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Nepaprastų įvykių savaitė
• IŠ SSSR DIKTATORIAUS SOSTO IŠMESTAS-----------------------------------------------------------

Lietuvių gyvenimo faktai
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MASINU FONDO VAJUS
V

NIKITA CHRUŠČIOVAS
• ANGLIJOJE PARLAMENTO RINKIMUS 

LAIMĖJO DARBIEČIAI
• KOMUNISTINĖ KINIJA IŠSPROGDINO 

ATOMINĘ BOMBĄ
• TARPTAUTINĖJE OLIMPIADOJE JAV LAIMĖJO 

DAUGIAUSIA MEDALIŲ
• JUGOSLAVIJA ĮSIJUNGĖ J SOVIETINĮ BLOKĄ

Nepaprastais įvykiais pasi
žymėjo praėjusi savaitė tarp
tautinėje plotmėje. Ji bus įra
šyta istorijon kaip keistų su
tapimų savaitė, nes trijose 
valstybėse įvyko dideli įvy
kiai tuo pačiu metu.

ĮVYKIAI SOVIETŲ 
RUSIJOJE 

pirmiausia domino visą žmo
niją. Juos tenka vertinti kaip 
perversmą, nes jie vyko ne
natūraliomis sąlygomis, kaip 
vyksta demokratinėse šalyse, 
kada vienas kabinetas keičia
mas kitu.

Chruščiovas tapo pavary
tas. Maža to, kad jis išmestas 
iš diktatoriaus kėdės, bet, kas 
diktatūroms būdinga, tuo
jau ir suniekinamas.

CHRUŠČIOVO 
PORTRETAI IŠMESTI, 

iš įstaigų, jo kalbų rinkiniai 
naikinami, jis visiškai kone
veikiamas, niekinamas, bjau
rojamas. Tai taip yra tiktai 
diktatūrose, kur žmonės ne
turi teisių, nieko negalėjo pa 
sakyti prieš Chruščiovo dikta 
turą, o dabar nieko negali pa 
sakyti dėl niekinimo. Su dik
tatūromis taip yra, kad 
VIETON VIENO TIRONO

ATSIRANDA KITAS.
Tironų niekad nestinga 

diktatūrų šalyse. Žmonėms, 
darbininkijai dėl to, kad vie
nas tironas pakeičiamas kitu, 
nieko gera nėra ir negali būti. 
Nes vienas tironas gali būti 
nuožmesnis už kitą. Kad bū
tų geriau, kad darbo žmogus 
susilauktų geresnių laikų,

REIKIA PAKEISTI
VALDYMO SISTEMA, 

kurioje kiekvienas žmogus tu 
retų teises, balsą ir galėtų ko 
voti už geresnį gyvenimą, už 
geresnes sąlygas. Kol viešpa
tauja diktatūra, kuri gniaužia 
pilietines asmens teises, iš vai 
džios viršūnių pakeitimo nie
ko gera negalima tikėtis ir 
laukti.

Kaip iš įvykių matyti, Ru
sijoje vieną diktatorių nuver 
tė du jo bendradarbiai: Brež- 
niovaš, kuris užėmė partijos 
viršūnės pareigas ir Kosygi
nas, kuris užėmė pirmininko 
pareigas. Tai gi, vieton vieno 
absoliutaus diktatoriaus įda- 
bar yra du. Chruščiovas savo 
karjerą pradėjo trijų sudėty. 
Vėliau juos pavarė ir liko vie
nas. Taip gali įvykti ir su da
bartiniais dviem: liks tas, ku
ris bus daugiau suktas.
„ISTORIJA KARTOJASI”

Chruščiovas suniekino Sta
liną (teisingai, bet ne iki ga
lo). Stalinas buvo nuožmus 
ir kraugeringas diktatorius, 
savo darbais baisesnis už pa
čius kraugerinigiausius. Chru 
ščiovas buvo truputį švelnes
nis, bet ir jo sąžinė, jeigu jis 
jos kiek turi, nelaisva nuo at 
sakomybės už kraugeringu- 
mą. Jis galvažudiškai sutrypė 
Vengrijos laisvę. Ypač pa
vergtosios tautos jo kraugė- 
ringumą skaudžiai patyrė. Nie 
ko geresnio Rusijoje nelaukti 
na, nes viskas tęsiama taip, 
kaip užvesta Stalino, kaip bu 
vo tęsiama Chruščiovo ir, 
kaip atrodo,

TAIP BUS TĘSIAMA

IR KOSYGINO SU 
BREŽNIOVU.

Ir šis faktas nieko gera ne
žada.

Kinijos komunistų išsprog 
dintoji pirmoji atominė bom
ba yra antras didelis savaitės 
įvykis. Šis įvykis baisus, nes 
atominė bomba tampa baisiu 
įrankiu. Ji bus rankose dide
lio imperialisto, kuris ir be to 
reiškiasi kaip atkaklus impe 
rialistas, nors atominės bom
bos ir neturi.
ANGLIJOS PARLAMENTO 

RINKIMAI,
kuriuos laimėjo darbo partija, 
yra trečias svarbus savaitės 
įvykis. Darbiečiai gavo 317, 
konservatoriai 304 ir libera
lai 9 vietas. Tat darbiečiai te 
turi tiktai keturi ųbalsų per
svarą. Tai nestipri dauguam. 
Ypač todėl, kad ji neturės mo 
ralinio įtikinamumo. Lygus 
balsų skaičius įtaigotų koali
cinę vyriausybę, bet Anglijo
je tas neįprasta, tat darbiečių 
lyderio H. Wilsono, kuris ka
ralienės jau paskirtas min. 
pirmininku, darbas nebus len 
gvas.

Kai kam bus lyg ir naujie
na, kad

TITO SUTARTIMI 
APSIJUNGĖ SU MASKVA, 
kai tie kai kas laukė, kad 
„neutralusis“ Tito, dalyvis 
Kairo konferencijos, greičiau 
links į Vakarus, negu į Ry
tus. Tokios maždaug iliuzi
jos ir su kitais „neutraliai
siais“ arba „neprisijungu
siais” prie kurio nors bloko.

KITOS NAUJIENOS
— Paragvajuje Izraelio 

žvalgybos agentai aptiko Os- 
viencimo vyr. gydytoją Dr. 
Mengele, kuris tačiau sugebė 
jo pasprukti anksčiau, negu 
jį ginkluotų Izraelio agentai 
bandė pagauti.

— JAV kunigui Marty
nui King, negrui, priteista 
Nobelio premija už taiką. Ki 
ng kovoja už visų žmonių ly
gias teises.

— Tokio pasaulinėje olim
piadoje pirmauja JAV. Jos 
sportininkai yra gavę dau
giausia medalių. Kanados irk 
luotojų pora laimėjo aukso 
medalį.

— Popiežius Paulius VI 
lapkričio 28 dieną bus Indi
jos mieste Bombėjuj, kur vy
ks aucharistinis kongressa.

— Vatikano suvažiavime 
gyvai svarstomi įvairaus for
mulavimo klausimai, liečią 
santykius su kitomis bažny
čiomis ir žydų klausimu. Jieš 
koma geriausių formolių.

— Lenkijoje suimtas rašy 
tojas Wankowich už tai, kad 
jis savo raštus atidavęs užsie
niams. Bet jis yra JAV pilie
tis.

— Vengrijos marionetinis 
pirmininkas Kadaras lankosi 
Varšuvoje.

— Italijos ir Vokietijos mi 
nisteriai pasisakė už Europos 
politinę sąjungą.

— JAV prez. Johnsonas, 
po įvykių Maskvoje, susirūpi 
no ir sušaukė ministerių kabi 
neto posėdį.

— Nukrito1 rusų lėktuvas 
su žymiais sovietiniais karo 
pareigūnais.

BALFUI 20 METŲ
Bendrosios šalpos organi

zacijos, kuri nepaprastai daug 
padėjo tremtiniams ir dabar 
dar daug padeda Sibire esant 
tiems ir tiems žmonėms, ku
rie dėl įvairių priežasčių, o 
ypač dėl sveikatos ir invalidu 
mo, negalėjo emigruoti į lais- 
vesnius kraštus, kur galėtų 
įsikurti, — susilaukė jau 20 
veiklos metų. Tokiai organi
zacijai tai yra didelio darbo 
didelės sukaktuvės. Šioms su 
kaktuvėms buvo skirtas BAL 
Fo suvažiavimas. BALFo pir 
mininku tebėra ilgametis šios 
organizacijos vadovas prel. 
dr. Končius, daug šiai organi 
zacijai nusipelnęs visuomeni
ninkas ; reikalų vedėju yra la
bai veiklus kun. Jankus.

BALTŲ KULTŪROS 
DIENOS

įvyko Vokietijoje, Hanoverio 
mieste, dalyvaujant Estams, 
Latviams ir Lietuviams. Bu
vo paskaitos, pranešimai ir 
meninė dalis.

NAUJĄ LIETUVIŲ STU
DENTŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBĄ 

1964-65 mokslo metams suda 
ro: Algis Zapareckas — Pir
mininkas, 4120 Yorba Linda 
Drive, Royal Oak, Michigan 
48072.

Algimantas V. Bublys — 
vicepirm.
tore, 645 Marik Apt. 21, 

Jūra Gailiušytė — sekre- 
Detroit 2, Michigan. Algis 
Alantas — iždininkas.

Birutė Augustinavičiūtė — 
Tarptautinio skyriaus reika
lams.

Rimantas Griškelis — spau 
dos ir informacijos reikalams 
ir „Studentų Gairių” redakto 
rius.

Visuotinis Lietuvių Stu
dentų suvažiavimas įvyks lap 
kričio' 26—30 d. d. Detroite.
KANADOS SLA KUOPŲ 

atstovų susirinkimas Hamilto 
ne aptarė organizacijos reika
lus, ryšium su jos centru, 
esančiu JAV. Konstatuotas 
susirūpinimas šia organizaci
ja, nes ji, jeigu taip vyks rei 
kalai ir toliau, bus be atei
ties. Iškeltas reikalas gerinti 
šalpos reikalus, valiutos skir
tumo keblumai, einamųjų sąs 
kaitų Kanados lietuvių ban
kuose ir Kanados skyriaus tū 
lo ignoravimo apraiškos. Vi
sų kuopų atstovų nuomonės 
buvo vieningos.
• Argentions sostinėje, Bue
nos Aires, dailininkas Jonas 
Rimša turėjo, savo darbų pa
rodą, kurią aplankė daugelis 
ir ne lietuvių. Dailininkas tu
rėjo didelį pasisekimą.
• Čikagoje praėjusį savaitga 
lį vyko K. Donelaičio „Metų“ 
vaidinimas, kurį paruošė K. 
Veselka, A. Dikinis, dail. Va- 
leška ir eilė aktorių.
• Clevelando lietuviai suruo
šė Lietuvių dieną, kurioje da
lyvavo dviejų parapijų cho
rai, o p. sol. J. Krištolaitytė- 
-Daugėlienė ir kt.

Mūsų mielam prieteliui, 
MARTYNUI STASIŠKIUI 

mirus, jo žmonai ANTANINAI 
ir dukrai BIRUTEI 

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.
Valda ir Alfonsas Poškus.

LIETUVOS PREZIDENTO
Antano Smetonos 20 metų 
mirties sukaktuvės Montrea- 
lyje praėjo rimties atmosfero
je. 5 vai. po pietų AV bažny
čioje buvo iškilmingos pamal 
dos, kuriose organizacijos — 
skautų savanorių, veteranų, 
šaulių — dalyvavo su vėliavo 
mis. Žmonių buvo artipilnė 
bažnyčia. Pamokslą sakė T.
J. Vaišnys, SJ.

Po pamaldų AV salėje tuo 
jau vyko akademija - koncer
tas. Pagal programą, K. Smil 
gevičius pradėjo minėjimą 
skambindamas lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Pianistas, 
kaip mes jį jau gerai pažįsta
me, turi jautrų menišką ska 
mbinimo savumą. Paskaitinin 
ko St. Santvaro, kuris yra ne 
tiktai poetas, bet ir muzikas, 
įvertinimu, K. Smilgevičiaus 
fortepionas tiesiog dainavo. 
Dainavo lietuvišką muziką, 
kurią yra sukūrę Čiurlionis, 
Račiūnas, Dvarionas ir kt. 
' ikrai tai buvo gražus mo
mentas.

Po ao paskaitininkas, St. 
Santvaras, turėjo apie A. Sme 
toną paskaitą. Santvaras gra
žiai paskaitė, puikia dikcija, 
gražia forma ir labai nuošir
džiai. Tas padarė labai šiltą, 
simpatingą įspūdį. ė

Sekamai op. sol. E. Karde 
lienė dainavo lietuvių kompo 
zitorių kūrinius — G. Nasvy 
tytės - Gudauskienės, B. Braz 
džionio žodžiais, Petro Ole
kos ir biso A. Kačanausko. 
Solistę fortepionu palydėjo
K. Smilgevičius.

Akto - koncerto užbaigai 
Henrikas Nagys paskaitė A. 
Smetonos raštų ištraukas.

Minėjimui ruošti k-to pir
mininkas Stp. Kęsgailą padė
kojo minėjimo dalyviams ir 
atsilankiusiems į minėjimą ir 
paprašė minėjimą užbaigti 
himnu.

Scena buvo papuošta dail. 
V. Remeikos pieštu A. Sme
tonos portretu, o iškilmingo
je dalyje, paskaitos metu, ska 
utai su šauliais buvo sargy
boje prie portreto'.

Minėjimo ruošos k-tas po 
minėjimo Ponų Šemogų salė
je suruošė minėjimo dalyvia
ms puikias, simpatingai pra
ėjusias, vaišes.

Į Minėjimą iš Bostono bu
vo atvykęs komp. J. Gaidelis 
su Ponia ir iš Ottawos inž. 
A. Paškevičius su Ponia.

DAILININKO
ANTANO TAMOŠAIČIO

darbų paroda Filadelfijoje, 
JAV, atidaryta spalio 17 d., 
tęsis iki spalio 25 dienos. Pa 
rodoje yra išstatyta: tapyba, 
akvarelė ir grafika, viso 50 
darbų. Išleistas parodos kata 
logas su dr. H. Nagio A. Ta
mošaičio1 darbų įvertinimu.
® Dailininko J. Pautieniaus 
dailės darbų paroda Bostone 
įvyks lapkričio 7—15 dienoi- 
mis. Bus išstatyti naujausieji 
darbai, įkvėpti Mėlynųjų kal
nu gamtos, Kanadoje.

Nuoširdžiai dėkojame už 
naujus įnašus NL Mašinų 
Fondui, kuris labai yra reika 
lingas, nes NL Bendrovei dar 
trūksta kelių mašinų, kad ga 
lėtų savarankiškai be kitų'pa 
galbos, dirbti.

Šimanskis Juozas,
Ottawa ............. .. . $90.00

Ilevičienė Ona,
Miami, Florida ...,,10.00

Benotas R.,
Toronto . .'..............„10.00

KAS NAUJA KANADOJE
PASISAKO Už VISUOTI

NĮ SVEIKATOS 
APRŪPINIMĄ

Quebeco gydytojai (Que
bec College of Physicians 
and Surgeonas) įteikė Quebe 
co provincijos vyriausybei 40 
-ties puslapių memorandumą, 
kuriuo ragina provincijos vy 
riausybę įvesti visuotinį svei
katos aprūpinimą, vadinamą 
Medicare------ visuems gy
ventojams, nežiūrint jų am
žiaus, sveikatos ir turto sto
vio. Jų skaičiavimu, tokia vi
suotinė sveikatos aprūpinimo 
tarnyba provincijai per me
tus atseis apie 34 milijonus 
dolerių.

PRANCŪZŲ FIRMOS 
STATYS MONTREALY

automobilių fabrikus — „Pe 
ugeot” ir „Renault“, — ku
rios per metus planuoja paga 
minti 8,000 automobilių. Feb 
rikų statyba atsieis apie 
3,500,000 dol. Fabrikuose 
galės dirbti apie 250 asmenų. 
Statybos išlaidas padengs 
„General Investment Corp.“, 
įstaiga vystyti provincijos 
pramonei.

© Dail. V. K. Jonyno darbų 
paroda vyksta Klevelande. Ji 
tęsis iki lapkričio 15 dienos. 
(Plačiau 4-me psl.).

RAŠYTOJAS 
STASYS SANTVARAS

viešėdamas Montrealyje, bu
vo pp. Kęsgailų svečias. K. 
Andruškevičius svečią supa
žindino su Montrealio įdo
mybėmis, ir su St. Kęsgailą 
svečias apsilankė NL redak
cijoje. Jis taipgi vizitavo1 sa
vo kolegę Lietuvos valstybi
nės Operos solistę E. Karde
lienę, nes St. Santvaras taip 
pat buvo Lietuvos operos so
listas.
® Išėjo naujas „Lituanus” 
numeris, skirtas Kristijonui 
Donelaičiui.
• Arnoldas Vokietaitis Čika 
gos operoje dalyvauja dviejo 
se operose, atlikdamas svar
bias boso roles.
• Čikagoje sudarytas lietu
vių demokratų komitetas rū
pintis demokratų kandidatų 
rinkimais įvairioms pareigo
ms.
• JAV Lietuvių Bendruome 
nės Kultūros fondo pirminin
ku pakviestas JAV Bendruo
menės centro valdybos vice
pirm. Zigmas Dailidka, kuris 
suformuos KF valdybą.
• Lietuvos atstovas, J. Ra
jeckas su Ponia dalyvavo JA 
V prezidento apdovanotų 30 
asmenų garbei Vai. departa
mente suruoštame priėmime.
• Čikagos miesto parodoje 
dalyvavo ir lietuviai su savo 
tautiniais patiekalais ir savai
mingai pagamintu maistu.

Vitartas Eugenijus
Toronto . .'..............„10.00

J. Vitkauskas,
Woodstock, Ont. . .,, 2.00
Viso gauta ..............„122.00
Nuoširdžiausiai dėkojame.

M. Fonde buvo . L . 12,680.00 
Naujai įnešta .... 122.00
M. F. dabar yra . .12,802.00 
MF užplanuota ..15,000.00
Fondui dar trūksta 2,198.00

Būsime labai dėkingi vi 
siems, kas prisidės prie NL Ma 
šinų Fondo vajaus plano 'wlt 

dymo. Valdyba.

SVEIKSTANČIŲJŲ NA- 
MAI ONTARIO 
PROVINCIJOJE

bus leisti laikyti Ontario svei 
katos ministerijos leidimu. 
Apskaičiuota, kad provincijo 
je yra apie 4,000 psichiškai 
pasveikusių, bet sunkiai prisi 
taikančių prie gyvenimo sąly 
gų žmonių. Jiems bus tie na
mai, kurių išlaikymas atsieis 
apie 3 mil. dol.

KANADA SIEKIA 
SAVARANKIŠKUMO

Praėjusią savaitę Kanados 
sostinėje. Ottawoje vyko tei
singumo ministerių suvažiavi 
mas, kuris svarstė Šiaurės Ak 
to pakeitimo klausimą. Yra 
pasiūlymas, kad Kanados, ne 
Anglijos parlamentas, spręs
tų pagrindinių įstatymų kei
timus.

— Karalienė Elzbieta, kal
bėdama Quebeco parlamente, 
pareiškė, kad Kanada turi 
teisę keisti savo konstituciją 
ir taikyti ją esamoms sąlygo
ms.

— Ottawoje vykusi provin 
cijų ministerių konferencija 
su federaliniais ministeriais 
pasibaigė visišku susitarimu 
ir konstitucijos, ir įstatymu, 
ir finansų klausimais. Tai ver 
tinama kain geras ženklas vi
sai Kanadai ir jos vienybei.

— Montrealyje konfiskuo
tas Kubos lėktuvas, atvežęs 
iš Kairo diplomatus, už Ku
bos skolas.

— Vilniuje sudarytas da- 
dinamas draugystės trauki
nys su 300 okup. Lietuvos 
ir Karaliaučiaus (dabar Kali
ningrado) srities pramonės 
pirmūnų važinėja po Sovietų 
respublikas, kurioms prista
tomi Lietuvos įmonių gami
niai.

— Du rusai pasigavę lėk
tuvą bandė pabėgti, bet juos 
apšaudė ir sulaikė.

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI

Kanados paštas laikraščia
ms pastatė naujus reikalavi
mus: laikraščių prenumeratos 
turi būti apmokėtos iš anks
to, kitokiu atveju leidykla tu
rės sunkumų, nes tuos prenu 
meratorius, kurie nebus apsi
mokėję, teks išskirti į atskirą 
grupę ir už laikraščio persiun 
timą reiks brangiau mokėti. 
Tai ne tiktai pakelia išlaidas, 
bet ir sudaro pridedamą dar
bą, nes kiekvieną savaitę 
reiks peržiūrėti prenumera
tas ir jas pergrupuoti. Todėl 
maloniai prašome visus pre
numeratorius, kurie gaus įspė 
jimus, apsimokėti už laikraš
tį pirmyn. Mums duotos dvi 
savaitės laiko' persitvarkyti.
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Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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.

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

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

Pareigos Vilniaus 
reikalu pareiškimas

Kazys Veikutis
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos centro v-bos pirmininkas

Vilniaus Diena ir spalio 9-ji

Vilinius yra žilosios seno
vės mūsų protėvių kūrinys. 
Vilnių 1323 m. Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Gedimi
nas paskelbė Lietuvos sosti
ne. Nežiūrint šimtmečių eigO' 
je buvusių karinių okupacijų 
ir I pasauliniame kare iškylu 
šių klastingų lenkiškųjų pre
tenzijų, visą laiką turėjo Lie
tuvos sostinės vardą. Paga
liau Vilnius ir maža Vilniaus 
krašto dalis dabar taip pat 
yra Lietuvos valstybės visu
moje, nors ir sovietų dkupuo 
tas. Todėl nebūtų visiškai ti
kslu kartoti savo laiku gar
bingojo kompozitoriaus Anta 
no Vanagaičio sukurtos dai
nos žodžius „Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim“. 
Taip pat gal nebūtų tikslu 
spalio 9-ją minėti gedulo žen 
kle. Tiesa, Vilniaus pagrobi
mu padaryta visai mūsų tau
tai skaudi ir sunkiai pagydo
ma žaizda, betgi ir visa nuo 
pat Mindaugo laikų lietuvių- 
lenkų santykių istorija yra 
nužymėta taip pat kartaus 
patyrimo ženklais. Vis dėlto 
mes, Vilniaus krašto lietu
viai, okupacijos metu sudė
tas aukas, patirtą vargą ir 
priespaudos kančias, o taip 
pat ir asmeninį kartelį iš lai
ko nuneštos okupacinės glū
dumos, paliekame istorijai ir 
spalio 9-sios pakaitalui mini
me Vilniaus Dieną, kurios lai 
ke semiamės ryžto ir pasi
šventimo kovai, kad spalio 9- 
ji niekada nebepasikartotų.

Vilnius ir priaugančios 

kartos

Niekas neabejojam, kad 
Lietuvos ateitis, o tuo pačiu 
ir kova dėl Vilniaus, priklau
so nuo priaugančių kartų są
moningumo ir jų tautinio at
sparumo. Todėl būtų malonu 
ir džiugu, kad šeštadieninės Ii 
tuanistinės mokyklos spalio 
pirmoje pusėje pagal galimy
bę suruoštų Vilniaus Dienos 
minėjimą, kurio metu būtų 
perduodama mokiniams gy
vu žodžiu Vilniaus reikšmė 
Lietuvai ir lietuvybei. Juk 
Vilnius mūsų didžiųjų kuni
gaikščių miestas ir nuo žilos 
senovės didingos praeities 
Lietuvos sostinė. Vilnius mū 
sų tautinės buities židinys. 
Vilnius senasis mokslo, kul
tūros ir meno židinys. Vil
nius Lietuvos politinių įvy
kių ir religinis rentras. Vil
nius Stanevičiui, Daukantui, 
Ivinskiui, Sabaliauskui, Juš
kai, Sirvydui, Zubriui, Basa
navičiui, Maironiui ir kitiems 
tautos žadintojams tautinės 
dinamikos įkvėpimo šaltinis.

Vilniaus dienos minėjimu 
lituanistinėse mokyklose bū
tų savaime ugdomas tautinis 
atsparumas lenkų įtakai, o 
kartu, tam tikra prasme, 
kaip ir pritarimas mūsų, Vii 
niaus krašto lietuvių, vestai 
per 20 metų ir dabar tebeve
damai kovai prieš nuožmųjį 
okupantą, kuris laukia pro

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

gos žygiui į Vilnių ir Vil
niaus kraštą.
Vilniaus ir Lietuvos laisvės 

byla
Giliai įspaustoji Lietuvos 

Nepriklausomybės aktu lais
vės mintis mums, Vilniaus 
krašto lietuviams, buvo ir 
šiandien paliko tik svajonėje, 
nes prisikeliančios Lietuvos 
laisvės kovotojams nepavyko 
realizuoti laisvės buities vi
suose Lietuvai priklausančiuo 
se žemės plotuose—1920 me 
tais spalio' 9 d. kariškai stip
resni lenkai smurtu ir jėga pa 
grobė Lietuvos sostinę Vil
nių ir Vilniaus kraštą. Lietu
vių - lenkų sienų klausimą 
1923 m. kovo 15 d. svarstė 
Ambasadorių konferencija, ku 
ri, vieton kaltininką nubau- 
dus ir grąžinus Lietuvai pri
klausančias žemes, Vilnių ir 
Vilniaus kraštą paliko len
kams. Nors 1931 m. larptau 
tinis Tribunolas Hagoje sa
vo sprendimu ir parėmė lietu 
vių teisę į Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, bet laisvojo pasaulio 
didžiosios valstybės ir nepa
dėjo Lietuvai atgauti Vil
niaus.

Dabar, kada visa tauta ko
voja atgauti turėtąją laisvę, 
Vilniaus krašto lietuviai pa
grįstai neišleidžia iš akių bai
mingos spalio 9-sios prielai
dos. Į tai kreipdamas centri
nių organizacijų ir visų lietu
vių dėmesį, Vilniaus krašto 
Lietuvių Sąjungos centro vai 
dybos vardu, prašau rašanšio 
se rezoliucijose, reikalaujant 
Lietuvai laisvės, pabrėžti Vii 
nių ir Vilniaus kraštą.

Pasigendama rytų - pietų 
Lietuvos sienų

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga savo veikloje visada 
susiduria su didžiuoju užda
viniu — turėti nustatytas ry
tų - pietų Lietuvos sienas, be 
kurių ir visos Lietuvos lais
vinimas nėra visai nuoseklus.

Prieš 8 metus prie VLIKo 
buvo sudaryta Lietuvos Ry
tų Sienų Komisija, kuri turė
jo paruošti išsamią studiją ir 
nustatyti Lietuvai priklau
sančias sritis. Deja, tenka gi
liai apgailestauti, kad komi- 
jos darbas nėra pasistūmėjęs 
pirmyn. Tiesa, komisijos dar 
bas yra be galo sunkus. Kiek 
buvo kovota ir ginčytasi po
I pasaulinio karo dėl rytų - 
pietų Lietuvos sienų ir ant 
kiek Lietuva nuskriausta po
II pasaulinio karo, patiekia 
kruopščiai surinktą medžia
gą Bronius Kviklys savo kny 
goję „Mūsų Lietuva”.

Sunkus ar lengvas darbas, 
o vistik Lietuvos laisvės ko
votojams reikia turėti ribą— 
reikia turėti tvirtą nusistaty
mą etnografinių sienų klausi 
mu. O kai turėsim nustaty
tas sienas, tada tik žinosim ir 
nusakysim už kokios Lietu
vos laisvę mes kovojam, tada 
tik tvirtai reikalausim teisin
gumo, laisvės ir žmoniškumo 
visuose Lietuvai priklausan 
čiuose plotuose.

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

10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

19 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.

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 dolerį. Vertybių paskirstymas bus specia
liame parengime, kuris skelbiamas lapkričio' 21 dieną 7 vai. 
vakaro Aušros Vartų salėje, 1465 de Seve, Montreal 20.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai 
skelbiami čia pat. Kostiumus užsisakyti galima bus ir

Australija

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 dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Jonušo, Halinos Žmuidzinienės, Viktoro Vizgirdo, 
Adolfinos Zubienės, Prano Baltuonio.
Pasižadėjo paaukoti: Alfonsas Vazalinskas, Ona Šablauskie- 
nė, Gytis Vazalinskas.
Naujai pasižadėjo kūrinių paaukoti šie žymieji mūsų daili
ninkai, jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Romualdas Bukauskas. Tat dovanų, svarbių, vertingų ir įdo
mių, kurios praturtina šį reikalą.
Kituose NL numeriuose duosime platesnį atskirų faktų ap
rašymą kai jie galutinai paaiškės.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
PASIRUOŠIMAS PASAULI NEI 1967 M. PARODAI IR

LIETUVIŲ DIENAI MONTREALYJE

kanadiškom akim
Rašo Dr. Nijolė B. NOGĖS MATULIONYTĖ 

KELETAS ĮSPŪDŽIŲ IŠ KELIONĖS Į AUSTRALIJĄ

Tenai, Sydney ir Melbour 
ne miestuose, norėjau aplan
kyti savo artimuosius gimi
nes. Mūsų sportininkų kelio
nė į Australiją buvo plačiai 
aprašoma ir iš Australijos gy 
venimo mūsų skaitytojams 
daug kas žinoma. Paminėsiu 
tik tai, kas kitų liko nepaste
bėta, o galėtų būti daug kam 
įdomu.

Iš Kanados, iš Halifaxo ke 
lionę atlikau lėktuvu ten ir at 
gal. Skrendant atgal, kai lėk
tuvas iš Honolulu salos paki
lo į Los Angeles, turėjau tik
rai malonią staigmeną: lėktų 
vo įgula savo keleivius per 
garsiakalbius pasveikino įvai 
riorn kalbom: anglų, prancū
zų, vokiečių, kažkokia orien- 
tališka kalba, na ir lietuviš
kai ; lietuvių kalba buvo tre
čioje vietoje. Tasai sveikini
mas lietuviškai ir dar gražia, 
be jokio akcento tarena, man 
buvo tikra ir nepaprastai ma
loni staigmena. Vėliau paaiš
kėjo, kad toje, oro linijoje be
skraidant: lietuvaitė „stewa- 
rdess’e“, Salytė iš Detroito. 
Ji kiekvieną kartą keleivius 
pasveikinanti .greta kitų kal
bų, ir lietuviškai.

Apie gyvenimo sąlygas 
Australijoje buvo nemažai 
rašyta ir visokių nuomonių 
buvo pareikšta. Buvo net to
kių, kurie atvažiavę iš Aust
ralijos į Amerkią, po kurio 
laiko grįždavo atgal tvirtin
dami, kad gyvenimo sąlygos 
Australijoje esančios geres
nės. Nesiginčysiu ir nedary
siu palyginamojo įvertinimo, 
tik paminėsiu trejetą dalykų, 
kurie mane labai nustebino, 
kadangi aš to niekados nesiti 
kėjau. Net tokiuose didmies
čiuose, kaip Melbourne ir 
Sydney, net naujuose ir neto 
Ii miesto centro namuose bu
tai dažnai neturi vaterkloze- 
tų ir tų namų gyventojai nau 
dojasi kiemo užkampyje pa
statytomis „tupyklomis“. Žie 
mą, kai oras atšąla, dar šiaip 
taip, bet vasaros metu iš tų 
„tupyklų“ kyla milijardai mu 
siu.

Taip, kaip pas mus Ameri

koje ir Kanadoje gatvėmis va 
žinėja sunkvežimiai ir suren
ka šiukšles bei maisto atma
tas, taip Australijos anuose 
didmiesčiuose reguliariškai 
važinėja asenizatoriai ir kar
tą per savaitę išvalo „tupyk
las“. Neteko matyti statisti
kos, bet kiek mačiau, belan
kydama savo gimines ir jų 
skaitlingus pažįstamus, man 
susidarė įspūdis, kad beveik 
kas antras namas minėtuose 
miestuose aprūpintas „tupyk 
lomis“. Manau, kad komenta 
rai nereikalingi, kur gyveni
mo patogumai ir sanitarinės 
sąlygos stovi aukščiau.

Kas liečia darbo atlygini
mą, esu sutikusi vieną gydy
toją, kuris yra ligoninės di
rektorius ir dirba toje ligoni
nėje visą dieną (full time). 
Metinis brutto atlyginimas 
2.500 svarų arba apie 5.000 
dolerių. Sutikau keletą pro
fesionalų, kurie turi įsigiję 
savo namus, bet kiemo užpa
kalinėje dalyje laiko vištinin- 
kus, kad galėtų taupyti išlai
das kiaušiniams pirkti.

Kur tik lankiausi, butai ne 
turi šildymo, nors žiemos me 
tu vakarais ir naktimis tem
peratūra yra netoli centigra
de nuliaus, t. y. netoli šalimo 
punkto; todėl vakarais gy
ventojai savo butuose sėdi šil 
tai apsirengę

Dar keletas žodžių apie mū 
sų sportininkų viešnagę Aus
tralijoje. Neteko man jų pa
sivyti ir pamatyti jų perga
lingų rungtynių. Bet nema
žai prisiklausiau kalbų apie 
dalies tų sportininkų laikyse
ną viešumoje. Atrodo, kad 
kai kurie iš tų sportininkų ne 
žinojo, ar tinka nuėjus į ofi
cialų priėmimą ne pas savo 
tautiečius kramtyti gumą ar 
atvykti be kaklaraiščio. Gi 
sportininkų grupių vadovai 
ypatingai turėtų būti akylus, 
kad lietuvius reprezentuojan
tieji asmenys viešumoje visa
dos ir be išimties būtų pakan 
karnai blaivūs, ypatingai, 
kai juos observuoja kitatau
čiai.
Nijolė Matulionytė - Nogės.

Krašto Valdyba ir Montre 
alio Apylinkės Seimelio Pre
zidiumas paskyrė komisiją 
Lietuvių Dienos, įvykstančios 
Pasaulinės Parodos metu 
Montrealyje 1967 m., Komi
tetui sudaryti.

Komisiją sudaro: Montrea 
lio Apylinkės Seimelio Prezi
diumo atstovai: Kostas An- 
druškevičius, Justas Kibirkš
tis ir Rimas Lapinas. Krašto 

Tautos Fondas
GENERALINIAM KONSL LUI JONUI BUDRIUI

mirus, vietoj vainiko, jo atmi 
nimui kovoje dėl Lietuvos 
laisvės pagerbti. Tautos Fon 
dui per Dr. D. Krivicką Wa
shingtone aukojo: po 10 dol.: 
K. ir B. Škirpai, D. ir G. Kri

lietuviai veikia visur
RUOŠKIMĖS DALYVAUTI III PIETŲ AMERIKOS 

LIETUVIŲ KONGRESE

Jis įvyks Brazilijoje 1965 va sario 18—21 d. d.

ALGIRDAS

Ne vienas mūsų gėrėjosi 
puikiomis Pietų Amerikos 
meliodijomis. Stygomis už- 
plėš kokią „Malageniją“, jau 
nesnieji (iki aštuntą dešimtį 
pradėjusieji) vargiai benusė- 
di, stuksena taktą, dairosi 
kuriai galėtų nors už rankos 
palaikyti.

Ką jau besakyti apie jauni 
mėlį! Anie laikinai net tvistą, 
maišą primiršta. Ach, tos pie 
tiečių melodijos, ach, tie pie
tiečiai vyrai, juodaplaukės 
gražuolės.

Bet lietuviams, kalbant 
apie Pietų Ameriką, daug 
svarbiau ten gyvenantieji mū 
sų kraujo broliai, sesės, ne 
kažin kokie gonzales. Mum 
daug brangiau lietuviškas šy 
psnys, nei ištisa kokaraičio 
serenada.

Daug lietuvių gyvena Pie
tų Amerikoje. Argentina, 
Brazilija, Urugvajus išpuoš
tas lietuviškomis sodybomis. 
Jų yra Paragvajuje, Venezu- 
eloje, Kolumbijoje ir kitur. 
Su lietuviškais namais, salė
mis, laikraščiais, radijo va 
landomis, vaidinimais, cho
rais, sportininkais, skautais, 
ateitininkais, dešiniaisiais, kai 
riaisiais, dar kitokiais.

Jie, tie mūsų broliai ir se
sės Pietų Amerikoje, kelia jų 
gyvenamų kraštų kultūrą, pa 
žangą įvairiopai. Jie gelbsti 
ar stengiasi išgelbėti tuos 
kraštus nuo kraštutiniųjų, 
nuo į pačias didžiausias nelai 
mes pakliuvimo. Jie kelia gar 
bingą lietuvio vardą. Litua- 
nos, Lituania yra vieni pagar 
biausių žodžių Pietų Ameri
koje, kai ne viena iš Europos 
atvykusi tautinė grupė įsigy
ja pajuokos, beveik keiksmo 
pravardžiavimą.

Puikūs Pietų Amerikos lie 
tuviai!

Valdybos — Dr. Petras P. Lu 
koševičius, Dr. Vytas Pavila- 
nis ir Jonas Kardelis.

Komisija yra įpareigota ar 
timiausiu laiku sudaryti Lie
tuvių Dienos Komitetą, kuris 
jau tuoj pradėtų daryti pa
ruošiamuosius žygius ir užsi
tikrintų reikiama vieta Pašau 
linės Parodos programoje.

KLB Krašto Valdybos 
Informacija.

viekai, L. ir E. Kačinskai, B. 
Paramskai; po 5 dol.: VI. Vi 
liamas, V. Trumpa, J. And
riušis ir V. Jackūnas — 3 d.

Širdingai dėkoja
Tautos Fondo Valdyba.

GUSTAITIS

Norėdami išsaugoti lietu
viškumą, pasistiprinti lietu
viškumu, ten gyvenantieji 
jau yra surengę du Lietuvių 
Kongresus (suvažiavimus). 
Abu praėjo labai puikiai, da
vė1 daug lietuviškumui tiek 
jiems patiems, tiek išgarsino, 
lietuvių vardą anose valstybė 
se.

Jau ne nuo šiemet esu 
kviečiamas nepamiršti 1965 
metais įvykstančiojo Brazili
joje. (Pirmasis Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresas bu
vo Argentinoje, antrasis Uru 
gvajuje). Taja linkme paragi 
nimų esu gavęs iš visoje Ar
gentinoje populiariojo Kas
tanto Norkaus, ilgamečio 
„Argentinos Lietuvių Balso” 
redaktoriaus, iš lietuviškosios 
publicistikos ambasadoriaus 
Urugvajuje Kazimiero Čobi- 
ro — Varax, iš mielojo rašy
tojo, poeto Petro Babicko 
Brazilijoje, iš kieto prieško- 
munistinio kovotojo Meidu- 
čio Laupinaičio Brazilijoje ir 
kitų.

Galutinai „pritrenkė“ ne
pažįstama jaunutė, žavi lietu 
vaite Rymantė Steponaitytė 
iš Santos Brazilijoje, lankanti 
švelnučiais, kaip lietuviškuo
se laukuose mėlynuojančios 
rugiagėlės, laiškais. Paskuti
niame rašo: ,

„. . .ar negalėtumėt Jūs ir 
Jūsų kolegos Amerikoj ir Ka 
nadoj plačiai išgarsinti mūsų 
čia Brazilijoje pirmą kartą 
ruošiamą III Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą, jeigu ga
lima nepraleidžiant nė radio 
valandėlių. Nes tai didelis įvy 
kis mūsų lietuvių gyvenime. 
Ženklas, kad lietuviai, gyve
nantys Pietų Amerikoje, at
sisako išnykti ir jungiasi vie
ni su kitais. ,

Nukelta į 7-tą pel.
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Kanada ^Lietuvių Fondas
NUO SPALIO 15 D. SKELBIA VAJŲ

Su džiaugsmu galime kon 
statuoti, kad Kanados Lietu
vių Fondo idėja yra tapusi 
realybe. Jo statutas artimiau 
siu laiku bus įregistruotas 
Kanados oficialiose įstaigose 
ir įgys pilnas juridines teises.

Fondo atstovai yra visose 
didesnėse lietuvių kolonijose.

Fondas turi savo sąskaitas 
atidarytas Toronte, Montrea- 
lyje ir Hamiltone lietuviškuo 
se bankeliuose. Nuo Fondo- įsi 
steigimo jau yra suaukota — 
įnešta $10,000.

Tai yra džiuginantis ir duo 
dąs optimizmą reiškinys, kad 
per palyginti trumpą laiką 
pasiekta gražūs ir apčiuopia
mi rezultatai.

Dauguma Kanados lietu
vių žino, kad Fondo pagrindi 
nis kapitalas neliečiamas, tik

jo nuošimčiai skiriami lietu
vybės išlaikymui.

Turime būti realistais. Ko
va dėl Lietuvos laisvės gali 
užtrukti dar daug metų. Grei 
čiausia tik mūsų vaikai išvys- 
Lietuvos laisvės rytą.

Kanados Lietuvių Fondo 
pagrindinis tikslas yra išau
ginti mūsų jaunimą Lietuvai. 
Sentimentais ir tuščiais žo
džiais to nepasieksime.

K. L. F. yra tas realus pa
grindas, į kurį galės atsirem
ti mūsų lietuviškos mokyk
los, vasaros stovyklos, mūsų 
kultūriniai bei tautiniai barai. 
Esame tikri, kad kiekvienas 
susipratęs lietuvis parems tą 
Fondo kilnų tikslą.

Skelbdami šį vajų kviečia
me visus lietuvius įsijungti į 
K. L. Fondą sekant Mairo
nio žodžiais:

NORS MŪSŲ, BROLIAI, NEDAUGEL YRA 
TAČIAU TVIRTI MES, JEI UŽ VIENYBĘ 
Į DARBĄ STOKIM VYRS I VYRĄ 
SUJUNGTOS RANKOS SUTEIKS STIPRYBĘ.

Kanados Lietuvių Fondas.
KANADOS LIETUVIŲ 

FONDO VAJUS
Kapitalas Lietuvai — nuošimčiai lietuvybei

Į paskelbtą š. m. spalio 15 
d. KLF vajų pirmutiniai atsi
liepė ir davė įnašus:
Žymus visuomenės veikėjas 
Buv. Pasaulio LB. pirminin
kas Dr. J. Sungaila $1.000.- 
Kūrėjas - savanoris 
inž. K. Aperavičius $ 100.- 
Uolus Fondo rėmėjas 
J. Kurtis (Port Alis,
B. C.) . . . .'................... $ 100.-

Papildė savo įnašus:
A. Kantvydas iki $ 300.- 
inž. P. Lelis iki . . . .$ 300 
dr. A. Pacevičius iki $200.- 
inž. V. Balsys iki $ 200.- 
Nuoširdžiai dėkodami įna

šų davėjams, džiaugiamės, 
kad ir šiais įnašais K. L. 
Fondas jau pasiekė $10,000. 
Šio vajaus metu kviečiame vi 
sus sąmoningus lietuvius ap
sigalvoti ir nepagailėti stam
besnės vienkartinės aukos 
Lietuvai ir lietuvybei.

Šimto dolerių įnašas pada
ro aukotojų pilnateisiu Fon
do nariu. Fondo įgaliotiniai 
lietuvių kolonijose prašomi 
vajaus metu aplankyti numa
tytus Fondo rėmėjus ir pa
prašyti juos įsijungti į Fon
do narių tarpą.

Lietuvių parapijų klebo
nus prašome perskaityti Baž
nyčiose vajaus atsišaukimą 
ir paraginti parapijiečius rem

ti Lietuvių Fondą įnašais. 
Įnašus siųsti į Lietuvių kre
dito bankus: Toronto — ,,Pa 
rama“ ir Prisikėlimo, Mont- 
realy — ,,Litas“, Hamiltone 
— „Talka“. Jų adresai yra 
skelbiami kiekviename „T. 
Žib.“ ir „Neprikl. Lietuvos“ 
numeryje.

Tikimės, kad šio vajaus 
šauksmas ras atgarsį kiekvie 
no lietuvio širdyje.

Kanados Lietuvių Fondo 
Fondo Valdyba.

KANADOS LIET. FONDO 
VALDYBAI SVEIKINIMAS 

apsidžiaugę gavę iš Fondo 
V-bos pranešimą kad KLF 
pasiekė pirmąjį $10,000.

Tas reiškia, kad mūsų Fon 
das, nors pamažu, bet tvirtai 
žengia pirmyn ir stiprėja. Fo 
ndo Valdybos užsibrėžtas ti
kslas pasiekti šiais metais 
min. $10,000 — išsipildė. 
Sveikiname Fondo Valdybą 
ir linkime sparčiai ir pasto
viai siekti antrąjį dešimttūks- 
tantį.

V. Ignaitis,
KLF Tarybos Pirmininkas.

P. Januška, sekretorius.
Fondo valdybos vardu dė

kojame p. V. Ignaičiui ir p. P. 
Januškai už padrąsinimą ir 
malonų bendradarbiavimą.

Dr. A. Pacevičius,
KLF Valdybos Pirmininkas.

Inž. P. Lelis, sekretorius.

O VILNIAUS NEUŽMIRŠK, LIETUVI! — MAIRONIS
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ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Sekančiais metais įvyks 

pasaulio pirmenybių kandida
tų turnyras, kuris bus praves, 
tas pavienių matčų forma.

Pirmas matčas bus tarp 
dviejų buvusių pasaulio čem
pionų: M. Botvinniko ir V. 
Smyslovo. Antras matčas bus 
tarp estų didmeisterio Paul 
Keres ir jauno Leningrado 
didmeisterio Boris Spaski. 
Trečiame matče susitiks bu
vęs pasaulio čempionas M. 
Tai ir Vengrijos čempionas 
L. Portisch. Ketvirtasis susiti 
kimas įvyks tarp danų did
meisterio B. Larsen ir jugos
lavų didmeisterio B. Ivkov.

Pusfinaly loš matčą tarp 
savęs pirmojo ir antrojo 
matčo nugalėtojai, o taip pat 
kitoje lentoje loš trečiojo ir 
ketvirtojo matčo laimėtojai. 
Finale susitiks du pusfinalio 
nugalėtojai. Šio paskutinio 
matčo laimėtojas gaus teisę iš 
šaukti 1966 metais dabartinį 
pasaulio čempioną Petrosja- 
ną dėl pasaulinio titulo.

— Šių metų lapkričio mėn. 
2—24 dienomis įvyks pasauli 
nė šachmatų komandinė olim 
piada. Kanadą atstovaus šie 
meisteriai: D. Yanovsky, F. 
Anderson, Z. Vranesič, E. 
Macskasy ir L. Witt. Koman 
da susidarys iš 4 šachmati
ninkų, penktasis bus atsargo
je.

12 dienomis Montrealy įvy
ks Quebeco provincijos pir
menybės. Turnyras bus pra
vestas šveicarų sistema. Ja
me gali dalyvauti kiekvienas 
šachmatininkas.

— Svarbiame. Buenos Ai
res tarptautiniame turnyre 
pirmą ir antrą vietą pasidali
no pasaulio čempionas Fig- 
ran Petrosjan ir populiarusis 
estų didmeisteris Paul Keres. 
Trečią vietą užėmė ameriko
nas Robert Byrne. Ketvirtą 
ir penktą vietą užėmė argen- 
tiniečiai M. Najdorf ir E. 
Eliskases.

— Šachmatininkų informa 
cijai pranešama, kad svar
biausias Montrealio šachma
tų klubas — Metropolitan 
Chess Club — randosi 201 
Chess Club — randasi 201 
kestis yra $25 metams.

Problema Nr. 51

a b c d e f g h 
Matas per tris ėjimus.— Š. M. spalio mėn. 10—

Štai ir Vilnius ant kalvos 
Graži sostinė Lietuvos. ..

Maironis.
Spalio 9 dienai prisiminti. (Lenkai sulaužė Suvalkų su

tartį ir įsiveržė į Lietuvos sostinę).

MUSU ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

XIV-JU š. AMERIKOS LI ETUVIŲ SPORTINIŲ ŽAI 
DYNIŲ LENGVOSIOS A TLETIKOS PASEKMĖS

Jieties metimas
Vyrų: K. Tamašauskas 

(A) 144’0, A. Žaliauskas 
(A) 139’5”, J. Kvederys (A) 
119’5”; Jaun. A.: K. Tama

šauskas (A) 151’9”, J. Kve
derys (A) 128’11”, S. Žutau 
tas (A) 97’8”; Jaun. B: A. 
Stirbys (A) 122’9”, R. Pet
rauskas (A) 108’8”, J. Ast-

rauskas (A) 102’9”, J. Degu 
tis (Ž) 91’1”; Jaun. C: A. 
Čepukas (A) 103’5”, J. Stan 
kevičius (Ž) 96’6”, A. Pet
kus (Ž) '95’4”, M. Misevi
čius (A) 76’6”; Moterų: D. 
Jurgaitytė (Ž) 106’3 J. Kli- 
maitė (A) 78’11”, M. Gutaus 
kaitė (A) 62’11”, J. Simonai 
tytė (A) 61’11”,

Beisbolo sviedinuko 
metimas

Merg.B: T. Tabulėnaitė 
(A) 159’11”, M. Gutauskai- 
tė (A) 120’6”, M. Romanivai 
tė (A) 106’10”, B. Starkuty- 
tė (A) 102’1”; Merg. C: J. 
Ralytė (Ž) 112’9”, G. Urbo
naitė (A) 104’7”, I. Janeliū- 
naitė (A) 87’11“;

Jaunučių D pirmenybių 
pasekmės.

Berniukai: 50 y. Prema- 
neckas (Ž) 7.1, E. Staškevi
čius (Ž) 7.4, V. V. Premanec 
kas (Ž) 8.1 ; Grigola (N) 8. 
2, V. Radžiūnas (A) 8.2; Į 
augštį: S. Premaneckas (Ž) 
4’1.6’”, V. Radžiūnas (A) 4’

0, A. Urbonas (A) 3’9”, Ka
zėnas (Ž) 3’7,6”; Į tolį:
S. Premaneckas (Ž) 13’11”, 
V. Radžiūnas (A) 11’5”, Gri 
gola (N) 11’1“, E. Staškevi
čius (Ž) 11’0; Rutulys: Ste 
mpužis (Ž) 24’8.6”, Grigola 
(N) 23’1”, Gerulis (N) 22’ 
11”, Neris (N) 22’9”, A. Ur 
bonas (A) 21‘3”;

Mergaitės: 50 y. Giedrai- 
tė (Ž) 7.4, Siušinskaitė (Ž) 
7.6, Garlaitė (Ž) 7.7, Čivaitė 
(Ž) 8.1, L. Krikščiūnaitė 
(A) 8.1, R. Petronytė (A) 
8.2; Į tolį: Giedraitytė (Ž) 
11’7”, R. Petronytė (A) 11’ 
2”, L. Krikščiūnaitė (A) 9’ 
11”, Baronaitė (N) 9’7“; Į 
aug. R. Petronytė (A) 4’1”, 
Giedraitytė (Ž) 4’1, L. Kri
kščiūnaitė (A) 3’8.6”, Gėriai 
tė (Ž) 3’7”, Beisbolo sviedi
nukas: Giedraitytė (Ž) 102’ 
t”, R. Petronytė (A) 99’2” 
L. Krikščiūnaitė (A) 84’7”, 
Gerlaitė (Ž) 81’2”; 4X50 y. 
Žaibas 32.9, Neris 37.2, Atei 
tis 40.8. T. P.

Šiluva ar Šiluva?
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS

4.
Joks istorikas, politikas, diplomatas, visuo

menininkas, paskaitininkas, dailiojo lietuviš
kojo žodžio publikai tarėjas, gerai išsvarstęs, 
nieku gyvu nepriveiks išvengti VII—VIII am 
žiu tarpo — Lietuvos valstybės įsikūrimo lai
kotarpio, ir dar žr. P. Būtėnas, Lietuvos vals
tybės įsikūrimas, — Karys. 5 nr. 1963 m. Ka
raliui Mindaugui teatitenka Lietuvos valsty
bės dalių griežtesnio sujungėjo vaidmuo. O 
būtiname Lietuvos valstybės kūrime, žinoma, 
vienaip ar kitaip dalyvavo visi baltai, nelygi
nant viena tauta, viena baltiškoji veik viena
lytės kalbos ir bendrų papročių bei savotiškos 
gyvensenos giminė — žmonės baltai, supras
dami galėsią bendromis jėgomis ir savo ištek
liais atsispirti nuo VI a. po Kr. prasidėjusioms 
slavų ir germanų invazijoms į baltų žemės pe
riferijas.

Ir Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpiu 
senieji baltų priebalsiai š, ž, net ir šios šalies 
periferijose nevisur dar buvo išvirtę priebal
siais s, ž. O sveikieji š, ž tada patogiai ištvė
rė lietuvių kalboje, tokie sveiki pasilikdami ir 
lig šiol. Jei nebūtų buvusios susikūrusios prieš 
mindauginės Lietuvos valstybės, kaip jau bu
vo užsiminta, nebebūtų buvę vėliau beįsteng
ta jos įsisteigti ir net mindauginės galybės 
pasiekti. Tuo būdu dėl okupacinių veiksnių, 
o lietuvių kalbai ir dėl svetimųjų kalbų įtakų, 
analogiškai spręstina, šiandie ir lietuvių kal
ba, jei ligi šiol ir būtų išlikusi, anų baltiškųjų 
š, ž nebeturėtų.

Per visą ligi šiol minėtąją istoriją, jaučia
me, pridermais pėdina ir šilo, taigi ir Š u- 
1 u v o s lietuviškieji vardai kartu su savo š 
(ir, žinoma, kitokiems žodžiams ž).

Taigi, šiandie lietuviai, apskritai baltai, dar 
ir todėl negali iššsižadėti pvz. ir Šiluvos vieto
vardžio ir negali jo lengvapėdiškai paversti 
kokia nesama Šiluva. Nėra reikalo ir kokios 
trumpalaikės tarsi šlovės griebtis ir pulti sve

timų svetimiems abejotinai talkininkauti ir 
tuo patim apsijuokinti.

5. Priesagą - a v - savo žodžiuose turi visos 
baltų kalbos. Bet šalia šios priesagos lietuvių 
ir mirusi žiemgalių kalba turi dar ir priesagą 
-u v - a bei -u v ė bendriniuose ir tikriniuo
se žodžiuose. Atrodo, kad ir visų amžių be
tarpiškoji lietuvių kalbos kaimyninė prūsų 
kalba tą priesagą - u v - taip pat bus turėjusi 
šalia priesagos - a v -, pvz.: liet, lie ž-u v-i s 
2, plg. veiksmažodį liežti liežia liežė, 
prūsų i n s-u v-i s, bet latvių jau kitaip — m ė- 
1 e „lot. lingua — liežuvis ir kalba, pre.. Io' lan
gue, asglų tongue, vok. die Zunge, sen. slavų 
ir lenkų język, rusų jazyk”. Lietuviškasis ir 
prūsiškasis žodžiai bei jų lytys visiškai yra 
suartėję, nes, mat, ir liet, kalba kalbų prokalb. 
periode ligšiol niekados nebus buvusi išsisky
rusi iš prūsų kalbos kaimynystės ir net ploto. 
Žodžio darybos reikalui plg.: lietuvis ir liežu
vis, dauguvis, deltuvis, kekuvis, linkuvis, ra- 
guvis, šeduvis; žr. čia vėliau priesagos -u v- 
vietovardžius.

Ir Mažojoje Lietuvoje — Karaliaučiaus 
srityje net vietovardžiuose esama gyvos priešą 
gos -u v-, pvz.: L a b-g-u v-a 3b, vok. I.abiau, 
sūrūs. Polessk, aps. mst. Semboje; Šark-uva
1, vok. Sarkau, bžk. Sembos šiaurėje. Užma
rių kopų rėžio pietinėje dalyje; T e p-l-i u v-a 
3 b ir Tep-l-iav-a 1, vok. Tapiau, sūrūs. 
Gvardejsk, mstl. Priegliaus dešiniajame - šiau 
riniame krante, prie Diemenos upės ištako iš- 
Priegliaus, Sembos pusėje; V ė 1-u v-a 1 ir 
Vėl-iav-a 1, Vėl-av-a 1, vok. Wehlau, sums. 
Znamensk, aps. mst. ir buv. prūsų lietuvių pi
lis Priegliaus upės kairiajame - pietiniame 
krante ir Alnos, vok. Alle iš šaknies *A 1-n-, 
žiočių būtinai dešiniajame- rytiniame-lietuvi- 
niame krante; taip pat N a-d r u v-a 3b, istori
niuose šaltiniuose Nadrowia ir kt., šalis su 
nadruviais 2; Sūd-uv-a 3a, ist. šit. Sudowia ir 
kt., arba Jotva 1, jos dalis Dain-av-a 3 b ir 
D a in-u v-a 3 b (K. Būga, Rinkt, ršt. III. 143

dainuviais 2 vvsūdas 2, dainuviais 2 (sūdais
2, jotviais 1, jotvingais 1, Ptolemėjo II a. po 
Kr. sūdynais) ; ir kt. Tai ten lietuvių pėdsa
kai neabejotinai nuo senųjų laikų.

Toliau skaitykim, ka K. Būga, Liet. k. žod. 
CXXV—CXXXVI § 195 arba jo Rinkt, ršt. 
III. 256—257 p. §195 rašo:

„Žiemgalos XIII amžiaus vietovardžių ga
lūnė u a (- o a) (žinoma, ist. šaltiniuose. PB.) 
skaitytina yra -u-v-a arba -u-v-ė. Vietovar
džiams vartoja galūnę - u v-ė tiek Žiemgalos 
lietuviai, tiek latviai: Raktuvės 3b, kal
nas prie. Švėtės upės ties Naująja Žagare, S a 1 
d u v ė s kalnas netoli Šiaulių, einant į Radvi
liškį; lat. I e c u v e „vok. Ekau“ (Mūšos - 
Lielupės dešinys - rytinis įtakas žemiau - žie 
mvakariau Mintaujos, lat. Jelgava, aps. mst. 
ir buvusio Latvijos Žiemgalos centro. PB.), 
lat. V i r c u v .e „vok. Wuerzau” = liet. V i r 
č i u v i s 1 — Joniškio, Pašvitinio par. ir Lat
vijos Žiemgalos upė, A 1 d r u v e „vok. Au- 
drau (Audruvė 3 b ir Aldruvė 3a, Anž.; K. 
Būga, Liet. k. žod. 52 p.s — Virčiuvio intakas 
=== lat. Audruve (dar žr. ir plg. K. Būga, Rin 
kt. ršt. III. 747 p.). Lietuviai vietovardž’ams 
vartoja galūnę -u v-a: Kurtuva 1, Laukuva 
1, Lietuva 3a, Linkuva 1 (Linkuva 3 b, Anž., 
bet Lietuvos Žiemgalos miestelis Šiaulių aps
krityje pošnektėje yra Linkuva 1, o gyvento
jas linkuvis. PB.q, Raguva 3 b, Šeduva 1”, 
Dauguva 3b, Deltuva 1, Gryžuva 1, Ilguva 3b, 
lat. Kėkuva, vok. Kekkau, mstl. to pat vardo 
upės žiotyse — Dauguvos žemupio kai
rys — pietvakarinis įtakas ties Duolės sala, 
Latvijos Žiemgalos žiemryčiuose, Lietuvos 
Žiemgalos žosininkų pošnektėje Kėk-uv-a 1, 
o gyventojai ten kėkuviai 2, Laižuva 1, Latu- 
va 3b, Maižuva 1, Mituva 1, Nyžuva, Ringu- 
va 3 b, Sietuva 3b, šešuva 3 b, šešuvis 3 b, 
Šiluva 1, Vaiguva 1, Varduva 1, Žiebruva 3 
b ir kt., raguva 3 b „siauras stačiais krantais 
slėnys, dauba. LKV“, sietuva 3b „gili vieta 
upėje (LKV), gylė, gelmė, giluma“; dar žr. 
Rygiškių Jonas, Liet. k. grm. 1922 m. 215 p ; 
V. N. Toporov i O. N. Trubačev, Lingvisti- 
českij analiz gidronimov Verchnego Podne- 
provja. Moskva. 1962. 152—155 p.

Taigi, pavyzdžiai rodo, kad tik Šil-uv-a tė- 
tėra vietovardis, ir nėra pagrindo nei Šiluvai, 
nei Sesuvai „Šešuva upė” ar Sesuviui „šsšu- 
vis upė“ rašyti. Taip, lietuvių kalboje tarmiš

kai yra ir bendrinis žodis sesuva 3 b, ses- 
uv-a, bet ta tarmybė ne upei šešuvai atstovau 
ja, o yra iš liet, žodžio sesuo 3 b, ses-uo, 
ses-er-s, ses-er-į, kur abu priebalsiai yra s iš 
seniausių laikų, ir todėl jie niekados nėra bu
vę š, ir kur tiesioginės priesagos -uv- taip pat 
nėra reikalo jieškoti. Ogi žodis s e s-u t-ė 2,— 
kitas tuoj tau šmakštelės kaip ano reikalo 
griaunamąjį „svarų” argumentą. Atsakymas: 
priesaga - e r - yra 5-oje linksniuotėje — dukt 
-er-į, mot-er-į, ses-er-į, o priesaga -u v- pasi
taiko 1-je ir 2-je linksniuotėje: brol-ut-is, ses- 
ut-ė; piem-en-ut-is, piem-en-ut-ė; tėv-ut-is, 
mot-in-ut-ė, mot-er-ut-ė (mot-er-yt-ė) ; deg- 
ut-as (skystas daiktas) ir degute (bendroji gi 
minė; mėgstąs mėgstanti susidegutuoti vyras 
ar moteris) ir kt. Apskritai, linksniuotes žo
džiams parenkant, pravartu neužmiršti pasku
tiniosios žodžio priesagos: mėn-uo mėn-es-į 
(5 linksniuotė), mėn-ul-is (1 linksn.), o mėn- 
ul-iut-ė, — iuk-ė, -yt-ė ... (2 linksn.), men
ui—iut-is, -iuk-as, -yt-is... (Vėl 1 linksn.) Šil- 
uv-a, šil-uv-inis, šil-uv-in-ė, šil-as, šil-ia, šil- 
išk-is, šil-išk-ė, kaip ir anksčiau mi
nėtieji pavyzdžiai, žinoma, yra vis atitinkamų 
linksniuočių žodžiai.

6. Jaučiau pareigą parašyti, ir galgi, jei ge 
rai bus įsiskaityta ir lengvai suprasta, per
daug nesibars kas. Iš kasdieninio dabartinio 
gyvenimo ženklų sunku yra patikėti, kad šio
mis žiniomis teigiamai pasinaudotų Kop’yčios 
Komitetas ir jo specialieji patarėjai (kaip, 
kiek teduodama, laikraščiuose pasiskaitai) bei 
koplyčios aukotojai, jei ir, pagaliau, ar Vil
niaus sostinės reikalo kokia platų užnugarį tu
rinti delegacija atsimušė. Betgi bent skaityto
jai pasinaudos platesnėmis straipsnio žinio
mis, ir jiems gal kitkam kada pravers. Toi'ėl 
plačiau ir rašiau. O pats reikalas vistiek gi tu
rės išlikti „kaipo toks'“ ar „kaipo toks“ lietu
vių tautos kultūros istorijai, nes tas reikalas 
visaip liečia Lietuvą ir Lietuvos valstybę, 
nors ir gal kitas to niekaip nenorėtų pripažin
ti.

Kalbinė lietuviška lytis Š i 1-u v-a yra se
nas, tvirtas ir nefalsifikuotinas faktas ,o S 11- 
u v-a tėra tik nesusipratimas ar kas.
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T.KUtZMAUiKAS RLJO5 Z)WYX/V^\OS
DAILININKO 

V. K. JONYNO 
DARBŲ PARODA

Kūrybingas, darbštus 
visapusiškai besireiškiąs dai
lininkas Vytautas K. Jony
nas Clevelande, Gallery Inter 
national, 13218 Superior Ave 
nue, spalio 17 dieną atidarė 
savo darbų parodą, kurioje iš 
statyta tapybos, akvarelės, 
skulptūros ir grafikos darbai. 
Paroda lankoma antradienį - 
- penktadienį 6 — 9 
dienį - sekmadienį 
landomis vakaro.

Parodai paruošta 
nė informacija, kurioje duo
dami biografiniai, meninės 
veiklos ir mokytojavimo duo 
menys. Be to suminėti jo ats 
kiri darbai, turėję tarptauti
nę reikšmę ir jo kūriniai 
skaitlinguose muziejuose.

Dail. V. K. Jonyno paro
da Clevelande truks iki lap
kričio 19 dienos, tat tautie
čiai turi laiko įdomią parodą 
aplankyti.
DONELAITIS DRAMATI

NĖJE FORMOJE
K. Veselka iš K. Donelai

čio „Metų“ sukomponavo 
dramatinį veikalą, kurį stato 
A. Dikinis. 
komponavo 
Spektaklyje dalyvauja: Brie
dienė, Keželienė, Barauskas, 
Bernatavičius, Grėbliūnas, Ve 
selka ir pats statytojas, Algi 
mantas Dikinis.
JAUNŲJŲ DAILININKŲ 

DARBŲ PARODA
Jau trečią kartą Čikagoje, 

Jaunimo centre buvo suruoš
ta jaunųjų dailininkų darbų 
paroda, kurioje buvo išstaty
ta trylikos dailininkų 70 dar
bų. Paroda buvo atidaryta 
spalio 6 d. ir uždaryta 18 d. 
Parodą ruošė būrelio valdy
ba: pirm. A. Trinkūnas, ir 
nariai — H. Bliskys, Z. So- 
deikienė ir V. Ramonaitis.

„VELNIO BALOJE” 
PASIREIŠKĖ REŽISIE
RIUS IR AKTORIUS 
Bostono universitete ruo

šęs magistro laipsnį Romas 
Sliažas savo straipsnio dar
bui pasirinko Jurgio Jankaus 
novelę „Velnio bala“, iš ku
rios Skirmuntė Makutytė pa
ruošė scenarijų. R. Sliažas su 
režisavo filmą. Svarbiąją ro
lę filme vaidino žinomasis 
„peklinių knygų žinovas“, ra 
šytojas, komiškųjų eilėraščių 
kūrėjas, Antanas Gustaitis. 
R. Sliažas už filmą ne tiktai 
gavo magistro laipsnį, bet ir 
pagyrimą. Filmas rodytas ne 
tiktai televizija, bet ir Bosto
no kino ekranuose. Atsiliepi
mai apie filmą labai geri. 
Ypač geri atsiliepimai apie 
aktorių Antaną Gustaitį, ku
riam pranašaujama ateitis 
Hollywoode.

VARŠUVOS LIETUVIS 
VILNIUJE JIEŠKOJO 
RYŠIŲ SU LIETUVA 
Rugsėjo mėn. pabaigoje 

Vilniuje viešėjo iš Varšuvos 
atvykęs Lietuvių visuomeni
nės kultūros dr-jos 
sk. pirmininkas

Varšuvos 
Mykolas 

Kmita. Jis norėjęs užmegzti 
ryšius su Vilniuje veikiančia 
Draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis dr-ja. 
Pagal Kmitą neseniai dr-jos 
rateliai įsisteigė Gdanske ir 
Slupske. Dr-jos organas „Auš 
ra“ spalio m. nr-ry plačiai ap 
žvelgsiąs Lenkijos lietuvių 
veiklą per 20 metų.

Kmita Vilniuje dar rinko 
medžiagą užbaigti moksli
niam darbui iš Lietuvos geo
grafijos, kurią jis dėsto Var
šuvos universitete. E.

STYGININKŲ 
KVARTETAS 

laimėjęs Lježe konkursą, pa
sirodė Filharmonijoje vilnie
čiams. Pavergtos Lietuvos 
spaudoje paskelbta įspūdžių 
ir pasikalbėjimų su kvarteto 
atlikėjais. Jo dalyvis Eug. 
Paulauskas neiškentė nepa- 
liaupsinęs „aukšto sovietų žiū 
rovų skonio”, nuolatinės so
vietinių muzikų paramos.

Priminė, kad Liege mies
te esą ir nemaža lietuvių, at
vykusių dar „buržuazinės 
Lietuvos” laikais. Jie atvykę 
menininkus aplankyti ir „go
džiai teiravosi” apie tėvynę. 
Kitas dalyvis, Jurgis Fledžin 
skas pasižymėjo, kad jury ko 
misijos narys, amerikietis H. 
Silvermann, lietuvius susira
dęs su pasididžiavimu pasi
sakęs pats kilęs iš Lietuvos, 
nors kalbėti lietuviškai ir ne
mokąs. J. Fledžinskas pacita
vo belgų spaudos atsiliepi
mus. Vienas laikraščių, „Ga
zette de Liege” rašė: „Lietu
vių kvarteto pasirodymas bu
vo tikros artistų vertės įrody 
mas. Jie pademonstravo labai 
harmoningą interpretaciją, nu 
spalvintą šiluma ir kontrastin 
gaiš niuansais“. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Margutis” 1964 metų rug 

sėjo mėnesio, skirtas dau
giausia dailininkui Adomui 
Galdikui, kurio kūriniais šis 
numeris perdėm išpuoštas ir, 
be to, įdėtas su juo ilgas pa
sikalbėjimas. Iš kitų autorių 
yra V. Bogutaitės eilėraščiai, 
V. Trumpos apie lenkų - lie
tuvių federalizmą, latvio J. 
Veselio „Saulės medis“ ir kt. 
Nr. įdomus, kaip ir kiti „Mar 
gučio“ numeriai. Adresas: 
Margutis, 6755 S. Western 
Avenue, Chicago 36, Illinois, 
USA.
• Klaipėdoje atidarytas mar 
ksizmo - leninizmo universi
tetas, kuriame esą 400 stude 

ntų.
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ALĖ PAsKEVIcIENe

APŽVALGINĖ PASKAITA PER OTTAWOS LIETUVIŲ 
B-NĖS MINĖJIMĄ, ĮVYKUSI 1964 M. RUGSĖJO 13 D.

2.
SUSIDEDA Iš 4 DALIŲ:

ne

k'ų Homeras, romėnų Virgili 
jus ir Horacijus.

Donelaičio raštų kalba liau 
diską ir sodri. Gyvenimas 
vaizduojamas realistiškai gru 

bus, žodžiu, toks, koks ištik
tųjų ir buvo vargšų baudžiau 
ninku. Tai buvo kaip tik prie 
šinga tuo metu Vakarų Euro 
pos literatūroj vyravusiai ro
mantizmo srovei.

Ypatingą vietą poemoje už 
ima gamtos aprašymas, (eita 
ta iš 11 pusi.).
svietą

„METŲ” POEMA
Pavasario linksmybės, 
Vasaros darbai, 
Rudens gėrybės ir 
Žiemos rūpesčiai.

Taip „Metus” suskirstė
pats autorius, bet jų pirma
sis leidėjas Karaliaučiaus Uni 
versiteto Profesorius Liudas 
Gediminas Rėza.

Visi K. Donelaičio kūri
niai yra parašyti šešiapėdžiu 
ritmu arba Hegzametru, lo
kiu ritmu rašė senovės grai- 
, Jau saulelė vėl atkopdama budino

Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės. 
Šalčių promones su ledais sugaišti pagavo, 
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė 
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams, K 
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 
Ar po savo keru per žiemą buvo 
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą 
Žiurkės su šeškais iš šalto pašalo 
Varnos ir varnai su šarkomis irgi
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų 
Mus jau vargint vėl pulkais susirinko 
Ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo.

miegojęs, 
sveikint.
traukės.
pelėdoms,

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
5.
Stasei kažkas nusilenkė. Ji pasisuko ir nuėjo durų link. 

Stasę kivetęs studentas nė kiek nesumišo ir laikėsi šolia jos 
stovėjusiai studentei, girdi, aš jus kviečiau, argi nepastebė
jote. . .

Stasė viena ėjo baltutėle gatve. Po kojomis gniužo pu
rus sniegas. Šaligatviuose stovėjo liepos apsnigtomis šako
mis, lyg tiesdamos baltas laibas rankas į nusiblaiviusią žie
mos padangę. Oras buvo grynas, gaivus, koks tebūna nešal
tomis žiemos naktimis.

Stasė galvojo, kad Vincas šįvakar būtinai turėjo ateiti 
į šokius. Ji netgi jautė, kad jis žinojo tą jos norą ir tik kaž
kokio užsispyrimo vedamas neatėjo, o išvažiavo į namus.

Į gyvenimą Stasė žiūrėjo paprastai, be gudravmių. Ga
lėjo gudrauti savo šypsena, žodžiais, bet ne mintimis. Jos 
širdis buvo atvira kiekvienam žmogui, nuskriaustam ar ne
laimingam, galėjo jį užjausti, 
laukė Vinco, buvo ne gailestis.

Argi gailimasi tų rankų, 
kaip stipriai jos apkabintų!

Argi gailimasi tų mėlynų

gailėtis. Jausmas, su

kurias matant kyla

akių, j kurias žiūrint

kuriuo

mintis:

pamirš
tama, kad tai kito žmogaus akys. Jos, rodos, tavojo „aš“ da
lis, pažįstamos ir artimos seniai, tur būt, nuo pat lopšio.

Argi reikia gailėtis Vinco, apkaltinto vagyste, kai abu 
puikiai žino, kad jis ne vagis. Kodėl jis pabėgo. Jiems pa
keliui į namus, būtų važiavę kartu. Kodėl Dzūkas kaltino 
ją. Juk ne ji, o Vincas šįvakar kaltas. Jis pabūgo pasakyti 
tuos žodžius, kurių seniai ji laukė, kuriuos ji žinojo, bet 
niekados nebūtų išsidavusi, kad žino. . .

— Labas vakaras, — prie pat namų pertraukė jos min
tis vyriškas balsas.

— Labas, __ atsakė Stasė, dar gerai nesuvokdama, kas
ją sveikina.

— Buvau užėjęs, o tavęs neradau,---- aukštas vyriškis
paėmė Stasės ranką.

— Užeik, dar nevėlu, — pakvietė ji.

Tai buvo trečiakursis Jonas Norkaitis. Jie gana keistai 
susipažino prieš trejetą mėnesių. Vieną vakarą ją išvedė 
šokti visa galva už ją aukštesnis studentas. Ji žinojo — tai 
Instituto mokslininkas Jonas Norkaitis, kuris niekad neina į 
operą, nes ten labai blogai kirčiuoja žodžius, o jis negalįs to 
pakęsti. Šoko Norkaitis nerangiai, stypčiodamas mažais žin 
gsniukais. Stasei pasirodė juokingas šis stypčiojimas ir ji, 
palenkusi galvą, šypsojosi jam į krūtinę.

„Ar jau įtikino jus kiti, kad esate panaši į madoną? — 
paklausė tada jis.

„Kodėl?..“ — nustebo ji, nežinodama, ar įsižeisti, ar 
nusijuokti.

„Jeigu atspėjau, tai mas šis triūsas nebereikalingas,— 
atsakė Jonas. — Aš rytdienai turiu du bilietus į operą, gal 
kartu nueisim?“ — pasiūlė jis be jokių įžangų.

Stasei netikėtas buvo pasiūlymas (Norkaitis, o siūlo ei
ti į operą!) ir tas grubokas jo tiesumas. Į operą jie nuėjo, 
bet ji pareikalavo, kad jis būtinai paimtų pinigus už bi
lietą.

Norkaitis gyveno kaimynystėje su Stase; retkarčiais 
drauge pareidavo iš paskaitų, kartą kitą buvo pas ją užėjęs. 
Stasė niekaip negalėjo suprasti šio žmogaus. Jai vis atrody
davo, kad viena Stasė, naivesnė negu ištikrųjų, kalbasi su 
juo1, o kita — stebi jį ir seka savo žodžius.

„Jūs nekontroliuokit savęs. Mūsų pokalbių niekas 
stenografuoja“, — kartą pasakė Norkaitis.

Stasė tuomet pasijuto laisviau. Ji nežinojo nė vieno 
lyko, kuris Jonui būtų neaiškus ; į kiekvieną klausimą jis 
rėjo paruoštą atsakymą, kurį visuomet apgindavo.

„Negi mūsų studentus galima laikyti tikrais studen
tais! — sakė Jonas. — Kiekvienas džiaugiasi, kokią paskai
tą ar seminarą nusukęs. Mokosi tik sesijai užgriuvus. O pa
kalbėti kiekvienas gudrus: mes tarybiniai studentai, mes bu
simieji jaunosios kartos auklėtojai! Kvaila visa tai. Dirbti 
reikia”.

Stasė žinojo — jis teisus. Daugiau už Norkaitį vargu 
kas dirba.

Mažame Stasės kambarėlyje Jonas atrodė perdaug di
delis. Apvalaus veido, ilga riestoka nosimi, neaukšta kakta, 
dešinėje pusėje pridengta plaukų bangele, jis iš lėto judėjo 
kambaryje, lyg bijodamas, kad ko nors neužkliudytų alkū-

ne-

da
tų-

IR UŽ ORĄ REIKIA 
MOKĖTI...

KAIP BYLINĖJOSI 
ŽEMAITIS

Sidaravičienė 
Šluotoje straipsnį 
ploatacija”, 
džiasi, kad 
mokėti. Ji 
grynu oru pakvėpuoti, bet iš 
jos paėmė 
vičienė rašo: 
eksploataciją 
gą lupti“.

Argi ne juokdariai tie so- 
vietininkai? Viskas dovanai, 
sako jų propaganda, o čia, 
pasirodo, reikia mokėti ir už 
orą...
----------- x .—..įf-——

Kaip jau minėta, pirmasis 
asmuo išleidęs „Metus“ 1818 
metais buvo L. Rėza. Jie bu
vo išleisti Karaliaučiuje, lie
tuvių ir vokiečių kalbomis. 
Tai buvo 38 metai po auto
riaus mirties. Keliasdešimt 
metų laikotarpy šis Rėzos lei 
dinys buvo vienintelis šalti
nis saviesiems pažinti K. Do
nelaitį 
įvertinti.
antrasis K. Donelaičio raštų 
leidinys, kurį paruošė Augus 
tas Schleicheris. Išleido Pet
rapilio Mokslų Akademija. 
Tekstas tik lietuviškas.

Po kelerių metų, 1869 m., 
Karaliaučiuje pasirodo trety
sis leidinys, paruoštas Nes- 
selmano. Šio leidinio' tekstas 
taip pat lietuviškas, bet jau 
sukirčiuotas ir pridėtas žody 
nas. -i jjt’

Vėliau J. Amer. Valstybė
se du kunigai: Aleksandras 
Burba ir Antanas Miliukas 
parengė naują K. Donelaičio 
raštų laidą.

Didžiojoje Lietuvoje K. 
Donelaičio raštai buvo išleis
ti 1909 ir 1914 m. Vilniuje. 
Jų leidėjas — Jurgio Šlape
lio knygynas.

1920 m. K. Donelaičio nau 
ją laidą pritaikė mokykloms 
Mykolas Biržiška.

Gražiausia „Metų” laida 
pasirodė Lietuvoje 1940 me
tais. Spaudai paruošė J. Atn- 
brozevičius, iliustravo dail. 
V. Jonynas, išleido Švietimo 
Ministerija K. Donelaičio kū 
ryba plačiai yra žinoma jau 
ir svetur.

Poema „Metai” iki šiol 
yra išversta į šešias kalbas: 
vokiečių, latvių, 
gudų ir čekų, 
„Metų” dalys į 
nų, estų, italų, 
hebrajų. Yra žinių, kad pasta 
moju metu vertimai daromi 
į bulgarų ir vengrų kalbas.

Dabartinis mūsų Tautos 
Nukelta į 5-tą psl.

Tūlas žemaitis suklastojo 
vekselį ir atsidūrė teisme. Ne 
žinodamas, kas daryti ir kaip 
elgtis, jis kreipėsi į advokatą.

Advokatas, peržiūrėjęs by 
lą, žemaičiui sako:

— Broleli, blogai. . . Teks 
sėsti į cypę. . .

— A mun? — nusigando 
žemaitis. — Nenoru. . .

Advokatas susirūpino že
maitį gelbėti ir sugalvojo, 
kad kaitimnkui geriausia bus 
apsimesti kvailiu... Ir sako 
žemaičiui:

— Vaidink durnių. Ką 
tau teisėjas 
vis kartok: 
ba „Va tai 
bus išlošta, 
100 litų.

— Geraa!.. — sutiko' 
maitis ir nuėjo teisman.

Teisėjas klausia: Tu 
klastojai vekselį?

Žemaitis: Na tai kas?
Teisėjas: Kaip tai „na 

kas”? Už tai teks sėstis į kalė 
jimą. . .

Žemaitis: Va tai tau!.. — 
Ir ką tiktai teisėjas žemaičiui 
besako, jis vis kartoja „na tai 
kas“ ir „va tai tau“... Teisė
jui atsibodo kalbėti. Jis tikrai 
mato neprotingą žmogų ir at 
leidžia nuo bausmės.

Tada advokatas . žemaičiui 
ir sako:

— Na, matai, — išteisino! 
tai kas? — atsako— Na 

žemaitis.
— Ne 

kad man
— Va

bet

su

i

lenkų, rusų, 
o atskiros

anglų, loty- 
esperanto ir

kas, bet sutarėme, 
užmokėsi 100 litų., 
tai tau!.. — žemai

tis kartoja ir advokatui, 
nieko jam nemoka. . .

DIDELIS
NESUSIPRATIMAS

Vienas vyras išsiskyrė
žmona, bet teismas įpareigo
jo jį mokėti žmonai už sūnų 
alimentus.

Kai sūnui sukako 17 metų, 
vyras atėjusiam atsiimti če
kio sūnui sako:

— Tai paskutinis čekis. 
Kai tu jį parneši mamai, pa
sakyk, kad tai paskutinis če
kis. Ir pažiūrėk, kaip atrodys 
jos veidas.

Berniukas taip ir padarė. 
Bet motina sūnui įdavusi pa
kvitavimą nunešti vyrui, sū
nui sako:

— Kai tu pakvitavimą tė
vui atiduosi, tu jam pasakyk, 
kad jis 17 metų mokėjo ali
mentus ne už savo sūnų, ir 
pažiūrėk, kaip atrodys jo vei 
das...

i

a

nėmis ir nesumuštų.
Šeimininkų kambariuose prasidėjo barnis amžinai dėl 

vieno ir to paties dalyko — pinigų. Stasė pasikabino paltą, 
jausdama, kad šįvakar baisiai nereikalingas čia pat kėdėje 
atsisėdęs Jonas, šeimininkų barnis, garsiakalbis prie gele
žinkelio stoties, gergždžiąs meilės dainušką.

— Kapitalizmo liekanos? — Jonas linktelėjo galvą šei
mininkų kambario pusėn.

— Kiekvienu atveju jūs turite receptą, — nedraugiš
kai atsakė Stasė ir, atsirėmusi į durų staktą, užsigalvojo: 
„Kokia laimė būtų eiti keleliu pro gluosnius! Pasidėti ant 
sniego lagaminą ir klausytis, kaip tylu tylu laukuose. . .“

— Receptą?.. — tyliai pakartojo Jonas. — Tą receptą 
man tėvas ant nugaros rašė. Tu supykai. Sakai, kad aš gru
bus. Man tėvas visus švelnumus išmušė.

Jonas kalbėjo tyliai, pasirėmęs ant stalo. Stasė atsisė
do ant lovos krašto, nes antros kėdės nebuvo. Jonas tuo pat 
tyliu balsu, žiūrėdamas pro langą, papasakojo^ Stasei kelis 
atsitikimus, kaip jį mušdavo tėvas. Ji nebegirdėjo šeiminin
kų barnio. Tai, ką pasakojo Jonas, buvo perdaug šiurpu.

— O jūs. . . draugų neturėjote? — kai jis baigė, paklau
sė Stasė, nežinia kodėl kreipdamasi į Joną „jūs“.

— Draugų aš turiu, kai švenčiu gimimo dieną, — nu
sijuokė Jonas.

Jo juokas buvo nemalonus. Ir juokdavosi jis ne tada, 
kai jam būdavo linksma, bet ką nors nemalonaus prisiminęs.

— Kam aš čia tau dabar?.. Lyg Otelas savo žygdar
biais... — -susigriebė Jonas. — Einam rytoj paslidinėti. At- 
siimsim iš ryto stipendijas, dvyliktą užeisiu. Aš namo' va
žiuoju, — atsikalbinėjo Stasė.

— Į jūsų pusę traukinys eina rytą. Nespėsi, — atsakė 
Jonas, žiūrėdamas jai į akis. — Važiuosim dvyliktą?

— Važiuokim, — nebeprieštaravb Stasė.
Jonas išėjo.
„Į jūsų pusę traukinys eina rytą...” Iš kur jis žino?.. 

Gal važiavo...” — galvojo Satsė, stovėdama ant laiptų pa
kopos.

„...Traukinys eina rytą...“ — mintyse vėl pakartojo Jo
no žodžius, at.sisėdusi prie užšąlusio lango ir pirf/u tirpidy- 
dama jame akį. — Vadinasi, Vincas jau namie. . .”

Bus daugiau.
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SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ 
KONCERTUOS MONTREALYJE

DONELAITIS

Kanados Katalikių Mote
rų draugijos Montrealio sky
rius šį šeštadienį, spalio 24 
d., 7.30 vai. vak. Aušros Var 
tų parapijos salėje ruošia ru
dens vakarą - koncertą. Kon
certo programai atlikti atvy
ksta iš Clevelando solistė Al
dona Stempužienė, mezaso- 
pranas, kuriai akomponuos 
U. K. Clutterbuck. Po kon
certo bus vakarienė, loterija 
ir šokiai, grojant geram or
kestrui. Tikimės, kad šios re
tos progos nepraleis Montre
alio lietuviai ir ypač jauni
mas, nes koncertas bus tikrai 
aukšto lygio. Solistė A. Stem 
pužienė yra ypač mėgiama 
jaunimo dėl savo naujumu 
dvelkiančio koncertų pobū
džio.

Aldona Stempužienė, 1944 
m. Jurbarke baigusi gimnazi
ją, pasitraukė į Vokietiją ir 
1946 metais įstojo į 
Čiurlionio ansamblį, kuriame 
dainavo per 300 koncertų. At 
vykusi į Ameriką, pirmiau
sia dainavimo mokėsi pas bu 
vusią Metropolitan operos so

MONTREALYJE
listę Lilą Robeson, Western 
Reserve universiteto lektorę. 
Vėliau įstojo į Clevelando Ca 
farelli operos studiją tęsti 
dainavimo studijų.

1955 m. Clevelande laimė
jo Plain Dealer ir Cleveland 
News dienraščių rengtame . 
dainininkų konkurse pirmą 
vietą moterų balsų grupėje. 
Tais pačiais metais Chicago- 
land muzikos festivalyje lai
mėjo pirmą vietą ir aukso me 
dalį kontraaltų grupėje. Ji 
yra daug kartų koncertavusi 
Šiaurės ir Pietų Amerikos 
miestuose, visur susilaukda
ma iš žymių meno kritikų la
bai šiltų įvertinimų.

Ji yra dainavusi beveik vi
sose Čikagos lietuvių ruošia
mose operose. Po operų kri
tikai ypač iškeldavo A. Stem 
pužienės balso švelnumą bei 
įvairumą, jos muzikinę kul- » 
turą ir vaidybinius sugebėji
mus. Prof. V. Jakubėnas Ai
duose rašė, kad A. Stempu- 
žienės muzikinis ir vokalinis 
pasiruošimas buvęs labai au
kšto lygio. Čikagos Naujie
nos pastebėjo, kad Carmen 
operoje A. Stempužienė meis 
triškai atvaizdavo vidujinį 
Azučenos pergyvenimą, iro
niją ir moterišką kerštą.

Tad A. Stempužienė turi 
tikrai visus geros daininin
kės privalumus, drauge jun
gianti muzikinį subtilumą, 
balso švelnumą, vidujinį įsi
jautimą ir vaidybinę išraiš 
ką. Atėjusieji į koncertą tik
rai nesigailės, nes visa tai, 
kas čia buvo minėta, yra ga
rantija, kad vakaras bus pra
leistas kultūringai. Tai bus 
tikra dvasinė — kultūrinė 
puota, (jv.)

KRISTIJONAS

Atkelta iš

okupantas K. Donelaičio raš
tus stengiasi panaudoti savo
sioms idėjoms skleisti, o patį 
rašytoją padaryti liaudies lais 
vės kovotoju — kuo 
komunistu. Tačiau

. . . „Juk be Dievo sviete
Ponai žemės šios negal be jo ponavoti,

... .O mes būrai vėl be jo negalime vargti.
Kožnas tur, kaip Dievas jam skyręs yr, pasikanint, 
Tas, kurs užgimdams aukštai kaip ponas atsisėdo, 
Mislyt tur, kad jį tenai miels Dievs pasodino;
O tasai, kurs užgimdams būru prasidėjo,
Gėdėtis vyželių būriškų neprivalo,
Kad tikt viežlybai, kaip reik, atleikt savo darbus 
Ir labjaus, kad jis širdingai bijosi

Jei K. Donelaitis būtų gi
męs ne lietuviu, ar rašęs ku
ria kita, daugiau paplitusia 
kalba, jis šiandien būtų vie
nas iš garsiausių pasaulio po 
etų. Jis yra

4-to psl.

„Metų” eilutė ar posmas 
prieštarauja tokiems komu- 
nistiniems išvedžiojimams 
pati už save byloja.

Štai citata iš 166 pusi.
tik ne
dažna

nieks negali nusiduoti.

Dievo.

ir

RAŠOTE KAM
NORS LAIŠKA?

*

ant voko 
turi būti 
užrašyta:

1O-TOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
KONCERTAS

nis. Choras, vedamas jaut
raus muziko, V. Verikaičio, 
išpildė didoką ir įdomią pro
gramą, kurioje išgirdome re
tai arba ir pirmąkart girdi
mų dalykų, kaip A. Kača- 
nausko Himnas už Tėvynę, 
J. Gaidelio Dainininkų mar
šas ir kt.

G. Breichmanienės veda
mas „Gyvataras“ yra vienin
telis toks visoje Kanadoje, o 
gal ir visame laisvajame pa
saulyje : skaitlingas, puikiai 
surepetuotas ir gero meniško 
skomo. Ansamblio vedėja su
geba jam rasti naujovių, ko
kia buvo' finalinė, J. Švedo 
„Aštuonytis ir Subatėlė“, tur 
būt niekur kitur nešokama, 
nes paruošimas jų tikrai ne
lengvas, o ir palydui dar rei
kalingas choras, kurio parei
gas atliko V. Verikaičio veda 
masis. Šio numerio kompli- 
kuotumas dalinai stabdė sk
landumą, bet ansamblis susi
laukė ovacijų ir kartojimo.

Solistai, palydimi komp. 
St, Gailevičiaus — V. Veri- 
kaitis ir D. Stankaitytė.

Sol. V. Verikaitis atliko

Kultūrinius savo reiški
nius turime išryškinti, nes 
tai yra mūsų tautos apraiška 
išskirianti mus iš kitų tautų 
apsupimo. Todėl ir Lietuvių 
Dienų koncertas pažymėti
nas skyrium, ypač, kad jame 
buvo ryškių savybių.

Kaip ir kas bekalbėtų ir 
kaip bevertintų, o vis dėlto 
Hamiltono lietuvių kolonija, 
pagal savo dydį, yra pirmau
janti visoje Kanadoje. Už tai 
jai priklauso ne tiktai pripa
žinimas ir pagarba, bet ir dė 
mesys.

Gražiame dienų pasiseki
me, akto koncertas vertas 
ypatingo dėmesio. Hamilto
nas juk visą koncertą galėjo 
atlikti savo jėgomis. Ne eili
nėmis jėgomis. Jos sutelktos 
„Gyvataro” sambūryje, para 
pijos chore ir jų vadovuose. 
Tas ypač pabrėžtina ir nuro- 

• dytina kitoms lietuvių kolo
nijoms.

Hamiltono parapijinis cho 
ras turi labai gražių balsų. 
Per 30 asmenų choras tokiai 
kolonijai jau yra rimtas, nors, 
žinoma, jis gali būti ir dides-

įdomią programą. Solisto bal 
sas skambėjo tyrai, švariai ir 
labai gražiai. Solistas jautrus 
ir muzikalus, todėl kūrinių 
interpretacijoje buvo gilaus 
jąusmo ir subtilios jo išraiš
kos.

Solistę D. Stankaitytę te
ko išgirsti pirmą kartą. Malo 
nu konstatuoti, kad solistė 
turi puikios medžiagos dra
matinį sopraną: pilną, sultin
gą, harmoningos obertonų su 
dėties, lygų visoje skalėje, 
dramatiškai pajėgų. Viena ta 
čiau savybė yra pastatyme— 
tam tikro laipsnio mezosopra 
aiškumas, ypač žemose gaido 
se, pereinant beveik į krūtini 
nį dainavimo būdą, kokiu nau 
doiasi mezosopranai. Sopra
nui reiktų išsilaikyti savo po 
budyje. Bet D. Stankaitytė, 
jeigu dar ir interpretaciją pa 
tobulintų (kaip solistė ji dar 
jauna) yra pirmos rūšies 
dainininkė, puikaus balso sa
vininkė. Publika tai jautė ir 
solistę šaukė bisuoti.

Visumoje koncertas buvo 
vertas Kanados Lietuvių Die 
nų lygio. Suminėkime ir gra
žiai besireiškusias pranešė
jas: Ireną Grabušaitę, Vidą 
SStaniūtę, Liną Verbickaitę 
ir Silviją Martinkutę, taipgi 
akordionistą, kurio pavardė 
programoje turėjo būti įrašy
ta. J. Kardelis.

lietuvių literatūrinio 
realizmo srovės 

pradininkas.

Jei jo poema „Metai“ būtų 
buvusi atspausdinta tada, ka
da ji buvo parašyta, K. Done 
laitis būtų tapęs viso vakari
nio pasaulio literatūrinio re
alizmo pradininku. Istoriniu 
požiūriu jis tokiu ir laikytinas, 
nes realistiškai rašyti pradė
jo net 70 metų anksčiau už 
Charles Dickensą, kuris yra 
laikomas pirmuoju realizmo 
atstovu.

K. Donelaičio realizmas 

yra kilęs iš jo paties gyveni
mo: Jis rašė taip, kaip ir iš
gyveno : aiškiai, - paprastai, 
nenaudodamas jokių senti
mentalių formų. Vienas iš 
gražiausių K. Donelaičio lite 
ratūrinių bruožų yra jo nepa 
prastas pastabumas, kas vyks 
ta jo aplinkoje.

„Pavasario linksmybėse“, 
pavaizduodamas gyvių sugrį
žimą, net mažytės musytės ir 
uodelio' nepamiršta.

K. Donelaitis buvo įdo
maus būdo žmogus. Jis nebu
vo koks piktas ir griežtas 
kunigas, ar užsispyręs šven
tuolis, bet ramus, draugiškas 
ir energingas vyras, visur tu
rėjęs savąjį nusistatymą — 
tikras sielų ganytojas.

Pirmąją savo Tolminkie
mio parapijoje dieną 1743 m. 
krikšto knygose įrašė tokius 
žodžius:

„Viešpatie Jėzau, gerasis 
žmonių Ganytojau, aš noriu 
čia ganytoju ir avinėliu būti”.

Savo stipriu charakteriu, 
teisingumu, aktualumu ir

Vardas ir pavardė 
asmens, 
kuriam rašote.

Jūsų, pavardė ir 
pilnas adresas 
viršutiniame kairiajame 
voko kampe.

Miestas, miestelis 
ar kaimas, pašto zona, 
jei tokia yra, 
ir provincija.

Gatvės numeris, 
gatvės vardas ar 
pašto dėžutės numeris, 
apartamentas ar verslo 
blokas, kambarys, jei 
toks yra.

darbštumu, K. Donelaitis sa
vo parapijoje buvo labai di
delis autoritetas.

1775 m. Tolminkiemio apy 
linkėję vyriausias valdžios ats 
tovas Ruhigas skundėsi savo 
viršininkams, kad niekas į jį 
nekreipiąs dėmesio, o visi bė
gą tik pas kleboną ir klausią 

.. . „Ak lietuvninkai, širdingi mai

jo patarimų.

K. Donelaitis ne tiktai 
kalbėjo ir rašė lietuviškai, 

bet savąja lietuvybe 
didžiavosi.

. . Jam nebuvo gėda, kad jis 
esąs paprastas lietuvis, mažos 
ir pavergtos tautos sūnus, 

broleliai“.

;g SIUNTINIAI LIETUVON 
per 

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

U; rno 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, skarelių 

Apeikite ir ioitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

Gili tėvynės meilė lietuvių 
širdyse, tarsi gelsvo lino gi
ja, nenutrūkstamai driekiasi 
iš kartų į kartas.

Daug žodžio, rašto ir tep
tuko dainių tą meilę ugdė ir 
tebeugdo tautoje, tarsi kurs
tydami šventąją vaidylos lai
kų ugnelę.

Savas mintis apie K. Do
nelaitį noriu baigti jo paties 
žodžiais, parašytais 1777 m. 
Tolminkiemy, laiške vienam 
jo pažįstamų, bet kurie yra 
svarbūs ir reikšmingi visiems 
laikams.

. . . „Tik tiek norėjau pa
rašyti, kad neužmiršk! lietu
vių kalbos svetimame kraš
te. . .”
Ottawa, 1964 m. rugsėjo
13 dieną.

• Dail. J. Baltrūnas išplau
kė į pietinį' Atlantą su žve
jais laivu „Carny“, dail. ,,tau 
tietis“ Gračiov laivu ,,Alek
soms“.
• Vilniaus Filharmonijos sa
lėje koncertavo Turkijos pia
nistė Idil Biret, kurios skam
binimą B. Dvarionas labai iš
gyrė.

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.
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M. MACIUKAS S

JOE’S BUTCHERY & GROCERY I

Telefonas 768-6679

WINDSOR
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.

| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ g

1 SIUVĖJAS I
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

g Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.
a Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. £
$ 79 ir 81 St. Zotique St. E. £
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL, $

| J. LAURINAITIS g
g ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. &
g ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ | 
ft DEŠRŲ GAMYBOJE. $
X VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. ft 
g PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO ft 
ft ’ DALIS. |
$ 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

I BALTIC WOODWORK CO |
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Tel. 525-8971

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

_/O)LL) i

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1
A. XOKKELIUNAS I

Commisioner of the Superior Court of Montreal X
MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) ft

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

ME 7-6727 J

DE LUXE CLEANERS
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

Baltica 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.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

Sav. P. RUTKAUSKAS j
:t 117—6th Avenue, Lachin*. ų

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. « 
g Insuliacijk, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. $ 
3



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

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

330 Bay Street.

6 PSL

1964

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

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

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU

Patartina laikyti
JŪS GAUSITE Už KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PALŪKANAS KIEKVIENŲ METŲ 

PIRMĄJĄ LAPKRIČIO DIENĄ po 4J^% UŽ 2 PIRMUOSIUS METUS; 5% UŽ SEKANČIUS 5 
METUS IR 5% % Už LIKUSIUS 3 METUS — TAI YRA VIDURKĮ PO 5.00% KASMET, JEI 
IŠLAIKYSITE PILNĄ 10 METŲ TERMINĄ.

NEPRIKLAUSO M A LIETU

BE MUITO DOVANOS:

Rugsėjo 20 d. Edmontotie 
Ukrainiečių tautinėje salėje 
įvyko A. B. N. susirinkimas. 
Dalyvavo 500 žmonių. Buvo 
įneštos 8 vėliavos, reprezen
tuojančios Kanadą, Kroatiją, 
Estiją, Vengriją, Latviją, Lie 
tuva, Ukrainą ir A. B. N. Vė 
liavų palydėjimą ir įspūdin
gas apeigas atliko 2-jo karo 
vietos veteranai (Norwood 
Legion).

Toliau A. B. N. pirminin
kas paprašė sugiedoti „O Ca 
nada“. Garbės prezidiuman 
buvo pakviesti E. Freimanis, 
2 sekretoriai, garbės svečiai 
Wm. Tomyn, Albertos Par
lamento narys. (M. L. A.) 
Mi*. M. Lushkowich buvęs 
fed. parlamento narys. Kun. 
S. Izyk A. B. N. Manitobos 
Presidentas ir ukrainiečių 
laikraščio redaktorius Winni 
pege, šešių tautybių atsto
vai ir kt. ,

Susirinkimą vedė E. Frei
manis (latvis) pakvietęs kie
kvienos tautybės atstovą kal
bėti. Įdomiausią kalbą pasa
kė Wm. Tomyn (M. L. A.). 
Paskutinę kalbą pasakė Kun. 
S. Izyk ukrainietiškai pilną 
idealizmo, geros valios ir pa
drąsinimų. Įdomi yra šio sa
vo gyvenimą pašventusio dva 
sios vadovo praeitis. Jis buvo 
kalinamas už savo darbą jau 
jaunystėje, o vėliau nacių. 
Pergyveno 3-jas nacių kon
centracijos stovyklas. Buvo 
redaktorius ukrainiečių laik
raščio „Draugas" ir dabarti
nis redaktorius laikraščio 
„Pažanga". Savo pergyveni-

EDMONTON, Alta
A. B. N. SUSIRINKIMAS EDMONTONE. 

mus yra parašęs knygoje 
„Juokas per ašaras". Pat
riotas, laisvės kovotojas ir ži 
nomas anoj pusėj geležinės 
uždangos.

Po jo kalbos buvo perskai
tyta rezoliucija kuri buvo 
vien balsiškai priimta. Rezo
liucija pasiųsta Jungtinių 
Tautų sekretoriui U. Thant, 
Amerikos Prezidentui Lin- 
don B. Johnson, Amerikos 
Ambasadoriui Adlai Steven
son, Kanados Ministeriui pir 
mininkui L. P. Pearson, Opo 
zicijos vadui J. Diefenbac- 
ker, Albertą reprezantuojan- 
tiems ministeriams, Edmon- 
toną reprezentuojantiems pro 
vincijos valdžioje parlamen
to atstovams ir kitiems vie
tos olitikams.

Susirinkimą uždarė iškil
mingu vėliavų įnešimu ir 
„God save the Queen".

Šio susirinkimo atgarsiai 
yra gana įdomūs. Ukrainie
čių komunistinis laiKrastis 
„Ukrainski Golos” turėjo su
stabdyti savo propagandą, 
kad atremtų, nors nevyku
siai, vykusį apkaltinimus, kas 
tikriausiai sukliudė planingą 
jų darbą. Šiandien kyla gana 
aktyvus klausimas, ar šis va
dinamasis trečiasis blokas su 
geba organizuotis ir veikti, 
palikęs visus ginčus, vienin
gai reikalauti iš savo' valdžios 
atstovų moralinės ir visuome 
ninės pritarimo paramos at
gavimui savo tėvynėms lais
vę? Ar verta yra reik**1' 
dabar pripažinime -xauti 
nių sienų? ' etnografi-

ST. CATHAMH- ONTARIO
APYLINKĖS VALDYBA 

koplyčios salėje, 75 Rolls A.
Bus renkama nauja apy

linkės valdyba ir svarstomi 
kiti aktualūs klausimai. Visi 
lietuviai kviečiami susirinki
me dalyvauti. Valdyba.

K. L. B. ST. CATH*’- 
šaukia visi’'*'' — -u<INES
rinki***' -utinį metinį susi- 

_»ą lapkričio mėn. 8 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
11 vai. Tėvų Pranciškonų

utmnmMUMtnxtmuu::::::::::::::::::
Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
33 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-6723 

Už depozitus ,.Parama" moka 4J4% vieton 4^4% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton ly^o-

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%- 
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. kiekvienų 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.

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir t. t.
• 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 Ū Z A.
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leagva nupirkti
GALITE KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PIRKT! 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.

Kiekvienas turi kam nors taupyti

SUDBURY. ONTARIO
L. B. VALDYBA PRANEŠA,

„TUMO VAIŽGANTO” LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

kad Antanas Strakauskas at
sisakė iš valdybos nario pa
reigų. Į jo vietą iš kandidatų 
įėjo Irena Račinskienė. L. B. 
valdyba A. Strakauskui už at 
liktą darbą širdingai dėkoja.

Lapkričio mėn. 8 d., sek
madienį „Christ the. King" 
bažnyčios salėje, L. B. valdy 
ba ir „Tumo - Vaižganto” li
tuanistinės mokyklos tėvų ko 
mitetas rengia jaunimo ir lie
tuvių visuomenės pobūvį - šo 
kius. L. B. valdyba parodys 
spalvotą filmą iš Sudburio lie 
tuvių gyvenimo. Kiekvienam 
bus įdomu pamatyti save spal 
votame filme. Kitos įvaireny 
bės, Kviečiami visi dalyvauti. 
Pobūvio pelnas skiriamas mo 
kyklos išlaikymui.

gerai veikia. Ją lanko daug 
jaunimo. Bet pasigendama 
dar didesnio skaičiaus, nes 
kai kurie tėvai delsia ir tik 
dėl jiems žinomų priežasčių 
savo jaunimo į mokyklą ne
leidžia.

Tikimės, kad mieli tė
vai savo nuomones pakeis, 
nes pamatys, kad daro didelę 
klaidą ir žalą sau, o ypatin-

Lapkričio mėn. 15 d., sek
madienį, 1.30 — 2 vai. p. p. 
kviečiame visus pasiklausyti 
lietuviškos radio valandėlės. 
(30 minučių). Valandėlė bus 
transliuojama per CHNO ra
dio stotį.

Lapkričio mėn. 21 d., šeš
tadienį, 6.30 vai. vakare, Uk
rainiečių salėje, 130 Frood 
Rd., įvyks Kariuomenės šven 
tės minėjimas.

Programoje: vietoje pas
kaitos—partizanų damų mon 
tažas, meninė dalis, šokiai. 
Veiks turtingas bufetas. 
Kviečiame visus tautiečius 
dalyvauti ir pasikviesti sve
čių.

L. B. Valdyba.

FETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

gai savo jaunimui.
Nepjaukime šakos, ant ku

rios patys sėdime.
L. B. Valdyba.

— Meškeriotojų ir žvejoto 
jų klubo „Geležinis vilkas“ 
narys Valys Bružas nušovė di 
delį mūsą - briedį, taip pat, 
kas gal retai atsitinka, vienu 
šūviu penkias laukines žąsis.

J. K.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimar.-is .

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.
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Reportažas iš Hamiltono

„O kažkur pro langą skli
do žavus tango...“ prisimena 
kažkada dainuoti Šabaniaus- 
ko žodžiai ir norisi, kad kur 
nors būtų atidarytas langas 
išleisti gausiai susitelkusiems 
dūmams. Nuo grindyse pa
barstyto parafino nemaža ir 
dulkių. Trinamos šokančių
jų kojomis dulkės kyla ir, su 
sijungusios su pamėlusiais dū 
mais skandina didžiulę patal
pą kažkuo panašiu į vasarvy 
džio pavakarės rūką... Ir Ba- 
becko orkestras nebepajėgia 
prasimušti pro tirštąsias ūką 
nas ir kitame salės pakrašty
je vos girdisi grojama muzi
ka.

Didžiulė kareivinių salė pil 
nutėlė šokančių, geriančių, 
rūkančių ir užkandžiaujančių 
tautiečių. Čia matomi iš visų 
pasviečių priskridę lietuviai. 
Daugiausia, žinoma, torontiš
kių, suvažiavusių kaip į atlai
dus pas artimuosius koloni
jos kaimynus. Kur tik eini ar 
pasisuki, vis jpuoli į kurį pa
žįstamą, ar matytą veidą.

Prie bufeto netikėtai už
kalbina Petras Čiurlys, atva
žiavęs su Mačiuliais į šią me
tinę šventę. Šokių aikštėje su 
kasi visuomet nuotaikingas 
Juozas Šarūnas. Aikštės pa
kraštyje, bičiulių tarpe stovi 
baldų krautuvininkas Aukš
taitis, akimis seka šokančias 
poras, o savo artimiesiems aiš 
kiną, kiek hamiltoniečių yra 
jo klijentų tarpe. Leonas Kar 
būnąs pakyla iš už gausiai ap 
krauto stalo ir kviečia šokti 
savo nuotaikingąją, visuomet 
besišypsančią ponią. Automo 
bilių prekybininkas Masionis 
vedasi panelę prie bufeto ir 
kažką labai įtikinančiai pasa
koja. Matant Simanavičių ne
praleidžiant beveik nė vieno 
šokio, prisimena lakiosios jau 
nystės dienos, kuomet būda
vo tokios nuotaikos, kad no
rėdavosi šokti be galo ir be 
pabaigos. Valgyklos savinin
kai Valatkos sukasi valso sū
kuryje, priartėja prie kopūs
tais ir dešromis pakvipusio bu 
feto ir tur būt pagalvoja, kad 
tai toli gražu nuo valgių pasi 
rinkimo, kurį galima rasti jų 
Atlantic restorane.

Daugelis pažįstamų mato
mi ir iš kitų pasviečių. Iš St. 
Catharine ponai Kavaliaus
kai linksminasi savo bičiulių 
tarpe. Iš Oven Sound atva
žiavę jaunieji Trumpickai. 
Tolimąjį Montrealį atstovau
ja Jocai ir nepailstamasis ke
liauninkas Kardelis. Redakto 
rius stovi prie orkestrantų es 
trados, rengėjų apsuptas ir 
per jų galvas seka besilinks
minančią minią. Jis rimtai nu 
siteikęs, tarsi negirdi parei
gūno aiškinimo. Ir šalia sto
vinčios Stankaitytės šypsena 
nepajėgia išblaškyti susimąs- 
čiusio Kardelio. Jis greičiau
sia planuoja dešimtosios lie
tuvių dienos reportažo pra
džią.

Patys hamiltoniečiai di
džiąją šventę švenčia su ypa

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokarvir.* 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...........
I Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. .J

• Leidžia Varpininkų leidinių fondas
: Redaguoja E. BOREIŠA.
5 Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS. 
j 1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
% Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. $

tingu užsidegimu. Ponia Ens 
kaitienė, visuomet žydinti 
kaip rožė, šiuo metu skun
džiasi vienuma nes Pranas 
yra vienas iš rengėjų ir trū- 
sia prie bufeto. Juozas Štaras 
laimingas sulaukęs viešnią iš 
Toronto. Toliau prie stalo 
susibūrę Jokubauskai, Jurai- 
čiai, Beržiniai ir Bičiūnai. Po 
nios nuotaikingos, išsipuošu
sios kaip gėlės ir įkaitusios 
nuo šokių. Tik viena Balčiū
nienė beveik nešoka. Įsisiau
tusi į apsiaustuką ir skun
džiasi didžiosios patalpos vė
sa. Jūraitis protarpiais palik
damas stalą, žaibuoja foto 
aparatu, fiksuodamas įraudu
sius veidus ir geras nuotai
kas.

Iš visų pasviečių suvažia
vę tautiečiai šoka linksmina
si, o susitikę metų metais ne
matytą bičiulį ar pažįstamą ei 
na prie bufeto atnaujinti se
nąsias pažintis.

Programai pasibaigus nuo
taikingoji hamiltoniečių kom 
panija persikelia pas Joku- 
bauskus pasidalinti vakaro įs 
pūdžiais ir paragauti Petro 
gamybos septynių metų vy
no. Čia visus pasitinka staig
mena: gerokai pasivėlinę, bet 
iš Samia yra atvažiavę Ru
džiai.

S. Pranckūnas.

LN NARIŲ IR V-BOS 
INFORMACINIS 

POSĖDIS

įvykęs spalio 3 d. A. Naru
ševičiaus viešbutyje, po ižd. 
Pov. Savicko pranešimo, ku
rį didžiąja dalimi daviau pra
ėjusiame „NL” nr., perėjo 
prie kitų klausimų svarsty
mo. LN v-bai ir p-kui rūpėjo 
patirti daugumos LN narių 
nuomonės, nešaukiant visuo
tinio s-mo, ką ateityje daryti 
su kino sutarties nutraukimu, 
Delta kino ir salės perdirbi
mo atveju ir dėl LN sklypo 
pardavimo. Kalbėtojų nuomo 
nės taip pat buvo įvairios, 
kad Delta nuosavybės iš LN 
sklypo reikalais vieningesnės 
nuomonės nesusidarė. Paaiš
kėjo vieninga nuomonė tik 
dėl Delta kino sutarties nu
traukimo. Visi dalyviai šiuo 
klausimu pasisakė vieninga 
ir būtent: jeigu kino nuomo
tojas nuo sutarties neatsisa
ko be atlyginimo, tegul jis ki 
na laiko, kol pats atsisakys.

Paskutiniame dienotvar
kės punkte ėjo LN šėrų per
pardavimo svarstymas. P-kas 
St. Bakšys pranešė, kad nuo 
šio pavasirio vėl atėjo 22 na
rių pareiškimai jų turimus 
47 LN šėrus parduoti po $ 
100 ir paprašė susirinkiusių- 
jų ar nesutiktų jie šiuos LN 
šėrus po vieną kitą atpirkti. 
Kaip ir paprastai praeityje, 
taip ir šį kartą v-bos p-kui 
šiuos šėrus lengvu būdu par
duoti nepavyko, nors iš P. 
Savicko ir St. Bakšio praneši 
mų buvo labai aišku, kad jei
gu LN visą turtą dabar par- 
duotumėm, kiekvienas už LN 
vieną šėrą blogiausiu atveju

Canadian Vickers Ltd. 

Machine Shop pasiūlymai

® Milling Machine Operators
© Turret Lathe Operators
S Radial Drill Operators
S Toolmakers
@ Ingersoll Operators
S Planer Operators
@ Lathe Operators
© Tool Designers

Vertical and Horizontal 
0 Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

gautų nuo $ 1.50, iki $ 170, 
plius prirašytus dividendus.

S-me taipgi paaiškėjo iš 
Am Pranckevičiaus (Tri Re 
alty), kad jis turįs Deltai pir 
kėją, kuris perima mūsų mor 
gičius ir siūlo savo 10 ekerių 
žemės ant Barton E. tuojau į 
rytus nuo 20 kelio, kurią skai 
to po $10,000 už ekerį šiuo 
būdu jo siūlomoji už Deltą 
kaina būtu $171,000. LN na
riai, be vieno kito, šiuo pasiū 
lymu nesiinteresavo.

Susirinkimas baigtas palie 
kant LN v-bai svarstyti ir su 
rasti geriausią kelią LN atei
čiai.

\ Labai didelė ir nuoširdi pa 
dėka A. Naruševičiui, kuris 
jau daug kartų savo gražią 
salę davė susirinkimams be 
atlyginimo! Sk. St.

ŠALPOS FONDO KOMITE 
TO VAJUS PRASIDEDA

Hamiltono Š. F. komitetas 
pradeda savo metinį vajų. 
Rinkėjai aplankys jus visus, 
prašydami aukos šalpai. Mie 
Ii hamiltoniečiai ir apylinkė
se gyvenantieji lietuviai, pa
rodykite artimo meilę savo 
broliui ar sesei, patekusiam 
i vargą ne dėl savo kaltės. 
Sunkios būtų nelaimingųjų 
gyvenimo dienos, jeigu šian
dien nebūtų tarp mūsų arti
mo meilės, gailestingų šird
žių, žmonių, kurie rūpintųsi 
šalpa. Šiandieną daug vargo 
yra mūsų tarpe. Daug tautie
čių gyveno skurde ir nelaimė 
je. Š. F. komitetas gauna šim 
tais laiškų iš savo tautiečių, 
gyvenančių Suvalkų trikam
pyje, Vakarų Vokietijoje. Vi 
si prašo pagalbos. Š. F. ištie
sia pagalbos ranką ir vietoje. 
Pasitaiko, kad viena kita šei
ma ar pavienis asmuo paten
ka į vargą. Tai liudija gautie
ji padėkos laiškai, kuriuose 
rašoma: ,,Nieko nėra gyveni
me liūdnesnio, kaip nelaimė
je ar ligoje būti užmirštam, 
bet taip pat nieko negali būti 
laimingesnio ar brangesnio 
kaip pajusti ištiestą draugiš
kos pagalbos ranką, pajusti, 
kad visi Hamiltono lietuviai 
yra lyg viena, didelė šeima ir 
mes visi drauge, mūsų šeima, 
jų tarpe”.

Malonūs tautiečiai, tie ke
li žodžiai parodo, kokia yra 
galinga artimo meilė, gailes
tinga širdis. Būkime dėkingi 
Dievui, kad mes nesame var
ge, kad mes galime paaukoti 
vieną kitą dolerį vargstantie

ms arba į nelaimę pateku
siems.

Š. F. komitetas metai iš 
metų praveda vajų. Šiais me
tais šis vajus prasidės nuo 
spalio 15 d. ir tęsis iki lapkri 
čio 30 d. Vajus bus baigia
mas didžiuliais šokiais, kurių 
metu” ,,Aukuras“ vad. akto
rės E. Dauguvietytės - Kuda 
bienės, suvaidins A. Gustai
čio' komediją „Šilkiniai Pan
čiai“.

Š. F. komitetas taip pat 
renka dėvėtus rūbus. Turin
tieji rūbų prašom pristatyti 
šiuo adresu: 137 Gladstone 
Ave., Hamilton, Ont. telef. 
JA 7-4876. Rūbai bus supa
kuoti ir pasiųsti Suvalkų tri 
kampio lietuviams.

Šalpos Fondo Komitetas.

SPAUDOS BALIUS.

Hamiltono Ateitininkai 
Sendraugiai ruošia didžiulį 
spaudos balių. Koncerto pro
gramą išpildys žymieji mūsų 
meninikai: sol. Pr. Bičkienė 
iš Čikagos, aktorius Alg. Že
maitis iš Waterburio ir akto
rės E. Dauguvietytės - Kuda 
bienė iš Hamiltono.

Šis balius įvyks lapkričio 7 
d., Royal Cannought viešbu
čio gražioje Crystal Ball salė 
je. Baliaus metu bus renka
ma spaudos baliaus karalie
nė, kuri gaus dovanų tauti
nius drabužius.

Rengėjai kviečia iš anksto 
ruoštis visus hamiltoniečius 
ir apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti šiame spaudos ba
liuje. Ponios ir panelės, pra
dėkite galvoti, kokias vakari
nes sukneles pasidaryti, nes 
savo puošnumu padarysite šį 
balių įvairesnį. Šio baliaus 
pelnas skiriamas jaunimo žur 
nalui „Ateitis” ir vaikų laik
raštukui „Eglutė“.
® Šalpos Fondo komitetą ap 
leido E. Gudinskienė, išdir
busi 4 metus. Širdingai dėko
ja Š. F. komitetas už parody
tą meilę artimui dirbant šį 
labdaros darbą. J. P.
• Povilas Gaidys diplominiu 
režisieriaus darbu pastatė 
Višnevskio „Optimistinę tra
gediją“, Bet Gaidys taip pat 
pastatė Sajos satyrinę kome
diją „Gaidžio pentinai“.

• Lietuvoje, pakeliui iš Mask 
vos viešėjo 30 jaunuolių iš 
Mongolijos, Senegalo, Togo, 
Somali, centrinės Afrikos ir 
kt. kraštų. Viešėjo 5 dienas 
ir lankėsi Trakuose, Druski
ninkuose, Pirčiupy.

LIETUVIAI VEIKIA VI...

Atkelta iš 2-ro puslapio

šis Kongresas įvyks 18— 
21 dienomis vasario mėnesį 
1965 metais. Į jį ruošiasi at
važiuoti lietuviai iš Argenti
nos, daugiausia jaunimas, su 
choru ir tautinių šokių gru
pe, taip pat laukiam organi- 
zuotos grupės iš Urugvajaus, 
kuri pas mus atveš taip pat 
puikią šokių grupę ir chorą, 
dar gal ir abi krepšininkų ko 
mandos atvažiuos: Kovas ir 
Vytis. Laukiam didelio susi
būrimo čia gyvenančių lietu
vių, ir kas svarbiausia tai 
kad jaunimas visų tų šalių 
tam rodo didelį entuziazmą.

Ar Jūs negalėtumėte pa
skatinti Amerikos lietuvius, 
ypač organizacijų vadovus ir 
jaunimą dalyvauti šitam Kon 
grėsė? Juk jie tiek daug ga
lėtų mums patarti savo pa
tyrimais, pasižiūrėti kaip lie
tuviai gyvena ir veikia Pietų 
Amerikoj, ir tas galėtų būti 
pirmas žingsnis platesnių 
Kongresų pasisekimui. Tuo 
labjau, kad Amerikoj gyve
nantiems tas sudarytų mažai 
ekonominių kliūčių, nes dole 
ris čia labai brangus (jiems 
atrodytų čia viskas už dy
ką), o be to kongresistai bus 
apgyvendinti lietuvių šeimo
se, tad tekaštuotų kelionė.

Nes juk Amerika dabar lais 
varne pasaulyje gyvenančių 
lietuvių centras, ir kaip toks 
turėtų visas lietuviškas kolo
nijas pažinti, žinoti jų veik
lą, ją centralizuoti ir padėti, 
nes visi susijungę ir jausda
mi vieni kitų darbus ir gyvy
bę, išsilaikysim gyvi.

Iš kitos pusės, tokie kong
resai riša jaunimą. Artina, 
duoda progos susipažinti. 
Žmogus bet kokiam savo lie
tuviškam darbe nesijaučia 
taip vienišas ir apleistas. Ma 
to, kad ir kiti iš paskutinių
jų kovoja, dirba ir t. t. O 
kiek jaunuolių čia vedasi su 
svetimtaučiais? Gal tik dėl 
to, kad nebuvo progos pažin 
ti daugiau lietuvaičių, lietu
vių, ar progos susitikti,“

Net užu širdies griebia, 
skaitant pacituotas Brazilijos 
lietuvaitės Rymantės Stepo
naitytės eilutes. Kokia puiki 
jinai lietuvaitė ir mergaitė! 
Ir dabar su ja, esu tikras, su
sipažinti norėsiu jau ne tik 
aš vienas. . .

Šį laišką siunčiu lietuviš
kai spaudai, leidžiamai kelio
se valstybėse. Teatleidžia ne
pažįstama malonioji Kyman
te, kad jos šaunų pageidavi
mą praplėčiau neatsiklausęs.

Nuo savęs visu nuoširdu
mu kviečiu dalyvauti III Pie 
tų Amerikos Lietuvių Kong
rese Brazilijoje 1965 vasario 
18—25 d. d. Be kitko, netu
rintieji laimės susirasti gyve
nimo partnerių, turėtų pagal
voti apie dešimtis tūkstančių 
jaunų ir kiek vyresniųjų lie
tuvaičių, lietuvių irgi to pa
ties geidžiančių Pietų Ameri
koje. Kiti nesiveda vien dėl 
to, kad nesueina patinkančio, 
mylimo lietuvio, lietuvaitės. 
Tai didelė, be galo svarbi 
problema už savo Tautos iš
laikymą kovojantiems. Sten
kimės sudaryti kiek galima 
daugiau vedybų tarp Pietų 
Amerikoje gyvenančių lietu
vaičių, lietuvių, ir kitur — J 
AV-se, Kanadoje, Anglijoje, 
Australijoje — esančiųjų.

Smulkiau apie Kongresą 
parašys jų Organizacinis ar 
Spaudos Komitetas iš Brazi
lijos. Sekite lietuvišką spau
dą.

WELLAND, Ont.
ŠOKIAI

Spalio mėn. 24 d., 53 Onta 
rio Rd., Crowland Hotel sa
lėje vyks Welland Apylinkės 
Valdybos rengiami šokiai: 
veiks bufetas su visokiais gė
rimais, be to loterija.

Kviečiame visus šiame pa
rengime dalyvauti ir paremti 
mūsų veiklą. Taip pat būtų 
malonu šiame parengime ma
tyti Buffalo ir Niagara Falls, 
New York, lietuvius. Mes 
lauksime visų. Šokių pradžia 
7 v. v.

Atsakymas 
Bendruomenininkui.

Bendruomenininkas, „Ne
priklausoma Lietuva“ Nr. 39 
(911)“ daro priekaištų dabar

Skelbimas nr, 4

Dievo 
karalystė

Tęsinys.

Manydami apie „kunigą” netu
rėkime mintyje klastingą jo titu
lo vartojimą, taip kaip daroma 
įvairiose vardiškose organizacijo
se. Velyk grįžkime atgal į Senąjį 
Testamentą ir pastebėkime ko
kias pareigas kunigai išpradžių 
eidavo. Dievas įstatydavo kuni
gus kad tarnautų Izraelio tautai 
dalykuose, kurie palietė tos tau
tos bendravimą su juo. Jų darbas 
buvo dvejopas — jie atnašauda
vo aukas ir paskui suteikdavo 
žmonėms palaiminimų, atėjusių į 
juos aukų atnašavimo dėka.

Taip pat yra ir su Jėzumi. Jis 
jau yra atlikęs kunigo darbą — 
atnašavimą aukos. Jo sekantis 
darbas yra suteikimas pasauliui 
amžinojo gyvenimo palaimų, ku
rios pasidarė prieinamos jos au
kos nuopelnais, Žydų kunigai at
našaudavo gyvulių aukas; Jėzaus 
gi auka visai skirtinga, nes jis at 
našavo pats save.

Dievas taip pat paskyrė Jėzų 
būti žemės Karaliumi; todėl Žy
dams 6:20 ir 7:1, 2 apaštalas pri
skaito tuo du urėdu Jėzui. Taip 
tat yra gana aiškiai pasakyta, 
kad Jėzus valdys žmones, o taip 
pat ir laimins juos. Apie tokį ku
nigišką Karalių pranašas rašė:

„Visi žemės karaliai garbins jį, 
visos tautos jam tarnaus; nes jis 
išliuosuos beturtį nuo galingojo 
ir reikalaujantį, kuriam nėra pa
dėjėjo; pasigailės beturčio ir var
guolio ir gelbės beturčių sielas.

Jis išvaduos jų sielas iš išnau
dojimo ir neteisybės; jų kraujas 
bus brangus jo akyse“. — Psal
mė 72:11-14.

Šita pranašystė pasidarys aiš
kesnė ir suprantamesnė jei per
žvelgsime į ją pasinaudodami 
Dievo pažadų šviesa ir atsiminsi
me, kad Jėzus karaliaus ant Že
mės tūkstantį metų. Nereikia ma 
nyti kad jo karaliavimas galės 
prasidėti tik tada, kai žmonės 
priims jį. Dievo plane yra paskir
tas tam tikras laikas Jėzaus ka
raliavimo prasidėjimui, ir dabar 
mes gyvename kaip tik tuose lai
kuose. Del tos priežasties dabar 
pasaulinės valdžios negali sulai
kyti žmones savo kontrolėje. Ki
toje pranašystėje, kalbančioje 
apie Jėzų kaip naująjį žemės Ka
ralių, pasakyta, kad pirmiausiai 
jis daužys tautas kaip „puodžiaus 
indus“. Ir jau dabar mes matom 
šito naujojo Karaliaus darbo pra 
sidėjimą. — Psalmė 2:5-12.

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

ENCIKLOPE DUOS 
REDAKTORIUS — RUSAS

Iš rugsėjo 26 d. „Tiesoje“ 
paskelbtos užuojautos maty
ti, kad Vilniuje jau ilgesnį lai 
ką rengiamos „Mažosios lie
tuviškosios tarybinės enciklo
pedijos“ redakcijos vyriau
siuoju redaktoriumi buvo ne 
seniai miręs rusas P. Ivanov. 
Vilniaus spauda anksčiau pra 
nešė, kad Maž. enciklopedi
jos“ pagrindinis tikslas — 
„visapusiškai marksistiškai 
nušviesti istorinį lietuvių tau 
tos vystymąsi. . .”.

tinei apylinkės valdybai. Į 
tai pranešame, kad į jokius 
pavienius ginčus spaudoje 
mes nesivelsime. Geriausia 
vieta įvairiems ginčams ir ne 
susipratimams aiškintis yra 
apylinkės visuotinis narių su 
sirinkimas. Jeigu Bendruo- 
meninkas nepatenkintas da
bartinės apylinkės valdybos 
veikla, mes prašome, parašy
kite valdybai raštą ar laišką, 
tuomet mes sušauksime vi
suotinį narių susirinkimą ir 
visus reikalus išsiaiškinsime. 
Kadangi mūsų apylinkė yra 
maža, tai mums lengva pada
ryti.

Apylinkės Valdyba.
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VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į AUŠROS VARTŲ PAR APIJĄ š. M. SPALIO MĖN. 24 D. 7.30 M. VAKARO

Į KONCERTĄ - BALIŲ
MO.VT1REAL
DLK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI
A. STEMPUŽIENĖS 

KONCERTAS

Programoje: Montrealyje pirmą kartą išgirsite
Sol. ALDONĄ STEMPUŽIENĘ

iš Clevelando, kuri su pasisekimu yra dainavusi 
daugelyje vietų.

Po koncerto vakarienė ir šokiai grojant geram orkestrui.
Montrealio Katalikių Moterų Dr-ja.

Šiuo laikotarpiu visiems 
klubiečiams išsiuntinėtas laiš 
kas, kuriame prašoma nau
jos statybos kapitalą papildy
ti sekančiai: a) neturintiems 
įsigyti šėrų, b) papildyti iki 
6 šėrų ir c) turintiems pilną 
nustatytą normą daryti — in 
dividualias paskolas, kad ma
žiau reiktų skolintis iš banko.

Arch. Pierre Ronco galuti 
nai sutvarkė statybos darbų 
specifikaciją, kuri grąžinama 
suinteresuotiems statybos kon 
traktoriams ir kurie laike sa
vaitės persvarstytas pasiūlas 
grąžina statybos k-jai.

Šėrininkų susirinkimas šau 
kiamas lapkričio 1 d.kuriame 
bus patiekta statybos kaina ir 
kontraktorius.

Klubo Valdyba. 
MOKINIŲ

TĖVŲ ŽINIAI
Ateinantį šeštadienį, spa

lio 24 d., abiejų šeštadieninių 
mokyklų patalpose kviečia
mi tėvų susirinkimai: Verdu 
no Aušros Vartų mokyklos 
— 9 vai., Rosemonto Dr. V. 
Kudirkos mokyklos — 11.30 
vai.

Maloniai kviečiame visus 
tėVus susirinkimuose daly
vauti.

Bus svarstomi svarbūs mo 
kyklų reikalai.

VISŲ LIETUVIŠKŲJŲ 
MOKYKLŲ 

mokytojų susirinkimas šaukia 
mas šį sekmadienį Aušros 
Vartų salėje tuojau po su
mos. Visi mokytojai kviečia
mi atsilankyti. Susirinkime 
dalyvaus naujas KLB Kultū
ros Fondo įgaliotinis, T. J. 
Vaišnys, S. J.
• Gustaitis Antanas, žinoma 
sis humoristas, sutiko atvykti 
į Montrealį lapkričio 21 d. ir 
dalyvauti NL vakare. Jis ža
da duoti labai linksmą pro
gramą.
• P. Vabolis iš Quebeco mie 
sto, kur jis pastoviai gyvena, 
lankėsi Montrealyje su ke
liais simpatingais prancūzais 
ir žadėjo atvykti į NL litera
tūros vakarą — balių bei ver
tybių paskirstymą.

— Spalio 17, per Šv. Kazi
miero parapiją palaidotas Sta 
siškis, dar jaunas amžiumi, 
bet sunki liga pakando taurų 
lietuvį. Liko liūdinčios žmo
na ir dukrelė.

— Serga Kiniauskas, Klei
za.

— Labai sunkiai serga Ka 
zimieras Varnaitis, ką tik pa
daryta operacija.

— Šv. Elzbietos Dr-jos va 
karienė — spalio 31 d.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Šeštadienį J. ir O. Motu

zai atšventė vedybinį jubilie
jų. Linkime ilgiausių metų.
• Gražys Antanas, Tolhurst 
Oil Ltd. (Texaco) atstovas 
dovanai (free) išvalo krosnis 
(furnace), 24 vai. į parą aly
vos pristatymas. Įvairūs ap
šildymo įrengimai. Skambin
ti: 739-9328.

Solistė Aldona Stempužie- 
nė pirmą kartą dainuos Mont 
realyje šio mėn. 24 d., šešta
dienį, Aušros Vartų parapi
jos salėje

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Sekmadieninės
„Lito” operacijas 

prie Šv. Kazimiero parapijos 
salės sustabdomos. Vietoje to 
įvedamos dvi papildomos va
karinės valandos pirmadie
niais Rosemonto skyriuje. 
Tuo’ būdu nuo lapkričio m. 
1 d. Rosemonto skyrius bus 
atidarytas ne dvi, bet tris die. 
nas būtent: pirmadieniais, tre 
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro ir dar 
penktadieniais dienos metu 
nuo 1 iki 6 vai.

„Lito“ valdyba paskutinia
me posėdyje nuodugniai tą 
klausimą apsvarstė ir priėjo 
išvados, kad tolimesnis „Li
to“ operacijų vykdymas Prie 
Šv. Kazimiero parap. salės 
yra ne tik nuostolingas, bet 
ir nepateisinamas dėl labai 
mažo klijentų skaičiaus.

Spalio mėn. 30 d. 
daugumas bankų prirašo tau- 
pytojams palūkanas už pusę 
metų. Todėl šio mėnesio pa
baiga ir kito mėnesio pradžia 
yra pats geriausias laikas Ta 
mstų santaupoms perkelti į 
„Litą”. Kiti bankai už taupo
mas sąskaitas Tamstoms mo
ka tik 3% palūkanų ir jas 
skaičiuoja kas 3 mėn., o „Li
tas” už ein. sąskaitas moka 4 
%, palūkanas skaičiuoja kas 
mėn. Ir dar duoda nemoka
mą gyvybės draudimą iki 
$2,000, kuris vertas nuo 3/ą 
% iki 2%, žiūrint nario am
žiaus. Visa tai priėmus dėme 
sin išeina, kad „Litas“ moka 
beveik dvigubai aukštesnes 
palūkanas ir duoda nė kiek ne 
blogesnius patarnavimus sa
vo nariams.

Dividendai už indėlius 
(šėrus) kaip ir kasmet na
riams bus prirašyti ateinan
čių metų pradžioje. Šiemet, 
pereinamam laikui, dividen
dai buvo skaičiuojami kas pu 
sę metų. Ateinančiais metais 
dividendai už indėlius (šėrus) 
bus skaičiuojami tik kartą me 
tuose, kaip tai daroma visose 
Kredito Unijose, kuriose turi 
einamąsias sąskaitas. Užtat 
indėlių sąskaitose kitiems me 
tams patariame palikti tik 
tas sumas, kurias numatoma 
išlaikyti per visus metus.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

DR. J. S E M O G AS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 

trečiadienį 7- 
šeštadienį 11

2—4 ; 7—9 p.m.

2—4 p. m.
9 p. m.
-1 p. m.

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 2079
Tel.: UN 6-4364

— Katalikių Moterų dr-ja 
šeštadienį, spalio 24 d., 7.30 
vai. vakaro ruošia rudens va
karą - koncertą. Koncerto, 
programą atliks sol. Aldona 
Stempužienė, iš Clevelando, 
akomponuojant U. K. Clutter 
buck. Po koncerto bus vaka
rienė, loterija, ir šokiai, gro
jant geram orkestrui.

— Mūsų parapijos metinis 
parengimas bus ateinančių 
metų sausio 16 dl. šeštadienį. 
Parengimo programoje daly
vaus Clevelando vyrų okte
tas.

— Pakrikštyta. Z. ir H. La 
pinų dukra Ramonos, Liuci
jos, Eleonoros vardais.

— Vytautas Dikaitis vedė 
Sofiją Michelchuch.

— Šią savaitę, antrad. ir 
trečiad., T. K. Pečkys baigs 
lankyti lietuvius už upės, 
prie St. Lambert. Ketv. ir 
penkt. T. K. Pečkys lankys 
Duverney lietuvius. . S. Kul 
bis pirmad. — penktad. lan
kys Verdune šias gatves: 
Brown Blv., Manning, Mof
fat, Beatty, Osborne, Wood
land, 6 Ave. ir kt. T. J. Vaiš
nys pirmad. — penkt. lan
kys La Salle miesto gatves: 
Bishop Power, George, Bro
adway, Central, Edward, 
Champlain Blv., La Salle Blv. 
ir, jei dar būtų laiko, 9 Avė.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Spalio 18 parapijos sve
tainėje įvyko didelė, Jonui ir 
Elzbietai Baršauskams 25 m. 
vedybinio gyvenimo sidabrini 
jubiliejų paminėti vakarienė. 
Dalyvavo apie 300 pažįstamų 
ir bičiulių. Geriausi linkėjimai 
sulaukti auksinio jubiliejaus!

— Spalio 23 d., 7.15 v. ry 
to prasideda 40 valandų atlai 
dai, bus išstatytas Švč. Vaka 
re 8 vai. pamokslas, po jo šv. 
mišios. Tokia pat tvarka 24 d. 
— šeštadienį, 25 d. — sekma 
dienį, šv. mišios 9 v. ir 11 y. 
vakaro 5 vai. mišios ir 40 va 
landų atlaidų užbaiga. Visi pa 
rapijiečiai yra kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Pa 
rapijiečiai labai prašomi paau 
koti gėlių.

n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PLATINAMOS TORONTO 

„VARPO”CHORO 
PLOKŠTELĖS

Kaina: stereo 6 dol. HiFi 
5 dol. Gaunama paskambinus 
šiais telefono Nr. Nr.: RA 7- 
3120; CR 7-0051; 722-2472; 
254-4287; RA 2-3324; V. 
Biliūnas 1044, Manning Ave, 
Verdun ir Aušros Vartų pa
rap. kioskas.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

pasiųsta $100. 107 būrelio
įnašai už rugpjūčio — gruo
džio mėn: V. Bačėnas, V. 
Balys, Al. Banelis, kųn. B. 
Pacevičius po $12. J. Barsė- 
nas $ 9, A. Diržys, J. Kaške- 
lis, K. Rusinas, J. Simanavi
čius, J. Stanaitis, A. Stepai- 
tienė po $6. P. Delis $4, J. Ši 
pelis $3. Visi nariai moka po 
$1 pirmyn. Į būrelį šiais me
tais įstojo: A. Diržys, V. Bal 
sys, J. Šipelis. Pasitraukė Kl. 
Dalinda, nes išvyko į Ameri
ką. Būrelyje yra 22 nariai.

Už šiuos metus su gimnazi 
ja atsiskaityta. Dėkoju ge
riems rėmėjams ir iki pasima 
tymo iki kitų metų kovo m.

P. Lelis, būrelio vadovas. 
• „Dainos” dr—jos susirinki 
mas įvyks spalio 25 .d 3 v. 
po p. pas narę V. Rasulienę, 
162 Exbury Rd. Lapkričio 22 
d. Šv. Jono salėje bus arbatė
lė prisiminti visas dainietes. 
O A. J. Kasulaitis spalio 25 
d. skaiays paskaitą Kristaus 
Karaliaus šventėj.

PRISIKĖLIMO
PAkAFlJvb ZIimIOS

— Šios savaitės kalėdoji- 
mbas: Rexdale ir Westono 
priemiesčiai, o mieste šios 
gatvės: Dufferin, Margueret- 
ta, St. Clarens ir Landsdow- 
ne.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

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 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

/ PRANEŠIMAS — PAKVIETIMAS! V
SLA Toronto kuopa kviečia visus atsilankyti į 30-ties 

metu įsisteigimo Jubiliejaus paminėjimo 
KONCERTĄ — BALIŲ,

kuris įvyks šeštadienį, spalio mėn. 24 d., 7 v. v., 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Koncerto programą atliks:
sol. Ni. Braziulienė ir baleto šokėjos R. ir M. Jokubaitytės 

iš Klevelando. Akomp. muz. D. Sk.inskaitė.
Šokiams gros V. BABECKO lietuviškas orkestras iš 
Hamiltono. Turtingas bufetas, įdomi loterija.
100 ponių ir panelių bus apdovanotos rožėmis. 

Vertinga įėjimo dovana.
Laukiame Jūsų atsilankymo.

SLA 236 Toronto kuopa.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
— SLA 236 Toronto kuopa 
maloniai kviečia su artimai
siais ir pažįstamais atsilanky
ti į 30 metų įsisteigimo jubi- 
lejus proga Koncertą - balių, 
kuris įvyks šeštadienį, spalio 
24 d. 7 vai. vak. Prisikėlimo

parapijos salėje, 1021 Colle
ge St. Toronte.

Baliaus metu šokiams gros 
populiarus V. Babecko or
kestras. Veiks turtingas val
giais ir gėrimais bufetas.

SLA 236 Kuopa Toronte.

PO 7-3175; namų DO 6-9582 
.wwmww* 

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

-Dr.E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D. 

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

861-8479

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205

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

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

Tel.: LA 2-7236 168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

TAUPYK IR SKOLINKIS 01 gi fa & v v
SAVO KREDITO KOOPERATYVE yį/ Ik |l <g>
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 serus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
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 10.45 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.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės j
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

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

DAŽNAI PAMIRŠTAMAS REIKALAS TURĖTI

ATSAKOMYBES
(LIABILITY)

DR A0 DIMA
fib

PLATUS ATSAKOMYBES DRAUDIMAS KAINUOJA NE KĄ 

DAUGIAU UŽ MINIMALŲ

ŠIAIS LAIKAIS YRA BANDOMA PRISIKABINTI 
DAUGELIU ATVEJŲ IR TEISINIAI IEŠKINIAI 

YRA DIDELI.

ATSAKOMYBES DRAUDIMAS YRA VIENUOLIKOS RŪSIŲ IR 
PRITAIKOMAS IŠEINANT IS PREKYBOS GAMYBOS, 

NUOSAVYBES APIMTIES.

Adomonis Insurance Agency
Inc.

Tel: 722-2472
GAISRAS — ATSAKOMYBĖ —

AUTOMOBILIAI — GYVYBĖ

ATSTOVAUJA:

ROYAL LONDON LANCASHIRE DRAUDIMO

BENDROVES

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS


	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1964-10-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

