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Didžiuliai mokslo laimėjimai Lietuvių gyvenimo faktai
PIRMASIS APSIJUNGUSIO VLIKO TARYBOS 

POSĖDIS• NAUJI REIKALAVIMAI LAISVĖS PABALTIJUI
• NAUJA MOKSLO SRITYJE REVOLIUCIJA
® GOLDWATERIS STIPRIAI PUOLA JOHNSONĄ
• POPIEŽIUS ATVYKS MONTREALIO PARODON
• VIETNAMAS PRADEDA ATSIGAUTI
• REIKŠMINGI VATIKANO SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI
JAV prezidento rinkimų 

kova ir jos eigoje iškylą įvai
rūs klausimai stelbė visus ki
tus praėjusios savaitės fak
tus bei įvykius. Šiems JAV 
prezidento rinkimams, atro
do, sutelkta daug veiksmin
gumo. Ši kartą kova vyksta 
tarp abiejų kandidatų, be
veik neįsimaišant į ją pagelbi 
ninkams. Vyksta tiesioginė

JOHNSONO KOVA SU 
GOLDWATERIU, 

kuris stipriai puola Johnsoną, 
rasdamas ir iškeldamas kiek
vieną dieną vis naujų kaltini
mų.

Goldwater, reikia pasaky
ti, moka pulti ir Johnsoną 
spaudžia labai stipriai ir neat 
laidžiai.

Johnsonas, beveik visą lai
ką tiktai ginasi ir mažai Gold 
waterį puola.

DEMOKRATAMS 
KALTINIMAS: 

pasiduodama komunistams: 
demokratai padeda komunis
tams, kurie yra didžiausi 
priešai ir JAV laisvės duob
kasiai; užmiršta, kad Chruš
čiovas pasisakė Ameriką pa
laidosiąs.

Negalima nepripažinti, kad 
šiuose kaltinimuose yra daug 
tiesos. Nelengva šituos kalti 
nimus nuneigti ir įrodyti, kad 
Amerikai naudingiau elgtis 
taip, o ne kitaip.

JAV SANTYKIŲ SU 
SSSR KLAUSIMAS

yra ne vien šios dienos. Jis 
daugiau yra tolimesnės dis
tancijos, tolimesnių numaty
mų ir perspektyvų. Jei kalbė 
ti vien tiktai apie dabartį, 
tai Goldwateris būtų nenu
neigiamas. Kita vertus, tai di 
delis klausimas, kaip Goldwa 
teris elgtųsi būdamas John- 
sono vietoje. Tačiau, ir mu
ms, lietuviams atrodo, kad d e 
mokratų politika, ypač lygi
nant ją su Rusijos laikysena, 
yra tikrai peršvelni, per nuo
laidi ir už tą nieko nelaimin
ti.

MASKVOS DIKTATŪRA. 
AMERIKAI TEBĖRA 

ŽIAURI
ir už Amerikos nuolaidumą 
nė krislu džentelmiškumo 
neatsilyginanti, jau nekal
bant apie tikrai žmonišką el
gesį, kokio iš nožmaus impe
rialisto, koks yra rusas, ne
tenka nei laukti, nei tikėtis.

Vatikano suvažiavimas pas 
kutiniu laiku visoje žmonijo
je, ne tiktai katalikų tarpe, 
kelia didelį susidomėjimą. Šį 
VATIKANO SUVAŽIAVI
MĄ TENKA VERTINTI

KAIP REVOLIUCINĮ, 
nors Popiežius ir pasakė, kad 
Bažnyčia revoliucinių žvgių 
nedaro ir eina lėtais evoliuci
jos keliais.

Pirmas didelis faktas: vie 
toje absoliutinio monarchinio 
principo įvedamas demokrati 
nis absoliuto ribojimas, kuria 
me iškeliamas kolegijos prin
cipas.

Antra: iškeliamas sąžinės, 
tikėjimų ir netikėjimo laisvės 
principas visiems, be išimčių, 
žmonėms, tuo būdu ribojant 

,.neklaidingumo” pirmavimą. 
Drauge — tai yra ir toli nu 
matantis nusistatymas, kuris 
bus didelis įrankis kovoje su 
totalizmais.

Trečia: tūlas grįžimas į 
ankstyvesnes krikščionybės 
formas, nes dabartiniai laikai 
tūlu atžvilgiu ir primena 
anuos sunkius, persekiojimų 
SUVAŽIAVIMO TARIMUS 
TENKA VERTINTI KAIP

KRIKŠČIONYBĖS 
ATNAUJINIMĄ , 

kuris neabejotinai turi pasitar 
nauti ir oficialiai skelbtam 
krikščionių vienybės įgyven
dinimui moderniais laikais.

Krikščionhj susiartinimo 
tikslams Vatikano suvažiavi
mo jau daug padaryta: celiba 
to principo susiaurinimas ar
tina katalikus su protestan
tais. Popiežiaus absoliuto ri
bojimas artina su stačiatikiais 
ir anglikonais. Žydams suva
žiavimas taip pat rodo dides
nį supratimą. Tat suvažiavi
mo darbai dideli ir siekią į 
tolimas distancijas.
PRANCŪZIJOS PREZIDEN 

TO KELIONĖ PER 
PIETŲ AMERIKĄ 

nors jis ją jau baigia, bet nie 
ku žymesniu nepasižymi. Ar
gentinos sostinėje peroninin- 
kai jam suruošė „kačių kon
certą”.

De Gaulle tarėsi su Argen
tines prezidentu dėl Argenti
nos jautienos panaudojimo 
Bendrai Europos valstybių 
rinkai.

Anglijoje vyksta skubūs 
pasiruošimai ir rinkiminė ko
va

Į NAUJĄ ANGLIJOS 
PARLAMENTĄ.

Spėliojama, kas laimės rin
kimus — konservatoriai ar 
darbiečiai, nes, kaip rodo lig
šioliniai duomenys, abiejų 
partijų galimybės laimėti rin 
kimus esančios beveik vieno
kios. Rinkimai vyks spalio 15 
dieną.

„NEPRISIJUNGUSIŲJŲ” 
VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJA
spalio 5 d. prasidėjo Kaire, 
„Neprisijungusieji“ atmetė 
Kongo premjero Tčombės da 
lyvavimą. Tų „neprisijungu
siųjų” tarpe yra Jugoslavijos 
Tito, Ceilono Bandaranaikė 
ir Egipto Nasseras. Šitie „ne 
prisijungusieji“ iš tikrųjų 
yra „prisirišusieji“ prie bolše 
vikų ir gana aklai.

NAUJAS DIDŽIULIS 
MOKSLO ATSIEKIMAS
Amerikos mokslininkai, 

vystydami atomo pažinimą, 
jau atrado būdą atomo ener
giją tiesiog pervesti elektros 
energija. Tam tikslui išrastas 
prietaisas paprasto butelio 
dydžio. Tokiu būdu atomine 
energija bus galima varyti lėk 
tuvus, automobilius ir rake
tas į tarpplanetines erdves.

Kitas mokslo atsiekimas— 
pačiam atomui tirti. Atomo ty 
rimui dabar Kalifornijoje sta 
tomas įrengimas trijų su pu
se kilometrų ilgumo. Jo pa
galba galima bus matyti vi
sos atomo detalės — jo konst

REIKALAUJA PABALTIJO VALSTYBĖMS LAISVĖS

„Turime tuoj perduoti Pa
baltijo kraštų bylą spręsti Jun 
gtinėms Tautoms ir priversti 
sovietus pasitraukti iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos“, — 
kalbėjo senatorius Thomas J. 
Dodd, įnešdamas 1964 metų 
rugsėjo 24 d. naują rezoliuci
ją minėtų kraštų laisvinimo 
reikalu. Šią rezoliuciją pasira
šė dar devyniolika JAV-bių se

KAS NAUJA
NAUJAS BŪDAS TVAR

KYTI PINIGINIUS 
REIKALUS

Piniginiai reikalai Kanado 
j e taip tvarkomi, kad dalis jų 
yra grynai provincijų reika
las, dalis — centrinės vyriau 
sybės ir trečia dalis bendra, 
tvarkant centrui ir provinci
joms. Dabar min. Pearson su 
Quebecu sudarė sutartį, pa
gal kurią centrinė vyriausybė 
perduoda Quobeco provinci
jai tas sritis, kuriose dalyva
vo. ir centrinė vyriausybė. To 
kių sričių buvo 12. Visos jos 
dabar perimamos Quebeco 
provincijos. Ryšium su tuo su 
sitarta, kad Quebeco- provin
cija gauna iš centrinės vyriau 
sybės 200 mil. dol. metams.

Pearsonas, rašydamas pasi
tenkinimo laišką Lesage’ui 
dėl šio susitarimo, pasiūlė ir 
kitoms provincijoms pasinau
doti šiuo nauju metodu.

rukcija ir jo dalių veikimo 
procesas.

Trečias išradimas suteiks 
galimybę tirti gyvybės proce
sus augaluose, gyvuliuose ir 
žmoguje. Tai yra didžiuliai 
mokslo laimėjimai.

DIDELĖ ŠNIPŲ BYLA
Eina didelė Rusijos šni

pų Sokolovo ir jo žmonos by 
la. Jūs buvo pasivadinęs lietu 
vio kunigo, Amsterdam, N. 
Y., vardu — Baltch.

Tai yra didžiausi SSR šni
pai po Rozenbergų, kurie pa 
vogė atomo paslaptis. Juos 
laukia mirties bausmė, jei 
Amerika norės pasirodyti 
Amerika, tačiau jei eis nusi
leidimų politika, kaip dabar 
veda demokratai, tai bus ki
toks sprendimas. Rinkimai 
daug ką parodys Amerikai...

KITOS NAUJIENOS
— Kinai gali greit turėti 

atominę bombą, — teigia J. 
A. V. sekr. Rusk.

— Maskva į Pekiną 15 m. 
sukaktuvėms vis dėlto, dele
gaciją „broliškai“ pasiuntė.

— Johnsonas po rinkimų 
žada važiuoti į Europą ir kal
bėtis su de Gaulle. Erhardu, 
nauju britų premjeru ir, gali 
mas dalykas, su Chruščiovu, 
jeigu Chruščiovas panorės.

— Sukamo buvo Maskvo
je ir pr.ašė Chruščiovą ginklų 
imperialistiniam karui prieš 
Malaziją.

— Indijoje patvynio metu 
žuvo 800 asmenų.

— JAV uraganas Hilda 

HAMILTONAS...
INFORMACIJOS REIKALAIS KREIPTIS: K. MIKŠYS, 18 
BARTON W„ TEL. JA 9-8593. P. LUKOŠIUS, 14 ARTH 

UR AVĖ. S. TEL. 529-6619.

natorių. Parašykime po laiš
kutį rezoliucijų autoriui, ra
gindami padaryti spaudimą 
i krašto administraciją, kad 
ji liautųsi trukdžiusi rezo
liucijų pravedimo darbui. Vi 
si iš visų krašto kampų para
šykime po laiškutį senatoriui 
Dodd, kad jis imtųsi tam žy
giui vadovauti JAV Senate.

KANADOJE
KARALIENĖS ELZBIE

TOS VIZITAS NEMALO
NUMŲ ŽENKLE

Spalio 5 d. Kanadon atvy
ksta oficialaus vizito karalie
nė Elzbieta su vyru. Vizitas 
truks 8 dienas. Plačiai publi
kai karalienė pasirodys 2 kar 
tus: spalio 7 d. . Charlotte
town parodų aikštėje vaikų 
susirinkime ir spalio 12 d- Ot 
tawoje padedant vainiką prie 
paminklo, kritusiems kovose.

Karalienė dukart sakys kai 
has: spalio 6 d. „Federacijos 
tėvų“ rūmuose Charlottetow- 
ne ir spalio 10 d. Quebeco pa 
rlamente.

Ryšium su karališkosios 
poros atsilankymu Šv. Jono 
Baptisto draugija išleido atsi 
šaukimą j prancūziškai kal
bančius , kad jie susilaikytų 
nuo bet kokio dalyvavimo pa 
sirodymuose bei demonstraci 
jose, o Georges - Henri For- 

pietuose padarė didelių nuos 
tolių ir žmonių aukų.

— Berlyne susitarta, kad 
iš vakarinės dalies į rytinę ga 
lės žmonės per metus 4 kar
tus lankytis, bet iš rytinės į 
vakarinę neleidžiama.

— Goldwateris pasisakė 
prieš rėmimą komunistinės 
Lenkijos valdžios.

— Indijos - Pakistano pa
sienyje, ties Kašmvru, įvyko 
susišaudymas, kurio metu žu
vo apie 200 asmenų.

— Vietnamo kova su im
perialistiniu komunistų verži 
muši į pietus gavo gerą atkir 
tį. Vietnamo kariai užėmė 
„sukilėlių” pozicijas.

— JAV prasitarė, kad ka
ras gali būti perkeltas į šiau
rinį Vietnamą bei į Kambod
žą, iš kur eina karą keliančios 
jėgos.

— Vienintelė katalikų baž 
nyčia Maskvoje, Šv. Petro ir 
Povilo vardu, liepos 11 d. bu 
vusi išsprogdinta drauge su 
buvusiais joje žmonėmis, ku
rie, žinodami, kad bažnyčia 
bus sprogdinama, iš jos atsi
sakė pasitraukti.

— Spalio 10 d. Tokio ati
daroma pasaulinė sporto olim 
piada, kurioje iš Lietuvos da
lyvaus „Žalgirio“ irkluotojai 
ir iš Kanados viena lietuvai
tė, ištekėjusi už lenko- Piot- 
rovski.

— Maskvos patriarchas 
Aleksiejus revizituoja Ken- 
terblurio arkivyskupą dr. 
Ramsey.

1964 spalio 3 New Yorke 
susirinko pirmojo savo posė
džio apsijungusio Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Taryba, vyriausio am
žiaus savo nario K. Bielinio 
pirmininkaujama. Posėdį pra 
dėjo Vliko pirmininko p. e. J. 
Audėnas.

Taryba išrinko laikinę Vii 
k'o Valdybą: K. Bielinis, J. 
Audėnas ir V. Vaitiekūnas. 
Ji sukvies Vliko seimą ir at
liks visus einamuosius Vliko 
reikalus. Nuolatinė Vliko vai 
dyba bus išrinkta kitame ta
rybos posėdyje, kurį sukvies 
šio tarybos posėdžio pirmi
ninkas K. Bielinis, kai Vliko 
seimas bus priėmęs statutą.

Apsijungusio Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to seimas susirinks sesijos 
lapkričio 28 — 29 dienomis 
New Yorke.

Taryba išrinko statutui pa 
ruošti komisiją: V. Banelis, 
S. Lūšys, B. Nemickas, K. Si 
liūnas ir V. Vaitiekūnas ir d e 
klaracijai „Visiems lietu
viams“ suredaguoti: B. Bie- 
liukas, J. Brazaitis ir S. Lū
šys.

Pirmame Vliko tarybos 
posėdyje pasireiškusi dar
naus vieningumo dvasia vil
tingai nuteikia ateičiai.

Elta.
DEŠIMTOJI KANADOS 

LIETUVIŲ DIENA 
vyksta iniciatoriaus būstinė
je — Hamiltone. Dienos pra- 
grama — tradicinė. Spalio 10 

tin organizacijos pirmininkas 
pareiškė, kad karalienei ne 
metas dabar lankytis Kana
doje, kada čia sprendžiamos 
federacijos problemos. Jos vi 
zitas turi politinį nobūdį ir 

todėl Kanados prancūzai jos 
vizitą boikotuoti.

Karališkoji pora, nežiūrint 
visko, atvyksta. Vis dėlto at
rodo, kad bendros Kanados 
žmonių nuotaikos yra tokios, 
jog geriau buvo šiuo laiku vi 
zito išvengti.

— Indėnų vadas McLeod 
Matačevane nuteistas 7 me
tus kalėti už nužudymą žmo
gaus girtame stovyje.

— International Nickel 
Co. of Canada Ltd. pranešė, 
kad pagamino šiemet nikelio 
20 proc. daugiau, negu pra
ėjusiais metais. Pajamos per 
pirmąjį pusmetį išaugo iki 
71 mil. dol.

MONTREALIN 
ATVYKS POPIEŽIUS?
Teigiama, kad Popiežius 

Paulius VI sutiko atvažiuoti 
į Kanadą 1967 metais ir ati
daryti Pasaulinę parodą, ku
ri ruošiama Kanados federa
cijos šimtmečiui pažymėti. 
Esą Popiežiaus atsilankymu 
būsiąs atsvertas Karalienės 
lankymasis. . .

„SUGESTIJŲ PLANAS”
Tokiu pavadinimu kai ku

rios firmos sumanė kelti ir 
gerinti produkciją. Skatinda
mi dirbančiuosius jų produk
cijoje rodyti daugiau inicia
tyvos gamyboje: gerinti vei
kiančius metodus, daryti išra 
dimus, kurie vestų prie garny 
bos tobulinimo ir tt. Tokiu at 
veju už pagerinimus „sugesti 
jų plano“ išradėjai gauna 
tam tikrą pelno procentą. 

—11 dienomis Hamiltonan su 
važiuoja ne tiktai Kanados, 
bet ir JAV lietuvių, kurie 
dvi dienas pagyvena lietuviš
koje artimumo' atmosferoje ir 
pasisemia jėgų lietuviškam 
gyvenimui, veiklai ir kovai 
už savo ir Tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimą iš Rusijos oku
pacijos.

BUS PASITARIMAS 
SLA REIKALU

P. Jokūbaičio iniciatyva 
Hamiltone dešimtosios Lie
tuvių dienos proga šaukia
mas SLA skyrių atstovų su
sitikimas aptarti svarbius S 
LA skyrių veikimo reikalus- 
-gal įsiregistruoti, gal atsi
skirti nuo JAV, nes JAV lie 
tuviai Kanados skyriams ne
duoda lygių teisių ir neres
pektuoja jų autoriteto.

. EDMONTONO 
LIETUVIAI 

vystydami ir gyvindami ko
vą šu okupacijomis ir kolo
nializmu, gyvai susirūpinę da 
lyvauti ABN (Anti Bolshevik 
Block of Nations) organiza
cijoje, kuriai sukanka jau 20 
metų kai ji veikia ir bolševi
kams sudaro' pabaisą, dėl ko 
rusai vagia ir žudo jų lyde
rius. Skandinavijoje, lankan
tis ten Chruščiovui, ABN 
pirmininkas Stecko nedavė 
ramybės, dėl ko jis turėjo vie 
šai aiškintis Skandinavijoje, 
Čekijoje ir sugrįžęs Mask
von.

BALFUI 20 METŲ
Balfas ruošiasi 20 metų 

minėjimui. Amerikos lietu
viai Balfą remia, nes žino ge 
rai Balfo nuopelnus kovoje 
su skurdu, nelaimėm, neda- 
tekliais. Gaila, nesimato jam 
paramos iš kaimyninės Kana 
dos, O' viski jojo ranka sie- 
jungti ir prisidėti.

Ar nevertėtų tuo klausimu 
sau tyliai pagalvoti, kad ir 
kanadiečiai lietuviai pajustų 
po 20 metų, kad reikia prisi- 
jupngti ir prisidėti.

TORONTAS
PRIS, PARAPIJOS NAMŲ 

STATYBOS REIKALU
Papildomai galima praneš

ti, kad statybą pradėti prama 
tomą gana anksti ateinan
čiais metais. T. Provincijolo 
minėtus $50,000 iki Kalėdų 
surinkti ypatingų sunkumų 
nepramatoma. Nekelia dide
lės baimės ir kiti $25,000, ku
riuos reikėtų suaukoti tarp 
Kalėdų ir statybos pradžios. 
Šiuo metu perplanuojamas vi 
sas vajaus reikalas. Laikas 
apsižiūrėti, kur gausime ir 
kur imsime tai statybai reika 
lingą maždaug 100 tūkstan
čių dol. paskolą.

— Mūsų par. salėje atei
nančių Naujųjų Metų sutiki
mą rengti perleista Pr. p. Sti 
pendijų Fondui, kurį adminis 
truoja ir kuriuo rūpinasi Pri 
sikėlimo par. Katalikų Vyrų 
Dr.ja.

MADŲ PARODA 
bus spalio 18 d., sekmad., 5 
v. v. parap. salėje. Madas de 
monstruos Knights Produc
tions b-vė. Medeliuos profe
sionalai modeliai. Suaugusie
ms įžanga $1.-, o jaunoms 
mergaitėms ė0.25, bet jos tu 
ri būti palydimos suaugusių. 
Parodoje galės dalyvauti ir 
vyrai ir moterys.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LIT HUA N IA

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

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.

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirūpinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriamo bus:

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

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

Yearly Subscription Rates:
Canada ...........................$ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.0G

10. ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO 
SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.

SIUNTINYS Į LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.

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

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 dolerį. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudenį, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir

laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje”.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme. >
Jau yra gauti kūriniai dailin nkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dcciaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalinskas, 

Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama.
Naujai pasižadėjo kūrinių paaukoti šie žymieji mūsų daili
ninkai, jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Viktoras Vizgirda. Tat dovanų, svarbių, vertingų, ir įdomių, 
kurios praturtina šį reikalą, bus itin gausu.

Bendruomeniniai
MŪSŲ RŪPESČIAI

Kituose NL numeriuose duosime platesnį atskirų faktų ap
rašymą kai jie galutinai paaiškės.

METAI MONTREALIO LI ETUVIŲ RADIO 
VALANDĖLEI K. L BENDRUOMENES REIKALAI

Yra tikra tiesa kasdieninia
me pasakyme, „kad „gyveni
mas nestovi vietoje, — jis toly 
džio kinta“.

Kinta jis ir bendruomenine 
prasme. Labai didelių pakiti
mų įvyko nuo to laiko, kai įsi
kūrė Bendruomenė. Dar dides- 
n’ pakitimų įvyko nuo mūsų 
išvykimo į užsienius. Dažnas 
mūsų dėl tų pakitimų jau sa
ves neatpažįsta.

Didesnių pakitimų įvyko 
šeimose. Kai vos išvykę iš tė
vynės daugelis priesaikavo iš
tikimybę tėvynei — už jos 
jiems duotą lietuvišką gyvybę 
ir gyvenimo sampratą, — šian 
dien savo šeimose jau turi lie
tuviškai nemokančių kalbėti 
vaikų.

Tūli publicistai kėlė ir gar
sino ■ „ambasadorystės kultą“. 
Pirma pačių savo, o vėliau — 
savo vaikų. Girdi, mes gal iš
silaikysime nieko nenuveikę, 
bet mūsų vaikai tęs „ambasa
dorystės kultą“. Šiandien tie 

vaikai vieni ištekėjo už svetim 
taučių, kiti skęsta esamose są
lygose.

O kai kas mūsų, jau sąmo 
ningų, išauklėtų Lietuvos mo
kyklose, įtaigojusiose lietuvy
bę, pasiaukavimą tautai ir tė
vynei, susikūrę asmeninius pa
togumus, užmirštame savo lie
tuvišką ne tiktai pareigingu
mą, bet ir sąmoningam žmo
gui prideramą tautinę garbę.

Tolydžio darosi sunkiau at
likti lietuviškas pareigas orga 
nizacijose. Trūksta lėšų, trū
ksta ir žmonių, kurie tiktai 
prieš 10 metų veržėsi visomis 
jėgomis, net per fas et nefas, 
į priešakį, grūmėsi, kovojo.

Visus šiuos rūpesčius išgy
vena kiekviena dabar organi
zacija, o ypač Bendruomenės 
organizacijos. Ne visos B-nės 
apylinkės gyvos, kaip derėtų

■būti sąmoningiems lietuviams.
Ir ar tam reikią kažin ko

kių ypatinių sąlygų? Nieko 
panašaus: tam reikia eilinės 
mažos pareigos: nesišalinti 
nuo to, kas įpareigojama Ben
druomenės, lietuvybės.

Gal iškalbiausia faktas bus 
šis: Kanadoje, pagal statisti
kos duomenis, yra apie 30 tū
kstančių lietuvių. Jeigu kiek
vienas lietuvis įneštų bendrie
ms reikalams tiktai po vieną 
dolerį, Bendruomenės kasa kas 
met turėtų 30,000 dolerių. Tai 
būtų suma, kuri leistų nuveik
ti labai daug svarbių darbų. 
Ypač tai būtų svarbu mažo
sioms kolonijoms, kurios skun 
džiasi neturį sąlygų atlikti sa
vo tautines bei bendruomeni
nes pareigas. Ši suma sudarytų 

sąlygas išleisti vadovėlių mo
kyti vaikus, ir plokštelių su 
meno ir mokymo įrašais, mag 
netofoninių juostų, kurios ma
žoms kolonijoms būtų gyvas 
šaltinis, ir sudarytu galimybę 
didesnių asmeninių kontaktų 
organizacine prasme, ir t. t.

Ar mes pajėgūs atiduoti 
Bendruomenei tą vieno dole
rio įnašą? Tai atrodo juokinga 
to ir klausti. O vis dėlto ir šios 
mažos duoklės Bendruomenei 

neįstengiame atlikti...
Ypatingas vyresniųjų rū

pestis — jaunimas. Ir čia—be 
tėvų juk nieko gera padaryti 
neįmanu. Šeima — pirmasis 
veiksnys. Čia reikia būti „am
basadoriais“. Ir tėvai yra pir
mieji ambasadoriai. Jeigu šei
mose, lietuviškose šeimose, at
siranda nemokančių kalbėti lie 
tuviškai vaikų, tai čia jau liep 
to galas. . .

Tat lietuviai, norėdami išsi
laikyti lietuviais ir norėdami iš 
laikyti lietuvybę atsistojame 
prieš kovos už egzistenciją pro 
blemas.

J. Kardelis.

PASIKALBĖJIMAS SU MONTREALIO LIETUVIŠKO
SIOS VALANDĖLĖS VEDĖJU LIUDU STANKEVIČIUM

KL BENDRUOMENĖS RŪPESČIAI

lietuviai veikia visur
J. Amerikos V.

DĖL BENDRUOMENĖS 
IR VLIKO

Trūksant autentiškų duo
menų apie Vliko praplėsto 
prezidiumo 1964 rugpjūčio 
29 dienos posėdžio nutari
mus, liečiančius „Birželio 22 
d. komisijos" Vliko apsijungi 
mo protokolo- ratifikavimą, 
mūsų spaudoje pasirodė sam
protavimų ir pranešimų, esą, 
„pritarus apsijungimo proto
kolui“, taip pat ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė įei
sianti į Vliką „pilnateisiu jo 
nariu“.

Bet nei tokie samprotavi
mai, nei pranešimai neatitin
ka tiesos. Vlikas yra sudary
tas politinių mūsų srovių ir 
sąjūdžių pagrindu, o Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė 
yra nesrovinė, apimanti ir 
jungianti visus laisvojo pašau 
lio lietuvius be jų politinių 
skirtumų. Todėl jos ėjimas į 
Vliką pilnateisiu jo nariu 
kirstųsi su Vliko statuto rei
kalavimais, o statuto keiti
mui kai kurios Vliką sudaran 

čios politinės grupės yra prie

šingos iš esmės. Bet tai ne
reiškia, kad Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei nerūpėtų 
Lietuvos laisvė ir pati šios 
laisvės kova. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, PLB V- 
bos 1964 balandžio 24 die
nos posėdžio nutarimu, pasi
sakydama už Vliko apsijungi 
mą ir jo aktyviai siekusi, esą 
momis aplinkybėmis su apsi
jungusiu Vliku bendradar
biaus per savo ryšininką, spe 
cialiai prie Vliko paskirtą.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

SUSIRIKIUOKIME 
IŠLAISVINIMO KOVAI

Lietuvos Išlaisvinimo Tau 
tos Fondo Valdyba jau prieš 

keletą mėnesių yra pasiuntu
si geros valios lietuviams pra

šymus su taisyklėmis sutikti 
būti L. I. Tautos Fondo Įga
liotiniais ir organizuoti pa
stovių rėmėjų būrelius, kurių 
nariai sutiktų ir įsipareigotų 
mokėti kasmet į Fondą.

Reikia manyti, kad įgalioti 
niai jau turi suorganizavę ne 
mažai būrelių, o taip pat ir su

Metinių sukaktuvių proga 
buvo paklaustas radio valan
dėlės vedėjas:

Did. Gerb. Pone Stankevi
čiau,

Montrealio lietuviai ilgai 
laukę lietuvių kolonijose ma
doje esančios lietuvių radio 
valandėlės, apsidžiaugė, kad 
ir Montrealis pagaliau tokią 
valandėlę turi. Jau metai pra 
bėgo, ir dar maloniau yra, 
kad valandėlė tapo kassavaiti 
nė. Sveikindamas Tamstą už 
iniciatyvą ir sugebėjimus, šia 
proga prašau Tamstą suteik
ti kai kurių žinių:

— Tai faktas, kad valandė 
lė iš dvisavaitinės tapo kassa
vaitine, rodo, jog Tamstai se 
kasi jos vedimas. Kokių Ta
msta sutikai kliuvinių šią va
landėlę organizuojant? j

Didž. Gerb. redaktoriau,
Dėkoju už sveikinimus ir 

skubu atsakyti į klausimus.
— Šią valandėlę organizuo 

jant svarbiausios kliūtys tai 
žinoma buvo finansinės. Rei
kėjo surinkti užtektinai pini
gų, pusvalandžiui apmokėti. 
Be to buvo ir yra dar kitos iš 
laidos, būtent: naujų plokšte 
lių Įsigijimas, korespondenci
ja, skambinėjimas telefonu 
užmiestin, parkinimas mieste

kontaktuojant sponserius ir 
c’iaug kitokių. Bet dėka spon- 
serių ir keletos rėmėjų, ku
rie suprato lietuviško pusva
landžio reikalingumą, šios 
kliūtys buvo nugalėtos. Už tą 
aš jiems esu labai dėkingas.

— Kokie sunkumai ir po 
metų Tamstos daugiausia jau 
čiami ir kuo jie pasireiškia?

— Dar vis yra sunku gau 
ti nors keletą pastovių sponse 
rių, kad nereikėtų visur laks
tyti ir jieškoti tokių, kurie 
tik po kartą ar du pasiskel
bia. Žinoma yra ir tokių, ku
rie galėjo būti pastovesni, 
jeigu nors keletas lietuvių bū 
tų pas juos kreipęsi, kai jie 
skelbėsi per radio. Nesulau
kę klientų, turėjo reklamą nu 
traukti.
Buvo labai sunkūs 3 vasaros 

mėnesiai, kadangi turėjau 
vos tik keletą sponserių. Da
bar reikia tikėtis, kad bus ge 
riau, kadangi artėja žiemos 
sezonas.

— Kokiu būdu klausytojai 
daugiausia reaguoja į valan
dėlės programų turinį?

— Daugiausia man pa
skambina, arba asmeniškai su 
sitikę pareiškia savo nuomo
nę.

— Ar klausytojai reiškia 
kokių nors pageidavimų ir 
kuo tie pageidavimai pasižy
mi?

— Yra trys svarbiausi ra
dio klausytojų pageidavimai: 
1. Turėti savąjį pusvalandį 
kas sekmadienį. (Pageidavi
mas išpildytas). 2. Visi norė
tų išgirsti daugiau linksmes
nės muzikos. (Taigi bandau 
duoti įvairios muzikos, kad 
visiems patiktų. Deja mūsų 
lengvos muzikos repertuaras 
yra labai mažas ir toje srity
je kitos tautybės mus pralen
kia). 3. Pakeisti mūsų trans
liacijų laiką — gauti anksty
vesnį laiką. (CFMB stotis

Pirmam po atostogų KLB 
Krašto Valdybos posėdžiui pir 
mininkas Dr. P. Lukoševičius 
patiekė il^ą dienotvarkę,. ap
imančią aktualias Bendruome
nės problemas, kaip ir eina
muosius reikalus.

J. Adomaitis pirmiausia 
pranešė šalpos reikalus: Vasa
rio 16 gimnazijai pasiųsta 
1,167 dol. Šalpos F-do kasoje 
dar yra 305 dol. Gautas Bal- 
fo kvietimas dalyvauti suva
žiavime spalio 17 d. Vasario 
16 gimn. dir. kun. Liubinas, 
dėkodamas už aukas gimnazi
jai, pranešė, kad jo lankymosi 
metu Amerikoje gauta aukų: 
JAV 14,503 ir Kanadoje 2,543 
dol. (Gimnazijai reikia 50,000 
dol.).

Politinio k-to pranešime ko
nstatuota, jog į Anglijos užs. 
reik. min. Butlerio su SSSR 
užs. reik. min. Gromyka susi
tarimą „išlyginti“ piniginius 
reikalus, liečiančius Lietuvą, 
reaguojama tam tikslui paruoš 
tu raštu Anglijos užs. reik, mi 
nisteriui.

V-bos sekr. Inž. I. Mališka 
plačiai pranešė apie pasitari
mą Tabor Farmoje, PLB V- 
bos pirm. J. Bačiūno sušaukta 
me pasitarime Jaunimo kongre 
so reikalu. To pasitarimo išva

dos buvo paskelbtos NL pra
ėjusiame nr.

Pirm, painformavo apie KL 
B Kr. Tarybos sesiją, kuri įvy
ks Delhi, Ont. lapkričio pa-bai 
goję. Svarbiu dienotvarkės 
punktu bus simpoziumas Jau
nimo klausimu. Simpoziumui 
ruošiamasi. Rūpinamaisi, kad 
pats jaunimas jame pasireikš
tų. Simpoziumas vyks vado
vaujant KLB Kultūros Fon
dui su Jaunimo Sekcija, iš ku
rių tikimasi iniciatyvos.

1967 metų pasaulinės paro
dos Montrealyje klausimas 
darosi vis aktualesnis. Jau ir 
parodos vadovybė susirūpi

no etninių grupių da
lyvavimu. Mums reikia iš an
ksto ruoštis. Tam tikslui KLB 
Kr. V-ba išrinko komitetui or
ganizuoti (su Seimelio Prezi
diumo paskirtais asmenimis) 
Parodos komitetą. Išrinkti pir 
mininkas dr. P. Lukoševičius, 
prof. c!r. V. Pavilanis ir red. J. 
Kardelis.

Aptarta ir X-ji Kanados 
Lietuvių Diena, kuri įvyksta 
spalio 10—11 dienomis Hamil 
tone. KLB Kr. V-bai atstovau 
ti išrinkti A. Norkeliūnas ir J. 
Kardelis.

KLB KV Inf.

Studentai - Gyvenimas ir veikla
NAUJA STUDENTŲ VALDYBA

Praėjusį penktadienį stu
dentai suruošė initium semes 
tri Šv. Jono parapijos salėje.

Buvo ne tik smagiai pašok 
ta, bet ir išrinkta 1964-65 m. 
metams studentų valdyba: 
pirmininkas Andrius Šileika, 
vice*, p-kas Henrikas Stepai- 
tis, sekr. Živilė Šlekytė, ižd. 

Saulius Masionis, parengimų 
vadovas Romas Staškevič us, 
korespondentė Aldona Bu- 
šins-kaitė.

NAUJI STUDENTAI
Š. m. pavasarį baigę To

ronto gimnazijas įstojo į To
ronto universitetą.: Arūnas

Šlekys fiz. inž. fakultetą, Al
dona Bušinskaitė į humanita 
rinį fakultetą, Dvylaitytė Irę 
na į hum. f-tą, Linkevičiūtė 
Irena į hum. f-tą, Andriulio- 
nytė O. D. į odontologijos, 
Vidas Augaitis į York univ. 
hum. m. fakultetą, Saulius 
Jaškevičius į Ottawos univ. 
hum. m. f-tą, A. Žaliauskas į 
Ottavos univ. hum. m. f-tą, 
E. Siciūnas į Toronto univ., 
J. Slyvinskas į Toronto univ.

Į Teacher College šiemet 
įstojo Dalia Jaškevičiūtė, Vi

da Tamulaitytė ir Dalia Ta- 
mulaitytė.

rinktų aukų išlaisvinimui tu
ri.
Artėjant Vyriausiojo Lie

tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
metiniam suvažiavimui, labai 
būtų sivarbu, kad L. I. Tau
tos Fondo atstovybės bei vi

si įgaliotiniai greičiau siųstų 
surinktas aukas į Tautos Fon 

dą, kad būtų galima paskelb
ti spaudoje ir įrašyti į Fondo 
metinę apyskaitą, kuri bus pa 
teikta metiniam suvažiavimui.

Nukelta į 7-tą psl.

yra pažadėjusi man, kai tik 
bus proga duoti ankstyvesnį 
laiką).

— Kokių Tamsta turi ar 
turėtum pageidavimų kiaušy 
tojams?

— Pageidaučiau, kad ra
dio klausytojai palaikytų 
tuos, kurie skelbiasi per mu
sų programą, tuo užtikrinda
mi tolimesnę mūsų pusvalan
džio ateitį. Be to būtų gerai, 
kad nors kartą į metus radio 
klausytojai paremtų savo pus 
valandį.

— Viename pranešime dr. 
H. Nagys buvo suminėjęs, 
kad valandėlė kritikų netrūks 
ta, bet labai pasigenda padė
jėjų, — ar Tamsta į ką nors 
kreipeis pagalbos, kokios bū ■ 
tent ir kas Tamstai pagalbos 
atsisakė?

— Turiu pasakyti, kad į 
visus, į kuriuos kreipiausi, 
niekas nėra atsisakęs man pa 
dėti. Ar tai finansiškai, ar tai 
pakalbant, ar tai 
padainuojant per mūsų pus
valandį. Yra net keletas plo
kštelių leidėjų, kurie yra pa
dovanoję savo išleistas plokš 
teles. Ypač daug yra man pa 
dėjusi žmona, kuri yra mane 
paskatinusi imtis to didelio 
ir sunkaus darbo.

— Ar Tamsta negalėjai iš
siversti nereklamuodamas Lie 
tu vos okupanto baleto? Te
gul tai ir biznio reikalas, bet 
juk ir bizniu daroma politika.

— Žinodamas', kad atsiras 
asmenų, kurie kritiškai žiū
rės į baleto skelbimą, susisie
kiau su kai kurių mūsų orga
nizacijų atstovais pasitarti 
tuo reikalu. Visi sakė, kad 
per kitas valandėles irgi taip 
pat skelbiama ir niekas į tai 
nekreipia dėmesio. Bendrai, 
tas skelbimas yra gautas iš 
mūsų gero sponserio, būtent 
Canadian Concerts & Artists, 
kuris kviečia artistus gastro-

•r»u«»ll«J»u««»u    ■>«■»<> «■•<>«»» u

lems iš įvairių kraštų. Ma
nau, kad baleto skelbimas jo
kios žalos mums lietuviams 
negali padaryti, kadangi vis- 
tiek ir be skelbimo bus žmo
nių, kurie eis jo žiūrėti ir tas 
nepakeis jų pažiūrų. O skel
bimas tik padeda mūsų pus
valandžiui išsilaikyti. Jeigu 
kas sakytų, kad kanadiečiai 
skelbia, bet tikrumoje tai tie
sioginiai baletas, tai tokiu at 
veju tas baletas tik sau daro 
žalą. Kadangi jis besįskelbda 
mas palaiko laisvųjų lietuvių 
radio, o sau nieko nepeša. Tik 
rumoje būtų gerai, kad dau
giau kas pasisakytų savo nuo 
monę, kadangi ir ateityje pa
sitaikys panašių skelbimų iš 
Can. Concerts & Artists, ku
rie skelbdamiesi išlaiko dalį 
mūsų pusvalandžio. Žino
ma, turint pakankamai spon
serių, galima būtų panašių 
skelbimų išvengti.

— Ką Tamsta galėtum pa
sakyti radio klausytojams po 
metų praktikos?

— Turiu pasakyti, kad lie
tuviškas pusvalandis buvo 
mums labai reikalingas. Ka
dangi jisai netik tarnauja 
mums patiems, bet kartu da
ro didelę reklamą svetimtau
čių tarpe. Visi girdi ir žino, 
kad lietuvių tauta dar gyva. 
O kiek yra didesnių tautų už 
mus, kaip pav. rumunai, če
kai, jugoslavai ir t. t., kurie 

. neturi savo- valandėlės.
Baigčfamas norėčiau dar 

pasakyti, kad per šiuos me
tus labai daug nuoširdumo 
yra mums parodęs, CFMB 
stoties prezidentas p. K. Sta 
nčikovskis, visuomet gražiai 
atsiliepdamas apie lietuvius 
ir dažnai garsindamas mūsų 
pusvalandį ir mūsų dainas 
per savo angliškas progra
mas.

Ačiū p. L. Stankevičiui už 
atsakymus.
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VISI RUOŠKIMĖS VYKTI

X-ta KANADOS LIETUVIU DIENA
HAMILTONE

KURI ĮVYKS SPALIŲ 10 IR 11 DIENOMIS, PADĖKOS DIENOS SAVAITGALĮ

ŠOKIAI
Rengimo Komitetas.

MUSTEIKIS

Sol. D. Stankaitytė Sol. V. VerikaitisProf. A. Musteiki Komp. St. Gailevičiu

akomponiatorius.
VISI MIELAI LAUKIAMI

ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ 10 D.:
2 VAL. P. P. SPORTO RUNGTYNĖS WESTDALE 
COLLEGIATE salėje, 700 Main Street W. Dalyvauja

Hamiltono „KOVAS“, Čikagos „ARAS“ ir Toronto 
„VYTIS“.
7 VAL. VAK. SUSIPAŽINIMO VAKARAS
didžiulėje kareivinių salėje, JAMES STREET ARMOURIE
5 200, JAMES STREET N.
GROJA VYT. BABECKO ORKESTRAS.
TURTINGAS BUFETAS, LOTERIJA ir kitos įvairenybės. 
SEKMADIENĮ, spalių 11 d.:
IŠKILMINGOS PAMALDOS:
9.30 vai. ryto evangelikams, latvių ev. liut. bažnyčioje 20 
Victoria Ave., S.
1 vai. 15 min. po pietų katalikams, St. Mary’s bažnyčioje. 
Mulberry ir Park Street N. kampas.
6 vai. vak. ,,DELTA” kino salėje, 1292 Street E. (Kampas 

King ir Main g-vių).
X-TOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS IŠKILMINGAS 

MINĖJIMO AKTAS ir KONCERTAS.
i PAGRINDINIS KALBĖTOJAS PROF
: Sveikinimai ir Rezoliucijos.
i MENINĖ DALIS: Sol. D. STANKAITYTĖ, sol. V. VERI
I KAITIS, Hamiltono A. V. Parapijos choras, Waterbury tau
i tinių šokių grupė ir Hamiltono tautinių šokių grupė „GYVA 
TARAS”.
Komp. ST. GAILEVIČIUS bus X Lietuvių Dienos

MŪS V !^SP ORTĄ S
VEDA KAZYS BARONAS

SPORTININKAI tPRALA ŪŽĖ UŽDANGĄ
Apie mūsų krepšininkų at- 

siekimus ir kelionę į Australi 
ją nei vilniškis Sportas, nei 
kita pavergtos Lietuvos spau 
da nieko neminėjo. Savaime 
aišku, nepatogu rašyti apie 
išeivijos sportininkų laimėji
mus, nes kaip ir visą išeivijos 
bei tremties gyvenimą, taip 
ir sportinį, norima uždengti 
paslapties šydu ir nuslėpti jų 
gyvą veiklą. Tik kada iš radi 
jo pranešimų ar privačiai gau 
tų laiškų dalis Lietuvos gy
ventojų sužinojo apie gastro
les kengūrų žemėje — nega
lėjo to Įvykio nutylėti komu
nistų partijos oficiozas „Tie
sa“, įdėdama rugsėjo mėn. 
10 d. tūlo Vytauto Kazakevi 
čiaus pilną nesąmonių strai
psnį, kuriame ant komunisti
nio kurpaliaus, užmaunamas 
gražus mūsų sportininkų pa
sirodymas. Nėra reikalo gin
čytis su pavergėjų padlai

žiais, tačiau į kai kuriuos už 
metimus” vertėtų atsakyti.

V. Kazakevičius rašo: „sp 
ortininkai, su angliškais užra 
šais ant marškinėlių išmatuo
ti pėdomis ir coliais, išvyko 
stiprinti lietuvybės“. Teisin
gai, V. Kazakevičiau. Jie ant 
savo marškinėlių turėjo ang
liškus užrašus, skelbiančius 
juos esant lietuviais — Ame
rican Lithuanians. Bet Lietu
vos sportininkai ant savo 
marškinėlių užsienyje nešio
ja CCCP raides ir jų nieks 
nevadina lietuviais.

Sakai, Henlėjaus regatoje, 
Žalgirio aštuonvietė buvo lai
koma lietuviais? Nieko pana
šaus. Ta pati AP agentūra 
(kurią mini, rašydamas Aso- 
šieited) press skelbė juos 
esant SSSR atstovais iš Vil
niaus. Užmeti, kad daugu
mas krepšininkų nemoka lie
tuviškai. Gaila, egzaminų 

prieš patį jie nelaikė, tačiau 
esu tikras, kad tos pačios Žal 
girio aštuonvietės nariai — 
Vladimir Sterlik, Jurij Sus
lin ir Jurij Larinson ne tik 
kad nemoka lietuviškai, bet 
yra ir Lietuvos kolonistai — 
rusai, prie kurių ir lietuviai 
kalba tik rusiškai. Reikia dau 
giau? Prašau labai: kokias 
raides ant savo marškinėlių 
turėjo K. Orentas, A. Alek- 
sejūnas ir A. Varanauskas, da 
lyvaudami lengvosios atleti
kos rungtynėse Los Angeles 
mieste, tarp JAV ir Sov. Są 
jungos rinktinių? Lietuvos, 
ar rusiškas CCCP?! Kokias 
raides ant savo į marški
nėlių turės Lietuvos sporti
ninkai Tokio olimpiadoje — 
Orentas, Kalėdienė, Tamulis, 
Vaupšas ir kt. ir ką jie atsto
vaus — Lietuvą ar Sov. Są
jungą. Nemulkink, V. Kaza
kevičiau, pavergtos Lietuvos 
ir užsienio lietuvių, nes spor
tinis Lietuvos gyvenimas mu 
ms yra gerai žinomas.

Dar toliau. Sakai (su pa
juoka), kad išeivijos krepši
ninkai, „išvyko stiprinti lietu 
vybės“. Irgi teisingai (tik rei 
kėjo rašyti be kabučių!), nes 

TASS agentūros atstovui 
Australijoj vertėjo aplankyti 
bent keletą rungtynių ir pama 
tyti tą entuziazmą ir džiaugs
mą jaunimo tarpe, kokį šukė 
lė mūsų krepšininkų pasiro
dymai. Jie į rungtynes važia
vo po 400 km, kad tik pabūti, 
pabendrauti su saviškiais, aiš
kindami mokyklose savo, drau 
gams — australams apie pa
vergtą Lietuvą ir tėvų že
mės kančias bolševikiškoj ver 
gijoj, nes Lietuvos, o ne SS 
SR vardas skambėjo radio, 
televizijos ir spaudos pusla
piuose. O viena senutė, atė
jusi su savo anūkais į rungty 
nes prieš Victorijos rinktinę 
(laimėtas lietuvių 71:57) su
stabdė trenerį V. Grybauską 
ii- su ašaromis akyse pasakė: 
„jūs man ir anūkų širdims pa 
darėte tiek džiaugsmo, kad 
štai jums atiduodu kas man 
brangiausia“. Dovana buvo 
mažutis maišelis su užrašu— 
Lietuvos auksas. Jame gi — 
gintaras.

Baigiant šį atsakymą V. 
Kazakevičiui, reikia pasaky 
ti štai ką: nors nesąmonių 
daug prirašyta, tačiau kaip 
bebūtų, dabar visi Lietuvos 

gyventojai sužinojo, kad trem 
ties sportininkai yra pajėgūs 
leistis į kelionę net Australi
jon ir žaisti prieš vietinius 
klubus ir valstybių rinktines, 
atnešdami ir sportines ir lie
tuvybės pergales. Taigi trem
ties sportas yra gyvas!

K. Baronas.
KANADA PRALAIMI.
Vykstančiame prieš olimpi 

niam kvalifikaciniam turnyre 
Japonijoj, Kanados rinktinė 
pralaimėjo Australijai 73:53. 
Abi valstybės yra gerai pažįs 
tamos mūsų krepšininkams, 
nes ir Kanada ir Australija 
buvo lietuvių nugalėtos. Kar
tu, reiktų pridėti, kad V. 
Grybausko prognozė (žiūr. 
pasikalbėjimą NL), kad susi
tikimą tarp Kanados ir Aust
ralijos laimėtų pastaroji pil
nai išsipildė.
IŠEIVIJOS GYVENIMAS
— KLB Krašto Tarybos 

suvažiavime, numatomam lap 
kričio mėn. pabaigoje, bus 
taip pat simpozijumas jauni
mo klausimu, t portinės veik
los reikalais kalbės šio sk. ve 
dejas.

— Iš Vokietijos - Augs
burgo Jonas Šileikis šio sk. 
vedėjui rašo, kad mūsų per
galės Australijoj ir Kanadoj 
taip pat plačiai nuskambėjo 
Vokietijos lietuvių tarpe. Jis 
siūlo ateinančiais metais su
rengti krepšinink” gastroles 
Europoje.

— Lengvosios atletikos se 
zono uždarymo rungtynės bu 
vo Clevelande spalio 3—4 dd.

— Čikagos Lituanicos vy
rų futbolo komanda nugalėjo 
Atlasą 5 :2, o jauniai jugosla
vus 6:0 ir prieš Lions sužai
dė lygiomis — 0:0. Tuo tar
pu jaunučiai įveikė Blue Is
land 3 :0.
• Po didingos Lietuvių die 
nos New Yorke daugelis rau 
donukų, pamatę tokią didelę 
ir skaitlingą demonstraciją, 
atsivertė ir gailisi, kad taip 
ilgai buvo mulkinti.

— New Yorke steigia
mas mokslo centras, kuris pla 
čiai apims visas mokslo ša
kas. Jame dirbs 40 JAV No
belio premijos laureatų.

— Novotny vyksta pas 
Tito.

M

Šiluva ar Šiluva?
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS

2.
Šiluvos miestelis kaip tik ir stovi šiluose, 

šiliose, šilyne, net ir smarkiai drėgnose slės- 
nienose, Raseinių apskrityje!, formaliai net 
nebe Žemaitijoje, nes, mat, net į rytus nuo 
Dubysos vidurupio. Šiluva yra 70 km į žiem
ryčius nuo Mažosios Lietuvos ir 95 km į žiem
vakarius nuo Lietuvos sostinės Vilniaus, ku
riame yra visuose svarbiausiuose mūsų raš
tuose stebuklingųjų vietų sąraše vis pirmo
joje vietoje skelbiamas Aušros Vartų Dievo 
Motinos stebuklingasis paveikslas, arba sta
čiai garsieji Aušros Vartai miesto viduryje, 
maldininkų lietuvių minių lankomi pvz. iš 
šiaurės 95 km nuo Anykščių miestelio Utenos 
apskrityje, iš pietvakarių 150 km nuo Gardi
no prie Nemuno augštupio staigiosios kilpos 
aps. mst. su pirmąja jotvingių lietuvių pilimi.

Toliau čia ,,4 ir g“ skirsneliuose yra sura
šyti labai svarbūs ir kiekvienam lietuviui ži
notini baltų kalbų d u senoviški išlikę kalbi
niai reiškiniai, ištisinį mūsų istorijos lapą ryš
kiai ir nesvyruodami nušviečiantieji kartu su 
Šiluvos vietovardžiu.

4. Pučiamieji (sperantes) dantiniai (denta- 
les) priepalsiai nebalsingasis š ir balsingasis ž 
yra baltų kalbos veldėmė, betgi sveiki gyvi 
išlikę vien lietuvių kalboje (Ir iš to jau gali
ma spręsti, kiek reikšminga ir svarbi lietuvių 
kalba indoeuropiečių kalbų tarpe), pvz. žo
džiuose šimtas 4 ir žiema 4 iš *žeima; 
dėl čia dvibalsio e i šalia naujesnio i e plg. ir 
dabar Lietuvoje tebegyvus Ž e i m-e nįa 3 b, 
upė, Žeimys 4 ---- Ž e i m-e 1-i s 2, mstl. ir
apsčiai kitų. Tuos priebalsius š, ž turėjo ir ki
tos visos mums žinomos baltų kalbos: latvių 
(kalba tebegyva, bet jų nebeturi), prūsų, sū
duvių - jotvingų, kuršių, žiemgalių, sėlių ir, 
žinoma, rytinių galindų, šių dar ir po XII a. 
po Kr. gyvų tebegyvenusių į pietvakarius 
nuo suomiško vardo Maskvos miesto, Okos 
(Volgos augštupio dešinio - vakarinio įtako 
ties Nižnij Novgorod - Gorkij mst.) vidur
upio kairio - šiaurinio šono įtakų Protvos ir 
Naros (!) paupiais, Možajsk’o (iš baltų ka
mieno *Maž-eik-; plg. Maž-eik-iai 2, aps. 
mst. Žemaitijos šiaurėje) aps. mst. regione, 
ir, atsimintina, gal 10 kartų plačiau gyvenu
sių, negu svetimųjų ir mūsiškių raštuose bū
davo ir tebėra skelbiama. Taigi, kad taip 
būta ir kodėl vėliau kitos baltų kalbos neteko 
anų priebalsių š, ž, tai skaitykime K. Būga, 
Liet. k. žod. CXXV — CXXVI § 172 arba

jo Rinktiniai raštai. III. 236----237 p. §172:
a) ,,Iš rytiečių aisčių (baltų) šiandie, kaip 

ir XIII amžiuje po Kr., š, ž, vietoje teturi s, 
z tiktai tie, kuriems teko sumušti su somais 
(lybių, estų, suomių protėviais). Senuosius š, 
ž latgaliai (latviai), žiemgaliai, sėliai ir kur
šiai ima tarti naujoviškai s, z, kai jų kalbomis 
išmoksta kalbėti somai. Somams suaistėti ne
reikėjo ilgo laiko: užteko trijų - keturių kar
tų. Aistėj imą somams palengvino rytiečfų 
aisčių (latgalių - latvių, žiemgalių, sėlių, kur
šių) įsibrovimas somų žemėn ir aisčių įsikūri
mas sąmišriui su somais“.

Gi baltų tautų daliai gyventojų būtinai pri
reikė jieškoti naujų kaimyninių žemių, nes 
VI amžiuje po Kr. slavai (dabar vadinami 
rytiniais slavais: velikorosai - rusai, ukrainie
čiai ir jų kiti įvairiais senovėje žemėvaizdi- 
niais gamtovaizdiniais tautovardžiais) pasiju
dino iš savo protėvynės Europos tautų kraus- 
tynių laikotarpyje iš Užpripečio ir nuo Pakar- 
pačio į žiemryčius keliauti Dniepro vidurupio 
(Jo visas augštupys buvo baltų žinioje.) link 
aplink Kijevo miestą, o iš čia padniepriais į 
šiaurę per rytinių, padnieprinių, baltų žemę, 
kiek vėliau ir padesniais (Desna ---- Dniepro
kairys - rytinis įtakas ties Kijevo mst.) į žiem
ryčius per rytinių galindų žemę rytinių suo

mių - ugrų linkan, kur stovi Maskvos mies
tas prie Moskvos upės Jauzos žiotyse. Tada 
ilgainiui tie rytiniai slavai užimtuoju Dniepro 
augštupiu perskėlė rytinius baltus ir juos 
Dniepro kairėje — rytinėje pusėje ėmė nuka
riauti žudydami, o miškuose išlikusiuosius 
paskui asimiliuodami, t. y. provoslavindami 
slavindami. Vėliau rytiniai slavai sujudo 
brautis ir į Dniepro dešinės - vakarinės pusės 
baltų žemę Berezinos (upėvardis baltų kil
mės; Dniepro dešinys - vakarinis įtakas šiau
riau Kijevo mst. ir Pripetės žiočių) balotais 
paupiais, berezininiu Sv.islovičiumi (žr. P. 
Būtėnas, Gal praverstų?!, — Karys, 1964 m. 
1 ir kt. numeriai) siekdami dabartinį Minsko 
miestą ir labai patogias gyventi plačias mins- 
kines augštumas. Kai rytiniai slavai pasiekė 
Minsko apylinkes ir Dniepro bei Dauguvos 
augštupius su versmėmis, tai' rytinių baltų žy
mi dalis, besigelbėdama nuo alavinių okupan
tų, ir turėjo jieškotis naujų sau žemių sody
boms retai apgyventuose vakarinių suomių- 
- uirų (somų) plotuose. Bet užtat, kaip ką tik 
skaitėme, baltų asimiliuojamieji somai savąja 
kalba, žinoma, veikė ir ten atsiradusiųjų bal
tų kalbą, dėl ko šie baltai neteka ir priebal
sių š, ž, juos paversdami s, z Berniškaisiais.

Daugiau bus.
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RESTAURUOTA 

KAUNO PILIS?
„Lit. ir Menas“ praneša, 

•kad „naujai mokslinių restau 
racinių dirbtuvių restauruo
ta Kauno pilis. Po kruopš
čiai atlikto šio istorinio ir 
architektūrinio paminklo ty
rinėjimo ir konservavimo dar 
bų (po pilimi aptiktas pože
minis tunelis dar laukia toli
mesnių tyrinėjimų) geriau
siai išsilaikiusiame pilies kuo 
re šiomis dienomis pagal ar
chitekto V. Parčiausko pro
jektą atidarytas muziejus, 
Kauno istorinio muziejaus 
filialas“.

Muziejuje esąs Kauno pi
lies maketas, kryžiuočių gin 
klų, šarvų, Kauno praeities 
vaizdų ir planai, kuriuose pa 
rodyta, kaip Kaunas augo: 
1821 metais jis buvo užėmęs 
132 ha; „buržuaziniais“ lai
kais — 3940 ha ir dabar — 
9564 ha. Laikraštis nepasa
ko, kiek užima naujoviškos 
sovietinės brazilkos, kurio
mis miestas daugiausia išau
go-
PROF. A. JUCIUI 60 METŲ

Ok. Lietuvos spauda mini 
fiziko Adolfo Jucio 60-ties 
metų sukaktį. Ta proga pažy 
mima, kad Jucys mokslinį 

darbą pradėjo dar „buržuazi
jos valdymo laikais“, kai Lie 
tuvoje „nebuvo palankių są
lygų mokslams, ypač tokie
ms, kaip fizika, vystytis“. Su 
kaktuvininkas gimė 1904 m. 
rugsėjo 12 d. Kretingos aps. 
Baigęs Vytauto Didžiojo Uni 
versiteto Matematikos - gam 
tos fakulteto fizikos skyrių, 
1933 m. pradėjo dirbti tame 
pačiame universitete iš pra- 

. džių jaunesniuoju, vėliau vy
resniuoju laborantu. Domėjo 
si teorine fizika. 1938—1940 
m. specializavosi Anglijos 
universitetuose. 1941 m. Ju
cys apgynė disertaciją. Jis 
yra vienas iniciatorių, stei
giant ok. Lietuvos Mokslų 
akademijoje Fizikos, matema 
tikos ir astronomijos mokslų 
sektorių, kuris 1956 m. išau
go į savarankišką institutą; 
kelerius metus Jucys buvo jo 
direktoriumi. Šiuo metu jis 
yra teorinės fizikos katedros 
vedėju. Jo mokslinio dėmesio 
centre yra kvantų teorija bei 
spektrų mokslas. Šioje srity
je yra paskelbęs daugybę st
raipsnių ir vieną didesnį vei
kalą. E.
• Prie ok. Lietuvos Dailinin 
kų s-gos sudaryta „tarpsekci 
jinė akvarelistų komisija“, 
kurios tikslas sujungti įvairių 
specialybių dailininkus, dir
bančius akvarelės srity. Pir
mininku išrinktas skulptorius 
prof. P. Aleksandravičius, se 
kretoriumi — dailininkas - ak 
varelistas I. Budrys.

MAIRONIO „ČIČINSKAS” 
SCENOJE

Čikagos Dainavos ansamb
lis sumanė pastatyti Mairo
nio baladę scenoje. Tam tiks
lui muziką parašė Algis Šim
kus, režisuoja A. Rūkas, deko 
racijos Petravičiaus, svarbų
jį solo dainuos J. Vaznelis.
SOLISTAS V. NOREIKA 
VYKSIĄS STAŽUOTIS Į 

MILANO „SKALĄ“
Rugpjūčio pabaigoje Mas

kvoje vyko dainininkų kon
kursas — atranka dėl teisės 
vykti stažuotis į Milano „La 
Skalą”. Atrankoje dalyvavo 
daug geriausių Sov. Sąjun
gos jaunųjų dainininkų, iš 
kurių tik trys atrinkti stažui 
Milano operoj: jaunas Vil
niaus operos tenoras Virgili
jus Noreika, Jerevano operos 
solistas Merikijanas ir estas 
Krūmas. Stažavimas Skaloje 
prasidės nuo ateinančių metų 
sausio mėn. ir tęsis 10 mėne
sių. Jis turės per šį laiką su 
dirigento pagalba italų kalba 
paruošti vienos ar dviejų ope 
rų pagrindines partijas.

VEIKALAS APIE KARO 
VEIKSMUS 
LIETUVOJE

Warner Haupt: Baltikum 
1941. Die Geschichte eines 
ungelosten Problems. (Pabal 
tijys, 1941. Neišspręstos pro 
blemos istorija). Die Wehr
macht im Kampf, Band 37. 
Neckargemund: Kurt Vow- 
inkel Verlag 1963. 200 psl. ir 
11 žemėlapių.

Autorius, 1941 m. karo žy 
gio dalyvis, ištyręs karo ar
chyvus, smulkiai aprašo vad. 
„Barbarossa“ planą ir visas 
karines operacijas nuo Vo
kietijos - Lietuvos sienos per 
ėjimo birželio 22 d. iki galu
tinio bolševikų išvarymo iš 
Pabaltijo 1941 m. spalio m- 
Pridėti planeliai aiškiai rodo 
atskirų dalinių judėjimą Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
vokiečių ir sovietų pozicijas. 
Minimas lietuvių birželio 23 
d. sukilimas Kaune. Kai ku
riems lietuvių daliniam Kau
ne, rašo autorius, pavyko už
imti radijo stotį ir apie 19,30 
vai, siųstuvas kartojo „lietu
vių generalinio štabo“ prašy
mą Wermachto štabui Lietu
voje pulti iš oro per Kauną 
besitraukiančius sovietų dali 
nius (psl. 55). Vokiečių ka
reiviai Lietuvoje buvo sutik 

ti kaip išvaduotojai; lietuvių 
savisauga sovietams pasitrau 
kus rūpinosi ramybe ir tvar
ka (psl. 60). Lietuvių savi
sauga prieš išblaškytus sovie 
tų dalinius kovojo su beato
dairišku kietumu (psl. 70).

1940 m. Hitleris rytų erd
vėje planavęs sukurti tris sa
varankiškas valstybes: Ukrai 
nos imperiją, Pabaltijo vals
tybių federaciją ir Gudiją.

PR. ALŠĖNAS

Jurgis Baltrušaitis
IR WILLIAM BLAKE

"Trljos Z)WWW\05
VEDA D R. GUMBAS

Kas tos dvi pavardės ir 
kas tiedu vyrai? Taipogi — 
kas juos riša, ir koks identi
tetas tarp abiejų?

O gi — tai du kūrėjai, pir 
moj eilėj — poetai, nors dir
bę ir kitokių darbų bei turė
ję kitokių pareigų. Tiesą pa
sakius, jų ir gyvenamasis lai
kotarpis — labai skirtingas, 
taip lygiai tautybės — kito
kios. Pirmasis — lietuvis, mi 
ręs 1944 m. (taigi, minėtinas 
dvidešimtmetis nuo jo mir
ties), o antrasis — anglas, mi 
ręs 1827 m.

Nežiūrint to, tarp šių d vie 
jų poetų — esama tapatumo. 
Koks ji — vėliau pamatysi
me, peržvelgę tų vyrų kūry
bą ir kūrybos pobūdį. Pir
miausia — apie J. Baltrušai
tį, ties kuriuo, kaip savu tau
tiečiu, teks ilgėliau stabtelė
ti, negu ties anglų William 
Blake.

Jurgis Baltrušaitis gimė 
1873 m. Paantvardžiuose, Ra 
šeinių apskr., gimnaziją lan
kė Kaune, vėliau studijavo 
Maskvoje. Dar pereito šimt
mečio pabaigoje pradėjęs ben 
dradarbiauti literatūros žur
naluose ir rašyti eilėraščius 
rusų kalba, — J. Baltrušaitis 
rusiškai parašė tris eilėraščių 
rinkinius ir skaitytinas vienu 
žymiausių rusų poetų simbo
listų.

1919 m. jis buvo Rusijos 
rašytojų sąjungos pirminin
ku. Dirbdamas su rusais ir 
tarp rusų, J. Baltrušaitis ne
užmiršo. ir žinojo, kas esąs. 
Pirmojo pasaulinio karo me
tu jis aktyviai veikė lietuvių 
pabėgėlių šalpos darbe ir nuo 
1920 iki 1939 m. buvo Lietu
vos įgaliotu ministeriu Mask 
voje. Eilėraščius lietuvių kal
ba — pradėjo skelbti 1928 me 
tais ir iki mirties paruošė tris 
rinkinius ir satyrinę poemą 
„Žiurkės įkurtuvės“. (Visa J. 
Baltrušaičio lietuviškoji poe
zija buvo išleista Bostone 
1948 metais).

Poetas mirė 1944 m. sau
sio 3 d. Paryžiuje.

Dabar — nors trumpais 
bruožais apie J. Baltrušaičio 
kūrybinį stilių. Jis, kaip jau 
minėta, priklausė simbolisti
nei mokyklai. Jo simbolizmas 
— liečia ir lietuviškąją, ir ru 
siškąją poeziją. Be to, pažy
mėtina, kad baltrušaitiškasis 
simbolizmas — labai atsirė
męs į lietuviškosios buities ir 
ypač lietuviškosios ontologi
jos versmes. Bendrai, poetui 
ir poezijai Baltrušaitis skyrė 
sudėtingus ir labai dėsnin
gus reikalavimus. Jam poezi
ja buvo mistiškosios apeigos 
giesmė, o poetas — tarytum 
vaidila ir tarpininkas tarp die 
vybės ir žmogaus. Jis (poe

tas) visatos paslapčių aiškin
tojas ir žmogaus sielos skais- 
tintojas.

J. Baltrušaičio poezijos pa 
grindinė mintis yra susikau
pusi ties visatos ir žmogaus 
būties problema: mirksnyje 
jis mato alsuojančią amžiny
bę, o žemės dulkėje — švy
tinčius žvaigždynus. Ta sūdė 
tinga ir kietai sisteminga Bal 
trušaičio buities filosofija po 
ezijoje — išreikšta labai leng 
va ir žaisminga forma. Kalba 
— natūrali, gyva ir net liau
diška. Nors Baltrušaičio lie
tuviškai parašytoji poezija 
yra sukurta poetui jau bū
nant subrendusio amžiuje, 
bet, visvien, ji trykšta jaunu
mu ir įvairumu, tarytum jis 
būtų lietuviškai kūręs visą 
gyvenimą. Poezijon Baltru
šaitis yra sudėjęs viso savo, 
gyvenimo polėkius, patirtį ir 
išgyvenimus. Per trumpą lai
ką savo tautai jis atidavė, ga 
Įima sakyti, save visą ir jis 
skaitytinas vienu iš giliausių 
mūsų poetų.

J. Baltrušaičio poezijoj, 
kaip jau minėta, vyrauja filo
sofiniai motyvai. Tačiau jo pa 
saulėžiūra, atsispindėjusi po
ezijoj, yra nuėjusi tam tikrą 
raidos kelią. Tą kelią — jis 
ryškiai atvaizduoja savo ru
sų kalba išleistuose rinki
niuose. „Žemės laiptai“ ir 
„Kalnų takas“ rodo žmogaus 
pažinimo ir jo santykiavimo 
su pasauliu, su Kosmu tam 
tikrus laipsnius. Baltrušaitis 
vaizduoja septynius tokius pa 
žinimo laipsnius. Pradžioje 
žmogus tik stebįs pasaulį bei 
gyvenimą ir juo pradedąs 
ramiai grožėtis, juntąs har
moniją; toliau, įsigilinus į gy 
veninio reiškinius, atsirandą 
daugybė problemų, neišspren 
džiamų klausimų, nesuderina 
mų prieštaravimų, o su tuo 
kylanti kančia ir neviltiškas 
blaškymasis; tačiau kentėji
mas ir jieškojimas — vedą 
laiptais į aukštesnius esmės 
pažinimo laipsnius ir, paga
liau, septintame laipsnyje — 
žmogaus sielą apimanti ramy 
bė ir palaima.

Kas sudaro tos palaimos ir 
ramybės pagrindą? Gi tokios 
psichinės būsenos Baltrušai
tis pasiekia mistiniu įsijauti
mu į gyvenimo prasmę ir pa
saulio santvarką. Jo poezijos 
žmogaus santykiavimas su pa 
šaunu ir su Dievybe — pan
teistinio pobūdžio. Visas pa
saulis yra harmoningas Kūrė 
jo tvarinys, turįs savo tiks
lingumą ir prasmę. Visata — 
lyg gyvenanti Dievo alsavi
mu ir kiekvienas daiktas — 
turįs savo paskyrimą ir ver
tę.

Nukelta į 5-tą psl.

PRIEKAIŠTAS NE 
VIETOJE

Višta apibarė' viščiuką, 
Kad jis iš užtvaros paspruko. 
Viščiukas gi gudrumo

tvirto 
Ir vištai šitaip atsikirto: 
„Nepersistenki bardama, 
Man inkubatorius—mama!”..

GERIAU PASIŠALINK
Rusijoje, nerūkančiųjų sky 

riuje, važiavo du keleiviai. 
Vienas iš jų išsiima rusiškos 
machorkos ir, susisukęs sto
rą cigaretę į laikraščio skiau 
tę, ramiausiai užtraukia. Pir
masis raukosi, bet dar tyli. 
Po kelių minučių ir antrasis 
keleivis užsirūko. Pirmasis 
jau neiškentęs, išdidžiai išsi
ima ir paduoda šarvo vizitinę 
kortelę pirmajam ir paprašo 
nerūkyti. Bet antrasis ra
miausiai gautąją kortelę įsiki 
ša j viršutinę švarko kišenę 
ir toliau pučia dūdą. Tada pir 
masis pašoka ir susiradęs 
traukinio palydovą skundžia
si. Traukinio palydovas griež 
tai pareikalauja nerūkyti, bet 
antrasis keleivis ramiausiai, 
nei žodžio netardamas, išsi
traukia neseniai gautąją vizi 
tinę kortelę ir pakišo trauki 
nio palydovui. Šis tik pabala 
ir atbulas sprunka lauk, kar
tu išsitempdamas ir pirmąjį 
keleivį, ir šiam sako:

— Geriau pasišalink! Tu 
nežinai, kas tas rūkorius? — 
Tai didžiausias galvažudys ir 
žmonių kankintojas — Stali
nas! Spruk, kol dar nevėlu!
NJUTONAS IR KAČIUKAI

Mokslininkas Njutonas 
savo mylimai katei pra
kirto duryse skylę, kad 
ji galėtų išeiti ir įeiti, kada 
nori. Katė atsivedė tris ka
čiukus. Tada Njutonas pra
kirto dar tris nedideles sky
les.

Nustebę namiškiai paklau
sė :

— Kam gi tau prireikė dar 
trijų skylių?

— O kaipgi! — atsakė 
mokslininkas. — Gimė trys 
kačiukai, tai kiekvienam rei
kalinga atskira skylė.

Kada jam paaiškino, kad 
kačiukai gali laisvai išeiti per 
skylę, pro kurią vaikšto jų 
motina. Njutonas sušuko:

— Žinoma! Kaipgi aš šito 
anksčiau nepagalvojau!

ATKAKLUS 
IŠSIBLAŠKĖLIS

Įžymus prancūzų fizikas 
Amperas, skaitydamas paskai 
tas Sorbonoje, lentą valė sa
vo nosine. Kempinę gi įsidė
jo į kišenę. Studentai nutarė 
kempinę pririšti prie lentos. 
Tada Amperas pradėjo dėti 
į kišenę kreidą.

KATINAS NUSKRIAUDĖ 
SOVIETINĘ IMPERIJĄ
Lietuvoje vasaromis vyks

ta įvykiai panašūs į feljeto
nus. Jei spręsti iš „Tiesos“ 
(Nr. 173, liepos 25) pykčio, 
kai kurie juokingi įvykiai šių 
dienų Lietuvoje lengvai pa
virsta į karčią tikrovę. Pasi
rodo, vieno kolchozo melžė
ją Onutę atsekė katinas. Ka
tiną pastebėjęs kolchozo pir 
mininkas užsipuolė melžėją, 
nes, girdi, katinas galįs pa
pjauti kolchozo karvę. Kitą 
dieną melžėja buvo iškviesta 
į kolchozo valdybos posėdį. 
Valdybos nariai priėmė nuta 
rimą: „Už katino atsivedimą 
į fermą nubraukti melžėjai 
Onai P. penkis (5 >darbadie

nius”. Taigi, melžėja nuskriau 
sta dėl nieko, gi valdybos na
riai su pirmininku gavo tokį 
partinio dienraščio patarimą: 
negalima kur reikia ir kur ne 
reikia savo teisėmis kaip vėz 
du mosuoti. Elta.

DAUG UŽDIRBA
Rusų zonos gyventojas bu

vo užklaustas, kaip jo trims 
sūnums senasi. „O, jiems ne
blogai einasi“, atsakė žmo
gus. „Vyriausiasis yra direk
torius nacionalizuotame te
kstilės fabrike ir uždirba į 
mėnesį 1000 markių. Antra
sis yra traktorių brigados va 
das ir uždirba 600 markių. Gi 
trečiasis yra paprastas darbi
ninkas vakarų zonoje“. „Na, 
tai patarkite jam atvykti į ru 
sų zoną. Čia jis juk gali dau
giau uždirbti“. „Dėl Dievo 
meilės, tik tO' jau ne“, atsako 
žmogus. „Jis juk yra mūsų 
šeimos mantintojas. Jis mums 
vis siuntinėlius siunčia.”

IŠEITIS
Kada pačiam talento stinga, 
Jis verčia kitą — talentingą.

PRABĖGOM
Dar niekas neužaugo tem

piamas už ausų.
* * *

Taip stipriai paėmė inicia
tyvą į rankas, kad. ją užgniau 
žė.

* * *
Aš esu geras, — kalbėjo 

smauglys, — bet mano žmo
na gyvatė.

Klausyk, drauguži: aš po 
tavo eilėraščių pasirašysiu sa 
vo pavardę, — tegul tai bus 
tavo literatūrinis pseudoni
mas.

* *
Skelbimas: „Parduodami

sintetiniai meškų kailiai“...

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
3.
Kurantai atskaitė dvyliktą. Bendrabutis nurimo. Bai

gė savo šventę ir dešimtas kambarys. Sugulė studentai į 
girgždančias lovas.

Bet kartais ne taip greitai užmiega studentas, jeigu jis 
ne Antano Pranaičio būdo. Dar ilgą valandą, gražiausią va
landą ir atsigulęs mėgsta pasvajoti studentas.

Pasvajok studente, apie tą, kuri, gal būt, neturi mėly
nų akių, ilkų kasų ir niekuo neišsiskiria iš kitų savo draugų, 
paprasta kaip ir Tu pats. Gal būt, niekas jos nevadina gra
žuole, nesiginčija draugai vakarais bendrabutyje dėl jos 
žvilgsnių, bet Tau ji puikiausia iš visų merginų, kažkuo ne
nusakomu brangi,, gera.

Rytais Tu ją sutinki auditorijoj. Tvardydamas džiaugs
mą, kad nepastebėtų draugai, kalbi su jais apie naują kino 
filmą, apie „teismą“, pasmerkusį katę, kuri suėdė bendrabu
tyje pusę iš namų atsivežtos vištos. Tavo širdis džiaugiasi, 
džiaugiasi slapta, kitiems nepastelbint.

Kai ji yra, auditorijos atrodo šviesesnės, draugai ge
resni ir paskaitos neprailgsta. Trumpomis sesijų dienomis 
prieš jos egzaminą jaudiniesi labiau už ją pačią. O jei Tave 
kada nors pavarė nuo įskaitos ar egzamino, niekas nemo
kėjo' taip tvirtai pasakyti, kaip ji: „Tu išlaikysi“.

Ir išlaikei. Ją visur jauti ir Tau visiškai norisi pasižy
mėti prieš kitus, kad tik ji galėtų didžiuotis Tavimi.

Mokėkime saugoti ją — savo meilę.
Pasvajok studente! Ir ag svajosiu kartu su Tavim. 

Tau papasakosiu apie dešimtą kambarį, apie nepirmą meilę 
ir Saliamą Žibutį.

Dar taip neseniai „Dešimto kambario istorijoie“ pali
kome savo įrašus mes keturi: Banginis, Šešikutis, Cifirkinas 
ir Nemarioji Giltinė. Kai dainavom — iš visos širdies, liū
desį dalinomės pusiau, mamos siuntinius — į keturias dalis, 
tik mylėjome atskirai. Ir pašėlusiai gražus atrodė pasaulis, 

ypač po stipendijos! Galingi mes patys. O meilė? Ją sau
goti liepiu, nors netikiu, kad galima būtų kažkokiu būdu iš
saugoti arba neišsaugoti. Čia nepatarsi ir nepamokysi.

Bet pasvajokim.
Jei skaitydamas ištversi iki pabaigos, pasvajok prie 

paskutinio knygos puslapio. Jei bent truputį susimąstysi, 
skaitydamas nusišypsosi arba supyksi, aš būsiu laimingas, 
kad svajoju kartu su Tavim.

II. STASĖ
Stasė Vaiskytė gyveno mažučiame kambarėlyje, už ku

rį šeimininkei kas mėnesį mokėdavo septyniasdešimt pen- 
kius rublius. Jame tilpo iš bendrabučio sandėlio gauta bal
tai dažyta lova ir pailgas, kieme gyvenančio staliaus sukal
tas stalelis.

Kaip kiekviena mergina, taip ir Stasė savo kambarį 
stengėsi sutvarkyti kuo jaukiau. Lova nebuvo apkrauta 
įprastais merginų kambariuose pagalvėliais, sienos nenu- 
sagstytos siuviniais. Stasė nemėgo siuvinėti, tačiau trikam
piais siuvinėliaiis papuošė etažerės lentynas. Kambario kam
pe kabojo tulpėmis išraižytais rėmais veidordis. Jis atrodė 
atsitiktinai patekęs tarp kitų Stasės kambarėlio daiktų. Se
nas, pajuodęs, sjivisiškai nesiderino prie šviesiuose rėme
liuose pakabintos Kramskojaus paveikslo „Mėnesienos nak
tis“ reprodukcijos. Parveiksle užsisvajojusi mergina sėdėjo 
ant suolelio; jos baltas rūbas buvo, panašus į mėnesieną, už
liejusią ūksmingais medžiais apsuptą parko alėją.

Kartais Stasė besišukuodama stabteldavo prieš veidro
dį su iškeltomis virš galvos rankomis ir įsižiūrėdavo į save. 
Išvada visuomet būdavo ta pati: „Negerai... Nueisiu į mo
kyklą, o koks gi bus mano autoritetas su tokia išvaizda...”

Rodės, kad Stasė valiūkaudama džiaugiasi viskuo, ką 
pamato. Taip bent atrodo, pažvelgus į jos išlenktus mado- 
niškus antakius. Didelės juodos akys visuomet žvelgė lyg 
klausdamos, lyg stebėdamosi.

Kai šeimininkų kambariuose kildavo barnis, o tai bū
davo dažnai, Stasė nesistebėdavo. Jos kaktoje susimesdavo 
dvi mažutės raukšlelės, ir ji užvertusi knygą, užsiimdavo 
delnais ausis.

Stasės skaitytose knygose žmonės ko nors siekė, ką 
nors mylėjo arba neapkentė. Ji svajojo, kad bus mokytoja, 

mokiniams deklamuos Salomėją Nėrį, kalbėsis su jų tėvais. 
Ko siekia toks, kaip jos šeimininkas, ką sakytų šiam gir
tuokliui, jeigu jis būtų jos mokinio tėvas? Spjauti jam į Nė
rį, spjauti į gražius žodžius ir norus. . .

Stasės tėvai gražiai sugyveno. Vidurinėje mokykloje ji 
turėjo daug draugių, labai norėjo mokytis Vilniuje, eiti į 
operą. Nieko ypatingo jos gyvenime neįvyko', ničnieko. Tik 
vienas atsitikimas ją sukrėtė, po kurio ilgai neatsitokėjo.

Mokykloje jie vaidino „Tėvų jaunystę“. Riabininas 
buvo Vincas Norvaiša, viena iš komjaunuolių — Stasė.

Jie išvažiuodavo vaidinti į kitus miestelius, paprastai 
tekdavo nakvoti kur nors klasėje. Buvo įprasta, kad tokių 
išvykų metu vaikinai globotų mergaites. Vincas surasdavo 
Stasei minkšto šieno glėbį, o pats, išėjęs su draugais, ligi 
gaidžių klaidžiodavo po miestelį ir tik prieš aušrą užsnūsda
vo ant pilkų suolų. Stasė ilgai neužmišdavo. Čežant šiene 
draugėms, šnabždant ir prunkštaujant visuose klasės kam
puose, ji prisimindavo Riabinino žodžius: „Manęs nėra už 
ką mylėti. Mano siela paprasta, pilka. . .“

Vieną kartą jie vaidino tolimame kaime. Į salę — kol
ūkiečio seklyčią — įsiveržė banditai. Visus sustatė prie sie
nų. Stasė drebėdama stovėjo su Vincu prie ištrandijusio 
lango. Prie durų vienas banditas sukomendavo:

„Visiems nusirengt ir šokt bambatrynį!“
Niekas nepajudėjo.
Niekas nepajudėjo.
„Sakyta nusirengti!“ — pakartojo tas pats balsas, ir 

kažkas skaudžiai nutvėrė Stasę už peties. Tai buvo stambus 
bernas, baltais, atsikišusiais dantimis. Jis griebė Stasę už 
bliuskutės apikaklės ir potraukė į save — sagos pasipylė ant 
grindų. Ką tik scenoje jie vaidino' didvyrius, o dabar štai, 
nežinodama ką daryti, Stasė virpėjo prieš bal'.adantį j au
komis prisidengusi apnuogintą krūtinę. Šalia savęs išgirdo 
tokį pat tylų ir rūstų kaip scenoje Vinco balsą:

„Neliesk!“
Toliau viskas įvyko akimirksniu. Baltadančio automa

tas tarkštelėjo ant grindų, o jis pats, sumojavęs rankomis 
ore, sukniubo prie Stasės kojų. Dzingtelėjo lango stiklai. 
Ėmė šaudyti“troboje ir kieme;. Vinco šalia Stasės nebebuvo.

Bus daugiau.
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KULTŪRINĖ KRONIKA,

AR SIUNČIATE

KALĖDOMS 
DOVANU.

UŽJURIN?

PAKLAUSKITE 
SAVO PAŠTO 

PASKUTINES 
SIUNTIMO

DATOS!

• Vilniuje gastrolės darbą 
pradėjo Kauno Dramos teat 
ras. Išvykai vadovauja „LTS 
R nusipelnęs meno veikėjas“ 
H. Vencevičius. Vilniaus pu
blikai kauniečiai suvaidins 
Garsijos Lorkos „Bernardo 
Albos namus“ ir kitus veika
lus.
• Iškyla nauja dainininkė, 
Lilija Mernikaitė, Onos Kat- 
kauskaitės mokinė, kuri kon
certuodama apvažinėjusi visą 
JAV.

į M. MAČIUKAS
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ g 
f SIUVĖJAS f 
$ g
g AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS g
g ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
g Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. g 
g Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. gg 79 ir 81 St. Zotique St. E. gg Tel. CR 7-0051. MONTREAL. g

I
 BALTIC WOODWORK CO. |
; DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABĖTAI- | 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. I

> Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
| Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

Skelbimas nr. 2.

Dievo 
karalystė

Tema: 
Tęsinys.

Žodis (Logos) Padarytas Kū
nu.

Jėzus gyveno pirm atėjimo į 
pasaulį: Apie tai skaitome Jono 
Ev. 1:1-3. Neaiškus vertimas su
klaidino daugelį Jėzaus asmeny
bės klausimų. Skaitydami mūsų 
paprastus Biblijos vertimus žmo
nės mano, kad Jėzus ir jojo Dan
giškasis Tėvas yra vienas ir tas 
pats asmuo: Klaidingai išverstie
ji žodžiai yra šitie: „Ir Žodis bu
vo Dievas“. Graikų tekste šitie 
žodžiai šiaip skaitomi: „Ir Žodis 
buvo vienas iš dievų1,.

Naujame Testamente žodis 
„dievas“ yra išverstas iš graikų 
žodžio theos. Kartais tuo žodžiu 
vadinamas Sutvertojas, kartais 
Jo Sūnus, o kartais tuo žodžiu 
pavadinti kiti dievai.. Antrame 
laiške Korintiečiams 4:4 tuo žo
džiu pavadintas velnias. Šv. Po
vilas vadina jį „šio pasaulio die
vas“. Jono Ev. 1:1 tas žodis nau
dojamas du syk. Kartą jis pritai
komas Jehovai, pačiam Sutverto- 
jui; paskui tas pat žodis pritai
komas Jėzui, kurs savo prieš - 
- žmoginiame stovyje buvo vadi
namas „Logos“ arba Dievo Žo
dis: Teisingas Jono 1:1 vertimas 
skaitosi: „Pradžioje buvo Žodis. 
Tas Žodis buvo pas Dievą (ang. 
the God) ir Žodis buvo vienas iš 
dievų (a god),* — kitaip sakant, 
jis buvo vienas iš galingų valdo
vų, o ne pats Visagalis Dievas.

Jono 1:14 mes skaitome: „Tas 
Žodis buvo padarytas (stojosi) 
kūnu, ir gyveno tarp mūsų. Mes 
matėme jo garbę, garbę kaip vie
natinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, 
pilno malonės ir tiesos.” Tasai 
Logos buvo padarytas kūnu, per
keltas nuo savo priešžmoginio 
gyvenimo į žmogiškąjį gyvenimą. 
Biblija parodo kad toks buvo pa
grindinis Dievo planas. Skaityda
mi žydams 2:9, 14 mes sužinome 
kad Dievo buvo nutarta, kad Jė
zus turėjo numirti kaip žmogus 
už pasaulio nuodėmes.

Jono 6:51 pats Jėzus aiškina 
tą dalyką ir sako, kad jis davė 
savo kūną už pasaulio gyvybę.ši- 
ta Jėzaus žmogystės auka buvo 
atpirkimo kaina už gyvenimą, ku
rį prarado tėvas Adomas. Povilas 
kalba apie tai šitokiu būdu: 
„Kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti“. (1 
Kor. 15:22) 1 Timotiejus 2:6
Apaštalas aiškina, kad Jėzus da
vė save kaip „atpirkimą“ už vi
sus, ir išverstasis žodis „atpirki
mas“ graikų kalboje reiškia „ati
tinkanti kaina“.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogo. Neturtin
giems siunčiam veltui mažas kny

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

adresu:
L. B. S. A. 212 East 3rd Street 

Spring Valley, Illinois 61362

MOK'T
VISUOMENININKAS 

BR. ABROMONIS
atsilankęs NL redakcijoje, ap 
mokėjo NL prenumeratą li
goniams, esantiems Vokieti
jos sanatorijoje, nors jis, kaip 
pirkęs šėrų už 100 dol. galė
jo. prenumeratos nemokėti. 
Tačiau, nenorėdamas mažinti 
NL pajamų ir žinodamas, kad 
yra lietuvių, kurie dėl įvairių 
priežasčių nepajėgia prenu
meratos apmokėti, už juos, 
ligonius, apmokėjo. Ačiū 
nuoširdžiai.

Z’TJŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Sekmadienis mūsų vys 
kupijoje yra skiriamas ap
svarstymui mūsų laikų dide
lių propagandos priemonių, 
kaip spaudos, radio ir televi
zijos. Pagalvokime, kaip mes 
ir ypač mūsų vaikai šias prie
mones vartojame.

— Įdėtas prie virtuvės 
naujas šilto vandens tankas.

— Seselių vedamas vaiku
čių choras vėl giedos per 10 
vai. mišias.

JURGIS BALTRUŠAITIS
Atkelta iš

Gamta — lyg besimel
džianti savo Kūrėjui: rytą 
giedama Aušrinė, dieną — 
vykstančios gamtos Mišios, 
o vakaro saulėleidžiai — pra
bylą gamtos Mišparais.

„Nusilenk, praeivi, žolytei prie tako, 
Jei girdi, kai smilga, iš molio išdygus, 
Tavo kurčiai širdžiai tyliai, tyliai sako, 
Kad tu ir jos stiebas — amžių saikui lygūs. . .“

Balys Sruoga J. Baltrušai
čio poezijos formą apibūdina 
šitaip:

„Jis net rūpinasi savo po
etišką kalbą suprozinti, pa
daryti ją šiokiadieniškai pa
prastą, kiekvienam artimą. 
Nesudėtingi, paprasti saki
niai, tarytum mūsų kasdieni
nėse pasakose, turi tik vieną 
veiksng tarinį, vieną kitą aiš
kinamąjį žodelį — ir viskas. 
Ne kartą jis visą eilėraštį 
komponuoja silogizmo tvar-

SIUNTINIAI LIETUVON
H
ii

■ Kaufman’s Woollens ^Textiles
į 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
i garantuotai skubiausiai ir

u»mo Kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS  ̂
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
: Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skalelių 

Apeikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
SAVININKAS C H. KAUFMANAS

I Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. 18

|REAL
REIKIA BŪTI ATSARGIE

MS IR LIGONINĖJE
NL redakcijoje atsilankė 

prieš beveik dvejus metus au 
to - katastrofoje nukentėjęs 
P. Jakubka. Ligoninėje jam 
prisispyrę gydytojai siūlė ir 
patarė leisti nupjauti visą ko 
ją; buvo raštą pakišę pasira 
Syti, kad jis sutinka su tokia 
operacija. Jis vien tuo atsikal 
bėjęs nuo kojos nupjovimo, 
kad teigęs, jog nemokąs rašy 
ti. Tada jam koją pradėjo gy 
dyti, ir dabar jis jau vaikšto 
ir be lazdos.

TRADICINIS BAZARAS
N. P. Marijos seserų naudai 
įvyks lapkričio 15'd., sekma
dienį. Laukiama, kad visada 
dosni Montrealio visuomenė, 
įvertindama seselių darbą mū 
sų kolonijoj, kaip visada, taip 
ir šiemet bazarą parems auko 
mis ir skaitlingu atsilanky
mu. Kviečiame fantus nedel
siant nešti į seselių namus 
bet kuriuo laiku, kad paleng
vinus bazaro organizavimą.

4-to psl.
Ir žibutė, ir ramunėlė, ir 

žmogus pasaulio didybėje — 
stovi greta vienas kito; nors 
gyvena savitą gyvenimą, bet 
siekia to paties tikslo: tai
gi — 

ka. . . Net sajos tarp prielai
dų ir išvadų paliekamos tipiš 
kos silogizminės, pabrėžtai 
prozinės, žymimos žodeliais: 
tat, todėl. . . Baltrušaitis atro 
do. . . esąs paprastas sermė
gius, susimąstęs, susisielojęs, 
jokiomis gražmenomis nesi
domįs, kaip ir pridera vienuo 
liui, dėvinčiam rūščią ašuti
nę. Ir žodžiams jis šykštus... 
Nemėgsta laukujų blizgučių, 
gražiaskambės tuštybės. Jo 
eilutės — stačiai perkrautos

Atkelta iš 4-to psl.
• Kyla nauja dailininkė, Dr. 
Marija Žukauskienė, kurios 
daugelis paveikslų dabar puo 
šia Balfo centro patalpas, 
daugelį knygų bei viršelių ji

L ---------------■te----------------..Jį; ■ į

mintimi. . .“
Taigi, kaip matome iš čia 

nužymėtų trumpų bruožų, 
Baltrušaitis buvo poetas sim
bolistas ir vienuoliškas misti
kas, plius prie to — dar dip
lomatas.

William Blake? Jis irgi 
mistikas, poetas ir dar — dai 
lininkas.

10-ties metų amžiaus vai
ko turėtosios vizijos nulėmė 
visam gyvenimui mistiku lik 
ti. Plotino, Boehmės, Sweden 
borgo įtakoje, William Blake 
susikūrė savo kosmogoniją ir 
mitologiją, kurių pagrindiniu 
bruožu — yra vyriškojo 
(Spectre) ir moteriškojo. 
(Emanation) prado įtampa. 
Tiek jo poezija, tiek jo pa
veikslai bei raižiniai — pri
sunkti apokalipsinės vaizduo
tės ir subtilaus simbolizmo.

Pagrindinė jų tema — sa
votiškas gnostiškas biblinių 
ir krikščioniškųjų paslapčių 
vaizdavimas.

William Blake’s lyrikos 
rinkinių — svarbiausi Songs 
of Innocence 1789 m. ir So
ngs of Experience 1794 m. 
Bet jo mistinis pasaulis — 
labjau atsispindi trijose epi
nėse poemose: The Four Zo- 
as 1795 m., Milton 1804 — 
1808 m. ir Jerusalem 1804— 
1820 m. Paskutinis W. Bla
kes raštų leidimas parūpin
tas 1925 — 1932 m. Jo pavei 
kslų bei piešinių didžioji da
lis saugojama Londono Tate 
Gallery. Juos yra išleidęs Fig 
gis 1925 m. ir L. Binyon 
1926 — 1929 m. Savuoju re
alizmo atsisakymu ir linijų 
paprastumu — Blake veikė 
vad. prerafaelitinę mokyklą. 
Betgi šiaipjau — savo gyve
namuoju laiku Blake tiek pat 
mažai veikė kitus, kaip ir 
pats mažai kitų buvo veikia
mas. Sunkiai suprantami Bla- 
ke’s veikalai susilaukė dėme
sio tik vėliau. (Rosetti, Yea
ts).

Naudotasi: Pr. Naujokaičio Lie 
tuvių Literatūra, Lietuvių Encik
lopedija II ir III tomais ir spau
dos žinia, iš „Nepr. Lietuvos” Nr. 
35 (907), 1964.

Pr. Aiženas. 

SIUNTINIAI LIETUVON
IR KITUS USSR KRAŠTUS

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.

Telefonas 768-6679

WIN D SO R
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

iliustravo, kaip Sulaužytos 
Dienos, Sveiki Gyvi ir tt.
• Buenos Aires universite
te dėsto ordinariniu profeso
rium jaunas lietuvis Ernes
tas Parojus. Jis taip pat ruo
šia gimnazijų mokytojus dės 
tydamas Buenos Aires insti
tute.
• Garsėja dailininkas Žibun- 
tas Mikšys, režisorės Mikšie
nės - Arlauskaitės sūnus.
• Vilniuje po vasaros atosto 
gų vėl pradėjo darbą Rašyto
jų klubas. Netrukus klube 
įvyksią „susitikimai“ su mo
kslininkais, geologais, fizi
kais, kultūros ir meno dar
buotojais. Rugsėjo pradžioj 
„susitikta“ su Kultūros mi
nisterijos Architektūros pa
minklų apsaugos v-bos virš, 
arch. J. Glemža. Jis pasidali
nęs mintimis apie architektū
ros paminklų apsaugos prie
mones Lietuvoje ir įspūdžiais 
iš II Tarptautinio architeiktū 
ros paminklų apsaugos kong
reso šią vasarą įvykusio Ve
necijoje.

• Gražus ruduo ir karšta 
saulė slenka New Yorko dan 
goraižiais. Pasaulinė paroda 
dar sutraukia vis iki 100,000 
beveik kasdien. Lietuviai dar 
vis pasirodo, tai New Yorko, 
tai New Jersey pavilijonuos, 
su daina ir šokiais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Šukys. „Du medi 

niai ir trys geležiniai kry
žiai“. Atsiminimai iš Lietu
vos nepriklausomybės kovų 
1919 — 1921 metais. Nidos 
knygų klubo leidinys Nr. 
49. Adresas: 1, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11. Gt. 
Britain. 376 pusi., kaina 2 
dol. minkštais ir 4 dol. kie
tais viršeliais.

Šatrijos Ragana. „Viktu
tė“. Apysaka. Nidos knygų 
klubo leidinys Nr. 50. 144
puslapiai. Kaina 1 dol. min
kštais ir 1.50 kietais virše
liais. Nenariams pirmoji kny 
ga 1 dol. ir antroji 50 et. 
brangesnė.

„Sėja“ 1964 metų nume
riai 3 ir 4, 60 puslapių labai 
įdomus iliustruotas numeris. 
Kaina 3 dol. metams; atskiro 
nr. kaina 60 et.

I
Y 
JOE’S BUTCHERY & GROCERY j

J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. |

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ g 
DEŠRŲ GAMYBOJE. g

VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. | 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO | 

DALIS. g

1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. g

Tel. 525-8971

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

PORI RETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS 

JV AI RIOS PROGOS

Balt'ca Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą.
WoaaiiwiaaowsDMaoavowuMoweovMowso^uaMuawoa^oaaaoaMueauaMoaauaaDMaasma

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešai* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

. namų 366-4203

ttuttntttttittttttutttnttttttttuttttntuttttutttttttttttnttunttmttttttttttttitttnutt

Į A. NOHKEL1UNAS |
g Commisioner of the Superior Court of Montreal g

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
| VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. |
A ’ . j!6695——35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) Įį?
g Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. I

BELLAZZI-LAM Y, INC 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

_ 117—6th Avenue,
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lengva nupirkti
GALITE KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PIRKTI GRYNAIS PINIGAIS ARBA DALIMIS 
IŠSIMOKĖTINAI.PIRKITE JUOS DARBOVIETĖJE PAGAL ALGOS TAUPYMO PLANĄ ARBA 

BANKUOSE. PAS OFICIALIUS INVESTAVIMO AGENTUS , BIRŽOS TARPININKUS, 
PASITIKĖJIMO AR PASKOLŲ BENDROVĖSE.

LAKŠTAI GAUNAMI PO $ 50, $ 100, $ 1000, iki $ 10,000 VIENAM ASMENIUI.

Lengva iškeisti į pinigus
GALITE KIEKVIENU METU KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PARDUOTI UŽ JŲ 
NOMINALINĘ VERTĘ IR DAR GAUTI PRISIDĖJUSIAS PALŪKANAS. KAI JUMS PRIREIKIA 
PINIGŲ, UŽPILDYKITE LAKŠTŲ IŠPIRKIMO FORMĄ IR PRISTATYKITE SAVO BANKUI. 

PINIGAI BUS TUOJ PAT IŠMOKĖTI.

Patartina laikyti
JŪS GAUSITE UŽ KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PALŪKANAS KIEKVIENŲ METŲ 
PIRMĄJĄ LAPKRIČIO DIENĄ po 4/2% UŽ 2 PIRMUOSIUS METUS; 5% UŽ SEKANČIUS 5 

METUS IR sy2% Už LIKUSIUS 3 METUS — TAI YRA VIDURKĮ PO 5.00% KASMET, JEI 

IŠLAIKYSITE PILNĄ 10 METŲ TERMINĄ.

Kiekvienas turi kam nors taupyti

NIAGAROS PUSIASALIS

1000 KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO 
Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klien
tų susilaukė per pastaruosius AŠTUONERIUS METUS, 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS VADOVY
BE vėl nusprendė1 atiduoti savo klientams 1000 SIUN
TINIŲ UŽDARBĮ. Šiais metais parinkome tiems siun
tiniams naujas eksportines medžiagas, GAMINTAS 
ANGLIJOJE.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:
1) 4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiu

mui arba suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vyšni
nės spalvos

2) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.

3) 1 didelė spalvota šilkinė skarelė
4) 1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $ 50. 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
TIKTAI
J. A. V. $ 29.00, Kanados $ 31.25, sterlingais
£ 10.5.6, įskaitant visus mokesčius 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 
(dvigubas siuntinys Nr. 1), kurį sudaro:

1) 8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kos
tiumams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, ža
lios ar vyninės spalvos

2) 6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.

3) 2 didėlės spalvotos šilkinės skarelės
I 4) 2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių

MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
TIKTAI J. A. V. $ 49.00, Kanados $ 52.90, 
sterlingais £ 17.6.0, įskaitant visus mokesčius

■ Dar papildomai sutaupoma $ 9.00
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:

1) 3%jardai gabardino ar flanelės vyriškam ar mote
riškam kastiumui, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos 
spalvos

2) 3 jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam
ar 2 vaikiškiems paltams, tamsiai mėlynos, mėly
nos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos

3) 4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui ar
ba suknelei ir sijonui, vyšninės, rojai, žalios ar ru
dos spalvos

4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui,
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt. 
juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa-
X tiniams ir kt.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtu $ 95 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
TIKTAI J. A. V. $ 55.00, Kanados $ 59.40, 
sterlingais £ 19.9.6, įskaitant visus mokesčius 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:

I 1) 6%jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams, tamsiai mėlynos, pilkos 
ar rudos spalvos

2) 8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba
2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyno 
spalvos

3) 8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiu
mams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, vyšninės, 
rojai, žalios ar rudos spalvos

4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui,
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt. 
juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
YRA TIKTAI J. A. V. $ 75.00, Kanados $ 81.00, 
sterlingais £ 26.11.3, įskaitant visus mokesčius 

Kaip ir visada, KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUN
TINIUS gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar butų mūsų 
klientas, ar kitų firmų. Norėdami duoti visiems VIE
NODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI 
UŽSAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINĮ KIEK
VIENAM. KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSA
KYMUS PRAŠOM SIŲSTI tuojau.
Priiminėsime po $ 1.00 užstato iš tu, kurie norės sau už
sitikrinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir 

I lauksime* iš jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių 
I Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasių

sime į bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
I 2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba ne

mokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokes

čius, dėl to gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, LADBROKE GROVE LONDON, W. 10 England.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus ,,Parama“ moka 4% % vieton 4% % *r už 
asmenines paskolas „Parama“ ima 7% vieton 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.
Kasos valandos:

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

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai pirmadieniais >r penktadieniais.

MŪSŲ
Artėjant šiems metams prie 

pabaigos, Niagaros pusiasa
lio organizacijų veikla perke
liama net ateinančių metų lai 
kotarpiui. Tai labai džiugus 
reiškinys, kad mūsų lietuviš
kasis gyvenimas neapsiriboja 
vien tik raumenų tampymu 
plieno fabrikuose, bet sten
giamasi nepalūžti ir kultūrin 
gose veikimo ribose.

PETER ZIN KO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

ŠVENTĖ
Šį kartą pasireikšti eilė 

prieina Ramovėnams su Ka
riuomenės šventės minėjimu, 
kuris įvyks lapkričio 21 d. 
Slovakų salėje, Page - Wel
land, g-vių kampas, St. Cat
harines, Ont.

Vėliausias ramovėnų visuo 
tinis narių susirinkimas, įvy
kęs birželio 27 d., yra įparei- 
gojąs šios kadencijos valdybą

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimai. ;̂

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

suruošti pirmojo Kanadoje 
įsikūrusio ramovėnų skyriaus 
dešimtmetį, kuris sukaks 
1965 m. balandžio 24 d. Ja
me numatoma pagerbti se
niausiai atvykusius į Kanadą 
ramovėnus ir kitus nusipel
niusius organizacijai asme
nis. Smulkiau minėjimų pro
gramos bus paskelbtos vė
liau.

Kitos organizacijos malo-

A. E. Me KAGUE, Q. C
Barrister and Solictoi

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1334, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldn

330 Bay Street.

niai prašomos atkreipti dėme 
sj, dėl parengimų datų, kad 
nesutaptų daugiau parengi
mų tą pačią dieną.

Už gražų organizacijų ben 
dradarbiavimą paliekame dė
kingi.

Niagaros Pusiasalio 
Ramovėnai.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
( ororito 5. Ont

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



1964. X. 7. — Nr. 41 (913) NEPRIKLAUSOMA LIETU VA 7 PSL.

HAAAI^LTOJV
HAMILTONO JAUNIMAS LAUKIA NAUJŲ 

PATALPŲ

WINDSOR, Ont

Kanadiškoje lietuvių spau
doje paskutiniu laiku pasipy
lė gana daug įvairių straips
nių, liečiančiųxHamiltono lie
tuvių koloniją. Primetama, 

kad šioje darnioje kolonijoje 
nėra vienybės. niekas nedir
ba su r.ūb i jaunimu. Mums, 
dirbantiems su jaunimu įvai
riose organizacijose ir rambu 
riu >se tas nejaučiama. Tarp 
organizacijų ir sambūrių yra 
gražus bendradarbiavimas. 

Jeigu šiandien sakoma, kad nė 
ra dirbančių su jaunimu, tai 
netiesa! Tik paimkime mūsų 

tautinių šokių grupę „Gyva- 
taras“, kuriam priklauso per 
šimtas šokėjų. Visi šokėjai 
suskirstyti į tris grupes pa
gal amžių, kurioms vadovau
ja pasišventusios vadovės. 
Skaučių ir skautų tuntuose 
vyksta gyvas judėjimas, ku
riems priklauso apie du šim

tai jaunimo. Moksleiviai atei
tininkai veikia pasiskirstę į 
tris grupes pagal amžių, ku
riems irgi priklauso arti šim
tas narių. Sporto klubas „Ko
vas“, „Aukuras“, ir jaunimo 
choras irgi turi subūrę gana 
daug gražaus jaunimo su ku
riuo dirba prityrę vadovai sa 

vo srityse.
lodei be reikalo įvairūs ko 

respondentai savo straipsniuo
se įneša nedarnumą į mūsų 
darbą ir mėgina įtikinti lietu 
viską visuomenę Kanadoje ir 
Amerikoje, kad mūsų koloni
joje nėra vienybės ir niekas 
nedirba su mūsų atžalynu. 
Tik viena mes galime pasaky

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgiČūj 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

| . SĖJA......... j

I
 Tautinės, demokratinės minties mėnesinis Letuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaguoja E. BORE1ŠA. 

Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. p

SAULT ST. MARIE. ONTARIO
MOŠŲ AKYS NUKREIPTOS J HAMILTONĄ

Perskaitęs šios korespon
dencijos antraštę kai kas gali 
pagalvoti, kad Hamiltonas 
yra mūsų dėmesio centras, 
nes ten tuojau įvyks 10-toji 
Kanados lietuvių diena ir 
dar todėl, kad Hamiltono lie 
tuvių kolonija yra viena iš 
veikliausiųjų, energingiausių- 
jų ir pavyzdingiausiųjų kolo
nijų visoje Š. Amerikoje.

Kas teisybė, tai ne melas, 
tačiau šį kartą kelios dešim
tys mūsų tautiečių — plieno 
darbininkų įdomaujasi ne tik 
lietuviškomis Hamiltono nau
jienomis, bet dar labjau Ha
miltono plieno fabriko „Steel 
Co. of Canada“ derybomis su 
vietine darbo unija naujos 
darbo sutarties sudarymui.

Visi statistiniai duomenys, 
jei palyginsime Hamiltono 
„Steelco“ ir mūsų miesto „Al 
goma” plieno fabriką, yra 
visai vienodi, išskyrus tai, 
kad „Steelco“ yra pora tūks
tančių dlarbininkų didesnis. 
Abiejuose fabrikuose moka
mas vienodas atlyginimas (pa 
ti žemiausioji atlyginimo ka
tegorija gauna $2.05 valan
dai) abiejuose fabrikuose bu 
vųsic>3 darbo sutartys yra pa 
sibaigusios š. m. rugpjūčio 1 
d. ir abiejose vietose derama 
si dėl naujos darbo sutarties. 
„Steelco“ derybose jau daly
vauja speciali trijų asmenų 
tarpininkų komisija, sudaryti 

ti, kad visam darbui iki šiol 
turime per maža patalpų. Esą 
ma parapijos salė yra visam 
šitam veikimui permaža. Mū 
sų kolonijos jaunimas yra 
veiklus, noriai jungiasi į lie

tuviško jaunimo veiklą.
Mes dirbantieji su jauni

mu pritariame statybai ir lau 
kiame naujų patalpų. Tada tu 
rėsime erdvesnes patalpas su 
eigoms, susirinkimams, spor
tui ir {vairioms repeticijoms. 
Turėdami savo didesnes pa
talpas, galėsime veikimo dar
bą su jaunimu dar daug.au 
pagyvinti, o dirbančiųjų bus 
ir vienybė bus išlaikyta.

Baigdami, norime papra
šyti, ypač kanadiškosios lie

tuvių spaudos, kad būtų at
sargesnė su įvairiais straips
niais, kurie be reikalo juodo
mis spalvomis aprašo tą dar
nią ir vieningą Hamiltono lie 
tuvių koloniją.

E. Kudabienė 
„Aukuras“ Dramos Teatro 

Grupės Vadovė.
P. Enskaitis

Hamiltono Nemuno Skautų 
Tunto Tuntininkas.

D. Gutauskienė 
Hamiltono Širvintos Skaučių 

Tuntininkė.
J. Pleinys

A. Stulginskio Moksleivių 
Ateitininkų Kuopos Globėjas.

G. Breichmanienė 
Tautinių Šokių Grupės 

„Gyvataras“ vadovė.
K. Stanaitis 

Sporto Klubo „Kovas“ 
pirmininkas.

iš fabriko, darbo uniios ir dar 
bo ministerijos atstovų, o pas 
mus panaši komisija tik bus 
artimiausiu laiku sudaryta. 
Nors iš spaudoje paduodamų 
statistinių duomenų matyti, 
kad tiek „Steelco“, tiek „Al
goma" plieno fabrikai pirmau 
ja visoje Š. Amerikoj e savo 
produktyvumu bei darbo na
šumu, o kąs ypatingai svar
bu, tai gaunamu pelnu, ta
čiau šių plieno fabrikų darbi
ninkams pasivyti savo atlygi 
nimu J. A. Valstybių plieno 
darbininkus yra beveik ne
įvykdoma svajonė.

Sėkminga „Steelco“ dery
bų pabaiga ir nauja darbo su 
taraais Hamiltone (ko mes 
nuoširdžiausiai palinkėsi
me!) reikštų tokią pačią lai
mingą pabaigą ir pas mus 
„Algomose“, o tas atleistų 
įtemptą padėtį ir pašalintų 
streiko pavojų.

ŠAUNUS GIMTADIENIS

Rugsėjo 26 d. Viktoro ir 
Jadvygos Staškūnų namuose 
susirinkę pora dešimčių tau
tiečių gražiai atšventė sėk
mingo mūsų miesto rangovo 
ir populiaraus tautiečio Vikto 
ro Staškūno gimimo dieną.

Dažnai turime mūsų kolo
nijos tautiečių įvairiomis pro 
gomis ruošiamus pobūvius, ta 
čiau niekur neatrasime tokių 
patogių sąlygų kaip V. J.

Canadian Vickers ltd. 
įieško

10 Turret Lathe Operators 
Toolmakers
IO Milling Machine Operators
Radial Drill Operators -
Horizontal Boring Mill

Operators
P.aner Operators
Ingersoll Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

(D’eninė ir naktinė pamaina. Ypatingai geras atlyginimas 

naktinei pamainai).

Coppersmiths
Turi būti prityrę gaminant katilus, vamzdžius ir t. t. 

ir pajėgūs, naudojant planus, išsidėstyti.

Normalus dirbančiųjų socialinis aprūpinimas.
Suinteresuotieji priimami pasikalbėjimams ir 

vakarais nuo 7 v. iki 9 v. vakaro

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4270 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

LIETUVIAI VEIKIA VI...

Atkelta !š

Įgaliotiniai, kurie dar nesu 
organizavo būrelių — prašo
mi paskubinti, o pinigus, nors 

ir dalį — siųskite T. Fondui.
Taip atskiri asmenys bei 

organizacijos širdingai prašo
mi siųsti savo aukas: Lithua

nian National Fond (prelato 
Jono Balkūno adresu) 64— 
14 56 Rd., Maspeth, N. Y. 
11378.

Už kooper avimą nuošir
džiai dėkingas L. I. Tautos 
Fondo pirmininkais

prelatas Jonas Balkūnas.

PRAŠOMOS BALFUI 
AUKOS

Los Angeles BALFo sky
riaus valdybos prašomi per
siunčiame jums atsišaukimą, 
kuriame yra maldaujama be
nt mažiausios aukos Sibire ir 
Lietuvoj vargstančiam jūsų 
broliui. Iš savo pusėš ragina
me visus parodyti šiame rei
kale didžiausį nuoširdumą ir 
dosnumą. Visos aukos turi 
būti surinktos iki Los Ange
les Balfo skyriaus vakaro, ku 
ris bus lapkričio 14 d. parapi 
jos salėje. Programą išpildys 
LA Lietuvių Dramos Sambū 
rys. Visi ruoškitės jame da
lyvauti.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIETUVIŲ IR JŲ BIČIU

LIŲ SUVAŽIAVIMAS
Nemažas būrys Mažosios 

Lietuvos darbuotojų ir jų bi

Staškūnų namuose, kurie sa 
vo erdvumu, vidaus įrengi
mais bei dekoracijomis yra 
vieni iš pačių 'įspūdingiausių- 
jų rezidencijų visame mieste.

Plačiau nerašant apie jau 
labai prašmatnias „chief con- 
traktoriaus“ gimtadienio vai
šes, pažymėtinas vienas bū
dingas bruožas, tai visas va
karas praėjo lietuviškos dai
nos ženkle. Kai kurios dai
nas buvo palydimos p. Dabu 
Iskienės akordeono muzika.

Ko galime gimtadienio 
proga solenizantui palinkėti, 
jei jo rangovo biznis puikiai 
sekasi, o apie tai kalba tik 
mūsų mieste pastatytos 87 
mokyklų klasės.

Statyk ir toliau mokyklas, 
šviesk Kanadą, Viktorai, buk 
ir toliau pavyzdingu tautie
čiu.

Korespondentas.

2-ro psi.

čiulių rugsėjo 5 —7 d. buvo 
suvažiavę konferencijos į At 
lantic City, JAV. Konferenci 
ją atidarė ilgesne kalba Ma
žosios Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio' pirm. M. Bra- 
kas. Po jo kalbėjo Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje pir 
mininkas P. P Dargis, metęs 
žvilgsnį į M Lietuvos garbin
gą praeitį Rugsėjo 6 d skai
tė paskaitas M Gelžinis 
(„Klaipėdos pilies steigi
mas“) ir dr. M. Anysas (apie 
mažlietuvių istoriją, kalbą ir 
etnografinę padėtį). Konfe
rencijoje dalyvavo apie 40 
žmonių. E.

Australija.

KAIP ADELAIDĖ LAUKĖ 
KREPŠININKŲ

Adelaidėje beveik visi lie
tuviai iš anksto savose darbo 
vietėse apskelbė australams 
ir, svarbiausia, latviams, kad 
atvykę amerikiečiai lietuviai 
duos jiems pylos. Po to buvo 
pradėtos įvairios kombinaci
jos, gavimas „kompensaci
jos“ „siek days“ ir panašiai. 
Kai kas, dėl viso pikto, net 
naują darbovietę nusižiūrėjo. 
Ką gi darytumėt kad pasikar

totų Mebourno nelaimė — 
būtų praktiška? Negi rausi vi

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

BE MUITO
Įvairios sudėties maisto 

siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, tėlefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L U Z A.

ŠEŠTADIENINĖ 

mokslo metus pradėjo rugsė
jo 26 d. Šeima ir mokykla 
yra pagrindiniai židiniai, ku
riuose kurstoma lietuvybės iš 
laikymo ugnelė. Taigi nepa
mirškime savo' pareigos savo 
vaikus savon mokyklėlėn leis 
ti. Tėvai, kurių vaikai jau 
nebelankys mokyklos, yra 
prašomi grąžinti vadovėlius 
„Kregždutes“ p. Balaišiui, 
šeštadieniais, pamokų laiku. 
Vadovėliai priklauso Bend
ruomenės bibliotekai ir jie 
duodami dovanai naudotis tik 
mūsų šešt. mokyklos moki
niams.

Bendruomenės biblioteką

tvarko A. Juškauskas, Kultu 
ros Fondo įgaliotinis. Šiais 
metais biblioteka praturtinta 
21-na nauja knyga, viso 51 
dol. vertės. Ja daugiausia pa-

LONDON, Ont.
MOKYKLA PRADĖJO DARBĄ

Jau savo patalpose — pa
rapijos salėje rugsėjo 12 d. 
šeštadieninė mokykla pradė

jo naujus mokslo metus su
telktomis ir sustiprintomis jė 
gomis. Kun. B. Pacevičius ir 

jau 3 mokytojai energingai 
stvėrėsi darbo.

Tėvų komitetas lapkričio 
mėn. viduryje rengia tėvams 
ir visiems tautiečiams šaunų 
linksmavakarį parapijos salė

je. Bus turtinga loterija ir ki
ti įvairumai. Įėjimo mokes
čio žadama, neimti, pasiten
kinti norima pajamomis iš lo 
terijos ir aukomis.

Laukiama visų gausaus at 
silankymo ir tuo mokyklos tė 
vų komiteto parėmimo finan
siškai. L. E-tas.

MIRĖ ANTANINA 
JONYNIENĖ.

Prieš kelias dienas netikė

WELLAND, Ont
SUTIKIMAS —

St. Stephen's Hall, Port 
Robinson ir East Main gat

vių kampe, Welland, rugsėjo 
26 d., įvyko naujo St. Catha
rines Tėvų Pranciškonų vie
nuolyno viršininko, kun. Be

nedikto Bagdono, OFM. suti
kimas. Šį sutikimą — bendrą 
pobūvį surengė St. Cathari
nes ir Welland apylinkių vai 
dybos ir Niagara Pusiasalio 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. B. Mikalauskas, OFM. 
Į šį sutikimą susirinko be
veik dauguma St. Catharines 
ir Welland apylinkių lietu
viai.

Kalbėjo klebonas kun. B. 
Mikalauskas, OFM, abiejų ta
nių valdybos pirmininkai ir 
visų kitų organizacijų bei klu 
bų atstovai.

Jų kalbos beveik buvo vi
sų vienodos ir daug kartų gir 

dėtos. Vieniems kalbos pati
ko, kiti sakė, kad per daug 

tų kalbų. Kalbos pasilieka

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir t. t.

MOKYKLA

sinaudoja šešt. mokyklos mo 
kiniai.

Metinius Bendruomenės 
susirinkimus

paprastai darydavome gruo
džio mėn. pradžioje. Kažin ar 
toks laikas geras, nes naujai 
ap-kės valdybai belieka trum 
pas laikas pasiruošti Kalėdų 
Eglutei ir Naujųjų Metų pa
rengimui. Gal dabartinė val
dyba šį klausimą pasvarsty
tų. Ar ne geriau metinį susi
rinkimą sušaukti ankstesne 
data?

Važiuokime į dešimtąją 
Kanados Lietuvių Dieną, 

kuri įvyks Hamiltone, spalio 
mėn. 10—11 d. d. Hamiltoniš 
kiai lietuviai gana skaitlingai 
dalyvavo pis mus surengtose 
Lietuvių Dienoje. Nepamirš
kime tuo pačiu atsilyginti.

Koresp.

tai ir staiga mirė Antanina 
Beinoravičiūtė - Jonynienė su 
savo šeima gyvenusi Londo
ne nuo 1949 m. rudens. Pali
ko nuliūdęs vyras ir duktė 
bei sūnus.

Velionė A. Jonynienė atsi
skyrė su šiuo' pasauliu būda
ma vos 46 metų amžiaus. Ji 
buvo baigusi Pedagoginį Ins 
titutą Vilniuje ir ten porą 
metų mokytojavusi.

Didėlis būrys londoniškių 
palydėjo ją į Šv. Petro kapi
nes. Gražų atsisveikinimo žo
dį tarė mūsų žymusis daili
ninkas Vytautas K. Jonynas, 
atvykęs iš JAV į savo brolie
nės laidotuves. Londoniškių 
vardu atsisveikino B-nė's V- 
bos Pirm. J. Butkus.

Tebūna jai lengva svetinga 
Kąnados žemelė I L. E-tas.

BENDRAS POBŪVIS.

kalbomis, bet gyvenimas kaž 
kodėl nueina visai kitais ke
liais. Bet ir be kalbų apsieiti 
negalima, juk tam žmonės ir 
susirenka, kad išsikalbėtų, pa 
siginčytų, pareikštų nuomo
nes, kurios negali būti visų 
vienodos. O kas kalba, nors 
ir nevisumet, bet daugumoje 
susikalba.

Paskutinis žodį tarė nau
jas vienuolyno viršininkas 
Tėvas Benediktas, kuris pa
reiškė, kad jis niekuomet 
tiek daug kalbų negirdėjęs ir 
tiek daug linkėjimų neturė
jęs. Kvietė visus bendradar
biauti ir pareiškė, kad vie
nuolyno durys ir toliau bus 
atdaros visiems lietuvybės rei 
kalams.

Galima pasidžiaugti tokiu 
gausiu tautiečių atsilankymu 
ir tikėti, kad ir ateityje bus 
remiama bendruomenė, vie
nuolynas ir parapija. Ap.

są gyvenimą darbovietėje, su 
sitikęs brolį nuo Dauguvos.

Prieš atvykstant ameriko
nams į Adelaidę buvo pa
skelbtas parengties stovis 
„milkmanams“ ir mobilizaci
ja elektrinių pečiukų, šiltų 
kaldrų ir kitų šilimą palai
kančių reikmenų. Adelaidėje 
turėjo įvykti lemiamas mūšis, 
taigi, ir priešai nesnaudė. Jie 
taip pat mobilizavo jėgas, 
įvairiai šnipinėjo, rengėsi kon 
traatakai. Latviai sutraukė vi 
sas jėgas iš plačiosios Austrą 
lijos, rengėsi kerštui už pra
laimėjimą Amerikoje. Tie
siog. galima sakyti, buvo jau 
čiamas parako kvapas Forest 
ville krepšinio stadijone. . .

— Rytinėje Vokietijoje su 
mažėjo gyventojų skačįus 
1,300,000, kurie persikėlė į 
vakarus.

PASAKIŠKA
— Aš turiu labai svarbų 

reikalą ir noriu susirasti ir su 
sirašyti bent su vienu lietu
viu, gyvenančiu Buffalo mies 
te N. Y. Mano adresas:

Petras Pleskevičius, 
261 Silver Street,

So. Boston 27, Mass, U.S.A.

daug.au
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SPORTO KLUBAS 

„TAURAS”
pradeda naujus krepšinio vei 
kimo metus ir organizuoja 
mergaičių komandą.

Visos suinteresuotos mer
gaitės 13—16 metų amžiaus 
prašomos susisiekti su Aušra 
Lukoševičiūte, tel. 768-0322.

MOKINIŲ TĖVŲ 
ŽINIAI

Pranešame, kad spalio 10 
d. Verduno ir Rosmonto šeš
tadieninėse mokyklose pamo
kų nebus.

Spalio 24 d. abiejose mo
kyklų patalpose bus tėvų su
sirinkimas. Smulkesnes infor 
macijas suteiksime vėliau.

Mokyklos vedėjos.
METINIAI RUDENS 

ŠOKIAI
Spalio 10 d. 7.30 vai. vak. 

Šv. Kazimiero parapijos salė
je, 3426 Parthenais Street.

Įėjimas: ė 0.75 vienam, $
I. 25 porai. Kviečiame vi
sas Montrealio jaunimas.

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJAME 

kūrybingam p. Pranui Baltuo 
niui už atsiųstą NL loterijai 
modernišką kūrinį. Tuo bū 
du loterijos apimtis didėja, 
ir loterija bus didelė ir ver
tinga. Ačiū nuoširdžiai.

A. SMETONOS 
MONOGRAFIJA

Tik ką išėjo iš spaudos 
Aleksandro Merkelio parašy 
ta (740 puslapiuq Preziden
to Antano Smetonos mono
grafija. Mo.ntrealyje ją bus 
galima įsigyti š. m. spalio 18 
d1, (sekmadienį) 5 vai. p. p. 
Aušros Vartų parapijos salė
je ruošiamo Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos minėjimo 
metu.
DLK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI
— Sekmadienį pašalpinės 

dr-jos susirinkimas supažin
dintas su Jdubo naujos staty
bos paruošimais, kurie galu
tinai baigiami Arch. Pierre 
Rcnco darbų specifikacija.

— Papildymui kapitalo bu 
vo prašomi klubiečiai pirkti 
šėrus, O' turintieji daryti pa
skolas, primenant, kad vi
siems bus išsiuntinėti tam rei 
kalui laiškai.

— Sirgo ir dar serga šie 
klubiečiai: M. Staniulienė, V. 
Erslovas, St. Genys, V. Vek 
terienė, J. Rutelionis, I. Janu 
šas, J. Stankevičius, J. Matu 
sevičius, A. Ruzgaitis, K. 
Adomaitienė, M. Kavaliaus
kienė, E. Stankevičienė, A. 
Stankienė, J. Pakulis, J. Janu 
šas, P. Makusis, J. Kleiza ir 
VI. Vanagas.

— Įstojo naujais nariais:
J. Stankaitis ir Petr. Klezas.

BRANDOS ATESTATŲ 
„aplaistymas“ ir atestatų ga
vėjų pagerbimas praėjusią sa 
vaitę įvyko pas pp. Petro
nius, Rasimavičius, Kiškius

IR ATOSTOGŲ 
IŠVYKDAMI

pp. E. ir B. Szewczukai N. 
L. loterijos užbaigimo baliui 
atsiuntė organizatoriams sa
vo paramos dalį, o jeigu su
grįš tam laikui iš atostogų, 
tai pasižadėjo būtinai subuvi 
me dalyvauti.

DR. J. HEMO G AS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir „ , _ „ . . ,. . 2—4: 7—9 p.m.ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 2~4 P'

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

‘ v‘kT!’8>

Dr. E. ANDHUKA1TIS 
955 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

PARENGIMU 
KALENDORIUS

• Spalio 18 d. Prezidento A. 
Smetonos 20 m. mirties su
kakties minėjimas.

KLK Moterų dr-jos rudens 
balius - koncertas paskirtas 
spalio 24 d.

— Šv. Elzbietos, šv. Kazi
miero parap., d-jos vakarienė 
ir kaukių balius spalio 31 d.
• šeštadieninių mokyklų me 
tinis parengimas bus lapkri
čio 14 d. Šv. Kazimiero salė
je.
• Lapkričio 21 d. Neprikl. 
Lietuvos literatūros vakaras 
ir loterijos užbaigimas.

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.
SOL. A. STEMPUŽIENĖ 

atvyksta pirmą kartą į Mont 
realį ir duos koncertą Katali
kių Moterų rudens baliuje, 
spalio mėn. 24 d. Aušros Var 
tų parapijos salėj.

Prašome mielus montrea- 
liečius gausiai dalyvauti.

Valdyba.

SESELIŲ BAZARUI 
lapkričio 15 d. sparčiai ren
giamasi. Rengėjai prašo pri
minti, kad fantai priimami se 
sėlių namuose ir kviečia kaip 
galint anksčiau visas aukas 
ir fantus ten pristatyti. Lau
kiama, kad seselių sunkią pi
niginę būklę ir jų kilnų dar
bą mūsų kolonijoj suprantan
tys montrealiečiai ir šį kartą 
bus nosnūs.

PRANAS IR JADVYGA 
BALTUONIAI

su sūnum Donatu buvo nu
vykę į Los Angeles atostogų 
ir aplankyti savo pažįstamų.
• Dr. L. Plechavičius, chirur 
gas, su Ponia, šį savaitgalį at 
skridę iš New Yorko, viešėjo 
pas pp. Smilgevičius.
• Serga. Dr. J. Šemogas ope 
ravo visuomeninką teisinin
ką Br. Katilių, kuris gydėsi 
Lachinės ligoninėje.
• P. Ona Šakinskienė, N. L. 
Mašinų Fondo rėmėja, ilges
niam laikui persikėlė gyven
ti į Kaliforniją.
• Pirmagimės dukters susi
laukė Jadvyga ir Robertas 
Bohemier. Sveikiname tėvus 
ir senelius, kurie patenkinti 
šeimos prieaugliu.
® Raudon. Kryžiui kas savai 
tę reikia duoti ligoninėms 
4,250 kvortų kraujo gelbs
tint sergančiųjų gyvybę, to
dėl R. K. prašo, kas gali, 
kraujo Aukoti. Donatoriai 
kreipiasi Montrealyje adresu: 
2180 Dorchester Blvd, nuo 9 
vai. ryto iki 8.30 vakaro.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb. 

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 20 79
’T'el.: UN 6-436!

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D. 

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903 
Tol.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS
JOSERH R. MILLER

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

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2061

nepriklausoma lietu

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Šios savaitės viduryje 
prasidės parapijiečių lanky
mas - kalėdojimas. T. K. Peč 
kys ketvirtadienį ir penkta
dieni lankys Longuaeil, Jacq- 
es Cartier ir kt. ten esančias 
vietoves. T. S. Kulbis ketvir
tadienį pradės lankyti Verdu 
ną nuo Stephens gatvėj. T. J. 
Vaišnys lankys La Salle. Ket 
virtadienį ir penktadienį sten 
gsis aplaikyti Strathyre,''~Stir 
ling, Higlands, Monette, Ma 
gc^ Eastman ir Central gal- 
ves.

— Pakrikštyta J. ir G. 
Zurkevičių dukra Violetos, 
Rūtos, Beatričės vardais. Svei 
kiname laimingus tėvus.

— Šv. Onos dr-jos susirin 
kimas sekmadienį po sumos 
posėdžių kambaryje.

— Sveikiname A. ir M. 
Simijonus atšventusius 10 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava — 321 dol.

— Šeštadieninė Lituanisti 
kos mokykla jau pradėjo dar 
bą. Keista,kad vaikų skaičius 
nepadidėjo. Labai kviečiame 
tėvus leisti savo vaikus į šią 
mokyklą, kur jie tikrai nau
dingai praleis laiką ir daug 
ko išmoks. Taip pat jau pra
šome užregistruoti parapijo
je arba pas seseles vaikus, ku 
rie ateinančiais metais ruošia 
si priimti pirmąją komuniją 
ir sutvirtinimo sakramentą. 
Seselės tuoj pradės juos ruoš 
ti, nes iš praktikos matėme, 
kad vaikai eina pirmos komu 
nijos visai nepasiruošę.

— T. J. Vaišnys, SJ, jau 
grižo iš atostogų.

— Pakrikštijome pp. Gu- 
reckų dukrą Kristinos Joa
nos vardais. Sveikiname lai
mingus tėvus.
© Bajoras Jonas, buv. mont- 
realietis, bet jau 7 metus gy
venas Kalifornijoje, apsilan
kė su P. Petroniu NL redak
cijoje ir pratęsė prenumerat- 
tą.
MŪSŲ LAIKRODININKAS 
Antanas Žukas, įsikūrę, 1855 
Wellington, gerai verčiasi 
krautuvė jo didėja prekėmis. 
Didelis pasirinkimas laikro
džių, papuošalų, brangeny
bių, dęvocionalijų. Jis laikro
džius taiso ir parduoda. Jei
gu reikia kam specialaus pa
sirinkimo, pagal katalogus 
užsako. Mielai visiems patar
nauja. Telefonas: WE
2-0644.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU. PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimu: žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Teief. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

LG.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R č i N A .•>
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 V AL. VAKARO.

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS g ai e* w
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/y |L įl |l
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel, 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju pagal turimą draudimo polisą santaupos 

iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama

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

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 Iki 12.30 vai.: 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
Sv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.-15 iki 12.30 vai 

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Spalio 11 d. tuojau po 
sumos, Šv. Onos dr-jos susi
rinkimas, prašomos visos na
rės ir norinčios būti narėmis, 
dalyvauti.

— Spalio- 23 d. 7 vai 15 
min. prasideda 40 valandų at 
laidai. Vakare 8 vai. pamoks 
las, po pamokslo šv. mišios.

— Spalio 25 d., sekmadie
nį vakarą 5 vai. šv. mišios ir 
baigsis 40 valandų atlaidai.

— Parapijiečių lankymais 
prasideda nuo spalio 5 d. Bus 
lankomi sekančia tvarka:

Spalio 5 d.: Dės Erables, 
Louis Hemon, Guilbault, De 
Bullion, Henri Julien, St. De 
nis, Rivard. Spalio 6 d.: Lo
uis Hebert, Iberville (nuo 
viršaus iki Beaubien) Mount 
Royal, Rachel E, St. Andre, 
De Lanaudiere. Spalio 7 d.: 
Iberville (tarpe Beaubien ir 
Rosemount), Des Ecores. Spa 
lio 8 d.: Molson, Mallet, Fab 
re, Marquette, Chabot. Spa
lio 9 d.: Rosemount 1 St. ir 
2 Ave., Bordeaux, Tillemont, 
De Lormier. Spalio 10 d.: Ro 
semount 3, 4, 5, 6 ir 7 Ave., 
Sherbrooke E., Parthenais 
St., Rouen, Lafontaine, La
londe, Kent. Spalio 12 d.: Ro 
semount 9 Ave ir 10 Ave. nr. 
5250, 5270, 5324, Logan, Ful 
lum. Spalio 13 d.: Rosemo
unt 10 Ave. nuo 5824 iki 
6571 numerio. Iberville (že
miau Sherbrook) Frontenac.

— Šv. Elzbietos dr-jos va
karienė - kaukių balius, spa
lio 31d. Pelnas skiriamas pa 
rapijos svetainės šaldytuvo 
pirkimui.

LIETUVIAI PERKA 
ŪKIUS

Verdunietis J. Petrulis ne 
toli Brome ežero nupirko fer 
mą.

Jau keletas metų prieš, to
je apylinkėje pradėjo verš- 
tis lietuviai pirkdami apleis
tas farmas, kurias per trum
pą laiką gražiai atstato su vi 
sais moderniškais įrengimais 
ir patogumais.

Ten iš anksčiau turi: Ku- 
keniai, Prišmantai, Adamo- 
niai, Ivaškevičiai, Bakanavi- 
čiai, Janulioniai ir eilė kitų.

Gražiai ir patogiai įsiruošė 
Janulioniai, bet įdomiausia, 
kad jie dar statosi lietuvišką 
pirtį. „Lietuvis aukštaitis 
ūkininkas be pirties būti ne 
gali. Kai karštai išsimaudai ir 
išsivanoji, ne tik kūnas, bet 
ir siela švaresnė darosi“.

Tai bus pirma tokios rū
šies ferma šioje apylinkėje.

MALONIAI PRAŠOME 
PRANEŠTI,

paskambinant į NL telefonu 
DO 6-6220, kas vyksta į 
New Yorką.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

ALLSANCf
REALTIES INC. 
Montreal! Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas . . HU 1-2957 
Jc Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai,

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinamas.

V A

„VARPO” CHORO 
DIRIGENTAS

St. Cailevičius bus pagerbtas 
jo 35 metų muzikinės veiklos 
ir 60 metri gimtadienio proga.

Pagerbimas įvyks lapkričio 
mėn. 14 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Kviečiami atsilanky 
ti visi, kurie gali, ir paremti 
darbuotoją, kuris jau keliolika 
metų šiame kontinente garsi
na Lietuvos vardą, per tautos 
dvasinius turtus — dainas.

Kvietimai gaunami abiejų 
parapijų spaudos kioskuose, 
„Dainos“ krautuvėje (III Ron 
cesvalles Av.) ir pas platinto

jus „Varpo“ choristus.
Rengimo Komitetas.

„VARPO” CHORO 
PIRMOJI BENDRA 

REPETICIJA
įvyks spalio 14-tą, trečiadienį, 
Lietuvių namuose 7.30 vai. va 
karo.

Vėliau repeticijos bus: pir
madieniais — moterims, o tre 
čiadieniais — vyrams.

Kviečiame visus „Varpie- 
čius” ir naujus dalyvauti spa
lio 14-tą. Valdyba.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

Automobilių 
nelaimės atvej u 

patartina:
1. Nelaimei atsitikus neprisipažinti kaltu vietoje, 

neaiškinti įvairių detalių.
2. Užsirašyti liudininkų pavardes.
3. Prieš einant skambinti policijai užsirašyti 

bent kitos mašinos leidimo numerį.
4. Jei turi su savimi foto k'amerą, padaryk nuotrauką.
5. Nejudinti mašinos iš vietos ir neleisti, kad kita 

mašina pajudėtų iš vietos iki kol policija atvažiuos.
6. Užsirašyti sužeistų žmonių pavardes, kitos maši

nos savininko pavardę, jo adresą, vietą kur ne
laimė atsitiko ir laiką.
Taip pat apibūdinti sužalojimą.

7. Pridavus davinius policijai, nenuvažiuoti iki tol, 
kol matysit, kaip policija padarė nelaimės pianą.

8. Pranešti apie nelaimę Jūsų agentui ar Jūsų 
kompanijai.

9. Iki nepranešta Jūsų agentui ar kompanijai neda
ryti jokių parodymų kitos mašinos draudimo 
kompanijai ar jų „adjuster“.

10. Nepasirašyti jokių parodymų kitos mašinos drau
dimo kompanijos „adjuster’iams“, nebent būtų 
gautas Jūsų draudimo kompanijos ar agento 

sutikimas.

Adomonis Insurance Agency
Inc.

Tel: 722-2472
ATSTOVAUJA:

ROYAL LONDON LANCASHIRE DRAUDIMO 
BENDROVES

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

DĖKOJAME TORONTO 
LIETUVIAMS

Tęsdami NL Mašinų Fon
do vajų, vykdome loteriją, 
kurios bilietų esame pasiun
tę visiems prenumeratoriams, 
bet kai kas gavo ir ne prenu
meratorių. Kitų tarpe gau
siai atsiliepė ir Toronto lietu 
viai, kurių yra ir neprenume- 
ratorių. Nuoširdžiai esame 
dėkingi visiems, kas paremia 
lietuviškąją spaudą. Ypač dė 
kingi esame tiems, kurie ne 
tiktai atsiunčia po dolerį, bet 
ir laikraštį, „Nepriklausoma 
Lietuva“, užsisako.

SIUVIMO KURSAI 
prasidės spalio 13 d., antrad., 
7.30 v. v. Jie bus dėstomi pas 
seseles. Dar galima užsiregis 
truoti. Skambinti pirm. A. 
Kuolienei, RO 9-7051 arba 
L. Rickevičienei, RO 9-7663.

LIETUVOS PAŠTO 
ŽENKLAI

siunčiami Jūsų pasirinkimui
(on approval). Rašyti:

Baltic Stamps, P. O.
Box 127, Toronto 19, Ont.

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529
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