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Rimties
Savaitė užsibaigė reikšmin 

gu trečiosios Vatikano suva
žiavimo sesijos uždarymu, ku 
ris atžymėtas iškilmingomis 
kolektyvinėmis Popiežiaus 
Pauliaus VI su 24 vyskupų 
koncelebravimu pamaldomis.

Vatikano suvažiavimas pri
ėmė tris svarbius, ilgai svars
tytus, nutarimus, kurių pa
grindinis sako, kad

VYSKUPAI SU POPIE
ŽIUM DRAUGE DALY

VAUJA BAŽNYČIOS 
VALDYME.

Tai yra vienas iš svarbiųjų 
nauojvių, bet visiškai supran
tama.

Popiežius aiškumo dėliai sa 
vo žodyje išryškino, kad jis 
nebijo Popiežiaus autoriteto 
sumažėjimo ir kad patyrusių 
vyskupų nuomonė Popiežiui 
yra svarbi.
Antras svarbus nutarimas: 

KATALIKAI TURĖS 
GLAUDŽIUS SANTYKIUS 
SU KITOMIS TIKYBOMIS 
— pravoslavais, evangelikais, 
musulmonais, budistais, kon- 
fucionistais ir žydais, nuo ku
rių nuimtas kaltinimas dėl 
Kristaus nukryžiavimo.

Vatikano suvažiavimas dar 
bias pratęstas ketvirtąja sesi
ja.

Sensaciją sukėlė Anglijos 
sosto įpėdinio Karolio viešai 
iškelta
NUOMONĖ APIE DEMO

KRATIJĄ IR SPAUDĄ, 
kurią apsukrūs spaudos vertei 
gos, kuriems karalaitis parda
vė už 4 su puse dolerių, kai
ną iškėlė iki 30,000 dolerių...

Karalienės spaudos sekre
torius dėl to turėjo paaiškin
ti kas iš tų pareiškimų yra ka 
Talaičio ir kas yra padiktuota 
mokytojo. . .

Karalaitis Karolis apie de
mokratiją rašo, kad

DEMOKRATINIUOSE 
KRAŠTUOSE ŽMONĖS 

TURI TOKIĄ VALDŽIĄ, 
KOKIOS JIE VERTI, 

nes jie gi ją išsirenka. Demo
kratija tiktai tada reali, kai vi 
si žmonės turi lygias teises 
balsuoti, už ką jie nori.

Apie spaudą karalaitis Ka 
rolis, dabar turįs jau 16 me
tų, rašo, kad ji tarnauja vals
tybei ir tautai, nes informuo
ja apie visus reikalus. Bet jei 
gu valdžia paimtų į savo ži
nią radio ir televiziją, kaip tą 
padarė Hitleris, tai žmonės ne 
žinotų, kas iš tikrųjų dedasi, 
nes tada nebūtų laisvos spau
dos.

Karalaitis atsakė į klausi
mą, ką jis pasiimtų, jeigu tu
rėtų būti išvežtas į negyvena 
mą salą ir daiktams pasiimti 
turėtų tiktai 10 minučių. Tai: 
dedelį peilį, špagato, apsaugą 
nuo lietaus, kišeninę radio, 
kad žinotų, kas darosi pasau
lyje... Kai šios žinios pasiro
dė žurnale ,,Der Stern“, kara 
lienei Elzbietai teko aiškin
tis... Karalienės rūmams tai 
ne tiktai sensacija, bet ir di
delis nemalonumas. . .

Kita sensacija iškilo Ro
moje, per kurios aerodromą 

EGIPTO DIPLOMATAI 
BANDĖ DĖŽĖJE IŠVEŽTI 

PAGROBTĄ ŽMOGŲ, 
greičiausia kokį politinį prieši 
ninką. Muitininkai ir policija,

KOLEGAI INŽ. STASIUI NAGINIONIUI, 
jo tėveliui mirus, 

gilią užuojautą reiškia 
PLIAS Montrealio Skyrius.

ir sensacijų savaitė
tikrinę bagažą, iš dėžės išgir
do šauksmą „Gelbėkite, gelbė 
kite!” Pasirodė, kad dėžėje 
buvo žmogus specialiu įrengi
mu pririštas ‘prie dėžės sie
nos... Tai jau ne pirmas toks 
,,bagažas*“, gabenamas į Egip 
to sostinę... Italija pareikala
vo tuos „diplomatus“ tuojau 
išsikraustyti.
PEKINO SANTYKIAI SU 

MASKVA,
per Ču En-lajaus savaitės de
rybas Maskvoje, nepagerėjo. 
Viena, po derybų jokio prane 
Šimo nepaskelbta; antra, Ču 
En-lajui dar Maskvoje esant, 
paskelbta, kad Rusijos užsie
nio politika toliau bus tęsia
ma ta, kurią vedė Chruščio
vas; trečia,

PEKINAS ŽIAURIAI 
PASMERKĖ 

CHRUŠČIOVĄ, 
kaltindamas daugybe nusikal 
timų komunizmui, ir tas kalti 
nimas rikošetu muša ir dabar
tinius Rusijos valdovus, ypač 
už koegzistenciją su Vaka
rais. Tuo pačiu Pekinas pa
smerkė Brežniovo koegzisten 
cijos politiką.

Suirutės įvairiose Žemės ru 
tūlio srityse netrūksta.
KONGO DEMOKRATIJOS 

PRIEŠAI, 
užsimaskavę „sukilėliais“, nau 
doja nežmonišką terorą, dėl 
kurio susirūpinimas pasiekė 
JTO Saugumo tarybą. Daugy 
bę įvairių kraštų užstatų ko
munistai kankina ir žudo. Di
plomatus išprievartavo pasira 
šyti pareiškimą, kad jie esą 
reikalauja nutraukti Vakarų 
pagalbą Kongo respublikai. 
Jiems gresia gyvybės pavo
jus, dėl ko Belgijos vyriausy
bė pasiėmė iniciatyvą užsta
tus gelbėti. Vyksta derybos.

EUROPOJE TAIP PAT 
NĖRA TIKRUMO.

Viena, Anglijos naujoji 
valdžia griebiasi savo naujos, 
prieš rinkimus pažadėtos po
litikos: atsisakė pildyti Pietų 
Afrikai duotus pažadus. Nau
ja Anglijos valdžia turi kito
kias pažiūras ir atominių jėgų 
panaudojimo klausimu. Kuo 
visa tai išsivystys dar neaiš
ku.

De Gaulle taip pat veda sa 
votišką politiką. Dabar, minė 
damas savo 74 metų sukaktu
ves, jis pareiškė, kad
PIRMA REIKIA SUKURTI 
EKONOMINĘ EUROPOS 
VIENYBĘ, O PO TO EITI 

PRIE POLITINĖS 
VIENYBĖS.

Šie ir kiti klausimai Vokie 
tijos vyriausybę, kuri su Pra 
ncūzija turi sąjunginę sutar
tį, o su JAV artimą politiką, 
verčia j ieškoti kelių kaip nors 
praeiti pro susidarančią savo
tišką Scillą ir Chribdą.

Vokietijos užs. r. min. Šre- 
deris tais reikalais tariasi su 
JAV sekr. Rusku ir kr. aps. 
min. Mc Namara.

KITOS NAUJIENOS
— Sukako vieneri metai 

nuo Kennedy tragiškos mir
ties. JAV gedi.

— Tarptautinis žydų susi
rinkimas nutarė reikalauti, 
kad nacių traukimas atsako
mybėn būtų’pratęstas dar 10- 
čiai metų.

Lietuvių gyvenimo faktai
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠ

TO TARYBOS SESIJOJE
bus nagrinėjamas jaunosios kartos ir lietuvybės išlaikymo 

klausimas
šio lapkričio 28—29 dienomis 
Tillsonburgo - Delhi. Jauni
mo klausimais simpoziume da 
lyvauja studentija ir jaunimu 
besirūpiną bendruomenės vei
kėjai.

Suvažiavime bus svarsto
mas ir Vasario 16 dienos mi
nėjimo pobūdžio, dėl kurio 
ligšiol nėra aiškesnio nusista
tymo, klausimas.
• VLIKo Seimo pirmasis su
sirinkimas New Yorke vyksta 
šį savaitgalį, lapkričio 28 — 
29 dienomis. Sveikiname visų 
kovos organizacijų už Lietu
vos laisvę. Linkime vieningu 
mo ir darnos darbuose.
® Nepriklausomos Lietuvos 
parengime. Aušros Vartų sa
lėje. lapkričio 21 d. buvo dai
lės paroda, kurioje buvo išsta
tyti šių dailininkų darbai: R. 
Bukausko. V. Remeikos, A. 
Dociaus, T. Valiaus, R. Vie
sulo, A. Tamošaitienės, A. Ta 
mošaičio, H. Žmuidzinienės, 
O. Šablauskienės, A. Zubie- 
nės, E. Krasausko, V. Vizgir

WhnLriJ, P.Q.
LIETUVOS KARIUOME

NĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Montrealyje padarytas per lie 
tuvišką radio valandėlę, sava
norio - kūrėjo, Vyčio kry- 
žiauus kavalieriaus, J. Viliušio 
pranešimu, sustojant daugiau 
ties Vasario 16 d. akto princi 
pais ir jų gyvendinimu, ir St. 
Kęsgailos, Aušros Vartų sa
lėje, padariusio daugiau isto
rinę a-pžvalgą. Čia verta paci
tuoti taktus: 1922 m. po ko
vų už Lietuvos atkūrimą pa- 
sigęsta 2527 vyrų — kurių 
žuvo kautynėse 40 karininkų, 
1299 kareivių ir 67 šaulių; 
dingo be žinios: 16 karinin
kų, 813 kareivių; sužeista 
2677 vyrai, iš kurių 93 kari
ninkai, 2438 kareiviai ir 146 
šauliai.

AV bažnyčioje buvo iškil
mingos pamaldos su vėliavo
mis. Akto metu AV salėje 
deklamavo apie kariuomenę 
Krumino eil. Br. Bagdžiūnas 
ir sol. A. Paškevičienė, forte- 
pionu palydima p. Clutter- 
buch, padainavo Banaičio, 
Kačanausko, Nabažo ir biso 
Bielazaro dainų, gerai skam
bančiu, tyru balsu, meniška in 
terpretacija ir gražiu stiliaus 
pajautimu. Jei įteikta gėlių ir 
dovanų. Minėjimas buvo gra
žus. J} vedė p. Petrauskas.

ŠĮ SAVAITGALI 
MONTREALYJE

lankėsi ir dalyvavo NL pa
rengime iš Toronto Antanas 
Kiškis, adv. p. Abramavičius, 
iš Kingston© kap. V. Paukš
tasis, iš Quebeco miesto p. Va 
bolis, iš Hyachynto p. Ruz
gas, iš Quebeco prov. p. IVla- 
sevičiai ir pp. Danaičiai.
SVEČIAI Iš HAMILTONO

Praėjusią savaitę iš Hamil
tono lankėsi pp. Skaisčiai ir 
pp. Asmenavičiai, pas J. Gra
žį nupirkę žiemai puikių kara 
kulio paltų ir ta proga apsi
lankę NL redakcijoje.
• P. Peleckas su šeima gavo 
Amerikos vizą ir kovo pra
džioje išvažiuoja į Čikagą. 

dos, A. Vazalinsko, P. Bal- 
tuonio ir G. Vazalinsko.
© Detroite lapkr. 26—29 dd. 
Įvyko lietuvių Studentų S- 
gos visuotinis suvažiavimas, 
svarstęs didelę ir svarbią pro 
gramą, kurioje dalyvavo Pro
fesorius J. Eretas iš Europos. 
® Dailininkės Anastazijos, 
Tamošaitienės dailės darbų - 
- tapybos, kilimų, gobelenų ir 
tautinių audinių paroda Bro- 
oklyne lapkr. 26—29 dieno
mis.
© Dailininkas J. Pautienius 
Bostone turėjo savo dailės 
darbų parodą ir pasiruošė ki
tai parodai, kuri numatyta 
Providence.
® Sol. A. Stempužienė iš
vyksta į Europą ir Štutgarte 
įdainuos plokšteles.
• Europoje G. Jasevičiūtė ir 
R. Mariūnaitė gavo gydytoju 
diplomus.

r ® Satyros teatras „Antrasis 
kaimas“ kuriame dirba jauno 
sios kartos aktoriai, New Yor 
ke turėjo sėkmingas gastro
les..

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO VEIKLA 
MONTREALYJE

Fondo Įnašų Telkimo Ko- 
mitetan naujai Įsijungusi <p. 
Šemogienė jau spėjo surasti 
naują narį — Inž. L. Giriūną, 
įnešusį 100 dol.

Dėkojame Fondo vardu p. 
Giriūnui už šio taip svarbaus 
Lietuvai ir lietuvybei reikalo 
parėmimą, p. M. Šemogienei 
linkime ir toliau taip sėkmin
gai darbuotis. Įgaliotinis.

ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ

parengime neatsiimti loterijos 
fantų numeriai: 137161,
137219, 137234, 137245,
137265, 137287, 137319,
137386, 137389, 137420,
137471, 137478, 137480,
137485, 137510, 137597,
137657, 137677, 137704,
137705, 137769, 137773,
137778, 137800, 137826,
13785.9, 137898, 137895,
137923, 137930, 137936.
Kreiptis po 6 vai. vakaro CL 
6-4318.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Šv. Onos dr-jos kortų 
partija įvyksta penktadienį, š. 
m., 2 7 dieną. Pradžia — 8 v. 
vakaro.

— Kalėdojimas: T. K. Peč 
kys antrad., — Allard, Bria- 
nd, Monk; tree., — Hamil
ton; ketv., — Hadley; penk
tadienį — Beulieu; T. Kul- 
bis: Springland, Egan, Em- 
ard, Woodland, Desmarchais, 
De Seve. T. Vaišnys: lankys 
dar neaplankytus miesto cent 
re ir už miesto, pirma susisie
kęs telefonu.
G Žurnalistas Aloyzas Stan
kevičius kalba per TV 6 ka
nalą antradieniais ir ketvirta
dieniais 6.30, trečiad. ir penk. 
iš ryto 10 vai. ir per kanalą 2 
— 8.30 pas sekmadienį.
• Keli Montrealio vyrai pla
nuoja šį pavasarį važiuoti į 
Suvalkų trikampį susirasti 
gyvenimo drauges.

vyrų choro concerte
Foto Tony Laurinaitis.

Du Vincukai - Šv. Kazimiero

KAS NAUJA KANADOJE
KANADON PADIDĖJO 

IMIGRACIJA
Per pirmuosius šių metų 9 

mėnesius įvažiavo 84,666 ar
ba 15,322 asmenų daugiau, 
negu praėjusiais metais. Dau 
giausia įvažiavo iš Anglijos 
— 22,721 ir iš Italijos — 
.14,192, Daugumas jų — 35, 
835 kuriasi Ontario ir 19,75 7 
Quebeco provincijose. Iš Pa
baltijo kraštų teįvažiavo tik
tai 10.

BEDARBIAI 
VIEŠBUČIUOSE

Britų Kolumbijos sociali
nės globos įstaigos praneša, 
kad trūkstant gyvenamų pa
talpų, bedarbiai apgyvendina
mi viešbučiuose Vankuvery 
ir kt.

RUSAMS PARŪPO 
KANADOS ŽEMĖLAPIAI

Kasyklų ministerial išlei
dus smulkų žemėlapį, 4 myl. 
viename colyje, tuojau prisi
statė Sov. Rusijos agentai 
pirkti šių žemėlapių. . .

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS LITERATŪ

ROS VAKARAS
ir loterijos dovanų traukimo 
laimėjimų vakaras buvo gana 
sėkmingas, nes susirinko apie 
200 asmenų gražios publikos, 
kurios žymi dalis buvo jauni
mas. Literatūrinę programą 
vedė ir joje gabiai ir sąmojin
gai pats dalyvavo Dr. H. Na- 
gys, vedęs ir pasikalbėjimą su 
NL baliaus karalaite, J. Sa- 
kalaite. Svečias iš Bostono, 
Ant. Gustaitis paskaitė pluoš 
tą satyrinių eilėraščių, kupi
nų aštrių minčių, įdomaus są 
mojaus ir žaismingų kontras
tų.

NL V-bos dir. vajaus reika 
lams, J. Šiaučiulis vykdė lo
teriją, pakvietęs komisiją šios 
sudėties: P. Norkeliunienę, 
D. Smilgevičienę, Juozą Lu
koševičių, Algį Gražį ir V. 
Sabalį. Visus loterijos duo
menis paskelbsime; sekančia
me NL numery.

Visą laiką veikė šokiai, 
grojant orkestrui; veikė tur
tingas ‘patiekalais, p. A. Ka
valiūnaitės vedamas, bufetas, 
suaukotas daugelio ponių, ku 
rioms priklauso mūsų nuošir
džiausia padėka; veikė A. 
Mylės vedamas baras. Kadan 
gi rašant šią žinutę, visų duo
menų apie Šį parengimą dar 
nebuvo, detalių aprašymą te
ko atidėti sekančiam NL nr.

ATOMINIS VANDENS 
UŽTERŠIMAS

Kanadoje nustatytas ežeruo
se, esančiuose Elliot Lake ka 
sykių srityje. Min. Drury, kai 
bedamas tuo klausimu parla
mente, pareiškė, kad užterši
mas yra, tačiau labai menkas 
ir gyvybei pavojaus nesuda
ro. Tą patvirtino ir Ontario 
vandenų komisija.

FORDAS ATLEIDŽIA 
IŠ DARBO

darbininkus Oakvilles fabri
kuose, nes trūksta dalių, ku
rios anksčiau buvo gaunamos 
JAV, kur dabar Fordo fabri
kuose vyksta streikas. Dėl to 
streiko iš darbo atleista jau 
3,000 ir 125 įspėti, kad bus 
atleisti.

BĖGA Į JUNGTINES 
VALSTYBES

JAV imigracijos įstaigos 
praneša, kad praėjusiais me
lais iš Kanados į JAV persi
kėlė pastoviai gyventi 50,509 
Kanados gyventojai, kurių 
36,003 yra gimę Kanadoje.

Šiemet jau persikėlė 11,736 
asmens.

LESAGE PROJEKTUOJA 
NAUJUS MOKESČIUS
Quebeco premjeras Lesa

ge sugalvojo būdą gauti dau 
giau pajamų: įvesti naujus 
mokesčius. Kadangi mokes
čiai nepopuliarūs, tai vienam 
Quebecui juos įvesti nebūtų 
malonu, todėl jis pasiūlė dėl 
mokesčių įvedimo susitarti 
su kitomis proviniijomis, kad 
galima būtų visur įvesti tuos 
mokesčius. Tačiau kitos pro 
vincijos turi kitų pajamų šal
tinių, todėl vargu ras pritarė 
jų kitose provincijose.

• Adv. Dr. S. Daukša, grįž
damas iš Toronto lėktuvu, pa 
teko į audrą, kurį jo skren
dantį lėktuvą prdaėjo baisiai 
mėtyti. Buvo įsakyta kelei
viams prisirišti diržais. Kurį 
laiką Montrealio aeroporte 
negalėjo nusileisti.

• Gustaitis Antanas, atvykęs 
į Montrealį, viešėjo Ponų Gi
rinių šeimoje. Į Bostoną sugrį 
žo sekmadien'į.

® P. Gudo Jurgio šeimai bi
čiuliai šeštadieni suruošė įkur 
tuves naujai įsigytuose na
muose ir palinkėjo laimingo 
gyvenimo.
• Montrealy lapkr. 19 d. pri 
ęnigo ir nuo tos dienos žiema.
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Galybės gairėmis
ORIENTUOKIMĖS VISI DAUGIAU Į 

BENDRUOMENIŠKUMĄ

Sunku nepriklausomybės 
laikus išgyvenusiems atei
viams atsisakyti praeities, ku
rios gairėmis planavome atei
tį. Tu nuotaikų vedini, ir griež 
tai pakitusiose sąlygose, iš 
inercijos ir dabar dar dauge
lis bandome eiti senomis, fak- 
tinai — jau persenusiomis, 
gairėmis, kurioms nėra jokių 
ateities vilčių, o dabartį jos 
žaloja ir trukdo.

Mūsuose dar perdaug siau- 
rapažiūriškos separatistiškos 
dvasios, perdaug nenoro su
prasti ir skaitytis su laiko ir 

statomais reikalavi
mais, kurie yra griežtai prie
šingi mūsų, mažos tautos ir 
dar mažesnės emigrantinės 
grupės separatistinėms nuo
taikoms.

Regis taip yra aišku, kad 
augančiame, kylančiame ir di 
džių aukų blaškomame žmo
nijos vandenyse ne tiktai, 
kad saujelei mūsų emigraci 
jos, bet ir visai mūšy lietuvių 
tautai gresia didelis gyvybi
nis pavojus. Ir reikia labai su 
telktų ir didelių pastangų, kad 
kaip nors galėtume atsilaiky
ti ir išlikti gyvi.

Tiesiog nuostabus mūsų ne 
akylumas ir fanatiškas užsi
spyrimas, kad to nematome 
ir beatodairiškai žaidžiame 
ir sroviniu ir politiniu separa
tizmu.

Aiškumo dėliai pabrėžia
ma, kad čia nekalbama nei 
prieš stovės, nei prieš ideolo
gijas, nei prieš partijas. Te
gul jos yra ir tegul bus, kaip 
buvusios. Bet gi taip pat aiš
ku, kad visiems reikia rasti 
bendrus vienybės principus, 
susiderinimo punktus ir su
glausti gretas bendriesiems, 
didiesiems išsilaikymo gyvy
biniams tikslams.

Tautybė, mokslas ir kultū
ra yra nedalomi dalykai. Kas 
juos bando užtempti ant ko
kio nors ideologinio, srovinio 
ar partinio kurpalio, kas tuos 
dalykus tiktai žaloja ir falsi
fikuoja. Tie bendri, nepa-pras 
tai svarbūs dalykai turi visus 
mus esmingai orientuoti į ben 
druomeniškumą, kaip vieną 
visus jungiančią jėgą, kurios 
pagalba efektingiausiai galė
sime ne tiktai atlaikyti savo 
egzistencijos gyvybiškumą, 
bet tiktai jos pagalba galėsi
me ir bet ką svarbesnio, gra

I
 Brangiam Tėveliui,

A. f A. 
STASIUI NAGINIONIUI 

mirus 
mielą inž. STASĮ su šeima ir kitus Lietuvoje pasilikusius 

artimuosius nuoširdžiai užjaučianti ir . kartu liūdim 
Augustinas ir Eleonora 

Kudžmai.

žesnio ir didingesnio sukurti 
ir dabarčiai ir ateičiai.

Šita yra būtina įtaigoti vi
sai lietuviškąjai emigracijai; 
šita svarbu ir okupuotoje Lie 
tuvoje, kurią mes turime jieš- 
koti būdų pasiekti ir padėti 
jai orientuotis; bet šita lygiai 
liečia ir mus, Kanadoje gyve
nančius lietuvius.

Taip buvo atvangu, kilnu 
ir gražu, kai antrame pasau
lio lietuvių Seime vieningai su 
tarėme ir dėl mokslų akademi 
jos, ir dėl kultūros namų, ir 
kitais gyvybingumo klausi
mais bendrą visiems veiksmin 
gumą. Ir staiga po to perėjo
me į separariją, vienašališkai 
nusavinę idėją ir kitus lietu
vius savotišku būdu diskrimi
nuojame, lyg jų jėgos būtų 
netikusios, lyg jų doleris bū
tų koks raupsuotas. Ir tai da
roma neriantis į laiko dvasiai 
priešingas klaidas

Kam ir kokia bus nauda iš 
mūsų ir taip negausių jėgų 
skaldymo?

Tiesiog skaudu klausti, ko
ks reikalas privertė paskubėti 
atsisakyti pasaulio lietuvių Sei 
mo sutarimų ir skubėti trauk 
tis į separaciją? Kodėl tokia 
baimė bendruomeniškos, vi
sus broliškai jungiančios veik 
los? Ar separatiškai veikiant 
geriau, daugiau ir efektin
giau bus nuveikta, negu bend 
romis, visų vieningai sutelk
tomis jėgomis?

Nedarykime klaidų: neskal 
dykime jėgų, negadinkime bū 
tinos vienybės nuotaikų, ku
rias formuoja bendruomenė.

Tiktai vienybėje, kuriai ge 
riausia forma yra bendruome
nė, galėsime visi bendromis ir 
vieningomis jėgomis ir pastan 
gomis atlaikyti lietuvybę, ku
ri galės būti pozityvi visose 
srityse -— ir mokyklose ir pa
rapijose, ir kitose organizaci
jose.

Kai šį savaitgalį, lapkričio 
28—29 dienomis Tillsonbur- 
ge - Delhi vyksta Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kraš 
to Tarybos suvažiavimas, vi
su nuoširdumu reikia jam lin 
keti, kad jis esmingai gvil
dentų Bendruomenės uždavi- 
vinius ir Bendruomenės orga
nizaciją keltų į jai būtinas vi
sų lietuvių vienybės ir augš- 
čiausio pajėgumo augštybes.

J. Kardelis.

nepriklausoma LIETU

D.L.K. VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Praėjusią savaitę Klubo 
statybos reikaluose prieita 
prie baigiamųjų derybų . su 
kontraktoriais. Belieka pasi
rinkti iš dviejų vieną. Jų kai
nos beveik vienokios — apie 
245,000. Klubo siūlomoji kai
na žemesnė.

Pasitarimas dėl paskolos 
su Lito valdyba, išsamiai klau 
simą išdiskutavus, abi pusės 
priėjo prie noro toliau bend
radarbiauti, nes Montrealio 
lietuvių visuomenės labas to 
reikalauja. Klubo valdyba ir 
komisijos principe tam prita
ria, pasižadant klausimą smul 
kiau apsvarstyti lėšų sukėli
mo reikale.

KANDIDATAI Į 
KLUBO VALDYBĄ:

Į pirmininkus — P. Paukš 
taitis ir P. Botyrius; į direkto 
rius: Ambrasas Kazys, Mo- 
zuraitis Juozas, Alseika Vik
toras, Lukauskas Vincas, Kiš 
kis Vladas, Gudas Mykolas, 
Petrauskas Juozas, Skinkis 
Juozas. Visi kiti išrinkti ak
lamacijos būdu. Valdybos rin 
kimai bus gruodžio 6 dieną, 
sekmadien'į.

Pr. Paukstaitis.Bus daugiau.
lietuviai veikia visur

J. Amerikos V.
DEŠIMT DIENŲ BALFO 

VAJUI NEW YORKE.
Balio šimtasis skyrius lap

kričio 8 d. pradėjo rudens va 
jų. Per pirmąsias dešimt die
nų atsiliepė 90 rėmėjų suau
koję 905 dolerius. Didesnė 
dalis New Yorko sąmoningų 
lietuvių remia Balfą ir remia 
dosniai, maždaug po dešimt 
dolerių kiekvienas.

New Yorko lietuviai, ypač 
visos lietuvių parapijos, pri
pildo Balfo sandėlius gerais 
rūbais, kurių maldaute mal
dauja užjūrio broliai. Balfo 
Centras kas mėnesĮ išsiunčia 
per šimtą siuntinių į užsie
nius.
PALIKO BALFUI ŠIMTĄ 

DOLERIŲ.
Antanas Beržinskas, gyv. 

Kearny, N. J. buvo didelis 
Balfo rėmėjas ir mirdamas 
Balfo neužmiršo. Savo kuk
lias santaupas padalijo arti
miesiems bei kitiems geriems 
darbams, o šimtą dolerių pa
skyrė Balfui. Šiomis dienomis 
Balfo Centras a. a. A. Beržins 
ko skirtą šimtinę jau gavo.

Jonas Kuprionis, miškinin
kas ir visuomenininkas, pri
siuntė Balfo Centrui šio ru
dens auką 25 dolerius.
@ Estų diplomatui dr. J. Lep 
pik šiais metais sukako 70 m. 
amžiaus. J. Leppik šiuo metu 
gyvena Švedijoje.

AUKOS NL
Rugsėjo mėn.

V. Jasinevičius ..... .2.— 
L. Ciplijauskas................... 5.25
J. Rugienius........................2.—
A. Švedas............................. 5.—
Dr. J. Kaškelis '................ 4.—
S. Grigaliūnas .................. —
L. Gureckas....................... 1.50
P. Balasevičius ..............4.—
P. Šimelaitis .... 2.—
V. Jocas .............. '............... 1.-—
J. Astrauskas . ...................2.—
S. Druskis.............................4.—
K. Žilinskienė ...................22.05
Aleksiejūnaitė ............... 1.—

Aukotojams nuoširdžiai dė 
kojame. N. L.

VISUOTINIS PENSIJŲ 
ĮSTATYMAS,

kuriuo Federalinė Kanados 
vyriausybė nori aprūpinti se
natvės laikus, sudarytas taip, 
kad kai kils pragyvenimo iš
laidos, bus keliamos ir pen
sijos
pagal nustatytą išlaidų skai
čiavimą. Kils automatiškai, 
be specialaus įstatymo keiti
mo.

Šis įstatymas pradės veikti 
nuo 1964 m. sausio 1 d.

Canada Pension Plan, ku
ris taikomas uždirbantiems, 
pradės veikti nuo 1966 m. sau 
šio 1 d. ta prasme, kad nuo 
tos datos bus pradėtas kaupti 
Pensijų Fondas. Fondo kau
pimas numatytas 10 metų, ka 
da numatoma, kad kiekvie
nas pensininkas jau bus su
kaupęs 25% pensijos. Įmokė- 
jimai į pensijų Fondą bus da
romi lygiomis dalimis dirban
čiojo ir darbdavio, o asmens, 
kurie dirba patys sau, turės 
mokėti Įnašus patys visus. 
Taip sudarius Fondą, asmuo, 
kuris per metus uždirbs apie 
5,000 dol., pensijos mėnesiui 
gaus 104.17 dol.

Vokietija.
BALTŲ KULTŪROS 

DIENOS VOKIETIJOJE
Spalio 16-18 d. Hannove- 

ryje, Niedersachsen krašto 
sostinėje, buvo surengtos 
„Baltų Kultūros Dienos“, ku 
riose savo dailės ir istorinius 
eksponataus išstatė meno is
torikas Dr. P. Rėklaitis.

Spalio 17 d. surengtose iš 
kilmėse kalbėjo Lietuvos dip. 
tarnybos šefas min. S. Lozo
raitis, atvykęs iš Romos. Be 
jo, kalbą pasakė Niedersach- 
seno ministeris pabėgėlių rei
kalams Dr. C. Miehe. Iškil
mių metu kvartetas sugrojo 
M. K. Čiurlionies kompozici
ją. Iškilmių pabaigoje buvo 
'sugroti Pabaltijo valstybių ir 
Vokietijos himnai. Salė buvo 
papuošta visų dalyvavusių 
valstybių vėliavomis.

„Baltų Kultūros Dienų” 
proga Hannoveryje įvyko 
Niedersachseno krašto lietu
vių bendruomenės suvažiavi
mas, kurį atidarė J. Wagne- 
ris. Suvažiavimo metu kalbė
jo ir pranešimus darė min. 
S. Lozoraitis, pasiuntinybės 
patarėjas Dr. A. Gerutis ir 
redaktorius V. Banaitis iš 
Miuncheno. Spalio 17 d. įvy 
ko pabaltiečių muzikos vaka
ras. Jo metu buvo atlikti lie
tuvių muzikų Vainiūno, Šim
kaus, Dvariono, Banaičio, 
Gruodžio ir Pakalnio veika
lai. Šalia smuikininko ir pia
nisto programą atliko lietu
vaitė Marija Panse. Be to, 
partizanines dainas dainavo 
seserys Goštautaitės.

„Baltų Kultūros Dienų“ 
Hannoveryje organizavimo 
darbe, be kitų aktingai daly- 
vavoj. Wagneris ir H. Hah- 
nas, Lietuvos vokiečių veikė
jas.

100 DIENŲ KELIONĖS
Į Vilnių sugrįžo Lietuvos 

valstybinės filharmonijos es
tradinis ansamblis „Nemuno 
žiburiai“. Per 100 dienų gast 
rolių po Vidurinės Azijos ša
lis ansamblis, kuriam vado
vauja T. Saldauskas, surengė 
81 koncertą. Apsilankė su lie 
tuvių, kitų tautybių tautų bei 
su užsienio šalių muzikos kū
riniais Uzbekijoje, Kirgizijo
je ir Kazachijoje. Jų koncer
tų klausėsi ūtkstančiai žiūro
vų.
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MAŠINŲ FONDd VAJUS
Nuoširdžiai dėkojame už 

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

Lukauskas Vincas, ,
Montreal '......................80.00

Bieliauskaitė Lionė,
Chicago ............. . . . . .20.00

Bulkė Petras,
Hamilton ................... 10.00

Shilling Edward,
Rasine, USA ............. 10.00

Šaltys K.,
Berrie, Ont.....................2.00

y. L. i. K-O
SEIMO SESIJOS

1964 m. lapkričio 28-
1. Seimo pradėjimas —Laik. 

Vliko V-bos Pirm. K. Bie 
linis.

2. Seimo Prezidiumo rinki
mai.

3. Sveikinimai.
4. Vliko statutas — Ref.

V. Vaitiekūnas. 
Pertrauka.

5. Seimo komisijų rinkimai.
6. Vliko veiklos apžvalga ir 

ateities gairės — Ref. J. 
Audėnas.

7. Lietuvos laisvinimo padė
tis ir perspektyvos — Ref. 
V. Sidzikauskas.

8. Sąmatos ir apyskaitos tvir 
tinimas — Ref. Finansų

LATVIŲ JAUNIMO EUROPOJE 
REZOLIUCIJOS

Hamburge praėjusią vasa
rą įvykusiame 11-me Latvių 
Jaunimo Sąjungos Europos 
kongrese priimtos tokio turi
nio rezoliucijos: Latvių jauni
mas save laiko politiniais emi 
grantais. Juos sieja glaudūs 
ryšiai su Latvijos latviais ir 
jie atmeta krašte įsivyravusį 
bolševikinį režimą ir šio kolo
nizacinę, išnaudojimo ir rusi
nimo politiką. Jaunimas pa
žymėjo, kad grasoma latvių 
tautos egzistencijai. Laisvo 
tautų apsisprendimo teisę 
nebus galima išspręsti lauki
mu. Okupantas savo politika 
siekia latvių tautą paversti

Canadian Vickers Ltd. 
Machine Shop pasiūlymai
• Milling Machine Operators
@ Turret Lathe Operators
• Racial Drill Operators
• Toolmakers
® Ingersoll Operators
® Planer Operators
© Lathe Operators
® Tool Designers
© Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo

tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti masinas* 

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS. 

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

Viso gauta ...............122.00

Nuoširdžiausiai dėkojame.
M. Fonde buvo ..12,802.00 
Naujai gauta ................. 122.00
MF dabar yra . .'. .12,924.00 
MF užplanuota . . . 15,000.00 
MF dar trūksta . . . .2,076.00

Pastaba. P. V. Lukauskas 
įnešė iki 100 dol., ir tuo gavo 
teisę nemokamai gauti laik
raštį, nes įnešusieji 100 dol. 
N L gauna nemokamai.
Būsime labai dėkingi vi 

siems, kas prisidės prie NL. Ma 
Šinų Fondo vajaus plano ivvk

dymo. Valdyba.

•29 dd. Darbotvarkė
Komisija.

9. Laisvinimo lėšų telkimas-
— Ref. Prel. J. Balkūnas 
ir A. Ošlapas.

10. Paklausimai ir diskusijos.
11. „Visiems Lietuviams“ de

klaracijos paskelbimas — 
Ref. St. Lūšys.

12. Klausimai ir sumanymai.
13. Nutarimų priėmimas — 

komisijų pranešimai.
14. Seimo baigimas.

Vieta: Henry Hudson vieš 
būtis — 353 West 57 th St. ar 
ba 356 West 58th St., New 
York, N. Y.

Pradžia: 1964 m. lapkričio 
28 d„ 10 vai. ryto.

mažuma. Dėl to laisvo apsi
sprendimo teisė sunkiai be- 
vykdoma. Rezoilucija baigta 
žodžiais: „Ateities delsimas 
latvių tautai gali turėti likimi 
nės reikšmės”. E.

NEPAPRASTAS 
NUOTYKIS

Turkų ir kitų spauda pa
skelbė, jog 95 metų turke Fa 
tima Edirger pagimdė—mer
gaitę ir berniuką. Jos vyrui, 
dvynukų tėvui, jau 127 me
tai amžiaus. Sako, abu tėvai 
jaučiasi neblogai ir gali dar 
ir antrų dvynukų susilaukti.

J. Kapsas.

STASIUI NAGINIONIUI

aižia'

mirus, 
sūnui STASIUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Vytautas Valka,

A. f A.
STASIUI NAGINIONIUI 

mirus, jo sūnų mielą 
STASĮ NAGINIONĮ

artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime 
Kilbirkščių ir Vilgalių šeimos.
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Pabaltijo kraštai
RUSIJOS UŽSIENIS

„Globe and Mail“ kores

DAR VIENAS SUPILTAS KAPAS

pondentė Betty Lee, apkelia
vusi daugelį Rytų Europos 
kraštų, straipsnių serijoj ,,Li 
fe in the Soviet Satellites“ 
aprašo gyvenimą už geležinės 
uždangos, duodama šiek tiek 
žinių ir iš Pabaltijo kraštų — 
Lietuvos, Latvijos, Estijos.

Ji lankėsi tik sostinėse — 
Vilniuj, Rygoj ir Taline.

Ji rašo, kad patys „mosko 
vitai” pabaltijo kraštus vadi
na užsieninė Rusija (Foreign 
Russia). Ji niekur Pabaltijo 
sostinėse nematė žmonių eilių 
prie krautuvių. Pagrindinių 
darbininkų atlyginimas nuo 
75 rublių iki 120 rublių, žiū
rint kvalifikacijų. Ameriko
niškas doleris lygus 90 kapei
kų, kanadiškas — 86 kap.

Kada užeina kalba apie 
darbininko pragyvenimą, tai 
pirmiausia lankytojas turi iš
klausyti lekciją apie butų pi
gumą — 5 rubliai mėnesiui, 
plius dar 3—4 rubliai už švie 
są ir gazą.

Vilniuje vadovas jai pasa
kęs: „Kiekvieną dieną, 8 šei
mynos švenčia naujo buto 
įkurtuves. Jis pats su žmona 
jau treti metai įtrauktas į są
rašą ir numatąs įeiti į naują 
butą 1965 metų gale. Jis dar 
išdidžiai pasakęs, kad ten tu 
rėš atskirą virtuvę ir vonios 
kambarį.

GRĮŽUSIO JAUNUOLIO IŠ LIETUVOS 
PASISAKYMAS

Vakarų Vokietijoje gyve
na šiuo metu nemaža jaunuo
lių, atvykusių iš taip vad. 
„Tarybų Lietuvos” paskuti
niais metais. Šie jaunuoliai bu 
vo išleisti, kadangi jie galėjo 
savo priklausomumą vokiečių 
tautai įrodyti. Bet maža dalis 
yra tikri vokiečiai, kurie karo 
audrų buvo į Lietuvą nublo
kšti ir čia tapo priimti ir užau 
ginti. Kaip pavyzdį imu čia 
Karaliaučių. To miesto gyven 
tojai, likę ar negalėję išbėgti, 
nenorėdami badu numirti, bė- 
go į Lietuvą. Šie jaunuoliai, 
atvykdami į laisvąją Vakarų 
Vokietijos dalį, persikelia lyg 
į kitą pasaulį. Jie čia pirmą 
kartą pamato sotų kraštą su 
skubiu, pulsuojančiu gyveni- 
nimu. Jie pirmą kartą negirdi 
ir nemato komunistinių paro- 
lių, pirmą kartą niekas jų ne
verčia vykdyti kitų nuostatus 
prieš savo sąžinę. Jie pirmą 
kartą savo akimis gali pama
tyti tuos „kapitalistus“, ku
riuos Lietuvoje, kaip išnaudo- 
dotojus ir kraugerius piešia, 
jie pirmą kartą gali pamatyti 
ir tą „vargstantį” darbininką, 
kuris geriau gyvena, nei Lie- 
tojus ir kraugerius piešia, 
jos sekretorėliai. Jie gali suly
ginti Sovietų Sąjungos ir Lais 
vojo Pasaulio ūkini ir kultūri 
nį gyvenimą, ir, šaltai apsvar 
sčius, prieiti prie išvados, kad 
jis buvo apmeluotas, begėdiš
kai apgautas. Šita išvada gali 

Pamačius Pabaltės respub
likų maisto krautuves, galė
tum tuoj pasakyti, kad tai 
pienininkystės kraštai. Čeko
slovakijoj ir Lenkijoj svies
tas ir pienas yra nežymi mais 
to branža, tuo tarpu Pabalti
jo krautuvėse tie pruoduktai 
dominuoja. Pav. Rygoje lan
kytoja matė vitrinose išstaty
tus sviesto gabalus po 50 sva 
rų svorio.

Apie vietinės pramonės iš
plėtimą Lietuvoj ir Estijoj ir
gi tenka išklausyti entuzias
tingas lekcijas, — rašo korės 
pondentė. Vilniuje, vadovas 
jai pasakęs: mes dabar paga
miname įvairių gaminių 52’/£ 
kartų daugiau negu buvo pa 
gaminta 1945 m. (tada dar 
karas tebeėjo ir nieko nebu
vo gaminama. P. L.).

Rygoje jai aiškino taip: vi
soje Sovietų Sąjungoje kas 
antra automatinio telefono sis 
tema, kas ketvirtas tramva
jaus vagonas ir kas šešta skal 
bimo mašina yra pagaminta 
Rygoje.

Korespondentė sako, kad 
Pabaltijo valstybių sostinių 
gyventojai naudojasi naujais 
socializmo vaisiais, bet ji ne
gali paliudyti apie gyvenimo 
sąlygas kitose Baltijos valsty 
bių vietovėse, nes jai ten ne
buvo leista lankytis. P. L.

būti taip stipri, kad jaunuolis 
pradeda niekuo nepasitikėti, 
savyje užsidaro ir ypač ven
gia įstoti į bet kokią nors or
ganizaciją ir ratelį. Nauji įs
pūdžiai jam neduona ramy
bės, jis jaučiasi lyg būtų iš 
verdančio vandens į ledinį van 
denį {kištas, ir dabar stengia
si kvapą atgauti, bet krūtinė 
lyg varžtais suveržta ir ban
dymas virsta slogučiu. Praei
na daug laiko iki jaunuolis 
pilnai apsipranta naujoje ap
linkoje ir vėl lygsvarą atgau
na.

Daugelis tik po metų suži
no: kad Vakarų Vokietijoje 
yra Lietuvių Bendruomenė, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai 
išlaiko net savo gimnaziją 
Hūtenfelde. Būtų gera, kad 
Friedlande, per kurį beveik 
visi atvažiavusieji iš Sovietų 
Sąjungos pereina, vienas PL 
B Vokietijos Krašto Valdy
bos narys ar net Tarybos ats
tovas aplankytų, kam kad se
niai įvykdė buvusių Lietuvos 
vokiečių Landsmannschaft'o 
oraganizacija. Bet iki šiol dar 
jokio žingsnio ta kryptim ne
žengta, o čia būtų proga ne 
vieną „vokietį'“ vėl sulietu
vinti. Būtų gera, kad darytų 
daugiau šitokio jaunimo suva
žiavimų, kurie būtų grynai lie 
tuviškoje - krikščioniškoje 
dvasioje. Du suvažiavimai per 
metus neužtenka. Reikėtų 
tuos jaunuolius būtinai lietu-

Š. m. lapkričio 7 d. nelauk
tai - netikėtai širdies smūgio 
ištiktas, Derby (prie Filadel
fijos) Pensylvanijoje, mirė 
Juozas Jurašūnas. Velionis 
buvo gimęs Kaune 1896 m. 
kovo 6 d. Buvo baigęs pra
džios mokyklų mokytojų kur
sus, kurį laiką mokytojavo 
Viekšniuose prie Pažaislio. 
1919 m. pradžioje stojo sava
noriu į Lietuvos kariuomenę 
ir tarnavo karo aviacijoje. Iš 
ėjęs iš kariuomenės ilgus me 
tus dirbo Žemės Reformos 
Departamente. Kaip savano
ris, buvo gavęs žemės sklypą 
Lapių valsčiuje, Kauno aps., 
kur ir 'įsikūrė. Ten pat prie 
IX-to torto buvo įsitaisęs ply 
tinę. Velioniui Juozui buvo 
nesvetima visuomeninė veik
la. Buvo Žemės Ūkio Ministe 
rijos šaulių būrio vadas, kurį 
laiką Jaunimo Sąjungos pir
mininkas ir žurnalo „Jauni
mas” redaktorius. Visą laiką 
priklausė Valstiečiams Liaudi 
ninkams.

1941 m. birželio 14 d., pa
jutęs, kad bolševikai gaudo 
žmones ir išveža, pasislėpė 
sukrautų malkų skirtoje ir iš 
sisaugojo. Jo neradę, bolševi
kai išvežė jo žmoną Meliją 
Kučinskaitę, kurią buvo ve
dęs 1939 m. XII. 31 d.

1944 m. pasitraukęs į Vo
kietiją, velionis Juozas perėjo 
visus išvietintų žmonių var
gus — keliaudamas iš stovyk- 
jos į stovyklą. Mokėdamas 
anglų kalbą, UNRA’os buvo 
skiriamas į atsakingas vietas. 
Ne vienkart yra buvęs sto
vyklos viršininku, administra 
torium ir kitose pareigose. 
1950 m. iš Miuncheno atvy- 

viška spauda aprūpinti ir tuo 
mi juos arčiau su lietuvių pa
stangomis ir vargais išeivijo
je supažindinti. Yra ir daug 
kitų kelių juos lietuviškoje 
dvasioje palaikyti, kaip per 
bažnyčią, įvairias organizaci
jas ir tt. Reikia juos kviesti į 
lietuviškus subuvimus, tauti
nes šventes ir kitus parengi
mus. Laisvojo pasaulio lietu
viai neturi užsidaryti savo kia 
ute, bet tą atvykusį jaunuolį 
su meile priimti į savo tarpą.

Atvykusiam iš Lietuvos 
yra labai svarbu susirišti su 
bendraminčiais, bendratautie- 
čiais, ir bendratikiais. Vienas 
kitą turi pamokinti, kaip kur
tį naują rytojų mūsų paverg
tai tėvynei ir kaip atstatyti 
laisvą ir nepriklausomą Lietu 
vą. Prie šių darbų turi visi pri 
sidėti, tiek „vietiniai“, tiek 
naujai atvykę lietuviai.

Arturas Hermanas,
8 klasės mokinys lietuvių 
„Vasario 16“ Gimnazijoj.

VISIEMS NESENIAI Į 
JAV ATVYKUSIEMS 

TREMTINIAMS 
ŽINOTINA

Pastaraisiais metais į JAV 
atvyko laikinam apsigyveni
mui (parolee) visa eilė trem
tinių. Jie atvyko be kvotos 2- 

ko į JAV ir apsigyveno Der
by, Pa. Prieš keletą metų iš
ėjęs į 'pensiją, tvarkė savo ku 
klius namus, kuriuos buvo įsi 
gijęs sunkiai dirbdamas Fila
delfijos uoste.

Su velioniu paskutinį kar
tą teko susitikti, lygiai prieš 
metus, Valstiečių Liaudinin
kų S-gos suvažiavime New 
Yorke. Atrodė šiek tiek pa
vargęs, nusiskundė nesekme 
— atsigabenti žmoną, kuri bu 
vo grįžusi po dešimties metų 
Sibiro į Lietuvą ir kurią rėmė 
siuntiniais. Kad taip greit 
jam teks atsiskirti su šiuo pa 
šauliu, nebuvo nė manyta; ta 
čiau mirė staiga, net pilnos 
paros nepasirgęs. Mirė kai
mynų nuvežtas į Derby ligo
ninę.

Velionis Juozas Filadelfijo
je gyvai reiškėsi Lietuvių fi
nes darbuose. Ilgą laiką bu
vo valdybos iždininku. Užtat 
B-nės valdyba nuoširdžiai ir 
gražiai prisidėjo prie laidotu
vių.

Velionis jokių giminių šia 
me krašte neturėjo. Jau mir
ties patale spėjo surašyti tes
tamentą, kurio vykdytojais 
paliko prof. J. Puziną ir J. 
Knystautienę. Į laidotuves iš 
New Yorko buvo atvykęs 
Valstiečių Liaudininkų S-gos 
vicepirmininkas Juozas Audė 
nas. Lietuvoje liko žmona, 
brolis, ir Vokietijoje sesuo.

Taigi, užbaigtas gyveni
mo kelias — gero lietuvio, 
kurs ne iš savo kaltės turėjo 
mylimą kraštą apleisti. Saulė 
tą rudens dieną 1964 m. lap
kričio 11-tą, palaidotas šv. 
Kryžiaus (Holy Crosss Kapi
nėse Filadelfijoje. B. N.

jų metų bandymui. Daugeliui 
jau dveji metais sukako ir to
dėl jie tuč tuojau turi persire
gistruoti Imigracijos įstaigo
se ir gauti leidimą pastoviam 
apsigyvenimui JAV. To nepa 
dariusieji gali būti deportuo
ti.

Imigracijos įstaigos skubiai 
pajieško Algio Bartusevi
čiaus, atvykusio į JAV 1961 
m. ir kurį laiką gyvenusio 
Brooklyn, N. Y. Jis pats, ar
ba žinantieji apie A. Bartuse 
vičių, malonėkite skubiai pra 
nešti Balfo Centrui (105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
11211).

ŠIAULIŲ TEATRAS
naująjį sezoną pradėjo Vinco 
Krėvės „žentu“. Dramą pa
statė neseniai Maskvos teat
rinį institutą baigęs M. KarK- 
lelis, dekoracijas paruošė J. 
Taujanskienė. Dar lapkričio 
mėn. teatras -pastatys kito, ne 
priklausomos Lietuvos laik
mečio dramaturgo Petro Vai
čiūno komediją „Tuščios pa
stangos”. Vėliau Šiaulių teat 
ras numato K. Sajos komedi
ją „Trys Vabalo vasaros“, V. 
Miliūno dramą „Geras gyve
nimas“ ir M. Sluckio romano 
„Laiptai į dangų“ insceniza
ciją”. E.

MVSV ^SP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

TURNYRAS ČIKAGDJ.
Krepšinio turnyrą dėl kon 

šulo P. Daužvardžio taurės 
prie „žaliojo stalo“ lai ėjo 
LST Korp! Neo - Lithuania, 
įveikdama Arą 97 :70 ir baig
mėje pralaimėdama Lituani- 
cai 85 :84. Tačiau pastarojoj 
komandoj žaidė keli neregis
truoti žaidėjai, tad teisėjų ko 
legija diskvalifikavo Li.uani- 
cos pen etuką, pripaž nda . a 
pirmą vietą Neo - Lithuma- 
ms. Trečioji vieta a it: ko 
Arui, kuris nesunkiai įveiki 
Nerį 86:81.

— Jaunių pusėje Lituanica 
baigmėje lai.rėjo prieš Ne į 
66:49, o trečią vietą užėmė 
Aras, nugalėjęs Lituanca II 
60:39.

— Turnyre puikiai ža'^ė 
Australijos gastrolių dalyviai: 
Varnas pas Nerį, Tese dčius 
— Litv.ancoj, Mode, t vič us 
su Šiiingu pas neolithuan js.

GREY TAU ĖS 
RUNGTYNĖS

Šį šeštadienį 33 tūkst. žiū
rovų Toronto stadione ir apie 
5 mil. kanadiečių prie televi
zijos ir radio aparatų, seks 
kulminac.nį Kanados futbolo 
gyvenimo susitelkimą rytinės 
ir vakarinės dalies komandų 
dėl Grey taurės ir neoficia
laus Kanados meisterio vardo. 
„Priežaismiu” į šias rungty
nes yra parafas, gražuolių 
rinkimas, iškilmingi pietūs, 
kuriuose įteikiamos taurės g e 
riausiems šių metų žaidėjams. 
Jais yra pripažinti L.Coleman 
iš Cąlgary ir T. Grant iš Ha
miltono.

Rašant šias eilutes, baig
minio susitikimo dalyviai dar 
nebuvo žinomi, nors Vancou- 
veris laimėjo pirmą susitiki
mą prieš Calgary, o Ottawa 
padarė staigmeną, įveikdama 
Hamiltoną. Dar tos ko.r.an- 
dos susitiks atsigriebimo run
gtynėse, tad šio sk. vedėjas ir 
toliau palieka prie praeitos sa 
vaitės atžymėtų favoritų — 
Hamiltono ir Vancauverio ko 
mandy, duodamas laim jimą 
„ambicingrm” plieno pramo
nės miestui.

ORGANIZUOJASI 
SPORTINI YKAI 

LCNDONE
Malonu pranešti, kad ini

ciatorių būrelis Londone jau 
turėjo pasitarimą sportines 
organizacijos reikalu ir numa 
to šioje kolonijoje įsteigti 
sporto klubą. Vertėtų išsiju
dinti ir kitoms kolonijoms, 
kaip Winnipegas, Windsoras, 
Delhi, suorga .izuojant spor
tą mėgstantį jaunimą į sporio 
klubus.

IŠ VISUR
— Listono ir Clay kova 

atidėta bent iki gegužės mėn., 
kadangi Casius Clay buvo pa 
daryta operacija.

— Tokio olimpiados 800 
m ir 1500 m bėgimo nugalė

tojas P. Snell atsiekė naują 
pasaulio vienos mylios rekor
dą, sukoręs tą nuotolį per 3 
min. 54.1 sek.

— Toronto Argonauts tre 
neris N. Wirkowski atleistas 
iš savo pareigų. Spėjama, 
kad jo vietą užims P. Ivy.

— Anglijos futbolo lygoje 
pirmauja Manchester United, 
kuri po lėktuvo nelaimės prie 
Miuncheno, jau pergyveno 
krizę. Antroje vietoje eina 
Chelsea.

— JAV viršila A. Georgia 
des, su savo daliniu stovėda
mas Anglijoj, taip pamėgo 
futbolą, kad net išlaikė Ang
lijos futbolo teisėjų egzami
nus. JAV viršila, prieš atvyk
damas į Europą, nebuvo ma
tęs europietiško futbolo.

— Futbolo rungtynių pa
sekmės : Italija — Suomija 6 :
l, Vokarų Vokietija Berlyne 
lygiomis — 1:1 sužaidė su 
Švedija.

Lapkričio mėn. 28 d. Toron 
te rengiamos gubernatoriaus 
Grey taurės baigminės futbo
lo rungtynės, kurios kartu iš
sprendžia ir meisterio vardą. 
Mūsų manymu, į baigmę pa
teks Vancouveris ir Hamilto
nas, o pastarasis turėtų ant
rus metus iš eilės išlaikyti sa 
vo rankose ir pačią taurę.

— Kanados olimpiečiai, 
grįžę iš T okijo, džiaugiasi gra 
žiu priėmimu ir puikiai su
ruošta olimpijade. Ypač gy
ventojai svetimtaučių atžvil
giu buvę labai svetingi, kvies 
darni į savo namus tradicinės 
arbatos puodukui, pasikalbė
jimui.

— Rytinė Vokietija 129 
balsais prieš 96 priimta Į tarp 
tautinę lengvosios atletikos s- 
gą-
LIETUVIAI SPORTININ

KAI MELBOURNO IR 
ROMOS OLIMPIADOSE

Pavergtos Lietuvos sporti 
ninkai buvo pasižymėję Mel
bourne (Australijoje) 1956
m. ir Romos 1960 m. sporto 
olimpiadose. Pagal „Tiesos“ 
informacijas (spalio 6, ,nr. 
234) Melbourne olimpiadoje 
sidabro medalius — aišku, So 
vietų Sąjungos sportininkų 
vardu — laimėjo ėjikas A. 
Mikėnas, krepšininkai A. Lau 
ritėnas, S. Stonkus ir K. Pet
kevičius, bronzos medalį bu- 
vū‘ atsivežęs boksininkas R. 
Murauskas.

1960 m. Romos olimpiado
je sidabro medalius laimėjo 
irkluotojai Antanas Bagdana 
vičius ir Zigmas Jukna (tre
neriu buvo Rišardas Vaitke
vičius). Bronzos medalį bu
vo iškovojusi Birutė Zalagai- 
tytė - Kalėdienė (ieties meti 
me). Jau skelbta, kad šių me 
tų Tokio olimpiadoje dalyva
vo 17 sportininkų — lietu
vių, jų tarpe 11 irkluotojų. 
Helsinkio olimpiadoje (1952 

Nukelta į 0-ią psi.

PR. ALŠĖNAS

Du realistai
KRISTIJONAS DONELAITIS IR 

CHARLES DICKENS
2.
Sprendžiant būrų vargo ir skurdo proble

mą, savaime iškilo socialinės santvarkos 
klausimas. Piršosi atsakymas, kad baudžia
vinė santvarka — didelė socialinė neteisybė.

Tačiau Donelaitis tos problemos nespren
dė. Pasaulio santvarką jis priėmė tokią, ko
kia ji yra. Jis ramino būrus Dievo teisingu
mu : už savo nuodėmes ir nedorybes — ponai 
turėsią atkentėti pomirtiniame gyvenime. So
cialinė santvarka — esanti paties Dievo nu
statyta ir dėl to nereikią reikšti nepasitenki
nimo. Čia Donelaitis savo idėjine prasme, 
prilygo ne tik Dikensui, bet ir kitam anglui - 
- kūrėjui Shakespear’ui, kuris, Hamleto lūpo
mis, prieš stodamas į dvikovą, sako: „There 
is a special providence in the fall of a spar
row. There is divinity that shapes our ends". 

Gi ir Dikensas savo kūryboj — tik nepatai
somus piktadarius nubaudžia, o šykštuoliams 
- užkietėjėliams jis leidžia pasitaisyti.

Dikenso kenčiamieji — tikri vargo pelės. 
Nors pastogės, duonos neturi, bet jie vienas 
kitą myli, paskutiniu duonos kąsniu dalinasi. 
Bobas Krečetas („šykštuolyje Skrudže“) 
šventąjį Kūčių vakarą moka net tostą už savo

skriaudėją pakelti. (Plg. Donelaičio būrų numo,

verksmą dėl gerojo pono mirties, „kad net 
akys išpūti pradėjo“). . .

Tik vieno kito lūpomis — Dikensas pagrū
mojo skriaudėjams, bet grūmojimu — ir pa
sitenkina („Varpai“).

Dikensas neskelbia kovos kapitalizmui 
(nors jis gyveno ir kūrė labai didelės sociali
nės neteisybės laikmečiu). Susidariusią pra
rają tarp turtingo ir vargšo — jis stengėsi 
likviduoti krikščioniškomis filantropiškomis 
priemonėmis. Tie turtingieji — yra blogi ne 
dėl to, kad turtingi, bet kad jų širdys — su
stingusios. Kai širdys ims plakti — jie savo 
turtą nukreipsią geriems tikslams ir sušvel- 
nėsiąs socialinis klausimas.

Mūsiškis Donelaitis labai mylėjo, užjautė 
ir guodė vargstantį būrą — baudžiauninką, 
daug vietos jam skirdamas savoj kūryboj, o 
Dikensas — be galo mylėjo vaikus. Myli
miausi jo veikalų veikėjai — vaikai. Savo ro
manuose jis ypač nagrinėjo vaikų mokymo, 
auklėjimo, skurdaus jų būvio klausimus, lie
tė mokymo reikalus, elgesį su vaikais prie
glaudose, etc.

Jis (Dikensas), kaip ir Donelaitis, skaity
tojų širdis pasiekė per ašaras ir per juoką. Jo 
juokas — tai juokas paprastų žmonių, ku
riems nesvetimas nė vulgarumas ar perdėji
mas. Dėl to Dikenso veikėjai kartais virsta, 
tarytum, karikatūromis. Tai linksmas juokas, 
didelis juokas, koks skamba smuklėse, prie 
alaus stiklo. Dikensas nesijuokia iš savo vei
kėjų, bet drauge su jais kvatojasi. Tam vy
riškam, sveikam humorui netrūksta ir švel- 

užuojautos, rodomos rašytojo romanų 

veikėjams. Iš jo plaukia optimizmo banga, 
nes Dikensas juokiasi ne dėl piktumo, ne dėl 
pašaipos, bet dėl geraširdiškumo.

Donelaičio ir Dikenso kūrybos fonas — 
kitokie, nes vienas kūrė kaimo, o kitas — 
miesto aplinkumoj.

Donelaitis pastebėjo gamtos dinamiką, rit
mą, muzikalumą. Kiekviena atskira jo metų 
poemos dalis — prasideda pilnais gyvybės 
gamtoje vaizdais. Jis pagauna būdingas pa
vasario, vasaros, rudens ir žiemos gamtos žy
mes su visomis jų detalėmis.

Todėl savo „Metuose“ — Donelaitis duo
da grynai realistinio, natūralaus, neatskiria
mai su gamta suaugusio, būro tipą. Jo poe
mos veikėjai — ištisa būrų galerija. Jie tikri 
žmonės — su kūnu ir krauju, su prakaito 
kvapu, su visu 18 amžiaus baudžiauninko 
vulgarumu. Jų ir kalba — neišdailinta, kai
mietiška. Tai gyvoji žmonių kalba, suderinta 
su jų psichologija. Realistinėj plotmėj — tai 
nekenkia estetinei kūrinio vertei. Donelaitis 
nemėgo išidealizuotų, nenatūralių, susenti- 
mentalintų žmonių pavidalų. Jis visą savo gy
venimo ir kūrybos laiką — paliko ištikimas 
savo numylėtiems būrams, rodydamas savo 
kūryboj, ypač poemoje „Metuose” tokius, 
kokie jie iš tikrųjų yra.

O Dikensas — savo skaitytoją vedžiojo 
po siauras, purvinas miesto gatveles, kur smu
klėse plūdosi girti valkatos, kur girti vyrai ir 
moterys — tiesiog drybsojo purvyne. Tose 
nešvariose gatvelėse — pilna krautuvių su 
mažos vertės prekėmis, languose ir duryse 
— prikarta eilės prastų drabužių. Ant šio ny

kaus vaizdo — slinko Temzės rūkai, pro ku
riuos buvo matoma laivų stiebų giria, dauge
lio bažnyčių bokštai. „Olivere Tviste“ apie 
Londono prabangą, didelius parkus ir pui
kius namus — Dikensas nepasakoja, nes jam 
iš mažens buvo geriau pažįstami anie skur
dūs kvartalai ir jie buvo jo širdžiai artimes
ni. . .

Tačiau Dikensas — daugiau miesto, kaip 
kaimo vaizduotojas. Gamtą jis aprašinėji ne 
skyrium nuo veikėjų, bet siauras Londono 
gatves ar liūliuojančius javų laukus — leido 
pro vieno ar kito asmens akis.

Kai Oliveras liūdi dėl panelės Rožės ligos, 
tai ir skaidrus saulės spindėjimas tampa ne
jaukus. Kai Saksą ima sąžinė kankinti — 
jam ir pakelės medžiai su krūmais neduoda 
ramybės, jį baugina, lyg gyvos būtybės. „Jo 
(Dikenso) mene nėra ribos tarp gyvų ir ne
gyvų daiktų — vilnys šneka, fabrikų mašinos 
ir traukiniai jaučia ir veikia, kaip gyvos bū
tybės“ (Didelius).

Pamatę žalius kalnelius, tankias girias, už
uodę kvepiantį kaimo orą, Dikenso žmonės, 
kaip ir mūsiškio Donelaičio, negali ramiai žiū 
rėti — juos pagauna entuziazmas, jie džiū
gauja. žodžiu, atsiranda lyrizmo.

Naudotasi: " Lietuvių Enciklopedija V. tomu, J. 
Ambrazevičiaus, J. Griniaus ir A. Vaičiulaičio Vi
suotinė Literatūros Istorija, Pr. Naujokaičio Lietuvių 
Istorija ir L. Pakalnio straipsniu „Didis pasaulis 
mažame Lietuvos kaime”, „Lietuvos Aidai“, Aust
ralijos liet, laikraštis Nr. 26.

Pr. AlSėnas.
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kultūria/e^&rcwika
ROMO VIESULO
MENO PARODA

atidaryta Clevelande, Gallery 
International, 132118 Supe
rior Avenue, lapkričio 22 d. 
ir tęsis iki gruodžio 19 die
nos. Be R. Viesulo, grafiko, 
parodoje dar dalyvaus skulp
torius ir keramikas Frans 
Wildenhain. Paroda bus ati
daryta antradienį - penktadie
nį g—g vai. ir šeštadienį - sek 
madienį 2—7 vai. vakaro. Pa 
rodai yra išleista programa -
- katalogas. Tautiečiai kviečia 
mi apsilankyti įdomioje paro
doje, nes Romas Viesulas, 
meno profesorius Filadelfijos 
universitete, yra daugelio žy 
niųjų premijų laim.tojas už 
nuostabųjį savo meną.

„LITHUANUS” 
NAUJA FORMA

Naujas ,,Lithuanus” nume 
ris, 1964 metų rudens, išėjo 
naujo formato, knyginio, 
kaip ir „Metmenys“. Šiame 
numeryje vyrauja Donelaitis
— ir tekstu ir iliustracijom, 
bet įdomūs ir kiti dalykai. 
Toks formatas geriau tinka 
bibliotekai ir patogesnis skai
tyti. Gražus numeris. Žurna
lo kaina metams 3 dol., atski
ro nr. 1 dol. Adresas: Lithua 
nūs, P. O. Box 9318. Chica
go, Illinois, 60690, USA.

VILNIAUS VALST. 
FILHARMONIJOJE

viešėjo Armėnijos valst. cho
ro kapela. Pirmą dieną armė
nai vargonams pritariant iš
pildė Haendelio ištraukas iš 
oratorijos „Messijas“, Bacho, 
Beethoveno ir Berliozo kūri
nius. Antrą dieną, simfoni
niam orkestrui pritariant iš
pildyti to paties Haendelio, 
Beethoveno, be to Verdi bei 
Schuberto kūriniai. Dalyva
vo ir armėnų scolistai. Iš Lie
tuvos gautomis žiniomis kon
certai vilniečių tarpe turėjo 
didelį pasisekimą. E.

BR. KVIKLYS GAVO 
PREMIJĄ

Klevelando gydytojų drau
gija kasmet skiria tūkstančio 
dolerių premiją už kokį nors 
kultūrinį lietuvišką darbą. Šie 
met jie premiją paskyrė Bro
niui Kvikliui už trijų tomų 
darbą ,,Mūsų Lietuva”. Br. 
Kviklys yra nenuilstantis 
spaudos, darbuotojas, o jo 
„Mūsų Lietuva“, kurią lei
džia Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla, yra didelis darbas. 
Sveikiname!

• Malvina Meškauskienė pa
ruošė disertaciją ekonomikos 
mokslų kandidato laipsniui 
jgyti tema: „Ekonominė Lie
tuvos padėtis pasaulinio karo 
išvakarėse (1900 — 1913 m. 
m.)“.

LIETUVOS GENOCIDUI
LIUDYTI

Lietuvos laisvės knygnešiai 
ruošiasi išleisti albumą, ku
riam jau surinkta daug me
džiagos. Albumas numato
mas platinti kitataučių tarpe. 
Geras ir remtinas sumany
mas. Knygnešiams pirminin
kauja L. Prapuolenis.
LIETUVIAI PASAULINĖ

JE PARODOJE
New Yorke 1964 metais — 
specialus leidinys, 28 pusla
piai laikraščio formato, vien 
fotografijų ir vaizdų, kuriais 
vaizduojama Lietuviųų diena 
Leidinyje apie 200 atvaizdų. 
Leidinys gaunamas adresu: 
Salomėja Nafkeliūnaitė, 200 
Highland Blvd. Apt. 3C, Bro
oklyn, N. Y., 11207: Leidinio 
kaina 1.15 dol.

MUZIKAS VYTAUTAS 
MARIJOŠIUS,

Hartt College of Music profe 
sorius, per 15 metų išsikovo
jo jau pirmaeilį dirigento var 
dą ir ne tiktai yra kolegijos 
simfoninio orkestro ir choro 
dirigentas, bet ir visos tos rū
šies muzikos planuotojas. Jis 
pastoviai diriguoja tris orkest 
rus, kurių tai^e ir Hartfordo 
simfoninis orkestras, kurio 
koncertai yra ypač reikšmin
gi-

BALTŲ DRAUGIJOS 
VOKIETIJOJE

gen. sekretoriui Adam Grun- 
baum’ui š. m. lapkričio 14 d. 
sukako 60 m. amžiaus. Jis 
yra gimęs 1904 m. Kaukaze, 
1923 m. Estijoje baigė gim
naziją ir 1927 m. Dorpate tei 
šių takultetą.

Daugiausia sukaktuvininko 
iniciatyva prieš 9 metus buvo 
įsteigta Baltų Draugija — jos 
gen. sekretoriaus pareigas jis 
eina be pertraukos. Šioji dr- 
ja per savo parengimus įvai
riuose Vak. Vokietijos mies
tuose yra atlikusi žymų dar
bą, supažindindama vokiečių 
visuomenę su pabaltiečių kul
tūra ir jų aktualiomis proble
momis. Grunbaum yra žy
miai prisidėjęs, tebeskatinda- 
mas glaudesnius ryšius tarp 
pabaltiečių Vokietijoje ir, 
tarp pabaltiečių bei vokiečių 
tautos. Lapkričio 14 d. Mun- 
chene įvyko sukaktuvininko 
pagerbimas. E.

TIKITE, AR NE?
Vienu balsu daugiau buvo 

išrinktas John Q. Adams pre 
zidentu.

Vienu balsu daugiau buvo 
išrinktas Thomas Jefferson 
prezidentu.

Vienu balsu daugiau bu
vo padarytos valstijomis: 
Kalifornija, Washington, Ore

ROMUALDO BUKAUSKO 
PARODA CENTRE D’ART

Montrealio mieste per pa
staruosius metus kultūriniams 
parengimams statomi ne tik
tai nauji pastatai, bet skiria
mas dėmesys, kokio ligi šiol 
nematėme. Tai vadinamos ka 
nadiečių prancūzų tyliosios re 
voliucijos arba, kaip jie daž
nai patys vadina šį reiškinį, 
prancūziškojo atgimimo pa
dariniai. Apie minimos revo
liucijos tylųjį pobūdį arba ir 
apie patį atgimimą galima tu 
rėti įvairių nuomonių, bet vie 
no nuneigti negalima — bur
mistras Jean Drapeau šiam 
mieste per kelis metus nuvei
kė daugiau, nei keliolika bur
mistrų per ištisus dešimtme
čius. \pačiai populiarinda
mas meną ir remdamas kultu 
rinius pasireiškimus. Vienas 
lokių akivaizdžių pavyzdžių 
tai ant Mount Royal kalno, bu 
vusios policijos stoties patal
pose, įruoštas Centre d’Art. 
Čia speciali komisija, sudary
ta burmistro iniciatyva, at
rinkusi iš daugelio Montrea- 
lio dailininkų tarpo kviesti
nuosius, jiems skiria tris sa
vaites laiko parodyti rinkti
nei Montrealio visuomenei sa 
vo dailės kūrinius. Dažniau
siai tokios parodos sutelkdavo 
du, tris dailininkus. Tik ne
daugeliui duodama proga vie 
nam išstatyti darbus. Tokį 
ypatingą pakvietimą tačiau 
gavo ir Romualdas Bukaus
kas, kurio 39 kūriniai jau tre 

gon, Texas ir Idaho.
Vienu balsu daugiau buvo 

nubalsuota nukirsti Anglijos 
karaliui Charles I galvą.

Vienu balsu daugiau buvo 
išrinktas Oliver Cromwell.

Vienu balsu daugiau 1875 
m. Prancūzija buvo paskelb
ta respublika ir panaikinta 
1940.

Vienu balsu daugiau Jur
gis I buvo pasodintas į sostą.

Vienu balsu daugiau buvo 
įvestas karinis surašymas 
1941 m.

čia savaitė pasitinka žiūrovus 
šio seno ir romantičko mūri
nio namo viduje. Parodos ati 
darymo proga matėme dauge 
lį ir mūsų šviesuomenės. Tai 
malonus reiškinys. Džiugi
nantis, nes, savaime supranta 
ma, kad Romualdas Bukaus
kas šia paroda išgarsins lietu
vių vardą labiau, negu šimtai 
memorandumų ar balių. Tiki
mės tačiau, kad ne vien dėl 
to. mūsų žmonės apsilankė, 
bet ir todėl, kad pradeda iš 
lėto (taigi, lietuviškai!) apsi
prasti su kitaip, negu spalvo
tose atvirutėse, vaizduojamu 
pasauliu. Kad pradeda moky 
tis žiūrėti į mūsų laikų dailę, 
ne kaip į neišsprendžiamų mįs 
lių raizgynes, bet kaip į ki
to k i ų dailininkų kitokį, 
tačiau lygiai kūrybinga ir įdo 
mų, pasisakymą. Pamiršę vi
sus pigius anekdotus apie asi
lo uodegas bei rūkšteliškus 
nušnekėjimus a'pie meno išsi
gimimą (beje, čia mūsų pa
triotinio kulto atstovui entu
ziastingai pritartų ir Stalinas, 
žr Hitleris, bei kiti panašūs 
menų rikiuotojai), mūsų žmo 
nės gal gi, iš tiesų, ima įsiri
kiuoti į kultūringų žiūrovų ei 
les, ima atverti ausis ir akis 
kritikai ir menui, kurių dės
niai niekuo nesiskiria nuo ci-
vilizacijos pradžios iki šių lai
kų.

Ir šiandien dailininkui ly
giai galioja griežti kompozici 
jos reikalavimai, spalvų deri
niai, piešinio precizija, di
mensijų pasirinkimas ir t. t. 
ir t. t. Svarbiausia tačiau — 
ir šiandien kiekvieno meninin 
ko kūryba vertinama tuo pat 
kūrybos mąstu (nesvarbu ar 
jis piešia gubas ar abstrakčią 
kompoziciją, nes pasirinktas 
siužetas niekad nenulėmė kū
rinio vertės), kaip visais lai
kais, būtent, kiek jo kury 
boj yra meninės tie
sos. Meninė tiesa gi yra kū
rėjo sugebėjimas savo braižu 
perduoti žiūrovui savaip išgy 
ventą tikrovę. Savo, ir savo 
vieno tikrovę. Kad Bukaus
kas mato kitaip miestus, gam 
tos apsireiškimus, žmoniškuo
sius pergyvenimus labai aki
vaizdu. Jis mato juos kitaip, 
nes tiktai taip atkurtam pavi
dale yra nutapyta ir jo gyve
nimo dalis. Jis mato kitaip, 
nes jis nenori nupaišyti 
daiktą, jis nori sukurti savo 
daiktą. Savo tiltus. Savo 
vakarą. Savo miestus ir na
mus. Savo katedrą. Savo lap
kritį. Savo nuotaiką ir savo 
jausmus. Savo pasaulį. 
O tokiam savo pasauliui jis 
tik vienas gali atrinkti for
mas, linijas, spalvas. Tiesa, 
ta jo kalba yra dažnam taip 
asmeniška, kad nebegali sek
ti dailininko, tartum, tasai 
kalbėtų niekad negirdėtais žo 
džiais ir sakiniais. O tačiau 
toji kalba yra ir visiems bend 
ra. Tiktai reikia noro ir mei
lės jon įsiklausyti. Noro ir

^Trljos

VEDA D R. GUMBAS

NENOROMIS 
KRĖTĖ JUOKUS

Juokus krėsti — neleng
vas uždavinys. Tą geriausiai 
žino visi, kas bando juokus 
krėsti. Bet tūlas anglų darbi
ninkas ne dėl pokštų krėtimo, 
bet tikrai turėjo garsaus ang
lų politiko, Winstono Chur- 
chillio, ir vardą ir pavardę. 
Ir tas jam sudarė didelių ne- 
malonomų. Kai tiktai jam tek 
davo pasakyti savo vardą ir 
pavardę, visi pradėdavo kva
totis; net jo tikroji žmona, 
yiirmą kartą išgirdusi jo var
dą ir pavardę, jam juokdama 
si atkirto:

— Na, vyreli, tu pokštus 
kreti... Nenori net pasakyti 
tikros savo pavardės...

O tūlas fabriko direktorius, 
kurio įmonėje jis norėjo gau
ti darbo, jam atsakė:

— Čia fabrikas, ne lordų rū 
mai, kad aš Winstonui Chur- 
chilliui duočiau darbo. . .

meilės suprasti kitą žmogų. 
Kitą, bet ir savo laikmečio 
bendrakeleivį. Svetimą, bet ir 
be galo artimą. Visus mus ri
ša, pagaliau, tie patys jaus
mai, išgyvenimai, patyrimai. 
Visus mus supa toji pati ap
linka.

Romualdas Bukauskas nė
ra manieringas dailininkas. 
Jis nesislepia už beprasmio li
nijų ir spalvų žaismo, kaip 
dažnas nūdienio meno nesu- 
pratėlis įtarinėja. Bukausko 
ta-pyba yra disciplinų o- 
t a, tapybos dėsniams nuolat 
paklususi kūryba. Galima būtų 
jam net prikišti kaip tiktai 
perdaug griežtą kompozi
cinę discipliną. Bukausko 
spalviniai sprendimai yra pe
dantiškai išieškoti. Beveik 
auksakalio kruopštumu. Jo 
monotipai — šiltesni ir turtin 
gesni už aliejinius darbus; jie 
irgi niekur nerodo atsitiktinu 
mo arba nerūpestingumo žen 
klų. Iš tiesų, pasakyti, kad 
Bukauskas tėra padaręs pa
žangą, būtų be galo banalu. 
Bukauskas y r a daili
ninkas. O didesnio pripa
žinimo kūrėjui neįmanoma 
duoti. Todėl ši neeilinė paro
da, tokiom neeilinėm aplinky 
bėm ir neeilinėj galerijoj yra 
viena tokių šviesių dienų jau
no dailininko gyvenime, ku
rių žmogus nepamiršti. Ne 
tiktai nepamiršti, bet jų švie
soj gali augti ir bręsti. Ir 
mes, kurie tikime kūryba, 
esam laimingi, kad galime va 
landėlę pabūti kartu toj švie
soj, nes tamsos visuomet aps
tu.

Henrikas Nagys.

IŠSIGANDO 
PRISIKĖLIMO

Kai Brežniovas nutrenkė 
Chruščiovą, sovietuose atgijo 
anekdotas, dėl kurio buvo nu 
kentėję keli žmonės.

Kai Nikita Chruščiovas, 
valydamas savo kulto vietą, iš 
metė iš Raudonosios aikštės 
mauzoliejaus Stalino lavoną, 
susidūrė su klausimu, kur jį 
dėti. Jam šovė1 mintis: gal pri 
ims kuri nors valstybė. Bet nė 
viena valstybė Stalino lavono 
nepriėmė. Tiktai Izraelis suti 
ko priimti. Bet Nikitai tuojau 
kilo abejonė ir galų gale jis 
nusprendė:

— Ne, Izraeliui Stalino la
vono neatiduosiu, nes Izraely 
je... įvyksta prisikėlimų... — 
Chruščiovas svarstė: geriau 
čia, Maskvoje, turėti neramu 
mą, negu rizikuoti Stalino pri 
sikėlimu, ir Stalina pakišo 
Kremliaus patvorin.

KAČIŲ MAIŠAS
Dabar, kai Brežniovas atsi

stojo Nikitos vieton, pačiam 
Brežniovui kilo klausimas: 
kur padėti Chruščiovą? Kosy 
ginas, praktiškas žmogus, tuo 
jau nusprendė:

— Padėkime jį į sovietinių 
veteranų bendrabutį. Jis gi, 
Nikita, jį įsteigė, tegul juo ir 
pasinaudos...

— Bet, draugas, ten gi jo 
sukišti Molotovas, Kagano- 
vičius, Vorošilovas... Taigi 
bus tikras kačių maišas...

— Kačių maišas, draugas 
sakai? Na, geriau tegul bus 
kačių maišas, negu prisikėli
mas, kaip Nikita bijoję...

NEPASISEKIMAS
Humoristas ilgai puoselė

jo humoro mintį, bet netikė
tai mirė. . . ir ilgai puoselėtas 
humoras nepasiekė žmonių 
ausų. . .

ĮKVĖPIMO ŠALTINIS
Kai E. Hemingvėjus su

žinojo, kad jam už romaną 
„Senis ir jūra“ paskirta No
belio premija, jis juokdama
sis pasakė draugams:

— Ilgus metus rašiau ro
maną „Anoje pusėje upės, 
medžių pavėsyje”, kurį kriti 
kai atmetė. Tada buvau nuta 
ręs daugiau niekados nebera- 
šyti nė eilutės. Bet po kele- 
rių metų, kai kišenėje nebe
liko nė cento, gana greitai pa 
rašiau nedidelį romaną „Senis 
ir jūra'. Nuo to laiko aš daž 
nai klausiu savęs: „Ar pini
gų trūkumas nėra pats ge
riausias rašytojo įkvėpimo šal 
tinis?”

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
10.
— Poezija žūsta, štai kas! —: karščiavosi Liucijus. — 

Kur laisvė?! Noriu — rašau apie šunį, staugiantį naktimis, 
noriu — apie motiną, suklupusią po kryžiumi! Kur idėja? — 
paklaus, šuo tik kapitalizmo priespaudoj staugė, dabar ne
staugia; motinos per naktis knygas skaito, šviečiasi... Ger 
kim!

— Viskas niekai — ir poezija, ir moterys! — burbtelė 
jc Bliūdžius. — Dainuokim!

— Man mama pasakė jau,
Kad graži mergaitė aš... —

pradėjo Liucijus.
Nepastebėtas kambarin įslinko Jonas.
— Sveiki, giesmininkai! — pasveikino.
— Mokslų kankinys! — riktelėjo Liucijus. — Pavilgyk 

savo sukempėjusią sielą ir gerklę!
— Mačiau, mačiau! . . — kiknojo Bliūdžius. — Sėdi su 

Stase auditorijoj, aiškina kažką, o rankutė taip ir apsivijus 
apie taliją. Virstelėjau duris — jis kaip nudegęs šmurkšt 
ranką atgali ..i Ėhė, katinėli! . k

Jonas, nežinodamas, kaip atsikirsti, iš padilbių apžiūrinė
jo trijulę.

— Juk meluoji, Mikai, a?
Bliūdžius pavadintas Miku, pakreipė galvą ir piktai 

trenkė:
— Niekas nekaltas, jei tu kvailys! Reikia be ceremo

nijų.
— Turi būti individualus priėjimas, — mokė Laurinai

tis.
— Jonas — geras berniukas, ko užsipuolė!! . . — gynė 

Liucijus ir įbruko Jonui į rankas taurę. Privertė išgerti tris 
be eilės.

Jonas apgirto. Liucijus, išsikėtojęs fotelyje, garsiai im
provizavo :

Aš glamonėsiu jos krūtinę,
švelniu žodžiu ji man šnabždės.

Nebe pirma, ne paskutinė, 
O ryt — ją kitas glamonės.

— Kaip, Jonai, Stasės krūtinė? — pasiteiravo Liucijus 
lyg apie savo naują kaklaraištį.

— Ir ko jūs prikibot?! — šaltai atsakė Jonas.
— Gera? — neatleido Liucijus.
Jonas nesusivaldydamas trenkė kumščiu į stalą. Visi 

sužiuro. Jonas tylėdamas žengė prie Liucijaus:
— Dar vieną kartą. . . Vieninteli kartą pakartok. . . 

Snukį sumalsiu! . .
— Nevaizduok nekaltybės. . . — numurkė Liucijus.
— Jos visos — pa-pras-tu-tės, — mėgaudamasis šio žo

džio skambesiu, vedė Bliūdžius. — Prancūzijoj nors atvirai: 
ant kiekvienos gatvės kampo — viešieji namai vyrams ir mo
terims. Pas mus eilėraštėliais viską dangsto.

— Daug tu išmanai apie Prancūziją, šunskumpi! — nu
traukė Bliūdžiu Jonas. — Mado! Girdėjai tokį vardą?! Ma
cio — tai Prancūzija, tai muzika, meilė! . . — Pamatęs pašai
pius draugų žvilgsnius, jis susiraukė ir nutilo.

— Tu — idealistas, — pareiškė Bliūdžius, pakeldamas 
pustuštę taurę. — Bonkelės jau tuščios. . . Vaišink, Jonai!

Jonas tuojau ptrablaivėjo:
— Stipendiją baigiau.
— Nenusimink, poryt vėl gausim!
Jonas išvertė kišenes ir numetė ant stalo penkiolika rub

lių — visą savo turtą.
— Aš vaišinu! — atsiliepė Liucijus.
— Valio! . . — plojo Laurinaitis ir Bliūdžius.
Liucijus ištraukė iš palovės lagaminą. Po baltiniais, 

kamputėlyje gulėjo dvi šimtinės — motinos atsiųsti pinigai.
— Žygiuojam į restoraną! Pasirodysim reikiamoj aukš

tumoj — kaip liūtai! Man reikia erdvės! — komandavo Liu
cijus.

•Laurinaitis ir Bliūdžius į restoraną eiti nesutiko.
Jonas ir Liucijus iškrypavo vieni.
Restorane džazas grojo lietuviškų dainų popuri. Už ap

valių stalelių sėdėjo vėlyvi restorano lankytojai ir tyliai kal
bėjosi. Tik keletas įsilinksminusių vyrukų dainavo „Valka
tą”, bet nė vienas, matyt, nežinojo žodžių, todėl leliodami 
traukė kažką visiškai nepanašaus į indų dainą.

Liucijus aiškino Jonui:

— Ar čia džazas?!. „Siuntė mane močiutė...“ — tai kaž 
koks nesusipratimas. . . Ot, Kaune dar galima rasti džazelį... 
Kad užplėš vakarietišką, sustoję kad riktels: „Afrika!.. Ir vėl 
traukia.

Jonas įraudęs bambėjo:
— Varnas tu, Liucijau. . . Tikras kar-rkiantis varnas! . .
— Ar žinai, kaip prie komunizmo gyvens studentai? — 

Liucijus, matyt, labai norėjo plepėti, todėl nieko nelaukda
mas prade pasakoti: — Prašau, vaizdas: guli studentas ben
drabutyje ant lovos, su batais, su visais savo drabužėliais. 
Televizorius jam po ranka, kranas alui — pasukai ir teka. 
Už durų stovi du profesoriai, ginčijasi, kuriam pirmiau įeiti, 
trečias sėdi nuleidęs galvą... Pagaliau vienas įeina ir, malo
niausiai atsiprašinėdamas, klausia: „Gal, draugas studentas 
teiksitės laikyti įskaitą?..”

Studentas pamoja ranka, girdi, gerai. Profesorius duo
da vieną klausimą, kitą. Studentas nežino. Nusižiovauja jis 
ir pareiškia profesoriui: „Ateisit kitą kartą. Nėra nuotaikos 
atsakinėti“.

Už durų sėdintis profesorius pakelia galvą ir klausia iš
ėjusio kolebos: „Pavarė?...” — „Pavarė...“ — atsidūsta šis.

Prie gretimo staliuko nusijuokė moteriškas balsas. Jo
nas neatkreipė dėmesio. Jam taip pat užėjo ypatingas noras 
išsikalbėti.

— Tu, Liucia, galvoji, jog aš gerai darau, kad geriu? 
Ne negerai. . . Tu paklausi — kodėl negerai? O todėl, kad 
būsiu girtas. Kai baigsiu institutą — ir tada negersiu. Dirb
ti reikia. Kai baigsiu aspirantūrą, tu atvažiuosi pas mane. 
Gyvensiu mokslininkų namuose, puotą iškelsiu, nes myliu 
tave. . .

Liucijus beveik nesiklausė Jono. Jis stebėjo prie greti
mo stalelio sėdinčią moterį.

— Puotą?.. — nusijuokė lyg pabudęs. — Ar tau negė
da sėdėti Vilniuje, kai provincija laukia ir nesulaukia specia
listų? — ironizavo Liucijus. — Išgrūs į Balbieriškį ar Mi- 
šiurkę — galėsi puotauti.

— Aš viską suprantu. Aš dar visai negirtas, — aiškino
si Jonas. — Tu nesišaipyk. Aš žinau, kad reikia į kaimą va
žiuoti. Taip. Bet ne kiekvienas juk sugeba dirbti mokslinį 
darbą. . . Tai, broleli, ne Balbieriškis ir ne Mišiurkė! . .

Bus daugiau.
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MOW
LAC SYLVERE VASAR

VIETĖS SAVININKŲ 
komitetas yra gavęs šalia 
Montrealio KLB stovyklos ne 
mažą sklypą žemės, kur nu
mato įrengti sporto centrą, sa 
lę etc.

Lėšų sukėlimui komitetas 
š. m. gruodžio mėn. 5 d., šeš
tadienį, 8 vai. 30 min. Impe
rial salėje, 9480 Notre Dame 
Street East, Montrealyje ruo 
šia didelį šokių vakarą. Įėji
mas $ 3.00 įskaitant ,,coc
ktail*. Geras orkestras, progra 
moję artistas M. C. Roland 
Montreuil ir kt.

Visi, kurie gali, ypač tu
rintieji vasarnamius prie to 
ežero, kviečiami šokiuose da
lyvauti.

Taip pat ta pačia proga pra 
šomi visi sklypų savininkai at 
siimti iš P. Ručinsko nario re 
gistracijos korteles į Lac Syl- 
vere savininkų Dr-ją ir įmo
kėti už 1964 m. po $6 nario 
mokesčio. Pr. R.
INŽ. A. PUSARAUSKAS, 

pavestas Jungtinių Tautų Or
ganizacijos ištirti tarptauti
nio susisiekimo ekonomijos 
klausimus, apvažinėjęs Afri 
kos ir Europos valstybes, da
bar yra sustojęs New Yorke, 
kuris jį nori pas save pasilik
ti, praėjusį savaitgalį lankėsi 
Montrealyje ir dalyvavo dail. 
R. Bukausko su Ponia 10 me 
tų sukaktuvių parengime, bet 
jau vėl sugrįžo į New Yorką. 
A. Pusarauskas yra patyręs 
daug nauja Afrikoje, apie ku 
rią NL skaitytojams žada pa
rašyti.
• K. Barteška ruošia spau
dai pirmąją savo eilėtaščių 
knygą.

KANADOS SOSTINĖ OTTA WA
(REAL

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

vyrų choras lapkričio 28 d. 
ruošia didelį koncertą - balių, 
kuriam bilietai jau išparduoti.

— Bažnyčios komiteto su
sirinkimas šio mėn. 27 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. kle
bonijoje.

NMP SESERŲ 
VIENUOLIŲ 

bazaras šiemet buvo gausus 
įvairiais fantais, kurie pigiai 
buvo parduodami. Veikė vi
sokį žaidimai ir labai geras bu 
fetas, kuriame galima buvo 
skaniai pasivaišinti.

— Numatomas, mergaičių 
savaitgalio susikaupimas 
prieš Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventę, gruodžio 5—6 
d. Norinčios dalyvauti regis
truojasi pas seseles.
® Elektrikas p. Gurčinas da 
bar daug dirba madon įeinan
čio namų elektra apšildymo 
darbų - motelių, hotelių ir ki
tų gyvenamų namų.

MONTREALIEČIAI 
KALIFORNIJOJE

Alfonsas ir Barbora Šimo- 
nėliai, prieš keletą mėnesių at 
vykę iš Montreal, Kanada, ir 
gyvenantys pas Kazį ir Stasę 
Gricius, Santa Monica, Cali- 
fornija., galutinai apsispren
dė pasilikti Los Angeles. Be 
to, Šimonėlis, A. Jocas ir A. 
Budriūnas įkūrė statybos b- 
vę ir pradėjo statyti ultra mo 
derniškus penkių butų na
mus.

Films USA — JAV infor
macija apie Amerikos filmus. 
Patiektas visas jų sąrašas.

Margutis 1964 metų spalio 
mėnesio. Įdomus turinys; 
Apie Hamleto vertimą, ilius
tracijos Mikšio ir tt.

CALGARY, ALBERTA

KULTŪRINĖ KRON. ..
BUSIMOJI DAINŲ ŠVEN

TĖ PAVERGIMO
Kitais metais, kai bus mini

mos Lietuvos pavergimo 25- 
sios metinės, net tris dienas 
vyks jubiliejinė dainų šventė. 
Tai šventei ruošiamasi nuo 
1962 m. Spalio mėn. 27—28 
d. d. Vilniuje įvykusiame pa
sitarime kalbėta apie tos šven 
tės pobūdį. Tikimasi, kad 
šventėje dalyvaus tūkstančiai 
saviveiklininkų. Pvz. Kauno 
miesto kultūros skyriaus ve
dėjas L. Morozov nurodė, 
kad šventei ruošiasi 27,000 
kauniečių saviveiklininkų. Ra 
jonuose ruošiamos paskiros 
šventės, tačiau čia jau susidu 
riama su spragomis. Pvz. Ma
rijampolės (Kapsuko) rajo
no šventėje tedalyvavo vos 
220 dainininkų.

Pasitarime nusiskundė rėži 
minio min. pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė, lietu 
viai kompozitoriai dar per 
mažai sukūrę ,,skambių masi
nių dainų” ir ypač tokių, ku
rias galėtų dainuoti visa Lie
tuva. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Bronius K. Balutis” — 

Lietuvos respublikos nepap
rasto pasiuntinio ir įgalioto 
ministro Didžiojoj Britanijoj 
amžiaus 75 metų sukakties mi 
nėjime, 1955 m. kovo 14 d. 
New Yorke Vinco Rastenio 
pasakyta kalba. Išleido J. Ba- 
chunas, Tabor Farm, Sodus, 
Mich., USA.

„Moteris“ 1964 metų rug
sėjo - spalio mėnesių. Gražiai 
išleistas, puikiai iliustruotas 
numeris. Adresas: 57 Sylvan 
Ave., Toronto, Ont., Canada.

Vikt. Šauklys. „Aušros 
Vartai“. II-ją laidą išleido V 
KL Sąjunga. 1964 m. spalio 
4 d. Mecenatas kpt. Jonas 
Balčiūnas. Kaina 25 et. Lei
dinys gaunamas pas vilnie
čius.

„Šaltinis” 1964 m. spalio 
mėn. Nr. 5(18). Meeinė kai
na 2 dol., adresas The Ovai, 
Hackney Rd., London, E. 2, 
England.
• Lietuvoje neseniai išleista 
Čikagoje gyvenančios S. To- 
marienės pasakų knyga

| M. MAČIUKAS |
t VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

(
SIUVĖJAS I

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. Y
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. S

79 ir 81 St. Zotique St. E. x
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, |

I
 BALTIC WOODWORK CO. I

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- | 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. 8K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS. |Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. ?
Montreal, P. Q. - Tel. DO 6-3884. |

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

LAPKRIČIO 23 D. MINĖJ1 MAS, PAMALDOS, 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio mėn. 29 d., sek
madienį, Arkivyskupijos Rū
mų salėje įvyks Lapkričio 23 
d. paminėjimas. Kalbės ats. 
pik. Itn. Makulavičius. Prieš 
minėjimą 12 vai. bus pamal
dos, kurias atlaikys ir pasa
kys pritaikintą pamokslą kun. 
dr. V. Skilandžiūnas.

Po pamaldų ir minėjimo 
įvyks metinis Apylinkės na
rių susirinkimas; bus renka
ma apylinkės valdyba ir revi
zijos komisija.

Susirinkimui pasibaigus, 
ruošiamos suneštinės vaišės - 
kavutė. Visi vietos ir tolimes
nių apylinkių lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti.

Šios apylinkės ribose solida 
rūmo moKestį sumoka vid. 
apie 75% dirbančiųjų. Už 
šiuos metus priklausantis 
Krašto V-bai įnašas sumoje

24 dol. jau išsiųstas.
Tautos Fondui šios apylin

kės ribose metų pradžioje bu 
vo surinkta ir išsiųsta $76.

Vasario 16 d. gimnazijai pa 
remti (būrelio vadovė p. Bal- 
sevičienė, iki metų galo tiki
masi surinkti $90.

Baltų Federacijos Centro 
V-ba iš Toronto turėjo pasita 
rimą su vietos pabaltiečių pir
mininkais Ottawoje. Aptarta 
bendros pabaltiečių veiklos bū 
dai ir galimybės, sudarytas 
glaudesnis ryšys. Lietuvius 
Centro V-boj atstovauja p. 
Simanavičius.

Lietuvių Fondo Įgaliotinis 
Ottawos apylinkei, kviečia 
mielus tautiečius įsijungti į 
Fondo narių eiles, įnesant 
vienkartinį ar dalimis įnašą. 
Įgaliotinis tuo reikalu atliks 
visus patarnavimus.

PAGERBTI
Beiseker: Šiame miestely

je apie 50 mylių į šiaurės ry
tus nuo Calgary lapkričio 7 
d. įvyko pokylis pagerbti p. ir 
p. Bielčių, kuris, išdirbęs 35 
metus, išėjo į pensiją. P. Biel 
čius dirbo Canadian Pacific 
geležinkelio kompanijoje ir 
buvo įsidirbęs jau Formano 
vietą.

Pokylio dalyviai buvo miš
rių tautybių, kuo ne visį for- 
manai ar stotelių viršininkai. 
Nuotaika buvo linksma ir 
draugiška. Abu ponai Biel- 
čiai buvo apdovanoti gražio
mis ir vertingomis dovano
mis.

Bielčiai turi nuosavą namą 
Calgaryje ir tenai jau apsigy
veno. Geriausios sėkmės leisti 
poilsio dienas.

Pobūvyje iš lietuvių daly-

LIETUVIAI
vavo p. ir P. S. Sinkevičiai, 
p. p. A. Kučinskai, p. p. V. 
Babušiai ir B-nės Vald. pir. 
su ponia A. P. Nevadai.

Apie Calgary dirba nema
žai senos kartos lietuvių prie 
C. P. R. geležinkelio ir kuo 
ne visi esą formanai, bet visi 
jau sulaukę senatvės ir, žino
ma, pensijos. šiais ateinan
čiais metais, kaip girdėti, iš
eina į pensiją S. Sinkevičius, 
J. Grigas, J. Balsaitis ir A. 
Kučinskas, buvęs uolus ir 
veiklus visuomenininkas Cal- 
gariečių veikloje, bet prie esą 
mos padėties ir nesantaikos 
tautiečių tarpe, veikloje neda 
lyvauja.

Visi išvardinti turi nuosa
vus namus Calgaryje ir be 
abejo čia apsigyvens.

Koresp.

Skelbimas nr. 9. Nors mes esame įpratę manyti 
apie Jėzų kaip apie maloningą ra-

WINDSOR, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Bendruomenės narių meti
niame visuotiniame narių su
sirinkime išrinktoji Apylinkės 
Valdyba pareigomis pasiskirs 
tė sekančiai: Pirmininkas — 
Balys Balaišis, Vice-pirm. ku 
nigas kleb. Domininkas Leng 
vinas, Sekretorius — Petras 
Januška, iždininkė — Valė 
Tautkevičienė, parengimų va 
dovas — Vytautas Čiuprins- 
kas, kandidatais Pranas Kai
rys ir Albinas Tautkevičius.

Apylinkės Valdybos adre
sas: 444 Ford Blvd., Wind
sor - Riverside, Ont.

Revizijos Komisiją šiems 
metams sudaro: Edvardas Za 
torskis, Kazys Garbus ir Vy
tautas Barisas.

VYKSTA Į KRAŠTO 
TARYBOS 

SUVAŽIAVIMĄ
Į Krašto Valdybos šaukia

mą Krašto Tarybos III-čiąją 
sesiją, iš Winasoro dalyvaus 
Apylinkės Valdybos pirminin 
kas Balys Balaišis ir Krašto 
Tarybos nariai: Vytautas Ba
risas ir Petras Januška. Sesi
ja įvyks š. m. lapkričio mėn. 
28—29 d. d. Delbi, Ont. v. k.

UŽSIENIO MOKSLININ
KAI VILNIUJE JIEŠKO 

MOKSLINĖS MEDŽIAGOS
Užsienio mokslininkai an

ksčiau vykdavo į Vilnių, jieš- 
kodami medžiagos universite
to rankraščių skyriuje. Uni
versitete yra lankęsi Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rytų Vo 
kietijos istorikai, filosofai, bi
bliografai. Pvz. lenkų moksli
ninkai rinko medžiagą apie 
kapitalizmo vystymąsi Radvi
lų valdose 19 amž. antroje pu 
sėje ar domėjosi filomatų 
—filaretų archyvu. Rytų Vo
kietijos prof. Georg Steiner 
rinko medžiagą apie profeso
rių Georg Forsterį. Su Vil
niaus universitetu palaiko ry
šius Lenkijos baltistai.

Pastaruoju metu Varšuvos 
universiteto doc. A. Urbanek 
susipažino su senąja išmirusią 
ja graptolitu fauna, gyvenu
sia prieš 400 — 440 milijonų 
metų, šios faunos raidą Lie
tuvoje ir Karaliaučiaus srity
je tyrinėja Vilniaus universi
teto doc. J. Paškevičius. Pa
gal „Tiesą“ (spalio 30, nr. 
255) jo darbai žinomi ir už 
Lietuvos ribų. Kita Varšuvos 
universiteto mokslininkė, doc.
J. Stasek susipažino su prof.
K. Bieliuko ir kitų geografų 
darbais. E..

PADĖKOS
Širdingiausiai dėkojame už 

suruoštą 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių staig
meną dukreliai Ritai, sūneliui 
Ronaldui ir daug pasidarba
vusiam Viktorui Lukošiui, 
taipgi ačiū visiems geriems 
prieteliams, kurie malonėjo 
jiems padėti.

Ačiū labai už malonius ju
biliejinius linkėjimus ir ver
tingas, brangias dovanas. Dė 
kojarne nuoširdžiai visiems 
dalyvavusiems už tokį skait
lingą atsilankymą.

Malonu mums buvo išgirs
ti' linkėjimai per telefoną iš 
Chicagos Navickų šeimos ir 
Mackeivičių. Didelį džiaugs
mą mums padarė mūsų gimi
naičiai P. V. Jančiai iš Ro- 
chesterio atvykdami į mūsų 
sukaktuves, labai, labai esa
me dėkingi už tai.

Nuoširdžiai ačiū visoms šei 
mininkėms už paruošimą ska
nių valgių, taipgi visiems pa
tarnavusiems prie stalų. Mū
sų padėka būtų nepilna kad 
nepaminėtume p. Yuškienės 
už taip puikiai išpuoštą sve
tainę, todėl širdingiausiai dė
kojame jai.

Šitas gyvenimo įvykis am
žinai pasiliks mūsų atminty
je. Jonas ir Elzbieta

Baršauskai.

Dievo 
karalystė

Tęsinys.
Apie Jehovos, paties Tvėrėjo 

asmenybę. Šventajame Rašte pa
sakyta, kad joks žmogus negali jį 
matyti ir išlikti gyvas. (2 Moz. 
33:20). Bet Jezuje žmonės matė 
apsireiškiantį garbingą Dievo po 
budį; ir kuomet pažadėtoje Dievo 
Karalystėje bus vykdomi teisingi 
Jo įstatymai, žmonės dar aiškiau 
pamatys Visagalinčiojo Dievo tei 
singumą, išmintį, meilę ir galybę, 
kurį per Jo Atstovą bus naudoja
ma jų amžinajam palaiminimui. 
Todėl su džiaugsmu žmonės pri
pažins Jėzų Dievo Atstovu, ir 
žiūrėdami į jį jie matys Dievo 
pribuvimą tarp jų.

MIKOLAS ATSISTOS
Danielio 12:1 randame dar ki

tą Jėzui pritaikintą titulą — „Mi
kolas”. Žodis Mikolas reiškia „ku 
ris kaip Dievas“, kitaip sakant, 
kuris veikia kaip Dievo Atstovas. 
Šitoje ypatingoje pranašystėje 
mes skaitome, kad kuomet „Mi
kolas atsistos“, pasekmėse „ateis 
priespaudos laikas, kokio nebuvo 
nuo to meto, kai tautos pradėjo 
būti“. Taigi šitas Jėzui duotasis 
titulas parodo, kad pirmutinis jo 
darbas bus išgriovimas šio pašau 
lio karalysčių ir prisirengimas pil
nai įsteigti žemėje teisingą tvar
ką.

mybės Kunigaikštį, vistiek ma
tyt, kad jo pavartojimas valdžios 
ir galybės prieš visokias pikteny
bes ir neteisingas įstaigas sukels 
pasaulyje priespaudą, ir tai tokį 
„priespaudos laiką, kokio nebu
vo nuo tautos prasidėjimo“. Mes 
jau dabar matom šitų naikinan
čių priespaudų prasidėjimą, nes 
priespaudos turėjo ateiti ant že
mės tautų šio amžiaus pabaigoj. 
Pranašystėje, kuri parašyta Iza- 
ijo 11:2-9, kur skaitome kad Jė
zus teis beturčius su teisybę, yra 
taip pat pasakyta, kad „savo lū
pų kvapu (jis) užmuš bedievį“.

Ir jam sunaikinus visą bedie
vystę ir visus piktadarius paga
liau bus įsteigta žemėje taika ir 
ramybė tarp žmonių: Kuomet 
bus pasiektas šitas laimės ir ge
ros valios stovis, kurs seks po su
naikinimo visų Dievo ir teisingu
mo priešų, Kristui karaliaujant— 
pagaliau bus sunaikinta net pati 
mirtis. (Kor. 15:26). Po to simbo 
line kalba pranašystėje pasaky
ta, kad įvairūs laukiniai ir nami
niai žvėrys gyvens ant žemės tai
kiai: „Tuomet vilkas gyvens su avi 
nėliu ir lūšis gulės su ožiuku..., ir 
mažas vaikas juos ganys“. — Iza 
ijo 11:6.

Bus daugiau.

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

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

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

Spring Valley, Illinois 61362
......l’M‘ 'X jg=-* JC "^t. — Ji 1-11 "-JČ3

SIUNTINIAI LIETUVON
IR KITUS USSR KRAŠTUS

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

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

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940. 
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5 JOE’S BUTCHERY & GROCERY | 

V 
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. X

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ f 
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. |

Tel. 525-89Z1

5 Lelioto Studio
PORTRETAI - VEDYBOS KRIKŠTYTOS 

SUKAK rUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

A. NOR KE LI UN AS |
Commisioner of the Superior Court of Montreal X 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

1
ME 7-6727 |

DE LUXE CLEANERS |
Sav. P. RUTKAUSKAS |

117—6th Avenue, Lachine.

I BELLAZZI-LAMY, INC |
X *X ' DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle $

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 3
£ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. £



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 19fi4. XI. 25. — Nr. 48(920)

DIDELĖ PUOTA!
Senovės lietuviai po dide

lių žygių, laimėjimų ruošda
vo dideles įdomias ir pras
mingas puotas. Ypač įdomiai 
jos praeidavo Lietuvos kuni
gaikščių, karalių dvaruose. 
Ten pjaudavo šimtus jaučių, 
briedžių, įvairiausių paukščių. 
Taip begirkšnodami alų, mi
dų vaišindavosi ištisas savai
tes.

Viena panašių puotų įvy-) 
ko Toronte lapkričio mėn. 14 
d pagerbiant lietuvių tautos 
dvasinių turtų — dainų—mu 
zikos puoselėtoją šiame kon
tinente, muz. Stasį Gailevičių 
jo 60 m. gimtadienio ir 35 me 
tų muzikinio darbo proga.

Prisirinko Prisikėlimo par. 
salėn per 320 lietuvių patrio
tų įvairiausių profesijų. Čia be 
skirtumu, be mandrybės, da
bar lygūs lietuviai. Atsilankė 
asmenų, kurie jubiliato asme
niškai nepažino. Jie visi atėjo 
lietuvių tautos garsinimo var
dan. Lietuvių muzika ir dai
nos skamba po šalis plačiau
sias. Pati daina ir gražiausia 
neskambės, tam reikia vado
vų, žmonių ir daug daug dar
bo, nemiegotų naktų.

Ypatingi dideli nuopelnai 
priklauso Stanislavui Gai- 
levičiui, kaip ,,Varpo“ choro 
vedėjui Jis iš įvairios medžią 
gos padarė gražiausį muzikos 
instrumentą — ,,Varpą“, ku
ris skamba per visus viešus 
pasirodymus ir lietuvių salėse 
ir įvairiausių tautybių ir ’pa
saulinio masto paisrodymuo- 
se. Lithuanian Songs skamba 
per radio, T. V. St. Gailevi- 
čius ir ,,Varpas" tai lietuvy
bės apaštalai be mažai esan
čių pavyzdžių. Patys choris
tai, daugumoj fizinio darbo, 
eina per savaitę po kelias va
landas repeticijoms, dalyvau
ja koncertuose, išvyksta į ki
tus kraštus su lietuviška dai
na ir dar patys moka mokes
čius į „Varpo“ kasą, kad lie
tuviškas choras išsilaikytų.

Maestro St. Gailevičius pir 
miau sunkiai dirbo batų fab
rike. Tai choristai, kad stip
resnis būtų chorvedys, sume
tė iš savo kišenių pragyveni
mui.

Kaž kas stebėtina, kai pa
galvoji. Tikra meilė dainai ir 
tautai. Tikrai turėtų iš ko pa
simokyti seni politikieriai.

St Gailevičius gavo daug 
sveikinimų, žodžiu ir raštu, do 
vanų ir lietuviškos širdies už 
jo dirbamą darbą.

„Varpo“ choro siela ir kū
nas—Jurgis Račys viską pui
kiai pravedė. J. Matulionis 
įdomiai peržvelgė St. Gaile- 
vičiaus darbus ir reikšmę.

Stalai lūžo valgiais, gėri
mais, kuriais rūpinosi O. In- 
drelienė ir Z. Pacevičienė.

SAULT ST. MARIE. ONTARIO
SUNKIOS

„Algoma“ plieno fabrikas 
ir ši° tabriko darbo unija, va-

Meninę programą išpildė 
mūsų jaunoji karta, mokslus 
baigusi Kanadoj, L. Šukytė, 
V. Žemelytė, V. Verikaitis ir 
choras ,.Varpas“ diriguoja
mas V. Verikaičio

Šioji puota Toronto lietu
vių vienybės simbolis.

Kur tikras reikalas, visų 
rankos ir širdys krūvoj.

Jonas Karka.
VISUOMENININKAS 

ST. JOKŪBAITIS, 
lapkričio 14 d. dalyvavo To
ronto ir apyl. metiniam libe
ralų susirinkime, kaip delega
tas Davenport - Davercourt 
liberalų rinkiminės apylinkės. 
Susirinkimas įvyko Toronte, 
King Edward hotelyje.

Išrinktas šios organizacijos 
naujas prezidentas adv. J. 
Pats. Dalyvavo apie 400 de
legatų ir svečių, kurių tarpe, 
Fin. min. W. Gordon, Pre
kybos min. M. Sharp, krašto 
apsaug. min. P. Hellyer, On
tario liberalų vadas A. Thom 
pson, parlamentaras Came
ron ir kt. Kalbą pasakė že
mės ūkio min. H. Hayes, ir 
stipriai pakritikavo dabartinį 
opozicijos vadą J. Diefenba- 
kerj, kuris daugiau žiūrįs į sa 
vo asmenines ambicijas, negu 
į šio krašto reikalus.

Lietuviai turėtų daugiau do 
mėtis ir dalyvauti tokiuose su 
sirinkimuose ir stebėti, kaip 
tvarkosi liberalų organizaci
ja. Be to, yra galimybė pla
čiau pažinti, šio meto val
džios, lietuviams draugiškus, 
asmenis užimančius ministerių 
vietas Ottawoje.

ETNINĖS SPAUDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 23-4 dienomis To
ronte įvyko etninės spaudos 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo Imigracijos ir Piliety
bės min. Rene Tremblay, pa
sakęs kalbą apie pilietybę, 
prekybos ir pram. min. Sha
rp, parlamento sekretorius 
Murno, sveikatos ir min. ats
tovai.

Suvažiavime dalyvavo mažu 
mų spaudos atstovai iš įvai
rių Kanados vietų. Valdžios 
dalyviai įdėmiai stebėjo dis
kusijas dvikalbiškumo klausi- 

Vyravo nuomonė, kad 
dvi kalbos ir 

kalbų 
reikia

daly- 
buvo

mu.
Kanadoje ne 
dvi kultūros, bet daug 
ir daug kultūrų, kurias 
suderinti.

Ont. min. Yaremko 
vavo bankete, ir jam
įteikta dovana už etninių gru 
pių paramą.

Buvo išrinkta nauja vado
vybė, kurį renkama rotaciniu 
būdu- Pirm, išrinktas winipe- 
gietis Dajack, vicepirm. F. 
Glogowski iš Toronto.

DERYBOS
dovaujant neseniai sudarytai 
3 asmenų tarpininkų komisi
jai, derasi dėl naujos darbo 
sutarties,- tačiau vis nesusita

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

mnTntrrKnTtttttTttrntttmtnunt*:?

‘ TAUPYK IR SKOLINKIS

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

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

lel. EM 4-1394,
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

Solictoi
Notaras.

EM 4-1305

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

Už depozitus ,.Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas ,,Parama“ ima 7% vieton 7 % %-

Už paskolas ir — morgiČius — 6% %, 
e’askolos mirties ir invalidumo atveru apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais r penktadieniais.

CANADA

Daugiau negu 720,000 asmenų tapo

Kanados Piliečiais
NUO 1947 METŲ, KADA ĮSIGALIOJO KANADOS PILIETYBĖS AKTAS. 
VIEN 1963 METAIS VIRŠ 69.000 ASMENŲ DAVĖ IŠTIKIMYBĖS PRIE
SAIKĄ IR TAPO PILNAIS KANADOS BEDRUOMENĖS NARIAIS.
ATVYKĖLIS, KURIS LEGALIAI BUVO ĮSILEISTAS Į KANADĄ MA
ŽIAUSIA PRIEŠ KETVERIUS METUS IR DEVYNIUS MĖNESIUS, TURI 
TEISĘ ČIA PAT PADUOTI PRAŠYMĄ KANADDS PILIETYBEI GAUTI. 
JEIGU JŪS ESATE VIENAS IŠ TOKIŲ, PRIIMKITE ŠĮ MALONŲ PA
KVIETIMĄ NIEKO NELAUKIANT ĮTEIKTI PRAŠYMĄ.

PASINAUDOKITE VISOMIS PILNO KANADOS BENDRUOMENĖS NA
RIO TEISĖMIS IR PRIVILEGIJOMIS:

• TEISE BALSUOTI

• TEISE DIRBTI VIEŠOJ ĮSTAIGOJ

• TEISE TURĖTI KANADOS PASĄ

• TEISE PILNAI DALYVAUTI KANADOS ATEITIES KŪRIME.

PILIETYBĖS PRAŠYMO BLANKUS JŪS GALITE GAUTI PAS PILIE
TYBĖS TARNAUTOJĄ. APYLINKĖS BEI APSKRITIES TEISMO ĮSTAI
GOJE AR PILIETYBĖS DEPARTAMENTE OTTAWOJE.

i ____
ria ir mieste vis sklinda gan
dai apie galimą streiką. Kal
bama, kad darbo unija jau tu 
rinti streikui parengtus atitin 
kamus plakatus ir net numa
čiusi streiko „piketininkus“.

Dideliam mūsų miesto nu
sivylimui panašios derybos 
sunkiai vyksta ir Hamiltono 
plieno fabrike „Steel Co.“ ir, 
atrodo, kad streikas gali įvyk 
ti abiejuose fabrikuose. Mūsų 
angliškame dienraštyje „Sau 
lt Star“ pakartotinai bei pa
pildomai spausdinami abiejų 
pusių — fabriko jr darbo uni
jos — pasisakymai bei argu
mentai. Žmonės iš to tik juo
kiasi sakydami, kad tai yra 
savos rūšies propaganda ir 
„smegenų plovimas”.

Tarpininkų komisijos pir
mininkas, kuris pirmininkau
ja deryboms abiejuose plieno 
fabrikuose, pranešė, kad iš 
spręstinų derybose 63 naujos 
sutarties punktų, tik dėl nedi 
delio skaičiaus punktų yra su 
sitarta.

Pagrindiniai darbo unijos 
reikalavimai naujai 2-jų metų 
darbo sutarčiai sudaryti yra 
2316 cento valandai atlygini
mo pakėlimas (žemiausios ka 
tegorijos atlyginimas abiejuo
se plieno fabrikuose dabar 
yra $2.05 vai.), dvigubas at
lyginimas už viršvalandžius 
(dabar mokama 1!6 karto) ir 
10 savaičių papildomų atosto
gų kiekvienam išdirbusiam ne 
mažiau 5 metus fabrike.

Turint galvoje, kad abu fa 
brikai savo gaunamu pelnu, 
produktyvumu, bei darbo na
šumu pirmauja visoje Š. Ame 
rikoje, atrodytų, kad darbo 
unijos reikalavimai yra neper 
dideli, nes vistiek kanadietis 
plieno darbininkas neprisivys 
savo uždarbiu amerikiečio 
plieno darbininko, tačiau fa
brikų administracijai ir akci
ninkams (nors už Kanados 
plieną mokama nemažiau

kaip už amerikietišką!) tas vi 
sai kitaip atrodo.

Rašant šią korespondenci
ją, niekas negalėtų pasakyti, 
ar atspėti, kuo viskas baigsis, 
tačiau streiko pavojus paliks 
kaboti virš S. S. Marie ir Ha
miltono plieno fabrikų arti
miausioje ateityje, kol • viena 
ar kita besiderančiųjų pusė, o 
gal ir abi, padarys žymesnių 
nuolaidų naujos darbo sutar
ties sudaryme.

Kas liečia mūsų tautiečius, 
dirbančius plieno fabrike, tai 
dauguma streiko visai nebijo, 
o yra net tokių daug uždirbu 
šių šiais metais, kurie sako, 
kad streikas tai būtų jiems pa 
pildomos atostogos.

Visai kita istorija apie dau
gumą vietinių plieno darbi
ninkų, kurie dažniausiai gy
vena tik ta diena ir, gavę at
lyginimą, tą pačią dieną ir iš
leidžia...

Tačiau ir toki balsavo už 
streiką, o juk jų laukia nela
bai linksmos atostogos ir dar 
liūdnesnės Kalėdų šventėš, 
nes darbo unija, nors atplėšia 
po 5 dol. iš kiekvieno plieno 
darbininko kas mėnuo, neža
da jokios finansinės paramos 
savo streikuotojams.

Korespondentas.
SPORTAS. . .

Atkelta iš 3-čio psl. 
m.) dalyvavo šeši, Melbour
ne — septyni ir Romoje — 
keturi lietuviai sportininkai.

Įdomu pažvelgti į didžių
jų valstybių iškovotų olimpi
nių medalių skaičius. 1956 
m. olimpiadoje Sovietų S-ga 
buvo laimėjusi 37 aukso, 29 
sidabro ir 32 bronzos meda
lius, 29 — sidabro ir 31 bron 
zos medalį. Kiti didieji var
žovai — JAV Romos olim
piadoje laimėjo 34 aukso me
dalius, 20 sidabro ir 16 bron
zos medalių, jungtinė abiejų 
Vokietijų komanda Romoje:

RENE TRAMBLAY,
Pilietybės ir Imigracijos Ministras.

DOVANŲ SIUNTINIAI l TARYBŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS TARYBINIUS KRAŠTUS

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

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir informacijų pas
Mr. Manfred Kory

įstaigoje arba telefonu.
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia ir 
labiausiai prityrusia dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL
SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. W___ Tel.: VI. 4-4860 |
Montreal 2, P. Q., Canada

WELLAND, Ont
WELLANDO MEDŽIOTOJ Ų IR MEŠKERIOTOJŲ 

KLUBO „LITHUANICA”
veikla laikotarpyje gegužės 4
— spalio 17 1964 m, suglaus 
tai atrodytų sekančiai:

Kartūno balius, kuris praė
jo su pasisekimu ir davė1 312. 
57 et. gryno pelno.

Įprastiniai p. p. Sinkų nuo 
savybės „Crowland Hotel“ 
šokiai, kurie vyksta kiekvie
no mėn. antrą šeštadienį, bu
vo 5 ir davė 110.72 et. pel
no.

Priziniame šaudyme Beliū- 
nų ūkyje kalakutus laimėjo: 
Jurg. Sinkus Jr., St. “ 
tas, Br. Luomanas ir 
kontas.

Buvo pasveikintas 
mas Tėvų Pranciškonų 15 m. 
veiklos Niagaros pusiasaly ir 
X Lietuvių Diena Hamlitone 
Hamiltone.

Didelė padėka pp. Sinkams 
už visokeriopą klubui para
mą. A. Viskontas.

Bogor- 
A. Vis-

minėji-

aukso — 12, sidabro — 19 ir 
bronzos — 11. Pagal taškų 
skaičių Romos olimpiadoje 
Sovietų S-ga taškų turėjo — 
683,5, JAV-bės — 454,5 ir 
abi Vokietijos — 275,5 taš
kus. E.

• Stokholme gyveną estai 
rugsėjo m. surengė žymaus, 
pasaulinio masto estų grafiko 
Eduard Wiiralt apžvalginę pa 
rodą. Ji vyko švedų meno 
akademijos patalpose. Žymu
sis grafikas prieš 10 metų yra 
miręs Paryžiuje.
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HAAAIfljLTOM
ŠIŲ METŲ LAPKRITYS LIETUVOJ

Tik ką išvykęs iš Lietuvos 
pasakoja, kad Kaune ir kituo
se Lietuvos miestuose labai 
trūksta maisto. Ne tik mėsos, 
bet ir miltų šį rudenį nebega
lima gauti.

Žmonių moralė visai kritu
si. Laisvės viltys užgeso nuo 
nepavykusio Vengrijos suki
limo laikų. Jaunimas gyvena 
tik šia diena, yra jei ne ateisti 
nis, tai bent visai neprakti
kuojąs. Pasikeitimai Maskvo
je visai nekomentuojami Lie
tuvoj. Nors siauruos rateliuos 
dažnai pajuokiamas „didysis 
brolis“, bet niekas viešai ar 
slaptai vidaus ar užsienio poli 
tika nesidomi. Visi stengiasi 
tik išsaugoti savo gyvybę ir 
išvengti kalėjimo.

Pasitikėjimo nėra ne tik 
tarp kaimynų, bet ir šeimoj, 
nes vaikai vienu ar kitu būdu 
išplepa partiečiams tėvų nuo
taikas. Labai mažas vaikų 
skaičius mokosi religijos pas 
„bobutes”, nes tokie pajuo
kiami mokyklose ir jų tėvai 
barami darbovietėse.

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

atkūrimo minėjimas yra ren
giamas Ramovės valdybos 
gruodžio mėn. 6 d. tuoj po 
pamaldų parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys paskutiniojo 
Lietuvos prezidento sūnus 
adv. Julius Smetona iš Cleve- 
lando, o meninę programos 
dalį išpildys Hamiltono jėgos.

AUTO NELAIMĖJE 
sunkiai nukentėjo buv. mont- 
realietė Elena Norkuvienė ir 
dešimtmetis sūnus Jonas. Tuo 
tarpu po patikrinimo ligoni
nėje į namus buvo išleisti Jo
nas Norkus, trijų metu duk

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
rnorgičių 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 SU E. Room 207. Tel. JA 8-0511

SĖJA..........
įį Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. į

Leidžia Varpininkų leidinių fondas &
O Redaguoja E. BOREIŠA.
S Eina dešimti metai.
d Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

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

5185 DECARIE BLVD.
486 < 1381.

LP.Bddu Sultonas Co. LT.D.
Didelis pasirinkimas Skandinavijos 

aukštos kokybėsbaldų
DIVEN PORT — SOFA 

SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00 
VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS $ 35.00
PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS NORDMENDE

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ 
UŽSIENINIAI RADIO.

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui

perkant už $ 99.00 ar daugiau.

ra Elaine ir Juozas Intas, at
vykęs iš Quebeco Ville St. 
Laurent. Nelaimė įvyko neto
li Mount Hope, šeštame kely
je, kada Jonas Norkus vairuo 
damas J. Into mašiną, neteko 
vairo kontrolės. K. B.
PAGERBIANT IŠ ARGEN- 

TiNOS ATVYKUSIĄ
p. J. Dronsatavičiaus šei ną 
pas brolį Albertą, „Ši vintos” 
t-to sesės; Paul ūtj, 1 imkevi 
čiūtė ir Keršytė isp ld . lietu
višką programėlę. Už tai, po
būvio dalyviai p. A. Dron a- 
tavičiaus inic'atyva, suauko
jo „Romuvos“ stovy los rei
kalams 11 dol. ir 9 et. Moni- 
realietis p. J. Intas, tarnybos 
reikalais apsistojęs ilgesniam 
la kui Hamiltone, vienas pa
skyrė 5 d si. Gražus pavyzdys 
visoms pri ačio ns iškil ėms, 
kad be didelių išlaidų, galima 
gražiai paremti mūsų ta iti- 
nius darbus. Sesės šrvinte- 
tės yra dėking s mieliems au 
kotojams už paramą taip mie
los stovyklavietės tobulinimą.

V. P.
LN DIDYSIS BALIUS

vasario 5 d. Sisher viešbučio 
salėse. Matyti, kad jame da- 
vasario 5 d. Fisher viešbučio 
N v-ba nusistačiusi, kad šis 
balius būtų gražiausias.
• Šilinskams Alf. ir Lidijai 
15 m. vedybinę staigmeną p. 
p. Savicku namuose lapkr. 14 
d. suorganizavo Krivinskai ir 
Stabingiai. Dalyvavo apie 60 
žmonių. Alf. Žilinskas yra 
mūro darbų rangovas ir 
stambesnis liet, or-jų rėmėjas.

Rengėjų vardu sukaktuvi
ninkams įteiktas puikus pa
veikslas ir kitų dovanų.

Žilinskams ilgiausių metų!

EISMO NELAIMĖS.
Lapkričio 14 d. savaitga

lio nelaimės skaudžiai palietė 
ir lietuvius: nukentėjo Nor
kų šeima, kitame atsitikime 
lengviau paliestas Jonas Nau
jokas.

Didelė nelaimė ištiko Juo
zą Blekaitį, kuris lapkr. 16 d. 
sunkvežimiu iš savo sodo 
prie Ancaster, Ont. vežė 103 
bušelius obuolių. Norėdamas 
išvengti su priešais atlekian
čia lengva mašina tiesio
ginio susidūrimo, kuri prieš 
kalną lenkė kitą sunkvežimį, 
J. Blekaitis pasuko į šalį. Jo 
sunkvežimis, nuėjęs nuo as
faltuoto kelio, prarado kont
rolę, numušė telefono stulpą 
ir už 35 pėdų atsitrenkė į me 
dį. Iš sunkvežimio tepaliko 
laužo krūva, bet J. Blekaitis 
liko sveikas, ži katastrofa bu 
vo tokia reta ir įdomi, kad To 
ronto „Globe and Mail“ ap
rašė ją pirmame puslapyje, o 
Hamiltono „Spectator“ įdėjo 
lapkr. 17 d. laidoje ilgesnį 
straipsnį su 2 didelėm nuo
traukom.
• Susirgo Bendr. v-bos p- 
kas K. Mikšys, kuris yra ir vi 
sų kitų liet/or-jų nuolatinis 
rėmėjas.

Linkime mielajam p. Ka
ziui greitai pasveikti!

Sk. St.
ŠOKIŲ VAKARAS 

ŠALPAI
Šalpos Fondo komiteto 

vykdomas lėšų telkimo vajus 
baigiasi lapkričio 30 dieną. 
Vajaus baigimo proga ir lėšų 
papildymo tikslu, S. F. komi
tetas rengia šokių vakarą lap
kričio 28 dieną, šeštadienį, 7 
vai. 30 min. Slovakų salėje, 
1406 Barton Str. East.

Šokiams paįvairinti mūsų 
„Aukuro“ aktoriai sutiko pa
statyti A. Gustaičio komediją 
— „Šilkiniai pančiai“. Šalia 
to bus daiktinė loterija ir bu
fetas. Šie šokiai yra paskuti
niai prieš Kalėdas. Jie rengia 
mi Jūsų molonumui ir vargs
tančiųjų naudai. Todėl Komi
tetas kviečia ir laukia Jūsų 
skaitlingo atsilankymo. Kalė 
dinė dovana užjūryje vargs
tantiems tautiečiams priklau
sys nuo Jūsų! Jūsų skaitlin
gas dalyvavimas bus morali
nė parama ir Komitetui, ku
ris artimo pagalbos darbą be 
pertraukos tęsia jau antrą de 
šimtį metų. Tad tą dienos va
karą skirkime artimo šalpai. 
Skaitykite spec, pranešimą.

Š. F. Komitetas.
SMU-KIOS ŽI JOS.

• Amerikos Fordo fabri iu 
streikas jau palietė ir K.na- 
dos skyrius. Oakvilės skyrius, 
pritrūkę reikalingų d.lių, at
leido apie 3000 darbininkų, 
jų tarpe nemžai ir HamiLono 
lietuvių.
• SLA 72 kuopos v-ba savo 
•posėdyje š. m. lap’ r. 13 d„ 
paskyrė Jambores Fondai pi
niginę auką, kurią į'eikš po 
metinio susirinkimo. SL\ 72 
kuopai, Jambor s Fondo įga
liotinis Hamiltone, r eis. ia

TAPKIME S.L.A. NARIAIS
S. L. A. Hamiltono kuopa 

Sį mėnesį baigia savo trejų 
metų darbuotę, įžengs į ket
virtuosius metus. Kuopa na
riais nuolat, kad ir nesparčiai, 
auga. Esamuoju laiku SLA 
Centro yra paskelbtas Kalėdi 
nis naujų narių priėmimo va
jus. Jo metu priimami nauji 
nariai gauna 10% nuolaidos 
nuo mokamų mokesčių ir ne
reikalaujama sveikatos patik
rinimo. Apsidraudimas dau- 
giarūšis suaug.., jaunimui ir 
vaikams. Pažymėtina, kad tai 
nėra privataus asmens pelno 
įstaiga, bet mūsų pačių frater 
nalinė organizacija, kurios 
pelnas skiriamas mūsų pačių 
reikalams. Jos šeimininkais 
yra patys SLA nariai.

Informacijų suteiks kuopos 
fin. sekr. G. Melnykas ir org. 
J. Šarapnickas ar kiekvienas 
kuopos narys. Valdyba.

nuoširdžią padėką. T ią pat 
kvieČ’a kitas organi acij s 
bei pavienius asme'i- ši tauti 
nį reikalą paremti. V. P.

ŠI KROSNIS JAU NEGALI BŪTI

MODCRNi

CENTRINIS
ŠILDYMAS

VANDENS 
ŠILDYMAS

Metro Na- 
yra pirmos 
naudoti

PAMATYKITf
KA TURI

* METRO

Šildymas dujomis
• šiluma eina iš prieša

kio, šonų ir užpakalio.
• Pritvirtinama prie sie

nos arba grindų.
• Kai keisite butą, 

galėsite pasiimti.
MOKĖJIMAS UŽ KURĄ 
LABAI EKONOMIŠKAS!

IMPERIAL 
HARDWICK 
ši krosnis specialiai 
pritaikyta 

turai Gas, 
rūšies 
šildymui gazu. 
Visada atvira 

kainos mažinimui,

ĮRENGIMAS NEMOKAMAS 
tiems, kurie nori įsivesti natūralių dujų šildymą,

SIEGLER
MARK III

■■■

AUTOMATIŠKAS 
DUJOMIS 

RUUD Mount Royal.

m

himm—UHWUi.iiu'.ijhl.il. Tiktai pas METRO.imiuNATURAL GAS APPLIANCES INC

DARBO VALANDOS:
Ketvirtadienį, penktadienį: 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Su dvigubu rezervuaru.
Šeštadienį: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Labai geras už mažą 

kainą. 
Tiktai pas METRO

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

6278 St. Hubert 271-4781-2.

DIDŽIAUSIA ĮGALIOTA DUJŲ 
APARATŲ PARDUOTUVĖ MONTREALY

Šeštadienį, lapkričio 28 d., Slovakų salėje, 1406 .Barton 
St. E., įvyksta Hamiltono Šalpos Fondo komiteto 

ruošiami vajaus užbaigimo
LINKSMI ŠOKIAI.

Šia proga „Aukuras“, vad. režisorės E. Dauguvietytės- 
- Kudabienės, suvaidins juokingą

A. GUSTAIČIO KOMEDIJĄ „ŠILKINIAI PANČIAI“. 
Gros Vyt. Babecko orkestras.

Veiks savas bufetas, loterija.
Vaidinimo pradžia 7.30 vai. v., po to šokiai. 
Įėjimas — $ 1.50, o moksleiviams — $0.75.

Dalyvaukime visi šiame paskutiniame parengime 
prieš adventą. Pelnas — Šalpai.

Šalpos Fondo Komitetas.

H. L. D. TEATRO „AUKURAS”,
J. B. Priestly 3-jų veiksmų 
„Pavojingas posūkis“ vaidini
me publikos buvo nemažai, 
bet jos galėjo būti dar kita 
tiek.

Vaidintojai savo roles atli
ko neblogai ir kai kurie gana 
gerai, ypač neblogai atliko L. 
Verbickaitė, A. Žilvytienė, S. 
Martinkutė ir pora vyriškių. 
Tik tokiems vaidinimams tu
rėtų pasirūpinti tinkamesne 

sale, nes ši neturėjo veik jo
kios scenos, nei uždangos. 
Vaidintojams teko į sceną pa 
lipt ir nuli-pt tamsoje, nes 
šviesa buvo visoje salėj užge 
sinama ir tik jiems užlipus ar 
nulipus nuo scenos vėl švie
sa atidaroma. Tas sudarė ne 
tik nemalonią, bet ir ne teat
rališką nuotaiką. Bet šiaip 
vaidinimas pavykęs.

J. Kapsas.

UŽSTATO
IKI 36 

MOKĖJIMO 
MĖNESIŲ

ijhl.il
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Sv. Kazimiero Par. VyrųChoro Koncertas-Balius
A\ ONT« R E AI

JAUNIMO ŠOKIŲ 
VAKARAS

Jaunimo šokių vakarą ruo
šia Dr. Jono Basanavičiaus 
Skautų Vyčių būrelis lapkri
čio 28 d. 8 vai. po pietų Auš
ros Vartų parap. salėje. Bus 
programa. Įėjimas nemoka
mas. Visas Montrealio jauni
mas kviečiamas dalyvauti.
• P. E. Intienė, lankėsi Ha
miltone ir patyrė apie maši
nos nelaimę. P. Norkui vai
ruojant, p. Into mašiną nusly 
do nuo kelio į griovį. Nelai
mėje sužeista p. Norkuvienė, 
kuriai sulaužytas raktikaulis 
ir vaikai. Keleiviai bendrai ne 
labai nukentėjo.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Jaunimo vadovai: E. 
Petrulis ir Gudžiūnaitė orga
nizuoja jaunimo linksmavaka 
rį gruodžio 26 d. (antrą Ka
lėdų dieną) parapijos svetai
nėje.

— Šv. Elzbietos dr-jos pir
mininkė ir valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems parėmu- 
siems daiktais ir pinigais. Iš 
gauto pelno nupirktas svetai
nei šaldytuvas ir daug įvairių 
indų.

LAPKRIČIO 28 D. 7.30 VAL. VAKARO 
PUNKTUALIAI

PROGRAMOJE:
Šv. Kazimiero Vyrų choras.
Aušros Vartų vyrų talka.
Dirigavimas Juozo Skėrio.
Kupletai liaudies melodijomis „Mes du Vincuką!“, 
išpildo Vincas Bubelis ir Vincas Khjeckas.
Akompanuoja Julija Žukauskienė.

Programą veda Liudas Stankevičius.
PRADŽIA ULTRA PUNKTUALIAI: 19 vai. 30 minučių.
Visi bilietai išparduoti ir prie įėjimo nebus galima jų gauti.

Choro Valdyba.

TORONTO „VYTIS”
vyru komanda lapkr. 28 die
ną atvažiuoja į Montrealį da
lyvauti draugiškose rungty
nėse Trenholme salėje 9.30 
vai. ryto, Sherbrooke W. 
kampas Park Row E. Tauras.

I.G.ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

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

Laehine. Tel. 631-0882.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

2--4 : 7-9 p

2—4 p. m.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

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

Telef.: 669-8834

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadieni ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

trečiadienį 7—9 P- m- 
šeštadienį 11 — 1 P- m-

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR Ą. 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

KANADOS KATALIKIŲ 
MOTERŲ DR-JOŠ 

15-kos metų atkūrimo sukak
tis ir Centro suvažiavimis. 11 
vai. mišios laikomoc dr-jos in 
tencija. Jų metu bus pašven
tinta ir Prisikėlimo par. sky
riaus nauja vėliava. Dienai 
pritaikytą žodį tars Tėv. J. 
Vaišnys. Po mišių mūsų mu
zikos studijoje bus agapė. Gi 
3.30 vai. p. p. mūsų salėje 
bus viešas sukaktuvinis kon
certas - .akademija, į kurį 
kviečiama visa visuomenė. 
Paskaitą, kurios tema bus 
„Dialogas tarp suaugusios ir 
priaugančios kartos“, skaitys 
prof. Irena Lukoševičienė. 
Plačią meninę dalį išpildys 
sol. Lilija Šukytė.

— Katachetinės pamokos 
viešųjų pr. mokyklų 8 ir 7 sk. 
mokiniams — antrad., 4.30 
v. p. p.; 6 ir 5 sk. mokiniams 
— trečiad., 4.30 v. p. p.; že
mesniųjų skyrių mokiniams ir 
besiruošiantiems pirmai Ko
munijai — sekmad. po 10 v. 
mišių.

Dr. P. MORKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS | 
y . v y

& Vakarais ir šeštadieniais 
£ pagal susitarimą.
| (1082 Bloor W., Toronto )§
§ (į rytus nuo Dufferin Str)S

Raštinė: LE 4-4451.
i

AUŠROS ŽINIOS
Sekmadienį tuoj po pamal 

du mūsų salėje Aušra Sr. — 
Tridens ir 2.30 vai. Woodgre 
en C. C. Aušra Jr. — estai. 
Praėj. Sav. rungtynių rezul
tatai: B-C lygoje Aušra Sr. 
nugai, latvių Sr. 78X76 ir 
Aušros Jr. — latv. Jr. 55X43, 
Church lygoje Aušra Inter, 
nugai. Emmanuel 57X37; T. 
L. B. lyg. Aušra Sr. sužaidė 
lygiom su Lee Roy 37x37; 
C. Y. O. lygoje Aušra Jr., nu 
galėjo St. Gabriels 58x4.

— Šią savaitę nei jaunimo, 
nei suaugusių Choro repetici
jų nebus.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi fll
SAVO KREDITO KOOPERATYVE IL I I &
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

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

iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines paskolas imam?. 
7,6%, už nekilnojamo tūrio paskolas — 6,5%. * Pigus nasko- 

ių draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 

ir šeštadienius, vakarais 
nuo 

3907 Rosemont Blvd., tel.
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.;
vai. kasdien, išskyrus pirmadienius 
trečiadieniais ir penktadieniais

7 iki 8 vai.
722-2472: dieną — penktadieniais

APSIMOKA 
pilnai apsidrausti

NES

KAINUOJA LABAI MAŽAI
Pavyzdžiai :

I — Asmeniška atsakomybė (liability) —
3 metams:

$ 10.000 —$ 12.50
„ 50.000 — „ 18.13
„100.000 — ,, 19.38

II — Automobilių apdraudos atsakomybė: 
$ 35.000 —$61.00 
„100.000 — „ 66 00 
„200.000 — „ 70.00

III — Gaisras pastatams: \
$ 10.000 — imant mažiau negu 80% pastato 

vertės — 75.00.

$15.000 — jei tai sudaro 80% pastato 
vertės — 90.00.

Adomonis Insurance Agency

Inc.
I

Tel: 722-2472
ATSTOVAUJA:

ROYAL LONDON LANCASHIRE DRAUDIMO

BENDROVES

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
P. S. Kainos gali keistis ar gali būti kitos skirtingai klasei, 

bet principas lieka tas pats.

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN COP N ICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

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 Remodeliuoiu. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

District Estate 
Brokers Inr.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

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

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

Advokatas 
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

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

Used cars

GALAXIE THUNDERBIRD

4415 Bannantyne Avo.
FALCON FAIRLANE

year guarantee

KEATING FORD
Sales Limited

MUSTANG TRUCKS

Kreipkitės j 
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831
Tel.
Įstaigos

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 DEL 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 55% x 32 X 16%. 
Taip pat fabriko išpardavime modelis ARABELLA (ne iliustruota)

Reguliari kaina 579.— Išpardavimo kaina $ 379.—
Prašom atsilankyti į 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.

Visi Nord Mende Radio yra garantuoti vieniems metams 
su fabriko patarnavimais Montrealyje.

NORD MENDE QUE. LTD.
720 MARIN ST.

WE 7-9496.

i
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