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KARĄ
Chruščiovas šaukia tarnybon 150,000 rezervininkų. 
Kennedy į tai atsakė, kad JAV nepradės agresijos 

vakarų pasrutulyje.
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K. Liet. Bendruomenei 10 metų
SUKAKTUVINIS KANADOS LIETUVIŲ BENDRUO 

MENĖS KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

MASINU FONDO VAJUS

Vietnaman veržiasi kinai.
KENNEDY gavimas iš JAV 
kongreso teisių pašaukti rcika 
lui esant 150.000 rezervininkų, 
nepaprastai sujaudino Cbruš 
Čiovą ir iššaukė jo nepaprastų 
ambiciją.
CHRUŠČIOVAS, paveiktas J 
AV savisaugos priemonių, pa 
reiškė, kad ir jis pašaukia 153, 
ooo rezervininkų. Taigi, dantis 
prieš dantį. . .

To pasekmėje,

PRASIDĖJO KALBOS APIE 
KARĄ.

Kennedy tuojau atsiliepė į 
Chruščiovo iššaukimą ir atsa 
kė, kad Amerika nepradės ag 
resijos vakarų kontinente, bet 
lygiai neleis, kad kas nors l:’. 
tas agresiją pradėtų. Rusijos 
ginklavimasis čia nieko nepa 
dės, sakė Kennedy, nes jeigu 
JAV ką nuspręs, tai ir pada 
rys.

Kalbėdamas toliau, Kenne 
dy pareiškė, kad kol kas

IŠ KUBOS PAVOJAUS 
NĖRA.

Bet jeigu pasirodytų, kad iu 
sų susitelkimas Kuboje gresia 
pavojais, tai JAV imsis prie 
monių savo saugumui patikrin 
ti.
SUSIDŪRIMAS Indijos - Ki 
nijos pasienyje įgauna grėsmin 
gą pobūdį. Kinai pradėjo in 
dus spausti. Kuo tas pasibaigs?

Yra didelių sunkumų

BRITŲ BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIME,

kuris dabar vyksta Londone. 
Didžiausias kliuvinys — Bend 
rosios rinkos klausimas.
MACMILLANAS žino, kad 
Anglijai neįmanoma atsiskirti 
nuo visos Europos, kuri visai

PAKELIUI I POLITINI 
APSIJUNGIMĄ.

Anglija negali likti už durų. 
Bet kaikurių Bendruomenės na 
rių savanaudiškumas sukelia 
sunkumų.
ALŽYRE, tebesitęsia aprimi 
mas. Atrodo, kad einama prie 
tvarkos.

KAS NAUJA KANADOJE
DIDELĖ DEMONSTRACIJA KANADOS SOSTINĖJE

prie parlamento rūmų ir prie
Mutual Coorporation Lea 

gue (Bendradarbiavimo lyga), 
kuri apima visas sovietijos pa 
vergtas tautas, iniciatyva, rug 
sėjo 15 d. Kanados sostinėje. 
Ottawoje, įvyko didelė dc 
monstracija, kurioje dalyvavo 
daugelio tautų, esanč’ų Sov. 
Rusijos pavergime, žmonės, su 
daugybe plakatų ir savo tauti 
nemis vėliavomis. Demonstiaci 
joje dalyvavo ir lietuviai. Ka 
dangi demonstracija vyko po 
piečio metu, kai pasibaigė KI, 
B Krašto Tarybos posėdžiai, 
tai demonstracijoje dalyvavo 
ir daugumas Tarybos narių.

Demonstrantai, nešini plaka 
tais, reikalaujančiais paverg 
toms Europos tautoms ir Sov. 
kolonizuojamoms jų valstv 
bėms laisvės, defiliavo priešais 
federalinį Kanados parkimen

Susidūrimas Indijos pasieny.
ŠVEDIJOJE savivaldybių rin 
kimus laimi socialdemokratai.

— JAV Valstybės Departa 
mentas dar kartą pareiškė, kad

AMERIKA NEPRIPAŽJS 
TA STATUS QUO

rytinėje Europoje, ku.ios tau 
tos turi gauti laisvę ir nepri 
klausomybę.

— Rusija išsprogdino 12A 
bombą.

— JAV pradės A bandymus 
prie Johnston salos, spalio mė 
nesį.

— Rusų vid. min. Novikov 
revizituos JAV min. Judelį.

— Kinija ekonomiškai grid 
va, bet neturi kelių į persitvar 
kymą.

— Lietuvoje provokacijos 
būdu vėl suimta 18 asmenų, 
nes sovietija kitaip neišsilaikv 
tų.

— Katangoje susidūrimas su 
JTO kariuomene.

— Rusk su Stevensonu tarė 
si dėl JTO susirinkimo, kuris 
prasideda rugs. 18 d. Dėl Rusi 
jos nusistatyta laikytis atsargu 
mo ir kantrumo.

— Sovietų bolko valstybės 
nemoka JTO mokesčių, dėl ko 
gali būti imtasi priemonių, 
kaip tą yra nutaręs Tarptauti 
nis teismas Haagoje.

— Pagarsėjęs iš Vilkaviškio 
kilęs sovietų šnipas dr. Soblen, 
Londone mirė.

— Izraely suimtas FBI agen 
tas Liberman.

— JAV peržengė 187 mik 
gyventojų skaičių.

— Pasikėsinta nužudyti Ga 
nos prez. N’Krumah, bet išlik , 
gyvas.

— Sobino skiepai nuo Pol'O 
ligos Amerikoje apkrėtė ke;ls 
žmones Polio liga, todėl nusto 
ti vartoti.

— 1967 m. Montrealy giei 
čiausia įvyks pasaulinė paroda, 
kuriai ruošti jau paskirta 40 mi 
lionų dol. Renkama jai vieta.

— Profsąjungų vicelyderis 
C. Jodoin pasitraukė iš pare' 
gų-

Sovietų Rusijos atstovybės.
tą, nuo kurio laiptų į demons 
trantus kalbėjo minėtos Lygoe 
prezidentas, Milan Jakubec ir 
sekretorius, Pat Walsh. Buvo 
perskaityta deklaracija, kuria 
paremiamas Min. Pirm. J. Die 
fenbakerio pareiškimas kelti 
Jungtinių Tautų asamblėjoje 
reikalavimą, kad Rusijos pa 
vergtos tautos ir jų valstybės 
atgautų laisvę ir nepriklausomy 
bf.

Po to demonstrantai sėdo i 
mašinas ir per Ottawą nuvyko 
prie Sov. Rusijos atstovybės 
ir ten demonstravo su plaka 
tais irvėliavomis. Policija buvo 
iš visų pusių apgulusi ir saugo 
jo Sov. Rusijos pasiuntinybės 
namus ir artyn demonstrantų 
neleido. Demonstantai tačiau 
savo uždavinį atliko, o mašinų 
vilkstinė su plakatais pro ats

Didžiausioji Kanados lietu 
vių organizacija, apimanti di 
džiausį Kanados lietuvių skai 
čių — Kanados Lietuvių Bena 
ruomenė — galutine savo suoi 
oiganizavimo forma — KLB 
Krašto Taryba rugsėjo 30 die 
ną susilaukia dešimties melų su 
kaktuves. Penktosios KLB Kr. 
Tarybos pirmoji sesija buvo p;i 
taikyta šioms sukaktuvėms ir su 
šaukta Kanados sostinėje, Oi 
Lawoje, kurios apylinkes valdy 
ba ir Ottawos lietuvių kolonija 
sudarė nepaprastai geras ponė 
džių sąlygas.

Prieš atidarant posėdžius, ba 
vo

ATIDARYTA MENO 
PARODA,

toje pačioje posėdžių saiėje. 
KLB Kr. V-bos pirm. St. Kę.» 
gaila tam tikslui pakvietė Lie 
tuvos gen. konsulą J. Žmuidzi 
ną. Po to dail. J. Pautienius 
trumpai pažymėjo, kad parode 
je dalyvauja Telesforas Valius, 
Petravičius ir J. Pautienius. J:s 
gi užbaigiant parodą pabrėžė 
KLB tradiciją — savo pasirr.iš 
kimus Įrėminti į meno — dai 
lės, dainos, muzikos, šokio ir 
kt. rėmus.

KLB Kr. V-bos pirm. Si. 
Kęsgailą trumpu gražiu žodžiu 
pasveikinęs naujai išrinktosios 
Kr. T-bos narius dešimtmečio 
sukaktuvėmis, ir T. J. Borevl 
čiui paskaičius invokaciją, pose 
džių prezidiuman pakvietė nau 
joje taryboje esančius pirn v? 
sios tarybos narius — P. Luko 
ševičių, J. R. Simanavičių a i 
Kardelį ir sekretoriais vindso 
nečius — P. Janušką ir M. Ki 
zį-

Pirmininkaujančiam J. Kar 
deliui pasveikinus Kr. T-bą su 
kaktuvėmis ir palinkėjus kury 
bingų idėjų ir darbingumo, im 
tąsi svarstyti

DIENOTVARKĖ.
Išrinktos mandatų (J. Luko 

ševičius, P. Lelis ir St. Juozapa 
vičius) ir rezolliucijų komisijo- 
(A. Kuolas, J. Kšivickis ir S. 
Jakubickas).

Sveikinimus pareiškė Gen. 
konsl. J. Žmuidzinas, FLB V 
bos pirm. Dr. J. Sungaila, J. 
Matulionis, J. Šimanskis, p. 
Barzdukas, p. Jasaitis, Sudbu 
no apy. v-ba, J. Kardelis <N 
L. vardu^, keli raštu bei tele 
gramomis.

Praeitos sesijos protokolą pa 
tvirtinus, pradėti
VALDYBOS PRANEŠIMAI.

Pirm. St. Kęsgailą plačiai 
apibūdino V-bos veiklą, kuri 
jau žinoma iš reguliariai valdv 
bos duotų pranešimų. Baigda 
mas pranešimą pirmininkas pa 
siūlė statuto pakeitimus; Kultu 
ros Fondą ir Šalpos Fondą 
įjungti į didesnę organizacinę 
centralizaciją ir Politinį komite 
tą įstatutinti.

Kr. V-bos iždininkas Pr. Ru 
dinskas davė piniginę v-bos 
apyskaitą. Tarpsesiniu laike 
gauta pajamų 2,740.62; išlaidų 
turėta 2,135.58, kasoje 605.04.

Platų kultūros Fondo prane 
Šimą, apimantį lietuviškas mo 
kyklas, kultūrinę veiklą, pada 
rė pirm. T. J. Borevičius. Fon 
do kasininkas Jonas Lukoše’. i 
čius pranešė, kad fondas ture

tovybę pravažiavo.
Ši demonstracija tos dieno* 

vakarą jau buvo pranešta per 
radio ir televiziją. 

jo 1,351.45 pajamų, 542.39 iš 
laidų ir kasoje turi 809.06.

Šalpos Fondo pirm. I. Mabš 
ka apibūdino šalpos reikalus ir 
patiekė apyskaitą: Pajamų tu 
reta 1,202,00, išlaidų 1,158.63 
ir kasoje yra 44.14..

Labai įdomų pranešimą p" 
darė

BALTŲ FEDERACIJOS 
vicep. J. R. Simanavičius, nu 
švietęs detales, kuiios turėjo le
miamos įtakos politikos pasikei 
timams visų pavergtum tautų 
naudai. J. Simanavičius iškėlė 
mintį, kad Baltų Fedeiaciios 
organizacija būtų išplėsta i vi 
sas apylinkes, kuriose būtų su 
daryti jos skyriai.

J. Kardelis trumpai pranešė 
apie Polit. k-tą ir A. Liūdžh.s 
apie Garbės teismą.

Tautos Fondo pirm. V. Vv 
dotas patiekė apyskaita: gauta 
6,438.11 aukų. (Platesnė apys 
kaita sek. NL nr.).

Kontrolės komisija konsla'a 
vo, kad apyskaitos tvarkoje.

Iš apylinkių pranešimus da 
rė: Montrealio J. Šiaučiulis, Oi 
tawos J. Šimanskis, Oakviile p. 
Ancevičienė (plačiau apibūdi 
no vaikų ir suaugusiųjų nauio 
se sąlygose gyvenimo reiški 
mus), Sudburio p. Vanckevi 
čienė, St. Catharines A. Šcti 
kas (pabrėžęs jaunimo įtrauki 
mo į KLB veiklą reik -!ą).Rod 
ney V. Ignaitis, Toronto Kun. 
klebonas P. Ažubalis ir Delhi 
S. Jakubickas.

Pirmininkaujant J. R. Simą 
navičiui, prasidėjo
PRANEŠIMŲ APTARIMAS 
užėmęs ilgesnį laiką, ypač p >. 
siūlymų aptarimas. Statuto kei 
timas buvo nutartas ir pakeiti 
mus suredaguoti išrinkta teisi 
ninku komisija: pp. Užupis, 
Liūdžius ir Ignaitis.

Pasisakius p. Ignaičiui,
PRIIMTI LIETUVIŲ 

FONDO ĮSTATAI 
ir komisija kuri įstatus paruošė 
išrinkta laikinąja Fondo valdy 
ba — V. Ignaitis, P. Januška ir 
S. Jakubickas. Visi tautiečiai 
kviečiami Fondui daryti ina 
šus šūkiu: „Kapitalas — Lietu 
vai, procentai — lietuvybei".

Išrinkta
NAUJA KLB KRAŠTO 

VALDYBA:
P. Lukoševičius. P. Rudinskas,
I. Mališka, J. Šemogas, A. Noi 
keliūnas, V. Pavilanis, J. Bore 
vičius, J. Adomaitis ir J. Kar 
delis. Kontrolės k-ja palikta ta 
pati (pp. Juozapavičius, Sonda 
ir Ankudavičius), Garbės teis 
mas papildytas kandidatu —
J. Gustainio.

I PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMĄ,

kuris įvyks 1963 metais Toroa 
te, išrinkti: Kęsgailą, P. Luko 
ševičius, Simanavičius, Rinku 
nas, Rudinskas, Nagys, Karde 
lis, Jurkus, Gražytė, Gustainis 
Ignaitis, Užupis, BoreivČius, 
Mikšys ir Sakalas; kand. liko: 
Januška, Venckevičienė, Ažubn 
lis, Pavilanis ir Kšivickis.

SUMANYMUOSE 
SVARSTYTA

Lietuvių studentams bendrabn 
čių steigimo klausimas, kuo pa 
siūlyta rūpintis naujai valdy 
bai; Metraščio turinio klausi 
mas, kuriame pasiūlyta sudary 
ti komisija; Jaunimo klausi 
mas, kuris išspręstas ta prasme 
kad prie Kr. V-bos būtų suda

Kai N. L-ai mašinos jau 
perkamos ir jau dastatomas 
NL namų priestatas, labai 
svarbu, kad tautiečiai, o ypač 
skaitytojai, didina Mašinų 
fondą. Per savaitę Mašinų 
Fondui atsiuntė naujų į*ašų: 
Dr. P. Tunkūnas,

Chicago, USA ............. 50.0C
Vikta Jonas,

Chicago, USA............ 10.00
Dr. J. Mališka,

Montreal ........................ 10.9d
Montvila Pranas, 

LaSalle.................. . 10.00
Simokaitis M., 

Chicago, USA........ 20 00
Viso..............................100.00
Nuoširdžiausiai dėkojame už 

įnašus.
Fonde buvo ............ 9,839.00 

Pasaulio lietuvių sostinėje
DAILININKO ANTANO TAMOŠAIČIO

tapybos, akvarelės ir grafikos 
dailės darbų paroda atidaroma 
rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, 7 
vai. vak. Čiurlionio Galerijoje. 
Jaunimo centre, 5620 So. Clu 
remont Avenue, Chicago.

Parodoje išstatyti 75 kūn 
niai originalios dailininko KŪry 
bos.

Paroda veiks iki rugsėjo 30
i i ====^==

REZOLIUCIJOS — NUTARIMAI
KLB V Krašto Tarybos sesi 

ja, įvykusi 1962 Maironio me 
tais — rugsėjo 15—16 dd. O t 
tawoje, peržvelgusi okupuotos 
Lietuvos ir Kanados lietuvių 
reikalus, priėmė šiuos nutan 
mus - rezoliucijas:

Padėkas Kanados Min. Pirrr.
J. Diefenbakeriui

KLB Krašto Taryba dėkoja 
Kanados ministeriui pirminin 
kui John Diefenbaker už Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos genera 
liniams konsulams suteiktą of 
cialų valdžios pripažinimą. 
Šiuo žingsniu Kanados vyriau 
sybė parodė, kad .supranta ir 
tiki tautų laisve ir demokrati 
nio pasaulio pergale prieš ko 
munistinį imperializmą.

PLB peticijos reikalas
Sukelti didžiulį visų kont: 

nentų plotu ir žemės rutulio tau 
tų mastu sąjūdį už Lietuvos ir. 
bendradarbiavimo galimybe, 
Latvijos ir Estijos laisvę ir ne

rytas Jaunimo komitetas; sv<-.;3 
tytas Kr. T-bos rinkimų klau 
simas, tikslu praplėsti apvlin 
kių dalyvavimą.

Kiti

SVARBŪS SUVAŽIAVIMU 
FAKTAI.

Kr. Tarybai puikias vaišes iš 
kėlė Ottawos liet, apylinkė, d >l 
ko jai, pirmininko J. Šimanek o 
asmeny ir visai Ottawos lietu 
vių kolonijai pareikšta nnošir 
džiausią padėka su dar didesne 
viltim, kad atėjus eilei, Otta 
wos lietuviai suruoš ir Lietuvių 
Dieną.

Sekmadienį Vyskupijos na 
mų kur vyko ir posėdžiai (le 
bai patogiomis ir kultūringoniL 
sąlygomis) koplyčioje įvyko pa 
maldos, kurioms pražią įžangą 
padarė vyskupijos bažnyčios 
klebonas, linkėjęs Lietuvai lais 
vės. Kun. Klebonas P. Ažuba 
lis atlaikė iškilmingas mišias ir 
pasakė nepaprastai gražų, ku 
piną tolerancijos ir visus lietu 
vius šaukiantį į vienybę, kur -u 
geriausia forma yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, pamo 
kslą. Istoriniam KLB suvažiavi 
mui šis pamokslas taip pat bus 
istorinis. Gaila, kad Bendru 
menė dar neturi Magnetofono, 
kuris tiksliai užfiksuotų tekius 
svarbius momentus, kaip šis.

Suvažiavimui baigiantis,
Suvažiavimas vyko labai dar 

bingoje nuotaikoje, tiktai gal 
vienam kitam momentui nu 
krypstant nuo susikaupimo ties 
tikslu. Jis užbaigtas Tautos Him 
nu, paskutinį posėdį vedant P. 
Lukoševičiui, naujam KLB Kr. 
Valdybos pirmininkui.

Per savaitę gauta ....100.00 
Fonde dabar yra . . 9,939.00 
Fondui užplanuota . .15,000.00 
Fondui dar trūksta 5,061.0C

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

35(805) numery įvyko ne 
maloni klaida: 40 dolerių, pa 
pildant iki 100, paskyrė Jurgis 
Skardis iš Sault - St. - Marie, 
Ont. Pavardė mūsų nuošir 
daus bendradarbio buvo iš 
kreipta. Šiuo korektūrinę klai 
dą atitaisome ir Jurgį Skardi 
nuoširdžiai atsiprašome.

Visiems vajaus dalyviam* 
nuoširdžiai dėkojame ir prato 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Ntprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

dienos. Lankymas nuo 7 iki 
10 vai. vakaro, šeštadieniais 
nuo 12 iki 9 vai. vakaro, sek 
madieniais nuo 10 iki 9 v. v.

Parodai išleistas iliustruotas 
katalogas, kuriame yra duome 
nų apie autorių ir H. Nagio 
straipsnis, įvertinantis Antano 
Tamošaičio kūrybą.

priklausomybę, tuo pačiu p a 
čiausiai išpopuliarinti Lietuvos 
vardą, sukelti galimai didžiru 
sį pasipriešinimą Sovietų Ruū 
jos okupacijai ir kolonializmui 
ir iškelti maksimaliai stipriausi 
pavergtiesiems laisvės reikalą 
vimą, — Kanados Lietuvių fi
nes penktosios Krašto Tarybos 
pirmoji sesija, įvykusi 1962 m. 
rugsėjo 15 ir 16 dienomis Otta 
woje, siūlo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai Ant 
rojo Pasaulio Lietuvių Seimo 
dienotvarkėn įtraukti klausimą 
paruošti peticiją, kuriai parašai 
būtų renkami visuose kontinen 
tuose ir juos surinkus, būtų 
įteikta Jungtinių Tautų orgam 
zacijai.

1963 metai — sukilėlių metai
KLB Krašto Taryba nutaria, 

kad įprasmintume ir atžymėtu 
me kiekvienus metus, praleistus 
ne savo laisvoje šalyj*, siūlo 
juos pavadinti kokiu nors reik’, 
mingu ir išskirtinu vardu. Se 
kančius 1963-čiuosius pavadin 
kime sukilėlių metais. 
Jie turėtų būti skirti, pirmoj ei 
lėj, 1863 metų sukilimo šimtme 
čiui prisiminti, bet taip pat ir 
visiems mūsų tautos visų laikų 
mirusiems ar gyviems sukilėba 
ms, kovojusiems ir kovoj an 
tiems prieš visas vergijas už sa 
vo krašto laisvę.

Dėl šeimų lietuvybės išlaikymo
KLB Kragto Taryba yra 

nuomonės, kad šeima yra pa 
grindinis priaugančios karto* 
lietuvybės išlaikymo veiksnys 
ir dėl to lietuviško prieauglio 
problemą laiko pačia svarbiau 
šia išeivijos gyvenime. Tačiau 
su gailesčiu turi pastebėti, ka < 
mūsųvyresnioji karta dažnai len 
gvabūdiskai išsižada savo kat 
bos šeimoje ir tokiu būdu su 
griauna pačius letuvybėss pa 
grindus. Todėl Kr. Taryba 
kviečia motinas ir tėvus rimtai 
susirūpinti savo gimtosios kai 
bos išlaikymu.

Sveikinimas PLB Kultūros 
Tarybai

KLB Krašto Taryba sve i 
na Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės sudarytąją Kutlūros Ta 
rybą, linkėdama jai sėkmės, 
koordinuojant ir planuojant 
mūsų švietimą ir kultūrinę vei 
lą. ir kviečia visus lietuvius be 
sąlyg:škai remti ją, kad jos dar 
bas būtų našus ir svarus.

Lietuviams Tėvynėje
KLB Kr. Taryba sveikina se 

seris ir brolius tėvynėje, kovo 
jančius už savo papročius, tik? 
jimo, kultūros ir tautinių tradi 

Nukelta | 8-tą psl.
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Nepaprastai svarbiu, bet visai 
užmestu klausimu

LIETUVOS ATEITIES RIBŲ REIKALU
Prof. S. Dirmantas 1962 m. 

rugsėjo 8 dienos kultūriniame 
,,Draugo“ priede aptaria „Li 
fe” 1960 metų pasaulio atlasą, 
būtent — kaip ten pavaizduo 
ta ir pristatyta Lietuva. Prof. 
S. Dirmantas randa daug trū 
kūmų ir nesigaili leidėjams prie 
kaistų, nors ir švelniai pareikš 
tų-

Tačiau objektyviai klausimą 
pastačius, ar netektų priekaištu t 
visų pirma nukreipti sau?

Iš tikrųjų: ką gi mes, lietu 
viai, esame davę tokių leidinių 
leidėjams, kad jie galėtų objek 
tyviai Lietuvą pavaizduoti?

Atvirai kalbant, mes patys 
^Lietuvos, jos ribų klausimu, 
dar braidome patamsiuose. 
Tiktai prisiminkime Čikagos 
parodą, dėl to pat ginčus spau 
doje, visokias nesąmones lietu 
viškose mokyklose, pagaliau pa 
skutinį faktą — Vilniečių išleis’ 
tą anglų kalba A. Šapokos — 
Vilnius lietuvos gyvenime leidi 
nį, kurį, kaip skelbiama, korė 
gavę istorikai St. Sužiedėlis ir 
R. K. Jurgėla. Tat, ar mes pa 
tys žinome, kokia Lietuva yru 
ir kokia turėtų būti?

Pirmiausis dalykas: net isto 
rikai yra užmiršę Lietuvos Sic 
giamojo Seimo pirmąją dėklą, 
raciją, paskelbtą į visą pasaulį. 
Lietuva atstatoma etnografinė 
se ribose! Užmiršome jau ir tą 
faktą, kad vykdant šį Steigia 
mojo Seimo nutarimą, parem 
tą visos tautos valia, buvo kru 
vinai kovojama už etnograh 
nes Lietuvos ribas ir vakaruose 
ir rytuose. Užmiršome faktą, 
kad Lietuva, tiktai jėga privcio 
ta, turėjo pasitenkinti mažuoju 
etnografiniu branduolėliu, bet 
visą laiką nerimo. Užmiršome, 
kad Mažosios Lietuvos Taryba 
greta Lietuvos delegacijos, da 
rė specialius žygius Versalyje ir 
pas Pirmojo Pasaulinio karo 
Aliantus, kad visa Lietuva būtų 
apjungta į vieną valstybę. Vis 
ką užmiršę, nutūpėme vadina 
mųjų nepriklausomos Lietuve? 
laikų Lietuvos minimume i. 
nieko daugiau nežinome, nemi 
tome ir nesiekiame. Nėra Mažo 
sios Lietuvos ir nereikia; ir ie.i 
diniuose ją nurašome tai vokiu 
čiams, tai rusams, tai lenkams, 
tai net nežinia kam. Nėra ryti 
nės Lietuvos ir apsiprantame s>v 
padėtimi. Nusilenkiame smur 
tui ir pataikaujame prievartai. 
Neturime drąsos viešai pasak / 
ti atvirą tiesos žodį, pareikšti 
savo teises!

Taigi, patys nesiorientuoja 
me, o iš kitų reikalaujame, kad 
jie už mus geriau žinotų mūsų 
reikalus. . .

Dar vienas dalykas: ir tie, ku 
rie žinome tautos valią, kurie ir 
norime, kad tautos valia būtų 
vykdoma, dažniausia bijome, 
tą viešai pasakyti. Štai, Vlikas 
savo metu, kai Lietuvos ribų 
klausimas atrodė aktualėja, pa 
ruošė brošiūrą specialiai Lieti’ 
vos ribų reikalui. Bet... bijojo 
išleisti savo vardu ir išleido 
anonimiškai! Bijojo ir, brošiūrą 
formulavusio, pi of. Z. Ivinskio 
pavardės paskelbti!.. Tur būt ii

prof. Z. Ivinskis neišdrįso savo 
pavardės padėti brošiūroje. To 
kie mes esame savo žemių, sa 
vo krašto reikalų ir savo gai 
bės gynėjai! Atrodo, jog rr.e» 
zuikiais pasislėpę ir bijodami, 
kad vėjelis nepapurtytų mūsų 
kailiukų, tūnome ir laukiame 
kada koks nors biznierius, a Ir 
„Life“ už mus padarys mums 
priklaussintį darbą. Ar ne skan 
dalas?!

Aišku, kaip diena: patys n 
nokime ko privalome. O tai vi 
sam pasauliui pasakė, o mus 
įpareigojo visos tautos išrinkta 
sis ir visos tautos valią išreiškęs 
Lietuvos Steigiamasis Seimas: 
Lietuva atstatoma etnografinė 
se ribose!

Tai viena. Antra: patys duu 
kime gerų šaltinių, kuriais visi 
kas tuo domisi, kad galėtų pa 
sinaudoti. Autentiškų, pačių 
lietuvių paruoštų šaltinių. (M; 
nėtos Vliko paruoštos brošiū 
ros rinkinys tebėra, — reikia 
tiktai išleisti brošiūra).

Čia, kalbant apie šaltinius, 
pirmiausia turiu prieš akis ruo 
šiamąjį „Lietuvių Enciklopedi 
jos” 15-ąjį tomą, kuris skiria 
mas specialiai Lietuvai ir žada 
mas išleisti anglų kaba. 1 ur 
būt, autoritetingesnio, geresn o 
šaltinio niekas dar neruošia, — 
tat jam — L. E-jos 15 tomu! 
— ir nukreipkime dėmesį. Jis 
dar neišleistas, jį dar galima pa 
pildyti ir koreguoti. Tame LE 
tome turės būti ir prof. S. Dir 
manto minimi žemėlapiai. Kj 
kie žemėlapiai bus įdėti? Kaip 
jie pavaizduos Lietuvą???

Kartą Lietuvių Enciklopedi 
ja išleido žemėlapį. Gal jį pa 
naudos ir šiam tomui? Taigi 
būtų didžiausia nesąmonė. 1 ai 
būtų skandalas! O kuo mes ga 
rantuoti, kad taip neatsitiks? 
Kas žino, kaip ten vyksta dar 
bas? Žinome, kad tą tomą re 
daguoja puikus literatūros žino 
vas, bet ar jis vienas gali pa*i 
imti atsakomybę už tą tomą? 
Ar leidėjui bus sukrauta atsa 
komybė už tą lomą? Išleisime 
į pasaulį nepaprasto svarbumo 
Lietuvių Enciklopedijos tomą, 
kuris pretenduos į rimtus šėlti 
nius, o paskui verksime ir spjau 
dysimės, kaip po parodos Čika 
goję???

Štai kuo reikia susirūp- il;. 
Enciklopedija bus šaltinis. 
Kas gali pasakyti, koks tas šal 
tinis bus?

Prof. St. Dirmantas ir visi, 
kam tas rūpi ir kam privalu rū 
pėti, kas sielojasi šiais 
klausimais, — imkimės iniciaty 
vos. Gal veikti per Profesoiių 
organizaciją. Gal Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės valdybos 
sudarytoji Kultūros Taryba ar 
Kultūros kongresas taip pa‘. pr 
reikštų savo iniciatyvą? Reina 
las nepaprastai rimtas!!!

Viskam pagrindas, kaip iže i 
namasis punktas: turi būti ispil 
dyta visos lietuvių tautos valiu, 
išreikšta Lietuvos Steigiamojo 
Seimo deklaracijoje., kuri ska 
mba šitaip:

„Lietuvos Steigiamasis Sei 
mas, reikšdamas Lietuvos imo

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

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
lūs, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininkė A. Tamošai 
tienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai 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 kūrinių: 
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 tėvKkės 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.

PONUS AG. IR KS. RATAVIČIUS K. L BENDRUOMENES REIKALAI
nuoširdžiai sveikiname sulaukus šeimos padaugėjimo,

sūnaus.

Mūsų džiaugsmas lygus Jūsų džiaugsmui.

Konstancija ir Leonas B a 1 z a r a i.

Mosklo - Technikos naujienos
KOMPOZITORIŲ MAŠINA

Vis dažniau bandoma panae 
doti Šiuolaikinės technikos pa 
siekimus muzikoje ; sukurti nau 
jus instrumentus, sutechninti 
muzikos reprodukavimą ir pa 
galiau patį komponavimą. Kai 
kurie pasiekimai šioje srityje 
pasirodė tik kaip mados dalv 
kas ir greit išnyko, kiti išsilai 
kė ilgiau. Prie pastarųjų priklau 
so labai įdomi aparatūra, kurą 
sukonstravo Maskvoje techm 
kos mokslų kandidatas Eugeni 
jus Murzinas. Aparatūra pava 
dinta „muzikinis sintezatorii s 
ANS“ (šios raidės atitinka įžy 
maus rusų kompozitoriaus A 
N. Skriabino inicialus).

Sudėtingas prietaisas pritai 
ko optikos bei elektronikos 
principus. Jis skiriamas muz'ki 
nio veikalo partitūrai užrašyti 
ii jam reprodukuoti. Kompn” 
tonus užrašo rėžtuku gaidas 
ant stiklinės plokštės, kuri yra 
padengta tamsių dažų sluogti 
niu. Tokiu būdu užrašyta pat 
titūra sudaro mašinos reproduk 
cinio mechanizmo darbinę pro 
gramą. Ji nustato, kokius, ko 
kio atspalvio tonus, kuria tvat 
ka ir kuriuo instrumentu turi ai 
kurti garsinis prietaisas. Maši 
na turi labai turtingą skalę gar 
su, kurie iš dalies primena kla 
sikinius muzikinius instrumen 
tus, o iš dalies yra visiškai nau 
ji ir nepažįstami. Ji gali sukurti 
neįprastus akordus, turtingus 
garsinius atspalvius, įdomius 
efektus, o taip pat įveikti tech 
niškai sunkiausius pasažus.

Tarybiniai kompozitoriai 
bai susidomėjo muzikiniu sinte 
zatoriumi: patys bando dirbti 
su juo ir naudojasi juo >cprodu 
kavimui. Šia mašina jau buto 
sukomponuoti keli kūriniai, ku 
rių svarbiausias priklauso Nik > 
lojui Nikolskiui. Įžymus tary 
binis kompozitorius D. šoaty 
kovičius neseniai pareiškė: „f*o 
ioeleklrinis muzikinis sinieiBt'’ 
rius yra labai įdomus. Jis pra 
plečia kūrybinę fantaziją ir at 
veria naujus plačius horizontus 
kompozitorių išradingumui“.
^H^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X 

nių valią, proklamuoja esant at 
statytą nepriklausomą Lietuvos 
Valstybę, kaip demokratinę 
respubliką, etnografinėmis šie 
nomis, ir laisvą nuo visokių ry 
šių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis.”

Taigi: Tautos valia yra visų 
lietuvių veiklos pagrindas ir gai 
rėš! O kai kalbama apie Lieto 
vos ribas, yra aiški direktyva. 
Lietuva etnografinėse ribose!

\ J. Kardelis.

PASKUTINIS KLB KRAŠTO VALDYBOS POSĖDIS
įvyko rugsėjo 11 dieną pirmi kuriam reikia apie 300 dol. r 
ninko Stp. Kęsgailos bute. laidų.

ELEKTROTERMOMETRAS
Chirurgijoje, atliekant iicAU 

jausiąs ir sudėtingiausias opera 
cijas, bei eksperimentuose la 
bai svarbu greitai tiksliai ir pla 
čiu diapazonu stebėti kūno tem 
peratūros svyravimus. Papras 
tas termomentras, kuris parodo 
žmogaus temperatūrą, palaikius 
jį po pažastimi 30—40 sek. Jis 
rodo temperatūrą 16—421C n 
bose.

DUJŲ BRIKETAI
Grupė specialistų, vadovauja 

ma prof. B. Losevo, rado bū 
dą įdegančių dujų briketams g- 
minti iš butano ir propano.

Degančios dujos smarkiai ;i> 
šaldomos, paverčiamos slys 
čiu, kuris sujungiamas su plast 
mase. Gaunamos skystos pi y 
tos, kurių narveliuose yra skys 
tos dujos.

Norint užvirinti litrą vandens, 
teieikia 10 g briketinių dujų, o 
nekūrentam kambariui įšildyti 
iki 251 per pačius speigus užlc.i 
ka 300 g šio kuro.

Naujasis kuras yra tiesiog 
nepakeičiamas turistams, Ari: 
tikos tyrinėtojams, Tolimosi/s 
Šiaurės gyventojams. Jis taip 
pat bus plačiai naudojama? 
pramonėje ir transporte.

RUOŠIAMAS ŽIAURUS
FILMAS

Lietuvos kino studija jau ku 
ris laikas ruošia filmą „Žingr 
niai naktį“ (pagal Vlado Mo 
zūriūno scenarijų). Filme daly 
vauja ir J. Miltinis. Lietuvos 
vietinė spauda praneša vis nau 
jų duomenų apie tą filmą. Ti 
siiodo, kad čia visa Kauno po 
grindininkų kova prieš naciu 
okupacijos metu suvedama •’’k 
į komunistų ir komjaunuolių ?.y 
gius, tartum jie vieni tuomet p ■ 
grindyje pasireiškė. Iš paskelb 
tų vaizdų matyti, kad filme at 
vaizduojama daug žiaurumų 
Istorinė tiesa bus, be abejo, go 
rokai iškraipyta.

JIEŠKO NAFTOS
Sovietinių geologų nuorro 

ne Lietuvoje yra naftos telk 
nių. Jiems išaiškinti geologų gr.’ 
pės atlieka gręžimus Minij s 
pakrantėse lies Gargždais ir Ky 
bartų apylinkėse. Gargždų apv 
linkėse bus atikta keletas gręži 
nių iki 2.000 m gylio, prie Ky 
bartų dirbantieji geologai pa 
sitenkina 500 m gręžiniais. N d 
tos buvimui iaiškinti gręžimo 
darbai atliekami ir Raseinių 
rajone.

Priėmus praėjusiojo posė 
džio protokolą, pirmininkas pa 
žymėjo, kad visi nutarimai iš 
pildyti ir toliau informavo bė 
gamuosius reikalus: Iš Otta 
wos gautas atsakymas, kad 
Min. pirm. J. Diefenbaker Lo.. 
done dalyvauja Britanijos Ben 
druomenės posėdžiuose ir KL 
B Krašto Tarybos sesijos meta 
nebus sugrįžęs; vainiko už žu 
vusiems už laisvę paminklo nic 
kam neleidžiama padėti, todėl 
ir lietuviams neleidžiama; De 
vrntoji Lietuvių Diena Windso 

.ėjo labai gražiai, o ypač 
buvo gražu, kad dalyvavo la 
bai daug jaunimo ir koncerte 
publikos buvo net daugiau, ne 
gu baliuje.

Tautos Fondo vedėjo kelia 
mas klausimas, kaip liečiąs To 
ronto apylinkę, patartas išsiaiš 
kinti vieloje.

Nutarta nupirkti rotatorius,

— Antanas Tvaranavičius, ii 
gą laiką dirbęs, o gal ir dab?r 
tebedirbantis Kanadoje, Onla 
rio provincijos miškuose. Jis 
pats arba apie jį žinantieji, m a 
loniai prašomi pranešti; Z. Ko 
manauskas, 1139 Wingohjc 
king St. Philadelphia, Pa. U. 
S. A.

Priimta provizorinė sekan 
čios kadencijos sąmata 22U0 
dol. sumai, kuri bus pasiūlyta 
Kr. Tarybai priimti.

Pnmta padėka Poniai A. Zj 
bienei, kuri atsidėjusi -r nuošii 
džiai dirbo mašininkės dar'?? 
Visus trejus Valdybos kadenci 
jos metus.

Baigiant paskutinį KLB Kr. 
Valdybos posėdį, pirmininku', 
Steponui Kęsgailai pareikšta 
visos valdybos padėka, kad jis 
visus posėdžius vedė planingai, 
pasiruošęs, taktiškai, visus rei 
kalus trejus metus taip tvarkė, 
kad Kanados Lietuvių Bend 
ruomenė, plačiu pripažinimu, 
yra išauginta į vieną pavyzdin 
giausių bendruomenių PasauLc 
Lietuvių Bendruomenės tė 
muose. Padėkota ir Poniai j. 
Kęsgailienei, kuri p. Kęsgailai 
nuoširdžiai talkino visuose 
darbuose.

KLB KV Informaiija.

18 VYRŲ GAVO 236 
METUS KALĖJIMO

Vankuverio teismas už pre 
kybą narkotikais nubaudė 18 
spekuliantų: 3 po 20 metų, !• 
po 14 metų ir kitus po 12—8 
metus, — visų bendra kaiiji 
mo metų suma 236 meta'.

JUOKDARIAI...
KUBIEČIAI GADINA KRAUJĄ

Mizara: Antanėli, draugužė 
Ii, gal tu nuraminsi mano širde 
lę, labai susisielvartavusią?

Sniečkus: Kas tau Rojv.kaų 
kartus pipiriukai, atsitiko, kaa 
tu taip maenai susielvartavai’

Mizara: Antanėli, tiktai ne 
užsigauk. Nu gi sugrįžo iŠ Lie 
tuvos Kubos mano draugai line 
lieji. Jie pas jus gi viešėjo Kla> 
pėdoje. ..

Sniečkus: Žinoma, pas mus 
Kaipgi! Mes juos priėmėm, vai 
šinome, šokdinome, kaip ir jes, 
kai lankėtės Lietuvoje. . .

Mizara: Gerai, Antanėli, 
ale kad jie sugrįžę spjaudosi... 
Sako: kvaili tie lietuviai komg' 
zeliai. Ouskiai - suskiai juos už 
nosies vedžioja, o jie, kaip nu 
kirpti avinėliai, ir nesumekc 
na. . . Sako: kvailesnių pad’’ 
rų niekur nesame matę. ..

Sniečkus: Mizara . Mizarėli, 
tu netikėk tais kubiečiais, nes 
jie patys nežino, ko nori. Mes 
jiems nesigailėjome nei maisto, 
nei gėrimo. Mūsų kolūkiečia 
nedateklių visekių turi ir neap 
sigina, bet jau kubiečiai sotu? 
buvo iki pat kaklo.. .

Mizara: Antanėli, aš gi nez> 
nau, kaip ten pas jus dabar yra 
Kai aš buvau, tai gerai nebuvo. 
Man regis, kad ir kubiečiai sa 
ko tą pat.

Sniečkus: O ko gi tau, boso 
ti, trūko? Gal gulbės pieno?

Mizara: Antanėli, argi aš sa 
kau, kad man ko trūko. Ne gi 
man nieko netrūko. Buvau 
tus, girtas ir nosis taboką šniv-u 
kštė, bet, va, Lietuvoje tiūko 
duonos, mėsos, sviesto, pieno... 
Tai ir kubiečiai sako: sovietai 
bankrutuoja! Draugas Chruš 
čiovas viešai gi nusiskundė 
maisto stoka ir įsakė pakelti kai 
nas, kad ir įpirkti nebūtų gali 
ma... Antanėli, jiems ten p9 
Nikitos pažaste gal ir pusė bė 
dos, bet kaip gi mums, kuris 
neturime argumentų savo te 
zėms paremti?..

Sniečkus. Nu tai pasidarei 
jau savanaudžiu, tiktai apie sa 
ve galvoji, tiktai savim susirū 
pinęs. Nespręsk pagal save, 
kur šuva laka, ten ir oja.

Mizara: Kai taip kalbi, tai ir 
kalbos nėra. God by, Antanai...

.. „ Mandrapypkis.
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Lenkai dėl Vilniaus nerimsta
„40-MET1S SUJUNGIMO
Tokia antrašte čikagiškis 

„Dziennik Związdkowy“, s. 
m. 28 liepos įsidėjo RP (lenku 
egzilų telegr. agentūra Londo 
ne, D. Britanijoje) pranešimą, 
o sykiu ir priminimą lenkams. 
Visas pranešimas pažodžiui 
taip skamba :

,,24 kovo turėjo būti mini 
ma 40-toji sukaktis Lenkijos 
seimo iškilmingo posėdžia Va/ 
šuvoje, kuriame vienbalsiai (? 
—Sic! — žemiau visur mano 
ženklai — JDČ.) priimtas bei 
patvirtintas žiniai ir vadovautis 
„Sujungimo Aktas“, kurį jau 
24 vasario priėmė vilniškis sei 
mas.

Išlaisvinimas.
Tai buvo pabaiga dviejų me 

tų vilniečių kovos už sujungi 
mą su Lenkija. Balandy, 1919 
m. J. Pilsudskio kariuomenės 
drąsiu manevru išlaisvintas Vi! 
nius, nelaimei, liepos mėn. 
1920 m. buvo vėl užimtas bol 
ševikų. Vėliau atsirado lietu 
vių valdžia. Ir tik spalio mėn. 
1920 m. į Vilnių įžygiavo(?) 
gen. Želigovskio divizija(?). 
Tuomet tik Vilnius tapo sosti 
ne „Litvy Srodkovej“ (Vidu 
rines Lietuvos), kurios savaran 
kiškas gyvavimas bei valdymą 
sis turėjo palengvinti susitari 
mą su Kaunu dėl federacijos su 
Lenkija.

Derybos, dalyvaujant Belgi 
jos žymiam politikui Hyman 
sui, neatnešė laukiamų vaisių. 
Tuomet nutarta pravesti(.’) 
rinkimus. Laikinosios vyriausy 
bės priešaky atsistojo p. Alei 
sandras Meysztovicz.

Balsavimas.
8 sausio, 1922 m. buvo įvyk 

dytas balsavimas („plebiscitas''
— JDČ.). Nors persveriančioji 
dauguma netenku balsavimą 
boikotavo, vis dėlto piie mnų 
atėjo per 64% (Sic!) įteisintų 
(uprawnionich, pabrėžiu, į t e i 
s i n t ų, kaip kad darė kun. Pu 
ciata ir kiti, bet ne teisėtų
— mano pastaba — JDČ.) b'*.; 
suotojų. Tuo būdu balsavimai 
patvirtino ankstyvesnius duo 
menis, kurie buvo dar 1916 m. 
vokiečių šioje srityje surinkti 
bei paskelbti, į ką dabar alsi 
žvelgaint, lenkiškos valdžios

VILNIAUS SU LENKIJA“.
Generalinis Komisariatas baisa 
vimams pravesti savo oficialia 
me leidiny paskelbė, kad 20.211 
kv. kilometrų srities plote, 
gruody, 1919 m. gyveno viso 
735.089 gyventojai.

Tikybomis vietiniai gyvento 
jai skirstėsi taip: katalikų 78%, 
žydų 11,5%, stačiatikių 9%.

Tautiškai didžiausią jėgą su 
darė lenkai (503.004). Taip 
pat priskaityta 64,295 baltgu 
džiai ir 52.814 lietuvių (o kur 
dingo dar 114.976 žmonės? — 
JDČ.).

Karo eigoje vilniečiai jau tu 
rėjo perdaug visokių pasikeiti 
mų. Įvairių valdžių visokie eks 
perimentai jiemsjau įgrįso ir da 
bar vien tik buvo geidžiam i su 
sijungimo su Lenkija. Todėl be 
sąlyginės inkorporacijos (tikro 
vėje, tik dalies lenkų įsikorpo 
ravimo — JDČ) šūkis buvo iš 
imtinai populiarus balsavinmo 
se.

Seimas.
Vilniečių išrinktasis (?) sei 

mas 20 vasario, 1922 m. priėmė 
atitinkamą nutarimą, kuris pra 
sideda gražių (perdėm melą 
gingu — JDČ) įvadu:

„Vardan D;evo Visagalio! 
Mes, Seimas Viniuje, laisva 
(?) ir visuotina (?) Vilnijos 
Žemės gyventojų valia pašaus 
tas, pilnutinę teisę tos Žemės 
likimą apspręsti turįs, visais 
laikais atsimenąs, kad ilgiems 
amžiams Horodlės bei Liubli 
no aktais surišti ir 1791 m. Ge 
gūžinės Konstitucijos dėsniais 
užantspauduoti, Žemės mūsų 
geravalio susitarimo tvirtu pa 
grindų į visumą sujungėme, 
sykiu ant kraujo tėvų mūsų už 
laisvę po nelaimingų Tėvynės 
pasidalinimų tautos kovose au 
kojančiai pralieto...“ (manau, 
kad po visos šios tirados seka 
žodis, lenkiškai egzeltuotai tar 
tas, — prisiekiame! — m. pas 
taba — JDČ.).

Ši visa perdėm pakvašėliš 
kai melaginga „reliacija“, tik 
riau, abrakadabra, šitaip bai 
giama:

„Toksai tikrumoje buvo bal 
sas Istorijos“.

Tai specifiškai lenkiškos „is 
torijos“, visais laikais perdėm 
suklastotos, balsas. Gi tikroji 

istorija rodo visai ką kitą, bū 
tent: tik 18% gyventojų, ir tai 
iš visų pasviečių sugabentų len 
kų tebalsavo (žiūr. Dr. V. Dau 
girdaitės - Sruogienės Lietuvos 
Istorija, psl. 904). Be to reikia 
prisiminti, kad toks kun. Puc a 
ta ir kiti samdė agentus, išraši 
nėjo jiems jau mirusių žmonių 
metrikas ir siuntė prie galsuvi 
mo urnų. Atseit, pagal Gogelį, 
vertėsi „mirusių sielų“ patarna 
vimu! Tik lenkas ir begali su 
galvoti bei įgyvendinti tokį 
triuką!!! Ir. bjauriausia, vėliau 
demonstruoti „istorijos“ bal 
są. . .

Perskaičius
tokią, tik lenkuose teaptinka 
mą abrakadabrą, prisimena pa 
čių lenkų išminties perlas, kad 
kai Dievas nori lenką nubausti, 
tai atima jam protą; bet kai no 
ri jį visai pribaigti, tai vėl jam 
protą grąžina. x

Taip atsitiko lenkams ir pas 
klausiame jų istorijos tarpsny 
je. Prisiminkime lenkų elgėsi 
su lietuviais, ukrainiečiais ir ki 
tais, jų užgrobtose žemėse gy 
venusiais žmonėmis, prisimin 
kime jų užmačias išsiplėsti ,oct 
morza do morza" sykiu su vi 
šokių jėgų demonstravimu bei 
„koncentravimu“ (prieš Hitle 
rio vermachtą nuo Dauguvos 
iki Tatrų!?) — tikrai jiems bu 
vo ištuštėjęs kaušas. Gi vėliai 
grąžintas protas padiktavo, kad 
galima ir reikia ginti tik savo 
Varšuvą — čia ir absoliučiai ap 
suptos Varšuvos tikrai herojiš 
kas gynimas. Deja, šaukštai bu 
vo po pietų — lenkai turėjo 
būti pribaigti. Tai atliko Stali 
no iš pačių lenku sudarytasis 
„komitetas“ (toje pačioje laik 
raščio „Dz. Zv.“ laidoje įdėtas 
straipsnis su lenkams ir šiam tu 
riniui būdinga antrašte: „63 
dni bezprzykladnego bohaterst 
wa liudnosci stolicy. __ Annie
sowieckie staly bezczynnie na 
prawym brzegu Wisly, patrząc 
cynicznie na rzež Warszawy” 
— 63 dienos sostinės gyvento 
jų išimtino heroizmo. Sovietų 
armijos stovėjo dešiniajame 
Vislos krante nieko neveikda 
mos ir ciniškai stebėdamos vy 
kstančias skerdynes Varšuvo 
»•

Bet, kaip ir iš augščiau pa 
duotos reliacijos matyti, len 
kams vėl atimamas protas — 
jie vėl svaičioja apie „kresus“

„od morza do morza“, „mo 
carstwo“ ir pnš., o svarbiausia, 
,,Wilno“, „Lvuv“, „Kijuv“, na, 
aišku, ir ,,Kowno“, „Litwa”..„ 
tik dabar gal be Horodlės ir 
Liublino. . . Taip, tuštumą len 
kai patys pasipildo lenkiškomis
ambicijomis.

Ir todėl keisčiausiai atrodo 
noras mūsų kai kurių veiksnis 
kių pertraktuoti su tokiais, tik 
pakvaišėliškų užmačių bei am 
bicijų kupinais ponais lenkais...

Stebėtina!
Nenusimano, kad lenkai nie 

kuomet nieko neišmoks — ku 
protą ir karstą lentos neištie 
sins.

Jonas D. Čėsna.
Red. prierašas. P. J. Č. rei 

kalą vertina nepasitenkinimo 
mastu. Ar nebūtų prasmingiau 
giliau į reikalą pažiūrėti? Vi 
sam gyvam pasauliui juk yra 
įgimtas dalykas siekti ir pasiek 
ti daugiausia. Atseit imperalL 
mo siekimas yra natūralus. Jei 
gu to veržlumo trūksta, ar ne 
prasminga į tai atkreipti dėme 
sys? Kas iš to, kad Vytautas iš 
plėtė imperiją nuo jūrų lig jū 
rų, bet įpėdiniai nesugebėjo 
jos išlaikyti? Kodėl mes dabar 
negyvybingi? Kodėl nesugeba 
me pasipriešinti, laisvės sąlygo 
se, atsilaikyti svetimoms bau 
goms?

LIETUVIAI TARPTAUT1 
NIO LASVŲJŲ PROF. S-GŲ 

CENTRO KURSUOSE
Laisvųjų Profesinių S-gų 

tarptautinis egzilų centras jau 
eilė metų Fed. Vokietijoje 
(šiais metais Bergneustad vic 
tovėje) organizuoja seminarą- 
-kursus užsieniečiams. Juos lan 
ko prof, s-gų judėjimu susido 
mėję tremtiniai, be to ir vokic 
čiai, prancūzai, italai ir kt. Va 
karų Europos kraštų gyvent > 
jai, esama ir atstovų iš naujai 
laisvę atgavusių lAfrikos kr-iš 
tų. Šie kursai — seminaras vy 
ksta š. m. rugsėjo 3—15 d., o 
rugsėjo 16—19 dd. numatytas 
lankymasis Vak. Berlyne. Da 
lyvių tarpe yra ir du lietuviai, 
gyv. Fed. Vokietijoje. E.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE 
LIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBI ŠALPAI

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 

ŽAIDYNĖS WINDSORE
Devintosios Kanados Lietu 

vių Dienos proga, Windso;e 
įvyko Š. Amerikos lietuvių lau 
ko teniso ir futbolo pirmeny 
bės, sutraukusios gražų spo^ti 
ninku būrį, tik deja, labai ma 
žai prieauglio.

Lauko tenise visas pergales 
paėmė Čikagos Neris: vyrų vie 
nete V. Grybauskas nugalėies 
Kanados pabaltiečių meisteri 
G. Pataroką (Hamiltono Ku 
vas), moterų — Juškaitė įve;k 
dama Bliūdžiūtę, dvejetai (Gry 
bauskas — Pikeliūnas) ir m’š 
rūs — Juškaitė ir Grybauskas

Išskirti reikia vyrų vienetą, 
kur favoritas hamitonietis G. 
Patarokas finalą pasiekė po la 
bai lengvų pergalių, tuo tavpu 
V. Grybauskas sunkiai pusiau 
baigmėje „susitvarkė“ su Pike 
liūnu. Ir baigmėje, nors pirmą 
vietą laimi čikagietis, tačiau jau 
antrame Hamiltono Kovo ats 
tovas „atskaito“ V. Grygaus 
kui 6:3 ir trečiame veda 4:0. 
Meisteris atrodo aiškus. Deja, 
kelios hamiltoniečio klaidos — 
ir pasekmė 5:5. Nuo čia, V. 
Grybauskas atsiplėšia ir setą 
baigia 7 :5. Vyrų dvejetai atne 
šė taip pat didelę staigmeną — 
laimėjimą pusiaubaigmėje jau 
nos Clevelando Žaibo poros 
prieš „senus vilkus“ — G. Pa! 
taroką ir J. Svilą (Hamiltono 
Kovas) 3:6; 6:3; 7:5, tačiau 
finale žaibiečiai neparodė to 
kio paties žaidimo kaip prieš 
hamiltoniečius ir pralaimėjo Či 
kagos Neries dvejetui 6:2, 6. 
1.

Futbolo rungtynės tarp Čika 
gos Lituanicos ir New Yorko 
LSK baigėsi tik po pratęsimo 
Čikagos. pergale 2:1. Gaila, 
kaip ir futbole, taip ir lauko te 
nise matėsi labai mažai žiūro 
vų.

ŽALGIRIS ANTRAS
Liucernoje pasibaigė pašau 

lio irklavimo pirmenybės, kurio 
se Sov. S-gą aštuonviečių var 
žybose atstovavo Vilniau Žd 
girio irklininkai, laimėję pirmą 
vietą liepos mėn. Filadelfijoje.

Šį kartą lietuviai nepakarto 
jo pergalės iš JAV ir 2 km var 

žybose buvo antri, atsilikę nuc 
vokiečių 3 sek. Tokiu būdu, 
dėka Žalgirio irklininkams, S. 
S-ga šioje varžyboje laimėjo 
pasaulio vicemeisterio vardą ir 
sidabro medalį. Bendrai, pašau 
lio irklavimo pirmenybes laimė 
jo vokiečiai, surinkę daugiau 
šiai aukso, sidabro ir bronzos 
medalių.

MIRĖ LIUDAS ZEIKUS.
Š. m. rugsėjo 7 d. Čikagoje 

mirė buv. Lietuvos dailiojo čiuo 
žimo meisteris a. a. Liudas Zei 
kus. Mūsų užuojauta velionės 
broliui ir giminėms.

TRUMPAI Iš LIETUVOS.
— Dviračių lenktynes aplink 

Lietuvą — beveik 1032 km 
nuotolį, komandiniai laimėjo 
Vilniaus Troleibusas, o indivi 
dualiai taip pat tos komandos 
narys V. Vincelis, šį nuotolį 
įveikęs per 27 vai. 54 min. 43 
sek. Antras buvo J. Grybausimas 
ir trečias — Lietuvos kolonis 
tas Timofiejus Zlotnikov.

— Sov. S-gos futbolo pirme 
nybėse Vilniaus Žalgiris sužai 
dė lygiomis — 1:1 su šių melų 
SS-gos taurės finalininku Do 
necko Šachtioru. Vilniečiai ir 
toliau savo grupėje randasi pas 
kutinėj vietoj.

— Pradėti Lietuvos futbolo 
pirmenybių rudens rato žaidi 
mai. Didesnių staigmenų nebū 
ta, o žiūrovų daugiausiai — 2 
tūkst. sutraukė Mariampolės Še 
šupės ir Plungės Linų audiniai 
rungtynės , pasibaigusios 2:1 
Marjampolės naudai.

— Už atradimus elektrolito 
sukūrime SS-ga išdavė garbės 
pažymėjimą chemijos mokslų 
kandidatui, žinomam šachma 
tininkui Romui Višomirskiui.

— Vilniaus Dinamo jaunieji 
tinklininkai iškovojo visos SS- 
gos Dinamo draugijos meisterio 
vardą. Deja, daugumas koman 
dos narių pavardės nelietuviš 
kos: Matuševas, Žolnierikas, 
Kulakovas, Rumiancevas ir tt.

— Lietuvos lenkas J. Jašče 
ninas atsiekė naują Lietuvos re 

Nukelta į 6 psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
31.
Nuėjęs į ligoninę, Barvainis sužinojo iš jaunųjų kolegų, 

kad ir jie buvę kalbinami vienos moters aukoti Klaipėdoje sta 
tomai bažnyčiai.

— Tai nuostabu, — susirūpinęs pastebėjo Barvainis.
— Galite nesistebėti, šefe, nes tai yra legalus reikalas,— 

atsiliepė Šilgalis. — Ši rinkliava valdžios leista. Visiems gi 
gerai žinoma, kad be valdžios sutikimo, ir plaukas negali būt- 
išrautas iš plikės. . . kaip be Dievo valios nė vienas plaukas ne 
gali nuo galvos nukristi. . . pagal patarlę.

Barvainis nemaloniai pasijuto, išgirdęs šį palyginimą. 
Jis sukrutėjo visu kūnu, bet ntatsiliepė.

— Na, gal kiek ir daugiau ši moteris reikalauja, — ne 
rangiai nutęsė Kalnėnas. — Ji kalbėjo apie solidarumo sąjū 
dį. Lietuvių solidarumo. Solidarumą ginant lietuvių teises ir 
kovojant su tais, kurie mūsų tautai neša mirtį. . . Atrodo, tai 
kiek daugiau, negu valdžios leista. . .

— Bet sutik, kolega, — įsiterpė Šilgalis, — kad jos, — 
Žinoma ne jos vienos, — keliamasis sąjūdis yra principinio 
pobūdžio: būti žmogum, būti savarankišku žmogum, jausti sa 
vo teises ir būtinai jas ginti. Juk tai yra natūralu, visiems pri 
imtina ir visiems sąmoningiems būtina. Ar gi ne tiesa?

— Neabejoju, kad tai tiesa, bet tai jau ne tiktai valdžios 
neleistina, bet tai yra griežtai priešinga valdžios tikslams, — 
teigė Kalnėnas.

— Kolegos, o man vis dėlto patiko tos moters sąjūdžio 
tikslų formulavimas: patriotinio susipratimo mokytis iš Basa 
navičiaus, tėvynės melės — iš Maironio, veiklumo ir kovos už 
tautos ir žmogaus teises — iš Kudirkos ir, mūsų sąlygose, ko 
vos priemonių — iš garsiojo indo Mahatmos Gandhi. Aš ste 
biuosi, iš kur ta moteris tiek daug turi smegenų, kad sugebė 
tų taip realiai ir tiksliai formuluoti sąjūdžio principus, kurie, 
atvirai pripažinkime, mūsų sąlygomis yra labai tikri.

— Ji, šefe, su mumis studijavo Vilniaus universitete tei 
sę. Bet ji lankė ir marksizmo kursą. O ten gi mokina kovos 
būdų ir priemonių. Skirtumas tas, kam kas panaudoja tuos 
mokslus, — aiškino Šilgalis.

— Aš šitos moters nepažįstu, bet apie ją girdėjau, — sa 
kė Kalnėnas.

— Ji — jauna dar mergaitė, — precizavo Šilgalis. — 
Jums ji atrodo solidžia moterim tur būt todėl, kad ji labai 
rimtai dėsto sava mintis, — aiškino Šilgalis. — Matyti, ateina 
laikas, kad istorijos ratas turės pasisukti.

i — Visaip gyvenime esti, kolegos, — kalbėjo Barvainis. 
— Prieš trejetą šimtų metų Paryžiuje gyveno mums visiems 
gerai žinomas mokslininkas matematikas Paskalis. Gal dau 

giau negu jo mokslo darbai yra pagarsėjęs jo pasakymas: Jei 
gu Egipto karalienė Kleopatra būtų turėjusi trumpesnę nosį, 
visai kitaip būtų susidėjusi žmonijos istorija... laikant mū 
sų dabarčiai, mes galėtume pasakyti panašiai. Jeigu draugas 
Nikita Chruščiovas nebūtų Jungtinių Tautų susirinkime ope 
ravęs bato argumentais, būtų kitaip susidėjusi musų istorija. . .

— Kaip tą reikėtų suprasti?
— O gi taip, kad visas tas didysis tautų areopagas nebu 

tų pamatęs, kokio žemo kultūrinio lygio yra „didžioji tėvy 
nė“. Ir mums, pavergtiems, būtų buvę daupg blogiau, nes kul 
tūringumas būtų daręs savo įspūdį. O kai Jungtinių 1 autų 
išrinktieji žmonės pamatė, koki žemi yra sovietijos valdovai, 
mums daugiau galimybių atgauti laisvę. .. Iš tikrųjų gi ne 
veltui ir patarlė sako: Be vėjo ir voratinkliai nesidraiko. Vis 
kam yra priežastis ir be priežasties niekas savaime nesidaro. . . 
Ir Chručiovo batas istorijoje suvaidins savo rolę, vertą jo 
savininko. . .

— Jūs manote?
__  Nė kiek neabejoju. Kaip gi kitaip suprasti? Laukinis 

pavergia kultūringą žmogų, — jį tegali laikyti tiktai prievar
tos priemonėmis, kurios turi ribą. O riba visada lieka riba, 
prie kurios galų gale prieinama. Prieis ir Lietuvos okupan 
tas. . .

— Šefe, Tamsta šiandien karingai nusiteikęs. . .
— Atsibodo gyventi melo pavergtam. Atsibodo melas! . .
— Taip. Bet gi kai melas viskam vyrauja, tiesai nelieka 

vietos. . .
— Mane taip nuteikė ta jūsų moksladraugė. Ji tiksliai 

galvoja. Dialektiškai. Ne veltui ji marksizmo kursus lankė.
Gydytojų pasikalbėjimą nutraukė tyliai nejuntamai į ka 

binetą įsėlinusi slaugė. Visi nutilo.
Visa Klaipėda sekė Amerikos „pažangiųjų lietuvių“ kiek 

vieną žingsnį. Nė vienos jų pėdos „Tiesa“ nepraleido neapre 
šiuši. „Tiesa“ paskelbė visą „pažangiųjų“ sąrašą, bet Barvai 
niui įdomūs tiktai gydytojai, kurių „pažangiųjų“ ekskursijo 
je du — Algirdas Margeris ir Jonas Stanislovaitis. Barvainis 
sumetė, kad jam nebloga būtų susisiekti su pasitraukusiais ko 
legomis, bet reikia sužinoti bent vieno jų adresą.

Barvainiai neturėjo stetoskopų, termometro. Reikėjo ir 
kraujui matuoti priestaiso, be ko dabar gydytojas jau negali 
išsiversti. Reikėjo. . . ir kelnių, nes visas apsirengimas tebuvo 
iš nepriklausomybės laikų ir jau baigė susidėvėti. Jam, gau 
nant 1000 rublių, neįperkamos buvo medžiagos, nes už me 
džiagą kostiumui reikėjo mokėti mažiausia 1500 rublių, už pa 
siuvimą 400—500 rublių. Algos jo ir žmonos, kai jie gyveno 
drauge, beužtekdavo prasimaitinti ir šiaip taip išlaikyti butelį. 
Vaikams gi reikėjo pastoviai pirkti drabužėlius, apavą, nes jie 
gi nemoka apsirengimo taupyti. Tat, Barvainis galvojo, kad 
gal koks kalega padarys jam malonumą ir ką nors atsiųs. . .

„Tiesoje“ jis skaitė, kaip „pažangieji“ Amerikos lietu 
viai buvo vežiojami ir vedžiojami po Vilnių, Trakus, Fane 
rius, Kauną, plukdomi „Kauno jūromis“, Nemunu. ..

Pagaliau, visi jie buvo išvežioti mašinomis pas gimines. 
Buvo žinoma, kad šoferiai yra saugumo agentai. Kuris jų 
toks nebuvo, arba buvo abejotino patikimumo, tiems buvo 
duoti specialūs „palydovai“.

Maždaug po savaitės Žemaičių plentu Amerikos „pažan 
gieji“ atbildėjo ir Klaipėdon.

Tą dieną Klaipėda išgyveno niekad nepatirtą reiškinį: 
Klaipėdos krautuvėse buvo daug prekių ir, kas ypač nuostabu 
buvo, — nepaprastai žemos prekių kainos. Kai dvi dienas 
prieš tai, nors prekių krautuvėse jau buvo daugiau, bet kai 
nos buvo žvėrikos, — staiga jos numuštos iki pasakiko lygio. 
Žmones apgulė krautuves ir naudojosi nepaprasta proga. „Pa 
žangieji svečiai“ tiktai stebėjosi ko tie žmonės taip gula krau 
tuves, kai ir prekių yra ir kainos žemos. Nuostabai nebuvo ri 
bu ir klaipėdiečių ir „pažangiųjų“ svečių.

Barvainis „Tiesoje“ skaitė:
„Brangūs broliai ir sesės! Kaip ilgai mes svajojome pa 

siekti Lietuvą. Pažangūs Amerikos lietuviai visuomet dėjo wl 
tis, kad Lietuvos liaudis laimės kovą prieš išnaudotojus, ir mū 
sų tėvų gimtinė bus laisva“. . . rašė „Tiesa“, atpasakodama 
„pažangiosios“ Amerikos lietuvės Kotrinos Petrikienės kai 
bos žodžius.

„Pasilik čia, mieloji, ir pasinaudok šita laisve. Ko gi 
grįžti į „kapitalistinį pragarą“? — murmėjo Barvainis, suerzin 
tas fanatikės pasisakymo.

Bet nebuvo laiko daug galvoti. Svečiai jau buvo Klaipė 
doje. Jie čia atsibeldė vidunaktį, Žinoma, „vergai nužemin 
tieji“ jų turėjo laukti. Ir Barvainio duktė Nijolė buvo įvilkta 
į iš kažkur atgabentus tautinius rūbus ir būryje merginų ture 
jo džiaugsmingai sutikti svečius, įteikti jiems valdžios parū 
pintas gėles. Grafomanas ir aklas fanatikas Margeris „Tieso 
je“ apie tai rašė:

„Netoli vidurnaktis, tamsa labai tiršta, juoda. . . Mergai 
tės su gėlėmis, visi su išplėstomis akimis pamatyti pirmuosius 
Amerikos lietuvius. . . Gražiame Klaipėdos viešbutyje šiltos 
Amerikos lietuvių susitikimo su Lietuvos lietuviais vaišės, lin 
kėjimai su tostais. Bet jau nauja diena prasideda. . .“

„Taigi, — galvoja Barvainis, — liaudies kruviną darbą 
ir prakaitą jūs čia geriate ir valgote. . . Tai kolūkiečių bad 
miriavimo vaisius jūs taip lengvai žarstote“. . .

Geriausis autobusas, kurį kvislingų valdžia parūpino „pa 
žangiesiems” pavežioti, pripratusioms minkštai sėdėti „irusiu 
kėms“ vis dėlto pasirodė nepatogus ir varginantis Todėl 
Margeris ir rašo:. . . „pavargę nuo sunkaus ekskursinio dar 
bo...”

„Na, matai, — galvoja Barvainis, — jiems ekskursija 
tai sunkus darbas. . .”

Bet svečiai pradeda lankyti Klaipėdos įstaigas ir įmo 
nes: laivų statyklą, konservų gamyklą, saviveiklinę operą ir 
t. t. Ateina skirta diena ir ligoninei.

Daugiau bus. ..
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Venera?
AMERIKA PALEIDO RAKETĄ Į VENERĄ 

Ką mes apie Venerą žinome?
Jungtinių Amerikos Valsr> 

bių mokslininkai VIII, 17 pa 
leido į Venerą 447 sv. raketų, 
kuri taikinį pasieks tiktai api- 
pusę gruodžio mėnesiu. Lei 
džiant raketą, jos nešėjas, ku 
ris didumo sulig 10-tics augs j 
namu, šiek tiek sudrebėjo, t 
dėl raketos kryptis kiek pakry 
po nuo mokslininkų užpianuo 
tosios. Bet raketa turi prietaise 
kurio pagalba raketos kryp'is 
gali būti atstatoma. Mokslinin 
kai sulaukę tinkamo moment > 
panaudojo prietaisus, kurie k.» 
regavo raketos kelią.

Raketos tikslas — nustatvri, 
ar Veneroje yra gyvybė. Tai a 
tikslui raketa turi specialius prie 
taisus. Raketa ėjo 25,700 my 
lių greičiu, o prisiartindama 
prie Veneros eis 91,600 mylit’, 
greičiu.

Ką gi žmogus ligšiol apie 
Venerą žino?

Visi beveik žinom, kad yr* 
Vakarinė ir Aušrinė „žvai^.1 
dė“, bet ne visi žino, kad tai 
yra ta pati Veneros planeta. 
Kai ji esti vienoje Saulės pu«<* 
je, ją vadiname Vakarine, kai 
ji atsiduria kitoje Saulės pusėje, 
ją vadiname Aušrine.

Venera yra antroji 'mo Sau 
lės planeta, kurių tvarka yra to 
kia: Merkurijus, Venera, Že 
mė, Marsas, Jupiteris, Satur 
nas, Uranas, Neptūnas u Pluto 
nas. Iš šių 9-ių, pirmosios 4 pla 
netos sudaro Žemės grupę, nes 
kilos 4 yra daug toliau nuo Sau 
les ir yra didžiulės. Devintoji 
— dar visai neištirta.

Venera labai panaši į Žemę: 
Žemė aplink Saulę apskrieja 
per 365,25 dienas, Venera per 
225 d.; Žemės pusiaujo skers 
muo 12757 km, Veneros 1220C 
km; tūris taip pat panašu^. 
Kaip ir Žemė, Venera turi rt > 
rą, tiktai tirštesnę už Žemės, at 
mosferą, tirštai debesuotą.

Bendrai, apie dangaus Švie 
sulius astronomai daug žino la 
bai tikslių žinių. Pav., neseniai 
didele šviesa sušvito nauja žvai 
gždė. Astronomai gi nustatė, 
kad tas sušvitimas atsitiko žvai 
gždei susprogus prieš. . . 30 ni 
lionų metų! Tuo tarpu apie 

5* £7 4
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS 
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Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. ne, kaip Žemėje, bet gyvybės
formos išsivysto priklausomu

Venerą., palyginti mažai žinių, 
teturima.

Mat, šiuo metu visas žinias 
astronomai išskaito iš šviest.hi; 
skleidžiamų spindulių. Plant 
tos savo šviesa nešviečia, jos 
tik išsklaido Saulės spinduliu?.. 
Prieš patekdamos nuo Veae 
ros į astronomo prietaisą. Sau 
lės spindulys praeina Veneres 
atmosferą ligi debesų sluoge 
nio, paskui grįžta į tarpf iancii 
nę erdvę, praeina visą Ženrs 
atmisferos storį ir tik tada pa 
tenka į teleskopą, spektiegraf? 
ir kitus observatorijos prietai 
sus. Toks Saulės spindulys tik 
nežymiai pasikeičia Veneros tr 
Žemės atmosferose, ir iš tų p? 
sikeitimų tenka spręsti apie Ve 
neros prigimtį. Be to, Saule- 
spinduliai nepasiekia Veneros 
paviršiaus, todėl iš jų pasikeiii 
mo tegalima gauti žinių apie 
jos atmosferos sandarą ir sūdė

IŠ Veneros spektro nustatv 
ta, kad jos atmosfera yia žv 
miai storesnė ir tirštesnė, ne^u 
Žemės. Jos slėgimas Veneres 
paviršiuje yra 10—30 kartų d: 
dėsnis, negu Žemėje. Debesuo 
tas sluogsnis atmosferoje paky 
la ligi 20 km augščio. Atmor 
feros sudėtis viršum debesuoto 
sluogsnio labai skiriasi nu_> Že 
mės atmosferos. Naujausiais 
duomenimis, atmosferos sūdė 
tyje pirmoji vieta tenka anglies 
dvideginiui, kurio yra net 75% 
(Žemėje tik 0,03%), toliau 
azotui — 22—25% (Žemėje 
78%) ir vandens garams 0— A 
% (Žemėje virš debesų ma 
žiau kaip 1%). Ar yra atmos’e 
r iję laisvo deguonies, ligi š’o; 
nustatyii nepavyko (Žem'.s ‘ 
mosferoje jo yra 21%). Gali 
ma pažymėti, kad ir vandene 
garų buvimas visą laiką atrodė 
abejotinas. Tik 1959 m. pavj 
ko stratostatu su reikiamais ir u 
trumentais pakilti maždaug į 
24 km augštį, virš kurio Deli 
ko 2% Žemės atmosferos ir 
tuo būdu atskirti Vengro- ai 
mosferos spektrines juos’as r.uc 
Žemės atmosferos juostų. p « 
dus atmosferoje vandens garų, 
galima tikėtis ir skysto vr.n

Sens planetos pav>ršiuie.
Kadangi Venera yra žymia’ 

arčiau Saulės, tai jinai gtfu.'ia 
dvigubai stipresnį jos spind u 

• lių srautą, negu Žemė Tačiau 
didumą spindulių ji ka<p minė 
jome, išsklaido. Betarpiški Ve
neros spindulių matavimai re 
do, kad jos stratosferoje (siu.- 
gsnyje virš debesų) yra minus 
33—381 (Žemės stratosfer ųe 
— minus 60—801).

Ligi šiol daugiausia buto 
manoma, kad vidutinė tempe 
ratūra paviršiuje yra apie 50— 
601. Pastaraisiais mata’s g eta 
šviesos spindulių pradėta tirti 
Veneros paviršiaus skleidžia 
mas silpnas radijo bangas, o. i 
imamas radijo teleskopais. T > 
kia ,,radijo“ temperatūra“ žy 
miau augštesnė — nuo 100 lig' 
3501.

Jei būtų tokia augŠta lem 
peratūra, tai ar neturėtų išvir 
ti visi vandenys? Ar debesų 
tirštumas neliudija, kad vf.n 
dens garai negali susikonden 
suoti ir iškristi liūtimis ant Ve 
neros? Nebūtinai. Vandens vi 
rimo temperatūra priklauso 
nuo atmosferos slėgimo. P avy z 
džiui, esant vienos atmosferos 
slėgimui, vanduo verda 10,r>l 
temperatūroje, 4 atmosferų slė 
gimui — 1441, o 10 atmosferų 
slėgimui — tik 1801 temperatū 
roję. Tikriausiai ne vis: Venc 
ros vandenys išgaravę ir i oj e 
būna lietų ir liūčių, panašiai 
kaip ir Žemėje. Radijo iru' u 
vais pavyko priimti ir atskirų 
radijo bangų žybtelėjimų, ku 
riuos tur būt, sukelia debesų 
žaibai.

Veneros debesys niekuomet 
nepratrūksta, todėl betarpiškai 
stebėti jos paviršiaus dar nie 
kam nepavyko. Iš anglies dvi 
deginio gausumo atmosferoje, 
sprendžiama, kad Veneros pa 
viršius yra arba ištisai vandeny 
nas, arba žemynai sudaro tik 
nežymią viso paviriaus dali 
Mat anglies dvideginis godžia; 
jungiasi su įvairiomis uolienų 
mis.

Tiek žvaigždžių, tiek plane 
tų būdingas reikšinys — jų su 
kimasis apie ašį. Deja, ligi ši >1 
nepavyko išmatuoti Veneros su 
kimosi greičio. Nors Veneros 
sukimosi apie ašį greitis dar 
nepakankamai žinomas, ga’i 

ma laikyti, kad ašies kryptis nu 
Statyta. Ašis su skriejimo apie 
Saulę plokštuma sudaro apie ? - 
1 kampą, vadinasi, beveik toki 
pat, kaip ir Žemės ašis. Ta 
reikštų, kad Veneroje yra n:C 
tų laikai. Tik jie daug trumpes 
ni kaip Žemėpe, nes metai te
trunka 225 Žemės dienas.

Joks rimtas mokslininkas 
šiais laikais neabejoja tuo, kad 
gyvybė išsivysto visur, kur yra 
jai tinkamos sąlygos. Nors ten: 
peratūra Veneroje yra augštes

KULTŪRLVejfKftO^IKA
PARUOŠTI VISI TRYS 

„ALEKSANDRYNO“ 
TOMAI

Prof. V. Biržiškos „Aleksai- 
dryno“ II tomas jau baigiama, 
rinkti. Veikale minimi autoriai 
— lietuvių literatūros pradiniu 
kai, kurių II tome per 150.. II 
tomas apima ir Donelaitį, Straz 
dą, D. Pošką, Pabrėžą, Sime 
vičių, Valiūną, Giedraičius ir k 
tus. Apraomi autoriai gyve 
tus žinomus literatūroje vai 
no 1831 metų lietuviu tautos 
prieš rusus sukilimo laikotarpy 
je. ,,Aleksandrynas“ tai nevien 
lietuviškos raštijos, bet ir to lai 
kotarpio Lietuvos istorijos do 
kumentuota knyga.

Nors tai ir mokslinis veika 
las, bet skaitysis kaip koks nuo 
tykių romanas ir, reikia tikėtis, 
kad lietuviškos visuomenės bus 
greitai išgaudytas.

Jau yra galutinai paruošti ir 
„Aeksandryno“ III tomo rank 
raščiai. Bet kol kas pil iai n°iu 
rimą lėšų užmokėti spaustuve: 
už antrąjį tomą.

Už „Aleksandryno“ leidimą 
pagarba priklauso Lietuvių ti
nęs vadovybei ir jos padaliniai 
Kultūros fondui, taip pat vi 
siems, kurie perka Aleksandry 
ną“ ir tuo įgauna tolimesnių o 
mų išleidimą.

Užsakant visus tris ,Alek 
sandryno“ tomus iš karto, už 
tris stoias knygas tereikia mo 
keti tik 15 dol.

Aleksandryną ligi paskutines 
gyvenimo valandos tvarkė My 
kolas Biržiška
300 METŲ NUO PASKALIO 

MIRTIES
Garsus prancūzų mokslinin 

kas ir filosofas Pascal ir o e 
1662 metų rugpjūčio 19 dieną. 
Paskalis žinomas dar tuo, kas! 
viename savo svarstyme pisa 
ke: jeigu Kleopatra butų ture 
jusi trumpesnę nosį, visai ki 
taip būtų susidėjusi žmonijos is 
torija. . .

Blaise Pascal, mokslinamus 
tėvo, anksti pradėjo reikš'ii 
kaip matema'ikas, tikslinęs De 
karto ir Toričelio atradimus, 
pasižymėjo hidrostatikoje, pi
lnasis išrado skaičiavimo maši 
ną, įrodė hegzagono teoremą 
ir davė pradžią tikimybių teo 
rijai. ,

nuo sąlgyų. Todėl augštesne 
temperatūra, didelis atmosfe 
ros slėgimas dar nėra kliūtys gv 
vybei išsivystyti. Taigi galima 
teigti, kad Veneroje tikriausia 
yra tam tikro išsivystymo laips 
nio gyvų organizmų Manoma, 
kad Veneros gyvybė gali būti 
panaši į tas gyvybės form -.s. 
kurios viešpatauvo Žemėje 
prieš daugelį milionų metų.

DETROITE SUVAIDINT/X 
„AUKSO ŽĄSIES“ VIENA 

IŠTRAUKA
Rugsėjo 8 dieną Detroite uk 

rainiečių salėje buvo suvaidin 
ta ištrauka iš B. PūkeleviČiutės 
dramatinio veikalo „Auksu žą 
sies“, laimėjusio JAV B-nės jau 
nimo dramos konkursą. Suvai 
dinta ištrauka — stebuklų nak 
tis prie „Žaliojo pingvino“ už 
eigos.

Dekoracijos buvo santanni 
nes. Kostiumai — koncertiniai. 
Tiktai grimo duota stipresnio.

Vaidino: Birutė Pūkelevičiū 
te Samanėlės rolėje, J. Ke<e 
čius — Fortunato, karalijos as 
trologo; Kazys Veselka — T i 
kio, rūmų juokdario; Leonas 
Barauskas — Kajetono Garve> 
niškio rolėje.

Veikalo tematiką autorė pa 
sirinko iš pasakų pasaulio, \u 
name yra nuliūdusių princesių, 
gerųjų fėjų rūmų juokdarių ir 
stebuklinga žąsis.

Šį pasakų pasaulį pavaizda 
vo paskaitoje rašytojas Tau 
liūs Jurkus, kuris tuo pačiu me 
tu kalbėjo apie pasaką litera 
tūroje.

P. Jurkaus paskaita užtru’co 
apie valandą ir vaidinimas taip 
pat. Publikos buvo per 3G0, i u 
rios apie 100 iš studentų sto 
vykios Dainavos. Studentų ini

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 
i'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 „Nepri 
lausomą Lietuvą“ gauna už pusę prenumeratos kainos me 
ams: Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75, visur kitur už 3 
lolerius.

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 dolerių? 
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 
noji dalis jau nupirkta, u dė! pagrindinių eina tiesiogės de 
ybos. Todėl yra didelis prašymas skubiau ir stipriau pa 

remti N L Mašinų Fondą.
Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS NAUJOSIOS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS
1962 m. rugpjūčio 19 d. Los 

Angeles mieste, Kalifornijoj, 
įvyko pirmasis naujai išrinkk.oa 
Valdybos posėdis, kuriame pa 
siskirstyta pareigomis šitaip; 
Bernardas Biazdžionis —

pirmininkas,
Bronys Raila — vicepirminin., 
Prof. Mykolas Biržika —

Valdybos Garbės Narys, 
Juozas Tininis — iždininkas, 
Alė Rūta — sekretorė. š

Oficialus LRD Valdybos ad 
resas yra: 4364 Sunset Blvd 
Los Angeles 29, Calif., USA. 
P. S. Berašant šį pranešimą, mi 

rė prof. Mykolas Biržiška 
LRD valdybos garbės na 
rys; visuomenės lėšomis pu 
laidotas Los Angeles mieste, 
Kalifornijoj.

• Adolfas Orvydas, buv. Kai? 
no Aušros gimnazijos matema 
tikos mokytojas, vėliau Jcuiš 
kio ir Alytaus gimnazijų direk 
torius, šį ludenį pradeda dėsty 
ti matematiką Šv. Ritos augš 
tesniojoje mokykloje Chicago 
je. Prieš tai Orvydas dirbo b>n 
ke sąskaitininku.

ciatyva suruoštas ir spektakb' 
Studentai veikalą priėmė entu 
ziastingai; jie ir artistus vaisi 
no ir sveikino.

Nukelta į 5-tą psl.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi, ta kirmėlaitė...
3.
— Tai kaipgi dabar darysime. — klausiu aš, 

žvilgčiodamas čia į Tabalių, čia į savo žmoną, 
su pasigėrėjimu stebinčią ryžtingus Strelčiūno 
rankų mostus.

— Sodinam ir mes atskirai, — nušvinta 
žmona. — Savo kiekvienas geriau prižiūrės.

Matau, kaip kraujas užlieja mūsų Tabaliaus 
skruostus. Jis negalvodamas šoka pas Strelčiū 
ną į duobę, abiem rankom įsikimba į kastuvą.

— Girdi? Girdi? — klausia jis karščiuoda 
masis. — Visą reikalą griauni, visą kolektyvą 
demoralizuoji! Lipk iš duobės!

Strelčiūnas nesistengia išplėšti kastuvo iš ki 
bių Tabaliaus rankų, tik paniekinamai šypsosi 
ir akimis tarsi sakyte sako: „Primityvas“. Tat 
mėgstamiausias Strelčiūno žodelis, kuriuo jis 
paprastai nuginkluoja savo oponentus. O gar 
šiai jis paaiškina:

— Galiu ir visai pasitraukti. Tik jau bend 
rai tai nesodinsiu. Jeigu tu biologijoje nieko 
neišmanai, tai visai nereiškia, kad aš privalau 
prie tavęs derintis.

Ir užvertęs galvą, kreipdamasis jau į visus, 
priduria:

— Suprantate tamstos, aš j sodą žiūriu ne 
turgaus bobos akimis. Kažkokių erzachibridų 
auginti nesirengiu. Aš turiu savo mintį ir gin 
siu visomis jėgomis. Mano obelaitės — gry 
niausi Kaselio renetai. Aš ir noriu auginti Ka 
sėlio renetus, o ne velniai žino kokį mišinį. . . 
Sodins, mat, vienoje vietoje visokias veisles ir 
valgys paskui, nežinodami net ir ką valgo... 

Ką aš žinau, kokios šunobelės dulkelės į mano 
renetų žiedus pateks.

Tabelius paleidžia kastuvo kotą, bet iš duo 
bės dar nelipa. Ir jam dar neaišku, kuo galima 
atremti teoriškai pagrįstus Strelčiūno išvedžio 
jimus. Bet ir pasiduoti jam nesmagu.

— Ir aš turiu savo skonį, — įsiterpia vyriau 
siasis buhalteris. — Pas mane Landsbergo re 
netai. . . Aš irgi nenoriu erzaco.

— O pas mane antaniniai šešiašimtagrami 
niai. . .

— Pas mane Dancigo kampuotieji. . .
— Pas mane Rojaus obuoliukai. . .
Vienas kitą pertraukdami, talkos dalyviai 

stengiasi įrodyti turį gerą ir išlavintą skonį.
— Niekai, prasimanymai, individualizmas,— 

Šaukia kiti, tarsi drąsindami ir kurstydami Ta 
balių, kuris, gal net ir pats nejausdamas, vėl 
įsikimba į Strelčiūno kastuvo kotą.

Laimė, kaip tuo momentu ties sodo tvora 
suburzga „Pobeda“. Atsisukę mes matome iš 
jos išlipantį valdybos viršininką Mykolą Pupa 
laiškį su savo referentu ir neatskiriamu palydo 
vu Jonu Raudonikiu. Stambus, pečiuitas, visa 
da rimtas ir mįslingai nusiteikęs, viršininkas ei 
na neskubėdamas, beveik nemosuodamas ran 
komis, o smulkutis, susisukęs Raudonikis tap 
noja šalia, vienoje rankoje tempdamas du kas 
tuvus, o kitoje sudedamąją kėdutę. Užvertęs 
galvą, jis kažką greitakalbe aiškina viršininkui. 
Tas Raudonikis baisiausias plepys. Jis viską 
žino ir viską moka. Per jį viršininkui niekas 
kitas nė žodelio nepasakys, nors taip pat gal ši 
tą žinotų.

— Tai ką, vyrai, darote? — klausia viršinin 
kas ramiu, savimi pasitikinčiu ir kitus raminan 
čiu balsu.

Tabalius meta Strelčiūno katsuvą, iššoka iš 

duobės ir pradeda karštai pasakoti apie ekono 
misto sauvalę, apie kolektyvinio sumanymo 
griovimą, apie visuomeninės disciplinos laužy 
mą. Strelčiūnas tyli ir pašaipiai timpčioja Iii 
pas. Rodos, visas jo veidas pavirto paniekos 
šypsena. Užtat vyriausiasis buhalteris neišken 
čia:

— Žmogus kūrybiškai į reikalą žiūri, bandy 
mus nori daryti, o Čia — stok į vieną rikiuotę. . . 
Šitaip viską galima suniveliuoti. . .

Mykolas Pupalaiškis panūsta išklausyti Strel 
čiūno. Klauso, pakreipęs galvą, mįslingai surau 
kęs kaktą.

— Tai ko gi čia jūs, vyrai, riejatės. . . — nu 
sprendžia jis geraširdiškai. — Ar žemės maža 
Jeigu kas nori sodinti bend.ai, taip sakant ko 
lektyviškai kurti — tegul sau kuria, o kas nori 
atskirai, pagal savo skonį — tekuria atskirai. 
Vis tiek gi viename sode, už vienos tvoros.

Virš'ninko žodžiai tikras balzamas. Vyriau 
siasis buhalteris net spusteli mano alkūnę, o 
žmona paskubomis kelia nuo žemės kastuvą.

— Reikia greičiau pasirinkti vietą, kur dau 
giausia saulės. . .

Panašios mintys, matau, šmėkši ir kitų bend 
radarbių veiduose, ir tik tam vargšui Tabakui 
nėra kur dėtis. Nebeatgaus vadovavimo. Be 
lieka tik pasiūlyti pasidalinti sodo žemę atski 
rais sklypeliais taip, kad niekam nebūtų skriau 
dos. Skubėdami, ginčydamiesi dėl to, kuriam 
pirmiau turėtų būti atmatuotas sklypelis, mes 
visu būriu einame paskui Tabalių per sodą. Nuo 
būrio po vieną atsiskiria laimingieji, atsimatavę 
savo valdas. Pasiliko valdybos viršininkas, ga 
vęs sklypą šalia nepalaužiamojo jieškotojo 
Strelčiūno, šalę jo atsidūrė Raudonikis, pas 
kui ir vyriausiasis buhalteris Balaišis. O štai ir 
mano eilė. Sklypelis gražioje vietelėje, jaukio 
je įlomėlėje. Žmona dar butnba. kad žemė čia 

esanti šalta, kažkoks, atsiprašant, šlynas, bet aŠ 
vsiškai nenoriu dėl šių niekų su profsąjunga ir 
su valdybos vadovybe pyktis. Reikia dirbti. Ne 
delsiant reikia griebtis kastuvo, nes diena su 
galu, o saulė jau gerokai dangun palypėjusi. 
Tesiginčija tie, kuriems žemė dar neatrnatuota. 
Reikia imti pavyzdį iš vyresnių. Viršininkas 
jau susirietė ant sudedamos kėdutės ir pasiėmė 
į rankas kastuvą. Raudonikis jau nurodinėja 
jam, kurioje vietoje būtų geriausia kasti duo 
bes. Reikia pasiraitoti rankoves ir dirbti.

3.
Plušome, sodinome, piktžoles ravėjome, ver 

tėmės kiekvienas kaip išmanydami. Zigmas 
Strelčiūnas apsisodino savo sklypelį akacijų gy 
vatvore, viduryje pasistatė gražutę, spalvingai 
dažytą altanėlę, užleido ją vijokliais. Vyria 
siasis buhalteris Tomas Balaišis kur begalėda 
mas tarp skiepų, savo sklypelio pakraščiais, vi 
sur prismaigstė juodųjų, baltųjų, raudonųjų sei 
bentų, stambiųjų ir smulkiųjų agrastų, sodinių 
aviečių. Į jo valdas, tankiai ir vešliai sužėlu 
sias, rodos, nė uodas snapo nebegalėtų įkišti. 
Mano sklypelis, galima sakyti, ištisai perėjo 
žmonos žinion. Ne be reikalo bendradarbiai ma 
ne ir kaltina nevisuomeniškumu. Dabar ir pats 
praktišai įsitikinau. Žmona surausė, sukasė vi 
są žemę, braškių prisisodino, net ir agurkams 
surado vietelę. Tik per dideles ašaras dukros 
išsiverkė mažą kamputį dviem rožių kerams 
pasisodinti. Tabalius, mūsų energingasis Taba 
liūs, vos keletą jaunesniųjų bendradarbių teįs 
tengė prikalbinti sodininkauti bendrai. Liko 
jie, vargšeliai, pačiame sodo pakraštyje, nuo 
visų atsiskyrę, kas sekmadienį būriu triūsia, bet 
vis tiek jų kampas mums tuščiausias atrodo.

Apie uogienes ir džiovintus vaisius žiemai Ža 
lias jaunimėlis negi pagalvos. ..

Bus daugiau. . .
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STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla Mirtis sovietiniame pragare

Veronika Ambrozaitytė irjonas Maskoliūnas šiemet pa 
baigė vidurinius mokslus pirmaisiais, geriausiais mokiniais, 
gavo stipendijas ir tęsia mokslus universitetuose: J. Masko 
liūnas mediciną ir V. Ambrozaitytė humanitarinius.

Iš H. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro Tundroje.

MONTREALIO LIETUVIAI STUDENTAI

Už savaitės prasidės studen 
tų mokslo metai. Montrealyje 
tuvių studentų. Kanados Lietu 
vių Studentų S-gos Montrealio 
skyrius linki visiems sėkmės, ir 
tuo pačiu laiku prašo visus siu 
dentus prisijungti prie šitos or 
ganizacijos.

Praeitais metais K. L. S. S. 
Montrealio skyriui priklausė 43 
nariai. Šitas skaičius yra tik 
apie 60% visų lietuvių studer 
tų, lankančių augštąsias Mont 
rcalio mokyklas.

Praeitų melų Montrealio s! y 
riaus veikla nebuvo labai plati 
Rugsėjo mėnesį buvo pirn c.s s 
susirinkimas, kuriame buvo iš 
rinkta nauja vadyba. Algis Gra 
žys — pirminirkas, kiti na-iai 
— Lilija Strėlytė, Rūta Šerno 
gaitė, Eimutis Tekutis ir Vikio 
ras Rupšys. Initium Semestr. 
(studijų metų atidarymo ba 
liūs) įvyko spalio mėnesį. Ba 
liūs pasisekė, nors į jį atvyko 
tiktai apie du trečdaliai narių.

Vasario mėn. buvo suruošta 
slidinėjimo ekskursija į Wind

sorą studijų dienų proga. Fitv 
Semestri, planuotas tą patį raė 
nosį, turėjo būti nukeltas ’ iu 
denį dėl nenumatytų įvykių

Šių metų veikla yra numa'y 
ta daug platesnė. Yra numaty 
ta lietuviška diskusijų grupė 
lietuvių kalbos bei literatei! os 
kursai, ir kita.

Pirmasis susirinkimas, kuria 
me bus nutarti šie reikalai ir 
išrinkta nauja valdyba, įvyks 
gale šio mėnesio; data ir vieta 
bus paskelbta „Nepriklausomo 
je Lietuvoje“. Prašome v'sas 
studentus — universitetų, kote 
gijų, meno mokyklų, etc. — r t 
silankyti. Ypač prašome visus 
tuos, kurie pereitais metais b .> 
gė „high school ir šiais metais 
stoja į augštesnius mokslus. 
Nors negalime jus asmeniškai 
pakviesti, neturint jūsų vardų 
ir telefonų, bet visus kviečiame 
atsilankyti.

Eimutis Tekutis
K. L. S. S. Montrealio 

skyriaus sekretorius.

KULTŪRINĖ
Atkelta iš 

KITĄMET 1863 METŲ SU
KILIMO ŠIMTMETIS
Lietuvoje pradedama ruoš 

tis kitais metais minėti 1863 n e 
tų sukilimo 100 metų sukaktį. 
Lietuvos ir Baltarusijos moks; 
lų akademijų istorijos institu 
tai, drauge su Lietuvos valsty 
biniu - istoriniu muzėjumi pa 
rengsią dokumentus apie sukili 
mo vykdymą. Šiai sukakčiai pa 
minėti reikėtų ruoštis ir laisva 
jame pasaulyje.

Kaip gaila, kad Lietuvos 
okupantas ^užlugdė Putino „Su 
kitelius“, kurie galėjo būti ge 
riausiu 1863 sukilimo pamink 
lu.

KRONIKA...
4-ro psl.

RAŠYTOJAS
DR. K. OSTRAUSKAS 

renka medžiagą leidiniui apie 
lietuvišką knygą, 1945—1960 
m. laikotarpyje.

K. Ostrauskas yra pagarse 
jęs savo dramatiniu kūriniu 
„Kanarėlė“, kurį Toronte pa 
statė „Sietynas".

Autorius gyvena Filadelfų .'je 
ir dirba kaip un-to muzikos bi 
bliotekos vedėjas. Ten yra pa 
rašęs lituanistinę disertaciją ir 
gavęs daktaro laipsnį. Yra pa 
rašęs naują dramos kūrinį „2ą 
lioji lankelė“, kurį žada išle’-.ti 
drauge su anksčiau „Lit. La'

18.
Mes nežinojome, j kurią pi. 

sę ją vežti. Sniegas, masėmis 
krisdamas į akis, sunkino mū 
su orientaciją. Žinojome, kad 
negalime jos gabenti į pirtį, nes 
jau vėlu — pirtis nebeveikė, o 
izoliatorius — sausakimšai pri 
grūstas. Tad vežėm ją lig >rn 
nėn. Bet ir ligoninėje nebuvo 
laisvos vietelės, — palikome ją 
koridoriuje pasodintą ant ro 
gių.

kuose“ skelbtu kūriniu „Pvp 
kė“.

KULTŪROS KONGRESO 
DAILĖS PARODA, 

kurią ruošia dail. V. Jonynai, 
numatoma plačios apimties. 
Darbai žymiai pastūmėti pi 
myn.

„LAUKINĖ MOTERIS“
Šis Venecuelos rašytojo Ro 

mulo Gallegos romanas Povilo 
Gaučio išverstas lietuvių ka' 
bon ir laukia laidos.
• Br. Vaškelis, PLB v-bos na 
rys, parvykęs atostogų į Tcn.in 
tą iš Filadelfijos, kur dėsto im
te kaip lektorius ir rašo diser 
taciją apie poetą J. Baltrušaitį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. K. Gudaitis. Žalgirio per 

gale. 26 pusi. Autoriaus leidi 
nys. Kaina 1 dol. Leidinys gr u 
namas Nepr. Liet, red.: 7722 
George St., LaSalle, P. Q.

BLEZDINGĖLĖS PRIE 
TORRENSO.

Lietuvių įsikūrimas Pietų 
Australijoje ų947—62. Redaga 
vo Pullgis Andriušis ir Vladas 
Radzevičius. Išleido J. J. Ba 
chunas 1962 m. Sodus, Michi 
gan, USA. Leidinys gausiai 
iliustruotas, didelio formato, 72 
psl., duoda daug įdomios r e 
džiagos apie Australijos lietu 
vius. Kaina 2 dol.

Moteris buvo utėlėm apie 
kusi, cingos ir šalčio nuka -kin 
ta.

Ji kalbėjo rusiškai.
Klausėme: „Kaip tu, šio krašto 
laisvasis žmogus, į čia atkly 
dai?" Ji sakė, esanti iš Jakuts 
ko. Prikalbėta čion atvykti Di 
rektorius šnekėjo, kad čia esą 
daug žuvų, už didesnes mokė 
šią daug pinigų, o mažųjų esą 
tiek, kad per jas būsią galima 
vaikščioti. Mieste, esą, stigę 
maisto, todėl ji paklausiusi ir 
čion, į šiaurę, atvykusi. Žvejy 
ba buvo nesėkminga: mažai už 
dirbusi ir jau seniai nebegalinti 
išpirkti maisto kortelės. Apie 
žuvį, esą, netenka nė kalbėti. 
Už ją moteris gavusi maistą iš 
bendro katilo. Šiurpi buvo ls 
vaizda, bet jos balsas buvo 
skambus. Matyt, būta stiprios 
sveikatos žmogaus. Vėliau aš 
ją mačiau mirusią.

Sanitarės mums rodė kaiku 
rių „prikalbintų“ tėvų - jakutų 
vaikus. Jiems cinga iškraipė 
burnas. Jie vaitodami kvėpavo 
pro sukąstus dantis. Atidariau 
lūpas, buvo matomi kraujuoją 
dantų smegenys. „Prikalbintų" 
bei suagituotų Sibiro krašto 
žmonių Trofimovske buvo ne 
daug. Bet čia buvusieji riebiais 
keiksmais apgailestavo, kad pa 
tikėjo gražiems savo viršininkų 
pažadams ir Čion atvyko. „Už 
ką mes kovojame?“ — šnekėjo 
jie. „Ar ne vistiek, kas mus į 
ožio ragą lenkia, — privatus sa 
vininkas ar darbininkų valsty 
bės direktorius?“

DOTNUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
AKADEMIJOS REKTORIUS 

PROF. V. VILKAITIS
dirbo tundroje prie samanų rin 
kimo. Prieš poliarinėms nak 
tims prasidedant, jis ir jo Šei 
ma, žmona (pedagogė), 12 m. 
amžiaus sūnus ii 8 m. duktė 
buvo pasiųsti saugoti susūdytų

žuvų statinių. Sandėlis buvo už 
kilometro nuo naujai pastaty 
tos sodybos. Ten buvo vieniša 
lentų sukalta pašiūrė ir iki pu 
sės smėlyje — samanų sargo 
buveinė.

Direktorius buvo žadėjęs at 
eityje įrengti prof. Vilkaičio va 
dovaujamą šiltnamį Trofimovs 
ke, bet tas pats direktorius ne 
pasirūpino, kad profesorius U 
liktų gyvas.
Prifesorius mirė bado mirtimi, 

besistengdamas jam priklausau 
Čiu duonos gabaliuku išlaikyti 
savo vaikų gyvybę. Jis mirė cm 
gos susuktais sąnariais, utėlių 
suėstas. Žuvį saugodami Vilkai 
čiai negalėjo jąja pasinauti aa 
vo ir savo šeimos gyvybei išlai 
kyti.

Kankinio profesoriaus sąna 
riai buvo jau sustingę, bet jis 
dar su viltimi kalbėjo ajie pas 
kutinę svajonę, — kad cingos 
susuktam, dėžėn patalpintam 
leistų jam grįžti į savo tėvynę.

Siautėjo vidutinė sniego aud 
ra, kai prof. Vilkaičio palaikus 
nutempėme į kapinių vietą ir 
paguldėme sniege prie kitų nu 
kankintų vergų. Tautiečiai iŠ 
prašė iš direktoriaus lentų pro 
fesoriaus karstui. Jo sūnus bu 
vo labai jautrios prigimties Jis 
visuomet stengdavosi kam 
nors padėti. Jis dirbo statinių 
dirbtuvėse. Prie šio darbo bu 
vo pristatyti atvežtieji jauni ja 
kutai. Jų tėvams išmirus kol 
chozuose, jaunieji pabėgę į

^C^X^X^X^X^X^V

I
 Įvairūs | 
DRAUDIMAI!
Vacys Zižys |

Įstaigos VI 2-1427. y

Namų LA 3-1084. &

miestą, kur gyveno klajoklių 
gyvenimą. Paminėtini jų pa 
ptočiai: kankinti savo draugą, 
atiminėti alkanam duoną, dra 
bužį; muštis, žaloti peiliais ar 
dideliame šaltyje kurį nom sa 
viškį išstumti iš patalpų. Savo 
žiauraus meistro jie nebijoda 
vo, bet jaunąjį Vilkaitį jie my 
Įėjo ir jo neužkabindavo. Šeše 
riems metams praslinkus, 

pakrikusi nervais, cingos žaiz 
dų nukankinta Jakutske mirė 

prof. Vilkaičio žmona.
P® kelių dienų, mums pra 

dėjus dirbti ligoninėje, gydyto 
ja liepė nugabenti į baraką tn 
jų vaikų motiną buv. pašto vai 
dininkę Ašmantienę. Moteris 
buvo visa! be jėgų, tad mmm 
šiaip taip išsisukome nuo jo.- 
gabenimo į baraką, susirasda 
mi priežasčių. Kambarys, iš ku 
rio ji buvo išvežta, ištuštėjo. 
Kol ji buvo ligoninėje, to kam 
bario žmonės išsikėlė kitur.

Nukelta į 6 psl.
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PIRMOJI KOMUNIJA

PRANEŠAME

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East 

(kampas Sanguinet) 

antras augstas
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DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117 —6th Avenue, LACHINE.
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A. NORKELIŪNAS į
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

eOOOOOOOOOOOOMOOOMOMOCMOeSCeS4«OOOeOMM«M

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

I
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. ‘p
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BELLAZZI - LAMY, INC t

1)0 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. 1

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, a 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame mielu Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir OI O j įtini II tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 ▼. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. ▼«

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

I
 DRUMMOND AUTO ; i

REPAIRS
1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608 '

LATVIŠKA ĮMONĖ ;

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas. <

Greitas patarnavimas. o
Prieinamos kainos. S

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. j j

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
1 SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika
■į; Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
į: Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 
| Montreal, P. Q. TeL: DO 6-3884.
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STOVYKLAI

Dvi savaites bėgiota, laksty 
ta, žaista, šokta, dainuota, si<=. 
lotasi, džiaugtasi ir net kurta, 
ir svajota, ir. . . jau autobusas 
veža mus atgal j Ottawą. Įspū 
džių tiek daug, ir visi jie tokie 
spalvingi, ryškūs, jog jie it toj 
filmo juosta prabėga pro akis. . 
Bet ir čia vaizduotė paklusta 
tam pačiam laiko perspektyvos 
dėsniui: paskutiniai įspūdžiai 
yra patys ryškiausieji... Šio 
vyklautojų gretos išrikiuotos Iri 
kampiu. Veidai įraudę lauki 
mu. „Ar aš esu pasižymėjusių 
jų tarpe? — klausia kiekvienas, 
juo labjau. kad ne tik draugai, 
bet ir tėveliai bei pažįstami 3e 
ka visas stovyklos užbaigimo iš 
kilmes (ir gaila yra, kad esama 
ir tokių tėvų, kurie jau šešta 
dienio rytą pasiima vaikus, n 
tiems pastariesiems netenka nei 
svarbiausiojo vaindinimo, pas 
kutinio laužo bei užbaigimo iš 
kilmių pamatyti ir, svarbiausiu, 
juose dalyvauti). Žibančioj 
akys seka stalą, tarp vėliavų 
stulpų pastatytą ir ant jo daug 
dailių dovanėlių pristatyta 
(Leiskit prabilt vėl eilėmis; len 
gviau dalintis mintimis: jums 
juk skaityti bus greičiau, 
— išsireikšti paprasčiau).

man

Birieta popierius dėlioja, 
Paskaito — tuoj sumirga kojos. 
Grakštaus liemens nusilenkimas. 
Ir rankų tvirtas paspaudimas,

Šypsnių dviejų pasiketimas 
Ir — dovanėlės išnykimas. 
Ir taip kartojasi lig galo, 
Visai kol lieka tuščias stalas.

Ir Pranciškonas, augštas jaunas 
(Jis dovanų niekad negauna'* 
Suėmęs džiaugsmą, „ačiū“ jų 
Laimingas laimėje vaikų.

Laimėtojai visi praėjo, 
Varžybose pasižymėję, 
Liekni, storuliai ir maži, 
Rekordų siekė jie visi.

Augšti atletai, it beržai, 
Tiktai palinkę Jų pečiai. 
Žaidynių laimi gyvą plynę, 
Pažvelk — įdubusi krūtinė. . .

Tie, kur per pamokas sėdėjo, 
Žodžius širdin ir protan dėjo, 
Ir skaitė, siekdami žinių, 
'Gražių prirašė rašinių.

Nupaišė piešinį gražiausią, 
Padeklamavo ko jautriausiai, 
Ir sekė pasakas senas, 
Vaidino raganas baisias.

Didžiuotis norime tauta
Ir jos istorija visa,
(Gana jau verkti 

vargdienėliui)
Prikelkim jos didybę vėliai!

Vainikas Mindaugui karaliui 
Ir dreba ruskis prieš jo galią

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

PASIBAIGUS

Kryžiuočiai, lenkai ir valdovai 
Nedrįs krikščionį šaukt į kovą.

Kaip Mortą, Mindaugas 
vaidino’ 

(Tėvai jų scenoj nepažino*, 
Oleškos, Vyskupo kalba — 
Net rėkė, plojo stovykla’

Visi jie gavo dovanų, 
O dėl vadovių tų ponių, 
Vaikai pridėjo dar gėlių 
(Ir miela buvo ir... graudu).

Ir šeimininkės - visos mamos 
(Mums priaugino 

kilogramus;
Pagerbtos buvo dovanų 
Madonų gavo, rėžinių.

Paskui, kai himną sugiedojom 
Ir vėliavas susivyniojom, 
Praėjo, gaila tų dienų, 
Draugų ir mylimų vaikų.

Sudiev sakau iki kitų 
Stovyklos metų laukiamų, 
Matysimės vėl salėj, scenoj-- 
Ruoškitės staigmenai ne 

vienai.

M. Ramūnienė.

N. Wasaga,
Rugpjūčio 12 d. 1962.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 

po vasaros atostogų mokslo 
metus pradeda rugsėjo 25 d. 
Mokyklos tėvų susirinkimas 
įvyks po savaitės pradėjus mo 
ksią, rugsėjo 23 d. sekmadie 
nį.

LIGONIU SLAUGYMO 

KURSAI
Kanados Raud. Kryžius ren 

gia ligonių slaugymo kursus T o 
ronte, 460 Jarvis St. jie trun 
ka 18 savaičių. Kursantės dvi 
valandas į savaitę yra moko 
mos teoriškai ir praktiškai. Bai 
gusios kursus gali tapti slaugė 
mis - savanorėmis arba gauti 
nuolatinį darbą. Artimiausi kur 
sai numatomi rudens metu. Ee 
gistruotis telef. 923-6692, local 
24. Registracijos mokestis — 
$1.00.

„PARAMA“ PLEČIA

VEIKLĄ
Lietuvių kredito kooperaty 

vas „Parama“ Toronte savo na 
rių patogumui priima pinigus 
už elektros, gazo, telefono ir 
vandens s-tas. Už kiekvieną 8- 
tą reikia mokėti 10 centų.

„PARAMOS“ VALDOMŲJŲ 

organų bendras posėdis tarp 
kitų reikalų aptarė morgičių 
įkeičiant nekilnojamąjį turtą ’ei 
kalą ta prasme, kad prašymus 
nepatenkinus, apkainavimo iš 
laidos, 7 dol. 50 et., neberei 
kės padengti prašytojus. Be to, 
buvo aptartas b-lio veiklos de 
Šimtmečio minėjimas, kuris nu 
matytas suruošti pradžioje atei 
nančių metų. Šiam dešimtme 
čiui atžymėti numatomas išleis 
ti atitinkamas leidinys, kurio re 
dagavimas pavestas Valdybos 
nariui Pr. Basčiui.

looooaoooooooococoooooooc
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.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams : 

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

v ' Ty festivaly Jeaną d’Arc vaidina amerikietė
K. Widdoes ir vyskupą G. Fenwick. Čia palydėjimas į kovą

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio pusi.

kordą kūjo metime. Pasekmė 
— 61,34 m.

— Lietuvos jaunių rekordą 
pagerino V. Vilimas, nubėgda 
mas 800 m per 1 ; 54,6 min.

IŠ VISUR

— V. Vokietijos futbolo pir 
menybėse po keturių žaidimo 
ratų augštose lygose pirmavo: 
šiaurėje SV Hamburgo, pietuo 
se — Eintracht Frankfurt, piet 
vakariuose — FC Pirmasens ir 
vakaruose FC Herne.

— Draugiškose krepšinio 
rungtynėse lenkės nugalėjo 
olandės 57 : 52 ir antrą dieną 
pralaimėjo 62 :63.

— Futbolo rungtynės Pozna 
nėj tarp Lenkijos ir Vengrijos 
baigėsi pastarosios pergale 0; 
2.

— Ledo rutulio sezonas Ka 
nadoj jau pradėtas draugiško 
mis rungtynėmis.

— Britų Kolumbijos U-to 
aštuonvietė buvo vienintelė Ka 
nados fianlistė pasaulio irklavi 
mo pirmenybėse. Kanadiečiai 
atplaukė paskutiniai (Vilniaus 
Žalgiris buvo antras), nors Ka 
nadai priklauso 2 km irklavi 
mo neoficialus pasaulio rekor 
das.

TRENERIO ATLYGINIMAS
— Vilniškis Sportas rugsėjo 

14 d. nr. skelbia, kad Panevė 
žio m. vaikų sporto mokyklai 
prie 
gas 
ris. 
rub. 
nis 
ninko. Reikia manyti, kad Kau 
no ir Vilniaus komandų trene 
riai, ypač žaidžiančių augštoje 
Sov. S-gos klasėje (futbolo 
krepšinio) gauna bent trigubai 
daugiau!

FASK-TAS PALAIDOJO 
SPORTĄ!

Nesinorėjo spaudos pusią 
piuose viešai kelti vienos skau 
džios žaizdos. Dar vis atrodė, 
kad paties FASK-to užduotas

Žalgirio tarnybos reikalin 
sunkumų kilnojimo trene 
Mėnesinis atlyginimas 96 
Atrodo, kad jis yra didės 
už kolchozininko ir darbi

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kaa 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.

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 morgičias — 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 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

skaudus smūgis visai tremties 
sportininkų šeimai kaip nors bus 
užgydytas, kad užgautoji vieta
— dvasinis ir lietuvių kalba ra 
šytinis ryšys (mielo biučiuli • 
Pr. M. žodžiai) taip gausius 
tremties sportininkų šeimos, is 
blaškytos penkiose pasaulio da 
lyse — bus tikrai vėl atstaty 
tas. Deja! Puikiai Kęstučio Č"'.' 
keliūno redaguotas Sportas 
„palaidotas“ §. m. balandžio 28 
d. vakaro B. Pakšto svetainėje 
Čikagoje.

Keistai skamba: svetainėje 
įvyko laidotuvės. Juk tai pasi 
linksminimų vieta, kur sporli 
ninkai „sportiškai aplaistė“ Š. 
Amerikos lietuvių žaidynių per 
gales ir nesekmes. . . Ką bend 
ro tas turi su sporto žurnalo 
„laidotuvėm”?

Bet leiskime kalbėti patiems 
įvykiams, kuru net ir po pen 
kių mėnesių, nė vienas lietu / š 
kis sporto skyrius neatžymfjo 
savo puslapiuose. Greičiausiai
— numodamas ranka, a»ba 
kaip ir šis savaitraštis — lauk 
damas įvykių pager.jimo juo 
labjau, kad B. Pakšto svetainė 
je FASK-tas žadėjo išleisti 8- 
i. ų psl. mėnesinį laikraštj

Kartoju: keturi ir pusė mėme 
šio praėjo nuo to istorinio jvy 
kio, tačiau iš FASK-to puses 
nepadaryta jokių pastangų ta 
linkme. Tiesa, visas, in co’po 
re, dabartinis clevelandieč ų 
FASK-tas, prieš pat rinkimus, 
mokėjo paskelbti sportinį ,m> 
nifestą“ Dirvoje, puikiai save 
išreklamavo, pažadėdamas nu 
griauti didžiausius kalnus. C 
šiandien. . . Šiandien, jis savo 
„darbą“ pradėjo nuo apačios, 
griaudamas pamatus, ant kurių 
jis pats stovi. Tačiau, leiskime 
kalbėti faktams.

Š. Amerikos žaidynių pro 
ga Čikagoj balandžio 28 d. 
įvyksta FASK-to narių, krep 
šinio komiteto ir kai kurių spor 
to darbuotojų posėdis. Jau ir 
čia neapsieinama be kuriozų. 
FASK-tas, norėdamas parody 
ti savo „macę“, lietuvių kren 
šininkų kelionę į Europą pra 
dėjo iš priešingos pusės ir kiek 
žinoma, nesusilaukė atsakymu

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

SAULT Ste. MARIE, Ont
LIETUVIŲ DIENOS ATGARSIAI

Mūsų miestas su neskaitlin 
ga lietuvių kolonija, retkarčiais 
vis pasižymi ar iš kitų Kana 
vietovių kuo nors išsiskiria. 
Štai, žiūrėkite, spaudoje pa 
skelbta, kad mūsų mieste moka 
mų atlyginimų vidurkis vėl pir 
moję arba antroje vietoje viso 
je Kanadoje. Arba, kad mies 
tan vėl pradėjo veržtis mes 
kos... Arba, štai, šią vasarą, vie 
nam žuvautojui prie mūsų mies 
to keliasdešimt svarų žuvis pati 
į laivelį įšoko... Gi mažesnių vi 
šokių tragikomedijų iš mūsų 
tautiečių gyvenimo, tai net an*, 
mieste negarbingai uodegas nu 
kračiusių meškų kailių nesura 
šytum... Galų gale ar apsirno 
ka rašyti, kas su kuo slaptai 
flirtuoja ar kas su „Adomu“ 
per daug padraugauja.

Visai neseniai turėjome Ka 
nados lietuvių dieną Vindsore. 
Kiek teko girdėti atsiliepimus 
iš tų, kurie dalyvavo, tai nė vie 
nas nesigaili. Gražu buvo pasi

žiūrėti, kad mūsų jaunimas ne 
tik gerai „tvistinasi", bet moka 
ir tokių retų lietuviškų šokių 
kaip „noriu miego, saldaus 
miego“. Dalyviai buvo sužavė 
ti gražiomis lietuviškomis dai 
nomis ir tautiniais šokiais.

Malonu buvo išgirsti iš neei 
linių kanadiečių, bet tokių vy 
rų, kaip Kanados parlamento 
narys ir Kanados katalikų vys 
kūpąs, pagyiimus mūsų tautie 
čiams Kanadoje, tų įžymių vy 
rų užuojauta pavergtai mūsų 
tėvynei ir mūsų reikalų supra 
timą. Gi visa tai rodo, kad mū 
su tėvynės pavergimo bei sovie 
tinės okupacijos klausimas ne 
pamirštas, o šio svarbaus reika 
lo kėlimas viešumon vis įguu 
na ryškesnių ir toliau siekian 
čių formų.

Vieno tautiečio žodžiais, tai 
dalyvavimas Kanados lietuv;ų 
dienoje yra savotiškas lietuvy 
bėję atsinaujinimas ir lietuviš 
kosios dvasios atgaivinimas, ko 
daugeliui iš mūsų labai reikia!

Šios korespondencijos auto 
riui, pačiam Windsoro lietuvių 
dienoje dalyvavusiam, pavyko 
suskaityti nemažiau 15 mūši 
miesto tautiečių, o tai reiškia 
apie 10% visos mūsų kolom 
jos. Čia mūsų miesto tautiečiai 
neginčytinai pasilieka pirmoje 
vietoje visoje Kanadoje tarpe 
tų, kuriems rūpėjo lietuviškos 
dvasios atgaivinimas. Jeigu n 
iš kitų Kanados vietovių, pro 
porcingai tautiečių skaičiui, bū 

k lietuvių dienoje dalyva 
vę, kaip iš mūsų mažos koloni 
jos, tai puikiuose naujuose Cle 
ary rūmuose, kuriuose vyko 
lietuvių diena, nebūtų užtekę 
vietos, o mūsų tautiečiai, tur 
būt, būtų užblokavę ir sustab 
dę net judėjimą tuneliu iš Win 
dsoro į Detroitą. . .

Čia dar kartą reikia pagirti 
mūsų kolonijos tautiečius, o pa 
peikti kitus, aptingusius ir ap 
kiautusius. Nors Windsore

į parašytus laiškus Prancūzų on 
O atsakymas atėjo vienam mū 
sų žymiam veteranui - krep 
ninkui, kuriam prancūzai (sa 
vaime aišku—prancūzišku man 
dagumu ir kitom „mandrybių* 
etiketėm) išdėsto. . . kad jie su 
tinka bet kokias derybas vest., 
tik dalyvaujant mūsų įžymiam 
krepšininkui, kadangi Praneli 
zijoj ir kaimyninėse valstybėse, 
jis gerai yra pažįstamas ir prie 
lietuvių krepšininkų reklamos 
jo pavardė yra būtina. Kaip to 
liiu reikalai vystėsi — neteko 
sužinoti, bet greičiausiai FASK 
-tas turėjo nusilenkti prancūziš 
kai diplomatijai. . .

Sporto žurnalo reikalai. Da 
bartinis FASK-to pirm. J. Nas 
vytis, balandžio 28 d. vakaic 
posėdyje pareiškė: „su Sportu 
esame lyg tas ubagas su lak' 
niais batais. Mums yra per bran 
gu. Mes esam numatę išleisti 8 
psl. mėnesinį laikraštį. Žod/m, • vo didelės tautiečių minios su 
atlikime reformas su darbuc'o 
jų pritarimu, nes mus saisto f . 
ronto suvažiavimo nutarimai” 
(Ačiū ir vėl Pr. M., kuris savo 
užrašų knygutėje šiuos sakinius 
užsirašė).

Po to, įvykiai jau riedėjo gal 
vatrūkčiai. Ir birželio 19 d. iš 
vyr. redaktoriaus pareigų, atsi 
statydino stipriausias tremties 
sporto žurnalistas K. Čarkeliū 
nas. Nemanau, kad be jo, FA 
SK-tui pavyks išeisti pilna lo 
žodžio prasme, sporto laikraš 
tį, surinkti bendradarbių bū į 
(Pr. Mickevičių, Br. Keturakį, 
A. Tamulyną, Z. Puzinauską, 
A. Suproną, J. Šoliūną ir kt.). 
Išvada aiški: kaip ir nepriklau 
somybės metais, taip ir trem 
ties, nesugebam išaikyti sporto 
laikraščio. O kas tuo džiaugsis? 
Tik Lietuvos okupantas.!

Gaila, nes keli jo egzemplio 
riai patekdavo į mūsų Tėvynę, 
skelbiant josios sportininkų 
tarpe nusistebėjimą taip puikiai 
leidžliamu, tikru sportiniu, (be 
jokios propagandos!) laikraš 
čiu.

Sportas nuėjo į istorija. 
Džiaugsimės, retkarčiais jį pa 
matę, lietuviškos spaudos pare 
dėlėse.

K. Baronas.

bu

sasirinkusios, bet kur eini ten 
vo kolosuos tautietį sutinki.

Praėjo lietuvių diena, praėjo 
vasara. Daugelis jau išnaudo 
j ome savo atostogas. Vėl eina 
paprastas monotoniškas gyveni 
mas, nuobodus darbas bei savo 
asmeniškų reikaliukų tva 
mas... Visi įspūdžiai, visi nuc

Nukelta į 7 tą psl.

MIRTIS SOVIETINIAME...

Atkelta iš 5-to puslapio.
Tuo būdu ši moteris praktiškai 
neteko savo vietos. Ligoninės 
priestatas, kuriame buvo sūdė 
ti ligonių drabužiai, iki lubų 
buvo prineštas jau kieto, susi 
gulėjusio sniego, tad negalėj 
me paimti ligonės drabužių. x 
šį kartą atsikalbėjome, kad nuo 
gos, be drabužių moters rnes 
negalim gabenti.

Ašmantienę atvežė kiti paly 
dovai ir per lubų skylę nuleido 
į mūsų kamabrį, nes čia per 
trumpą laiką buvo mirę per de 
šimt asmenų ir buvo apstu vie 
tos. Bet kas ir kaip mirštančią 
galėjo čia slaugyti? Nutempė 
me ją atgal į ligoninę, kur ne 
trukus ji ir mirė.

Bus daugiau.

Papildomai uždirbkite 8
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 

KITŲ 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.
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HAMI LTOK/
BANKAS „TALKA'ė TEBEAUGA

Bankelis „Talka“ per lug 
pjūčio mėn. priėmė 8 naujus 
narius pasiekdamas bendrą 
634 narių skaičių. Kredtio ko 
mitatas leido išduoti paskolų 9 
nariams 20,906.46 dol. Rug 
pjūčio r mėn. baigtas turint 
440,107.72 dol. šėrų ir 46,458. 
25 dol. depozitų. Išduota as 
neninių paskolų 284,895.64 d. 
ir nekilnjoamo turto paskolų 
203,842.97 dol. Iš viso pasko 
lų išduota 488,738.61 dol. Ka 
sa — Banke 22,462.59 dol. Ba 
lansas už rugpjūčio mėn. suver 
tas 523,839.94 dol.
Papildyta „Talkos“ valdyba

Bankelio valdyba mėnesinį 
posėdį turėjo rugsėjo mėn. 7 
d., kuriame dalyvavo Alfontas 
Vainauskas pakviestas į valdy 
bą vieton mirusio vicepirminin 
ko Juozo Giedraičio. Kredito 
Kooperatyvo nariams A. Va: 
nauskas yra gerai žinomas kaip 
vienas iš bankelio steigėjų, »š 
buvęs valdyboje penketą metų, 
antrasis bankelio pirmininkas. 
Aktyvus visuomenininkas, nes 
savo įnašą atlikęs būdamas Apj 
ilnkės pirmininku bei Tautos 
Fondo valdybos nariu. Banke 
lio valdyba A. Vainausko as 
menyje gauna stiprų ir patyru 
sį kooperatininką bei nuoširdų 
darbininką. A. Vainauskas ban 
kelio valdyboje perėmė vicepir 
mininko pareigas. J. D.

MASKVOS AR PAVERGTŲ 
TAUTŲ CIRKAS?

Į Kanadą atvykęs gastroii i 
Maskvos cirkas, pasirodo nėia 
vien tik rinkinys raudonosios 
Mekkos geriausių artistų, bet 
jame vyrauja pavergtos tau. 
tos: pabaltiečiai, gruzinai, uk 
rainiečiai ir kt. Ši paslaptis pa 
aiškėjo, kada vienas pabaltie 
tis Hamiltone (jo pavardę ir 
tautybę dėl galimų vėlesnių re 
presijų, laikysime paslapty) su 
tiko savo pažįstamą Toronte, 
vaikščiojantį Ontario prov. sos 
tinės gatvėmis. Aišku, po tiek 
nesimatymo metų turėjo daug 
kalbos. Atvykėlis su Maskvos 
Cirku buvo nustebęs dideliu ma 
šinų judėjimu, krautuvėm už 
verstom įvairiom krekėm, geru 
gyvenimu ir uždarbiais.

Maskvos cirkininkai Toron 
te į dieną gauna 10 dol. Gyve 
na labai kukliai, nes nori kuo 
daugiausiai prisipirkti įvairių 
reikalingų daiktų (įdomu, ar 
rusai leis įsivežti?) savo vai 
kams ir šeimoms. Pabaltiems iš 
Hamiltono kvietėsi savo tautie 
tį pas save, norėdamas parody 
ti nuosavus lamus, mašiną, 
gražius baldus, skalbimo maši 
ną, šaldytuvą ir tt. ir tt. (,,skur 
stančio“ Kanados darbininku 
turtas!), tačiau svečias iš už ge 
ležinės uždangos negalėjo ap 
leisti Toronto, kur jam buvo 
laisvai leidžiama vaikščioti. Ki 
ti pabaltiečiai su naujais atei 
viais kalbtėis atsisakė. K. B.
KRONAS — VALEVIČIUS, 
lietuvių vedamas pirkimo - pai 
davimo biznis per eilę metų 
buvo išaugęs į vieną iš didžiau 
šių šios rūšies įstaigų. Džiugu 
priminti, visiems, kad tokiam

sėkmingam išsivystymui, netu 
rėjo neigiamos įtakos nei minė 
tų tautiečių kalba, nei jų lietu 
viškos pavardės, ant parduoda 
mų namų skelbimų. Pasirodo, 
kad nei kalba, nei tautybė rei 
kšmės nedaug turi. Svarbu tei 
singas ir nuoširdus patarnavi 
mas. Daugelio yra galvojama; 
kad atidarius kokį biznį, tuo 
jau reikia atsiriboti savo ka! 
bos bei tautybės. Kas taip gal 
voja — labai klysta. Tą įrodė 
minėti du tautiečiai. Juos tudėl 
nuoširdžiai sveikiname už išlat 
kymą lietuviškų pavardžių, ku 
rios plačiai apylinkėse ir Ham.i

NOTARAS
ANTANAS 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 patys: 

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

ruomenę ir tautą. Su lietuviško 
mis pavardėmis, netik pasiekė 
pirmąsias vietas šios rūšies btz 
nyje, bet B. Kronas net ii po 
litiniame gyvenime susilaukė au. 
gšto įvertinimo, pakviečiant 
kandidatuoti į Fed. parlamen 
tą’

Po įtemptos rinkiminės kam 
panijos minėti tautiečiai, atro 
do, nutarė persiorganizuoti >» 
pagrindų, atidarant dvi atsk 
ras įstaigas. Viena Krono, an; 
ra Valevičiaus vardu. Sveikina 
me abu, vėl gražiai savo pilno 
mis pavardėmis reklamuojant 
mūsų tautybę ir linkime abiem.'; 
geriausios sėkmės. Žinodami, 
kad Krono - Valevičiaus veda 
ma bendrovė daug prisidėjo 
mūsų taut, ii kultūr. reikalams 
savo parama, kviečiame visut, 
kam bus reikalas, perkant ar 
parduodant nuosavybę, viaača 
kreiptis pas Kroną ai Valevi 
čių. V. P.

SKAUTAMS REMTI DR- 
JOS V-BOS POSĖDIS 

aptarė eilę svarbių klausimų 
Džiugu, kad posėdyje dalyva 
vo pilnas v-bos sąstatas ir „Ne 
muno“ tunto atstovai. Gaila, 
„Širvintos“ t-tui nieks neats. > 
vavo.

V-bos p-kas nuoširdžiai dė 
kojo v-bos nariams už damų 
bendradarbiavimą, vasaros stu 
vykią įrengiant. V-bos kasinri 
kas pristatė visų stov. išlaidu 
apyskaitą. Stovyklavietės įreu 
girnas, Hamiltono rėmėjams pa 
reikalavo 225,01 dol. Sudėjun 
visas pajamas gautas iš tabake 
augintojų surengtos gegužinės, 
stovyklautojų registracijos mo 
kesčio ir geraširdžių taut'eč’ų 
vienkartinės aukos tam tikslui 
nuostolio turėta tik apie 50 dol. 
Tai antras nuostolingas šių me 
tų darbas, priskaitant Maho 
nio minėjimą gegužės mėn. Do 
kutuojant skautų draudimo kla 
usimą, nutaita reikalauti visus 
skautus apsidrausti nelaimingų 
atsitikimų atveju, ypač stovyk 
laujant. Tuo skautų rėmėjai 
kaip jų globėjai išvengs ga'i 
mų didelių nemalonumų. Drau 
dimo mokestis labai mažas; vi! 
kiukams 50 Ct., o skautams 1 
dol. vieniems metams. Plačiai 
aptarta rėmėjų rengiamo šokių 
vakaro spalio 27 d. reikalai. Da 
lis darbų jau atlikta: salė ir or 
kestras (Benni Ferri) užsaky 
tas. Veiks pilnas bufetas, lai 
mės staliukai bei daiktinė loteri 
ja. Kviečiami visi tautiečiai ga 
limai skaitlingiau dalyvauti ū 
tuo užbaigti laimingai valdy 
bos darbų kadenciją — spali r 
31 d. Tikimasi, kad mieli tau 
tiečiai nuoširdžiai talkininkavę 
visus metus, neapvils ir šį kai 
tą. Aptariant skautų vadų šuva 
žiavimą Toronte, rugsėjo 15 d 
paaiškėjo, kad tas rėmėjų no 
liečia, kas palikta skautų va 
danas.

Po 3,5 vai. diskusijų, valay 
bos nariai išsiskirstė su naujais

SUDBURY, Ont
SUDBURIO LIETUVIŠKOJI PALANGA

Rugsėjo 2 d. gražią sekma 
dienio popietę daugelis lietu 
vių, palikę dulkėtą ir dūmais 
skęstantį miestą, mašinomis rie 
dėjo French River įlankos linK. 
norėdami dalyvauti naujos J. 
I. Račinskų vasarvietės atidai" 
mo ir krikštynų iškilmėse. Kun. 
A. Sabas atliko krikšto apel 
gas. Kūmais buvo: Felicija 
VenskeviiČenė iš Hamiltono. 
Klemas Jonikas iš Sudburio u 
Marytė Kriaučialiūnienė iš Sud 
būrio, Vytautas Venskevičius 
iŠ Hamiltono. Vasarvietė ir nau 
jas, ką tik pastatytas vasarna 
mispavadintas—Palanga. Šven 
tinimo apeigas atlikus, visi s»r 
sinnkusieji sugiedojo Marija, 
Marija. Sveikinimuose kun. A. 
Sabas linkėjo sėkmingo poilsio 
šioje gražioje Palangoje, taip 
pat pareiškė, kad jau antra va 
sarvietė Sudburio apylinkėje 
atidaryta pagal lietuviškas tra 
dicijas ir religines apeigas, kas 
lietuviui prigimta ir m\la. 1 u

Be knygos nėra kultūros

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:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.

21, MAIN SL E. Room 207.Tel. JA 8-0511

liau sveikinimai Sudburio apyl. 
bendruomenės vardu. Visos iš 
kilmės b»vo fotografuojamos ir 
filmuojamos, kad ateičiai liktų 
malonių lietuviškų tradicijų 
prisiminimai ir Palangos vaiz 
dai. Vaišėse buvo pjaustomas 
tiiaugštis tortas, vaišinamasi 
puikiais valgiais ir gėrimais. 
Garbė pp- Račinskams.

Vandens mėgėjai maudėsi, 
jaunimas, muzikos gar jams sk 
leidžiantis apylinkėje, šoko ir 
linksminosi. Tamsai užviešpk 
tavus, linksmi ir patenkinti sve 
Čiai pradėjo skirstytis.

Palanga yra labai geroje «u 
sisiekimo; zonoje, graži vašar 
vietė, tinkama didesniems žmo 
aių susibūrimams, k. a. gega 
žinėms, „piknikams“. Tegyvuo 
ja lietuviškoji Palanga.

• Vyt. Marijošius su žmona ir 
jos seserimi p-le Steponaityte 
aplankė Br. Marijošiaus seimą, 
bičiulius.

DAR DĖL LIETUVIŲ NAMŲ
Nė centu neprisidėjęs. . . 

šiais žodžiais hamiltonietis p 
Sk. St. užpuola kiekvieną, ku 
ris bando pareikšti savo nuo 
menę „T. N.“ reikalu. Taip 
man prikišamas „T. N.“ grio 
viko vardas, taip torontieČiui 
inž. P. Lėliui. Norisi paklaust, 
p. Sk. St.: kurgi logika? Kar 
tą prisidėjęs prie kokios idėjos, 
lieka uždaras kelias savo pa 
ties kritikai. Kaip atrodytų, jei 
„T. N." pirmininkas, įdėjęs 
tiek pastangų, imtų ir pradėtų 
kritikuoti savo paties darbą. To 
kių atsitikimų dar nebuvo. Tilt 
reikalu gali pareikšti savo nuo 
monę ar kritiką, kaip tik neut 
ralūs asmenys, nieko nesurišti 
su minimu reikalu. Arba dėl 
kokių priežasčių pasitraukę iŠ 
grupės asmenys, gali pareikšti 
priežast;. Yra visai natūralu.

Per eilę metų spaudoje buvo 
skelbiama „T. N.“ tik vienaša 
liška informacija. Idėja atrodė 
labai patriotiška ir patraukli. 
Kaip ir kiekviena nauja idėja, 
ar tai būtų gera ar pragaištin 
ga, visada randa pasekėjų. 
Taip buvo su Markso - Engei 
so ar Hitlerio idėjomis. Ačiū 
Dievui, pastaroji, pridariusi mil 
žiniškos žalos pasauliui, buv» 
bendromis jėgomis sužlugdyta. 
Gi pirmoji dar ir dabar nesuva| 
doma, dėl kurios pasekmių ir 
mes esame čia. Tokių pragaiš 
tingų idėjų autoriai, nelieka he 
rojais — bet idijotais. Kaip 
jau patilta iš gyvenimo, tokių 
idėjų autoriai, patraukę savo 
gražiais šūkiais pakankamai jė 
gų valdyti, lieka neliečiama:s ir 
nekritikuojamais asmenimis. 
Tuojau pritaikomas priežodis: 
„kas ne su mumis, tas prieš 
mus“. Žinoma, tokį tuojau reik 
sunaikinti. Tokią nuomonę 
apie save, atrodo, turi susida 
ręs ir p. Sk. St.

Norisi p. Sk. St. priminti, 
kad mes gyvename ne idiotų 
krašte ir neliečiamų asmenų 
čia nėra. Kiekvienas gali kriti 
kuoti ir Kanados ministerį pir 
mininką, jei tam yra pagrindo. 
Už tai kritikas nenukenčia. At 
virkščiai — iš kritikos bandom;.

rūpesčiais, dėl sėkmingo vaka 
ro pravedimo. Pasitikėdami su 
vo nuoširdžia kolonija, tikisi ir 
šį kartą išeiti bent be nuoste 
lio. V. P.
SKAUTAMS GAUTA AUKŲ

P. St. Augustinavičiaus 
(sen.), Tillsonburg, Ont. vado 
vaujamas lietuvių tabako augiu 
tojų klubas, sumažinimui stc 
vyklavietės įrengimo išaidų pa 
skyrė 20 dol. vienkartinę auka 
Hamiltoniečiai: VI. Kybartas., 
p. Sakas ir p. Deksnys, neturė 
darni galimybės savo darbu pri 
sidėti prie stovyklavietės įrcn

’ gimo, įteikė skautams remti dr- 
jos v-bai ,po 10 dol. vienkart! 
nę auką. Norfolk cooperatyve 
L. T. D., Courtland, Ont., per 
kant stovyklavietei statybinę 
medžiagą, davė apie 13 dol. sk 
autams nuolaidą. Visiems, parė 
musiems rėmėjų v-bą šiam dar 
be, tariame nuoširdžiausią lie 
tuvišką ačiū.

kiekviena auka su dėkingu 
mu laukiama. V. P.

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

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

B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.. .$0.50 
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.............................  $^00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI.......................................$2 00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖ.........................$1.410
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ....................... $1.00
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas.................... $3.00
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ....................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..........................$4.00
Rapolas Skipiris. 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
|Ą. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00

y \. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
pĄlb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS......................... 1.30
■ *• ■ • • rc-TA'TVMAC i.00

$3.00 
.5.00 
$1.00 
$2.50 
$1.50 

į)r. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS 
t GRAMATIKA ................................................................. 4.06

Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Algirdas Gustaitis: ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Nutikimas Lietuvos kaime. II dalis:
Užpuola bitės. Dail. Vyt. Stasiūnaitis .......................$2.00

.. .1.50
. . $2.5.0
. .$3.00
. .$1.50

surasti geresnis, nekritikuoja 
mas darbas. Taigi ir p. Sk. St. 
patarčiau neužpulti vienos - k> 
tos pašalinės minties „T. N.“£ įventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS..........
reikalu ir nepasmerkti iš šios. e. Sillanpaa. SILIJA. Romanas...........................
idėjos būrio išstojusių asmenų, B ^elected Lithuanian. SHORT S’IORIES.................
bet pabandyti surasti priežasti Jį Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ 
kodėl išstojo? Net butų gražulį. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po.................
ir demokratiška, paprašyti pa ■ Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS...........................
skelbti išstojimo priežastį. Tada 
pranyks nepasitikėjimas, sura 
dus kompromisą idėjoms šule 
rinti.

Dabar gi, per eilę metų spauWr 
doje randame tik vieno ir to V* 
paties asmens informaciją, net IĮ |>r. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS 
gi vartojant du skirtingus parai) j. Flaubert. PONIA BOVARY, du tomai . . 

įl. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas. . 
(P. Andriušis. ROJAUS VARTAI ...................

kas, kitur jo paties padėkota, . Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas.............$3.00
tik jau tikru parašu. Kurgi k.u L . Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas....... $1.00
skaitlingos ,,T. N.“ valdybos K 4. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka................................. $ 1.4!)
nariai? Atrodo, kad v-ba tiekim. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................ $ Ž.Otl
figūruoja, kiek prezidento Su 
karno parlamentas — patvir'i 
nimui pirmininko nutarimų.

Mano nuomonė, dėl vadina 
mų „T. N.“ įkūrimo nesutinka 
dėl šios priežasties, būtent: bet 
koks verslas (biznis) jokiu bjj 
du neleistinas, naudojant 
su augščiausią idealą — Ti 
Čia gi, kaip tik yra įmatna pa 
grindų tauta ir lietuvių tautiniai 
jausmai. Taigi, ką bedarytum, 
reikia skaitytis su priemonė 
mis. Privačiu keliu siekti Šio 
tikslo — visada sveikinu.

Pirmieji „L. N.” Deltos pas 
tate, savo pavadinimu daugiau 
tiko, tačiau pradėjus varžyti lie 
tuvių kalbą, pasirodė antroji 
medalio pusė; kokiam tikslui 
,.L. N.“ tarnauja — bizniu'. Tai 
gi su tautinėm idėjom nesidev 
rina. Jei bizniai galima būtų va f■ .STUDENTŲ VARPAS 
dinti „Tautos Namais'*, tai Ha * — ‘ " ------------- ‘
miltone jų turėtume apsč'ai. 

Dėl 200 tūkst. dol. paskolos 
palieku spręsti patiems. Daugu 
ma iš mūsų turime paskolas ir 
žinome, ką jos reiškia. Antra, 
„L. N.“ turtingiausias „Kultu 
ros Fondas“, pradžioje žade 
jęs ypač jaunimui tiek daug 
paramos, atrodo yra perėjęs 
prie to pačio biznio ir kultūr. 
reikalams, kaip spaudai, jauni 
mo irganizacijom# ir tt. nebe

šus. Kartais labai juokingai at 
rodo; vienur išgirtas ' pirminin

Tai tik kelios pagrindinės 
skirtingos nuomonės „T. N.‘* 
organizavimo reikalu, nesigili 
nant j smulkmenas, kuriu yza 
apsčiai. Šie keli punktai ir yia 
pagrindiniai „T. N.“ griovėjai 
kurie reiktų kokiu nois būdu 
pašalinti. V. P.

SAULT ST. MARY...
Atkelta iš 6 psl. 

tykiai, bei pergyvenimai pama 
žu bėgančio laiko užverčiami, 
kaip perskaitytos knygos lapai.

Žmogus gali nustoti sveika 
tos, gali nustoti turto ir net lai 
vės. Tačiau tai, ką žmogus yra 
pergyvenęs, ką malonaus paty 
ręs ar pamatęs, to niekas iš jo 
negali atimti.

Šios paskutinės lietuvių die 
nos Windsore įspūdžiai bei pri 
siminimai ten dalyvavusiems 
tautiečiams irgi pasiliks toks da 
lykas, kuris negali būti atima 
mas ar nustojamas^

Ruoškimės sekančiai lietuvių 
dienai Kanadoje!

Korespondentas.

. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas 
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka......................
k Giedrius. PASAKĖČIOS................... .................

. Ignatonis. IR NEVESK J PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 

. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS
KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................$3.00

į\. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA, 
iliustruota................................................................................$2.50

Mgirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS
ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu.............................................................................................$2.00

ronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
vlykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.......................................................... $5.00
7r. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .............................1.75
\. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2.00
„evinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt. 
iZurnalas LIETUVA .........................................................
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS..............................

f>. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................
p. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS 

DOKUMENTUOSE..........................................

$
0,50 
2.00 
1.5P

1.50 
0.50

Mingirdasf PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
,VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
)r. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$3.00
t. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50

-V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ... .1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS. ........................... 1.00

Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.....................$2.50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA, 

RUGIAGĖLĖS ...........................................
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .....................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..................................
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės ... 
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . 

B. Sruoga. DIEVŲ MfšKAS...................................
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS.............
Ig. Šeinius. KUPRELIS . .. .....................................
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias. ............................
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS.................
J. Vadis. OKULTINIAI PATYRIMAI..................
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ. . . .
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS.............
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS....................................
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS..............................
P. Jurkus. 
J. Švaistas.
B. Sruoga. 
J. Gliaudą. 
J. Gliaudą.

SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS 
TRYS ŽODŽIAI..................

KAS BUS, KAS NEBUS. . . 
NAMAI ANT SMĖLIO. . . . 
ORA PRO NOBIS.................

2.—

$ 
$ 
$ 
$ 
$

1,50 
0,75 
1,10 
0,75 
0,25

$5.00 
$2.50 
$3.00 
$3.00 
$3.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$5.00 
$3.00 
$5.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$4 00

V. Beliajus. THE EVENING SONG..............................$3.00
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS...................................$1.50
' Joerg. LAIMĖS JIEŠKOTOJAI................................. $1.50

Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................$2.00
Pranckūnas. RIEDMENYS RIEDA PERGALEI. $2.50 
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.

J.
S.
S.



i pet. " W E P R įklausoma ijxbtuv a

MOWT^REAL
„NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS”
LABAI GRAŽIOS 

SUKAKTUVĖS
nupirktoji mašina jau dirbti’’* 
je peržiūrima ir sutvarkoma, p 
to ji bus statoma NL patalpose

Mašinai statyti išlietos ce 
mentinės grindys. Čia pas.dar 
bavo A. Snapkauskas ir St. 
Reutas.

NL leidyklos priestatas jau 
užbaigtas ir į jį pergabenti daik 
tai, kurie turėjo būti išnešti iš 
patalpos, reikalingos mašinai 
pastatyti.

Talka vyko labai ginčiai. 
Daiktus pergabenant gražiai pa 
sidarbavo skautai, kurių dalis 
buvo studentai — Tekutis, Bu 
lota, Barteška, Rupšys, kiti mū 
«U nuolatiniai talkininkai — 
Ptašinskai, Bulotai ir būrys jau 
nesnių. Visiems talkininkams 
nuoširdžiai dėkojame.

ARTIMUI I PAGALBĄ
P. V. Daugelavičienė lanke 

si NL redakcijoje, pratęsė NL 
prenumeratą, įsigijo naujų kny 
gų ir, atsiliepdama į Ve kieti 
joje, sanatorijose gyvenančių 
prašymą, apmokėjo jiems pre 
numeratą. Nuoširdžiai dėkoja

Domicėlė ir Antanas Girdatu 
kai šeštadienį turėjo didelę 
šventę — 50 metų — Auksinį 
vedybų jubilėjų. Tą dieną Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo iš 
kilmingas šliubo patvirtinimas. 
Kun. Dr. F. Jucevičius ta pro 
ga labai gražiai jubiliatus įver 
tino, ypač p. Girdauskienė, ku 
ri kelis dešimtmečius ne tiktai 
dirbo, bet ir pirmininkavo šv. 
Onos draugijai, atnešusiai para 
pijai daug naudos.

Po bažnytinių apeigų, svetai 
nėję įvyko vaišės, kuriose daly 
vavo per 200 asmenų. Vaišių 
iniciatoriai ir vykdytojai pp. 
Paznokaičiai, M. Gručkūnienė, 
p. Astrauskienė p. Kasparavi 
čienė viską gražiai paruošė. Su 
buvimą vedė V. Sirvydas. Svei 
kinimus pareiškė kun. J. B'bi 
nas, kun. Jucevičius, Šv. Onos 
pirm. M. Gručkūnienė, Šv. Elz 
bietos p. Astrauskienė, kun. 
Kulbis, J. Girdauskas ir kt. Tu 
biliatai gavo daug gražių ir bra 
ngių dovanų. Sveikiname Tubi 
liatus ir linkime gražaus ilgo am 
žiaus.

XIB2, xx. it. — ST (107|

TORONTO LIETUVIŲ
KAPINĖSE

ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

GP 2-5

APATINI AI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI

me.
GRAŽIĄ PRIEŠVESTUV1NĘ 

STAIGMENĄ
Aldonai Tamkevičiūtei Šv. 

Kazimiedo svetainėje suiuošė 
G. Dasienė, B. Šimonelienė, E. 
Kringelytė ir E. Šimonelienč. 
Dalyvavo apie 130 asmenų ir 
mergaičių. Nuotakai linkėta Iri 
mingo gyvenimo. Jai įteita gra 
žiu vovanų.
• Pp. Kuprcvičiai Vai David 
vietovėje, prie pat Golden La 
ke, pp. Leknickų kaimynystėje 
nusipirko gražią vasarvietę su 
originaliu vasarnamiu.
• Mašinų susidūrimus turėjo 
K. Toliušis ir A. Barauskas. Ro 
dos niekas labai nenukentėjo, 
bet nuostolių yra.
• P. Pranevičiaus taverną Ft. 
St. Charlyje nakčia vagys ap 
kiaustė: iš nedegamos spintos 
paėmė pinigus, cigaretes ir k t 
Nuostolių padaryta apie $700.
• Liet. Studentų Sąujngos v- 
ba turėjo pasitarimą.
• Janina Adomonienė jau grį 
žo iš atostogų ir vėl priima įvai 
rių siuntinių užsakymus. Yra 
gauta naujų medžiagų pavyz 
džių. Taip pat priimamos ir ps 
čių klijentų supirktos medžią 
gos bei daiktai siuntiniams.
• Reikalingas linotipo rinkė

THE GEMST GALLERY
rugsėjo 11 dieną atidaryta Sha 
yna tapybos darbų paroda, ku 
rioje išstatyti 33 darbai. Shay 
na yra meną studijavusi Ecole 
des Beaux Arts Montrealy, dir 
bo Pietų Amerikoje, Meksiko 
je. Parodas turėjo Kanadoje, 
Pietų Amerikoje ir Meksikoje. 
Paroda atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro, 5380 
Sherbrooke West (tarp Guču 
ard ir Decarie).

ATSIŠAUKIMAS I 
TAUTIEČIUS

Pakvietimai į tėvo J. Borevi 
čiaus, S. J., Aušros V arti- para 
pijos klebono, pagerbimą da 
gaunami pas platintojus. Rug 
sėjo mėn. 16 d. pakvietii.rų pla 
tinimas nutraukiamas, nes daly 

vių pavardės reikia laiku •irs 
Syti į adresą, kuris bus įteikti* 
Sukaktuvininkui. Be to, ir se; 
mininkėms bus lengviau pasi 
ruošti. Visi montrealiečia: kt ie 
čiami iki rugsėjo mėn. 16 d. p1* 
kvietimus įsigyti, nes pue įėji 
mo pakvietimų nebus galunr 
gauti.

Pagerbimas įvyks š. m. rug 
sėjo mėn. 29 d., 7 vai. vakari. 
A. V. parapijos salėje.

Rengėjai . .

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Tėv. St. Kulbis, S. J. baigęs 
pastoracinio darbo įsipareigoji 
mus Jungtinės Amerikos Vals 
tybėse, praeitą penktadienį grį 
žo į Montreal}.

Suaukota praeitą sekmadie 
nį rinkliavose bažnyčioje 398. 
26 dol.

Kardinolas Leger kviečia 
rugsėjo 18 dieną visų parapijų 
kunigus - klebonus svarbiam r i 
sitarimui.

Parapijos kanoninė vizitaci 
ja kuri įvyko birželio 15 d. 
vysk. Belanger atsiuntė vizitą 
cijos raportą, kuriame džiau 
giasi mūsų parapija bei josios 
veikla ir pareiškia nuoširdų dė 
kingumą parapijos kunigams, 
komitetui ir visiems parapijie 
čiams už gražų bendradarbiavi 
mą.
® Antradienį Skautų Vyčių sv 
eiga 8 v. v., A. V. parapijos kle 
bonijoje mažame posėdžųi kam 
baryje.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jaunimas ruošia susipažini 
mo šokius spalio 20 d.

Grybų tradicinė parapijos va 
karienė bus spalio 6 d

Rinkliava 125.53. Aukojo 
bažnyčiai M. Vapsva 9 dol.

Vestuvės E. Zalilny su A. 
Tamkevičiūte šeštadienį.

Tuokiasi J. J.' Paulin su San 
dra Janušaite.

— Vilniuje leidžiamas lietu 
vių - prancūzų kalbų žodynas, 
apimąs apie 25.000 žodžių. Žo 
dyno autorės — S. Kairiūkšty 
tė ir I. Karsavinaitė.
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LIBERALAI KRITIKUOJA 
FINANSINĘ KONSERVATU 

RIŲ POLITIKĄ
Finansinis Liberalų partijos 

žinovas Walter Gordon aštriai 
kritikuoja Konservatorių „D;r 
žų suveržimo“ politiką.

Gordon pirmiausia pareiškė, 
kad Diefenbaker, eidamas į f’ 
deralinius rinkimus, gyrėsi, jog 
finansinė, ekonominė Kanados 
būsena puikiausia, o Lai rinki 
mai praėjo, jis tuos savo teigi 
mus nubraukė ir parodė tikrą 
ekonominę - finansinę padėtį, 
kuri vaizduojama katastro’iš 
ka, dėl ko vyriausybė griebės’ 
drastiškų priemonių, ligi kito 
kių varžymų ir 86-šiais milic 
nais karo biudžeto sumažinimo.

Gordon sako, kad tas „Pi’ 
žų užveržimas“ nieko gera n- 
duos, nes padidės nedarbas u 
susidarys daug kitų sunkumų.

Gordon teigia, kad kovo 
jaut su sunkumais, reikia pagy 
vinti ekonominę) Kanados bi 
seną. Nugalėjus nedarbą, rci 
kia pereiti į ilgametės ekonomi 
nės programos vykdymą. Jas 
turi vesti prie biudžeto pusią .s 
vyros, pramonės išvystymo ir 
prekybos su užsieniu išlyg.in 
mo.

Visai negerai valdžia daio, 
kad biudžeto deficitą mažma 
nubraukdama sumas viešiesic 
ms darbams Tas labai nežy 
miai deficitą mažina, o neLtr 
bas dėl to labai padidės. Gm 
don nurodė, kad Kanada daug 
išlaidų darė gindama Europos 
vakarus, kai tuo tarpu ten eko 
neminė būsena labai gera (kai 
žinoma, Vak. Vokietija sutiko 
mokėti už Kanados kariuome 
nės išlaikymą Vokietijoje). 
Gordon nuomone, valdžia 
daug lėšų eikvoja vaidmenį 
įmonėm, kaip pav. geležinkc 
liams, kurie, CNR, šiemet pci 

mėnesius davė 16,032,000
dol. nuostolių.

šį rudenį numatoma pastatyti 
apie dešimt naujų antkap ų. 
Džiugu, kad daugelis lietuvių 
savo įnirusiems pagerbti antka 
pių projektus užsako pas lietu 
vius dailininkus. Pav., visuome 
nininko Pov. Budreikos antka 
piui projektą paruošė dail. E. 
Docienė, o a. a. Braukliui — 
inž. dr. A. Kulpavičius. Alro 
do, kad paminklai bus pastaty 
ti vėlinių dienai.

Šį mėnesį į liet, kapines per 
keliami a. a. sol. Kosto Orento 
palaikai.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Toronte įvyks spalio 21 d. 

Minėjimą ruošia KI B Toronto 
apylinkės valdyba. Paskaitą 
skaitys dr. Jonas Grinius, sve 
čias iš Vokietijos. Meninę pr j 
gramą užpildys jaunimas, imda 
mas medžiagą iš Maironio raš 
tų.

ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALU

Lietuvių Enciklopedijoje ar 
tėjant prie laidės „T“, Toron 
to lietuviškosios institucijos, 
kaip Bendruomenė, parapijos 
bei organizacijos paruošia me 
džiagą iš savo veiklos ir prisiun 
čia medžiaga L. E-jos atstovui 
ir bendradarbiui J. Kardeliui. 
638 Beatty Ave., Verdun, ar 
ba 7722 George St., LaSa'le, 
Montreal, P. Q.

PRIIMTOS REZOLIUCIJOS
Atkelta iš 1-mo psl.

cijų išlaikymą. Sveikindami sn 
vuosius savo žemėje, mes taip 
pat norime prisiminti paverg 
tuosius seseris ir brolius, žuvu 
sius kovose už laisvę, mirusius 
ištrėmime, kenčiančius vergų 
stovyklose ir uždarytus kalėji 
muose, nes jų auka yra didžiau 
sias užtikrinimas, kad raudono 
ji imperija galų gale žlugs it 
mūsų šalis atgaus laisvę.

Dėl Lietuvių Fondo
KLB Krašto Taryba priėmu 

s' Kanados Lietuvių Fondo sta 
tūtą, kviečia visus bendruome 
nės padalinius ir atskirus asm i 
dalyvauti ir tuo būdu sudaryti 
nis, savo įnašais šiame Fo ule 
stiprią bei efektingą priemonę 
siekiantiems tikslams įgyven 
dinti.

Šeštadienį, rugsėjo 15 d., šv. 
Pranciškaus mokykloje, prade 
jo mokslo metus Toronto Mai 
ronio vardo lįetuvių mokykla. 
Šiais mokslo metais numatoma 
turėti per 500 mokinių. Mokyk 
loję yra 10 skyrių, kurių jau 
nesnieji turi po du ar tris sky 
rius. Mokyklos vedėju pakv’f 
tas mok. Jonas Andriulis. Mo 
kyklos Tarybos pirmininkas 
kun. P. Ažubalis. Mokyklos tė 
vų susirinkimas įvyks šį sekma 
dienj, rugs. 23 d. Prisikėlimo 
par salėje tuojau po 11 va., pa 
maldų.
• Serga, Weston sanatorijoje, 
po kojos kaulo operacijos, s v" t 
ksta Stasys Dargis. Geieral ligo 
ninėje jau antrus metus gydosi 
Eligijus Narušis.

I
 Raštinė: LE 4-4451 7

Dr. P. MORK1S I
DANTŲ GYDYTOJAS j, 

Vakarais ir šeštadieniais ; J
pagal susitarimą. < > 

1082 Bloor W., Toronto U Į
(į rytus nuo Dufferin St.) X

LIETUVIAI AUKSO MEDĄ 
LIŲ LAIMĖTOJAI 

62 metų Kanados Tautinėje 
parodoje

Šiemetinė Kanados tautinė 
paroda buvo dosni dviem auk 
so medaliais vietinei lietuvių 
kolonijai. Parodos metu vyku 
šiame instrumentalistų konkur
se (muzikai competition), ge 
bių ir energingų prekybininkų 
pp. Sinkevičių vaikai, 8 metu 
sūnus Vytautas ir 10 metų dūk 
ra Gražina, savo amžiaus gru 
pėje, piano dueto skambinime, 
surinkę 86 taškus, laimėjo pu
mą vietą ir gavo medalį. Piano 
solo skambinime kiekvienas su 
rinko po 82 taškus.

Kitą aukso medalį vyresnėje 
vaikų grupėje (taip pat due 
tas) laimėjo pp. Pranaičių sū 
nūs Rimantas ir Vytautas, s.i 
rinkę 85 taškus.

Didi pagarba priklauso 
abiem šeimom, kurios randa ir 
laiko ir noro ir lėšų vaikų dva 
siniams ir kultūriniams gabu 
mams vystyti.

jas. Interesuoti prašomi atsi 
liepti NL adresu: 7722 George 
St., LaSalle, Montreal, Cana 
da.
• Mirė Alfonsas Tamošauskas.
74 m., palaidotas per f v. Kaži 
miero bažnyčią.

Dr. V GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir
ketvirtadienį

| 2—4; 7—9 p. m

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

Pastatas, kuriame buvo musę 
raštinė nuo 1953 metų adresu 

177 Sherbrooke Street West, 
bus nugriautas, todėl nuo rug 

sėjo 1 d. 1962 mus galėsite 
pasiekti tik vienu adresu: 

3907 Rosemount Blvd.
Montreal, Que. RA 2-2472.

Maždaug už metų, kada naujas 
pastatas bus baigtas, tikimės 

sugrįžti į seną savo vietą.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos
Sąskaitos „Lite" Nr. 752.

— Rugpjūčio pabaigoje Vii 
niuje ir Kaune viešėjo Est’jo® 
kultūros veikėjų delegacija. Ji 
s sipažino su kultūros įsia-gų 
veikla, architektūros, menu pa 
minklais, statybomis.

ADVOKATAS
FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1005, 485 McGili Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

Bendrabučių reikalu
K. L. K. Krašto Taryba, tu 

rėdama galvoje Šių metų Ka 
nados Liet. Mokytojų Dienų .e 
komendaciją bendrabučių rei 
kalu, paveda krašto valdybai 
rūpintis tokius lietuviškus Dend 
rabučius organizuoti.

SKLYPAI PRIE EŽERO 
Parduodami sklypai, 4 mylio* i 

vakarus nuo St. Agathe.
antradienį ir Į 
penktadienį j ’ P’ m'
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

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

VI 2-9958

P. Adamonis, RA 2-2472.

Sveikinimai
Nutarta pasveikinti Petrone 

lė Juškevičienė, kuriai pirn’’ 
ninkaujant Laikinajam Bern 
ruomenės komitetui buvo suor 
ganizuota KL Bendruomenė ir 
kuri prieš 10 metų Montrealy 
je atidarė pirmąją KL Taryb >s 
sesiją.

Pasveikinti ir padėkoti Radio 
veikėjai, kuri duoda galimybių 
pasinaudoti šia modernia prie

Dr.E.Andrukaiti8 • 
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L..
168 Notre Dame East, 

Suite 206
Tel.: UN 6-2065

Tel.: 671-7494 7--4 v.

ADVOr XT AS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

Gražus miškas, natūralus ežeras.
Teirautis M U 1-6406.

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis AV 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

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.

______ fe '

1 ADVOKATAS !!
i JOSEPH P. MILLER, i

Suite 205 
168 Notre Dame St E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur 

LaSalle. DO 6-1570

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Šiokiadieniais: 1451 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

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

mone skelbti lietuvius ir Lietu 
vą.

Baigiant KLB Kr. Tarybos 
posėdžius pirm. P. Lukoševi 
čius padėkojo atsilankiusiems 
į posėdžius — Konsului J. 
Žmuidzinui, PLB pirm. Dr. 
Songailai, buv. pirm. KLB p’r 
mininkui J. Matulioniui. S. Kęs 
gailai, gražiai vedusiam KLB 
Ottawos apylinkei su J. Šimtui* 
kiui, priešakyje ir dailininkams, 
kurie dalyvavo meno parodu 
je. Dail. Pautienius ta proga pa 
sidžiaugė, kad Ottawoje lieka 
10 darbų, o loterijoje ėjęs Pet 
ravičiaus kūrinys atiteko p. 
Marčiukaičiui iš Pembroke.

— Per Vilniaus radiją rugp. 
28 d. suvaidinta Balio Sruogos 
pjesė „Pajūrio kurortas“,
XXXSZZXZZXXXZZSSEO333.

EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno.

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

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

Paslaptys išlaikomos. 
Nepraleiskite progos ir 

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