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Tarptautinė įtampa tebeauga

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
PIRMASIS NAUJOSIOS KL B KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDIS
Pasiskirstyta pareigomis, padu ryti pirmieji nutarimai ir pir

SOVIETINĖ RUSIJA GRASINA NUSIAUBTI LAISVĄ 
JĮ PASAULĮ VISUOTINIU ATOMINIU KARU 

Sunkumuose Anglija dėl pastangų prisidėti prie Bendrosios 
rinkos. Jungtinių Tautų sekretorius nuėjo pataikavimo sovie 
tams keliu. De Gaulle siūlo prezidento rinkimų pakeitimą. 
Indiją užpuolo Kinijos komunistai. Argentinoje vyko pervers 

mas. Brazilija kryžkelėje.
NERAMUMAI žmonijoje to 
lydžio įgauna rimtesnį ir grc» 
mingesnį pobūdį. Neramumai 
apima vis platesnes žmonijos su 
tis, ir atmosfera vis sodriau pii 
aipildo audra gresiančios itam 
pos.

VISKO PRIEŠAKYJE 
SOVIETIJA.

Nors tai ir nėra vienintelė 
įtampos apraiška. , 
CHRUSČIOV, remdamasis 
daugiausia tariamu JAV pro 
vokavimu, paskelbė, kad suai 
dūrimo atveju Rusija nusiaubs 
atominiu karu. Rusija, kaip iš 
to matyti, atominiam karui ruo 
šiasi ir todėl atmetė visus Va 
karų pasiūlymus nusiginkluoti 
ir sustabdyti atominius bandy 
mus.

Visai suprantama, kad ir 
Amerika negali nesiruošti. T o 
dėl ir vyksta atominės lenkty 
nės. Kuo jos pasibaigs, š;an 
dien dar sunku numatyti. Viena 
aišku, kad

NIEKAS NESIRYŽTA 
PRADĖTI KARO.

Amerikos iškilmingi pareiški 
mai, kad ji neleis Kuboje įsi 
kurti komunistams, nuėjo nie 
kais. Kuboje sovietai jau įs-ltū 
rė ir be karo jų niekas iš ten 
neiškrapštys. O karo Amet na 
nepradės, todėl

KUBOJE SOVIETAI 
ĮSISTIPRINS 

tiek, kiek tiktai norės. 
KENNEDY, pagal jo pareiški 
mus, jau pasitraukė nuo anks 
tyvesnės pozicijos — nelesa 
jiems Kuboje įsikurti. 
SOVIETAI, kita vertus, taip 
pat nesiryžta pradėti karo dėl 
Berlyno. Čia tiek tiktai gera 
kad Vakarai, kaip atrodo, ga 
lų gale susiorientavo, kad oūtų 
kvaila trauktis iš Berlyno. Kluu 
s<mas dabar stovi taip:

KAS PIRMASIS PRADĖS 
KARĄ,

sovietai ar Vakarai. Vakarai ne 
pradės, tą gerai žino komun s 
tai, todėl ir spekuliuoja. Didelė 
rizika ir Sovietams pradėti ka 
rą, bet jie gali pradėti, je:g«« 
pasijus, kad jie gali laimėti. 
ANGLIJA po Bendruomenės 
susirinkimo atsidūrė junkio’c 
padėty, nes Bendruomenės na 
riai pasisakė

PRIEŠ DB STOJIMĄ Į 
BENDRĄJĄ RINKĄ, 

bet baigiamasis komunikai ■ 
reiškia pasitenkinimą darbais... 
MACMILLANAS jau buvo 
manęs skelbti dėl to rinkimui. 
Dabar, atrodo, jam to nereiks 
daryti, nes jo valdžios pnstū 
lymas liko galioje, o Bendruo 
menės nariai liko patenkinti. 
U THANT, kalbėdamas apie 
kolonizmą, savo kalbą taikė tik 
tai Vakarams. Matyt, jis patai 
kauja Maskvai, kuri jį kaip 
nors bus paveikusi, bet než’ū 
rint šio prisitaikymo. Rusija vis 
vien siūlo vieton jo „tre iką" — 
tris sekretorius: sovietišką, Va 
karietišką ir ,,nautralų“ kuris, 
žinoma, turi būti taip pat sovie 
tiškas.

PAVERGTŲJŲ KRAŠTU 
SEIMAS UŽPROTESTAVO

tokį U Thant laikymąsi, kai pu 
natyje, kuri pradėta rugs. 18 
d., prezidentu išrinkus Pakista 
no atstovą Zafrulla Chan., siu 
lydamas laukinėms tautoms 
laisvę, nepasiūlė atstatyti laisvę 
valstybių, kurios buvo pave: _ 
tos Sov. Rusijos.

Neramumų užtenka ir Pietų 
Amerikoje.
ARGENTINOJE politiniai ne 
ramumai privedė prie

KARIUOMENĖS BANDYTO 
PERVERSMO.

Bet prezidentui Gu do pas. 
sekė tą perversmą likviduoti. 
BRAZILIJOJE politinė krizė, 
prasidėjusi su Quadros pasitrau 
kimu, tebesitęsia. Dabar ji išs 
lieja tartum į

PUSDIKTATŪRINĘ 
VALDYMO FORMĄ, 

kokia yra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kur prezidentas 
yra ne tiktai valstybės, bet ir 
valdžios galva. Sprendžiant kri 
zę, Brazilijos seimas nutarė 
1963 m. sausio 6 d. daryti ple 
biscitą.
PRANCŪZIJOJE maždaug 
toks pat klausimas iškeltas pre 
zidento de Gaulle, kuris pasui 
lė, kad

PREZIDENTĄ RINKTŲ 
VISA TAUTA,

kai Igšiol jį rinkdavo tam tik 
ros rūšies elektoriai — savival 
dybių ir parlamento.
INDIJOS susidūrimas su Kini 
jos komunistais, kai šie užgio 
bė ties Himalajais pasienio zo 
ną, nuginklavę Indijos sargy 
bas, įgauna aštrų pobųdį, ku 
ris tačiau panašus į JAV-Ku 
bos santykių pobūdį: Neliru, 
kaip ir JAV prezidentai, teigt. 
„neleisime/, o kai komunistai 
padarė, ką nori padaryti. — 
nieko neveikia. . . Vis dėlto tai 
tiktai didina neramumus, kūne 
žmoniją nemažai erzina

— Diefenbakeris pasiūlė K.i 
nadoje susirinkti valstybėms ap 
tarti muitų klausimus. Tai vaso 
tiškas atsakymas į Bendrosios 
rinkos tikslus.

— Montrealis nusistatęs iš 
augti į 4 milionų miestą.

— Molotovas esąs izohu rtas 
ir rašąs atsiminimus

— Maskva pavedė profsąjun 
goms, savovaujamos Švermko, 
sustiprinti priešreliginę kova.

— Rugsėjo 18 d. Vokietijų 
je mirė pagarsėjusi stigmatikė 
Teresė Neumann, sulaukusi 64 
metus.

— Kanada įsakė išsikraustv 
ti Dominikonų resp. žvalgybos 
virš. R. Eespailt, kaip diktatu 
ros režimo rėmėjui.

— Opozicija kaltina Dieten 
baker , kad D B bendr. susinn 
klme jis kritikavo Macmillaną, 
bet nieko nepasiūlė pozityvaus.

— Kanados duchaborų eise 
na į kalėjimą, kur uždaryti te 
roristai, susidūrė su bado pro': 
lema, nes nuėję per 100 mylių, 
pristigo maisto.

mieji
1962 m. rugsėjo 21 dieną Di.

P. Lukoševičiaus bute įvyko pir 
masis naujai išiinktos KLB Ki 
V-bos posėdis, kuriame pa»i 
skirstyta pareigomis:

Pirmininkas Dr. Petras Lu 
knševičius, 479 Bourbonrti.s 
Street. LaSalle, P. Q ; telefo 
nas DO 6-1210. Šis adresas yra 
oficialus naujosios Krašto Vai 
dybos adresas.

Sekretorius Inž. Izido-tus 
Mališka, 2085 Beaudet P!., 
Montreal 9, P. Q., tel.: RI 
5846.

Vicepirmininkai: Di. Jonės 
Šemogas, 7491 LaSalle Blvd., 
LaSalle, P. Q., tel. DO 6-9582 
ir Albertas Norkeliūnas, 6695- 
35th Ave., Montreal 36, F.
Q. , tel.: RA 7-3120. A. Norke 
liūnas drauge lyra narys r y 
šiams su kitomis tautomis.

Iždininkas Agr. Pranas Ku 
dinskas, 2415 Park R »w. E 
Montreal, P.Q., tel.: 481-2957.

Kultūros Fondo pirmininkes 
Tėvas J. Borevičius, 1465 nie

KAS NAUJA KANADOJE
PASKELBTI QUEBECO RINKIMAI SOCIALINIU 

PAGRINDU
Elektros gamybą ir tiekimą pa likti privačiose rankose, ar 

perimti provincijos valdžios žinion.

Naujienos iš pasaulio sostinės
IX-JI PAVERGTŲJŲ SEIMO SESIJA

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA” 

dėl persitvarkymo darbų ir su 
varžymo patalpų, statant nau 
ją mašiną, negalės sekančią sa 
vaitę išeiti. Labai atsiprašome.

Bendroji tendencija visose 
valstybėse yra ta, kad valstvl ė 
perimtų visas akio šakas, turi.: 
čias masinio naudojimo po'uū 
dį. Taip prieš kelis metus M 
realio miestas peiėmė iš priv* 
čių biznierių susisiekimą, zm • 
nės tuo patenkinti, nes miesto 
susisiekimas pastoviai gerina 
mas ir daromas vis patogesniu.

.Paskutiniais laikais ypač pa 
gyvėjo elektros perėmimo iš 
privačių rankų į provinemes. 
Tai ne naujas klausimas, bet 
jis dabar tiek pasidarė aktu-’ 
lūs, kad net Quebeco vyriaus} 
bė tuo klausimu paskelbė nn 
kimus. Atseit —Liberalų vai 
džia pati nesiryžta nusavinti 
elektros įmonių ir rinkimais no 
ri atsiklausti visos provincijos 
gyventojus, kaip jie tuo klausi 
mu nusistatę. Liberalai, vado 
vaujami pirm. J. Lesage, pasi 
sako už nacionalizavimą elekt 
ros įbonių. Bet patys to daryn 
nesiryžta, todėl atsiklausia gy 
ventojų, ir tuo tiksu lapkričio 
14 d. paskelbė rinkimus. Ūž 
nusavinimus reiks išmokėti ap'e 
600 mil. dol.

Suprantama, kad šis žing-1 
nis svarbus, todėl šiuo elektios 
nacionalizavimo klausimu iŠ 

kyla rinkiminė kova, kuri Que 
bece dabar darosi komplikuo 
ta, nes yra labai dalikatna. Bu 
vusi Duplessie partija — L’Un: 
on national vengia atviriau pa 
sisakyti, tiktai tvirtina, kad tai 
esąs liberalų triukas elektros na 
cionalizavimo pretekstu iš* lai 
kyti valdžioje. Tačiau yra fak 
tas, kad nuo rinkimų prr.ėjo jau 
pora metų, todėl liberalų atsi 
klausimas žmonių yra pagrįs 
tas.

Bet Socialkreditoriai užkl ip 
ti rimtai nepasiruošę rimo 
mama. Jie kol kas yra suskilę 
Jų lyderis Caoueite pasisakė

žygiai.
de Seve. Montreal 20, P. Q., 
tel.: PO 6-5755.

Šalpos Fondo pirmininkas 
Jonas Adomaitis, 591 Gerald 
St., LaSalle, P. Q., tel. - DO 6- 
7639.

Protokolo sekretorius Dr. V j 
tautas Pavilanis, 3439 Beacons 
Held Ave., Montreal, P. Q., 
Tel. HU 1-8437.

KLB KV Informa’ija, kuri 
drauge yra ir Politinis koi.-ite 
tas (nes šio vardo atsisakyta), 
Jonaą Kardelis, 7722 George 
Street, LaSalle, P. Q., tel.; D 
O 6-6220.

Nutarta: Jaunimo sekciją pa 
vesti sudaryti Kultūros F< n 
dui; jau padaryti žygiai įsteik 
ti studentams - moksleiviams 
bendrabučius Toronte; Kuitū 
ros Fondo, Šalpos Fondo ir K 
LB KV Informacija sudaro sa 
vo skyrius, kuriuos pristato K 
LB Kr. V-bai; tuojau vykdo 
KLB Kr. Tarybos nuturimus.

KLB KV Informacija.

prieš dalyvavimą rinkimuose, 
o išrinktieji j Federabni parla 
mentą atstovai atvirkščiai — 
griežtai už dalyvavimą ir jie 
stato savo kandidatūras.

FEDERALINĖ VALDŽIA 
VĖL SKOLINA AMER1KO 

JE PINIGUS
Iždo ministeris George Noiv 

lan pranešė, kad penkios Aine 
rikos kompanijos Kanadai .?!.< 
liną 250 milionų dolerių iš 5%. 
Paskola reiks atmokėti po 25 
metų. Kanada 1949 ir 1950 m 
Amerikoje pasiskolino 106 mil. 
dol.

Federalinė valdžia buvo pa 
skelbusi, kad nori atmokėti 
350 mil. dol. paskolą gautą iš 
Tarptautinio pinigų Fondo. 
Nowlen dabar pareiškė, kad 
Vašingtono Eksporto-Impoi.o 
banke jis gavęs 250 mik dol. 
paskolos.

Praėjusį mėnesį Quebeco vsl 
džia Amerikoje taip pat pasi 
skolino 50 mik dol.

SIEKIANT VISŲ LIETU 
VIŲ VIENYBĖS 

ir visų vieningos kovos už Lie 
tuvos išlaisvinimą, rimtą strai 
psnį parašė „Laisvosios Lietu 
vos“ redaktorius A. J. Kaulė 
nas rugsėjo 13 dienos numerv 
je. Dėl „Laisvosios Lietuvos ” 
pasisakymo dar teks plačiau pa 
rašyti.

„N. LIETUVAI” AUKOJO.
Ponai Daugelavičiai. . . .$5.50 
Antanas Einikis ..... .,.2.00 
Stasys Pulkys.....................„2.00
Z. Romanauskas ............. „1.0'
Jonas Šulmistras.................,1.00
Stasys Vyšniauskas ........... 1.00
Z. Pulianauskas ............... $1.00

Lietuviškos spaudos rėu.ė 
jams nuoširdžiai dėkojame. N L

Vušros Vartų Parapijos Montrcalyje Klebonas 
TĖVAS JONAS BOREVIČIUS, S. J 

(Žiūrėk 3 šio numerio nuslapi),

MASINU FONDO VAJUS
Kai „Nepriklausomai Lietu 

vai“ didžioji mašina jau pastatu 
ma, labai svarbu ir malonu 
skelbti tokius įnašus k»i šis;
Kun. Klebonas P. Ažubalis,

Toronto ........................100.00
Nuoširdžiai dėkojame.

Mašinų Fonde buvo 9,939.00 
Per savaitę gauta ... . 100.00 
MF dabar yra . . . .10,039.00 
Fondui užplanuota . .15,000.00

Rugsėjo 18 sykiu su Jungt. 
nių Tautų pilnaties XVII sesi 
jos pradžia, Pavergtųjų Seimas 
pradėjo savo darbo devintuo 
sius metus — IX sesiją.

Pagrindinis svarstymų da'y 
kas — šio meto tarptautinė pa 
dėtis. Svarstymams pagrindą 
sudarė Lietuvos delegacijos 
pirm. V. Sidzikausko Seimui pa 
tekti: raportas

APIE DABARTINĘ 
TARPTAUTINĘ PADĖTĮ, 

atsišaukimo į laisvojo pasaulio 
vyriausybes projektas, rezoliu 
cijos Jungtinėms Tautoms del 
sovietinio kolonializmo ir tautu 
apsisprendimo vykdymo Cent 
ro ir Rytų Europoje projektas 
pareiškimo Berlyno gyvento 
jams projektas.

Savo žodyje Seimui Sidzi 
kauskas, priminęs nescr.iai Vals 
tybės D-to augšto pareigūno p> 
reiškimą ir jo komentarus 
„New Lork Times“ dienrašty 
je, kad JAV „la:psniško;nk3 
priemonėmis mėgina sukurti 
glaudesnius ryšius su sovietinio 
bloko kraštais Rytų Europo 
je“, plėsdamos ir aktyvinda 
mos normalų santykis^’-ną, įjc. 
sisakė griežtai prieš tokią „pra 
einančio patogumo“ politiką. 
„Mano raporto tikslas", pabrė 
žė Sidzikauskas, .,yra parodvt 
nepaneigiamais laktais, kad kai 
kieno mūsų kraštams laikoma 
vadinama ,laipsniškos evoliuci 
jos ir liberalėjimo1 teorija yra 
ne kas kita, kaip apgauli iliuzi 
ja’. Raportas tarp ko kita kons 
tatuoja, kad
„BELAISVIŲ TAUTŲ SO 

VIETIZAVIMAS NEPA 
LIAUJAMAI KIETĖJA, 

ūkininkų vergija nuolat sunkė 
ja, antireliginis karingumas vis 
smarkėja ir sovietinės imperi 
jos monolitinimas varomas vi 
su gyvenimo plotu. Išvada — 
sovietinį imperializmą užka.

Fondui dar trūksta . .4,961.00
Visiems būsime dėkingi, kas 

prisidės prie Fondo papildy 
mo iki užplanuotos sumos, nes 
spaustuvei dar reikia kitų maši 
nu, kad ji galėtų pradėti k<> 
merciškai darbus.

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

d>nti ir belaisvių tautų padėtą 
pakreipti gerėjimo linkme ga‘i 
tik Vakarų aiški ir tvirta poli 
tika, atremta tautų apsisprend 
mo vykdymu Centro ir Rytų 
Europoje.

Seimas priėmė protestą 
PRIEŠ ESTIJOS, LATVIJOS, 
LIETUVOS SUVERENINIŲ 

TEISIŲ UŽGROBIMĄ 
ir prieš Albanijos, Bulgarjos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Ru 
inunijos, Vengrijos atstovavi 
mo Jungtinėse Tautose falsili 
katą. Tuo klausimu pasisakė 
Lietuvos delegacijos narys dr. 
A. Trimakas ir bulgaras D. 
Petkoff.

Rugsėjo 18 d. 2.30 p. p., 
kai New Yorko Pirmąja Avė. 
JT delegatai traukė į savo nau 
josios sesijos pirmą posėdį, 
priešais JT rūmus įvyko Fa 
vergtųjų Seimo narių — vals 
tybių vėliavų pakėlimo apei 
gos. Grojant atatinkamos tau 
tos himną, viena po kitos kijo 
Seimą sudarančių devynių va 
Istybių vėliavos. Jos kito tik iki 
pusės stiebo, iškalbingai byloda 
mos antroj gatvės pusėj JT kie 
me išsirikiavusioms 104 JT na 
rių vėliavoms apie sovietų im 
perializmo aukas. Kor.

ĮVYKO 
NESUSIPRATIMAS

Ketvirtame šio NL n-rio pus 
lapyje yra Lietuvių Enciklope 
uijos skelbimas, kad D. Keikė 
liūnas priima L. E-jos pienu 
merą tą.

Iš tikrųjų L. E-jos leidėjo F. 
J. Kapočiaus yra susitarta su Al 
bertu Norkeliūnu, ne su jo tė 
veliu Domininku.

Alberto Norkeliūno, kurį fak 
tinai liečia Lietuvių Enciklope 
dijos skelbimas, adresas pasta 
viai yra randamas „Nepriklau 
somos Lietuvos“ laikraštyje, 
jo skelbime: Mr. A. Norkeliū 
nas, 6695—35 Avenue, Mont 
real 36, telef. RA 7.3120.
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Lietuviui privalu mokėti 
lietuvių kalba

LIETUVIŠKUOSIUS MOKS LO METUS PRADEDANT

Ar ką nors žinote apie 
Menojinrinių Loteriją?

JEIGU DAR NIEKO NEGIRDĖJOTE, 
SKAITYKITE šį PRANEŠIMĄ.

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

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
lūs, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininkė A. Tamošai 
tienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai iŠau»tą 
savo Meno Studijoje menišką tautinį drabužį; kitų pažaūeti 
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 tėviškės ir taut, 

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

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

Didysis mūsų rašomosios kai 
bos kūrėjas, Jonas Jablonskis, 
rašė: „Didelė garbė svetima' 
kalbas mokėti, bet didesnė g< 
da savosios gerai nemokėti”.

Jeigu tokį šūkį mūsų didysis 
rašomosios kalbos mokytojas 
taikė Lietuvoje gyvenantiems 
lietuviams, tai tas šūk;s ypač 
įpareigoja mus, gyvenančius 
už Lietuvos ribų, kur ypač 
svarbu savo tėvų kalbų išmok 
ti, kad jos neužmirštume, kid 
būtume gerais savo tėvų tėvy 
nės vaikais.

Maža ir to. Gyvendami tarp 
svetimųjų, mes, netekę save 
kalbos, ją užmiršę, paskęsime 
svetimųjų jūroje, neteksime sa 
vo veido savaimingumo, kuris 
mus išskiria ir iškelia į asme 
nybes, į savaimingus žmones, 
kurie turi savų vertingų brito 
žų ir jais išsiskiria iš bendro 
sies minios.

Nieko nėra negarbi:.gesnlo. 
kaip nuskęsti masinėje miniu 
je, nepalikus ženklo, kas esi 
buvęs.

Kitas mūsų didelis tautos si 
nūs, Vincas Kudirka, savo r aš 
tuose ragino visus lietuvius ne 
praeiti pro gyvenimą nepalikus 
pėdsakų, kad žmogumi buvęs.

Maironis lietuvius Įtaigojo: 
Mylėk, lietuvi, tą brangią že 
mę, kame nuo amžių tėvai gy 
veno. mylėk jos kalbą ir tt.

X

Žingsnis
Laikraštis „Nepriklausoma 

Lietuva“, siekdama įsigyti nau 
jas spausdinimo mašinas, šiuo 
metu, užsibrėžto tikslo kelyje 
Mašinų Fondo vajaus eigoje. 
Spaudos reikšmę ir jos svarbą 
suprantančių tautiečių dėka va 
jaus skaitmuo peržengtas ds 
dinti tai, kas norima atsiekti.

Tai didžiai reikšmingas ir 
džiugus skaitmuo, duodąs tvir 
to tikėjimo viltį, kad ir likusi 
sąmatos dalis ateis kartu su vi 
sų N. L. skaitytojų, rėmėjų pil 
nu supratimu, ir įgalins įgyven 
dinti tai, kas norima atsekti.

Prieš kelias savaites nupirk 
ta pirmoji iš kelių reikalingų 
įsigyti mašinų, automatinė 
spausdinimo mašina, presas.

Ji jau yra atgabenta iš To 
ronto ir spaustuvės patalpose 
bus įmontuota.

Sąryšyje su naujos mašinos 
įsigijimu teko praplėsti -'r gana 
ankštos spaustuvės patalpos: 
pristatytas priestatas.

Tai padaryta mielų talkinin 
kų talka, prisilaikant galimu 
taupumo. Bet vis tiktai tai pa 
reikalavo pirmųjų d’delių pini 
ginių išmokėjimų iš sukelto Ma 
šinų Fondo. Laukti nebebuvo 
galima.

Tai padaryta, tikint kad vi 
si N. L. laikraščio skaitytojai ir 
rėmėjai supras reikalo svarbą 
ir toliau mielai parems savo nau 
jais įnašais, kad įgalinus išla‘ 
kyti savo gimto žodžio vieniu 
telį kovos ginklą — spaudą, lai 
kraitį.

Ir visi mūsų tautos žymieji 
vyrai ragino visus rnus būti lie 
tuviais, būti savaimingais žmo 
nėmis, nes tuo mes iškylame į 
žmoniškas augštumas. Neįver 
tinę savo tautinės kilmės, mes 
patys save suniekiname ir s i.ii 
veliuojame iki paskendimo ma 
sėje.

Dabar lietuviškosios mokyk 
los pradeda darbą — mokslo 
metus. Visų lietuviškųjų šeimų 
pareiga savo vaikus siųsti į tas, 
Vadinamas šeštadienines mo 
kyklas, kurios veikia, jaunimas 
gaus papildomų, grynai lietui iš 
kų žinių, kurios praplės jo aki 
ratį ir bus naudingos ne tiktai 
lietuviškai bendruomenei, bet 
ir kitiems mokslams.

Svarbu, kad mažieji lankytų 
pradines mokyklas, o jas baigų 
šieji — augėlesniuosius lietuvis 
kuosius kursus, gi studentija— 
lietuviškąjį seminarą, kaikur va 
dinamą institutą.

Pasaulio Lietuvių Bandrno 
menei sudarius Kultūros Tary 
bą. einama prie visų lietuvių 
mokslo sistemos apibendrini 
mo: norima duoti programa, 
kuri būtų išeinama visose lietu 
vių kolonijose visame pasauly 
je, už Lietuvos ribų.

Tėvų pareiga savo vaikus bū 
tinai siųsti į lietuviškas mokyk 
las. Išpildykime savo tautai bū 
tiną pareigą!

į priekį
Šiuo metu ypatingai svaibu 

suaktyvinti baigiamoji N. L. Ma 
šinų Fondo vajaus eiga, kad 
N. L. Spaudos B-vės valdybe 
be didesnių sunkumų galėtų pa 
daryti ir kitų numatytų mašii-ų 
užpirkimus, ir kuo greičiausiai 
baigti seniai visų laukiamą per 
sitvarkymą.

Todėl leiskite man priminti 
visiems N. L. šėrininkams, rė 
mėjams, ir skaitytojams. Būtų

Būtų labai malonu, o iš N. 
L. spaudos b-vės valdybos pu 
sės didelis Ačiū, kad kiekvie 
nas ..Nepriklausomos Lieti 
vos“ skaitytojas įsigytų nors po 
vieną šėrą (jo kaina tik 10 do 
lerių), o turintieji jų papildytų 
nors iki dešimties, šimto dole 
rių sumos.

Pagal valdybos nutarimą, vi 
siems turintiems dešimt šėrų, 
laikraštis N L. siuntinčjarnSs 
nemokamai iki tol, kol bus p:a 
dėti mokėti galimi dividendai.

Labai malonu būtų, kad atsi 
lieptų ir visi tie, kurie žadėjo to 
limesnę savo paramą suteikti 
tada, kai bus pradėtos pirkt 
naujos mašinos.

Tai padaryta, neužmirštant 
ir pasižadėjimų. Būtų labai gta 
žu, kad tai būtų ištesėta.

Pagal valdybos nutarimą, 
tol. kol tęsiasi Mašinų Fonde 
vajus, visiems naujiems N. T. 
prenumeratoriams, laikraštis 
siunčiamas papigintai, už pusę 
kainos. Labai būtų malonu, 
kad kiekvienas „Nepriklauso 
mos Lietuvos” skaitytojas ta

PADĖKA
Mūsų brangiajai

A. A. JULIJAI ŠMULKŠTIENEI
mirus, visiems, aukojusiems už Velionės sielą Šv. Mišias, 
padėjusiems prie karsto gėlių ar vieton jų skyrusiems au
kas visuomeniniams tikslams, atsilankiusiems į ladotuves 
ar palydėjusiems į Šv. Kazimiero kapines, Čikagoje, pa- 
reiškusiems mums užuojautą laikraščiuose, laiškais ar žo
džiu ar kitu būdu patarnavusiems a. a. Velionei ar mums, 

nuošrdžiausiai dėkojame.
Ypač dėkojame Šv. Jurgio parapijos kunigams bei vargo
nininkui už gedulingas pamaldas prie a. a. Velionės kars
to ir laidotuvių direktoriui Antanui M. Philips už gerą 

laidotuvių tvarkymą.
Nuliūdę vyras, sūnus, marti, anūkė, sesuo.

A. A. ALFONSUI TAMOŠAUSKUI 
mirus, jo žmonai

ONAI TAMOŠAUSKIENEI IR SŪNUI ZENONUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

G. Filerienė ir sūnus Leonardas.

TAUTOS FONDO ATSTO VYBĖS KANADOJE 
1962 m.., iki rugsėjo 10 d. Apyskaita 

(Perskaityta KLB Kr. Tarybos suvažiavime)

Kasos lik. 1962. I. 1. 3,339.02 
Aukos iš šių TF.do atstovyb ų 

proga surastų nors po vien? 
naują skaitytoją. Tai nesudary 
tų didelio sunkumo. Savo pa 
žįstamų ir artimųjų tarpe, ai 
bent praneštų N. L. adminis 
tracijai adresus tų tautiečių, ko 
riems, jų manymu, laikraštis 
būtų pageidautinas.

Tai būtų didelis įnašas visų 
mūsų labui.

Lygiagrečiai, Mašinų Fon 
do eigoje, fondui papildyti yia 
leidžiama mūsų dailin nkų fon 
dui suaukotų vertingų meno kū 
rinių loterija, kurią maloniai 
prašome paremti ir ka:*u išban 
dyti savo laimę vertingų kuri 
mų laimėjime.
Šia proga noriu atkreipti malo 
nų dėmesį į visų Montrealyjc 
esančių N. L. Mašinų Fondo 
Talkininkų, kad baigiantis ivai 
rioms vasaros išvykoms, ir pra 
sidedant didesniam tautečių su 
sibūrimui, mano manymu yra 
pats geriausias laikas visa tai 
priminti savo artmųįų ir pažįsta 
mų tarpe.

Tikėkime, kad eidami greta 
gretos, nors ir mažiausiu įn«vu 
prisidėdami prie bendro darbo 
padaroma viskas, nors tai ir 
būtų pradžioje atrodantis sun 
kus dalykas.

Visų bendra talka, bendras 
veikimas visada vainikuojamai 
bendru džiaugsmu su pagarba 
tiems, kurie prie to prisidėjo.

Ir ypatingai tada, kada tai 
daroma mūsų lietuviškos bend 
ruomenės reikalui savo gimtojo 
žodžio savo spaudos išlaiky 
mui ir jos tobulinimui.

J. šiaučiulis,, 
Nepriklausomos Lietuvos Spau 
dos B-vės, Mašinų Fondo va 

jaus Montrealio atstovas.

Toronto ....................... 2,000.00
Hamiltono ...................... 300.00
Edmontono ..................... 227.03
Vancouverio ................. 125 00
Winnipeg©..........................96.40
Cttawos ..............................95.00
Londono ............................85,50
'Delhi .................................. 77.50
Lethbridge ........................65.25
Wellando ............................54.00
Windsoro.................... . .50.14
Calgario ...............................50.00
St. Catharines .................. 41.50
Oakvilles ............................37.00
Fort William .................... 34.50
J. Misevičiaus iš Regan, 10.00 
A. Žilėno iš Coniston, . .7.00 
Nuošimčiai iš Paramos

banko ........... 32.91 
Pajamų išviso ....$6,778.11

Išlaidos:
Išsiųsta Tautos Fondo

valdybai į N. Yorką 3,500.00 
Už patarnavimus Paramos ban 

kui sumokėta............. 0,91
Išlaidų išviso . . . .$3,500.91 

Kasos likutis 1962 m. rugsėjo
10 d.............................3,277.20
Balansas..................$6,778.11
Šių metų aukų rinkliavą dar 

neužbaigė ir iki šio dar Cent 
rui aukų neprisiuntė šios apy 
linkės:

Montrealio,
Sudburio,
Sault St. Marie,
Rodney ir 
Pembroke.
TF-do Atst. Kanadoje tiki, 

kad visos atsilikusios apylinkės 
iki galo šių metų surinks joms 
įprastą sumą aukų, atsiųs ją 
Centrui ir figūruos spaudoje 
skelbiamoj TF-do metikėj apyg 
kaitoje 1962 m. pasibaigus.

Ta proga TF-do Atst. reiš 
kia širdingą padėką visiems T. 
F-do įgaliotiniams ir KLB apy 
linkių valdyboms už darbą ir 
pasiaukojimą organizuojant ir

HENRIKAS NAGYS

pragiedruliai ir šėscuai,,.
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

DEVINTASIS SANTAROS SUVAŽIAVIMAS 
(RUGSĖJO 5—7)

Devintasis „Santaros“ meti 
nis suvažiavimas, organizuotas 
Studentų Santaros ir Santaros- 
.Šviesos Federacijos, įvyko p. 
J. Bačiūno vasarvietėje, Tabor 
Farmoje Sodus, Mich., nuo rug 
sėjo 5 iki 7 d. Kaip ir visi anks 
Jtyvesnieji Santaros suvažiavi 
mai. Šis buvo įdomus, jaunut 
viskas ir turiningas. Plati ir 
augšto lygio paskaitų e>ic su 
traukė apie 200 dalyvių: stu 
dentų, filisterių ir svečių.

Nuo trečiadienio (rugsėjo 3 
d.) vyko kuisai, kuriuo^ šiais 
metais vedė svečias iŠ Muinicn 
lio, Santaros garbės filisteris, 
Dr. H. Nagys.

Kursų metu penkiuose senu 
naruose buvo apžvelgta visa 
lietuvių literatūros raida, ypa 
tingai liaudies dainų charakte 
ns, lietuvių poetinės kūrybos 3<- 
varnai, vertimai į svetimas kai 
bas, lietuvių prozos stiliai, avan 
gardinęs tendencijos naujoje 
lietuvių literatūroje ir tt., visa 
iliustruojant gyvais ir gausiais 
pavyzdžiais. Seminaro daly 
viai didelio dėmesio parodė jau 
niausios mūsų poetų kartos ku 
rybai (A. Mackaus, L. Šute 
mos, R. Vėžio ir kt.). Ketvir
tadienį (IX. 4) istorikas iš Wt 
shingtono, Santaros garbes ii 
listens, Vincas Trumpa prave 
dė labai įdomų seminarą apie 
reviduotinas Lietuvos istorijos 
pozicijas.

Penktadienio popietę vyko 
gyvas simposiumas trimis 

opiomis nūdienio lietuvių gyva 
nimo problemoms: V. Adam 
kavičius referavo apie ALT’© 
reformas, dr. V. Kavolis apu- 
kultūrinį bendradarbiavimą su 
kraštu ir dr. H. Nagys apie 
šiais metais įvykstantį, kultu 
ros kongresą.

Po kiekvieno referato prane 
Šimo vyko diskusijos, kurių me 
tu išryškėjo mūsų jaunosios kar 
tos laikysena šiais trimis svai 
biais klausimais. Buvo priimto? 
3 atatinkamos rezoliucijos. At 
e’tis parodys, kiek mūsų vyrės 
nės kartos visuomenininkams 
bei kultūrininkams tikrai lūp. 
savojo jaunimo nuomonė.

Penktadienio vakarą šokėja 
Birutė Vaitkūnaitė skaitė, įdo 
mią ir gyvą, diskusijų sukėlusią 
paskaitą, apie modernų me< i 
nį šokį, po paskaitos atlikdama 
improvizacijų, kuries klausyto 
jų buvo labai šiltai priimtos.

renkant aukas TF-dui, taip pa* 
dėkoju aukų rinkėjams, kurie 
lankė lietuvių namus, prašvda 
mi aukos, o didžiausia padėka 
tenka visiems geros valios lietu 
viams. aukavusiems tam kil 
niam, dideliam reikalui — pa 
vergtos Tėvynės laisvinimui.
T. F-do Atstovybė Kanadoje.

Tą patį vakarą R. Vėžys ir 
H. Nagys pravedė humanist; 
nės poezijos vakarą, linksmai 
nuteikusį suvažiavimo daly 
vius.

Šeštadienio rytą dr. Julius 
Kaupas skaitė, puikiai parai
tą, paskaitą apie pasakas. Po 
to, dr. V. Sruogienė kalbėjo 
apie mūsų Lietuvos nepnklau 
somybės akto signatarą ir Vi! 
niaus universiteto rektorių pro 
fesorių M. Biržišką.

Šeštadienio popietę Br. Vaš 
kelis skaitė paskaitą apie Jur 
gio Baltrušaičio poeziją rusų 
kalba, iškeldamas šio žymaus 
rusų poetinio simbolizmo atsto 
vo kūrybos pagrindinius aspek 
tus.

Sekančioj paskaitoj, patiek 
toj puikia forma ir sukėlusio! 
įdomias diskusijas, Vincas Tru 
mpa skaitė apie išeivijos Žm 
gaus įsipareigojimą ir sąmonę, 
iškeldamas reikalą reviduoti pa 
senąsias pažiūras ir klišes.

Šeštadienio vakare įvyko įs 
pudingas literatūros vakaras, 
dedikuotas prieš metus žuv.; 
siems trims santariečiams. J> di 
tai Audėnaitei, Jurgiui Jakš-Ty 
riui ir Antanui Škėmai. Šio ne 
eilinio vakaro pradžioje Vos 
das Adamkavičius labai gražiu 
ir šiltu žodžiu prisiminė ž< 
sius bičiulius. Po to Belą bar 
tok muzikos fone pasigirdo An 
tano Škėmos balsas, skaitąs ro 
mano „Baltos drobulės" ištrau 
ką. Tada Dalia Juknevičiūtč- 
-Mackuvienė įspūdingai ir pu? 
kiai skaitė A. Škėmos „Giei 
mę“. Paskutinieji „Giesmės” ra 
kiniai buvo palydėti viduramž' 
niais vienuolių choralais, ku 
riuos A. Škėma taip mėgo.

Po to lit. vakare, kurį prave 
dė Henrikas Nagys, skaitė sa 
vo kūrybą Julius Kaupas, Hen 
nkas Nagys, Liūne Sutema ir 
Algimantas Mackus. Vaka.o 
dalyviams buvo pristatyti dar 
du rašytojai: Balys Gražulir ■ 
Rimas Vėžys.

Sekmadiennio rytą poetas Al 
gimantas Mackus skaitė giliai 
ir įdomiai parašytą ir labai įspū 
dingai perduotą paskaitą apie 
naująjį absurdo teatrą. Avan 
gardinio teatro metmenys klau 
sytojams paliko gilų įspūdį.

Suvažiavimą atidarė ir už 
darė vaišingas ir šiltas nuolatr 
ms Santaros globėjas ir garbės 
narys J. Bačiūnas, kurio vasar 
vietėje įvyko visi devyni Santa 
ros suvažiavimai ir kur suvažia 
vimo dalyviai nuolat jaučiasi 
kaip savuose namuose. Suva 
žiavimo metu vyko svarbūs fi 
listerių, Santaros - Šviesos (e 
deracijos ir .Metmenų“ koiek 
tyvo pasitarimai, ku.ie turės jta 
kos mūsų visuomeniniam >r 
kultūriniam gyvenime. ,

Nukelta į 7 tą psl.
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Kun. Tėv. Jonas Borevičius,S. J.
SIDABRINIO KUNIGYSTĖS JUBILĖJAUS PROGA

Kunigas Tėvas Jonas Borsvi 
čius - Bariūnas, S. J., kunigu 
buvo įšventintas 1937 metais, 
— tat šiemet suėjo 25 metai, 
kai jis yra Dievo tarnyboje. Šį, 
Sidabrinį Kunigystės juLdėjų 
pasiryžo atšvęsti Montrealio 
Aušros Vartų parapija šių me 
tų rugsėjo 29 dieną.

Jubiliatas yra didelio masto 
visuomenininkas ir plačiai pasi 
reiškęs dvasininkas, — todėl n 
jubilėjaus svarbumas įgauna ne 
vien vietinę, parapijinę prasmę 
ir reikšmę. Tačiau tokio masto 
asmenį apibūdinti nėra lengvas 
dalykas. Ypač sunku įeiti į vein 
los savumus, kurie tačiau turi 
nepaprastai didelę reikšmę. To 
dėl tenka apsiriboti daugiau en 
ciklopedinio pobūdžio žimc 
mis, daugiau konstatuojančio 
mis faktus, negu jų priežasčių 
glaudų ryšį ir iš to kilusias pa 
sėkmės.

Jonas Borevičius yra gimęs 
Alytuje 1906 m. gruodžio 6 d. 
Alytuje yra išėjęs pradinį ir /i 
dūrinį mokslą. Moksleiviu bū 
damas, pasižymėjo kaip veik 
lūs sportininkas, bet lygiagret i 
mokėsi ir muzikos. (Visų moks 
lo sričių pažinimas ir dabar jam 
buvo ir yra reikalingas ir nau 
dingas).

Nežiūrint įgimto judrumo ir 
veiklumo, vis dėlto 20-ties me 
tų jaunuolis apsisprendė savo 
gyvenimą ir veiklą skirti augs 
tam Dievo ir artimo tarnybos 
tikslui, todėl 1925 melais stojo

Jėzuitų ordeną ir Valkcnbar 
ge„ Olandijoje, pradėjo studi 
juoti filosofiją.

Jaunas veiklus filosofas bu 
vo pasiųstas į Estiją ir jos sos 
tinėje, Taline, 1932 metais įs 
teigė jaunimo auklėjimo insli 
tūtą, kuriam ir vadovavo. Ly 
giagreta buvo mokytoju ir rusų 
gimnazijoje. Čia jaunas moks 
lininkas išmoko estų kalbą ir 
1933 metais estų kalba parašė 
ir išleido dramą „Kalėdų ga< 
sai”.

1934 m. grįžo į Olandija. 
1937 m. baigė teologiją ir bu 
vo įšventintas kunigu. Dar 
apie metus Valkenberge gilino 
teologijos studijas iki 1938 me 
tų. Be to, dar studijavo soca 
linius mokslus Munste.io (Vo 
kietijoje) ir Louveno (Bclgijo 
je) univesrsitetuose. Savaime 
aišku, kad ši studijų eiga įsak 
miai rodo, jog Kun. Jonas Bo 
revičius turi mokslinių laip» 
nių, bet kadangi Jėzuitų orde 

no tradicijos šių dalykų vie-u 
mon nekelia, tai ir enciklopedi 
nės žinios juos nutyli.

1940 metai Lietuvai ir H 
toms Pabaltijo valstybėms — 
tragiški metai, nutraukę nor 
malu gyvenimą ir privertę trau 
ktis, kas kur gali.

1941 m. T. J. Borevičius 
Šiauliuose kapelionas Prekybos 
institute, kuris Hitleriui okupa 
vus Klaipėdą, buvo atkėliau į 
Šiaulius. Nuo 1942 m. — Šiau 
lių Šv. Ignaco bažnyčios rete 
torius.

1944 metai — lemtingi, nu 
traukę daugelį atnaujintų dar 
bų, nors ir nepaprastai sunkio 
mis hitlerinės okupacijos saly 
gomis. 1944 m. vasaros gale 
tūkstančiai lietuvių turėjo trau 
ktis į Vakarus, jeigu anksčiau 
nebuvo išvežti okupanto, ka;p 
daugeliui panašią tragediją *e 
ko išgyventi 1940 m., tiktai ki 
ta kryptimi.

Atsidūręs Europos vakaru » 
se, T. J. Borevičius laikinai ap 
sistojo Šveicarijoje, kur šuva 
žiavo nemažas kiekis lietuvių. 
1945—1946 m. T. J. Borevi 
čius Šveicarijos lietuvių komite 
to pirmininkas, lietuvių kape 
lionas, Šveicarijos Caritas bea 
dradarbis ir Tarptautinės trem 
tinių švietimo kom:sijos narys. 
Rūpesčių, planavimo ir darbo 
begalės, bet energingas T. J. 
Borevičius neša ant savo pečių 
kad ir didelę naštą.

1946 m. T. J. Borevičius jau 
Amerikoje. Ir čia, lietuvių sos 
tinėje. Chicago’je, ypatingai 
plati darbo dirva. T. J. Borevi 
čius organizuoja ir steigia Jėzų 
itų namus, Jaunimo centrą 
nuo 1948 m. — generalinis je 
zuitų ekonomas. Gyvendamas 
JAV, T. J. Borevičius plačiai 
dalyvauja lietuvių veikloje, or 
ganizacijose — bendruomenė 
je, studentų, ateitininkų dva 
sios vadas, kunigų vienybės sek 
retorius ir tt.

Jėzuitų ordenas vienoje vie 
toje ilgai nelaiko kunigų. To 
dėl 1957 m. T. J. Borevič.T. 
perkeliamas į Montrealį ir aki 
namas Aušros Vartų klebonu, 
kuriuo ir dabar tebėra (neuž 
mirština pasakyti — ir savo ko 
nfratrų vargonininku, nes gi a 
žiai vargonuoja mišioms).

Kanados lietuvių gyvenimas 
taip pat reikalingas veiklių vei 
kėjų. Ir T. J. Borevičius čia 
gauna nemažą naštos krūvį. Vi 
sų pirma jis tvarko, remontuo 

ja ir gražina Aušros Vartų baž 
nyčią ir kleboniją ir visą aplir 
kurną. Čia klebonas tikrai įro 
do didelius administracinius sa 
vo sugebėjimus, estetiką, nusi 
manymą ir gerą skonį.

Visuomeninė dirva taip pat 
didelė ir plati. Ir čia T. J. Bo 
revičius plačiai reiškiasi kaip 
visuomenininkas, ypač — bend 
ruomenininkas. Jis Kultūros 
Fondo pirmininkas, mokytojų 
dienų, studentų dienų orgam 
zatorius, sportininkų rėmėjas ir 
jaunimo globotojas. Lietuviško 
sios vargo mokyklos naudojasi 
jo globa ir nuolatiniais lūpes 
čiais. Jis ir kultūrinių apraiškų 
organizatorius ir rėmėjas, nes 
koncertai, parodos taip pat jo 
veikimo apimtyje.

T. J. Borevičius neužmiršta

NUSTATYTAS RYŠIS 
TARP ŽEMAIČIŲ IR LAT 

VIŲ TARMIŲ
Lietuvos Mokslų akademi 

jos Lietuvių kalbos ir literate 
ros instituto ekspedicija dabai 
dirba Mažeikių rajone. Kalbi 
ninkai ištisą mėnesį tyrinės to 
krašto žemaičių tarmes, mėgin 
darni nustatyti jų ryšius su gre 
timomis latvių tarmėmis. Kai 
tu renkama medžiaga lietuvių 
kalbos žodynui ir lietuvių kai

P. Troughtou Šv. Povilo vaid 
meny spalio 7 d. pradeda vai 
dinti CBC TV dramoje apie 
krikščionybės išsiplatinimą..

ir spaudos, — jis gyvas jos da 
lyvis dabar, kaip ir praeityje. 
„Nepriklausomai Lietuvai“ čia 
maloni proga T. J. Borevičiui 
padėkoti, kad ir Montrealio tie 
tuvių savaitraščiui jis taip pat 
atiduoda savo minties ir širdęs 
duoklę, tuo pačiu reikšdama 
sis ir per spaudą.

Neįmanu ir nedrąsu čia trum 
pame straipsnyje suminėti ir ap 
tarti Kunigo Tėvo Jono Borevi 
čiaus - Bariūno, S. J., darbų ir 
veiklos, nes jo veikla plati, gili 
ir daugiapusiška. Bet ši pro 
ga mums gera pasveikinti Ju 
biliatą Sidabrinėmis sukaktuve 
mis ir palinkėti geros sveikatos, 
darbingumo, visokeriopos sėk 
mės ir ilgiausių metų.

J. Kardelis.

PALANGOJE TIŠKEVI 
ČIAUS RŪMUS PAVERS 

MUZĖJUMI
Vilniaus radijas rugpjūčio 20 

d. pastebėjo, kad Palangoje va 
saroja dailininkai iš įvairiausių 
Sovietuos vietų, net ir iš Eriva 
nio (Armėnijos), Gruzijos ar 
Tadžikistano. Tačiau daugiau 
šia pasirodo maskviškių daili 
ninku, toliau seka Leningradas, 
ukrainiečiai, baltarusiai ir kiti. 
Rusams dailininkams Lietuvos 
pajūris patinkąs, nes jis skiriasi 
nuo jiems geriau pažįstamo 
Juodosios jūros pajūrio. Lig 
šiol dailininkai vasarodavo b. 
Tiškevičiaus parko rūmuose ir 
vasaros metu juose tilpdavo iki 
80 žmonių. Tačiau dabar p'i 
pažįstama, kad tie rūmai, tai 
daugiau architektūrinis pasta 
tas ir juos numatoma pa veisti 
muzėjumi. Dailininkams vasa 
roti, kurti Palangoje jau išskir 
tas sklypas ir numatoma pasta 
tyti nauji, sanatorinio tipo, na 
mai.
• Fotografas Leonas Kančaus 
kas padarė kelias dešimtis nuo 
traukų iš prof. Mykolo Birž’š 
kos laidotuvių Los Angelėje. 
Calif. Dabar jomis naudojasi 
lietuviškoji spauda. Laidotuves 
fotografavo ir daugiau asmenų.

— Lietuvos spaustuvėse lig 
šiol visi knygų įrišimo darbai 
buvo atliekami rankomis. Da 
bar siekiama, kad kai kurie pro 
cesai būtų vykdomi ir mecha 
nišku būdu.

— Kaune numatoma regu 
liariai rengti koncertus -— v ar 
pų muziką iŠ istorinio muzė 
jaus (buv. Vytauto Didž.) bo 
kšto. Rugpjūčio mėn varpų 
muzikos koncertą buvo suren 
gęs komp. V. Kuprevičius su 
sūnumi.

Lietuvos General. Konsulo
KONSULO KALBA KLB KRAŠTO TARYBAI

Kai su kiekviena d ena atei 
na iš okupuotos Lietuvos nėra 
mių žinių, jog maskoliai vis 
labjau suniekina lietuvių dva 
sines bei kultūrines vertybes ir 
virpėdami savo hitleriška „vy 
resniojo brolio“ išdidybe sten 
giasi surusinti kelių tūkstančių 
metų senumo lietuvių tautą. —- 
kiekvienam lietuviui tremtyje 
ir išeivijoje darosi visiškai aiš 
ku, kuo ir kaip jisai gali ir turi 
padėti kovoje už savo tautos 
egzistenciją. Būtent, jis žino, 
kad svarbiausias ir našiausia^ 
veiksnys tose kautynėse yra Ii 
tuanistinis švietimas, ugdantis 
lietuviškas asmenybes, naujus 
kultūrinių vertybių kūrėjus ir 
uždegantis jaunąją kartą meile 
savo tėvų žemei ir tuo pačiu pa 
laikantis lietuvių bendruomenės 
gyvybę. Tatai ir yra svarbiau 
sias tautinis arsenalas ir kapita 
las, skirtas dvasiniam karui už 
Lietuvos laisvę. Štai kodėl, pa 
sakyčiau, tatai yra kartu ir ne 
klaidingas, ją nealinantis, tėvy 
nės laimės gairėmis nusmaigsty 
tas Bendruomenės kelias.

Užtat realisto akimis žiūrini 
į esamą padėtį — į taip greit 
retėjančias kultūrininkų gretas, 
— labai jau reikėtų, kad bend 
ruomenės vadovybė susirūpin 
tų sudaryti stipendijoms fondą 
nors keletai lietuvių, tpasiryžu 
šių mokslintis Lietuvos istorijo 
je, lituanistikoj ir žurnalistikoj. 
Juk kiekvienas jau pastebim, 
jog kasdien vis darosi sunkiau 
kovot su okupanto propagan 
dos smurtu, nes kaip minėjom, 
mūsų vienintelio ginklo-plunks 
nos — nešėjai, nepaisant mūsų 
didelio liūdesio, nesulaikoma 
sparta žengia į anapus šio gy 
venimo.

Kalbant apie bendruomenę, 
norėčiau įteigti dar štai ką: šie 
kdami savo žemei laisvės — 
neleiskime sau, kaip išeiviai, 
politiškai susitraukti iki nieko, 
nes sena nesugriaunama, istori 
jos paliudyta tiesa yra ta, kad 
išeivija dažnai atlieka lemiantį 
veiksmą tautų kelyje į laisvę. 
Tam pavaizduoti prisiminkim, 
kiek mūsų išeiviai padėjo pa 
skelbti ir atkurti Vasario 16-ios 
Lietuvą ir daug sakantį faktą, 
kad Lietuvos nepriklausomybei' 
Šūkį visų pirmiausia iškėlė Švei 
carijos lietuviai (1916 m. ba 
landy), po to JAV-bių, Rusi 
jos ir Lietuvos lietuviai.

Dar viena ir paskutinė, man 
rodos, leistina pastaba; —

Budėdami ir tikėdami švie 

siausią ateitį, negrįškime iš įsi 
bėgėjimo Lietuvos išvadavimo 
viltis nauju, šįkart atominiu ka 
ru, nes nebūtinai nuo karo nu 
kentėjusios gausios ir galingos 
imperijos šiandien neatbunda 
mai ilsisi savo pelenuose.

Dabar noriu į Sesiją susirin 
kusiems palinkėti geriausio? 
sėkmės atlikti savo užsibrėžtus 
darbus, vadovaujantis ta reris 
tencine dvasia, kuri tebėra gy 
va Lietuvoje ir kuri ranka sura 
šyta Sibiro keturių lietuvaičių, 
penkiasdešimt penktaisiais va 
sario 16-ta, maldaknygėje. Jo 
je tarp kitko šitaip kalbama, -

„Mūsų tautos kankiniai, iŠ 
melskite stiprybės, sumanumo 
ir vienybės mūsų tautos dar 
buotojams, išmelskite tikrą 
šviesų amžiną atilsį galvą pa 
guldžiusiems už savo žemę... 
Marija, leiski prisikelti mūsų 
Šventai Lietuvai, kad kitų tar 
pe šviestų, spindėtų kaip šviesi 
žvaigždė“.

Ir baigdamas norėčiau kartu 
su jumis prisiminti, jog garsu 
sis tautų suvereniteto teorikas 
Jean Jacques Rousseau yra pa 
sakęs, kad jis niekad nebuvo 
toks laimingas kaip Paryžiuje 
veikdamas jaunų patriotų būry 
je. Ogi ir jūs čia susirinkot jaus 
darni tėvynei skolą, kurią šie 
kiat apmokėti. Štai dėlko ir at 
eina mintis, jog ne vienas iš jū 
sų, Čia susirinkusių, po eilės ne 
sugrįžtamų metų, džiaugsitės, 
kaip anas didysis prancūzas, 
prisiminę savo veikimo valan 
das, išgyventas Kanados sosti 
nėję, susirinkusių tėvynės lais 
vės dėliai bendradarbių būryje.

• Aidų redagavimas dabar nu 
kreiptas į savotišką rotaciją, 
nes kiekvieną numerį redaguos 
vis kitas redaktorius, sudaręs sa 
vo programą ir savo redakcinį 
kolektyvą.
• Dail. J. Paukštienė Kalifor 
nijos Lietuvių Dienos proga L. 
Angelėje turėjo savo tapybos 
parodą. Kalifornijos lietuvia. 
nupirko apie 20 paveikslų. Pa 
rodą praėjo sėkmingai.
• Balelininkas Jaunutis Pu > 
džiūnas Kalifornijos Lietuvi į 
Dienoje dideliu pasisekimu su 
savo baleto mokinėmis ir baie 
rinomis V. Karosaite, R. Skiriu 
te pašoko inscenizuotų lietuviš 
kų šokių. J. Puodžiūnas pagir 
tinas už lietuviškų šokių gra 
žius paruošimus menškam ba:'* 
tui.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
32.
Paskirtą dieną ligoninė prigurėjo „pažangiųjų“ Amerikos 

lietuvių.
Barvainis vėliau peržiūrėjo „garbės knygon“ įsirašiusiųjų 

pavardes, kurios tačiau jam nieko nesakė, išskyrus tas, kurias 
turėjo gydytojai ir tai todėl, kad jie „pažangūs“. Barvainis vi 
so suskaičiavo 20 ar 21 ir pagalvojo: „Očko“. Žinojo, kad tai 
azartinių lošikų skaičius. „Atrodo, ir šitie ponai draugai taip 
pat loša azartą“.

„Pažangieji“ tačiau ligonine labai domėjosi, nors, išskyrus 
gydytojus, ne ką suprato. Įvilkti į baltus chalatus, jie slamp;nėjo 
paskui vadovus ir visur, kur kas buvo rodoma, kaišiojo nosis, 
viskuo žavėdamiesi.

— Matai, misiuke, ką tarybų Lietuva turi dabar, kai ją 
tvarko tarybinė valdžia, — kraipydamos galvomis storai nutu 
kusios moterys viena kitai porino. . .

— Nu ką čia ir kalbėti: tokia ligoninė, tokia tvarka. . . 
Amerika nieko panašaus neturi, — turavojo kita misiukė pir 
mąijai.

Kai „pažangieji“ atėjo į Barvainio skyrių, jie buvo jau 
prisivaikščioję ir prisižiūrėję. Kažkuris iš jų Barvainiui pristatė 
„pažanguosius“ gydytojus.

<— Pas jus čia viskas taip puiku! — iš pirmojo žodžio tei 
gė Stanislovaitis.

—< Iš tolo visada dalykai atrodo gražiau, negu kartais jie 
tikrumoje esti, — šypsodamasis atsakė Barvainis.

i— Tas tiesa, kolega, — įsiterpė Margeris. — Bet pas jin 
nėra išnaudojimo, kaip pas mus — kapitalizmo šalyje.

— O kaip ten kas pas jus gydytojus išnaudoja? — pasitei 
ravo Barvainis.

— Gydytojų neišnaudoja. . .
— Tai kas išnaudoja — gydytojai ligonius? — tęsė Bar 

vainis.
„Pažangieji“ sumišo ir nežinojo, kas atsakyti,
— Tur būt skirtingai mes suprantame išnaudojimą: mes, 

tarybų šalies piliečiai, vienaip suprantame išnaudojimą, jūs 
kapitalistinės šalies žmonės, kitaip tą suprantate?..

Barvainiui kažkas iš jaunųjų buvo sakęs, kad šitie „pažan 
gieji“ gydytojai — nevykėliai. Jie nemoka su žmonėmis su g y 
venti, nemoka prie jų prieiti ir jiems gydytojo praktika nesise 

ka. Jie ne tam gimę. Jie labai prasti amatininkai. Jiems reikė 
jo imtis kito amato. Jie nepasinaudojo profesijai pasirinkti 
moderniuoju tyrimo — psichotechnikos — būdu ir ėmėsi pro 
fesijos, kuriai jie netinka. Jiems gal reikėjo būti angliakasiais 
ar vagonų krovikais, domėtis daugiau politika, kelti steikus 
Žinoma, gyvenant Amerikoje, nes gyvenant sovietijoje, streikai 
neįmanomi, nes neleidžiami ir pasmaugiami policijos bei 
kariuomenės jėga, jeigu atviriau pasireiškia.

Pokalbis gydytojo su gydytojais nutrūko, nes Barvainis 
turėjo svečiams aprodyti savo, chirurginį, skyrių. Jame dabar 
gulėjo daugiausia darbininkų. Vieni iš statybų, kiti iš uosto, 
treti iš fabrikų. Buvo ir kolūkiečių.

Barvainis svečiams aiškino ligų atvejus, žinoma, nutylėda 
mas priežastis, kurios buvo grynai vadinamos „socialistinės“ 
santvarkos padarinys. Daugiausia moterys. Viena buvo su 
nulaužta koja, kita su niksterėtu nugarkauliu — išėjusiais iš sa 
vo vietos slenksteliais, trečiai buvo plytų numušta koja.

— Bet čia pas jus daugiausia moterų, — pastebėjo kažku 
ri viešnia.

— Moterys mažiau fiziškai pajėgios, negu vyrai, tai jos 
greičiau ir susižaidžia, — atsakė Barvainis. — Statybose tai pa 
sitaiko.

— Bet ar gi jos turėjo plytas nešioti? Juk plytos paduoda 
mos automatu. . .

— Tai gal pas jus, kapitalistiniams krašte, o pas pus ply 
tas reikia nešioti susikrovus ant pečių. . .

— Tai įdomus skirtumas, — susirūpino viena viešnia.
— Tai ne mano reikalas, — atsakė Barvainis. — Mano už 

davinys žmones gydyti. Dedu visas pastangas, kad ligonys pa 
gytų ir būtų naudingi sau ir socialistinei tėvynei,, — sunkiai į 
sakinio galą besivartančiu liežuviu ištarė Barvainis partijos nu 
statytą trafaretą.

— Tai kodėl nepavartoti technikos, jeigu tas palengvina 
sunkųjį darbą? — nerimo ta moteris.

— Gal ir taip, bet tai ne mano reikalas. . . — gynėsi nuo 
nemalonaus klausimo Barvainis.

Barvains norėjo prie progos užkalbinti dar kartą gydyto 
jus ir juos paprašyti, kai sugrįš, jam atsiųsti kurio nors dipuko 
adresą, bet jam nesisekė pokalbis su „pažangiaisiais“ profesijos 
kolegomis. Kiek kartų jis bandė pokalbį grynai apie profesi 
nius reikalus, tiek kartų bandymas nepavyko, nes Barvainis kai 
bėjo apie gydytojui įdomius reikalus, o „pažangieji“ gydytojai 
viską nukreipdavo į politiškai partinius klausimus. Jų kalba 
tiek pat buvo sklandi, kaip žąsino su kalkutais. . .

Barvainis negalėjo svečiams paaiškinti nei ligonių ligų 

priežasties, nes jo pokalbininkai, kaip atrodė, raudonos spal 
vos buvo visai užhipnotizavusi ir užšakavuoti. Svečiai nieko 
daugiau nematė ir nenorėjo matyti, kaip tiktai raudoną, juos 
akinusią, tarybinę spalvą.

Kodėl Lietuvos moterys turi dirbti tokius sunkius darbu?, 
kaip ir vyrai? Ar todėl kad jos turi lygias teises su vyrais, kad 
turi dirbti tokius pat sunkius darbus, kaip ir vyrai? Bet jeigu to 
kia jau fiziška lygybė, tai kodėl vyrai laisvi nuo nėštumo ir gim 
dymo? Kodėl čia nėra lygybės? Niekas iš „pažangiųjų“ nes, 
domėjo.

Margeris per spaudą pūtė muilo burbulus apie gerbūvį, 
apie žmonių pasitenkinimą sovietiniu gyvenimu, net nepasitera 
vę apie tą gyvenmą pačių žmonių.

Barvainis pervedė per palatas „pažangiuosius“, lyg darv 
damas pasivaikščiojimą po riebių pietų, nes „pažangieji“ tikrai 
buvo riebiai papietavę „Baltijos“ viešbutyje, kur jie buvo apgy 
vendinti.

Kiek vėliau Barvainis patyrė iš spaudos, kad net „pažan 
giųjų“ redaktorius, neva žurnalistas, Rojus Mizara, taip pat 
nieku esmingu nesidomėjo. Ypač jis vengė darbininkų. Su ko 
lūkiečiais jam, žinoma, buvo sunkiau ir susisiekti, bet darbinin 
kų jis susitikdavo kiekveną dieną ir kiekviename žingsnyje, ir 
vis dėlto su jais į sąlytį nesistengė sueiti.

Rojus Mizara, kuris Lietuvoje buvo pristatytas kaip „pa 
žangiųjų“ laikraščio „Laisvės“ vyr. redaktorius, nei su darbi 
ninkais, nei su kolūkiečiais pasikalbėjimų nepadarė. Jis lankė 
si pas vyskupus, kunigų seminarijoje, pas „ministrus“, pas 
„prezidentą” Justiną Paleckį ir su jais oficialiai kalbėjosi ir tuos 
pasikalbėjimus skelbė spaudoje. Bet nė su vienu darbininku, 
nė su vienu kolūkečiu jis tokio pasikalbėjimo nepadarė ir nė 
vieno darbininko ar kolūkiečio pasisakymo apie darbininkų ar 
ba kolūkiečių gyvenimą nepaskelbė.

Rojus Mizara nenusileido į „juodadarbių“ apačias, kaip 
Maksimas Gorkis sakydavo — „į dugną“ ir nepatyrė, kas ten 
dedasi.

Barvainiui tai nebuvo mįslė, nes jis puikiai suprato, kad 
Rojui Mizarai, kaip „pažangiųjų" vadinamos „socialistinės“ 
santvarkos besąlyginiam gynėjui, nebuvo kaip skelbti darbo 
žmonių skurdas ir vargas, kuris viešpatavo tarybų šalyje.

Kaip „pažangieji“ į ligoninę sugurėjo, taip jie, perbėgę 
per palatas, ir išgurėjo. Visa tarnyba lengviau atsikvėpė.

Barvainis gi buvo susirūpinęs savo šeimos reikalais. Dūk 
terį reikėjo leisti toliau į mokslus. Ir tai jam buvo nemaža pro 
blema.

Daugiau bus.
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Dail. Antanas Tamošaitis
RAŠO HENRIKAS NAGYS.

kultorwwkrcwika.
T Ar norime, ar ne, mes pri

Kievieno žmogaus lemtis ki 
tokia ir kiekvienas žmogus jieš 
ko savo gyvenimo prasmės sa 
vaip. Vieniems toji lemtis bū 
na įrėžta jau lopšio lentoje k 
tiems gi tenka ilgai ir atkakliai 
grumtis su nežinia, kol ūkanoje 
ima ryškėti jų kelio ženklai ir 
apmatai.

Menininkui jieškojimas yra 
jo kūrybinės gyvasties pagrin 
dinė sąlyga. Tokių kūrėjų, I u 
riems visa buvo duosnių mu<.ų 
paruošta pačios keliones pra 
džioje, kuriems tereikėjo tų do 
vanų pasiekti ranka, buvo 1a 
bai nedaug. Dažniausia iš tų, 
kuriems daugiau duota, dau 
giau ir reikalaujama. Kai kai 
bama apie tai, kad, štai, paga 
liau menininkas atrado, save 
neretai pamirštama, kaip ilga; 
buvo žvelgta pasaulin, kol už 
kasdienos daiktų pasirodė j.cš 
kotoji vizija; kaip atkakliai ir 
ilgai buvo pratinta ranka pieš 
ti savitas formas ir linijos; kiek 
daug paveikslų ir knygų buvo 
peržiūrėta, studijuota, stebėta, 
kad iš viso būtų galima supras 
ti pačio meno keistą magiją: 
naujos tikrovės kūrimą popie 
riuje ar drobėje spalvomis ir 
kontūrais. Jieškančio meniniu 
ko kūriniuose yra visuo.net jau 
čiama vidinė būtinybė, veitusl 
jį, kartais metų metus, kurti be 
gales eskyzų ir kantriai laukti 
tos valandos, kai trokštamam 
pasisakymui bus atrastas vienin 
telis autentiškas, tikras ir savas, 
nė kieno nepamėgdžiojamas 
braižas. Toks vidinis brendimas 
yra panašus į medžio augimą 
— jo neįmanoma paskubinti, 
jo neįmanoma nuduoti. Tikta, 
tada, kai parodoje stovime 
prieš atliktus kūrinius, galime 
spręsti kiek tikras yra šis pašau, 
lis, ir ar jį rodąs žmogus paži 
no savąjį pašaukimą.

Antanas Tamošaitis yra ka j 
tiktai vienas tų retų menin nkų, 
kurie mokėjo ilgai ir kantriai 
laukti. Ilgus metus jis visą paty 
rimą, žinias, meilę skyrė jau 
niems menininkams. Tuo me 
tu jam atrodė pedagoginis dar 
bas vienintelis tikras ir prasn.in 

klausome savajam laikui.
Henri Matisse

gas pašaukimas. Išauginti kūrė 
ją, pabudinti meilę menui, per 
duoti mūsų liaudies nežinomų 
tapytojų, audėjų ir drožėjų su 
vaimingą pasaulį, sukurti savo 
šalies augštą meninę tradic ią, 
visa tai jam atrodė lygiai svar 
bu, kaip jieškoti savo meninės 
tiesos. Todėl jis, tarsi, liko n.: o 
šalėj įvairių triukšmingų, n? a 
dingų, dažnai tik vienadieni J. 
manifestacijų. Dalyvavo neda > 
gelyje parodų, rodydamas nuo 
saikaus akademiško sfiliaus, mi 
norinės spalvų gamos ir pap»as 
tos liaudiškos tematikos, pevei 
kslus. Tačiau, kaip Šioji jo p- 
rodą liudija. Tamošaitis, tarp 
daugelio darbų, nebuvo pan.ir 
šęs pačio pagrindinio gyvo 
kūrėjo uždavinio; jis stebėjo vi 
są modernaus meno gyvenimą 
atydžiai ir ramiai, jieškodama« 
jame savo paties, lėta: hesikris 
talizuojančio, stiliaus. Tasai sti 
liūs turėjo būti visiškai nauja.", 
nesekąs nė kuo ir nė vienu, ta 
čiau išsakąs visą jo spalvina•« 
gyvenimo tikslą ir troškimus 
Viena tąsyk Antanas Tamos*- 
tis žinojo labai gerai — jo me 
ninio pasaulio forma ir turinys 
turės susikurti iš savos žemės 
bevardžių menininkų tradici 
jos, kurioje jis įmatė visas mo 
dernaus meno galimybes u t;a 
nsfiguracijas. Lietuvių liaudies 
menas, jo giliu įsitikinimu gi 
mė iš tų pačių versmių kaip ir 
visas naujasis dvidešimtojo am 
žiaus kūrėjų pasisakymas. S? 
voji tautodailė subtiliu spalvin 
gurnu, įdomia raštų stilizacija, 
formų paprastumu siūlė tūk- 
tančius dar nenaudotų ir nenu 
matytų galimybių, kurias tiktai 
dalis mūsų grafikų tebuvo, vie 
na kita proga, savaip interpre 
tavę.

Lietu vi šk as mod ei ui.- 
m a s būtų tikslus pavadinimu •» 
naujiesiems Antano Tamošai 
Čio kūriniams. Ne banali imita 
cija liaudiškųjų formų, bet sa 
vos žemės kūrėjo savaimingas 
traktavimas kiekvieno siužeto 
jieškant savitam braižui visų 
reikiamų komponentų savoj 
meninėj tradicijoj, per šimtine

A. Tamošaitis. Tėviškės namai.
Čius manifestuotoj koplytstui 
pių medyje, staklėse, apj vo 
kos išdirbiniuose ir gyvenaruuo 
se statiniuose, kraitinių skrynių 
metaliniuose iškalinėjimuose. 
Lietuviškas modernizmas--------
naujųjų laikų meninė sampra 
ta, išauginta savosios tautines 
dailės dvasioje. Lietuviškas me 
dernizmas — sava haimoniįa, 
savas stilius, sava spalva, sava 
kompozicija, aprėpianti visas 
įmanomas temas.

Antano Tamošaičio tapyba, 
sudaranti didžiąją dali jo naujo 
sios kūrybos, turi aiškų ir vien 
tisą, labai charakteringą ir sa 
vitą stilių. Statistikos, dekorą 
tyvios, ornamentinės plokštu 
mos, padalintos labai organiš 
ka rėmine armatūra, sudaro 
kiekvieną kartą, gerai apga! zo 

tą kompozicinę ir tematinę vi 
sumą. Plokščių spalva v’enti 
sai padengta, laikantis liaudis 
kos tradicijos. Koloritas turin
gas ir gyvas, savo gamta guru 
ningas savo liaudies lapyla- . 
Kompozicinės detalės sudalin 
tos tarsi seno sidabro ar bren 
zos įrėminimais, skiriančiais 
spalvinius kontrastus bei dčrni 
nes varicijas. Siužetų traktav- 
mas liaudiškai paprastas, sti'i 
zuotas į pačias būdingiausias ii 
būtiniausias užuominas. Daili 
ninkas šį savo stilių valdo be 
jokio forsavimo, lygiai organiš 
kai spręsdamas mistiškai liau 
diškus (plg. Drobiniame sos 
te) arba grynai estetim-is už.L. 
vinius. Būdinga Antano Tam > 
šaičio tapybai susilaikymas uu<> 

Nukelta į 5-tą psl.

LIETUVIS SPECIALIZUO 
JASI TELEVIZIJOJE

Tautietis V. Vaitiekūnas gy 
venąs Toronte, pasirinko televi 
zijos parengimų specialybę Jis 
išėjo specialius kursus ir buvo 
išvažiavęs specializuotis toje sri 
tyje į Angliją. V. Vaitiekūnas 
yra paruošęs jau pastatymų, 
nors tiems pastatymams turėjo 
labai maža medžiagos.

Kai Nepriklausomoje Lietu 
voje pasirodė, žinia kad Kanu 
dos lietuviams, greta kitų tau 
tinių mažumų, yra rūpinamasi 
gauti radijo ir televizijos pasta 
tymų, tai V. Vaitiekūną gerai 
pažįstąs p. Marčiukaitis specia 
liai buvo atvykęs iš Pembroke. 
Ont. į Ottavą, kad galėtų apie 
tai duoti informacijų į KLB 
Krašto Tarybos posėdžius šuva 
žiavusiems. Taigi, labai yra ma 
lonu, kad yra žmonių, kurie gy 
vai seka mūsų gyvenimo ap 
raiškas ir į jas atsiliepia.

Kol kas apie radio ir televi 
zijos programas per CBC (vai 
dinį) kanalą tiek težinoma, 
kad valdžia yra tai pažadėjusi, 
bet kokia forma tai bus įpavi 
dalinta, dar tebesva-stoma.
PROF. A. PAPLAUSKAS - 

-RAMŪNAS,
dirbąs Ottawos u-to Palygin 
mojo Auklėjimo Centre, kreipė 
si į Tarptautinę Montessori cl 
ją, prašydamas informacijų, ku 
rios įgalintų jį skleisti Montes 
šorį metodą Kanadoje. Šitą ži 
nią duoda Tarptautinės M on 
tessori dr-jos leidžiamas biuie 
tenis ,,Communication“, 1962 
metų nr. 2.

AL MONTESSORI DR-JA 
šią vasarą suruošė kursus me; 
gaitėms (baby sitters) ir dvie 
jų savaičių kursus motinoms. 
Kursus mergaitėms vedė M. 
Varnienė, motinoms — D. Pet 
rutytė. kursų užbaigimo proga 
buvo suruoštas išvažiavimas į 
Marijonų Seminarijos sodą. Ta 
pačia proga buvo pasveikini a 
M. Varnienė gimtadienio pro 
ga-

1963 MT. SAUSIO MĖN. IŠ SPAUDOS IŠEINA 
ORIGINALIAUSIA KNYGA, KOKIOS LIETUVIŲ 

KALBA DAR NEBUVO IŠLEISTA

Ciniko Patarėjas
Iliustravo dail. R. BUKAUSKAS.

Kieti viršeliai. Šios knygos spausdinamas ribotas egzemp- 
liarių skaičius ir spaudos kioskuose ji nebus pardavinėjama, 

tad rezervuokite ją sau dabar ir ją tikrai gausite, 
jei pasiųsite $ 2.50 adresu:

M. Čapkauskas, 854 — 39th Ave, LaSalle, 
Montreal, Q. Canada.

JONO MEKO FILMAS 
LAIMĖJO PREMIJĄ

New Yorke gyvenančio, lei 
džiančio kino žurnalą „Film 
Culture“, poeto Jono Meko k-j 
rio „Semeniškių idilės“ Mont 
realy laimėjo V. Krėvės vardo 
premiją, — filmas „Medžių 
ginklai“ (Guns of Trees) tarp 
tautiniame filmų festivalyje It? 
lijoje laimėjo pirmąją premiją.

ŠVIESOS - SANTAROS 
FILISTERIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
šiemet įvyko J. Bačiūno farmo 
je „Tabor“. Suvažiavimas bu 
vo labai gausus, labai gyvas ir 
labai darbingas. Jis pasižymė 
jo naujų idėjų pakilimu. Buvo 
svarstymų ir diskusijų, kurios 
išryškino laisvojo lietuvio nesi 
teikimus.

Suvažiavime ypač gyvai reiš 
kėši istorikas p. Trumpa, Di. 
H. Nagys ir kt. Dr. H. Nagys 
vedė literatūros kursą. B. Vail 
kūnaitė - Nagienė turėjo pas 
kaitą apie šokį.

Suvažiavimas, besireiškęs ’.dė 
jų gyvumu, žada išsiveržti į 
kažką nauja, veiksminga, ką tu 
rėš parodyti ateitis.

BANAIČIO OPERA
IŠVERSTA ANGLIŠKAI
K. V. Banaičio operą „Jūra 

tė ir Kastytis“ angliškai išver 
tė Nadas Rastenis, teisininkas 
poetas. Žodžiai įrašyti į leidžiu 
mą klavirą ir jau paruošti sp n, 
dai. Tai labai geras sumany 
mas, kad opera leidžiama lietu 
vių ir anglų kalbomis.

KULTŪROS KONGRESO 
DAILĖS PARODOJE

dalyvaus apie 60 dailininkų, '.i 
šokių pakraipų, tiktai vienų dar 
bai turės pereiti per Jury ko 
misijos koštuvą, o kitų darbai 
be to koštuvo. Taip pareiškė 
dail. V. K. Jonynas, kuris tvar 
ko dailės parodą.

Dailės parodos patalpos Ici 
džia išstatyti apie 120 darbų.

\ GERBIAMI LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAI

prenumeratos mokestį sumokėti ir kitus reikalus sutvarkyti gali 
per p. DOMININKĄ NORKELltjNĄ, 6815 — 42nd Avenue, 
Rosemount, Montreal, Que., Canada, kuris turi Lietuvių Enci 
klopedijos leidyklos įgaliojimus.

Ten pat galima užsisakyti - prenumeruoti Lietuvių Enci 
klopediją bei kitus LE leidyklos leidinius.

Lietuvių Enciklopedijos Administracija.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi, ta kirmėlaitė...
4.
Nelauktai prasidėjo nenumatyti rūpesčiai 

Tai vienas, tai kitas pradėjome pastebėti, kad 
mūsų jaunus medelius, mūsų gležnus vaiskrū 
mius po truputį pradeda graužti kiškiai Ir kaip 
gi jie, nenaudėliai, įsigudrina patekti į taio rū 
pestingai vielos tinklu aptvertą sodą?! Ši prot 
lema buvo karštai diskutuojama visuose sky 
riuose, ir net mūsų biologas Zigmas Strelčiūnas 
jos nesugebėjo išspręsti. Ką padarysi. Gynė 
mės kaip kas sugebėdami nuo klišakojų, šiau 
dais, plaušais, senais maišais medelius raišio j-, 
me. Per didžiuosius šalčius, per giliausias pus 
nis į savo sklypelius skubėjome.

O pavasarį kiškių paslaptis išaiškėjo. Ir at 
sitiko tai labai paprastai; einame mudu su vy 
resniuoju buhalteriu namo (beveik pakeliui 
mudviem; kartais gražesniam orui esant, aš ne 
patingiu pasukti šalutine gatve, pro jo nuosa 
vus namelius), apie pavasarinius darbus sode 
šnekučiuojamės. Prie pat Balaišio namų išbė 
ga iš erdvaus kiemo vyriausiojo buhalterio sū 
nelis, kokių septynerių metų bimbalas, ir šau 
kia, kiek turi jėgos:

— Papuni, papuni, ką mes su mama mūsų 
sode matėme!..

— Na, ką gi? — tiesiai, vyriškai paklausė 
Balaišis. — Tikriausiai jau serbentai ruošiasi 
sprogti.

— Visai ne, papuni, — papučia lūputes įpė 
dinis. — Dažų kiškučių pilna! Mažų, mažų. . .

Vyriausiasis buhalteris sustoja kaip lazda už 
tvotas.

— Kiškučių, sakai? — nutęsia jis su siaubu 
balse ir žiūri į mane savo rūsčiomis, tiriančio 
jms akimis, tarsi aš tų kiškučių būčiau į sodą 

prileidęs.
Minu nuo kojos.ant kojos, jokios savo kaltės 

nejaučiu, bet pasiteisinti neturiu kaip.
— Ar tamsta supranti, ką jie padarė? Su 

pranti? — tardo Balaišis.
— Kas jie? — prasižioju.
— Kas? — susierzina vyriausiasis. — Nag 

tie, remonto kontoros darbininkai, kurie mūsų 
sodą vielos tinklu aptvėrė. . Dabar mes esą 
me žuvę. Jie gi neišgainiojo kiškių. . . Jūs ž- 
note, kaip kiškiai veisiasi? . . Tur būt, dar pri 
simenate tamsta iš geografijos pamokų, ka-p 
triušiai vos vos visos Australijos nesugiaužė. 
Ką reiškia jiems, skeltalūpiams, mūsų sodelis...

Taip ir pasakė: mūsų sodelis... Živomi, ka 
jiems reiškia. Užpuls visi bendrai, sakys-me, 
mano sklypelį — bematant, per viena naktį su 
grauš. O ir kas jiems uždraustų užpulti kain 
tik jo, Balaišto, sklypelį. . .

Žingsniuodamos vienas namo, mintyse net 
pagraudenau žuoną ir pats susigraudinau.

Po neramios nakties, po karčių Zitos ašarų 
ir klaikių sapnų (sapnavau berods, Australija) 
atėjau į vadybą, tvirtai nusprendęs pagaliau 
jveikti savo drovumą ir uždarumą. Buvo atė 
jęs laikas pasireikšti ir mano visuomenmiams ta 
lentams. Ateinu, galvoju, bloškiu ant stalo port 
felį ir pasakau visiems bendradarbiams'

— Užtenka snausti! Šiandien pat organ-zuo 
jame kiškių gaudynes. Dabar, kol jaunikliai 
dar maži, nebus sunku juos įveikti. Nejaugi, 
draugai, leisime pražūti kolektyviniam sodui, 
mūsų poilsio valandų, mūsų pasiaukojimo vai 
siui?!

Taip ir būčiau pasakęs. Nėra čia ko varžy 
tis nei retorikos, nei deklaracijos, kai Oendrat 
reikalas pavojuje. Tik ir čia mano pavėluota. 
Dar tik peržengus slenkstį, matau, kaip mūsų 
vyriausiasis rankoje suspaudęs telefoną, pučia 
į ragelj;

— Medžiotojų draugija? Ar medžiotojų 
draugija, klausiu?.. čč

Ar tai ryšys buvo techniškai sutrikęs, ar vy 
riausiasis buhalteris jaudinosi, bet pokalbis tęsė 
si ilgai ir buvo labai nedarnus, pasakysiu, net 
kažkoks nervingas. Kažkas kažko nesuprato, 
Kažkas kažko negirdėjo, neatjautė, neįsigilino, 
nenorėjo padėti, stengėsi atsikratyti atsakomy 
bes ir tt., ir tt. Visi klausiusieji pastebėjome, 
kad, padėjus ragelį, Balaišis labai įnirtinga- 
šluostėsi nosine prakaitą nuo savo augstos (bet 
dar ne visai praplikusios) kaktos.

— Formalistai, biurokratai! — bum'ua jis ne 
va pats sau. — Kolektyvinio reikalo nesupran 
ta, savo vietiniuose interesuose užsisklendžia.

Pasirodo, medžiotojų draugija kategoriškai 
atsisako padaryti tai, kas, visai logiškai galvc 
jant, pagal jos paskirtį priklausytų padaryti; 
išmedžioti kiškius iš mūsų pražūčiai paskiito so 
delio. Esą, kiškių medžioklės sezonas praėjęs, 
žvėreliai dabar vedą prieauglį, medžioti arba k: 
taip juos naikinti griežčių griežčiausiai drau 
džiama. Taigi, mat, juos naikinti draudžiama, 
o mūsų džiaugsmą, mūsų triūsą gali naikinti v 
sai nesivaržydami ir dargi, vesdami šiam ken 
ksmingam reikalui prieauglį... Nieko sau tVai 
kėlė planingame ūkyje. . .

Išklausęs šią vyriausiojo buhalterio ataskai 
tą, mūsų judrusis Raudonikis, priešingai kitiems, 
visiškai nesumišo. Jis visada turėdavo tūkstan 
čius planų, sumanymų ir projektų, ypač žvejy 
bos ir medžioklės srityje. Mirktelėjęs kairiąja 
akimi, jis ir prašnibžda:

— Tik patyliukais, patyliukais. . . Viską ga 
Įima išspręsti. Kiškiams išgaudyti yra puikių 
puikiausias būdas — kilpiukės. Metras vielos 
ir. . . sode — šventa ramybė. . .

Gal būt, bendradarbių akyse jau būtų sušvi 
tusios vilties kibirkštėlės, jei ne piktas, atviras 
vyresniojo buhalterio spiūvis tiesiog ant grm 

dų-
— Idiotas! — išspaudžia šis rimtas, kultūrin 

gas, visada santūrus žmogus tiesiog į akis vir 
Šininko referentui, nešiojančiam jo sudedamą 
ją kėdę ir galinčiam bet kada prie jo prieiti. 
— Tikras idiotas! Pats nori pabaudą užsidirbti 
ir visą valdybą sukompromituoti, brakonierių 
gėdą užtraukti. Suprantate tamsta, šitaip rei 
kėjo vakar padaryti, kol nebuvome kalbėję su 
medžiotojų draugija. . . Dabar gi jie kontro 
liuos. . . Graužikų globėjai. . .

Raudonikis paraudo ir nuleido galvą. Susi 
mąstėme visi. Iš tikrųjų, negi pražus mūsų vi 
suomeninis reikalas. . .

Sėdime, mąstome, tylime. Penkiolika minu 
čių. Pusvalandį.

— Gal pasirašytumėt čekį? Į banką laikas, 
siūlina vyresniajam buhalteriui kasininkė.

Bet Tomas Balaišis jos visai nepastebi. Gili 
raukšlė iškilusi jo kaktoje; didelis minties įtem 
pimas.

— Ot, jeigu taip viršininkas mums dar po 
kokį ruloniuką vielos tinklo ar bent jau kokių 
lentgalių išskirtų.

Vyriausiasis kalba lyg pats sau, bet, pastebė 
jęs kai kurių bičiulių nesusivokimą, tuoj pat pri 
deda:

— Aptvertumėme sklypelius; iš mažu plote 
lių kiškius lengviau išvaikyti. . O kur jie išva: 
kyti dėsis? — Nustemba Raudonikis.

Taigi, kur jie dėsis! Sulįs visi į tą kampą, 
kur Tabalius su savo draugais darbuojasi. Visai 
Įsius kolektyvininkai. . .

Ši mintis visiems neduoda ramybės. Tik Zig 
mui Strelčiūnui tai atrodo juokinga. Strelčiū 
nas moka juoktis ir juokiasi nesivaržydamas; 
jo juokas platus ir garsus, užkrečiantis juokas.

— Pasakė. . . Lyg jie rimtai dirba. {Dabar 
vėjus gaudo, o tada bent rimtesnį, apčiuopia 
mesnj objektą galės vaikytis.

Bus daugiau.

visuo.net
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WINNIPEG, Man.
V. IR M. ZAVADSKŲ

Rugsėjo 8 d. Kanados Lieti' 
vių klube Manitoboje įvyko Ve 
ros ir Medardo Zavadskų vedy 
bu sidabrinės sukakties parn>nė 
jimas, suruoštas jų artimųjų 
draugų ir pažįstamų: M. Vidri 
kas, K. Pranevičius, Daubarai, 
Steponavičiai, P. O. Gudžiū 
nai, M. Šarauskas, M. Bukaus 
kas, Stanevičiai, J. M. Janus 
kai ir kit.

Salė buvo perpildyta jų drau 
gų ir pažįstamų. 6 vai. prasidė 
jo bendros pagerbtuvių iški' 
mės, kurias atidarė M. Vidri 
;as, apibudinęs V. ir M. Za 

vadskų nuveiktus darbus Petu 
viskame bare.

Vakarienės metu kleb. kun.
J. Bertašius išsamiai apibūdino 
Zavadskų šeimą ir davė atatin 
karnų pavyzdžių iš bendro žmo 
gaus Šeimyninio gyvenimo.

Po to sveikinimo žodį tarė
K. L. B-nės Winnipego apyl. 
v-bos vicep. Eug. Kalasauskas 
ir „Kanados Lietuvių Klubo 
Manitoboje“ p-kas J. Demerec 
kas. Linkėjimus pareiškė Jur 
gis Januška, Henris Sainula’ • 
ir Lillian Samulaitienė. Studen 
tė Gražina Zavadskaitė nuošii 
džiai pasveikino savo tėvelius 
:r dėkojo svečiams už gražų pa 
.engimą. Įteikiamos gausios ii 
gražios dovanos.

Taria žodį savanoris - kūrė 
jas Povilas Liaukevičius. VIa 
das Steponavičius ir vakaro šei 
mininkių vardu O. Gudžiūnie 
nė. Zavadskų dukra Gražina, 
studijuojanti Chicagos universi

DAIL. A. TAMOŠAITIS...
Atkelta iš 

totalios abstrakcijos, nes kiek 
vienoje kompozicijoje ir geiai 
apgalvoto užmanymo sąlygeji 
mas. Todėl paskiru plokštumų 
sudėstymas išvengia atsitikti -.u 
mo bei dirbtinumo. Bendrai Ta 
mošaičio tapyba išbaigta kiek 
vienoje mažiausioje detalėje 
nė vienoj kompozicįjoj nepa 
/stebima skubotumo, nerūpės 
tingumo, netikrumo. Išlaukta, 
išnešiota toji kūryba ir apy -J 
votas kiekvienas niuansas.

Lygiai tie patys elementai it 
tas pats braižas randami Anta 
no Tamošaičio akvarelėse ir 
grafikoje. Ir tai, be abejo, na u 
josios dailininko kūrybos s'in 
rybė. Savito stiliaus suformavi 
mas ir gebėjimas juos spręsti vi 
sas tematines užduotis visose 
technikose, yra dailininkų, ra 
dusių save, žymė. Akvarelės, iš 
Įlietos akademišku užtikrintu 

mu, Švariai, lengvai, žaismių 
gai, meistriškai panaudojant po

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East
(kampas Sanguinet)

antras augštas

UN 1-6687

POSTkAiy

VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS

PIRMOJI KOMUNIJA

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

į ME7-6727 (
DE LUXE CLEANERS

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

I
A. NORKELIŪNAS |

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

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

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

I
' 8

Dr. Roman Pniewski į 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. ;į! 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. :į; 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. | 

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.I BELLAZZI- L A M Y, INC t 
$ DU 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. S

$ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. $
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

M. MACIUKAS Į
VYRIŠKŲ IR |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS į
AUGŠTOS KOKYBĖS ; [

RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ;

79 ir 81 St. Zotique St. E. j !
Tel. CR 7-0051. MONTREAL, i į

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

C ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, «

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884. g

SIDABRINIS JUBILĖJUS 
tete, paskaito draugų sveikim 
mo telegrama*.

M. Vidrikas kviečia visus so 
lenizatams sugiedoti ilgiausių 
metų. M. ir V. Zavadskai pa 
dėkoja už gausingas dovanas ir 
pobūvio surengimą.

Tenka pažymėti, kad pp. Za 
vadskai, o ypatingai Vera Za 
vadskienė labai gyvai yra įs 
jungusi į lietuvišką veiklą Win 
nipege. Jie vieni iš p’rmųjų klu 
bo statybai aukojo 200 dolerių. 
Vera Zavadskienė eilę metų 
yra išbuvusi klubo valdyboje 
sekretorės pareigose. Įsisteigus 
KL B-nės skyriui, ji vėl aktin 
gai dalyvauja ir išrenkama į v. 
oą arba į revizijos komisiją.

^Pradėjus statyti Winnipege 
letuvių parapijos bažnyčią, jie 
ir čia ateina su aukomis ir viso 
keriopa parama. Jie skaito įvai 
rius lietuviškus laikraščius, o 
jį,Nepriklausoma Lietuva“ jų 
namus lanko nuo pat įsisteigi 
i ,o pradžios. Jie jau nuo pat 
pradžios yra pirkę ,,Nepriklau 
somos Lietuvos“ serų, o pasku 
tiniu metu, prisidėję prie NL 
Mašinų Fondo.

Todėl nenuostabu, kad šių as 
menų sukaktuvių minėjime sa 
Įėję vietų pritrūko. Verai ir 
Medardui Zavadskams tenka 
palinkėti geros sveikatos ir lai 
mšngai sulaukti 50 metų — 
auksinių sukaktuvių. Kstr.

N L red. prisideda prie gra 
žiausių sveikinimų ir Jubilia 
tams linki ilgo ir laimingo gy 
venimo!

4-ro psl.
pieriaus faktūrą ir prasišvieti 
mus, iš esmės, tačiau, neru 
tolsta nuo bendrojo tapybos 
kūrinių stiliaus nei savo temai" 
ne atranka, nuotaika, dvasia, 
nei savo atskiru formalin'u de 
talių panaudojimu arba trakta 
vimu. ,

Antano Tamošaičio grafika 
turtinga tematiniais variantais, 
formaliniais išradingumais ir 

sprendimais. Joje ypačiai ryški 
naujojo stiliaus ieškojimo rai 
da: nuo pirmųjų, dar realistinė 
je dvasioje atliktu, kompozicl 
jų tolydžio pereinama j kon 
struktyvinį traktavimą, kompo 
zicines detales įrėminančios ii 
nijos stiprėja, ryškėja, piečin>s 
kaskartą griežčiau stilizuoja 
mas ir suvedamas į beveik sim 
bolinės kokybės sakinį. Lygia 
grečiai, tačiau, randame ir sub; i 
liai niuansuotų pusšešėlių švrkš 
nines šalčio gėles, tarsi pačius 
žiemos pieštas ant lango stiklų 

ir dusliam fone drąsiai įkompo 
nuotus fantastiškus tvarinius ir 
aitvarus, praplečiančius gausų 
grafikos darbų pasaulį ir kar 
tu atskleidžiančius daugelį šio 
stiliaus įmanomų variantų bei 
neišnaudotų galimybių- Iš ties, 
vartydamas šiuos šimtus grafi 
kos lakštų pradedi suprasti, 
kaip kruopščiai, ilgai ir atkak 
Irai formuojamas savitas daili 
ninko braižas, kiek daug žmo 
niškos patirties, svajoto, maty 
to, tikėto ir trokšto pasaulio tu 
n būti sutelkta ir sulydyta sa 
vyje ir kiek paprasto, sunkaus 
darbo idėta, kol ranka tampa 
šio vidinio pasaulio mediumu 
ir sugeba linijomis ir šešėliais, 
kontūrais ir spalvomis jį iš 
reikšti taip, kaip dailininkas no 
retų.

Kiekvienas dailininkas s<- 
vaip atranda save ir savo stilių. 
Antanas Tamošaitis rado savo 
žmoniškąjį kelią į dailę labai 
seniai, turbūt, jau tada, kai pir 
mą kartą Lietuvos sodžiuje pa 
matė liūdinčio Dievo statulėlę 
ąžuole, metinį staklėse, koplyt 
stulpį senose kapinėse, nuosta 
bių raštų prikrautas kraitines 
skrynias. Visa tai liko jo sąmo 
nėję su vasarų ir žiemų dangų 
mi, spindinčiais beržynais, ri 
denio sielvartingais vakarais, 
ramiom upių tėkmėm ir skaid 
rių ežerų sietuvom. Liko sąmo 
nėję liaudies menininko sukvr 
tasai pasaulis savos žemės fone 
Ir taip buvo lemta šiam dailinir 
kui, kad visa tai susikristaliza 
vo po metų eilės, ramiai ir dės 
ningai, lyg pačios gamos bran 
dinama, į savitą kūrybinį pa 
šaulį ir savitą dailininko stilių 
tiktai svetimam krašte, nuoša 
liai didžiųjų miestų, kur vyks 
ta triukšmingas naujosios epe; 
chos gyvenimas. Ir taip ištolo, 
žvelgdamas iš ramios gamtos 
prieglobščio, prie didžiųjų Ka 
nados vandenų, dailininkas An 
tanas Tamošaitis rado laimingą 
sintezę tarp nervingų naujųjų 
amžių meno jieškojimų ir eks 
perimentų ir tarp savos žemės 
dievdirbio paprasto, tylaus ir

CALL FOR 
CALVERT

nuolankaus meno. Sintezę, pa 
dėjusią jam atrasti savo meni
nę asmenybę ir savo stilių, kur’ 
mes anksčiau pavadinome lie 
tuviškojo modernizmo vardu.

Henrikas Nagys.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Generolo Gydytojo VLADO 

NAG1AUS - NAGEVIČIAUS 
gyvenimo ir darbų apžvalga. 
Redagavo D-ras B. Matulionis. 
1962 m. Leidėja Veronika Na 
gevičienė. Kalbos patarėjas An 
tanas Giedraitis. Viršelį ir vin 
jetes piešė dail. Vytautas Raulį 
naitis. Monogramą piešė V..1 
Stančikaitė - Abraitienė. Span 
dė Immaculata Press, Putnais, 
Conn., USA. Kaina nepažymė 
ta. Leidinys liuksusinis, gražiai 
iliustruotas.

TECHNIKOS ŽODIS Nr. « 
(76), liepos - rugpjūčio mene 
siu. Įdomūs V. Švipo straips 
niai apie oro muzėjų Kaune i 
aichitektūrinių stilių kitimą.

Kanados lietuvių IX DIE 
NOS METRAŠTIS. Windsor, 
Ontario. 76 pusi. Kaina 1 dol. 
leidinys iliustruotas. Jis sva 
tuo, kad jame yra atspausdinti 
visai tikslūs Kanados Lietuvių 
Bendruomenės statutai. Kadan 
gi ateityje statutai nebus spaus 
dinami, o tebus spausdinami 
tiktai statutų pakeitimai, jeigu 
tokie bus, tai šį Metraštį reiktų 
įsigyti visiems bendruomeniniu 
kams, o apylinkėms jis būtinai 
reikalingas.

„MŪSŲ VAIKAS” yra nau 
jas Montessori dr-jos leidinvs. 
skirtas Maironio Metams pami 
nėti. Leidinys neperiodinis, sa 
sidedąs iš 44 pusi., viršelis da 
rytas dail. A. Varno, redaguo 
ja S. Vaišvilienė. Leidinį gali 
ma užsisakyti šiuo adresu: „M 1 
sų Vaikas“, 7724 So. Albany, 
Chicago, Ill., prisiunčiant auką 
$1.00.
• Darmštate, Vokietijoje, susi 
kūrė naujausių muzikų organi 
kos būdų, atsisakant nuo |pru" 
kos būdų, atssakant nuo įpras 
tinių.

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye W h teky.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

(242-B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų

19.
Ir į Arktį atvežta Ašmantie 

nė niekad nenusimindavo. Ji 
dažnai kalbėdavo apie save, 
kad galinti daug dirbti, kad ir 
įvairiausius darbus. Besidžiaug 
dama gautu ligoninėje darbu, 
ji buvo labai patenkinta savo 
vaikų sveikata ir smarkumu. 
Vežama į Trofimovska, ji bu 
vo taip pat geros nuotaikos; 
juokavo ir, kai mus iškėlė i 
krantą, šnekėjo, kad čia pasi 
liksime tik tol, kol atplauks jū 
rų laivai, kuriais tikrai

keliausime į Ameriką. . .
Ši moteris tada nė nepagalvo 
jo, kad jai teks dėl savo vaikų 
skaudžiai verkti, kai ji kiek vė 
liau pamatė prie ko neišvengia 
mai viskas ėjo. Ji vis dar laikė 
si, kad nepakriktų jos nervai.

Ašmantienės kūdikis mirė 
tuojau, atvykus į šį kraštą. Jos 
5-rių metų amžiaus mergaitė 
mirė, jai esant ligoninėje. Jos 
vyras buvo Krasnojarsko sto 
vykiose. Tai toks buvo šios op 
timistiškai nusiteikusios ir dai 
bščios moters ir jos vaikų gy 
venimo galas.

Man su kita moterimi teko 
gabenti septynerių metų am 
žiaus mergaitę į kambarį, km 
buvo sutelkti vaikai - našlaičiai. 
Ištv.štėjusiojo barako kertėje, 
žvakės šviesai paryškinant ap 
rūkusias lentų sienas, tos švie 
sos prieblandoj® tyliai nė ne 
krustelėdami vienišai stovėjo 
keletas vaikų - našlaičių su ve> 
dūkais be išraiškos ir vaikiško 
gyvumo. O čia pat niųri su ap 
rišta galva moteris kiek pasi 
lenkusi maišė besikūrenančią 
krosnelę. Palikusios mūsų at 
vežtą mergaitę - našlaitę, sku 
^>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©£
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| Kaufman’s Woollens &Textiles
I 3997 St. Lawrenee Blw, Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. į
X Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiem-’
X garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
X (30—40% žemiau rinkos kainų) į
v Importuojame iš Anglijos . į
$ geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
S kostiumams ir suknelėms. 1

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. '
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. .

V Priimame užsakymus į I
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. J ;

| CH. KAUFMANAS |
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. jį

I
 DRUMMOND AUTO j 

REPAIRS
1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER. |

Tel.: UN 1-6608 |

LATVIŠKA ĮMONĖ |

Taisomi visų rūšių automobiliai. A

Darbas garantuotas. A

Greitas patarnavimas.Prieinamos kainos. X

Baltica 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.

kapinynas Sibiro Tunoroje.
bėjome iš patalpos, pavadintos 
„prieglauda“, nes jau perdaug 
baisių vaizdų buvome matę. 
Tačiau dar baisesnis jausmas 
mus apėmė, pamačius šios 
„prieglaudos“ vaikus - našiai 
čius, pasilikusius be tėvų. Mes 
aiškiai jautėme, kad išėjusios 
už durų palikome ten didį 

šiems našlaičiams bolševikų nu 
sikaltimą, bet privalėjome tylė 
ti.

Jei šie vargšai vaikai, išlikę 
gyvi, paaugs, tai jiems įkals ; 
galvas, kad jie turi garbinti se 
vo tėvų žudikus ir dirbti smu>- 
tininkų naudai.

Saloje, kiek toliau nuo nese 
niai pastatytos gyvenvietės, sa 
vo jurtoje žiemojo

jakutų žvejų kolchozas.
Pirmais mūsų čia žiemojimo 
metais, mes su jais retai susitik 
davome. O dabar, orui kiek at 
šylant, matėme, kad ir šitos sto 
vykios mirusius tempė į kapi 
nėms skirtą vietą. Trofimofsko 
žvejybos įmonėje jakutų ne 
daug tebuvo. Jų žmonos prie 
šindavosi ir į darbą neidavo. 
Jos šnekėjo: ,,Ar tai čia būsiąs 
tasai laimingasis gyvenimas, ku 
rį žadėjo sovietų valdžia?” Že 

Nukelta į 6 psl.

I
 Įvairūs Į 
DRAUDIMAI
Ja rys Zižys |

Įstaigos VI 2-1427. |

Namų LA 3-1084. £
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TOFC^NTO
SPRINGHURST’O VASARVIETĖS NAUJIENOS

Rugpjūčio 18 d. įvyko vašu 
vietėe savininkų susirinkimas. 
Buvo išrinkti valdomiej- orga 
nai ir parinkti kandidatai atei 
nantiems Mcttawasnga Council 
rinkimams.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
balsuotojų sąrašai sudaromi iš 
turto įkainavimo sąrašų (Asses 
ment Rolls). Balsavimo teisę 
turi ir vyras ir žmona, nežiū 
rint, kad turtas yra tiktai vieno 
asmens vardu registruotas. La 
bai svarbu patikrinti įkainavimo 
pranešimą (Assesment noti 
ce), kad ir žmonos ir vyro var 
dai ir pavardės figūruotų tani'' 
pranešime. Jei kurio nors savi 
ninko pavardė bus praleista, 
draugijos valdyba vėliau pair 
formuos, kas darytina, kad pu 
tektume į balsuotojų sąrašus. 
Mums yra kiekvienas balsas ne 
paprastai svarbus, ypač, kai 
mes norime sutvarkyti savo va 
sarvietę, apsaugoti jos gerą vai 
dą ir tuo pačiu, pakelti turimo 
turto vertę.

Vasaros metu buvo apeiti ir 
apklausinėti visi vasarvietės sa 
vininkai ir iš tų surinktų žinių 
buvo sudarytas sąrašas su pa 
stoviais adresais ir telefonais. 
Turėdama šį sąrašą, valdjba 
dabar pajėgs kiekvieną aprū 
pinti tikslia ir greita informaci 
Ja-

Susirinkimui buvo pristatyti 
šie kandidatai, kurie atstovautų 
ir gintų mūsų interesus Motta 
wasaga Council.

1. Mr. Jack Wilson, ilgame 
tis šios apylinkės prekybinio 
kas. Dabartinis vietinės mokyk 
los tarybos narys.

2. Mr. Harry Lucas, pensi 
ninkas, ilgametis šios vietovės 
gyventojas, turįs gerą patyrimą 
vietiniuose reikaluose. Anks 
čiau buvęs 14 metų Stay nerio 
apylinkės tarybos nariu.

3. Mr. Robinson, advokatas, 
turįs didelį patyrimą savivaldy 
bes reikaluose, o taip pat pla 
čias pažintis. Buvęs Ontario 
parlamento narys.

Valdomųjų organų apakai 
čiavimu, rinkimo akcijai praves 
ti reikėtų apie 650 doleiių. Su 
sirinkimas vienbalsiai iš'reišis.ė 
pageidavimą, kad kiekvienas 
vasarvietės savininkas paskirtų 
tam reikalui penkis ar dešimt 
dolerių. Susirinkimo metu rink 
liava davė $178 grynais pint 
gaiš ir $88 pasižadėjimais. Vi 
si, kurie dar tos duoklės neatli 
ko, prašomi siųsti čekius dr- 
jos iždininkei: Mrs. Agnes Faz 
gys, 71 Indian Grove, Toron 
to 3, Ont.

Šiuo metu į valdomuosius or 
ganus įeina 16 asmenų. Per 
rinkti tie patys asmenys, įtreu 
kiant 3 naujus. Iš lietuvių gru
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LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

tautinis ir patriotin’*.

pės į šį organą įeina- A. Ruz 
gienė, p. Dagienė, architektas 
Šalkauskis, inž. G. Šernas ir L. 
Adomavičius. Buvęs.

WASAGA LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

Gal šiandien nerasi niekut ki 
tur taip tampriai ir į vieną krū 
vą susibūrusių ir atliekančių 
gražų vieningą tautinį dvasinį 
ir kultūrinį darbą, kaip čia ,,Wu 
sagos“ vasaros atostogavimo 
laiku būna praeidžiama.

Wasaga yra vakarinėj „Ge
orgia Bay“ ežero daly r užim?. 
14 mylių ilgio smėlėto neg hus 
vandens pakraščius. Viencs my 
lios tame tarpe lietuviai susibū 
rę į vieną krūvą, pasistatę kas 
sau patinkamą, sulig skonio, va 
sarnamėlius.

Pačioj centrinėj lietuvių ap 
gyventoj vietovėj, Toronto Šv. 
Jono Krikštytojo parapijom var 
du yra pastatai, kurių vi-cus 
buvo paverstas į bažnyčią. Kas 
sekmadienis čia yra laikom is 
pamaldos. Pamaldose ne tik 
lietuviai, bet ir kitataučiai gau 
šiai dalyvauja. Už šito bažnyti 
nio pastato yra vaikučiams va 
saros atostogavimo stovykla. 
Kas vasara po kelias savaites va 
saro ja pora šimtų vaikučių -.-a 
dovybėj kun. Pacevičiaus, gra 
žioj tautinėj ir dvasinėj nuolai 
koj laiką praleidžia. Kaip ma 
lonu matyti ir girdėti visas ap 
eigas atliekant tautine kalba— 
maldą už tėvynę ir tautos hitu 
ną giedant, matyti nuleidžiamą 
kas i vakaras mūsų tautos t: i 
spalvė vėliavą.

Garbė tiems tėvams, kurie sa 
vo vaikus leidžia į tokias pob« 
vio vietas.

Čia dr. Pacevičius pastoviai 
gyvena ir ne vienam susirgt, 
šiam suteikia medikalę pagal 
bą. Pedagogas Rinkūnas daž 
nai čia matomas. Ir daug kartų 
atostogų laikotarpį praleidžia. 
Iš USA lietuviai čia taip pat 
apsilanko.

Toliau rytinėj daly už Wasa 
gos Toronto Tėvų Pranciško 
nų Prisikėlimo parapijos vaiku 
čių stovyklavimo vieta gražia 
me pušyne.

Šitą vietą teko aplankyti jau 
stovyklavimo laikui užsibaigus.

Man šitą vasarą ilgesnį laiką 
teko praleisti čia, Wasagoje ir 
daug sutikti kitų tautybių žmc 
nių ir su jais plačiau išsikalbėti, 
tai visi kitataučiai augštai lietu 
vius įvertina už jųjų vieningu 
mą ir kultūringumą.

Nuo lietuvių apgyventos vie 
tovės, einant prie vandens, yra 
labai graži smėlėta vieta. Tik 
ties šita vieta, keleto mylių ii 
gio pakrantei, trūksta sanitari 

priežiūros ir patvarkymo.
Kas tame čia yra kaltas?

Dabar jau baigiasi čia vasa 
rojimo laikas, nes vaikučiai 
grįžta į mokyklas, o jūjų tėve 
liai — į darbus. Tat palikimc 
sveiki ligi kitų metų vasaros, 
kol susitiksim Wasagoj ir Gior 
gian Bay šiltam vandeny ir jo 
pakraščio įkaitusiam nuo sau 
lės smėlyje ilsėtis.

V. Sibulis.

nės

• Sol. St. Baras rugsėjo 9 d. lt. 
bai sėkmingai koncertavo Ka 
lifornijos Lietuvių Dienoje, Los
Angelėje. Dainavo lietuvių liau 
dies dainų, pasaulinių oper^ 
arijų.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA"

Bustini: Lietuvių Namai
1129 Dunda* St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenine* paskola* ima tik 8%.
Už paskolas morgičie* — 7%.

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

Kaso* 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 pirmadieniai*.
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1000 Kalėdinių siuntinių 
be uždarbio

kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai me 
lynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų).

3 jardai vilnonės medžiagos 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos ar kup 
ranugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų).

16 jardų sunkiojo rajono, languoto, 4 suknelėms ar 4 mo 
teriškiems kostiumams, juodai balto, žaliai balto ar 
mėlynai balto.

10 jardų dirbtinio šilko tafetos, tinkamos pamušalams, suk 
nelems, bliūzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juo 
dos. tamsia pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $91.00 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be uždarbio) yra tiktai (įskaitant visus 
mokesčius) : $ 79.00 J. A. V. valiuta skaitant.

UŽSAKANT PRAŠOM NURODYTI, KURI SPALVA 
^PAGEIDAUJAMA PIRMOJI, O KURI ANTROJI

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ: visos tų mūsų 4 Kalė 
dinių siuntinių medžiagos yra eksportinės angliškos medžią 
gos, o dėl to dar, kad esame turėję, labai sėkmingos preky 
bos metus, šiais metais esame pajėgūs duoti siuntinėms be 
uždarbio geresnės rūšies medžiagas negu bet kada iki šiol, 

specialiai mums gamintas, naujais ir patraukliais raštais, 
žemesnėmis negu praeitais metais kainomis.

Medžiagų pavyzdžiai pageidaujantiems bus siunčiami ORO 
PAŠTU nemokamai į bet kurį pasaulio kraštą.

Mes nesigailėjome pastangų, kad medžiagos būtų nupirktos 
ypač žemomis kainomis ir kad jums iš to būtų naudos, ir mes 
esame tikri, kad jokia kita firma negali panašios augštos ver 
tės siuntinių pasiūlyti tokiomis nuostabiai žemomis kainomis. 
Mūsiškius Kalėdinius Siuntinius be uždarbio gali užsisakyti 
visi lietuviai, vis tiek, ar jie būtų mūsų khjentai, ar kurios 
nors kitos firmos. Mums malonu leisti tuo pasiūlymu pasi 
naudoti bet kam. UŽSAKYKITE TUOJAU, KAD KALĖ 
DOlMS PASIEKTŲ GAVĖJUS. Kas nori užsitikrinti sau 
Kalėdinį be uždarbio siuntinį, iš to priimame mažiausiai bent 
$1.00 užstatą jau dabar ir galutinio užsakymo galėsime lauk 
ti 8 savaites.
ATSIMINKITE: Užsakykite tuojau ir pasirūpinkite, kad 
Kalėdoms būtų gauta. Kalėdinių siuntinių be uždarbio yra 

TIK 1000.
MES GARANTUOJAME:

1. Kiekvienas siuntinys bus įteiktas gavėjui.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus ar nemoka 

mai pasiunčiame kitą siuntinį.
3. Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjai, sulaukę 

siuntinių, nieko jau nebeturi primokėti,
4. Visas medžiagas siunčiame tiktai pagal pavyzdžius.

SPECIALUS PRANEŠIMAS:
Jau atspausdintas mūsų naujas sensacinis visas iliustruotas 
didžiulis katalogas, pirmas ir vienintelis toks iliustruotas siun 
tinių katalogas pasaulyje. Tuojau reikalaukite jo. Jame pla 
ciai aptariamos ir iliustracijomis parodomos visos ko įvai 
riausios ir puikų pasirnkimą teikainčos prekės. Įsitikinkite 
patys. Paprašykite nemokamo katalogo. Su malonumu bus 

pasitarnaujama naujiems klijentams.
LITHUANIAN TRADING COMPANY

341, LADBROKE GROVE 
LONDON, W. 10.

GREAT BRITAIN.

ŠTAI IR VĖL, prisilaikydami jau šeštus metus savo tradici 
jos, siūlome 1000 specialių Kalėdinių siuntinių be uždarbio, 
gamybinėmis kainomis, savo klijentams lietuviams visame 
pasaulyje. Parodydami Kalėdų proga šventinį) mostą ir 
stengdamiesi atsidėkoti už tą didžiulę nuoširdžią paramą, 
kurios esame susilaukę piaeitais melais, atsisakome uždarbio 
ir esame parinkę savo gerbiamųjų lietuvių klijentų gerui vėl 
4 specialius išskirtinės vertės ir rūšies kalėdinius siuntinius. 
YPATINGA PROGA Jums pasinaudoti tokiu vieną kartą 
per metus įvykstančiu Kalėdiniu pasiūlymu. Tiktai '1000 
Kalėdinių siuntinių be uždarbio, dėl to užsakymus siųskite 

tuojau, kad nebūtų nusivylimo.
KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1. Jį sudaro:

3 Jų jardų vilnonės medžiagos 1 Vyriškam ar moteriškam 
kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėly
nos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų).

8 jardai sunkiojo rajono, languoto, 2 suknelėms ir 2 mote
riškiems kostiumams, juodai balt*, rudai balto, vyšni
nio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

3 jardai dirbtinio šilko tafetos, tinkamos pamušalams, suk 
nelems, bliūzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, juo
dos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $45.50 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be uždarbio) yra tiktai (įskaitant visus 
mokesčius) : $ 39.50 J. A. V. valiuta skaitant.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas Nr. 1 
siuntinys). Jį sudaro:

6^2 jardų vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems 
kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėly 
nos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų).

16 jardų sunkiojo rajono, languoto, 4 suknelėms ar 4 mo
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyšni 
nio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto

6 jardai dirbtinio šilko tafetos, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliūzėms ar apatiniams,, tamsiai mėlynos, 
juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $ 79.00 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be uždarbio) yra tiktai (įskaitant visus 
mokesčius) : $ 69.00 J. A. V. valiuta skaitant.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. Jį sudaro:

3% jardų vilnonės medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam 
kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai mėly 
nos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų).

3 jardai vilnonės medžiagos 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos ar ku 
pranugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų).

8 jardai sunkiojo rajono, languoto, 2 suknelėms ar 2 mo 
teriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyš 
ninio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.

6 jardai dirbtinio šilko tafetos, tinkamos pamušalams, 
suknelėms, bliūzėms ar apatiniams, tamsiai mėlynos, 
juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra $ 68.00 J. A. V. 
valiuta skaitant.

Kalėdinė kaina (be uždarbio) yra tiktai (įskaitant visus 
mokesčius) : $ 59.00 J. A. V. valiuta skaitant.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4. Jį sudaro:

6y2 jardų vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems

MIRTIS SOVIETINIME...
Atkelta iš 5-to puslapio.

mesnieji viršininkai pareikšda 
vo, kad jakutai, esą nesusipra 
tusi tauta, sunkiai apšviečiama, 
nors ši tauta savo savita kultu 
ra, gal būt buvo prašokusi mo 
kytuosius rusus. Žinau tik tiek, 
kad rusams - bolševikams įsiga 
Įėjus,
1939 metais ir jakutams buvo 

įbruktas rusiškasis raidynas.
Ir jakutai prieš jų norą buvo at 
gabenti į tolimąją šiaurę. Jie

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

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

sirgo trachoma, džiova, kentė 
jo nuo soliterio ir cingos.

Mums kartą teko gabenti ja 
kutą ligoninėn. Šis žmogus ne 
norėjo palikti savo darbo dėžu 
tės su įrankiais. Reikėjo ir dė 
žutę su juo gabenti. Bloga ru 
sų kalba jis mums aiškino, kad 
esąs dailidė. Jakutske jis turįs 
nuosavą namelį ir kad „sacb i 
liarų“ mišrių jakutų) ,,načalni 
kai“ jį čia atgiūdę, sakydami 
jam — ,,eik kur nori“ — karto 
damas jų žodžius aimanavo Ii 
gonis. Supratome, kad vienam 
„sachaliarų“ prireikė to jaku 
tų namuko:

Begelbėjančioms žiaurių gy 
venimo sąlygų naikinamą darbo 
jėgą, mums mačioms reikėjo 
nuolat tvarkytis, lopyti savo 
skudurus.

Mintyse tik duona, kuras ir 
skudurai.

Motinoms, be to, rūpėjo apsnig 
tuose barakuose tamsoje nyks 
tantieji gyvieji ir mirusieji vai 
kai. Aš savo rankas vis dar te 
galėjau lankstyti tik iki alku 
nių, mano keliai buvo patinę ir 
nelankstūs, galvojimas lyg ap 
temęs.

Dėl maisto stokos visai nusil 
pusius ir sergančius betampy 
damos į ligoninę, galėjome ge 
riau pažinti mūsų gydytoją mo 
terį Gryko (ukrainiečių kil 
mės). Jos tėvai bolševikų vai 
džios buvo išvaryti iš gimtojo 
krašto, o duktė patekusi j kom 
jaunimą, auklėjosi bolševikinė 
je dvasioje — kitaip galvojan 
čių ir sovietų valdžios darbams 
nepritariančių neapykantos dva 
stoję. Susidaręs dvilypumas

St CATHARINES, Ont.
DAR VIENA PASISEKUSI ŠVENTĖ

Parapijos metinė šventė šie 
met pasisekė ypatingai gerai. 
Didžiulė šv. Stepono salė We! 
landė buvo pilna žmonių iš 
Wellando. St. Catharines, To 
ronto, Hamiltono, net Detroito 
ir Čikagos.

Pačioje pradžioje įvyko Lai 
kuris nusivylimas, kai paaiškė 
j°> jog Lietuvos Generalinis 
Konsulas J. Žmuidzinas šventi 
je dalyvauti negalės, nes buzų 
įsipareigojęs dalyvauti KLB 
Kr. Tarybos suvažiavime O'ta 
woje. Pasirodo, dalykai kiek 
pasikeitė mūsų šventės nenau 
dai. Nurodymas, kad konsulas 
žada atvykti ateityje — reikalą 
gerokai pataisė ir visa publika 
šiam pranešimui gerai paplojo.

tarp dabartinio auklėjimo ir pa 
prasto gyvenimiško žmonišku 
mo dažnai reiškėsi gydytojos 
poelgiuose. Mes dar nesuprato 
me, kad sovietų Rusijos žmo 
nėms auklėjimu skiepijamos 
pažiūros bei įpročiai dažnai pa 
prastoje gyvenimo praktikoje 
paremiamos dar ir

teroro priemonėmis.

Jei, pavyzdžiui, gydytoją at 
siuntė į šį baisų kraštą, tai ir ji 
pati žinoję bei jautė, kad ji ne 
turi valdžioje ir partijoje pasi 
tikėjimo. Save gelbėdama nuo 
įtarimų, ji ir vergams kartais bū 
davo gana šiurkšti.

Bus daugiau.

Programą išpildė „Varp 
choras, bei tautinių šokėjų ari 
samblis iš Hamiltono. Šokėjai 
pašoko naujus, nematytus čia 
tautinius šokius, didžiai mono 
viškai, lengvai ir gražiai. Cho 
ras sudainavo dainas pilname 
sąstate užburiančiai nuotaikin 
gai, širdingai. Prie choro prri 
jungti buvo iškviestas sol. Veri 
kaitis, kuris išpildė dainų ypa 
tingai puikiai. Plojimams nebu 
vo galo.

Šalę visko buvo ir mėgėjiško 
meno paroda, su 40 aliejinių 
paveikslų {nešdama šio to nau 
jesnio mūsų parengimams. 
Niagaros parapijos klebonas r 
B Mikalauskas padėkojo 
siems už šios šventės pasiseki 
mą, jo žodžiais tariant „kuri 
pasisekė geriau, negu kad kas 
galėjo tikėtis“. Vaga.

— Lietuvoje šiais metais jau 
du kartu viešėjo rusų rašyto 
jas Konst. Sūnonovas, pasta 
ruoju metu atostogavęs Palan 
goję. Jo nuomone, Palangos 
gamtovaizdis esąs nuostabus. 
Lietuvoje rašytojas susipažino 
su lietuviais menininkais ir iš 
dailininkų jam gilų įspūdį pali 
kusi A. Savicko ir St. Krasius 
ko kūryba. Rašytojas buvęs su 
sižavėjęs Žemaitijos liaudies mc 
ninku paroda Palangoje, buve, 
nuvykęs ir į Trakus pamatyti 
keramikos parodos.
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HAMIALTOM
HAMILTONO L. NAMŲ STATYBOS REIKALAS

jau bus įėjęs į septintuosius m? 
tus. Tačiau jo pamatų dar na 
matyti. Viena iš kliūčių pamr. 
tams pasirodyti buvo neturėji 
mas tam sklypo. Dabar toji 
kliūtis pašalinta — sklypas jau 
nupirktas. Dar viena iš kliūčių 
liko — nepakankamas lėšų tu 
rėjimas. Nors lėšos kas savaitę 
plaukia į kasą iš Hamiltone ir 
kitose vietose gyvenančių tau 
tiečių, bet jų dar daugiau rei 
kia. Šiuo metu jau yra an gra 
žus akcininkų būrys, tačiau j u 
galėtų būti dar gražesnis.

Kaip jau pradžioje minėjau, 
su šia idėja jau įžengta į septin 
tuosius metus. Laikas toks, ku 
rio pilnai pakanka apsispręsti 
Vienaip ar kitaip. Betgi sprendi 
mas tegali būti tik vienas: už 
L. Namus, jei lietuviais esame 
gimę ir tokiais norime būti. Pa 
kankamai kiekvienas galėjo įsi 
tikinti, kad mums namai ir ge 
ra sava salė būtinai re kalinga. 
Turime nemažą skaičių savų or 
ganizacijų, kurių kiekviena ruo 
šdama parengimą turi susirasti 
gerą salę svetimoje pastogėje, 
už tai sumokėdama didelę su 
mą nuomos nuosavų pin gų sve 
timiesiems. Nuo pradžios ik» 
dabar būsime išmokėję nuo 
mos foimoje mažiausia 20 tūks 
tančių dolerių. Tai suma, kuu 
šį-tą reiškia. Savuose namuose 
turėdami salę, gal taip pat k;ek 
primokėsime, bet tie pinigai pa 
siiiks mūsų pačių ir visų reika 
lams. Tiesa, turime savo para

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 palys:

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

| TAUPYK IR SKOLINKIS
| KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
S Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 d oi.,
X morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
X Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
g Pilnas čekių patarnavimas.
v Darbo dienos:
5 Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
x Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
I 21, MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

PRAGIEDRULIAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

Tokia yra trumpa ir lakoniš 
ka šio suvažiavimo kronika. Ta 
čiau paminint tiktai pačius fale 
tus, dar nėra išryškintas nei 
pats suvažiavimas, nei organi 
zacija jį sušaukusi.

Santara pradėjusi savo veik 
lą lietuvių studentų tarpe JAV- 
se, pirmoji sutelkė liberalių pa 
žiūrų jaunimą, netilpusį kitose 
ideologinėse grupėse ar organi 
zacijose. Studentų Santara ry 
žosi auklėti žmogų, laisvose dis 
kusijose jieškantį save kelio. 
Tarpe humanistinės dvasios ir 
demokratinių principų viena 
minčių. Būti atviru kito tiesai, 
bet nepaneigti savo žmogiškų 
jų teisių, būti tolerantu, bet ne 
atsisakyti savarankiško galvoji 
mo — toks buvo Santaros mot 
to. Aišku, Santaros kelio neįma 
noma charakterizuoti viena 
formule, nes kaip tiktai prieš 
formules gyvenime santariečiai 
pasisakė. Neįmanoma rasti šio 
sąjūdžio filisteriams bendres 
nio nusakymo kaip išpažinimas 
humanizmo ir liberalizmo, ne 
pasmerkiant jieškančio jauno 
žmogaus, bet jam padedant su 
rasti savo žmogiškąjį pašauki 
mą. Kurti mūsų visuomenini > 
ir kultūrinio gyvenimo forma, 
kurioje nuolat būtų gyvas dia 
togas, bet ne vienintelės tiesos 
aksioma. Šie principai į-yvi San 
taros suvažiavimuose ir pastara 
jam visos diskusijos ir paskai 
tos buvo pravestos tokioje dva 

pijos salę, bet toli gražu jos 
mums jau nebepakanka — p< r 
maža. Mažų salių Hamiltone 
turime pakankamai. Jos ir sto 
vi tučios vien dėl to, kad nra 
žos ir nemodernios.

Statant L. Namus juos rei 
kia pastatyti pakankamai gerus 
ir su didele sale, taip, kad vė 
liau nereikėtų nuolat didinti ir 
lipdyti kaip kregždei savo gūž 
tą. Didesnis darbas daugiau pa 
reikalauja, laiko, darbo ir lėšų. 
Bet jis nėra negalimas, jei 
tam yra noro ir ryžto. Tų dvie 
jų dalykų mums gi negali trūk 
ti, nes lietuvis yra darbštus, 
vieningas ir ambicingas.—Tad 
vyrai, petys gi į petį, pajudin 
kim žemę — paekubinkim tap 
ti L. Namų nariais.

Z. Pulianauskas
HAMILTONO SLA 72

KUOPOS NARIŲ
paprastas susirinkimas kviečia 
mas šeštadienį, rugsėjo 29 die 
ną, 7 vai. vakaro, P. Ročių na 
muose 12 Elm Str. Narius pra 
šome jame skaitlingai dalyvau 
ti pasikviečiant ir savo pažįsta 
mus, nenarius. Jeigu būtų neuž 
simokėjusių mokesčių — pra 
šome susimokėti susirnikmo mr 
tu

Kuopos Valdyba.
KATALIKIŲ MOTERŲ 

DR-JOS PIRMININKĖ
O. Kaminskienė dėl pablogėju 
sios sveikatos iš p-kės pareigų 
pasitraukė. Įvairiais dr-jos 
kalais prašoma kreiptis, pas lai 
kinai perėmusią paieigas, p. G. 
Kažemėkienę.

Mieląjai poniai, linkime grci 
tai sustiprėti ir vėl įsijungi į 
mūsų kolonijos darbus. Jūsų 
pagalba praeityje įvairioms oi 
ganizacijoms, yra gražus pa 
vyzdys visiems. Tad iki greito 
pasimatymo artimoje ateityje, 
mūsų kolonijos parengimuose.

V. P.

PADĖKA
Tebūnie leista mums viešai iš 

reikti širdinga padėka visiems 
mūsų draugams montreake 
čiams, pas kuriuos mums teko 
svečiuotis ir būti nuošiidžiai ii 
gražiai vaišinamiems: A. J. Ta 
mošoniams, Leo Gudams, T. 
M. Subačiams, B. L. Papaurė 
liams, J. Urbonavičiam , J. V. 
Knystautams, S. Stankūnams, 
K. Juškams, J. K. Gataučiams, 
S. Ježinskui. Taip pat labai 
širdingas ačiū K. V. Likams už 
malonų patarnavimą mums gv 
venant pas juos ir pagelbėjimą 
supirkti ir pasiųsti į Lietuvą rrū 
sų giminėms tiek daug siunti 
nių. Jeigu ne jūs draugužiai, tai 
mums būtų neįmanoma tai ai 
likti. Mes jus kviečiame atva 
žiuoti į tą mūsų gyvenamą sau 
lėtą kampelį — Floridą. Kiek 
leis sąlygos mes jus priimsime 
ir pavaišinsime.

J. V. Marozai. 
Miami, Florida.

DĖL GINTARĖLĖS
ANGLIŠKAI

Lietuvių Moterų Atstovybes 
Washingtono Klubui priklauso 
mano nuolankiausia ir nuošir 
džiausią padėka už suteiktą pa

Sekantį kartą panagrinės me 
šio suvažiavimo konkrečius nu 
tarimus ir siekimus. Yra atėjęs 
laikas mūsų liberaliam frontui 
pasisakyt laiškiai kaikuriais gy 
vybiniais išeivijos klausimais.

H. Nagy*.

GP 2-5

Be knygos nėra kultūros

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARSKINIAI
Mosklo - Technikos naujienos

DAUGIAPAKOPIŲ RAKETŲ IŠRADĖJAS BUVO 

LIETUVIS
Lietuvos bajoras

Enciklopedijose daugiapako 
pių raketų išradėju žym:mai> 
anglų generolas Kongrevas, 
bet dabar atrasti dokumentai, 
kurie įrodo, jog daugiapako 
pių raketų išradėjas yra lietu 
vis. žemaičių bajorų kilmes, 
Kazimiemas Simonavičius. Šj 
faktą įrodantis dokumentas yra 
rastas Vilniaus universiteto mo 
kalinėje bibliotekoje. Tai yra 
knyga, kurioje nuo 1650 metų 
buvo surašomi baigusieji Vii 
naus iuniversitetą ir įgijusieji 
mokslinus laipsnius. Toje kny 
goję yra įrašytas ir Kazimieras 
Simonavičius, kuris pats save 
laikė lietuviu ir tas yra pažymė 
ta jo dokumentuose.

K. Simonavičius yra parašęs 
ir išleidęs knygą „Didysis arti

NIAGAROS
LIETUVIAI VAIKAI

Lankant lietuvius ,,N. L.’c 
vajaus metu, aplankiau ir pp. 
Vaičius Merrittone. Valčiai yra 
gerai įsikūrę, nes abu yra darb« 
tūs ir moka taupiai gyventi. Na 
mą išsimokėjo ir. sutaupę pini 
go, nusipirko naują Ševroletą. 
Pp. Vaičiai su malonumu užsi 
sakė NL, parėmė Hamiltono 
tautiškų namų statybą ir pareis 
kė, kad parduočiau ir lietuvis 
kų knygų. Tai labai gražu, kad 
viena šeima taip stambiai par? 
mia lietuvišką veiklą.

Pp. Vaičiai augina dukrą 
Lindą ir sūnų Antaną Linda 
baigė 4-tą skyrių r pasižymi 
paišyboje. Antanas baigė 2-rą 
skyrių ir Glen Merritt mokyk 
loję pirmauja. Jam teko ir pu 
mojo mokinio visoje mokyklų 
je diplomas. Antanukas yra ga 
bus visose šakose, bet matema 
tikoje pagal savo amžių, reiškia 
si nepaprastu gabumu. Sėkmė”!

„N. L.“ LOTERIJOS PLATI 
N IMAS VYKSTA

SĖKMINGAI
Visų pirma aplankiau žymų 

visuomenininką, dabartinį St. 
Catharines B-nės piim. A. 
Gverzdį. Kadangi p. Gverzdy; 
irgi platina „N. L.“ loterij >s 
.............. 1 m mi1 '"’i

galbą Gintarėlei, išleidžiant ją 
anglų kalba (Amberella).

Patirtas mielų mano Sesių 
didelis pritarimas, malonūs pa 
žadai propaguoti Amberella’ą 
padrąsino mane ir davė vilties 
išleisti mūsų žvejų legendą ang 
liškai. Taip pat sukėlė manyje 
neužmirštamo dėkingumo jaus 
mą — ir dabar stovi prieš akis 
mieli, užsidegę Sesių veidai ir 
prieteliški /raginimai „nepadė 
ti plunksnos“. Tūkstančius kar 
tų dėkoju už parodytą jautru 
mą ir už tikrą supratimą mūsų 
vaikų spaudos reikalo. Taip 
pat ir už suteiktą man finansinę 
paramą. O ypač už knygnešiš 
ką talkininkavimą, platinant 
Amberella'ą.

Visu nuoširdumu dėkoju 
taip pat New Yorko klubui u - 
finansinę paramą ir išplatintas 
knygas ir kitiems klubams, pri 
sidėjusiems prie platinimo lai 
kos. i

Su gilia pagarba ir dėkingu 
mu — J. Narūne.

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, sutek 
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 
5t. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
K.. Bielinis. D IENOJ ANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00 
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

Kazimieras Simonavičius
lerijos menas“ 1650 metais 
Amsterdame. Jo knyga, ap e 
daugiapakopes raketas, išleista 
lotynų kalba, bet po to išversta 
į prancūzų ir anglų kalbas.

Dėl įvairių sumetimų, ši kny 
ga ilgą laiką buvo slepiama ir 
tokiu bųdu Simonavičiaus var 
das buvo atsidūręs užmiršime. 
Dabar gi visiškai paaiškėjo, 
kad ne kas kitas, bet Kazim'e 
ras Simonavičius, Vilniaus um 
versiteto magistras, mokslus gi 
linęs ir užsieniuose, buvo dau 
giapakopės raketos išradėjas. 
Kaip žinome, dabar daugiapa 
kopės raketos neša Žemės, Sau 
lės ir kitus satelitus ir visokias 
kitas raketas. Tai įdomus atra 
dimas.

PUSIASALIS
GABŪS MOKSLE

biletus, tai proga parėmė ir l:a 
miltono Lietuvių tautiškų na 
mų statybą.

Reikia pasakyti, kad šiuo ine 
tu lankančiam šeimas lietuvis 
kais reikalais nevisuomet suda 
ro gerą nuotaiką. Toks darbas 
yra nedėkingas, bet be jo apsi 
eiti negalima. Bet yra ir la.?ai 
stiprių šeimų. Viena iš tų stip 
rintojų dirbti lietuvišką darbą 
yra pp. Vandos ir Juozo Alon 
derių šeima. Pp. Alonderiai su 
malonumu parėmė „N. L.“ io 
teriją, H. L. N. loteriją ir įsigi 
jo Kipro Bielinio raštus „Dieno 
jant“ ir ,/Penktieji metai“. Van 
da ir Juozas Alonderiai abu yia 
knygų mėgėjai ir jų namus puo 
šia Lietuvos Enciklopedija ir 
kitos knygos. Tai yra reto pa 
vyzdžio šeima, kur gali pasi 
semti jėgų bendruomeniškam 
darbui.

Aplankiau ir pp. Dauginus, 
kurie įsigijo „N. L.” loterijos 
biletų ir p. Dauginas nupilki, 
antrą ,,N. L.“ M. F. šėrą. P. 
Dauginas yra aktyvus ir HLN 
rėmėjas, priklauso ir valdybai.

Bendrai, St. caiharimeč'ai 
yra jautrūs lietuviškiems reiki 
lams ir pagal savo skaičių sude 
da dideles sumas visuomenis 
kai veiklai.

J. Šarapnickas.

— Lietuvos augštųjų mokyk 
lų dėstytojai per pirmąjį pus 
mėtį paruošė dvidešimt d’.s-*>- 
tacijų technikos ir chemijos 
mokslų srityje.

— Apie 3.000 vidurinių mo 
kyklų vyresniųjų klasių moks 
tojų lituanistų, matematikų ir 
kitų šią vasarą tobulinsis savo 
specialybėje.

— Salaspilyje prie Rygos lie 
pos 20 d. visu pajėgumu paleis 
tas tiriamasis atominis reakte 
rius, kuris yra bendras visiems 
trims Pabaltijo kraštams.

— Lietuvoje išleisti muzikės 
E. Laumenskienės kūriniai, ski 
rti pradedantiems skambinti 
fortepionu. Vertindamas šia 
„Rinktinę jaunimui“ muz. K. 
Kaveckas „Literatūroje ir Me 
ne“ (34 nr.) nurodė, kad gra 
žiai atkurtos lietuvių liaudi -s 
dainos.

revoliuciją.................................................................................. $T00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................... $2 00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖ......................... $4.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ........................$L00
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 Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai......................................25 00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
X. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS............. .. . .5.00
’r. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS. .......................1.30
(Šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S'tORIES..............................5.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00

. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po......................... $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..................................... $1.50
pr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 4.0G
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Algirdas Gustaitis: ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

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

)r. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............1.50
j. Flaubert. PONIA BOVARY, du tomai....................$2.50
V. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...................$3.00
P. Andriušis. ROJAUS VAR TAI .............................. $1.50
. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
it. Būdavas. RŪSTI SIliNA. Apysaka...................... .. .. .$ l.tfj
\. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$ 2.0u
. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

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

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

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

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

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

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00
5. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.50
J. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
.STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. 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
L- Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS..................... $2.50
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........... $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0 25

B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS..........................................$ 5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS.................... $ 2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ....................................................$3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias........................................$ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS. ... ............. $ 3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI. ... L.........$2.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS.............................................$ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS....................................... $ 3.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖS........................$5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI.............................................$ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS...............................$ 2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOB1S........................................ $4 00
V. Beliajus. THE EVENING SONG..............................$3.00
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS...................................$1.50
I. Joerg. LAIMĖS JIEŠKOTOJAI................................. $1.50
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................$2.00
S. Pranckūnas. RIEDMENYS RIEDA PERGALEI. $2.50 
S. Zobarskas. THE MAKEN OF GODS......................$3.00
A. Baronas. VIENIŠI MEDŽIAI, romanas.....................$1.50
J. Gliaudą. IKARO SONATA.......................................... $1.50
P. Andriušis. DAINA IŠ ANTRO GALO........................ $1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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RUGSĖJO 29 D., ŠEŠTADIENI, DELHI, ONTARIO,

Londono Vyskupijos lietuvių šventė A
— 5 v. po p. vyskupo J. C. Cody sutikimas;

MONT REAL
„NEPRIKLAUSOMOS L1F 

TUVOS” LEIDYKLOS PER 
TVARKYMO DARBAI 

Viena mašina jau statoma. Me 
no loterija vyksta toliau 

Dalinis NL vajaus užbaigimas 
bus gruodžio 1 dieną.

„Nepriklausomai Lietuvai* 
spausdinti automatinė mašina 
atvežta praėjusią savaitę. Įkrau 
ti į NL patalpas teko pro dvi 
gubąjį langą, panaudojant kra 
nūs. Rugsėjo 21 dieną mašina 
pradėta jau statyti. Pradžioje 
prie jos dirbo 7 asmens, o da 
bar stato 3 mechanikai, 
bas vyksta labai intensyvia", 
nes šeštadienį ir sekmadienį 
mechanikai dirbo nuo 8 va), ry 
to iki 11 vai. nakties. Bet maši 
nos statymo darbas dar užtruks 
bent iki pusės sekančios sav^i 
tės.

Mašiną atvežus, visas mūsų 
patalpas jos dalimis užkropė ir 
suvaržė mūsų darbą, todėl se 
kanią savaitę „Nepriklausoma 
Lietuva“ neišeis. Labai atsipra 
Some, kad anksčiau skaitytojų 
neįspėjome, nes tai iš viso ne 
numatytas įvykis.

Dabar vyksta NL Meno lo»e 
rijos biletų platinimas. Dauge 
lis, kas biletus jau gavo, jau at 
siuntė ir skirtą už 3 biletus do 
lerį. Labai nuoširdžiai dėk -ja 
me. Malonu konstatuoti, kad 
daugelis tautiečių ne tiktai pri 
siunčia už loterijos biletus pini 
gus, bet dar atsiunčia n adresų, 
pagal 
biletų ir pakviesti „Nepriklau 
somą 
už tai

Meno Loterijos užbaigimas 
paskirtas gruodžio 1 dieną, šeš 
tadienį, Aušros Vartų salėje. 
Salė jau pažadėta, o tam vaka 
rui kviestojo, neseniai iš Lietu 
vos atvykusioje geologijos in’i 
nieriaus Juozo Miklovo atvyk 
ti tai dienai į Montreal; ir čia 
padaryti pranešimą, sutikimas 
gautas. Tikmasi, kad šis vaka 
ras bus ir įdomus ir naudingas

Montrealio Spaudos balius 
ateinančiais metais pasiirtas va 
sario 16 dienai, Slovaku sal/je. 
Nepaprastai sunku buvo gauti 
salė — vasario 16-ji buvo vie 
mntelė laisva diena, nes salė vi 
siems jau metams išnuomota. 
• NL Bendrovės direktor ų 
posėdis šaukiamas šį penktadie 
nį, rūgs. 28 d., 8 vai. vakaro 
NL redakcijoje.

Dai

kuriuos galima pasiųsti

Lietuvą“ prenumeruoti, 
esame dėkingi.

LIETUVIŠKOSIOS MOKYK 
LOS JAU PRADEDA 

DARBĄ
Šeštadieninės mokyklos prade 
da darbą šį šeštadienį 9 valan 

dą ryto.
Aušros Vartų ir Dr. V. Ku 

dirkos vardo mokyklos darbą 
pradeda šį šeštadienį, rugsėjo 
29 dieną 9 vai. ryto tose pačio 
se patalpose: Aušros Vartų — ■ 
Cote St. Pau, 5525 Angers 
Street, prie kurios kampo su 
stoja Chulrch gatve kursuojąs 
autobusas, ir Dr. V. Kudirkos 
— Rosemounte, 3125 Dandu 
rand, kampas 8 Avenue. Visi 
tėvai lietuviai kviečiami būtina, 
savo vaikučius į mokyklą šiųs 
ti. Vaikams, kurie nemoka kai 
bėti lietuviškai, prie mokyki--s 
veikia paruošiamasis skyriua. 
Visi jauskime pareigą savo vai 
kučius siųsti į lietuviškas m > 
kyklas.
Augštesnieji lietuviškieji kursai 
mokslo metus taip pat pradeda 
šį šeštadienį, rugsėjo 29 dieną, 
10 valandą ryto mokykloje, ku 
ri yra Demarchais ir Lorandeau 
gatvių kampe, netoli nuo Auš 
ros Vartų bažnyčios, toje pa 
čioje mokykloje, kurioje ir per 
nai tie kursai veikė Wai baigų 
šieji šeštadienines mokyklas 
kviečiami Kursus lankyti. Be 
to, kviečiami į Kursus ir tie 
jtaunuoliai bei jaunuolės, kurie 
nelankė šeštadieninių mokyk 
lų, bet kurie jau yra peraugę 
šeštadieninės mokyklos amžių, 
tačiau nori išmokti lietuviškų 
jų dalykų. Pernai tokių moki 
nių buvo, ir jie labai gerai Kur 
sus pabaigė. Visi tie jaunuoliai 
kviečiami kursus lankyti, o tė 
vai prašomi savo tokius jaunu _> 
liūs paraginti Kursus lankyti.

Veiks ir Seminaras.
Baigusieji Augštesniuosius 

Kursus, kviečiami lankyti Semi 
narą, kuris šiemet susiskirsto j 
3 grupes. Pirmoji grupė tų, ku 
rie Kursus pabaigė šiemet ir 
pernai, pradeda šį šeštadienį 
toje pačioje mokykloje, kui 
veiks ir Kursai, tiktai 12 valan 
dą, ne 10, kaip Kursai Į Semi

DISTR. ESTATE BROKERS 
Pastatas, kuriame buvo mūsų 
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. 

P. Adamonis, RA 2-2472.

ii

pamaldos šv. Kazimiero bažnyčioje.
— 6.15 iškilminga vakarienė Belgų salėje.

Meninėj daly:
Windsoro lietuvių choras, diriguojamas muziko J. Sodaičio, 

Hamiltono tautinių šokių grupė, vadovaujama 
p. G. Breichmanienės.

Lietuviškos spaudos ir tautodailės parodos. 
Pasilinksminmas, geras Orkestras, loterija, bufetas. 

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Komitetas.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

JPirmadienj ir
ketvirtadienį
antradienį ir I
penktadienį
trečiadien| 7—9 p. m.
Šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

2—4; 7-9 p. m

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

i Dr. R. CHARLAND 
78 St Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

Dr.E.Andrukalti8
956 SHERBROOKE E.

TeL: LA 2-7236
MNNNNNNNNNNMMNNNN
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AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
Kardinolas Leger prieš išvyk 

damas ilgam laikui į Romą. į 
Vatikano santarybą, labai nori 
susitikti su savo visos diocezi 
jos parapijiečiais. Tam tikslui 
spalio 2 dieną, 8.15 vai. vaka 
ro, prie šv. Juozapo šventovės 
Montrealyje, tikintieji renkasi 
masinei procesijai į šv. Juozą 
po baziliką. Čia kardinolas lai 
kys šv. mišias ir pasakys pu 
mokslą anglų kalba.

Visi tėvai nuoširdžiai piašo 
mi savo vaikučius atvesti lietu 
viškon mokyklon. Būtų nepap 
rastai gražu, kad visi vaikuč ui 
mūsų kolonijos lankytu lietuvis 
kas mokyklas.

Sekmadienį iškilmingą Su 
mą laikys klebonas Tėvas J. 
Borevičius, S J., dėkodamas 
Visagaliui už didžią kunigystės 
malonę.

Sumos metu pamokslą 4>» 
kys Toronto Prisikėlimo para 
pijos klebonas Tėvas Placidas 
Barius, pranciškonas.

Choristai-ės labai prašom: 
šią savaitę dalyvauti choro re 
peticij ose.

Antroji rinkliava buvo >pa 
tingiems parapijos reikalams 
Pildant Montrealio miesto pot 
varkius turėjome parapijos pa 
talpose įtaisyti gesintuvus ir sa
lėje pavojaus atvejui šviesa? 
Viskas kaštavo $565.

narą taip pat kviečiami ir siu 
dentai, iš kurių numatoma suda 
ryti atskira grupė. Žodžiu, į be 
tuviškąjį švietimą kviečiamas 
įsijungti visas lietuviškasis jeu 
nimas. Visi kur nors ateikime 
ir jeigu kas neaišku, vietoje iš 
siaiškinsime.
<---------- M i 1

Dr. V GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 206
Tel.: UN 6-2065

Tel.: 671-7494. 7—0 v.DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E. 

Suite 901 
UN 1-8933 
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ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Jaunimas ruošia susipažini 
mo šokius spalio 20 d.

Grybų tradicinė parapijos va 
karienė bus spalio 6 d

SKELBIAMAS BAZARAS
Lapkričio 11 d. NMP Sese 

lių rėmėjų būrelis Seselių n? 
muose ruošia didelį ir gausų br. 
žarą. Visus kviečiame savo pi 
rama prisidėti, Tuo įvertinsi-n c 
mūsų Seselių gražų lietuvišku 
ir krikščionišką darbą.

Būrelio Valdyba.
BANKO „LITO“ REIKALAI

Ruduo ir žiema — pats ge
riausias laikas perkelti savo 
morgyčius į „Litą“. Kodėl jų 
neužsisakyti iš anksto? Skani 
binkit telefonu HU 1-2957 Pr. 
Rudinskui. „Litas“ duoda tik. 
pirmus morgyčius iki 60% tur 
to vertės rinkos kaina. Morgi 
čiai atviri iš 7% ir, pagal atski 
rą susitarimą, gali būti perle.?! - 
pardavimo atveju.

Šeštadieninėms mokykloms 
mokykloms pradėjus darbą, 
numatomas pagyvinti jaunų 
taupytojų verbavimas į,,Litą“. 
Tam reikalui prašoma tėvų ir 
mokytojų pagalbos.

Rosemounto skyriuje per pir 
mas tris šio mėnesio savaites 
gauta $15,797.00, išmokėta $ 
4,238.00 ir gauta pareiškimu 
paskoloms $20,500.00.

AUŠROS VARTŲ 
KLEBONO

T. J ono Borevičiaus 25 m._ „ “ • ju
bilėjus šį šeštadienį pradeda 
mas punktualiai 7 vai. vakaro. 
Kadangi žmonių bus daug, per 
400, tai visi kviečiami atvykt 
punktualiai. Į iškilmę atvyksta 
svečių iš kitų vietų. Pakviesti 
Lietuvos konsulas, PLB V-bos 
Pirmininkas ir kt.
• Susižiedavo Genė Meišraitė 
su Antanu Kavaliūnu, kuris yra 
jūrininkas, kapitonas.

Suaukota praeitą sekmadie 
nį bažnyčios rinkliavoje $176. 
50.

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

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

a «NesaafWMiNW*eaMiMMMMweMaM
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J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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 „LITĄ S“

I Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
Įduodamos 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.

PRASIDEDA PARENGIMŲ 
SEZONAS.

Spalio 20 d. Prisikėlimo salė 
je SLA
„Vytis“ ruošta trad cinį bend 
rą balių. Programoje bus Dan 
Kuraičio 
prieš porą mėnesių lankėsi Lie 
tuvoje ir filmavo Vilnių, pager 
sėjusių Amerikoje p-lių Joku 
baityčių baletas, kurios jau k& 
lis kartus šoko prieš televizijos 
kameras ir Toronto tautinių šo 
kių grupė „Gnitaras“.

Reikia tikėtis, kad šis bend 
ras parengimas, kaip ir anka 
tyvesnieji SLA ir „Vyčio“ i>a 
liai bus sėkmingi. J. b. 
TORONTO LIETUVIŠKOS 

MOKYKLOS 
PERSITVARKO

Labai padaugėjus mokinių 
skaičiui, pritrūksta mokytojų, 
todėl Toronto lietuviai steigia 
Mokytojų kursus. Ryšium su 
kursų steigimu, ligšiolinis šešta 
dieninės mokyklos vedėjas Jo 
nas Gustainis pereina vesti mo 
kytojų kursus, o šeštadieninę 
mokyklą pasiėmė vesti Jonas 
Andriulis.
• Biletai į kun. P. Gaidos 25 
metų kunigystės jubilėjaus v u 
karienę gaunami prie par. vei 
kiančiame kioske, apačioje, pne 
salės. Vakarienė bus lapkričio 
18 d.

236 kuopa ir S. K.

pranešimas, kuria

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGELIKAMS 

liuteronams pamaldos įvyks rug 
sėjo 30 d. 1 vai. p. p. Išganyto 
jo Bažnyčioje, Bloor St. ir Ii 
dian Rd., gatvių sankryžoje. 
Pamaldas laikys vikaras Algi 
mantas Žilinskas iš Čikagos, 
Maloniai kviečiame kuo gau 
siausiai dalyvauti pamaldos*..

Taryba.
PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Choras, pradėdamas ruorti 

naują sezono repertuarą, dar 
jieško naujų choristų. Ypač rei 
kia vyrų balsų.

Vaikų choras bažnyčioje per 
10 vai. mišias pradeda gieool* 
sekmadienį. Nauji choristai pr» 
imami nuo 8 metų amžiaus.

Biblioteka pradės veikti ir 
bus atidaryta kas sekmadien 
po 10 ir 11 vai. mišių.

Mišios parapijos salėje bue 
įprastu laiku — 11.30 vai. ryio. 
Prieš mišias salėje prašome su 
silaikyti nuo rūkymo.

Katachetinės pamokos neką 
talikiškas mokyklas ir gmnazi 
jas lankančam jaunimui prade 
damos sekmadienį po 10 va!. 
Mišių. t

Kalėdojimas šią savaitę prie 
miesčiuose ir nuo Toronto io 
liau esančiose vietovėse: Stay 
nėr, Streetsville, Cooksville, 
Erindale, Port Credit, Long 
Branch ir New Toronto. Be t.i, 
Toronto mieste šiose gatvėse. 
Jane St.. Armandale St., W i 
lard Avė. ir Willard Gdns.

Raginame mokyklinio am 
žiaus vaikučų tėvelius užregis 
truoti savo jaunimą į šcštadie 
ninę mokyklą ir rūpintis, kad 
jis ją uoliai lankytų. Neužmirš 
kime savo pareigos! Mes esą 
me lietuviai.

KLK Moterų dr-jos, Prisikė 
limo par. skyriaus narių susirin 
kimas bus sekm., rugsėjo 30 d., 
po paskutinių mišių muzikos stu 
dijoje.
• Galima gauti darbo: 1) Re. 
kia 2 dažytojų: G. Ward Brunn 
Ltd., 2431 Weston Rd.; 2) Rei 
kia kelių siuvėjų, mokančių 
„single needle“ ir „surging ’ 
siuvimą: Toronto Petticoat 
Co., 2466 Dundas St. W.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Toronte įvyks spalio 21 d. 

Minėjimą ruošia KIB Toronto 
apylinkės valdyba. Paskaita ' 
skaitys dr. Jonas Grinius, s 
čias iš Vokietijos. Meninę prj 
gramą užpildys jaunimas, imda

DĖMESIO, STUDENTAI!
Visi Montrealio lietuviai sta 

dentai yra kviečiami Į pirmą 
1962-3 mokslo melų susirinki 
mą, kuris įvyks šį penktadieny 
rugsėjo 28 d„ 8.30 vai., pas pi
nus Šemogus (7491 LaSalle 
Blvd.).

Programqje numatyta nau 
jos valdybos rinkimai, įdomi 
paskaita ir pasilinksminimas.

Valdyba.
SVEČIAI IŠ FLORIDOS
Jonas ir Viktorija Marozai 

porą mėnesių praleido kelionė 
j e atostogas, aplanke savo bi 
čiulius Montrealyje, vėliau 
Amerikoje — New Yorke ir 
Bostone, savo mašina apvažmė 
jo gražiąsias vietoves. Po ilgoj 
kelionės jie jau sugrįžo į Flori 
dą.
• Marytei Lipkutei rugsėjo 16 
d. pp. Centuriu namuose buvo 
suruošta priešvestuvinė staigme 
na. Nuotaka gavo daug gražių 
dovanų ir linkėjimų. Staigme 
ną suruošė pp. Kalpokienė ir 
Lipkienė.

ma8 medžiagą iš Maironio raš
SKLYPAI PRIE EŽERO

Parduodami sklypai, 4 mylios i 
vakarus nuo St. Agathe.

Gražus miškas, natūralus ežeras.
Teirautis MU 1-6406.

ty.

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

West Chef f ord, Que.

TAISAU IR DAŽAU

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

1.6. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

REIKALINGAS 
L1NOTIPO RINKĖJAS

NL išplečiant ledyklos dar 
bą, reikaingas linotiuo rinkėja*. 
Interesuoti prašomi kreiptis 
Neprikl. Lietuvos adresu: 7722 
George St., LaSalle, P. Q., 
tel. tel. DO 6-6220.

ANTANAS GRAŽYS 
atstovauja vieną iš didžiausių 
ir žinomiausių aliejaus (kuruD 
ir apšildymo įrengimų kon' 
n jai. Ypatingai žemos kainos 
(Surnace) pečių išvalymui ir 
patarnavimui, o tam tikrais at 
vėjais galimi ir kiti susitarimai. 
Palankiausios kainos ir mokiji 
mo sąlygos už alyvą ir apšildy 
mo įrengimus. Sąžiningas ii 
greitas patarnavimas. Sulntere 
suoti prašomi skambinti telefo 
nu: 739-9328.

EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ir t. L 

Paslaptys išlaikomos. 
Nepraleiskite progos v 

kreipkitės tel. VI 9-6654,
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