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MAŠINŲ FONDO VAJUS
Kai N. L-ai mašinos jau 

perkainos ir jau dastatonias 
N L namų priestatas, labai 
svarbu, kad tautiečiai, o ypač 
skaitytojai, didina Mašinų 
fondą. Per savaitę Mašinų 
Fondui atsiuntė naujų įnašų:

A., E., Z.-B.
vieta nepažymėta . .$100.00 
Nuoširdžiausia padėka.

Mašinų Sonde buvo $ 9,549.00

Per savaitę gauta . .$ lOC-Ol' 
Fonde dabai yra . . . 9,649.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 5,351.00

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

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

Diefenbakeris prieš Chruščiovą
SOVIETŲ RUSIJA KUBOJE STATO KARINĘ --------------------------------------------------------------------------------------

BAZĘ IR RAKETŲ STOTI
Berlyne komunistai šaudo žmones. Alžyre įsigali kariuomenė. 
Indonezija vėl puola N. Gvinėją. Pietinėje Amerikoje neramu. 
Kennedy laukia Chruščiovo. Naujas perversmas Vengrijoje.

CHRUŠČIOVAS vienoje ka! 
boję davė suprasti, kad jis vyks 
į New Yorką dalyvauti rudeni 
nėję JTO pilnaties sesijoje, ku 
ri prasideda rugsėjo 18 d. Išpū 
tęs astronautų laimėjimus, pa 
kurstęs Berlyne šaudyti žmo 
nes, atsikėlęs į Kubą. JTO jis 
tikisi daug laimėti.
DIEFENBAKER, išgirdęs apie 
tai, pareiškė Kanados spaudai, 
kad jeigu į JTO sesiją atvyks 
Chruščiovas, tai ir jis, lydimas 
užs. r. min. Greeno taip pat 
vyks į JTO sesiją, 
KELS SOVIETINIO KOLO 
NIALIZMO KLAUSIMĄ IR

REIKALAUS PAVERG 
TOMS TAUTOMS LAISVĖS 

Šitas pareiškimas padarytas 
su juo pasikalbėjus Pabaltijo 
tautų atstovams jam lankantis 
Toronte. Pareiškimą paskelue 
visa Kanados spauda.

Pareiškimas mums, pabaltie 
čiams labai svarbus ir mums ia 
bai gera proga ryšium su Pa 
baltijo konsulų teisių aistalymu 
drauge padėkoti pirmininkui ir 
už šį pažadą, prašant, kad jis 
būtų tesėtas.

Malonu pastebėti, kad
BRAZILIJOS TAUTŲ APSI

SPRENDIMO TEISEI 
REMTI KOMITETO 

pirm. Jose Nabuco taip pat pa 
siuntė JTO reikalavimą panai 
kinti bet kokį kolonizmą ir vi 
soms tautoms, o ypač toms, ku 
rios turėjo savo valstybes su 
teikti teisę laisvai apsispręsti. 
T ame reikalavime aiškiai kalba 
ma ir apie Pabaltijo valstybe- 
RUSŲ KUBON kraustymasis 
negali būti nestebimas Vakarų 
ir negali nejaudinti ypač Ame 
rikos. Bet klaida būtų manyti 
kad Kanados tas neliečia. Nes 
jeigu kils karas, kuriam soviet- 
nė Rusija ruošiasi a’sidėjusi 
tai tas

KARAS LYGIAI BUS 
KARAS IR KANADAI, 

nes komunistai pasiryžę tokiam 
žygiui, bandys daryti „paskuti 
nį ir lemiamąjį smūgį“, kad už 
kariautų ir pavergtų visas šalia. 
Nes vargu atsiras nors vienaū 
kanadietis, kuris galvos, kad Ri> 
sijai pavergus Ameriką, galės 
išlikti nepaliesta Kanada. Rusi 
ja vienintelę Ameiiką laiko nm 
tu priešu, o ją nugalėjusi, tikisi 
be pasipriešinimo užvaldyti vi 
są pasaulį. Tat yra aišku: pav<j 
jus JAV yra toks pat pavoju** 
ir Kanadai.
TŪKSTANČIAI rusų gabena 
mi į Kubą. Ką Kuboje rusai už 
ima, iš visur kubiečius išvaro. 
RUSAI IŠ KUBOS ŠALINS 

IR JAV BAZĘ.
Kovos ir lenktyniavimo pra: 

me dabar gyvename labai Įdo 
mius aikus.
KARAS darosi neišvengiamas 
ir vis grėsmingiau artėja. Gink 
lavimasis didinamas, spartina 
mas ir vystomas milžiniškais 
tempais. Tam tikslui laikomos 
visos priemonės. Taip kalba 
ir Kennedy. O nusiginklavimo 
derybos susprogo, kaip muilo 
burbulas. Kas puvo ir didžiau 
sias optimistas, galų gale įsiti 
kino, kad tos derybos buvo tik 
tai laiko delsimas.

RUSIJOS DIKTATŪRA 
ATSISAKĖ NUSIGINKLUO 
TI IR ATSISAKĖ SUSTAB

DYTI ATOMINIUS 
BANDYMUS.

Taigi, lieka tiktai karo gali

mybė. Steigimas karo bazės 
Kuboje yra visų pirma taiko 
mas New Yorkui. Neseniai 
Chruščiovas pasakė, kad Rus 
ja viena atomine bomba gali iš 
kart nušluoti nuo žemes veido 
12 milionų gyventojų, o visi ži 
no, kad 12 mil. turi New Yo- 
kas. . . Užuomina labai aiški.

Tai štai prie ko privedė
EISENHOWERIO PAREIS 

KIMAS, KAD KUBON 
KOMUNISTAI NEBUS 

ĮSILEISTI...
Ne protingiau buvo veikia 

ma ir vėliau. Dabar belieka 
laukti, kas iš to išeis.

Neramumų židinių netrūksta 
ir kitose žemės rutulio vietos*-.
BERLYNE komunistai tebešau 
do žmones, bandančius prasi 
laužti į laisvę. Sovietinė poliu 
ja jau nušovė apie 100 asmenų. 
Šis faktas rodo, kad bolševikai 
vis žiauriau sužvėrėja.

Berlyną Chruščiovas laiko 
kaip vieną iš neramumo žid* 
nių, kuris trauktų Vakarų d“ 
mesį ir neduotų jiems savaran 
kiškai planuoti ir veikti. 
ALŽYRE tvarka visai irsta.
KARIUOMENĖ NEKLAUSO 

POLITINIŲ VADŲ
ir sauvaiauja. Dėl to pairo poli 
tinių vadų sudarytas Politinis 
komitetas ir atšaukti steigiamo 
jo parlamento rinkimai, kurie 
turėjo įvykti rugsėjo 2 dieną. 
Suirutė nieko gera nežadr.. Pn 
leidžiama, kad Prancūzijai vėl 
gali tekti imtis priemonių tva* 
kyti Alžyrą. Politiniai Alžyro 
vadai jau tuo reikalu kre.pėsi į 
de Gaulle.
INDONEZIJA nepatenkinta 
kad vakarinė N. Gvinėja jai bus 
perduota tiktai 1963 m., todėl

ATNAUJINO KARA 
PAPUASIJOJE, * 

išmetę 400 naujų parašiulmin 
kų. Tat dabar Indonezija jai.

KAS NAUJA KANADOJE
LASAGE PAREMIA 
KALBINES GRUPES

Quebeco premjeras Lesage 
McGill universitete kalbėjo 
apie kalbines Kanados grupes. 
Jis vedė mintį, kad kalbinės- 
-tautinės grupės Kanadai ne tik 
tai nepakenks, bet sudarys jos 
ypatingą veidą, todėl reikia įver 
tinti jų reikšmę ir nesiryžti jas 
silpninti bei suniveliuoti.

— Kanados biudžetas karo 
reikalams sumažjintas 86 nu' 
dol. Dėl to daug yra atleistų iš 
darbo.

10 MILIARDŲ PRAMONĖS 
VYSTYMUI

Pagal pramonės ir prekybos 
ministerio planus, 1962 metais 
kapitalų investavimas į pramo 
nę ir prekybą sieks apie 10 mi 
liardų dolerių, tikslesniu jo skai 
čiavimu — 8.6 miliardų. Ši su 
ma turėtų būti pakankama nau 
jai fabrikų statybai, tobulini 
mams ir namų statybai.

Be ko kita, iš šios sumos bus 
apmokėta: Ęuebeco prov. pl>e 
no gamybos ir cheminės pra 
mones plėtimas, Ontario prov.

naftos ir plieno gamyba, New 
ioundlande — geležies rūdos 
Labradore kasimas ir lt.

84 METINĖ KANADOS 
PARODA ATIDARYTA

Kanados valdžios žmonės vu 
daugiau vertina

NEDARBAS EINA DIDYN
Apie liepos mėnesio vidurį 

Kanadoje buvo 208,000 bedar 
bių, 7,000 daugiau, negu prieš 
mėnesį, bet 46,000 mažiau, ne 
gu tuo pat metu praėjusiais me 
tais. Šie duomenys rodo mono

kariauja ir prieš Jungtines tau 
tas.
BRAZILIJOJE nebaigiama ko 
va dėl totalistinio režimo, kuiin 
Brazilija ypač buvo pasinėius* 
Quadro laikais.
ARGENTINOJE, kas gal keis 
čiausia, kariuomenė, nors n puti 
ardydama tvarką, bet kovoja 
prieš totalizmą: peromznię. u 
komunizmą. Ir
GEROS JAV PASTANGOS 
PIETŲ AMERIKOJE NE 
DUODA GERŲ VAISIŲ.
Todėl politikams, kurie veda 

žmonijos politiką, rūpesčių la 
bai daug.
KENNEDY todėl laukia atvy
kstanti Chruščiovo, kad asme 
niško susitikimo metu galima 
būtų išlyginti kokius nesklandu 
mus ir palengvinti įtampą kini, 
lyg ta styga, perdaug įtempia 
ma, gali trūkti. Kad JAV /ado 
vybė rūpinas įtampos sumažin 
mu, rodo faktas, jog Stevenso 
no pareikalavimą įrašyti į JTO 
sesijos dienotvarkę Vengnjos 
klausimą, nukišo į vidurinius 
puslapius, nors
VENGRIJOS ŽMONĖS PA 
KARTOTINAI BUVO PAS!

RUOŠĘ SUKILTI PRIEŠ 
RUSIJOS OKUPACIJĄ, 

ir vos neįvykdė antro pervets 
mo. Todėl Stevenson, keld? 
mas klausimą, įrašė reikalavimą

iš Vengrijos atšaukti Rusijos 
kariuomenę.

Žinoma, Stevensonas, turėda 
mas Kennedy sutikimą, galėjo 
šitą
REIKALAVIMA PRITAIKY 

TI IR PABALTIJO 
VALSTYBĖMS.

Galima spėti, kad Stevenso 
no reikalavimas yra tam tikslui, 
kad atsvertų Chruščiovo reika 
lavimą Vakarams pasitraukti iš 
Berlyno, dėl ko Rusk kielai at 
sakė, kad

VAKARAI Iš BERLYNO 
NESITRAUKS.

Ir kad Chruščiovo pripažint 
mas Rytinės Vokietijos pade 
ties nepakeis. Kadangi ChriA 
čiovas tą žino geiai, tai jau bus 
ketvirti metai kai jis Berlynu 
baugina Vakarus, bet niego pa 
daryti negali. Šantažas Berly 
nu žmonijai tikrai rodo, kokio 
žemo kultūrinio laipsnio tebė 
ra Rusija.
KONGO vienybės klausimas 
taip pat neduoda ramybės.

U. THAN, JTO sekretorius, 
nuvyko į Maskvą tartis su 
Chruščiovu, bet ir jo kelionė, iš 
anksto galima pasakyti, nieke 
gera neduos, nes jis sovietijos 
neperdirbs ir Chruščiovo nepa 
keis.
RUSK lankėsi Ottawojc ir ta 
lėsi su Kanados vyriausybe.

naujakanadiečius.
Rugpjūčio 16 dienos pavaka 

nais Ontario premjeras J. ko 
berts, prieš atidarant metinę 
Kanados parodą, padarė kvies 
tiems asmenims priėmimą. Prie 
įėjimo į Ontario provincijos pa 
vilijoną, Roberts su žmona iš 
stovėjo visą valandą, kad ga 
lėtų paspausti ranką kiekvie 
nam atvykusiam.

Pažymėtina, kad priėnūman 
buvo pakviesti tautinių grupių 
atstovai kurių tarpe ir lietuvių 
atstovai.

Rugsėjo 17 dieną, 1.30 die 
nos metu Quobeco premjeras 
J. Lesage, dalyvaujant Ontario 
premjerui J. Robaits ir Jaugė 
liui žymių asmenų, grojam mu 
zikai, iškilmingai atidaiė 84-tą 
ją Kanados metinę parodą.

Parodoje yra daug {dom ų 
eksponatų, bet ir triukšmo, ku 
rį kasmet sukelia įvairus smui 
kus biznis.

SOCIALINIO KREDITO 
PARTIJA NUĖJO FAŠIZMO 

KELIAIS
R. Caouette žavisi Hitlerio ir 

Mussolinio „autoritetu“.
Vis daugiau aiškėja Sociali 

nio Kredito partijos veidas. 
Kad ji kraštutiniškai dešini, bu 
vo aišku ir ligšiol. Bet paskuti 
niai partijos vicelydeno uui 
Quebeco provincijos tos parti 
jos lyderio. Real Caoutle, pa 
reiškimai dar daugiau įneŠe aiš 
kūmo. Pasikabėjime su spau 
dos atstovais R. Caouette pa 
reiškė, kad jis žavisi Hitlerio ir 
Mussolinio, fašizmo kūrėjų, vie 
no pakarto, kito paties nusižu 
džiusio „autoritetu“. Po šito pa 
reiškimo, toliau nėra jau kur ei 
ti. Ne veltui ,,La Presse“ kari 
katūrininkai kreditininkus visa 
da piečia su hakenkroicu. Kredi 
tininkų pareiškimai dėl Kanu 
dos santvarkos kaip tikt;*' pa 
tvirtina šiuos Caoutte paisiški 
mus.

minę Kanados būseną, ypač 
jeigu pridurti, kad pakilo u 
produktų kainos. Bet pramones 
ir prekybos ministeris P. G. He 
es pareiškė, kad Kanada kils 
sparčiai ekonomiškai ir dar šį 
pusmetį gaus darbo 250,COC 
darbininkų.

Sekantis N L numeris išeis 
vieną dieną vėliau.

ŽINIOS
— Rusija pranešė, kad savo 

komendantūrą Berlyne pana* 
kiną ir jos pareigas perduoda 
rytinės Vokietijos rusų okupaci 
nei komendantūrai.

— Lenkija Kanadoje perka 
11 milionų bušelių kviečių už 
30 mil. dol.

— Iš vietovės Bitten, 50 my 
hų į šiaurę nuo Toronto, neži 
nomi asmenys pavogė 10 metų 
mergaitę, kurios nesiseka rasti.

— Montrealio policija suse 
kė pornografijos leidyklą. Su 
imta moteris ir vyras, kurie Iti 
dyklai pozavo.

— JAV pasiruošė siųsti rakė 
tą į Venerą, kuri lėktų apie 3 
mėn.

— Piktadariai kėsinosi į de 
Gaulle gyvybę, bet prezidentas 
liko ir nesužeistas, nors į jį šau 
dė iš automatų.

— Sobenl dar Anglijoje, bet 
Anglija jo nelaikys.

— 87 metų Churchillis, su 
laužęs koją, ligoninėje išgulėjo 
54 dienas, bet jau sugrįžo į na 
mus.

— Berlyne didelės demono 
tracijos prieš žmonių šaudymą 
dėl ko vakarai Rusijai pasiuntė 
protesto notas.

— Berlyno arkivyskupas Di 
belius pasmerkė komunistų žiau 
rūmą, kai jie šaudo žmones.

— Montrealy įvyko mikrobio 
logų kongresas, kuriame daly 
vavo iš daugelio valstybių mo 
kslininkai. Iš lietuvių dalyvavo 
Prof. dr. Pavilanis.

— Po Šiaurės ašigaliu susi 
tiko JAV atominiai povandem 
niai laivai, plaukę iš priešingų 
pusių ir iškilo į paviršių.

— Syrija apkaltino Egiptą 
kišimusi į jos vidaus reikalus.

IX Kanados Lietuvių Diena
ir Studentų suvažiavimas Wind sore

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

Kanados Lietuvių 
venime kasmetinė Lietuvių Die 
na virto gražia tradicija. Ši šven 
tė kiekvieną kartą sutraukia di 
delį skaičių tautiečių, kurie grįž 
ta į savo kolonijas, džiaugiasi 
čia matytais kultūriniais oaren 
gimais bei atnaujintomis pažai 
timis. Tenka priminti, kad ši 
Lietuvių Diena yra surengta ma 
žos, bet ryžtingos Windscro 
lietuvių kolonijos.

Pirmą kartą ši šventė vyksta 
erdviose liuksusinėse vėsinamo 
se salėse. CLEARY AUDITO 
RIJA yra pačiame miesto cent 
re ant Detroito upės kranto. 
Tai nepaprastai įdormai inpo 
nuojanti vieta, nes pro stiklines 
salių sienas, matomi Detroito 
miesto centro dangoraižiai.

Tikimasi, kad visi Kanados 
ir JAV lietuviai domisi šia š/en

JAV s-.u 
ir sporte

B-nės gy

te. Prašome visus skaitlingai da 
lyvauti, nes nuo dalyvių skai 
čiaus priklausys šventės pasise 
kimas.

LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMA

Rugsėjo 1 dieną, šeštadie 
nį, 1 vai. pietų Cleary Audito 
rijos, kurioje bus visi Lietuvi ■ * 
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 
nį, 12.15 po vidudienio užde 
damas vainikas prie žuvus**: 
me už laisvę paminklo. Gilei 
Boulevard ir Ouellette kam 
pe.

Puse valandos vėliau — 12. 
45 po vidudienio bus iškilmin 
gos pamaldos St. Claire R. Ka 
talikų bažnyčioje, Tecun ch ir

Viktoria g-vių kampas. Šv. m* 
šias celebiuos vietos vyskupas 
G. F. Carter, pamokslą sakys 
vysk. V. Brizgys. Pamaldų me 
tu giedos ,,Dainavos“ ansamb 
lis ir solistai.

Pamaldos Evangelikams bus 
1 v. pp. First Lutheran bažny 
čioje. Viktoria ir Giles Blvd, 
kampas, pamaldas laikys kun. 
Leonas Kostizenas.

3 vai. pp. Pietūs garbės sve 
čiams, Norton Palmer Hotel, 
130 Park. Str. West.

Tai iki pasimatymo Wmdso 
re!

Iškilmingas aktas ir koncer 
tas, ir pereinamosios taurės įtei 
kūnas sportininkams įvyks 6 v 
30 min. vak. Koncertinėje pro 
gramoje dalyvauja: ,,Dainavos 
ansamblis su solistais M. Krip 
kauskiene ir J. Vazneiiu, Ha 
mil tono ir Detroito Tautinių šo 
kių grupės.

Rugsėjo 3 d. 7 vv. Užbaigto 
vių vakaras ir bažnytinio fon 
do loterija, Kroatų saleje, 2520 
Seminole Str.

Informacijos būstinė: 201

Riverside Drive W. Cleary 
ditorija. Tel. CL 28-311; 
68-598; CL 33-406.
Šventei ruošti komiteto pirm

M. Kizis.

Ai*
CL

STUDENTŲ SUVAŽIAVI 
MAS WINDSORE

Rugsėjo mėn. 1—3 dienomis 
Windsore įvykstančiame Kana 
dos — J. A. V. studentų šuva 
žiavimo programa:

Šeštadienį, rugsėjo 1 d.
9 v. ryto registracija Nortin 
Palmer Hotel, 130 Lark St. 
W.

4 v. pp. Susipažinimo arbatėle 
Norton Palmer viešbuty.

6.30 vai. v. Balius - šokiai Cie 
ary Auditorijoje.
Sekmadienį, rugsėjo 2 d.

1.30 vai. pp. Paskaita skaitys 
Dr. Kaupas, Norton Palmer 
viešbuty (atskiroje salejej. 
Vėliau studentai įsijungia j

IX Lietuvių Dienos programą.
Studentų organizacinis 

Komitetas.

Sol. Agnė Paskevicienė, 
šiemet baigusi op. sol. E. Karde 

lienės Muzikos studijoje

AUKOJO „N. L.”
fonas Jankus ...................$5.00
G Jasutis ............................ 2.00
Step. Ulbinas ................„2.00
Ona Ališauskienė .......... ,1.00
P. Pekarskas .................. „1.00

Lietuviškosios spaudos rė 
mėjams nuoširdžiai dėkojame.

N. L.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Ar ka nors žinote apie 
Meno Kūrinių Loteriją?

JEIGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE, 
SKAITYKITE ŠI PRANEŠIMĄ.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

.7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje .......................$5.00 Canada .................... ....$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50 America & S. Amesica. .$ 5.50
Visur kitur ......................$ 6.00 Other Countries ......$ 6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto J
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Nestokokime jieros valios
Gera valia — tai mūsų »šga 

lia. Neturint pakankamai geros 
valios, visuomet juntamas gai 
lestingesms atsiskyrimas kad ir 
su menkiausia skaitline, nežiū
rint kokia forma ji iš mūsų bū 
tų prašoma.

Lietuviams geros valios ne 
stigo išeivijos gyvenime, nes 
per eilę dešimtmečių, nežiūrint 
kuriame pasaulio krašte gyve 
no, visur turėjo ir turi lietuvis 
ko židinio savas patapas, nežiū 
rint, kaip josios būtų pasivadi 
nusios: tautiški namai, klubai, 
bažnyčios, mokyklos ar pan. 
Jųjų įsigijimas priklausė nuo ne 
stokavimo geros valios, gero 
sios žmogaus savybės — dosnu 
mo. Daug anksčiau, ar pasku 
tiniuoju laikotarpiu musų išeivi 
joje laikas diktavo kas aktua 
liausią reikėjo įsigyti, ir visuo 
met pasirinkę esame objektą, 
kuris tuo laiku buvo atrodęs te: 
kalingiausis visuomeninių pobū 
džių, ypač lietuvybės išlaiky 
me. Todėl ir šiandien dar ne 
reikia gėdintis kraštutiniu nutau 
tėjimu, nes dar visais atvejais 
mumyse yra gyva lietuvybės 
dvasia.

Šiandieninėmis akimis žiū 
rint neabejojama, kad lietuvy 
bės išlaikymo tęstinumas atei 
tyje daugiau priklausys nuo 
lietuviškai spausdinto žodžio, 
ir todėl jau laikas susiformuoti 
lietuviškame visuomeniniame 
veikime ant stipresnių instituci 
jų tam spausdintam žodžiui iš 
silaikyti, — t. y. pradėti apsi 
spręsti, kad lietuviškai spaus 
dintų laikraščių prenumerato 
rių, bei knygų pirkimo gadynė 
baigiasi su šia padėčia netolimo 
je ateity priversti būsime ska: 
tytis.

Todėl N. L-vos B-vė jau ei 
lė metų kai vykdo vajų komer 
cinės spaustuvės mašinoms įsi 
gyti, ypač paskutiniuoju metu 
suaktyvinusi vajų šėrų pardavi 
mo būdu, kad jau netoli $ 
10,000 šiam reikalui yra šukei 
ta; betruktų vieno trečdalio, 
kad spaustuvė pradėtų veikti 
kaip įmonė, ir ne tiktai išsivers 
dama, bet ir pelną darydama, 
kad už akcijas (Šerus) būtų ga 
Įima mokėti dividendus — nue 
šimčius. Tik šitokiu būdu B-vė 
tapusi pajėgi, turėdama spaus 
tuvę visiems darbams, kuriais 
Montrealio miesto spaustuvės

perkrautos, galėtų dalį laiko 
skirti, lietuviško žodžio išiaiky 
mo darbams, nes nereikclų ba 
zuotis ant leidžiamo laikraŠLo 
N. L-vos prenumeratos, n net
būtų galima rasti būdų, kad 
laikraštis pats kaip svečias lai 
kytųsi ir tose šeimose, Lurias 
prenumeratoriais niekuomet ne 
turėtume vilties turėti.

Kadangi šiuo metu vyksta 
mašinų pirkimo, įmontavimo 
bei patalpų praplėtimu dalbai, 
todėl dar kartą B-ves pavestas, 
kreipiuosi į visus Tautiečius, 
nežiūrint kuriam krašte bėgy 
ventų, ir prašau įsigyti mūsų 
B-vės išleistų Šerų, kurie turi 
pilnas savininko teises, pagai 
Kanados krašto Šerų 
mus.

Perkantiems žinotina 
a) viena akcija (šėras) 

ja $10.— ir galima

jstaty

kaštuo 
gauti 

per B-vės atstovus bei pla 
tintojus, arba tiesiogiai fi
ves adresu: 7722 George 
St., LaSalle, P. Q.
Vienam asmeniui galima 
įsigyti ne daugiau 50 šėrų.

c) Už įsigytų 10 šėrų nemoka 
mai siuntinėjamas laikraštis 
N. L-va.

Taip pat B-vės pavestas krei 
piuosi į visus organizacijų pobū 
džio vienetus, kurie dar nėra sa 
vo įnašu prisidėję B-ves vyk 
domam Vajui, kad rastų galima 
teigiamai Į šį vajų atsiliepti, fi
ve tikisi iš jųsų kilnaus įvertini 
mo Šiame užsibrėžtame tiksle, 
nes jaučiasi visuomet supratusi 
organizacijų tikslus, neskrupu 
tingai užleisdama vietos taikias 
čio N. L-va skiltyse. Ir jei ku 
rie vienetai mažiau ar visai nė 
ra pasinaudoję, tai užtikrina 
ma, kad ateityje bus taip paaa 
ryta, jei tiktai kas to panokės.

Dar norėtųsi, prašyti, visus 
krašte šėrų platinimo atstovus 
ir talkininkus, nežiūrint kurie 
jau atsiskaitė, kad neliktų ne 
pakalbintų nė vieno mūsų tau 
tiečio, bei organizacijos, nes Jū 
sų prašymas įsigyti Šerų arta 
aukos, tegul būna lygus B-vės 
prašymui, kuo nėra abejonės, 
kad Mielų Tautiečių būsite pa 
lankiai suprasti, ir Jūsų pakai 
binimas neliks be sėkmės.

Pr. Paukštaitis,
B-vės Direktorius 
Vajaus Reikalams.

b)

--------- ------- - - - L.—

Veda sktn. inž. J. Bulota.

ŽALGIRIO STOVYKLA, LONDON, ONT.
Simano Daukanto Vietiniu 

kijos skautai - tės pradėjo sto 
vykauti liepos 7 d. ir stovyk 
lavo iki liepas 14 d. pp, Dra 
.gunevičių ūkyje, Mt. Bryd 
ges, Ont.

Prieš pradedant stovyklau 
ti, savaitė anksčiau, keli skau 
tai vyčiai ir keli tėvai su vie 
tininku ps. M. Chainausku, 
stovykavietėj nupjovė žolę, ap 
tvarkė, pastatė palapinę virtu 
vei ir parengė stalus valgyklai.

Stovyklos virš-ko pareigas

M. Chainauskas, 
pavaduotoją pakviesda 

v. use. A. Dragunevi

pasiėmė ps.
sau
mas s.
čių, adjutantę v. s. v. se. V. 
Čegytę ir ūkio virš-kę v. s. si. 
L Dragunevičienę.

Liepos 7 d. išnuomotas pala 
pines, virtuvei kurą. A. Švil 
pos padovanotą krosnį ir daik 
tus, A. Dragunevičius J. Bcr 
seno sunkvežimiu, pristatė į 
stovyklavietę.

Stovyklavietė parinkta labai 
puikioje vietoje, iš vienos pu

,.Nepriklausomos Lietuvos“ lietuviškosios spaudos židi 
nio sutiprinimui ir suformavimui į pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augs 
tos vertės meno kurinių. 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 išaugtą 
savo Meno Studijoje menišką tautinį drabužį; kitų pažadėti 
kūriniai dar laukiami.

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

Loterijos biletų galima gauti pas Mašinų Fondo vajaus 
talkininkus.

Šie dailininkai NL Meninei loterijai atsiuntė kūrimų: 
Bukauskas Romualdas — Karnavalas.
Skulptorius Dagys — Sargybinis, žvalgas ant pilies bokšto. 
Januškevičius Česlovas — Mozaika Šokėja.
Norkus Jonas — Vinco Kudirkos portretas.
Remeika Vytas — Senas jaunuolis(?).
Šepetys Alfonsas — ???
Tamošaitienė Anastazija — Koplytėlė prie tėviškės ir taut, 

drabužis.
Tamošaitis Antanas — Žvejys.
Valius Telesforas —— Vasara.
Vazalinskas Alfonsas — Laurynijos gamta prieš atgimimą. 
Viesulas Romas — Sunku giriai be gegutės.
Žmuidzinienė Halina — Naturmortas.

Visiems jau atsiuntusiems meno kūrinių nuoširdžiai dė 
kodami, laukiame dar iš pasižadėjusių ir nepasižadėjusių pa 
ramos, kurios ir tikimės.

VLIKO nariui 
LIUDUI ŠMULKŠČIUI, 

dėl mylimos 
ŽMONOS JULIJOS 

mirties, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia 
VLIKo Prezidiumas.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-gos (tremtyje) 
pirmininką

ADV. LIUDĄ ŠMULKŠTĮ,
jo brangiai žmonai

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI,
mirus, giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

L. Valst. Liaudininkų S-gos Centro Komitetas.

Mielam Bičiuliui Visuomenininkui 
LIUDUI ŠMULKŠČIUI, 

taipgi sūnums, giminėms ir artimiesiems, 
mirus jo brangiai žmonai, 

JULIJAI ŠMULI ŠTIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

sės miškelis, iš kitos pusės gel 
tonuoja rugių laukas su paim 
kusiomis varpomis.

P. Chainauskas su kelieis 
skautais stato palapines.

Aptvarkius stovyklos rajo 
ną, viršininkas rikiavo si' vyk 
lautojus vėliavos pakėlimui.

Saulei šviečiant, 'Kautos Him 
no žodžiams aidint, mūsų bran 
gi trispalvė pakilo augštai. Slo 
vykiai suteikiamas Žalgirio 
vardas.

Stovyklautojai skirstomi 
skiltimis: Gegutės vadovė, L. 
Bliskytė, Lakštingalos — L. 
Petrašiūnaitė, Rūtos — L. Ke 
raitė, Meškėnai — L. Butkus, 
Vilkai — J. Čegys, Vanagai— 
J. Valaitis. Berniukų rajono 
vadovas skiriamas sk. E. filis 
kis, mergaičių rajono vadovė 
skiriama sk. M. Daniliūnaitė.

Sekmadienio rytą giesmių 
repeticija, vykstama į bažny 
čią, į pamaldas, kur gražiai ir 
darniai sugiedojo 
Vargonais grojo v. s. vsl. V. 
Šegytė, mišioms 
skautai.

Kun. J. Danielius tam mo 
mentui pasakė labai prasmin 
gą ir gražų pamokslą.

Po pamaldų nuvyko į kapi 
nes aplankyti 1961 m. birže 
ho 13 d. tragiškai mirusios v. 
s. v. se. N. Mačytės kapą ir pa 
dėti lauko gėlių vainiką.

M. Chainauskas tarė žodį, 
visi sugiedojo „Marija, Mari 
ja. Povakariais pp. Mačių šei 
ma atvyko su visokiais aka 
numynais ir vaišino stovyklau 
tojus ir svečius.

Laikas greit bėga. Siovyk 
lautojai užimti: rytą mankšta, 
skautiški užsiėmimai, dainų 
mokymasis, ruošimas kandida 
tų egzaminams.

jPp. Barščiauskienė, Valai 
tienė, Aušrotienė, I. Dragūne 
vičienė, U. Bliskienė, Jonyiue

giesmes.

patarnav

vakarinio tau 
ir mergaitės, 
atskirai darė

Tiek vieni,

KLB KRAŠTO VALDYBA PASIUNTĖ MIN. PIRM.
J. D1EFENBAKERIU1 PADĖKĄ 

apylinkes tai padaryti.
Į KLB Kr. Taiybos supva 

žiavimą nutarta pakviesti JAV 
Bendruomenės Valdybos pirm, 
p. Jasaitį ir Tarybos pirm. p. 
Barzduką, taip gi — PLB V- 
bos pirm. Dr. J. Sungaiią, viep. 
J. Matulionį (pirmąjį pnmirin 
ką prieš 10 metų) ir atgavusį 
visas teises Lietuvos Konsulą J 
Zmuidziną, kaip oficialų Nepn 
klausomos Lietuvos respubli 
kos atstovą.

KLB Krašto Tarybos šuva 
žiavimo metu sudaryti deiega 
ciją pas Kanados Ministeij Pir 
mininką ir jam padėkoti už Lie 
tuvos konsulo teisių atstatymą 
Tuo reikalu nutarta prašyti Pir 
mininką paskirti priėmimo lai 
ką; be to jam oficialiai padėkų 
ti raštu ir kviesti tai padaryu 
apylinkes.

V-bos narys J. Kardelis iš 
kėlė sumanymą pasiūlyti Kr. 
Tarybos suvažiavime Antram 
Pasaulio Lietuvių Seimui pa 
skelbti ir imtis gyvendinti pašau 
liniu mastu akcijos už Lietuvos 
ir kitų pavergtų bei kolomzuo 
jamųjų tautų išlaisvinimą, even 
tualiai — su kaimynais Latviais 
ir Estais, visuose konlinvntuo 
se bei visose valstybėse renkant 
parašus po peticija, kuri būtų 
įteikta Jungtinių Tautų Orgam 
zacijai.

KLB KV Informacija.

ir kviečia visas KLB
Rugpjūčio 21 d pirmą kartą 

po atostogų susirinkus Kr. Vai

la, pasveikino visus jgavus nau 
jų jėgų ateities darbams ir pa 
informavo apie atostogų metu 
padarytus žygius: KLB Krašto 
Tarybos sesijos šaukimą Otta 
woje rugsėjo 15—16 dienomis 
(nepatenkintų vieta atsirado vie 
nas, nepatenkintų laiku irgi vie 
nas), II Kultūros kongresą ir 
kt. mažesnius dalykus.

Plačiau sustota ties Lietuvių 
Diena Windsore. Į ją iš Kr. 
Valdybos vyksta: pirm. Stp. 
Kęsgailą, sekr. dr. P. Lukošcvi 
čius, ižd. Pr. Rudinskas n J. 
Kardelis. Labai apgailestauta, 
kad evangelikai išsiskyrė iŠ 
bendros šventės ir tomis pat die 
nomis, ruošia prie Simcoe jau 
nimo suvažiavimą, o taipgi ir 
Amerikos inžinieriai suvažiavi 
mą Detroite, kai Kanada visa 
da bando suderinti svarbesnius 
suvažiavimus, kad jie ncsusi 
telktų į tas pačias dienas.

Kanados Fondo (geležinio) 
statutas paruoštas trijų asmenų 
komisijos — Ignaičio, Janus 
kos ir Jakubicko, — priimtas ir 
patiekiamas KLB Kr. Tarybos 
nariams susipažinti, kad ieng 
viau būtų jis Tarybos suvazia 
vime priimti.

nė, M. Švilpienė, J. Eimantie 
nė ir V. Gudelienė pasidalinu 
sios dienomis, gamino valgius.

Maistą davė labai gerą, sk i 
n ii pagamintą.

Po kiekvieno 
žo, berniukai 
kiekviena grupė 
naktines iškilas,
tiek kiti tomis iškilomis buvo 
labai patenkinti ir džiaugėsi, 
kad galėjo įsigyti daugiau ži 
nių.

Nakties 
miškelyje 
fejerverkai. Mažieji klausdavo, 
kas ten yra. Jiems buvo paaiš 
kinta, kad sraido Šv. Jono va 
balėliai, kurie naktį labai gra 
žiai šviečia.

Bet ir gamta save parodė. 
Vieną vėlyvą vakarą, staiga 
kilo didelė audra su žaibais ir 
.perkūnija, pradėjo smarkiai 

lyti su ledais. Vieni bijojo, ki 
ti buvo labai patenkinti, kad 
atviroje gamtoje galėjo pama 
tyti gamtos prajovą

Buvo padarytas skilčių kci. 
kursas, surinko taškų; V likai 
__  24, Lakštingalos — 23, Gc 
gutės — 21, Rūtos — 19, Meš 
kėnai — 18 ir Vanagai 14J2.

Pasirodė stovykloje pavyz 
dingiausios jaunesnės skautės:
L. Keraitė ir R. Bliskytė. Lie 
tuvių kalbos vartojimo konkur 
są laimėjo A. Ignaitytė.

Stovyklautojai nepamatė, 
kaip prabėgo savaitė laiko. Jau 
liepos 14 d. Paskutinė diena 
„Mažoje Lietuvoje“. Į stovyk 
los uždarymą, atvyko visi Lie 
tuvių Valst. Liaud. suvažiavi 
mo dalyviai, nemažas skaičius 
svečių bei tėvelių.

Vėliavos nuleidimo iškilmė 
se stovyklautojų išsirikiavo vi 
so 40. Už sąžiningų, pareigų 
ėjimą pakelti į paskiltmmkus
M. Daniliūnaitė, E. Bliskis ir

metu atrodė, kad 
leidžiami mažylia-

Davė jaunesniosios skautės 
įžodį: V. Misiutė, G. Ignaity 
tė, A. Ignaitytė, V. Kauzenai 
tė, jaunesniųjų skautų jžodį 
davė: E. Bersenas, V. Dragų 
nevičius, J. Misius. Skauto 
įžodį L. Butkus.

Stovyklos viršininkas padė 
kojo stovyklautojams už daibš 
tumą, drausmingumą, susiklau 
symą ir svečiams už atsilanky 
mą.

Šia proga senimo KLB Lon 
dono apyl. V-bos pirm. J. But 
kus, s. L. Eimantas perdavė 
vadijos geriausius linkėjimus. 
S. R. B. U. V. Gudelis perda 
vė IFS geriausius linkėjimus 
ir padėkojo; stovyklos vado 
vybei už pasišventimą ir past 
aukavimą mūsų jaunimui. Se 
serijos atstovei ps. D. dial 
nauskienei už įdėtą darba orga 
nizuojant šią stovyklą. Šeimi 
ninkėms už pasišventimą š>am 
darbui. Rėmėjams, kurie pare 
mė pinigais: Dr. A. Kaveckas 
30 dol., kun. J. Danielius ir A. 
Dragunevičiūtė - Markov po 
7 dol.; J. Butkus, J. Aušrota, 
P. Genčius, Timukas, po 5 
dol. maistu: pp. Genčių, Valai 
čių, Marių, Lukšių, Bersenų, 
Aušrotų, Ignaičių, Markov, 
Eimantų, Gudelių, Rauckių, 

Rastapkevičių šeimos, p. Ber 
senui už sunkvežimį, pp. Dra 
gunevičiams už stovyklavietę, 
sv. v. si. A. Švilpai už paauko 
tą vietininkijai gazinę krosnį.

Šmulkštys tarė stovyklauto 
jams labai reikšmingą ir įspū 
dingą žodį. Svečiai apžiūrėjo

stovyklavietę ir parodėlę. Vis. 
stebėjosi, kad viskas gražiai 
sutvarkyta.

Svečiai, vietos skautų reika 
lams suaukavo 46 do), ir 50 
et., už ką jiems priklauso nuo 
širdus ačiū.

Pradėjo visi rinktis prie iau 
žavietės. Uždegti laužą kvie 
čiama p. E. Dragunevičienė. 
Laužas suliepsnojo, sušvito 
padangė. Laužavedžio parei 
gas pasiima stovyklos virš. ps. 
M. Chainauskas. Laužo progre 
ma buvo labai įdomi: šokiai, 
dainos, deklamacijos ir vaidini 
mai.

Laužas užsitęsia kelias valan 
das, bet laikas taip greit piat 
go, kad niekas nepastebėjo v 
landų.

Teko nugirsti svečių tarpe 
pasikalbėjimą, kad didžiosios 
kolonijos turėtų pasimokyti iš 
mažos kolonijos, kaip reikia 
tvarkyti reikalus.

V. Gudelis.
O M. Vilkaitė, De Paul uni 
versitete studijuojanti muziką, 
gavusi prancūzų vyuausybės 
stipendiją, vasarai buvo išvy 
kusi į Nicą toliau gilintis mu 
zikoje. Po sėkmingo savo re 
čitalio, ji išvyko į Italiją, pas 
kiau į Vokietiją, o vėliau iš 
'Prancūzijos laivu plauks į 
Kanadą ir mokslo metams vėl 
bus Chicagoje tęsti toliau stu 
dijų De Paul universitete.
• R. Durickaitė gavo Fulbrig 
hto stipendiją studijuoti pran 
euzų kalbą Prancūzijoje.
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KLB Krašto Tarybos 
suvažiavimo proga

RAŠO K. BARONAS
KL B-nės Krašto Tarybos 

suvažiavimas šaukiamas rugsė 
jo 15—16 dd. Ši sesija bus ju 
bilėjinė, t. y. dešimt metų nuo 
pirmosios Krašto Tarybos se 
sijos, įvykusios 1952 m. rup 
pjūčio 30—31 d. Montrealy 
je. Tad visai teisingai pasiel 
gė Krašto Valdyba šaukdama 
ją Kanados sostinėje su tam 
tikra „pompa“ kaip pav. vai 
mko uždėjimas prie pamink 
lo, pakviečiant radio ir telcvt 
zijos atstovus ir tuo pačiu, iš 
garsinant mūsų tėvynės var 
dą.

Tuo reikalu gal dar galima 
būtų kiek toliau nueiti, aplan 
kant Krašto Valdybos delcga 
cijai Kanados ministerį piimi 
ninką, opozicijos vadą, iš 
anksto pasiunčiant medžiaga 
apie Lietuvą Ottavvjos spau 
dai, radio ir televizijai, suren 
giant Lord Eglin viešbučio pa 
talpose nors ir kuklią parodė 
lę ir tt. Gal tik trumpas iki su 
važiavimo laikas neleis šių vi 
sų darbų nudirbti, tačiau bent 
dalį jų, vertėtų Krašto v-bai 
su 'Ottawos LB-ne įvykdyti, 
kad tikrai Kanados sostinė 
(kurioje taip sunku suruošti 
Kanados Lietuvių Dieną!) 
pajustų stipriai pulsuojantį 
kraują, nedidelės, bet stiprios 
ir energingos tautos.

* * *
Tikrumoj, ne tuo reikalu 

norėjau pasidalinti mintimis 
ir sumanymais. Kiek ilgiau no 
rėjatr sustoti ties būsimos KT 
sesijos dienotvarke, kuri iki 
11 punkto yra trafaretinė anks 
čiau jau įvykusioms ir nuėju 
sioms į Kanados lietuvių isto 
riją. O vienuoliktas KT su 
važiavimo punktas skamba 
taip: ..Atstovų į II-jį Pasaulio 
Lietuvių Seimą rinkimai“.

Viskas tvarkoj. Kandidatų 
tikrai atsiras. Tačiau mano ma 
nymu, prieš atstovų rinkimą, 
PL B-nės valdyba turi pada 
ryti pranešimą apie parengia 
iriuosius PL B-nės seimo dai 
bus, kadangi tas įvykis jau ne 
už kalnų ir pasiruošimo dar
bai negali būti pradėti „be pen 
kių minučių dvyliktą“. Tikiu, 
kad PL B-nės valdyba sudarė 
bent seimo metmenis, todėl ir 
vertėtų Kanados ir JAV K,aš 
to Tarybų sesijose supažinjin 
ti susirinkusius su tuo didžiuo 

ju įvykiu, kuris turėtų praei 
ti lietuviško kultūrinio, religi 
nio, lietuviškos vienyoės ii 
manifestacijos ženkle.

Summa summarum, vienuo 
liktą dienotvarkės punktą siu 
laul pakeisti taip: „Praneši 
mas apie Pasaulio Lietuvių 
Seimą Toronte ir atstovų rin 
kimai į jį“. Reikalas labai 
opus ir neatidėliotinas, kadan 
gi iki 1963 m. rudens, taipgi 
vykstančio PLB-nės seimo 
Darbo Dienos savaitgaly, Kr 
ašto Taryba greičiausiai nesu 
sirinks.

Kartu, mažas prašymas PL 
B-nės valdybai: bent kartą į 
mėnesį malonėkite inforrnuo 
ti visuomenę apie parengia 
muosius darbus. Pasaulio Lie 
tuvių Seimas yra laisvojo pa 
šaulio lietuvių tautinė demons 
tracija, tad ji negali būti „ta 
bu“, vien penkių ar septynių 
asmenų žinioje.

Antras klausimas — Kana 
dos lietuviškojo jaunimo rei 
kalas.

Nesuprantu, kodėl KL fi
nes K. V-bai reikėjo įrašyti 
atskiru dienotvarkės punktu 
Lietuvių Dienos klausmią, kai 
tikrumoj jis jau yra išbrauk 
tas augštesnės institulijos — 
PLB-nės valdybos, ryšium su 
numatomu Pasaulio Lietuvių 
Seimu Toronte. Jeigu ir lo di 
džiojo įvykio — PLS nebūtu, 
nėra reikalo ištęsti dienotvar 
kės tik dviejų minučių proce 
durai (nubalsavimui KLD vie 
tovės), o tiesiog, įrašant tą 
klausimą į sumanymus ir pas 
tabas. Tad ir siūlau pakeisti 
13-tą punktą taip: „Kanados 
Lietuvių Jaunimo Dienos (ko 
ngreso) reikalas“.

Šis klausimas per ilgai tęsia 
si visuose suvažiavimuose, na 
grinėjant vyresnės kartos ats 
tovams, nesuprantantiems šių 
dienų, šiame kontinente, au 
gančios kartos siekimų, tiks 
lų, jų gyvenimo ir nuotaikos. 
Ad rem: paaukojam bent pus 
dienį posėdžio nerealiems klau 
simams, tiesiog utopijai, spięs 
darni pav. lietuviškos gimnazi 
jos steigimą, (kai tuo tarpu, 
negalime užpildyti lietusiu 
kais vaikų darželių, nekalbant 
apie parapijines mokyklas, lie 
tuviškus bendrabučius!!) klau 
sydami ilgiausių paskaitų, t.n 

karnų mokytojų suvažiavi 
mams, vėliau, skelbdami spau 
doje gražiausias rezoliucijas 
jaunimo reikalu. Bet taip ii 
lieka viskas tik rezoliucijose, 
nieko tikro, įgyvendinamo.

Negalime į šių dienų jauni 
mą žiūrėti Nepriklausomybės 
laikų akiniais. Mes, Tarybos 
nariai, galime tik padėti jauni 
mui vienam kitam uždavinio 
atlikime, tačiau jo sprendimą, 
turime, palikti priaugančiai 
kartai, kuri besimokydama mo 
kykloj, universitete, pažino to 
krašto visas blogąsias ir gerą 
sias puses. Ji mokės atkirti 
„baltą” ir „juodą“, kadangi 
pakankamai turime liestuvių, 
baigusių augštąjį mokslą, ne 
sigėdinančių savo pavardės 
nei tautybės ir gal daugiau gai 
sinančių Lietuvos vardą, ne 
gu kad mes galvojam. Tokiu 
būdu, tryliktas KT dienotvar 
kės punktas turi būti dar pra 
plėstas į:

a) nustatymas Kanados Lie 
tuvių Jaunimo Dienos (kong 
reso) datos ir vietovės;

b) kvietimas centrinių jau 
nimo organizacijų valdybų ats 
tovų (studentų, Sporto Apv 
gardos, skautų ir let.) į Kraš 
to Tarybos sesiją rugsėjo 15 
—16 dd. patariamuoju balsu 
ir gal net sudarant prie Krašto 
Valdybos jaunimo sekciją, ku 
rios pirmininkas galėtų daly 
vauti Krašto Valdybos posė 
džiuose, sprendžiant jaunimo 
klausimus. JAV nueita dar to 
liau. Ten inž. V. Adamkavi 
čius eina net ir vicepirmininKO 
pareigas, tad mes Kanadoj, šį 
klausimą išspręstume kiek pa 
prasčiau.

Ir pirmas žingsnis, jaunimo 
sekcijos prie KV, būtų sušau 
kimas Kanados Lietuvių Jau 
nimo suvažiavimo, (augščiau 
Ipaminėtų organizacijų atstu 
vų) kuriame būtų sprendžia 
mi PATIES JAUNIMO, jų 
opiaua|i lietuviški ir pasauli 
niai reikalai. O jų yra susirin 
kę labai daug!

Be abejo, suvažiavimas tu 
retų įvykti prieš vasaros egza 
minus, kad į PLB-nės seimą, 
galima būtų ateiti su stipria 
medžiaga, su stipriais šarvais.

* * *
Dar tik prieš dešimt metų 

Montrealyje, ginčijomės „4“ 
ar „5“. . . Šiandien, į LB ap. 
valdybas negalime priprašyti 
kandidatų, šiandien, jau į Kraš 
to Valdybą ir net PL S-mą ga 
Ii būti renkami asmenys iš 
ša ies“ — ne Krašto Tarybos 
nariai! Prieš dešimt metų, kon

Kas Lietuvoje gyvena 
sunkiausiai

KOLŪKIEČIAI, DARBININKAI, TARNAUTOJAI?
Neseniai atvykęs iš Lietuvos tautietis atsako j NL 

redakcijos klausimus
AMATININKAMS

taip yra galimybė turėti pa 
kankamai šalutinių pajamų, 
pavyzdžiui siuvėjas, po dari o 
siuvykloje, namuose per mė 
nesį gali pasiūti porą, trejetą 
kostiumų po 30—35 rublius, 
batsiuvys —< po keletą porų 
moteriškų vasarinių batelių po 
30—40 rub., elektromonteris 
-— sutaisyti elektros instaliari 
ją, elektrinį lygintuvą ir pan. 
Puikiai verčiasi kirpėjai — 
barzdaskučiai, fotografai, laik 
rodininkai (dirba išimtinai žy 
dai), nes jems dažniausia su 
simaišo valdiška artelės kasa 
su nuosava kišene. Mat artels 
čikai taipgi ne iš kelmo išspir 
ti, jie stengiasi nustatytą pla 
ną įvykdyti ir dėl visko siek 
tieki viršyti, o visa kita per 
viršį tiesiog sau kišenėn. Su 
kontroliuoti esą neįmanoma.

APSUKRIŲJŲ AMATININ 
KŲ IR „PREKYBININKŲ” 
ŽMONOS PAPRASTAI NE 
DIRBA IR LABAI MĖGS 
TA POILSI KURORTUO 
SE, YPAČ PALANGOJE.
Bendrai visi sovietiniai dir 

bantieji stengiasi, kiek leidžia 
galimybės, gyventi pagal pla 
čiai žinomą lozungą — „dirbk 

ceriuose, pasilinksminimuose, 
salės buvo perpildytos. Šian 
dien, perpildyti yra „reeratien 
roomai“ įvairiom vedybinėm 
sukaktim, išleistuvėm, sutiktu 
vėm, baby showerais ir tt. ir 
tt. Ir gal kartais daugiau, negu 
kokios nors organizacijos pa 
rengime. Matyt, kad pavargo 
me, bedažydami namelius, 
pjaudami ir laistydami žolelę 
darže. Atsiranda po darbo no 
ras ir prisnūsti, turėti kiek ra 
mybės, o lietuviškąjį reikalą 
(juk jis neapmokamas!) nu 
stumti kitai dienai.

Metai bėga, nešdami su sa 
vimi, į kitą pasaulį, ne vieną 
stiprų ąžuolą. Pagalvokime 
apie tai, iš anksto paruošdami 
Kanados jaunimą laisvinimo 
darbui.

K. Baronas. 

procevok, po biskį privog 
čick ir kaip nors išsh ersi.

Anksčiau Lietuvoje nepn 
klausomybės laikotarpiu, kaip 
mums visiems yra žinoma, lie 
tuviams buvo svetimi ir labai 
retai praktikuojami tokie daly 
kai, kaip vogčiojimas, komOi 
nacijos - machinacijos bei spe 
kuliacija, nes buvo pakanka 
mos sąlygos sąžiningu darbu 
užsidirbti pragyvenimui. Ta 
čiau dabar „laimingais soviet! 
niais laikais“ sunkių gyveni 
mo sąlygų verčiami ir mūsų 
broliai įsisavino sovietinio 
žmogaus gyvenimo būdą ir t’ 
„vyresniųjų brolių“, kaip pri 
tyrusių komunizmo statytojų, 
išmoko vogimo - kombinaci 
jų - machinacijų - spekuliaci 
jų meno.

Toks trumpai suglaudus yra 
nūdienis „išlaisvintos“ Lietu 
vos darbo žmogaus gyvenimo 
vaizdas, kurio neįmanoma pa 
stebėti jokiam pastabiausiam 
užsienio turistui. Pilnai pažin 
ti sovietinį gyvenimą, būtina 
keletą metų pagyventi sovie 
tinio eilinio žmogaus kailyje.

KREMLIAUS PAMOKY 
TAS IR ĮSAKYTAS, 

PALECKIS
išleisdamas vieną Amerikos 
lietuvių turistų grupę, įsak 
miai prašė tik teisybę sakyti 
apie „laimę kuriančią“ Lietu 
vą ir jos „milžini.škus pasuki 
mus“, kurie esą galimi tik per 
„vyresniojo brolio“ primestą 
malonę ir bolševizmo sąJygo 
mis.

Savaime suprantama, kad 
užsienietis, nepažįstąs visų 
bolševikinio melo gudrybių, 
negali įsivaizduoti, kas iš tik 
rujų slepiasi po rodomu vaišin 
gurnu. Užsieniečiui nė į galvą 
negali ateiti mintis, kad v sa 
tai. kas jam rodoma, kur jis 
yra tempiamas, specialiai iJ 
anksto rūpestingai paruošta, 
kad išsivežtų kuo geriausių is 
pūdžių ir tik „teisybę“ šaky 
tų, ir neturėtų progos pama 
tyti antrąją medalio pusę, ku

„LITUANUS” VAJUS 
AUCKLANDE

Prieš dvi savaites Aucklan 
de, Naujoje Zelandijoje pasi 
baigė lietuvių studentų ir jau 
nimo vardu paskelbtas „Litu 
anus“ žurnalui padėti vijus. 
ApĮisribota Aucklando mies 
tu ir apylinke, kur gyvena 
apie 80 lietuvių (įskaitau* ;ai 
kus). Surinkti pinigai 75 du 
lerių Čekyje pasiųsti „Litua 
nūs” žurnalui. Mes esame la 
bai dėkingi aukojusiems už jų 
dosnumą. Šie pinigai padės 
„Lituanus" žurnalui reprezen 
tuoti ir plėsti Lietuvos laisvi 
nimo reikalus ir lietuvių kukū 
rą anglų kalbą vartoj anČiamc 

pasaulyje. „Lituanus“ atlie 
karnas darbas yra ypatingai 
svarbus ir remtinas, jis yra vie 
nintelis tokios rūšies leidinys 
lietuviuose, mes turėtume dė 
visas pastangas pakelti jo ti 
ražą. Mes raginame gausesnes 
lietuvių kolonijas pasekti niū 
sų pavyzdžiu. „Lituanus ' yia 
mūsų visų reikalas.

Aukų rinkėjai G. Procuta 
ir D. Pečiulaitytė. Aukojo; 
Aucklando Liet. Apyl. v-ba 
2 sv.; po 1 sv.: M. Cibulskis, 
V. Gerulait’s, B. Grigaliunic 
nė, A. Kontvainis, S. B. Kn 
pai, E. Liutikienė, N. Liuti 
kaitė, J. Liutikas, M Malskai 
tienė, A. Mitkevičius, O. Mil 
kevičiūtė, M. Palubinskas. 
S. Paplauskas, J. H. Pečiulai 
čiai, D. Pečiulaitytė, E. Pet 
raškienė, A. Pinkus, G. Pro 
euta, W. Reinartas, R. Rau 
don ir A. Varkalis; po 10 šil. 
A. Atkočaitis, J. Cibulskis, 
A. Kaminskienė, A. Medžiau 
sis, J. Pečiulaitis, E. SUtccvi 
čienė, V. Soračkaite ir J. Žt 
ginskas.

— Vilniaus vasaros teatre 
įvyko Maskvos filharmonijos 
artistų koncertas „Draugų dai 
nos ir poezija“, skirtas Rytų 
Vokietijai, Lenkijai ir Čeko 
Slovakijai.

— Vingio parkee gastrolia 
vo R. Vokietijos liaudies ar 
mijos E. Weinerto vardo an 
samblis.,,---  w ..m......
rioje pamatytų tikrąjį soviedi 
kąjį gyvenimą, kuriuo gyvena 
liaudies masės.

Tame ir glūdi visos sovietiš 
kosios paslaptys, budriai sau 
gomos nuo užsieniečio akių.

Algirdas Stulgys.
Red. pastebi, kad pabėgę 

lis iš sov. Lietuvos p. A. Stul 
gys žada daugiau parašyti, už 
ką jam nuoširdžiai dėkojame.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
28.
1953 metais, Stalinui paslaptingu budu dingus iš gyvųjų 

pasaulio, Rusijos ir jos okupacijos laikomos tautos, jų tarpe 
ir lietuvių tauta, staia įgavo vilčių — laisvės ir gal galimybę 
atgauti 1940 metais prarastą nepriklausomybę.

Maskvos sostan įžengus Malenkovui, kuris užsimojo ja 
me įsitvirtinti, prisitaikymu darbo žmonių masei, lietuvių vii 
tys sustiprėjo. Ypač, kai Malenkovas paskelbė, kad plačio 
sios tėvynės žmonės turi gauti daugiau kasdieninio reikalo 
daiktų ir būtinosios kasdienybės patenkinimo. Malenkovo 
šūkis — vieton liejus patrankas, darbo žmonėms duoti daugiau 
duonos, pieno, mėsos ir apsirengimo, — žmonių buvo sutiktas 
dideliu pasitenkinimu.

Nors Malenkovas buvo Stalino puoselėtasis sūnelis, bet 
jis, kaip pasirodė, prisiklausė ir girdėjo žmonių masių nepas1 
tenkinimą Stalino režimu, kuris užsmaugė žmonių laisvę, atė 
mė jiems ir pragyvenimo minimumą, palikęs vegetuoti ant 
badmirio dietos. Malenkovas suprato, kad amžinai laikyti 
žmones proletariniais skurdžiais yra ne tiktai ne žmoniška, 
bet ir nepraktiška. Ir Malenkovas iš pirmųjų valdymo dienų 
valdymo gaires pasuko nauja kryptimi. Tas ir sukėlė visų pa 
vergtųjų viltis.

Pirmieji tuo nauju kursu pasinaudojo lenkai, nutrenkę sta 
linistus ir Maskvai grąžinę „vietininką“ maršalą Rokosovskį. 
Tas sukėlė ne tiktai geresnes viltis, bet ir savotišką entuziazmą, 
nors ir Lalenkovo valdymo laiku tebeveikė Stalino režimo ma 
šina, kuri visą šį milžinišką beveik dviejų šimtų tautų kalėji 
mą laikė žiauriausios pasaulyje diktatūros spąstuose.

Chruščiovas, antras Stalino ištikimasis sūnus ir „po 
tiešnykas“ — gnomas, daugiau suktas ir klastingas „chachol“, 
tuojau sumetė, kad Malenkovas, atsisakęs Stalino kelio, gali iš 
barstyti ir prarasti visą impeiiją, kurią rusai kuria jau kelis šim 
tus metų ir per tai yra įgavę didelio kolonialistų patyrimo, 
daug didesnio negu anglai, prancūzai, belgai ir olandai, kurie 
vis dėlto kolonijų kraštams duoda savivaldą ir nepadaro ver 
gaiš. Rusų metodas gi kolonizuojamus kraštus padaryti ty 
liūs, paklusnius ir net pritariančius jų okupacijai ir jų kolo 
nializmui, kartais pritariančius ligi entuziazmo imamai. Ne 
svarbu, kokiomis priemonėmis tas pasiekiama.

Chruščiovas žino, kad laisvė! yra nepaprastai pavojin 
gas dalykas. Laisvė griauna bastilijas, laisvė keičia pažiūras, 
laisvė kelia socialinius sąjūdžius, laisvė naikina vergiją, lais 
vė griauna kolonializmą. Visa tai Sovietų Rusijai nepriimtina, 
nes tai gali sugriauti ir sovietinę imperiją. Todėl Malenkovo 
apynasrių atpalaidavimas gali būti sovietinei imperijai galas. 

O svarbiausia — Chruščiovui nebus galimybės įkopti į Mask 
vos sostą. Todėl Malenkovą reikia pašalinti. Nikalojaus ant 
rojo — Stalino — „Visos Rusijos“ sostas turi atitekti Stalino 
mokiniui — Nikitai Chruščiovui!

Chruščiovas sumetė kompartijai pritaikytą klastą: Malen 
kovas Sovietijos negali valdyti vienas, nes tai sudaro lyg ir 
monarchijos įspūdį. Sovietai turį būti valdomi kolektyvo, ne 
vieno žmogaus.

Chruščiovo šūkis patiko ir kitiems iš partijos viršūnių, 
nes ir jie susižavėjo galimybe patekti į Sovietijos sostą. Taip 
per metus iš sovietijos monarchijos balno buvo išmestas Ma 
lenkovas, ir jo vieton įsodinti, Chruščiovo pasiūlymu, „dvy 
niai“ — Bulganinas ir. . . Chruščiovas.

Malenkovo užsuktasis ekonaminio Sovietų žmonių gyve 
nimo pagerinimo ratas buvo sustabdytas.

Masių dėmesiui nukreipti nuo gyvybinių reikalu, buvo 
pradėtos dvynių kelionės po užsienius — Indiją, Afganistaną, 
Burmą, satelitinius kraštus. Visur dvyniai sakė pakaitomis 
triukšmingas kalbas, visur kėlė tostus už karalius, prezidentus, 
diktatorius. Komunistams tas visai nesvarbu, už ką, bet tiktai 
sukeltų triukšmą, gautų iš užsienių padėkų, telegramų ir tuo 
užslopintų savo imperijos žmonių balsą — duokite mums gy 
venti! Gana mus maitinti pažadais! Gana pažadų melo!

Nikita tačiau dalintis garbe nemėgsta. Kam dalintis, jei 
gu galima naudotis visa garbe vienam?

Suktasis „chachol“ paleido intrygą — Bulganinas pla 
nuojąs Nikalojaus . Stalino soste pasilikti vienas. O tai jau yra 
ir prieš Marksą ir prieš Leniną, t. y. — prieš tuos dievus, ku 
rių negerbimas yra nusikaltimas statomajai „vienintelei sočia 
lizmo valstybei“. . .

Bulganinas, kovos pasekmėje, buvo nutrenktas, ir liko 
tiktai vienas vienintelis „ištikimas Markso - Lenino pasekėjas 
ir ištikimas jų idealų vykdytojas — draugas Nikita Chruš 
Čiov“.

Chruščiovas tuojau paleido Stalino sunkiosios pramonės 
fabrikus. „Vieton sviesto — patrankos“, vieton laisvės — pa 
laipsnis visų pavergtųjų įkalinimas — prikreplenije. Ir lietu 
vių viltys išblėso. Antanas Sniečkus, ištikimas Chruščovo ko 
misaras, Lietuvą vis stipriau vergė ir lenkė Rusijos kolonia 
lizmui.

Ypač žiaurus kolchozinimas, kuris Lenkijoje buvo nu 
trenktas drauge su Rokosovskiu, Lietuvoje, nors ir badmiriš 
kai vegetavęs, Maskvai valdant, planuojant, diriguojant ir iŠ 
naudojant, darėsi vis nepakenčiamesnis ir sunkesnis.

— Carų laikų baudžiava buvo daug lengvesnė, negu so 
vietinė, — visur atvirai kalbėjo valstiečiai. Bet tas nieko ne 
padėjo. Tūkstančiai valstiečių už tai buvo ištremti į Sibiią, 
Kazachstaną, Vorkutą, Jakutsko sritį. Aplink Baikalą susida 
rė „Tremtinių Lietuva“, kurią statė Lietuvos advokatai, artis 
tai, studentai, fabrikų darbininkai ir kolūkiečiai.

Per dešimt - penkioliką metų išaugo nauja karta. Sibiro 

lietuvių karta. Nelyginant — Samaros lietuvių, po 1863 metų 
sukilimo tremtinių, apdainuotų Vienažindžio. Krasnojarsko 
universitetas pakeitė jiems Vilniaus ir Kauno univeisitetus.

Nukraujavo Berlynas ir Poznanė darbininkų krauju. 
Maskvos tankai traiškė darbininkus ant Berlyno alfalto, sau 
dė Poznanėje. . .

Tomas Barvainis ir Viktorija Barvainienė, nors ir sky 
rium gyvendami, girdėjo visa tai, kaip tolimos perkūnijos at 
garsį, nes tuo, ką skelbė sovietinė spauda ir radijas, pasitikėti 
negalima. Jie tą gerai žinojo. Jie abu galvojo, nežiūrint nie 
ko, apie grįžimą į senas, kaip išsiskyrimo praktika parodė, vis 
dėlto geriausias vėžes.

Tačiau Tomo Barvainio byla su bufetininke Viktorijai 
įnešė naujo kartelio. Likusi viena, ji liko be atramos, kokią 
per vedybinį laiką kažkaip natūraliai jautė, ir tas ją darė pasi 
tikinčia savimi. Būdama su vyru, ji jautėsi savo vietoje tikra 
ir tvirta. Tą ypač gerai ji jautė gyvendama su Tomu Barvai 
niu.

Pradėjus gyvenimą su Adomėnu, ji jau susvyravo savo 
pasitikėjimu, bet vis dėlto jautėsi ne viena.

— „Kaip svarbu turėti artimą žmogų ir jausti jo para 
mą“, — galvojo Barvainienė, pasijutusi vieniša. — „Vienos 
gyvenimas ir nuobodus ir tartum be parindo, be jokios atra 
mos“. . .

Tuo tarpu pakartotinai nusivylusi Barvainiu, kai jis gavo 
alimentų bylą su bufetininke, Barvainienė bandė „išplaukti į 
platesnius vandenis“.

Vieną vakarą, kuriuo ji lyg ir norėjo prisiminti tą vakarą 
su Adomėnu, kai ji visai buvo apsvaigusi nuo konjako Vii 
niaus restorane, Stalino prospektas 20, — ji Palangos restora 
ne susitikusi su ginekologu, taip pat išgėrė kaukaziško konja 
ko ir taip pat stipriai apsvaigo, apsinuodijusi alkoholiu.

Ginekologas gi, kažkokiu būdu sugebėjo gauti taksi ir 
Barvainienę nusivežti pas save į Kretingą. Pats ginekologas 
nemažiau buvo „paėmęs” kaip Barvainienė.

— Šiandien kaip ir sukaktuvės, prisiminimai. . ., — vis 
dėlto kažkaip suvokdama savo būseną ir nutylėdama, kad 
ji tuo nori keršyti Barvainiui už bufetininkę, kalbėjo Barvai 
nienė.

— Kokios čia sukaktuvės ir kokie ten prisiminimai. 
Šiandien mūsų vakaras. Tai mūsų triumfo vakaras, — atsa 
kė ginekologas, arčiausiai būdamas prie Barvainienės ir jaus 
damas jos karštą tvinksnį.

Rytą Barvainienė pabudo nepažįstamoje .apinkumoje. 
Ginekologas, ji pamalė, buvo pusiau nusirengęs, kaip ir ji 
pati. . .

„Kokia nemaloni padėtis!... Kas daryti’ Kaip iš šios pa 
dėties išeiti? — niekaip ji nesugalvojo. Bet jai ir nesi galvoj o. 
Galva buvo sunki ir įkyriai spingo. Burnoje šleikštumas. Ir 
visas kūnas, kaip sutrenktas.

Daugiau bus. ____ 4



4 rt »s f 1r W S n M * n
-............—. .... Ino

Atsibodo melas literatnioje KU£TŪRWBj®KKO^IKA 
KOVA TARP „GRIEŽTŲJŲ” IR „ŠVELNIŲJŲ” RUSŲ 

RAŠYTOJŲ ŠEIMOJE
Rusų rašytojų vaizdas da 

bartinėje Lietuvos spaudoje 
primena spalvotą turistinį pla 
katą. Jei tikėti „Tiesa“ ar 
„Pergale“, visi rusų rašytojai 
koja kojon žygiuoja „statyti 
komunizmo“, su plačiomis šyp 
senomis ir kartodami partijos 
rūkius.

Nuplėškime tą plakatą ir pa 
žvelkime į tikrąjį šiandienos 
Rusijos literatūros veidą. Ta 
rašytojų šeima krizėje, pasida 
linusi į visą eilę vaidaujančiu 
grupių - grupelių. Tai litera 
tūra, Kuriai vakarykštės dog 
mos jau bereikšmės, o naujų 
tiesų skelbti neleidžiama. Li 
teratūra, kurios jaunesnioji 
karta bodisi melu, kurios ats 
tovams žodis „socialistinis re 
alizmą“ tesukelia kartų jucką. 
Tai raštija, kurioje vis daugė 
ja nelegalių laikraštėlių ir iš 
kurios vis daugiau anonimiškų 
rankraščių nelegaliai Įgabena 
ma į Vakarus.

Tikrasai pasipriešinimas ko 
munistinėi dogmai vyksta r 
sų literatūros pogrindyje, ir 
apie jį užsienyje daug nežino 
ma. Tačiau oficialioji litera 
tūra yra jau ir viešai persike 
lusi į ištikimų partiečių ir Jibe 
ralų — arba „griežtųjų“ ir 
„švelniųjų" grupes. Tarp tud 
viejų grupių vyksta atkakli 
kova dėl galios, dėl įtakos, 
dėl rusų raštijos ateities.

Šias „griežtųjų“ ir „švel 
niųjų“ varžybas ypač išryški 
no Katajevo pašalinimas iš 
Maskvos žurnalo „Junost" re 
daktoriaus pareigų, jo pakei 
timas ištikimu partijos taniau 
toju Polevojumi. Žurnalas jau 
kurį laiką buvo partijos kati 
kų puolamas už revizion’sti 
nių ir „nepolitiniu" kūrinių 
spausdinimą. Kaip tik dėl šių 
kūrinių, „Junost" buvo labai 
populiarus iusu jaunimo tai 
pe.

„Kietųjų” grupė n -ri rašy 
tojus visiškai pajungti parti 
jos kontrolei; jos žymieji ats 
tovai yra Surkov, Kočet .v, 
Gribačiov; jos žurnalai — 
„Oktiabr“ ir „Literatūra i 
Žizn“. „Švelniuosius“ rašyto 
jus jatstovauja Tvardovskij, 

Erenburg, Jevtušenko, kurie 
siekia • daugiau laisvės rusų li

teratūrai; jie rašo žurnaluose 
„Novj Mir“ ir „Literatųrnaja * 
Gazeta“.

Pagrindinis „kietųjų* kai 
bėtojas šiuo metu yra Kočc 
tov, kurio puolimai prieš ,,šve’ 
niuosius“ pasižymi grubumu. 
Kai Erenburgas savo atsimini 
muose aprašė komunistinio le 
žimo aukas (novelistą Babelį, 
režisierių Mejerholdą ir kt.), 
Kočetovas apkaltino jį „supu 
vusių literatūrinių lavonų iš 
traukimu“ iš „atminties šiukš 
lyno“. Jevtušenką Kočatovas 
pavadino poetiniu „viščiuku“ 
ir apkaltino jį komunistinės 
ideologijos išdavimu ir buržu 
azinio ideologo pozicijos už 
ėmimu.

„Švelniųjų“ argumentai ne 
taip aštrūs. Pavyzdžiui, jie sQ 
moningai nenaudoja termino 
„socialistinis realizmas *, ku 
ris sovietijoje yra šventas ir 
kurio viešai kritikuot negali i 
ma. „Švelnieji“ paprastai atsi 
kerta pašiepdami „kietųjų“ že ' 
mą meninį lygį, arba Ironizuo • 
darni jų stilių. Štai kaip ivar 1 
dovskis neseniai apraše budai 
gą partinės literatūros pavyz 
dį:

„Besileidžiančios saulės 
šviesūs spinduliai dar auksino 
sidabrinių beržų viršūnes, kol I 
chozo .Kelias į Komunizmą* 1 
kieme. Melžėja Grunia, apskai 
čiavusi savo sugebėjimus, nu ! 
sprendė primelžti dar dešimt . 
litrų virš savo normos.

Į tą meninio lygio Kritiką 
„kietieji^* atsako kaltindami : 
„švelniuosius“ geidimu įtikti 
Vakarų buržuaziniam gomu 
riui. '

Ši kova tarp „kietųjų“ ir 
švelniųjų“ atsispindi ir Lietu 
voje. Nors viešai partijos dog 
mai dar atnašaujama ir smil 
kyjama, tikrovėje ta dogma ' 
jau skyla ir trupa. V.
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ 
dolyvauja IX Kanados Lietu 
vių Dienos parodoje rugsėjo 
1—3 dienomis. Ta proga Wi 
ndsore organizuojama didelė 
dailės paroda. Dalyvauja daug 
dailininkų su naujausiais kū 
riniais. Moterims bus gera 
proga užsisakyti stilingus Tau 
tinius rūbus.

Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

DIDELIS SUSIDOMĖJI MAS DAIL. A. TAMOŠAl 
TIENĖS KILIMU

„SEKMINĖS”
Chicagos Prekybos ir Pra 

monės parodoje įstatytas A. 
Tamošaitienės kilimas „Sek 
minės", atkreipė amerikiečių 
[moterų susidomėjimą. Daili 
ninkė gavo keletą laiškų, ku 
riuose prašo nurodyti virtinio 
kilimo audimo būdą, medži? 
gą, paruošimą, piešinių paien 
girną, lietuvių pasakos pobū 
dį; daugelis klausimų apie ki 
lime vaizduojamus lietuvių tau 
tinius drabužius ir įvairūs ko 
merciniai klausimai, į kuriuos 
buvo stengiamasi atsakyti.

IŠLEISTA SENIAI LAU 
KIAMA KNYGA APIE

VILNIŲ
„Vilnius in the Life of 

Lithuania“
Pasirodžius A. Šapokos Kny 

gai apie Vilnių, Vilniaus kraš 
to lietuvių sąjunga sumetė, 
kad Vilniaus klausimui kelti, 
aiškinti ir Vilniaus lietuvišku 
mą pabrėžti naudinga butų iš 
leisti tą leidinį ir anglų kalba 
Vi niečių organizacijai su au 
torium susitarus, leidinys bu 
Vo papildytas, ištaisytas ir 
išverstas į anglų kalbą (Biitų 
konsulo Lietuvoje E. J. Harri 
šono). Vilniečiai gi tuo laiku 
rinko leidiniui pinigus. Išleidi 
mas buvo užtrukęs, bet dabar 
jau pasiekė prenumeratorius.

Čia aptariamas Vilnius kaip 
senoji Lietuvos sostinė, apra 
šant jo įkūrirtTą, sustojant lies 
Vytauto laikais, aiškinant uni 
jos su Lenkija periodą. Toliau 
apie Vilnių gavusį Mugdebur 
go teises, jo auksinį laikotar 
pį, sunkumus XVII ir ŪVII'i 
šimtmety baltgudžių ir lenkų 
įtakų infi traciją. Toliau apra 
šomas Vilnius caristiaės ok > 
pacijos laikotarpy, žvelgiama 
į Vilnių kaip lietuvių tautinu 
atgimimo centrą. Ilgiau austo 
jama ties konfliktu su lenkais 
dėl Vilniaus, sunkumai lenkų 
okupacijoje. Baigiama Vii 
niaus grąžinimu Lietuvai ir pa 
stabomis, pabrėžiančiomis Vii 
niaus ryšį su Lietuva. Duoda 
ma gausi tuo klausimu biblio 
grafija.

Leidinį redagavo Dr. K. Jur 
gėla ir prof. S. Sužiedė is.

Vilniečiai gražaus pasiryžt 
rno tesėjimu, dėl ko jie turėjo 
ir nemalonumų, padarė svar 
bų darbą. Tačiau labai gaili-, 
kad vilniečių organizacija, ku 
ri kovoja už etnografinę Lie 
tuvą, už visas lietuvišas sritis 
buvo tiek neapdairi, kad re 
dakcijai leido padarytii labai 
stambią ir nedovaiotiną klai 
dą: kovodama už rytines Lie 
tuvos sritis, ji skaudžiai nu

skriaudė Lietuvos vakarines 
sritis, nežinia kam jas padova 
nodama.

Patarimas leidėjams: J’renu 
meratoriams leidinį siųsti išro 
vus puslapį su žemėlapiu. Že 
mėlapį, kuris skriaudžia Lietu 
vos vakarus būtina pašalinti.

J. K.
KOMP. J. PAKALNIS 

BŪTŲ SULAUKĘS 50 M.
Lietuvoje 1948 m. sauaio 

28 d. mirusiam muzikui Juo 
zui Pakalniui dabar sukakus 
50 m. amž., apie jo kūrybą pa 
skelbusi straipsnį „1 lesa“ 
(182 nr.) sukaktuvininką api 
budino kaip plataus masto me 
nininką, savo kūryba daug 
prisidėjusį ugdant ..nacionali 
nę“ mušikinę kultūrą. Iškel 
tas muziko sukurtas lietuvis 
kas baletas ,,Sužadėtinė“ ir 
nusiskųsta, kad jau keleri me 
tai, kai J. Pakalnio baletas 
„Sužadėtinė“ nebeįtraukiamas 
į valstybinio operos ir baleto 
teatro repertuarą. Esą, rimtės 
nį dėmesį Pakalnio kūriniams 
turėtų skirti ir Lietuvoje vci 
kianti filharmonija. „Sužadu 
tinę" ragina statyti ir „Litera 
tūros ir Meno“ savaitraštyje 
(31 nr.) apie Pakaime pemir 
tinę sukaktį parašęs A. Kali 
nauskas. Jo nuomone, tokiu 
mastu, kaip „Sužadėtinėje“, 
lietuviškas folkloras dar nieką 
da nebuvo panaudotas stam 
biame muzikos kūrinyje. E.

VERTAS PAŽYMĖJIMO 
FAKTAS

Nedažnai pasitaiko dabar, 
kad kas užsisakytų didesnį „ie 
kį knygų. Anksčiau taip tiuda 
vo, bet dabar — labai reta. 
Tuo tarpu tabako augintojau 
A. Mačys, R. R. 8, London, 
Ont., iškart užsisakė Nepr. L- 
je knygų už 31 dolerį! Tai cik 
rai gražus kultūrinis faktas.

DAIL. E. VARNO 
DARBŲ PARODA

Eksponuota apie 70 darbų 
Dailininkas parodė ir kerami 
nių dekoratyviniu pano ciklą, 
pa adintą „Taika“, „Laisvė”, 
„K es už taiką“ ir pan. „Tie 
sos“ laikraščio žodžiais, daili 
ninko Varno kūryba esanti 
įkvėpta kovos už taiką. . .

— Dieveniškėse (Vilniaus 
kr.) vid. mokyklos mokytojų 
P. Kniukštės, M. Trainavičie 
nes ir kt. iniciatyva įkurtas et 
nografinis muzėjus. Apylinkių 
gyventojai padovanojo įvaiiiu 
ei ponatų.
© B. Bogutaltė baigė Peabo 
d y konservatoriją ir, gavusi 
stipendiją, išvyko gilinti rnu 
zikos studijų Ispanijoje.

Kulniukų klausimas Lietuvoj
SOVIETINĖ TIKROVĖ SOVIETINIAME 

FELJETONE
(Tai ne „buržuazinių atgyve nų” išmislas)

JUOZAS BULOTA ŠVYTURYS 9 NR.
„Pantaplio“ treste nuo pai 

ryto buvo neįprastas sujudi 
mas. Valdytojo laukiamąja 
me būriavosi direktoriai ir in 
žinieriai. Kamputyje sėdėjo 
susitraukęs žilas rausvaveidis 
modeliuotojas Anupras. Ant 
kelių jis laikė į laikraštį susuk 
tą ryšuliuką.

Puašnių, išsipūtusių aplan 
kų savininkai savo atsakingo 
mis nugaromis buvo visiškai 
užgožę Anaprą. Valdytojas ei 
damas pei laukiamąjį, jo net 
nepastebėjo.

Puošnių, išsipūtusių aplan 
valdytojo kabinetą. Vyriauxo 
jo veidas buvo tamsus, kaip 
audros debesis.

— Šiandien pasitarime tik. 
vienas klausimas, — pradėjo 
valdytojas. — Direktyviniai 
organai, vartotojų masių pa 
veikti, mums iškėlė štai kokį 
uždavinį: arba mes tuoj pat 
pradedame gaminti gerą, mo 
dernišką avalynę, arba mus... 
— valdytojas reikšmingai alsi 
krankštė ir nutilo.

Direktoriai instinktyviai 
tvirčiau įsikibo į kėdes.

— Manau, visiems aišku?

Kabinete įsivyravo slogi ty 
la.

— Žodis suteikiamas mode 
liuotojui Anuprui.

— Tai kad aš šnekėt nela 
bai įpratęs, — sumišęs atsi 
prašė modeliuotojas. — Man 
jau lengviau dešimtį porų ba 
tų pasiūti, negu vieną prakal 
bą pasakyti. Tai dabar dėl ši 
to... Per keturiasdešimt metų 
aš įsitikinau, kad pasenusios 
mados batų tai visais laikais 
žmonės nenorėdavo pirkti..

Anupras nutilo ir lėtai ap 
sidairė.

— Ir dabar nenori... Va, žiū 
rėkite, mūsų direktoriaus ba 
tai su gumele, vengriški, gra 
žiai pagal madą padaryti... O. 
va, greta inžinieriaus — če 
koslovakiški, smailesniais ga 
lais — irgi neblogas mode 
lis...

Visi avalynės šulai sutarti 
nai paslėpė kojas po kėdė 
mis.

— Su vyriškais tai dar pusė 
bėdos, bet su moteriškais... 
Joms ir dešimčia naujų mode 
lių gerkles neužkimši.

— Prašau daugiau konkre 
tumo, — burbtelėjo valdyto

jas.
Senukas palengva išvyniojo 

iš laikraščio dvi poras mole 
riškų batelių ir padėjo ant sta 
lo. Visi net aiktelėjo.

— Ot velnio diedas!!! iš 
kur jis taip madose susigau 
do?

— Šita pora — išeiginiai si 
augštesniais kulniukais, — pa 
aiškino modeliuotojas. — O 
šitie — su žemesniais, labai 
smagūs, galima ir kasdien ne 
šioti. Kulniukai abiejų porų 
kaip matote, plonučiukai. Kai 
mergina eina su tokiais smai 
lais kulniukais per miestą, tai 
net man seniui širdis apsąla 
— tik cikt, cikt, cikt, kaip stir 
nelė... Nežinau, kaip jums.

Avalynės šulai linksmai su 
ošė. Anupras pabraukė ranka 
per ūsus ir dėstė toliau.

— Mūsų fabrikai gali lo 
kius batelius lengvai padary 
ti kodėl gi negalės... Mašinos 
naujos, ne tas, kas seniau... 
meistrų gerų — marios... Aš 
manau, per kokį mėnesį tšei 
tų. . .

— Na, na jau, nusišnekėjo, 
per mėnesį... Modelius reikia 
pirma patvirtinti meno tarybo 
je... — atsiliepė iš kampo vie 
nas piktos išvaizdos specialis 
tas.

Avalynės šulai sutursė kaip 
bitės avilyje. ’

— O kurpalius kurpalius 
naujus, iš kur paimsime? Už 
sakius mažiausiai metus rei 
kės laukti...

t, BALIONIENĖ
Pakely

Svajojom apie gryčią jaukią, 
Gimtinės žydrąją padangę.
Aš spaudžiausi arčiau prie 

draugo,
Kai lijo dieną, dvi, savaitę. . 
Dabar pilotę jo besaugau 
Ir vietą aplankiau aš brang.ą. 
Ten, apkase, klampioj 

pašlaitėj . .
Pastrėvio žiburiai

Pavasario naktis. 
Mane į lauką šaukia 
Pūkuoti, kvapnūs pumpurai. 
Jaučiuosi ne viena: 
Tamsoj pakibę plauko 
Lyg žvaigždės šviesūs 

žiburiai.

Prisėdau pakely 
Ant sauso kelmo. 
Girdžiu: sula 
Beržų kamienais alma, 
Ir spindulio 
Balta styga 
Užgroja šakose staiga. 
Išsprogsta pumpuras 
Lyg raketa. . . 
Aš su pavasariu — 
Kaip su draugu greta. 
O ten — lyg virvę 
Kas per dangų 
Traukia! 
Tai gervės! 
Gervės pas mane 
Atplaukia. 
Apsuku ratu. . . 
Aš su pavasariu — 
Lyg su draugu kartu.

Lyjant
Lietus į langą man barbena. 
Barbena dieną, dvi, savaitę. . 
Jis nerimą į širdį gena, 
Skaudžias dienas lietus man 

mena, širdie! Ir tu žvaigžde
Kai lyja dieną, dvi, savaitę. . . Turi kas dieną degti, 
.. . Jau apkase upeliai plaukė. Kad visad šviestų žiburiai. 
Po miline mes susirangę Te pastrėvio laukuos 
Slapčia dūmelį gaivų Kasmet šią svaigią naktį

traukėm... Kvepėt neliauja pumpurai!

Naujųjų žiburių 
Bemirganti grandinė 
Lyg kaujo kaina mums 

brangi.
Juk būdavo naktis 
Su užvertom langinėm,
Nuo šūvių drebanti, baugi.

• Vladas Šlaitas pavojingai • Antanas Gustaitis rengia 
krisdamas, buvo sunkiai susi spaudai naują satyrų knygą, 
žeidęs. Dešimtį dienų išgulėjo 9 Kun. J. Prunskis ruošia 
ligoninėje be sąmonės. Dabar spaudai knygą „Mokslas ir re 
baigia atsigauti. ligija“.

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 
rantis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie skirtų Mašinų 
•‘ondui 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 
renumeratoriais, bet dabar jau tokiais nėra, — visi „Ncpri 
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 
labar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikl. Lietuvos ad 
esu: 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, dėl įvairių priežas 
ių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo ir kitų nelaimių, 
et nori „Nepr. Lietuvą“ skaityti. NL redakcija nemokamai 
iunčia sanatorijoms, prieglaudoms ir kaikuriems pavieniams 
smenims, bet visų prašymų negali patenkinti. Ar neatsiioitų 
autiečių, kurie tam tikslui galėtų paaukoti po keletą dolenų? 
Š tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimokėti 
smenims būtų laikraštis siunčiamas dovanai. Kas galėtų, pra 
omi atsiliepti.

Mašinų užpirkimas jau pradėtas. Viena jų, paruošia 
moji dalis jau nupirkta, u dė' pagrindinių eina tiesiogės de 
rybos. Todėl yra didelis p>ašymas skubiau ir stipriau pa 
remti N L Mašinų Fondą.

Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

— O kulniukus? Argi lck‘3 
smailas medinis kulniukas iš 
laikys solidesnę moterį? Čia 
reikia kaproninio ar nailoni 
nio.

— O ar nebus čia... hm, ke 
liaklupsčiavimas su tais smai 
lais kulniukais... Reikėtų pir 
ma suderinti...

— Tavo paties žmona irgi 
su smailais importiniais caksi, 
su ja ir suderink. . .

Įsisiūbavusias aistras paga 
liau apramino šefas, pabeldęs 
pieštuku į rašalinę.

— Čia buvo padaryta ver 
tingų pastabų, kurias apibend 
rindamas, aš siūlau skubiai :m 
tis konkrečių priemonių, bū 
tent: sudaryti komisijas iskel 
tiems klausimams išspręsti. 
Komisijos turi skubiai atlikti 
tyrimus bei apskaičiavimus i 
pateikti galutines išvadas ir an. 
Svarbiausia, atsiminkite, neuž 
vilkinti viso reikalo, nes ki 
taip... patys suprantate. . .

Atsakingieji avalyninkai 
vėl susiglūžė kėdėse.

— Komisijų reikalas buvo 
išspręstas labai greit. Pirmiau 
šia buvo sudaryta kulno komi 
sija. Jos vadovas, ilgas kaip 
šienkartė inžinierius Užpen 

tis, pasižadėjo per dvi savai 
tęs tiksliai pranešti, kokiu kul 
nu reikės remtis naujųjų mo 
dėlių gamyboje: nailoniniu ar 
kaproniniu. O taip pat kas ir 
kada šiuos velnio kulniuku*, 
anot Užpenčio, pagamins uia 
siškai, kad užtektų visoms mo

terims, neišskiriant nė savo 
sios.

Kurpalio komisijos pirmi 
ninkui ekonomistui Vidpa 
džiui teko lengvesnis uždavi 
nys. Jis turėjo užsakyti nau 
jiems batams medinius kurpa 
liūs kažkur netoli Vlzdivosto 
ko esančioje įmonėje, nes ten 
augą medžiai ne tokie kreivi 
ir gumbuoti, kaip vietos miš 
kuose.

Komisijos padirbėjo išsijuo 
susios. Maždaug po mėnesio 
ant tresto valdytojo stalo gulė 
jo stori komisijų pranešimai 
su svariais „už" ir „prieš“. Bu 
vo tik viena bėda — visi pir 
mininkai prašėsi pratęsti ko 
misijų darbo laiką.

Kurpalio komisijos pirmi 
ninkas Vidpadis skundėsi, kad 
jo išsiųstieji į Vladivostoką 
du „stūmikliai“ dingo ue ži 
nios. Jų jieškoti buvo pasiųs 
tas trečias. Fabrikų ten labai 
daug, tačiau kurpalių fabriko 
jie dar nesuradę. Vietoj kur 
palių veiklus „stūmiklis“ pasi 
siūlė išsiųsti du vagonus ked 
ro riešutų, kurie ten esą labai 
pigūs. Viską susumavęs, ko 
misijos pirmininkas Vidpadis 
prašė išskirti papildomai ko 
mandiruotpinigių.

Sparčiausiai padirbėjo kul 
no komisija. Jos pirmininkas 
pranešė, kad jau ruošiami dvie 
jų fabrikų projektai. Vienas 
jų gamins neiloniniua, kitas 
kaproninius kulniukus. Todėl 
dabar dar negalima tiksliai nu

statyti, kokį kulniuką priimti 
pagrindu. Kai bus paskirtos 
papildomos lėšos, fabrikai pa 
statyti, atlikti masiniai bandy 
mai, bus galima duoti galutinį 
atsakymą.

Valdytojas pagaliau ėmėsi 
pats nustatyti tikslią naujųjų 
batų išleidimo datą. Visus ko 
misijos duomenis ir savo prie 
laidas jis pateikė apskaičiuoti 
neseniai treste įrengtai eleklro 
ninei mašinai. Elektroninės 
smegenys įnirtingai spragsėjo 
gerą pusvalandį. Protingas me 
chanizmas sunkiai virškino to 
kį maistą.

Pagaliau mašina paskutin 
kartą spragtelėjo ir išmušė at 
sakymą. Operatorė nuskubėjo 
tiesiog pas valdytoją.

— Na, tai koks mūsų elek 
troninių smegenų atsakymas? 
Kada turėsime visas galiiny 
bes išleisti naująjį modelį? — 
paklausė šefas.

Operatorė, truputį sumišu 
si, perskaitė atsineštąjį lapelį.

— 1978 metais. . .
Supyko valdytojas ir liepė 

pašaukti modeliuotoją Anup 
rą, kuriam iškilmingai paieiš 
kė:

— Nuo ryt dienos tu piima 
sis pradėsi naujųjų butų masi 
nę gamybą. Pasiusi mano žmo 
nai, dukterims ir uošvei bate 
liūs su tais tavo pasiūlytais 
smailais kulniukais. Tik žiū 
rėk, kad išeitų lygiai tokie 
pat...
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Mirtis sovietiniame pragare^ Lietuvių kalbai gresia pavojus
Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro Tundroje.

džiai geliančia ranka. Taraso 
j e šiaip taip nuslinkau, geliai: 
čios rankos trimis pirštais šį 
tą užmečiau ant šąlstančios 
mergaitės. Jos motinos gražūs 
kailiniai buvo iškeisti į mats 
to produktus sandėlio viršinin 
ko žmonai. Greit Dauniūtės 
aimanavimai liovėsi — ji an 
žinai užmigo.

Mūsų barako antroji pusė 
buvo pavėjui. Todėl ten snie 
gas duris retai kada užnešda 
vo, bet užtat žmonės ten nen 
tėjo nuo šalčio. Dažnai vėl 
roms1 kiek aprimus, negalėda 
vome aplinkos pažinti; kietai 
suplakto sniego kalnai būda 
vo šluote nušluoti, buvo 
tyti plika žemė, sąmanos nu 
drąskytos, net akmenukai 
jo nunešti ir nauji sniego kai 
nai sunešti ir suplakti kitose 
vietose, o senasis sniegas 
nodai gražiaii išlygintas.

Audrai kiek aprimus, 
pajėgesnieji kaimynai ir 

mus atkasė,
pakūrė židinį. Ir vėl į mūsų 
patalpas sugrįžo silpna gyvy 
bė. Pakilo kaikurios motery?, 
ir iš prigimties nelabai pajė 

į gus, cingos žaizdų apniktas, 
bet visuomet! kitiems i 

į dąs, mokytojas Petraitis.
jo rogių vilkikai ir įžiebė 
kę.

Savo kančias užbaigė 
tietės Daunienės duktė, o rank 
pelnio Deveikos septynių šei 
mos narių vietoje gulėjo ma 
žųjų dukrelių lavoniukai: i 
gausios šeimos gyvi tepasili 
ko du vyresnieji vaikai. Buvo 
miręs ir valdininkas Motiekai 
tis. Mūsų patalpose gyvenę, 
valdininkas Vitkauskas ir 
motina mirė izoliatoriuje, 
ko tik 16 
duktė.

Atėjo 
lavonus 
kė juos 
flukais 

skylę.
Nebegalėjau atsikelti, nes 

4skauč|intus sąnarius tieapsa 
komai gėlė ir neleido nė trupu 
tėlio pajudėti. Iš atminties ne 
išnyksta mūsų patalpose ma 
tyti šiurpūs vaizdai. Išnešant 
Motekaitienę, nuo narų nu'ipe 
tik viena jų mergaitė, o anuo 
ji nebepajėgė. Jos nenatūra 
liai didelės įdubusios akys su 
stingusiai žiūrėjo į priešingą 
tamsią sieną, o lūpos mono 
toniškai kažką šnibždėjo.

Vyniojant jaunuolės lavoną,
mačiau jos nušalusį be odos 

veidą,
mačiau jos suknelę, kurią jos

15. ,
Greta manęs gulėjo gailės 

tingoji sesuo - akušeiė Z-nie 
nė. Atvykus mums į salą, dak 
tarė priėmė ją dirbti j ligoni 
nę, bet už perdrąsias kalbas ji 
buvo pavaryta, paskirta rąstų 
ir ledo kirsti. Moteris, persu 
gusi šiltine, dabar cingos kari 
kinama, gulėjo bejėgė. Tokio 
je būklėje ji ėmė raustis savo 
kišenėje ir, suradusi, davė man 
narkotikų. Nuo jų mano skaus 
mai kiek liovėsi.

Iš lėto slinko tamsios ir šal 
»os paros viena po kitos. Dabar 
niekas nebandė užkurti židi 
nio. Kas turėjo duonos plutą, 
apsiklojęs 
jeei dar pajėgė, 
šią tylą sujaukdav 
čių trejų metų dukrelės 
girdimas verkšlenimas, 
sienos

girdėjome mirštančio 
aimanavimus.

Iš priešais esančių narų pasi 
girsdavo ten gulėjusios jau 
nuolės, valstietės Daunienės 
dukters, vaitojimai. ji buvo 
persirgusi šiltine. Grįžusi ba 
rakan ir neradusi ant narų rno 
tinos ir broliuko ,ėjo jų jieš 
koti. Beeidama nušalo veidą, 
kuris dabar buvo nuklotas pūs 
lėmis.

|„Apkloliite mane, tetulės, 
apklokite, mielos tetulės ap 
klokite“ — maldaująs balsas 
sklido iš kampo kur gulėjo ne 
laimingoji. Ligonės vaitoji 
mas tęsėsi valandą - kitą. Nie 
kas nenuėjo jos apkloti. Kas 
gi būtų pajėgęs tai atlikti? Jos 
motina ir broliukas buvo ižo 
liatoriuje.

Šalia jos buvo Beveikiu šei 
mos vieta. Tėvas ir motina ad 
rė. Jų kūnai užuot kapinėse, 
gulėjo sniege. Vyresnysis ber 
niukas pabėgo į kitas palai 
pas. Mažosios mergaitės kita 
me kampe jau kelinta diena 
gulėjo mirusios. Aš galvojau, 
kad ten pat galėjo būti jų vy 
resniosios dukters vieta.

Šalia dviejų mergaičių ir 
motinos, gulėjo jau miręs Mo 
tekaičių šeimos tėvas. Viena 
tų mergaičių be pertraukos ty 
liai meldėsi. Petraičiai, tėvas 
su motina,

savo kūnais šildė
prisiglaudę trejų metų dakre 
lę. Argi galėjo tėvai savo vai 
ką palikti tokiame šaltyje ne 
šildę? Išlindęs iš guolio, būtų 
miręs. Ten ant narų dar gulė 
jo kelios visai silpnos mote 
rys.

Bandžiau pakilti. Reikėjo 
ką nors daryti, kad ir skau

aivą, ją graužė, 
Tik kartais
o Petrai

vos
Uz

ma

vė

vie

vėl

PASISAKO PROF. DR. ANTANAS SALYS
Ryšium su ka bin inko A. Salio 60 metų sukak 

tim, Draugas gavo i o pasisakymų Ijietuvių kalbos 
klausimais. Mums įdo mus jo pasisakymas apie lie 
tuvių kalbos reikšmę
Dr. A. Salys

— Lietuvių kalba, 
novi.škiausia iš visų 
indoeuropiečių kalbų, 
turi ir turės iarbingą 
gin<amojoje indoeuropiečių 
kalbotyroje. Tai supranta ir 
sovietai. Prieš porą metų Vii

rašo:
kaip se 
gyvųjų 

žinoma, 
vietą ly

pade 
Atė 

: žva

vais

jo

metų amžiaus J4

nešikai, suvyniojo 
antklodes ir ištrau 
patalpų sniego laip 

pro priemenės lubų

į 
iš

motina, didelė optimistė, vy 
kstant mums į šiaurę, laive siu 
vo iš sudėvėto šilkinio pann. 
šalo, kalbėdama ir mokydama 
dukterį: „Nemanyk Ameriko 
je elgtis taip, kaip įpratai kol 
choze begyvendama“.

Lengvai ir skubiai nešėjai 
išnešė Deveikos mergaičių la 
vonėlius į lavoninę. Atrodė, 
kad jos skubėjo pas savo 
vus į snieguotą kalniuką.

Ligoninėj dirbusi
vergė dantų gydytoja 

atnešė man kelis vitaminus 
kažkokio tepalo. Tepalą tik 
kiek vėliau galėjau naudoti 
nes dėl didelių skausmų ir 
šalčio negalėjau savo rankos 
pakelti. Gal vitaminai ir po 
ilsis kiek padėjo. Pradėjo sveik 
ti rudenį sužeistas pūliuojąs 
pirštas. Mėsos ir negydomos 
pačios dingo. Ranka atgavo 
normalią išvaizdą. Po dešim 
ties dienų rankas jau galėjau 
kilnoti iki alkūnių. Nors ke 
liai buvo sutinę, pečiai sustin 
gę, bet reikėjo eiti iš patalpų, 
imti virves ir pradėti darbą. 
Ilgesniam laikui neatleido iš 
darbo, nes buvo maža svet 
kų žmonių. Be to. neišėję į dar 
bą mėnesio pradžioje, gav.da 
vo nedirbančiojo kortelę, pa 
gal kurią buvo galima pirktis 
tik pusę dirbančiojo normos, 
už kurią dar reikėjo mokėti 
rubliais.

Bus daugiau.

tė

ir

ir ateitį.
niuje lankęsis sąjunginės moks 
lo akademijos atstovas yra pa 
reiškęs, kad dėl didelės ietu 
vių kalbos svarbos kalbotyrai, 
Vilnius turįs tapti pasauliniu 
baltistikos centru. Bet paša 
kymas palieka pasakymu. Ka 
da 1958 m. Maskvoje buvo 
ruošiamas tarptautinis slavistų 
kongresas, patyliukais kongre 
so pabaigai buvo suprojektuo 
ta nelaukta staigmena, baltis 
tų mokslinė konferencija Vii 
niuje. Maskvos net buvo nu 
statytas net skaičius, kiek kai 
bininkų turėjo būt pakviesta 
iš Maskvos į Vilnių. Bet pas 
kutiniu mekentu ta pati Mask 
va pasakė ne. Kodėl, žinoma, 
ga ima įvairiai spėlioti.

Kiekvieną lietuvį rūpina 
Lietuvos ir tuo pačiu lietuvių 
kalbos ateitis. Sovietinioi rėži 
mo tikslas yra sukurti naują 
sovietinį, rusiškai kalbantį žmo 
gų. To tikslo atkakliai siekia 
ma ir daug ko pasiekiama. 
Pvz., per paskutini Sov. S- 
gos gyventojų surašinėjimą, 
tam tikras gudų ir ukrainiečių 
skaičius savo gimtąja kalba 
jau nurodė rusų kalbą. Vienas 
mano kolega, Šią vasalą iankę 
sis Ukrainos sostinėje Kijeve, 
sakėsi gatvėse tęgirdėjęs tik 
rusų kalbą. Iš neseniai lankiu 
siu Lietuvą sužinome, kad Vii 
niuje irgi kiekviename žings 
nyje girdėti rusiškai kalbant 
Bet to daug mažiau Kaune. 
Tačiau taip kalba ne lietuviai, 
o atvykėliai iš ,,plačiosios lė 
vynės“. Juk ir Palanga vasa 
rą bent perpus rusiška. Bet 
turime atsiminti, kad mūsų 
jau toks likimas, jog istorijos 
būvyje negausūs Lietuvos 
miestai niekados grynai lietu 
viski nebuvo.

Kaip bebūtų, lietuviškumo, 
ar sakysite sąmoningo ar ne

VANCOUVER, B.C.
LIETUVIAI IŠKYLA SPORTU

24—25 dienomis Waterloo, 
Ont.

Kita būsima sporto žvaigž 
dė yra Bob Staniškis (16 me 
tų). Šis jaunuolis jau dabar 
yra atkreipęs kelių U. S. uni 
versitetų dėmesį dėl jo ypa 
tingų gabumų futbole. Bob 
Staniškis ir kitose sporto Šako 
se yra žadantis prospectas.

Sėkmės, Birute ir Bob!

Kultūriniame gyvenime Van 
couver’io lietuviai yra apsnū 
dę pilna to žodžio prasme. Iki 
šiol tas buvo dėka kelių lietu 
viškos kilmės sporto asmeny 
biū, kaip A. Stukas (B. C 
Lion įkūrėjas), Bob Pickel 
(žemiausias Kanados krepšt 
nio žaidėjas per paskutinę de 
kadą) ir Vir Krištopaitis (B. 
C. Lion futbolo žaidėjas).

Šiais metais jau ir mūsų 
jaunoji karta prasiskverbė į 
spaudos lapus. Birutė Maci 
jauskaitė (15 metų) ekspertų 
nuomone bus viena iš 
nių Kanados atstovų 
Olimpinėse žaidynėse 
metais. Birutė pradėjo 
tis lengvąją atletika 
šiais metais, tačiau 80 
su kliūtimis pirmose varžyoo 
se pasiekė 12.4. Nėra abejo 
nės, kad ši jauna lietuvaitė ine 
tų bėgyje bėgs žemiau 12 sek.

Birutė atstovauja B. C. s. 
m. Kanados jaunių žaidynėse, 
kurios įvyks rugpjūčio mėn.

CALL FOR 
CALVERT

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Wbbky.

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 whiskies 
aged in 20-year-old casks.

įskilęs 
Tokio

1564 
domė 
tiktai 

metrų

sąmoningo, atspara buvo ir pa 
liks kaimas. Taip tebėia ir da 
bar, nors senoji gyvena ir su 
darkyta kolchozų. Tarp ko ki 
ta buvo pastebėta, kad su so 
vietų sporto komandomis JA 
V atsilanką lietuvių sportiniu 
kai, bent daugumas, gana 
prastai rusiškai kalba. Tai, ži 
noma, džiugus reiškinys. Bet 
reikia manyti, kad pastaraisiais 
metais Lietuvos jaunimą bus 
žymiai daugiau rusiškai pralam 
dę. Mat 1954 m., po specia 
lauš Maskvos inspektoriaus 
Andruchovo atsilankymo Lie 
tuvoje, buvo griežtai įsakyta 
sustiprinti rusų kalbos moky 
mą. Įsakymu nustatyta net 
už kiek k aidų kokį pažymį ra 
syti ir kiek diktante tun būti 
žodžių. Pagaliau dabar jau ir 
lituanistai kandidatinių diser 
tacijų autoreferatus verčiami 
rašyti ir spausdinti rusiškai.

Gaila, užsieniuose lietuvių 
ir apskritai baltų kalbomis be 

sidominčių kalbininkų skai' 
čius ne didėja, bet mažėja. Iš 
mirus senąjai kartai (J- Geru 
lis, J. Mikkola, F. Spechtas, 
E. Fraenkelis, E. Hermannas, 
R. Trautmannas, H. Pederse 
nas, M. Niedermanas ir kt.) 
prieauglio labai maža. Pami 
nėtini čekas A. Erhartas, švei 
caras J. Loeheris, T. Buchic 
nė (dabar Lenkijoje), vokie 
tė G. Bense, iš amerikiečių, be 
jau minėto W. Schmalstiego, 
dar E. Hampas. Ateityje, ar 
šiaip ar taip, tikro įnašo lietu 
vių kalbotyrai reikia laukti iš 
pačių lietuvių ir būtent Lietu 
voje.

PADĖKOS
Padėka (Tabako augintojam)

Aš ir mano šeima reiškiam 
didelę padėką tabako auginto 
jam, lietuviškai susipratusiem 
mūsų tutiečiam, kurie prisidė 
jo prie taip gražiai suruošto 
mūsų sūnelio staigmenos ba 
liaus (shower). 

Ypatingai didelis ačiū kun. 
Dr. J. Gutauskui už gražius pa 
sakytus žodžius, linkėjimus ir 
atsilankymą. Taip pat ir tiem, 
kurie ruošė ir vadovavo, ka*p 
pon. Janušauskam, pon. Gri 
gam, pon. Dambrauskam, Jo 
nui ir Salei, taip pat ir pon. 
Mikėnam, J. A. Dambrauskam 
Cvirkam, Liutkam, Galdikam, 
Zadurskiam, Mažeikam, Onai 
čiam, Stfadomskiam, Kova 
cs, Tunylam, Langaičiam, Au 
.gusltinavičiam (jaun.). Vaši 
liūnam. Žiogam, Vidmantam, 
Vyt. Dambrauskui, Kazakevi 
čiūtei, Augustinavičiam, Ma 
Rakauskui 
čiam: 
liam,’ 
Pet. 
kam.

St. , Cathcrinie 
Juozui K. Grigam, Di 
Švežam, torontiečiam, 
Dambrauskam, čepon

Liucius Ida Ulbinai.

Pr. Bičkienė Chicagos• Sol.
Lyrinėje operoje dainuos de 
šimtyje spektaklių: spalio 15, 
20 ir 24 d. Borodino operoje 
„Kniaz Igor“, lapkričio 7, 9 
ir 12 d. Mozarto operoje .,Fi 
garo vestuvės“, lapkričio 17, 
2Į, 23 ir 26 d. Verdi „Rigo 
letto".

Įvairūs ;
DRAUDIMAI
Vacys Zižys 

Įstaigos VI 2-1427. 

Namų LA 3-1084.

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East
(kampas Sanguinet)

antras augštas

UN 1-6687

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS
PIRMOJI KOMUNIJA

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, LACHINE.

A. NORKELIŪNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidams ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 BELLAZZI-LAMY, INC I

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. &
r įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

M. MACIUKAS

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

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

REPAIRS
| 1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER. X
| Tel.: UN 1-6608 |
t LATVIŠKA ĮMONĖ I

S Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.
S Greitas patarnavimas. o
\ Prieinamos kainos. X

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
Montreal, P. Q. TeL: DO 6-3884. g
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Apie lietuvių namus bendrai
RAŠO INŽINIERIUS PETRAS LELIS

Besikuriant Kanados Lie 
tuvių Bendruomenei, kartu ki 
lo reikalas steigti didesnėse ko 
lonijose Lietuvių Namus, kur 
koncentruotųsi visas lietuvių 
Bendruomenės gyvenimas ir 
būtų užtikrintos patalpos lietu 
vių organizacijoms ir tautiniam 
veikimui.

Iš anksčiau Kanadoje tokio 
tipo Lietuvių Namų nebuvo 
išskyrus Kelis lietuviškus klu 
bus — Montrealyje, Winnipe 
ge ir rodos Delhi. Pirmutiniai 
Lietuvių bendruomenės namai 
buvo įsteigti Toronte 1952 ni. 
Vėlesni bandymai pastatyti 
Liet. Namus Montrealyje ir 
Delhi — nepavyko. Jau kelin 
ti metai didelėm pastangom ( 
renkami pinigai pastatyti 7 au 
tos Namus Hamiltone. Šiais 
jau buvo numatyta pradėti Ha 
miltono L. N. statybą, bet kaž 
kodėl ji dar nepradėta, nors 
vasara eina į galą.

Atsižvelgiant į mūsų bend 
ruomeninio gyvenimo pasikei 
tusią situaciją, man kilo min 
tis pasvarstyti klausimą bend 
rai, ar, dabartiniu metu, kai vi 
sur pastebimas mūsų veikimo 
silpnėjimas ir rezignacija, būtų 
racionalu statyti didelius Tau 
tos Namus, ir investuoti, mūsų 
etniniu mastu tokias didele., su 
mas pinigų į objektą su neaiš 
kia ateitim jo rentabilingumo 
ir išlaiymo atžvigiu. Kiek ži 
noma iš spaudos, supiojektuo 
ti Hamiltono Liet. Namai kai 
nuotų apie 250 — 300 tūkst. 
dolerių.

’Projektuojant tokius Tau 
tos Namus, neužtenka vado 
vautis vien patriotiniais jaus 
mais ir surinktu didesniu pra 
diniu kapitalu, bet reikia pri 
imti dėmesin visus sunkumas 
ir nepermaldaujamą tikrovę, 
kurie pasirodys vėliau kai na 
mai bus pastatyti ir pradėti 
naudoti, ypatingai jei statyba 
įvykdyta su didele skoia.

Reikia neužmiršti kad visuo 
meninius namus išlaikyti ir eks 
ploatuoti yra kur kas sunkiau, 
negu individualius namus ar 
kokį privatų biznį. Kolektyvi 
nių namų ar biznio valdymas, 
kai kasmet renkami nauji va! 
domieji organai, neturi paste 
vios ūkio linijos ir reikalingo 
lankstumo rentabilingumui iš 
laikyti.

Jei visuomeniniai namai bū 
tų statomi su iš anksto užtik 
rintu ir pastoviu būsimų paja 
mų šaltiniu, pav. pastovus lei 
dimas alui parduoti, bingo, 

bowling ir kt., kur platesnės 
žmonių masės galėtų naudo 
tis, tada didesnių namų išiai 
kymas gal ir apsimokėtų.

Statyti didelius Lietuvių 
Namus pasitikint, kad jie tai 
naua lietuviškiems reikalams 
ir bus visų lietuvių išlaikomi, 
būtų nerealus galvojimas.

Didesnės lietuvių koloni

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. OEce 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,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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 patriotines. 

jos, kurios turi įsigijusios Lie 
tuvių Namus, pav. Toronte, 
Bostone, Los Angeles, visur 
turi sunkumų su tų namų išiai 
kymu. Adelaidėje, nebaigus sta 
tybos, atsirado nenugalimi sun 
kūmai ir dėka J. Bačiūno pa 
stangų (Liet, širdies fondas) 
tų namų statyba gal bus užbaig 
ta.

Detroite gyvena dešimt kar 
tų daugiau lietuvių, negu Ha 
mitlone, bet ir ten turi sunku 
mų įsigyjant Liet. Namus, tik 
45 tūkst. dol. vertės..

Tokie pat sunkumai mus slė 
gia ir bendruomenėje ir organi 
zacijose ir bet kokiame bend 
rame darbe. Svarbiausia jų 
priežastis yra: kad mes lietu 
viai esame neskaitlingi, mūsų 
tautinio solidarumo ir vieningu 
mo pažymis yra daug žemesnis 
negu mūsų kaimynų, latvių, es 
tų, lenkų. Nūsų žmonės daugu 
moję, gal 80%, yra individua 
listai, ir nenori suprasti bendro 
darbo., tautinio vieningumo ir 
pasiaukojimo reikšmės. Šimtas 
organizacijų ir dešimtys formų 
paverčia mūsų bendruomenę j 
pasyvią, mažavertę masę. Mū 
sų tautiniame charakteiyjc .<uo 
senų laikų yra likusios žymės 
slaviško nihilizmo, išreikšto ru 
aišku žodžiu „nieČevo“.

Tas rusiškas įaugas visur mus 
žlugdė ir žlugdo ir atrodo ne 
greit jo atsikratysim. Mums rei 
kia ne plėstis ir kilti į dausas, 
bet trauktis į kamuoliukas ir 
kaip riebalų lašai plūduriuoti 
vandenyje, neprasiskiedžianl 
svetimu skystimu. Taigi mums 
nereikia vienų didelių I autos 
namų, kurių nepajėgsime islai 
kyti, bet mums reikia daugiau 
mažesnių tautinių židinių. Jų 
reikia Wellande, ir Ottawoj, ir 
St. Catharines, ir Vancouver y. 
ir kitur — kur tik pajėgtume 
išlaikyti.

Neseniai pastatyti Toionie 
puošnūs Liet. Vaikų namai jau 
naudojami svetimtaučių 80% 
(Dirva — Babrauskas). Jie ir 
gi buvo statomi su gražia idėja 
išaikyti lietuvybę. . .

Nejieškant toli pavyzdžių, 
parodysiu realų pavyzdį, kaip 
verčiasi prieš 10 metų įsigyti To 
ronto Lietuvių Namai.

1951 m. Toronto lietuvių 
tarpe buvo irgi didelis enluziaz 
mas įsigyti — Tautos Namus, 
bet kai 1952 m. namai buvo jsi 
gyti, tas entuziazmas grei* pra 
ėjo. Namai buvo nupirkti už $ 
45,000, įmokėjus $15,000. Li 
kusi skola $30,000, visą dešimt 
meti L. N. spaudė ir jie negalė 
jo iki Šiol atsitiesti. Be skolos, 
T. L. N. yra apdėti dideliais 
mokesčiais, nežiūrint, kad čar 
teris duotas non-profit pagrin 
du. Pav., šiais meta:s reikia mo 
keti real tax $2,000, Business 
tax $440, procentai už paoko 
lą $1000. Be to tarnautojams 
algos $5500. kuras, šviesa, ga 
zas, remontas r kit. išl., nekal 
bant apie pagrindinės skolos 
mokėjimą, kas met reikia išmo 
keti apie $1000 dol. Galima su 
prasti, kad tiems namams .Šsi 
versti yra nelengva.

Praeitais metais padėtis kiek 
pasunkėjo, kad nebuvo iš ko iš 
mokėti kasmetinį skolos dalį, 
1500 dol., ir tik šėrų ii alyvos

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams : 

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

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 mia.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

Papildomai uždirbkite 
bent po 100 dol. per savaitę 

atliekamu laiku.

Laisvu laiku atstovaukite mūsų Bendrovei. Mes esame viena 
pačių didžiausių ir seniausių SIUNTINIŲ firmų pasaulyje. 
Mes siunčiame geriausias prekes pigiausiomis kainomis. 
Pasidaryti mūsų atstovu NEREIKIA JOKIŲ YPATINGŲ 
KVALIFIKACIJŲ. Tą darbą gali atlikti bet kuris dirban
tysis vyras, moteris, studentas ar pensininkas. Patikrinda
mi paslaptį, siūlome taip pat parašyti mums ir VISIEMS 
KI I Ų FIRMŲ ATSTOVAMS, nes su mumis galite pajėgti 
daugiau uždirbti, negu su kitomis firmomis. Dėl smulkesnių 
žinių ir sąlygų prašau rašyti tuojau šio laikraščio Adminis 
tracijai: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St., LaSalle, 

Montreal 32, P. Q., Canada.

Naujai gautame žiemos oiim 
piados biuletenyje pranešama, 
kad 1964 m. žaidynėse inns 
brucke bus akredituota 900 žur 
nalistų iš viso pasaulio, (į sąra 
šą įtrauktas ir šio sk. vedėjas) 
patalpinant didesnę jų dalį nau 
jai pastatytam bendrabutyje. 
Taip pat rengėjai numatę neke! 
ti biletų kainos, kad kuo dau 
giausia sporto entuziastų gale 
tų žaidynes aplankyti. Ir taip 
pav. j pašliužių (šuolių, estą.c 
tęs, slalomo ir pan.) rungtis, bi

vajus padėjo tą skolą sumokėti.
Šiais metais padėtis nėra 

lengvesnė, nes apie 1000 dol. 
išleista įvairiems pagerini 
mams, be kurių negalima ta 
cionaliai namus eksploatuoti. 
Be papildomų pajamų is ša 
lies, T. L. Namai neišsilaikys. 
Bet tie namai yra ribai gero 
je vietoje — fronto pėdos kai 
na $1000. Namų vertė padidė 
jo iki $70,000. Nežiūrint didc 
lių sunkumų, tuos namus rei 
kia žūt būt išaikyti.

Grįžtant prie Hamiltono L. 
Namų statybos, reikia neuž 
miršti, kad ten esantis notas 
ir entuziazmas pastatyti Tau 
tos Namus, daugiausia remia 
si vieno žmogaus energija ir 
realiu darbu. Pasikeitus sąiy 
goms ar pasitraukus tam asme 
niui, gali pasikeisti 
O kas tada?

Galima visaip 
svarstyti, karštai 
tam ir specialistų.

visi planai.

iš

projektuoti, 
kalbėti — 
žinoma, ne 

trūksta, bet jų greit pritrūksta 
kai reikia dirbti realų darbą, 
ir kai atsiranda sunkumų. Pu 
gal Kanados lietuvių kolonijų 
disokaciją ir prisilaikant visuo 
meniškai ūkinės logikos, Ha 
mitlone nereikia statyti $300, 
000 vertės Tautos Namų su 
didele paskola, bet reikia sta 
tyti daug mažesnės vertės i< 
apimties namas, max, iki $100 
tūkst. vertės, ir be jokios pa 
skolos, arba bent su visai ne 
didele paskola. Jei Tcronlc 
6000 lietuvių sunkiai pakelia 
$30.000 L. N. skolą, tai kaip 
gali Hamiltono 1500 lietuvių 
pakelti $200,000 skolą? Tai 
realus susimąstymas.

Gerai, kad Hamiltono I.. 
N. statyba atidėta ir yra pa 
kankamai laiko planus per 
svarstyti ir perdirbti į mažės 
nį ir pakeliamą objektą.

Inž. P. Lelis.

Filmų menas
ROTA KILMONYTĖ EKRANE

Nepasisekė pamatyti jos 3 
seržantų filme. Jis čia trumpai 
ėjo. Gal po kurio laiko vėl pa 
sirodys kuriame ners kino te 
atre.

Vis dėlto lietuvaitę mie’a 
pamatyti ekrane. Tokia proga 
pasitaikė. Tai buvo grynai 
amerikoniškas filmas, kuriame 
vaizduojamas likimo atvejis: 
jeigu gyvenime padarai Ką 
bloga, tai likimas visvien at 
keršija.

Rūtai Kilmonytei-Lee tame 
filme teko vedamoji moters 
rolė. Nesudėtinga rolė, bet ji 
gerai ją išpildė, ji buvo įtiki 
nanti, tikra. Gražiaii it atrodė, 
gražiai ir vaidino. Tas rodo, 
kad ji turi gerų aktorės dao 
menų. Malonu šita konstatuo 
ti.

EKRANE
Šį filmą paėmė Sinerama. 

Ir ji rodo labai dideliu pasisc 
kimu. Filmas to ir veltas.

Du broliai Grimai, Jokūbas 
ir Vilhelmas, iš tikrųjų buvo 
mokslininkai kalbininkai, pa 
dėję pagrindus vokiečių kalbo 
tyrai ir tautosakos bei mitolu 
gijos tyrinėjimams. Abu d’ru 
darni didelėje draugystėje, jie 
išleido eilę svarbių veikalų.

Tai, kas buvo pagrindu fil 
mui, yra jų išleistieji vokiečių 
pasakų rinkiniai, — Kinder 
und Hausmerchen, — rinai 
niai, kurių žinoma, tiktai mz 
ža dalis filmui panaudota — 
3—4 pasakos.

antras rutulio stūmime A. Va 
ranauskas — 17,92 m n po i! 
gesnės ligos pasirodęs buv. S. 
S-gos meisteris Jonas Pipynė, 
atbėgęs 1500 m trečiuoju n .ie 
blogu laiku—3 mm. 44,8. Taip 
pat, po ilgesnės pertraukos pa 
sirodė buv. pasaulio rr.eistere 
Birutė Kalėdienė, numesdama 
jietį 48,81 m kas jai ii suteikė 
penktą vietą pirmenybėse.

Paaiškėjo ir A. Vaupšo ne 
dalyvavimas rungtynėse prieš 
JAV. Pasirodo, lietuvis pattm 
pė raumenį,, tad ir šį Kartą jis 
iššoko tik 7,45 m (jo rekordas 
7,75 m) užimdamas ketvirtą vie 
tą. Nežiūrint to, A. Sėaupšas 
įtrauktas į SS-gos i-tiuę, Etilo 
pos lengvosios atletikos pmne 
nybėms Belgrade.

NAUJUS LIETUVOS 
REKONDUS

pirmenybėse Maskvoje atsiekė 
du ilgų nuotolių bėgikai - 10 km 
J. Ivanauskas nubėgo per 29 
min. 39 sek. ir K. Orentas 3 km 
su kliūtim sukorė per 8 min. 
45,6 sek. Gaila, kad SS-gos pir 
menybėse nedalyvavo Aldona 
Stančiūtė, kuri tuo pat metu, 
Chersone SS-gos profsąjungų 
pirmenybėse, jieties metime lai 
mėjo pirmą vietą, numesdama 
įrankį 53,41 m. Ši pasekmė S. 
S-gos pirmenybėse, jaunio Kau 
no medicinos studentei, suteik 
tų sidabro medalį.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Pabaltijo vaikų futbolo 

meisterio vardą laimėjo lietu 
viukai — Kauno A. Mickevi 
čiaus vardo vidurinė mokykla.

— Rygoje pasibaigė SS-gos 

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

ŽIEMOS OLIMPIADA
lėtų kaina svyruoja tarp 30 — 
100 austriškų šilingų (tarp 1 — 
4 dol.).

Rengėjai, taip pat buvo pa 
kvietę viebučių, restoranų ir kt. 
pramoginių vietų savininxus j 
bendrą pasitarimą, prašydami 
palikti žiemes olimpiados laiko 
tarpiui tas pačias kainas kam 
bariams, maistui, gėrimams ir 
tt., kokios yra nustatytos savi 
ninku dabartiniu metu.

Savininkai pažadėjo kainas 
,,užšaldyti".

Apie austrų pasiruošimą žie 
mos olimpiadai, šio sk. vedėjas 
parašys plačiau lapkričio mėn. 
lankydamas Innsbruko m

LIETUVOS
Sovietų Sąjungos moterų 

krepšinio pirmenybės pasibai 
gė. Mūsų atstovės pasirodė ge 
riau už vyrus, užimdamos penk 
tą vietą po Rygos, L.eningiądo, 
Maskvos SIM, Maskvos Dina 
mo. Be abejo, geras lietuvaičių 
žadimas atsiliepė į SS-gos nn 
kt ries sudarymą, įtraukiant į 
jc; sąstatą lietuvaitę (jau ma 
tylą JAV) Jūratę Daktaraitę, o 
Lietuvos rinktinei ,,suteikiant 
garię sužaisti draugiškas lung 
ty ies su Sov. S-gos rinktine 
Maskvoje rugsėjo 15—17 dd. 
pr’eš išvykstant į Europos mo 
teių pirmenybes Prancūzijon. 
Visos SS-gos moterų rinktinės 
treneriu ir šiemet paskirtas lie 
tuvis Stp. Butautas.

Tikrumoj, Lietuvos sportinio 
i,j venimo apžvalgą, turėjau 
į įdėti nuo. . . kosmonautų, ka 
aangi vilniškio „Sporto“ pu 
mieji du puslapiai yra užpildy 
ti žiniomis ir sveikinimais Popo 
vičiui ir Nikolajevui, nuotrau 
komis ir tt. Nereikia tad stebė 
tis, kad SS-gos lengvosios atle 
tikos pirmenybės nukeltos j to 
limesnį ekraną juo labjau, kad 
lietuviai jose nelaimėjo ne vie 
no meisterio vardo.

Tiesa, pirmųjų trijų vietų tar 
pe, randami ir keli lietuviai: 
kaip ir pereitais metais taip ir 
Šiemet, trečias disko metime bu

Vytautas Jaras — 54,27 n», moksleivių rankinio pirmenyvo

AMoNG HR.yną H MM 
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THt M FEA0H CBC-TV NETWORK 
WIU.TEUCMT6AMK BETWEEN 
TEAM4 af the us. nntiomu.
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Gera proga futbolo mėgėjams 14-ka sekmadienių paeiliui bus perduodama per CBC-TV.
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Brolių Grimų pasakos lak 
tinai yra liaudies pasakos, jų 
surinktos iš žmonių ii tikta, 
jų. daugiausia Vilhelmo sura 
šytos. Žinoma, užrašant paša 
kas, užrašytojas gali daug sa 
vo įnešti. Ypač gi svarbu ge 
ras stilius, kuriuo kaip tiktai 
pasižymėję brolis Vilhelmas, 
kai brolis Jokūbas daugiau bu 
vo linkęs į mokslinį darbą. Jis 
parašė svarbų veikalą api'* mi 
tologija.

Golįlv^yn-Mayer firma iš 
kelių pasakų padarė labai jspū 
dingą filmą. Įdomu, kad vieną 
brolį vaidina Bačkus, lietuvis. 
Sako, jis neprisipažįstąs lietu 
viu ir save vadinąs „Bakkus“. 
Kaip jis save bevadintų, jis 
tipingas lietuvis bernelis, tai 
ne maž neabejotina.

Filmas padarytas visu pa 
sakišku visumu. Yra tiesiog 
nuostabių scenų. Kad ir žino 
me, jog dabartinė fotografija 
gali daryti visokius nuosta 
bius triukus. Bet kai kurios 
scenos tiek nuostabios, kad ne 
sinori tikėti, jog tai padaryta 
panaudojant triukus.

Nepaprastai graži pa i 
Karalaitės su puikia ba.^io 
scena. Kalėdinėj pasakoj be 
galo išmislingai padaiyti gno 
mai, Slibino pasakoje shbi 
nas pagamintas dideliu tekni 
kiniu išraslingumu.

Filmas tikrai atkuria paša 
kų fantaziją. Be to labai gera 
muzika. Filmas gyvas ir la 
bai įdomiai žiūrimas. J. K.

bės. Mūsų berniukai ii mergai 
tės užėmė trečias vietas.

— Lietuvos moterų šachma 
tų pirmenybėse pirmauja Mo 
rozova prieš Kaušilaitę ir Epš 
teinaitę.

IŠ VISUR

— V. Vokietijos futbolo p’i 
menybės pradėtos pereitą savai 
tf, neatnešė didelių staigmenų: 
gerai pažįstamos Augsburgo 
lietuviams komandos — BC lai 
mėjo prieš Hofą 2:1, o Schwa 
ben sužaidė lygiomis pries Fu 
erthą — 1:1. .

— Pasaulio sunkaus svorio 
rungtynėms rugsėjo 25 d. Čika 
goję, ruošiasi abu varžovai — 
dabartinis meisteris F. Palte:so 
nas ir S. Pistonas. Abu Įrengė 
treniravimo stovyglas, kurias 
lankydami laikraščių korespon 
dentai, jau dabar „varo" pla 
čią propagandą. Lažybų mėgė 
jai numato Listono laimėjimą, 
priimdami pinigus 8.5 santy 
kiu.

— Amerikonas J. Beate at 
siekė naują savo tautos rekor 
dą, nubėgės 1500 m per 3 min. 
39,4 sek. Lietuvos rekordas pri 
klauso J. Pipynei ir yra 3 min. 
41,1 sek.

— V. Vokietijos augšt-isios 
futbolo lygos Schwarz-Weiss 
Essen komanda Rygoje sužai 
dė su vietos Daugava lygiomis 
— 3:3. Vilniaus Žalgirio ir lat 
vių komandos lygis yra vieno 
das, tad reiktų tikėtis, kad ir 
lietuviai sužaistų su vokiečiais 
panašiu santykiu. Be to, iš v > 
kiečių atsilankymo, galima 
spręsti apie dabartinį Lietuvos 
ir Latvijos futbolo lygį.



liti. VftTil.—Nr. I*(MM N f ft ft i K fc A V U S ii A t I £ F u V A _______ . f

HAMlftLTOlV
LIET NAMU DELTA KINO OPERAVIMĄ PERIMA 

VALDYBA

SUDBURY, Ont
MIRĖ GERAS TAUTIETIS

Be knygos nėra kultūros

Paskutiniuosius 2 m. LN Del 
ta kinas buvo išnuomotas už $ 
550 mėnesiui. Šį mėnesį jo nuo 
minmkas paprašė sumažinti 
nuomą. Nesant galimybės su 
šaukti greitu laiku v-bos posė 
dį, v-bos p-kui pačiam reikėjo 
daryti sprendimą. Priimam di 
aesin, kad kino nuoma nėra 

augšta, minėtas prašymas buvo 
nepatenkintas, ir LN v-bas nuo 
rugsėjo 3 d. kino Delta opera 
vimą pradeda pati. Buvęs jo 
nuomininkas F. Broadiey už 
$75 savaitei sutiko leisti filmus, 
užsakinėti juos ir rūpintis rėkia 
ma. Kino vedėjo pareigas be 
atlyginimo, iki LN V-ba nenu 
spręs kitaip, perėmė St. Bak 
šys.

Pradedant patiems vesti ca 
vąjį kiną, aš kreipiuosi į LN na 
rius ir visus lietuvius, prašyda 
mas efektyvios paramos. Pir 
mąją savaitę, rugsėjo 3—8 dd. 
pradedame labai giažiais spal 
votais filmais „Atlantis the 

.ost Continent“ su Anthony 
Hall ir „Merdy Andrew“ su 
Danny Kaye ir Pier Angeli. 
Abu filmai plačiaekraniniai ir 
užsitęsia 3 vai. 10 min. Pirma 
sis vaizduoja Atlanto žemyno, 
kur dabar tyvuliuoja vandeny 
nas, paskendimą, o antrasis yra 
muzikalinis ir nuotaikingas po 
puliariomis meliodijomis, cirko 
vaizdais ir lengvu humoru, įdo 
mūs ir vaikams ir jaunimui ir 
vyresniems, seansų pradžia kas 
dien 6 v. 30 min. ir 8 v. v. V- 
bai būtų didelė parama, jei lie 
tuviai, ypač pirmąją atidarymo 
savaitę, pradedant ateinančiu 
pirmadieniu, kasdien atsilanky 
tų bent po šimtą asmenų. Įėji 
mas suaugusiems 75. Ct., o vai 
kams 25 ct.

Šį kartą labai prašau priimti 
kvietimą tokiu atidumu, lyg bū 
tumėm kviečiami į šeimyninį ba 
lių. Sutelktinėmis jėgomis mes 
greičiau ir daugiau sukeikime 
lėšų būsimiems Tautos Na 
mams Hamiltone.

Iš anksto visiems atsiiankiu 
siems į LN kino operavimo ati 
darymą V-bos ir savo vardu 
nuoširdžiausiai dėkoju!

St. Bakšys.
LN V-bos p-kas.

AUKŲ UŽ LN METRAŠTI 
rup. 17—24 savaitėje gauta $ 
10, o iš viso $218,69. Nuoširdi 
padėka vilniečiui Alf. Pivoiiū 
nui iš Port Colborne, prisiuntu 
šiam $2 už Metraštj ir $50 LN 
šėrui.

Po 1 dol. prisiuntė: A. Ge! 
žinis, M. Jonikas, St. Kačins 
kas, Pr. Kalvaitis, Zig. Kalvai 
tis, A. Obcarskis, St. Raupėnas 
r V. Šergalis. Ačiū!

VAJUS TAUTOS NAMAMS 
71-oje savaitėje davė $800 ir 
pasiekė $79,700. Vikt. Nemūra 
ir jo žmona iš Eden, Ont. įsto 
jo nariais su $500; hamiltonie 
tė E. Kudabienė su X Įsijungė 
į didįjį liet, darbą taipgi su $ 
100 kiekviena ir $100 įnešė 
Delta kino operatorius F. Bio 
adley. Visiems nuoširdus ačiū!

Ypatinga padėka V. Nemū 
rai, kuris, paprašytas St. Bakšio 
Šimtinės, pats pasiūlė penkias.

NOTARAS
XNTANAS LIUDŽIUS, 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 palys: 

Įstaigos: JA 7-5575; 
namų — FU 3-892o.
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I
 TAUPYK IR SKOLINKIS ;;

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. ! !

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. ; ;

Pilnas čekių patarnavimas. ; ;

Darbo dienos: Į ’

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

Gili padėka Zig. Jakutaičiui, 
važinėjusiam LN reikalais su 
St. Bakšiu po Tillsonburgo apy 
linkės ir nepaėmusiam atlygini 
mo.

IŠ vienos didelės Toronto ad 
vokatų įstaigos gautas pasiūly 
mas raštu gauti naujiems Liet. 
Namams $250.000 morgyčms 
iš 7%. Pasiūlymas LN v-bos 
bus svarstomas rugp. 31 d. po 
sėdyje.

NAUJĄ NEKILN. TURTO 
pirkimo - pardavimo įstaigą 
atidarė J. Valevičius 1951 Main 
St. E. Tai yra antras pastatas į 
vakarus nuo dabartinių Liet, 
namų. J. Valevičius maloniai 
kviečia visus lietuvius, norinčius 
pirkti ar parduoti namus, ūkius 
bei sklypus, aplankyti jo įstai 
gą ir įsitikinti sąžiningu, greitu 
ir veiksmingu jo įstaigos patar 
navimu. Linkime J. Valevičiui 
jo naujame versle vietos atžvil 
giu, bet sename patyrimu, ge 
riausio pasisekimo!

Sk. St.
SKAUTŲ VIENETAI, 

dalyvavę vasaros stovykloj La 
Sallette, Ont., prašomi pa 
reikšti savo ni>w#ionę dėl bu 
vusios stovyklos. Kadangi sto 
vyklavietė yra Hamikono rė 
mėjų žinioje ir jos Įrengimas 
pagal įstatymo reikalavimus 
buvo atliktas daugumoje ha 
miltoniečių, tai yra pageidavi 
mas tuo reikalu skautiškos nuo 
monės. Skautų rėmėjams ne 
sant skautais, tačiau norint pa 
dėti, prašome s-tų vardu, g.i 
pažindinusiųl su šių metų sto 
vykia, spaudoje, ar asmenis 
kai rašant V. Pašiliui (50 Pair 
holt Rd., Hamilton, Ont.), 
išdėstyti savo mintis. Kaip 
šiais metais stovykla praėjo’ 
Koki trūkumai buvo? Kas dar 
galima būtų padaryti, kad sto 
vyklavimas būtų galimai dau 
giau patrauklesnis. Mums, ste 
bėjusiems stovyklos gyvenimą 
gavosi labai geras įspūdis. Ant 
roj stovyklavimo savaitėj, jautė 
si daug didesnis lietuvių kalbos 
vartojimas, negu pradžioj. 1 ai 
jau didelis pliusas. Pasiruoši 
mai įžodžiams, bei laipsniams, 
stovykloje praeinama daug 
greičiau, negu žiemos sueigose, 
kurių visgi būna ne taip daug.

Vieno ko pasigendani stovyk 
lautojų tarpe, tai rikiuotės tvar 
kos, ypač berniukų tarpe. *y 
giuojant uniformuotiems, labai 
liūdnai atrodo susikūprinę „vy 
rai“. Tas galima būtų iŠ skau 
tiškos šeimos pašalinti. Ar žie 
mos sueigose, ar tai stovyklau 
jant, tam reikalui reikėtų dau 
giau dėmesio. Mums atrodo 
kad kuo ilgesnis stovyklavimo 
laikas, tuo daugiau naudos. 
Kaip atrodo šis reikalas Jums, 
skautų vadovai?

V. P.

PADĖKOS
Brangiam vyrui ir tėVui A f 

A Juozui Giedraičiui mirus, už 
gausias užuojautas, užprašytas 
Šv. Mišias ir gėles nuoširdžiai 
dėkojame.

Ypatinga padėka kun. Dr. 
J. Gutauskui, kun. Dr. J. Tada 
rauskui, kun. Ažubaliui, Dr. O 
Valaitienei, p. K. Kvedarui, p. 
Zabulioniui, K. L. B. Krašto 
Valdybos Pirmininkui, Ramovė 
nams iš St. Cath. ir visiems Ka 
puošė atsisveikinimo žodį tarų 
siems. Dėkojame visiems daly 
vavusiems gedulingose pamal 
dose ir palydėjusiems i Amžino 
Poilsio vietą.

Padėką reiškiame visiems

Kelių savaičių laikotarpyje, 
mūsų kolonija neteko dviejų ge 
rų tautiečių. Anksčiau nusken 
do Pranas Brauklys, o dabar po 
trumpos, bet sunkios ligos, To 
ronto General lioninėje, neat 
laikęs operacijos, mirė Jonas 
Mikaliūnas, palaidotas Toronto 
Šv. Jono parapijos lietuvių ka 
pinėse.

Velionis yra gimęs gražiąja 
me Zarasų krašte, buvo geras 
ir susipratęs lietuvis. Būdamas 
tremtoje labai ilgėjosi tėvynės, 
taip pat kiekvieną lietuvišką 
reikalą rėmė piniginėmis auko 
mis, darbu ir kt., uoliai dalyva 
vo tautiniuose reikaluose Pali 
ko mylimą žmoną, kuri gyve 
na Garsono mst., ir brolį Anta 
ną USA. Jonai, tebūnie Tau 
lengva Kanados žemelė.

NL. red. nuoširdžiai užjaučia 
gero nario netekusią KL Bend 
ruomenę, šeimą ir artimuosius.

TAUTOS ŠVENTĖ IR 
MAIRONIO MINĖJIMAS 
įvyks rugsėjo mėn. 8 J., šešta 
dienį, Ukrainiečių saleje, 130 
Frood Road, pradžia 6.30 v. 
vakaro. Minėjimo prugtama:

KIEK DABAR VILNIUJE YRA ŽYDŲ TAUTYBES 
GYVENTOJŲ.

Tuo klausimu lenkų savair 
raštis „Gwiazda Polarna“ nr. 
54 įsidėjo nedidelį straipsni 
nusiskundžiant, kad Lbai san 
ku yra gauti iš Vilniaus pilną 
vaizdą apie šių dienų gyven 
tojus. Tik kaž kokiu būdu at 
silankius Vilniuje, korespon 
dentui New; York Time — 
Theodore Shabad teko suži 
noti apie žydų tautybės gyven 
tojus. Jis rašo, kad Vilnius vi 
są šimtmetį buvo rytų Euro 
pos žydų kultūros svarbiau 
siu punktu. Prieš antrąjį ka 
rą Vilniuje gyveno 80 tūks 
tančių, 40% visų gyventojų. 
Karo metu Vokiečiams naiki 
nant beliko tik apie tūks.an 
tis. Dabar persikėlus daugu 
mai iš Lietuvos ir Sov. Rusi 
jos susidaro 14 tūkstančių. 
Neturi jie nė vienos hebrajiš 
kos mokyklos nei jiddiš kai 
boję leidžiamo laikraščio. 1 u 
ri tenkintis Maskvoje leidžia 
mu savaitraščiu „Soviecka Oi 
čyzna“.

* Tuo reikalu koresponden 
tas turėjo pasikalbėjimą su 
liet. Komunistų partijos n? 
riu — Tiesos ledaktorium G. 
Zimanu, irgi žydų tautybės, 
ir jis pareiškė, kad jiddiš kai 
bą dabar supranta tik 21% 
gyventojų ir labai maža dalis 
yra linkusios prie savo seno 
sios kultūros. Diduma yra iš 
kilę į augštas vietas ir y,a tuo 
patenkinti, o taipgi jų no'-as 
yra kuogreičiausiai užbaigti sa 
vo izoliaciją ir pasilikti tik 
vienoje ir bendroje sovietų 
šeimoje. G. Zimanas pnsipa 
žino, kad Vilniuje yra sunku 
mų dėl nedatėkliaus butų ir 
dėl augštų apsirengimui kai 
nų.

Turbūt, nė viena kitataučių 
spauda taip neseka žinių iš 
mūsų sostinės ar net visos oku 
puotos Lietuvos kaip lenkų 
spauda. Mažiausias rr.irktelėji 
mas neapseina nepastebėtas. 
Tik, gaila, dažniausiai yra už 
mauta ant savo kurpalio su it 
kraipytais komentarais. Štai, 
kad ir šiame straipsnelyje pra 
siskverbia lenkiškasis savotiš 
kūmas. Minint Vilnįaus pra 
eitį, yra pasakyta, kad Vilnius 
šiaurės kresų Lenkijos sosti 
nė. Išeina, Lietuvą tai Lenki 

bet kuo prisidėjusiems mūsų 
sunkioje valandoje.

Giedraičių šeima. 
* * *

Nuoširdžiai dėkojame sesei- 
-švogerkai Barborai ir švoge 
riui Alfonsui Šimonėliams, už 
suruoštas mums išleistuves, ku 
riose dalyvavo daug artimų 
prietelių ir bičiulių.

Nuoširdus ačiū šeimimn 
kėms už taip gardžiai paruoštus 
valgius. Daug kartų ačiū vi 
siems dirbusiems bei prisidėjo 
siems prie taip gražių išleistu 
vių. Ir visiems, visiems už gra 
žius atsisveikinimo žodžius 
ačiū, ačiū.

Gricių šeima. 

trumpa paskaita; meninę da 
lį išpildys „Tumo - Vaižgan 
to’’ šeštadieninė mokykla 
Veiks įvairus turtingas bufe 
tas, gros gera muzika. Visus 
maloniai kviečiame dalyvauti
ir atsivesti draugų.

Be to pranešame, kad Emi 
gracijos ministerijos Council 
of Friendship skyriaus reika 
lavimu lietuvių atstovu sutiko 
būti ir pakviestas Jonas Luk 
šys.

KLB Sudburio Apylinkės 
Valdyba.

• Jonas Blužas, atidarė krau 
tuvę (Larys Confectionary), 
Borgia St., prieš miesto tur 
gų. Pažadėjo parūpinti iš To 
ronto, lietuviams mėgstamos, 
juodos duonos. Biznis sekasi 
gerai. Kviečia lietuvius apsi 
lankyti. Tad savi pas savus.
• Broniaus Dūdos, Petro Gur 
klio ir Broniaus Augustino gra 
ži vasarvietė Manitoulin Is 
land, šią vasarą susilaukė 
daug vasarotojų iš USA, Sud 
būrio ir kt. Iš Montrealio atos 
togas praleido Vanda Ketur 
kienė, Domas Gurklys ir dar 
laukia daugiau atvykstant.

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bej 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.

jos šiaurės kresai, o Vilnios 
ne Lietuvos, bet Lenkijos kre 
sų sostinė. .

Ar tai ne imperialistinė ten 
dencija, kuria lenkiškoji spau 
da peni savo skaitytojus.

J. Kovas.
” KAUNO POLITECHNI

KOS INSTITUTO 
akademinis choras išvyko tri 
jų savaičių koncertinei kolio 
nei į Sovietų Sąjungą. Trum 
pai apsistoję Maskvoje, kau 
.niečląi, . azerbeidžaniečių pa 
kviesti, koncertavo Baku 
miesto studentams ir šiaip gy 
ventojams. Be to, vyko į Juo 
dosios jūros pakrantes ir su 
koncertais aplankė Soči, Jai 
tą ir kitas vietoves. Be keleto 
lietuviškų dainų (repertuaras 
papildytas viena nauja daina, 
pagal Biliūną), choras numa 
tė išpildyti dainas gruzinų, 
azerbeidžanų, ukrainų ir kitų 
tautų kalbomis, be to, ištrau 
kas iš operų ir kt.

NAUJI LEIDINIAI
BIRŽELIO MĖNESĮ

Valst. grožinės literatūros 
leidyklos gamybinio sk. virši 
mnkas P. Klimavičius pasikal 
bėjime su Vilniaus radijo atsto 
vu pasisakė, kad birželio m. 
Lietuvos knygynuose pasiro 
dys „svarbus leidinys — tai 
Lenino, Ždanovo, Chruščiovo 
ir kitų partijos, vyriausybes 
darbuotojų straipsnių rinkinys 
„Literatūra ir menas kovoje 
dėl komunizmo“. Lietuvos 
skaitytojams bus brukama n 
kita, prancūzų komunsto va 
dovo, Maurice Thorez knyga 
„Liaudies sūnus“ — tai bū 
siąs pasakojimas apie Prancū 
zijos KP veiklą. Iš oiiginalio 
stos literatūros leidinių p<mi 
nėti Pranskaus - Žalionio kriti 
kos straipsnių rinkinys „Arti 
mieji toliai“, Jankausko romą 
nas „Vidury didelio lauko“, 
V. Vakilaienėe eilėraščių nn 
kinys. Bus išleisti ir jaunųjų 
poečių, Vitos Žilinskaitės ir 
/Vidutės Vaičiūnaitės eilėraš 
čiai. Muzikos mėgėjams jau 
pasirodė Gįrbulskioi estradi 
nių dainų rinkiniai „Žvaigždė 
tą naktį” ir „Sningant“, be to, 
Laurušo chorinijų dainų ga: 
dos.

Gegužės mėn. pabaigoje 
Lietuvoje Išleistas K. Inčiū 
ros poezijos rinkinys „Prie 
Kauno Manų" (292 psi.). Ja 
me yra stambi draminė poe 
ma „Mūšis prie Nemuno“, ap 
dainuojanti Kauno marias ir 
hidroelektrinę, kurią garbinti 
įpareigoti ir rašytojai ir drain, i 
turgai ir filmininkai. Dar In 
čiūros knygoje paskelbta jo 
įvairiais metais rašyti eilėraš 
čiai. E.

— Po dviejų futbolo rungtv 
nių, Kanados rytuose pirmauja 
Hamiltonas, o vakaruose Ed 
montonas.

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

revoliuciją. .............................................................................. $c 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
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA I KALNUS. $5.00 
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
Šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS..........................1.00
F. E. Sillanpaa. S1LIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S'iORIES..............................5.00
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 ....................................  4.06
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................ $ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $3.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI .................................$1.50
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...............................$ 1.4ij
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

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
dykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

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

NIMAI .................................................................................3.00
vlokyklai 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
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE. ........................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................... $3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIU ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. 100
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS....................$2.50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas........................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .......................................................... $ 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 
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.........................................$5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS......................$2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ...... ..........................................$300
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias...................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS........................$ 3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI.......................... $2.00
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
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. Gliaudą. ORA PRO NOBIS.........................................$4 00
V. Beliajus. THE EVENING SONG.............................. $3.00
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS...................................$1.50
I. Joerg. LAIMĖS JIEŠKOTOJAI..................................$1.50
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................$2.00
S. Pranckūnas. RIEDMENYS RIEDA PERGALEI. $2.50 
S. Zobarskas. THE MAKEN OF GODS..................... $3.00
A. Baronas. VIENIŠI MEDŽIAI, romanas................... $1.50
J. Gliaudą. IKARO SONATA......................................... $1.50
P. Andriušis. DAINA IŠ ANTRO GALO.........................$1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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TIMO IR TOBULINIMO DARBAI TĘSIAMI
Priestatas jau visai baigiamas.

Praėjusiame NL nr-je sumi 
nėtoji talka dirbo visą savaimę. 
Priestatas jau beveik baigtas. 
Jis dabar baigiamas tvarkyti 
viduje. Jau dalis daiktų į jį per 
kelta.

Šią savaitę yra nusistatyta 
persikelti, kas galima, į pnesta 
tą, o rūsio grindis išlieti cemen 
tu, kad galima būtų ant jų sta 
tyti naują mažiną.

Dėkodami visiems taikinin 
kams, aukojantiems šiai NL tai 
kai savo jėgas, darbą ir poilsiui 
reikalingą laiką, tautiečius pra 
šome prisidėti galima pagalba, 
jeigu ne darbu, tai Mašinų Fan 
do parama, papildymu.

EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ 
DIENĄ

Yra organizuojama į devintą 
ją Lietuvių Dieną Windsor? 
(rugsėjo 1—3 dd.) ekskursija 
traukiniu. Jeigu susidaro grupė 
žmonių, gaunama žymi nuolai 
da, beveik iki pusė bileto kai 
nos. Ekskursijos branduolys 
jau yra. Ekskursija todėl tikrai 
įvyks. Bet juo didesnė ekskui 
sija, juo pigesnė kelionė, lodei 
kas interesuotas vykti ekskur 
sijoje, prašomi skambinti pp. 
Kęsgailų telefonu (PO 7-5956) 
arba Neprikl. Liet, redakcijos 
(DO 6-6220). Užsirašyti rei 
kia iki trečiadienio.

MOKYTOJAS JONAS 
GRIGELIS

yra paaugštintas savo tarnybo 
je, iš pradžios mokyklų mok? 
tojo pareigų pakeltas į High 
School (gimnaz.) mokytojus

Jis po mokyklos darbo valan 
dų studijuoja Lajolos C diege 
ir tikisi jį greitu laiku baigti. 
Malonu, kad mūsų tautietis pro 
gresuoj a. Sėkmės!

KREPŠININKĖS NORĖTŲ 
VYKTI MAŠINOMIS

Kadangi iš Montrealio į 
Windsore vykstančias sporto 
žaidynes sportininkai oi gani 
zuotai nevyksta, o vykti norm 
Čių yra, tai kelios mergaites (V. 
Bitnerytė, D. Sibitytė, A. Luko 
ševičiūtė) norėtų vykti į Lietu 
vių žaidynes, jeigu jas paimtų 
kuri nors į Windsorą į L. D. 
vykstanti mašina. Sutinką, pra 
šomi skambinti telefonu: L‘O 
6-5191.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
NARIAI,

kurių paskutiniuose rinkimuose 
iš Montrealio išrinkta 10, kvie 
čiami pasitarimo susirinkti rug 
sėjo 6 d., 8 vai. vakaro Austos 
Vartų posėdžių salėje. Reika 
las svarbus, artinantis tarybos

sesijai, todėl prašomi dalyvau 
ti visi.

KUN. DR. M. KAVOLIS
rugpjūčio 26—27 dd. Montrta 
ly viešėjo pas M. ir O. Sulimst 
rus ir rugp. 26 d. laike Lėtu 
viams evangelikams pamaldas 
Šv. Jono Eveng. - liuteronų baž 
nyčioje ir ta proga posake la 
bai gražų pamokslą. Nežiūrint 
labai karšto oro, į pamaldas su 
sirinko gerokas skaičius lietu 
vių evangelikų.

Po pamaldų O- ir M. Šulm s 
trai svečiui suruošė iškilmingus 
pietus. Rugpj. 27 d. anksti sve 
čias išvyko į Cap Cod vasarvie 
tę praleisti atostogų. Iš ten jis 
aplankys Washingtoną, Phiia 
delphia, Washingtone numat. 
per radiją pasakyti kalbą j Lie 
tuvą.
• Dr. J. Sungaila šią savaitę 
viešės Montrealyje, nes čia vy 
ksta
sas, o Dr. J. Sungaila Toronte 
dirba kaip rentgenologas.
• Pp. Kęsgailos su pp. Rukšė 
nais aną savaitgalį buvo nuvykę 
už Platsburgo, kur yra garsi 
gamtos nuostabumų vieta, gan 
šiai lankoma turistų.
9 Mackevičius Feliksas, čika 
gietis biznierius, NL skaityto 
jas, svečiavosi pas savo sesutę 
ir švogerį pp. Otus ir visą savai 
tę ilsėjosi Laurynijos kalnuose 
O Katilius Bronius buvo susir 
gęs ir gydėsi Lachinės ligonine 
je Dr. J. Šemogo priežiūioje.
• Lankėsi Montrealyje ir viešė 
jo pas pp. Paukštaičius Čikagit 
tis Zenonas Petreikis su dukra 
Rimute. P. Petreikis aplankė 
Montrealyje gyvenančius ir ki 
tus buvusius tremties bičiulius 
gyvenusius Kemptene.
9 Domkai Valteris ir Vytautas, 
čikagiečiai, lankėsi Montrealyje 
ir ilsėjosi Laurynijos kalnuose.
• Ambrozaitytė Veronika pir 
mąja mokine pabaigė prancūzų 
gimnaziją Jaques Cartier ir šį 
rudenį pradės studijuoti anglų 
Marionopolio kolegijoje. Be tu, 
V. Ambrozaitytė mokosi muzi 
kos E. Kardelienės Muzikos stu 
dijoje.
9 Inž. J. Bulota, su šeima, atos 
togas baigia New Yorke, nes 
ten turi visuomeniškai tautiškų 
pareigų (skautų vadovų su.a 
žiavime).

rentgenologijos kongre

Visi j didžiąją metinę 
Parapijos Šventę!'

RUGSĖJO 15 D., ŠEŠTADIENĮ, WELLANDE,
St. Stephen's salėje. Pradžia 6 vai. po piety.

Šventės Programa:
1. GENERALINIO LIETUVOS KONSULO KANA

DOJE DR. J. ŽMUIDZ1NO ŽODIS.
2. TORONTO „VARPO“ CHORO KONCERTAS.

3. HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO 
PASIRODYMAS.

Turtinga loterija.
Puikus Bufetas.
Šokiams gros geriausias Wellando orkestras.
Širdingai kviečiami visi lietuviai iš artimiausių ir 

tolimiausių apylinkių!
Šventės rengimo komitetas.

BANKO „LITO“ REIKALAI
„Lito“ tarnautojų atostogos 

jau pasibaigė ir visos operaii 
jos abiejuose skyriuose vyksta 
normalia tvarka.

Liepos mėnesį „Litas“ tarė 
jo $44,200 pajamų ir išdavė $ 
28,000 paskolų. Mėnesini apy
varta $104,000. Narių 696. Per 
šiuos metus jau įstojo per 80 na 
rių, tačiau tas skaičius galėtų 
būti daug didesnis, jeigu visi 
pilnai įvertintų savo banko zvur 
bą ir jo teikiamas pirmenybes 
prieš kitus bankus.

Nekilnojamo turto pasko 
loms, ryšium su valdžios veda 
ma taupumo politika, didžiau 
sios kompanijos vėl grįžo prie 
7% palūkanų uždaroms pasKo 
loms. ,Litas“ už 7% duoda at 
viras paskolas ir gyvybės drau 
dimą iki $10,000 už nedidelį 
0.8% priedą. Lig šiol „Litas“ 
yra išdavęs per $250,00 nekilno 
jamo turto paskolų. Kviečiami 
ir kiti lietuviai savo nekilnoja 
mo turto paskolas perkelti į 
„Litą“.
. . Asmenines paskolas iki 
$250 dirbantiems ir kitiems kre 
ditingiems asmenims duoda 
mos be žirantų. Visada geriau 
ir pigiau pirkti už gyvus pini 
gus. Kodėl nepasinaudoti savo 
kredito unijos patarnavimais? 
Paskolos automobiliams, bai 
dams ir kitiems didesniemt pir 
kiniams duodamos pagal parei 
kalavimą kelių dienų laikotar 
pyje.

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

PONIOS P. BANDŽiENĖS 
namuose šią Vasarą atsilankė 
gerokas būrelis jos artimiau 
šių giminių: Marytė Sidercnuk 
su šeima iš Kalifornijos, Any.’.č 
Burokienė su savo vyru iš B<"t 
tono ir vėliau atvyko jų dvi la 
bai gražios dukterys ,p-lc Car 
rol (19) ir p-lė Joann (16) au 
tomobiliu. Taipogi jos sūnus 
Juozas su žmona iš Detroit, 
Mich. Svečiai dalį laiko pralei 
do pas P. Jasučius jų vasarvie 
tėj prie Ottawos upes ir taipo 
gi turėjo progos pamatyti daug 
gražių vietų.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Klebono T. J. Borevičiaus, 
J., 25 metų, kunigystės j ūbi

lejaus pakvietimus įsigyti pra 
šome dabar, nes po rugs. m. 1 6 
d., pakvietimai nebus platina 
mi ir prie įėjimo nebus galima 
gauti. Rengėjai iš anksto turi 
visų dalyvių pavardes allabeti 
ne tvarka įtraukti į bendrą ad 
resą, kuris bus įteiktas Jubilia 
tui.

Suaukota rugp. m. 19 d., $ 
149.
• Iš Alžyro į Montrealį atsike 
lė

S.

VILNIAUS DIENOS
MINĖJIMAS

KOOPERATYVO

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656. grupės. Tai yra viena iš di 
džiausiu pasaulyje draudimo

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir I _ _ ketvirtadienį Į ^“4 J 7—9 p.

antradienį ir Į 
penktadienį | * *p' m"
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175} namų DO 6-9582.

m

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

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. Adamonis, RA 2-2472.

p. Novickis su žmona.
DĖL KOREKTŪROS 

KLAIDŲ
Nepriklausomoje Lietuvoje 

dabar pasitaiko daug korektū 
ros klaidų. Jų priežasčių ne viu 
na, bet jas išaiškinti, kad visie 
ms būtų suprantamos, sunku. 

Be ko kita, mašina tiek buvo su 
gtdusi, kad vos įstengėme at 
spausdinti šį NL numerį.

Bendrai, periodinėje spaudo 
je klaidos sunkiai išvengiamos. 
Klaidų net perdaug ir anglų ir 
prancūzų laikraščiuose, nors, 
atrodo, jie turi visas galimybes 
jų išvengti. Tačiau dieniaščių 
darbe nepaprastai svarbų vaid 
i enį vaidina skubėjimas, o ko 
lektūrai ištaisyti reikia laiko, to 
d J skubėjimu dengiamos korek 
tūros klaidos.

Mums sunkiau yra ir su ko 
rektūra, nes specialiai tam tiks 
lui žmogaus nėra. Jeigu jų da 
bar perdaug pasitaiko, atšipta 
šome ir prašome dar kiek pa 
laukti, kai turėsime geresnes 
teknikines sąlygas, būsime pajė 
gesni ir korektūros klaidų ma 
žiau daryti.

yra rengiamas spalio mėn. 14 
d. Toronte ir Hamiltone. Su 
paskaita atvyksta iš Čikagos 
inž. J, Miklovas, gyvenęs Vii 
niuje nuo 1951 m. iki 1961 m. 
t. y. pabėgimo į laisvuosius va 
karus.

Minėjimas Hamiltone bus 
tuoj po sumos VAV carapi 
jos salėje ir Toronte — Prisi 
kėlimo parapijos auditorijoj.

K. B.
DA1L. T. VALIUS 

baigia organizuoti lietuvių dai 
lės parodą Windsore Lietuvių 
Dienos proga.

Yra jau gauta labai vertingų 
paveikslų: Akstino, Rackaus, 
J. Rimšos, Kasiulio, i amoša> 
tienės, Žmuidzinienės ir kt.
S Muz. St. Gailevičiaus piano 
studija pradeda veikti nuo rug 
sėjo 3 d. Norintieji įstoti piašo 
mi skambinti tel. RO 3-48a5.
9 Dail. J. Pautienius, atostogau 
damas Wasagoj, kuria najus 
paveikslus.
9 Dail. J. Bakis kuria šv. Jono 
Kr. bažnyčiai šv. Teresėlės Ku 
dikėlio Jėzaus skulptūrą; taip 
pat projektuoja iš Gorevaie g- 
vės langų vitražą.
S P. Gaučienė „Sabena“ b-vės 
lėktuvu išskrido per Montrealį, 
į Briuselį, Varšuvą į Vilnių. Lie 
tuvoje išbus apie savaitę. Tiki 
si aplankyti ar bent pasimatyti 
su giminėmis. Kanadoj ji gyve 
na nuo 1928 m. Vizą gavo per 
sovietų pasiuntinybę Vašingto 
ne.
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Gerojo Ganytojo stovykla v ;e 

tės kopyčioje, Springhurste, pa 
mados 9 ir 11 vai.

Nuo rugsėjo mėnesio 9.30 v. 
sekmadienių pamaldose įveda 
ma dialoginės mišios; tikintieji, 
dalyvauja pamaldose, atšaki 
nės paskiras madas. Dialoginės 
pamaldos yra įsakytos įvesti To 
ronto arkivyskupo.

Maldininkų kelionė į Midian 
dą — rugsėjo 16 d., sekmadie 
nį.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Visi lietuvių vaikai 3—6 
amž. registruojami į liet, vaikų 
darželį iki rugsėjo 3 d. Tėvai 
prašomi nedelsti.
Prof. St. Yla rugsėjo 9 d. sven 

tius Šiluvos Marijos bareljefą 
Liet. Vaikų Namuose, 57 Su 
iyvan Avė. Bareljefo autorius 
skupt. Dagys.

Sesuo Jonė Laurinaitytė per 
kelta j Montreaho N. Pr. M. 
vienuolyną.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235 
Namu tel.: MU 1-2051.

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.

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

VI 2-9958

ADV O h ATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

4 Notre Dame St E. 
Saite 901 

UN 1-8933 t

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236
n

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957. 

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

Vis dėlto iš praeito numerio 
reikia pataisyti. Rašant apie dr. 
A. Popieraitį, praleista dalis sa 
kinio: kur sakoma, kad Dr. Zt. 
Popieraitis išlaikė egzaminas 
gydytojo praktikai, ten praleis 
ta, kad jis gavo teisę praktikuo 
ti visoje Kanadoje; kalbant 
apie muzikos studentą R. Kli 
čių, praleistas žodis dvejus 
(prieš metus). Kitos korektū 
ros mažesnės, bet už visas etai 
prašome.

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 Chefford, Que.

„PARAMA“
veikla didėja ir dabar yra pasie 
kusi augšČiuusią lygi. Narių 
2154. Iki šiol išduota $600,000 
asmeninių paskolų. $800,000 
morgičių ir apie $100,000 inves 
tuota į kitas operacijas.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
JAUNIMO

’. SUVAŽIAVIMAS
įvyks rugsėjo 1—3 dd. (La 
bour Day savaitgalyje) prie 
Lake Simcoe, Orchard Lod 
ge, (apie 45 m. nuo Toron 
to) Į suvažiavimą - sąskrydį 
atvyksta visas Amerikos ?r K? 
nados jaunimas. Programoje 
pamaldos, paskaitos, diskusi 
jos ir parengimai. Sekmadieni 
rugsėjo mėn. 2 d. 11 vai. Or 
chard Lodge saleje bus šio su 
važiavimo proga pamaldus, ku 
rias atlaikys kun. dr. A. Jurėnas 
iš Bostono ir Kun. Dilys iš Či 
kagos. 8 v. v. šioje pat salėje 
įvyks pobūvis. Maloniai prašo 
me dalyvauti pamaldose ir po 
būvyje. Numatyta vykti priv 
automobiliais. Norintieji vyki 
bet neturintieji savo susisiekimo 
priemonių, prašomi kreiptis į 
Tarybos Pirm. B. Buntiną nuu 
7 v. v. tel. RO 9-0686. Numa 
loma išvykti 9 vai. ryto is Išga 
nytojo Bažnyčios, Bloor St. & 
Indian Rd. kampo Toronte. 
Kaip pasiekti Orchard Lodge, 
bus paaiškinta prieš išvykstant.

Toronto Liet. Evang. Liut. 
Parapijos Taryba.

VALSTYBINĖS KANADOS 
PARODOS ATIDARYMO

išvakarėse Ontario vyriausybe 
buvo sukvietusi į savo pavilijo 
ną daugybę svečių. Juos pas;’i 
ko ir pasveikino premjeras J. 
Robarts. Kiti ministerial budėjo 
savo pavilijonuose ir teikė pa 
aiškinimus svečiams, imigraci 
jos ministerijos skyriuje buvo 
įvairių tautybių atstovų aisio 
vių, pasipuošusių taut, drabu 
žiais. Iš lietuvaičių buvo J. Dai 
lydaitė ir B. Stančikaitė.

9 J. R. Simanavičiaus „Da" 
nos” krautuvėj, 974 College Si. 
paruošiami mūsų dailininkų oa 
veikslai Liet. Dienos parodui 
Windsore.

I
 Rastinė: LE 4-4451 '

Dr. P. MORK1S : 
DANTŲ GYDYTOJAS j’ 

Vakarais ir šeštadieniais X 
pagal susitarimą. į? 

1082 Bloor W., Toronto 4.8 
(į rytus nuo Dufferin St.) ”

YRA PERSPEKTYVŲ GAU 
TI R IR TV PROGRAMAS
Jau bus apie metai laiko, kai 

Montrealyje gyvenančios tauti 
nių mažumų kolonijos rūpinasi 
gauti CBC radio ir televizijos 
programas savo kalbomis. Tuo 
reikalu, ypač daug dirbant pul 
kininkui p. RybikowsKiui, jau 
daug padaryta. Jau yra gautas 
oficialus Federalinės valdžios 
sutikimas. Bet kyla klausimas, 
kas iš mūsų imsis šio uždavi 
nio ir sugebės paruošti progra 
mas?

Suite 205 ;
168 Notre Dame St. E. ; [

UN 6-2063 ir UN 6-2064 ;
Resid.: 40 Lafleur '>

LaSalle. DO 6-1570 X
MMWMIMNaaNWNMaNaeMW

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

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-6882.

REIKALINGA 
VEDUSIŲ PORA.

Vyras daržininkystės priežiū 
rai. Moteris namų ruošai.

Įvairūs patogumai. 
Teirautis Mr. H. Smith. 

820 Upper Belmont Ave., 
Westmont, P. Q. 
Tel. HU 6-9212.

EUROPIETĖ SPĖJĖJAI 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ir i. t.

Paslaptys išlaikomos.
Nepraleiskite progos ir 

kreipkitės tel. VI 9-6654, 
nuo ryto 9 iki vakaro 9 vaL
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