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Rusai eina į naujas reformas?
® RUSIJOS ŪKININKAMS GRAŽINA 7 HA?
© HUMPHREY VYKS PAS DE GAULLE?
• BREŽNIOVAS VYKS I PEKINĄ TARTIS
• TŠOMBE SEKASI KOVOTI SU KOMUNISTAIS

Sovietiškieji įvykiai ir pra 
ėjusią savaitę tebebuvo politi 
nio dėmesio centre ir didysis 
stebėjimu objektas. Aptaria
mas 
ČU EN-AJAUS BUVIMAS 

MASKVOJE 
spalių perversmo sukaktuvių 
minėjimo metu ir jo pasitari
mai su naujais rusų vadais vi 
są savaitę. Tačiau Pravda ma
žai apie tai rašo, o Brežniovo 
vykimas į Pekiną rodo, kad 
rusams su kinais susitarti la
bai sunku. Dėl didžiųjų savo 
reikalų.

RUSAI SU KINAIS 
NESUSITARS.

Nebent siekdami pateisin
ti Chruščiovo nuvertimą, nau 
jieji diktatoriai bandys bent 
sušvelninti santykius. Tačiau 
realių sąlygų pastoviai susitar 
ti nėra. Bet rusai padės ki
nams vesti Indokinijos užka
riavimą.

Rusams daugiau rūpi savo 
vidaus

BĖDOS, PRIVEDUSIOS 
RUSUS PRIE ŪKINIO 

BANKROTO, 
dėl kurio tiek Chruščiovas, 
tiek jo Įpėdiniai priversti Ka
nadoje pirkti duoną ir šiemet, 
kada derlius jau nuimtas ir 
yra aišku, kad jo žmonėms iš 
maitinti neužteks, nors oficia 
liai labai giriamasi derlium.

Mao Tse-tung, matyti, ži
nojo prie kokių reformų rusai 
eina, kai teigė, kad Chruščio
vas grįžta į kapitalistinę sant
varką, nes, kaip teigiama,

RUSAI ŪKININKAMS 
GRAŽINA ŽEMES IKI 
7 HEKTARŲ PLOTO.
Tai norma, kuri maždaug 

prilygsta tai, kuri buvo pa
naudota Lietuvoje išdalinant 
savanoriams - kūrėjams nusa 
vintas iš dvarų žemes. Taigi: 
Rusijos valstietis - ūkininkas 
ligšiol, kaip ir kituose kraš
tuose, yra pagrindinis politi
nis veiksnys, nepasiduodąs 
diktatūrinei prievartai ir ve
dąs ją i kapituliaciją.

Naujas NEP (nauja ekono 
minė politika), galimas daly 
kas, Lenino laikų NEPo pa
vyzdžiu, ir dabar bus bando
ma. Bet visokiu atveju tai 
KOMUNISTŲ DIKTATŪ

ROS KAPITULIACIJA 
PRIEŠ VALSTIEČIUS, 

kurių nesugebėjo nei palaužti, 
nęi perauklėti ant prievarti
nio kurpalio. Tai nepaprasto 
reikšmingumo faktas.

Europos Vakarų įvykiai 
taip pat yra svarbūs. Jų tarpe 
ypač išsiskiria
ĮVYKIAI ANGLIJOJE IR 

PRANCŪZIJOJE SU 
VOKIETIJA, 

kur jie ypač komplikuoti.
Anglijoje vykdomos sku

bios reformos, bandant gyve
nimą pakreipti daugumos 
žmogaus naudai: ribojant ka 
pitalo išnaudojiškumą ir leng 
vinant darbo žmogaus gyve
nimo sąlygas bei rūpinant jam 
daugiau teisių. Tai yra pozi
tyvios reformos.

Prancūzijos - Vokietijos 
santykių klausimas,

ADENAUERIUI SUSITI
KUS SU DE GAULLE, 

atrodo nueina pagerėjimo 
kryntimi. De Gaulle laikyse
na tačiau kelia abejojimų, ar 
tas pagerėjimas nebus panau
dotas prieš bendrąjį Vakarų 
vienybės reikalą?

JAV viceprezindento Hum 
phrey planuojamoji kelionė 
pas de Gaulle rodo gerą JAV 
valią, kita vertus, taip pat 
yra įrodymas, kad
DE GAULLE LAIKYSENA 

PERNELYG
SEPARATISTIŠKA 

diktatūriška ir neatrodo tar
naujant bendriems Vakarų 
reikalams. Tas ir kelia susirū
pinimą.

Vatikano suvažiavimas tę
sia svarstymą pribrendusių re 
formų, kurios dėl užsisenėji- 
mo dabar atrodo jau revoliu
cinėmis. Paskutiniu metu
VATIKANO SUVAŽIAVI

MAS ANALIZUOJA 
PERSENUSIUS FAKTUS, 

kurių tarpe yra ryškūs senes
niųjų laikų pasmerktųjų mo
kslininkų reabilitavimo ir per 
ilgai užsilikusių senienų keiti
mo klausimus, prisitaikant 
prie naujoviškojo gyvenimo 
sąlygų, ypač šioje srityje va
dinamųjų gimdymų kontrolės 
ir bažnytinės tarnybos sumo- 
derninimo klausimus.

Azijos pietryčių Įvykiai 
tampa problema, kuri vis 
daugiau painiojama. Ameri
kos iniciatyva ten atrodo ne
pakankama.

Afrikos vidaus reikalai ne
geri, bet jie dar ilgai bus ne
geri, kol juos diriguos ir pai
nios rusų ir kinų komunistai.

Kongo tačiau reikalai, ve
dant veikliam pirm. Tšiombe, 
kelia geresnių vilčių.

KONGO RESPUBLIKOS 
KARIUOMENĖ EINA 

PIRMYN.
Tšiombe tikisi netrukus 

Kongui duoti respublikos tva 
rką, kurioje žmonės turės gali 
mybę laisvai gyventi.

KITOS NAUJIENOS
— Bolivijoje, pasinaudo

jant sukilimu, įvykdytas per- 
'versmas. Kas ten bus, kol 
kas neaišku.

— Anglijos min. pirm. Wil 
sonas į Vashingtoną atvyks 
tartis su prez. Johnsonu gruo 
džio 6 d., drauge su užs. reik, 
ir karo ministeriu. Jie lanky
sis ir Kanados sostinėje.

— Lenkijoje nuteistas JA 
V pilietis rašytojas Wanko- 
vvicz 3 met. kalėjimo už rei
kalavimą žmonėms laisvės ir 
teisių.

— Montrealio teisėjas M. 
Latourneau nenubaudė vaiki
nų mokinių, apie 18 m., kad 
jie karalienei esant Quebeco 
parlamente, prieš ją burnojo. 
Teisėjas pasakė, kad demo
kratiniame krašte, koks yra 
Kanada, piliečiai turį teisę 
reikšti savo nuomones, tiktai 
kadangi jie elgėsi kaip nepa
kankamai išauklėti, tai polici
ja turėjo teisę juos laikyti su- 
iimtus, saugumo sumetimais.

— Chruščiovo šauktas 
kompartijų suvažiavimas gruo 
džio 15. dienai atidėtas iki pa
vasario.

Rusija su Jugoslavija suda 
rė prekybos sutartį 250 mili
jonų dol. sumai.

— JAV, kaip ir SSSR, ra
ketos į Marsą nepasisekė: ru
sų sugedo radio aparatas, o 
JAV neatsiskyrė kapsulė, ku
ri dengia raketą ir todėl ji ne 
galės pasinaudoti saulės ener
gija ir negalės veikti — neper 
duos į Žemę žinių.

— Federaliniame Kanados 
parlamente po papildomų rin

KAS NAUJA
VISUOTINIS SENA I VĖS 

APRŪPINIMAS
gyvai iškilo dienotvarkėn, 
kai sveikatos min. Judy La 
Marsh anksčiau paruoštą, bet 
po diskusijų pataisytą Įstaty
mo projektą įnešė federalinin 
parlamentam Patiekdama įs
tatymą, jį paaiškino, kad 75 
dol. mėnesinė pensija bus kei 
čiama su tikslu pritaikyti jos 
dydį prie kintančių sąlygų. 
Kai kils pragyvenimo išlai
dos, bus keliamos ir pensijos

PAŠALPOS 
MOKSLINIAMS 
BANDYMAMS

Federalinė Kasyklų ir Te
chnikinių bandymų ministeri
ja Albertos, McGill, Quenn’s, 
Saska tshewan ir Toronto 
universitetams paskyrė 50 
tūkst. dol. Dalis šios sumos 
skiriama naujai įstojusiems Į 
universitetus stipendijoms.

AR YRA 
KOMUNISTŲ CBC?

Teisingumo min. G. Fav- 
reau pranešė parlamente, 
kad Quebeco ministeriui - sek 
retoriui Bona Arsenault pa- 
skundus, CBC bus padarytas 
tyrimas, ar ten komunistai ne 
turi kokios slaptos įtakos.

NEPAPRASTAI 
KYLA STATYBOS

. .Statistikos biuras praneša, 
kad per pirmuosius šių metų 
10 mėnesių namų ir įmonių 
statyboms sudaryti kontrak
tai siekia 3,585,581,000 do
lerių vertės, kas yra 93 % 
daugiau, negu šiuo metu pra
ėjusiais 1963 metais.

KANADOS JAVŲ 
EKSPORTAS

nors javų šiemet gauta žy
miai mažiau, negu praėju
siais metais, Prekybos min. 
M.Sharp pareiškimu, bus ant 
ras savo dydžiu Kanados isto 
rijoje. Pernai jis buvo didžiau 
sis.

kimų dabar yra: liberalų 129, 
konservatorių 96, naujademo 
kratų 18, kreditininkų 13 ir 
social kredito 9.

— Vatikanas Čekoslovaki
joje nupirko šampanui gerti 
taurių su auksinėmis emble
momis.

— Du naujai išrinkti prezi 
dentai, JAV Johnsonas ir 
Meksikos Gustavas Diaz Or
daz tarėsi Johnsono farmoje 
3 dienas.

— Čekoslovakijos preziden 
tu išrinktas Novotny, čekoslo 
vakija bando atsipalaidoti 
nuo Rusijos ir vesti savo poli 
tiką.

— Pavergtųjų Europos tau 
tų seime kalbėjęs Reader's Di 
gest red. E. Lyons taikliai 
Įvertino Vakarų politiką kaip 
visiškai pakrikusią ir išderin
tą.

— Australija didina kariuo 
menę, nes jaučia, kad Indone 
zija sudaro grėsmę.

— JAV linksta nubraukti 
Rusijos skolas Jungtinėms 
Tautoms — 52 mil. dol.

— Fordo ir Kryslerio įmo 
nėse vyksta darbininkų strei
kas. Fordas grasina paleisti 
iš darbo 33,000 darbininkų.

— Vietnamo potvyniuose 
žuvo 5,000 žmonių, be namų 
liko dar daugiau.

— Izraelio iir Syrijos pasie 
nyje įvyko susišaudymas, nes 
siriečių lėktuvai įsiveržė į Iz 
radį.

KANADOJE
KANADA KEIS 

BAUSMES
Teisingumo min. G. Fav- 

reau pranešė, kad atėjęs lai
kas keisti bausmių nusikaltė
liams sistemą. Bausmės turi 
būti auklėjamojo, bet ne kerš 
tinio, pobūdžio. Tačiau prieš 
tai, jis teigė, reikia pakeisti 
baudžiamasis statutas.

MIRĖ WHO’S WHO 
LEIDĖJAS.

gr. Dr. Stephen Szabo Tay
lor. kuris 1925-27 metų ir ki
tose laidose plačiai aprašė, ki 
tų Europos tautų tarpe ir Lie 
tuvos žmonių Įvairius parei
gūnus. Miręs Europoje, lai
doti atvežtas į Montrealį, kur 
buvo pastoviai apsistojęs ir 
čia prieš kelias dienas palai
dotas.

■ ~r',‘ ’-r'-
ŠEŠTADIENINIŲ 

MOKYKLŲ 
PARENGIMAS

lapkr. 14 d. šv. Kazimiero sa 
Įėję galėjo ir turėjo būti gau
sesnis, bet praėjo labai gra
žiai: Ypač įdomi buvo meni
nė programa. E. Knystautas, 
pianinu palydimas R. Pieši
nes, labai gražiai smuikavo. 
Skaidriai tyras ir tikslus jo 
smuiko tonas, jautriai švelni 
interpretacija, muzikalus da
lykų patiekimas darė labai 
simpatingą įspūdį. G. Latvai- 
tis tikras akordeono virtuo
zas, labai gero skonio inter
pretacijos muzikas. Kaip ir 
Knystautas, G. Latvaitis stip
riai muzikali asmenybė, turįs 
didelių gabumų. Tat gaila bū 
tų rimčiau nevystyti šių talen 
tų. D. Lukauskaitė, fortepio- 
nu palydima p. Žukauskie
nės, šoko baletinius dalykus. 
Ji dar jaunutė, o baleto me
nas reikalauja ilgų metų pasi
ruošimo, bet jos išpildytieji 
dalykai rodo jos darbo rim
tumą ir gerą skonį. Tat visi 
šie jaunuoliai koncertinei da
liai suteikė daug meniškos ši
lumos ir gražios atvangos'. 
Jaunieji solistai gavo gėlių ir 
dovanų.

Šv. Kazimiero vyrų cho
ras, bičiuliškai papildytas 
bendradarbiavimo principu, 
Aušros Vartų Choro keliais 
vyrais, padainavo kelias dai
nas, vedamas P. Skyriaus ir 
susilaukė gražaus publikos 
įvertinimo.

Programą vedė NL šių me 
tn Spaudos baliaus karalaitė, 
p. Sakalaitė, kuri dalyvaus šį 
šeštadienį ir NL parengime.

Po koncerto Tėvų k-to pir. 
mininkas p. Lukauskas, pade 
kojęs programos dalyviams, 

■pristatė naujojo Tėvų k-to 
pirm. inž. Rimšą ir perdavė 
jam pareigas.
® I nž. P. Šablauskas ir daili
ninkė O. Šablauskienė išvy
ko ilgesnių atostogų į Kalifor 
niją, kur ap^nkys savo arti
muosius, pažįstamus ir buvu
sius montrealiečius.
© Šulmistras Mykolas, kris
damas nuo laiptų, susimušo 
koją ir 3 savaites turėjo gulė
ti lovoje. Sveikatos!
• Ponia Girdžiuvienė La Sal 
le ligoninėje besigydydama 
turėjo operaciją, bet jau tai
sosi. Linkime greičiau pa
sveikti.
9 Palaidotas per Šv. Kazi
miero bažnyčią St. Naginio- 
nis šeštadienį, lapkr. 14 d. 
Velionio bičiuliai liūdi netekę 
nuoširdaus ir draugiško as
mens.

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS,
Lietuvos kovų už nepriklausomybę savanorių pašaukėjas.

D.L.K. VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

— D. L. K. Vytauto klubo 
nominacinis šėrininkų susirin 
kimas šį sekmadienį, lapkr. 
22 d. 2 vai. po pietų Klubo 
patalpose.

— Šią savaitę vyksta bai
giamosios derybos su staty
bos kontraktoriais ir trečia
dienį 8 vai. vak. bus išsamus 
tarimasis su „Lito“ valdybos 
žmonėmis dėl paskolos.

Valdyba.
AUŠROS VARTRŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
— Šeštadienį mūsų parapi 

jos salėje bus „Nepriklauso
mos Lietuvos’’ parengimas su 
įdomia programa ir loterija. 
Kviečiame visus dalyvauti.

— Seselės jau pradėjo ruoš 
ti vaikučius pirmąjai komuni
jai. Kurie dar nedalyvauja, 
prašomi tuoj juos užregist
ruoti.

— Kalėdojimas: T. K. Peč 
kys antrad. ir treč. lankys N 
DG, o ketv. ir penkt. Durnas, 
Hurteau, D'Aragon, Raudot 
gatves. T. S. Kulbis nuo pir
madienio iki penk. lankys J. 
Hertel, Maricourt, Biencourt, 
Jolicourt ir Holy Cross gat
ves. T. J. Vaišnys nuo pirm, 
iki penkt. lankys miesto cent 
rą (Montreal Central West), 
pirma susisiekdamas telefo
nu, su kuriais bus galima.

KAZYS BARONAS, 
pastovus ir nuoširdus NL 
bendradarbis, Sporto sk. ve
dėjas, šį šeštadienį, lapkričio 
21 d., žada atvykti iš Hamil
tono ir dalyvauti NL paren
gime AV salėje.

ATKREIPTINAS 
DĖMESYS

Šiuo numeriu pradedame 
spausdinti (žiyr. 6-tą pusi.) 
p. M. Korio maisto ir daiktų 
persiuntimą į visus kraštus, 
kuris turi savo kapitalu pa
grįstas atstovybes Danijoje 
ir kitur, todėl siunčia gero
mis sąlygomis.

Kas pasinaudos tuojau, dar 
bus siuntiniai gauti prieš Ka 
ledų šventes.
® Katalikių moterų dr-jos su 
važiąvimas įvyks lapkr. 28 
d. Šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje.
© Škuda Jonas gatvėje buvo 
mašinos parblokštas, sulaužy
ta koja ir ranka ir labai su
trenktas. Dabar General ligo 
ninėje.

p.Q.
PAGERBTAS DAIL. 

R. BUKAUSKAS
su Ponia, susilaukę 10 vedy
binių metų sukaktuvių. Poniai 
Čečkauskienei vadovaujant, 
A V salėje šeštad. vyko gra
žus subuvimas. Sukaktuvinin
kus pasveikino Dr. P. Luko
ševičius, gražiu įvertinimu 
Dr. H. Nagys, solenizanto ko 
lega dail. V. Remeika, Inž. 
A. Pusarauskas, AV Klebo
nas T. Pečkys, NiL red. J. 
Kardelis ir eilė bičiulių. Įteik 
tos dalyvių vardu dovanos. 
Po to vyko labai gražus pasi
linksminimas, pašnekesiai ir 
t. t.

SKAUTŲ-ČIŲ TĖVŲ 
RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS
Lapkričio 22 d. po 10 vai. 

pamaldų Aušros Vartų para
pijoj kviečiamas skautų-čių 
Tėvų - Rėmėjų susirinkimas.

Jau eilė metų Montrealy 
yra sunkumų sukviesti skait
lingą tėvų susirinkimą. Iš ki
tos pusės, skautų-čių vienetai 
yra vieni iš gyvybingiausių 
Montrealio jaunimo tarpe. 
Praeitų metų veikla ir šių 
metų užsimojimai rodo, kad 
skautai-tės yra pasiryžę vys
tyti ir plėsti savo veiklą.

Jų eilėše esantis jaunimas 
yra ugdomas ir auklėjamas pa 
gal siveikus skautybės princi
pus. Kada reikalas liečia auk 
Įėjimą, yra aišku, 'kad b.e tė
vų ir organizacijos tampraus 
bendravimo negalima labai 
toli nueiti. Ta prasme ir krei
piamasi į visus skautų-čių tė
vus - rėmėjus, kviečiant juos 
į šį susirinkimą. Susirinkimo 
tikslas yra pasikalbėti ir ap
tarti įvairias bendradarbiavi
mo ir pagalbos galimybes ir 
išrinkti naują valdybą. Skau
tų organizacija mūsų jauni
mui gali duoti daug, jei tėvai 
-rėmėjai jaus atsakomybę už 
savo vaikus ir pasistengs su
daryti jų veikimui minimalias 
sąlygas.

Skautų-čių tuntai.
ŠŪVIS PER LANGĄ

„The M. Star" rašo, kad 
nežinomas asmuo per langą 
šovė į advokatą J. Milerį, pir 
ma jam skambinęs grasinda
mas, o nepataikęs skambinęs, 
kad kitą kartą pataikysiąs. 
Vedamas tardymas.
© Prof. Dr. V. Pavilanis Ka 
nados Lietuvių Fondui pa

skyrė 100 dolerių. įnašų.
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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.

Sį šeštadieį, lapkričio 21 dieną, 7 valandą vakaro

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

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

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

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriamo bus:

O, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.
10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 

RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.
13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO 

SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol. 
SIUNTINYS Į LIETUVA.

10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.
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-
Didieji „Nepriklausomos Lietuvos” mecenatai dailininkai, 
kurie jau atsiuntė savo kūrinius: ROMAS VIESULAS,

HALINA J. ŽMUIDZINIENĖ, ALFONSAS DOCIUS, 
ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ, ANTANAS TAMOŠAI
TIS, VIKTORAS VIZGIRDA, TELESFORAS VALIUS, 
PRANAS BALTUONIS, ROMUALDAS BUKAUSKAS, 
VYTAUTAS REMEKA, EDUARDAS KRASAUSKAS. 
ADOLFINA ZUB1ENĖ, ONA ŠABLAUSKIENĖ.

Dar yra pažadėję ir tikimės gauti šių dailininkų kūrinius: 
VYTAUTO J. JONYNO, ČESLOVO JANUŠO, ALFON
SO VAZALINSKO IR GYČIO VAZAiLINSKO.
Dailininkai yra didžiausi „Neprik sau Somos Lietuvos” rėmė
jai— mecenatai. Nepriklausoma Letuvia visiems jiems reiš
kia nuoširdžiausią padėką.
Vertinant, kaip čia priimta, pinigais, jų kūriniai apytik
riai verti kekvienas nuo 50 iki 300 dolerių ir daugiau.
Kūrinių paroda bus lapkričio 21d. Aušros Vartų salėje, kur 
visi, kas atsilankys į parengimą, parodą pamatys.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla K. L. BENDRUOMENES REIKALAI

Reikšmingi sutapimai
LIETUVOS KARIUOMENĖ S ŠVENTĖ.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS VISUOTINIO 
SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKĖ

Šiandien, jau iš 46 metų 
perspektyvos, Lietuvos ka
riuomenės atkūrimas 1918 m. 
lapkričio 23 dieną — data, ku 
rią minime kaip vieną iš tau
tos švenčių, — turi jau gerai 
praskaidrėjusį vaizdą , kuris 
anuomet, laiko nuotaikoms 
viešpataujant, net oficial. as
menims nebuvo taip aiškus, 
kaip dabar. Dabar jau trafare 
tu tampa aksioma, kad svar
bus ir nepaprastai reikšmin
gas 1918 metų vasario 16 die 
nos aktas nebūtų atsiekęs sa 
vo tikslo, nebūtų įgyvendin
tas, jeigu nebūtų atkurta Lie 
tuvos kariuomenė.

Tai ir yra tas pagrindas, ko 
dėl mes turime nepaliauja

mai minėti Lietuvos kariuo
menės atkūrimo diena. Ir štai 
dėl ko imperialistas Lietuvos 
okupantas rusas jau 24 metai 
kai apsiputojęs visaip dergia 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
jos Vasario 16 akto realizuo- 
toją — nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenę.

Kiekvieno tat lietuvio šven 
ta pareiga pagarbiai prisimin 
ti Lietuvos karius, ypač ka
rius savanorius bei partiza
nus ir visus kritusius kovose 
už Lietuvos laisvę ir atidavu 
sius už ją sveikatą. Visų mū
sų pareiga sąžiningai pasirū
pinti jų būviu. Mirusius gi už 
Lietuvos laisvę pagerbti visu 
kilnumu.

PRISIMINKIME IR SAVA NORIŲ KŪRĖJŲ
PAŠAUKĖJĄ

Jis buvo Mykolas Sleževi
čius, antrojo Lietuvos minis- 
terių kabineto pirmininkas, 
sukėlęs lietuvių tautoje ryžto 
sąjūdį laimėti lietuvių tautai 
laisvę ir grąžinti Lietuvai ne 
priklausomybę.

Vinco Kudirkos Varpo ske 
Ibtasis ryžto šauksmas tar
tum įsigyveno Mykolo Šleže 
vičiaus darbuose. Vilniaus 
1905 m. ir Petrapilio 1917 m. 
seimuose jis griežtai stojo už 
reikalavimą Lietuvai nepri
klausomybės. Rusijos revoliu 
cijų ir suiručių laiku 1918 m. 
Varpe jis rašė: „Jei kada 
nors galime įsigyti Lietuvos 
nepriklausomybę, tai tik da
bar“. Ir sugrįžęs iš Rusijos 
kalėjimo į Lietuvą, visu savo 
spontanišku veržlumu ėmėsi

atkurti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Mykolas Sleževičius pa
šaukė savanorius kovoti už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso 
mybę. Lietuvos liaudis, darbi 
ninkai ir valstiečiai išgirdo jo 
šauksmą, masiškai stojo sava 
noriais kovon su Lietuvos lais 
vės priešais ir laimėjo Lietu
vos nepriklausomybę.

25-ri metai jau praėjo kai 
jis tragiškų Lietuvos sutemų 
metu nusiminęs dėl sunkių 
Lietuvai dienų išsiskyrė iš mū 
sų tarpo. Ir jo palaikai neturi 
ramybės — mėtomi iš vietos 
Į vietą, kad Lietuvos žmonės 
nerastų ir tako prie jo kapo.

Pagerbkime didžio kovoto
jo už lietuvių tautos teises ir 
Lietuvos laisvę Mykolo Šleže 
vičiaus atmintį.

1964 metų lapkričio 26—29 
dienomis Statler - Hilton, Det 
roit, Michigan.

Ketvirtadienis, lapkričio 26 
diena.

12 vai. — 6 vai. Registra
cija. Mezzanine. 3 vai. Sky
rių 1963-64 mokslo metų vei 
klos pranešimai. Šalpos Fon
do pranešimas. Lithuanus 
Fundacijos pranešimas. Eng
lish Room. 4 vai. Lietuvių 
Studentų S-gos Seminaras — 
G. Gedvilą. English Room.

Vakare. Atskirų ideologi
nių organizacijų susipažini
mo vakarai.
Penktadienis, lapkričio 27 d.

Jaunųjų menininkų paroda 
vyks visą dieną Parlo C.

10 vai. — 6 vai. Registraci 
ja. Mezzanine. 9 vai. — 11 
vai. Atskirų komisijų posė
džiai. Parlo F. 12.30 vai. Su
važiavimo atidarymas Statler 
Room I. Mandatų komisijos 
rinkimai. Prezidiumo rinki
mai. Rezoliucijų Komisijos 
rinkimai. 1.30 vai. „Dabąrti;

nis lietuvis studentas“ — P. 
Žygas ir A. Saulaitis. Po pa
skaitos diskusijos. 7.30 vai. 
Jaunųjų menininkų parodos 
atidarymas. Paskaita. Ivory 
Room. 9 vai. „Šilainė” — De 
troito tautinių šokių grupė. Šo 
kiai. Grand Ballroom.

Šeštadienis, lapkričio 28 d.
9 vai. — 12 vai. „Dabarti

nis lietuvis studentas“ — dis 
kusijų tęsimas ir užbaigimas. 
Statler Room. I. Centro V- 
bos posėdžiai su skyrių atsto
vais ir ideologinių organizaci 
jų pirmininkais. 1 vai. „The 
Place of the Ethnic Group in 
Today's Society“ — Mr. R. 
Cullen. Statler Room. 3 val. 
Dr. prof. J. Eretas. 4 vai. Su 
važavimo uždarymas. Centro 
v-bos pirmininko A. Zaparac- 
ko žodis. Kontrolės Komisi
jos pranešimas. (1963 — 
1964). Rezoliucijų priėmi
mas. 7.30 vai. Dramos Rečita 
lis — Martynaitytė ir Kelė- 
čius. 9 vai. šokiai. Hilton Ro
om.

K. L. B. KULTŪROS FON DO INFORMACIJA
Iš Valdybos posėdžio, įvy 

kusio spalio mėn. 28 d.
Svarstytas K. F. praneši

mas artėjančiame K. Tary
bos suvažiavime, Delhi.

Konkrečiai supažindinta 
su Vasario 16-tos dienos mi
nėjimo magnetofono juostos 
apmatais. Turima stiprių vil
čių, kad šis projektas bus įgy 
vendintas dar 1964 metais.

Kultūros Fondo valdyba 
sveikina visas lietuviškąsias 
mokyklas, pradėjusias naujus 
mokslo metus ir linki geros 
kloties.

Sekantis posėdis numaty
tas lapkričio viduryje.

V. Žižys,
K. L. B. K. F. V-bos Spau
dos ir Informacijos Atstovas.
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VARPUI 75 METAI
Reikšmingas aplinkybių su 

tapimas, kuris šiemet nuosta
biai derinasi su Lietuvos ka
riuomenės švente: sukako 25 
metai kai mirė savanorių - kū 
rėjų pašaukėjas, Mykolas Sle 
žepičius ir sueina 75 metai ka;< 
pasirodė pirmasis lietuvių tau 
tą paskatinęs į veiksmingu
mą didžiojo kovotojo Vinco 
Kudirkos redaguojamas ir dau 
giausiai jo gi prirašomas Var 
pas.

Trumpame rašinyje trum
pai sakant, Varpas lietuvių

tautai buvo veiksnys nepa
prastos reikšmės, kuri ir da
bar, po 75 metų, tebėra gy
vai svarbi. Su metais tremty
je ir emigracijoje Varpo reikš 
mė ir jo keltų idėjų svarbu
mas bei veiksmingumas daro 
si aktualesni ir tartum atgyja 
savo pagrindiniu šūkiu: Kel
kite, kelkite, kelkite! Nes 
mums daugelyje uždavinių 
bei tautos sričių reikia pa
busti ir keltis.

J. Kardelis.

Po sunkios ligos mirus
STASIUI NAGINIONIUI,

gilioje skausmo valandoje užjaučia sūnų inž. STASĮ, 
dukterėčią GENĘ1 NONTVILIENĘ su šeiima, 

Lietuvoje likusius: žmoną EMILIJĄ, sūnų VYTAUTĄ 
ir visus gimines ir artimuosius 

Gerhardai ir Zemlickienė.

Tėvynės prisiminimuose geram bičiuliui,
STASIUI NAGINIONIUI

mirus, užuojauta sūnui STASIUI ir artimiesiems 
Lietuvoje.

Pr. Paukštaitis ir šeima.

Nuoširdžiam lietuviui,
STASIUI NAGINIONIUI, 

mirus, visuomenininką,
Inž. STASĮ NAGINIONĮ, 

gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
E. J. Kardeliai.

Canadian Vickers Ltd

Machine Shop pasiūlymai

Milling Machine Operators
Turret Lathe Operators
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SKAUTIŠKOJI
Paskutiniam skautų - čių 

vadovų posėdyje buvo pra
nešta vasaros stovyklos apy
skaita. Stovyklavo 50 mergai 
čių ir 30 berniukų. Pajamos: 
$1,622, išlaidos $1,494. Se
kančiais metais numatoma 
stovyklą daryti anksčiau.

Stovyklos tolimesniam įren 
gimui trūksta pinigų. Tam 
reikalui skautai-tės pramato 
du didesnius parengimus.

Skautorama bus laužo po
būvio vakaras, kuriame pasi
rodys atskiros skiltys. Tam 
pačiam tikslui bus rengiama 
Kaziuko mugė kovo 6—7 d. 
A- V. parap. salėje. Jau da
bar skautai-tės uoliai ruošia
si, kad mugės pasisekimas 
būtų nemažesnis kaip pernai 
($1,200).

Skaučių tunto vadovybė su 
organizavo vadovių kursus,

INFORMACIJA
kad paruošus naujas vado
ves ir tuo pačiu metu padė
jus dabartinėm vadovėm tin
kamai išpildyti šių metų pro
gramą . Kursai vyksta kartą 
į mėnesį. Dėstytojai: skaut. 
Tėvas J. Vaišnys, S. J, ir 
skautininkės: J. Ciplijauskai- 
tė - Tanner, Dr. I. Gražytė, 
I. Kličienė ir I. Lukoševičie
nė.

Aušra Lukoševičiūtė pakel 
ta į skautininkės. Aušra yra 
skautė nuo pat mažens, sto
vyklavo pirmoj Montrealio 
skautų stovykloj prieš 15 me
tų, ir beveik kiekvienoj sto
vykloj po to, šiemet Aušra 
buvo stovyklos viršininke ir 
daug prisidėjo prie Montrea
lio skaučių veiklos. Paskuti
nius tris metus Aušra eina 
skaučių draugininkės parei
gas.

P. BRONIUI SIMONAIČIUI, 
Lietuvoje mirus jo motinai, 

gilią užuojautą reiškia
Wellando Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubas

„Lithuanica“.

Lietuviai veikia visur
J. Amerikos V.

AUKOS VLIKUI PER 
TAUTOS FONDĄ

Lietuvos Išlaisvinimo Tau 
tos Fondui prašant remti au
komis VLIKo vedamą Lietu
vos laisvinimo kovą, visuome 
nė jautriai atsiliepė. Čia skel
biamas sąrašas inžinierių, au 
kavusių Tautos Fondui:

Iš Bostono: po 50 dol. J. 
Mikalauskas, po 20 dol. J. 
Vasys, po 15 dol. V. Kubi
lius, E. Manomaitis, A. Sku- 
džinskas, po 10 dolerių. 
— K. Bariūnas, J. Dabrila, 
J. Krisčiukaitis, J. 
Krisčiukaitis, V. Kuodys, A.

V. Sužiedėlis, A. Zikas, po 5 
dol. — A. Girnius. Iš kitų 
vietų po 20 dol. J. Mikaila, 
po 15 dol. — P. Žilinskas, 
po 10 dol. V. Anonis, M. Jau 
niškis, J. A. Rasys, S. Kaz
lauskas, V. Jasaitis, R. Gied
rius, Jul. Gravrogkas, V. Ur
bonas, P. Mikoliūnas, — po 
5 dol. K. Daugėla. A. Skučas 
30, B. Kučinskas 25, A. Ma
celis 17.50, po 15 dol.: J. Ku 
ngys, J. Kuodys, P. Žilins
kas, J. Giedraitis 12 dol. Po 
10 dol.: T. Aleksoms, A. An 
driušaitis, I. Banaitienė, A. ir 
E. Bareinkai, L. ir B. Bie- 
liukai, V. Cečetienė, Jos. Gri 
bauskas, P. Jucaitis, Krali-

Radial Dnil Operators
Toolmake rs

• Ingersoll Operators
Planer Operators
Lathe Operators
Tool Designers
Vortical and Horizontal
Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą nau.!>
f

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

kauskas, Kuprionis, A. Ku
čas, A. Klemas, J. Kaunas, 
V. Kasakaitis, Pr. Lekutis, 
A. Maceika, Ged. Naujokai
tis, Em. Paliokienė, P. Ru
pius, V. B. Raulinaitis, A. 
Rugys, V. Urbonas, D. Vai
čius, Vaišnoraitė, A. Valavi
čius, A. Viliušis. Po 5 dol.: 
S. Balsys, M. Galdikienė, V. 
Gustaitienė, A. ir B. Krikš
čiūnai, Ang. Kamiene, K. A. 
Keblys, C. Krušinskas, A. 
Lažaitis, J. Mariukas, V. Mu 
sionis, A. Smilga, J. Valuko- 
nis.

Aukos iš organizacijų: Pa 
šaulio Liet. Katalikų organiz. 
s-ga per p. M. Galdikienę 25 
dol. N. Y. Sendraugiai per p. 
Vainių 20 dol. L. Mot. Atst. 
N. Y. Klubas per p. M. Kre- 
gždienę 20, N. Y. Liet. Kat. 
darbin. klubas 10 dol. per p. 
C. Krušinską.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
L. J. Tautos Fondo V-ba.

LIŪDNOS SKAITLINĖS
Nacionalinė JAV Saugu

mo taryba paskelbė, jog 1964
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OKUPANTŲ 
PRASIMANYMAS

Lietuvos okupantas, netu
rėdamas man priekaištų, su
manė padaryti kapitalistu ir 
„Švyturyje" paskelbė, 
Kaune, Aušros take, 
kino teatrą.

Dabar „Tėvynės 
78(765) nr. rašo: „J. Karde
lis Lietuvoje valdė dvarą... 
Kai jis teikėsi pabėgti, pali
kęs net savo dvarą (vidurinė
je Lietuvos srityje!)... buvęs 
ponas dvarininkas”... ir t. t.

Į šiuos Lietuvos okupantų 
prasimanymus turiu pasaky
ti, kad; Lietuvoje neturėjau 
jokio nejudomo turto, nei ki
no nei dvaro, nei paprasčiau
sio namo. Visa, ką okupan 
tas apie mane rašo, yra pra 
simanymas. J. Kardelis.

■=*- ..'.."X. " .į;Į.į

metais automobilių nelaimėse 
šioje šalyje galės žūti 50 
tūkstančių žmonių.

Prie to dar reikia pridėti, 
jog sužeistųjų skaičius 1964 
metais pasieks 1,100,000.

esą aŠ 
turėjęs

Balso



1964. XI. 18.—Nr. 47(919) NEPRIKLAU SO MA LIETU VA 3 PSL.

Kanada rimtai ruošiasi pasaulinei parodai
SUDARYTA KANADIŠKOJI LIAUDIES MENO TARYBA

Lapkričio 8 ir 9 dienomis 
Ottawoje. įvyko konferencija, 
kurios tikslas buvo sudaryti 
organizaciją, kuri apimtų vi
sų etninių grupių kultūrinę 
veiklą. Tuo tarpu turimas pa 
grindinis uždavinys — Kana
dos šimtmetinės iškilmės, ku
riomis susirūpinusios ir etni 
nės grupės.

Vyriausioji toms iškilmė
ms ruošti komisija per Com
munity Folk Art Council da
bar tiria, kaip geriau etninės 
grupės galėtų būti Įtrauk
tos ir prisidėtų savo liaudies 
menu ir praturtintų Šimtmeti 
nes minėjimo iškilmes.

Vyriausybė tiesiogiai 
suinteresuota būsimos 

šventės iškilmėmis,

per Centennial Commission 
paskyrė net pašalpą tai studi 
jai ir padengti Konferencijos 
sušaukimo išlaidas.

Konferencijon iš lietuvių 
grupės buvo kviestas daly
vauti Krašto v-bos p-kas Dr. 
P. Lukoševičius, kuris pave
dė Krašto v-bą atstovauti B 
nės Apyl. pirm. A. Paškevi
čiui. Iš lietuvių dar dalyvavo 
J. R. Simanavičius, kaip Bal
tų Federacijos Centro K-to na 
rys ir kaikuriuose posėdžiuo
se p. Daunys — Ottawos B- 
nės kultūros vadovas.

Buvo 3 referatai.

A. J. Cormier — Chief, 
Cultural Division, Centen
nial Commission, patiekė kon 
ferencijos dalyviams Komisi
jos pastangas įžvelgti į taip 
sudėtingą kultūrinę sritį. Di
dingam Kanados krašte gy
venančios etninės grupės vie 
na kitos veik nepažįsta.

Norima, kad visa Kanada 
būtų supažindinta su viskuo, 

kas turima.
Ypač per šimtmečio minėji
mo iškilmes reikia padaryti 
viskas, kad vienį kitus galėtų 
geriau pažinti ir suprasti.

Vice - president, Canadian 
Folk music Society atst. Dr. 
R. Johnston iš Toronto, refe
ravo, kad jau ir šiuo metu ga 
na daug pasirodymų, paren
gimų, parodomojo liaudies 
meno srity vyksta Kanadoje, 
tačiau viskas yra daugiau vie 
tos pobūdžio. Esą daromi įvai 
rūs muzikos, vaidybos, liau
dies dainų ar šokių festiva
liai, tačiau jais nepasinaudo
ja visas kraštas.
Koordinuojanti ranka turinti 

paliesti visą tą veiklą, 
tikslingiau panaudojant turi
mas priemones: spaudą, ra
dio, TV ir kitas priemones, 
kad tais lobiais galėtų pasi
naudoti visas kraštas, kad vi
si žinotume, ką mes turime.

Frank Fagotto iš Montrea- 

lio referavo veiklos planą, 
kas toj srity būtų darytina. 
Tai liestų keturias pagrindi
nes sritis: auklėjamąją, archy 
viškai istorinę, parodomojo 
liaudies meno sritį ir bendrą
ją, apimančią prasmingus tau 
tinius simbolius ir šimtme
čiui įprasminti paminklus. 
Kiekvienos etninės grupės pa 
reiga būtų pergalvoti ir pada 
ryti savuosius įnašus bendra
jam reikalui.

Po to, susirinkusiųjų prin 
cipe buvo

pritarta sudaryti tam 
tikrą organą.

Šiek tiek nedarnos buvo 
susidarę, kai atstovai iš Que
bec© atrodė lyg viskuo nepa
tenkinti ; atrooė, kad ir ren
gėjai negalėjo greit suvokti, 
kame reikalas. Po ilgesnių 
kalbų išsiaiškinta. Nė vienas 
Quebeco atstovas neprakalbė 
jo angliškai, kadangi rengėjų 
nebuvo pasiruošta dėl verti
mo. n

Po referatų, suvažiavimo da 
lyviams buvo padarytas vy
riausybės priėmimas, kurio 
metu dalyviai turėjo progos 
pasikalbėti. Priėmime dalyva
vo ir Secretary of State Hon. 
Maurice Lamontagne, taip 
pat eilė aukštesniųjų pareigu 
nu iš Pilietybės ir Emigraci
jos ir Secretary of State mi
nisterijų.

Iškilmingų pietų metų Vy 
riausybės vardu žodį tarė 
Hon. M. Lamontagne. Jis pa
sveikino ir Ministerio Pirmi
ninko vardu patikindamas 
įvairią reikalingą paramą.

Be ministerio žodžio, įdo
mių minčių apie Kanados kuI 
tūrinį gyvenimą patiekė Wal
ter Herbert, Canada Founda
tion Executive Director. Čia 
jis
atmetė tą mintį, kad Kanada 

esanti tiktai dviejų kultūrų 
kraštas.

Pačią kultūrą palygino me
džiui, kurio liemuo, tai kultu 
rinė srovė tekanti iš šaknų, 
nors to medžio šaknys turi 
dvilypį išsišakojimą, tačiau 
jos apsuptos daugybe smul
kesnių šaknų, kurios svarbiau 
šiai ir maitina tą medį. Tas 
medis negalėtų išgyventi, jei 
nebūtų tų smuikiniu šakne
lių, nes ir jos vienodai svar
bios medžio gyvastingumui.

Kitos dienos posėdžiams da 
lyviai buvo pasiskirstę į 5 
grupes

išnagrinėti rengėjų 
patiektam provizoriniam 

veiklos planui
ir paruošti būsiančios organi
zacijos struktūrai.

Tos darbų sritys apėmė: pa 
rodomojo meno sritį, auklėji
mo, archyviškai - istorinę, 

bendrąją — bendruomeninę ir 
organizacinę.

Lietuvių atstovas dalyva
vo organizacinėje grupėje. 
Kiekviena grupė paruošė pra
nešimą visumos susirinkimui.

Pietų metu šį kartą daly
vavo Pilietybės ir Emigraci
jos min. Rene Tremblay. Jis 
taip pat sveikino savo ir vy
riausybės vardu ir paketino 
reikiamą paramą. Pietų metu 
atsilankęs buvo dar ir Finan
sų min. Walter L. Gordon.

Pagrindiniu kalbėtoju per 
pietus buvo Saul Hayes, Ka
nados Žydų Kongresų Vykdo 
masis vice-prezidentas. Jo te
ma buvo: Kanados kultūrinio 
gyvenimo kryptis po 1967 
metų. Paliesdamas kultūrinį 
gyvenimą tuojau pat labai kri 
tiškai atsiliepė apie Vyriausy 
bės duotus uždavinius Kara
liškajai Komisijai ištirti Dvi- 
kalbiškumą ir Dvikultūrišku- 
mą.

Po pietų pertraukos įvyko 
pilnaties sesija, kurioje atski
ros grupės referavo savo re
zultatus. Čia įmanoma pami
nėti tik daugumos priimti nu 
tarimai.

Nariais šios organizacijos 
laikytinos tautinės organizaci 
jos, provincinės, atskirų vie
tovių, etninės grupės, net ir 
pavieniai asmenys, dirbą ar 
nesidomį šiaja sritimi.
Sudarytas National Board iš 

27 asmenų,

kurio sąstatą sudaro po 2 ats 
tovus iš kiekvienos provinci
jos, išskyrus Ontario ir Que- 
beck, kurios duoda po 4 ats
tovus. Po vieną atstovą pa
skiria Kanados indėnai ir es
kimai. Visa taryba išsirenka 
ne iš savo tarpo kokį žinomą 
ir įtakingą asmenį iš bet ku
rios vietovės, geriausia iš Ot- 
tavvos. Šios Tarybos kvorumą 
gali sudaryti 9 asmenys, tik
tai svarbu, kad nors po vieną 
būtų iš nemažiau 4 regijonų. 
Iš viso tokių regijonų numa
tyti 5 (Britų Coiumbija, Pre 
rijos, Ontario, Quebec ir At
lanto). Atstovus į NationalBo 
ard, kiekvienos provincijos 
atstovai iš savojo tarpo tuo
jau ir išskyrė.

Ontario provincija delega
vo šiuos asmenis: Mr. David 
Andrews, Mrs. Jean Bau- 
cher, Mr. Stevens ir Mr. Ide.

Tai žydų, prancūzų, anglų 
ir japonų kilmės kanadiečiai, 
aktyviai pasireiškę šioje vei
kloje.

Taryba, konferencijai pasi 
baigus tuojau pat susirinko 
pirmo posėdžio ir

išsirinko vykdomąjį 
prezidiumą,

į kurį įėjo iš Toronto, Otta
wos ir Quebec© po vieną Ta 
rybos narį. Dėl pirmininko 

tariamasi. Jis būtų ir Tarybos 
ir Vykdomojo prezidiumo pir 
mininku. Yra pasiūlyta tos 
pareigos Mr. Walter Herbert 
— Canada Foundation Exe
cutive Director. Pažymėtina, 
kad šios visos pareigos yra 
garbės pareigos, neapmoka
mos. Vyriausybės yra pažade 
ta apmokėti išlaidas nuolati
niam sekretorijatui, kurio būs 
tinė būtų Ottawoje.

Po ilgesnių diskusijų apsi
stota prie tokio organizacijos 
pavadinimo:
Canadian Folk Arts Council 

Le Conseil Canadien de 
Arts Populaire,

Lietuviškai gal vadinsime 
Liaudies meno Tarybos var
du.

Tolimesnė organizacinė 
struktūra būtų tokia: Būtų 
dar 2 komitetai: Patariama
sis, kurin įeitų visų etninių 
grupių atstovai ir Techninis.

Pilnaties susirinkimo duoti
vykdomajam organui 
nurodymai yra šie:

Nedelsiant įsteigti Ottawoje 
nuolatinį sekretoriatą su rei
kiamu personalu; paruošti 
įvairioms grupėms ir organi
zacijoms instrukcijas, kaip 
geriau pasiruošti ir prisidėti 
prie šimtmetinių iškilmių mi
nėjimo; paremti ir sudarinti 
darbą ten, kur jau jis vyksta, 
išsiuntinėti visiems konferen
cijos dalyviams; visų darbų ir 
nutarimų medžiagą ir jieško- 
ti geriausių būdų ir priemo
nių įvykdyti užsibrėžtiems 
kultūriniams darbams, ku
riuos išdiskutavo anksčiau mi 
nėtos dar 4 grupės, o visu
mos susirinkimas su nedide
lėm pataisom užgyrė.
Ši konferencija yra svarbi ir 

mūsų Bendruomenei.

Nors suvažiavimas Tarybos 
sudarymo pagrindu pasirinko 
provincijas, padarydamas tik 
indėnams ir eskimams išimtį, 
tačiau etninės grupės šioje 
veikloje galės vaidinti ytin 
ryškų vaidmenį, jei jos turės 
pasiryžimą, norą ir įžiūrės 
prasmę ir reikalą. Čia dažniau 
viso krašto mastu galės būti 
linksniuojamas ir Lietuvos 
vardas, susidarys visai kito
kios galimybės mūsų chorams, 
tautinių šokių grupėms, meni 
ninkams, rašytojams išeiti į 
viešumą ir pasiekti žymiai dau 
giau ir lengviau ir asmeninio 
pripažinimo ir labjau pasitar
nauti Bendram Lietuviškam 
reikalui.

Tam tikslui visi esami sam 
būriai ir pavieniai individai 
turėtų būti pasiruošę plates- 
niems uždaviniams. Reikia ti 
kėtis, kad jau artimoje ateity 
turėtų pradėti reikštis šios

MTOFSP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

POOLIMPINĖS NUOTAIK OS LIETUVOJE

Į Tokio olimpinius žaidi
mus Sov. S-ga iš Lietuvos bu 
vo atsivežusi net penkioliką 
sportininkų. Apie jų laimėji
mus rašėme pereitam NL 
nr., tad šį kartą pasidalinsi
me tik įspūdžiais, kuriuos jie 
atsivežė iš Japonijos. Pirmiau 
šia — A. Varanauskas, kuris 
olimpiadoje dalyvavo pirmą 
kartą. Pasirodo, kad treniruo 
čių metu Japonijoj, jo stum
tas rutulys krisdavo prie de
vyniolikos metrų ribos, kai 
tuo tarpu pačiose varžybose, 
jautėsi sustingimas, neišlaikė 
nervų {tampos ir teko pasiten 
kinti aštunta vieta. Antras lie 
tuvis, boksininkas R. Tamu
lis, laimėjęs Sov. Sąjungai si 
dabro medalį sako, kad trys 
teisėjai jo kovą su lenku pri
pažino lygiomis ir jam, kaip 
techniškai pranašesniam, tu
rėjo būti paskirtas aukso me
dalis. Bet greičiausiai, likus 
tik minutei iki trečio rundo pa 
baigos, Kaspšikiui pavyko ke 
lėtą kartų stipriai smūgiuoti, 
kas greičiausiai ir nulėmė len 
ko laimėjimą.

Kęstutis Orentas, kuris ti
kėjosi patekti į 5000 m. bėgi
mo baigmę, atrodo kaltina sa 
vo trenerį, nemokėjimu jam 
išdėstyti bėgimo laiko ir kar
tu nedavertinus jo bėgimo 
priešininkų. Kęstutis trumpai 
atsako — teks pasidaryti grei 
tesniu.

A. Aleksiejūnas, kuris 3 
km užbėgimuose atsiekė nau
ją olimpinį rekordą (ir kartu 
ketvirtas pasaulio lengvosios 
atletikos istorijoje — 8 min. 
31,8 sek.), deja taip pat ap
vylė visus lūkesčius, kai tuo 
tarpu Birutė Kalėdienė, nu
mesdama jietį 56,31 m. buvo 
tik ketvirta. Romos olimpia
doje šios pasekmės užtektų 
aukso medaliui.

Kol kas nieko nesigirdi 
apie Vilniaus Žalgirio aštuon 
vietę, užėmusią penktą vietą. 
Tikrumoje, Vilnius su vaka
rų Vokietijos atstovais, ne 
tik pačios Sov. S-gos, bet ir 
viso pasaulio, buvo laikomas 
plaukimo favoritu. Ar nesu
silaukė Žalgiris panašaus liki 
mo, kaip po Helsinkio olim
piados CDKA (Centralnyj 
Dom Krasnoj Armji) futboli- 

naujos organizacijos veikla. 
Pabaigoje tenka pridurti, 
kad iš suvažiavimo darbų ir 
nuotaikų susidarė įspūdis, 
kad ši organizacija, atlikusi 
artimiausi uždavinį sąryšy su 
1967 m. liks gyventi ir toliau, 
pasitvarkydama platesniems 
kultūriniams uždaviniams įgy 
vendinti.

ninkai, kada po netikėto pra
laimėjo Jugoslavijai, klubas 
buvo išformuotas ir visa vie
nuolikė pasiųsta atgailauti į... 
šaltąjį Sibirą. Tik po Stali
no mirties jie susilaukė reabi 
litacijos. Ar neatsitiko pana
šiai ir su lietuviais — parodys 
artimiausia ateitis.

IŠ FUTBOLO 
GYVENIMO

reikia pranešti besibaigian
čios Lietuvos pirmenybių ko
vas. Kaip jau praeitam nr. mi 
nėjom, meisterio vardą užsi
tikrino Kauno Inkaras. Šio
mis dienomis išspręstas ir vi- 
cemeisterio vardas. Tai Pane
vėžio Statybininkas, pereitų 
metų Lietuvos futbolo nuga
lėtojas. Dėl trečios vietos ko 
voja Kretingos Minija, Šiau
lių Elnias ir Vilniaus Elfą, 
kai tuo tarpu antrame pogru
pyje pirmauja Kėdainių Ne
vėžis.

LIETUVOS 
KREPŠININKAI,

besiruošdami naujam sezo
nui, sėkmingai gastroles tęsia 
Lenkijoj. Po laimėjimo Var
šuvoj, Vilniaus Plastiko pen
ketukas nugalėjo Olštyne 81 
:56 ir Poznanės Lech klubą 
71:56. Iš čia lietuviai pasuko 
į Lodzę, kur žais prieš vietos 
LKS klubą.

Tuo tarpu Vilniaus Ki
birkšties moterys išvyko į Le 
ningradą draugiškoms rung
tynes, o Kauno Politechni
ka pas save numato surengti 
didelį turnyrą, dalyvaujant 
Maskvos ir 1 artu klubams.

O KAIP VYKSTA 
PASIRUOŠIMAS

žiemos sezonui? Pasirodo, 
kad parduotuvėse nėra vaikiš 
kų ir 41—42 nr. nr. čiuoži
mo batelių. Ir dar viena, di
delė (!) naujovė: sporto pre
kių bazės darbuotojai pasirū
pino, kad parduotuvėse būtų 
pačiūžos, jau pritvirtintos 
prie batelių!!! Pasirodo, kad 
ši „naujovė” (Dieve mano, 
juk N. Lietuvos laikais ji bu
vo žinoma!!) jau ketvirtus 
metus džiugina sporto mėgė
jus, nors tik viena (taip — 
viena!, dirbtuvė, esanti sosti
nės Trakų gatvėje buvo įsi
savinusi šį darbą. Nenuosta
bu, kad šiuo metu, pritvirtin
ta tik 500 porų.. . Ta pačia 
proga norime iš savo pusės 
priminti, kad Vilniaus, gyven 
tojų skaičius siekia per 250 
tūkst. Palieku skaitytojui su
rasti šio galvosūkio sprendi
mą.

K. Baronas.
Nukelta į 6-tą psl.

PR. ALŠĖNAS

Du realistai
KRISTIJONAS DONELAITIS IR 

CHARLES DICKENS

Tai du rašytojai — vienas lietuvis, kitas 
— anglas. Ir kas tarp jų bendra, ar tiktai, 
kad pavardės „D” raide prasideda? Atro
do, kad žymiai daugiau. O kas tas „dau
giau“, kiek žemiau pamatysime.

Pirmiausia — reikėtų žvilgterėti į jų bio
grafinius duomenis. Apie Donelaitį, tiesa, 
šiemet (jam paskirtų metų laikotarpy) gana 
daug rašoma mūsiškėj spaudoj. Taigi, ir jo 
biografinės žinios — kiekvienam iš mūsų — 
ne svetimos. Gal kiek mažiau žinoma apie 
Dickens’ą. Vet — žvilgterėkim, nors trum
pu žvilgsneliu, ir į Donelaitį.

Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Gum
binės par. Lazdynėliuose, miręs — 1780 m. 
vasario 18 d. Tolminkiemyje, Galdapės aps
krityje. Dar jam jaunam būnant, mirė jo tė
vas. Motinai buvo sunku verstis, turint gau
sią šeimą. Kristijonas buvo atiduotas į Ka
raliaučiaus beturčių prieglaudos mokyklą. 
Besimokydamas labai daug vargo patyrė, 
bet, būdamas gabus ir uolus mokinys, nuga
lėjo sunkumus ir pasiekė aukštąjį mokslą.

Gyvendamas beturčių prieglaudoje, nemo
kamai jis gaudavo butą ir iš dalies maistą. 
Be to, nemokėdavo už mokslą. Bet už tai tu- 
rėdavi dalyvauti bažnytiniame chore, lydėti 
numirėlius į kapines ir atlikti kitas jam už
dėtas pareigas.

1736 m. rugsėjo 27 d. jis įstojo į Karaliau
čiaus universitetą. Studijavo teologiją ir bu

vo aktyvus lietuviškam seminare. Poetas la
bai mėgo kalbas ir poeziją. Jis mokėjo lietu
vių, vokiečių, prancūzų, graikų, lotynų ir 
hebrajų kalbas. Jo archyve rasta net sukur
tos poezijos tomis kalbomis.

Baigęs universitetą, poetas buvo namų mo
kytoju, vėliau — 1740 m. — buvo paskirtas 
kantoriumi į Stalupėnus, o 1743 m. — kle
bonu į Tolminkiemį, Goldapės apskr. 1744 
m. jis vedė. Tolminkiemyje išgyveno iki mir
ties.

Dickens Charles gimė 1812 m. Portsy, ne
toli Portsmuto (Anglijoj). Mirė 1870 m. Jo 
tėvas — geraširdis, bet neišsimokslinęs ir ne- 
apsiskaitęs optimistas, už skolas patekęs ka
lėjimam Motina, likusi su aštuonetu vaikų, 
įsteigė mokyklą, į kurią, deja, neatėjo nė 
vienas mokinys. Mažas Karolis (Charles) 
pats turėjo sau duoną pelnytis. Jis dirbo te
palų dirbtuvėj, tamsiame, name, Temzės, pa
krantėje, kur nuolat šmirinėdavo' žiurkės, ir 
tenai jam tekdavo prabūti nuo ankstaus ryto, 
ligi vėlaus vakaro.

Nedidelis palikimas tėvui padėjo išsikasti 
iš kalėjimo. Karolis pradėjo lankyti mokyk
lą. Čia jis prisikrovė į savo pasąmonę naujų 
tipų — mokytojų, direktorių, — atgijusių 
paskui jo romanuose.

Išėjęs iš mokyklos, Dikensas stojo į advo
kato kontorą. Dieną joje dirbdavo, o nakti
mis — kalė stenografiją. Jos pramokęs — ta 
po korespondentu.

1833 m. buvo išspausdinta pirmoji Diken- 
so apysaka. 1836 m. jis pradėjo leisti „Pik- 
viko užrašus”, kurie autorių iš karto išgarsi
no. Be to, su didžiausiu darbštumu, jis kūrė 
romaną po romano. Išėjo iš po jo kūrybos 
„Oliveras Tvistas“, „Mykolas Niklbis“, „Se
nienų krautuvėlė“, etc.

Dikensas ypač išpopuliarėjo savo Kalėdų 

apsakymais („šykštuolis Skrudžas“) ir kt., 
apie kuriuos Tekarėjas, su Dikensu didžiau
sias anų laikų beletristas, taip sakė: „Ta kny 
ga — tai geradarybė visai tautai, o kiekvie
nam skaitytojui — tikras malonumas.

Tai, va, po truputį biografinių žinių — Do
nelaičio ir Dikenso. Tiedu rašytojai — savo 
biografinėmis žiniomis beveik panašūs: abu 
neturtingos kilmės, prasimušę į gyvenimą sa
vo jėgomis, bet gyvenę — visiškai ne tuo pa
čiu laikotarpiu. Jų gyvenimą skyrė, _ maž
daug, šimto metų laiko tarpas. Taigi, nei tau 
tybe, nei gyvenamuoju laikmečiu, jie nesuta
po. Tapdo juos — kažkas kita. O tas kitas
— tai jū kūrybos pobūdis. Donelaitis ir Di
kensas — abu realistinės kūrybos puoselėto
jai. Mūsiškis Donelaitis, savo klasikinėje po
emoje, „Metuose”, atskleidė pasaulį didelį ir 
gražų, su visa, darniai ir gaivalingai vei
kiančia gamta, su visais jos detaliniais niuan
sais, o taip pat — ir su pačiu žmogumi, vei
kiančiu realistiniame fone. Donelaičio žmo
gus — yra toks, koks jis iš tikrųjų yra — ne
su santimentalintas, neiškreiptas, neapsikars- 
tęs dirbtinų blizgučių manieromis, bet nuo
širdus, suvisomis silpnybėmis, rūpesčiais, var 
gaiš bei džiaugsmais.

O ir Dikensas — jau buvo visai naujo ti
po rašytojas, jei palyginsim jį su romantikų 
gadynės kūrėjais. Jis nebėgo iš gyvenimo, 
nesidairė į praeitį, kad, ja grožėdamasis, da
bartį užmirštų. Atvirkščiai — jis puolėsi į 
dabarties gyvenimą, kad jį aprašytų, o tuo 
aprašymu — gal ir pataisytų. Jis buvo vie
šumos kūrėjas — minios žmogus, o svarbiau
sia — jos socialinio klausimo sprendėjas.

Sušvelninti luomų šiurkštumus — Diken
sas prabilo ne tik laikraščiu, bet ir knygomis
— šaltį kęsti. Toks pat ir baudžiauninko li- 
vargšą. Į kapitalistą prabilo, kad tasai pa

justų artimo meilę, o į kenčiantį — kad jį pa
guostų, padrąsintų, viltfį pažadintų.

Dėl to Dikensas rodė didmiestį, kur ka
minų dūmai užtemdydavo dangaus mėlynę, 
biržas, kontoras, blizgančias krautuves; skur 
džiuosius sukčių ir verteivų priemiesčius, kur 
gyveno turtingieji ir vargšai. . .

O mūsiškis Donelaitis, nukreipęs realistinį 
žvilgsnį į gyvenimą, savo pasakėčiose pajuo
kė bendrąsias žmonių ydas, neteisingumus, 
išdidumą, puikybę, godumą, klastingumą, 
etc. Ypač originali ir būdinga pasakėčia Do
nelaičio laikams „Šuo didlgalvis“. Tai smar
kus šuo, kuris visus silpnuosius užpuldinėda
vo. Apskundęs jis kartą teismui vargšę ave
lę. Ši teisme teisybės neradusi, nes teisėjai
— palaikę smarkuolį šunį ir avis, už taria
mas skolas, turėjo atiduoti savo kailį, o pati
— Šaltį kęsti. Toks pat ir baudžiauninko li
kimas: valdžia palaiko dvarininkus ir jų už
vaizdas, o burus — skriaudžia. Telieka guos
tis tik krikščionišku kantrumu:

-— Ak, mano miels žmogau, kentėk, kad 
skaudulį spaudžia:

Ir nuo skrandos tau paskutinį lopą nu
plėšia. . .

Ypatingai ryškiai ir realistiškai būrų gyve
nimas atvaizduotas Donelaičio „Metuose“. 
Sunkiu darbu iš žemės išgauti vaisiai — ne
atneša būrams didelės paguodos, nes jie — 
juk baudžiauninkai, savo darbo vaisiais turi 
dalintis su dykaduoniaujančiais ponais.

Būrų gyvenimas dar ir dėl to pasunkėja, 
kad ponai dažnai yra šykštuoliai, keiksmi
ninkai, ištvirkėliai. Tik vieną gerą poną Do
nelaitis mini. Kada tas ponas miršta — bū
rai gaili jo ir verkia tiek daug, jog jiems be
verkiant, anot poeto, ir „akys išpūti pradė
jo“. . .

Bus daugiau.
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Dailininkas Edvardas Kra
sauskas, gyvenąs Waterbury, 
Conn., atsiuntė „Nepriklauso 
mos Lietuvos” loterijai, kuri 
vyksta šį šeštadienį, lapkri
čio. 21 d. Aušros Vartų salė
je (1465 rue de Seve, Mont
real 20), atsiuntė savo grafi
kos darbo Dr. Vinco Kudir
kos portretą, 50 kopijų. Port 
retas įspūdingai sukurtas. Ku 
dirka tikras kovotojas už lie
tuvių tautos teises ir Lietu
vos laisvę.

Šiemet kaip tiktai sueina 7 5 
metai, kai Vincas Kudirka 
pradėjo leisti „Varpą”, sukė
lusį visą tautą veiksmingu
mui ir Lietuvos valstybės ne 
priklausomybės siekimui, pa
žadinęs tam tikslui kovos 
ryžtą. Tai didelė E. Krasaus
ko dovana, daugelis NL do
vanų paskirstyme loterijos 
būdu gaus Vinco Kudirkos 
portretą. Nuoširdžiausiai dai
lininkui dėkojame.

DAILININKĖ
ONA ŠABLAUSKIENĖ 

su vyru inžinierium, atvežė 
NL loterijos dovanų paskirs
tymui labai gražų jau anks
čiau pažadėtą savo kūrybos 
paveikslą: Dailininkei nuošir 
džiausiai dėkojame.

DAILININKO 
ROMUALDO BUKAUSKO 
dailės kūrinių paroda, suruoš 
ta Montreaiio miesto galvos 
— mero, J. Drapeau, rūpes
čiu, kaip išskirtinio iškilimu 
dailininko, miesto Meno gale 
rijoje (kalne, ties ežeru Be
aver), gausiai publikos lan
koma. Dr. H. Nagys, kalbė
jęs apie ją per lietuvišką ra
dio, sekančiam NL numeriui 
plačiau apie parodą ir daili
ninką parašys. Kadangi paro 
da užtruks per dvi savaites, 

tai tautiečiai turi progą paro
dą aplankyti ir įsigyti joje iš 

statytų paveikslų.
ČESLOVO JANUSO 
DAILĖS PARODA, 

atidaryta lapkr. 7 d. Čikago
je, Jaunimo centre, susilaukė 
ypatingo dėmesio. Janušas 
yra realistas, todėl jį pristaty 
ti publikai buvo pakviestas re 
alistas A. Rūkštelė, kuris jį 
budino kaip klasišką realistą. 
Koks buvo- A. Rukšlelės nu
stebimas, kai atidengtieji Ja
nuso paveikslai pasirodė 
esą... moderniausi abstraktai. 
Bet tiek Januso realistiniai, 
tiek abstraktiniai (jis dirba 
kaip tiktai abstraktiškos kū
rybos darbą) pasirodė esą pui 
kūs ir gausiai susirinkusios 
publikos tuojau išperkami. 
NL dėkinga dail. C. Janušui, 
nes jis NL yra paaukojęs sa
vo kūrinį.

A. MIŠKINIS RAŠO
Ilgai pokario metais buvęs 

Sibire ištremtas poetas Anta
nas Miškinis esąs įpusėjęs 
poemėlę apie Vakaruose gy

venančius emigrantus, kurie 
lydę nauges, dirbę skerdyklo 
se, kasę anglis, auginę ka
vą-. Pats negali parašyti po
emos apie savo paties išgy
ventas kančias Sibiro vergų 
stovyklose. Atsidėkodamas 
kompartijai už tai, kad leido 
grįžti tėvynėn, jis greičiau
siai turi klausyti jos ir imtis 
eiliuoti apie tai, ko pats neiš 
gyveno ir apie ką net jokios 
objektyvios medžiagos netu
ri.

Tokia rašytojo pavergime 
dalia.

ĮVERTINO dirigentą 
R. GENIUŠĄ

Pastaruoju metu Lietuvo
je, kaip operos ir baleto diri
gentas, plačiai paminėtas Ri
mantas Geniušas. Jam nese
niai buvo suteiktas „liaudies 
artisto“ garbės vardas. Apie 
Geniušą rašydamas „Tieso
je” Vilniaus operos ir baleto 
teatro direktorius V. Lauru
kas priminė, kad R. Geniušas
— vieno iš žymiausių lietu
vių operos dirigentų — M. 
Bukšos auklėtinis. Geniušo -
- dirigento debiutas įvyko 
1945 m. tuo metu dar Kaune 
veikusioje operoje. Nuo 1958 
m. Geniušas yra Valst. ope
ros ir baleto teatro vyriausia
sis dirigentas. Jis dirigavimo 
meno mokėsi Leninigrade. Po 
kario metais Geniušas pirmą 
kartą atliko M. K. Čiurlionio 
simfoninę poemą „Jūrą” 
(kompozitoriaus E. Balsio ji 
buvo naujai suredaguota)- 
Jam diriguojant, pirmą kartą 
atlikta komp. J. Juzeliūno 
Herojinė poema ir kiti kūri
niai. E.

MASKVOS RADIO 
APIE LIETUVĄ

Ryšium su spalio revoliuci 
jos minėjimu Maskvoje buvo 
surengtas sąjunginių respuo- 
likų radio festivalis. Spalio 23 
d. buvo skirta transliacijoms 
apie Lietuvą. Tos programos 
dalyviai buvo- supažindinti su 
Lietuva.

Pradžioje „kolūkietiška ra 
dio“ stotis“ vaizdavo okup. 
Lietuvos žemdirbių gyveni
mą. Buvo aiškinta: lietuviška 
sis kaimas diena iš dienos vis 
gražėja... Iš mokslininkų ra
dio klausytojams pristatyti as 
tronomas V. Straižys, fizikas 
J. Požėla ir kt. Buvo skaito
mi poetų E. Mieželaičio, T. 
Tilvyčio ir A. Venclovos eilė 
raščiai. E.
• A. Kezio nuotraukų paro
da atidaroma Čikagoje Jauni
mo centre lapkričio 21 d.
• Draugo romano konkursui 
esą atsiųsta 6 romanai. Verti 
nimo komisijoje yra P. Jur
kus, N. Mazalaitė, P. Naujo
kaitis, A. Samušis.
•J.Mikėnas buvo pašarvotas 
Valstybiniame Dailės muzie
juje Vilniuje. Spalio 26 d. iš
kilmingai palaidotas Vilniaus 
Kariu kapuose.

ANTANAS GUSTAITIS
Ant pirmosios evoliucijos pakopos

Tupi medy bendruomenės vadas, 
Kasos galvą ir renka mintis!
— Aišku, vaizdas po rojaus blokados, 
Ir už obuolį tautos kentės. . .
Dar už kilnią vienybės idėją 
Brolis broliui į stimb.ą įkąs, 
Ir, ant žiedlapio blusą padėjęs 
Atnašausim tėvynei 'aukas.
O visvien net stūgauti verta, 
Išsinėrus pro kojas abi, 
Kada žmogų, iš grumsto sutvertą, 
Nuo šakos baobabo stebi, — 
Kaip priešą ir artimą karia, 
Gieda posmais žodelių girgių 
Geria kraują ir sielą nemarią, 
Užsikąsdamas šunie spirgių; 
Kaip ten stato politikai gairę, 
Kelia klausimą būti ar ne? 
Ar keliauti su zebrais į kairę, 
Ar palikti šimpanzių sparne?
Ir, rods, spjautum į veidą Mikaidom, 
Kai gyvent kultūringai smagu, — 
Kai jau kokosą akmeniu skaldOm 
Ir pasiekiam bananą smaigu, 
Kai už išverstą kailį madingą 
Plojam avinui rankom ilgom, 
O mums šoka merginos blezdingą 
Ir mojuoja sudiev uodegom. . .

Autorius, Antanas Gustaitis, šį šeštadienį lapkričio 21 d. 
dalyvaus „Nepriklausomos Lietuvos” parengime.

DAINŲ TAUTOSAKOS 
RINKINYJE

Lietuvoje pasirodė „Lietu
vių tautosakos“ antrasis to
mas, 740 psl., kuriame at
spausdinta 560 dainų tekstų 
bei 53 raudos.

Ar visos paskelbtos dainos 
laikytinos liaudies kūryba? 
Vargiai. Pvz., be meilės ir 
jaunimo dainų, naujame to
me pateikta nemažas pluoš
tas vėlesniais laikais sukurtų 
radijo, plokštelių ir kitų prie 
monių, o taip pat ir svetimų 
tautų' liaudies dainų įtakoje 
kūrinių, kartais vadinamų ro
mansais.

S. NERIES 
MINĖJIMAS

Lapkričip 17 d. sukankant 
Salomėjos Neries 60-sioms gi 
mimo metinėms okup. Lietu
voje bus rengiami minėjimai. 
Centrinės iškilmės numaty
tos Vilniuje. Sudarytas ir ju
biliejinis komitetas su pirmi
ninku A. Venclova. Į komi
tetą įeina dar 27 valdžios ir 
partijos pareigūnai ir tik sep 
tyni rašytojai. Numatyta Vii 
niaus Respublikinėje bibliote 
koje surengti parodą, gi Vil
kaviškio rajone bus atideng
tas S. Neries paminklinis ak
muo.

LIETUVIŲ JAUNIMAS Į 
RYTŲ VOKIETIJĄ

Spalio mėn- antroje pusėje 
R. Vokietijos miestuose (Ber 
lyne, Halėje, Karl-Marxsta- 
dt, Leipcige ir Erfurte) su 
koncetais pasirodė Vilniaus 
Pedagoginio instituto Dainų 
ir šokių ansamblis. Lietuviai 
buvo nugabenti į Minską ir 
iš ten, propagandiniais sume 
timais, išvyko kelių tautybių 
vadinamas Draugystės trau
kinys. Prie lietuvių studentų 
prisijungė gudų, ukrainiečių 
ir armėnų jaunimo grupės. E.

LERMONTOVAS IR 
LIETUVA

Okup. Lietuvoje iškilmin
gai paminėtos poeto M. Ler 
montovo 150-sios gimimo me 
tinės. Spalio 15 d. įvyko minė 
jimas Vilniaus operos ir bale 
to teatre.

Apie Lermontovo pėdas 
lieutvių literatūroje „Tieso
je“ (spalio' 15, nr. 242) pa
skelbtas Vyt. Salinkos strai
psnis. Jis priminė, kad pirma 
sis Lermontovo eilėraščio 
vertimas į lietuvių kalbą pa
sirodė 1884 m. Tilžėje (mok. 
St. Dagilio vertimas). Aiškin 
ta, kad rusų poetas turėjęs 
įtakos visai eilei lietuvirj rašy 
tojų: J. Mačiui - Kėkštui, 
Maironiui, A. Vienuoliui, Pu 
tinui. Dabar nurodyta, kad 
1939 m. gruodžio 3 d. „pa
žangioji Lietuvos visuome

nė“ Kaune, Liaudies namuo
se buvo paminėjusi Lermon
tovo 125-ąsias gimimo meti
nes.

„Komj. Tiesoje“ (spalio 
14, nr. 204) Vilniaus univer
siteto dėstytojas R. Sideravi- 
čius aiškino, kodėl Lermonto 
vas esąs „brangus ir arti
mas” lietuvių tautai. Jo kū
ryboje būta lietuviškos tema
tikos, pvz. 1832 m. sukurta 
poema „Lietuvaitė” (Klaros 
paveikslas primenąs Mickevi- 
ščiaus Gražiną).

Pasak autoriaus, Lermon
tovas Lietuvoje buvęs žino
mas kaip „laisvės ir neapy
kantos despotiškumui dai
nius”. Jo raštai buvo išleisti 
dar nepr. Lietuvoje (1922 m. 
A. Valaičio vertime). Sovie
tiniam laikmetyje išleista dau 
giau kaip 10 Lermontovo 
knygų lietuvių kalba.

Lermontovo raštų verti
mus į lietuvių kalbą vertinda 
mas J. Petronis („Pergalė“,

NAUJA SOVIETINĖ 
TAUTOSAKA LIETUVOJE

Iš šefų taikos daugiau kal
bos, negu naudos.

* * *
Pasitaiko, kad ir Rimutis 

esti neramus, o Raselė — sau 
sa. . .

* * *
Širdis per atostogas daž

nai privalo daug daugiau dirb 
ti. . .

* * *
Ir per žymiausio girtuoklio 

laidotuves restoranai nepa
skelbia gedulo.

* * *
Netaupyk druskos — su

taupysi sriubos. . .
* * *

Jeigu meluodamas net ir 
pats patikėtum, vis vien me
las nebus tiesa.

10 nr.) pažymėjo, kad kai ku 
rie vertimai buvę menki. Pvz. 
A. Valaičiui stigę poetinio 
vertėjo talento, tačiau pagir
ti A. Churgino vertimai ir la 
bai neigiamai įvertintas V. Jo 
caičio 1936 m. atliktas „Mūsų 
laikų didvyrio“ vertimas. Pa
cituotos 1936 m. „Lietuvos 
Aide“ (R. Mirono) ir „Vai
re“ buvusios recenzijos. Pet
ronio nuomone, pokario me
to vertimai jau vykę kvalifi
kuoti. Verta pažymėti, kad 
dėl Lermontovo sovietų re
žimui nepriimtino maištingu
mo bei individualizmo, jis 
bent ligi šiol nebuvo tiek ke
liamas, kaip Puškinas. E.

PELNAS IŠ TABOKOS
Cigarečių kompanija Lig

gett and Myers Tobacco Co. 
trečiame šių metų kvartale 
turėjo $132,097,000 pelno.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Nidos knygų klubas ir Eu 

ropos Lietuvis ir šiemet išlei
do kiekvienos metų dienos 
nuplėšiamą Kalendorių 1985 
metams. Kiekviename lapely 
je be dienos datos, kitoje pu
sėje yra pasiskaitymų. Kalen 
dorins gaunamas adresu: Ni
da Book Club, 1, Ladbroke 
Gardens, London W. 11, Gr. 
Britain.

Vertingas leidinys The 
Green Linden. Geras angliš
kai skaitančių supažindinimas 
su lietuvių liaudies dainų kū
ryba, su lietuvių liaudies dva 
šia, jos polėkiais, stilium, jau 
timo būdu ir t. t. Lietuviškų 
jų leidinių anglų kalba eilė
je, tai itin vertingas leilinys.

Balfo Dvyliktasis seimas. 
1964 s. spalio 17—18 dd. N. 
Yorke. Tai daugiausia apys
kaitos.

The Green Linden — se
lected lithuanian folksongs, 
edit by Algirdas Landsber
gis and Clark Mills with a 
foreword by Robert Payne, 

Nukelta į 5-tą psl.

PLONA UŽUOMINA DĖL
STORO REIKALO

Nors mano vyras ne šios 
įmonės direktorius, bet aš jus 
prašau nedaryti man darbe jo 
kių nuolaidų. . .

TIKTAI VIENA YDA
Aš ne tokia, kaip kitos: 

garsiai neliežuvauju, sąmo
ningai nepavyduliauju,
prie liudininkų niekam ne- 
kimbu į akis ir plaukus, tik
tai eidama pro šalį kritiškai 
nužvelgiu nuo galvos iki ko
jų užkulnių.

NENAUDINGA MADA
Ežiukui tarė vilkas — dėdė:
— Dabar spygliuotam —

nemada.
Spyglius nuskuto.

Kam naudia? 
O tam, kas ežį tą suėdė.

KADA, KAS IR KĄ 
PRISIMENA

Feljetonistą prieš- naujus 
metus redaktoriai, kada jiems 
reikia linksmo feljetono.

Namų statybininką nuomi
ninkai, kai kas sugenda.

Uošvienę, kai šeimoje atsi 
randa naujagimis.

EPIGRAMOS
Pamokslautojas

Jis nemokšas nuolatos 
mokino, 

Tad nebuvo laiko pastebėti, 
Kad seniai tie jo' „nemokšos” 

žino
Tiek, jog jis galėtų 

pavydėti. . .

Kvapelis nustelbė
Atleido iš tarnybos Ožį, 
Prieš tai moralą jam išdrožę:
— Pažįstam tavo giminę! 
Nuo jos kažkoks kvapelis

srūva. . .
Bet kad Ožys be proto buvo, 
Tai niekas net neužsiminė.

Sovietiniinko baimė
Jis vieneres kelnes turėjo.
Ir tos panašios į rėtį.
Kitų įsigyti nenorėjo, — 
Bijojo žmogus. . . suponėti.

REIKIA BAIGTI...
Žmona nusivedė mėgstantį 

per daug išgerti vyrą į kiną, 
kuriame buvo rodomas prieš 
alkoholinis filmas. Peržiūrė
jus filmą ir išėjus iš kino te
atro, vyras žmonai ir sako:

— Taip. Vieną kartą su 
šituo reikia baigti!

Žmona patenkinta filmo 
poveikiu, džiaugsmingai pri
tariant :

— Kaip malonu, Antanėli, 
kad taip tu su degtine. . .

— Ne su degtine, bet su 
vaikščiojimu į tokį kino teat
rą. . .

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
9.

IV. KRAMBAMBULIO DIDVYRIAI
Į sieną įsmeigta styrojo špaga. Ją vsuomet įsmeigda

vo per išgertuves trys draugai, atseit, — anksčiau studen
tai taip darydavo. O trijulė gerbė senas tradicijas.

Trečiakursis Mikas Bliūdžius tukseno mažu, plaukais 
apžėlusiu kumšteliu į fotelio atramą ir patenkintas čiulpsėjo 
lūpomis. Jis buvo žemas, liesutis, vaikščiodavo palenkęs 
galvą į dešinę, tartum viską norėtų apuostyti savo didoka 
nosimi.

Bliūdžiui nepatikdavo, kad jį draugai vadino Miku. Pa
vadinęs Mykolu ir pagyręs jo pieštas karikatūras sienlaik
raštyje, visuomet galėjai gauti iš jo bent dvidešimties rub
lių paskolą. Prieš stipendijų mokėjimą ne vienas tuo ir pa
sinaudodavo.

Įsižiūrėjęs į lubas, šalia Bliūdžiau"š sėdėji Eustachijus 
Laurinaitis. Ant sienos krito graikiško profilio šešėlis: 
aukštoka kakta, tiesi nosis, nedidelis smakras. Jis beveik 
visuomet šypsodavosi atgrasia šypsena. Kursas priprato 
prie šios šypsenos, nors nieką nebūtų patikėjęs, kad Eusta
chijus moka nusijuokti iš visos širdies. Šypsena apnuogin
davo atsikišusius viršutinius dantis — graikiško profilio ne
likdavo nė žymės: negyvas, nuobodus, visuomet besišypsan
tis veidas.

Laurinaitis mokėjo vieną operos ariją, ir jos vienos tre
čius metus buvo priversti klausytis bendtabučio draugai- 
Vienodu, kaip ir šypsena balsu Laurinaitis traukdavo:

Tave aš sveikinu,
Tylus ramus kampeli!..

Dvejus metus Eustachijus dirbo rajoninio laikraščio re
dakcijoj, bet jį iš ten pašalino.

Prie stalo stovėjo Liucijus Strakavičius. Pailgas jo vei
das su mažomis moteriškomis lūpomis buvo lyg iš balto mar
muro iškaltas — nejudrus, išblyškęs. Violetinis kaklaraištis 
su žaliais ratilais, siaurutės striukos kelnės ir storapadžiai 
batai — taip rengdavosi Liucijus ne dėl to, kad mėgtų tokią 
aprangą. Jis tik norėdavo išsiskirti iš kitų. Jam patikdavo, 
kai, einant gatve, kas nors atsigręžia ir nulydi jį akimis. 
Patikdavo, kai kurse sakydavo:

„Tu stiliaga!“
„Taip, aš stiliaga! Kas iš to?“
Jeigu jis ateidavo į paskaitas, tai jų metu rašydavo mer

ginoms eilėraščius.
„Studentas turi gyventi pagal vieną taisyklę: nesijau

dinti ir getai maitintis. O dėl paskaitų ir egzaminų — tai 
niekados nenustok tikėjęs ir nepaliau vylęsis, kad viskas 
baigsis gerai“, — filosofuodavo Strakavičius.

Trijulė ■— Liucijus, Bliūdžius ir Laurinaitis — greitai 
suartėjo- Atvi; „ose komjaunimo susirinkimuose, priėmus nau 
ją naĄ, plodavo kursas, džiaugdavosi, o jei kritikuodavo ką 
nors, tai karštai, nesigailėdami rūstesnio žodžio, beveik vi
suomet pridėdami: „Koks tu būsi mokytojas...” Trijulė at
laidžiai šypsodavosi, girdi, žaidžia vaikai. . .

Merginos prašydavo Liucijaus:
„Duok paskaityti eilėraščių“-
Jos išsirašydavo atskirus posmelius, deklamuodavo juos 

ir sakydavo Liucijui: ,
„Tu būtinai turi rašyti. Kokia laimė kurti!..”
Liucijus atsainiai numodavo :
„Šlamštelis, bičiule. Kad geresnis apetitas būtų, pa- 

peckioju“.
Pagyros kutendavo jo savimeilę, ir jis dažnai pagalvoda 

vo, kaip plačiau paskleisti savo eilėraščius.
Kartą Laurinaitis pasiūlė išleisti ranka rašytą žurnalą.
Šianrien trijulė susirinko Liuiijaus kambaryje aplaisty

ti savo naujagimio. Už stalo, ant kurio stovėjo dvi pustuš
tės likerio bonkos ir užkandžiai, Liucijus mostagavo storu 
sąsiuviniu, įrištu į geltonus viršelius. Ant viršelio žaliom 

išsiklaipiusiom raidėm buvo užrašyta:
Mėnesiena be kelnių

Paaugusio žmogaus, studentaujančio studento knygelė 
Liucijus deklamavo:

Man geriau kalėjimas negu toks gyvenimas, 
Širdį akmeniu prislėgė ilgesys, — 
Nei betikslis valandų sruvenimas. 
Nei pats velnias jo neužgesys.
Talentas pradingo pačioje jaunystėje. 
Dingsiu aš — geru žodžiu nepaminės, 
Gal sakys: — šilkuos vaikystė vystė jį, 
Kontra buvo — iš buržujų giminės. 
Motina tiktai raudos suklupusi, 
Beržas verks, mylėtas iš mažens. 
Nusinešiu savo skausmą lūpose, 
Nepalikęs tiems, kas po manęs gyvens.

Laurinaitis nusijuokė:
— Kaip ten, a? „Nei pats velnias jo neužgesys. • Vi

sai nekvailai. . . Pasakyčiau — netgi tam tikru laipsniu ta
lentinga. . .

— Nieko nesupranti! — niūriai atsiliepė Liucijus.
— Aš vaikystėje mėtydavau troškintus žirnius, — nei 

iš šio, nei iš to tarė Bliūdžius.
— Todėl toks nupiepęs ir užaugai.
— Poemai reikia dainos! — siūlė Laurinaitis ir nykiu 

balsu užvedė:
Po šimts velnių, krambamboli, 
Po šimts velnių, krambamboli, 
Kram-krim. krambamboli-i-i! ,t.

Liucijus užšoko ant fotelio ir dirigavo- Bliūdžius, pa
kreipęs galvą, bandė peršaukti Liucijų. Laurinaitis šakute į 
lėkštę mušė taktą. Dainavo nuobodžiaudami, be jokio noro. 

Vėl gėrė likerį, ir Laurinaitis svajojo:
— Anksčiau žinojo kaip gyventi — vynas, moterys! 

Dabar — politika! Jei tik kas — tuojau nesąmoningu ele
mentu apšauks.

Bus daugiau.
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MOWT1REAL
ST. CATHARINES, ONTARIO

NUOŠIRDŽIAUSIAI 
DĖKOJAME

(tęsinys iš pr. nr.)
Lapkričio 21 d. 1964 m. 

„N. L.“ parengimo bufetui 
aukojo ir pasižadėjo aukoti:

H. Bowles, S. Šukienė, S. 
Bulkienė, S. Jaugelis, Meria- 
nna Švarcaitė, B. V. Žemai
taičiai. A. Gudžiūnienė, V. 
Otienė, p. Keller, Br. Luko
ševičienė, J. Juodviršienė, O. 
Lukauskienė, Inž. A. Pusa- 
rauskas, P. Povilaičiai, V. Di 
kaitienė, D. Mališkienė, K. 
Toliušis, Not. J. Bernotas, I. 
Dikaitienė, J. Jocas, J. Trane 
lis, G. Zabieliauskienė, J. 
Rimkai, Čepuliai, S. Naginio 
nis, S. Simanavičius, Inž. V. 
Stankevičius, V. Norvaišienė, 
E. Kaulakienė, Z. A. Urbo
nai, L. Bulotienė, L. Lauri
navičius.

E. S. Tumėnienė - Szewcz- 
ukai papildomai prisiuntė ka
vos pagerinimui. Dėkojame 
visiems mieliems aukotojams, 
kurie taip nuoširdžiai remia 
,,N. L.“ parengimą, įvykstan 
tį lapkričio 21 d.

Mes, bufeto rengėjos, tiki
mės, ir prašome, kad bran
gūs tautiečiai skaitlingai atsi 
lankytų paragauti tų dalika- 
tesų, kurių tiek gausiai su
aukota.

Iki malonaus pasimatymo. 
P. S. Kas malonėtų paauko
ti prašau skambinti tel. 484- 
9649.

Rengėjų vardu
A. Kavaliūnaitė.

LIETUVIŲ FONDO 
VEIKLA MONTREALYJE

Vykdant spalio 15 d. pa
skelbtą Fondo vajų, norima 
kuodaugiausia įjungti jo tal
kon.

Tenka pasidžiaugti, kad 
Montrealio lietuviams pažįs
tama visuomenininke Ponia 
Marytė Šemogienė sutiko įei
ti j Įnašų telkimo komitetą.

Pirmuosius rudens ledus 
pralaužė Juozas Vieraitis įne 
šdamas 100 dol.. įnašą. Po
nas Vieraitis lietuviškus rei
kalus visuomet paremia. Jis 
buvo pirmasis iš trijų Mont
realio lietuvių, kuris parėmė 
5 dol. auka į Australiją vyks 
tančią mūsų krepšinio rinkti
nę. Nors Montrealyje tam 
reikalui rinkliava, nebuvo vyk 
doma, bet jis pats nunešė „Ne 
priklausomos Lietuvos” re
daktoriui savo auką.

Daugiau mums Montrealy
je reikia tokių lietuvių, tai ir 
Lietuvių Fondo reikalai būtų 
geresnėje padėtyje.

Įgaliotinis.
GAVO AUKŠTESNIOJO 

MOKSLO
(High School) pažymėjimus: 
St. Knystautas, L. Lesevičiū- 
tė, S. Šimonelytė, kurie pa
siryžę mokslus tęsti tolyn.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI 

„Lito“ balansas 
1964 m. lapkričio mėn. 1 

d. yra $1,167,929.68. Svar 
besnės pozicijos: nekilnojamo 
turto paskolos $744,000, as
meninės paskolos $ 280,000, 
indėliai (Šerai) $800,000, ei
namosios sąskaitos $293,000. 
Šių metų pelnas $34,202.11.

„Lito“ kasos valandos
Nuo sausio mėn. 1 d. bus 

net ilgesnės, kaip kitų bankų, 
būtent: Aušros Vartų skyrių 
je 26 valandos, Rosemonto 
skyriuje 11 valandų, viso 37 
vai. į savaitę. Taigi, esant rei 
kalui, „Litas“ bus pasiekia
mas kasdien, išskyrus šešta
dienius. Tikslus laikas bus pa 
skelbtas.

Dividendai (4į<ž % ) už 
indėlius (šėrus) 

ateinančiais metais bus skai
čiuojami tik kartą į metus. To 
dėl visi nariai, kurie nenuma 
to savo santaupų išlaikyti in
dėlių sąskaitose per visus me 
tus, turėtų gruodžio mėn. pa 
baigoje juos perkelti į einamą 
sias sąskaitas, už kurias 4% 
palūkanų „Litas“ skaičiuoja 
kas mėnuo.

Niekad nevėlu perkelti 
santaupas į „Litą", kadangi 
naujiems nariams dividendai 
už indėlius ir palūkanos už 
ein. sąskaitas mokami nuo se 
kančio mėn. 1 d. po sąskai
tos atidarymo.

Per pusmetį
JAV buvo suorganizuotos 
464 naujos Kredito Unijos, o 
Kanadoje 40, su 400,000 na
rių. Metų pradžioje JAV bu
vo 21,518 Kredito Unijų su 
13,762,000 narių, o Kanado
je 4,622 unijos su 3,101,000 
narių. JAV Kredito Unijų 
valdomas turtas pasiekė 8 mi 
Ii jardus dol., o Kanadoje be
veik 2 milijardus dolerių.

Abiejų kraštų Kredito Uni 
jos yra susijungę į vieną ga
lingą organizaciją ir vieną di 
džiulę draudimo bandroivę 
(CUNA).
GERAS SUSIARTINIMO 

REIŠKINYS 
MONTREALYJE

Mamerto Mačiuko, kaip 
šv. Kazimiero Vyrų choro da 

lyvio, iniciatyva choro dele
gacija lankėsi Aušros Vartų 
chore ir iškėlė bendradarbia
vimo mintį. Iniciatorių pla
nai siekia toliau ir numato 
gražų bendradarbiavimą. Ben 
druose chorų planuose numa 
tomą ruošti bendrus koncer
tus. Jau šiame, lapkr. 28 die
nos Šv. Kazimiero Vyrų cho
ro koncerte, dalyvaus AV 
choro vyrai. Tai geras žings
nis pirmyn. Sėkmės!

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Bažnyčios fondui auko 
jo: 40 dol.: P. Voronikaitis;

IŠRINKTA NAUJA
Lapkričio 8 d. Tėvų Pran

ciškonų patalpose įvykusiame 
B-nės metiniame susirinkime 
išrinkta nauja B-nės v-ba, ku 
rion pagal balsų daugumą įė
jo ir pareigomis pasiskirstė:
J. Alonderis pirm., A. Šeti- 
kas vicepirm., J. Girevičius 
sekr., St. Kukta iždin. ir A. 
Švažas — narys. Kandidatais 
liko F. Jonušonienė ir P- Dau 
ginas, į Rev. k-ją — O. Vilbi 
kaitienė, J. Žemaitis ir J. Moc 
kevičius.

$25: J. E. Intai; 20 dol.: A. 
Masevičiai; po $10: J. Biliū
nienė, K. Giedraitis, J. Vie
raitis, J. Adomonis, M. Grin
ka ; 7 dol.: J. Adomėnas.

L. K. M. dr-ja paaukojo. 
$ 100 virtuvės inventoriui. 
Dar primename, kad tos drau 
gijos, kurios aukojo 
$100, virtuvės inventoriui, ga 
lės naudotis virtuvės indais 
be nuomos mokesčio. Visiems 
aukotojams nuoširdi padėka.

— Rinkliava praėjusio sek 
madienio 327.50 dol.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Leokadija Bernotienė au 
kojo 5 kaštano medelius, ku
rie jau pasodinti bažnyčios 
šventoriuje.

— Pramatyta pavasarį pa
sodinti šermukšnių medelių. 
Kas galėtų, prašoma prisidė
ti savo auka.

GRAŽIOS
SUŽIEDOTUVĖS

Susižiedavo panelė Birutė 
Kringelytė ir ponas Jonas Vi 
limas. Vestuvės numatomos 
1965 metais. Jiems pagerbti 
pas ponus Vilimus buvo su
ruoštos puikios vaišės, kurio
se dalyvavo giminės ir arti
mieji. Busimieji jaunavedžiai 
apdovanoti vertingomis dova
nomis ir jiems palinkėta 
daug laimės.

Dalyvis.

I
 SIUNTINIAI LIETUVON 

p e r &

Kaufman’s Woollens &Textiles

3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. I?

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems «

garantuotai skubiausiai ir »

urmo karnomis

(30—40% žemiau rinkos kainų) »

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ g

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r s 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. g

i'urim^ didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių zz 
Areikite ir iritikinsite, kad čia perkant sutaupysite. »

PRIIMAME UŽSAKYMUS g

vyriškiems ir n'operiškiems kostiumams ir paltams. »

Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų x 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. g

SAVININKAS C H. K A U FM A N AS | 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune » 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. «

I
 JOE’S BUTCHERY & GROCERY I

J. LAURINAITIS |

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. $

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X 
DEŠRŲ GAMYBOJE. g

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, © 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X 

DALIS. |

1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

B-NĖS VALDYBA
Susirinkime buvo iškeltas 

klausimas ir plačiai diskutuo
tas

11-tos Lietuvių Dienos 
ruošimas 1965 m.

Susirinkimas pritarė ir susi
rinkime dalyvavę pasisiūlė fi
nes V-bai prisidėti darbais. 
Be to, buvusiam v-bos pirm. 
J. Žemaičiui pasiūlius ir susi 
rinkimui pritarus, įgalino nau 
ją B-nės V-bą įnešti į. Lietu
vių Fondą 100 dolerių. St. 
Catharines, kad ir negausi fi
nes apylinkė, bet gana veik
li, ir lietuviai

jaučia pareigą remti B-nės 
veiklą.

B-nės solidarumo mokesčius 
moka 90% jei tik rinkėjai ap 
lanko juos. Labai mažas %, 
bet yra ir tokių, kurie atsisa
ko mokėti ir šalinasi iš lietu
viškos veiklos. Mažose kolo
nijose tas yra greit pastebi
ma, ir likusiems tenka skirti 
didesnes sumas išlaikyti fi
nes egzistenciją.

Susirinkimo p-kas J. Alon _ 
deris, labai sklandžiai vedė s- 
mą. J. A. kreipėsi į susirinku
sius ir kvietė būti tolerantais 
ir spręsti b-nius reikalus ne- 
taikait asmeniškumų. Susirin 
kimas praėjo darnioje ir dar
bingoje nuotaikoje su linkėji 
mais naujai B-nės valdybai 
stiprinti B-nės veiklą. J. S.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Atkelta iš 4-to psl.

an introduction by Marija 
Gimbutas and illustrations 
by Viktoras Petravičius. Vo
yages Press, 35 West 7 5-th 
Street, New York 23, N. Y. 
138 puslapiai. Kaina 6 dol.

Lietuvių Dienos, spalio m- 
nr. 10. Red. Bern. Brazdžio
nis ir kolegija, leidėjas — A. 
Skirius. Adr.: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 
90029. Atsk. nr. kaina 65 et., 
prenumerata metams $6.

Spalio mėnesio LD žurna
lo numeris skiriamas daugiau 
šia Lietuvių Dienai pasaulinė 
je parodoje New Yorke pa
minėti.

VANCOUVER, B.C.
PAMINKLO PAŠVENTINIMAS

Spalio mėn. 11-tą dieną St. 
Peters kapuose, New West
minster B. C. buvo pašventin 
tas A. A. Lietuvos savano
riui - kūrėjui, Petrui Stalio- 
niui paminklas, kurį pastatė 
sūnus Antanas ir Britų Ko
lumbijos lietuviai.

Į kapines susirinko būrelis 
lietuvių, dar kartą pagerbti 
Lietuvos savanorį.

Laike šventinimo' apeigų, 
prie kapo su lietuviška vė
liava stovėjo Jurginą Vileitai 
tė, o su Kanadiška Kęstutis 
Macijauskas (abu jaunosios 
kartos lietuviai).

Port Coquitlam’o klebo
nas pašventinęs paminklą, sa 
vo trumpą žodį užbaigė ši
taip: „Jūs iš savo krašto atsi 
nešėt labai gražius ir kilnius 
papročius ir man jie patin
ka“.

Kunigui baigus, Bendruo

Skelbimas nr. 8.

Dievo 
karalystė

Tęsinys.
Verta pastebėti, kad jis neteis 

kaip akys mato, arba kaip ausys 
girdi. Gabiausieji teisėjai pasau
ly darė nutarimus sulig tuo, ką 
jie galėjo matyti arba girdėti, dėl 
to kad negalėjo įsižiūrėti į žnjo- 
nių širdis ir tikrai sužinoti kodėl 
tap sakė arba taip darė. Bet Jė
zus nebus paduotas tokiam aprū- 
bežiavimui; nes turėdamas dieviš
kos sprendimo jėgos, jis žinos 
kur tiesa, nežiūrint j tai, kas bus 
sakoma. Todėl nestebėtina, kad 
Povilas pasakė, kad pasaulis bus 
teisiamas teisingai per aną Vyrą, 
kurį Dievas paskyrė. — Ap. Dar 
bai 17:31.
į Galingasis Dievas

Kitas iš Jėzui duotų titulų yra 
„Galingasis Dievas“. (Iza. 9:6). 
Tai nereiškia kad Jėzus yra pats 
„Visagalis Dievas“, bet reikia su
prasti, kad jis buvo labai Dievo 
išaukštintas ir kad Sutvėrėjui pa 
tiko praminti jį galingu Dievu ir 
pagarbinti jį. Skaitydami Jono 5: 
22, 23 mes sužinome, kad Dan
giškasis Tėvas yra atidavęs savo 
sūnui visą teismą ir dėlto nori 
kad visi gerbtų Sūnų taip kaip jie 
gerbia Jį.

Izaijo 53:12 ir vėl parodo 

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 apdraustu 

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

t ->C ir ....... it..... ............X------------- ir----- ------- ir------------- ir—............... 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.

menės pirmin. B. Vileita pa
dėjo vainiką ant kapo ir pa
prašė visus tylos minute pa
gerbti prieš 4 mėnesius mi
rusį Lietuvos savanorį - kū
rėją.

Gražiai tam pritaikytą kal
bą pasakė p. Raudonis ir p. 
Antano Stalionio vardu pa
dėkojo visiems susirinkusie
ms.

ŠOKIŲ VAKARAS
Spalio 3-čią dieną gražioje 

Ispanų salėje B-nės v-ba su 
rengė puikų pirmą rudens šo 
kių vakarą.

Atsilankiusieji linksmai 
praleido vakarą savųjų tarpe 
ir ragino valdybą dažniau to 
kius šokius suruošti.

PADĖKA
K. L. B. Britų Kolumbi

jos apylinkės skyriaus valdy
ba dėkoja p. Antanui Stalio- 
niui už $105 auką. B. V.

mums kaip aukštai Jėzus buvo iš 
aukštintas. Šitame skyruje prana
šaujama, apie pasaulio Atpirkėjo 
kentėjimus ir mirtį. Dėl jo ištiki
mumo Sutvėrėjas duoda jam ši
tokį pažadą: „Jis dalins galingųjų 
išplėšąs“. — Šita Rašto dalis iš
sipildė tada kai Jėzus buvo pri. 
keltas iš numirusių ir išaukštin
tas Dievo sosto dešinėje. Tuo
met jis pasidarė „galinguoju Die
vu“ į kurį turės šauktis viso pa
saulio žmonės; nes per jį, tikrąjį 
Tvėrėjo Atstovą, ateis išgelbėji
mas iš nuodėmės ir mirties ir vi
si žadėtieji palaiminimai.

Kita apie Jėzų parašytoji pra
našystė išpranašavo, kad jo var
das bus „Imanuėlis“, kas reiškia: 
„Dievas su mumis“. (Iza. 7:14). 
Nereikia manyti, kad čia pasaky
ta, kad Jėzus yra pats Visagalis 
Dievas, arba Sutvėrėjas; tikrybė
je jis yra Dievo Atstovas. Jėzaus 
atėjimas ant žemės numirti už 
žmones buvo stebėtinas Dievo 
meilės parodymas. (Jono 3:16) 
Jo stebuklai labai aiškiai parodė 
dievišką galybę, kurią panaudos 
pagarbintasis Kristus išgydymui 
visų sergančiųjų ir prikėlimui vi
sų mirusiųjų.

Bus daugiau.

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

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

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

Spring Valley, Illinois 61362

| M. MAČIUKAS |
i VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ j!

į SIUVĖJAS I
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |
L Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. v
L Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. X

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

| BALTIC WOODWORK CO. |
| DAROMOS JVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ-
| IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. Į

| K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

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

Tel. 525-8971

Laurinaitis1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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 SPECI ALIST 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

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal K

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. g

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

g ME 7-6727 !{

| DE LUXE CLEANERS |
H Sav. P. RUTKAUSKAS |
h 117—6th Avenue, Lachine. H

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

X Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- g 
Ą Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. $
* ?
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„PARAMOS” NARIŲ SUSIRINKIMAS
Lapkr. 1 d. įvykusiame Pa 

ramos narių susirinkime bu
vo papildyti įstatai. Po to pir 
mininkas H. Stepaitis nuo
sekliai išdėstė faktus, kaip su 
sidarė nuostoliai. (Tai labai 
komplikuotas reikalas ir čia 
tik bendrais bruožais pažy
mėtas). Tas fabrikas buvo lie 
tuvių Sčeponavičiaus ir Ben- 
diko rankose ir darė didelę 
apyvartą, apie $ 1,300,000 į 
metus, kas savaitę skersdavo 
400 kiaulių. „Parama“, turė
dama tikslą remti lietuvių 
verslus ir įmones, visų orga
nų pritarimu išdavė paskolą 
$45,000. Komisija 3-jų asme 
nu įvertinusi tą nuosavybę $ 
75,000. Vėliau, jau be kredi
to komiteto pritarimo dar bu 
vo duota $15,000.

Valdyba, pastebėjusi, kad 
fabrikas dirba su nuostoliu, 
paskyrė savo valdytoją J. 
Strazdą, nes norėta, kol teis
mas išspręs bylą, kad ir įmo
nė veiktų, nes veikiančią len 
gviau parduoti. Kai byla užsi 
tęsė ir pirkėjai pasiūlė nepri
imtiną sumą (35 tūkst.), tai 
valdyba liepos 1 d. tos įmo
nė veikimą sustabdė, nes 
nuostoliai dar padidėjo.

Iš pirm. Stepaičio praneši 
mo paaiškėjo, kad „Parama', 
turės nuostolių apie 60—70 
tūkst., kurie numatyta išly
ginti, išdėstant per 5 metus. 
Iždininkas Pr. Bastys perskai 
tė 9 mėnesių apyskaitą, pa
gal kurią Paramos aktyvas - 
-pasyvas yra $ 2,355,914.88. 
Pelnas už 9 mėn. $37,100. Iž 
dininkas pasidžiaugė, kad šie 
metai Paramai buvo ypatin
gai geri (jei ne nuostabai). 
Priežiūros Komisijos pirm. 
A. Kuolas perskaitė revizijos 
aktą, kuris labai nukreiptas 
prieš Strazdą sąryšy su Court 
land Packers kreditavimu, 
bet dėl kredito komiteto prie 
kaišto, kad Strazdas asmeniš
kai skolinosi iš Paramos 147 
tūkst., šiame akte rasta vis
kas tvarkoje.

Prasidėjo karštos diskusi
jos. Kalbėtojų buvo apie 30. 
tai kur čia visus išvardysi. 
Susirinkime dalyvavo iš At
torney General D-to Supervi 
sor James ir jo pad. Webster, 
o taip pat accountent Auditor 
Climas.

Pakviestas pasakyti žodį 
James tik priminė, kad nėr ei 
kia kaltinti vieną kokį narį, 
bet visą „body" kaip vienetą 
ir kad apyskaita netinkamai 
sudaryta. Climas perskaitė jo 
sudarytą apyskaitą apie Cou 
rtland Packers stovį.

Priežiūros komisijos na
rys J. Mažeika, kuris dirba 
kaip ryšininkas tarp kanadie 
čių ir Paramos Priežiūros ko
misijos, užtikrino nariams, 
kad dėl šių nuostolių jokio pa 
vojaus nariams nėra.

Strazdas ramiai sėdėjo. 
Ant galo jis prašneko, o pu
blika susikaupė ir atydžiai 
klausėsi. Jis kalbėjo: visi ži-
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Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSET
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

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

Res. BE 3-0978 

j TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

Už paskolas ir — morgičius — 6%%- 
v'askolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 
bet nedaugiau $ 2,000.00.

„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Kanadoje.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 

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

no, kad Lietuvių Namai ir Pa 
rama mano pastangomis bu
vo įsteigta. 12 metų dirbau 
tose įstaigose be atlyginimo. 
Ką gaudavau kaip vald. na
rys iš Paramos, išdalydavau 
šalpai, Vas. 16 gimn. Viskas 
gerai sekėsi, „Parama” išau
go arti pustrečio mil. apyvar
tos. $700,000 procentų liko 
pas lietuvius, šalpai išmokėta 
$13,000. Šis susirinkimas yra 
kitoks po to, kaip man nepa
sisekė. Atsakysiu paeiliui. Sa
vanaudiškumas dėl pasiskoli
nimo iš Paramos $140 tūkst.?

Buvo laikas, kai Paramoje 
buvo perteklius pinigų ir ne
buvo, kas skolinasi, — aš bu
vau prašytas skolintis, tik po 
12 metų aš pasiskolinau $147 
tūkst., bet turtas buvo 400 
tūkst. >Y>ertės, 102 tūkst. bu
vo įšaldyti, kol bus parduota 
sklypai. Tas buvo kaip garan 
tija. Liko tos skolos tik 40 
tūkst. ir kitais metais bus 
baigta mokėti.

Per tą laiką „Parama“ ga
vo $ 8,000 procentų. Tas prie 
kaištas yra tik išpūstas bur
bulas. Norint sukompromituo 
ti Paramą, reikia pirma su
kompromituoti Strazdą.

Dabar dėl Courtland Pac
kers. Paskolą $45,000 pasi
rašė 11 žmonių (5 valdybos 
ir 3 iš komisijų). Consulting 
Engineer Čeponis įvertino fab 
riko pastatus, įrengimus $ 
55,000 ir žemę 12,500, viso $ 
67,500. Paramos vertintojas 
įvertino $ 75,000. Bet vieno 
dalyko mes nežinojom, tai — 
vieta. Va kur buvo mūsų klai 
da. Jei tas fabrikas būtų To
ronte, o ne kaime, tai to ne
būtų atsitikę. Be to turėjom 
advokatą George Ben. Jis 
morgičių neperregistravo ir 
nepastatė datos. Ėmėm kitą 
advokatą Glinką. Kai pati Pa 
rama valdo įmonę tai nereika 
linga kredito komiteto sutiki
mo naujiems kreditams. Aš 
nenorėjau važiuoti tai įmonei 
vadovauti, bet valdyba mane 
spaudė. Tikėjomės, kad pava
sariui įatėjus, rinka padidės 
ir nuostoliai išsibalansuos; 
bet tas nepasitvirtino. Aš ne
sutikau atleisit! salesmanų, nes 
be jų negalima buvo apsieiti.

Ne organizacija ir ne vagys 
įmonę subankrutavo, bet 
neišbalansavimas tarp gamy
bos ir rinkos.

Po šių paaiškinimų, pa
klausimų nebebuvo. Susirinki 
mas užsitęsė 5 vai. Žmonės ra 
miai skirstėsi, vieni patenkin
ti paaišknimais, kiti ne, bet 
vienas dalykas turi būti visie 
ms aiškus, būtent: „kas nie
ko nedirba, tas ir klaidų ne
daro. Iš klaidų tik ir mokina
mos dirbti“.

Dalyvavęs.
PATAISYMAS

NL 44(916) nr., 2 pusi, 
straipsnyje „Pagarbos ir mei 
lės savajai kalbai” pataisyti- 
nos klaidos:

Ketvirtojoje pastraipoje 
nuo viršaus atspausdintas žo

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.

SPORTAS. ..
Atkelta iš 3-čio psl.

IŠEIVIJOS GYVENIMAS
— PLB atskiru metraščiu 

išleis krepšininkų Australijoj 
bendrą apžvalgą. Redakto
rium pakviestas laikraštinin
kas ir Draugo sporto sk. ve
dėjas J. Šoliūnas.

— Toronto Vytis Tėviškės 
Žiburiuose patalpino skelbi
mą, kviečiantį Kanados lietu
vius paremti materialiai ir m© 
raliai Toronto Vytį. Šio sk. 
vedėjo manymu, tai netiks
lus komercinis įrankis, atsi- 
duodąs neskaniu profesiona
lizmo kvapu.

— Kanados LB Krašto Ta 
rybos sesijos metu lapkričio 
mėn. 29 d. bus simpozijumas 
„Jaunoji karta ir lietuvybės 
išlaikymas“. Šio sk. vedėjas 
pakviestas pasisakyti sporto 
klausimu. Simpozijumas bus 
viešas ir jame galės dalyvauti 
plačioji visuomenė. Reikia 
džiaugtis, kad KLB Krašto 
Valdyba susirūpino ir sporto
sritim.

WINNIPEG, Man.
KLUBO PARENGIMAS

Spalio 17 d. „Kanados lie
tuvių klubas Manitoboje“ su
rengė šaunų liksmavakarį.

Nors kai kurie klubo v-os 
nariai priešinosi, tačiau klu
bo v-bos p-ko T. Yuškos pa
siryžimas viską nugalėjo'.

Europietiška muzika links
mino atsilankiusius. Salė bu
vo perpildyta, todėl keletas 
stalų teko talpinti koridoriu
je. Vakaras praėjo linksmoje 
nuotaikoje ir klubui atnešė 
nemažai pelno.

Parengime buvo ir toli
mieji Manitobos ūkininkai su 
Povilu Liaukevičiu priešaky
je.

Klubo v-bos p-kas T. Yuš 
ka aprodė naujai pertvarkytą 
klubo salę, naujus stalus, kė
des ir kt.

Klubo rūsys, kuriame anks 
čiau vyko visas judėjimas,

'S'SS'SS* SS-'SS

dis turtingai, o turėjo būti tu 
riningai.

Trečiojoje paslraiopje nerei
kėjo kablelio prieš kad, o 
penktojoje sk-je nuo apačios 
vietoj taško ir kablelio ( ;) rei 
kėjo dvitaškio:

I
 DOVANŲ SIUNTINIAI Į TARYBŲ SĄJUNGĄ |

IR KITUS TARYBINIUS KRAŠTUS $

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME MAISTO, $ 
TEKSTILĖS ir kitų dalykų persiuntimą S

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir informacijų pas 8

Mr. Manfred Kory $

įstaigoje arba telefonu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV. <į»

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia ir $ 

labiausiai prityrusia dovanų siuntinių persiuntimo firma v 

INTERNATIONAL GIFT PARCEL l

SERVICE I
1126 SHERBROOKE ST. W. — Tel.: VI. 4-4860 |Montreal 2, P. Q., Canada g

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.

• 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, telefonuoti 

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

St. Catharines, Ont. Lapkričio 21 d. 7 vai. vakaro punktualiai, Slovakų salėje, 

Page — Welland gt. sankryžoj,

Kariuomenės Šventės
Minėjimas ir Koncertas

Oficialioji dalis:
Paskaita svečio iš Clevelando, teis. J. Krygerio.

Koncertinę dalį išpildo: sol. V. Verikaitis, 
sol. J. Sriubiškienė ir muz. D. Skrinskaitė iš Toronto. 

Po koncerto, šokiai grojant geram ,,Keyton’s” orkestrui. 

Veiks bufetas ir turtinga fantais loterija. 

Maloniai kviečia visus dalyvauti!
Niagaros Pusiasalio Ramovėnai.

šiandien lik© beveik užmirš
tas, tiktai gyvesnis judėjimas 
besireiškė bufete ir virtuvė
je, kur šeimininkės ruošė įvai 
rius užkandžius. Už gardžių 
užkandžių paruošimą tenka 
dėkoti H. Yuškienei ir Z. 
Kračikienei. Klubo p-kas, T. 
Yuška, yra iš senųjų ateivių 
kartos. Kietas žemaitis nuo 
Ylakių. Jis yra griežtas ir tei 
singas. Jo žodis yra svarus.

Sekančiameį klubo v-bos 
posėdyje ižd. M. Vidrikas pa 
tiekė parengimo apyskaitą.

25-IŲ METŲ SIDABRI
NĖS VESTUVĖS

Spalio 24 d. K. L. Klubo 
salėje įvyko Juozo ir Sadie 
Čekanauskų 25-ių metų vedy 
bu sukakties paminėjimas.

Dalyvavo apie 250 gimi
nių, draugų bei pažįstamų. Mi 
nėjimo vakarienę atidarė pa
rapijos kleb. kun. J. Berta- 
šius atatinkama malda.

Prie gražiai išpuošto stalo 
buvo jų giminės bei artimieji. 
Iš lietuvių pusės sveikinimo 
kalbas pasakė parap. kleb. ku 
nigas J. Bertašius, M. Vidri
kas ir VI. Steponavičius.

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

gos, foto aparatai ir t. t.

NIAGAROS PUSIASALIS
LAPKRIČIO 23-JI MINTIMIS

,,Oi, neverk, motušėle, kad 
jaunas sūnus 

Eis ginti brangiosios Tėvynės!“
Maironis.

Nėra geresnio būdo žuvu
sioms dėl tautos laisvės kovo 
tojams pagerbti, kaip tęsti jų 
vestą, bet nebaigtą, kovą iki 
laimėjimo.

Šitaip išsireiškė prof. S. 
Dirmantas, Lietuvių Vetera
nų Sąjungos „Ramovė” Cent 
ro Vaidybos Pirmininkas, pa 
sakytoje kalboje Žuvusiems 
c’iėl Lietuvos laisvės pamink
lą šventinant 1960 m. Chica- 
goje-

Ilgoji amžių praeitis pa
gimdė dabartį. Dabartis va
landėlė po valandos kuria at
eitį. Praeitį pamirštame. Ją 
dengia šimtmečių rūkas. Da
barties težinome tik šią aki
mirką. Šiek tiek tolimesnioji 
ateitis ir šiame, mokslu išbu-

Juozas ir Sadie Čekanaus
kai gyvena netoli Starbuck, 
Man., kur turi gražiai įreng
tą ūkį (farmą). Pas juos lie
tuviai dažnai rengia ekskur.si 
jas bei įvairius parengimus.

Jie yra išauginę gausią šei
mą ir kelius vaikus išleidę į 
mokslą. Viena dukra jau mo
kytojauja.

Pats J. Čekanauskas dirba 
viename cemento fabrike ne
toli Winnipego. Bendrai Če
kanauskai turi gerą vardą vie 
tos ūkininkų tarpe ir iš jų tu 
ri daug draugų. J. Čekanaus
kas yra linksmo būdo.

KLB APYLINKĖS 
VAKARAS

Spalio 31 d. KLB-nės 
Winnipego apylinkės v-ba, 
lietuvių parapijos salėje su
ruošė šokiy vakarą, kuris bu
vo sėkmingas.

Parengimą surengė Apy
linkės v-bos p-kas agr. J. Ma 
linauskas, kuriam talkininka
vo v-bos nariai Hilda Bar- 
kauskaitė, Valentinas Rut
kauskas ir kit. K. Str.

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.

jojimo amžiuje, mums mažai 
težinoma, tik nuspėjama. Ją 
dengia nežinio miglos ir rū
kai.

Kaip paskiro asmens gy
venimo eiga nepareina vien 
ti nuo paties individo, taip 
ir tautos istorija. Daug nusve 
ria aplinkybės. Bet kiekviena 
tautos karta yra atsakomin- 
ga už tautos artimą ateitį. Da 
bartinės kartos yra šventas 
uždavinys žūt-’būt atlaikyti, 
ištverti lietuvybėje ir laikui at 
ėjus, nusikratyti svetimą ir 
žiaurią, tautos kūną ir dva
sią žeidžiančią okupaciją.

Sąmoninga, kultūringa, ne 
tik šios dienos gyvenimu su
sirūpinusi bendruomenė bent 
vieną dieną metuose skiria sa 
vo gynėjams — kovotojams 
prisiminti. Tą dieną pagerbia 
mi karžygiai — didvyriai, ku 
rie dėl savo tautos kovojo, 
kentėjo, net gyvybę paklojo.

Taip daro laisvos, kovą lai 
mėjusios tautos. Juo labjau 
jų pavyzdį turi sekti tautos 
laikinai nustojusios laisvės. 
Prie tokių, atkakliai pasiryžu 
siu sugrąžinti prideramą lais
vę tautų, neginčijamai pri
klauso ir senoji ir ištvermin
ga lietuvių tauta. Ji jau seno 
vėje pačių priešų surašytose 
kronikose apibūdinta kaip 
„Laisvę mylinčia ir sprando 
nelenkiančia“. Tatai įpareigo 
ja mus. Ir tikrai, juk lietu
viai nerezignarvo, protestavo 
ir protestuoja, priešinosi ir 
priešinasi, jie tebesiruošia 
aplinkybėms pasikeitus, vėl 
kaip ir 1919 m. stoti net gin 
klo kovon. Kovon dėl tikros 
ir pilnos laisvės, dėl tikro ir 
valstybinio gyvenimo.

Kiti per vadinamąją ar
mistice, ar veteranu dieną, 
daugiausia gerbia savo žuvu
sius karius. Lietuviams dėl 
mūsų skaudžios praeities ir 
dabarties, tenka prisiminti, 
pagerbti be karių dar t; kstan 
čius mūsų žuvusiųjų: partiza
nų, šaulių, sukilėlių, rezisten 
tų, politinių ir šiaip nuo prie
šų nukentėjusių. Kas iš mū
sų jų neturi? Daugelyje vie
tų ir šią dieną teka mūsų se
serų ašaros, brolių kankinių 
kraujas. Jie šaukiasi ir tikisi 
iš mūsų pagelbos. Ir šią die
ną jie apiplyšę vargsta, skurs 
ta, kenčia trūkumus Jei ne 
tremtyje, ne kalėjimuose, ne 
Sibiro vergų stovyklose — tai 
naujos baudžiavos dvaruose - 
- kolchozuose ir sovchozuose. 
Todėl lietuvių išeivių „sosti
nėje“ Chicagoje pastatytas 
paminklas, be jame įrašytų 
kautynių datų, primena mums 
ir aukas tokių kankinių ir žu
dynių vietų, kaip, pav. Lu- 
bianką, Dachau, Červeoė, 
Vorkuta, Pirčupis, Provėniš- 
kiai, Rainių miškelis ir daug 
kitų... Jų intencija š. m. lap
kričio 22 d. 10 v. ryto, bus 
laikomos Šv. mišios, 75 Rolls 
Ave., St. Catharines, Ont.

Baigdamas lapkričio 23-os 
dienos mintį, šiais, Lietuvos 
laisvės kovotojams pagerbti, 
Kazio Bradūno, šventais žo
džiais, kuriais jis, kaip ir Mai 
ronis, kreipiasi į mus: 
„Lietuvi, kančios ištremtųjų
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurią širdin įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva!

Kcresp.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS IR ŠAULIŲ SĄJUNGOS
45 M. SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS — KONCERTAS

iLN 9-NIŲ METŲ SUKAK TUVINIS BALIUS
įvyks vasario 5 d., penktadie
nį, gražiausioje 
sher viešbučio 
Century salėse, 
ma sujungti į vieną, ir jose 
telpa apie 600 žmonių. Trum 
pą programą atliks Milda 
Pusdešrytė, išpildydama solo 
baletą ir jos baleto studijos 
lietuvaitės šokėjos atliks gru 
pinio baleto dalykų. Akordeo 
nistė Jonė Kanevaitė išpil
dys puikius akordeono mu
zikos kūrinius. Oficialioje da
lyje LN v-ba yra numačiusi 
pagerbti adv. ir miesto tary
bos narį J. T. Kostyk už jo 
didelę ir nuoširdžią pagelbą.

V isuomenės 
mas šiuo 
delis, ką 
kad vien 
10 dienų 
mų. Juos gi, be 
dar platina 25 kiti tautiečiai, 
iš kurių 10 platintojų yra iš 
jaunimo tarpo.

Šokiams gros Vyt. Babec- 
ko orkestras. Bus staliukų ir 
daiktinė loterijos, o bufeto 
pelnas eis irgi Liet. Namams.

Tautiečiai prašomi apsirū
pinti pakvietimais iš anksto, 
nes rengėjai yra nusistatę 
juos visus išplatinti iki sausio 
15 d. Sk. St.
SILVIJA MARTINKUTĖ

ateitininkų ruoštame Spau
dos baliuje komisijos buvo iš 
rinkta Spaudos baliaus kara
liene, ir laimėjo taut, drabu
žius. Silvija yra viena iš ak
tyviųjų mūsų kolonijos jauno 
sios kartos atstovių. Ji yra 
ateitininkė, šoka „Gyvatare“ 
tautinius šokius, vaidina „Au 
kuro“ dramos mėgėjų būrely.

Hamilton Fi- 
Burgundy ir 
kurias gali-

susidomėji- 
baliumi yra toks di- 
galima spręsti iš to, 
tik St. Bakšys per 
pardavė 50 pakvieti 

St. Bakšio,

gieda A. V. parapijos chore 
ir šiaip talkininkauja visokia 
me lietuviškame darbe.

— Lietuviai Verslininkai 
savo aukomis padėję ateit.sen 
draugiams įgyti Spaudos ba
liaus karalienei tautinius rū
bus : P. Armonas ir Z. Bels
kis „Concession Garage“, Z. 
Gasiūnas „Harbor Motors“, 
Alb. Gudelis „ABC Auto Bo 
dy“ ir J. Deksnys“ Hardwo
od Floors“.

KULTŪROS FONDO 
ĮGALIOTINIS

K. Mileris Spaudos baliuje 
pristatė vakaro svečiams 
šiais metais 12-tą gimnazijos 
klasę baigusius mūsų lietu
vius abiturientus. Bendr. v-ba 

proga kiekvieną apdovano- 
lietuviška knyga. K. M.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBEI

Hamiltone aukojo (tęsinys 
pr. numerio) :
Kriaučiūnienė, M. Pike, V. 
Stankevičius, K. Baronas, A. 
Paukštys, J. Markevičius, S. 
Rukšėnas, L. Pliura, J. Leku 
tis, A. Pilypaitis, P. Daugė
la, V. Mikuckas, M. Ragaus
kas, K. Čeliauskas, F. Kri- 
vinskas, J. Štaras, P. Vizba
ras, K. Žukauskas, M. Gugis, 
J. Deksnys, P. Lukošius, V. 
Bagdonas, Z. Stonkus, R. Ba 
gdonas, J. Povilauskas, P. 
Zabarauskas, A. Grajauskas, 
Ą. Kaminskas, A. Repčys, P. 
Joniką, P. Grybas, V. Vitas, 
P. Gudinskas, J. Bubnys, S. 
Žioba, Z. Stanaitis, B. Mila
šius, V. Kežys, J. Šimaitis, P. 
Lapinskas, J. Stundžia, J. 
Stankus, L. Bučinskas, J. Ja 
kimavičiūtė, V. Ovlickas, P.

įvyksta š. m. lapkričio 28 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. punk
tualiai Delhi vokiečių salėje.

Programoje: žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės pagerbimas, 
paskaita, koncertas, bufetas, 
šokiai ir kita.

Koncerte dalyvauja: sol.

J. Liustikaitė ir muz. St. Gai 
levičius. Visa lietuviška visuo 
menė yra prašoma skaitlin
gai dalyvauti žuvusių pager
bime ir koncerte, nes šis mi
nėjimas! yra sukaktuvinis.

Rengia DLK Gedimino
Delhi Šaulių Kuopa.

ta 
jo

iŠ

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE 

T* A T l/' A u

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis,

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BOREIŠA.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Brasas, Z. Gasiūnas, A. Pau
liukas, V.Bilevičius, J.Pacepa 
vičius, B. Jurevičius, P. La- 
tauskas, G. Palmer, A. Liau
kos, J. Rudaitis, A. Jankaus
kas, M. Kežinaitytė, J. Ado
maitis, V. Antanaitis, J. Ry- 
boj, G. Vindašius, Z. Kalvai
tis, A. Aisbergas, P. Rinkū- 
nas, K. Lukoševičius, P. Gu
žas, S. Senkus, J. Miltenis, 
A. Mingėla, K. Narbutas, O. 
Stasiulis, A. Gedrimas, L. Ko 
perskis, A. Mikalauskas, V. 
Jakimavičius, J. Kaneva, L. 
Palčiauskas, J. Repečka, V. 
Pašilys, Z. Pulinauskas, V. 
Liškauskas, A. Maksimavi
čius, VI. Jasinevičius, E. Rin 
kevičius, A. Dronsitavičius, 
P. Lesevičius, A. Garkūnas, 
J. Čelkus, J. Dervaitis, J. Pi 
ragius, J. Petriunas, J. Kši- 
vickas, J. Stanius, P. Masys, 
R. Giedraitis, J. Jurgutis, J. 
Adomavičius, P. Vaitiekū
nas, M. Biekša, P. Kalvaitis, 
P. Giedraitis, V. Subatnikai- 
tė, J. Varanavičius, J. Inkro- 
tas, P. Šimelaitis, D. Slavins
kas, J. Juraitis, V. Kvedaras, 
J. Grigalius, V. Morkūnas, J. 
Tarvydas, K. Norkus, J. Leš 
čius, V. Kazlauskas, St. Rau 
penas, A. Kalmantavičius, A. 
Žilinskas, F. Rimkus, K. But
kevičius, B. Juodelė, L. Mači 
kūnas, S. Urbonavičius, J. 
Kareckas, A. Balsys, A. 
Sims, Z. čečkauskas, E. An
tanaitienė, V. Babeckas, D. 
Stukas, A. Bugailiškis, Z. 
Bolskis, P. Girnius, J. Tirkš- 
levičius, A. Muliolis, A. Ma- 
tuliūnas, V. Sližys, J. Jasi- 
mienė, P. Armonas.

Iš viso surinkta 771.50 do 
lerių.

Be to dar 76 asmenys au
kojo mažesnes sumas.

Skyriaus Valdyba taria nuo 
širdų ačiū visiems tautiečia
ms už taip gausias aukas, 
telkiant lėšas mūsų brangios 
Tėvynės išlaisvinimo kovai 
paremti.

Ypatingą padėką norime 
pareikšti mūsų rinkliavos tal
kininkams: p. p. V. Kežinai- 
čiui, V. Navickui, St. Pilipa-^ 
vičiui, M. Lazdučiui, Ig. Var 
nui, G. Vindašiui, A. Bupgai 
liškiui, V. Kazlauskui, A. 
Kaušpėdai, kurie kartu su 
skyriaus valdybos nariais są
žiningai talkino lėšų telkime.

Pirmininkas. Kasininkas.

RUOŠIASI 90-TAM 
GIMTADIENIUI

Churchiliui artinasi 90-tas 
gimtadienis. Tai sukakčiai 
paminėti suplanuota išleisti 
albumą rekordų su jo garsio
mis prakalbomis. Jo gimta
dienis lapkričio 30 d.

AUKŠČIAUSIAS MEDIS
Aukščiausias medis pasau

lyje auga Kalifornijoje, vadi
namas raudonmedis, siekia 
367,2 pėdas. Aplink kamieną 
turi 44 pėdas.

BENDRUOMENĖS
Metinis, visuotinis B-nės 

apylinkės narių susirinkimas 
įvyko sekmadienį, lapkričio 
i n 8 d. lietuvių parapijos 
salėje.

Išklausyta valdybos veik
los ir kasos stovio praneši
mai, išrinkta nauja aplinkės 
valdyba, į kurią įeina: kun. 
kleb. D. Lengvinas, P. Januš 
ka, B. Balaišis, V. Čiuprins- 
kas ir V. Tautkevičienė. Nau 
ja apylinkės valdyba pasiskirs 
tys pareigomis susirinkusi pir 
mo posėdžio. Į Revizijos ko
misiją išrinkti: E. Zatorskis, 
Ch. Garbus ir V. Barisas.

Buvusiai valdybai: pirm. 
V. Barisas, vicepirm. B. Bari 
sas, sekr. B. Balaišis, ižd. A. 
Stygienė ir Kult. vad. A. Juš 
kauskas, susirinkimas išreiškė 
padėką už atliktą apylinkės 
veiklą per šiuos metus.

Susirinkimui pirmininka-

SUSIRINKIMAS
vo E- Zatorskis, sekretoria
vo P. Januška. Susirinkimas 
praėjo sklandžiai.

Šeimininkės D. Kraniaus- 
kienė, B. Januškienė ir M. 
Tautkevičienė, pasinaudoda
mos salės šeimininko kun. 
kleb. D. Lengvino produk
tais, susirinkusius narius pa
vaišino kavute.

LIETUVIŲ FONDUI 
100 DOLERIŲ.

Apylinkės susirinkimas 
dauguma balsų nutarė parem 
ti Lietuvių Fondą įstojant na 
riu ar padarant 100 dolerių 
įnašą. Tai bene trečiasis Lie 
tuvių Fondo narys iš šios ne
didelės lietuvių apylinkės. 
Kiek anksčiau buvo įstoję du 
asmenys su įnašais. Reikia ti 
kėtis, kad netolimoje ateityje 
atsiras ir daugiau asmenų, ku 
rie savo įnašais parems Lietu 
vių Fondą, v. k.

ŠI KROSNIS JAU NEGALI BŪTI

M0DCRN/

PAMATYKITE
KĄ TURI

• METRO

CENTRINIS 
ŠILDYMAS

SIEGLER
MARK III

GAZ
NĄTUREL

Šildymas dujomis
• Šiluma eina iš prieša

kio, šonų ir užpakalio.
• Pritvirtinama prie sie

nos arba grindų.
• Kai keisite butą, 

galėsite pasiimti.
MOKĖJIMAS U2 KURĄ 

... LABAI EKONOMIŠKAS!

ęįlč du 
conf off

L.P.Bddu Salionas Co. L T. D.
'-c*

Didelis pasirinkimas Skandinavijos 
aukštos kokybės baldų

DIVEN PORT — SOFA 
SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00 
VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS $ 35.00
PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS N O R D M E N D E

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ 
UŽSIENINIAI RADIO.

IMPERIAL 
HARDWICK 
ši krosnis specialiai 
pritaikyta 

turai Gas, 
rūšies
šildymui gazu.

Metro Na- 
yra pirmos 
naudoti

Visada atvLa
kainos mažinimui,

ĮRENGIMAS NEMOKAMAS 
tiems, kurie nori įsivesti natūralių dujų šildymą.

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

VANDENS' 
ŠILDYMAS 

AUTOMATIŠKAS 
DUJOMIS 

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

lc&inQ« 
Tiktai pas METRO.

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui 

perkant už $ 99.00 ar daugiau.

METRO
natural gas appliances INC.

5185 DECARIE BLVD.
486 - 1381.

. ; . ‘ <o- o o ... o:.-. T'o' o..; ‘

DIDŽIAUSIA ĮGALIOTA DUJU 
APARATU PARDUOTUVĖ MONTREAL Y fcfj

5653 Verdun Avė. 767-5381-2 1ĮJ
2801 Masson RA 2-1102.

6278 St. Hubert 271-4781-2

JOKIO Ą
UŽSTATO *

IKI 36
MOKĖJIMO į
MĖNESIŲ /
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Antanas Gustaitis

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

PARENGIMAS

Aušros Vartų salėje šį šešta
dieni, lapkričio 21 dieną. Pra 
džia 7 vai. vakaro.

Programoje labai įdomus 
linksmas literatūrinis momen 
tas. Antanas Gustaitis plačiai 
žinomas ir plačiai kviečiamas 
vakarams, kuriuose skaito hu 
moristinius savo kūrinius. 
Henrikas Nagys, nors ir rim
tosios poezijos atstovas, bet 
jis puikiai sugeba vesti ir hu
moristinius dalykus, nes Ko
čėle jis vienas žymiųjų. Jie 
abudu duos tikrai įdomią pro 
gramą.

Juozas Šiaučiulis, NL fi
ves direktorius Mašinų fondo 
vajaus vedėjas, paruošė ver
tingą dovanų komplektą. Vi
sa tai visiems dalyviams.

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” PARENGIME 
šį šeštadienį, lapkričio 21 die 
ną Aušros Vartų salėje daly
vaus iš Hamiltono atvykęs N. 
L. sporto skyriaus vedėjas p. 
K. Baronas ir Neprikl. Lietu
vos spaudos baliaus grožio ka 
ralaitė p. Sakalaitė, kuri ves

DR. J. SEMOGAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir _ „ _ „
ketvirtadieni 2-4,7-9P.m.
antradienį ir

, .. . 2—4 p. m.penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadieni 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAIT1S
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN C O P N I C K
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

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

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO,
Programos vedėjas L. Stankevičius,

Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gj <fįf A\ » 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE Ib lU
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tek 766-5827 

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

iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. : Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

mi 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.

NEPRIKLAUSO MA LIETUVA

ŠI ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 21 DIENĄ, 7 VALAN DĄ VAKARO AUŠROS VARTŲ SALĖJE BUS

liieratūros vakaras., dovanų
paskirstymas ir balius

PROGRAMOJE: 'veikslų; 13 kuponų kiekvienas po 35 dol. kostiumams ar

LITERATUROS DALYJE dalyvauja rašytojai Antanas 
Gustaitis ir Henrikas Nagys.

PARODOS DALYJE dalyvauja dailininkai: (abėcėlės 
tvarka) : R. Bukauskas, A. D :cius, E. Krasauskas, V. Re
meika, O. Šablauskienė, A. Tamošaitienė, A. Tamošaitis, 

T. Valius, R. Viesulas, V. Vizgirda, A. Zubienė ir 
H. Žmuidzinienė.

DOVANŲ PASKIRSTYMO dalyje yra: 10 dailininkų pa-

MOKT^REAL

dalį parengimo. Svečių bus ir 
iš Quebeco miesto ir iš JAV.

PAPILDYMAS SĄRAŠO 
ASMENŲ,

aukojusių NL parengimui lap 
kričio 21 dieną A V salėje. Są 
rašas įdėtas į 5 puslapio Mont 
realio skyrių.

NL parengimui aukojo dar 
šie asmens:
E. Dalmotienė, E. Kerbelie- 
nė, J. Kirkilionienė, J. Kirki- 
lionienė, O. Sabalienė, G. 
Žiurkevičienė I. Mališkienė, 
K. Ambrasienė, J. Adamonie 
nė, Z. Balnius, J. Dasienė, T. 
Čipkienė, G. Kudžmienė, E. 
Kudžmienė, B. Kalpokienė, 
M. Latvaitienė, V. Muraus
kienė, O. Norkeliūnienė, D. 
Norkeliūnas, J. Piečaitis, K. 
Mickus, J. Skučas, M.Petraus

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0636 
tt**^*^*^

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St., la 11 kamb.
WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI„ D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
J 68 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas. 

kienė, P. Petrauskas, St. Pet 
rauskienė, Petrulienė, St. Šu
kienė, J. Tubis, H. Valiulis, 
J. Tumas, G. Zabieliauskienė, 
J. Viliušis, J. Žukauskienė, 
St. Vasiliauskienė, H. Bow
les, A. Gudžiūnienė.

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

Sekmadienį ruošiamas Lie
tuvos kariuomenės minėji
mas. 11 vai. bus mišios mūsų 
bažnyčioje. Po mišių — minė 
jimas parapijos salėje.

LAPKRIČIO MĖN. 22 D. AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIOJE IR PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
11.00 vai. iškilmingas vainiko padėjimas prie žuvusiems už 

Lietuvos laisvę paminklo bažnyčioje, po to seks 
iškilmingos pamaldos.

Tuoj po pamaldų, 12.15 vai. A. V. parapijos salėje 
šaul. St. Kęsgailos tai dienai pritaikinta paskaita,

J. Krūminę eilėraštis, kurį padeklamuos šaul. B. Bagdžiū- 
nas ir solo padainuos sol. A. Paškevičienė.

L. K. V. S-ga „Ramovė”.

• O. Markevičienė susirgusi
ir gydoma Royal Victoria li
goninėje.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254. 
Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU 
Taisau ir Remodeliucju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.
. ..........................ir

District Estate
Brokers inc.
MONTREAL REAL ESTATE

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

A. Gražys — 739-9328 
P- Jasutis - LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS 
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752

paltams per M. Mačiuko siuvyklą; 10 knygynėlių; siunti
nys Į Lietuvą per J. Adomonienės biurą; 10 Nepriklauso
mos Lietuvos prenumeratų.
BALIAUS DALYJE yra: šokiai, grojant orkestrui; bufe
tas, turtingas patiekalais; baras, turtingas įvairiais gėrimais. 

Įėjimas tiktai 1.50, moksleivijai 1.00.
VISI TAUTIEČIAI, SU BIČIULIAIS IR PAŽĮSTA-

MAIS MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI NL.

VILNIEČIŲ

Kaip kasmet, taip ir šie
met, Šv. Kalėdų proga, į mū 
su sostinę bus pasiųsti, vilnie
čiams dovanos — siuntinėliai.

Viena vilnietė, šią vasarą 
aplankiusi Vilnių rašo, kad 
mūsų draugiški siuntiniai vi
sus labai jaudina, kadangi 
juose jie mato ne tik paramą, 
bet ir draugiškumo tęsinį, už- 
silikusį dar nuo lenkų okupa
cijos laikų.

Šiuo kreipiamės į visus Ka 
nados lietuvius, o ypač Vil-

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus ir įrengimai apšildymui. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
aptarnavimas. Tek: 739-9328. 

720 MARIN ST. 
WE 7-9496.

Sutaupysit $200.00
Pirkdami tiesiog is fabriko atstovo
IŠPARDAVIMAS ŽINOMŲ NORD MENDE STEREOS

MODELIS ISABELLA

RREGULIARI KAINA $ 599.--------FABRIKO IŠPARDAVIMO $ 399—
13 LEMPŲ ĮSKAITANT SELENIUM RECTIFIER IR 3 DIODAI VISO 26 FUNKCIJŲ; 
8+1 AM IR 12 FM APYTAKA; 4 ILGIŲ BANGOS; PANORAMINĖ SKALĖ; ATSKIRI 
FM IR AM MYGTUKAI; ATSKIRI BOSAI IR SUTRIGUBINTOS KONTROLĖS; „FM —
AUTOMATINĖ DAŽNUMŲ KONTROLĖ; JUOSTOS PLATUMAS PERJUNGIA Į HiFi 
GARSUS AM”; DVIEJŲ STOČIŲ STEREO STIPRINTOJAS SU PILNA 40 WATTU 
PRODUKCIJA; ĮSPŪDINGAI VEIKIANTIS TRIUKŠMO PAŠALINTOJAS; SUJUNGI
MAS DĖL AIDŲ ATSIMUŠIMO VIENETO; DU DIDELI 14” x 8” KONCERTINIAI GAR
SIAKALBIAI; DU MIDRANGE GARSINTUVAI IR KETURI TWEETERS; KETURIŲ 
GREIČIŲ STEREO PLOKŠTELIŲ KEITĖJAS; Hi Fi — TURNTABLE; SAFIRO IR DEI
MANTO ADATOS; SUJUNGIMAS DĖL FM MULTIPLEX PRIDERINTOJO; FM — 
STEREO INDIKACIJA SU ANTRA „MAGIC BAND”.

POLIRUOTAS RIEŠUTMEDIS, ŠVEDIŠKAS RIEŠUTMEDIS, TIKO 
IR KANADIŠKAS RIEŠUTMEDIS.

Gražus riešutmedžio blizgantis kabinetas. Dydis 55x/2 X 32 X 16%. 
Taip pat fabriko išpardavime modelis ARABELLA (ne iliustruota) 

Reguliari kaina 579.— Išpardavimo kaina $ 379.—
Prašom atsilankyti j mūsų kompanijos patalpas, 720 Marin Str. 
(1-ma gatvė į vakarus nuo Atwater, tarp St. Antoine ir St. James).

Prašom skambinti vakariniam susitarimui.
Lietuvis reprezentatorius bus vietoje.

Vist Nord Mende Radio yra garantuoti vieniems metams 
su fabriko patarnavimais Montreaiyje.

NORD MENDE QUE. LTD.

ATSIŠAUKIMAS

niaus krašto, prašydami savo 
auka prisidėti Kūčių vakarą 
prie simbolinio mūsų brolių 
susijungimo šiapus ir anapus 
Atlanto.

Aukas Kanadoje prašome 
siųsti Br. Sapliui 1558 Daven 
port Rd. Toronto, o kam pa
togiau į Čikagą I. Mačiukai- 
tė-Valauskienė, 2505 W. 58 
Str., Chicago 29, USA.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG TRUCKS

Used cars

1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS 
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas ^°rd Sales Ltd
J Tel. namu DO 6 - 2u48

769-8831 Įstaigos 769 8529

1DJ54. XI. 18,—-Nr. 47(919).

Henrikas Nagys

Už paramą visiems taria
me vilnietišką ačiū.

VKLS Kanados Krašto 
Valdyba.

PLIAS TORONTO 
skyrius šių metų lapkr. 20 d. 
7.30 vai. vak. The Windsor 
Arms Hotel (22 St. Thomas 
Street, Toronto 5, Ont.) ren 
gia susirinkimą ir jaukų po
būvį, su įdomia programa.

SLA 123 KUOPOS 
nariai kviečiami apsimokėti na 
rio mokesčius šį sekmadienį 
AV salėje po pamaldų.
® K. Martinėnas susirgęs ir 
guli Lachinės gen. ligoninėje.
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