patikslinti, kad 
šis senų skolų atsilyginimo pri 
minimas yra daromas Spau 
dos Bendrovės „Nepriklauso 
ma Lietuva“ ir liečia įvairius 
patarnavimus, susietus su biz 
nio reikalais. N. L-vos gi laik 
raščio prenumeratos reikalus 
tvarko NL Administracija, ku 
ri tam tikrais laikotarpiais skai 
tytojams primena užmirštamas 
mokėjimo datas.

Suminėtu straipsneliu NL fi
ves Valdyba kreipėsi į senus 
skolininkus ir kvietė juos atsily 
ginti senas skolas už įvairius 
patarnavimus, bet ne prenume 
ratos reikalu, kas yra visai at 
skiras reikalas.

Pr. Paukštaitis
Spaud. B-vės NL V-bos narys

KANADIEČIAI PASI...

Atkelta iš 2-ro psi.

koplyčią Vašingtono Baziliko 
j e — labjau išpopuliarintume 
Vilnių, Lietuvą šiame kontine 
nte ir efektingiau galėtumėm 
atremti slavų įtaką ir jųjų už 
maskuotus kėslus Lietuvoje, 
Vatikane ir pasaulyje.

4. Aušros Vartai, šalia Di 
džiosios Lietuvos, turi nepa 
prastos reikšmės ir įtakos ry 
tų ir pietvakarių Lietuvos Šri 
čių žmonėms tiek religine, 
tiek tautine plotme.

5. Ką beapleistumėm Vii
niuje: Aušros Vartus, Šv. Ka 
zimiero karstą, Vytauto Di 
džiojo palaikus ar Basanavi 
čiaus kapą---  mes lietuviai pa
sirašome patys sau pralaimėji 
mą religiniame ir tautiniame 
kovos lauke, ir kapituliuoja 
me mūsų pagrindiniame ko 
vos avanposte ---- Vilniuje —
Gedimino mieste ir Lietuvos 
amžinoje sostinėje, iš jos, kaip 
ir šiuo atveju, pasitraukdami 
be „mūšio“ ir savo laisva va 
lia.

Pro memoria pasirašę yra 
VKL S-gos Centro Valdybos 
nariai, JAV ir Kanados VKL 
S-gos Krašto Valdybų nariai, 
JAV ir Kanados VKL S-gos 
skyrių valdybos ir delegacijos 
atstovai: prof. St. Dirmantas, 
prof. V. Biržiška, Adomas 
Varnas, inž. A. Stankus, K. ir 
Br. Laurinavičiai, J. Valys, A. 
Petkauskas, A. Dundulis, K. 
Cicėnas, J. Vinciūnas ir kiti.

Prie pro memories prijung 
tame lydraštyje buvo prašo 
ma duoti atsakymas. Išsiunti 
nėta 1963 m. rugpjūčio 6 d., 
bet iki šiol dar jokio atsakymo 
nesulaukta.

Nežiūrint, kad už Aušros 
Vartus pasisakymus dalis lietu 
viškos spaudos netalpina, ta 
čiau lietuvių tarpe šis reikalas 
darosi vis opesnis ir plačiau ir 
daugiau pradeda reikšti savo 
susirūpinimą.

1963 m. spalio 12 ir 13 d. 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Krašto Tarybos Antroje 
sesijoje, įvykusioje St. Cathari 
nes, Ont. mieste, buvo iškeltas 
irgi šis klausimas ir, kaipo vi 
sų lietuvių bendras reikalas, se 
sijos svarstomas ir didelės dau 
gumos pasisakyta už Aušros 
Vartus. Tuo reikalu sesija nu 
tarė J. E. Vysk. V. Brizgiui 
pasiųsti raštą, prašant pakeisti 
koplyčios vardą iš Šiluvos į 
Vilniaus „Aušros Vartų“ Die 
vo Motinos, j. d.
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MONTREAL HAMILTON
DĖMESIO MONTREALIO RENKAMAS KLB SOLIDA 

JAUNIMUI RŪMO MOKESTIS
„GY V AT AR AS” PRADEDA NAUJUS DARBO 

METUS.

Sk. Vyčių Tautinių Šokių 
Grupė jau pradėjo naują dar 
bo sezoną. Jos vadovai šia pro 
ga kreipiasi į Montrealio ir 
apylinkių jaunimą ir kviečia 
jungtis į šį gražų šokėjų sam 
būrį. Mergaitės ir berniukai 
prašomi neatidėliojant ateiti į 
repeticijas, kurios vyksta kas 
trečiadienį (vėliau gal bus pa 
keista į penktadienį) nuo 7 iki 
9 vai., 4249 Bern St. mokyk 
los žemutinėje salėje. Taipogi 
jaunuoliai-ės, groją akordeo 
nais ir norį priklausyti šokėjų 
grupei, visuomet mielai priima 
mi,

Šokėjų tėvai prašomi suda 
ryti palankias sąlygas, kad 
kuo didesnis būrys jaunimo 
galėtų dalyvauti repeticijose. 
Daugiau informacijų galima 
gauti paskambinus Alvyrai Mi 
kalajūnaitei WE 3-2055, arba 
J. Piečaičiui RA 5-3482.

Į PASAULINĘ PARODĄ,
kuri 1964 metais bus New Yor 
ke, jau užsirašė dalyvauti A V 
choras ir skautų šokėjai, nes 
parodoje bus speciali lietuvių 
diena, kurios metu įvyks lietu 
vių dainų ir šokių šventė.

MONTREALIS RUOŠIASI 
ŽIEMOS KARNAVALUI,

kuris įvyks 1964 m. sausio 11, 
vasario 11 tarpe. Jau išrinkta 
„Miss International Winter 
Carnival” egiptietė Lilian Sar 
da, viena iš 57 kandidačių. 
Sarda kalba 5 kalbom, narė 
Montrealio simfoninio orkest 
ro ir universiteto choro .

MOKINIŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

kurį šaukia Mokyklų Tėvų ko 
mitetas, įvyks Aušros Vartų 
mokykloje šį šeštadienį, spa 
lio 26 d. : 8 vai. ryto Vinco 
Kudrikos vardo mokykloje ir 
taip pat šį šeštadienį, spalio 
26 d., bet 11 vai. 30 min. 
Dandurand gatvės mokykloje. 
Susirinkimai labai svarbūs ir vi 
sų vaikų lankančių šeštadieni 
nes, tėvai prašomi susirinkti 
punktualiai visi.

Tėvų Komitetas.
„NEPR. LIETUVOS” B-VĖS 
valdybos posėdis šaukiamas šj 
penktadienį, spalio 25 d., 7.30 
vai. vakaro.

LIETUVIŠKOS STOVYK 
LAVIETĖS KLAUSIMU

p. Rudinsko iniciatyva buvo 
sušauktas susirinkimas, kuris 
klausimą praplėtė iš vienų 
skautų vietos stovyklai į bend 
rai Montrealio lietuvių ban 
dant suburti Bendruomenę, 
šaulius, skautus ir, galimas da 
lykas, parapijas, jeigu jos jun 
gtųsi į tokį sambūrį, kuris vasa 
ros stovyklai vietą rūpintųsi 
platesniu mastu. Susirinkimas 
taip ir nusistatė, nutaręs pada 
ryti minėtų vienetų atstovų su 
sirinkimą.

Stovyklos klausimas svar
bus. Stovykla reikalinga, būti 
na ir bendromis jėgomis įma 
noma.

ŽIEMOS LAIKAS, 
pradedamas šią savaitę, iš šeš 
tadienio j sekmadienį, 12 vai. 
naktyje, atsukami laikrodžiai 
1 valandą atgal.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir n _ n 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

•4 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Nuo spalio 27 d. KLB Mont 
realio apylinkės Seimelio Prezi 
diumas pradeda aktyvų solida 

rūmo mokesčio rinki 
mą. Todėl visi Montrealio lietu 
viai maloniai prašomi atkreipti 
ypatingą dėmesį ir atlikti tauti 
nio solidarumo pareigą. Šis mo 
kestis yra pagrindinis K. L. fi
nes ramstis, jos šakotai lietuvy 

bės išlaikymo veiklai.
Tad neatsisakykite tai pada 

ryti, kada prie jūsų prieis solida 
rūmo mokesčio rinkėjas ir pa 
prašys tą pareigą atlikti.

Jūsų patogumui Montrealio 
lietuvių kredito unijos banko 
,,Litas” vadovybė sutiko, pagal 
kiekvieno nario asmeninį sutiki 
mą, KLB solidarumo mokestį 
priimti ir pervesti į KLB Mont 
realio Apylinkės Seimelio Pre 
zidiumo einamąją sąskaitą.

Seimelio Prezidiumas.
B. JUŠKEVIČIŪTĖ-MILLEH
prieš trejus metus gavusi uni 
versitetinį B. Bs. laipsnį, moky 
tojavo. Dabar, spalio 18 die 
ną, Montrealio universitetas 
jai įteikė mokytojos diplomą. 
Tai jau antras B. Juškevičiūtės 
-Miller bakalauratas. B. Juške 
vičiūtė - Miller jau treti metai 
mokytojauja College, kur dės 
to fizikos ir chemijos kursą. 
Sveikiname diplomuotą moky 
toją ir linkime sėkmės.

K. L. K. MOTERŲ
dr-jos narių susirinkimas įvy 
kęs praėjusį šeštadienį, buvo 
gausus ir įdomus. Susirinki 
man atsilankė apie pusšimtis
narių ir viešnių.

Kun. Tėvas L. Zaremba S. 
J. skaitė paskaitą, tema ,,Die 
vo jieškojimas“. Paskaita bu 
vo įdomi ir turininga, už ką su 
sirinkusios prelegentui yra la 
bai dėkingos.
• Leknickienė Marija, žino 
moji mūsų visuomenininke, 
penktadienį turėjo operaciją ir 
gyodsi Victoria ligoninėje.
• Morkūnas Antanas buvo su 
sirgęs ir gydėsi ligoninėje, bet 
dabar jau pasveikęs ir pradėjo 
dirbti.
• Kapočius Juozas, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, su 
žmona ir dukra savaitgalį pra 
leido Montrealy, kur lankė sa 
vo bičiulius ir pažįstamus. Ta 
proga J. Kapočius, lydimas J. 
Gražio, apsilankė NL redakci 
joje ir čia turėjo pasikalbėji 
mą Lietuvių Enciklopedijos ir 
angliškosios jos laidos klausi 
mais. Pasikalbėjimas bus pa 
skelbtas vėliau. J. Kapočius 
domėjosi NL spaustuve.
• Butkevičiui Pranui darbovie 
tėję sužeista koja.

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTO JA

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL, D. 
4 Notre Dame St. E.

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur 

LaSalle. DO 6 1570

Norėdami, kad kuo didesnio 
skaičius jaunimo turėtų galimy 
bę mokytis tautinių šokių, nu 
tarėme dirbti trimis grupėmis: 
suaugusiųjų, moksleivių ir vai 
kų-

Jaunimo grupei (nuo 13 iki 
15 m. amžiaus) sutiko vado 
vauti Nijolė Stanaitytė. Vaikų

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
Mažojo A. V. parapijos Baž 

nyčios komiteto posėdis šau 
kiamas penktadienį, spalio 25 
dieną 7 vai. vakaro klebonijo 
je.

Kortų vakaras, kurį organi 
zuoja šv. Onos draugija, įvy 
ks šeštadienį, spalio 26 d., 8 v. 
vak. parapijos salėje. Visi ma 
loniai kviečiami dalyvauti.

J. Vaznelj išgirsite lapkričio 
16 dieną Aušros Vartų parapi 
jos salėje. Parengimas ruošia 
mas parapijos naudai.

Bažnyčios Fondui aukojo 
K. ir K. Jasučiai, J. Meliaus 
kas, J. Žemaitis.

Kalėdojimas: Klebonas, La 
Salle antradienį: 1 Avė. nr. 
29—65 ; trečiadienį 1 Avė. nr. 
170 — 344, ketvirtad. 2 ir 3 
Avė., šeštad. 4—5 Avė. Kun. 
Zaremba: antrad. Dorval, tre 
čiadienį Montreal W. ; ketvir 
tadienį Westmount; šeštadienį 
pradės lankyti pačiame Ment 
realio mieste gyvenančius.

Suaukota praėjusio sekma 
dienio rinkliavoje $199.50.

N. M. P. SESELIŲ NAUDAI 
BAZARAS

lapkričio 3 d. jau artėja. Gau 
sėja fantai ir aukos, skiriamos 
šiam reikalui. Nuoširdžios pa 
ramos seselės susilaukė iš mū 
sų dailininkų. Dail. V. Remei 
ka bazarui jau paaukojo labai 
vertingą paveikslą, o dailinin 
kai Bukauskas ir Vazalinskas 
pažadėjo po paveikslą laiku 
pristatyti. Tai graži proga ba 
zaran atsilankiusiems įsigyti sa. 
vii dailininkų paveikslų. Lau 
kiame, kad dar ir daugiau tau 
tiečių prisidės prie bazaro pa 
rengimo. Aukos prašomos per 
duoti rink.jams arba tiesiai pri 
statyti į vienuolyną.

Rėmėjų Būrelio Valdyba.
VERDI „REQUIEM” 

MONTREALY
Sekantį pirmadineį, spalio 

28 dieną 8.30 vai. vak., nau 
jame teatre, Place des Arts, 
Montrealio simfoninis orkest 
ras, vedamas dirigento Z. Me 
hta, išpildys Guseppe Verdi 
Requiem”. Be simfoninio or 
kestro išpildyme dalyvauja du 
chorai — Montrealio universi 
teto studentų vedamas F. Gra 
ton ir Muzikinio jaunimo cho 
ras, vedamas M. Laurecelle. 
Solistais bus: sopranas Ph. 
Curtin iš New Yorko miesto 
operos ir bosas W. Kreppel iš 
Berlyno ir Vienos valstyibnių 
operų. Bilietai po 5 ir 6 dol.

© Urbonaitė Eugenija, kaip 
modeliuotoja, įmonės koman 
diruota į Europos didmiesčius 
susipažinti su Europos apran 
gos modeliais.

I G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURčINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882. 

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITĄ S”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,25%. * Už asmenines paskolas imama j

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko- i 
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai.; darbo dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius 

ir šeštadieniais.
Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

grupei (nuo 7 iki 12 m.) va 
dovaus Lina Verbickaitė.

Į visas tris grupes naujų na 
rių registracija įvyks trečiadie 
nį — spalio mėn. 30 d., 7 v. 
vak., Aušros Vartų parapijos 
salėje.

G. Breichmanienė.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
40 valandų atlaidai prade 

darni penktadienio rytą 7.30. 
Penktadienio ir šeštadienio va 
karą 8 vai. bus pamokslas, mi 
šios ir išpažintys, sekmadienį 
11 vai. uždarymas, iškilminga 
suma ir procesija. Sumos metu 
giedos sol. A. Paškevičienė.

Bazarui parapijiečiai prašo 
mi paruošti dovanų ir grąžinti 
loterijos biletus.

Parapijiečių lankymas bus 
pradėtas spalio 28 dieną. Atei 
nančią savaitę bus pranešta 
tiksliai laikas ir lankymo vie 
ta.

Pp. Šimonėlių išleistuvės 
įvypo parap. salėje šeštadienį. 
Dalyvavo apie 250 žmoiių. Iš 
leistuvės buvo labai gražios. 
Kas ypač įdomu, kad į Šias iš 
leistuves susirinko daugiausia 
vyresnės ateivijos žmonių.

ANTROJI LIETUVIŠKOJI
RADIO VALANDĖLĖ

ne daug kuo skyrėsi nuo pir 
mosios. Tebuvo muzika ir skel 
bimai. Lietuviškai valandėlei 
to būtu permaža. Tegul ,,Tėv.
Žiburiai” užantspaudavo, kad 
tokia kryptis yra gera, NL ki 
taip į reikalą žiūri ir štai dėl 
ko: Jeigu valandėlė lietuviška, 
tai ji ir turėtų būti lietuviška ir 
be muzikos ji turėtų turėti dar 
lietuviškoje gyvenimo aptari 
mą, žinių, pirmiausia. Pav., 
prieš pirmąją valandėlę buvo 
pasiruošimas KLB Kr. Tary 
bos suvažiavimui. Verta būtų 
tai suminėti. Dabar tas suvažia 
vimas jau yra praėjęs. Ir gi 
verta buvo tai suminėti ir pa 
sakyti, kas ten buvo svarbes 
nio. Tai tiktai vienas pavyz 
dys. Galėtų būti ir šiek tiek ži 
nių iš Montrealio lietuvių gy 
venimo. Praskaidrinta nors ir 
trumpomis, nors ir nedaugeliu 
žinių, valandėlė būtų įvairės 
nė ir naudingesnė. Yra gi ir 
kultūrinių ir bendruomeninių 
žinių ir jaunimo klausimai. Jei 
gu visai tai rastų valandėlėje 
atspindį, valandėlė būtų d'au 
giau lietuviška ir skatintų bur 
tis į lietuvišką būrį ir tuos lie 
tuvius, kurie šiaip jau jo šąli 
naši, ypač tuos, kurie ir laik 
raščių neskaito. Tai lengva bu 
vo padaryti ir dabar sakysime 
panaudojus tą laiką, kuris pa 
naudotas Baravykaitės šlage 
riui. Nauda iš to būtų, o muzi 
kai jokio nuostolio. Bet, žino 
ma, L. Stankevičius yra tos va 
landėlės savininkas ir jo reika 
las yra tvarkyti taip, kaip jam
patinka ir šie samprotavimai 
yra tiktai mūsų pageidavimai. 
Norisi viltis, kad L. Stankevi

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

ŠOKĖJŲ „GINTARAS” 
GRUPĖ,

vedama p. Turutos, pradėjo 
darbą. Grupė turi visą eilę už 
sakymų — Toronte, Clevelan 
de, Detroite ir ruošiasi daly 
vauti Pasaulinėje paradoje 
1964 m. New Yorke, kur lie 
tuviai turės dainos ir šokio šv 
entę. Grupė laukia papildymo 
iš jaunimo gretų. Mergaitės 
kviečiamos susižinoti su G. 
Rinkūnaite, tel. : LE 5-9397, 
berniukai su J. Karasieju, tel. 
LE 3-8733.

KLB SOLIDARUMO
ĮNAŠO VAJUS

Toronte skelbiamas dabar. 
Rinkėjai lankysis namuose ir 
rinks prie bažnyčių. Tautiečiai 
kviečiami solidarumo pareigą 
---- 2 dol. įmokėti, nes tai yra 
vienintelė Bendruomenės pasi 
laikymo pajama.

TAUTOS FONDO VAJUS
taip pat dabar vykdomas To 
ronte. Šis vajus neįpareigoja 
kokios nustatytos sumos, bet 
tautiečiai kviečiami aukoti pa 
gal galimybę, nes pasunkėjus 
tarptautinei politinei būsenai, 
šios aukos yra nepaprastai sva 
rbios, ypač informacijos reika 
lams.

„DAINOS“ SAMBŪRIS
po vasaros atostogų tęsia dar 
bą. Susirinkimas įvyks šį sek 
madienį spalio 27 d. 3 vai. po 
pietų pas V. Rasiūnienę, 162 
Exbury. Jau gauta salė 1964 
m. gegužės 2 d. Kartūno ba 
liui pas pranciškonus, o lote 
rija įvyks Lietuvių namų salė 
je šio gruodžio mėn. 6 d. Lau 
kiami fantai.

„VERSLO“ SĄJUNGA
atnaujina savo veiklą ir kiek 
vieną penktadienį 8 vai. vaka 
ro Lietuvių namuose ruošia 
pranešimų ir diskusijų valandė 
les.

„VYČIO” ŽINIOS
— Bendras balius su SLA 

236 kuopa spalio 26 d. Pro
gramą išpildys tautinių šokių 
grupė „Gintaras“. Tai bus pir 
mas ir bendras balius, jb.

čius, radęs jėgų, pasiryžimo ir 
sugebėjimų pradėti valandėlę, 
kurios daugumas Montrealio 
lietuvių pageidauja ir laukė, 
bet nesugebėjo realizuoti, — 
ras ir progreso galimybių.

Tuo tenka pasitikėti ir 
pakartotinai jam palinkėti sėk 
mės ir ištvermės, kurios jam, 
žinoma, reikia nemažai, nes ra 
dio valandėlei vesti daug ko 
reikia.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate 
Board Nariai

3907 Rosemont Blvd.
Tel. 722-2472

Namai, žemė, paskolos.
A. Gražys — .... 739 - 9328 
P. Jasutis — .... LA 2-7879 
M. Roth —............RE 7-9353

ROYAL GLOBE
LONDON - LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
360 St. James St. W.

Telef.: VI 4-2041.
yra atstovaujamos:

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722 2472

Mūsų darbą visuomet galite 
pasitikrinti centre: — 

Automobiliai
— Mr. G. Lamoureux-Supt.
Pastatai
— Mr. P. Dale-Supt.
Residenciniai
----Mr. F. R. Olsen-Supt.
Nuostoliu apmokėjimas
--- Mr. M. McDuff-Spt.
Inspektorius
— Mr. K. Tambling
B-vės Asst. Manager
— Mr. P. Chicoine
B-vėS Gen. Manager
_ Mr. S. Allard

Lite s-tos No. D-752.
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' Dr. P. MORKIS |

DANTŲ GYDYTOJAS | 

Vakarais ir šeštadieniais ? 
pagal susitarimą. 7

(1082 Bloor W., Toronto) £
(į rytus nuo Dufferin Str )£Raštinė: LE 4-4451. A

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kristaus Karaliaus šventės 
proga, šį sekmadienį daromas 
tradicinis Kristaus Karaliaus 
minėjimas. Visi maloniai kvie 
čiami gausiai dalyvauti.

Šią savaitę lankomi parapi 
jiečiai Downsview mieste ir 
taip pat baigiami lankyti Etobi 
coke ir Islington miestai.

Raginame visus fantais ir au 
komis prisidėti prie Skautų Ba 
zaro, kuris bus mūsų par. sa 
Įėję lapkr. 9 d. Prisidėkime, 
nes jų stovyklavietė dar dide 
lėse skolose.

Lietuviškos šeimos teismas 
įvyks mūsų salėje gruodžio 1 
d. Teismo procese dalyvaus 
net 20 asmenų.

Lapkr. 2 d., šešt., 6.30 v. 
vak. mūsų salėje statomas vai 
dinimas Andersono pasakos. 
Vaidina Hamiltono teatras Au 
kuras.

Draugiškose rungtynėse Au 
šros mergaitės nugalėjo St. Ba 
sils Anglican 70x9. Žaidė: Sa 
pijonytė 1, Čeponkutė, Bilky 
tė 26, Kalvaitytė 13. Romano 
vaite 18, Narušytė 2, Starkuty 
tė 8 ir Kvederaitė 2.

Krepšinio ir stalo teniso tre 
niruotės vyksta sekančia tvar 
ka: pirm, ir trečiad. berniuk. ; 
antrad. ir ketvirtad. mergait. 
Mergaitėm ir jaunučiams treni 
ruotes praveda žinomas trene 
ris Stasys Ginčiauskas.

Toronto miesto lygose žais 
4 mergaičių ir 7—8 berniukų 
krepšinio komandos. Kiekvie 
nai komandai šalia trenerio 
yra reikalingas 1 ar 2 globėjai. 
Tėveliai ir visi, kurie rūpinasi 
mūsų jaunimu, prašomi į pa 
gelbą.

Hamiltono Teatras Auku 
ras, vadov. aktorės Elenos 
Dauguvietytės - Kudabienės, 
lapkričio 2 d., 6.30 v. v. Prisi 
kėlimo salėje stato vaidinimą 
Andersono Pasakas. Vaidini 
mas tinka suaugusiems ir jau 
nimui.

c 1
NUKENTĖJO PROF. DR. 

PAVILANIO NAMAI
įvykus Beaconsfield gatvėje, 
vis-a-vis pp. Pavilanių namų, 
propano dujų sprogimui, ku 
ris sugriovė kelis namus ir už 
mušė 3 asmenis, vienas jų Mc 
Gili universiteto profesorius.

Pp. Pavilanių namams iš 
mušti visi langai, sienos priva 
rytos nuo sudaužytų langų stik 
lų. Namas prieš tai tik ką bu 
vo atremontuotas. Laimei pp. 
Pavilaniai sprogimo metu bu 
vo išvykę pas pp. Bučinskus į 
Grand Mere, P. Q.

• P. p. Milašių duktė Lilija, 
prieš metus ištekėjusi už McLe 
od į Detroitą, kur turėjo „Em 
pire Accordian Mfrs. Inc.,,biz 
nį, dabar atsikėlė gyventi Mo 
ntrealin ir šį biznį atidarė Dor 
vai. Naujieji montrealiečiai šio 
mis dienomis kuriam laikui iš 
skrenda į Euorpą.

REIKALINGOS 
SIUVĖJOS (OPERATORS) 

su patyrimu moteriškoms 
suknelėms.

Geras atlyginimas. Pastovus 
darbas. Puikios darbo sąlygos. 
Teirautis adresu: 6240 Drolet.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla

LOTAI ANT EŽERO 
kranto, 43 mylios nuo Montre 
alio 16 modelių architekto 
planuotų vasarnamių. Vasar 
namių kaina nuo 1,750 ir aukš 
čiau. Be to investavimui žemė 
St. Hubert, netoli St. Helen 
selos (1967 metų Pasaulinės 

parodos vieta).
Telef. 727-8601 ir VI 4-9254. 
Adresas: 6988—16 Avė, 

Rosemount.
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