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Masinu fondo vajus

Labai daug neramumo židinių
KAS NAUJA KANADOJENERIMAS DĖL CHRUŠČIOVO SIENOS BERLYNE, 

KUBOJE DĖL RUSU BAZĖS, INDIJOJE DĖL KINIJOS
KOMUNISTŲ, N. V. GVINĖJOJE DĖL INDONEZIJOS 
VERŽIMOSI, ALŽYRE IR ARGENTINOJE DĖL 

KARIUOMENĖS
Rusija paleido du astronautus skyrium, aplink Žemę, o pran 
cūzai nuleido savo mokslinio kus į Ramiojo vandenyno 

gelmes.
NERAMUMO kaupiasi vis 
daugiau ir daugiau. Tatai 'y 
ksta jau daugelyje žemės ru 
tūlio vietų. Ypač

DAUG NERIMO KELIA 
SOVIETIJA, 

kuri veiksmingai kuria naujus 
židinus, o senuosius tebelaiko 
gyvus ir negęstančius. 
BERLYNAS praėjusią savai 
tę buvo pirmoje vietoje. Kai 
Vakarai, ypač Vokietija su 
manė

PAMINĖTI BERLYNO 
SIENOS METINES, 

ir į Berlyną nuskraidino prezi 
dentą Liubkę, nepaprastai su 
sierzino Sovdiktatūra. 
CHRUŠČIOVAS tuojau pa 
reikalavo pas save ryt. Vokie 
tijos ,,valdžią“ ir jai įsakė pa 
siprieŠinti vak. Vokietijos de 
monstracijoms, o JAV apkal 
tino, kad ji provokac.jai nau 
dcjanti Berlyno koridorių, 
nes Liubke nuskrido kariniu 
JAV lėktuvu. . .

Chruščiovo įsakymo pasek 
mėje,

RUSAI PRADĖJO KON 
CENTRUOTI PRIE ŠIE 

NOS KARIUOMENĘ.
Tas paveikė, ir vakarinis 

Berlynas oficialiai susilaikė 
nuo demontacijų. Sukaktuvių 
diėną, rugp. 13, pasitenkinta 
tiktai burmstro Brandt minu 
tės kalba per radiją ir 3-jų rr; 
nučių tyla vidudienį visame v. 
Berlyne.
INDIJA yra antras bręstantis 
neramumų židinys.

NEHRU VĖL KALBĖJO 
APIE GALIMĄ KARĄ.
Jis kalbėjo apie Kinijos ko 

munistus, bet taip gi primine 
ir Pakistaną. O prieš Kinijos 
komunistus žygiai jau pradėti, 
nes į ginčijamąją zoną Indija 
yra pasiuntusi karo dalinius, 
kurie nepasiduosią kinų spat, 
dimui.
INDONEZIJA, nežiūrint tari 
mosi, tarpininkaujant Jungti 
nems Tautoms, vakarinės M. 
Gvinėjos klausimą spręsti tai 
kos būdu,

SIUNČIA NAUJUS KARI 
NIUS DALINIUS

ir veržiasi į Olandijos valdo 
mas sritis, bet olandai kol kas 
sėkmingai indoneziečius atre 
mia. Olandija vėl kreipėsi į 
JTO.
ALŽYRAS dabar sunkiausio 
je būsenoje, kurią pradeda sUn 
kinti sukilimo kariuomenė.

SUDARYTAS POLITINIS 
BIURAS,

kuris sutartas Alžyro polit. 
srovių. Bet politbiuras susida 
ria su kariuomene, kuri jau 
sauvaliauja ir Politbiuro neno 
ri Jdausyti. Palitbiuras šaukia, 
kad Alžyre turi tvarką daryti 
civilinė valdžia, bet kariuome 
nės vadas, pulk. Si Haceae, 
29 metų vyrukas, nepaiso civi 
lių, ir kariuomenė, kuri yra 
dar puslaukinė, sauvaliauja. 

Tuo tarpu, nematydami tvar 
kos

EUROPIEČIAI IŠ ALŽYRO 
BĖGA.

Jų pusė jau išbėgo. O be 
europiečių Alžyras negali su 
sitvarkyti, nes nėra žmonių 
tinkamų sudaryti administra 
cijos apaiatą. Visas krašto 
ūkis irsta ir eina į katastrofą. 
Padėtis labai sunki. Politbiu 
rui nesiseka ją tvarkyli.
BEN BELLA ir Ben Cheda 
pasinešę j dideles socialines 
reformas, bet kaip prie jų pri 
eiti, kai viskas iista, o lėšų ne 
ra?

KONGE NETVARKA 
TĘSIASI

Jungtinių Tautų pastangos 
suvesti Kongą į federalinę res 
publiką nesiseka.
KATANGA yra pirmasis kbu 
vinys. Bet esmėje didžiausias 
kliuvinys yra stoka kultūros.

AFRIKA DAR NEPRI 
BRENDUSI SAVARANKIS 

KAI TVARKYTIS.
Žmonės ten dar puslanki 

niai. Daug dar reikia juos kui 
turinti, kad jie galėtų bent 
kiek civilizuotai tvarkytis. Ta 
me yra pagrindinė negerovių 
priežastis.
JUNGTINĖMS Tautoms reik 
tų sudaryti specialų aparatą, 
kuris tvarkytų ir Afrikos, ir 
dalinai Azijos naujas šalis ir 
Sovietų Rusiją, kurie gyvena 
dar primityvius laikus ir

LAISVAM GYVENIMUI 
DAR NEpRIAUGĘ.

JTO turėtų veiksmmgai pa 
dėti joms kultūriškai augti, 
bięsti. Kol to nebus, joks vals 
tybių sudarymas nebus sėk 
mingas.
ARGENTINOJE didelio ne 
rimo pridarė taip pat kariuo 
menė, kovoje dėl valdžios bu 
vo sudariusi sostinės frontą, 
bet po trijų dienų susitarė, pre 
zidentui karo ministeriu pasky 
rus gen. Serade.
KUBA ne tiktai tebėra nerimą 
keliantis židinys, bet keliantis 
ir pavojus. Nors nėra dar vi 
sai tikra, bet teigiama,

RUSIJA KUBOJE STEIGIA 
SAVO KARINĘ BAZĘ.
Spaudos žiniomis, į Kubą 

Rusija atgabenusi 4000 karių, 
pavadintų technikais. Kai jie 
pastatys prieš Ameriką bazę, 
iš technikų jie bus pervardyti 
kareiviais. . .

Vis tai neramumų židiniai. 
Jų yra ir daugiau. Ir tai į gerą 
neveda.
ATOMINIAI bandymai yra 
nerimo pagrinde. Chruščiov 
sprogdina A. bombas ir savo 
valdomiems žmonėms apie tai 
nepraneša, nuo jų slepia. JAV 
sprogdina, bet hmerikiečiai pa 
informuoti.

DU NAUJI RUSŲ 
ASTRONAUTAI

tebeskrieja aplink Žemę: A. 
Nikolajev, paleistas rugp. 10 
d. ir Popovič, paleistas rugp. 
12 d. Su jais kalbėjosi Chruš 
čiovas ir jie nutelevizuoti. T. 
jau pažanga, kurios neturėje 
pirmieji rusų kosmonautai. Jie 
skries apie 4 dienas.

Kai rusai kyla į viršų, pran 
cūzai gilinasi į gilumas.

DIEEFNBAKERIS PER 
TVARKĖ MINISTERIU 

KABINETĄ
Federalinis parlamentas suša 
ūkiamas rugsėjo 27 dieną.
. . Ilgai lauktasis naujas Kana 
dos ministeriu kabinetas jau 
paskelbtas. Iš senojo iškritus 
him ministeriam, įvesti 3 nau 
ji. pilietybės ministeriu pa 
skirtas R. A. Bell, vieton Fair 
dough, kuri perkelta paštų mi 
niste/re; kalnų pramonės ir 
technikiniams reikalams pa 
skirtas P. Martineau; trečias 
naujas min. be portfelio M. 
W. McCutcheon.

Buvęs finansų min. Donald 
Fleming, įsigijęs nepopuliaru 
mo, paskirtas teisingumo mi 
nisberiu ir generaliniu proku 
roru. Savo vietoje paliktas už 
sienių reikalų min. M. Green, 
kas rodo, kad Kanados užsie 
nių politika nekinta.

Pagaliau ir opozicijos rei 
kalavimas išpildytas — parla 
mento pirmoji sesija šaukia 
nia rugsėjo 27 deną, kas pra 
nešta jau oficialiai.

PRANCŪZŲ MOKSLININ 
KAI NUSILEIDO 9,300 

METRŲ I VANDEYNYNĄ, 
ties Japonijos krantais. Tai 
svarbūs mokslo atsiekimai, bet 
kad jie patarnautų žmonijos 
gerovei. Kol kas kosmonauti 
ka telaikoma daugiausia karo 
reikalams.

— Jamaika rugp. 6 d., pa 
skelbta nepriklausoma valsty 
be. .

— Helsinky suimtas vienas 
kanadietis, kuris dalyvavo de 
monstracijoje prie Rusijos ats 
tovybės dėl A bombų Rusijo 
j e sprogdinimo.

— Prancūzijos katalikų par 
tijos lyderis Bidault, dalyva 
vęs sąmoksle Alžyro teroro 
veiksmams, šaukiamas teismo 
atsakomybėn. Jis pabėgęs į V 
Vokietiją.

— G. Rokwell, Londone pa 
siskelbęs JAV fašistų vadu, iš 
tremtas iš Anglijos.

— Sekantis de eGaulle d 
delis darbas — kariuomenes 
reorganizavimas, kuriam jis 

ruošiasi.
— Kardinolas Višinskis ap 

kaltino Lenkijos valdžią iau 
žymu konstitucijos, nes ji už 
darė 3 vienuolynus.

— Gen. Taylor paskirtas 
JAV štabų viršininkų pirmi 
ninku.

— Vietname tebevyksta ko 
vos su besiveržiančiais iš so 
vietų komunistais.

— Eukumtninis suvažiavi 
mas sekančiais metais bus 
Montrealyje.

— Alžyre rugs. 6 d. bus 
renkami 196 steig. seimo atsto 
vai.

— Nuo Montrealio Cramp 
lain tilto statomas naujas ke 
lias Sherbrooko kryptimi.

— ThaDidomilną, sukėlusi 
vaikų iškrypimu, seka antibio 
tikas Tetracylinas.

— Naujasis plačiakelis Ka 
nadoje nuo vandenym prie 
vandenyno bus 4,860 mylių 
ilgumo.

— JTO kolonizmo klausi 
inąms komisija pasiūlė tuč 

tuojau suteikti nepriklausomv 
bę Mozambikui, kurį valdo 
Portugalija.

— Sov. atstovas Dobrynin 
paprašė pasimatymo su Rusk.

— Stevenson tarėsi su Is 
panijos už. r. min. Castiella 
del sutarčių atnaujinimo ir ka 
rinės sutarties.

OFICIALIAI PRANEŠTA, 
KAD KANADOJE LABAI 

AUGŠTI MOKESČIAI
Jie sudaro trečią dalį visų vals 
tybės darbo žmonių pajamų.

Kanados Statistikos biure 
skaičiavimu, 1961 m. Kana 
dos gyventojų metinės paja 
mos sudarė 27 bilionus ir 918 
milionų (27,918,000,000) do 
Icrių, o iš tos sumos federali 
ne ir provincijų valdžios mo 
kesčiais yra paemusios 9 bilio 
nūs ir 897 mil. (9, 897,000, 
000) dolerių, arba 35,5% vi 
sų tautos pajamų, taigi net 
daugiau, negu trečdalį visų 
pajamų!

1960 m. moesčiai sudarė 
34.5%„ 1959 m. 32.0%, c
prieš 10 metų, 1949 m. — tik 
lai 28.5%.

Jeigu prie šio pridurti, kad 
valdžia iš tų mokesčių dar ne 
išsiverčia ir metiniai deficitai, 
^nežiūrint mokesčių augimo, 
tap pat auga, tai darosi aišku, 
kad čia kažkas negerai, kas 
reikia gerai ir atsidėjus ap 
svarstyti ir patvarkyti.
( Kanados pilietis, žiūrėda 
mas, ką jis tiesioginiai sumo 
ka valdžiai už savo pajamas, 
nesigilina į kitus klausimus 
Iš tikrųjų gi, be tiesiogių mo 
kesčių, yra netiesiogiai mokes 
čiai, kurių jis sumoka trigubai 
daugiau negu tiesioinių, nes 

pavyzdžiui 1961 m. tiesio 
giais mokesčiais sumokėta tik 
tai 2.5 bilionai dolerių, i iš vi 
so gi mokesčių paimta 9 bii. 
ir 897 mil. del.

Palyginimui (r vaizdumui 
čia galima suminėti Sivietinę 
Rusiją. Rusijoje kaikurie tie 
slogiai mokesčiai panaikinti, 
bet už tai vieton jų imami pa 
didinti netiesiogiai mokes 
čiai. Galų gale pilietis vis vien 
mokesčius turi sufnoketi ne 
viena, tai kita forma.

Už tai demokratija pašto 
viai kovoja už proporcinius 
mokėsiąs: kas daugiau užuir 
ba, tas proporcingai daugiau 
ir moka tiesiogių mokesčių, 
o netiesiogiai visai panaikina 
mi. Tada esti visai aišku. Ir 
Kanadoje reikia prie to eiti. 
Bet tai pareina nuo žmonių 
masės susipratimo. Gerai čia, 
kad nors Kanados valstybės 
statistikos biuras neslepia nuo 
žmonių šitos tikrovės. Bet vai 
džiai tai yra didelė problema, 
dėl kurios Dielenbakerio par 
rija Fedafraliniame parlamcn 
te neteko daugumos.

Ryšium su šiais reiškiniai!, 
Kanadoje veikianti ūkino išsi 
vystymo reikalams Atlanto ta 
ryba, netrukus atidaromai 
Federalinin parlamentan įneš 
įstatymo projektą, pagal kurį 
numatomas naujas ekonomi 
nių krašto reikalų vedimas : 
kadangi Kanada visokiausių 
žaliavų turi begales, tai jai rei 
kia spartinti vystymą savu 

sios pramonės, kuri, viena 
kryptim savo dirbiniais pater, 
kins savo rinką ir nereikės to 
kio didelio importo, kaip kad 
Via dabar ir kita — pati ga 
lės eksportuoti savo dirbinius 
ir gauti užsieninės valiutos.

IMIGRACIJA KANADON 
KRINTA

Paskutinis Statistikos biuro 
pranešimas pasako, kad imi 
gracija j Kanadą eina mažyn: 
š. m. piimąji ketvirtį Įvažiavo 
36,782, o antrąjį — 22,299. 
Daugiausia įvažiavo britų ir 
italų; lietuvių gi per visą pus 
mėtį neįvažiavo nė vieno, es 
tų 4, latvių 6.

Kai N. L-ai mašinos jau 
perkamos ir jau dastatomas 
N L namų priestatas, labai 
svarbu, kad tautiečiai, o i^pač 
skaitytojai, didina Mašinų 
fondą. Per savaitę Mašinų 
Fondui atsiuntė naujų įnašų:

Masionis Antanas,
Toronto .................$ 30.00

Albrechtas Aušra,
Mt. Brydge............$ 10.00

Vaidotas Vaclovas,
Toronto ................ $ 30.00

Adomavičius Rimvydas,
Toronto ........... '..$ 20.00

Adomavičius Jurgis,
Toronto ................. $ 10.00

Per savaitę gauta ..$100.00 
Nuoširdžiai dėkojame.
Malonu pažymėti, kad Alb 

rech raitei Aušrai, dešimties 
metų mergaitei, šėrą nupirko 
motina, norėdama paremti Ne 
priklausomą Lietuvą ir savo 
jauniausiąją dukrelę pratinti

Kremlius, negalėdamas pa 
slėpti komunistinės sistebos at 
šiaurios tikrivės nesėkmės ir 
bankroto ir neįstengdamas su 
laikyti pavergtųjų žmonių ma 
sinio bėgimo į laisvę, savo ver 
gų imperiją apstatė įelektrinto 
mis tvoromis, augštais sargv 
bų bokštais ir tūkstančiais K 
GB kanų su šunimis sienų sau 
goti. Rytų Berlynui atskirti 
nuo laisvosios miesto dalies, 
pernai, rugpjūčio 13 dieną, pa 
statė šiurpiąją sieną, kuri iš 
kalbingai byloja, kad už jos 
nėra nei laisvės, nei gerovės, 
bet vien sovietinis tautų kalė 
jimas, kuriame kenčia ir mūsų 
žmonės.

Toji vergų siena, elektros 
tvoros, sargybiniai su šunimis 
— teroro mašina Sovietų pa 
vergtiem žmonėm atgrasinti 

nuo veržimosi pabėgti iš komu 
nistinio „rojaus“. Visos šios 
priemonės paneigia bet ku 
riuos Chruščiovo pasigyrimus 
apie komunostinės sistemos 
pranašumą, tariamuosius atsie 
kimus, pažangą ir gerovę.

Laisvasis Berlynas kliudo 
Sovietam jų kolonialinei impe 
rijai Rytų Europoje konsoli 
duoti. Kremliaus valdovai pu’ 
kiai žino, kad Lietuva ir kitos 
Sovietų pavergtos Rytų Eu

Naujienos iš pasaulio sostinės
VERGŲ SIENOS SUKAKTIS IR JOS REIKŠMĖ

Nuo kapitoliaus padangės
MOTERYS KOVOJE Uz TAIKĄ IR LAISVĘ

Birželio 25—29 dienomis, 
Washington D. C. Sheraton 
Park hotel įvyko 71-sis, meti 
nis „General Federation of 
Womens Clubs“, suvažiavi

KANADAI REIKIA KEIS 
TI RINKIMŲ SISTEMA
Vyriausia federalinių rinki 

mų komisaras paskelbė: iš 
bendro paduotų 7,686,219 ba1. 
sų skaičiaus, už konservą to 
rius paduota 2,967,533 bal 
sai arba 37.31%. už liberalus 
— 2,871,868, arba 37.36%, 
už demokratus — 1,036,056, 
arba 13.48%, už kreditistus— 
896,427 arba 11.66%. už v’, 
sus kitus — 14.315 arba 0.19 
%. Nors už liberalus paduota 
daugiau balsų kaip už konsei 
valonus, bet parlamente jie 
turi 16 atstovų mažiaai. Tas 
rodo, kad mažoritarinė rinki 
mų sistema labai netobula. Pro 
porcinė yra palyginamai touu 
liausią:

Bendrai, į Federalinį Kana 
dos parlamentą šiemet baisa 
vo 78.5% visų, turėjusių tei 
sę balsuoti. Neteisingų balsų 
rasta 81,943.

KANADOS PROVINCIJŲ 
PIRMININKAI

kelias dienas posėdžiavo Br. 
Kolumbijos sostinėje, Vido 
ria, kur tarėsi bendrais reika 
lais. Quebeco premjeras Lesa 
ge, pervažiavęs per visą Kana 
dą, pasidarė prancūziškesnis. 
Jis susižavėjo radęs prancūzų 
visose provincijose, todėl pa 
airyžęs prancūzams reikalauti 
daugiau teisių, o anglus reika 
lauja ..pasispausti“.

Drie lietuviškosios spaudos ir 
jos rėmimo.
M. Fonde buvo. .$ 9,352.00 
Per savaitę gauta $ 100.00
M. F. dabar yra. . $ 9,452.00 
M. F. užplanuota $15,000.00 
a. dar trūksta ..$ 5.548.0C

Labai prašome trūkstamą 
sumą papildyti už ką būsime 
labai dėkingi.,

ŠĖR1NINKŲ DĖMESIUI
Užtrukus su šėrų išsiuntinė 

jimu, dėl naujų blankų paruo 
šlįmo, dabar, jau sutvarkius 
reikalą, šėrai jau pradėti iš 
siuntinėti. Jeigu nesutrukdys 
skubesni reikalai, per mėnesi 
laiko tikimasi visiems Šerams i8 
rašyti, ir išsiųsti. Atsiprašo 
me, bet kitaip negalima bu 
vo padaryti.

Visiems vajaus dalyviam* 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Nteprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

ropos tautos siekia ir sieks to 
lygių laisvių ir gyvenimo są 
lygų, kuriomis džiaugiasi ir 
naudojasi Vakarų Berlyno gy 
ventojai. Rytų Europai tai at 
siekti ir pasiruošti ekspansi 
jai į Vakarus, Maskva sukėlė 
Berlyno krizę ir daro viską, 
kad sutrukdytų bendrąjai Eu 
roposos Rinkai sujungi Euro 
pą, o NATO valstybėms su 
stiprinti savo pozicijas ir ka 
rinių jėgų persvarą. Nuo Va 
karų laimėjimo šiose rungty 
nėse daug priklausvs pasali 
lio taika, o tarp pat Rytų Eu 
ropos ir Lietuvos laisvės atel 
tis. Berlynas šiandien yra lais 
vės simbolis ir Vakarų rėžis 
tencijos prieš komunizmą ba 
rometras.

Šiai kovai laimėti Vakarai 
turėtų laikytis kietai ir reika 
lauti laisvo apsisprendimo tei 
sės ne vien pavergtai Berlyno 
daliai Rytinei Vokietijai, 
bet visai Sovietų pavergtai Ry 
tų Europai. Toji teisė priklau 
so visom tautom. Kol tos tau 
tos nebus laisvos, tol ir Bei 
lyno problema nebus išspręs 
ta.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto Prezidiumas. 
Red. Pasisakymas aptrumpin 
tas.

mas.
Tai buvo rinkiminiai metai, 

G. F. O. W. Clubs preziden 
tu tapo išrinkta lietuvių biči* 
le Mrs. Dexter O. Arnold iš 
Concord, New Hampshire.

Lietuvių Moterų atstovybei 
šiais metais atstovavo L. M. 
A. pirmininkė Ligija Bieliu 
kienė.

Šion tarptautinėn moterų or 
ganizacijon, kuri jungia via 
nuolika milionų moterų visa 
me pasaulyje ir kurios darbo 
sritis įvairi ir labai sudėtinga, 
įskaitant ir kovą su komuniz 
mu, priklauso Pabaltijo Mo 
terų Taryba, o taip pat ir Lie 
tuvių Moterų Atstovybė, šian 
dien jau turinti savo klubus 
be Amerikos — Argentinoje, 
Brazilijoje, Vokietijoje, Italį 
joje ir Urugvajuje.

Ligija Bieliukienė šiomis 
dienomis naujosios preziden 
tės Mrs. Dexter O. Arnold ta 
po pakviesta G. F. O. W. Clu 
bs Direktorių valdybos nare.

Tai pirmas atsitikimas, la 
bai svarbus ir garbingas lietu 
vių moterų veikloje, kad tos 
didžiulės amerikietinės, o taip 
pat ir tarptautinės organuaci 
jos valdomųjų organų sąstate 
dalyvaus ir lietuve.

Tenka pasidžiaugti, kad 
1947 metais, kuomet L. M. 
A. buvo įsteigta, žiebtoji ug 
ntlė, kovoje už gimtąją žemę, 
jos nepriklausomybę ir laisvę, 
nebuvo veltui.

Pasaulio moterų organiza 
cijoje lietuvė moteris, kovoto 
ja, ne tik pagerbta, bet ir jos 
laisvės ir taikos idealai pripa 
žinti prasmingais. V. R.
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Pasisėmę jėgų gyventi,
Apihs Asia i avvvNia darbus

Kanados dirbančiųjų atosto 
gos, daromos visų, gal tiktai 
su mažomis išimtimis, vasaros 
metu, yra įteisintos įsta<y 
mais, papročiais ir įprastos.

Pagal darbo ištarnavimus, 
vienų atostogos tęsiasi sa/ai 
tę, kitų dvi, tris ir daugiausia 
išsitarnavusių — visą mėnesį 
ir net ilgiau arba pakartotinai 
metų bėgyje.

Atostogos suprantamos ne 
tiktai teoriniu, bet praktiniu 
atžvilgiu, nes pailsėjęs darbo 
žmogus yra darbingesnis, iš 
tvermingesnis ir pajėgesnis, 
— toks yra naudingesnis ;■ 
darbo įmonei bei įstaigai.

Tai, kas yra, yra gerai. 
Eet tai ne viskas, kas pagei 
dautina ir tiesiog būtina. Atos 
togos turėtų būti daugiau or 
ganizuotos. kaip tas darema 
kultūringuose Europos kraš 
tuose. Tai liečia daugiausia ei 
linius darbininkus ir tarnauto 
jus.

Valstybėse, kuriose veikia 
valstybinis draudimas, ap 
imąs visus darbo žmones, kaip 
tai kad buvo ir Nepnklaus; 
moję Lietuvos valstybėje, dar 
bo žmonių poilsis yra organ; 
zuojamas, kad kiekvienas d ir 
bantysis turėtų bent nesveika 
tos atveju organizuotą ir ne 
mokamą poilsį — atostogas. 
Tam tikslui, kur yra valstybi 
nis socialinis draudimas, vei 
kia Ligonių kasos, knip jos 
veikė ir Nepriklausomos Lietu 
vos respublikoje. Ligonių K’i 
sos tam tikslui turi savo sana 
torijas, vasarvietes, kuriose h 
gonių kasų nariai gauna yis-j 
keriopai aprūpintą pciilsį ir 
medicinos priežiūrą. Kanada 
šia prasme yra labai atsilikusi 
nuo Euopos vakarų valsly 
bių.

Kanadoje dar vyksta kova 
už socialinį bei medicinos ap 
rūpinimą. Kaip rodo Saskat 
chevano pavyzdys, kova net 
žiauri. Kad visuotinis, valsty 
biniu mastu vykdomasis so 
dalinis bei sveikatos draudi 
mas daugelyje kraštų sušilau 
kė darbdavių pasipriešinimą, 
nes darbdaviai paprastai ligo 
mų kasoms turi mokėti už Su 
vo darbininkus dalį mokesčių, 
tai yra suprantama. Bet kad 
šiuo atveju taip žiauriai svei 
katos draudimui pasipriešino 
kultūringasis gyventojų šiuo 
gsnis, gydytojai, išėję net j

PADĖKOS
L. K. Mindaugo šaulių kuo 

pos valdyba reiškia viešą nu u 
širdžių padėką visiems vieno 
kiu ar kitokiu būdu prisidėju 
siems prie sėkmingos geguži 
nės pravedimo ir jos pasiseki 
mo.

Ši padėka priklauso J. Bud 
revičiui, Bt. Bagdžiūnui, A. 
Bojauskui, A. Žukui, J. Vie 
raičiui, P. Jocui, St. Baraus 
kui, R. Simaniūkščiui, P. Gai
liui, A. Kalvaičiui, S. Reutui, 
J. Čelkui, P. Peleckui, K. Mic 
kui, A. Avižienienei, J. Strė 
lienei, L. Strėlytei, M. Siaučia 
lienei, p. Kasperavičienei, Br. 
Abromoniui, O. Vieraiticaei. 

For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!

streiką, tai yra būdinga, tur 
būt, tiktai Kanadai, kurios ben 
drojo lavinimo mokyklos y .-a 
atsilikusios nuo Europos va 
karų mokyklų ir gamina ne 
plačiai išlavintus augšlojn 
mokslo specialistus, kuriems 
turėtų rūpėti ir visuomeniniai 
reikalai, bet siaurus spcciaiiš 
tus, kurie težino Liktai savo 
specialybės dalyką, nors šioje 
srityje yra ir didelės pažan 
gos.

O vis dėlto anksčiau ar vė 
. liau Kanados darbo žmonėm 
išsikovos visuotinį /socialinį, 
plačiu mastu, draudimą, vyk 
domą valstybiniu mastu, kas 
tokiai turtingai valstybei, kaip 
Kanada, įvykdyti yra nesun 
ku. Ypač, kad daugelis įn o 
nių ir be to daro įnašus di 
bančiųjų reikalams, todėl r 
jų pasipriešinimas negali bū 
ti didelis. Žodžiu, socialinio 
draudimo dalį sudaro ir or«,a 
nizuotų atostogų eikalas. Jo 
dar neturime, bet jis yra būti 
nas. Juo darbo žmonės dau 
giau supras šį reikalą ir juo 
stipriau reikalaus, juo jis 
greičiau bus įvestas. Kol to 
nėra, tenka tenkintis individu 
alėmis priemonėmis.

Kalbant apie lietuvius, g?. 
Įima sakyti, kad daugelis jų 
yra apsirūpinę tai vasarviete 
mis, tai farmomis, kurias dau 
giausia ir panaudoja atostogų 
reikalui. Gal didesnė dalis 
naudojasi išvažiavimais į įvai 
rius kurortus. Žinoma, yra ir 
tokių, kurie neturi nei savo 
vasarviečių, nei gali išvažiuo 
ti į kurortus, — jie ir poilsio 
laiką praleidžia namie kur gy 
vena. Jų būsena ypač yra rei 
kalinga visuotinio valstybinio 
socialinio draudimo, kuris ir 
jų neaplenktų geresnėmis są 
lygomis. Deja, jie dar tufr’ 
laukti.

Bet atostogos baigiasi. Vė! 
visi įsijungsime į darbus. Ži 
noma, pirmiausia visi gaivoj 'i 
apie save. Ir tai natūralu ir 
suprantama. Bet, besirūpinda 
mi savo reikalais, mes kaip so 
cialūs žmonės, nepamirškime 
ir visuomeninių, ii tautos, ii 
nelaimingos Tėvynės bei joje 
gyvenančių nelaimingų žmo 
nių, kurių ten yra labai daug.

Pasisėmusiems jėgų, sėk 
mės visų sričių darbuose ir pa 
reigose!

J. Kardelis.

V. Kačergiui, Pr. Grigaliūnui, 
St. Vyšniauskui, o ypatingai 
p. Pr. Skruibiui už leidimą pa 
sinaudoti gražia vietove.

Kuopos Valdyba.
į, 

SPAUDOS KONFERENCI
JA VAŠINGTONE

Birželio 13 d. Vašingtone 
įvyko „svetimų kalbų spau 
dos atstovų ir vadų" susirinki 
mas, pirmininkaujant nese 
niai paskirtam JAV demokta 
tų partijos Nacionalinio Komi 
teto Tautybių Skyriaus pirmi 
ninkui, New Yorko burmist 
rui (majorui) R. Wagneriu . 
Susirinkime dalyvavo ir lietu 
viai laikraštininkai. E.

Burmistras skelbia Lietuviu Dieną Windsore. — Lietuvię dienai išnuomota gražiausia

Š. m. rugsėjo mėn. i—3 
dienomis Windsore įvyks Ka 
nados Lietuvių Diena, Mene 
paroda, Kanados ir JAV siu 
dentų suvažiavimas ir sporto 
šventė.

Rugsėjo mėnesio 1 dieną 
Windsoro burmistras, M. J 
Patrick, paskelbė Lietu, ių 
Dieną Windsore. Šis labai ma 
lonus faktas rodo Burmistre 
ir Windsoro savivaldybės pa 
lankumą lietuviams.

LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMA

beveik galutinai nustatyta se 
kanti:

Rugsėjo 1 dieną, šeštadie

Atlikime tautines pareigas
LIETUVIS BE TAUTINĖS DVASIOS — 

MIRES TAUTAI NARYS
Iš spaudos žinių apie lidnu 

jų birželio įvykių minėjimus, 
atrodo, kad mes lietuviai dau 
gumoje netenkame pareigingu 
mo. Didžiosiose kolonijose mi 
tieji me dalyvavo tik %?— 

2 lietuvių. Liūdni faktai, 
ir apie juos reikia prabilti į 
tuos lietuvius, kurie be svar 
bios priežasties nedalyvavo. 
Vietovės neminimos, nes kiek 
vienas, kuris buvo minėjime, 
žino, kuri vietovė liečiama, o 
kur „e nebuvo, žinos, ką tas 
liečia.

Kai kas aiškina, kad birže 
lid įvykių minėjimas yra ma 
žos reikšmės. Mano n.anymu 
Nepriklausomos Lietuvos isto 
rijos laikotarpyje mes turime 
dvi pagrindines minėtinas da 
tas: Vasario 16 — mūsų vals 
tybinio atsikūrimo ir tautos 
triumfo datą ir Birželio 14-15 
— lietuvių tautos ašarų ir ge 
dulo dienas, pradžią kančių 
kelio į laisvę. Tai — prisiml 
nimo dienos tų, kurie žuvo ar 
ba kenčia Sibiro taigose ir 
tundrose, tai — protesto ša a 
ksmas į laisvas tautas dėl lais 
vę mylinčių tautų kankinim

O kiek mes sielojamės dėl 
mūsų kankinių ir kiek jsijun 
giame į jų kryžiaus kelio ir 
kančių skausmingą eiseną???

Laikraščiuose mes dažna' 
matome kartais net vioą pusią 
pį mirties ir kitų nelaimių už 
uojautų pavieniams asmenims, 
Tai gražu. Bet kodėl gi mes 
nejaučiame pareigos prisiin". 
ti bendrai nors sykį per me 
tus savo tėvus, seseris, oro 
liūs, pažįstamus ir kitus tautie 
čius, kenčiančius jau 22 me 
tus baisioje tremtyje, esan 
čius kraugerio naguose? Ypač 
mes, pabėgėliai iš Lietuvos, 
liudininkai tų įvykių, priva o 
me juos atsiminti, nepamiišu 
jų. Kad gautume tikresnį vaiz 
dą, kaip jie kenčia, patarčiau 
pasiskaityti neseniai išleistą 
H. Tautvaišienės knygą „7 ai 
tų kapinynas Sibiro tundro 
je“, kurioje ji pateikia tiktai 
keleto mėnesių iškarpą iš ba: 
saus 15 metų jos gyventų Si 
biro tundroje. (Knyga galima 
gauti NL redakcijoje, Kaina 
1 dol. 25 et.). Perskaičius tą 
knygą, visą naktį negalėjau

„Nepriklausomos Lietuvos“ lietuviškosios snaudos židi 
nio sutiprinimui ir suformavimui į pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augš 
tos vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma 
Lietuva“ šiuos visus darbus leidžia loterijos būdu, tai ir yra 
Meno Kūrinių Loterija.

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
lūs, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininkė A. Tamošai

tienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išaustą 
savo Meno Studijoje menišką tautinį drabužį; kitų pažadėti 
kūriniai dar laukiami.

Kokie dailininkai atsiuntė bei pažadėjo, netrukus 
paskelbsime „Nepriklausomoj Lietuvoj“.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kūrinių Loterijos bile 
tai jau platinami.

Loterijos biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus 
talkininkus.

rios pastatymui bei jrengims 
nį, 1 vai. pietų Cleary Audito 
rijos, kurioje bus visi Lietuviu 
Dienos parengimai, 201 .River 
side Drive West, atidaroma 
Dailės paroda.

Tos dienos vakarą, 6 vai ,, 
ten pat liuksusinėse Cleary 
Auditorijos salėse įvyks susi 
pažinimo vakaras - balius ir 
šokiai. Svarbu, kad visas š.s 
pastatas yra vėsinamas (air- 
-condicioned).

Rugsėjo 2 dieną, sekmauie 
nj, 12.15 po vidudienio užde 
damas vainikas prie žuvusi c 
ms už laisvę paminklo. Gile. 
Boulevard ir Ouellette kam 
pe.

užmigti, man atrodė, kad ma 
no kūną graužia parazitai, išpe 
rėti raudonų valdovų per 44 
metus.

Daugelis mūsų tautiečių jau 
užmiršo nelaimingiausius pa 
šaulyje žmones — Rusijos 
valdomų sričių gilurnon uii 
tremtus. Ne visur dalyvavo ir 
tie, kurie mums primena, kad 
tauta Dievo paskirta ir kas ne 
su ja — tas ne su Dievu.

Kitur į minėjimus neatsilan 
kė nė vienas. Tuo tarpu kitų 
Pabaltijo tautų, mažesnių 
skaičiumi, dalyvauja kasmet. 
Yra ir tokių liet, kolonijų, ku 
riose nebuvo aukotos šv. mi 
šios, pi Įtaikytos tai dienai. 
Kai kur nedalyvavo net tie, 
kurių tėvai, žmonos, vyrai a. 
ba vaikai ištremti. Perdaug 
džiaugiasi jie gyvenimu laisva 
me pasaulyje ir pamiršo keu 
čiančius savo šeimos narius.

Kiti su įvairiais Nepriklau 
somos Lietuvos laipsniais, ti 
tūlais, Lietuvoje valgę skanią 
duoną, sunkiu darbu ūkininko 
užaugintą, irgi privalėjo daly 
vav.ti ir prisiminti nors tuos 
ūkininkus.

Nematėme ir tų, kurie su 
Nepriklausomos Lietuvos ap 
dovanojimo ir garbės ženklais 
mii.ėjimuose sėdi garbes pre 
zidiumuose. Ar tie ženklą 
duoda jiems teisę pamiršti tau 
tos nelaiminguosius?

Turizme organizacijų, pasi 
va linusių reikšmingais Lietu 
vos kunigaikščių vardais, ir 
jų narius pasipuošusius gražio 
mis uniformomis. Iš jų nema 
žų būrių, dalyvavo tik vieno 
tai. Lietuvoje tų organizacijų 
buvo tikslas stovėti tėvynės 
sargyboje, padėti tautiečiams 
nelaimėje. Gyvenant svetimuc 
se kraštuose, jų tikslas pasi 
keitė ir liko: lavintis, dirbti 
tautinį, kultūrinį darbą ir bu 
dėti lietuviškumo, lietuvių tau 
tos reikalų sargyboje. Man a. 
rodo, kad šių drausmingų or 
ganizacijų nariai privalėjo da 
lyvauti.

Kiek dalyvavo politinių 
partijų, atvežtų iš Lietuvos, 
atstovų. Nemanau, kad too 
partijos neturėtų savo tiksluo 
se pareigų savo tautai.

Kiek dalyvavo mūsų švie 

Ar ką nors| žinote’ apie 
Meno Kūrinių Loteriią?

JEIGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE, 
SKAITYKITE ŠJ PRANEŠIMĄ.

i išleista 8 milionai dolerių.
Puse valandos vėliau — 12. 

45 po vidudienio bus iškilmin 
gos pamaldos St. Claire R. 
Katalikų bažnyčioje, Tecu 
meh ir Viktoria g-vių kampas. 
Šv. mišias celebruos vietos 
vyskupas G. 'F. Carter, pamo 
kslą sakys vysk. V. Brizgys. 
Pamaldų metu giedos „Daina 
vos“ ansamblis ir solistai.

Pamaldos Evangelikams 
bus 1 vai. p. p. First Luthe 
arn bažnyčioje. Victoria ir Gi 
les blvd. kampas, pamald. la' 
kys kyn. Leonas Kostizenas.

Iškilmingas aktas ir kon 
certas, ir pereinamosios tau 
rėš įteikimas sportininkams

AŠ ESU ALKOHOLIKAS
Būdamas alkoholikas, mė 

ginsiu save apibūdit<i. Tiks 
las: gal kam nors galėsi i pa 
gelbėti save pažinti.

Esu 33 metų amžiaus. Kada 
pradėjau gerti, negaliu tikrai 
pasakyti. Dabar man tas ne 
svarbu, nes tas viskas buvo vi 
kar, o vakar dienos ne vienas 
negalime grąžinti. Šiaurės 
Amerikoje atsidūriau 1948 me 
tais, retinti Kanados miškų. 
Baigęs 10 mėnesių sutartį, ap 
sigyvenau Montrealyje. Po me 
tų sukūriau šeimą. Dievo pade 
damas gavau man skirtą mote 
rį, kuria labai didžiuojuos bei 
dabar gerbiu ir vertinu, kaip 
pasišventusią moterį , man bei 
mano, mūsų vaikams.

Kuomenės — inteligentijos? 
Visose vietovėse turime gra 
žius būrius skaučių-tų. Jų tiks 
las tarnauti Dievui, tėvynei 
ir artimui. Todėl minėjime ga 
Įėjo dalyvauti ne vien paski 
ri pareigūnai, bet ir kiti.

Turime daug visokių orga 
nizacijų, kurių vardus man bū 
tų sunku išvardyti. Jų valdy 
bos galėtų pabudinti savo na 
rių tautinę sąmonę, prašyti 
juos dalyvauti prisiminime ne 
laimingų savo brolių ir seserų

Minėjimai dalyviams ap 
čiuopiamų materialinių paia 
mų neduoda, bet už tad turti 
na, stiprina mūsų tautinę dva 
šią. Dvasia valdo kūną. Silp 
noje, ligotoje dvasioje nepa 
klusnus kūnas. Daugumoje, 
mūsų tautinė dvasia darosi la 
bai silna, ją naikina neteki 
mas pareigos jausmo ir artina 
jos mirtį. Kūnas be dvasios, 
žmogų paverčia daiktu. L.elu 
vis be tautines dvasios, pavirs 
ta tautos lavonu.

Mielos sesės ir broliai lietu 
viai, rūpindamiesi medžiagi 
niais reikalais ir visokiais ma 
lonumais, stiprinkime ir savo 
tautinę dvasią. Leiskime jai 
pasireikšti pilnumoje, visame 
jos gražume. Težydi ji musų 
širdyse, mūsų tarpe. Būkime 
lietuvių tautos apaštalais jung 
ti lietuvius į vieną darnią lie 
tuvišką šeimą, kurioje viešpa 
tautų artimo meilė ir vienybė, 
be kurios neįmanoma atlikti 
darbą mūsų Motinos Lietu 
vos, mūsų tautos ir mūsų pa 
cių labui. I egul mano šauks 
mas į jus nebūna balsu tyru-- 
se.

Bronius Abromonis.

miesto savivaldybės salė, ku

įvyks 6 vai. 30 min. vakare. 
Koncertinėje programoje da>y 
vauja: „Dainavos ansamblis 
su solistais M. Kripkauskie 
ne ir J. Vazneliu, Hamiltono 
ir Detroito Tautinių šokių gru 
pės.

Rugsėjo 3 d. 7 vai. Užbaig 
tuvių vakaras ir bažnytinio 
fondo loterija, Kroatų salėje, 
2520 Seminole Str.

Informacijos būstinė: 201 
Riverside Drive W. Cleary 
Auditorija. Tel. CL 28-311 ; 
CL 68-598; CL 33-406. 
Šventei ruošti komiteto pirm.

M. Kizis.
komiteto pirmininkas.

Kanadiškus alkoholinius ge 
rimus pradėjau geiti būdamas 
miško kirtėju, tęsiau palaips 
niui gyvendamas Montrealy 
je. Turėjau nuostabią laimę 
gauti gerus darbus už gerą at 
lyginimą. Gyvenau tačiau 
skurdžiai bei nelaimingai, bris 
damas gilyn už skolas ir pasi 
duodamas nalaipsniui alko!- j 

lib jėgai. Jo jėga, kurią aš va 
dinų liga, yra galinga, daran 
ti neribotą žalą sau bei gerian 
čio šeimai ir artimiestms.

Visus savo minėtus gerus 
darbui, uždarbį prarasdavau 
per alkoholį. Žinoma, tada ma 
no galvojimu, ne alkoholie bu 
vo kaltas. Buvo kalti: žmona, 
uošvienė, brolis, sesuo ir visi 
tie, kurie mėgindavo! pasakyti 
teisybę į akis. Pav., neateida 
vau į darbą savaitę laiko, o p 
savaitės atleisdavo iš darbo ir 
tada ne išgėrimas buvo kaltas 
bet darbdavys, Kanada, nd 
nisteris pirmininkas bei kiti. 
Vienu žodžiu viską kaltinau u 
mėginau išteisinti bonką. Ji bu 
vo mano dievas.

Dienos slinko pirmyn, kaip 
ir dabar, o aš pamažu dariau 
si bejėgis alkoholiui. Šeima 
tuo pačiu laipsniu kente neK 
mos bei skurdo .alandus. Mr. 
no galvojimas pasidarė tik vie 
nas — tiesus, bejėgis. Gėriau 
toliau, gerdamas paskutinę 
bonką ar stiklą galvojau, kur 
gauti sekantį tuziną, o gal baČ 
ką... Spalva, skonis, stipru 
mas prasidėjo darytis visai ne 
svarbus dalykas. Svarbu bu 
vo, kad aš galėjau daryti iliu 
zijas, koks aš gudrus, kaip aš 
padarysiu daug pinigo, kaip 
visiems atkeršysiu. Vienu žo 
džiu, tam momentui buvau 
kas „Aš“.

Negalvojau, kad ką aš išgė 
riau arba dar turiu gerti, ka'’ 
čia yra mano nekaltų vaik 
duonos kąsnis, taip pat neg?? 
vojau, kad rytojaus dieną vai 
kai prašys valgyti, o nebus už 
ką nupirkti nei pieno. Bet aš 
galvojau didžiau, apgausiu 
krautuvininką, prunclu- siu ir 
gausiu pagal knygutę vLą 
maišą ir tikrai dat dėžę alaus. 
Nevisuomet taip būdavo. 
Daug dienų, savaičių šeima tu 
rėjo gyventi vienomis bulvė 
mis, bet ir tada ne bouka bu 
vo kalta, bet vėl Kanada, n- 
darbas, įsikalbėta liga, bei uz 
siėmimas galvojimu, iš kur su

Nukelta į 7 tą psl.
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Kas Lietuvoje gyvena 
sunkiausiai

KOLŪKIEČIAI, DARBIAI N KAI, TARNAUTOJAI?
Neseniai atvykęs iš Lietuvos tautietis atsako į NL 

redakcijos klausimus
3.

DARBININKAIS
vadinami visi dirbantieji fab 
nkuose, dirbtuvėse (dirbtuves 
irgi fabrikais vadinamos), sta 
tybose, melioracijoje ir kt. Jų 
uždarbis nuo 30—35 rubliu 
mėnesiui (nekvalifikuotų) iki 
70—80 rublių (specialistu). 

Pagal perkamųjų galią sovieti 
ais daibininkų uždarbis 2,5— 
3 karius žemesnis už darbi 
ninku Vakarų Euiopoje.

Iš oficialaus uždarbio, aišku 
savaime, pragyventi yra ne 
įmanoma, ypač jei šeimoje yra 
vaikų ir kitų nedarbingų n? 
rių. Paprastai daba ir vyrac 
ir žmona. Tokiais atvejais vai 
kai, pradedant naujagimiu, ati 
duodami į vaikų auginimo 
punktus (vaikų lopšeliai ir dar 
žcliai), kurie steigiami prie ui 
dėsnių fabrikų. Kadangi visu

darbininkų uždarbis yra 
žemiau pragyvenimo 

minimumo,
tai labai plačiai yra išsivysČiu 
si vagystė, kuri tačiau vadina 
ma kombinacija. Paprastai du 
bantieji sovielijoje, jieškoda 
mi kito darbo ar tarnybos, pir 
moję eilėje interesuojasi ne 
oficialiuoju uždarbiu, bet ar 
yra galimybė Ką nors „sukom 
binuoti“.

„Kombinuoja“ sovietijoje 
Visi, kas tik gali ir kam tik yra 
prieinama, pradedant nuo dar 
bininkų ir tarnautojų iki aug.š 
tų valdininkų, neišskiriant pa 
teptųjų — partiečių. Pirnueji 
kombinuoja dėl egzistencijos, 
o kiti dėl „Moskvičiaus“ ar 
nuosavo namelio, nežiuiint, 
kad paskutiniu laiku įvestos 
griežtos bausmės ir susupnn 
tas OBCHS (milicijos skyiiuc 
kovai su vagystėmis ir spėkų 
liacija) sekimus.

Bendrai paėmus darbiu in 
kai stovi kiek gėria i negu kol 
ūkiečiai ar tarnautojai. Jiems 
yra progą ne tik sukombinuo 
tr, bet ir viršvalandžiais dau 
giau uždirbti, žinoma, jei pa 
kanka istveimės ir raumenų 
jėgos. Kadangi

sovietiški fabrikai ir gamyklos 
yra dar labai primityvūs

ir tuo pačiu nepajėgūs paga 
minti liek, kiek pareikalauju 
vietos linka, todėl darbininkai 
labai agituojami daugiau dirb 
ti, t. y. dirbti virš nustatytos 
normos ir daugiau lieti prakai 
to. Sovietinė pramonė daugiau 
remiasi darbininkų raumenų 
jėga negu tooulomis masino 
mis bei įrengimais, todėl, kad 
daugiau išspaustų iš darbinin 
kų prakaito, partijai uoliai ėal 
kininkauja sovietinės „profesi 
nės sąjungos“, atlikdamos la 
rovo vaidmenį. Ir kaip keista! 
Kapitalistiniuose kraštuose 
piofesinės sąjungos kovoja už 
didesnį uždai bį, trumpesnę 
darbo dieną ir mažesnę daibo 
normą, o sovietinės piofesinės 
sąjungos tik ragina vi- dau 
giau ir daugiau dirbti.

Taigi fabrikų darbininkams 
yra daugiausia šansų „pakum 
binuoti“. Pavyzdžiu’ mėsos 
apdirbino fabrike darbininkai 
kombinuoja mėsa, mėsos ga 
miniais, malūne — miltais, ke 
pykloje — duona, odos fabri 
Ke — oda,, odos gaminiais, 
pieninėje — sviesiu, sūriu, s a 
(tybose — statybinėmis me 
džiagomis ir tt. ir tt.

Vieni kombinuoja kukliai 
kasdien po truputį, o kiti Įsi 
smagina tūkstančiais ir dešim 
timis tūkstančių. Daug komb, 
nacijų išaiškinama ir daug pa 
sodinama už grotų. Mažais kie 
kiais kombinuoja daugiausia 
darbininkai, o stambūs kombi 
natoriai tai daugiausia načauii 
kai — fabrikų direktonai ir 
panašiai. Kombinacija, nežiū 
nnt gritžtų baudų, koi kas ne 
žymiai mažėja. Sovietiniai 
žmonės teigia, kad

kombinacijos sovięlijoje
išnyks tik tada, kai nors iki ge 
ro minimumo paKils dirbant ;ų 
jų uždarbis ir bus pakankamas 
kiekis būtino reikalingumo pre 
kių, t. y. nebebus Krekių dea 
eito. Tai yra tiesinga ir logiš 
ka. Tad kaip matosi darbiniu 
kams pramonėje yra galimy

III -sis Vakarų Kanados Lietuvių Sąskrydis.
Sąskrydžio organizatoriai ar jo dalyviai (iš kairės); jo lik. Vysk. V. Brizgys, Edmonto 
no B-nės veikėjai: Solisle U. Šmitienė, B nės p-kas A. Dudaravičius ir Tautinių šokių or 

ganizatorius ir vedėjas A. Šmitas. Sąskrydžio aprašymą žiūrėk 6-me puslapyje.

Lietuviai veikia visur
J. Amerikos V.
LIETUVOS PASIUNTINY 

BĖS VAŠINGTONE
ŽINIOS

Pabaltiečių deportacijų šie 
met, birželio mėn„ būvi pla 
čiai paminėtos JAV senato ir 
Atstovų Rūmuose. Apie jas 
kalbėjo 34 kongresmanai ir du 
senatoriai. Jų visų kalbos tii 
po „Congresional Record“.

Birželio 13 d. Lietuvos 
atstovas ir ponia O. Kajeckie 
nė dalyvavo Panamos ambasa 
doriaus priėmime, suruoštame 
tos valstybės prezidento gar 
bei; birželio 16 d. Ghanos nu 
jos ambasados, Įsikūrucios Lit 
luvos pasiuntinybes kaimynys 
tėję, iškilmingame atidaryme 
ir liepos 2 d. priėmime, to kras 
to tautos šventės proga; bu 
želio 19 d. JAV atstovų rū 
mų užs. įeikalų k-to Europos 
reikalams pakomiteto „Hea 
rings“ posėdyje, kur liudinin 
kais buvo j. J. Stukas ir j. 
Miklovas; birželio 29 d. Kon 
go atstovo pi lėmime to kraš 
to nepriklausobybės paskelbi 
mo 2 metų sukakties pioga; 
šiomis dienomis Irako atstovo 
priėmime to krašto nepriklav 
somybės šventės proga; liepos 
18 d. Europos pavergtų Tau

bė, nors ir su rizika, patiems 
pagerinti savo gyvenimą.

Bus daugiau.

3 PSL.

EUROPOS APSIJUNGI 
MAS IR LIETUVA

Lietuva į Europos sąiūdį 
Įsijungė tuoj po antrojo pašau 
linio karo ir turi sukūrusi vad. 
„LESTA“ — Lietuvos Euro 
jūdžio Rytų ir Europos Cent 
rinio Sąjūdžio Tarybą. Šio sa 
ro organizacijoje lietuviams 
atstovauja Parpžiuje Prof. J. 
Baltrušaitis. Neseniai jvyku 
šiame kongrese Muenchene 
Lietuvai atstovavo VLIKo 
Vykd. Tarybos UŽs. reikalu 
tarnybos vykdytojas dr. P. 
Karvelis ir Vykd. Tarybos na 
rys J. Kairys. Kongreso daly 
viai pasisakė, kad naująją Eu 
ropą kuriant, neturi būti apsi 
ribojama tik laisvąja Europos 
dalimi — į Jungt. Europos 
Valstybes turėsią įeiti ir kraš 
tai, kurie šiandien yra anapus 
geležines uždangos. Apsijun 
gusios Europos dvasią pirmo 
je eilėje turėtų žymėti pagar 
ba žmogaus asmenybei ir viso

tų pietuose, National 
Club, Washingtone.

LIETUVIŲ FONDAS 
TVARKOSI

Dargis, 
ir Justas 

Lietuvių 
komisiją.

Press

Vacys 
Liepo 

Fondo 
kurios

Leonardas 
Dzenkauskas 
pis sudaro 
Investavimų 
uždavinys surasti ir apsvarsty
ti būdus, kaip tikslingiau, sau. 
giau ir naudingiau investuoti 
Lietuvių Fondo kapitalą, šiuo 
metu siekiantį apie $40,000.

Benys Babiauskas, Zigmas 
Dailidka, Jeronimas Ignato 
nis, Ferdinandas V. Kaunas, 
Algimantas Kėželis ir Jonas 
Švedas sudaro L. Fondo pel 
no skirstymo komisiją, kurias 
pareiga bus 1962 metu pabai 
goję paskirstyti per šiuos me 
tus susidariusį kapitalo pelną. 
Pavieniai asmenys ir organi 
zacijos pastaruoju metu gy\ m 
remia Lietuvių Foncįą, kurio 
adresas yra 7243 So. Albany 
Ave., Chicago 29, Ill.

Anglija.
SENU JAUNYSTĖS 

KLAUSIMU
Tik jaunystė gali ir drįsta 

pajudėti, ir tik jai Kudirka, 
Maironis, Mickevičius kūrd 
himnus. Žinoma, ne tai jaunys 
tei, kuri su cigarete dantyse 
ar prie stikliuko didžiai nešasi.

Niekur nebenueitumėm, nie 
ko šviesesnio nepasiektumėm, 
jei jaunimas lepšiškai kiaušy

tų senių ir niekur nesiveržiu, 
atsisakytų visų didžiųjų idea 
lų ir žiūrėtų tik, kad būtų pa 
togu gyventi.

Tėvų ir vaikų, senimo ir 
jaunimo problema labai jau 
sena. Senimas stengiasi pritu 
rėti jaunimą, jaudinasi dėl vi 
Šokios rizikos, būna konservą 
tyvus. O kai tasai jaunimas 
sensta, istorija prasideda 
naujo. Kaip toj pasakoj.

Vokietija.
BANAITIS APIE 

AMERIKĄ
Miunchene viename susu in 

kime dalyvavo ir žurn. V. Ba 
naitis, tik ką sugrįžęs iš vieš 
nagės Amerikoje. Rengėjų 
prašomas, V. Banaitis paša 
Kojo savo išgyvenimus, patir 
tus Amerikoje ir Kanadoje. Ne 
paprastą Įspūdį jam padariu 
sios didžoisios lietuvių kolo 
nijos, kur jautėsi patekęs lyg 
į Lietuvą.

Dolerio Amerikoje vaikąsi 
visi, bet ic vaikytis vra ko, nes 
jo vertė, palyginus su markė 
mis, yra keleriopai didesnė. 
Aplamai apie Ameriką V. Ba 
naitis pasakė, kad ji yra nuos 
tabus ir labai turtingas kraš 
tas, bet nelengva jį gerai pa 
žinti. Ir palys amerikiečiai sa 
vo pilnos jėgos ir tikros misi 
jos pilnai dar nesuvokia. Kai 
bėtojas savo pranešimą baigė 
žodžiais: „Aš Amerikos ncat 
radau, bet esu tikras, kad ir 
pati Amerika savęs dar neat 
rado“.

pa 
iš

, keriopa laisvė, demokratinė 
santvarka. Tuo būdu Europos 
apsijungimas būtų labai teigia 
mas reiškinys ir mūsų kovoje 
už savo krašto išs’.laisvnimą— 
tokias mintis dr. Karvelis ture 
jo progos išdėstyti savo per 
Amerikos Balsą pasakytoje 
kalboje į kraštą. E.

JONINIŲ ŠVENTĖ VASA 
R1O 16 GIMNAZIJOJE ‘
Birželio 23 d., Huettenfel 

de, Vasario 16 Gimnazija, ak 
tyviai dalyvaujant skautais, 
ateitininkams, kitiemsi sambų 
riams, surengė didelio mąsto 
Joninių šventę. Ji prasidėjo 21 
vai. Be gimnazijos dir. kua. 
dr. L. Gronio atidaromojo žo 
džio, buvo dail. Kuvicko pr 
nešimas apie Joninių prasmę. 
Sekė plati programa su laužu, 
degalais, vainikų leidimais, 
paparčio žiedo j ieškojimu ii 
kt. Numatyta danos, raut, ša 
kių grupės pasirodymas ir kt. 
Joninių išvakarėse gimnazija 
tikisi sulaukti daugelio sve 
čių, jų tarpe ir svetimtaučių

Urugvajus.
URUGVAJUJE PAMINĖTA 

BIRŽELIO BAISIOSIOS
DIENOS _____

Tradiciniu įpročiu birželio 
tragiškosios dienos buvo pa 
minėta Urugvajaus spaudoje 
dviem stambiais ir cikšmin 
gaiš straipsniais, per du žy 
mius sostinės
dienraščius. „EI Plata“ birža 
lio 13 d. laidije ir ,,E1 Pais“ 
birželio 15 d. laidoje. Jų auto

Nukelta į 6-tą pši.

Montevideo

. galvojo Barvainis: — negaliu
SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS įs išmesti iš galvos — sto u,

kaip koks negęstantis švytu

Voratinkliai nesidraiko be vėjo ,y‘iao £±^1
jimo metu sesuo Vassa jam

26. Kiu atveju — viršininkas se metė nemalonų sakinj;
Barvainio alimentų byla šeriai Vassai, ir būtų apkaltm — Daktare, bet gi jūs ve

teisme užsitęsė kurį laiką, nes 
bufetininkė teigė, kad kūdikis 
..o, o Barvainis gynėsi. Kadan 
gi jau buvo dalinai praėję tie 
laikai, kai baudė pagal sKun 
dus be jokių įrodymų, tai Bar 
vainis pareikalavo ekspertizos 
ir teismas sutiko.

Kol ekspertiza buvo pačia 
ryta, nes Barvainio ir kūdiuio 
reikėjo nustatyti kraujo tapą 
tumą, teismas turėjo būti ati 
dedamas.

Tyrimų procedūra sovietinė 
mis sąlygomis buvo nei pa 
prasta, nei lengva, reikalaujan 
ti protokolų, parašų ir iškil 
mingų pasižadėjimų, todėl už 
truko. Barvainiui tas teismas 
pareikalavo daug nervų, svei 
katos ir išlaidų.

Barvainis pyko, nervinosi ir 
save kaltino, kad taip ištižo, 
jog negalėjo valdytis.

Nors byla dar ėjo, nebuvo 
baigta ir jam nesmagu buvo 
pendadarbiams tiesiai pažvelg 
ti j akis, jis nežiūrint viso kon 
fūzo, pradėjo flirtą su buriate 
seserim Vassa. . .

O Vassa, nors jau turėjo sa 
vo planus Klaipėdoje, vis dėl 
to pradžioje suintriguota ir 
smalsumo vedama, griežtai 
Barvainio atakoms nepasiprie 
šino. O gal ir todėl, kad neno 
rėjo savo viršininkui daryti 
aiškaus afronto.

Ir flirto sąlygos nebuvo Bar 
Vainiui palankios. K. s būtų, 
jeigu atsitiktų tokia nelaimė, 
kaip su bufetininke? Jis viso 

tas ne tiktai už visas pasex. 
mes, bet ir už panaudojimą sa 
vo padėties. O tai būtų jau vi 
sai jo kaijerai letališkas daly 
kas.

Su Boreikaite jis flirtavo 
dar Stalino akmens kulto lai 
kais, kai bet Koks viršininkas 
savo padėtyje buvo „ir caras 
ir Dievas“, kaip rusų patarlė 
sako.

Po Stalino papūtė kiloki vė 
jai. Bandant Stalino sostą už 
imti Chruščiovui, reikėjo rasti 
naujus kelius ir panaudoti nau 
jus į sostą kopti metodus, iu 
del prasidėjo, kaip nekartą bu 
vo ir praeityje, savotiška aus 
to siekimo procedūra, dabar 
pavadinta Stalino ir jo kulte 
nuvertinimu. Tuo pačiu ir Vii 
šininkų viršenybė žymiai nu 
krito. Ne tiek gal faktinaį nu 
krito, kiek oficialiai buvo ve 
dama propaganda, kad ne 
vienas asmuo, bet kclektyvau 
turi pirmauti. Tai, žinoma, bu 
vo melas. O vis dėlto kad ir 
melaginga ta propaganda, ja 
darė šiokios tokios įtakos. 
Ypač ten, kur buvo naudin 
ga „naujam kursui”, rodei pa 
tekti į laiko girnas nesudaie 
nei patrauklumo, nei malonu 
mo.

Be to Barvainis vis dar lū 
kuriavo Milės Baltytės, kun 
iyg ir buvo žadėjusi -HsikelU, 
bent atsilankyti Klaipėdoje. 
Milė jam stovėjo mintyje nuo 
pat Vaserių vestuvių.

„Keistas mano būdas. — 

dęs. Jūs gi ne laisvas.. .
— Aš kaip ir nevedęs. . . 

Žmonos neturiu.
— Ką tas reiškia — „kaip 

ir nevedęs”? Tai arba jūs ve 
dęs, arba nevedęs, vienas iš 
dviejų. . .

>— O kam jums tas rūpi. 
Aš žmonos neturiu, tai ir aiš 
ku. At maža yra anlią kartą 
v edusių ?

— Bet žmona gali atsiras 
ti. . . Ir dar su vaikais, kiek 
žinau. . .

— Buvusi... Bet jūs gi flir 
tuojate su Šilgaliu...— Nedis 
kretiškai Barvainis numetė su 
kinį...

— Tai kitas reikalas. Jis ne 
vedęs. Be to, jis tiktai getas 
kavalierius. Jis manęc ir ne 
vestų, nes jis lietuvis patr o 
tas. Tegul aš jam ir patikčiau, 
bet jis ves tiktai lietuvaitę. Jis 
man aiškiai tą pasakė. Tai ma 
tote, koks mūsų flirtas. O jūs 
pavydite? . .

— Jūs įsitikinusi, kad taip 
tikrai yra? O man jis sakė, kad 
jūs jam patinkate, nutylėjęs 
paskutinį klausimą, tęsė Bar 
vainis kalbą toliau.—Sako, se 
šuo Vassa savo išvaizda man 
primena Marilyn Monroe, kt. 
lią aš mačiau Vilniuje užsie 
ninių filmų peržiūroje. Sako: 
figūra, kaip jūsų, žilgalis ža 
jvjiši labai moteriškų figūrų 
motermis. . . Na. gal ir aš, 
nors aš tos Marilynis nesu ma 
tęs nei ekrane. .. Jus turiu 
prieš akis. . .

— Daktare, susilaikykite: 
bus geriau jums ir mm. . .

— Kodėl?
— Ar dar mažai patyrėte 

gyvenimo sąlygas?
— Nekalbėkite apie tai. . 

Mano tėvai, kaip dabar sužino 
jau, mirė nuo bado, šalčio ii 
parazitų Lenos žiotyse. . .

— Kaip gi-jūs tą sužinoję 
te? Pas mus gi didžiausia pa 
slaptis, kaip žinote. Ką jau pa 
ėmė, tas kaip akmuo vancie 
nin. . . Žinote gi, kaip buvo 
su jūsų tėvais.

— Iš savo kolegės Kazaki 
joje gavau laišką. Ji man ir 
parašė. Anksčiau ją buvau 

Klausęs, ar jų plėšiniuose kas 
nežinojo tikies ir tokios pav<-r 
dės. Ji labai kolegiška ir, pasi 
rodo,, visus klausinėjusi, ir vie 
name grąžinamųjų transpor 

te, kurio sergantiems ši buvusi 
pakviesta suteikti pagalbą, tū 
la grąžinamoji į Lietuvą mo 
teris pasakiusi, kad ji pažino 
jusi mano tėvus, bet kad jie 
jau mirę prieš kelis metus. . .

— Kitaip ir būti negalėjo. 
Iš mano tėviškės taip pat bu 
vo išvežtų žmonių Į Lenos ir 
kitų upių žiotis, už Arktikos 
rato, kur pusė metų diena, ki 
ta pusė — naktis. Kas ten pate 
ko, tiktai išimtys gali išlikti 
gyvi. . . — sielvartingai kalbt 
jo Vassa. u

— Mano kolegė pasiteira 
vusi dar, nuo ko gi jie mirė? 
Jai ta moteris atsakiusi lietuviš 
kai: „Ten bendrai nėra gy/c 
nimo, ten vyksta tiktai pasku 
tinė kova su mirtim. Badas, 
šaltis, nepakeliamas darbas ir 
parazitai ten palaiko, sovie 
tišku pvyzdžiu, glaudų tarpu 
savį ryšį ir bendromis jėgomis 
užbaigia nelaimingų tremtinių 
gyvenimą“... 

temperatūra jam nukrito, jis 
apie kabelį daugiau nekalbėjo 
ir mano klausiamas.

— Istorija neaiški, sesele, 
geriau ja ir nesidomėti.

— Tiesa. . . Bet ir jums, dak 
tarė, pamoka: pasisaugokite.,.

— Ačiū už patarimą. . .
— Ii aš jums dėkinga, kad 

jūs taip draugiškai ir žmonis 
kai kalbate. . . Aš savo jauna 
galva manau, kad visiems, kas 
tiktai sąmoningas kaip žmo 
gus, mums visiems reiktų du 
ti vieningiems ir sudaryti, tei 
gu taip būtų galima pasakyti 
dvasinio ryšio sąjungą, ne įsta 
tymais, ne kodeksais nusta 
čiusią tvarką ir prievoles, bet 
visų solidarumu už diužiuo 
sius žmonijos idealus, kurių 
pagrinde būtų laisvė politine, 
laisvė sąžinės ir pareiga sau 
goti bei ginti visus humanist! 
mus principus.

— Tai gražu, sesute, bet v: 
so to priešas pažįsta iš akių, 
iš elgesii, pagrįsto tais prim i 
pais ir vis vien neduoda gyve 
nimo. . . Ir griauna visą jūsų 
humanistinę filosofiją. . .

— Na, daktare, jeigu tokia 
sąjunga išaugs, joks jos prie 
šas nesugebės sugriauti.

— Tai būtų gerai. Bet jūs 
matote, kad šis procesas sun 
kiomis sąlygomis nepaprastai 
lėtai vystosi. Jam reikia labai 
daug laiko. . .

— Tiesa, bet gai ir ne tiek 
daug, kaip jūs manote.

Po šio pasikalbėjimo keis 
tas dalykas, su seserim buria 
te, Barvainis pasijuto visiske 
je kryžkelėje. Tiesa, ne Vai: 
sa, bet jis pats sudarė tą kryž 
kėlę.

„Kaip būti, kuriuo keliu ei 
ti, kas daryti?” — galvoio Bar 

vainis. Bus daugiau.

— Taigi matote, kokia bai 
si nelaimė, kokia senų žmo 
mų tragedija. . . O jūs dara vė 
javaikiškai siautėjate. . .

— Tai gal perstipuai, sese 
le, pasakyta. . .

— Dovanokite.. . Šiandien 
gi tiktai jūs operavote žvejį, 
kuriam kanadietis išsuko ran 
ką' • •

— Beje, jį kalbinote, kaip 
ten atsitiko, — norėtamas nu 
kreipti kalbą kita kryptim, pa 
klausė Barvainis.

— Jis sako, kad audra nu 
stūmusi jų laivą prie Kana 
dos,, rodos Newfoundlando 
krantų. Jis su draugais išlipęs 
Į krantą ir pradėjęs pažintį su 
kanadiško žvejo žmona. Štai 
ga atsirdęs jos vyras, be jokių 
kalbų šokęs ant jo ir išsukęs 
jam ranką. . .

— Mažai patikima istorija. 
Greičiausia tarp savęs susipe 
šė žvejai ir priešininkas išsu 
ko jam ranką. . . Ko gi ten 
jiems irtis į Newfoundlan 
dą?..

— Ką gali žinoti, kokių už 
davinių žvejai kartais tun... 
Vienas jų, kuris čia gulėjo 
karščiuodamas su augšta tem 
peratūra, beklajodamas vis mi 
nėjo apie kažkokį kabelį. Kai 
aš paklausiau, apie kokį kabe 
IĮ kalba, jis burbtelėjo „kabelį 
marių dugne”. . . Jis ten ir per 
šalęs ir dėl to susirgęs.

— Hm. . . Tai keista. Prav 
doje buvo rašyta, kad Kana 
dos kariniai laivai sulaikę m i 
sų žvejų laivą ties Newfound 
landų, o ten gi, kaip žinoma, 
Atlanto dugnu eina i Europą 
telefono kabelis. . . 1 ai tur
būt, apie tą patį kabelį kliede 
damas kalbėjo ir tas mūsų žve 
jys- • •

— Nežinau daktare. Kai
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Okupuotos Lietuvos 
sportininkai

ATSILANKYMU PAS VI I KO SEKRETORĘ ESĄ
NEPATENKINTI,

bet vis dėlto jie padarė žings nį pirmyn, kad neišsigando 
okupanto jiems pučiamojo baubo. /

u J.tJAKSTASKULTURW€>KROVIKA

Vilniškis trisavaillnis „Spor 
tas" per eilę nr. spaupsdmo 
Vilniaus Žalgirio ašluonvietės 
irkluotojo Zigmo Juknos įrnii 
džius iš viešnagės JAV ir jų 
pergalės prieš vietos ir Kana 
dos atstovus. Negali būti kai 
bos, kad jo {spūdžiai ture, > 
praeiti per rusišku cenzūrą, ta 
čiau tarpe eilučių, galima bu 
vo daug ką išskaityti, ypač 
mums, gyvenantiems laisvata 
me krašte. Be abejo, pirmiau 
šiai į akie krinta rusas vado 
vas Petrov, nuo kurio priklau 
sė visa judėjimo laisvė, apsi 
lankymai, pasikalbėjimai ir k. 
Antra — nors daugumą irkluo 
tojų sudarė lietuviai, tačiau oli 
dalioji kalba yra rusų. Jiems 
buvo paskirti ir rusu kalio» 
vertėjai, jie ant savo maiŠKnė 
lių nešiojo CCCP raides, todėl 
nėra ko stebėtis, kad amerikie 
čiai ir šaukė: (pud lak r« 
šian! (taip sporte rašo Z. Juk 
na — kalba netaisyta).

Neapsieita čia ii be A. Lau 
rrnčiuko „Lietuvos žurnalis 
to” (taip rašo autorius), kurie 
nuotrauką taip pat patalpino 
su Lietuvos vairuotojais nlntš 
kis Sportas. Vienu žodžiu, Ii** 
tuviai buvo stipriai „globoja 
mi“. Tas daryta, žinoma, sąmo 
ningai, nes Europos irklavimo 
oirmenybėse, į lietuvių laivą 
buvo „prikimšta daug buržua 
zĮinės literatūros" taip rašė 
tuometinis Sportas) šmeižian 
čios Tarybų Lietuvą. Jos buvo 
tiek daug, kad nei laivas pasun 
kejęs! Vis tai „reakcinis ele 
mentas“.

Kaip bebūtų, Z. Jukna „ic 
akcinio elemento“ surado ir J 
AV. Tačiau leiskime kalbeli 
pačiam autoriui (Spoitas, he 
pos 21 d. ir 28 dd.). Jis rašo- 

Emigrantai pavidalų ę į d v 
stovyklas. Pažangūs lietuviai 
su džiaugsmu sutinka kiekvie 
ną naują Tarybų Lietuvos per 
galę bet kurioje srityje, o va 
dinamieji dipukai nusistatę 
prieš Tarybų Lietuvą ir bergž 
džiai svajoja pasukti istorijos 
ratą atgal. Vienas pirmųjų lie 
tuvių Amerikoje mus pasveikt 
no Merkys su savo žmona. Jie 
yra svečiavęs! Tarybų Lietu 
voje, todėl gyvai domėjosi, 
kas naujo jų tėvynėje. Tai tik 

Tautinis, demokratines minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS
1649 N. Broadway, Melrose Park., iii., USA.

Prenumerata: JAV u kitur 3 doi. metams.

įai nuoširdūs žmones ir geri 
mūsų bičiuliai.

Tarp dipukų yra įvairių žino 
nių. Vieni jų yra labai reaken 
gi ir visaip šmeižia Tarybų 
Lietuvą, o kiti tesiog pas.davę 
svetimai įtakai, neturi nusista 
tymų. Pastarieji reakcingų 
sluoksniu veikiami, neturi jo 
kio supratimo apie dabartinę 
Lietuvą. Jie mums užauodavo 
pačius keisčiausius ir navi.iiu 
sius klausimus:

— Ar Lietuvoje galima kai 
bėti... lietuviškai?

Jiems sakoma, kad lietuviu 
kalba esanti uždrausta, kad 
žmonės neturį ko valgyti, vai 
kštą basi ir tt. Klausimai ste 
betinai naivūs, bet tenka į juos 
atsakinėti ir, atrodo, kad dau 
gelis pradeda suprasti, kur tie 
sa. Vienas tokių buvo Kostas 
Astrauskas. Apie savo pažiū 
tas jis mums daug nepasako 
jo, bet gyvai domėjosi mūsų 
gyvenimu ir noriai taikinio 
kaudavo mums visut kaip ver 
tėjas.

Po laimėtų rungtynių, lietu 
viai buvo pakviesti vaišėms. 
Z. Jukna rašo. „pirą valandų 
pasisvečiavę pas juos (amen 
kiečius — K. B.), skubame į 
susitikimus su lietuviais. Ka 
dangi daugelis jų nori mus pa 
matyti, ir mes norime visus 
patenkinti — pasidalijame i 
dvi grupes. Briedis, Bagdoną 
vičius ir Jegelavičius vyksta į 
susitikimą su pažangiaisiais F. 
ladelfijos lietuviais pas Mcr 
kius. kili trys — Vaitkevičius, 
Karia ir aš — vykstame pas 
Stikliorių, (VLIJio vicepu 
mininką), o likusiejo koman 
dos draugai — į susilikimą su 
amerikiečiais.

Kuriems geriausiai pasise 
kė? Be abejonės, mūsų pirmą 
jai grupei, nes ji jautėsi likiU 
draugų tarpe, o mums teko su 
sidurti su priešingų pažiūrų 
žmonėmis.

Vakaro metu teko išsikal 
beti su vienu inžinenumi apie 
daibininkus n jų padėtį, lie 
siog keistai atiodo jo sampro 
tavimai. Jis puola daruininkus 
už tai, kad jie ruošia streikus 
kad prašo geresnių gyvenime, 
sąlygų. Anot jo, darbininkai 
jau pradeda geriau gyventi už

LIETUVOJE RASTA SENOSIOS DAILĖS 
DARBŲ

Dailininkai, restauruotojai, 
dailės istorikai šiemet jiesko 
jimų ekspedicijoje aplanke 
kaikurias Lietuvos vietas ir jo 
se rado labai vertingų senovės 
darbų. Kaip rašo L. ir M., ras 
ta „unikalinių liaudies tapy 
bos ir skulptūros kūrinių*': se 
nosios Įpilties kaime 1814 m. 
spinta, Mosėdyje poiichromue 
tas 1782 m. ;areljefas, Salan 
tų kapų koplyčioje 1683 m. 
suolai ir bufetas, Ukrinuose 
skulptoriaus Gailiaus antka 

piai, Alsėdžiuose varpas, 1679 
m. nulietas garsaus Joachimo 
Dalemaro, dirbusio pas Biržų 
Pacą ir nuliejusio varpus Vii 
maus katedrai, Pažaislio var 
pinės laikrodžiui varpus, Tra 
kų bažnyčiai, Merkinės rotu 
šei ir kt., Leckavoje varpas, 
ant kurio šono yra reljefinis 
93-ties žodžių žemaičių tarme 
tekstas.

i APIE POETĄ
I KUN. A. STRAZDĄ

Lietuvije rasti nauji doku 
mentai, pagal kuriuos nustaty 
ta, kad jis gimė ne 17b3, bet 
1755 metais: du dokumentai 
dekanų ir trečias pačio poeto.

KAS YRA LOGOPEDIJA 
IR KAM JI REIKALINGA

Logopedija — mokslas apie 
vaikų ir suaugusių kalbos ii 
tarimo sutrikimus, apie teisiu 
gą kalbos ugdymą, kalbos de 
fektų šalinimą. Diplomuotų lo 
gopedų Lietuvoje iki šiol ne 
buvo. Dabar jie ruošiami Vii 
niaus pedagoginio instituto lie 
tuvių kalbos ir literatūros fa 
kultete. Čia yra dvi grupės — 
logopedų ir defektologų. Jose 

pačius kapitalistus, perka mfc 
šinas, televizorius ir tt. Jis ne 
patenkintas, kad darbininku, 
esą uždirbą daugiau negu is 
— inžinierius, o kiek jis var 
gęs, kol išėjęs mokslus. Tiktai 
keisti tie kapitalistai. Galėtų 
nubausti darbininkus, pasodui 
darni juos j savo vietą, o pu 
tys geriau jų vieton. Arba, 
kad ir jis pats; ar geriau oūtų 
jam dirbti darbininku ir'uždirb 
ti daugiau?

Dieve mano! Ką pagalvos 
Lietuvos darbininkai ir koicho 
zininkai, paskaitę apie šio kon 
tinento darbininkų gyvenimą, 
kuris niekuo nesiskiria nuo di 
džiausiu jų „išnaudotojų” — 
kapitalistų!?. Juk čia darbi 
ninkai turi savo namus, savo 
mašinas, turi teisę streikuoti 
ir t. t. ir t. t. O ką turi Lietu 
vos darbininkas? Todėl ir Z. 
Juknos Žodžius, įrašytus kaip 
JAV letuvių pastabas apie gy
venimą mūsų Tėvynėj (žino 
nės neturi ki valgyti, vaikš 
to basi ir pan.) reikia tik pn 
imti už tikrą pinigą, o ne šai 
pytis, kaip tai stengiasi — ne 
vykusiai daryti Z.. Jukna.

K. Baronas. 

mokosi apie 40 žmonių. 1963 
metų pavasarį bus išleista pir 
moji laida. Logopedai itin rei 
kalingi vaikų namams, mokyk 
loms - internatams, didelėms 
vidurinėms mokykloms. Jų dar 
Oo dirva didžiulė.

APDOVANOTAS VITRAŽ1 
NINKAS A. STOŠKUS
Lietuvos okupantas viso 

kiais būdais stengiasi {tvirtinti 
okupaciją : tai skiriaLenino pre 
mijas, tai Rusijos dailės aka 
dzmija skirsto okupuotų kraš 
tų žmonėms dovanas, tai oku 
panto pasiuntiniai įkyriai lan 
kosi okupuotuose kraštuose ir 
dalyvauja tų kiaštų {vairiuose 
susirinkimuose. Tuo pačiu ne 
tiktai įtvirtinamas okupacinis 
režimas, bet ir okupuotų kraš 
tų žmonės verčiami kalbėti ru 
siškai, nes ten, kur bent vie 
nas rusas dalyvauja, kalba ei 
na tiktai rusiškai.

Štai ir vitražistą Algimantą 
Stoškų Rusijos dailės Akade 
mijos prezidiumas apdovano 
jo sidabro medaliu už vitražą 
„Motina — žemė”.

NAUJAUSI LEIDINIAI 
LIETUVOJE

Laucevičiaus - Vargšo „Ap 
sakymai", kurių daugelis dar 
niekad nespausdinti.

A. Venclovos „Epochos vė 
jos" — literatūrinių straips 
mų rinkinys.

Rinkinys „Pirmoji knyga", 
kuriame {dėti jaunųjų rašyto 
jų darbai: J. Juškaičio, D. Ža 
kienės, A. Cainario, j. Ratui 
ko, A. Mikutos ir M. Marti 
naičio.

Magda Sabo (vengre) — 
romanas „Pasakykite Zofi 
kai“.

E. Mieželaičio „Ką sakė 
obelėlė“, iliustlruta R. Giba 
vičiaus.

T. Venclovos „Raketos, 
planetos ir mes**, iliustrujta 
A. Tarabildos, aprašymas ke 
lionių i Marsą, Venerą, Jupi 
te. i ir kt.

Geografinis Metraštis Nr. 
3, kuriame Įdėta daugelii au 
torių straipsniai geografuos 
klausimais.

C Čekoslovakijos dailininkų 
grupė savaitę viešėjo Lietuve 
je ir aplankė dailės muzėjus ir 
gražias Lietuvos vietas.

O Maskva buvo susikvietusi 
Azijos ir Afrikos rašytojus, 
žnoma, palankius Rusijos dik 
t„:ūro« režimui ir jiems plovė 
t: .egems.
0 Kauno Politechnik js įlįsti 
tuto studentų dainų ir šokių 
ansamblis išvyko 3 savaičių 
koncertinėn kelionėn — per 
Tolstojaus, Turgenjevo gimti 
nes, žinoma — Maskvą, į Kry
mą. Maskvoje koncertavęs di 
dėlių pasisekimu.

Iš gyvenimo,
jei tu savęs jam negaili, 
jei valandas laimėtas 
ir žingsnius 
jam atiduodi,

daug paimt gali, 
nes begaliniai dideli 
ir niekad neišsenkantys 
jo turtų klodai.

Jų visiems užteks — 
įsižiūrėkite gerai: 
vienas rausiasi čia pat, 
už vingio, kitas dairos. . .

LAIKYK MANE
Laikyk mane!
Dienų kaitrumą naktys vagia. 
Laikyk mane!
Daug žingsnių veltui 

isbarsčiau, 
Laikyk mane!
Širdis vis netelpa į vaga.
Laikyk mane!
Suspauski glėbyje tvirčiau!

Glamonių nucvargiu 
puoguoski lūpas. 

Pripilk brandžios
ramyues į akis 

Atslinks ruduo. Sustos
Ir graudžiai ūbaus. 

Tik tavo juokas šalną 
išblaškys.

Nuvyk nuo kelio juodą metų 
šalt}. 

Skandink žaliuos jaunystes 
ežeruos, 

Laimingų mirksnių 
žiedlapiai pageltę 

ligai dr mums iš tolo 
tavaruos.

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBOS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva*' direktorių 

posėdis nutarė.
Kiek galima, paskubinti Mašinų Fondo vajų, kreipian 

i į Vajaus talkininkus, prašant juos imtis naujų žygių ir krei 
pantis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie skirtų Mašinų 
'bndui įnašų;

Kol vyksta Mašinų Fondo vajus, pratęsiamas ir naujų 
kaitytojų verbavimo vajus. Visi nauji „Nepriklausomos Lie 
uvos“ prenumeratoriai, o taip pat ir tie, kurie kažkada buvo 
renumerateriais, bet dabar jau tokiais nėra, — visi „Nepri 
lausomą Lietuvą" gauna už pusę prenumeratos kainos me 
ams: Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75, visur kitur už 3 

dolerius.
Išleisti naujomis mašinomis specialų leidinį, skirtą lie 

uvių įsikūrimui Kanadoje, drauge ir Mašinų Fondo vajaus 
alkininkams ir visiems dalyviams; šiam tikslui medžiagą jau 

dabar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikk Lietuvos ad 
resu: 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, dėl įvairių priežas 
čių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo ir kitų nelaimių, 
bet nori „Nepr. Lietuvą” skaityti. NL redakcija nemokamai 
siunčia sanatorijoms, prieglaudoms ir kaikuriems pavieniams 
asmenims, bet visų prašymų negali patenkinti. Ar neatsirastų 
tautiečių, kurie tam tikslui galėtų paaukoti po keletą dolerių? 
Iš tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimokėti 
asmenims būtų laikraštis siunčiamas dovanai. Kas galėtų, pra 
šomi atsiliepti.

Mašinų užpirkimas jau pradėtas. Viena jų, paruošia 
moji dalis jau nupirkta, <. dėl pagrindinių eina tiesiogės da 
rybos. Todėl yra didelis prašymas skubiau ir stipriau pa 
remti N L Mašinų Fondą.

Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

Mes, gyvendami kartu, 
kiekvienas atskirai 
žymim savo ūgį, 
statome svajonių gaires.

Kaltinkim save lik, 
jei kažkur nepaliesti 
slypi, nesulaukia mūsų 
turtų klodai.

Keliasi gyvenimas 
kasdien labai anksti 
ir savo glėbį atveria 
visiems vienodai.

Ir jei vogčiom išgirsi 
verksmą kimų. 

Nors aš ir gėiyčiaus — 
prieik, paguosk. 

Stovėki tu manų prisiminimų 
Visuos, net vos {žiūrimuos 

takuos

Žėrėki man ir pro tirščiausią 
rūką, 

žydėki man kiekviename 
daikte, 

Kiekvieną kartą ta pati 
man būki, 

Kiekvieną kartą būki man 
kita.

Laikyk mane!
Ir darganos prašvilps pro šalį. 
Laikyk mane!
Daug žingsnių mums 

dai priešaky.
Laikyk mane!
Viliok dienovidžiais birželių. 
Tvirtai glėby suspausk. 
Laikyk mane, laikyk!

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
38.

MARGARITA
Žinau, aš budeli, ką nori tu daryt! 
Bet dar vidunaktis. . . Kodėl toksai žiaurus tu? 
U, atidėk bent iki ryt 
Sprendimą rūstų!
Nejaugi to tau negana?
Esu jauna,
Tokia jauna!
Graži buvau — ir užtai aš žūstu!
Turėjau mylimą, dabar esu viena, 
Bijūnai sutrempti, nuvyto puokštė. . . 
Meldžiu, paleisk paleisk mane greičiau, 
Pasigailėk! Tavęs aš nemačiau. . .
Ką tau aš padariau? Ko iš manęs tu trokšti?

k FAUSTAS
Tiek skausmo nepakelsiu as, deja!

MARGARITA
Tuojau einu. Aš — tavo valdžioje.
Tik leisk pažindyt, pamyluot dukrelę. 
Man davė pasidžiaugti ją nakčia 
Ir vėl pagrobė. . . Gal kur nors prie kelio 
Iš keršto pakasė vogčia 
Ir skelbia, kad tai aš žudikė.
Apie mane apylinkėj kai kas 
Dainuoja netgi dainuškas!
Taip, legis, pasakoj yra nutikę,

K Bet kuo gi aš dėta,

Kad šitaip darė pamote pikta?
Z FAUSTAS

Aš, tavo mylimas, guliu prie tavo kojų! 
Tave aš išvaduosiu iš pavojų.

MARGARITA 
klaupiasi šalia jo

Ant kelių pulkim abudu!
<> Melskimės! Ten, padury,
S- (Pragaras visas sujudo,
’’F Žiojas gelmė niūri. . .

Dvasia piktoji 
šiurpiai kvatoja, 
Staugia liepsnų sūkury!

T j FAUSTAS
t » garsiai
T ' Gretchen! Gretchen 1

MARGARITA 
įsiklausydama

Tai balsas mano draugo!
Pašoka. Grandinės krinta

Ne, netikiu dar ausimis. . .
Bet aiškiai jį girdėjau. Kurgi jis? 
Laisva esu! Nieks durų nebesaugo! 
Jau, rodos savo mieląjį regiu, 
Geidžiu glamonių jo svaigių!
Pro kipšų kauksmą ir snypsiimą 
Pro veriantį dantų griežimą 
Mane jis meiliai pašaukė vaidu. 
Kame jisai? Aš jo neberandu. ..

FAUSTAS
Aš čia.

MARGARITA
Tu su manim? Tu čia?

Apkabindama jj

Tai jis! Dabar — ką .eiškia man kančia? 
Kalėjimo grandinių nebijau!
Aš laisvėj būsiu vėl tuojau!
Išgelbėta esu!
Štai ta siaura gatvytė,
Kur teko pirmąsyk tave matyti,
Antai sodelis, kuriame kaitų 
Su Marta laukėm, kol ateisi tu.

FAUSTAS
traukdamas ją su „avim 

Eime! Eime!
MARGARITA
O, palūkėki! • -

Su tavim taip gera man!
Glostydama jį 

FAUSTAS
Skubėki!

Žinok, kad tavo gaišatis 
Abu mus pražudys.

MARGARITA
Kaip? Nebenori net bučiuot manes, biangusis? 
Praėjo laiko taip mažai.
O tu jau savo Gietchcn pamiršai j?. .
Kaip tai nuožmu iš tavo puses į
Kur tu skubi?
Mane kadaise smaugdavai glėby, 
Ir tavo žvilgsny kiekvienam ir žody 
Man švietė rojus. Pabučiuok mane! 
O jeigu ne, —
Pati tave bučiuosiu! Koks tu šaltas, 
Koks nebylus! Lyg iš akmens iškaltas! 
Kur dingo meilė tavo?
Kodėl taip greitai išgaravo?
Nežinia ...

Nusisuka nuo jo
FAUSTAS

Tave karštai mylėsiu! Būk rami. 
Tik nesispirk, tik eik su manimi! 
Mieloji, pagalvok, ką tu darai. . .

MARGARITA 
atsigręždama į jį

Tai tu? Nejaugi tu tikrai?
FAUSTAS

Tai, taip!
MARGARITA

Vadinasi, tu nuplėšei grandines 
Ir atėjai išvaduoti manęs? 
Kaip lau, drauguži, nebaisu? 
Ar numanai, kas aš tokia esu?

FAUSTAS
Gūdi naktis jau blendžiasi. Greičiau!

i MARGARITA
Motulę negyvai aš užmigdžiau, 
O kūdikėlį savo, dukrą tavo, — 
Tu ją meni? — 
Prigirdžiau tvenkiny.
Gal aš sapnuoju? Duok šen ranką!

< Tai tu?.. Gerai, — nereik užtenka... 
Kokia jinai gliti, drėgna!

h Kokia glosni! Bet ji — lyg kruvina!..
Ką padarei tu! Paklausyk bent kartą 
Nušluostyk ją — ir kišk į makštį kardą, 

t. Prašau tave!

1 FAUSTAS
Nejudink praeities

Ir nežudyk manęs!
4 Bus daugiau.
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WELLAND, Ont
LIETUVIŲ 
KLUBAS 
mėn. 2 d klu 
suruošė savo

'WELLANDO
RIOTOJŲ

Š. m. birželio 
bas „Lituanica“
tradicinį kartūno balių. Kaip 
kiekvienais metais, ta^p ir šie 
met balius buvo labai sekini n 
gas. Čia buvo suvaliavę daug 
tautiečių iš įvairių Kanados 
bei artimesnių Amerikos apy 
linkių. Balius 
žioj, pakilioj 
taikoj. Buvo 
u šokiai bei 
sakant, buvo 
malonu.

Šiemet gražiausias 
sukneles dėvinčioms 
ir panelėms premijas skyrė pa 
ti publika. Premijas laimėjo. 
I — Ona Staškevičienė iš 
Port Colborne, II — Aldona 
Sesto - Radvilaitė, Port Cal 
borne ir III — Gureckiene iš 
Hamiltono. Klubo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems ir 
visoms prisidėjusiems prie kar 
tuno baliaus suruošimo, t. y., 
loterijos biietų platintojams, 
aukojusiems loterijai fantus ir 
visiems prisidėjusiems darbu. 
Be to labai nuoširdus kluūo 
valdybos dėkui Tėvu- Barna 
bui Mikalauskui už pagarsint 
mą kartūno baliaus bažuyėio 
je, radio valandėlių vedėjams 
S. Simonavičiui — Toronte u 
p. Puidokui — Rochcsteryje. 
už skelbimus per radio. Taip 
pat labai didelis dėkui pp. Ži> 
kauskams už perrašymą ĮŽan 
ginės kalbos pogramai lietu 
višku šriftu, B. Simonaičiui už 
programos viršelio nup.ušy 
mą, A. Šetikui už programos 
atspausdinimą.

Ačiū Tėviškės Žibuiams, 
Nepriklausomai Lietuvai ir 
Amerikos lietuviškiems laik 
raščiams už reklaminių strains 
nių spausdinimą kartūno ba 
liaus reikalu.

Š. m. liepos mėn. 8 d. klu 
oas suiuošė puzinį žuvavimą. 
Į žuvavimą atvyko gana ge 
ras narių skaičius su šeimomis. 
Tikrai buvo malonu pasi 
džiaugti gražiu lietuviu bend 
ravimu. Čia buvo vaikučiams 
lenktynės bei žaidimai, ir jit 
buvo pavaišinti bei apdovano 
ti už laimėjimus, kas jiems su 
teikė daug džiaugsmo, 
vimo premijas laimėjo: 
A. Karalienė, už pirma 
<ą žuvį ir J. Baliukas 
džiausią ir daugiausiai 
tų žuvų.

Ateity klubo valdj oa dar 
numato suruošti žuvavimą lai 
ve, giliam ežere. Apie tai na 
riai bus painformuoti vėliau.

Be to, rugsėjo mėn. yra nu

praėjo <bai gra 
lietuviškoj nuo 
gražus lietuvis 

rateliai.
gražu,

Žodžiu 
miela ir

kartūno
ponioms

Žūva 
I — 

nag.-u 
už di 
page, u

Ži 
l'j 
ir

MEDŽIOTOJŲ ■ MEŠKE 
„LITUANICA” KRUTA.

matyta suruošti šaudymą.- į 
lėkštes — kas yra geras naši 
ruošimas pneš prasidedant me 
džioklės sezonui — išvystyti 
gerą taiklumą.

Mūsų klubas mato reikalą 
šelpti spaudą bei labdausr ai 
ganizacijas, ką pagal savo pa 
jėgumą ir daro. Paaukojo Dža 
mborės fondui 15 dol., niipu 
ko po tris serus iš Neprikiaus„ 
mos Lietuvos bei Tėviškės 
burių, be to paukojo po 
dol. Raudonajam kryžiui 
Easter Seals organizacijai.

Pagal visuotinio naiiu susi 
rinkimo nutarimą, kovo 17 d. 
įvestas nario mokestis 1 dol. 
metams. Jis įvestas ne tam, 
kad surinkus daugiau pinigų 
klubui, bet tam, kad nustačius 
tikrą narių skaičių, nes į susi 
rinkimus ar ruošiamus klubo 
subuvimus atvyksta ne dau 
giau trečdalio sąrašuose esą 
mų narių. Tam reikalui alų 
bas atspausdino pranešimus ir 

dabar bus išsiuntinėti na 
įmokesčlio nesumokėjusie 
nariams. Nesumokėjus na 
mokesčio iki pranešime nu

jie 
no 
ms 
rįo 
rodyto termino, tai yra š. m. 
spalio mėn. 1 d., asmenys Sitai 
tys'is nenorį būti klubo na 
riais ir bus iš sąrašų išbraukia 
mi.

Minėtus 
le parašė 
spausdino 
ką klubo 
širdų ačiū.

Lituanica Klubo Valdyba.
RUSŲ DRAMOS TEATRAS 

JAU VADINAMAS 
VILNIEČIŲ TEATRU
Literatūra ii Menas Vilnių 

jc leidžiamasis savaitraštis, m 
šo apie „vilniečių pasiseki 
•ną“. Ticroxc gi ta, kaa Ličiu 
vus okupanto Vilniuje veikiąs 
rusų dramos teatras, kuris skir 
tas ne tiktai aptarnauti Vilnių 
je gyvenančius okupacijos tar 
nybos žmones, bet ir liūtu 
viams lusinti, buvo išvykęs į 
Rusijos gilumą ir gastroliavo 
Kalugoje. Ten tas .vilniečių 
teatras turėjęs didelį pasiseki 
mą. IŠ tikrųjų greičiausia jis 
ten nieko svaresnio neparodė, 
bet okupantui svarbu, kad „vii 
niečiai“ gerai dirbtų, todėl pa 
skatinimo sumetimais juos 
giria.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Furds 
investavimams: 

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. Y.

pranešimus mašinė 
ir šafirografu at 

K. Žukauskas, už 
valdyba taria nuo

NEMAIŠYKIME DVIEJŲ SKIRTINGŲ DALYKŲ 
Atsakymas p. K. Baronui 

su vienkartine, specialų tikslą 
ir kilmę turinčią šventę, jei tik 
jis atydžiai perskaitys prane 
Šimo antraštę, jau nekalbant 
apie jo turinį.

Pranešime aiškiai pasakyta, 
kad Londono vysk. J. C. Co 
ry, minint popiežiaus Pijaus 
XII-jo rašto .,Exul Fumilia“ 
10-ties metų sukaktį, išreiškė 
tautinių parapijų kunigams pa 
geidavimą paminėti šią sukak 
tį suruošiant kiekvienai tauty
bei savo tautinę dienų, p az a 
dedamas tokiose tautybių die 
nose ir pats dalyvauti. Tok'as 
tautines dienas Londono vys 
kupijoje šią vasarą ruošia bent 
keliolika tautybių. Buvo arba 
greitai bus Londono vyskupi 
jos vengrų, lenkų, vokiečių, 
prancūzų, slovakų, čekų ir ki 
tų tautybių dienos, bet p. Ba 
ronas yra priešingas Londono 
vyskupijos lietuvių dienai. Ge 
ras lietuvis patriotas gali tik 
džiaugtis, kad atsiranda tokių 
vyskupų, kurie skatina atskirų 
tautybių tautinį gyvenimą, tie 
šiai sakant organizuoja jų iau 
tines dienas, taigi tokį patį 
palankumą rodo ir lietuviams. 
Gal net didesnį, nes savu vys 
kupijoje, kad ir esant palygm 
ti nedideliam lietuvių kat. skai 
čiui, laike paskutinių d\ Cjų 
metų jau leido organizuoti ant 
rą tautinę 
šiuo kartu

Patys 
Diena“ tik 
je dalyvauja didesniame ar 
mažesniame skaičiuje lietu 
viai, taigi ne lenkai ar prancū 
zai. Kai kalbame apie vises 
Kanados lietuvių bendruome 
ninę šventę tai sakome „Kana 
dos Lietuvių Diena“. Kai pra 
nešame apie Londono vysku 
pijos lietuvių dieną, tai nori 
me pasakyti, kad toje dienoje 
arba šventėje dalyvaus Londo 
no vyskupijos lietuviai katai, 
kai.

Jei kas naudotų lokalinių 
iškilmių ar švenčių reklamai 
Kanados Lietuvių Dienos var

pa

da
ir

Š. m. rugp. 1 d. „Neprikišu 
somos Lietuvos“ savaitraštyje 
p. K. Baronas savo straipsny 
je ,.Kanados Lietuvių Die 
na!!!“ labai karštai ima ginti 
tos dienos tradicini vardą, jos 
reikšmę, kaip visos Kanados 
lietuvių šventę, organizuoja 
mą štai jau 9-tą kartą rugsėjo 
1—3 dienomis Windsore, ta 
rytum iš tikrųpų kas nors kėL 
naši j jos vaidą ar nori 
kenkti jos sekinei.

Sumaišęs du skirtingus 
lykus ir savo pavadinimu,
kilme, ir vieta, ir apimtimi ir 
tęstinumu, ir laiko atžvilgiu, p. 
K. Baronas savo straipsnyje 
elgiasi kaip tas Lietuvos žyde 
lis — pats muša ir pats rėkia, 
nors taip daryti nėia jokio 
pagrindo.

Poną K. Baroną nustebinęs 
ir jam net širdį suspaudęs lie 
pos 19 d. „Tėviškės Žiburių“ 
nr. 29 tilpęs pranešimas „apie 
rengiamą kitą Lietuvių Dieną 
Delhi“. Nežinia tokiais sume 
timas p. K. Baronas iš to pra 
nešimo vardo tepaminėjo tik 
du paskutinius žodžius, nepa 
norėjęs duoti pilno jo teksto. 
O jis buvo toks: Londono vys 
Rupijos Lietuvių Diena. Net 
mažas vaikas, mokąs lietuvis 
kai skaityti, o ką jau bekalbė 
ti apie suaugusį žmogų, koks 
yra p. Baronas, gali ir turi su 
prasti, kad vienas dalykas Ka 
nados Lietuvių Diena, o kitas 
— Londono vyskupijos Lietu 
vių Diena. Klaidinantis ir sa 
kyšime netikslus, net neteisir 
gas pranešimas apie Londono 
vyskupijos lietuvių dieną bū 
tų tada, jei jis pasirodytų spar 
doje kad ir tokia antrašte: Ka 
nados Lietuvių Diena Delhi. 
Neteisinga būtų vienos vysku 
pijos lietuvių šventę pavadin 
ti visos Kanados lietuvių die 
na, taip pat galėtų panašūs pa 
.adinimai supainioti du skir 
tingus dalykus. Kas yra Kana 
dos Lietuvių Diena, yra tiek 
gerai visiems žinoma, kad tik 
nausiai niekas jos nesumaišys

CALL FOR 
CALVERT

lietuvišką parapiją, 
Windsore.
žodžiai „Lietuvių 
tiek pasako, kad jo

CALVERT
(248-D) A rara and dlatinctira 

Canadian Rye Whbky.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT 
OLD RYE 

(242-B) Blended with choice whlekh 
aged in 20-yoar-old oaaka.

dą, tada p. K. Baronas būtų 
teisus. Bet kur a'škiai pasak > 
ma apie kokią lietuvių dieną 
eina kalba, iš to nieko nėra 
bloga. Padarius tuos du žo 
džius. — Lietuvių Diena — 
kažkokiu tabu, tada nebegali 
ma būtų vartoti lietuvių die 
nos žodžių nei tarptautiniuose 
kongresuose, nei parodose, nei 
festivaliuose ir tt.» kur dalyvag 
ja įvairios tautybės savo dienu 
se, pasirodydamoo su savo tau 
tinėm kultūrom.

Pono K. Barono patarimas 
KLB Krašto Valdybai, kad ,i 
greitu laiku išsiaiškintų su 
Londono vyskupijos lietuvių 
dienos rengėjais, reiškiant bai 
mės, kad ši pastaroji švente“ 
ncsuklaidintų mūsų tautiečių 
su Windsore rengiama šven 
ne“ (Kanados Lietuvių Die 
na, p. Barone) rodo tai, kad 
jis nesigaili duoti patarimu 
nat ten. kur nėra reikalo tokių 
patarimų duoti. Aš tikiu, kad 
ir KLB Krašto Taryba, kuriai 
p. Baronas pataria uždrausti 
organizacijoms vartoti Lietu 
(vių Dienos vardą, liesumai 
sys dviejų skirtingų sąvokų — 
vienas dalykas Kanadis Lietu 
vių Diena, kaip viso to kraš 
to bendruomeaas šventė, ir ki 
tas dalykas — vienkarLnis, 
siauresnės apimties lietuvių su 
sibūrimas pavadintas lietuvių 
diena, kad jį atskirti nuo kitų 
tautybių juosiamų tautinių 
dienų, kaip tai įvyko Londo 
no vyskupijoje.

Ponas K .Baronas duoda 
daug patarimų — ką turi dary 
ti KLB Krašto Valdyba, ka 
turi nutarti KbB Taryba, ko 
k į vardą turėjo pasirinkti Lon 
dono vyskupijos lietuvių die 
nos organizatoriai. Betrūksta 
kad jis apdovanotų savo pala 
rimais Londono vyskupą, t<sti 
kitų tautybių tautinių dienų <_; 
gnizatorius, kurių pavyzdžiu 
ir Londono vyskupijos lietu 
vių tautinė šventė buvo pa^a 
dinta lietuvių diena. Galėjo 
šis Londono vyskupijos lietu 
vių sambūris vadintis ir šven 
tęs arba kitu ,vardu, jei rengė 
jai būtų nujautę, kaa parink 
tasis šventės vardas {5. K. Ba 
roną prives ne lik prie piktos 
kritikos, bet ir nepagrįstų kai 
tinimų. Jis rašo: „Ar ne tuo 
tikslu daroma“) atseit Londc 
no vyskupijos lietuvių diena 
- autorius), kad nublankytų 
ligšiol gražų vardą ir puikion 
tradicijon įėjusią Lietuvių Die 
ną?“ Kuo pagįsta* toks įtari 
mas?

Vienas dalykas, kad Londo 
no vyskupijos lietuviai neren 
gia Kanados Lietuvių Dienos, 
o tik savo vyskupijos dieną, 
antra, būdama visai skirtingo 
pobūdžio negu Kanados Lie 
tuvių Diena ir daroma beveik

KENNEDY .PAREICKIMAS 
SUKĖLĖ KANADOS 

SUSIRŪPINIMĄ
Kennedy vienoje kalboje pa 

reiškė, kad Kanada turės su 
tikti su savo medžio eksporto 
sumažinimu į JAV.

Kanados užs. r. min. Green, 
paklaustas dėl to, atsakė, kad 
oficialių žinių tuo reikalu is 
gauta iš JAV. O finansų min. 
Fleming pasakė, kad Kana 
dos eksportas į JAV yra pasy 
vus. Jeigu gi JAV dar labjau 
susiaurins Kanados ekspor.ą, 
tai iškils didelių sunkumų, nes 
medžio eksportas Kanadai yra 
labai svarbus.
w- —vu--------- -----"i

po keturių savaičių šiai pasta 
rąjai praėjus, logiškai galvo 
jant darosi neašku, kaip ji ga 
Ii nublankyti pirmiau jos įvyks 
tančią Kanados Lietuvių Die 
ną? Sąmoningai buvo gauta 
vėlesnė Londono vyskupijos 
lietuvių dienai data, kad ne 
įvykti) tuo pačiu laiku su Ka 
nados Lietuvių Diena

Darysime ką galėsime, kad 
ir Londono vyskupijas lietu 
vių diena, arba šventė, įvyks 
tanti š. m. rugsėjo 29 d. Del 
hi, Ont., patarnautų mūsų tau 
tos garbei ir duotų naudos 
Londono vyskupijos lietuviu 
ms katalikams. Lietuvybei stip 
rinti, lietuvio geram vardui 
kelti, lietuvių kultūrai repre 
zentuoti progų u darbo vi 
siems užteks. Pono K. Baro 
no baimė, kad Londono vys 
kupijos lietuvių diena tą var 
dą panaudos „parapijiniams 
tikslams“ yra pranašystė, ku 
ri tikėkime neįvyks: jeigu jis, 
kaip netolimas kaimynas, tą 
mūsų šventę aplankys, ga.'ės 
matyti lietuviškos spaudos ir 
mūsų tautodailės prodas, ga 
lės gijrdėti skambančią lietu 
viską dainą, galės stebėti dai 
hai šokamus mūsų tautinius 
šokius, galės skaityti Riek vė 
bau anglų laikraščiuose jos 
aprašymus ir gal net tą patį 
vakarą, kaip pernai įvyko su 
vaikų kongresu, perduotus te 
levizijoje jos svarbesnius aio 
mentus. Tam dedama rimtų 
pastangų.

Kun. Dr. J. Gutauskas.
Londono vysk. liet, dienai 

ruošti komiteto pirmininkas.

Įvairūs
DRAUDIMAI

įstaigos VI 2-1427. 
Namų LA 3-1084.

UN 1-6687

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS | 
PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguine!) 

antras augštas

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS Į

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 —6th Avenue, LACH1NE. |

A. NORKELIŪNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. S
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) 

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. &

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

I Dr. Roman Pniewski

(
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. S 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas, ž
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. |

; Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. J

s
LAMY, INC 11
plain Blvd. LaSalle. < >

BELLAZZI - I
DO 6-6941 7682 Champlain
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

1190 DRUMMONO ST., PRIE DORCHESTER.

g Tel.: UN 1 6608 Į
t LATVIŠKA ĮMONĖ

Taisomi visų rūšių automobiliai.

y- Darbas garantuotas. •
Greitas patarnavimas. J

! Prieinamos kainos. A

Baltics Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4Q97.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I
 Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. 5
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS | 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 
Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884. |
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ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

KANADOS PIRMENYBĖS.

Mirtis sovietiniame pragare 
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro Tunaroje. 

13.
TAMSIOJI PURGA

Kanados lauko teniso pir 
menybės baigėsi didele Hainil 
tono Kovo sportininkų per,-n 
le: vyrų grupėje pirmą vietą 
laimėjo hamiltonietis G. Pa! 
tarokas ir trečią — Žilinskas. 
Moterų vienete pirmoji Žilins 
kienė ir jaunių A klasėje pir 
mas buvo jų sūnus Žilinskas. 
Kaip matome, žinome dailinin 
ko Žilinsko šeima iškovojo pui 
kias pergales. Sveikiname!

NEBUS FESTIVALIŲ?
Atrodo, kad Helsinkio jau 

nimo festivalis buvo paskuti 
nis. Tokį sprendimą išnešė So 
vietų S-gos propagandos sk. 
Vakarų spauda spėja, kad 
Maskvai tokie jaunimo fcsti 
valiai kainuoja labai daug pi 
nigų, o naudos iš jų yra labai 
mažai. Prieita net prie to, kad 
Vienos ir Helsinkio miestuose 
surengtos didelės antikomunls 
tinės demonstracijos, apmė 
tant įvairių valstybių dclega 
tus akmenimis, jie įsitikino, 
kaip vakarų pasaulyje, yra ne 
mėgiami komunizmo simpati 
kai, o ypač tose valstybėse ir 
tautose, kurios ant savo kailio 
patyrė komunizmo nagus.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Į pasaulio irklavimo pit 

menybes Liucernoj vėl vyks 
ta Vilniaus Žalgiris. Ši kartą, 
aštuonvietėje bus pakeistas vie 
nas rusas — Čiortvyj — lietu 
viu Jucium.

— Vilniaus Žaigirio fuluo 
lininkai SS-gos pirmenybėse 
sužaidė lygiomis su Maskvos 
CASK klubu. Vilniečiai turi 
surinkę septynis taškus — 
dviem daugiau už paskutinėj 
vietoj esančią Dauguvos ko 
mandą.

— Kauno Žalgirio boksinin 
kai nugalėjo Maskvos Sparta 
ką 6 :5.

Moksleivių zoninėse pirme 
nybėse, Lietuvos berniukai ir 
mergaitės iškovojo pirmas \ie 
tas, nugalėdami savo grupėj 
Gruziją, Latviją, Estiją, Mol 
daviją, Azeibeidžaną, Armėni 
Ji

— Lietuvos futbolo pirn.e 
nybės tina prie pabaigos. Jau 
išaiškintas ir meisteris. Juo ta 
po Kauno Kūno Kultūros Ins 
tįtuto komanda, kuri lemia 
mose rungtynėse nugalėjo sa 
vo kolegas iš Kauno Poiitecn 
nikos 2:1. Tiesa, į meisterio 
vardą taikėsi ir Klaipėdos Gra 
nitas, tačiau prie 10 tūkst. 
(!!) žiūrovų Lietuvos uosta 
miestyje, klaipėdiečiai pralai 
mėjo N. Akmenei 0:2, tuo pa 
čiu, prarasdami brangius taš 
kus ir meisterio vardą.

— Po pirmos dienos Pabai 
tijo lengvosios atletikos pir 
menybių, pirmauja estai prieš 
lietuvius ir latvius.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. OI.ce WA 4-9501
Res. BE 3-0978

A. E. M c K AG U E, Q. C.
Barrister and Solicitor
Advokatas ir Notaras.

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

330 Bay Street,
>oococococooooooc>»»ooo»

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS SEIMAS 

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas

tautinis ir patriotims.

— Kauno gatvėmis (R. Ar 
mijos prospektu, Gagarim ir 
kt.) buvo pravestos dviračių 
lenktynės. Laimėjo Saidoku 
žin, prieš Petrovą, Kapitalui 
vą ir lenką Gazdą. Lietuvis J. 
Grabauskas buvo penkioliktas.

— Aldona Maskaliūnaitė 
laimėjo pirmą vietą šuolyje į 
tolį visos Sov. Sąj. techniku 
mų pirmenybėse. Jos pasekmė
— 5,67 m.

IŠ VISUR
Toronto futbolininkas C. 

Gilchrist klubo vadovybės nu 
baustas suspendavimu už ne 
silaikymą sportinių taisyklių
— galutinai pasirašė sutartį su 
Euffallo Bulis komanda. Jis 
buvo geriausiai apmokamas 
Kanados žaidėjas.

— Kauno sportininkui ruo 
šiasi Britų Imperijos zaidy 
nėms, įvykstančioms išėmėt 
Valijoj.

— Devyniolikmetis B. Kidd 
yra laikomas Kanados lengvo 
sios atletikos pažiba. Į jį de 
aama daug vilčių įvykstančiu.) 
sc žaidynėse Tokio mieste 
1964 m.

— Augsburgo futbolo sta 
dionas įrengė apšvietimo sis 
temą, kainavusią 105 Uikst. 
dol. Pirmosios rungtynes prie 
elektros šviesos bus tarp ko’n 
binuotos BC ir Schwaben ko 
mandos prieš Lisaboną (Euio 
pos meisteris) arba Real Mad 
rid. Reikia pažymėti, kad prie 
buv. Hochfeldo stovyklos sta 
dijonai yra panaikinti, pasta 
tant vieną 40 tūkst. žiūrovų 
netoli Goegingen, prie Augs 
burgo.

— Karaliaus Harsano II 
įsteigtoji Marocui futbolo tau 
rė, kainuoja apie 4,5 tūkst. do 
lerių. Numatomas turnyras 
dėl jos, pakviečiant į Casablan 
cą Milano, Reirnso ir Madii 
do komandas. K. B.

LIETUVIAI VEIKIA...
Atkelta iš 3-čio psl. 

rius, kaip visuomet, žurna’is 
tas Albinas Gumbaragis.

Šio paskutiniam termine su 
minėto dienraščio editorialų 
puslapy, Gumbaragis savo 
straipsnyje atžymi sovietų in 
vaziją, lietuvių kančias ir trem 
tį, Sovietms vartojant genoci 
do metodus.

Tokiais publikiškais pasi 
reiškimais per Urugvajaus 
spaudą, žurnalistas A. Gumba 
ragis naujai atgaivino Lietu 
vos bylą.

Be suminėtų stripsnių bir 
želio 14 d. „EI Dla‘ dienraš 
tyje tilpo Urugvajaus Liet. 
Kultūros dr-jos manifestas, o 
taip gi plačiai nuskambėjo mū 
sų tėvynės tragedija per ke 
lias radio stotis, iš kurių bu 
vo pasakytos kalbos, lietuvių 
ir urugvajiečių vispsuorneni 
ninku.

Australija.
AKADEMINIS AUSTRAL! 
JOS LIETUVIŲ JAUNIMĄ?

Australijos universitet" su 
dentai lietuviai darniai bendra 
darbiauja su Australijos lietu 
vių kolonija.

Melburne pasireiškia šiema’ 
fiziką baigęs Rimvydas Sii 
žys, medicinos gydytojos lai 
psnį gavusi Kristina Brėdiky 
tė, archit. Rasa žižy tė, medi 
kas Karolis Kazlauskas, Lai 
ma ir Lucija Petkevičių tęs

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

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

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 nūn.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

Montrealio majoras Jean Diapeau, tesėjęs pasižadėjimą. 
Montrealyje padaryti požeminį traukin} - Metro, kuris dabar 
jau kasamas. Paskutinėmis dienomis pradėta kasti n?uja 

linija.

vastininkas Gintaras Kaip, 
kas, gimnazijas šiemet baigų 
sios Laima Vingy ė, Erna Dec 
kytė, Dalė Giigaitytė, Jūrate 
Paragytė, Danutė Jdkūbaus 
kaitė, Kęstas Antanaitis, lai 
mundas Kazlauskas, humani 
taras Arūnas Žižys, inž. And 
rius Kaspariūras, gamtiniu 
kas Henrikas Malakūnas ir 
Raimonda Malakunaiiė, Reni, 
gijus Bakaitis, Vytautas Šal 
kūnas ir kiti pavyzdingi Auj 
ralijos lietuviai.

Dr. Gytis Danta baigė me 
dicinos fakultetą Sydney uni 
versitele. Pernai tą Australi 
jos universitetą baigė Dr. I. 
Venclovas.

N. Zelandija.
į PAGALBĄ „LITUANUS” 

ŽURNALUI
Aucklande, Naujoje Zelan 

uijoje, lietuvių studentai ir 
jaunimas pradėjo rinkti pir. 
gus „Litunanus“ žurnalo leidi 
mui. Tai jau antras k.'-taa krei 
piamasi į dvejetą šimtų šiai :c 
krašte gyvenančių lietuvių :š 
tiesti pagelbos ranką ,,Libia 
nūs" žurnalui. Prieš ketverius 
metus šiam reikalui buvo s 
rinkta arti trisdešimties svarų. 
Mūsų žmonės buvo dosnūs. 
Lietuviai N. Zelandijoje supra 
to, kad Lituanus žurnalas vra 
tapęs periodiškas lietuvių ku 
tūros veidrodis, rodantis pa 
šauliui kad mes esame kury 
biškai gyvi, kad mes turime 
teisę ir norą ir jėgą gyventi 
ir kurti, kad mes esame verti 
laisvės! Jie suprato kad liuk 
susinis žurnalo išleidimas re 
prezentacijai pareikalauja 
daug išlaidų. Bet mes neghl* 
me leisti jam žūti, nes pei Litu 
anus mes kalbame į kultūrai 
gą pasaulį lietuviškomis ver 
tybėmis, jis yra mūsų gyvy 
bės laidas.

Norėtųsi, kad gausesnės lie 
tuvių kolonijos kituose kraš 
tuose pasektų šį pavyzdį ii be 
didelių prašymų ir raginimų 
paremtų „Lituanus“ žurnalo 
pastangas skleisti lietuvių kul 
tūros vaisius ir mūsų krašto 
pavergimą galvojančių žmo 

nių tarpe. Paremkime „Litua 
nūs" šiandieną tuo priartinsi 
me Lietuvas laisvės rytą!

BIRŽELIO TRĖMIMAI -- 
SOVIETŲ RUSIJOS 

BLOGYBĖS SIMBOLIS
Aucklande, Naujoje Zelan 

dijoje pabailiečiai birželio trė 
mimų minėjimus yra padarę 
Sovietų Rusijos blogybės sim 
bolio diena. Sale buvo pilna 
žmonių, didelė dalis dalyva 
vusių buvo zelandiečiai, nes 
šiais metais be asmeniškų pa 
kvietimų N.Z. Baltų k-bas įdė 
jo minėjimo skelbimus j Auck 
lando dienraščius, kviesdamas 
miesto gyventojus atsilanky 
ti.

Po trumpo atidarymo ir so 
vi< tų smurto aukų pagerbimo 
su įteikimo minute, N. Z. Anti 
i-k imunistinės Lygos jaunas 
pi mininkas M. L. Pears paša 
ke jautrią ugningą kalbą. „Vi 
sa Pasaulis turėtų verkti šią 
di ną, bet jūsų didvyriai yra 
m. žai žinomi. . . mes jus išda 
vė ne Yaltoje ir kitose konfe 
re; ei jose, bet vietoj neapyican 
tes jūs mums tariate tik per 
spėjimo žodžius. Mūsų parei 
ga yra parodyti pasauliui jūsų 
k ištų kančias. Baigdamas jis 
1 pė įsidėmėti ir gyventi pagal 
\ ršuvos sukilimo šūkį — )ais 
\ i jokia kaina nėra per aide 
le!

N. Zelandijos ministeris pir 
mininkas Keith Holyoake sa 
Vo užuojautą pabaltiečiams at 
siuntė per vyriausybės parla 
mentarą R. Muldoon, kuris už 
tikrino kad šio krašto vyriau 
sybė pilnai supranta komuniz 
mo pavojų, todėl vos prieš po 
rą savaičių Zelandija pasiūl ė 
nors ir mažą karinį vienetą 
Piet-ryčių Azijos gynybai.

Asmeniškai dalyvavęs Ki 
mjos respublikos Ministeris 
Zelandijai Dr. Yu-Tang Lew 
pareiškęs užuojautą, nurodė 
savo krašto problemas. Užuo 
jauta dar buvo išreikšta miesto 
valdybos nario Savory ir uk 
rainiečių atstovo Krckovieč. 
Minėjimas baigtas Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos himnais.

G. P.
Brazilija.
BRAZILIJOS LIETUVIAI

Šiuo melu gyvenąs Brazdi 
joje buv. Lietuvos žemės tva» 
kymo departamento d^ekto 
nūs inž. Zen. Bačehs „Argen 
tinos Lietuvių Balse“ paskel 
bė išsamų straipsnį apie 
Brazilijos lietuvius. Batelio 
duomenimis, iš 50.000 Brazdi 
jos lietuvių 20% esą kitalau 
čiai, į lietuviškas šeimas pate 
kę mišriomis vedybomis. Išsi 
gimusių, garbinančių Lietu 
vos okupantus, Brazilijoje esą 
ma 15%. Kiti 15% tai alsisky 
rėliai, gyvenimo audrų nublo 
kšti į prerijas ar savanoriškai 
pasitraukę nuo lietuvių visuo

Apie trejetą menesių tęsėsi 
poliarinė naktis. Dažnai p A a 
rinei nakčiai įpusėjus įkartais 
antroje jos pusėje), pradėju 
sias siausti nepaprastos jėgos 
sniego audras čia vadina pur 
•jomis. j

Tai smulkus, į smėlį pana 
šus ir aštrus sniegas, žiauraus, 
nepaprastos jėgos vėjo po p’a 
čias šiaurės dykumas blaško 
mas, verpetais besisukdamas 
tiršta ir tamsia mase pripildo 
orą. Nežmoniškam šalčiui 
spaudžiant, purgos siaučia ke 
lėtą parų, u kartais istisas sa 
vaites. Tokiems orams užėjus, 
šviesesnio meto nėra — vis 
kas paskęsta tamsoje. Tikta 
mirtis visiems, tokio oro už 
kluptiems atvirame lauke.

Čia nebuvo galinga audią 
trukdančių kliūčių. Vėtra pati 
skynė sau kelią. Ir per mūsų 
sniegu apdengtą patalpą r.to 
si audra. Mūsų patalpose šal 
tis sumažėjo, nes

mus visiškai apsešė i-niega.
Atrodė, kad gamta pasiryžo 
sukaupti visas savo jėgas ne 
prašytiems atėjūnams sunai 
kinti.

Žmogui, patekusiam į tokią 
audrą, nėra kaip priešintis. 
1 enka lėkti drauge su įsiūtu 
šia vėtra, kuri, pagrobusi neiai 
mingąjį žmogų, varo aštrias 
sniego dulkes į burną, akis, 
nosį, smaigsto visą kūną ada 
tomis, kol nukankina. Tik to 
kios purgos metu ant kojų vos 
stovinčiam vergui buvo ici 
džiama neišeiti į darbą; šiaip 
darbai vykdavo, nepaisant šal 
čio, vėtros ir tamsos.

Keletą parų siautėjo ši did; 
gamtos jėga. Mūsų auros ar 
sarges buvo mažos, bet visUck 
per šį laiką buvome keletą kai 
tų užkūrę židinį. Aptašėm na 
rus, durų rėmus. Stalo ir šuo 
lų nebuvo, — oūtume juos su 
naudoję kurui. Galop nebepa 
jegėme atstumti durų, nebe 
galėjome prieiti prie smego ir 
pasigaminti iš jo vandens.

Užsitęsusi šiaurės vėtra ir 
poliarinė naktis, esant mums 
kitokioje padėtyje, stipriai vei 
ke į smegenis. Ypatingai jau 
nesnieji kalbėjo beryšio, klie 
dėjo, jieškojo seniai suvalgy 
tos duonos, kai kurie pykt ir 
įtikinančiai šnekėjo, kad ka 

SAU LT Ste.
VĖLIAUSIOS

Vasara jau baigiasi. Nebio 
ga buvo vasarėlė. Nedaug tu 
įėjome gerb. H. Nagio ta p 
vaizdingai apibūdinamo , ai 
paus karštumo", o dar mažiau 
lietaus. Paežerių smėlio mėgė 
jams ir daržų bei suuų savi 
ninkams, beabejo, šitokia va 
sara nepatiko, tačiau diiban 
tiems prie karšto glieno ar 
mėgstantiems žuvauti, tai ge 
resnio oro ir nereikėjo. Mūsų 
žuvininkus galima buvo atras 
ti kasdien įvairiuose apylinkės 
ežeruose, o kai kurie iš jų atsi 
rasdavo net prie Blind River 
(apie 90 mylių nuo čia), Kur 
jie pagaudavo ne tik lydekų, 
upėtakių ir kitokių vertingų žu 
vų, bet pasitaikydavo net erš 
kėtrų, gero paršo ar net v.*r 
šio didumo.

Kai kas rengiasi „stoną“ 
pakeisti, bet pasirengimai vy 
ksta didžiausioje pas’ iptyje ..

Nupigintas Kanados dole 
ris šią vasarą pritraukė i mūsų 
miestą ir apylinkes rekordinį 
amerikiečių turistų skaičių. 
Matome daug ir mūsų tautie 
čių iš kitur atvykusių aplanky 
ti savo gimines bei pažįsta 
mus.

menės, 10% yra skurde gyve 
nančių. šie nepajėgia paremti 
nei spaudos, nei kultūriškai 
tautinio darbo. Nurašius 30. 
000, lieka pajėgaus, susiprato 
šio elemento 20.000. Panaši 
padėtis ir Argentinoje, tačiau 
čia daugiau susipratusių lietu 
vių, senų ateivių, pabėgėliu 
nuo sovietų okupacijos ir čia 
gimusių lietuvių.
Vokietija.

žin kokie gelbėtojai mus visus 
būrinėmis rogėmis išgabens iš 
šiaurės.

Pagaliau, tarsi pavargusi, 
vėtra sumažėjo.

Mus atkasė 
žmonės, kurių durys nebuvo 
sniego užverstos. Kas dar pa 
jėgė, ėjo parnešti duonos siu 
ir vaikščioti nebegalintiems.

Jakutai tiki, kad purga m; 
rimsta tik tada, kai pasiima sa 
vo auką.

Antrame mediniame barake 
gyvenusi moteris - mokytoja 
dirbo duonos kepykloje, ji tu 
rėjo tokį darbą, a pie kurį tik 
sapnuoti tegalėjome. Kepykla 
buvo tik apie 20 metrų nuo o a 
rako. Kalėdų naktį ji turėjo 
kepykloje dirbti. Norėdama 
atžymėti šventes, ji apsirengė 
užsilikusiais, maiše laikomais, 
gražiausiais savo drabužiais. 
Žadėjo draugams nunešti ko 
k; duonos gabaliuką bei rūgs 
taus mielių vandens. Durys pi 
vo sniego užverstos. Nelain.in 
ga moteris, bijodama prarasti 
gerąjį darbą, už sienos gyvi 
nančių žmonių patariama, pi 
sidarė sienoje skylę ir išėjo į 
darbą. Kepykla buvo juk čia 
pat.

Šiaurės vėtrai; aprimus, bu 
vo atkastos to barako durys. 
Atėjęs kepėjas jieškojo sa.'o 
darbininkės, kad eitų dirbti, 
nes Kalėdų naktį į kepyklą ji 
nenuėjo.

'Pavasarį medžiotojai

rado ją tundroje sušalusią.
Vėjo varoma ir nešama, jieš 
kodama kepyklos, ji bego kar 
tu su vėtra apie porą kilomet 
rų sniego pusnimis. Drabužiai 
nuo krūtinės buvo nuplėšti, 
nes purgoje mirštantiesiems, 
esą, būna šilta. Jos penkių nie 
tų sūnelį priglaudė S-nė, stip 
resnė moteris, globoti drauge 
su savo dukrele.

Neatlaidžiai dūksta tamsioji 
purga. Mūsų patalpų gyventu 
jai, atrodo, geriau laikosi nei 
kitų, nes visi bendrai rūpino 
si kuru. Be to, mūsų tarpe bu 
vo keturi suaugę vyrui, kurių 
vienas turėjo kirvį.

Poliarinės nakties antroje 
pusėje padėtis ūmai pradėjo 
blogėti, nes šiemet purga siau 
te tik su trumpomis pertrauko 
mis.

Bus daugiau.

MARIE, Ont
NAUJIENOS

Vietinis „Sault Star" rašo, 
kad amerikiečių pusėje neper 
toli nuo mūsų miesto ruošia 
masi statyti tarpkontmentinės 
vairuojamos raketos „Minu* 
man“ bazę. Tai neturėtų mū 
žmones bauginti, nes ameri 
kiečių karinių ekspertų nuo 
mone sovietai šiuo metu taip 
yra atsilikę nuo amerikiečių, 
kad jokiu būdu nerizikuos pra 
dėti didesnio karo, kuris visiš 
kai sunaikintų jų „plačiąją" 
tėvynę. . .

Mieste registruotų bedarbių 
skaičius nukrito ligi 1325 kilio 
nių (mažiau negu 1960 ar 61 
m.), o iš jų bedarbių pašalpą 
gauna tik 773 asmenys. Dau 
guma bedarbių yra be jokios 
specialybės ar be apmokymo 
žmonės.

Nemažas mūsų tautiečių 
skaičius rengiasi į IX-tąją >' 
tuvių dieną įvykstančią Wi. 
sore.

Tad ligi pasimatymo Wind 
sore.

Korespondentas.

AMERIKA DAUGIAU 
NUVERTINA KANADOS 

DOLERI
New York Thruway aulo 

strados administracija paskel 
be, kad Kanados doleris Dus 
imamas tiktai už 90 ameriko 
niškų centų.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE 
LIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBI ŠALPAI
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HAAAI<«LTOM
BANKELIS „TALKA“ DARO PAŽANGĄ

piąs daug Lietuvą liečiančios 
medžiagos. Šis monumentalus 
darbas įmanomas tik didelėm 
leidėjo J. Kapočiaus pastan 
gom ir rūpesčiu, kuris remia 
mas visų prenumeratorių. En 
ciklopedijos išleidimas yra pa 
remtas prenumeratorių greitu 
atsilyginimu ir skolos neužtę 
simu. Einant šiam darbui vi

nežiūrint vasaros karščių, ku 
rie sulėtina visus darbus ir pi 
verčia visus galvoti tik apie 
atostogas bei poilsį.

Baigus pirmą pusmetį su 
pasiektu pusės miliono dolerių 
balansu, kuris buvo užplanuo 
tas tik metų galui ir sekanti 
mėnesiai rodo pastovu augi 

•» ir plėtimąsi, šie metai ypa

WELLAND, Ont
NAUJA KL3 APYLINKĖS VALDYBA

gai sėkmingi veikloje, nes 
padidėjus operacijoms ir ats: 
radus daugiau besiskolinančių 
jų, net buvo pajustas trūku 
mas pinigo, kurio patenkini 
mui visų narių prašymų, teko 
persitraukti iš Ontario Credit 
Union Leaqos. Birželio mene 
sį tam tikslui buvo paskolinta 
30,000 dol.

Vasaros mėnesiais buvo 
ypač didelis pareikalavime i 
paskolų: gegužės mėn. buvo 
leista išduoti naujų paskolų 
25 nariams 58,150.40 dol., 
birželio mėn. 14 narių 19.675 
dol. ir liepos mėn. narių 15, 
862.11 dol.

Taip pat ir narių skaičiaus 
ididėjimas gana žymus, nes 

gegužės mėn. įstojo 18 nariu, 
birželio mėn. 13 nanų ir lie 
pos mėn. 10 narių. Dabar Fa. 
ka turi 627 narius.

Padidėjus operacijoms ir 
narių skaičiui, esamos patai 
pos, kurios buvo nuomojamos 
kartu su notaru A. Liudžium, 
pasidaiė peiankštos ir nebe 
patogios padidėjusiam darbui. 
Tam tikslui nuo liepos 1 d. bu 
vo išnuomota atskira raštinė 
21 Main St. E. antį ame augs 
te, kambarys 207, telef. JA 
8 0511. Ryšium su naujom pa 
talpom taip pat buvo įsigyta 
daugiau inventoriaus: nupirk 
ta rašomasis stalas bei kele 
tas kėdžių.

Valdybos posėdis, įvykęs 
rugpjūčio 3 d., įvyko jau naa 
jai pegsikrausty ton raštinėn, 
bet gilaus liūdesio ženkle, nes 
liepos 25 d. sunkios ligos iš 
kankintas mirė pulk. Juozas 
Giedraitis, kuiis buvo uanke 
lio steigėjas ir pirmasis pirmi 
ninkas ir iki pat savo mirties 
be pertraukos išbuvęs valdy 
boję vicepirmininko pareigo 
se. Jo mirtis yra didelis nuos 
tolis mūsų kooperatinei „Tai 
kos” šeimai, kuri su didele pa 
garba prisimins atliktus dar 
bus bankelio ir visų nariu ge 
rovei.

„Talkos“ kai kurios balan 
so pozicijos už liepos mėn. at 
rodė šitaip: nar«ų Šėtai 441, 
348.81 dol., narių depozitai 
49,393.31 dol., skola Ontario 
Credit Union Leagai 10,000 
dol., kasa banke 33,417.20. 
dol., paskolos asmeninės 281 
149.55 dol., nekiln. turto pas 
kolos (morgičių) 198,987.37 
dil., iš viso išduota paskolų 
480,136.92 dol. Balansas už 
liepos įnėn. suvestas u26,15S. 
86 dol. sumai.

Nuo rugpjūčio 11d. dviem 
savaitėm taostogų išeina iždi 
ninkas ir bankelio vedėjas E. 
Lengnikas, kurį atostogų me 
tu pavaduos sekretorius S*. 
Dalius.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS 

PRENUMERATORIUS 
jau pasiekė XXVI tomas kau

NOTARAS”
ANTANAS LIUDŽ1US, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos m. 1 d. 
perkėlė į naujas patalpas — 

TURNER BUILDING 
(suite 203)

21 Main Str. East, Hamilton 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA 7-5575; 
namų — FU 3-892o. 

TAUPYK IR SKOLINKIS |
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
! morgičių paskolos iki 60% turto vertės. i

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. ;
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. ] ’ 

I Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. < j 
f 21, MAIN SL E. Room 207. Tel. JA 8-0511 j;
uMMmaaamiiiiiiiiiinttaHMiiiiHiiinPfiiiiiiiiiiiiiiiHiuumiUMumiiMiuMii

sai prie pabaigos, ypač svar 
bu, kad visi prenumeratoriai 
belaukdami ypatingų ragini 
mų laiku apsimokėtų, o atsili 
kę mokėjimuose pasiskubintų 
atsilyginti, nes šio darbo už 
baigimas priklauso visų pre 
numeratorių suaelktinėm pas 
tangom. Hamiltone prtaume 
ratos mokestį ir skolos apmo 
kėjimus galima atlikti per LE 
atstovą St. Dalių, 506 Upper 
Sherman Ave., paskambina it 
telef. FU 5-8602. Jis atvykęs 
į namus prims pinigus. J. D.

DIENA „MAŽOJOJ 
LIETUVOJ“

Rugp. 4 d. dėka Ig. Varno, 
pasileidom link skautu s*^ 
Įvykins, aplankyti stovyklau 
tojų. Pataikėm geru laiku — 
pietums. Išsirikiavęs prie Ln 
go klegėjo gražus jaunimas 
Visų linksmi veidai, pilni hu 
jmcMro, džiaugsmo įspūdžių 
Gal tik stov. vadovybes kiek, 
rūstesni veidai, mat perdaug 
apkrauti darbu, dėl vadų tru 
kūmo. Bet ir jie nesiskundžia, 
aukojasi kilniam ir be gulo 
naudingam darbui, mūsų jau 
nosios kartos taut, ir skautiš 
kam auklėjimui. Jų veidus 
praskaidrina dvasios vadas 
kun. Kulbis, kuris randa kiek 
vienam, taip suaugusiam, taip 
mažam ką pasakyti. Kad ir la 
bai užsirūstinusį verčia nūs’ 
šypsoti.

Hamiltono skautų rėmėjai, 
jdėję daug daroo šios stovvk 
los įrengimui, nuoširdžiai ciė 
koja s-tų vadams už jų pašiau 
kojimą dajrbui, mūsų jauni 
mui ir tautai. Dėkojame kun. 
Kulbiui, už teikiamą dvasinę 
pagalbą tiek jaunimui, tiek jų 
vadovams.

Pasiteiravus pas stovyklos 
vadovus, gautas džiuginantis 
atsakymas. Stovyklos tvaiką 
ir drausmė įgyvendinta, išsky 
rus tik kelis atžagareiviškus 
stovyklos tvarkai, kas demora 
lizuoja ypač mažuosius.

Pagal dienos programą at’i 
kus užsiėmimus, vakaic 8 vi. 
iškilmingoji dalis — vėliavų 
nuleidimas ir įsakymai. Čia ir 
pasirodė visa mūsų ateities 
tvirtovė.

Gražiai išsirikiavę apie 17i) 
uniformuoto jaunimo, s’-e 
čiams sukėlė nepaprastą pas! 
gerėjimą. Ant augšto stiebo 
iškelta mūsų mieloji trispal 
vė, kalnuotės vietovės pušyne 
lis pridengęs gražiai išsirikia 
vusias palapines, su būriu
žvalių lietuviukų, primena
mums mielą rytų Lietuvos
vaizdą.

9 vai., Maironio laužas ju
bilėjiniam Maironio paminčji 
mui. Uždegti laužą, skautai 
pakvietė Hamiltono s-tų re 
mėjų v-bos p-ką p. A. Paukš 
tį. Jam ir nesant skautu, šis 
uždavinys puikiai pavyko. P'r 
moj dalyje buvo trumpai ap- 
budinti Maironio darbai mūsų 
tautai, palydint jo sukurtomis 
dainomis.

Antroji dalis buvo paįva: 
nnta taut, šokiais ir kitomis 
įvairenybėmis. Labai gražiai 
pasirodė jūrų skaučių skiltis, 
padainuodamos savo kūrybą 
iš stovyklos gyvenimo, neuz 
rr.iršdamos paminėti ir mūsų 
didelių bičulių tabako augi t 
tojų. Lietuvškas valio mielo 
sioms jūreivėms už tokį gra

Wellando apylinkės Bend 
ruomenės visuotinio narių su 
sirinkimo, įvykusio š. m. lie 
pos mėn. 15 d., išrinkta VVel 
lando Apylinkės Valdyba pa 
reigomis pasiskirstė sekan 
čiai. pirm. J. Staškevičius, I 

žų pasirodymą sulaukusį dau 
giausia plojimų.

Negalime nepaminėti St. 
Augustinavičių (sen.), atsive 
dusj į laužą didelį būrį gražiai 
lietuviškai kalbančių anūkų. 
Skautams ir svečiams Irau 
kiant lietuvišką sutartinę, St. 
Augustinavičiaus veide buvo 
maloni pasitenkinmoi šypse 
na. Patraukęs mane už alkti 
nės sako: Tai tos pačios dai 
dos, kurias mes dainuodavom 
Lietuvoj, prieš daugelį me 
ty“-

Vykstant laužo programai, 
su p. Augustinavičium aptar 
ta rytdienos tabaaimuku gęgu 
žinės reikalai. Tabininkai ren 
gia šią gegužinę taikininkau 
jant skutams, su programa, 
tikslu sumažinti stov. įrengi 
mo išlaidas.

10 vai., nors programa dar 
nebuvo išsisėmusi, bet užėjęs 
lietus, stovyklautojus paspar 
tino dingti j palapines. Sve 
čiai spruko į savo mašinas o 
laužas užgesinti teko patiems 
vadams.

Praleista diena Maironio 

AŠ ESU ALKOHOLIK.
Atkelta iš 2-ro

kombinuoti bonką.
Brangus skaitytojau, aukš 

čiau suminėjau labai mažą sti 
vo gėrimo karjerą. Jus yra 
daugiau, bei daug liudnia.- 
skambanti. Priėjo laikas, kad 
šeima sutiko su faktu, jog vii 
ties su manimi nebėta. Aš 
pats pasidariau absoliučiai be 
jėgis. Fiziškai laikiaus, nors 
buvo denų, kad išbūdavau 2 
—4 dienas tik ant alk iholinio 
gėrimo ir rūkalų. Atsirado bai 
mė, pradėjo rodytis neegzis 
tuojantys žvėrys, balsai ausy 
st. Tam nemalonumui pašaliu 
ti, kad žvėrys ir balsai pranyx 
tų, reikėjo išgerti 2—6 didi-, 
les bonkas alaus arba kita for 
ma tą patį kiekį alkoholio. P,, 
ėjau tašką: jeigu ryto metą oe 
turėjau „atsipagirioti“, prasidė 
davo vėmimas bei kūno trau 
kvmas, kartais iššaukiantis s~ 
votišką paralyžių. Dažnai ne 
turėjau jėgų nueiti į krautuvę. 
Tada siųsdavau mažus vai 
kus, pei sniegą, šaltį ir lietų, 
nunešti tuščias bonkas, par 
duoti ir nupirkti nors vieną 
mažytę alaus bonką, tikslu pa 
šalinti kūno drebėjimą.

Tuo pačiu laiku likusieji šei 
mos nariai su priešakyje nu 
no žmona, mėgino dar jieško 
ti galimybių surasti man pa 
galbos, daktaruose, ligoninė 
se, kalėjime be, vietinėje span 
doje. Visi trys pirmieji buvo 
be pasekmių, bet spaudoje, ro 
dos vietiniame laikraštyje He 
raid rado taip: If you want 
to drink, it is your business, 
but if you drink and want to 
Stop and can't is our business. 
Tel. WE 7-1575. WE 7-128'?.

Žmona sukaupdama visas 
malonės prašymo jėgas, mal 
davo mane pasukti tą numerį. 
Po ilgo svyravimo aš tą pada 
riau. Mano nustebimui, atsilie 
pė toks pat, kaip ir aš, bet ki 
tame stovyje, suprasdamas 
mane su tiksliu galvojimu. Pa 
klausė mane tik vardo ir paša 
kė savo. Tada sakė, kad už 
pusvalandžio atvažiuos viems 
vyras pasikalbėti su manimi. 
T aip ir buvo tas mano laimi -, 
gasis sekmadienio popietis 
Laukiant nežinomo vyro, 
daug kainavo baimės, tai bu 
vo mano paskutinis bėgimą’ 
nuo savęs.

Tas vyras buvo blaivus ai 
koholikas, perėjęs viską, gal 
daugiau bei mažiau mano an 
kstyvesnės karjeros. Jis nešc 
man mažą kibirkštį vilties, ku 
rią buvo paveldėjęs iš anksty 
vesnių Alcoholic Anonymous 
organizacijos narių. Taigi ča 
bar tą patį mėginu grąžinti ne 
žinomam, o gal būsimam alke 
holikui.

Visas tas persilaužmas iš ak 
tyvauss j pasyvų alkoholiką 
yra nelengvas, bet įmanomas, 
su kitų pagelba, kurie y,a pu 

vicepirin. J. Blužas, II vicp. 
K. Žukauskas, ižd. J. Pauzio 
lis ir sekr. M. SalČiūnas.

Sekretoriaus adresas: M. 
Salčiūnas, 322 Niagara Str., 
Welland, Ont.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

vardo „Mažojoj Lietuvoj“, ori 
mena mums užmirštančios 
Lietuvos vaizdelį; kuris gal 
ne vieną paskatins didesniam 
darbui mūsų tautai ir tėvynei 
ir išties duosnią ranką s-tų 
mėjams, dirbantiems gražie 

nis ir naudingiems tikslams.
Su padėka, Hamiltono s-tų 

lėmėjai skelbia garbingas pa 
vardes tautiečių, prisidėjusių 
savo darbu prie stovyklavie 
tės įrengimo darbų. Skautų te 
vėliai: po 3 d. Aleksa, 2 dol. 
P. Stosius, 1 dol. Tumait'o, 
Steponavičius (be vaikiai), L«_ 
parskas, Gulbinas (sen. kai 
tos ateivis), Pilipavičius (oe 
šeimos), G. Breichmanas ir 
A. Stosius (skautai). Rėmėjų 
v-bos nariai: po 5 dol. Kaus 
pūdas (be šeimos), 4 dol. Pa 
šilys, 3 dol. Varnas (be še i 
mos), Stukas, 2 dol. Paukš 
tys (be šeimos) ir 1 dol. Pu 
lianauskas (be vaikų).

Skautų rėmėjai nuoširdžiai 
dėkoja talkininkams, ikrosios 
tvirtovės — jaunosios kartos 
paruošimui ateities darbams.

V. P.

psl.
siruošę bei susispietę į vieną 
šeimą, t. y. Alcoholic Anon* 
mous, trumpai A. A. Kiekvie 
nas blaivus alkoholikas, pagei 
bedamas kitam, reikalingam 
pagelbos, sustiprina pats ea 
ve ir tęsia, blaivus gyvenda 
mas, šio modernaus pašauti,- 
bei iškrypų gadynę.

Dabai tr.mpai mėginsiu pa 
pasakoti, kaip AA gali pagei 
bėti bei kaip aš išsilaikau ne 
vartijęs alkoholinių gėrimų.

Pagelbėtas ankstyvesnio pa 
syvaus alkbholiko, arba įstaty 
tas į teisingas galvojimo v ė 
žes (kas liečia gėrimą. L. 
G.), imu ir toliau jų patari 
mus, mokaus iš jų bei mano 
ankstyvesnių klaidų ir žengiu 
lygiagrečiai su Dievu.

Tam viskam pasisemti yra 
beveik, kiekvienam Amerikos, 
Kanados ir Europos mieste su 
sirinkimai, kur paprastas alko 
holikas, toks kaip aš, pasako 
ja savo sąžiningą gyvenimo 
istoriją, tikslu pagelbėti sau 
ir klausantiesiems,

Be to daug padeda AA lit*1 
ratūra, kuri yra gimusi iš p? 
čių dviejų pirmų alkoholikų.

Esu tikras, kad daug kam 
kils klausimas, kaip as jau 
čiuos dabar.

Jaučiuosi, kad esu papra® 
tas blaivus alkorolikas ir kad 
vieną man skiną gyvenimą ai 
gyvenau, o dabar gyvenu ki 
tą kuris priklauso ne man, bet 
galiai, kuri yra didesnė už ma 
ro. Dabar pamačiau, kad gy 
venų gražioje Šalyje, kuri 
daug žada būsimoms kartom.,. 
Neijaučiu didvyris ar nu 
skriaustas, bet dėkingas Die 
vui, kad Jis atsiuntė AA. O 
AA už išgelbėjimą mano gy 
vybės nu oalkoholio.

Labai yra sunku tikėti kad 
gyvenimas yra gražesnis ne 
vartojant alkoholinių gėrimų.

Nemėginu būti „šventuo 
ju“, bet žengti šių laikų gyve 
nimo keliu. Paprastam gyve 
nime turiu viską, ko reikia, 
bet ne viską, ką noriu.

Baigdamas noriu priminti, 
kad tą viską rašau tikslu pagei 
bėti norinčiam nustoti gerti, 
bei pagalvoti apie daba 
rimą. Nesu priešingas gerian 
tiems, kurie gali gerti, bet kai 
bu apie tokius kaip aš ir pana 
šius. Daug kam siūlyčiau, jei 
gu nors kartais pagalvojate 
kad gal ir „perdaug paimate", 
pamėginkit susirišti su ma 
nim arba pasekti mano pasise 
kimu, paskambinti augšČiau 
paduotu numeriu. Aš pats už 
tai būčiau labai dėkingas, rus 
tuo pačiu jūs padėsite man.

Vengiant išlaikyti paslaptį 
dėl vardo, prižadu paslaptį iš 
laikyti. L. G.

Rašykit N. L. Redakcijos 
adresu. L. G.

St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
K.Bielinis. D1ENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoliuciją. ....................................................................... $' 00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................ $2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ.......................... $4.00
S. Gira. BUENOS AIRES...................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA.........................-.$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas......................$3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .....................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI. ...................... $4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.............................................. $5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės.............................$3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.................................. 25 00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI.............. ...6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
Šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS..........................1.00
F. E. Sillanpaa. SIL1JA. Romanas................................... $3.00
Selected Lithuanian. SHORT STORIES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po . . ..................... $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.................................... $1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS..............................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
l8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................ $ i.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.0J
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00

J5t. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka. ............................ $ 1.40 '
v. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$ 2.0u
. ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . . $ 3.00 
. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................$3.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota..............................................................................$2.50
Ąlgirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS 

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu.................................................................................$2.00

ironys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............ 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.......................................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................ 1.75
\. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI .........................2.00
„evinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI .......................................:....................................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2.00

15. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA .................... 1.5P
$. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE. ................................................. 1.50
STUDENTU VARPAS” o 40J. MingirdasV PATARLĖS, PRIEŽODžiAl’,p6ŠAkiAi3.50

„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................... $3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... ••..............1.00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................ $ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS......................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.........................................$ 5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS......................$2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ...... .......................................... $3.00
Ig. šeinius. Vyskupas ir velnias...................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS....................... $ 3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI.........................$2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS......................$ 3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................$ 2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS...........................................$ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS......................................$ 3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ.............................. $2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS......................$5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI...........................................$ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS.............................$ 2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO................................. $2.00
J. Ghauda. ORA PRO NOBIS...........................................$4.00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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„Nepriklausomos Lietuvos” 
leidykla nupirko didelę spaus 
dinamąją mašiną ir reikalin 
ga didesnių patalpų, todėl pra 
dedant šiuo pirmadieniu, rug 
pjūčio 13 d., leidyklos na 
mams statomas priestatas. Bū 
tume labai dėkingi tautieČia 
ms, kurie galėtų patalkinti, pa 
reikšti sutikimą ir padėti dirb 
ti darbus.

Darbas bus vakarais, lais 
valaikiu. Kas galėtų patalkir. 
ti, maloniai prašomi skambin 
ti telef.: DO 6-6220.

Visų besidominčių NL lei 
dyklos plėtimu ir vedimu į ko 
merciškai veikiančią leidykla 
pranešama, kad šia kryptimi 
štai kas jau padaryta: nupirk 
ta didelė spausdinamoji au 
tomatinė mašina, kuria gali 
ma bus spausdinti noimalaus 
dydžio laikraščiai ir knygos 
Ja galima spausdinti ir spalvo 
mis.

Be to jau nupirkti stereo 
tipo įrengimai. Jų pagalba ga 
Įima stereotipuoti (knygų ir 
kitų leidinių rezervus, taip 
gi ir klišes) ir pagal matricas, 
gaminti klišes (vaizdų, skelbi 
mų ir kt.).

Linotipui pagerinti nupirk 
tas metalo padavimo autou.a 
tas, kurio ligšiol neturėta.

Visiems šiems (mašinai, ste 
reotipui ir kt.) įrengimams n i 
kia galingos elektros srovės 
Mūsų elektrikas p. Gurčinas 
su savo tarnyba dirbo visą die 
ną ir jau įvedė 220 voltų sro 
vę, ir mašinai dar turės įves 
ti 550 v. srovę.

Visa tai, suprantama, rei 
kalauja išlaidų, todėl būtų la 
bai malonu, jeigu tautiečiai 
įsijungtų į Mašinų Fondo va 
jų, kas dar nėra įsijungęs, o 
kas yra pažadėjęs įsijungti ca 
da, kai mašina jau bus nupirk 
la, tai prašome dabar tesėti 
savo pažadą, nes mašina jau 
nupirkta. Taipgi prašome vi 
sus, kas tiktai gaŪ, padidinti 
šėrų pirkimą (vienas šėtras 

tiktai 10 dolerių).
IŠ UŽ ARKTIKOS RATO

Jonas Jankus, gavęs atosto 
gų, atvyko į Montreal. J. Jan 
kus gyvena už Arktikos rato, 
prie pat šiaurės Lelinuotojo 
vandenyno, kur tris mėnesius 
tęsiasi nuolatinė diena ir tris 
mėnesius nuolatinė naktis: 
kur sniegas ir vasaros metu 
neištirpta ir tiktai atokaitose 
pasirodo žemė ir net pasirodo 
snieginės gėlelės, bet šiaip jau 
siegas visą laiką guli klodais. 
Ruoniai ten nuolatiniai sve 
Čiai, ir baltosios meškos. Kaip

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I „ . _ „ ketvirtadienį Į p‘

antradienį ir I 
penktadienį | P‘ m’ 
trečiadienį 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

m

7—9 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St W. 
Siute 419, tel. UN 6*8236

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 
Dr. R. CHARLAND 
78 St Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaltis;
956 SHERBROOKE E.!

Tel.: LA 2-7236

su

Pa 
šal

NEPRIKLAUSOMA LIETU VA STATO PRIESTATĄ 
ir prašo tautiečių talkos.

ir Tautvaišienės aprašyme, 
ten siautėja purga, kurios au 
ka buvo vienas p. Jannkauo 
draugas. Jis iš virtuvės ėjo i 
bunkerį ir nedaėjo, pakeliui su 
šalo, nors nuo virtuvės iki bun 
kerio buvo tiktai keliasdešims 
žingsnių. Tokiais atvejais žmo 
gus nerizikuoja eiti vienas, ne, 
vejas gali pagauti ir nunešti į 
tundrą arba vandenyną.

P. Jankus, paviešėjęs Mont 
realyje dvi savaites, vėl iš 
skrenda už Arktikos rato, čia 
bar jau j 3 mėnesių naktį, nes 
artinasi žiemos laikas.

Atostogų proga p. Jankus, 
lydinąs p. jeco, lankėsi NL 
red., pratęsė prenumeratą ir 
įsigijo Tautvaišienės knygą
9 Pp. Ambrozaičių šeima (iš 
Jacques Cartier) atostogauda 
ma važinėjasi JAV Atlanto 
pajūriais.
• J. G. Jotkus tuokiasi 
Catherine Boyko.
• Ponia Linkonienė, NL 
stovi talkininkė, paveikta
to oro, buvo susirgusi ir visą 
savaitę išgulėjo besigydama.
O Gudas Leonas su ponia atos 
togų metu lankėsi Amerikoje 
ir viešėjo pas bičiulius ir gimi 
nes.
• P. Girdžius su šeima, NL 
pastovūs talkininkai, atostogų 
išvyko į JAV, kur lankysis Či 
kagoje ir kt. Sugrįš tiktai po 
dviejų savaičių.
• C. Prapuoleniui Nepr. I ie 
tuvos redakcijoje yra laiškas, 
kurį prašome atsiimti.
• Pp. V. ir S. Piečaičiai, po1 
vedybines atostogas praleido 
Floridoje ir važinėdamiesi jos 
apylinkėse. Sugrįžo patenkin 
ti ir daug pamatę nauja.
9 Pakulis Ignas su žmona, 
atostogaudamas, daug važinė 
josi JAV, padare per 3009 my 
lių ir aplankė Čikagą, Cleve 
/landąs Bostoną, New Yor 

ką ir kt.
9 J. Marozas, su žmona Ve 
ronika, buvęs ilgametis DLK 
Vytauto klubo barmanas ir 
sekretorius, yra atvykęs į 
Montrealj iš Floridos ir lanko 
savo draugus bei pažįstamus. 
Jis yra sustojęs pas pp Likus.

Dr. V GIR1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGĖ LIEN f

Dantų Gydytoja 
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L..

168 Notre Dame East, 
Suite 206

Tel.: UN 6-2065
Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

B. A., B. C L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570

NEPRIKLAOŠOMA LIETUVA

ie

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Aušros Vartų bažnyčioje 
sekmadieniais dar tylu, nes 
parapijos choras atostogauja, 
o vargonininkas taip pat tęsia 
atostogas.

Trečiadienį, rugp. 15 d., P. 
Marijos Dangun ėmimo šven 
tė. Šia proga mūsų bažnyčio 

bus šv. mišios 8 vai. vak.
TĖVO JONO BOREVI 

ČIAUS, S. J.,
Aušros Vartų parapijos kle 
bono, 25 metų kunigystės su 
kakties paminėjimui pakviesi 
mus platina šie asmenys: A. 
Blhuzdžiūnas (Veirdun), J. 

biauzdžiūnienė (Rosemount), 
J. Dalmantas, Alg. Gražys, I. 
Gražytė, A. Gudas, p. Išga 
naitienė, B. Jurkienė (Spau 
dos Kioskas), S. Kęsgailą, J. 
Kibirkštis, P. Kličius, J. Kli 
sevičius, G. Kudžmienė, A. 
Lapinas. Z. Lapinas, B. Luko 
ševičienė, P. Lukoševičius, A. 
Mahškienė, A. Mileris, J. Pie 
čaitis, A. Puzarąuskas, G. 
Rukšėnas, A. Rusinas, B. Sius 
kevičius, J. Šiaučiulis, A. Ūsie 
nė, P. Vaupshas, A. Vazalins 
kas ir K. Žemaitis.

Tikimės, kad kiekvienas, no 
rįs dalyvauti šiame pagertame, 
ras progą įsigyti pakvietimą 
pas artimiausią platintoją. Pa 
kvietimų prie įėjimo nebus pa 
Įima gauti, nes visų dalyvių 
pavardės iš anksto turės būti 
įtrauktos į bendrą adresą.

Pagerbimas įvyks š. m. lug 
sėjo men. 29 d. A. V. parapi 
jos salėje.

Rengėjai.
• Turrrienė Otilija po opera 
cijos Victorijos (ne General) 
ligoninėje sveikta.
0 Navickas Antanas su šei 
ma atostogauja Čikagoje, 
kur ruošiasi persikelti pašto 
viai gyventi.
• Kvederienė Elena iš Pits 
burgho, su ekskursija yra at 
vykusi į Montreal} ir sustojo 
pas savo brolį Joną Tumą. Ta 
proga ji aplankė Viktorijos h 
goninėje po operacijos jau 
sveikstančią Tumienę.
0 P. Timukas su žmona ir sū 
num iš Sarnijos, Ont., yra at 
vykę į Montreal} ir vieši pas 
giminaitį Pr. Laurušonį.
• A. Matulis pakeitė butą, io 
dabartinis adresas yra: 76b6 
Edward. Tel. 360-3805.
S M ""M~ M 1

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 

MES DRAUDŽIAME
Nuo gaisro ir nelaimingų atsi 
tikimų namus, baldus, mašinas. 
Dirbame Royal Insurance Cc. 
Ltd., kuri yra viena iš Royal 
Globe draudimo kompanijų 
grupės. Tai yra viena iš d i 
džiausiu pasaulyje draudimo 
bendrovių, neperseniai nupir 
kusi Western - British Ameri 
ca Group už $43,000,000 ir 
London & Lancashire Group 

už $100,000,000.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos 
Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.

P. Adomonis, RA 2-2472.
fcmiSHMsassaaMswMssa*

Arch Realties Rd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957.

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje. 
Šiokiadieniais: 14511 Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai;
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

TAISAU IR DAŽAU

I. G. ELECTRIC R d. 
Elektros kon traktorius

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŲ STUDENTAMS 
REMTI BŪRELIS 

veikia ir susilaukia paramos, 
nors ir ne tokios didelės, ko 
kia galėtų būti laukiama. Pas 
kutiniu metu būreliui aukojo 
J. Margis 25 dol. ir Dr. Ma 
tulionytė 15 dol.

„DAINOS” ŠALPA 
vasaros metu atostogauja drau 
ge su Dainos narėmis. Po 
atostogų pirmasis susirinki 
mas įvyks rugsėjo 30 dieną. 
Kas Dainos reikalingas, gali 
kreiptis telefonais: RO 6-0908 
ir BE 2-1760.

MOKYTOJŲ KOLEGIJĄ 
šiemet baigė: R. Bleizgytė, 
A. Jakimavičiūtė - Petrulienė, 
o B. Dambrauskaitė perėjo į 
paskutinį kursą. Svarbu, kad 
šios lietuvaitės gyvai domisi 
ir lietuviškąja mokykla.
• Mirė: Jonas Naujokas 63, 
Pranas Anužis 53, Pr. Jarašių 
nas 89 metų; sužeistas darbo 
vietėje J. Grigaliūnas, širdies 
smūgį gavo J. Dargužis.

su

di

vy

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Marijos dangum ėmimo 
šveste rugp. 15 d., mišios 8 
vai. ryto ir 8 vai. vakaro. 
Prieš mišias bus klausoma iš 
pažinties.

Partipijos piknikas Palan 
goję rugpjūčio 26 d., sekma 
dienį. Važiuoti autorout ii 
exit 19 Mille Ule ir važiuoti 
apie 5 mylias iki Debien ręsto 
rano ir groserio ir nuo čia pa 
sukti į kairę, nuo čia Palanga 
už maždaug 2 mylių. 11 vai. 
pamaldos, o po to piknikas su 
žaidimais ir šokiais.

Tuokiasi Eugenijus Dainius 
Liucija Stirblyte.

PP. GIRDALSKŲ 
JUBILĖJUS

Visi Montrealyje pažįsta 
dėlę ir darbščią visuomeninio, 
kę p. Girdauskienę, įvairių pa 
rengimų vadovę ir sumanią 
šeimininkę, ilgametę Šv. Onos 
dr-jos pirmininkę. Rugsėjo 15 
dieną sukanka 50 metų kai 
pp. Girdauskai yra vedę. Tos 
sukaktuvės bus paminėtos tin 
karnomis iškilmėmis. Rugsėjo 
15 dieną, šeštadienį, Šv. Ka/i 
miero bažnyčioje bus iškilmin 
gas šliūbas, o po to svetainė 
je po bažnyčia — vaišės. Bile 
tai į tas iškilmes jau platina 
mi.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
praėjo sėkmingai

L. K. Mindaugo šaulių kuo 
pos ruoštoji gegužinė, rugpjū 
čio 5 d. Pr. Skruibio ūkyje, 
Ponte Fortune, nežiūrint tą 
dieną iš ryto pasirodžiusio lie 
taus, sutraukė per du šimtus 
tautiečių, ne tik iš didžiojo 
Montrealio, bet ir iš tolimos 
nių vietovių, net iš JAV.

Gegužinė praėjo su įvairia 
ir įdomia programa, kurioje 
kiekvienas rado malonumo iš 
bandyti savo pomėgius.

Kaip ir kiekvienais metais 
taip ir šį kartą, visų dėmesys 
buvo prizinis šaudymas, kuria 
me dalyvavo 23 varžovai 
rai, ir trys moterys.

Pirmąją vietą, gerausiai 
šaudęs, su 80 taškais iš 90 
liraų, laimėjo A. Akstinas ir 
gavo gražų vertingą šaulio R. 
Simaniūkščio paskirtą prizą. 
Antrąją vietą laimėjo K. Mic 
kus, išmušęs 71 tašką, ir tre 
čiąją J. Račinskas su 68 tšk.

Moterų glrupėje vienintelę 
piemijuojamą vietą laimėjo E. 
Grigaliūnienė su 55 taškais, 
savo rezultatu pralenkusi dau 
gelį šaudyti įgudusių vyrų.

Visiems prizų laimėtojams 
buvo įteikti gražūs, tautiniais 
motyvais išpuošti, pažymėji 
mai, kuriuos paruošė ir dova 
nojo Br. Abromonis.

Ypatingą dėmesį atkreipė 
k irtu su vyrais varžybose daly 
v avęs mokyklinio amžiaus jau 
nuolis E. Kerevičius, stipria 
konkurenrija rungtyniavęs 
prieš senus šaulius.

Prisišaudymą ir prizinį šau 
dymą tvarkingai ir rūpestin 
gai vedė kviestoji varžybų ko 
misija, š. R. Simaniūkštis, V. 
Kačergius ir Pr. Grigaliūnas. 
Jiems visą laiką nuoširdžiai 
talkininkavo š. St. Vyšniaus 
kas ir J. Grigaliūnas.

Įvairūs žaidimai ir į tradici 
ją įėjęs virvės traukimas, taip 
pat praėjo su nemažesniu ido 
mumu.

Virvės traukimą ketvirti 
metai iš eilės laimėjo p. Mi 
laknio grupė, kurią sudarė Mi 
llaknis, Akstinas, Kirstukai, 
Zabiela, Grigaliūnas ir La 
pinskas.

Turtingą loteriją rūpestin 
gai tvarkė ir vedė š. J. Strėlie 
nė su dukrele, L. Strėlyte. 
Vertingiausį fantą, š. A. Žuko 
dovanotą, naują vyrišką ran 
kinį laikrodį, laimėjo E. Mo 
ntvidaitė.

Graži saulėta popietė ir pa 
kili nuotaika atvykusius sve 
čius išlaikė iki vakaro, mielos 
iš krūtinių plaukiančios gim 

.tųjų laukų dainos ir gražios 
aplinkos 
išlydėjo 
tančius į 
sekančio
RUSAI

su 
ga žaluma su sutemom 

paskutiniuosius grįž 
namus su mintimi iki 
karto. J. Š.
ŽVEJOJA LENIO 

EŽERE
Meškeriotojų Lietuvoj:, 

kaip pranešė Vilniaus radijas, 
derlius ne taip lengvai pasie 
kiamas. Stambiausias laimikiu 
atitekęs. . . rusams Petrovui 
ir Varlakovui — jie Lenio eže 
re, netoli Panevėžio, ištraukę 
didelę lydeką. 13 kg svorio ir 
spėjama, 30 m< amž. Kitų 
žvejų laimikiai nepasižymėję 
tokiu svoriu — didžiausia ly 
dėka svėrusi 4 kg. Didelių Iv 
dėkų, daugiau kaip 20 kg svo 
rio, pasitaiko sugauti Kuršių 
marėse. Pvz., 1953 m. ties 
Juodkrante buvo sugauta 35 
kg lydeka, o 1959 m. ten bu 
vo išvilkta lydeka svėrusi 37 
kg. Esą istorijoje yra žinoma, 
kad Lietuvoje pagauta lydė 
ka yra siekusi 5,5 m ilgio. E.

— Kanados Raudonasis 
j Kryžius trūksta kraujo ir ve 

da del to vajų.
— Indija ruošiasi gaminti 

atominius ginklus.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.
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VEIKIA TRYS MUZIKOS 
STUDIJOS

Trys lietuviai muzikai To 
ronte turi muzikos studijas, vi 
si fortepiono: St. Gailevičiaus, 
D. Rautinšienė ir O. Beresnc 
vičienė. Studijos vasaros me
tu atostogauja.
DAR VIENAS TORONTO 
LIETUVIŲ ORGANIZACI

JOMS PRAŠYMAS
Artinasi Lietuvių Encix... 

pedijos T tomo leidimas. T 
tomo raidei priklauso ir To 
rontas. Dabar paskutinis lai 
kas paduoti T tomui žimas. 
Toronto lietuvių kolonija dide 
lė, veikli, gausi oiganizaci 
jomis ir yra daug nuveikusi. 
I oronto lietuvių kolonijai Lie 
tuvių Enciklopedija duoda 
daug vietos. Kas bus joje su 
žymėta, liks amžiams. Atsi 
minkime, kad kitos lietuvių 
Enciklopedijos niekas neišleis 
išeivijoje. Palikime 
apie žymiąją Konados lietuvių 
koloniją — Toronte veikian 
čius lietuvius — žinias atei 
čiai, istorijai.

Jau daugelis organizac.. t 
žinias atsiuntė, bet yra dar la 
bai žymių organizacijų, kurios 
ligšiol savo organizacijos bei 
veiklos žinių neatsiuntė. To 
kių tarpe yia kelios didelės ir 
svarbios organizacijos. Reikia 
i>e kažin ko, bent trurn 
pų žinių ir fotografijų. Būtų 
gražu, kad Toronto aprašymą 
puoštų tokios fotogiafiics, 
kaip bažnyčios, mokyklos, vai 
kų darželiai, Baltų Federacija, 
bendruomenės valdybos, su 
PLB Valdyba priešakyje, Lie 
tuvių ,Narna>» 'Paramo# ban 
kas,, Varpo choias, parapijų 
chorai, šokių grupės ir tt.

Visas žinias prašau siųsti: 
683 Beatty Avenue, Verdun 
— Montreal 19, P. Q. J. Kai 
delis.

NEMOKAMAI
duodami katalogai ir kainoraš 
čiai, aprašą 50 ūkių ir dide 
liūs žemės sklypus. Kainos: 
nuo $250 iki $80,000. Teirau 
tis: Luc Marchessault Mayor, 

West Chef f ord, Que.

NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS PRENUMERATO 

RIŲ ŽINIAI
Kartais įvyksta nesupratt 

mų dėl labai paprastų priežas 
čių. NL administracija gauna 
pašto pranešimą, kad neranda 
mas prenumeiatorius. Pas.tai 
ko, kad paštas suklysta, nes 
jo gautos iš laiškanešių žiniom 
esti klaidingos, nes paštinin 
kas patingi geriau prenume-a 
(totiaus pajieškotjiL Admjnis 

tracija gi, gavusi tokį pašto 
pranešimą, laikraštį sulaiko ir 
laukia, kada prenumeratorius 
atsilieps. Ir tai kartais nusitę 
šia ilgesnį laiką, nes tokiu at 
veju prenumeratorius nežino 
negavimo priežasties ir jis lai! 
j Prenumeratoriai prašomi, 
kai tiktai laikraščo neg %, 
tuojau parašyti laiškelį, ,<a 
paskambinti telefonu (DO 6- 
6220) ir jiems laikrfaštis tuo 
jau bus pasiųstas. Taipgi pra 
šome pranešti, kai negauna 
mas koks NL numeris. NL lei 
dykla visada turi atsargoje i. 
merių ir kiekvienu atveju pa 
pildys trūkumą.

Bendrai: jeigu tiktai pasi 
reiškia koks trūkumas, prašo 

1 ma tuojau pranešti ir reika 
las bus sutvaikytas.

KARVĖS ŠERIAMOS 
DUONA

Sovietų laikraštis „Selskaj? 
Žyzn“ puolė žemdirbius, savo 
provačiuose sklypuose p^dė 
jusius daugiau duona ei 
karves, kiaules ir vištas. Sis 
reiškinys labjau iškilo nuo bir 
želio 1 d. Sovietijoje pakėlus 
kainas mėsai ir kt. produk 
tams. Laikraštis teigia kad 
žemdirbiai pigią valstybinę 

duoną paverčia pašarais ir po 
to kolchozinėse rinkose už 
brangesnę kainą paidavinėja 
mėsos gaminius. E.

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571 
JAV PREZIDENTAS TARĖ

V. S u s i n s k a s.
EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delnu. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ir L t. 

Paslaptys išlaikomos. 
Nepraleiskite progos ir 

kreipkitės tel. VI 9-6664, 
nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.


	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1962-08-15-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

