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Sumišimas dėl Chruščiovo...
Lietuvių gyvenimo faktai

HUVERIO LAIDOTUVĖSE ĮSPŪDINGAI

® KOMUNISTŲ KELIONĖS Į MASKVĄ
• U. THANT PRIEŠ MASKVOS BRUTALUMĄ
• POPIEŽIUS VYKSTA BOMBEJUN
• ŠIAURINĖ RODEZIJA TAPO ZAMBIJA
• VIETNAME NAUJA KONSTITUCIJA

Netikrumas ir didelis susi
rūpinimas viešpatavo šios sa
vaitės sąvartose. Ir buvo’ ne
mažo sąmyšio, kuris dar nė
ra praėjęs ir, atrodot dar ilgo 
kai užtruks. Visa tai kilo

RYŠIUM SU 
NEIŠAIŠKINTU CHRUŠ
ČIOVO PAŠALINIMU.
Dalinai ryšium ir su Kini

jos komunistų atominės bom 
bos išsprogdinimu. Tenden
cingu kinų teigimu, Amerika 
juos šantažavusi, nors tas pir 
masis kinų bandymas nė kiek 
nemažina jų vadinamo „šan
tažo“ galimybių. Tačiau toks 
Kinijos komunistų laikyma
sis tikrai pabrėžia, kad

ATOMINIS GINKLAS 
ATITENKA PAVOJINGO 

IMPERIALISTO 
RANKOSNA.

Tiesa, Kinijos komunistai 
siūlo atominius ginklus su
naikinti. Bet viena, kas tuo 
gali pasitikėti, jeigu net su 
kontrole nesutinkama ir, ki
ta, žmonija jau pamokyta 
fakto, kad komunistai jokių 
susitarimų nesilaiko. Visokiu 
atveju, kinų atominės bom
bos bandymo pasisekimas ne 
gali prisidėti prie žmonijos 
apsiraminimo dėl ateities.

Tačiau
DIDŽIŲJŲ PROBLEMŲ 
SUKĖLĖ CHRUŠČIOVO 

NUVERTIMAS,
ne tiktai Vakarų, be.t visų ko 
munistų gretose. Ypač gi su
sirūpino komunistai tų kraš
tų, kur jie yra laisvi, kur ga
li kalbėti ir atvirai svarstyti 
visas problemas. Tiktai „lais 
viausioji pasaulyje” valstybė 
— Rusija, kuri ir prašoma ir 
skatinama paaiškinti Nikitos 
pašalinimą, tyli, kaip „burną 
vandens prigėrusi“. . .

Dėl to
VAKARŲ KOMUNISTAI 

PASIRYŽO VYKTI MASK 
VON IŠSIAIŠKINTI.

Atvyko jau kelios delegaci 
jos, o kitos reikalauja viešo 
aiškinimo.

U. Thant, Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius, neišsilai
kė diplomato rėmuose ir pa
reikalavo viešo paaiškinimo, 
kodėl taip brutaliai Chruščio 
vas pavarytas, neduodant 
jam nė vienu žodžiu pasiaiš
kinti. . .

Bet tokia jau yra
„HUMANIŠKIAUSIA 

SOVIETINĖ 
SANTVARKA“.

Taigi U. Thant nesulauks 
atsakymo iš Maskvas dikta
torių, kurie nei patys aiškina, 
nei duoda pasiaiškinti Chruš
čiovui. Tai ir suprantama, 
nes bet kokis aiškinimas ati
dengtų sovietines negeroves 
ir visą nežmoniškumą, kuris 
ten nenustojamai viešpatau
ja.

Maskvos naujieji viešpa-. 
čiai

SLAPTAI TARĖSI SU 
LENKAIS 

BALTA VYŽIŲ GIRIOJE,
Pasitarime dalyvavo Brež- 

niovas su Kosyginu ir Gomul 
ka su Cyrankevičium. Teigia 
ma, kad lenkai su rusais su
sitarę, bet dėl ko, tylima.

Laisvasis pasaulis tuo tar
pu užsiėmęs spėliojimais.

AR RUSAI KEIS AR 
NEKEIS POLITIKĄ

vakariečių atžvilgiu. Spėlio
jimai vieni kitiemsprieštarau 
ja, nes ištikrųjų niekas nieko 
tikra nežino.

Tačiau yra aišku, kad
BE PRIEŽASČIŲ 

MASKVOS PERVERSMAS 
NEGALĖJO ĮVYKTI, 

tat ir pasikeitimų reikia lauk
ti, ir pasikeitimai neišvengia 
mi. Kokie jie bus ir ar greit 
bus, tai priklausys nuo Rusi
jos vidaus jėgų santykio. O 
ten vyksta tarpusavė kova.

Kozlovas jau pavarytas, 
nors turėjo didelių pretenzi
jų-

Suslovas, žiaurus stalinis- 
tas, kurio dėka, kaip teigia
ma, nuverstas Chruščiovas, 
taip pat jau esąs „susirgęs“.

BREŽNIOVAS SU 
KOSYGINU,

kaip tas vyko po Berijos, kai 
Chruščiovas veikė su Bulga- 
ninu, dabar užviešpatavo ir 
laikysis kurį laiką drauge, 
kol kuris nors jų vienas suge 
bės įsigalėti, kitą nuvers ir 
išmes į šiukšlyną, kaip da
bar išmestas Chruščiovas.

Užviešpatavusių, Brežnio 
vo su Kosyginu, veikimo logi 
ka aiški:

NUSIKRATYK 
KONKURENTAIS.

Tokiais konkurentais Brež 
niovui su Kosyginu yra Koz
lovas ir Suslovas, todėl juos 
ir nušalina. Ir Kozlovas ir 
Suslovas yra „tėvelio” Stali
no auklėtiniai. Suslovas ypač 
Lietuvai atmintinas, nes gi 
jis vykdė Lietuvos okupaciją 
ir atvykęs Lietuvon,

PRIEVARTAVO LIETU
VIUS UŽMIRŠTI SAVO 

ISTORIJĄ
ir susirūpinti „didžiosios tė
vynės” garbinimu. Suslovo 
patvarkymu Putino „Sukilė
liai“ ligšioL negali išvysti die 
nos šviesos, ir „Sukilėlių“ 
opera buvo išimta iš repertu
aro. Suslovas yra žiaurus 
okupacijos vykdytojas, rusas 
nacionalistas šovinistas, einąs 
caro pėdomis, su „graždan
ka” ir absoliučiu Pabaltijo pa 
verginau, kaip ir Molotovas. 
Iš jų nei mes nei žmonija nie 
ko gera neturime pagrindo ti 
kėtiis*

IŠ ŠIAURINĖS RODEZI- 
JOS PADARYTA 

ZAMBIJA,
kuri paskelbta- nepriklauso 
ma nauja Afriikos valstybė. 
O pietinės Rodesijos min. 
pirm. pakviestas Londonan 
tartis dėl nepriklausomybės.

RINKIMINĖ KOVA JAV
jau baigiama. Ji buvo gana 
žiauri kartą, nes susidūrė 
labai skirtingos pažiūros.

— Popiežius vyksta į Indi 
ją, kur bus eucharistinis kon 
gresas.

PAMINĖTAS
Miręs 90-ties metų buv. J 

AV prezidentas Herbertas C. 
Hoover buvo didelis labdaros 
vykdytojas. Po pirmojo pas. 
karo jis vadovavo Pabaltijo 
valstybių šelpimui iš JAV au 
kų. Jis daug rūpinosi Pabal
tijo valstybių atskūrimu pagal 
prez. Wilsono paskelbtą tau
tų apsisprendimą. Tai Lietu
vai neužmirštama asmenybė, 
gerai supratusi ir Pabaltijos 
tautų pastangas būti savaran 
kiškomis ir dabar joms daro
mas okupanto skriaudas.

Todėl Pabaltijo tautų ir jų 
valstybių vardu prie jo karsto 
Kapitelyje, Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas padėjo bukietą 
raudonų rožių su trumpu už
rašu „Dėkingos, Estija, Lat
vija ir Lietuva”. Pranešėjas, 
kalbėjęs apie Huverio laidotu 
ves, ypač .pabrėžė, kad šis bu 
kietas ypatingai išsiskyręs iš 
daugybės vainikų. Kalbėto
jas ta proga priminė ir Pabal

KO KAHYOUKS
DIDELIS DOMĖJIMASIS LIETUVA

Susitarus su Lietuvos ats
tovo žmona O. Kajeckienė, 
Alexandria, Va. (Washingto 
no priemiesčio) Jaunųjų Mo
terų Klubas, įtraukė Lietu
vos Pasiuntinybę į šiais mė
tau lankomų ambasadų tar
pą. Ta proga „The Washing
ton Post“ dienraštis, spalio 6 
dieną įdėjo p. Kajeckienės, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, nuotrauką prie lietu
viškų lėlių kolekcijos, kuri 
buvo pagaminta Lietuvoje ir 
1939 m. atsiųsta į JAV New 
Yorko parodai.

Spalio 10 d. nuo 2 ligi 6 
vai. p. p. buvo lankomos šios 
ambasados: Belgijos, Brazili
jos Indijos, Ispanijos, Lietu
vos ir Vengrijos, Ekvadoro, 
Ghanos ir Vokietijos konsu
latai.

Lietuvos Pasiuntinybę ap
lankė apie 2000 asmenų. Jie
ms buvo parodytos pasiunti
nybės patalpos. Lietuvos bu
vusių prezidentų portretai, 
minėta lietuviškų lėlių kolek
cija, gintarai, velykiniai mar
gučiai, šiaudinia namų be Ka 
ledų eglutės papuošalai, iš 
duonos trupinių padarytas ro 
žančius, lietuvių tremtinių 
atsiųstas iš Sibiro, taip pat Si 
biro maldaknygės maldelė lie 
tuviųų ir anglų kalbomis. Tei 
kiant paaiškinimus lankyto
jams, buvo progos nušviesti 
ir dabartinę Lietuvos padėtį, 
okupaciją, deportacijas, praei 
tį, atgautos laisvės laikotarpį, 
kultūrinius atsiekimus bei ne 
nustojančių vilties lietuvių 
troškimus laisvei atgauti. 
Džiugu būdavo, kai nuolat be 
sikeičiančios auditorijos klau 
sytojai prieidavo padėkoti už 
paaiškinimus ir suteiktas ži
nias apie Lietuvą. G. G. K.

SIŪLO KEISTI JAV 
IMIGRACIJOS 

ĮSTATYMĄ
Karui bei komunizmui nu

siautus pasaulį, JAV imigra
cijos įstatymas, priimtas 
1924 m, neatatinka šių laikų

PABALTIJYS
tijo kraštų okupaciją, ir ko
vas už laisvę.
© Nauju Balfo pirmininku iš 
rinktas kun. V. Martinkus iš 
Providens, o ilgametis pirm, 
kun. dr. Končius — garbės 
pirmininku.
• Lapkričio 1 d. minimas 
lietuvių skautijos įsikūrimas.
® Išversta serija lietuvių 
liaudies dainų į anglų kalbą. 
Leidiniui įžangą parašė prof, 
dr. M. Gimbutienė.
9 Kolaratūrinis sopranas V. 
Kojelienė turėjo Čikagoje re
čitalį.
® Sol. mezosopranas A. Ste 
mpužienė praėjusį savaitgalį 
koncertavo Montrealyje.
® Dr. P. Lukoševičius buvo 
išvykęs į Karolinoje vykusį 
tabako chemikų ir agronomų 
suvažiavimą.
• Jurėnaitė Zina Naujieno
se užbaigė įspūdžius iš Lietu 
vos.

reikalavimų. Valdžios parei 
gūnai, kasdien susidurdami 
su imigracijos sunkumais, pa 
ruošė naują imigracijos įs
tatymo projektą, kuris buv. 
Prez. Kennedy buvo patiek
tas JAV Kongresui svarstyti 
ir dabartinio prez. Johansino 
yra remiamas.

Pagal šį įstatymo projektą, 
imigrantų bendras skaičius 
pakeliamas nuo 158,000 iki 
165,000 metams. Imigrantai 
turėtų būti įleidžiami jau ne 
pagal kvotas, nustatytas tau 
tybėmis kaip kad sename įs
tatyme, kur kai kurie kraštai 
kaip Anglija bei Irlandija nei 
pusės savo nustatytų kvotų 
neišnaudoja, o tuo tarpu ki
tiems kraštams paskirtos la
bai mažos kvotos ir laukian
čių į JAV įvažiuoti eilė yra 
užpildyta keliems metams, 
bet pagal norinčių įvažiuoti 
įsiregistravimo pirmumo prin 
opą. Lietuvai paskirta tik 
384 asmenys metams. Prie 
naujos sistemos „first come, 
first served“ būtų pereinama 
palaipsniui per 5 metus maži 
nant tautybių kvotas po 20 
procentų kasmet. Čia pirme
nybė būtų teikiama naudin
gų Amerikai profesijų asme
nims, bei artimų JAV pilie
čių ar nuolatinių gyventojų 
giminaičiams. Be kvotų įva
žiavimo teisę suteikiant JAV 
piliečių tėvams.

Už įstatymo projektą pasi 
sakė visa eilė valdžios ir orga 
nizacijų atstovų, tarp kurių 
Valstybės Dep. Sekr. D. 
Rusk, pareiškęs, kad pagal šį 
projektą būtų atidarytos du
rys atvykti į JAV viso pa
saulio imigrantams ypač po
litiniams pabėgėliams, neatsi 
žvelgiant į jų kilmės vietą ar 
rasę. G. G. K.

— Į Vašingtoną atvyksta 
Anglijos užs. r. min. Walker 
tartis su prez. Johnsonu ir 
sekr. Rusku.

— Praėjusią savaitę kinų 
atominio sprogimo dulkės pa
siekė Ameriką.

Montrealio lietuviškos radio valandėlės sukaktuvėse pirmoje 
eilėje iš dešinės: valandėlės vedėjas Liudas Stankevičius, 
CFMB stoties pranešėjai Al. Pascal ir Bob Dowling, red. J. 
Kardelis, antroj eilėj KLB Kr. V-bos pirm. Dr. P. Lukoševi
čius, Dr. J. Šemogas, Montrealio Seimelio Prezidiumo pirm. 
K. Andruškevičius ir liet, radio valandėlės komentatorius dr. 
H. Nagys. Foto Tony Laurinaitis.

KAS NAUJA KANADOJE
SUSIRŪPINIMAS KANADOS VIENYBE IR 

TVARKA
Quebeco min. pirm. Lesa

ge laikraštininkams apgailės 
tavo neatsakingų asmenų ir 
kai kurių žurnalistų beatodai- 
rinį veiksmą, pasiduodant 
kraštutinių separatistų nuo
taikoms, dėl kurių ir karalie
nės lankymosi metu buvo ne 
sklandumų. Tyrimas parodė, 
kad niekas nenukentėjo, nie
kam nė lašas kraujo neištryš
ko. Visa tai neatsakingi as
mens išpūtė.

Quebeco fin. min. Kierans, 
kalbėdamas Anglijos Londo
ne, pareiškė, kad Quebeco vy 
riausybė ne separatistinė ir 
laikysis rimties.

Saskatchevano min. pirm. 
R. Tatcher, kalbėdamas To
ronte, pareiškė, kad jeigu 
Quebecas atsiskirtų nuo Ka
nados, tai Saskatchevanas tuo 
jau jungtųsi su Amerika ir 
Kanada baigtų egzistenciją.

NUSTATYS MINIM ALI
NIUS ATLYGINIMUS
Federalinė vyriausybė pa

skelbė, kad jos žinioje esan
tiems darbininkams nuo 
1965 m. sausio 1 dienos nus
tatomas minimalinis atlygini 
mas už darbo- valandą 1.25 ir 
40 valandų savaitės norma.

— Pransūzų firma „Peu
geot“ rūpinasi Kanadoje įs
teigti automobilių gamybos 
filialą.

KITOS NAUJIENOS
— Adenaueris vyks Izrae

liu ir padės Erhardui gerinti 
santykius.

— Iš Londone koncertavu 
šio orkestro negrįžo 2 veng
rų muzikantai, iš Tokio veng
ras šaulys.

— Varšuvoje teisiamas J 
A. V. pil. rašytojas Wanko- 
wicz už tai, kad savo raštus 
siuntė į užsienius.

— Nobelio premiją už li
teratūrą paskirta prancūzų ra 
šytojui filosofui egzistencia
listui Sartrui, kuris tačiau 
premiją priimti atsisakė.

— Gen. Motors automobi
lių b-vės darbininkų streikas, 
užtrukęs apie mėnesį laiko, 
baigiamas.

— Olimpinėse žaidynėse 
JAV gavo 36 aukso meda
lius, SSSR — 30. Rusai jau 
kelia aliarmą dėl to, kad ne
pasivijo JAV.

— Paryžiuje Atlanto są
jungos valstybės aptarė įvy-

PAGARBA LIETUVIŲ 
DAILININKUI 

R. BUKAUSKUI
Montrealio meras J. Dra

peau parinko lietuviųų daili
ninką Romualdą Bukauską iš 
kilmingai parodai, kuri atida
roma lapkričio 5 dieną mies
to savivaldybės patalpose. 
Bus išstatyta 40 dailininko 
darbų.

kius Rusijoje.
— Šiaurės Atlante vyksta 

JAV ir Ispanijos jėgų manev 
rai.

— Bulgarijon vykdama lėk 
tuvu SSSR delegacija žuvo 
katastrofoje. Rusai pasiuntė 
antrą delegaciją.

— Vietname paruošta nau 
ja konstitucija, pagal kurią 
valdžią perima civiliai.

— Rusija išsprogdino Ark- 
tės srityje galingą atominį 
sproginį.
• Iš Montrealio muziejaus 
pavogtas Rembrandto pa
veikslas 45,000 dol. vertės.
© „Canada Council“, vyriau
sybės autoritetu, vykdant kul 
tūrinių mainų programą, pa
kvietė metams 30 prancūzų, 
3 šveicarus ir 7 belgus.
• Marbletowne, P. Q„ ban
ditai užpuolo pašto sunkveži
mį, surišo vairuotoją, pagro
bė 55 pašto maišus ir dingo.
• Praėjusį mėnesį Kanados 
statistikos biuras užregistra
vo žemiausį nedarbą po 1956 
metų, tiktai apie 3% dirban
čiųjų.
• Jauniutei Nijolei, kuri šie
met baigė High School, sek
madienį buvo suruoštos pa- 
gerbtuvės. N. Jauniutė gabi 
ne tiktai bendriems moksla
ms, bet ir muzikai. Lankiusi 
op. sol. E. Kardelienės Muzi
kos studiją, ji tiek pažengė, 
kad jau keliais atvejais kon
certavo savarankiškai.
• Baršauskams Jonui ir Elz 
bietai buvo suruoštas 25 me
tų vedybinio gyvenimo pager 
bimas. Šv. Kazimiero parapi
jos salė buvo pilnutėlė, nes 
J. B. yra komiteto nariu ir 
praeityje buvęs pirmininku.
• Kauno Politechnikos insti- - 
tuto rektoriumi paskirtas M. 
Martynaitis, prorektoriumi 
mokymo reikalams — Č. Ja
kimavičius. Antruoju prorek
toriumi yra doc. R. Choms- 
kis.

Lapkričio 21 d. didelis N. Lietuvos parengimas!!!
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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: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje........................ ; . 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50
Visur kitur............................. $ 6.00

Canada...........................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00

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

Pagarbos ir meilės
SAVAJAI KALBAI!

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirūpinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia dideli ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KORINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KORINIŲ.

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

Lie tuviai veikia visur 

laiškais bet iš kurio krašto, pei‘ 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 Dcciaus, 
Česlovo Jonušo, 'Halinos Žmuidzinienės, Viktoro Vizglrdo, 
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
TURIME DAUG VIEKO IR DAUGELIS — NORO VEIKTI. TAS 

MŪSŲ VIEKAS IR VEIKIMAS KARTAIS PER KRAŠTUS DRIMBA, 
KAIP TAI PASAKOS SENELEI TEŠLA IŠ DIEVO DUONKUBILIO 
DANGUJE. O TRŪKSTA MUMS GEROS VALIOS IR SUSIKLAU
SYMO.

LYG PASIDIDŽIUODAMI KARTAIS PASAKOM: LIETUVIAI — 
INDIVIDUALISTAI. GERAI. TAČIAU IR INDIVIDUALISTUI PRI
TINKA DERINTIS J BENRAS TAUTOS GYVENIMO NORMAS.

PAIMKIM PAVYZDŽIUI, KAD IR MŪSŲ KALBĄ, IŠ TIKRO SE
NĄ, RETĄ IR GRAŽIĄ KALBĄ. AR TINKAMAI JA NAUDOJAMĖS? 
PERŽVELKIME SAVO LAIKRAŠČIUS, DAILIĄJĄ LITERATŪRĄ IR 
MOKSLO VEIKALUS — KAIP DAUG RASIME TOS MŪSŲ KAL
BOS SUDARKYTOS!

RAŠYTOJAS, GIRDIME, NEPRIVALO SUKTI SAU GALVOS 
DĖL KOKIO KALBOS AR RAŠYBOS MAŽMOŽIO. TAČIAU MALO
NU IR GRAŽU, KAI RAŠYTOJAS TURTINGAI, GYVAI IR STILIN
GAI RAŠO, KAI PLAUKIA DRAUGE IR GRYNA KALBA. RAŠY
BA MAŽIAU TETURI REIKŠMĖS. YRA BUVĘ PASAULYJE RAŠY
TOJŲ, KURIE RAŠYBOS GERAI NEMOKĖJO AR JOS NEPAISĖ. 
LEIDĖJAI, REDAKTORIAI TAISĖ. O MŪSŲ? . .

VELTUI UŽSTOTUME IR TEISINTUME RAŠYTOJUS, ŽURNA
LISTUS IR MOKSLININKUS DĖL JŲ KALBOS NEGALAVIMŲ. NE- 
IŠTEISINSIM. RAŠTŲ KALBA TURI BŪTI ĮMANOMAI GRYNA! 
KAI PATS NEGALI, SUSIPRASK PASITARTI SU GALINČIU IR 
IŠMANANČIU. LEIDĖJUI TA PATI PRIEVOLĖ: KAI RAŠYTOJO 
KALBOJE YRA KLAIDŲ, SUSITARĘS SU TUO PAČIU RAŠYTOJU, 
DUOK JO VEIKALĄ PERŽIŪRĖTI KALBOS ŽINOVUI. KITAIP 
NEIŠVENGSIME NEVYKUSIŲ KNYGŲ. DĖL TO TENKA AŠTRIAI 
PASISAKYTI APIE KALBIŠKAI NEAPDOROTAS KNYGAS. KITAS 
IŠ TIKRO BODISI KAD IR GERAI PARAŠYTA KNYGA, KAI JOS 
KALBA DARKYTA.

DAR ATSIMENAM AKMENINES GIRNAS. KAI JOS NAUJAI 
BŪDAVO IŠKALTOS, TAI PIRMIAUSIA NUMALDAVO JAS PRAS
TAIS GRŪDAIS KIAULĖMS ŠERTI, O TIK PASKUI MALDAVO GE
RUS GRŪDUS DUONAI. KAI VISDĖLTO GIRNOS DAR NEBŪDA
VO GRYNAI IŠSIVALIUSIOS, TAI IR Į DUONMILCIUS PATEKDA
VO SMULKUČIŲ AKMENS DALELYČIŲ. IŠ TOKIŲ MILTŲ IŠKEP
TA DUONA TRAŠKĖDAVO DANTYSE. GIRTUM — SKANI DUO
NA, VALGYTUM — NEATSIVALGYTUM, TIK TAS TRAŠKĖJIMAS 
DANTYSE... PANAŠI KURIAM SKAITYTOJUI IR KNYGA, KAD 
IR TALENTINGAI PARAŠYTA, BET SU KALBOS IR RAŠYBOS 
KLAIDOMIS.

NE BE PRIEKAIŠTO IR MŪSŲ IŠEIVIJOS LAIKRAŠČIAI. KAS 
TAM KALTAS? GAL NĖRA LĖŠŲ APMOKĖTI KALBOS REDAK
TORIUI? LAIKYTIS BIČIULYSTĖS PRINCIPO; RAŠYTOJAS PASI
TARIA SU SAVO BIČIULIU KALBOS ŽINOVU, ŽURNALISTAS — 
TAIP PAT, MOKSLININKAS — IRGI. PANAŠIAI GALI PASIELGTI 
IR LAIKRAŠČIŲ REDAKTORIAI, KAI PATYS VISKO NEAPRĖPIA 
AR KALBINIU POŽIŪRIU KO NEĮVEIKIA.

DAUG KAS PAŽINOJO OPEROS SOLISTĄ VLADĄ PUŠKORIŲ. 
1946-47 METŲ ŽIEMĄ AUGUSTDORFO TREMTINIŲ STOVYKLOJE 
(VOKIETIJOJE) TRŪKO KURO BARAKAMS ŠILDYTI. PATYS 
MALKAVOM GIRIOJE IR NEŠĖMĖS J STOVYKLĄ. TAIP DARĖ IR 
PUŠKORIUS. PRISINEŠĖ, SUSIKAPOJO, KŪRENO IR DAR SUSI
KROVĖ DAILŲ KŪGUTĮ KITAI ŽIEMAI. O TAS KŪGUTIS 
KAIP NUGLOSTYTAS. „PONE PUŠKORIAU, LABAI DAILUS TA
SAI TAMSTOS KŪGUTIS. NEBEBŪK — MENININKO DARBAS!” 
SOLISTAS IR PATS PASIŽIŪRĖJO. „SU MEILE KROVIAU”, AT
SAKE: „KĄ DARAI, DARYK SU MEILE, IR BUS DAILU, GRAŽU“.

AR RAŠYTOJUI, ŽURNALISTUI IR MOKSLININKUI NEREIKIA 
ATSIDĖJIMO IR MEILĖS SAVO KALBAI? . ..

KAŽIN AR BĖRA PASAULYJE KITA KALBA, KURI TAIP SA
VŲJŲ BŪTŲ PER SPAUSDINTĄ ŽODĮ DARKOMA, KAIP MŪSIŠKĖ. 
NETRŪKSTA MUMS, RODOS, NĖ PATARĖJŲ, TURIME KALBOS 
REIKALUI IR TAM TIKRĄ LAIKRAŠTI (GIMTĄJĄ KALBĄ), DEJA, 
LYG IR NEMATYTI, KAD SPAUSDINTASIS MŪSŲ ŽODIS TOBU
LĖTŲ. TAI JUK SAVOTIŠKAS RAŠANČIŲJŲ IR LEIDŽIANCIŲJŲ 
APSILEIDIMAS!

PAGARBOS IR MEILĖS SAVAJAI KALBAI!

A. G. GIEDRAITIS.

Mielam
MEČIUI MACKEVIČIUI ir
DR. D. SLIŽEVIČIENEI,

mirus mylimai
MARIJAI SL1ŽEVIČIŪTE1 - MACKEVIČIENEI, 

reiškiam gilią užuojautą
Danutė ir Kazys Smilgevičiai.

J. Amerikos V.
V. STAŠINSKAS — 

LIETUVOS GEN. KONSU
LAS NEW YORKE

Nuo š. m. spalio 1 d. Vy
tautas Stašinskas paskirtas 
Lietuvos Generaliniu Konsu
lu New Yorke. Ligšiol V. Sta 
šinskas dirbo Lietuvos Gene
raliniame konsulate Lietuvos 
Konsulo titulu.

V. Stašinskas diplomatinę 
karjerą pradėjo 1932 m. Lie 
tuvos užsienio reikalų minis
terijoje. 1935 m. buvo paskir 
tas pasiuntinybės sekretoriu
mi Briusely, o vėliau attache. 
Iš čia 1939 m. buvo perkel
tas į New Yorko generalinį 
konsulatą. Vėliau buvo per

EDMOfMTęN. ARa.
IŠRINKTA NAUJA

Edmontono lietuvių Bend
ruomenės apylinkė pradeda 
rodyti daugiau gyvumo ir 
veiklumo.

Įvykusiame visuotiniame 
susirinkime išrinkta nauja 
apylinkės valdyba: A. Kan
tautas, J. Popikaitis, E. Karo 
sienė, J. Nastajus ir J. Ander 
sonas. Pirmininkas A. Kan
tautas. Revizijos komisijon iš 
rinkti K. Zolpis, A. Dudora- 
vičius ir J. Pilipavičius.

Susirūpinimas šeštadienine 
mokykla.

Praėjusiais metais buvo už 
daryta šeštadieninį mokykla, 
kurią vedė kun. Grigaitis. Vi

DĖL JAUNIMO VADŲ
Grupė Hamiltono lietuviš

kų jaunimo organizacijų vado 
vų savo viešame pareiškime 
,,Hamiltono jaunimas laukia 
naujų patalpų”, išspausdin
tame „NL” š. m. spalio 7 d. 
laidoje, labai gražiai ir entu
ziastiškai nusako apie Hamil
tono liet, jaunimo veiklą ir 
tarp kitų savo pasisakymų au 
toritetingai konstatuoja:

„Todėl be reikalo įvairūs 
korespondentai savo straips
niuose įneša nedarnumo į mū 
sų darbą ir mėgina įtikinti 
lietuvišką visuomenę Kana
doje ir Amerikoje, kad mūsų 
kolonijoje nėra vienybės ir 
niekas nedirba su mūsų atža
lynu”.

Aš seku liet, spaudą ir ne
su radęs šiais metais nė vie
no straipsnio ar žinutės, kur 
būtų priekaištaujama ar kri
tikuojama Hamiltono liet, 
jaunimo ar jo vadų veikla. 
Vienintelis, jaunimui vado
vaujančius asmenis liečiąs, 
viešas pasisakymas (tik nie
ku būdu ne kritikuojantis) 
buvo mano išspausdintas „T. 
Žiburių“ Nr. 35 š. m. rugp. 
27 d., kurį čia pakartoju ir, 
kurio pasekmėje po 5 dienų 
gavau anoniminį laišką, viso
kiais blogais žodžiais nieki
nantį mane ir mano liet, vei 
kimą:

„ . . . mums reikia dar ma
žiausiai poros jaunų, energin
gų kunigų, kuriems ir vietos 
gyventi yra ir aukų netruk
tų. . . ir darbo tik su jauni
mu būtų iki kaklo! Paties 

keltas vicekonsulu, o nuo 
1941 m. konsulu ir kartu ge
neralinio konsulo pavaduoto 
ju. Jis kilęs iš Kauno, kur bai 
gė ,,Aušros“ gimnaziją ir Vy 
tauto D. Universiteto teisių 
fakultetą. Dalyvavo sportinė 
je veikloje. Bendradarbiauja 
spaudoje tarptautinės politi
kos klausimais. E.

— Parapija gyvena baza- 
ro ženkle. Bazaras bus sek
madienį, lapkričio 22 dieną 
parapijos kieme ir halėje. 
Jau spausdinami laimėjimų 
bilietėliai, kurie bus pasiųsti 
platinti su sekančiu mūsų 
laikraštėlio numeriu. Yra lei
džiama 14 stambių ir reikalin 
gų daiktų, kurių ^bendra ver
tė siekia net iki 2000 dolerių.

APYLINKĖS VALDYBA
suotinis edmontoniečių susi
rinkimas aptarė lietuviškosios 
mokyklos reikalą ir nutarė ją 
atgaivinti. Mokyklai vesti nu 
tarta kreiptis į ankstyvesnį 
vedėja, kun. J. Grigaitį.

Atvyko iš Lietuvos.
Edmontono lietuviams ne

maža įdomumo sudarė atvy
kimas iš Lietuvos edmonto
niečių pp. Augių ir pp. Kan
tautų šeimos nario — Justi
nos Augienės, 77 metų, J. 
Augiau^ ir F. Kantautienės 
motinos. Naujakanadietė vyk 
dama į Kanadą, dešimt dienų 
turėjo gyventi Maskvoje.
>^.4< *-^-44 I 4'Z—*.

VIEŠO PASISAKYMO
klebono oficialiu bažnyčioje 
pranešimu, jis per 16 m. pa
krikštijo 700 lietuviukų. O 
kas dabar su jaunimu dirba? 
Tik vienas kitas pasaulietis 
ir tai tik pripuolamai”.

Šioje žinutėje kaip tik ir 
konstatuojama, kad su jauni
mu dirba tik pasauliečiai. 
Tad iš kur jaunimo vadai iš
traukė pasisakymus „niekas 
nedirba su mūsų jaunimu“ ar 
ba „ ... ir niekas nedirba su 
mūsų atžalynu”. Tai frazės, 
sukurtos pačių pasirašiusių 
ir, kaip šiuo atveju, nenuro
džius kur ir kada tas buvo pa 
sakyta.

Pastaruoju metu vykstanti 
polemika spaudoje išimtinai 
paliečia tik eventualią gali
mybę — dviej. liet, salių atsi 
radimą Hamiltone, bet tik 
jokiu būdu ne jaunimą ar jo 
vadus. Šių salių atsiradimas 
kaip tik ir sudaro mūsų kolo
nijos vienybei pavojų, nekal
bant jau apie tai, kad padali
na paraleliams tikslams ir 
taip jau ne per daug efekty
vią finansinę tautiečių para
mą. Jaun. vadai pasisakymą 
baigia:

„Baigdami, norime papra
šyti, ypač kanadiškosios lie
tuvių spaudos, kad būtų at
sargesnė su įvairiais straips
niais, kurie be reikalo juodo
mis spalvomis aprašo tą dar
nią ir vieningą Hamiltono lie 
tuvių koloniją“.

Ir vėl perdėjimai. Polemi
ka tai nėra „juodos spal-

PLB VALDYBOS POSĖDIS
Dabartinį (antroji) PLB 

Valdyba pareigas perėmė 
1963 spalio 12. Spalio 15 die
nos posėdžiu buvo, pradėti 
antrieji darbo metai.

Posėdy dalyvavo pirm. J. 
Bačiūnas, Sti Barzdukas, dr. 
A. Nasvytis, V. Kamantas, 
M. Lenkauskienė (posėdis vy 
ko jos bute), J. Staniškis, rei 
kalų ved. E. Karnėnas, taip 
pat iš Philadelphijos buvo at 
vykęs PLB Kultūros Tary
bos pirm. dr. J. Puzinas. Dėl 
ligos negalėjo dalyvauti A. 
Mikulskis.

Buvo svarstomi šie klausi
mai ir reikalai: pasaulio lietu 
vių jaunimo kongresas (ref. 
Kamantas), PLB-nės ryšiai 
su apsijungusiu Vliku (ref. 
dr. Puzinas), tolimesnis .Pa
saulio Lietuvio' leidimas (ref. 
Barzdukas), PLB Valdybos 
bendradarbiavimo plėtimas su 
kraštų bendruomenėmis (ref. 
Barzdukas), PLB Kultūros 
Tarybos ateinančių metų pla
nai ir darbai (ref. dr. Pu
zinas), ižd. Staniškis pateikė 
metinę finansinę PLB Valdy 
bos apyskaitą ir kt.

Valdyba išreiškė nuošir
džią padėką .Birželio 22 ko
misijos’ pirmininkui dr. Pu- 
zinui už jo pastangas ir dar
bą Vliką konsoliduojant. Jis

K. L. B. KULTŪROS FON DO INFORMACIJA
Iš valdybos posėdžio įvy

kusio spalio mėn. 13 d.
1. Patvirtintas KLB Mon 

trealio apylinkės K. F. Įgalio 
tinis Tėv. J. Vaišnys, S. J. 
Montrealio lietuviai yra kvie 
čiami kreiptis į Tėv. J. Vaiš- 
nį visais kultūriniais, švieti
mo bei šeštadieninių mokyk
lų reikalais. Linkime glau-

vos”. Teisingai argumentuo
ta ji veda arčiau tiesos, bet 
gi tik jokiu būdu ne tokie 
„ura“ pasisakymai, kaip mini 
mas jaunimo vadovų, kuris 
šauksmu ir pasirašiusiųjų sk
aičiumi ir jų visuomeninė'- 
mis pareigomis nori nustelb
ti tiesos balsą.

Šiandien kiekvienas hamil- 
tonietis puikiai mato, kad at
siradimas lygiagretaus lietu
vių Namams jaunimo Cent
ro, į kolonijos darnią dvasią 
įnešė tiek daug nedarnos, ko 
dar niekad Hamiltone nebu
vo. Ogi mes lengvai to galė
jome išvengti. Būtų nepalygi 
namai daugiau gero padary
ta, rūpinantis seselių atkvie- 
timu, mokyklos statyba, ener 
gingo vikaro ar dvie gavimu, 
vaikų darželio steigimu ar se 
nelių prieglaudos statyba. 
Būtumėm vieni kitus papildę 
ir keleriopai daugiau liet, 
naudos savo gražiajai Hamil
tono kolonijai atnešę.

3t. Bakšys.
NL RED. pastebi, kad šiame pa

sisakyme apleistos abejojimus 
kai kam kelią vietos. Be to, 
šie pasisakymai, kaip čia apta
riamasis pasisakymas jau pa
vėluoti, nes Jaunimo namai jau 
statomi: pamatai jau išlieti, 
o lapkričio pabaigoje, kaip tei
giama, jie bus jau po stogu. 
Tat kokia prasmė ginčytis? 

pakviestas ir sutiko būti lai
kinuoju PLB Valdybos ryši
ninku prie apsijungusio Vil
ko.

PLB Valdybos reikalų ve
dėju ir ateinantiems metams 
pakviestas ir sutiko būti E. 
Karnėnas.

Ryšium su pasaulio lietu
vių jaunimo kongresu, krei
piant visą galimą dėmesį į lai 
svojo pasaulio lietuvių išeivi
jos jaunimo problemas ir rū 
pėsčius, 1966 metai skelbia
mi lietuvių jaunimo metais. 
Visų kraštų lietuvių bendruo 
menės, organizacijos (ypa
čiai jaunimo) ir plačioji vi
suomenė prašoma jau iš anks 
to ruoštis ir visa daryti, kad 
lietuvių jaunimo judėjimas 
įgautų reikiamą mastą ir įta 
mpą.

Posėdy taip pat buvo ap
žvelgti gautieji bei išsiųstieji 
raštai ir įvairūs einamieji rei
kalai.

V-bos infor.
N L red. pageidauja ir bus 

dėkinga už informaciją, ku
rioje bus pasakyta ne tiktai 
tas, kas buvo svarstyta, bet 
ir kas yra nutarta, arba bent 
kokia kryptimi tie svarsty
mai yra nuėję. Svarstymo gi 
konstatavimas nieko nepasa
ko.

daus bendradarbiavimo.
2. Dar vis pasigendama K. 

F. įgaliotinių kitose apylinkė 
se, tarp jų Torontas ir Ha
miltonas (raginimai šiuo rei
kalu buvo išsiuntinėti gegu
žės mėn.).

3. Tebelaukiant atsakymų 
į anketas. Ir vėl mažiausiai 
stropumo šiuo reikalu rodo 
didžiosios lietuvių apylinkės: 
Hamiltonas, Montrealis, To
rontas.

4. KLB Krašto Tarybos pa 
geid avimu KLB Kultūros 
Fondo Valdyba paruoš Vasa
rio 16-tos minėjimui magne
tofoninę juostą, skirtą pir
moj eilėj mažesnėms KLB 
apylinkėms.

5. Sąlygoms leidžiant, Mo 
kytojų dienos numatomos pa 
vasarį Montrealyje.

6. Pasirodžius Dr. J. Gri
niaus knygai „Žmogus be 
Dievo” K. Fondas pataria, 
ypatingai didesnėms apylin
kėms, suruošti šios knygos 
aptarimą, diskusine forma, są 
lygoms leidžiant, pasikvie
čiant patį autorių.

7. Tarp kitų diskutuotų da 
lykų buvo paliesta:
a) Lietuvių reprezentavimasis 

pasaulinėje parodoje: Ex- 
pO' ’67 Montrealyje.

b) PLB Jaunimo Kongreso 
klausimas.

c) Kanados jaunimo Studijų 
dienų suruošimas 1965 m. 
vasarą Kanados Kingsto- 
ne.

8. Ypatingas dėmesys bu
vo skirtas jaunimo proble
moms.

9. Sekantis posėdis numaty 
tas spalio mėn. pabaigoje.

V. Žižys,
KLB KF V-bos Spaudos ir 

informacijos atstovas.
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Kai Chruščiovo jau nėra...
Chruščiovo jau nėra. Bet šis straipsnis kaip tiktai apta 

ria jo viešpatavimo laikus. NL ved.
SOVIETŲ GALVOSENA PALAIPSNIUI KEIČIASI.

sako vienas vakarietis kores
pondentas, pirmą kartą lan
kęsis Sov. Sąjungoje prieš 
penkerius metus, o antrą sa
vo kelionę raudonoje dar 
Chruščiovo imperijoje nese
niai užbaigęs. Paduodame šio 
korespendentų sulietuvintų js 
pūdžių santrauką.

Pirmas Sov. Sąjungoje pa 
stebėtas dalykas buvo ,,Izves 
tija“ — sovietų vyriausybės 
organo — pradėtoji kampa
nija prieš įvairius anekdotus, 
pajuokiančius draugą Nikitą 
ir sovietinę santvarką. Nors 
„Izvestija“ sako, kad geras 
komunistas turėtų tos rūšies 
anekdotus ignoruoti, bet net 
svetimšaliui Sov. Sąjungoje 
yra nesunku jų prisiringti. 
Toliau paduodami

keli anekdotų apie Nikitą 
pavyzdžiai:

— Kaip vadinasi draugo 
Chruščiovo šukuosena? —

O gi 1963-čių metų der
lius !

— Komunistinis pasaulis 
labai auga ir šiuo metu mes 
turime net du komunistinius 
pasaulinius, dvi komunistines 
stovyklas.

— Kas buvo netvarkoje 
su Stalinu ?

Stalinas paliko grūdų at
sargas tik 10-čiai metų!

— Darbininkų susirinki
me vienas darbininkas klau
sia pirmininkaujanti, kas tai 
yra chaosas?”

Man nėra leista diskutuoti 
žemės ūkio reikalus! — atsa 
ko pirmininkaujantis.

— Greitai visas pasaulis pa 
sidarys komunistiniu! — iš
didžiai sako vienas sovieti
nis pareigūnas.

O kur mes tada pirksime 
grūdus? —klausia antras, su 
sirūpinusiu veidu sovietų pa
reigūnas.

Politinių anekdotų 
gausumas

visuomet ką nors reiškia. Tai 
reiškia negerbimą, o kartais 
net pamėgimą to žmogaus, 
kuriam tie anekdotai taiko
mi, bet svarbiausia, tai jie pa 
rodo laisvesnę dvasią sovie
tinių žmonių tarpe, o taip 
pat pabrėžtiną nepasitenkini
mą ir savotišką kartumo jaus 
mą. Po penkerių metų nuo 
paskutinio mano vizito Sov. 
Sąjungoje pastebimas aiškus 
progresas, kuris pasiektas 
,,Chruščiovo „leisk gyventi” 
(„let - live“) vedama politi

ka. Nauji miestai su dideliais 
prekybos centrais išaugo so
vietų didmiesčių pakraščiuo
se. Daug daugiau matoma 
vartotojų prekių parduotuvė 
se, daugiau automobilių ke
liuose ir sušvelnėjusios pa
žiūros kas liečia svetimšalius, 
nors perdidelis draugavimas 
su svetimšaliais nepataria
mas, tačiau vidutinis sovietų 
gyventojas dabar daug dau
giau žino, kas darosi pasau
lyje anapus geležinės uždan
gos . Anksčiau rusas, gavęs 
ką nors pirkti drabužių ar ką 
nors savo butui, sakydavo — 
gavau (dostal), o dabar jau 
jis sako pirkau (kupil). Da
bar pirkimas pasidarė šiek 
tiek lengvesnis ir yra dides
nis prekių pasirinkimas koky 
bės ir stiliaus atžvilgiais.

Chruščiovas palyginamai
siais paaiškinimais apie 

Jungt. Amerikos Valstybes 
sukūrė savotišką susižavėji

mą viskuo, kas yra 
amerikietiška.

To rezultate kiekvienas gali 
pajusti savotišką viską per
sunkiančią neapykantą ir mei 
lę kartu Jungt. Amerikos 
Valstybėms, savotišką pagar 
bos, pavyko ir nepamėgimo 
mišinį didžiam savo konku
rentui amerikiečiui, kuris ne 
žiūrint savo sistemos, atrodo 
viskuo pertekęs ir turi per
teklius. Net amerikietiški ny 
lono marškiniai visuomet juo 
doje rinkoje parduodami au
kštesne kaina už angliškus 
nylono marškinius jau vien 
todėl, kad jie yra amerikietiš 
ki.

Žodis dekadentiškas smu
kimas ar nuopuolis, kuris an 
ksčiau buvo jungiamas kartu 
su visu tuo, kas buvo ameri
kietiška, atrodo lyg visai iš
imtas iš sovietinės ideologi
jos žodyno.

Vadovaujantieji sovietų 
žmonės dar vis deda didžiau
sias pastangas izoliuoti savo 
kraštą nuo vakarietiškų įta
kų, tačiau tos vakarietiškos 
įtakos prasiskverbimas ma
žiausia dirbtinu būdu yra sta 
čiai stebinančios.

Savaime suprantama, tam 
tikrais atvejais,

viešai prisipažįstamą, kad 
yra daugelis dalykų, kurių 
galima ir reiktų pasimokyti 

iš vakariečių.
Pastebima pasikeitimų net 

architektūroje iš sunkaus ir

Nikita Jungtinėse Tautose 
švaistėsi batu ir buvo labai 

gudrus, dabar sėdi susiklausęs 
ir negali nei cyptelti.

nepatogaus „Stalino Baro
ko” į lengvesnį stiklo ir plie
no vartojimą, todėl kad tuo 
daugiau sutaupoma statybi
nės medžiagos. Tas pat yra 
ir su moderniais baldais, ku
rie dabar yra daug lengves
nio svorio ir lengviau paga
minami.

Tačiau pakeisti baimę dra 
usme arba modernizuoti biu
rokratiją ir įvesti revoliuci
nes idėjas į ekonominį plana
vimą ar beveik viršžmogiškas 
dalykas net ir tokioje kietoje 
sistemoje kaip Sovietų Są
jungoje.

„Pasikeitimo vėjai“, kurie 
atėjo per Chruščiovo atidary 
tus langus, sukūrė savotiškus 
sumišimus bei neramumus tu 
rinčius viesulo jėgą, prieš ku 
riuos galėjo išsilaikyti tik 
žmogus su Chruščiovo atspa 
rumu.

Laike pirmo vizito prieš 
Chruščiovo kritiką girdėjau 
penkerius metus daugiausia 
iš išsilavinusių bei sovietinių 
inteligentų tarpo, kurie kaž
kaip nelabai patogiai jautėsi 
valdomi neišsilavinusio kol- 
chozininko — kaž kas pana
šaus kaip jautėsi žuvusio pre 
zidento Keenedy pasekėjai, 
kai jį pakeitė nevykusiai juo 
kaujantis teksakietis.

Tuo laiku sovietų žmonės 
nežinojo ir nebuvo tikri, kur 
Chruščiovo gyvsidabrio tem
peramentas gali juos nuvesti, 
o gal net į blogai besibaigian 
čius nuotykius.

D. Harpell iš Edmontono 
dainuoja per CBC-TV.

Tačiau, šiandien, tie buvę 
aršiausi Chruščiovo kritikai 
pasidarė didžiausi jo šalinin
kai bei gynėjai, kurie mato 
Chruščiovo asmenyje labai 
praktišką realistą, kurio svei 
ki instinktai yra labai žmo
niški. Jie sako, kad dabar 
Chruščiovas galėjęs įvesti 
nėt duonos normavimą, o vie 
toje to 
jis panaudojęs sovietų aukso 

atsargas pirkti grūdams 
užsienyje.

Sovietų žmonės mato Chr 
uščiovo asmenyje žmogų, ku 
ris gerai žino dabartinės sis
temos trūkumus ir kuris sten 
giasi tuos reikalus pagerinti 
mažiausiai bent tiek, kad tai 
sustiprintų Sov. Sąjungos jė
gą. Jie įtaria, kad nepakanka
mai gerai planuojama ir ne
numatoma toliau į priekį ir 
kad per daug dažnai neatidė
liotinų reikalų programos iš- 
tęsiamos į ilgalaikius spren
dimus.

Pats aršiausias Chruščio
vo kritikavimas ateina iš že
miausių sovietinių klasių. 
Viena mokytoja, kurią susiti
kau 1959 metais, pavyzdžiui, 
tuo laiku gaudavo' atlygini
mo 75 rublius mėnesiui. Da
bar ji gavusi pakėlimą su 100 
rublių mėnesiui, tačiau blo
giau gyvena negu prieš pen
kerius metus nes paskuti
niais aštuoneriais metais kai
nos Sov. Sąjungoje pakilo 
net keturius kartus. Pati 
svarbiausioji Chruščiovo pro
blema — savotiškas Achilo 
kulnas komunizme — yra 
maistas.

■ J. Skardis.

Kelionės ir svajonės. ' A T YYT‘

REPORTAŽAS IŠ DEŠIM TOSIOS KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS HAMILTONE

Spalio 9 d. 12.15 vidunak
čio Montrealio CNR geležin
kelių stotyje, lagaminais ne
šini žmonės skubėdami ėjo į 
traukinius ir susiradę vago
nus, greit juose dingdavo. 
Tiktai moterys, tos, kurios 
dėvi labai madiškai, supan
čiotos sijonais, sunkiai korėsi 
vagonų laiptais. Man stebint 
pro langą šį retai matomą ge 
ležinkelio vidunakčio gyveni 
mą, viena jų, siaurai supan
čiota, neįstengė įžergti aukš
tų laiptų ir, jieškodama pa
galbos žvalgėsi, kai juodukas 
nešikas prie jos prišoko ir ją 
tempte įtempė į vagoną. . .

Traukinys niro į elektros 
žiburiuose skęstantį Montrea 
lio miestą. Pajudėjo jis iš vie 
tos visiškai nepastebimai, tik 
tai žiburių kitimas rodė, kad 
jis jau eina. Ėjo jis švelniai 
linguodamas, didindamas 
greitį ir, eidamas per tiltus, 
sudundėdamas. Man prisimi
nė pirmoji kelionė traukiniu 
iš Dūkšto į Vilnių. Tada sto
tyje traukinį išleido skamba
lu, kabančiu prie stoties du
rų: pirmą kartą paskambino 
vieną kartą, antrąkart — du 
kartus ir tiktai trečią kartą 
paskambinus, konduktoriui 
dar surikus: „Sadis!“ (sėsk), 
traukinys jau ryžosi judėti. 
Patrauktas garvežio, jis vi
sas suklegėjo, atsimušus va
gonams į stabdžius. Vago
nas, kuriame sėdėjau, šoko 
pirmyn ir atgal, ir teko stip
riai įsikibti į suolą, kad į sie
ną galvos nepramuštum. . .

Tai buvo 1912 metais ru
siškąją! okupacijai viešpatau
jant „šiaurės vakarų krašte“. 
Dabar ten ta pati rusų oku
pacija, ir geležinkelių tvarka 
beveik ta pati... Prisimini
mas sugadino ūpą.

CNR traukinys ėjo tylutė
liai.

Nakties panorama, retai to 
kia matant, neskatino miego. 
Įdomu buvo stebėti plačiai 
išsiplėtusį miestą, skęstantį 
milžiniškoje šviesų jūroje. 
Kažkaip pynėsi praeitis su da 
bartim ir lindo galvon pos
mas:
Kas dieną saulė virš

Lauryno, 
Kas naktį žiba žiburiai. . . 
Ir kažin, kažin, ar kas žino, 
Ar grįšim, ir keliais kuriais?..

Traukinys miestu ėjo apie 
pusantros valandos, o gal ir 
ilgiau. Supimas, nelyginant 
vaiko lopšyje, užmigdė anks
čiau, negu kasdien tenka eiti 
miegoti.

Traukiniui einant, kajnbarė 
lyje (roomet) miegoti malo
nu ir lengva. Europos Pulma 

no vagonai nebuvo patoges
ni, ypač, kad juose lovos bu
vo skersai vagoną, ir, trauki 
niui einant, miegantį mėtyda 
vo —- rutuliuodavo, o Kana
dos „roomet“ turi išilgines lo 
vas, kuriose „voliotis“ nerei
kia.

Pabudau kai traukinys su 
stojo Toronto stotyje. Reikė
jo keltis ir rengtis, nes nuo 
Toronto iki Hamiltono ke
lias neilgas.

Įdomu buvo stebėti Onta
rio paežerį. Fabrikai pakeliui 
tęsiasi nenutrūkstama virti
ne. Tiktai protarpiais dar už- 
silikusios ūkininkų sodybos. 
Vaizdai labai įdomūs. Ukinin 
kų namai — kaip miesto „ka 
tidžiai”. Kiekviena sodyba tu 
ri kelias mašinas, kurios gyvi 
na panorama savo ryškiomis 
spalvomis, žibančiomis skais
čioje ryto saulėje.

Laikas: derliaus padėkos 
savaitgalis. Labai gražus lau
kas. Ypač spalvingas gelto
nais arbūzais. Vienur visas 
laukas pūpso apibertas gelto
nais kamuoliais, kitur jie jau 
sukrauti į krūvas. Taip ir 
vaizduojasi: prapjaus juose 
skyles ir „Halloween“ kraut 
uvėse gazdins vaikus „gilti
nės” vaizdu. Arklių kai kur 
ūkininkai dar laiko, bet aria 
dūmus puškinančiais trakto
riais.

Kai Chruščiovas prieš tre
jetą metų buvo pasiryžęs pa
sivyti Ameriką, man prisimi
nė kelionė per sovietinę Ru
siją 1934 metais. Vaizdai ne 
palyginami. Ten kaimai bu
vo griūvantieji. Čia jie žydin 
tieji. Ten žmonės nuskurę, iš 
badėję, nuplyšę iki paskuti
nio kraštutinumo, apsikarstę 
tarbomis. Čia visi sotūs, pa
tenkinti, pertekę. Ten neįvei 
kiamas skurdas. Čia pertekęs 
gerbūvis. Kaip pasivyti? Tie 
sa, paskutiniais laikais Niki
ta apie pasivijimą jau nekal
bėjo. Netgi turėjo drąsos pri 
sipažinti, kad „Amerika ge
riau moka gaminti”. Bet ma
no pažįstamas, net gavęs eko 
nomijos daktaro laipsnį, tur 
būt iš chruščiovinių įtaigoji- 
mų inercijos laikraštyje „Mo 
kslas ir Gyvenimas’ (6 nr.) 
rašo: „Matome, jog visos Pa 
baltijo respublikos jau yra to 
Ii pralenkusios JAV pagal 
pieno gamybą vidutiniškai 
vienam gyventojui ir visiš
kai priartėjusios prie mėsos 
gamybos lygio Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, skai
čiuojant vienam gyvento
jui”...

Kokia nesąmonė! Ir to- 
Nu kelta į 7-tą psl.

Gal pajudėjiman
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS

Rugsėjo 8 dienos minėjime 1964 m. Bosto
ne. JA Valstybėse, suruoštame PLB Bostono 
skyriaus, istorikas Pranas Pauliukonis iš Wor- 
cesterio, kaip rašo „Draugas“ rugsėjo 23 die
ną, savo paskaitoje esąs pareiškęs: 1) tremty
je mes neturime istorijos programos jauni
mui; 2) mūsų augantysis jaunimas bodisi Lie
tuvos istorijos, bet tai tik todėl, kad jis jos 
nepažįsta; 3) reikia gerai paruoštos Lietu
vos istorijos; 4) reikia Lietuvos valstybės 
sienų komisijos; 5) reikia Lietuvos valsty
bės ūkio atstatymo komisijos; 6) ką mūsų 
spauda padarė apie mūsų praeitį, apie mūsų 
veikėjus?, 7) dabar turime švietimo valdy
bą prie Bendruomenės, bet neturime lietu
viškos programos parapijų mokykloms, ir tt.

Per apsčiai metų iš mūsų laikraščių buvau 
pamažu supratęs, kad tą beveik viską jau be
turį, tik ar kokios komisijos, ar kitos orios 
įstaigos dar mums neskelbia, ką ir kaip jos 
būtų buvę atlikę. Betgi, neslėpkime, ir aliar
muojančių žinių mūsų spaudoje yra buvę. O 
tam reikalui vienam kitam spirginančiam 
klausimui vėliausią konstruktyvų straipsnį— 
J. Kardelis „Neatidėliotinas reikalas“, — Ne
priklausoma Lietuva. 29 nr. 1964 m. Susi
domėjusieji dar kartą pasiskaitys ir galgi pa- 
svarstys, kas čia kaip kur ką imti pradėti gal
gi ir daryti. Tai jau gerai būtų.

Kaip kartais rimto reikalo darbas dirba
mas, tai iš to tebūnie vieštiau žinomas ir ši
toks vaizdelis. Tada bus galima suprasti, 
kaip ir anie svarbūs klausimai „klausimų ke
vale“ tebėra pasilikę. Taigi, vienos vieto
vės PLB skyriaus valdyba, jausdama, stačiai 
sakant, konkrečiai žinodama, kad lituanisti
nėms mokykloms reiktų prisiauginti savų 
mokytojų, prieš keletą metų buvo sumaniu
si suruošti pedagoginius metodologinius kur
sus, ir jau buvę prisirašę keliolika kuršinin
kų bei jau būta ir lektorių atsiklausinėta ata

tinkamiems mokslo dalykams tuose kursuo
se. Tereikėjo darbas pradėti ir, žinoma, baig 
ti. Skyriaus valdyba sumaniusi tą reikalą 
perleidusi mokytojų lietuvių skyriaus valdy
bai. Kaip ten po to toliau buvo, kaip nebu
vo, bet, esą, į šį pilkosios realybės atveją įsi
maišęs „akademinis požiūris“, „intelektuali-' 
nio dialogo būtinumas” ir, būtinai, „klausi
mo studijavimas“ galgi ir ne per amžių am
žius amžinuosius. Esą, net (dar šumniau) 
galvota ar svarstyta prie vietinio anglosak
sų universiteto tuos tokius kursus „sekčiš- 
kai“ prijungti, tartum svetimieji geriau ga
lėtų išmanyti, kaip lietuvius lietuviškai mo
kyti lietuvių kalbos, literatūros, Lietuvos 
valstybės ir baltų istorijos bei geografijos 
metodikų ir pn.

Žinoma, aš visko nežinau, nors ir klausi- 
nėjaus. Klausinėjau paprastai ir stačiai, o 
atsakymai buvo akademiški, diplomatiškai 
subtilūs, ir todėl jie gudrūs neviską klausan
čiam (tas, kuris kito kalbos klauso) kaip rei
kiant suprasti ir nevisko nesuprasti. Žodžiu, 
po anų kursų steigimo gyvas rezultatas: to
kių kursų ir lig šiol nėra, ir jų nebegirdėti 
būsiant, o mokyklos moko. Ir ilgiausi pa
mėgtieji pasiposėdžiavimai bei storiausios 
aforizmų knygos ir lietuvių bendruomenės 
mokyklėlėms mokytojų neparuoš.

P. S. Jei kas nusistatytų čia mane kaltinti 
lyg ir kaip reikiant tokios „istorijos” neži
nant, tai prašyčiau pirma viską apie tai atvi
rai parašyti: tada aš ir kiti viską žinotumėm.

6-tam klausimui galima čia duoti šitokį 
pridurką. Kuriame laikraštyje kuris garsus 
žurnalistas gerokai anksčiau buvo rašęs 
trumpai, aiškiai ir greit, kad po kun. Kristi
jono Donelaičio sukakties minėjimų straips
nių per „Aidų” žurnalo visą numerį apie su
kaktuvininką ir jo kūrybą jau viskas gatava, 
išsemta ir aišku. Jei išsemta ir aišku, — te
gu būna taip. Bet daug daug vėliau anoje 
savo paskaitoje, skaitome, istorikas kitaip 
kalba, ir teisybę tvirtina. Trumpai, — apie 
Kr. Donelaičio kūrybą ir jo laikus dar de
šimčių temų nėra nė pradėta liesti, ne tik 

jų samstyti. Ir šiais sukaktuviniais metais 
Kr. Donelaitis dar nebus galutinai nušvies
tas, net ir, rodos, nebus įvykdyta to, kas mū
sų parašytojų buvo spaudoje nurodyta ar 
ketinta šiemet įvykdyti.

Maždaug 1—2—3—4—6 klausimams iš 
dalies tinka šitokia be galo įdomi, nusisekusi 
ir svari, daug tragedijos atskleidžianti isto
riko rašyta ištrauka: Vincas Trumpa, V. Že
maičio „Sūduvos praeitis“, — Tėviškės Ži
buriai. 36 nr. 1964 m.: Anos savo knygiokės 
įžangoje Vincas Žemaitis „kukliai prisipa
žįsta, kad į savo darbą jis žiūri kaip į „pluoš
tą medžiagos“ būsimiems jauniesiems istori
kams.

Šia proga tik norėtųsi įspėti tuos jau
nesniuosius istorikus, kad jie nepasektų V. 
Žemaičio patarimu ir nesiimtų rašyti diser
tacijų Sūduvos istorijos tema, nes 
jie tikrai pražūtų. Ir štai dėl ko: kalbiškai, 
geografiškai, istoriškai ir visais kitais atžvil
giais Sūduva yra baisiai neaprėžta sąvoka, ir 
turbūt visiškai teisingai pasielgė Lietuvių 
Enciklopedijos redaktoriai visiškai nekalbė
dami apie Sūduvą, o tik apie sūduvius (XXIX 
t. 114—125). Jau pvz. Žemaitijos isto 
rija tokiai tezei būtų daug parankesnė, juo
ba kad ir ligi šiol nesusilaukė jokio savo is
toriko“.

Kiek čia tos teisybės istorikas pasakė, — 
galgi išdrįs ar išdrįstų pasakyti pvz. kiti is
torikai ar atitinkamai liečiamieji. Kurį vie
ną patogų ar nepatogų kartą kada nors vis- 
tiek teks išdrįsti ir prabilti. Argi taip neži
nioje ir pasiliktų visi gyventi?! O „nežinia“ 
dingtų tik jau ne vis dejuokliškumu, bet vien 
tik tyrinėjimais. Kitokio kelio nėra.

Beje, apie „Sūduvą“ LE-oje rašyta yra 
dar ir nevienoje kitoje vietoje. L. E-os XV 
tomas būsiąs vien apie Lietuvą. Ar ir ten 
apie tą plačią mūsų šalį nieko platesnio ne- 
begautumėm pasiskaityti ir jos bent apytik
rių, bet tikrų, ribų išvysti.

Sūduva esanti „nežinomoji žemė”, o Že
maitija? Rašoma, skaitėme, kad su Žemaiti
ja tai jau kitaip, nors irgi „liūdnai“, nes ji ir 

lig šiol dar nesanti susilaukusi savo istoriko. 
Pridursiu, kad tų „liūdnai“ dar ir daugiau 
esama lietuvių ir apskritai baltų žemėje. Tai 
kas, gerb. specialistai, daryti? O kad dar 
liūdniau būtų, prikergsiu ir dar vieną liūdnu
mą : Žemaitija nė kiek neminkštesnis riešu
tas perkąsti už Sūduvą - Jotvą, atsimenant 
dar ir jos du pajūrinius sparnus — Klaipė
dos sritį ir dabartinės Latvijos valstybei 
Kuršo mažiausia pietinę juostą, dar ir tokius 
du sparniokus — Lietuvos (suprantama, ir 
Latvijos) Žiemgalą ir plačiąją kažkur skirti
ną Nemuno daug kuo įdomią ir svarbią, daug 
nemuninių atšakų turinčią deltą; taip pat 
dar ir daug ką, kas būtovininkų dar ir nenu
matyta; lygiai nesusitariant dėl Žemaitijos 
rytinės kada sienos ar ribos ir baigiant tikrąją 
paties žemaič i o, Žemaitijos tauto
vardžio ar kraštovardžio istorinio ir kalbinio 
atsiradimo byla, kad pvz. kiekvienam paaiškė
tų nors ir Vokiečių ordinų laikų Klaipėdos 
gynėjai ir kovotojai — ar jie dar tebebuvo lie
tuviai, ar jau lietuviai žemaičiai.

Tokiame pastirume tai ar bereiktų Lietuvos 
valstybės sienų komisijos?

Tikra vertus, variagų gi nesikviesime tokie
ms Lietuvos valstybės, lietuvių ir baltų žemės 
reikalams ir darbams atlikti. Betgi „variagai“ 
viską „ištyrė”, „žino” ir rašo apie ir Sūduvą 
nemirksėdami, bet jie rašo ir propagandina 
taip, kaip jiems patinka ir okupantiškai nau
dinga. Kartais ir mūsiškių jiems iš neišmany
mo, ar kaip, begėdiškai patalkininkaujama, 
kad nei bėgti, nei rėkti.

Įvairaus plauko „variagai“ skuba visais 
frontais ir plyšiais ir rėkte rėkia visomis savo 
ir net svetimųjų gerklėmis prieš baltų ir jų 
amžinų kaimynų suomių - ugrų gimines Pa
baltijo erdvėje. Tai, turbūt, reiktų kas nors 
pradėti smarkiau ir drąsiau ir mūsiškiams. 
Rugsėjo 8-oji ir Vasario 16-oji mūsų, ne va
riagų ir variaguojančiųjų. O toliau, — gal 
aišku.

Petra® Būtėną®.
1964. IX. 27.
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TAMO5AITIENF.S

dailė* darbų paroda New Yor 
ke bus Apreiškimo parapijos 
salėje Upknčio 26—-29 dieno 
rm* fttaje lietuvių dantų gy 
dytojų ruošiamoje parodoje 
bu* išstatyti dailininke* tapy 
boa darbai* kilimai. gobele
nai ir audimai, kuriais dad. 
A. Tamuiaiuene. Amerikos 
kontinente padarė savotiškų 
penninų

M. GRIGONIUI 76 M. 
AMŽIAUS

Spalio men. 3 d. Lietuva* 
je gyvenančiam pedagogui ir 
pastaruoju melu — sodinin
kui Matui Grigoniui Mikaku* 
7$ m. amž.. apie jį plačiai ra* 
še okup Lietuvos laikraščiai 
Sukaktuvininką* daugiausia 
žinoma* kaip pedagogą*, ne* 
mokytojo ir gwm. direkto
riaus darbų >«m teko dirbti 
190d — 1934 m Rašė edė- 
raščius. apsakymus, scenos 
veitalehu* ir išleido kchaadc 
♦imt knygučių jaunimui. Svs 
rtnauM* jų buvo 1911 ra iš- 
leistas žaidimų rinkinys ..200 
laidumų'*. Nuo 1930 m. M. 
Grigonį* susidomėjo augali
ninkyste ir ypač Mičiurino 
darbais Dabar Grigonis va* 
dinamas .^ničiurininku" ir 
tebegyvena Paliūniškio kol* 
chore. Panevėžio priemiesty, 
je R.

DAIL. A. GUDAIČIUI 
€0 METŲ AMŽIAUS

Lietuvoje gyvenančiam dsi 
brunkui Antanui Gudaičiui 
sukakus 60 m. ami. (gimęs 
1904 m. Šiauliuose), apie jo 
gyvenimo Ir kūrybos bruožus 
plačiau rašė ..Tiesoje** (Nr 
176) dail. Aug. Savickas, .,Li 
teratūroje ir Mene“ (Nr. 30) 
I. žebenkienė. Savicko teigi* 
mu, Gudaitis esu* vienas ryl 
kiaušių dailininkų, jo peiss- 
žai spalvingi ir optimistiniai.

Primenama, kad 1940 — 
41 m Gudaitis su jau miru
siu dail. S- Žuku dirbęs ..A gi t 
prope**. Žebenkienė daugiau 
tikėlė Gudaičio kūryba nepr. 
Lietuvos laikotarpyje, nuro
dė. kad 1933 m. Gudaitis bu
vęs susiformavę* dailininkas 
ir studijavę* ne tik Kaune, 
bet ir Paryčiuje —* Des Arts 
et Metiers mokykloje. Dabar 
A. Gudaitis yra Vilniuje vei
kiančio Valst. Dailė* Institu
to profesorius. Pagal JAV gy 
veriančio dail. V. Via girdos 
liudijimų. Gudaitis, subren
dęs Paryžiaus moderniškos 
mokyklos nuotaikose. ..sukū
rė savo individualų ir daug 
lietuviškos nuotaikos turintį 
formos stilių ir koloritu**. E.
• Lietuvos grafikų darbai iš 
statyti Latvijos sostinėje — 
Rygoje Lietuvos grafika pa
stoviai stipri.
• Vilniuje vyko Rusijos ir 
jos okupuotų kraštų arebitek 
tų seminaras

DAILININKO 
J. PAUTIENIAUS

darbų |*aroda Bostone Imis 
lapkričio 7—15 dienomis 
Bus išstatyti naujausi daili
ninko darbai, sukurti Kana
dos mėlynuosiuose kalnuose- 

Dail. Pautienių*, pranešda 
mas apie šios parodos rengi 
mų. pranešė. kad Nepkrtkl 
Lietuvos vajaus reikalams ski 
ria vienų gražų savo kūrybos 
paveikslų. ..Nors darbų Įim
tai. — rašo dailininkas. — 
bet Nepriklausomai Lietuvai, 
atseit Jums, kuriu vienų dar
beli paaukoti**.... N L red. nuo 
Širdžiai dėkoja. 
estradiniame reper

tuare — VAKARŲ
Pavergtoje Lietuvoje ne 

seniai paskelbti pirmojo, rėži 
minės kultūros ministerijos 
prieš pusmetį skelbto estra
dos artistų (lengvosios mun 
tas) konkurso duomenys. Da 
lyvavo apie 80 si rados artis
tų profesionalų ir meno savi
veiklos dalyvių. Laureato var 
das suteiktas orkestro solis
tui Ch. Mackoniui ir žongie- 
riui V. Dereškevičiui. Ki
tiems paskirti diplomai

..Tiesoje" (spalio I, nr. 
230) ilkelti kai kurie to kon
kurso tikri ar tariami (sovie
tiniu mastu) trūkumai Pasi
rodė esųs silpna* estradini* re 
pertuara* ir. kas blogiausia, 
kad kaip taisyklė, beveik vi
sų dainininkų repertuare — 
Vakarų kompozitorių kūri
niai**. E
AKTORIŲ SUKAKTUVES 

J. Kanopka ir K. Simaika
Vilniečiui aktoriui Juorui 

Kanopkai neseniai sukakus 
60 m. amžiaus A. Tarybos 
Prezidiumo raštu jam suteik 
tas nusipelniusio artisto var
das. Tikrumoje J. Kanopka 
yra jau seniai nusipelnęs ak
torius ir pilnumoje subren
dęs kaip menininkas ilgai* 
lenkų okupacijos metais bei 
laisvosios Lietuvos laikmečiu. 
1919 m. atvykęs į Vilnių J. 
Kanopka visų laikų buvo su
augęs su Vilniumi. Ji* yra iš 
varęs gilių vagų teatro srity
je ypač 1919—1937 m., buvo 
organizavę* teatro išvykas 
po visų Vilniau* kraltų ir tū
kstančiu* kaimo gyventojų 
supažindinęs su gyvuoju teat 
rimu žodžiu. Dėl aktyvios 
veiklos 1937 m. J. Kanopka 
lenkų buvo ištremta* į laisvų 
Jų Lietuvų. 1939 m. J. Kanop 
ka vėl Vilniuje ir čia įsikibo 
į darbų su skrajojančiu „Vai
dilos" teatru. Bollevikmečiu 
J. Kanopka dirbo ir vis tebe
dirba Vilniau* Akademinia
me drarpos teatre. Lietuvos 
laikraščiai ta proga paminėjo 
kai kuriuo* svarbesniu* J. 
Kanopkoa atliktu* vaidmenį* 
(pva. klebono vaidmuo Vie
nuolio ..Paskenduolėje" ir 
kt.). J. Kanopka yra rašęs te 
atrui pjeses dar senaisiais ten

RAŠYTOJAI. KURIE DAL YVAUS NL VAKARE 

LAPKRIČIO 21 D.

ANTANAS GUSTAITIS 
garsusis humoristas, rašyto
ja*. aktorius, režisieriu* ir t. 
t., sutiko dalyvauti ..Nepri
klausomos Lietuvos" litera
tūros vakare, kuriame prog
ramų dalyti* *u svečiu suti
ko ir mūsų žinomasis meniš
kojo žodžio kūrėjas H. Na
gy*. Jie lapkričio 21 dienų, 
kada bus baigiama N L loteri 
ja. išpildys labai (domių va
karo programų.

ANTANO TAMOŠAIČIO TAPYBA
Pristatyti dailininkų žo

džiais netiktai sunku, bet daž 
nai neprasminga. Patys kūri 
niai parodo* salėje kalba kul 
tūringam žiūrovui išraiškiau 
nei šimtai sakinių katalogo 
įvade. Jaučiu, kad taip te
reikėtų pristatyti dailininkų 
Antanų Tamošsitį. Paprastai 
pasakant: ateikite ir žiūrėki
te: Tamošaičio kūryba terei
kalauja atvirų akių ir. turbūt, 
atviros sielos. Kaip kadaise 
kreipėsi Mažvydo lietuviš
kasis raštas | lietuvius. Šian
dien galėtų kreiptis ir dailinta 
ko kūrybų. Ir tarp to papras
to, geraširdžio pirmojo lietu

kų okupacijos metais, pasta
ruoju gi metu parengė visų 
eilę pjesių saviveiklinei sce
nai. J. Kanopka kaip akto
rius įvertinta* keliuose laik
raščiuose.

Salia Kanopko* tuo pačiu 
rastų valandų, veiks dar ir 
bitų dramos aktorių —- Kazį 
SięMŠkų. Jis vaidybiškai taip 
pat subrendo nepriklausomo
sios Lietuvos laikmečiu. Ka
ziui Simaškai neseniai suka
ko 50 metų amžiaus.

MIRIAM R. HOLLAND
tapybos darbų paroda vyksta 
spalio 10—24 dienomis Mont 
realy. 5380 Sherbrooke St. 
West „Gemst" galerijoje. 
Dailininkė yra baigusi Ecole 
de* Beaut Arts ir kt. mokyk
las. laimėjusi premijų ir jos 
darbai buvo išstatyti kitose 
valstybėse — Anglijoje. Pran

Nukelia į 5-tų psl

HENRIKAS NAGYS 
poetas, rašytoja*. menėškojo 
žodžio kūrėja*, radio komen
tatorius ir tt- sutiko dalyvau 
ti lapkričio 21 dienų ..Nepri
klausomo* Lietum*" verty
bių paskirstymo > atarė ir 
drauge su iŠ Bostono atvyta 
siu Antanu Gustaičiu išpil
dys žodinę vakaro programų 
Vikaru žada būti išskirtinio 
įdomumo ir tikrai nebus eib 
pi*. Nepraleistame progos 

višta žodžio ir Tamošaičio 
dabartinės kūryba* būtų pana 
Šurnų Butų panašumų. ne* 
dailininkas sųmonmgai jješ 
kojo ir pešta liaudies kūry
boje žalumų ir būdų savai iš 
raiškai.. Sumaningai Tematai 
ti* savo tapyboje naudoj* ko 
ton tų ir stilizacijų. panašiu* i 
liaudie* tapybų Sųmomngai, 
nes dailininku* atrado Štame 
infornunime savo idėjom* 
ar 11 nuaustų išsakymo būdų 

lamošatčio tapyba yra dc 
koratyvi ir statiška Lygtai 
kaip ir liaudie* tapyba Tarno 
šatčio tapyba yra lyriška ir 
pasitenkinanti paprastutėm 
užuominom. Taip savo pašau 
H mum* perdavė ir musų bau 
die* tapytojas, bevardi* meni 
■tinkas ūkanų gadynėje. Star 
ting* Tamošaičio tapyba ta
čiau nuo mūsų liaudie* kūry
bos tuo, kad ji yra šio mūsų 
šimtmečio žmogau* žvilgsni* 
i pasauli Ji yra autentiška nū 
diemo. modernaus žmogaus 
kūrybine samprata, perduota 
modersaom priemonėm Tik
tai dailininko širdis liko kaip 
ano bevardžio dulinuiko — 
bcsųly glitai mylinti visa, kas 
gyva Šioj ašarų pakalnėj: 
žmogų, medį ir kiekvienų tva 
rinį Ir pats dailininko teptu 
ka* visur atsargiai ir subti
liai pasakoja savo pasauli 
Kartais naiviai, bet visados 
nuoširdžias ir tikrai Tarnotai 
tis atrado tavo tikrų pašauki 
mų po daugelio metų Tada, 
kai pradėjo haudies lupomis 
pasakoti mūsų pasaulį. Ir 
mu* pačius Ir save. žemę ir 
žmogų

HessnšuM Nagys.

^Trljos Z)V-V/Y//VP\06
VERA D R GUMBAS

TILVYTIS APIE SAVE

Vidur giedrio*, gražios dienos 
Be patogumų, lovo* ir žmonos, 
Vaišingų kolūkiečių numylėtas 
Užmigo vienas įžymus poetas. 
. . . Praeivi! Tu nenusimink dėl to, 
Jisai, tikrčmsiai. prisikels rytoj 
Ir stos į darbų kaip arklys ar jautis. 
Ji* semiasi jėgų ii savo liaudies.

TILVYTIS APIE SOVIETINĘ SANTVARKĄ
DtdrLu* prieštaravimo* slepia valdymo aparatas: 
Rastounka* pemijo* laukia, o viri įninkąs — krato*.

TILVYČIO MALDA

Viešpatie, šaukiu Tave didžiu balsu. . . 
Ga.bmau Stalinų kol pailsau. 
Kai Nikita jį nuvertino visai, 
Nikitos čia atėjo pakus*. . . 
ir kuitla* keitė kulti} nejučia.
Jau nėr Nikitos, Brcžniova* jau čia. . , 
Kas bu* toliau, vienai Dievas žino. 
Kultu* gi garbint man jau trūksta nnegenyno. 
Viešpatie, šaukiuosi pirmų kartų. 

Be Luito garbinimo gyvenimą* apkarto. . .

PABANDYK... PATARIMAS

Septynmeti* Mocartas kon 
cenavo Frankfurte prie Mai
no. Prie jo priėjo keturioli
ka* metų berniukas

— Nuostabiai skambint I 
— pasakė jis — Aš niekada 
taip neišmokčiau.

— O kodėl gi nei Juk tu 
jau didelis. Pabandyk, o jei 
gu nesisek* pradėk rašyti gai 
das

— Taip, aš rašau. . . eiles.
Rašyti eiles, tur būt, 

dar sunkiau nei muzikų tar
ti!

—. Ne. visiškai lengva. P* 
bandyk.

Volfgango Mocarto pašne
kovas buvo jaunasis Johanas 
Volfgangas Gėtė.

ŽEMAITIŠKA LOGIKA
Apie žemaičiu* sukurta ne 

maža visokių anekdotų, tur 
būt pačių žemaičių, nes ka* 
gi geriau gali pažinti juo*, 
kaip ne jit paty*.

Mokytojas, pa*ivaikščioda 
mas laisvalaikio valandėle, pa 
stebėjo verkianti žemaitukų 
piemenukų ir. norėdama* jį 
nuraminti, užkalbino saky
damas:

—-• Tai. vaikeli, verki.. .
—- O tu manai, kad aš dai

nuoju?!..
lai ko gi tu verki? Gal 

vilkas avį nunešė?
— O tu manai, kad atne

šė I..
Mokytoja* pyktelėjo dėl to 

kių atsiliepimų i jo norimų 
pareikšti paguodų, ir jam jau 
piktokai sako:

—- Tai blogai. Gausi dir
žų. . .

— O tu manai, kad saldai
nių gausiui..

Mokytoja* su apmaudu nu 
ėjo, palikę* vaikų.

f: K
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Seras Morisas pasiskundė 
žymiam anglų rašytojui Os
karui Vaildui:

— Laikraščiai nieko nera
šo apie mano poezijų! Tai są
mokslą*. tikra* nutylėjimo sų 
■noksiąs. .. Ka* man daryti. 
Oskarai?

— Prisijunkite prie sąmo
kslininkų, — atsakė O. V«i-

KUNIGAS IR PIEMUO
Kartų kleboną* beg ūžda

mas iš vieno parapijiečio, ku
ris jį apdovanojo gražiais di
deliai* obuoliai*, pamatė ber 
niūkų ir, norėdama* padaryti 
jam malonumų. pasikvietė 
prie vežimo. Rodydama* vai
kui didįjį, gražų obuolį, kle
boną* sako:

— Pasakyk, vaikuti, kur 
yra Dievas, tai tau duosiu ši 
tų obuolį.

Piemuo. įsižiūrėję* į obuo
lį. klebonui atsakė:

— O tu man pasakyk, kur 
nėra Dievo, tai aš tau ouosiu 
du tokius obuoliu*. ..

Klebonas į ginčų su pieme
niu nesileido, bet obuolį jam > 
atidavė, pastebėję*:

— Tu teisu*, vaikeli, todėl 
tau obuoly* priklauso.. .

POETO B0KSTAV1MA1
Kai baigėsi spektakli*, ku 

name vyriausių vaidmenį at
liko nedidelių gabumų artis
tė, keli jauni pienburniai gar 
*iai jai plojo. Paskui jie ėmė 
kabinėti* prie Puškino, kuri* 
gana abejingai žiūrėjo į paai j 
rodžiusių artistę. Išvesta* iš 
kantrybės, poetą* pasakė

— Ponai, kiekviena* jūsų 
vertas skanumu* antausio. T* J 
čiau bijau, kad Ši negabi as
menybė juo* palaiky* aplo
dismentai*.

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
6.

III. SUOLIS
Jonas, gulėdama* ant solo*, primerktomis akinu* žiūrėjo 

i kacobsno draugų Liucijų. Liucijus miegojo siauroje su išrai
tytai* galais lovoje, jo ranka buvo nukarusi ir vos nesiekė 
grindų, plaukai išsidraikę.

Klapsėjo laikrodi* Joną* užmerkė aki*. j*iklau»ė į kam 
bario tylų kažkur tnnktch dury*, tik-tak. tik tak per šių tylų 
žingsosuoja laikrodžio švytuoklė.

Gers atostogų dienomis. (Rytai* gali ilgiau pailsėti nuo 
įtonpuno. kur** graužė per visų sesijų. Atsibudę* žiūri į *p 
Šarmoju*} langų, išrašytų (vairiausiai* stebuklai*, rausvmamų 
vėlyvo saulėtekio žaros. Kambar yje tylu. Šilta — ir nejučio- 
tms iškyla prieš aks* daugybė prabėgusio gyvenimo vai rd ų

. -įvaikystėje tėvą* Jonui plauku* kirpdavo paw klupdęs 
p«*rUs* save Ant peties gulėdavo sunki jo ranka .

.. Ptassdėju» kolcktyvisscijai. tėvas dažnai pareidavo 
naeuo girta*, numesdavo j viduraslį sermėgų ir šaukdavo

.Boba* Barščių!**
Motm* pastatydavo ant stalo molinį dubeny pakeldavo 

nuo grindų sermėgų *r atsisėsdavo kambario kampe
Vsenų pavasario vakarų Jonas susikirto su tėvu, ne* mo

tina. kamuojama rūpesčių. netŠkentė *r priėjo prie Metam 
tin tarUsu* vyro:

.Jeronimai’ Valgyt neturėsim ta... Tu girtas ir gir
ta*...

Tėvą* numetė Šaukštų
..Netkalyk! Koltare tl vieno katilo pašers, o vytu* nuo 

bobų atsfar* — kombamaia ri*kų darys Džiauki* dabar ir
O

Jonas, snt palangė* ruošdami* pamoks*, matė, kaip mo 

tina pagriebė nuo stalu dubeni.
..Ėsti neduosiu, kol gersi I"
Tėvas lyg išdblaivę* stryktelėjo m»o «nota.
..Kalė tu!" — Šaukė klerkiančiu batai ir. lipdamas ant 

kojų atatupsta besitraukiančiai motinai, rėžė i dubeni šukės 
ištiško ant grindų. Tėvo veidą* iš įsiutimo pamėlo Ji* pa
griebė motinų ui kasų ir pradėjo tampyti Jonas prišokę* at
stūmė tėvų:

„Kai mane užmuši, mamų mušk!“
Akimirkų stovėjo sūnus priešas* tėvų Jonas — įMtcm 

pęs, nežinodama* kų daryti, tęva* — pabalinęs aki* ir vėl ap 
imtas (Šėlimo priepuolio. Ji* šoko prie motinas bet atūtrcn- 
kė į Jonų Tarsi apduję* smogė abiem kumščiai* sūnui j krū
tinę Jonas pakėlė ranka*, lyg norėdama* stverti tėvų glėbta, 
bet ir vėl bejėgiškai jas nuleido — priešais p Movėjo n* ta* 
kita*, o tikras tėvas

Dar keli smūgiai nubloškė Jonų pne krotmes Kažkas 
trakštelėjo krūtinėje Jonas, atgavę* sųme-or sudejavo ir. 
nieko negalvodamas, šoko prie tėvo, bet Ša* Movėjo vidur saly 
sukumpę* ir žiūrėjo į grindta Motinos tamtarr netavo. j». 
matyt, nubėgo pa* sesei} Jonas apusuta w akėjo.

Prie namų jis sutiko tetų Pranutę. motinos m*c*». Ta
ta gyveno molinėj bakūžėj Vi*as jos turtą* tavo ožka Va 
saių ji grybaudavo, uogaudavo, ravėdavo daržus, o Lemų 
verpdavo Ne motinų. © Pranutę prtamena J«m» iš pirmų 
;.ų vaikystė* dienų Motina neatitiesdarvo *sor*r«» iautanae. 
neturėdavo Uita lepinti sūnaus, o Pranutė j* vatandavo mė
lynių uogiene, gautu už verpimą medum*

... Tėvą* nenurimo P» kelių damų j** v*) bandė mušti 
Motinų Joną* nebeavarstydama* *t*ėzė g u nuarurdė ant ta
vo*. Pajutę* sūnau* XC4. tėvaa nebešoko prieš j|. Išgėrę* 
ji* keikdavo sūnų tr žmonų, masljrdavo «u dumbta* Dievų ir 
velnių, bet rankos nebe keldavo

Janas neturėjo nė vieno draugo, kuri* butų Žtaoję* jo 
namų pragarų Anksčiau už kitu* *av» všencnečnr* oubren 
do. Niekas nematė, ta* dedasi šio udhkšspyrtmta. gnūsota me 
kinio širdy.

Kartai* Joną* pavydėdavo draugams jų nerūpestingo 
džiaugsmo. Kad jis taip galėtų! Mokytoja* kalbėdavo apie 
Jonų, taip apie sųžmingų, daug žadantį mokinį, o klasės drau- 
gai ji s-adindavo klikų. Be mokytojų, niekas nepasigesdavo, 
jeigu Jonas neateidavo į klasę. Nei mėgiamas, nei nekenčia
mas, nuolat kų nors skaitydama*. Jonas baigė mokyklų. Atva 
Žievę* į Institutų, ji* visomis jėgoml* kibo į mokslų. Jau po 
pirmo semestro apie jj kalbėjo kaip apie labai gerų studentų. 
Dvejus metu* ji* išgyveno bendrabutyje. Bendrabučio triukš 
mas. draugų išdaigos tiek įkyrėjo, kad ji* nusprendė jirškotis 
kambario.

Tuo metu Jono bendrakursis Liucijų* StrataviČiu* pa
siūlė ap* gyvenu drauge. Jonas mielu noru sutiko ir tuojau 
persikėlė Vėliau net savotiškai susidraugavo.

Liucijus tavo „laisvas studentas". Jis tik retkarčiais te
užklysdavo | auditorijas. Studentam* nu*iobdo ji krtukuoti, 
o jam aiškintis, tad pagaliau paliko Liucijų ramybėje.

Kartų Jonas, atsitiktinai patekęs į literatų būrelio 
sutrinkimų pamatė Stasę. Ji stovėjo prie dėstytojo staliu
ko ir skaitė rilėraštį

Jonas nejučiom pagalvojo: „Kaip ligi šiol aš nemačiau 
jos tokio* gražio*?•“ . t

šiandien dvyliktų valandų vėl pamatys Stasę. Visų 
dienų j.talet* mi ja. Jau dešimta. . . tvaikas keltis.

Jonas liuoktelėjo iŠ lovos. Greit nusiprausė, užvalgė Ir, 
apsivilkę* treningų, išėjo i Institutų.

PBtsfcė šalta viduržiemio saulė. Gatvė* pakraščiai*, vie
na* kitų pralenkdami, nekreipdami dėmesio į važiuojančias 
mašina*, lėkė pačiūžomis vaikai. Skubėjo žmonės paraudu
siai* veidai*, apšarmojutiomi* apikaklėmi* ir antakiai*. Kiek
viena* praeivi* Jonui šiandien kažkodėl atrodė daug malo- .y; 
nrsm*. rdome*nis .

Patrėmę* Institute stipendijų, ji* nuėjo pa* Stasę lam
am* laiptų aikštelė* kairėje pusėje pasibeldė į siauras dureles.

— Prašau... — išgirdo pažįstamų balsų.
Bu* daugiau. - s
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BOKIME SVEIKI
LĖTINIS 

OSTEOMIELITAS

AVOiVT^REAL
Lėtinis osteomielitas yra 

lėtas kaulų ir kaulų smegenų 
uždegimas, kurį sukelia ten 
patekusios bakterijos. Ne vi
suomet į kaulą ir j jo smege
nis patekusios bakterijos su
kelia uždegimą. Dažnai užde
gimas nugali patekusią infek 
ciją ir ją sunaikina. Uždegi
mas kauluose išsivysto, su
mažėjus audinių atsparumui. 
Bendrą organizmo ir vietinį 
kaulų audinių atsparumą ma 
žiną nepakankama mityba, vi 
taminų stoka, peršalimas, ka 
ulų sumušimas, persirgtos in 
fekcinės ligos ir kitokios prie 
žastys. i 1

Sergant lėtiniu osteomieli- 
tu, kaulinis audinys vieto
mis apmiršta, pasidaro negy
vas. Organizmas nuo negyvų 
kaulo salelių atsiriboja ir pra 
deda tuos negyvus kaulo ga
baliukus tirpdyti. Sutirpdy
to kaulo vietoje auga naujas 
kaulas.

Mažesnius negyvo kaulo 
gabaliukus organizmas visiš
kai ištirpdo, ir jų vietoje už
auga kaulas. Bet didesni ne
gyvo kaulo gabaliukai neiš
tirpsta. Tarp jų ir sveiko kau 
lo susirenka pūliai, kurie daž 
nai prasiveržia per minkštuo
sius audinius ir odą į išorę. 
Tada atsidaro pūliuojančios 
angos — fistulos, per kurias 
sunkiasi pūliai ir su jais kar
tais išeina negyvo kaulo ga
baliukai. Kada negyvo kaulo

gabaliukai išeina, pūliavimas 
liejasi, ir fistulos užgyja.

Jeigu nesveikame kaule bū 
tų tik vienas negyvo kaulo ži 
dinys, tai, organizmui jį pa
šalinus arba ištirpdžius, fis
tula užgytų, ir ligonis pasveik 
tų. Bet lėtiniam osteomieli- 
tui būdinga tai, kad kaule 
yra daug ir nevienodo- am
žiaus židinių. Todėl neretai 
vienam židiniui išpūliavus, po 
kurio laiko atsiranda kitas. 
O kartais didesni negyvo kau 
lo gabaliukai neištirpsta ir 
per fistulas neišeina. Tada 
pūliavimas trunka visą laiką.

Ilgalaikis pūliavimas nuodi 
ja organizmą ir pirmiausia pa 
kenkia inkstams. Todėl negy 
vus kaulo gabaliukus reikia 
išimti ir kaulą išvalyti ope
ruojant. Neretai ligonius rei
kia operuoti kelis ar net ke
liolika kartų, kol pagaliau 
kaulas visiškai išsivalo-. Mat, 
operacijos metu galima paša 
linti tik negyvą kaulą, o tų 
kaulo dalių, kurios dar nėra 
žuvusios, atskirti negalima.

Be chirurginio gydymo, 
reikia taikyti ir bendrą orga
nizmą stiprinanti gydymą. 
Vaistai parenkami tokie, ku
riems bakterijos jautrios. De 
rinant chirurginį gydymą su 
vaistais, osteomielitas pagy
domas. Tik dažnai reikia il
gai gydytis, keletą kartų va
lant kaulą.

Doc. A. Pronckus.

Skelbimas nr. 4.

Dievo 
karalyste

Tęsinys.

JĖZUS PASAULIO TEISĖJAS

Kitas titulas, kurį Šventasis 
Raštas priskaito Jėzui yra „Tei
sėjas“. Eidamas teisėjo pareigas 
Jėzus taip pat bus ir žmonių lai
mintojas. Psalmistas rašė apie Je 
zų, sakydamas: „Jis darys tautos 
beturčiams teisybę ir gelbės be
turčių vaikus ir sutriuškins pri
spaudėją“. (Psa. 72;4). Didysis 
žmonių prispaudėjas visais am - 
žiais buvo šėtonas, velnias. Jis 
pavergė sau žmonių protus suve
džiodamas ir neleisdamas jiems 
pažinti ir tarnauti tikrąjam Die
vui, nes Jo pažinimas ir tarnavi
mas Jam tinkamo būdu reiškia 
amžinąjį gyvenimą.

Tradicijos keliu atėję nesusi
pratimai apie teismo dieną, pa
kenkė daugeliui teisingai įvertin
ti Jėzų kaip didį visos žmonijos 
Teisėją. Kuomet reikia laukti teis 
mo dienos kaip palaiminimo lai
ko, žmonės šiurpulingai mano, 
kad tai bus laikas pasmerkimo

kone kiekvieno žmogaus. Tikry
bėje tūkstantis metų, kuomet Jė
zus „teis pasaulį teisybėje“, bus 
laikas kuriuo palaiminimai bus 
siūlomi visiems. — Ap. Darbai 17 
:31.

Kuomet mūsų pirmieji gimdyto 
jai nusikalto prieš Dievo įstaty
mą, jie užsitraukė ant savęs ir vi 
sos savo ainijos mirties pasmer
kimą; bet Jėzaus mirtis kaip At
pirkėjo, patiekė kelią išsigelbėji
mui iš šito pasmerkimo. Jėzaus 
mirties nuopelnai bus gaunami 
tik tikėjimu į jo išlietąjį kraują ir 
paklusnumu Devo valiai. Bet 
Povilas stato šitokį klausimą: „O 
kaip jie tikės į tą, apie kurį ne
girdėjo?” (Rim. 10:14). Nedaug 
kas iki šiol yra girdėję apie Jėzų 
teisingai ir suprantamai, taip kad 
galėtų tikėti į jį. Todėl Šventasis 
Raštas parodo kad toki progą jie 
turės būsimoje teismo dienoje.

Todėl minėtoji teismo diena 
bus laikas žmonių švietimo. Povi 
las, kalbėdamas į Atėniečius, pri
siminė apie „nežinojimo laikus“, 
palygindamas juos su Dievo pa
skirtą dieną, kurioje Jis „teis že
mės skritulį teisingai peš Vyrą, 
kurį paskyrė”. Dievo paskirtasis 
Vyras yra Jėzus Kristus teisinga 
sis. (Ap. Darb. 17:31). Tuomet 
bus „paskirtasis laikas", kuriuo 
bus „liudijama“ visai pasaulio 
žmonijai, kad Jėzus atpirko ją sa

ŠV. KAZIMIERO 
VYRŲ CHORAS

savo ruošiamam koncertui - 
- vakarienei bilietus jau išpar 
davė ir daugiau jų neturi par 
duoti, nes salėje nėra dau- 
gau vietų. Choras repetuoja 
dainas, o šeimininkės ruošia 
vakarienę. Koncertas ir vaka 
rienė žada būti labai geri, 
nes ir pasiruošimas vyksta 
jau nuo pat vasaros. Vaka
rienei kalakutų paaukojo Ka 
zys Lukas iš savo farmos. Ki 
tus patiekalus ruošia geros 
šeimininkės. Koncertą gi re
petuoja muzikas J. Skynus, 
parapijos vargonininkas.

VIEŠNIA IŠ 
ČIKAGOS

Gailestingoji sesuo Lionė' 
Bieliauskaitė, anksčiau gyve
nusi Toronte, persikėlusi pa
stoviai gyventi j Čikagą, ap
lankė ne tiktai Torontą, bet 
ir savo bičiulius Montrealyje, 
kur viešėjo pp. Otto šeimoje. 
Šios viešnagės proga p-lė 
Bieliauskaitė apsilankė NL 
redakcijoje, kuriai įteikė 20 
dol. Mašinų fondui ir prenu
meratai 5 dol. Nuoširdžiai dė 
kojame viešniai iš Čikagos.
N. P. MARIJOS SESERŲ

rėmėjų būrelio valdyba turė
jo pasitarimą bazaro, įvyks
tančio lapkričio mėn. 15 d., 
reikalais. Valdyba dar buvo 
papildyta ir ją sudaro: V. Bu 
zienė, B. Buzas, J. Dalman- 
tas, G. Čapkauskienė, J. La- 
dyga, G. Montvilienė, I. Rim 
kevičienė, V. Ottienė, A. 
Ūsienė, G. Zabieliauskienė, 
A. Zubienė, V. Zubas. Būre
lio valdybos pirm. A. Zubie
nė. Bazarui energingai ren
giamasi ir jis žada būti tur
tingas ir gražus.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Praėjusio sekmadie
nio rinkliava — 223.50.

— Dar kartą prašome, 
kad tėvai kaip galima grei
čiau užregistruotų vaikus, ku 
rie ateinantį pavasarį norės ei 
ti pirmos komunijos. Jeigu da 
bar nebus užregistruoti, ne
bus priimami pirmąjai komu
nijai. Registruoti galima pas 
seseles arba parapijoje.
• Z. O. Tamošauskai, nuola
tiniai NL skaitytojai, persike 
lė pastoviam gyvenimui į Ka 
liforniją, JAV.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Rytinės Montrealio dalies 
lietuviams primename, kad 
nuo lapkričio mėn. 1 d. Rose- 
monto ,Lito“ skyrius, be įp
rastų valandųL veiks dar ir 
pirmadieniais nuo 7—9 vai. 
vakaro. Tačiau nuo tos pa
čios datos nebus „Lito” ope
racijų sekmadieniais prie Šv. 
Kazimiero parapijos salės.

Aušros Vartų parapijos
„Lito“ skyrius nuo šio laiko, 
dienos metu, bus atidarytas 
ir penktadieniais. Taigi kasos 
operacijos nuo 10 iki 1 vai. 
bus kasdien, išskyrus pirma
dienius ir šeštadienius. Sek
madieninės ir vakarinės va
landos lieka tos pačios.

Visiems Montrealio 
lietuviams,

dar nesantiems „Lito“ na
riais, šią savaitę bus išsiun
tinėtas „Lito“ informacinis 
laiškas. Labai kviečiame vi
sus palyginti „Lito“ ir kitų 
bankų teikiamas sąlygas tau- 
pytojams ir skolininkams. 
Sprendimą padarykite patys.

Norintieji perkelti 
santaupas į „Litą“,

tatai gali padaryti per visą 
šio mėnesio paskutinę savai
tę ir per visą pirmąją lapkri
čio mėn. savaitę, nenustoda
mi palūkanų dabartiniuose sa 
vo bankuose, kurie jas prira
šo spalio mėn. 30 d.

TAUTOS FONDO
Montrealio skyriaus valdyba, 
tęsdama aukų rinkimą Lietu
vos laisvinimo reikalams, pra 
šo visų, geros valios lietuvių, 
savo auką įteikti artimiausiu 
laiku, šiems aukas renkantie
ms asmenims: Pp. Peleckui, 
L. Giriniui, Jz. Lukoševičiui 
ir K. Otto.

Aukokime šiam svarbiam 
reikalui pagal išgales, bet au 
kokime visi!
G A. Simijonas, neseniai tu
rėjęs su žmona 10-ties metų 
vedybinių sukaktuvių staig
meną, kuri praėjo labai gra
žiai, lankėsi NL redakcijoje 
ir sutvarkė savo reikalus.
O Ponai Gonaičiai, gyvenę 
Laurynijos kalnuose, dabar 
persikėlė į Verdūną. Ta pro
ga p. Genaitienė atsilankė N. 
L. redakcijoje ir pakeitė laik 
raščio adresą.

PADĖKOS
PADĖKOS ŽODIS

Šiuomi norime išreikšti šir 
dingiausią padėką mūsų mie
liems giminėms ir visiems 
draugams ir draugėms: T. E. 
Kazakevičiams, J. B. Šulmist 
rams, K. H. Radeckams, mie 
lai dukrelei ir žentui V. A. 
Giviams už visai netikėtai su 
rengtą mums 10 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvių 
staigmeną. Dar kartą ačiū vi 
siems ir visoms viešnioms ir 
svečiams už tokį skaitlingą at 
silankymą, už suteiktus ma
lonius jubiliejinius linkėji
mus ir vertingas dovanas, 
taip pat už atskiras dovanas 
nuo visų giminių dukrelei ir 
žentui V. A. Giviams, anū
kams Richardui ir Lenerdui 
Giviams, už rožių buketą se
selei M. Arlauskaitei, už do
vaną krikšto sūnui ir krikšto 
dukteriai A. V. Kizerskiams, 
ir visoms ir visiems šeiminin 
kėms ir šeimininkams už pa
vaišinimą mūsų skaniais val
giais ir gėrimais. Ačiū visie
ms už jūsų malonų atsilanky 
mą.

Ši staigmena mums niekad 
neišdils iš atminties.

A. M. Slmijonai.
LaSalle, Que.

ATSIŲTA PAMINĖTI
Aleksandras Merkelis. „An 

tanas Smetona“. Jo visuome
ninė, kultūrinė ir politinė 
veikla. Amerikos lietuvių tau 
tinės sąjungos leidinys. 1964. 
New York, N. Y. 740 pusla
pių. Kaina ir gavimo vieta 
nepažymėta.

Leidinys labai gražiai atro 
do. Iliustruotas. Impozantiš
kas.
® Rašytojas dramaturgas 
Kazys Saja, kurio veikalą 
„Saulė ir stulpas” pastatė 
dramos teatras Vilniuje, bu
vo išvykęs ekskursijon į Ju
goslaviją.
® Balfas puikiai atliko 20 
metų seimą New Yorke, su 
banketu New York viešbuty 
ir užbaigė Diagnozės vaidini
mu Apreiškimo parapijos sa
lėje sekmadienį.
® New York, kaip ir visa 
Amerika ruošiasi rinkimam, 
vien New Yorke jau nupirk
tos 5500 balsavimui mašinų. 
© Pasaulinė paroda New 
Yorke, vykusi nuo balandžio

JEI TURITE

REUMATINIUS
SKAUSMUS

Niujorko valstijoje, Syracuse 
mieste, išrastas naujas prepa
ratas naudotis namuose, ir 
tūkstančiai, ku.ie kenčia nuo 
reumatizmo Kanadoje, Jung
tinėse Amerikos valstybėse ir 
kituose kraštuose, sako, kad 
jis yra labai naudingas. Dau
gelis pranešė, kad pajuto pa
lengvėjimą panaudojus šį pre 

paratą tik kelias dienas.
Mr. Delano rašo: „Padėti 
kenčiantiems, jei dar nesate 
išmėginę mano metodo, mie
lu noru atsiųsime jums pilno 
dydžio 90 centų vertės dėžutę 
už žemą kainą. Jokių kitų įsi
pareigojimų. Šis mėginimas 

turėtų padėti jums“.
Jei jums nepadėtų, kaip dau
guma yra tvirtinę, kad jiems 
padėjo, vistiek būsite tikrai 
patenkinti. Iškepkite šį skel
bimą ir kartu su savo pavar
de bei adresu, pridėję 25 cen
tus už bandomąją siuntą, pa

siųskite šiuo adresu: 
THE DELANO CO. LTD. 
417 St. Peter St. Room 28.

Montreal, Que.
DELANO JAU YRA DAUG 
ATSIEKĘS REUMATIZMO 
SKAUSMŲ SUMAŽINIMO 

SRITYJE
Pastaba: Tai atviras Ir sąžiningas 

pasiūlymas, kuriuo turėtų su
sidomėti visi turį reumatiz
mo skausmus.

mėnesio, uždaryta spalio 18 
dieną iki kitų metų balandžio 
mėn. Ją aplankė šiais metais 
33 milijonai žmonių.
• Lonė Juodytė New Yorke 
turėjo puikų rečitalį town 
hall, dabar pasirodo per radio 
bei TV.

vo mirtimi. — 1 Tim. 2:4-6.
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

į M. MAČIUKAS
$ s

I
* VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ $

SIUVĖJAS 1
K

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS | 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. v

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.

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

KULTŪRINĖ KRON. ..
Atkelta iš 4-to psl.

cūzijoje, USA,. Paroda atida
ryta nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro.
• Dramos teatro fojė Vilnių 
je, Klaipėdos dramos teatro 
gastrolių metu buvo išstaty
tas dailininkės Aldonos Sk: 
rutytės graviūros.

I l-įį., J." 1 Jį—■ Jį _ M ‘JC ■ ■ JĮ.I » I ■ Jgc

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. Tek RI: 4-6940. 
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| BALTIC WOODWORK CO. | 
| DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAL £ 
& IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. p

I K. KIAUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.

>■ Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. »
| 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.

I JOE’S BUTCHERY & GROCERY 1 

I'' J. L A U R I N A I T I S |

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. X
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ | 

DEŠRŲ GAMYBOJE. |
VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. A 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X

DALIS. |
C 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7’. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d 
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

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.-

A. NOKKELIUNAS
g Commisioner of the Superior Court of Montreal » 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

6G95—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) S 
$ Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. w

i ME 7-6727 įi

I DE LUXE CLEANERS I

S
Sav. P. RUTKAUSKAS jį

117—6th Avenue, Lachineu §

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- g
£ Insuliacija, Ten ■ Test, Masonite, statybinis popietis. 
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STASIO GAILEVIČIAUS 
pagerbimas jo 35 metų muzi
kinės veiklos ir 60 metų gim 
tadienio proga įvyksta lap
kričio mėn. 14 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Bus įdomi 
meninė programa, puikios vai 
šės. Prašomi kvietimus įsigy 
ti iš anksto „Dainos“ krautu 
vėje (3 Roncesvalles, pas 
I. R. Simanavičių), pas para
pijos spaudos kioskų laikyto
jus ir platintojus: O. Indre- 
lienę, HU 5-2357, ir A. Jokū 
baitį, RU 7-6082.

Įėjimas suaugusiems $5 as 
meniui, studentams —■ $3 as 
meniui.

Rengimo Komitetas.
ONTARIO UNIVERSITE

TŲ UŽTENKA
Ontario provincijos min. 

pirm. J. Robarts, dalyvavęs 
„Laurentian Universitety“ 
atidaryme Sudbury, pareiškė, 
kad' provincijos vyriausybė 
nesiruošia tuo tarpu steigti 
daugiau universitetų, bet su
sirūpinusi, kad mokslinis jų 
lygis būtų tinkamoje aukštu
moje.

Šiemet provincijoje naujai 
pradėjo veikti 3 universitetai: 
„Laurentian University“ Sud 
būryje, „Trent University“ 
Peterborough ir Brock Uni
versity St. Catharineje.
PARAPIJOS NAMŲ STA

TYBOS REIKALU
Statyba bus nemaža, ir au 

kų prašysim ir lauksim iš vi
sų. Vis tik, kaip dabar atro
do, ši statyba bus populiari, 
nes dauguma žmonių, ypatin 
gai tie, kurie domisi organiza 
cine veikla, labai gerai žino, 
kad mūsų parapijos patalpos 
yra pasidariusios ankštos. Ki 
tais metais šiuo metu galėsi
me lengviau atsikvėpti!.. At
einančio mėnesio pradžioje au 
kų reikalu visus pasieks spe- 

laiškas. Šiuo metu, 
nors vajus dar praktiškai ne
pradėtas, vis tik aukos jau 
plaukia. Iki šiol statybai jau 
paaukota virš $1,000. Pasku
tinėmis dienomis aukojo: $ 
120 — V. ir B. Endzeliai; $ 
100 — M. ir S. Petruliai; $ 
25 — dr. A. Matukas; $20
— J. ir Pr. Barakauskai; $10
— A. ir I. Gurevičiai, P. I. 
Reginai.

SPECIALUS „PARAMOS” 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kredito Koopera 
tyvo „Paramos” valdyba šau 
kia specialų visuotinį narių 
susirinkimą š. m. lapkričio m. 
1 dieną, 3 vai. po pietų Uk
rainiečių Kultūrinio Centro 
salėje, 83 Christie Street 
(ten pat, kur buvo praeitas 
susirinkimas), 
notvarke:
1. Susirinkimo
2. Pranešimai:

a) Valdybos
b) Valdybos Iždininko,
c) Revizoriaus,
d) Priežiūros Komiteto 

Pirmininko,
3. Diskusijos dėl pranešimų,
4. Įstatų papildymas,
5. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba.
AUŠROS ŽINIOS

Krepšinio treniruotės vyks 
ta sekančia tvarka: pirmadie
niais ir trečiadieniais berniu
kams; antradieniais ir ketvir 
tadieniais mergaitėms. 
. Šį ketvirtadienį draugiškom 
rungtynėm atvyksta 3 Hamil 
tono Stefalco mergaičių krep 
šinio komandos. Rungtynių 
pradžia 7.30 vv.

Toronto merg. krepšinio 
lygos rungtynės numatomos 
pradėti spalio 27 d.

Bathurst lyga prasidės lap 
kričio 1 d. Prieš pradedant 
lygos rungtynes vyrų ir jau 
nių komandos turės pora dra 
ugiškų rungtynių.

C. Y. O. lygos rungtynės 
numatytos pradėti už poros 
savaičių.

Toronto C. Y. C. plauky
mo pirmenybės bus lapkričio 
13 ir 20 d. d.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Uždaros savaitgalio reko
lekcijos vyrams bus gruodžio 
11—12 ir 13 dd. Jas ves prel. 
V. Balčiūnas rekolekcijų na- cialus 
muose Marylake, King City.

Rekolekcijos moterims ir 
merginoms bus gruodžio 4— 
5 ir 6 dd. specialiuose reko
lekcijų namuose Mount Ce
nacle, Toronto mieste. Reko
lekcijas ves prel. V. Balčiū
nas.

RUDENS BALIUS
— ŠOKIAI

bus spalio 31 d.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
PAVYKĘS PABALTIEČIŲ MINĖJIMAS

šiai vakarienei įvairiausių vai 
giy.

Minėjimas įvyko plieno dar 
bininkų unijos salėje, kurioje 
jau prieš programos pradžią 
nebuvo sėdimų vietų. Spėja
ma, kad minėjiman buvo su
sirinkę virš 400 žmonių — 
daugiausia pabaltiečių, šiek 
tiek vietinių kanadiečių, o pa 
tys žymiausi svečiai buvo mū 
sų miesto federalinio parla
mento narys George Nixon, 
Ontario provincijos prokuro
ras Arthur Wishart, miesto 
policijos vadas ir, be eilės vi- 

svečių 1 sų kitų miesto įžymybių, pa
grindinis minėjimo kalbėto
jas estas llmar Heinsoo, ku
rį šia proga iš Toronto' pri
siuntė pabaltiečių federacija. 

Nors ir bešališku būnant 
tenka pripažinti, kad pačios 
įspūdingiausios meninės pro
gramos dalys buvo tos, ku
rias išpildė lietuviai. Labai įs 
pudingai pasirodė A. Albrech

Spalio 17 d. mūsų miesto 
pabaltiečiai bendromis jėgo
mis suruošė 20 metų bolševi
kų okupacijos ir gyvenimo 
tremtyje minėjimą. Bendra
me minėjimui rengti komite
te lietuvius atstovavo ap. vai 
dybos pirmininkas V. Skar- 
žinskas ir vald. sekretorius I. 
Girdzevičius. Mūsų koloniją 
gražiai parėmė kaimyninė 
Sudburio lietuvių kolonija 
tautinių šokių grupe, kankli- 

- ninkėmis ir akordeonistu.
Kartu su programoje dalyvau 
jaučiais Sudburio lietuviais 
atvyko dar ir šiaip 
(apie 50 žmonių), o todėl pa 
grindinis svečių priėmimo pu 
nktas p. p. Vanagų namuose 
buvo labai gyvas. Ap. valdy
ba iš anksto apklausinėjo mū 
sų tautiečius, kiek kas sve
čių gali priimti nakvynei, o 
mūsų darbščiosios šeiminin
kės iš anksto įsipareigojo pa
gaminti po minėjimo įvyku-

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

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

Už depozitus „Parama" moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7 % %.

Už paskolas ir — morgičius — 6% %. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: '

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

NEPRIKL AUSOMA LIETUVA

Canada
Savings 
Bonds

Lengva nupirkti
GALITE KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PIRKTI GRYNAIS PINIGAIS 
IŠSIMOKĖTINAI.PIRKITE JUOS DARBOVIETĖJE PAGAL ALGOS TAUPYMO PLANĄ 
BANKUOSE, PAS OFICIALIUS INVESTAVIMO AGENTUS , BIRŽOS TARPININKUS, 
PASITIKĖJIMO AR PASKOLŲ BENDROVĖSE.

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

ARBA DALIMIS
ARBA

S L M

r
* '«Į: v irJ-.

Lengva iškeisti į pinigus
GALITE KIEKVIENU METU KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PARDUOTI 
NOMINALINĘ VERTĘ IR DAR GAUTI PRISIDĖJUSIAS PALŪKANAS. KAI JUMS 
PINIGŲ, UŽPILDYKITE LAKŠTŲ IŠPIRKIMO FORMĄ IR PRISTATYKITE SAVO 
PINIGAI BUS TUOJ PAT IŠMOKĖTI.

Patartina laikyti
JŪS GAUSITE Už KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PALŪKANAS KIEKVIENŲ METŲ 
PIRMĄJĄ LAPKRIČIO DIENĄ po 4%% 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.

Kiekvienas turi kam nors taupyti

tienės vedama tautinių šokių 
grupė, kurios pirmoji šokėjų 
pora (Juozas Gasperiūnas ir 
Irena Glizickaitė) ypatingai 
krito į akį žiūrovams.

Akordeonistas p. Kusins- 
kas pasirodė esąs tikrai talen 
ringas, muzikantas, tačiau 
grojant ,,Ety čiornaja“ ne 
tik pabaltiečiai, bet ir vieti
niai kanadiečiai galėjo su
prasti, kad čia jau ne lietu
viškos kilmės produktas...

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Office WA 4-9501
Res. BF3,09'S

Kanklių muzika, tai buvo 
mums visiems kažkas senai 
girdėto ir matyto, o kai ku
riems svečiams, tai labai įs
pūdinga naujiena.

Labai gražiai pasirodė ir 
puikiai savo pareigas įvykdė 
pagrindinė vakaro progra
mos pranešėja tautiniais rū
bais pasipuošusi Danutė Poš 
kūtė, o taip pat ir lietuvių 
grupės salės tvarkdarė irgi 
tautinį kostiumą dėvėjusi Da 
nutė Girdzevičiūtė, kuri vi
sus salėje susirinkusius lietu-

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictoi 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
i 008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

FETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Ros.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.
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JŲUž
PRIREIKIA 
BANKUI.

vius apdalino tautinių spalvų 
ženkleliais. Šių abiejų tauti
niais rūbais pasipuošusių jau 
nuolių didelė nuotrauka, kar
tu su estaite ir latviuke buvo 
patalpinta vietiniame ,.Daily 
Sault Star“.

Tame pačiame dienrašty
je tuojau po minėjimo buvo 
atspausdintas ilgokas straips
nis užvardintas ,,nežinomybė 
yra geriau negu raudonasis 
jungas“ kuriame sutrumpin
tai buvo paduota svečio iš

Toronto I. Heinsoo — kalba 
ir jo nuotrauka kartu su vi
sais trim pabaltiečių pirmi
ninkais. Šis straipsnis, kaip ir 
pati kalba gana sėkmingai 
apibūdino mūsų tėvynės pa
vergėjus, jų klastas ir tiks
lus kartu įspėjant laisvąjį pa
saulį apie nuolat gresiantį pa 
laidojimo pavojų. Tarp kit
ko, kalbėtojas pareiškė dide
lį nusistebėjimą, kad kai vis 
didesnis atsilikusių pasaulio

Nukelta į 7-tą psl.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimai as:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y. f
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HAMI®LTON
LIŪDNA ŽINIA IŠ LIETUVOS BROLIAMS 

SAKAVIČIAMS

Spalio 9 d. Vincas Sakas- 
-Sakavičius gavo iš Lietuvos 
telegramą, kuri pranešė, kad 
spalio 7 d. staiga mirė jo bro 
lis, Pajevonio klebonas, ku
nigas Benjaminas Sakavi
čius

A. a. kun. Benjaminas gi
mė 1911 m. Radziškių k., San 
grūdos vai. Mokėsi Marijo
nų gimnazijoje, Marijampo
lėje ir Seinų ,,Žiburio“ g-jo- 
je Lazdijuose. 1934 m. baigė 
Vilkaviškio kunigų seminari
ją ir įšventintas kunigu. 
1944 m., artėjant rytų fron
tui, pradžioje su broliais pa
judėjo į Vakarus, bet vėliau 
pakeitė nuomonę ir pasiliko 
tėviškėje, kad padėtų tėvams 
ir visų brolių mylimai sese
riai Onutei. Stalinmečio te
rorui siaučiant, buvo ištrem
tas į Sibirą, iš kur vėliau grį
žo ir buvo klebonu Gelgaudiš 
kyje, o paskutiniu metu Paje 
vonio parapijoje.

Velionis paliko seserį Onu 
tę Matulevičienę ir brolį Jo
ną Lietuvoje, brolius Vincą 
Hamiltoną, Alfonsą ir Kle
mensą Buffalo, N. Y., ir An
taną Australijoje; pusseseres 
Marytę Baltuškienę, Hespe- 
ler, Ont. ir Zinaidą Šukienę 
Hamiltone.

Liūdi velionies kun. Ben
jamino jo artimieji, bet dar 
labjau liūdi tėvynė Lietuva, 
netekusi tauraus savo sū
naus tiek daug dėl jos išken
tėjusio ir dar pačiame am
žiaus- stiprume iškeliavusio į 
amžinybę.
UŽSISAKYKIME ALYVĄ 
PER LIETUVIŲ NAMUS.

Pranešame maloniam tau
tiečių dėmesiui, kad Liet, Na 
mai, jeigu per juos užsakome 
alyvą savo namų šildymui, 
gauna komiso $15, o vėliau 
kasmet po 5 dol. Šiuo būdu 
rugs. mėn. gauta po 5 dol.

TAUPYK IR SKOLINKIS \
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

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

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

KELIONĖS IR SVAJONĖS. . .

Atkelta iš 3-čio psl.

kiom nesąmonėm sovietija 
juk peni ne tiktai užsienius, 
bet ir savo piliečius. Bet kas 
gali būti sotus tokiu propa
gandiniu penėjimu... Lengva 
taip parašyti, bet padaryti 
jau kitas reikalas. Chruščio
vo jau nėra, bet palikimą ga
vęs iš Stalino, jį taip ir per
davė Brežniovui su Kosygi
nu. Tuo tarpu nematyti jo
kių ženklų, kad jie galėtų 
kaip nors išsikapstyti, kaip 
juodvabalis išsikapsto iš mėš 
lo krūvos.

Gražios Ontario ežero pa
krantės ties Hamiltonu: gi
lios įlankos, aukšti miškais 
apaugę, krantai, žmogaus pa 
puošti naudingais ir reikalin
gais pastatais. Ten toli per 
įlanką matomas aukštas til
tas. Jis, neseniai pastatytas, 
labai sutrumpinęs kelią.

Hamiltonas neįdomus, ste 
bint jį viduje. Bet jis įdomus 
ir gražus iš aukštojo stataus 
kalno skardžiaus. Tegul į Ha 
miltoną lietuviai suvažiuoja 
ne miestu grožėtis. Ir turis
tai į Hamiltoną nevažiuoja 
dėl grožio. Kanadoje Montre 
alis, Quebecas, Vankuveris 

i

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaguoja E. BOREIŠA. 

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

už Pr. Sakalą, K. Gudinską 
ir J. Adomaitį, viso $15.00.

Paprastai lietuviai pripra
tę, kad ar aukas, ar kokią ki 
tą pagelbą lietuviškame dar
be teikia tik tada, kada jų 
asmeniškai prašoma. Jau da 
ugelyje atvejų mes sekame ka 
nadiečiais, tad ir šioje srityje 
neatsilikime nuo jų. Visi, ku 
rie skaitysime šią žinutę ir 
kuriems rūpi Liet. Namai, pa 
dėkime jiems, ypač šiuo me
tu, kada tiek daug anksty- 
besnių LN rėmėjų apleidę. 
Tuojau skambinkime St. Bak 
šiui JA 9-4662 ir užsakyki
me savo namų šildymui aly
vą per Liet. Namus.

Šiuo būdu LN Kultūros 
Fondas iki šiol jau yra ga
vęs apie $4,000.

INTRIGUOJANTI NAUJO
VĖ LIETUVIŠKUOSE 

PARENGIMUOSE.

Liet. Namai Hamiltone 
sausio 15 d. švęs 9 m, sukak
tį. Jai atžymėti vasario 5 d., 
penktadienį, rengiamas vaka
ras gražiausioje Hamiltono 
salėje Fischer Hotel Burgun 
dy Room, kur telpa apie 600 
svečių.

Trumpą programą atliks 
baleto šokėja Milda Pusdeš- 
rytė. Šokiai ir bufetas iki 1 
vai. Šia proga numatomas 
įjungti ir J. T. Kostyk už jo 
didelę pagelbą Liet. Namams, 
pagerbimas.

Bilietai šiam didžiajam L 
N sukaktuviniam baliui bus 
pradėti platinti už poros sa
vaičių ir kainuos po 2 dol. 
Bufetą laikys ne viešbutis, 
bet LN V-ba. Nuoširdi padė
ka p. E. Beržaičiui, kuris ga
vo šią puikią salę už palygin 
ti žemą kainą ir išsirūpino vi 
sas kitas palankiausias sąly
gas!

Sk. St.

ir ypač Kanados kalnai trau
kia turistus. Hamiltonas mu
ms įdomus savo Dienomis ir 
ta tradicija, kurios įsteigimo 
garbė priklauso Hamiltonui. 
O kadangi ir geroje bendruo
menėje, kokia yra Hamilto
no lietuvių kolonijos, vis dėl
to iniciatyvos kūrėjas yra as
muo, tai ir Hamiltone veik
lus ir inciatyvingas Kazys 
Baronas yra Lietuvių Dienų 
iniciatorius, dėl tūlu priežas
čių dabar traukiąsis iš oficia 
liosios viešumos, nors jo veik 
la aiški, ypač gi sporto srity
je, jaunimo klausimų judini
me ir tt.

Gerb. -Pranckūnas Lietu
vių Dienų šeštadienį aprašė 
kaip „skęstantį tango“. Te
gul tai yra konstatavimas fak 
to, ne priekaištas, bet jis bu
vo ir dar daug laiko negalės 
būti pakeistas, nes Hamilto
nas dar neturi ir dar ilgai ne 
turės tokios salės, kurioje ga 
lės sutilpti visi lietuviai, su
važiavę į Lietuvių Dienas. O 
iš kareivinių negalima reika
lauti, kad jos būtų kaip par- 
ketuoti salionai.

Kai kam nepatiko ir „Del

ta” salė. Bet ja galima buvo- 
pasidžiaugti, kad tai pirmą 
kartą po 10-ties metų, kada 
mes pirmą kartą galėjome an 
trąją Lietuvių Dienų dieną su 
rengti savoje, lietuviškoje 
salėje. Tai yra labai geras 
ženklas, žadąs laukiamą atei
tį. Su St. Bakšiu gaivinu vil
tį, kad galų gale Hamiltono 
lietuviai, padedami apylinkių 
lietuvių, vis dėlto savo salę, 
gražią, turės. Ir Prelatas dr. 
Tadarauskas prisispyręs man 
įtikinėjo, kad jis salės staty
bai pritaria ir, kiek tas nuo 
jo priklauso, mielai padės 
jos statybą realizuoti. Ir Jau 
nimo namų salė nebus didelė. 
Ji negalės patenkinti nei to, 
ką dabar patenkino Delta sa
lė. Tat, Jaunimo namų staty
mas Hamiltono. lietuviams sa 
lės klausimo neišsprendžia. 
Lietuvių Namai Hamiltonui 
reikalingi. Miestui augant, 
jie bus pelningi, kaip pav. 
Montrealy Slovakų salė, ku
rią užsisakyti reikia prieš me 
tus laiko.

Hamiltono lietuvių koloni 
ja, nori ar nenori, reikia pa
sidžiaugti nuoširdžiai. Hamil 
tonas turi daug iniciatyvin- 
gų ir veiklių žmonių. Jeigu 
jų tarpe vyksta kai kuri kon
kurencija, tai tiktai todėl, 
kad jie daugumoje visi ver
žiasi į veiklą. To Hamiltono 
kolonijai gali pavydėti kitos 
kolonijos.

O kokio gražaus jaunimo 
Hamiltone! Taip gražiai jis 
susitelkęs į Gyvatarą, Kovą, 
Aukurą, parapijos chorą! Tai 
gi tyriausis pavyzdys visoms 
kolonijoms.

Ir vaišingumu kažin ar 
kas pralenks Hamiltoną, nes 
visi lietuviai mielai kviečia, 
tat negali atspėti, kur galų 
gale patekti, kas tave paims 
į viešnagę. Beveik jau už 
miesto, arba jo pakraštyje p. 
p. Agurkių vila buvo maloni 
ne tiktai šeimininkais ir sve
čiais iš Čikagos (pp. Maldū- 
nai), Toronto (J. Masionis) 
ir kt., bet įdomi ir tuo, kad 
jų motinėlė tiktai prieš kurį 
laiką yra atvykusi iš Lietu
vos, iš Biržų. Graži viešnagė, 
šeimininkų nepaprastas vai
šingumas Lietuvių Dienas Ha 
miltone darė dar malonesnė
mis ir gražesnėmis.

Kur benuvyksi, visur dau
gybė pažįstamų, gerų žmo
nių. Pp. Agurkų kaimynais 
pasirodė buvę montrealiečiai 
pp. šimelaičiai, kurie ten ve
da modernų viščiukų augini

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

© Milling Machine Operators
@ Turret Lathe Operators
@ Radial Drill Operators
© Toolmakers
@ Ingersoll Operators
@ Planer Operators
© Lathe Operators
® Tool esigners
® Vertical and Horizontal
@ Coring Mil! 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.

mo ūkį. Ir norėdamas visų ne 
išstengti suminėti.

Netikėtai, grįžtant į Mont 
realį, teko pasinaudoti visa
da mielo ir paslaugaus visuo
menininko. J. R. Simanavi
čiaus vežimu, drauge su grįž 
tančiu į Torontą komp. St. 
Gailevičium. Kadangi abu 
bendrakeleiviai yra muzikai, 
tai malonu buvo pagvildenti 
ir muzikines problemas. La
bai teko susirūpinti St. Gaile 
vičiaus abejojimais dėl „Var
po“ ateities. Teko labai ir nu 
sistebėti, kad tokia didelė ir 
veikli kolonija, kaip Toronto 
lietuvių, neįstengia sukomp
lektuoti bent 60-ties dalyvių 
choro. Ar gi taip jau daug 
dirbta, kad jau pavargta? 
Kad jau sunku ateiti į repe
ticiją? „Su mažesniu choru, 
— sako dirigentas, — aš ne
dirbsiu”. . .

Aš vis abejojau, nenorėda
mas sutikti, kad „Varpas“ nu 
stotų skambėjęs:
O skambink per amžius 
Sūnums Lietuvos: — 
Tas laisvės nevertas, 
Kas negina jos. . .

Per amžius, jeigu po 10- 
ties metų pasenstama?!.

Man trūko, stigo laiko Ha 
miltone, nes neaplankiau dau 
gelio mielų ir brangių žmo
nių. Iš Hamiltono teko per 
anksti išvykti, nespėjus dau
geliui net rankos paspausti,
o. kai Toronte, dar turėjome 
aplankyti, palydėję į namus,
p. Gailevičių, tai viešbutyje 
jau buvo vėlokai atsirasta.

Bet iš ryto įpratimas pabu 
dino nustatytu laiku. Tuojau 
su kaimynais pp. Jocais susi
siekta dėl grįžimo, bet p. Si
manavičius, kurio įvaireny
bių krautuvę teko aplankyti, 
tuojau nugabeno pas konsu
lus pp. Žmuidzinus, iš kur jau 
nė ne apsidairius pp. Smil- 
gevičiai- žaibo greitumu — į 
Montrealį. Pakeliui išklausė
me dar Puccini operą ,,Turan 
dot“ ir kitokios geros mu
zikos, vis pasikalbėdami mu
zikinėmis temomis.

Graži buvo kelionė, nes pa 
kėlės miškai buvo kaip tiktai 
dar lapoti ir taip gausiai spal 
vingi, kad akių negalima ati
traukti nuo jų grožio ir žais
mo. . .

Baigiant tenka visiems tar 
ti nuoširdžiausis ačiū: Hamil 
tono lietuvių Bendruomenės 
valdybai už sėkmingai gra
žiai suruoštas Lietuvių Die
nas, visiems tautiečiams, kas 
gražiai priėmė, vaišino, ra-

tuotiems už laimingą kelionę 
ir visiems dirbantiems lietu
vių vienybės darbą ir lietu
viškosios gyvybės puoselėji
mą „vardan tos Lietuvos“.

J. Kardelis. 
DŽIŪGAUJA: BATŲ 

KAINA SUMAŽINTA 
3.50 RB.

Ok. Lietuvoje nuo spalio 
1 d. kiek sumažintos kainos 
kai kurioms plataus vartoji
mo prekėms. Pagal prekybos 
ministro pavaduotoją I. Ja- 
siūną („Tiesa“, spalio 3, nr. 
232), Lietuvos gyventojams 
ypač patinka batai panašios į 
odą gumos padais. Tokie ba
tai dabar atpiginti vidutiniš
kai 14,5%. Jei batai anksčiau 
kainavo 17 rublių 80 kap., tai 
dabar už juos tenka mokėti 
14 rb. 1—4 rubliais atpigin
ta moteriška ir vaikiška ava
lynė. Pagal Jasiūną, jau ke
liama liaudies gerovė, o tik 
rovėje tai nežymus kainų su
mažinimas. Ketvirtadalis mė
nesinio vidut. atlyginimo už 
batų porą — sunkiai pakelia
mos išlaidos. Tai kaip tik liu 
dija ne gerovę, bet sunkią pa 
dėtį. E.

SAULT STE MARIE...
Atkelta iš 6 psi. 

tautų skaičius gauna nepri
klausomybę, tuo pačiu laiku 
pamirštama senos dabar pa-. 
vergtos Rytų Europos tau
tos su 100 milionų gyvento
jų, kurios jau yra įrodžiusios 
daugiau negu kad sugeban
čios pačios tvarkytis savo rei 
kalus nepriklausomai. Išvado 
je pati I. Heinsoo kalba ir 
straipsnis „Sault Star“ visai 
patenkinami.

Tačiau to negalima pasa
kyti apie pirmą straipsnį at
spausdintą „Sault Star“ dar 
porą dienų prieš minėjimą. 
Pavyzdžiui, sakoma, kad trys 
baltų tautos turėjo bendrą is
toriją ir per 1900 metų buvo

„Kodėl 
turėčiau | 
statydintis 
namus šią 
žiemą”?
ŠTAI GERAS ATSAKYMAS!

$ 500.00 grynais
GAUSITE 500 GRYNAIS KAIP
PASKATINIMĄ
Norėdama pagelbėti Kanados statybos pramo
nei žiemos metu federalinė vyriausybė vėl ski
ria 500 grynais kaip paskatinimą tiems, kurie 
statysis ar pirks žiemą pastatytus namus ap
sigyvenimui.
KAS YRA ŽIEMĄ STATYTI NAMAI?
Pagal šią programą statyti namai yra tie, ku
rių statybą ligi lapkričio 15 d. yra pažengusi 
netoliau kaip iki pirmo aukšto rėmų ir iki 
1965 m. kovo 31 d. pakankamai užbaigti.
KAIP IR KUR KREIPTIS?
Labai lengva. Pasiimkite prašymų formą tam 
reikalui iš savo Darbo Įstaigos ar Centrinės 
mortgičių korporacijų įstaigos ir ją užpildę 
pasiųskite j artimiausią CMHC įstaigą. Jei no 
rite, jūsų statybininkas gali tai atlikti. Pilna 
informacija apie šią programą yra išspausdin
ta prašymų formose.
VEIKITE TUOJAU
Kreipkitės į savo statybininką L susitarkite, 
kad jums pastatytų namus šią žiemą.
gelbėsite sau gaudami 500 kaip paskatinimą 
ir padėsite Kanados statybos pramonei veikti 
per visą žiemą.
Praėjusią žiemą buvo pagal šią programą pa

statydinta virš 28.000 tokių namų.

DARYKITE DABAR!

PASISTATYDINKITE 

SAU NAMUS 

ŽIEMĄ!

Issued by authority of Hon. Allan J. MacEachen, 
Minister of Labour, Canada.

dominuojamos didesnių kai
mynų, o savo nepriklausomy 
bę yra gavusi per Tautų S- 
gą 1918 metais!!! Jei tas ti
ko latviams ir estams, tai tik 
ne lietuviams, kurių didieji 
kunigaikščiai savo kardais 
daužė Maskvos vartus ir ku
rių Lietuva prieš 500 metų 
dominavo nuo Baltijos ligi 
Juodųjų jūrų!

Kurgi musų nepriklausomy 
bės karai su bolševikais, ber
montininkais ir lenkais?

Tautų Sąjunga nesugebėjo 
net mums Vilnių iš lenkų pa 
dėti atsiimti!

Dar viena klaida, tai tam 
pačiame straipsnyje yra mini 
ma, kad ketvirtadalis iš mi
lijonų baltų tautų dabar gy
vena tremtyje. Čia turėta gal 
voje pabėgėlius prieš antrąją 
bolševikų okupaciją, kurių 
tiek tikrai nebuvo, tačiau jei
gu priskaitysime savus iš
tremtuosius į Sibirą, tai davi 
niai būtų beveik tikslūs.

Šios korespondencijos au
torius kreipėsi į „Sault Star”, 
norėdamas viršpaminėtas klai 
das pataisyti, tačiau buvo at
sakyta, kad straipsniui me
džiaga yra gauta iš baltų ko
miteto, tai per tą komitetą 
reikia ir klaidas pataisyti. Su 
sirišus su ap. valdyba paaiškė 
jo, kad baltų spaudos reika
lus atstovavo latvis T. Jure- 
novskis.

Bendroje išvadoje, tai mi
nėjimas labai gerai pavyko ir 
rengėjai labai daug pasidar
bavo, o visa mūsų kolonija 
yra labai dėkinga Sudburio 
lietuviams už suteiktą meni- 

I nių jėgų pagelbą, gi visiems 
kitiems Sudburio svečiams 
už malonų vizitą mūsų mies
te. Tikėkimės, kad bendra
darbiavimas ir užmegzta tar
pe dviejų lietuviškų šalių 
draugystė nenutruks ir atei
tyje.

Korespondentas.
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MONTREALIO LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ

susirinkimas įvyko NMP Se
selių salėje. Į susirinkimą at
silankė naujasis Kult. Fondo 
Įgal. T. J. Vaišnys. Pirminio 
kaujant B. Lukoševičienei, 
aptarta lietuviškųjų mokyk
lų problemos. Nutarta šešta
dieninėse pradžios mokyklo
se didžiausį dėmesį kreipti 
lietuvių kalbai, ypač turtinti 
mokinių žodyną, prašant, 
kad tėvai namie su savo vai
kais daugiau kalbėtų lietuviš 
kai, su jais pasiskaitytų lietu 
viškų raštų. Kadangi kalbos 
reikalas yra svarbiausia ir 
pirmiausis, tai jai skirti ir di 
džiumą geografijos ir istori
jos pamokų laiko, paliekant 
tuos dalykus Aukštesniems 
Kursams. Taipgi nutarta pa
prašyti! įgudusius anglų ir 
prancūzų mokytojų pedago
gus supažindinti mūsų mo
kytojus su jų mokymo meto
dais. Taip gi nutarta pirkti 
prdžektorių.

AUŠROS VARTŲ 
LIET. ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS
tėvų susirinkimas įvyko spa
lio 24 d. S-mą atidarė mokyk 
los vedėja S. Ališauskienė, pa 
kviesdama su-mą vesti inž. Z. 
Rimšą. Pranešimus padarė 
m-los vedėja, Kult. F-do įga 
liotinis J. Vaišnys J. S., tėvų 
k-to vicepirm. J. Šeidys ir k- 
to iždin. A. Kudžma.

Po pranešimų sekė naujo 
k-to rinkimai. Išrinkti: J. 
Bendžius, J. Burba, A. Gus
tainienė, inž. Z. Rimša, p. 
Rimšienė ir J. Vasiliauskas.

Diskusijose buvo iškelta 
daug naujų sumanymų, lie
čiančių mokyklos reikalus. S- 
mas buvo labai gyvas ir pro- 
duktingas.
KL KATALIKIŲ MOTERŲ 

DRAUGIJOS
koncertas - vakarienė buvo 
sėkminga. Sol. A. Stempu- 
žienė puikiai koncertavo 
(apie koncertą skyrium sek. 
nr.), po to sekė vakarienė, 
skoningai paruošta. Veikė 
bufetas ir loterija. Šokiuose 
dalyvavo daug jaunimo. Va
karas, atėjus vasaros laiko 
keitimui žiemos laiku, pailgėjo 
visa valanda. Vakarą vedė K 
LKD-jos pirm. p. Kerbelie- 
nė. Koncerte ir vakarienėje 
dalyvavo pilna salė publikos, 
kurios tarpe buvo ir iš kitur 
atvykusių — pp. Bražukai iš 
Toronto, pp. Pakuliai iš ta
bako farmos ir pp.Masevičiai

• S. Masevičitenė sutiko būti 
KL Fondo lėšų telkimo ko
miteto nare.
• Mirė Antanina Patašiūtė- 
-Tautkuvienė, visuomeninin
ko ir mokytojo p. Tautkaus 
motina. Palaidota per Šv. Ka 
zimiero parapiją spalio 26 d. 
Nuoširdi p. Tautkui užuojau
ta.

DR. J. ŠĖMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 

trečiadienį 7

2—4 ; 7—9 p.m.

2—4 p. m.
■9 p. m.

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

DIDELIAM NEPRIKL.
LIETUVOS PARENGIMUI 
lapkričio 21 d., šeštadienį, ku 
rio metu bus įvykdyta meti
nė didelė loterija, didelis skai 
čius Montrealio lietuvių, rem 
darni savo lietuviškąją spau
dą, p. A. Kavaliūnaitės pa
prašyti, parengimo bufetui 
yra paaukoję daug puikių ir 
labai įvairių valgių, dėl ko bu 
fetas bus labai turtingas ir la 
bai lengvai prieinamas visie
ms vakaro dalyviams. Čia 
nuoširdžiai dėkojame šioms 
aukotojoms ir aukotojams: 
E. Vaupšienei, E. S. Szew- 
czuk, R. I. Urbonams, G. Ur
bonaitei, B. Rupšienei, M. 
Šiaučiulienei, S. Slapšinskie- 
nei, Jūratei Slapšinskaitei, 
M. Malcienei, J. Blauzdžiū- 
nienei, D. Gražienei, E. Kar 
delienei, J. Malaiškai, M. 
Morkūnienei, E. Mačionie- 
nei, A. O. Mylėms, G. Dauk
šienei, J. Pavilanienei, A. Va 
zalinskienei. (Bus daugiau).

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

B-vės v-bos pirmininkas J. 
Norvaiša - Girinis NL loteri
jai paaukojo dėžę naujų kny
gų ir Lietuvos žemėlapių. 
Knygos senesnės laidos, ku
rių dabar knygų rinkoje jau 
nėra, o pareikalavimas jų yra 
ligšiol gyvas. Tat loterija pra 
turtinta šiuo žymiu įnašu.

Ačiū nuoširdžiai.
DLK VYTAUTO KLUBO 

šėrininkų susirinkimas lapkri 
čio 1 d. 2 vai. p. p. bus supa 
žindinama su valdybos ir ko 
misijų paruoštais naujos sta
tybos darbais.

Prieš šį susirinkimą bus 
trumpas pašalpinės draugi
jos susirinkimas.

Klubo valdyba.
STUDENTAI

savo veiklos metus pradeda 
metiniu susirinkimu, kuris 
šaukiamas spalio mėn. 30 d., 
penktadienį, 8 vai. 30 min. va
karo Nekalto Prasidėjimo Se 
serų patalpose. Programoje 
bus pirmininko pranešimas, 
valdybos rinkimai ir Dr. P. 
Lukoševičiaus paskaita. Visi 
Montrealio studentai malo
niai kviečiami dalyvauti.
PARENG. KALENDORIUS

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

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

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

DR. V. GIRIUNIENĖ
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

Advokatas
STASYS DAUKŠA, Ll., D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
J 68 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FA1.CON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG - TRUCKS

Used cars
I year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Vėlinės, lapkričio 2 d., 
pirmadienį. Mišios bus laupo
mos be pertrankos nuo 7 vai. 
ryto iki 9 vai. ryto. Vakare 
bus dvejos mišios — 7 vai. ir 
7.30 vai. Vokeliais suoluose 
prašome jais pasinaudoti su
dėtinėms mišioms už miru
sius.

— Parapijos metinis pa
rengimas bus sausio 16 d. 
Meninę programą atliks Cle- 
velando vyrų oktetas.

— Antradienį ir trečiad T. 
K. Pečkys lankys Chomedy, 
o ketv. ir penkt. St. Laurent 
lietuvius. T. S. Kulbis nuo 
pirm, iki penkt. lankys Ver- 
duną (nuo 5 Avė. iki Atwa- 
tern) ir Pointe St. Charles. 
T. J. Vaišnys .nuo pirm, iki 
penkt. lankys La Salle gat
ves: 9, 8, 7, 6 Avė.

— Lapkričio 8 d. po su
mos Gyv. Rož. dr-ja ruošia 
kortų partiją. Narės prašo
mos atnešti fantus pas p. A. 
Stankienę. Visus kviečiame 
dalyvauti.

— Bažnyčios fondui auko
jo: 20 dol. — D. Jurkus; 25 
dol. — J. Bernotas; po 10 
dol. K. Lukošius ir A. Be- 
niušis.

— Praėjusį sekmadienį su 
aukota 404.50 dol.
• Sol. A. Stempužienė, vie
šėdama Montrealy, buvo Po
nios Sibitienės viešnia. Lydi
ma T. J. Vaišnio, p. Stempū- 
žienė aplankė NL redakciją, 
įdomesnes Montrealio vietas, 
pažįstamus, šeštadienį ji da
vė rečitalį AV salėje KLKM 
D koncerte ir sekmadienį pa
maldų metu pagiedojo Panis 
Angelicas, po to dalyvavo A. 
V. choro vaišėse.
© Pp. Daugelavičiai, atosto
gavę JAV, aplankė pasauli
nę parodą New Yorke ir ki
tas JAV vietoves, pasinau
doję ir kai kuriais kurortais.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R č I N A S
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 141o/lO VAL. VAKARO, 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS gi || ©r
SAVO KREDITO KOOPERATYVE 4/4 St
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 invalidurnb atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 vai. kasdien, išskyrus pirmadienius 

ir šeštadienius, vakarais trečianiais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vai.

3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Keating Ford Sales Ltd- 
Tel. namų DO 6 - 2548 

Įstaigos 769-8529

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Vėlinės lapkričio 2 d., 
8 vai. vakaro šv. mišios už 
mirusius parapijiečius. Jų 
metu giedos parapijos cho
ras.

— Šeštadieninė Dr. Vinco 
Kudirkos mokykla jau turi 
82 mokinius. Dar yra šeimo
se vaikučių. Tėvai, nepagai
lėkite savo’ vaikams išmokti 
savo tėvų kalbos, papročių ir 
žaidimų.

— Visi parapijiečiai yra 
prašomi grąžinti Bazaro kny 
gutes.

— Parapijiečių lankymas: 
spalio 28 — Jeanne d’Arc, 
Rsmt 16, 17 Ave., 29 d. — 
Maitsabrė, De Jummonville, 
Rsm 18, 19, 21, 23 Ave„ 30 
d. — Lacorddaire, Turenne, 
Guerin Lajoie, Rsmt. 27, 28 
Avė., 31 d. — Louis Veilot, 
Bossuet, Rsm 24, 25 Avė. 
XI. 3 d.—Cadillac, Rsm. liku 
šieji iš 12, 13 ir 14 Avė., 4 d- 
Duquesne, Langelier, Rsmt. 
29, 31, 32, 35 Avė. 5 d.—De 
Repentigny, Rsmt 36 Avė.

— Pavasarį numatoma ap
sodinti gražiais medeliais 
šventorius, ir priešais klebo
niją. Medis duoda netik gra
žesnį vaizdą, bet teikia daug 
gyvumo pačios bažnyčios išo
rei. Kviečiami iš anksto pasi
žadėti, kas norėtų pasodinti 
vieną klevelį savo šeimos var 
du ar savo vaikams atminti.

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.

OR$NTO
LITUANISTINIS 

SEMINARAS
studentams ir moksleiviams 
pradės veikti šios savaitės 
penktadienį, 7.30 vai. vak. 
studentų namuose. Paskaitos 
su diskusijomis bus kas ant
rą savaitę. Visi studentai ir 
gimnazistai kviečiami šiuo na 
uju, įdomu ir naudingu daly 
ku gyvai susidomėti.
© Muz St. Gailevičiaus pa
gerbimas bus lapkr. 14 d. 
Kvietimai gaunami knygų 
kioske.
® Vėlinių išvakarėse bus spe 
cialios pamaldos lietuviškose 
kapinėse. Tradicinių pamal
dų įnirusiems prisiminti Pr. 
p. Visų Šventų dienos vaka
re atsisakyta.
® Bazaras Liet. Vaikų namų 
naudai ir rudens šokiai šešt., 
sp. 31 d. Pris. salėje. Baza
ras ir pilnas bufetas jau vei
ks nuo' 12 bal. Šokių pradžia 
7.30 v. vak.

Viršuje TRANSITA UNIVERSAL
AM/FM ultra ilgos bangos. 9 tranzistoriai ---- 3

diodai. Veikia prie 5----1V2 v. baterijų arba 6 ar 12
v. mašinos baterijos. 1 % watt‘o stumdomas myg

tukas. Teleskopinė ar perkeliama antena. FM de;
rintojas. 3-jų laipsnių stiprintojas. 4” garsiakalbis. 
Automatiškai prijungiama prie mašinos baterijos, 
antenos ir garsiakalbio.

Šviesiai pilka, pilka arba dviejų spalvų.
Kaina $ 109.50. Specialus mašinai stovas $ 22.50.

Viduryje: FIDELIO
AM/FM stalinis radio su 4-rių lempų grupe ir Mul

tiplex Stereo. 7 lempos/2 diodai šasi. 4 dinamiški 
koncertiniai garsiakalbiai. Dvigubo kanalo stereo 
stiprintojas. Stereo balanso kontrolė. VHF dvipo- 

linis. Gausus negatyvini smaitintuvas.
Nord-Mende garso variacija. Gražus poliruotas 
kabinetas arba natūralaus riešuto medžio.

Kaina $ 193.50.
Apačioje: BERNHOLM STEREO
funkcijos šasi. 2----8 watt reguliatorius. Dviejų ka

nalų stereo stiprintojas. Stereo balanso kontrolė.
Gausus negatyvinis maitintuvas Magic - Band įjun

gimas FM -- skirstomasis priimtuvas. Du dina
miški garsiakalbiai ir 4 lygintuvai. Gražus kabine
tas iš tiko medžio. Dydis 40% X 29% X 14%.

Kaina $ 329.00. Su Mpltiplex • 349.
Visi Nord - Mende radio ir patefonai turi vienų metų ga
rantiją ir fabriko patarnavimus Montrealyje.
Galima gauti pas Quality Audio Centres ir didesnėse de
partamentų ir baldų krautuvėse.
NORD-MENDE (Que.) LIMITED — 720
MARIN AVENUE — MONTREAL, QUEBEC.

NORDMENDE (QUE.) LIMITED — 720 MARIN AVENUE — MONTREAL, QUEBEC

nordIUende

| Dr. P. MORKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS | 

Vakarais ir šeštadieniais V 
& pagal susitarimą. \
y (1032 Bloor W., Toronto)^ 
y (į rytus nuo Dufferin Str 
f Raštinė: LE 4-4451. X
& y

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHI

TEKTŲ SĄJUNGOS
(PLIAS) Toronto sky

riaus spalio 22 d. valdyba 
svarstė veiklos planus. Nu
matyta suburti visus Toron
te esančius lietuvius architek 
tus ir inžinierius. Visuoti
niam susirinkime skyriaus 
pelną, kaip ir kasmet, pa
skirstyti lietuvybės tikslams. 
© Žibutė Ona Peseckaitė iš 
teka už Raymond Lalonde.
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