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Aiškėja Chruščiovo pavarymas Lietuvių gyvenimo faktai
KANADOS LIETUVIŲ FONDO VAJUS

Savaitinė įvyi
Savaitė praėjo svarstant 

tuos pačius klausimus ir ta 
pačia teba, sukėlusią daugy- 

. bę kalbų —
APIE CHRUŠČIOVO 

PAŠALINIMĄ.
Tai vis dar labai įdomi te 

ma visame pasaulyje. Ja ne
paprastai domisi viso pasau
lio komunistai, ja domisi ir 
Vakarai.

KOMUNISTAI BUVO 
SUVAŽIAVĘ MASKVOJE 

ir aiškinosi Chruščiovo pašali 
nimą iš tiesiogių šaltinių. Ar 
jie teisingai buvo informuoja 
mi, abejoja ne tiktai Vakarai, 
bet ir patys komunistai, ku
rie tiesiogiai aiškinosi su nau 
jais Maskvos viešpačiais, pa
sigrobusiais valdžią, kaip 
kad savo metu ją buvo pasi
grobęs Chruščiovas- Netikri 
buvo
VAKARŲ KOMUNISTAI, 

kad juos teisingai informavo 
Brežniovas su Kosyginu. To 
dės jie reikalavo, kad pats 
Chruščiovas pasisakytų apie 
jo išspyrimą iš diktatoriaus 
sosto.

Chruščiovo pašalinimo 
priežastys būdingos sovieti
nei diktatūrai, kaip išsiaiški
no Vakarų komunistai:

CHRUŠČIOVAS BUVĘS 
PERNELYG 

SAVAVALIŠKAS:
jis veikė nežiūrėdamas parti
jos daugumos ir jos nepaisy
damas, neatsiklausdamas. Pa 
smerkęs Stalino asmens kul
tą, tiktai dalinai, pats leido 
save garbinti perdedamais ir 
neužtarnautais liaupsinimais. 
Yra padaręs liapsusų, kaip ja 
ponams ir indams pasakęs, 
kad Maskva turinti ginklą, 
kuriuo gali ūmai sunaikinti 
visą žmoniją, o paskui tą pa
sisakymą atšaukė. Ūkiškai 
veikė neapgalvotai, todėl pri
gyveno badą, o nuo jo gelbė
damasis, pirkdamas pas „kapi 
talistus“ duoną.

IŠEIKVOJO VALSTYBĖS 
AUKSĄ.

Nors Vakarų komunistai, 
pamokyti sovietinės patirties, 
netikri, ar tikrai taip yra, bet 
mes gerai žinome, kad Chruš 
čiovas nieko daugiau į šiuos 
kaltinimus negali atsakyti, 
kaip tiktai rusišku paprošiu: 
„Griešnyj, batiuška“ — (kal
tas, tėveli). Jam prikišamas 
ir aštrus laikymasis su Kini
jos komvadais, pernelyg di
delės nuolaidos Vakarams, 
Rusijos pastatymas į negar
bingą padėtį, kuri rodo, kad 

SUBANKRUTAVO VISA 
SOVIETINĖ SISTEMA, 

kuri buvo giriama ir liaupsi
nama, rodant ją pavyzdžiu vi 
sai žmonijai. O ji pasirodė vi 
siškai negyvenimiška, galinti 
atsiekti tiktai bankrotą- . .

Partijos padalinimas iš
siuntinėtame paaiškinime,

KODĖL CHRUŠČIOVĄ 
REIKĖJO PAVARYTI, 

nurodomas ir jo Jungtinėse 
Tautose panaudotas batas. . . 
Be to, teigiama, kad jis pats 
vienas Kubai davė raketų, ku 
rias turėjo atšaukti, kapitu
liavęs prieš Kennedy ultima
tumą, ir tuo užtraukęs Rusi
jai negarbę. Ir lengvapėdiš-

tių apžvalga
kas medalių bei ordinų pomė
gis atkreipė dėmesį... žodžiu, 
Nikita kaltas iš visų pusių. Ir 
tuo Vakarų komvadai jau pa 
tikėjo.

Brežniovas su Kosyginu 
jau pakankamai gerai išaiški 
no, tat ne tiktai naujieji va
dai negali leisti Chruščiovui 
aiškintis, bet ir nėra pras
mės jam aiškinti, nes viskas 
ir be aiškinimosi aišku.

Vakarams jau kitas klausi 
mas, kuris juos domina ir ne 
gali nedominti, —

KAIP ELGSIS NAUJI 
MASKVOS 

DIKTATORIAI?
Norėdami nuraminti Vaka

rus ir tuo išlošti laiko įsitvir
tinti trapioje padėtyje, jie už 
tikrino Vakarus, kad užsie
nio politika bus tęsiama ta, 
kurią vedė Chruščiovas —tai 
kos stiprinimo- ir nusiginkla
vimo siekimo. Bet jų pačių 
padėtis vis dėlto labai nepa
stovi- Diktatūrinis valdžios 
pobūdis reikalauja, kad

ĮSIGALĖTŲ kuris 
VIENAS DIKTATORIUS, 

kaip tas buvo ir padaryta ir 
Chruščiovo, pašalinus Bulga- 
niną. Chruščiovui tai žiauri, 
likimo ironija : jis pašalino Bul 
ganiną, Molotovą ir įsteigė 
jiems Maskvoje stropiai sau
gomą „bendrabutį“. Ir dabar 
pats atsidūrė tame „bendra
butyje“, faktinai — „kilmin
gųjų“ kalėjime, kur ir jis gy 
vena „milicijos apsaugoje“... 
Spėliojimų daug, kas bus pa
stovesnis diktatorius, bet kol 
kas nieko tikra.

CASTRO TAIP PAT 
BANKRUTUOJA 

drauge su Chruščiovu. Tei
giama, kad Maskva dabar Ka 
nadoje nupirko kviečių dau
giau Kubai, negu sau. Tat 
Kuba, kaip ir sovietija, taip 
pat pristigo duonos dėl to, 
kad nemoka vesti žemės ūkio. 
Castro taip pat, kaip ir Chru 
ščiovas, pritrūko butų, o pa
statyti nesugeba. Jo teigimu 
Kuba tiktai po 25 metų ga
lėsianti turėti pakankamai 
butų. Bet tai tiktai propagan 
da, ne tikrovė.

Diktatorinėse sutemose 
ŠVIESENIS REIŠKINYS 

— SUDANO PASUKIMAS 
prieš diktatūrą- Ten jau grą
žintos laisvės ir skelbiami lai 
svi rinkimai, pareikalavus 
žmonėms.

Bolivijoje, kurią indoktri- 
nuoja komunistai, riaušės. 
Darbininkai užvaldė kasyk
las. Pasirodė, kad Čekoslova
kijos atstovybė pakurstė su
kilimą. Todėl Bolivija įsakė 
per 24 vai. išsikraustyti visai 
pasiuntinybei.

JUNGTINĖSE AMERI
KOS VALSTYBĖSE 

šį antradienį, lapkričio 3 d. 
rinkimai: bus išrinktas JAV 
prezidentas, ir kt. Spėlioja
ma, kas laimės, nes šį kartą 
demokratas Johnsonas stip
riai susidūrė su kraštutiniu 
konservatorium Goldwateriu. 
Neatrodo, kad Goldwateris 
laimėtų. Greičiausia Jonsonas 
laimės didele balsų persvara.

— Prancūzija sudarė 5 m. 
prekybos sutartį su Rusija.

KAS NAUJA
BANKAI KELIA 

DIVIDENDUS
Royal Bank of Canada pa

skelbė, kad pakelia dividen
dus už indėlius nuo 2.55% 
iki 2.60, o Bank of Montreal 
pakelia nuo 2.15% iki 2.20. 
Bet šie bankai vis vien nega
li susilyginti su lietuvių ban
ku Litu, kuris moka už indė
lius 4.5%, o už einamas sąs
kaitas 4%.

IŠKILO RINKIMINIŲ 
IŠLAIDŲ KLAUSIMAS
Federalinė vyriausybė pa

skyrė penkių narių komisiją, 
kuri tirs rinkiminių išlaidų 
klausimą- Komisijon įeina vi
sų partijų atstovai.

Liberalai eidami į rinki
mus, sakė, kad jie kels rinki
minių išlaidų klausimą, ką da 
bar ir daro-.

Reikalas toks, kad atsira
dus radio televizijai, dar ir 
kinoį teatrams, nepaprastai 
padidėjo kandidatų į parla
mento narius išlaidos. Susi
daro sąlygos, kad į parlamen 
tą galės kandidatūrą statyti 
tiktai turtingi žmonės, ir par 
lamentas nustoja būti visos 
tautos. Paskirtoji komisija vi 
sus metus tirs klausimą ir pa 
ruoš įstatymą, kuriuo remian 
tis bus nustatytos rinkiminės 
sąlygos.

KITOS NAUJIENOS
— Savos upės vandenims 

pakilus, Jugoslavijoje potvy
niai, nuo kurių nukentėjo 
žmonės. JAV gelbsti.

— Anglijoje prasidėjo „bė 
dos programos” vykdymas: 
biudžetui subalansuoti pakel
ti muitai, kuriais nepatenkin
tos kitos valstybės.

— Anglijos užs. reik. min. 
Walker Washingtone tarėsi 
su Johnsonu ir Rusku. Netru 
kus į JAV atvyks pirm. Wil- 
sonas.

— Chruščiovo žentas Ad- 
žubiejus, buvęs Izvestijų re
daktorius, perkeltas į Kaza
chstaną red- pavaduotoju. 
Žmona, Chruščiovaitė, atsisa 
kė ten vykti.

— Japonijos min. pirm. 
Ikeda dėl sveikatos pasitrau
kė iš pareigų.

— Saug. Taryba nutarė re 
komenduoti į J1O Maltą ir 
Zambiją. Bus jau 115 JTO 
narių.

— Chruščiovas turėjo pa
sitraukti ir iš kompartijos ir 
iš Aukščiausiojo sovieto.

— Malazijos kariuomenė 
pagavo Indonezijos atvežtus 
sukilimo daryti desantus.

— Vietname pereinama 
prie normalios tvarkos. Ka
riškiai grąžinami kariuome
nei-

— Darbiečių vyriausybė 
Anglijoje Įsteigė nusiginklavi 
mo ministeriją. Ministeriu pa 
skirtas Alūnas Gwynne-Jon- 
es, 44 m.

— Montrealio- meras J. 
Drapeau pareiškė, kad Mont- 
realy tikrai bus pastovi ope
ra.

KANADOJE
QUEBECAS JIEŠKO 

PARAMOS EUROPOJE
Quebeco finansų min. Kie 

rans išvyko į Europą, kur 
lankysis Prancūzijoje ir Ang 
lijoje, darys ten pranešimus 
apie Quebeco visuomeninius 
ir ekonominius reikalus ir ti
rs galimybes patraukti tų 
valstybių kapitalus ir jų įdė
jimą į Quebeco įmones.

— Athenų universiaetas 
Ęuobeco pirmininkui Lesage 
suteikė garbės d-ro laipsnį. 
Padėkos kalboje jis pareiškė, 
kad Kanados prancūzai nėra 
nei prancūzai, nei britai, nei 
amerikiečiai, bet savaiminga 
prancūzų šaka. —

— Quebeco prov. sekreto
rius B. Arsenault pareiškė, 
kad Quebecui nėra galimy
bių tapti savarankiška valsty
be, nes atsiskyręs nuo Kana
dos, jis ilgai savarankiškas ne 
išsilaikytų, nes iš vienos pu
sės komunistai, o iš kitos JA 
V jeigu santykis privestų 
prJe jo galo. Kalbėtojas kalti 
no Diefenbakerį, kad jis sa
vo politiką privedė prie to, 
kad prancūzai turėjo išeiti iš 
pusiausvyros.
VĖLIAVOS KLAUSIMAS 

NEJUDA IŠ VIETOS
Kanados vėliavos klausi

mas įklimpo. Jau keli mėne
siai, kai dirba komisija, bet 
nesuranda galimybių susitar
ti- Dabar iškilęs naujas pro
jektas : vienas klevo lapas bal 
tame fone ir vėliavos pakraš
čiai raudoni. Bet ar bus pri
imtina visoms srovėms?
KANADA RUSIJAI VĖL 

PARDAVĖ KVIEČIŲ -
Kanada Sovietų sąjungai 

pardavė kviečių už 500 mili
jonų dol. Bet pasirodė, kad ir 
šiemet Rusijai neužtenka 
duonos, nors derlium ir giria 
si. Šiomis dienomis, jau nau
joji Rusijos valdžia pasirašė 
su Kanada sutartį, pagal ku
rią Kanada Rusijai pardlavė 
10 milijonų bušelių kviečių 
ir miltų už 21 milijoną dol.

ŽYDAI PUOLA CBC UŽ 
PATAIKAVIMĄ 

RASIZMUI
Toronto mieste priešais C 

BC įvyko demonstracija, ku
rią suruošė Vengrijos žydai- 
Demonstracija vyko todėl, 
kad Toronto radio davė pasi
kalbėjimą su Amerikos ra
sistų vadu L. Rockvvelliu, ku 
ris pasikalbėjime pareiškė, 
kad negrai yra „nešvarios 
kiaulės“, ir jeigu jam pasisek 
šią patekti į valdžią, tai bū
sią išskersti visi žydai ir neg 
rai. . .

CBC pikietuotojai pareiš
kė, kad ir Hitleris savo karje 
ra pradėjo todėl, kad jam bu 
vo leista agitacija. Žydų pro
testą parėmė kitos organizaci 
jos. Reikalas pasiekė net fe- 
deralinį parlamentą.
900 MILIJONŲ DOLERIŲ 

KELIAMS
Federalinė vyriausybė ke

lių tiesimui ir esamųjų tvar
kymui paskyrė didžiulę su
mą — 9*00 milijonų dolerių. 
Tat Kanada pasiryžusi turėti 
gerus kelius. 

dar neįsismagino kaip reikia, 
bet jau pirmos kregždės pasi 
rodo. Be jau paskelbtų pirmą 
vajaus dieną įnašų sumoje $ 
1500 dol. dar gauta šie įna
šai :
Nastajienė Vera,

Edmonton ............ $ 100.—
Diržys Antanas,

Toronto ................ $100.—
Dail. A. Tamošaitienė 100.00 
Juozas Lukoševičius 100.00
• Dailininko Antano Tamo
šaičio meno kūrinių paroda 
Filadelfijoje praėjo dideliu 
pasisekimu: daug buvo lan- 
kyeojų ir kūrinių dauguma iš 
pirkta.
• Poetui Faustui Kiršai, mi
rusiam praėjusį sausio mėne
sį, šeštadienį Bostone pasta
tytas ant kapo paminklas.

MALONIEMS N. L. 
TALKININKAMS IR 

RĖMĖJAMS
N. L. Mašinų Fondo va

jaus eigoje, vykdant papildo 
mą lėšų telkimą, vertingų 
daiktų loterija artėja prie pa
baigos.

Lapkričio mėn. 21 dieną, 
Aušros Vartų parapijos salė
je ruošiamam N- L. Literatū
ros vakare įvyks laimingųjų 
bilietų traukimas, ir laimėtų 
vertybių paskirstymas.

Todėl maloniai prašau vi
sus N. L. Skaitytojus, talki
ninkus ir rėmėjus iki to laiko 
gautąsias bilietų knygutes 
užpildyti ir grąžinti N. L- Ad 
ministracijai.

Visiems prisidėjusiems 
prie mūsų lietuviškos spau
dos parėmimo, Spaudos B- 
vės „Nepriklausoma Lietu
va" valdybos vardu reiškiu 
didelę nuoširdžią padėką ir 
gilią pagarbą, ypatingai mū
sų mieliems rėmėjams, daili
ninkams, gausiai parėmu
si ems savo eksponatais, ir 
visiems talkininkams, ypač 
naujiems, kurie meilai stojo 
į talką ir parodė nemažesnę 
iniciatyvą lygiagrečiai su jau 
seniai dirbančiais talkinin
kais.

Loterijos užbaigimo ruo
šiamas Literatūros vakaras, 
kuriame dalyvaus malonus 
svečias iš JAV, Antanas Gus 
taitis, geriausias šių laikų mū 
sų humoristas, ir plačiai žino
mas populiarusis meniškojo 
žodžio meisteris literatas Dr. 
Henrikas Nagys. Tai tikrai 
bus neeilinis malonus subu
vimas Montrealio padangėje, 
kurio neturėtų praleisti nė 
vienas Montrealio lietuvis N. 
L. skaitytojas.

Bendra Talka, bendru tiks 
lu, nors ir po dolerį sudėtas 
kapitalas, netik palengvins 
mūsų laikraščio finansinę būk 
lę, bet ir įgalins atsiekti tai, 
kas yra užsibrėžta atsiekti.

Šiaučiulis,
Spaudos B-vės „Nepriklauso
ma Lietuva“ valdybos narys, 

Mašinų Fondo vajui vesti.
• Darbas siūlomas geromis 
sąlygomis: 160 dol. ir apart- 
mentas. Teirautis tfel.: HU 1- 
1079.
• Tautvaiša laimėjo šachma 
tininkų žaidynėse.

Paminklą atidarant kalbėjo 
poetas T. Andriekus.
• Lietuvos Teisės metraštis 
baigiamas ruošti. Jis tikimasi 
išleisti 1965 metais. Dalykų 
autoriai, kurie nespėjo atsiųs 
ti rašinių prašomi paskubinti
• Kalifornijos lietuviai gra
žiai pasirodė per televiziją— 
šokiais, dainomis.
• Teatro sambūris „Antras 
kaimas“ sėkmingai pasirodęs 
jau keliais atvejais, dalyvaus 
Bostone.
® Sol- bosas Arnoldas Vo
kietaitis New Yorke sėkmin
gai pasirodė vedamose kelių 
operų rolėse ir susilaukė gra
žaus įvertinimo.
• Australijoje Melburno cho 
ras, vedamas muziko Čelnos, 
minėjo savo sukaktuves.

PQ.
LIETUVIŲ ŠEŠTAD. 

MOKYKLOS TĖVŲ KO-
. . MINĖTAS LAPKRIČIO
14 dieną smarkiai ruošiasi me 
tiniam mokyklų baliui - kon
certui. Programoje dainuos 
Šv. Kazimiero pr. Vyrų cho
ras, studentų piano ir smui
ko duetas, akordeonistas ir 
baletas. Programos vedėja, 
Nepr. Lietuvoje: išrinkta kari. 
P. Sakalaitė.

Po to seks prie geros muzi 
kos šokiai ir daug kitų staig
menų. Mūsų studentai-ės tu
rės progos išmėginti naujau
sius savo šokius, o senimui 
bus linksma ir jauku. Be to, 
bus turtinga loterija, veiks 
bufetas užkandžių ir minkš
tų gėrimų atsigaivinimui.Tat 
visi dalyvaukime šitame ru
dens baliuje.

Pelnas yra skiriamas lietu 
viškom mokyklom. Prašom 
iš anksto įsigyti bilietus. Jų 
galima gauti pas Tėvų Komi 
teto narius. Jaunimo prieaug
lis žada dalyvauti organizuo
tai. Pra</Ia 7.30 punktualiai. 
Balius vyksta šeštadienį lap
kričio 14 d. Šv, Kazimiero sa 
Įėję.

„FANTŲ LIETUS”
N- P. seserų bazarui skelbia
mas ateinantį sekmadienį, lap 
kričio 8 d. Tai paskutinis sek 
madienis prieš bazarą ir pas- 
tutinė proga prie šio metinio 
parengimo prisidėti. N. P. se 
serys visada susilaukdavo 
nuoširdžios mūsų pagalbos, 
tad tikimės, kad ir šį kartą, 
įvertindami seselių sunkią pa 
dėtį ir nuoširdų darbą koloni 
jos gyvenime, jas paremsime 
kiek galėdami. „Fantų lie
tum“ pasinaudos visi, kurių 
fantų rinkėjai nesuspėjo ap
lankyti, arba aplankę nerado 
namuose, arba rado nepasi
ruošusius. Fantus seserys pri 
ims savo namuose visą dieną 
sekmadienį.
PONIA GIRDRŽIUVIĘNĖ, 
NL pastovi, darbšti ir nuošir 
di talkininkė, susirgo ir turė1- 
jo atsigulti pasigydyti į La
Salle ligoninę. Did. gerb- p. 
Girdžiuvienei linkime greites 
nio pasveikimo.
• Maskoliūnas Jonas Ponų 
Simijonų sukaktuvių proga 
padarė labai puikią dovaną, 
už kurią pp. Simijonai gra
žiai padėkojo, bet per korek
tūrinį neapsižiūrėjimą jo pa
vardė padėkoje buvo praleis
ta. Už tai atsiprašoma-

Lapkričio 21 d. didelis N. Lietuvos parengimas!!!
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

Vertingų dovanų paskirstymas!

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

Kanadoje.............................. $5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur.............................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

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

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriamo bus:
10. ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

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

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

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai 

skelbiami čia pat. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 
per paštą. Vertybių paskirstymas bus specialiame parengime, 
kuris skelbiamas lapkričio 21 dieną 7 vai. vakaro Aušros Var

tų salėje, 1465 de Seve, Montreal 20. ,
„Tautiečiai, visi maloniai prašomi dalyvauti dovanų pa

skirstyme-

Jau yra gauti kuriniai dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
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- 
n’nkai. jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Romualdas Bukauskas. Tat dovanų, svarbių, vertingų ir įdo
mių, kurios praturtina šį reikalą.

Lietuvių Fondą beugdant

Per paskutiniuosius ketve
rius metus Kanados Krašto 
Valdyba gavo iš apylinkių 
esančias solid. įnašų sumas:
1960— 61
1961— 62
1962— 63
1963— 64

m.
m.

..........$ 494.20

. . . .„ 903.60
.......... . 987.55
. . . .„1,185.10

Viso $3,570.45

ŠI KROSNIS JAU NEGALI BŪTI

MODERNI

Štai pagerbdami kokius 
jaunavedžius, kartais ir gana 
pasiturinčius, perkame jiems 
kokios nors grupės vardu ga
na ištaigingą kokį nors 
daiktą, kuris lieka pakeistas 
ir išmetamas. Ar negeriau 
būtų tokia proga įteikti raštą 
ar pažymėjimą, kad jie įrašy- 
dinti pilnateisiais L. Fondo 
nariais. Šios prasmingos do
vanos nei kandys nesuės, nei 
laikas neišdildys.

Sugriautinas tuojau nat tvir 
tinimas, kad jaunavedžiams 
pradžioje reikia visko. Žino 
ma, kad reikia, bet gyveni
mas moko, kad savom jėgom 
Įsigytas daiktas visada yra 
daug vertingesnis.

O kiek kitokių progų pri
skaičiuotume kaip pavienių as 
menų, taip ir lietuviškų or
ganizacijų gyvenime, kur įsi
jungimas į Fondą, kaip dova 
na, būtų labai prasminga.

Jei Lietuvių Fondas būtų 
buvęs įsteigtas prieš 10 ar 12 
metų, tai per poros metų gy
vavimo laiką tikrai būtų su
kaupęs gal net žymiai dau
giau lėšų negu dabar.

Trečiuosius — skaitlin- 
giausiąją masę galėtume įtra 
ūkti netiesiogiai ruošiant lo
terijas, kurių pelnas būtų pa
naudotas, kaip Įnašas, bet vi
sos B-nės vardu. Čia eilinis 
tautietis, negalėdamas pada
ryti asmeninio įnašo, vieną ki 
tą bilietą visada nupirks, tikė 
damasis net laimėti ir žinoda
mas, kur tas pelnas bus pade 
tas.

l okiam darbui B-nės rink
tieji organai turėtų talkinti ii 
atskaitomybę tikrinti.

Tokios loterijos turėtų bū 
ti uždaros tik lietuvių tarpe, 
o loterijai objektai privalėtų 
būti prasmingi ir lietuviški, 
kaip lietuvio dailininko pa
veikslas, lietuviškos knygos 
ir panašiai.

Čia pavienis asmuo ar ma
ža grupelė galėtų tapti taip 
vadinamu ..sponsorium“ įsi 
gydami vertą loterijai daiktą 
ir paaukodami B-nei, kuri lo
terijos keliu realizuotų padvi
gubindama ar trigubindama 
jo vertę.

Tokie rėmėjai turėtų būti 
Lietuvių Fondo atžymėti 
(tarpininkaujant ir pristatant 
Apylinkės V-bai), suteikiant 
jiems tam tikrą Fondo Rėmė 
jo laipsnį. '

Jieskodami, visada surasi
me daug ir įvairių būdų, o 
dirbdami tikrai galėsime pa
siekti pasigėrėtinų rezultatų. 
Tad į talką Lietuvių Fondui 
kuo kas galime.

A. Vilniūnas.

Paskelbtojo Kanados Lie
tuvių Fondo vajaus proga da
lis mūsų galvojame apie bū
dus ir priemones, ką ir kaip 
daryti, kad jis pavyktų. Kita 
dalis mūsų jieškome pasiteisi 
nirnų nenorui įsijungti į Fon
do narių eiles. Likusioji da
lis, bene pati didžiausioji per 
skaitę spaudoje, kas dėl va
jaus parašyta, nieko negalvo
ja tuo reikalu.

Pirmieji ir antrieji priklau 
so veiksmingesniųjų Bendruo 
menės narių grupei. Tokie 
bent domisi ir žino, kas vy
ksta mumyse, kas darytina ir 
kas ne.

Antroji grupė ypač verta 
dėmesio. Pasikeičiant nuomo
nėmis su šios grupės tautie
čiais gauni įspūdį, kad kaž
kas neaiškaus slypi juose, ko 
jie nenori ar negali pasakyti. 
Čia turimi omeny tokie asme
nys, kurie yra pajėgūs įsijun 
gti į Fondo narių eiles, bet 
to nepadaro. Žiūrėk kitam 
lietuviškam reikalui jo nepa
šykštėta duoti. Tačiau, kiek 
tai liečia L. Fondą, jo ar 
neapsispręsta, ar turimas 
neigiamas nusistatymas, 
patiekiami argumentai 
gražu neatrodo svarūs 
taiklūs. Atrodo, kad kai 
riems iš jų reikalingas 
laikas persisvarstyti, kad 
tusi kitiems—reikalingas 
vas pavyzdys iš jam artimos 
aplinkos, kurį jis vėliau tik
riausiai paseks. Kai kuriuos 
tarsi gaubia savotiška baimė 
būti viešai sąrašuose tokių, 
kurie tiki, kad Lietuva kelsis, 
kad štai jau net kraitis jai su 
daromas. Neatrodytų perdaug 
prasmingas atsakymas, kad 
ir tiks: „...Man nepatinka, 
kad pagrindinis kapitalas ski 
riamas kaž kada būsimai vėl 
Nepriklausomai Lietuvai. . . 
Aš dabarties žmogus...“

Tyra lietuviška širdis atsa
kymą į tai turi rasti labai aiš 
kų ir trumpą pati savyje.

Viską, ką mes darome ge
ro šiandieną mūsų įsitikini 
mu lietuviškam reikalui, da
rome tikėdami būsima Lais
va Lietuva ir tik Jos Vardan.

Per dabarties gerą darbą 
ar auką — mes stipriname 
savo pačių ir lietuviškos ap
linkos brolių ir sesių norą ir 
ryžtą padaryti taip pat ką 
nors gero mūsų visų Motinai- 
Tėvynei.

Pasikalbėjus su pirmąją 
grupe — jos dalyvių yra pa
brėžiama, kad esama daug 
neišnaudotų progų, kurios L. 
Fondą galėtų didinti, tik rei
kia būti labjau įžvalgiems ir 
kai kuriuose nusistatymuose 
pakisti.

AT. L BENDRUOMENES REIKALAI
BENDRUOMENĖS LĖŠOS 
riškai kasmet Bendruomenės 
reikalams duotų dviejų dole
rių solidarumo įnašą. Surink 
tas solidarumo įnašų sumas 
numatyta paskirstyti sekan
čiai: 40% palikti apylinkėje, 
40% persiųsti Krašto Valdy
bai ir 20% — Kultūros Fon
dui. Pasaulio Lietuvių Ben<f 
ruomenės Valdybai numaty
ta 15% iš visų Kraštų Val
dybų pajamų. Taigi, teoretiš
kai lėšų klausimas buvo gra
žiai išspręstas, tačiau prakti
koje jų surinkimas labai šlu
buoja.

dar 
jau 
Jo 

toli
ar 

ku- 
dar 
ryž 
gy

Ketverių metų vidurkis te 
siekia $ 892.61. Tą sumą su
daro 40% visų surinktų solid, 
įnašų. Juos perskaičius į ben 
drą surinktą sumą išeitų, 
kad kasmet vidutiniškai buvo 
surinkta tik po $2230 arba iš 
1115 asmenų. Prileidus, kad 
iš 30,000 Kanados lietuvių 
apie pusę yra dirbančiųjų, 
tenka konstatuoti, kad solida 
rūmo įnašą temoka tik apie 
7,5% lietuvių.

Dabar gaunamų lėšų Kraš
to Valdybai vos užtenka raš
tinės išlaidoms ir vienai - ant 
rai kelionei į metus tikslu pa 
laikyti ryšį su Pasaulio, J. A. 
V. bendruomenių valdybo
mis ir, būtinam reikalui iški
lus, nuvykti į kurią nors Ka
nados lietuvių apylinkę. Apie 
kokį nors atlyginimą net ir 
nerinktiems Krašto Valdy
bos bendradarbiams už rašti 
nės ir kitus darbus negali bū 
ti nė kalbos.

Blogiausia,, kad solid. įna
šų rinkimas auga labai pama 
žu. Už šiuos 1964 metus lig 
šiol gauta sekančios sumos iš 
apylinkių: 
London .................
Montreal ...............
Sudbury .............
St. Catharines . . 
Delhi ....................
Edmonton .... 
Sault Ste Marie . 
Windsor . . 
Fort William 
Weland 
Oakville 
Rodney 
Lethbridge

PAMATYKITE 
KA TURI

• METRO

| ' CENTRINIS
ŠILDYMAS

SIEGLER
MARK III

Šildymas dujomis
• Šiluma eina iš prieša

kio, šonų ir užpakalio.
• Pritvirtinama prie sie

nos arba grindų.
• Kai keisite butą, 

galėsite pasiimti.
MOKĖJIMAS UŽ KURĄ 

t LABAI EKONOMIŠKAS!

125.00 
90.40 
75.00 
60.00 
50.00 
40.00 
35.00 
34.00 
26.40 
22.40 
18.40 
15.00 
4.00 

Viso $ 595.60

$

Procentiškai imant, mažo
sios kolonijos žymiai geriau 
surenka solidarumo įnašus, 
kaip didžiosios.

IMPERIAL 
HARDWICK
Ši krosnis specialiai 
pritaikyta 

turai Gas, 
rūšies
šildymui gazu. 

Visada atvLa 
kainos mažinimui.

Metro Na- 
yra pirmos 

naudoti

KANADOS LIETUVIŲ
Kanados Lietuvių Bend

ruomenės iniciatyva arba jos 
globoje vyksta visos svarbes
nės mūsų organizacinio ir 
kultūrinio gyvenimo apraiš
kos : įvairūs minėjimai, šven
tės, jaunimo organizacijų rė
mimas, lėšų telkimas įvairie
ms fondams, pagalba šešta
dieninėms mokykloms ir tt. 
Visiems tiems darbams atlik
ti reikalingi ne tik žmonės, 
bet ir minimalės lėšos. Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
kūrėjai numatė, kad kiekvie
nas dirbantis lietuvis savano-

Pernai Montrealio apylin
kės pirm. J. Šiaučiulis įvedė 
labai patogų ir efektyvų soli
darumo Įnašų rinkimą Mont- 
realyje. Jis atspausdino pa
reiškimus, pagal kuriuos Kre 
dito Unijos „Litas“ nariai lei 
džia iš savo sąskaitos 
ti kasmet solid. įnašą 
linkės sąskaitą. Toki 
kimai galioja tol, kol pasira
šiusieji jų neatšaukia. Taigi, 
praktiškai vieną kartą iš to 
asmens gavus parašą ant pa
reiškimo, iš jo kasmet solid, 
įnašas automatiškai perveda
mas į apylinkės sąskaitą be 
jokių papildomų pastangų. 
Per trumpą laiką jis surinko 
70 tokių pareiškimų, tik visa 
bėda, kad su jo išėjimu iš pre 
zidiumo, atrodo, ir rinkimas 
pasibaigė.

Šitoks solid. įnašų rinkimo 
būdas puikiai turėtų tikti vi
soms toms kolonijoms, ku
rios turi lietuviškas kredito 
unijas. Reikėtų- tik susitarti 
su kredito unijų vadovybe ir 
tuoj pareiškimus pradėti rin 
kti. Tuo reikalu aš esu rašęs 
,,NL” ir „TŽ“ šių metų sau
sio mėnesį. Ta pati mintis ne 
seniai buvo vėl iškelta Kraš
to Vald. pirm. Dr. P. Luko
ševičiaus ir P. Lėlio, tačiau, 
atrodo, vis dar tų didesniųjų 
kolonijų nesudomino.

Solidarumo įnašų rinki
mas yra vienas iš svarbiausių 
visų apylinkių uždavinių, nes 

; tik šitas pajamų šaltinis yra 
pastovus ir, tam tikra pras
me. vienas iš ryškiausių orga

perves 
į apy- 
pareiš-

ĮRENGIMAS nemokamas 
tiems, kurie nori įsivesti natūralių dujų šildymą.

DARBO VALANDOS:
Ketvirtadienį, penktadienį: 9 vai. ryto iki 9 vai 
Šeštadienį: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

NATURAL GAS APPLIANCES

vak.

INC

DIDŽIAUSIA ĮGALIOTA DUJŲ Z 
APARATŲ PARDUOTUVĖ MONTREAL Y g 

k 5653 Verdun Ave. 271-4781-2.
2801 Masson RA 2-1102.

6278 St. Hubert 271-4781-2

nizacijos gyvybės įrodymų. 
Organizaciškai Kanados Lie
tuvių Bendruomenė gali bū- 
ei pavyzdžiu daugeliui kitų 
kraštų. Būtų jau laikas jai su 
stiprėti ir finansiškai. Su da
bartinėmis pajamomis Kraš
to Valdyba nėra pajėgi rei-

kiamoje aukštumoje Kana
dos lietuvius atstovauti ir jų 
kultūriniais, sportiniais ir ki
tais būtinais reikalais tinka
mai rūpintis. Gi lietuvybės iš 
laikymas yra nė kiek nema
žesnis uždavinys, kaip toli
mos ateities planai, kurie lik

VANDENS 
ŠILDYMAS

AUTOMATIŠKAS 
DUJOMIS 

RUUD Mount Royal. 
Su dvigubu rezervuaru. 
Labai geras už mažą 

kainą.
Tiktai pas METRO.

JOKIO 
UŽSTATO V 
IKI 36 
MOKĖJ1 
MĖNESIŲ /

•ms;

viduosis kartu su mumis, jei
gu tik jaunoji karta ištirps 
svetimųjų jūroje. Užtat jau 
pats laikas daugiau lėšų skir
ti tai organizacijai, kuri rūpi 
naši mūsų bėgamais kultūri
niais ir švietimo reikalais, ku

Nukelta į 7-tą psl. s
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Lietuvai 
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nuostoliai

PASIKALBĖJIMAS SU L.
E. P. VLIKO PIRM.
EKONOMISTU

JUOZU AUDĖNU

— Kada įstojote j visuo
menininkų gretas?

— Savo visuomeninio dar
bo pradžia laikau 1918 m. va 
sąrą, kuomet vokiečių okupa 
cijos metu Virškupėnų kai
mo, Papilio valse.. Biržų aps 
krities jaunimas surengė vai
dinimą — Vaito „Piršlybos“. 
Buvo gauta gražaus pelno, iš 
kurio teko su mokytoju Jokū 
bu Šernu nupirkti Biržuose 
knygų ir įsteigti kaime bib
liotekėlę. Tuo pat metu buvo 
įsteigta Virškupėnų kaimo ir 
apylinkės jaunimo kuopa 
Šviesa. Aš buvau išrinktas 
jos sekretoriumi. Bet akty
viau politinę veiklą pradėjau 
1938 m. pavasarį, kai valstie
čiai liaudininkai su krikščioni 
mis demokratais sudarė po
grindyje politinę „ašį“. Vals 
tiečiai liaudininkai tarp kitų 
savo atstovų paskyrė ir mane 
į „ašies“ kolektyvo sudėtį, i

— Esate daugumos Lietu
vos ūkio šakų žinovas. Kaip 
atrodė Lietuvos ūkis nepri
klausomybės laikais ir kaip 
jis atrodo šiandien?

— Ūkininkauti, reiškia ma 
terialines gėrybes gaminti, 
jas paskirstyti ir vartoti. Kad 
ūkio ratas gerai suktųsi, ne- 
prik'. usornos Lieluvo. ūkinė 
organizacija buvo visai kito
kia kaip dabartinė sovietų

Lietuvai primesta, visai 
prie gyvenimo ne

pritaikinta. Nepriklausomy
bės laikais — žmogus buvo 
pagrindinis visų gana suraiz
gyto ūkio šakų variklis, o da
bar sovietų primesti neįvyk
domi planai. Žmogus, kaip 
galvojanti būtybė, sovietinė
je ūkio sistemoje eliminuo
tas. Jis yra tik įsakomas su
stingęs mechaniškas ūkio va
riklis.

Atstačius nepriklausomy
bę, padarius žemės reformą 
ir kaimus išskirsčius į vien
sėdžius, buvo labai ryškiai 
matomas ne tik žemės, bet ir 
viso krašto ūkio kilimas. Pa
vyzdžiui, 1929 — 1939 m. 
pramonės produktų gamyba 
pakilo 100:354 santikiu. Pini 
gų apyvarta pakilo 100:174 
santikiu. Prekių eksportas 
(beveik išimtinai žemės ūkio 
produktai) 1923 — 1939 m. 
100:375 santikiu. Importas 
100:350 santikiu. Žemės ūkio

Šie Quebec© studentai buvo nuvažiavę į Ontario ir vykdė John Fisher sumanymą Jis yr 
Kanados šimtmečio^ ceremoni-jų vadas. Jaunimo kelionės ir pasikeitimai apėmė 3,000 jau 
nų kanadiečių, kurie keliauja į kitas provincijas ir susitinka su kitais kanadiečiais. Sis pla
nas apims ligi 1967 m. 17,000 berniukų ir mergaičių, kurie laikys kitus kanadiečius.

Globe and Mail Photo.

produktų gamyba 1913 — 
1939 m. 100:211 santikiu.

Jei ne karas ir žiaurios ok 
upacijos, tai Lietuvos ūkis 
būtų pakilęs kelioliką kartų, 
palyginus su tuo, ką jau tu
rėjom 1939 m. Okupuotoje 
Lietuvoje padėtis visai kito
kia. Sovietai ir vokiečiai pa
darė Lietuvai sunkiai apskai- 
čuojamų nuostolių. Sukolcho 
zinę žemės ūkį, bolševikai su 
žlugdė visą žemės ūkio ga
mybą, kuri dažnais metais ne 
siekia nei 50% žemės ūkio 
produktų gamybos buvusios 
laisvoje Lietuvoje prieš 25— 
30 metų. Priežastys yra šios: 
trąšų trūkumas ir įdirbimas. 
Pvz.., 1963 m. Lietu.’ dirvos 
natūralių trąšų gavo vos tik 
dešimtąją dalį to, ką norma
liai dirvos turi gauti. Nėr trą 
šų, 2) Nėra gero žemės įdirbi 
mo. 3) Nėra tinkamų sėklų. 
Dažniausia naudojama sėkla 
prasta. Ji sunyksta dar neiš- 
dygus. 4) Pagaliau nėr kas 
rūpinasi pasėliais. Planus 
vykdo nežiūrint aplinkybių 
ir padėties. Šubertą sėkla ne 
laiku ir ne vietoje neduoda 
derliaus.

Tie patys rezultatai ir su 
gyvulininkyste. Nuolat dide
li trūkumai pašaro. Jo trūku
mas verčia mažinti gyvulių 
kiekį. Gyvulius sumažinus, 
sumažėja ir trąšos. Trūksta 
tinkamų tvartų gyvulius lai
kyti. Dažnai jie įšąlą. Taip 
nedateklių ratas ir sukasi ap
link.

Sovietinėje Lietuvoje yra 
išaugusi eilė pramonės įmo
nių, elektros jėgainių, kurios 
reikalingos krašto ūkiui ap
tarnauti. Deja, pramonėje 
dirbantieji darbininkai men
kai atlyginami, o Lietuvoje 
pagamintos prekės - produk
tai išgabenami kitur. Lietuvo 
je žmonėms neužtenka nei ba 
tų, nei drabužių, kad ir ko
kios kokybės jie. būtų.

— Ar galima apskaičiuoti 
padaryti Lietuvai ar Lietu

NEPRIKLAUSOMA LIETU VA 3 PSL.

MŪS U ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

VISUOTINIS ŠALFASS GOS SUVAŽIAVIMAS

vos ūkiui nuostoliai ilgi šiam 
laikui nuo okupacijos pra
džios? Jei taip, kas rūpinasi?

— 1954 m. Vlikas sudarė 
komisiją, kuriai aš pirminin
kavau, karo nuostoliams ap
skaičiuoti. Komisija apskai- t 
čiavo, kad 1940 — 1941 m. 
sovietai Lietuvai padarė tris 
bilijonus litų nuostolių. O 
nuo 1941 — 1944 m. vokie-- 
čiai padarė penkius bilijonus 
litų nuostolių. Iš viso per tą 
laikotarpį Lietuvai padaryta 
nuostolių už 8,534,995,000 Ii 
tų, skaičiuojant apytikriai. 
1939 m. lito - dolerio santy
kis buvo 6:1. Tuo būdu pada 
ryta Lietuvai nuostolių už 
vieną bilijoną keturius šim
tus tūkstančių (1,4) dolerių. 
Tolimesnis daromų nuosto
lių kraštui skaičiavimas sve
tur gyvenant būtų netikslus 
ir nerealus. Neabejoju, kad 
tėvynėje yra žmonių, kurie 
viską skaičiuoja. Atėjus lai
kui Lietuva pateiks savo sąs
kaitas okupantams.

— Ar yra sugriautam 
ūkiui atstatyti planas?

— Mano vadovaujama Lie 
tuvos ūkio atstatymo komi
sija išleido dešimt studijų ir 
darbą atidėjo. Ką nors pla
nuojant, nebegalima remtis 
nepriklausomos Lietuvos ūkio 
rodikliais. Tenka tik pagalvo 
ti dėl organizacinio ūkio ša
kų paskirstymo tarp privati
nio, visuomeninio ir valsty
binio sektoriaus. Laisvoje Lie 
tuvoje jie pusėtinai gerai bu
vo suderinti. Ateityje turės 
būti pataisymų. Sveikas lie
tuvio protas ir darbšti jo ran
ka sugebės visą suderinti.

— Kaip jūs interpretuoja
te šiandieninę situaciją?

— Lietuva po antrojo pa
saulinio karo atiteko žiau
riam mūsų kaimynui Sovietų 
Rusijai. Ten yra ir kolonializ 
mas, ir militarinis imperia
lizmas, ir kruvina okupacija.

— Ar dabartiniai komunis
tiniai Lietuvos ūkio darbuo
tojai sugebės dirbti laisvaja
me konkurencijos?

— Okupantai apgadino, di
delį Lietuvos gyventojų skai
čių, bet didžioji Lietuvos gy 
ventojų masė nėra perdirbta 
ir nesileidžia perdirbama. O 
komunistai daug mieliau ūki 
ninkauja savo sodybiniuose 
sklypuose, kaip kolchozų lau 
kuose.

— Sąjungininkai posėdžiau 
ja, nustato ateičiai gaires. 
Bet oficialiai ginčijasi dėl ne 
esminių dalykų. Ar tai nėr 
savos rūšies mulkininmas ir 
apgaudinėjimas nuskriaustų
jų?

— Karo meto sąjunginin
kai dar nė karto nepasakė, 
kad imtųsi priemonių Lietu
vą iš Sovietų S-gos, ar kitų 
kraštų išlaisvinti. Kol kas są 
jungininkai stovi ant tarptau 
tinio teismo pagrindo (jie 
nepripažįsta Lietuvos į Sovie 
tų Sąjungą įjungimo). Jie 
pritaria tautų norams pačio
ms išsilaisvinti ir apsispręsti, 
ką toliau turi daryti. Jungti- 
hėse Tautose yra 111 valsty
bių, bet pasaulinę politiką 
veda keletas didžiųjų imperi 
jų. O pavergtos tautos yra 
bejėgės jų politiką pakreipti. 
(Tai turima mintyje Sovietų 
Sąjungos imperijoje esančios 
valstybės) norima kryptimi 
— į laisvę.

— Kuria laukines valsty
bes. Jas lipdo po kelias. O 
neduoda laisvės Lietuvai ir 
Pakaičio valstybėms, kurių 
laisvę karas paglemžė. Kaip 
tai atrodo?

— Aš džiaugiuosi, kad pa 
skutiniais metais daug tautų 
išsilaisvino iš kolonializmo, 
apsisprendžia ir tampa neprik 
lausomomis valstybėmis. At
eis laikas subraškės ir sovie
tinis imperializmas ir kolo
nializmas. Tik labai norėčiau,

Š. Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Ko
mitetas šaukia visuotinį me
tinį Š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto S- 
gos suvažiavimą gruodžio pa 
baigoje ar 1965 m, sausio 
pradžioje, Clevelande, Ohio.

Tiksli suvažiavimo data 
bus paskelbta vėliau, paaiškė 
jus FASK-to rinkimų da
toms.

Šiemetinis suvažiavimas 
bus ypatingai svarbus, kadan 
gi šalia nuolatinių ŠALPAS 
S-gos einamųjų reikalų, dar
botvarkėje bus naujo FASK- 
to įvezdinimas į pareigas ir 
Š. Amerikos lietuvių Krepši
nio rinktinės išvykos į Aust
raliją bei 1964 m. Pabaltie- 
čių olimpinių žaidynių apžval 
ga.

Suvažiavime pilna balsavi
mo teise dalyvauja sporto vie 
netų rinkti bei skirti atstovai 
ir ŠALFASS-gos administra 
ciniai pareigūnai, pagal ŠAL 
FASS-gos statute nustatytą 
tvarką.

Patariamuoju balsu suva
žiavime kviečiami dalyvauti 
visi sporto darbuotojai, fizi
nio lavinimosi mokytojai, 
sporto veteranai ir lietuvišku 
sportu besidomintieji priya- 
tūs asmenys bei organizaci
jų atstovai.

ŠALFASS-GOS ORGANŲ 
RINKIMAI

Dabartinio FASK-to ir 
Revizijos komsijos kadencija 
užsibaigia šių metų pabaigo
je. Naujųjų organų rinkimai 
bus netolimoje ateityje. Rin
kimus vykdo ŠALFASS-gos 
Garbės Teismas ar jo paskir
ta Rinkiminė Komisija.

Šiuo metu yra vykdomas 
FASK-to patiektas memoran 
durnas, kuriame yra siūloma 
pakeisti rinkiminius nuosta
tus ta prasme, kad vietoj vi
sų ŠALFASS-gos narių bal
savime dalyvautų tik sporto 
klubai, kadangi praeityje bal
suojančių procentas buvo la
bai žemas. Antra vertus, tuo-

kad Vakarų didžiosios valsty 
bės atimtų iš Sovietų Sąjun
gos tą jiešmą, kuriuo ji nuo
latos badė Vakarų kolonializ
mą ir, atsukę jį į Sovietų Są
jungos pusę vytų iš Europos 
sovietų kolonializmą ir impe
rializmą, nes Vakariečių kolo 
nializmas jau baigiamas likvi 
duoti. Vlikas ir kitos lietu
vių ir tarptautinės egzilinės 
organizacijos daug yra dariu 
sios ir tebedaro, kad Vakarų 
valstybės suprastų savo klai
das ir tvirtai atsistotų prieš 
sovietinį imperializmą ne tik 
Europoje, bet ir Amerikoje 
ir kitur. Deja, vakariečiai per 
daug ilgai „jiešmą“ drožia.

J. Žaliaduonis.
New York. 

mi būtų suprastinta ir su
trumpinta rinkimų procedū
ra bei 90% sumažintos rinki
mų išlaidos. Taipogi siūloma 
sumažinti renkamųjų FASK- 
to narių skaičių, paliekant tei 
sę išrinktiesiems kooptuoti pa 
pildomus narius, kas paleng
vintų sudaryti kandidatų są
rašus ir sudarytų galimybes 
įtraukti į FASK-tą norinčius 
ir galinčius dirbti asmenis, 
kuriuos nebūtų galima įvesti 
rinkimų keliu.

Memorandumas baigiasi š. 
m. lapkričio 2 d. ir jo duome 
nys bus tuoj pat paskelbti.

PABALTIEČIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Š. Amerikos Pabaltiečių 

Sporto Federacijos visuotinis 
metinis suvažiavimas numa
tomas lapkričio mėn. pabaigo 
je Clevelande. Suvažiavime 
dalyvauja lietuvių, latvių ir 
estų įgalioti atstovai, paskir
ti atitinkamų tautybių sporti 
nių vadovybių JAV-se ir Ka
nadoje.

V-SIS STALO TENISO 
„DEŠIMTUKO 
TURNYRAS”

V-sis Š. Amerikos lietuvių 
stalo teniso „Dešimtuko tur
nyras“ įvyks 1964 m. gruo
džio 12 — 13 d. Clevelande. 
FASK-to pavedimu, turnyrą 
vykdo Clevelando LSK Žai
bas.

Turnyro programoje — vy 
rų ir moterų vieneto žaidi
mai. Turnyre dalyvauti yra 
kviečiami 15 vyrų ir 12 mote 
rų žaidėjų, kurių atranką pa
daro FASK-tas, pagal 1964 
m. mūsų stalo tenisistų verti 
nimo lentelę. Į negalinčių da 
lyvauti vietą gali būti kviečia 
mi kiti žaidėjai, todėl visi su
interesuotieji ir iki š. m. lap
kričio 1 d. negavusieji pa
kvietimų prašomi kreiptis į 
FASK-tą, šiuo adresu: 
Lithuanian Athletic Union,

15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio 44110. 
Vyrų klasėje bus varžoma

si dėl Pasaulio lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos 
Clevelando pereinamosios tau 
rėš, įsteigtos 1960 m. Perei
tų metų nugalėtojas — Pra
nas Gvildys (Toronto- LSK 
Vytis).

Moterų klasės nugalėto
jai teks LB-nės Clevelando I- 
sios apylinkės pereinamoji do 
van a, įsteigta 1961 m. Perei
tų metų laimėtoja — Vieleta 
Nešukaitytė (Toronto LSK 
Vytis).

Smulkios informacijos iš
siuntinėjamos pakviestiems 
žaidėjams ir sporto klubams.
INDIVIDUALINĖS ŠACH

MATŲ PIRMENYBĖS 
ŠALFASS-gos Šachmatų

Komiteto pristatymu, skelbia 
Nukelta į 6-tą pal.

IBeBSaSBmBBBBSBSSSČBHBBHBBBBBBaeMiraBSESI

“METU”
POEMOS GYVIJA.

PETRAS BŪTĖNAS.
Mažosios Lietuvos - Karaliaučiaus srities 

sūnaus dailiojo lietuviškojo žodžio kūrėjo 
kun. Kristijono Donelaičio, Tolminkiemio 
klebono, XVIII amžiaus „Metai,, nesensta- 
moji poema turi išminėjusi daugelį Lietuvos 
gyvijos, gr. fauna, atstovų — paukščių, gy
vulių, žvėrių, žuvų, vabzdžių, roplių. Kaiku- 
rie jų autoriaus retuomečiais imami tekste 
tik teigiamiems (lakštingala, gandras ir 
gandrienė, jautis, arklys - žirgas) ar dažnai 
ir neigiamiems (kiaulė, dramblys, paršas, pe
lėda) palyginimams su žmogumi, jo poel
giais gyvenime kasdien. O tokie ne mūsų 
krašto gyvulių vardai, kaip dramblys ar 
liūtas, tėra vos kelius kartus tepaminėti: 
dramblys 4, kuris, žinoma, gali ir visiš
kai nieko bendra neturėti su „sloniaus“, rus. 
slon — elefanto vardu, reiškia: sudribėlis, 
storpilvis, moliūgas, dribšas, ir užtat yra 
veiksmažodis d r a m b 1 i o t i; liūtas 2 
(slav.) = levas 4 (slav.), rus. lev, lot. leo, 
o kilmininkas leonis — galybę ar ir piktumą 
reiškiąs. Meška 2 (slov.) „lokys 3, ursus 
arėtos” Donelaičio yra dažnokai vartojamas 
žodis, kaip ir visoje lietuvių žemėje jis tebe
gyvas dažniau kaip meška, ar rečiau kaip 
lokys, rodo, kad, šiais laikais veik išnykęs 

mūsų šalies gyvulys, tebebus buvęs neretas 
svečias XVIII amžiaus M. Lietuvoje. Bet tai 
jau gamtininkų ir miškininkų lauktinas iš- 
tartinas autentiškas žodis. Donelaitis, sakau, 
tevartojo- žodį meška, betgi M. Lietuvos 
lietuvių kalboje tebėra lokys 4, lat. 1 a - 
eis (ilgas a), prūsų termiškai 11 u o k i s (il
gas o) „lokys, vok. Baer“ (Bg. ršt. I. 515; 
Ger. AON Tlokum + pelk vtv. „lokių 
pelkė“; Trtm. PN. 106).

Iš „Metų“ kūrinio stengiausi išrankioti vi 
sų gyvių vardus ir jų kokius suminėjimus, o 
tokių kokių vardų ten buvimą čia nurodau 
pagal tos poemos suskirstymą keturiais me
tų laikais ir puslapiais. Gi šiaipjau čia tie gy 
viai yra suskirstyti: paukščiai (ornitologi
niai; kartu namiai ir laukiniai), gyvuliai, 
žvėrys, žuvys, vabzdžiai, ropliai. Kur bus 
sąraše matoma kurio gyvijos atstovo dau
giau pažymėtų puslapių, tai iš to norint bus 
galima suprasti, kad Donelaitis tokį gyvijos 
atstovą vaizduoja šalia kitokios gyvijos jau 
gamtos ar kasdieninio artojų lietuvių (lietu
vininkų) gyvenimo fone, taigi ir tam tikra
me metų laike.

Ar kas kada šitokį darbą buvo atlikęs, 
— nežinau. Bet savo ruožtu nugalvojau, kad 
galgi ir to reiktų, — ir jį atlikau. Jei „Me
tų” poema ne tik meninis šedevras, bet ir 
dar tam tikra M. Lietuvos artojų (=būrų) 
lietuvių XVIII amžiaus kultūros istorija (Lie 
tuviai dar neturime parašę, ir išspasudinę sa
vo tautos kultūros istorijos, nors „internacio 
naliniais ir intemacionališkaisiais” klausi

mais yra net perdaug pripyškinta ir vis dar 
tebepyškinama), tai šalia to man atrodė, 
svarbu esant konstatuoti, kiek ir kaip Done
laitis išjudino ir visą mūsų šalies gyviją sa
vo dailiajame žodyje visjau ką skaitytojui 
pasakyti, ir, antra, sakau, galgi galima būtų 
šitaip „Metais“ sudominti ir visus mūsų pvz. 
gamtininkus, miškininkus, medžiotojus, ag
ronomus, gydytojus, šeimininkus ir šeiminin
kes, tautosakininkus, kalambūrininkus, sodrių 
posakių mėgėjus, gėrovėlius (dainos žodis)..., 
kurie kaip specialistai sau daug ko toje poe
moje galėtų rasti bei prisimedžioti ir net išti
sais sumaniausiais tekstais išsirašyti ar gra
žių meniškų, ar neperdaug švankių, bet šiam 
tam, net ir mokslui vistiek pravarčių pavyz
džių, ar palyginamojo teksto autentiškų iš
traukų savo mokslo bei praktikos reikalams.

Donelaičio' „Metai“ net ir pašaukčiausių bei 
iš augštiintų spe-cialistų dar palyginti „per- 
švelmai nuobodžiai” paliesti, nors šie Kr. Do
nelaičio sukaktiniai metai ir jau prisivarę yra 
prie gražiosios „bobų vasaros”, o po to jie ne- 
pertrukus ir baigsis su vėl kažkokiu „naujo- 
mečiu“.

Tą anokį tokį ištraukini darbą ir aš pats 
būčiau galėjęs ėmęs atlikti ir suskirstydamas 
bei atitinkamai pakomentuodamas specialis
tams patarnauti. Bet tai būtų net labai daug. 
(Mat, poemoje yra ir įvairių kitų kitokių svar 
bių sričių medžiagos, ne tik vien apie gyvija, 
specialiąją poeziją ar filosofinį žmogų), tai il
gokas darbas, o jo išspausdinti gi niekas, kaip 
nesiteikė, taip nesiteiks. Kur gyvija gamtoje, 

kur ji artojų puotoje, „durakų išdaigose“, ves
tuvėse, žiemą „vilkų siautėjime“ ir jų gaudy
me, padangėse, dirvoje, pievoje, lizduose, van 
denyje ar urvuose, — bus galima nujusti iš
gyvuos atstovų nurodytųjų puslapių ir kar
tais trumpų prierašėlių.

Išskyrus gal tik vieną gyvį (liūtą), tai vis 
tie patys ir beveik tų pačių vardų, ka’.p kitur 
Lietuvoje. Tai liudija, kad M. Lietuva — Ka 
raliaučiaus sritis, kaip ir Tolminkiemio baž
nytkaimio kaimynė Romintos giria. (Dabar 
ją jau ir visą Sov. Rusija atidavė Lenkijai, ta
rytum savo.), yra tas pats visiškai vienodas 
lietuvių kraštas, kurį kartu su kitais lietuvių 
kraštais vadiname bendruoju senu ir autentiš
ku vieno žodžio vardu Lietuva, ir jokiu 
būda ne kokiomis rusofilų ar tiesiog Sov. Ru
sijos vergą imperijos sukūrėjų velikorosų-ru- 
sų išgalvotomis fikcijomis, kaip „Lietuvos TS 
R” ar „Kaliningradskaja oblast* ”. Tik Lie
tuva be jokių „TSR“ bergždinių pridurkų 
vadina visi lietuviai, net ir slapta visi okupuo
toje Lietuvoje ar kur kitur iš Lietuvos valsty
bės atimtose žemėse atsidūrę lietuviai.

Lietuva ar Latvija, Estija, Ukraina, Gudi
ja, Gruzija yra vis vienos. Tai kas per bepro
tystė prie tų tautovardžių dar būtinai segioti, 
kaip kokiam šuniui kokį cedelį po kaklu, kad 
tai „TSR“, „PSR“, „S. S. R.” ir pan. Patys 
šių šalių žmonės tais okupaciniais ir, anot Do
nelaičio, nešvankiais pridurkais bodisi, jais 
kratosi, ir todėl visaip juos ir pačius okupan
tus velikorosus - rusus pravardžiuoja.

Bus daugiau.
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KULTURWWKKQVIKA ^Trejos
LEIDINYS APIE 

KANADOS SPAUDĄ
Jo pavadinimas: The Na

tional Publishing Directory. 
The Encyclopedia af the Ca
nadian Publishing Industry. 
1964 — 1965 edition. Bus lei 
džiamas kas dveji metai „Pr
essing Books of Canada“, 99 
Vaughan Road, Toronto 10, 
Canada. 512 puslapių. Kaina 
25 doleriai.

Kaip leidinio pavadinime 
pasakyta, tai yra maža Kana 
dos spaudos enciklopedija, 
nes leidinys apima visą Kana 
dos spaudą — jos istoriją, 
vystymąsi, augimą ir dabartį 
nį jos stovį — ir leidyklas, ir 
laikraščius, ir žurnalus. Tru
mpai sakant, leidinys apima 
visą spaudos pramonę su vi
somis detalėmis.

Leidinys didelio formato, 
kietai įrištas, geros spaudos 
ir gausiai iliustruotas. Leidi
nys duoda visos Kanados 
spaudos vaizdą. Tautinės 
spaudos skyriuje yra skyre
liai ir apie lietuviškąją Kana
dos spaudą: Tėviškės Žibu
rius ir Nepriklausomą Lietu
vą. Gaila, kad nėra Moteries, 
Skautų ir kitų lietuviškųjų 
leidinių.

LITERATŪRINĖ
NOBELIO PREMIJA

šiemet paskirta prancūzų ra
šytojui filosofui Sartre. „Lie 
tuvių Enciklopedijoje“ mūsų 
filosofas dr. Juozas Girnius 
apie Sartrą taip pasisako: 
„Sartre Jean Paul (gimęs 
1905) prancūzų filosofas ir 
rašytojas, ateistinio egzisten
cializmo plėtotojas. Filosofiš
kai Sartrą brandino Hėgelio 
dialektika, Husserlio fenome
nologija ir ypač Heideggerio 
egzistencialinė ontologija. 
Pats S. savo filosofiją suvo
kia egzistencializmu kaip at
eistiniu humanizmu, lygiai 
atsiribodamas ir nuo mate
rializmo, ir nuo teizmo“.

Sartre baigęs mokslus, bu
vo mokytoju licėjuose. 1935 
m. apsigyveno Paryžiuje ir 
dėstė filosofiją Condorset li
cėjuje iki 1951 m. 1939 m. 
buvo pašauktas į kariuomenę 
ir 1940 - 41 m, buvo vokie
čių nelaisvėje, vėliau dalyva
vo prancūzų sąjūdyje prieš 
vokiečius. 1945 m, įsteigė 
kultūros ir politikos žurnalą 
„Les temps modemes“ — 
naujieji laikai, kurio redakto 
rium yra ir dabar. Yra para
šęs per 20 veikalų. 1949 m. 
vedė rašytoją ir filosofę S. de 
Beauvoir.

Sartre Nobelio premiją at
sisakė priimti.

• P. Cvirkos romanas „Fra
nk Kruk” prieš kurį laiką pa
sirodė čekiškai. Išleista 15 
tūkstančių egz.

KAI TYLĖJIMAS DAROSI 
NUODĖME PRIEŠ TAUTĄ

Lūžtvinė padėtis, į kokią 
pateko Čiurlionio galerijos 
veikla nuo to laiko, kai 1962 
m. gruodžio' mėn. pabaigoj, 
LA Menininkų klubo valdy
ba smurtu užgrobė jos steigė 
ją, administruojamą Meno kū 
rinių fondą, o kartu ir buvu
sį sandėliuose privatų turtą, 
iki šiol toji padėtis, deja, te
belieka neatitaisyta.

Galerijos steigėjai bei jos 
direkcijos nariai per dvejus 
metus yra padarę visą eilę žy 
gių, kad šis pūliuojantis ska 
udulys būtų pašalintas bend
romis visuomeninio pobū
džio pastangoms, neišeinant 
iš savo kiemo ribų. Tačiau jų 
nuoširdžios pastangos susidū 
rė su nėkuo nepateisinama, 
beatodairišku menininkų klu
bo valdybos ignoravimu ir to 
lesniu visuomenės turto tvar 
kymu lyg kokios savo priva
čios nuosavybės, iki tokio 
privatumo laipsnio, kad net 
neprisileidžia padaryti tam 
valdomam turtui jokios revi
zijos.

Imdamas dėmesin, kad to
lesnis tylėjimas apie skanda
lingą Čiurlionio galerijos pa
dėtį pasidarytų gėdinga nuo
dėme prieš tautą, laikau šven 
ta savo pareiga, kaip galeri
jos krikšto tėvas ir jos direk 
cijos narys, perspėti visuo
menę ir savo kolegas dailinin 
kus, kad susilaikytų kolektuo 
ti meno kūrinius, kol Čiurlio
nio galerija ir Meno kūrinių 
fondas yra valdomi uzurpato 
rių.

Dėl aukščiau nurodytų 
priežasčių yra sulaikyta apie 
20 kūrinių ir neįteikta Meno 
kūrinių fondui, kol nebus at
statyta legali tvarka. Jų tar
pe yra prel. Pr. Juro portre
tas, Birutiečių padovanotas 
kūrinys „Birutė”, Č. Galeri
jos steigėjų rūpesčiu atsiųs
ta 11 kūrinių nuo liet, daili
ninkų Australijoje ir kt. Kol 
kas prašome dailininkų dova 
nas palaikyti pas save.

Adomas Varnas.
PAMINĖTA R. MARIJO- 
ŠIAUS 50 M. SUKAKTIS

„Visur laukiamas artistas“ 
— taip Romaną Marijošių 
pavadino Alg. Kalinauskas. 
„Literatūros ir Meno“ savait 
raštyje (40 nr.) nurodyta, 
kad neseniai 50 m. sulaukęs 
R. Marijošius dar „buržuazi
nėje Lietuvoje“ pirmą kartą 
viešai išpildęs sovietinių kom 
pozitorių (Dunajevskio, Pok 
rašo, Kniperio ir kt.) dainas. 
Karo metu jis dirbo solistu 
Volgogrado (buv. Stalingra
do) teatre, nuo 1942 m. lie
tuvių meno ansambliuose, 
nuo 1945 m. — Valst. ope
ros solistas. Jam tenka daž
niau atlikti epizodinius vaid
menis.

PUTINAS
LAPKRITIS

IR VĖL TA DARGANA!
IR VĖL TIE LAPKRIČIO DRĖGNI, ŠĖMI ROKAI!
IR VĖL ŠIRDIS MIGLOTO LIŪDESIO PILNA, 
KAD TAIP TOLI
TU GIEDRĄ. DŽIAUGSMĄ PALIKAI.

TAČIAU NESIŽVALGYK 
ATGAL Į SAULĖTUS VAIZDUS. 
DAR VIENĄSYK
BŪK ŠALTAS, KIETAS 
IR RŪSTUS.

NESIŽVALGYKI ATGALIOS
Į TAI,
KO ŠIANDIEN NEMATAI.
DAUGIAU TAVĘS NEBEVILIOS 
NEI SAULĖS BURTAI, 
NEI ŽIEDAI.

KAI SNIEGAS LAUKĄ UŽPUSTYS 
IR LEDAS VANDENIS UŽTIES, 
TU BOSI VIENIŠAS SVETYS 
TRUMPOS DIENOS, 
ILGOS NAKTIES.

Solistes
ALDONOS STEMPUŽIENĖS 

PASIKLAUSIUS
Spalio 24 dieną KLKM D- 

ja Aušros Vartų salėje suruo 
še gražų koncertą, kurį užpil 
dė viena solistė, Aldona Ste 
mpužienė, fortepionu gerai 
palydima U. K. Clutterbuck.

Solistę klevelandietę teko 
girdėti jau trečią kartą, tat 
ir geriau įsiklausyti, ypač re- 
čitalinio pobūdžio koncerte, 
kada solistė turi galimybės pa 
rodyti visas ir balso, ir suge
bėjimo dainuoti, ir interpreta 
cijos galimybes.

Ir šį kartą solistė patvirti
no geras savo muzikines sa
vybes. A. Stempužienės bal
sas, bendrai kalbant, gražus. 
Jo grožis glūdi gerame, har
moningame tonų sąskamby
je, nes jis nėra vienastrypis, 
o sudarytas iš kelių tonų, ir 
šia prasme — turtingos sūdė 
ties. Balso pastatymas taisyk 
lingas, atremiamas į diafrag-. 
mą, kuria solistė moka naudo 
tis, visada užtekdama oro. 
Balsas tyresnis ir našesnis 
aukštumose, kai vidurys blan 
kesnis, o žemumos silpnokos. 
Todėl nieku nepateisinamas 
kai kurių spaudos atsiliepi
mų, esą Stempužienė esanti 
kontraltas. Solistės balsas ti
piškas mezosopranas, grynai 
lyrinis švelnus.

Nors A. Stempužienė reči
talio užbaigai pasiliko efek
tingiausius mezosoprano da
lykus, kokie yra B. Bizet 
„Karmen“ segedilja ir haba
nera, o vis dėlto gražiausiai 
ir įspūdingiauisai koncerte 
praskambėjo kaip tiktai pa
tys lyriškiausieji dalykai, 
kaip Amarilli (Caccini), Ba
naičio ir Jakubėno dalykai, 
perduoti šiltai, lyriškai ir be 
jokios įtampos. Nors Verdi 
„O Don Fatale“ ir Bizet 

„Karmen” gražiai buvo išpil

dyti, bet suminėtoji lyrika na 
tūraliau solistei tiko ir buvo 
šiltesni, subtiliau atlikti.

Jeigu liestume kiek inter
pretaciją, tai atrodo, kad so
listė daugiau pasitiki šiltu, 
harmoningu savo balsu, ne
gu gilesniu dainuojamųjų da
lykų išpildymu, įsigilinimu į 
kūrinių esmę. Interpretacija 
jos kultūringa, bet standarti
nė, nė vienu dalyku giliau 
klausovui į jausmus neprasi
skverbianti, jautriau jo nepa- 
liečianti. Atrodo, interpreta
cijos gilinimosi sritis nesusi
laukia didesnio solistės dė
mesio. Gal todėl ir tarsena ne 
išryškinama, nes gi žodžio 
prasmė tiesiogiai susijusi su 
interpretacija. Tat į šita so
listei verta būtų atkreipti dė
mesys ir nuodugniau įsigilin
ti, kad interpretacija jautriau 
derintųsi su iškiliomis balso 
savybėmis. Tai drauge būtų 
siekimas ir meniškųjų aukš
tumų — kiekvieno meninin
ko idealo.

Bendrai gi kalbant, malo
nu buvo rečitalį išklausyti, ne 
laukiant jo galo.

J. Kardelis. 
ATSIŲTA PAMINĖTI 
Prof. St. Dirmantas. „Kaži 

mieras Semėnavičius, žymus 
XVII amžiaus vidurio moks
lininkas, autorius — lietuvis, 
ir jo traktatas Ars Magna Ar 
tilleria“ (atspaustas iš Tau
tos praeities II t. I kn., 77— 
107 pusi. Roma 1964 m.

Įdomus tai leidinys apie 
lietuvio mokslininko, lotyniš 
kai parašytą darbą, kuriuo' 
autorius siūlo susidomėti ir 
jį plačiai iškelti viešumon. In 
teresuotieji gali kreiptis ad
resu: Prof. Dirmantas, 6616 
S. Washtenaw, Chicago 29. 
Ill. USA.

VEDA D R, GUMBAS

CHRUŠČIOVAS — 
ASTRONAUTA

Du ruseliai Maskvoje svar
stė :

— Sakyk, draugas, kaip 
čia atsitiko, kad Maskvoje 
svarstė, o draugas Chruščio
vas jau Kryme dabar. . .

— Matai, draugas, kai Bre 
žniovas su Kosyginu spyrė, 
tai Nikita nuskrido net į Kry 
mą. . . Matai mūsų avietinės 
technikos pažangos išradi
mas. Vado karjierai užbaigti 
Nikita tapo astronautu. . .

t... . '» » ----

MIRĖ SKULPTORIUS
JUOZAS MIKĖNAS

„Literatūra ir Menas“ pra 
neša, kad staigiai mirė skulp
torius Juozas Mikėnas, mo
numentalių skulptūrų auto
rius — kaip rašo' laikraštis: 
Karaliaučiuje „Pergalės” pa
minklo, Cvirkos Vilniuje, 
Melninkaitės Zarasuose ir ki
tų. Mikėnas buvęs komparti
jos narys ir dukart buvo iš
leistas į užsienius — kartą į 
Egiptą, kurio skulptūrą jis la 
bai mėgo ir net sekė ir kitą 
kartą Italijon.

J. Mikėnas buvo gimęs 
1901 m. vasario 12 d. Skardu 
pių vienk., Aknystos vai., Ro 
kiškio ap. 1925 m. baigė Me
no mokyklą Kaune, skulptū
roje specializavosi Pary
žiuje. Nuo' 1933 m. mokyto
jas Kauno meno mokykloje, 
nuo 1940 m. Vilniaus dailės 
mokyklos direktorius, nuo 
1944 m. dėstė skulptūrą Vil
niaus dailės institute. Yra su 
kūręs skulptūrų, mozaikos, 
fresko kūrinių ir iliustravęs 
knygų.

@ Rugsėjo 17 d. į „šiuolaiki
nės muzikos festivalį „Varšu 
vos ruduo” išvyko ok. Lietu
vos jaunimo delegacija. Išvy
koj dalyvauja Meno institu
to', muzikos technikumų stu
dentai ir dėstytojai. Viešna
gė truks 15 dienų.

® Vilniuje buvo iškilmingai 
paminėta rusų rašytojo Niko 
laj Ostrovskio (1904—1936) 
60 m. gimimo sukaktis. Kal
bose ypač iškelta Ostrovskio 
knyga „Kaip grūdinosi plie
nas“, kurios tik sovietijoje iš 
ėję 240 leidimų. Kaip žino
ma, minėtas, 1932 - 34 m. pa 
sirodęs Ostrovskio veikalas 
— idealaus komunisto pavei
kslas. Tik dėl to jis ypatin
gai keliamas. Rusų literatū
ros žinovų nuomone „Plie
nas” esąs menkos konstrukci 
jos ir daugiau artimesnis žur 
nalistiniam žanrui.

VAIKŲ DARŽELIS 
IR OLIMPIADA

Ties vienu Vilniaus vaikų 
darželiu, kurį turistams rodė 
sovietinis gidas, gatvėje bu
vo gilios ir plačios duobės.

Turistas: Kam jūs laikote 
šitas duobes, Juk čia ir suau
gusiam reikia būti geru spor
tininku, kad jas peršoktum...

Gidas: Norėdamas nuslėp
ti netvarką, sako: Matote, so 
vietinė santvarka yra prieša
kinė. Pas mus viskas numaty 
ta ir viskas išanksto supla
nuota. Vaikai jau iš pat ma
žens mokomi sporto. Nori ne 
nori, bet per duobę turi per
šokti. . .

Turistas: Suprantu... Vai 
kai ruošiami olimpiadai. . . 
Tai gerai, kad taip iš anksto 
viską numatote. Bet kodėl 
jūs ne numatote iš anksto, 
kad ir duonos turėtumėt? . .

Gidas: Matote, be duonos 
galima pabadauti, ir niekas 
to nemato, Olimpiadoje gi vi
si mato, tat čia pasiruošimas 
būtinas. . .

KOLŪKIETIŠKAS 
SUTAPIMAS

— Ką tu į tai pasakysi? — 
paklausė kolūkio pirminin
kas eilinį kolūkietį. — Juk ta 
vo žmona, neturi nė vieno dar 
badienio. . .

— Mudviem, pirmininke, 
reiktų drauge pagalvoti. Iš 
tikrųjų tos mūsų bobos, kaip 
susitarusios, nė viena kolūky 
je nedirba. . .

PRISIPAŽINO
Johanas Štrausas į kelio

nes pasiimdavo mėgstamą juo 
dą pudelį. Kartą kompozito
rius pastebėjo, kad tankūs 
šuns plaukai buvo gerokai 
praretėję. Jis įsakė tarnui ati 
džiai prižiūrėti šunį, nes tik 
tikriausiai sergąs. Tarnas vi
są naktį nemiegojo, o rytą 
prisipažino:

— Gausiems Jūsų gerbė
jams aš pardavinėjau pudelio 
plaukų kuokštus vietoj Jūsų.

VOLTERO SĄMOJUS
Volterą vaikystėje paklau

sė kunigas:
— Ką mes turime daryti, 

kad Dievas atleistų?
— Nusidėti! — daug ne

galvodamas atsakė Volteras.

AUKŠTESNIS UŽ 
KARALIŲ

Jaunam Velso princui, bū
simam Anglijos karaliui Edu
ardui VII, mokytojas aiški
no.

— Jūsų didenybė tur būt 
žinote, kad pasaulyje yra ir 
kažkas aukštesnio už kara
lių. . .

— Žinau, žinau! — suti
ko princas. — Tai tūzas. . .

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
7.
Jonas įėjo. Stasė, apsivilkusi, mėlynu treningu, stovė

jo prie kėdės. Ji tik dabar susivokė, kad iš šeimininkų kam
bario reikėjo atsinešti dar vieną kėdę. Pasisveikino. Jonas 
sveikindamasis tik pirštų galiukais paspaudė Stasės ranką.

— Tur būt, gimnastas buvai? — paklausė Stasė, so
dindama Joną. Kai po vakarykščios dienos knietėjo iš visko 
šaipytis, ką nors, net ir patį Joną gerokai paerzinti, o kas. iš 
to bus, tai vėliau pamatysianti.

Jonas nesuprato jos pašaipos. Stasė atsiprašiusi nubė
go pas šeimininkus pasiskolinti kėdės. Likęs vienas, jis pa
kėlė ant etažerės padėtą albumą su viršelyje įspausta Gedi
mino pilimi. Pirmame puslapyje Stasė, mažytė mergaitė di
delėmis akimis, žiūrėjo į katiną. Kitoje nuotraukoje, matyt, 
po vaidinimo ji šypsojosi ramentais pasirėmusiam Vinsui. Jo 
nas užvertė albumą ir padėjo ant stalo, atsistojęs pasisuki
nėjo kambarėlyje. Staiga jam pasirodė, kad ant stalo kraš
to gulintis albumas ardo visą tvarką. Jonas padėjo albumą 
ant etažerės, į pirmykštę vietą.

Atbildėjo' su kėde Stasė.
— Laikas į Institutą, paskui slidžių neliks, — paragino 

Jonas. — Nėra kada sėdėti.
„Graži tu. ..“ — kalbėjo Jono žvilgsnis. Jeigu kas bu

tų paklausęs, kuo gi Stasė graži, Jonas nieko nebūtų galė
jęs atsakyti. Negi minėsi antakius, kasas? Ne tai! . .

Stasės žvilgsnis Jonui sakė: „Nemanyk, kad aš tavęs 
labai laukiau!”

Pagaliau Stasė pasiėmė ilgas, vos alkūnių nesiekiančias 
pirštines, išmargintas tautiniais raštais, užsidėjo rausvą ke
puraitę, ir juodu, užrakinę duris, išėjo.

Instituto slidžių sandėlis buvo beveik tuščias. Didelia
me kambaryje, kuris siaurais laiptais jungėsi su sporto sa
le, prie sienos priremtos dar teberymojo trys poros slidžių 
su brezentiniais užraktais. Išvažiavus jos greitai atsipalai
duodavo nuo bato ir sukiodavosi į visas puses. Studentai jas 

vadino „vyžomis”. Kambaryje vaikštinėjo Instituto sar
gas Zenonas.

Jonas su Stase, įgūžėję į sandėlį, sustojo prie durų. Jie 
net Zenono nepasveikino. Nustebę dairėsi į tuščias sienas. 
Jos būdavo paramstytos dviem šimtais porų slidžių, o dabar 
lyg pajuokai testovėjo trys poros pačių blogiausių „vyžų”.

— Jau nėra? . . — kreipėsi Jonas į Zenoną.
— Taigi. . . Ankstyvasis dantis rakinėja, vėlyvasis 

kaulus lesinėja, — atsakė Zenonas. — Išsinešiojo,
Jonas priėjęs pavartė „vyžas“. Trumpos. Stasei gal 

tiks, bet jam — tai ne slidės, o anekdotas. Stasė, patam
piusi brezentinius slidžių raiščius, išsirinko' vieną porą.

— Palūkėk, — Zenonas nuėmė jai nuo peties slides 
ir pastatė prie sienos. Paskui nutrepseno į gretimą kamba
rėlį - prausyklą ir tuojau grįžo atgal. Rankose Zenonas lai
kė dvi poras slidžių su geležiniais užraktais ir lengvas bam
buko lazdas.

— Mums? — išplėtė akis Jonas ir Stasė.
— Jums! — oriai tarė Zenonas, įteikdamas slides. — 

Matote, aš taip galvo ju: išvažiuos vienas žmogus — jam ir 
su „vyžomis” gerai”, o dviese — jos tik nuotaiką sugadins. 
Taigi, poroms, ne visai pagal įstatymą, kitą sandėlį įtaisiau.

Stasė pyktelėjo. Kokia čia pora iš jos ir Jono! Ji nė 
kiek nesidžiaugė, ant slidžių nosių užmaudama lazdas, bet 
padėkojo Zenonui. O Zenonas:

t— Nieko. . . Į vestuves pakviesit. . .
Stasė visai supyko, bet ne ant Zenono, o ant Jono, lyg 

jis visa tai būtų pasakęs. Ji viena išėjo laukan. Jonas, tie
są pasakius, Zenono beveik nepastebėdavo Institute, ir da
bar jį nustebino šis sargo elgesys. Jonas jį suprato labai pa
prastai. Vos Stasė išėjo, jis ištraukė iš užpakalinės trenin
go kišenės tris rublius ir atkišo Zenonui. Šis pasižiūrėjo į jo 
ranką.

„Mažai trijų“, — greitai sumetė Jonas ir ištraukęs pa
davė penkrublinę:

— Prašau I. .
Zenonas paėmė pinigus ir tyliai seniokiškai nusijuokė. 
Jonas pamindžiukavo vietoje ir, nieko nepasakęs, išnė

rė pro duris. Stasė lūkuriavo prie Instituto vartų. Jonas nu 
bėgo per pusnį prie jos.

— Leisk, panešiu tavo slides, — pribėgęs prie Stasės, 
pasisiūlė Jonas.

— Nereikia, — neleido Stasė. — Per fizinį lavinimą 
mes pačios jas nešiojame.

Jie ėjo į Vingio parką. Šaltis atsileido. Čiurlionio gat
vė Stasei pasirodė labai ilga. Ji norėjo kuo greičiau užsidė
ti slides, iš visų jėgų pasispirti lazdomis ir lėkti pakalnėn. 
Eidami kalbėjosi apie tai, kad žiemą šalta, kad namai su ap
snigtais stogais panašūs į pasakų namelius, kad vilkai gyve
na miške ir išbėga naktimis į palaukę jieškoti grobio. Sta
sė prisiminė, kaip jie gūdžiai staukia.

— Baisu tokiom naktim... Rodos, jie viską suės — na
mus, gyvulius. . .

Jonas, atvirkščiai, susižavėjęs kalbėjo apie vilkus:
— Įsivaizduoji, kaip patys vilkai tokią naktį jaučiasi! 

Kalena baltais kaip sniegas dantimis... Jie jaučia, kad visi 
žmonės ir gyvuliai jų bijo. . .

— Nieko jie nejaučia! — nesuprasdama Jono susižavė
jimo, prieštaravo Stasė. — Jie alkį tejaučia ir nori ką nors 
sudraskyti.

— Taip, — sutiko Jonas, — bet kokie jie stiprūs!
Įėjo į parką. Aukštos, tiesios pušys baltomis nuo šerkš

no viršūnėmis rėmėsi į mėlyną padangę. Kairėje pusėje ka
dugiai, savo mažus spygliukus aplipinę šerkšnu, buvo pana
šūs į vaikų nulipdytus senius besmegenius. Beveik kiekvie
na sniego pėda buvo išraižyta slidėmis. Gryname ore iš dau
belių sklido slidinėjančių juokas, linksmi šūkčiojimai.

Jonas padėjo Stasei užsidėti slides, ir juodu pasileido 
per gilią daubą prie Neries.
Lengvai be garso šliaužė slidės išvažinėtu sniegu. Stasė pa
miršo ir priešiškumą Jonui, ir vilkui. Ji jautėsi nepaprastai 
lengva ant slidžių, galinti jomis lėkti dešimtį kilometrų ir 
nepavargti. Abu šliaužė greta, išsilenkdami pušų kamienų. 
Paskui leidosi nuo neaukštų kalnelių, pritūpdami, po pažas
tim pasikišę lazdas.

— Važiuokim už Neries! Ten aukštesni kalnai! — 
šaukė Stasė. Bus daugiau.
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Skelbimas nr. 6.

Dievo 
karalystė

Tęsinys.
Šitos teismo dienos darbas bus 

sujungta su žmonių apšvietimu, 
kaip parodyta Apreiškimo 20:12, 
kame pasakyta, kad bus atvertos 
„knygos“, ir kad kiekvienas bus 
nuteistas sulig tuo, kas „parašy
ta knygose“ . Kaikurie klaidingai 
manė, kad šitose knygose para
šyta visos žmonijos praeities gy
venimas. Todėl buvo pasakoja
ma, kad knygų atidarymas teis
mo dienoje reiškia išnagrinėjimą' 
kiekvieno žmogaus gerų darbų ir 
.nusidėjimų, kad sulig tokiais 
užrašais bus nutarta, kurie ver
ti, kurie neverti amžinojo gyve
nimo.

Bet Šventąjame Rašte nėra nie 
ko tokios nuomonės patvirtini
mui. Apreiškime pasakyta, kad 
žmonės bus teisiami sulig tuo, 
kas parašyta knygose, ir pats 
Jėzus pasakė kad tai bus Jo „žo
džiai“, kurie teis žmones tuose 
laikuose. (Jono 12:48). Todėl rei
kia suprasti, kad atidarymas šitų 
simbolinių knygų reiškia apreiški 
mą tiesos, kuri bus naudojama 
kaip teismo taisyklė.

Panašiai kalbama apie „kny
gą“ Izaijo 29:11, 12. Per tūlą lai
ką minėtoji knyga buvo užants- 
paudžiuota“ — lyg „užrakinta“, 
taip kad nei mokantieji skaityti, 
nei nemokantieji negalėjo jos ati 
daryti. Bet toliau pranašystė pa
rodo, kad pagaliau knygą buvo 
atidaryta, ir apkurtusiems ir ak
liems buvo pagelbėta girdėti ir 
matyti kas joje parašyta. Visa ta 
pranašystė primena mums kokio
je dvasinėje tamsybė žmonės bu
vo nuodėmei ir mirčiai viešpatau
jant. Bet mes esame užtikrinti, 
kad ateis laikas, kuomet tamsy
bė buspanaikinta ir žmonėms bus 
pagelbėta matyti ir pažinti Die
vo valią.
Apie šitą ateities apšvietos die
ną Biblijoje kalbama kaip apie 
teismo dieną, kurioje Jėzus teis 
pasaulį teisybėje. Nebus tai sky- 
botas laikas atsilyginimo ge
riems ir pasmerkimo nusidėjėlių. 
Pirm atsilyginimo arba nubaudi
mo bus vykdomas ištyrimas, nes 
teismo pareiga yra daryti teisin
gą ištyrimą pasinaudojant ap- 
šviėta, koki tuokart bus visiems 
prieinama.

Pasauliui tai bus pirma tikroji 
proga pažinti ir tikėti į Kristų ir 
gauti amžinąjį gyvenimą. Per 
Adomą visi pateko po pasmerki
mu ir visa didžiuma nueina į ka
pus visai nežinodami, kad Kris
tus mirė už juos ir kad tikėjimu 
jie turi progą išsigelbėti iš mir
ties bausmės, atėjusios ant visų 
paveldėjimo keliu. Todėl teismo 
dienoje žmonės bus pabudinti iš 
mirties, supažindinti su Jėzumi, 
ir taip jiems bus suteikta proga 
priimti Dievo dovaną, parodyti 
paklusnumą Karalystės įstaty
mams ir gyventi per amžius.

Bus daugiau.

Praktiški 
patarimai

• Į verdančias pupeles įdė
jus kelis lašus alyvos, jos pa 
sidarys minkštesnės ir skanes 
nės; alyva, sumaišyta lygio
mis dalimis su actu, suteiks 
bronzai blezgesį.
• Svogūnai įgaus gelsvą 
spalvą ir pasidarys skanesni, 
jeigu juos kepdami apibars
tysime cukraus pudra.
• Palaikius krienus naktį, 
vandenyje, juos lengva sutar 
kuoti.
© Burokėliai nusilupa grei-k 
čiau, kada jie yra panardina
mi iš verdančio vandens į šal 
tą.
• Verdant kaulus, čiulpai ne 
iškris, jeigu, iš abiejų kaulo, 
galų įdėsime po rupios drus
kos kristalą.
• Sviestas, susuktas į suvil
gytą acte plonytę skepetaitę 
ir padėtas po užvožtu stiklai 
niu, ilgai nepraras savo sko
nio. Po stiklainiu patartina 
dar padėti porą gabaliukų 
cukraus, įdėtų į bet kokias 
verdančias daržoves, žymiai 
pagerina jų skonį. Taip pat 
jie kartu su actu pakeičia pa 
daže baltąjį vyną.
• Uogienė niekad nesusicuk 
ruoš, jeigu į ją virdami pridė 
sime citrinų rūkšties.
• Pusiau perpjauta žalia bul 
ve galima nuvalyti nuo lakuo 
tų baldų rankų pėdsakus. Ji 
taip pat puikiai nuvalo pa- 
tamsėjusį varį, aliejiniais da
žais tapytus paveikslus.
• Žalias svogūnas nuvalo 
nuo metalinių daiktų rūdis. 
Juo patrynus lakuotą odą, ji 
pradeda blizgėti, kaip nauja.
• Patrynus keptuvę arbata, 
dingsta žuvų arba svogūnų 
kvapas.
• Pamirkytu į juodą kavą 
vatos tamponu galima panai
kinti juodų drabužių blizgesį.
• Orlikov iš Winnipego įne
šė fed. parlamentan pasiūly
mą, kad paštas konfiskuotų 
literatūrą, nukreiptą prieš žy 
dus ir negrus. Paštų min. į 
tai pareiškė, kad tai būtų 
cenzūros įvedimas. Jis sako: 
tokiems reikalams pirma rei
kia, kad parlamentas priimtų 
įstatymą ir nustatytų atsako 
mybę, bet paštas to negali 
daryti be teismo sprendimo.

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

| A. NORKELIŪNAS |
Commisioner of the Superior Court of Montreal S 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. i

& 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 8 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. S
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| ME 7-6717 |
I DE LUXE CLEANERS I

Sav. P. RUTKAUSKAS |
g 117—6th Avenue, Lachine. g
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I BELLAZZI-LAMY, INC ! 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle |

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- v 

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

O K T^RE A L
ATSIŠAUKIMAS KANA DOS LIETUVIŲ FONDO 

REIKALU

Kaip ilgai Lietuva dar bus 
pavergta — nežinome. Atė
jus jos išlaisvinimo laikui, sa 
vo vaikus norėtume grąžinti 
Kraštui, tačiau tam reikia, 
kad jie jaustųsi lietuviais ir 
norėtų Tėvynėn grįžti.

Lygiai kaip ir čia gimusie
ji bei įsikūrusieji pastoviam 
gyvenimui, visi norėtume iš
laikyti tinkamoje aukštumo
je savo tautin'į - kultūrinį ly
gį, kuris nebūtų žemesnis 
už kitų Kanadą sudarančių 
tautinių grupių, nes į Kana
dos gyvenimą mes įsijungia
me kaip lietuviai.

Gi tolimesnėje ateityje — 
išeivijos tautinį ir kultūrinį 
darbą galės paremti tik atsi- 
stačiusi nepriklausoma Lietu 
va, todėl prie jos atstatymo 
mes turime visomis išgalė
mis prisidėti.

Be lietuviškos knygos, lie 
tuviškos spaudos ir be lietu
viškų mokyklų to atsiekti ne 
bus įmanoma. Šitų priemo
nių išlaikymas eina kasdien 
sunkyn, o po keliolikos me
tų, mažėjant mūsų dosnumui, 
gal ir visai bus nebeįmano
mas.

Tų visų ir daugelio kitų 
kultūrinių uždavinių įvykdy 
mui reikia sudaryti pastovų 
pajamų šaltinį. Todėl, obal- 
siu „Kapitalas Lietuvai — 
procentai (kapitalo investavi 
mo pajamos) lietuvybės išlai 
kymui”, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tary
bos pastangomis ir įsisteigė 
Kanados Lietuvių Fondas.

Šiuo metu jis dar teturi 
dešimtį tūkstančių dolerių. 
Iš tos sumos Montrealis tėra 
prisidėjęs nepilnu tūkstan
čiu.

Mes tvirtai tikime, kad iš 
apie 10,000 čia gyvenančių 
lietuvių, atsiras daugelis ki
tų, kurie paseks pirmojo de
šimtuko pėdomis ir dar šie
met sudės antrą bei trečią 
tūkstantį.

Fondo pilnateisiais nariais 
tampa visi lietuviai, įnešę ne 

I SIUNTINIAI LIETUVON
per

I Kaufman’s Woollens&Textiles§
I 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. Į 
į[ Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems
! garantuotai skubiausiai ir

urmo karnomis
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. § 

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune S

5 vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. |

S JOE’S BUTCHERY & GROCERY j

I
 J. LAURINAITIS f

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 8
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X 

DEŠRŲ GAMYBOJE. X
VISKĄ PRISTATO į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 8 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO 8 

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

mažiau kaip 100 dol. Narių 
įnašai yra pilnai apsaugoti jų 
pačių rinktų organų — Tary
bos, Valdybos ir Kontrolės 
Komisijos, pagal priimtus įs
tatus, kurie patvirtinti Kana 
dos valdžios.

Kapitalo augimui gali daug 
prisidėti įvairūs palikimai, to 
dėl neturėdami giminių—tęs 
tamentu užrašydami savo 
turtą arba jo dalį Fondui, pa 
dėsite savo tautai ir tautie
čiams.

Mes labai prašome parem
ti Kanados Lietuvių Fondą, 
įsijungiant savo įnašu efekty
viai prie Nepriklausomos Lie 
tuvos atstatymo ir lietuvy
bės išlaikymo darbo Kanado
je.

Savo įnašus galite iš karto 
arba dalimis įmokėti Lite F- 
do sąskaiton Nr. D. — 889, 
arba Įnašų Telkimo Komisi
jos nariams asmeniškai.

Kanados Lietuvių Fondo
Montrealio Įnašų Telkimo 

Komitetas:
Tėv. Kazimieras Pečkys, S.J. 

Domininkas Norkeliūnas
Inž. Izidorius Mališka 

Pranas Rudinskas 
Petras Adamonis 
Juozas Šiaučiulis 
Augustinas Mylė 

Juozas Lukoševičius

BANKO „LITO” 
REIKALAI

Spalio 30 dieną daugumas 
bankų prirašo palūkanas už 
santaupas. Užtat tą dieną la
bai pravartu kiekvienam pa
galvoti, kur geriau savo pini
gus laikyti.

Didieji bankai Tamstoms 
moka 3% palūkanų už taupo
mąsias sąskaitas ir jas skai
čiuoja nuo trijų mėn. mažiau 
sios sumos. Kai reikia skolin
tis, ima neva 6%, tačiau pri
skaito gyvybės draudimą, pa 
tarnavimus ir galutinoje sąs
kaitoje susidaro tarp 9/6% ir 
10!6%.

„Litas“ už einamąsias 
sąskaitas Tamstoms moka 4 

% ir juos skaičiuoja nuo mė
nesinės santaupų sumos. Be 
to, duoda nemokamą gyvy
bės draudimą iki $2,000, ku
ris vertas nuo % % iki 2%, 
žiūrint taupytojo amžiaus. Iš 
einamųjų sąskaitų išrašytus 
čekius, po apmokėjimo, „Li
tas grąžina išdavėjams. Už 
tokias sąskaitas kiti bankai 
jokių palūkanų nemoka. 
Užtat, ar negeriau laikyti pi
nigus ten, kur jie duoda dau
giau naudos ir kur, reikalui 
iškilus, žymiai lengviau pasi
skolinti ir išsimokėti?

„Litas“ mokės palūkanas

nuo lapkričio mėn. 1 d. už 
visas sumas pervestas šios sa 
vaitės bėgyje. Tuo būdu san
taupų pervedimo metu ne
bus nustota nė vienos dienos 
palūkanų.

Bėgamąją apyvartą

daugelis „Lito“ narių vis dar 
atlieka per kitus bankus. Bū
tų labai geistina, kad ir smul 
kios santaupos būtų deda
mos į „Litą“ ir visiems mokė’ 
jimams būtų naudojami „Li
to” čekiai. Dvejų metų prak
tika rodo, kad „Lito“ čekių 
sistema veikia be priekaištų.

Nariai, kurie gyvena to
liau, depozitus į „Litą” gali 
daryti paštu, prisiųsdami sa
vo čekius kartu su knygutė
mis. Padarius įrašus, knygu
tė grąžinama atgal. Per de
šimt metų nėra buvę atsitiki 
mo, kad dėl pašto operacijų 
bent vienas čekis būtų din
gęs-

Indėlių (šėrų)

ir einamųjų sąskaitų įrašai 
nuo šio laiko bus daromi' 
vienoje knygutėje visiems 
tiems nariams, kurie toms 
dviems sąskaitoms nenori tu
rėti atskirų knygučių.

„Litas“ buvo sukurtas ne 
pelnui, bet savitarpinei pa
galbai, paremtai tvarkingu pi 
nigų investavimu pačių na
rių tarpe. Užtat prieš eida
mas jieškoti piniginės pagal
bos į kitus bankus, pirmiau
sia savo problemą apsvarstyk 
su „Lito“ vedėju. Čia visada 
rasi nuoširdų savo reikalų su 
pratimą ir garantuotą paslap
ties išlaikymą.

Pr. Rudinskas.

IŠKILO PASKOLŲ 
STUDENTAMS 
KOMBINACIJA

Tik ką paskelbus beprocen
--------- jg-jB—....... K — ' ’it — 1,1'jį

SIUNTINIAI LIETUVON
IR KITUS USSR KRAŠTUS

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

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

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

.................-JC - ------------- ---------------------- « ....................if M............ ..........M.'- '

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.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sut- 
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel- 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau- 
či tepalo bei lazdelės formose 

„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.

tinių paskolų studentams 
klausimą, jau atsirado kombi 
nacijų. Vienas laikraštis pata 
rė studentams gautas pasko
las padėti į Finansinių kom
panijų biznį. Per 4 metus su
sidarys 4,000 dol. kapitalas, 
kuris per 4 metus atneš 722.
19 palūkanų. Kadangi apakai 
čiuota, kad mokslo pinigų rei 
kia 716 dol., tai po 4 metų 
studentas galės apsimokėti 
mokslapinigius, atiduoti 4 
tūkstančius dol. skolos ir 
jam dar liks (722.19 — 716) 
6.10 pelno už kombinacijas. 
Fin. min. Gordon atsakė, kad 
tokios kombinacijos neleisti
nos.

— 79 metų tūlas W. Rey
nold vairuodamas mašiną, ga 
vo- širdies ataką ir jo mašina, 
netekus vairuotojo, sužeidė 
žmogų, todėl teismas davė pa 
rėdymą, kad seniems duodant 
leidimus, reikia gauti gydyto 
jo sveikatos patikrinimo duo 
menis.

AZIJOS MILŽINAS
Kun. Petras Urbaitis ruo

šia atsiminimų knygą iš savo
20 metų patyrimų Kinijoje.

| M. MAČIUKAS | 
f VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ $

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

8 Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. g
8 Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. $
8 79 ir 81 St. Zotique St. E.
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL .

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

<-

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203
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GERAI VEIKIA STUDEN 
TŲ RĖMIMO BŪRELIS

Studentų rėmimo būrelis 
turėjo metinį susirinkimą, ku 
riame, pasisakyta apie praei
tųjų metų darbus ir pasvars
tyta šių metų veiklos progra 
ma.

Iškilo studentų narnų įsigi 
jimo reikalas universiteto ra
jone. Reikalas pripažintas 
tuojau vykdytinu ir tam tiks
lui nutarta, kad naujoji būre
lio valdyba sudarys specialią 
komisiją.

Nutarta stipriau rūpintis 
stipendijomis studentams ir 
gimnazistams.

Taip gi nutarta padėti stu 
dentams ruošti kultūrinius 
parengimus bei atvangos su
buvimus.

Studentų v-bos pirm. A. 
Šileika painformavo apie stu
dentų užsimojimus, be ko ki 
ta — dalyvauti lietuviškame 
seminare su tikslu daugiau 
įsigilinti į lietuviškus reika
lus.

Naujon būrelio valdybon 
išrinkti: pp. Gvildienė, Kar
ka, Sapijonienė, Tamošaus
kas, Liuima ir Tamulionienė.
• St. Asevičius, savanoris - 
kūrėjas, serga ir gydosi Šv. 
Juozapo ligoninėje.
• Vilniaus kr. lietuvių sąjun 
ga dešimtmečiui atžymėti lap 
kričio 21 d. Prisikėlimo par. 
salėje ruošia vakarą.
• Ontario medžiotojų ir žuk- 
lautojų klubas lapkričio 21 
d. ruošia pereinamosios tau
rės rungtynes. Informacijų 
duoda Z. Zaleskis: 286 Gar
den Ave, tel. LE 6-7424.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

— Katechetinės pamokos 
vaikams daromos šia tvarka: 
7 ir 8 sk. mokiniams — kas 
antrad., 4.30 v. p. p.; 5 ir 6 
sk. — kas trečiad., 4.30 p. p. 
Pamokos yra Liet. Vaikų Na 
muose. Visi minėtų skyrių 
mokiniai, kurie lanko valdiž- 
kas mokyklas, šiose pamoko
se privalo (!) dalyvauti. Iš tė 
veliu ir jaunimo pusės laukia 
me didžiausios kooperacijos.

MUZIKO
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.

SPORTAS. ..
(Atkelta iš 3-čio psl.)

mos II-sios Š. Amerikos lie
tuvių šachmatų individuali
nės pirmenybės, kurios įvyks 
1964 m. lapkričio 26—28 d. 
Chicagoje.

Oficialus pirmenybių rengė 
jas — ŠALFASS-gos Šach
matų Komitetas. Vykdytojas 
— Vid. Vakarų sporto apy
gardos k-tas. Pirmenybių va
dovas — Vladas Karpuška, 
V. V. S. A-dos šachmatų va
dovas.

Pirmenybių nugalėtojui 
teks Lietuvos Laisvės Avilio 
pereinamoji dovana, įsteigta 
1961 m. Prof. Igno Kon
čiaus ir Dr. B. Kalvaičio. Pa 
skirtinį kartą šios pirmeny
bės buvo vykdomos 1961 m. 
ir jų nugalėtoju buvo P. Tau 
tvaiša (Chicagos LSK Ne
ris).

ŠALFASS-gos Šachmatų 
K-to vadovas yra — K. Mer
kys, 431 E. 7-th St., So. Bos 
ton 27, Mass.

Dalyvių registracija atlie
kama iki 1964 m. lapkričio 
21d. šiuo adresu:

V. Karpuška, 3622 W. 
71-st St., Chicago, Ill. 60629.

Telefonas LU 5-2337
Kadangi nevisų šachmati-

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

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

mūsų naujų maisto 
katalogų.

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

gos, foto aparatai ir t. t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkui A. ir S. K A L Ū Z A.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama" moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton ly^o.

Už paskolas ir — morgičius — 6 J's %- 
|’n<ikolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,009.99.
„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 penkiadieniais.
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Canada 
Savings 
Bonds
1964

lengva nupirkti
GALITE KANADOS TAUPOMUOSIUS LAKŠTUS PIRKTI GRYNAIS PINIGAIS ARBA DALIMIS 
IŠSIMOKĖTINAI.PIRKITE JUOS DARBOVIETĖJE PAGAL ALGOS TAUPYMO PLANĄ ARBA 

BANKUOSE, PAS OFICIALIUS INVESTAVIMO AGENTUS , BIRŽOS TARPININKUS, 

PASITIKĖJIMO AR PASKOLŲ BENDROVĖSE.
LAKŠTAI GAUNAMI PO $ 50, $ 100, $ 1000, iki $ 10,000 VIENAM ASMENIUI.

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

PINIGAI BUS TUOJ PAT IŠMOKĖTI.

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

METUS IR 5*4% Už LIKUSIUS 3 METUS — TAI YRA VIDURKĮ PO 5.00% KASMET, JEI 

IŠLAIKYSITE PILNĄ 10 METŲ TERMINĄ.

Kiekvienas turi kam nors taupyti

ninku adresai yra žinomi, vi
si šachmatininkai prašomi 
pranešti savo adresus V. Kar 
puškai bei K. Merkiui.

Visi mūsų šachmatininkai 
kviečiami kuo gausiau šiose 
pirmenybėse dalyvauti.

Šios pirmenybės bus skaito 
mos kaip dalis XV-jų Š. Ame 
rikos lietuvių sportinių žaidy 
nių.

FASK-tas.

i:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TORONTAS — TARPMIES 
TINIŲ RUNGTYNIŲ 

LAIMĖTOJAS
XI V-jų Sportinių Žaidy

nių—lengvosios atletikas var 
žybų metu, rugsėjo 12 — 13 
d. Chicagoje, buvo įvykdy
tos ir tradicinės tarpmiesti
nės lengv. atletikos rungty
nės tarp Toronto ir Clevelan- 
do lietuvių, dėl L. V. S. Ra
movės Clevelando Skyriaus 
pereinamosios taurės, įsteig

tos 1959 m.
Šios varžybos turėjo įvyk

ti vasaros metu Toronte, ta
čiau dėl įvairių aplinkybių ne 
buvo įvykdytos, todėl buvo 
sutarta jas išvesti iš bendrų 
XIV žaidynių pasekmių, vi
sai nevykdant atskirų varžy
bų.

Rungtynes nesunkiai lai
mėjo Torontas, bendra pasek 
me 446:272. Torontiečiai tu
rėjo žymiai pilnesnį sąstatą sa 
vo komandos, kas nulėmė lai

mėjimą aukšta pasekme. Var
žybos vyko suaugusių ir viso 
se prieauglio klasėse. Cleve- 
landiečiai sugebėjo laimėti tik 
berniukų ir mergaičių D kla
sėse (10—11 m.) ir pasiekti 
lygiąsias jaunių C klasėje (12 
—13 m.).

Iki šiol, iš 5 kartus vykdy 
tų tarpmiestinių varžybų, To 
rontas laimėjo 4 kartus. Cle- 
velandiečiai laimėjo tik 1960 
m. Varžybos nebuvo vykdo
mos 1962 m. (sv)

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Office WA 4-9501
Res. BE 3-09 78

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

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

330 Bay Street.

PETER ZINKO 
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Rm.: BE 3-3472 
1 Roncesvalles Ave. 

Toronto 3, Ont.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas 

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimai.™: 

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.
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ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 7 D. CONNAUGHT VIEŠBUTY, CRYSTAL BALL SALĖJE, ĮVYKSTA 
HAMILTONO ATEITININKŲ RUOŠIAMAS 

TRADICINIS SPAUDOS BALIUS

Koncertas - Šokiai
Dalyvauja: sol. PR. BIČKIENĖ, akt. A. ŽEMAITAITIS, 

muz. D. SKRINSKAITĖ

ir akt. - rež. E. DAUGUVIETYTĖ - KUDABIENĖ.

Programoje dar yra rinkimas šių metų Spaudos Baliaus kara 
lienės, traukimas ateit, platintos loterijos laimingų bilietu 

ir pristatymas mūsų abiturientų.

* DOMENIC FERRI ORKESTRAS
* BUFETAS
* LOTERIJA

KONCERTO PRADŽIA 7 VAL. VAK. PUNKTUALIAI.

ĮĖJIMAS — 2 DOL., MOKSLEIVIAMS — 1 DOL.
DALYVAUKIME VISI SU JAUNIMU ŠITAME KULTŪRINIAME 

PARENGIME!

Hamiltono Ateit. Sendraugiai.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

HAAAliįsl.TOM
SPAUDOS BALIAUS KONCERTAS

Aktorius A. Žemaitaitis 
taip pat dalyvaus Spaudos 

baliuje.

certo programoje. Aktorė 
scenoje pradėjo reikštis Lie
tuvoje Kauno Jaunimo teat
re. Ji prieš 15 metų a.tvykusi 
į Hamiltoną suorganizavo 
Dramos mėgėjų teatrą „Au
kuras“, kuriam energingai va 
dovauja. Dalyvavo filmo 
„Auksinės žąsies“ pastaty
me.

Algis Žemaitaitis jaunas 
talentingas aktorius pirmą 
kartą Kanadoje išpildys pro
gramą spaudos baliaus kon
certe. A. Žemaitaitis yra bai
gęs dramos studijas Univer
sity of Connenticut. Šio uni
versiteto veikalų pastatymuo
se dalyvavo kaip aktorius ir 
režisorius. Aktorius apvažinė 
jo lietuviškas kolonijas su po 
ezija ir veikalų ištraukomis 
visą Jungtinių Amerikos ry
tinį pakraštį. Paskutinis jo 
koncertas buvo Bostone. Jis 
dalyvauja amerikiečių sce-

Amerikos lietuvių krepšinio 
komandos gastroles Australi 
joj, šiuo metu nori supažin
dinti visuomenę su šios ko
mandos atliktais darbais, to
limam pasaulio krašte. Spau
doje skaitėme mūsų kores
pondento p. J. Bulionio platų 
aprašymą. Dabar J. Bulionis 
turi paruošęs filmą iš krepši
ninkų gastrolių bei Australi
jos vaizdų, kuri lapkr. 7 d. pa 
rodys Aušros Vartų parap. sa 
Įėję 7 vai. vakare. Filmo se
ansas užtruks 2 vai., tad kas 
gali ir nori pamatyti mūstj 
krepšininkų karštą kovą su 
australais, prašome nurody
tu laiku būti salėje.

Sporto Klubas „Kovas“. 
ŠAUKIAMAS METINIS 

skautų tėvų, rėmėjų ir prijau
čiančiųjų susirinkimas, š. m. 
lapkričio mėn. 8 d. 5 vai. p. p. 
Hamiltono Aušros Vartų para
pijos salėje.

Prašoma visų skaitlingai da 
lyvauti.

HAMILTONO LIET. 
ŽŪKL. IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS „GIEDRAITIS“ 
lapkričio 8 d. 1 vai. p. p. ruo 
šia skraidančių lėkščių šaudy

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

Lathe Operators
® Tool Designers
H Vertical and Horizontal
® Boring Mill Operators

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

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

UŽSIBAIGUS VASAROS 
DARBŲ SEZONUI

Skautų Rėmėjų v-ba, norė
dama pasidalinti mintimis su 
visuomene, kviečia lapkr. 8 
d. į Aušros Vartų parapijos 
salę, kur duos savo darbų at 
skaitomybę, piniginę apys
kaitą ir kitus reikalus, susiju
sius su ateities darbais. Visuo 
menė prašoma pasiruošti su 
idėjomis kaip geriau ir nau
dingiau įjusgti jaunimą žie
mos sezono lietuviškam dar
bui. Tik daugumos priimtą 
pasiūlymą v-ba drąsiai galės 
gyvendinti, žinodama, kad 
dauguma to pageidauja. Tad 
nepagailėkime keletos valan
dų metuose paskirti v-bos pra 
somai pagalbai. Sekite spau
doje tuo reikalu skelbimą.

L P. Baldy Sultonas Co. L T. D*
Didelis pasirinkimas Skandinavijos 

aukštos kokybės baldų
Hamiltono ateitininkų sen 

draugių ruošiamas tradicinis 
spaudos baliaus koncertas 
įvyksta šį šeštadienį. Šio kon 
certo programą išpildo žymie 
ji mūsų scenos menininkai.

Sol. Prudencija Bičkienė 
į šį koncertą atvyksta iš Čika 
gos. Solistė savo koncertais 
yra garsi ne tik Amerikoje, 
bet ir kituose kraštuose. 
Prieš keletą metų koncerta
vo Vakarų Europos kraštuo
se, o šią vasarą buvo išvyku
si į Kolumbiją, Pietų Ameri
kon. Ji yra daug kartų kon
certavusi ir amerikiečių pub
likai, dalyvavusi visoje eilė
je operų. Po jos koncertų ar 
operų nesigailėta gražių žo
džių spaudoje.

Muz. Dalia Skrinskaitė jau
na gabi baigusi Toronto kon

nos pastatymuose. New Yor- 
ko teatre, filmų pastatymuo
se, televizijoje. Meno kriti
kai nesigailėjo jaunam akto
riui gražiausių komplimentų 
spaudoje.

Ši šeštadienį šiuos visus 
scenos menininkus hamiltonie 
čiai ir apylinkių lietuviai ma
tysime ir girdėsime scenoje. 
Rengėjai kviečia visus daly
vauti šiame spaudos baliaus 
koncerte. Koncerto pradžia 
punktualiai 7 vai. vak. Royal 
Cannought viešbučio Crystal 
Ball salėje, 112 King St,, E. 
Hamilton, Ont. Po koncerto 
šokiai. Šokių metu bus išrink
ta spaudos baliaus karalienė, 
kuri gaus dovanų tautinius 
drabužius, loterijos trauki
mas, hamiltoniečių lietuvių

mo varžybas. Penki geriau
siai sušaudę, atstovaus klubą 
tarpklubinėse varžbose dėl 
pereinamosios taurės. Mažo
jo kalibro (22) šaudymo var
žybos įvyks lapkričio 15 d. 1 
vai. p. p.

Varžybose gali dalyvauti 
klubo nariai, sumokėję nario 
mokestį. Jie registruojasi pas 
A. Šimkevičių, 968 Upper Ja
mes Str., tel. 383-2169. Var
žyboms paskirtos 6 taurės: 3 
iš 16 jardų ir 3 handicap t. 
y. iš 16 jardų šaudę ir nieko 
nelaimėję, gaus lengvatų ir 
turės progos atsigriebti ir lai 
mėti taurę handicap šaudy
me.

Pirmoms ir antroms vie
toms taurės pereinamos, o 
trečioms vietoms yra klubo ir

DIVEN PORT — SOFA
SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00
VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS $ 35.00
PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS NORDMENDE

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ
UŽSIENINIAI RADIO.

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui

perkant už $ 99.00 ar daugiau.

servatoriją muzikė akompo- 
nuos sol. Pr. Bičkienei.

Aktorė E. Dauguvietytė -
- Kudabienė mums daugiau 
pažįstama kaip talentinga ir 
gabi režisorė, dalyvauja kon-

abiturientų pagerbimas. Tad ■ jos pereis laimėtojo nuosavy-
iki pasimatymo spaudos ba
liuje. J. P.

SPORTO KLUBAS 
„KOVAS”

intensyviai rėmęs Šiaurės

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas. 

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

bėn.
Antrame šaudyme (handi 

cap) galės dalyvauti tik šau
džiusieji iš 16 jardų atstumo.

Šaudymo išlaidas šaudyto
jai apsimoka patys.

Taurės bus įteikiamos klu
bo’ metinio baliaus metu, ku
ris įvyks 1965 m. sausio 23 d. 
Knight of Columbus salėje. 
V-ba kviečia visus klubo na
rius varžbose dalyvauti.

Šių metų žuvavimo sezo
nas bus uždarytas lapkričio 
30 d. Po šios datos sugautos 
premijuotinos žuvys bus už
skaitomos kitam sezonui.

Išvykoj rugsėjo’ 13 d. da
lyvavo netoli šimto asmenų ir 
buvo gauta $49.36 pelno.

Šaudyme į taikinius pirmą 
vietą laimėjo V. Sasnauskas, 
antrą — A. Kuras. Didžiau
sią žuvį sugavo A. Liudžius 
ir laimėjo pirmą vietą, o ant
rą S. Žioba.

Visiems aukojusiems išvy
kos loterijai, talkininkams ir 
išvykoje dalyvavusiems, klu
bo v-ba taria nuoširdų ačiū.

A'keba iš 2-ro puslapio, 
rie kaip tik ir yra pagrindi
niais ramsčiais lietuvybei iš
laikyti.

Pr. Rudinskas,
K. L. B. Krašto Valdybos 

Iždininkas.

5185 DECARIE BLVD.
486 - 1381.

' WELLAND. Ont
NAUJI PLANAI

Wellando Lietuvių Medžio 
tojų ir Meškeriotojų klubas 
„Lituanica“ išrinko naują vai 
dybą. Pagal balsų daugumą 
į v-bą buvo išrinkti: p-nia 
Blužienė p. Bersenas, E. Gu
daitis jr., P. Šidlauskas ir V. 
Jasulionis. Kandidatėlis liko 
P. Dauginas ir A. Viskantas. 
Į Revizijos k-ją: pp. Blužąs, 
Simonaitis ir Senkus.

Vienas iš stipriausių lietu
vių sambūrių šiame pusiasa
lyje nariais ir materialiai, yra 
klubas „Lituanica“. Klubui 
yra geros sąlygos veikti, nes 
dėka pp. Senkų, Clowland Ho 
telio savininkų, kurie klubui 
leidžia reguliariai kas mėnesį 
salėje rengti šokius, iš kurių 
gaunama pajamų ir jos yra 
gaunamos daugiausia iš atsi
lankiusių svetimtaučių. Crow 
land Hotelio patalpos vra 
nuolatinė klubo būstinė. Ten 
daromi susirinkimai, vaišės.

Kadangi klubas yra neparti
nis, tai jame visi randa jau
kią nuotaiką.

Šiais metais klubo v-ba 
yra pajėgi, nes v-je yra senas 
veikėjas, daugel metų ėjęs 
pirmininko pareigas — P. Šid 
lauskas. Be to, jaunosios kar 
tos energingas ir sumanus E. 
Gudaitis.

Klubo narių tarpe kilo 
mintis įsigyti savo nuosavy

bę, kur būtų galima įrengti 
šaudyklą ir vėliau eiti prie įsi 
gijimo salės. Susirinkime šis 
klausimas buvo diskutuoja
mas ir nuosavybės įsigijimo 
k-jai pavesta rasti tinkamas 
žemės plotas 50 — 60 mylių 
spindulyje nuo Wellando. 
Daugumas pageidavo kuo ar
čiau prie Wellando.

Susirinkime buvo diskutuo 
jamas 1965 metų kartūnų ba
lius - parengimas. Visiems ge 
rai žinoma St. Stephens salė 
jau išnuomota. J. Š.

WINDSOR, Ont.
BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

šaukiamas lapkričio mėn. 8- 
tą dieną 3 vai. p. p. Šv. Kaži 
miero parapijos patalpose, 
808 Marion Ave. Bus renka
ma nauja apylinkės valdyba 
ir svarstoma visa eilė klausi
mų, kaip Apylinkės įstojimas 
nariu į Kanados Lietuvių 
Fondą, Baltų Federacijos su
organizavimas, šeštadieninės

mokyklos tolimesnis išlaiky
mas, 15-kos metų nuo Bend
ruomenės susiorganizavimo 
sukakties paminėjimas ir t. t.

Tikėsime, kad ir šie
met taip bus, tuolabjau, kad 
kaip girdėti jame skaitlin- 
giau dalyvaus iš anksčiau i 
Kanadą atvykusiu
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S v. Kazimiero Parapijos Didysis Bazaras
O KT|R e a L

Penktadienis, lapkričio 6 dieną, nuo 6-tos iki lO-tos 
valandos vakaro.

Šeštadienis, lapkričio 7 dieną, 
nuo 2 valandos iki 10 valandos vakaro. 

Sekmadienis, lapkričio' 8 dieną, 
nuo pietų iki 9 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

b-vės valdybos posėdis šau
kiamas šį ketvirtadienį, lap
kričio 5 d., 8 vai. vakaro.

DAILININKO 
R. BUKAUSKO

meno darbų paroda vyks nuo 
lapkričio 5 d., Montreal Art 
Centre (prie Beaver Lake).

Didelis pirkinių pasirinkimas.
TURTINGA LOTERIJA, KURIOS TRAUKIMAS 
BUS SEKMADIENIO 8 VALANDĄ VAKARO. 

VEIKS LIETUVIŠKAS BUFETAS.
Visi kviečiami atsilankyti.

236-TOS KUOPOS 
30-DEŠIMTINĖ...

SLA Toronto 236-ta kuo
pa atšventė savo 30-ties me
tų atsisteigimo jubiliejų. Veik 
lioji kuopa savo sukaktuvėms

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽINIOS 

® Muz. St. Gailevičiaus 35 
m. muzikinio darbo ir 60 m. 
amžiaus sukakties proga bus 
mūsų salėje lapkričio 14 d.

SKAUTŲ-ČIŲ 
DĖMESIUI

Šį sekmadienį, lapkričio 8 
d. 5 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyksta abie 
jų tuntų bendra sueiga. Vi
suomenė mielai kviečiama 
atsilankyti.
• M. Gučkunienė Šv. Kazi
miero parap- veikėja buvo iš 
vykusi į Kaliforniją.

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir .

antradienį ir
penktadienį

trečiadienį 7----9 p. m.
šeštadienį 1 1---- 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 1-2C51

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN CO P N I C K

Rengia miesto valdyba. 
Montrealio meras J. Dra
peau eilei asmenų išsiuntė 
kvietimus atsilankyti į paro
dos atidarymą. Tai yra labai 
gražus dailininko atžvilgiu 
gestas ir didelis jam dėme
sys.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb.' 

WE 2-6G62; namų 737-9681

N O T A R A S
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas 
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantynė Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
' MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės i

LEO GURECKAS 
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas
769 - 8831

atžymėti surengė pobūvį, ku 
rį atidarė kuopos pirminin
kas Strazdas ir perdavė va
dovauti St. Jokūbaičiui, šis sa 
vo keliu pagrindinę kalbą pa 
sakyti pakvietė SLA pirm. P. 
Darg1;, iš Pitsburgo.

236 SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas lapkričio 8 d. 1 v. 
po pietų Lietuvių namuose. 
Šis susirinkimas labai svarbus, 
todėl nariai prašomi gausiai 
dalyvauti. Po susirinkimo vai
šės - kavutė.

Visi kviečiami dalyvauti.
® Par. Jaunimo ir suaugusių 
chorai visus maloniai kviečia 
dalyvauti labai dideliame 
koncerte - spektaklyje, kuris 
bus už 3 savaičių — lapkr. 22 
d-, 5 v. p. p. mūsų salėje. Pro 
gramą išpildys abu chorai ir 
solistai. Pelnas skiriamas Pa
rapijos Namų statybai.
® Namų statybos reikalu šią 
savaitę visus torontiškius pa
sieks laiškas. Tikėkimės, kad 
visi į jį palankiai reaguos. To 
labai prašome. Be Jūsų pagel 
bos mes nieko negalime pada

JEIGU JLS

ADVOKATAS
Dantų Gydytojas 

. 4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

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

Suite 205
168 Notre Dame.St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Kalėdojimas: T. K. 
Pečkys trečiadienį ir ketvir
tadienį lankys Dorval ir 
Town of Mount Royal lietu
vius, o penkt. Cote de Neige 
ir Snowdown. T. S. Kulbis 
nuo pirmadieiio iki 
penktadienio lankys Lachi- 
ne ir Montreal West lietu
vius. T. J. Vaišnys nuo pir
madienio iki penktadienio 
lankys paeiliui šias La Salle 
gatves: 5, 4, 3, 2, 1 Avė.

— Kortų partiją ruošia 
Gyv. Rož. dr-ja sekmadienį, 
lapkričio 8 d., po sumos 
" VILKIUKŲ DĖMESIUI.

Vilkiukų ir norinčiųjų į 
juos įstoti vaikų registracija 
įvyks šį sekmadieni, lapkri
čio 8 d. 4.30 vai. p. p. Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
Registruojat bus renkamas 
nario mokestis — 50 centų- 
DLK VYTAUTO KLUBO

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Mielos parapijos šeimi
ninkės yra prašomos iškepti 
pyragų ir saldumynų ir paau 
koti parapijos Bazaro bufe
tui. Jūsų kepsniai padidins 
bazaro pasisekimą-

— Parapijiečių lankymas: 
lapkričio 9 dieną Rsmt. 38, 
39 Avė, Mont-Sabre, lapkr. 
10 Rsmt 40, 42 Avė. De Re- 
bantigny.

— Šv. Onos Dr-jos susirin 
kimas įvyks 13 gruodžio.

— Įsigykite jau dabar bi
lietus į Naujų Metų sutikimo 
vakarienę.

— Labai gražiai ir links
mai praėjo Šv. Elzbietos va
karienė. Iš pelno netik išeis 
šaldytuvas, bet ir daugiau ką 
nors reikalingo parapijos sve 
tainei.
• Mirė Kazys Bindokas 84 
metų.

k l a u s o t ė s

IR .!

rimtai

DAŽNAI PAMIRŠTAMAS REIKALAS TURĖTI

ATSAKOMYBĖS 
(LIABILITY) 

DRAUDIMĄ
ARBA TURIMOS SUMOS YRA PERMAŽOS 

PLATUS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS KAINUOJA NE KĄ 
DAUGIAU UŽ MINIMALŲ

ŠIAIS LAIKAIS YRA BANDOMA PRISIKABINTI 
DAUGELIU ATVEJŲ IR TEISINIAI IEŠKINIAI 

YRA DIDELI.

ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS YRA VIENUOLIKOS RŪŠIŲ IR 
PRITAIKOMAS IŠEINANT IŠ PREKYBOS GAMYBOS, 

NUOSAVYBĖS APIMTIES.

Adomonis Insurance Agency 

Inc.

Tel: 722-2472
GAISRAS — ATSAKOMYBĖ — 

AUTOMOBILIAI — GYVYBĖ 

ATSTOVAUJA:

ROYAL LONDON LANCASHIRE DRAUDIMO

BENDROVES 

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

šėrininku susirinkimas sekma 
dienį buvo gausus ir veiks
mingas. Patvirtinti visi pa
ruošiamieji darbai naujai sta
tybai ir pavesta valdybai su 
komisijomis baigti tartis su 
pasirinktu statybos kontrak- 
torium, ir vykdyti statybos 
darbus.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
Susirinkime galima buvo - 6396 Bannantynė, Verdun, 

pastebėti jau nuoširdžią šeri- - PO 7 - 6183.
ninku dvasią ir realų ėjimą 
prie užsibrėžtų klubo tikslų- 
-plėtimosi. Tai jau sveikinti
nas reiškinys. Dalyvavęs.

LAIKRODININKAS

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA
Investavimui žemė St. Hubert, 

netoli St. Helen salos
(1967 m. pas. parodos vieta).
Te’ef. 254-4287 h- VI 4-9254.

klausyk i t e

ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINGTON ST. 

Tel. WE 2-C644. 
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R C I N A □ 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
r; CMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
r VIGĄ 1410, 10 VAL. VAKARO, 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS gi j) fr >\ 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/į/ Ik B>
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 Šerus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imam?

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

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

ir šeštadienius, vakarais trečiadieniais 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-_

[nordRIendei
Viršuje TRANSITA UNI VERSA!

AM/FM ultra ilgos bangos. 9 tranzistoriai — 3 
diodai. Veikia prie 5--- 1 !4 v. baterijų arba 6 ar 12
v. mašinos baterijos. 114 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 negatyvinis maitintuvas.
Nord-Mende garso variacija. Gražus poliruotas 
kabinetas arba natūralaus riešuto medžio-
Kaina $ 193.50.
Apačioje: BORNHOLM STEREO
AM / FM Stereo radio ir patefonas 15 ---- lempų
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 40/4X2914x14%.
Kaina $ 329.00. Su Multiplex $ 349.

Visi Nord - Mende radio ir patefonai turi vienų metų ga
rantiją ir fabriko patarnavimus Montrealyje.
Galima gauti pas Quality Audio Centres jr didesnėse de
partamentų ir baldų krautuvėse. WE 7-9496

NORDMENDE (ODE.) LIMITED — 720 MARIN AVENUE — MONTREAL, 0UEB6C
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