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MASINU FONDO VAJUS
Kai „Nepriklausomai Lietu 

vai“ didžioji mašina jau pastato 
ma, labai svarbu ir malonu 
skelbti tokius inašus kai šis.
Dr. Balys Matulionis,

Wallum Lake, USA 100.30
Siųsdamas, Dr. B. Matulio 

nis rašo; NL statybos talkoje 
dalyvauti negabu, tat siunčiu 
100 dolerių.

Ačiū nuoširdžiausiai.

Mašinų fonde buvo 10.191.00 
MF gauta ................. 100 00
Fonde dabar yra . .10,291.00 
Fondui užplanuota 15,000.00
MF dar trūksta .... 4,709.C^

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „hteprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

Pradėtas Indijos-Kinijos karas
VATIKANE VYKSTA 21 KATALIKŲ IR 2 VATIKANO 

VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS.
Bręsta nauja Berlyno krizė, kurios JAV bando išvengti, 

bet Vokietija nesiduoda suvedžiojama.
Ciano pistoletas — sovietinis išradimas.

NEHRU spalio 10 dieną davė 
įsakymą išmušti Kinijos komu 
nistus iš šių užimtųjų ties H | 
malajais bei Tibetu pasienio 
čių. Tokiu būd.u

PRASIDĖJO INDIJOS 
KARAS SU KINIJOS 

KOMUNISTAIS
Pranešimai sako: Kinijos ka 

riui numetus bombą j Indijos 
pasienio sargybą, ši pradėjo 
šaudyti, ir abiejose pusėse jau 
yra užmuštų ir sužeistu. Kauty 
nės tęsiamos.

Kai Indijos karo minister’s 
Krišna Menon savo metu pasi 
sakė, jog komunistų įsiverži 
mas į Pabaltijo valstybes ir jų 
okupacija yra tvaikoje, tai da 
bar Indijai yra įrodymas, ko 
kia ta tvarka yra, kad Indija 
dabar pati užpulta Kinijos ko 
munistų. . .

Kuo ši kova pasibaigs, pa 
matysime. Bet Indijai pamoka 
gera, nors ir labai apgailėtina.

POPIEŽIUS JONAS XXIII
ATIDARĖ VISUOTINJ 

BAŽNYČIOS 
SUVAŽIAVIMĄ

spalio 11d. nepaprastai didelė 
mis apeigomis, su procesija ap 
l’nk Bazilikos aikštę ir iškilmin 
gomis pamaldomis, kurios bu 
vo labai sudėtingos, nes jose 
dalyvavo katalikų bažnyčios pa 
daliniai. Be ko
artą

ŠV. PETRO 
BAZILIKOJE
JO BAŽNYTINE SLAVŲ 

KALBA:
„Hospodi pomilui“ ir perpildy 
toji bazilika išvydo rytų apei 
gų augštus dvasininkus žėgno 
janties įžambiai dedamu kry 
žlaus ženklu, o Popiežių, slaviš 
ku būdu bučiuojant evangelija. 
MASKVA pranešė, kad ji siu>, 
čia du savo stebėtojus i Vatik'i 
no suvažiavima ir kad

IŠ LIETUVOS 
SIUNČIAMAS

KUN. STANKEVIČIUS,
Kauno vyskupijos valdytojas. 

", ENKIJOS kardinolas Wiszy 
nski atvyko su 12 vyskupų. Bet 
vakuoja tuščios vietos baziliko 
je Vengrijos kardinolo Minds 
zenty, kuris yra prisiglaudęs J 
AV atstovybėje ir Kubos kar 
dinolo Arteaga, kuris prisiglau 
dęs Argentinos atstovybėje.

BERLYNO klausimas, kaip 
gyjanti žaizda, vėl iškyla.

AMERIKA BANDĖ
NAUJĄ ĖJIMĄ:

pasiūlė Adenaueriui sudaryti 
specialius dalinius, skirtus Ber

KAS NAUJA KANADOJE

sri

kita, gal pirmą

IR POVILO 
SUSKAMBĘ

ne

lyno apsaugai tuo atveju, jeigu 
kiltų susidūrmas. Bet Adeinau 
ers pasirodė reikalą gerai su 
prantąs ir atsakė: tai gali su 
kelti sovietų nepasitenkinimą. 
Bet svarbiausia, ką Adenaueris 
labai rimtai pareiškė, kad

ATLANTO SĄJUNGĄ ATSA 
KINGĄ UŽ BERLYNO 

SAUGUMĄ.
Adenaueris JAV siūlyme su 

prato nusiėmimą atsakomybės 
už Berlyną.

Tuo tarpu, kylant Berlyno 
krizei, JAV pareiškė, kad

AMERIKA PASILIKS BER 
LYNE LIGTOL, KOL RYTI 

NĖ DALIS GAUS APSI 
SPRENDIMO TEISĘ.

Pareiškimas visai rimtas ir 
svarbus. Bet klausimas, kodėl 
Kennedy vis dėlto bando atsi 
komybę už Berlyno saugumą 
palikti vienai Vokietijai?

Savotišką

SENSACIJĄ SUKĖLĖ 
SOVIETŲ ŠNIPAI.

Vikietijos Karlsrul e mies'u 
dabar vyksta piktadaiybės by 
la, kuri meta naujos šviesos j 
sovietuos piktadarybes. Ameri 
konai išrado pistoletą kuriuo K 
goniams duoda skiepus, vieton 
švirkšto. Tą metodą Chruščio 
vo žvalgyba pritaikė žmogžu 
dystėms, kurias vykdo Rusijos 
šnipai.

Šioje byloje paaiškėjo, jog 
Miunchene nužudytas dr. Ro 
biet ir ten gi ukrainiečių lydė 
ris Bandera buvo ciano pistole 
tu nužudyti Rusijos šnipo Bob 
dan Stasinskio, kuris šnipų ir 
diversantų mokyklą išėjo Kije 
ve. Kai šnipts vedė vokietaitę, 
neteko pasitikėjimo, jam grėsė 
mirtis, ir jis paoėgo į Vakarus 
ir pasidavė te.singumui. Byla 
vyksta, bet gana ir to, kas jau 
žinoma. Ir Chruščiovo valdžia, 
kaip ir Stalino, vykdo žmogžu 
dystes.

— Pagautas rusų žvalgams 
duodant slaptas žinias Angli 
jos admiraliteto 
William Vassall.

— Prancūzijos 
valdžiai aareiškė 
mą. Pompidou 
bet de Gaulle paleidi parlamen 
tą ir vykdo referendumą pre'’: 
dento rinkimų klausimu.

— Fidel Castro buvo suL’ięs 
už 60 mil. dol. paleisti sukiŪ 
mo dalyvius, bet kažkodėl vėl 
sumanė dar neatiduoti.

— Uganda nauja Afrikos ne 
priklausoma valstybė, liekanti 
DB bendruomeneje.

— Pagauti du sovietų JTG 
tarnyboje dirbę šnipai imant iŠ 
amerikiečio slaptas žinias.

tarnautojas

parlamentas 
nepasitikėji 

atsistatydino,

Veikliam bendruomenininkui,
KLB Londono Apylinkės Pirmininkui,

JONUI BUTKUI SU ŠEIMA,
mirus jų motinai - uošvei, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdyba.

KLB Londono Apylinkės Valdybos Pirmininką
JONĄ BUTKŲ IR JO ŠEIMĄ 

liūdesio valandoje, jų motinai - uošvei mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

J. ir Stp. Kęsgailos.

PASAULINĖ PARODA 1967 
METAIS BUS KANADOJE

Vis daugiau aiškėja, 
Montrealio 
iniciatyva 
pramonės 
Montrealyjt 
išvykęs į P;

kad 
mero J. Drapeau 

sekančią pasaulinę 
parodą

e, aiškėja. Drapeau 
’aryžių jau gavo pr 

tarimą komiteto, kuris parodas 
skiria. Tat Kanados valstybe 
100 metų sukaktuvėms Mont 
realis turės pasaulinę parodą, 
kuriai pradeda ruoštis ir spėlio 
ja parodos vietą.

DIEFENBAKERIO VYRIAU 
SYBĖ GAVO 

PASITIKĖJIMĄ
Po sosto kalbos, atidarius fe 

deralinj parlamentą, diskusijų 
pasekmėje Liberalai ir Derco 
kratai įnešė nepasitikėjimo Kon 
servatorfų vyriausybe klausi 
mą. Tačiau balsavinąai paroae, 
kad su Konservatoriais balsuo 
>a ir Sockredito partija, todėl 
nepasitikėjimo siūlytojai sur'r. 
ko 118 balsų, o vyriausybė — • 
140 balsų. Jeigu taip bus ir to 
liau, tai Diefenbakerio vyriau 

’bė galės dirbti visą savo 
denciją.

— Sudburio darbininkų 
jungų vadovybes rinkimai 
skirti spalio 24 d.

suruošti

ka

si 
pa

KANADOS LENKŲ 
KONGRESAS,

spalio pirmomis dienomis 
kęs Winnipege, pasisakė už Ka 
nadoje gyvenančių etninių gru 
pių bendradarbiavimą, už vaka 
rinės Lenkijos ribas palei Ode 
rio - Neises liniją, bet visiškai 
nutylėjo apie rytines ribas, ko 
riose kaikuriems lenkams vis 
dar rūpi Vilniaus ir L vivo sri 
tys. Rytinių ribų nutylėjimą jra 
Įima laikyti geresniu ženklu, 
naudingu kongreso priimtam 
etninių grlpių sugyvenimui.

KANADOJE SPARČIAI 
AUGA ŠVIETIMAS

Didele sparta augant gyven 
tojų skaičiui ir nepaprastai greit 
plečiantis mokyklų tinklui, p*u 
vincinės valdžios stinga tam ti 
kslui lėšų, todėl siūlo arba pe> 
imti, arba prisidėti prie išlaidų 
federalinį iždą.

— Konstatuojama, kad kapi 
talai grįžta i Kanadą.

— Paskutiniai keli mėnesiai 
parodė, kad Kanadoje statyba 
sparčiai pakilo, pirmi ausia pra 
monės įmonių, po to — gyve 
namų namų.

— Duchoborų nepasidavi 
mas valstybės įstatymams ke 
lia susirūpinimo. Sudaroma 
klausimui ištirti komisija.

įVv

Pasaulio lietuvių sostinėje
NAUJI LIETUVIŠKI 

SUNKUMAI ČIKAGOJE
Paskutiniais laikais Čikaga iš 

gyvena tartum kokį Šoką. Vadi 
namų lietuviškų mokvklų, esan 
čių prie parapijų, tėvai paga 
liau susirūpino savo vaikų lietu 
viškumo išlaikymu. Pasirodė 
kad vienuolės lietuvių vaikams 
draudžia lietuviškai kalbėti ir 
pertraukų metu. Tėvai dėl to pa 
darė viešą pareiškimą. Žiūrėsi 
me, kas iš to išeis.

LIETUVIŲ OPERA 
NETEKO VIETOS

Lietuvių opera buvo prisi 
glaudusi patalpose prie mokyk 
los. Dabar tos patalpos operai 
atsakytos. Tokiu būdu lietuviu 
opera neturi darbui vietos. Lai 
kinai jos darbas sustoja, ko! 
bus surastos patalpos, o tai nė 
ra lengva.

Kyla klausimas, kodėl taip 
padaryta? Spėjama, kad savo 
vyriausybės įsakymu.

MONTREALIS
PANKO „LITO" REIKALAI

Kanados Minisleris 
Pirmininkas

John Dieienbaker sveikina vi 
sas Kanados Kredito Unija.-' 
metinės kredito unijos dienos 
proga, kuri įvyksta spalio 18 
d.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KULTŪROS KONGRESO PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

DARBAI
Rugsėjo 9 ir 30 dienomis ko 

miteto posėdžiuose aptarta be 
kitų žemiau išvardinti reikalai:

1. Kanadiečių pageidavimą, 
kongresą pradėti šeštadienį, ne 
galima patenkinti, nes per dvi 
dienas neįmanoma pravesti nu 
matytą dienotvarkę.

2. Padėtis sekcijose:
a) Lit. Švietimo sekcijoj atsk. 

ros paskaitos apie priešmo 
kyklinio amžiaus vaikų auk 
Įėjimą kongreso metu ne 
bus.
Meno sekcija pasivadino oi 
ganizaciniu meno komitetu 
ir jį sudaro: pirm. V. K Jo 
nynas, nariai T. Valius ir V. 
Vizgirda. Sekcija sudarys 
dailininkų sąrašą, įrašytiems 
bus leista p.arodoje išstdty 
ti po du savo kūrimus. Už 
nuopelnus lietuviškam me 
nui, dailininkams A. Var 
nui ir A. Galdikui, pagarbos 
padėkos ženklan, bus leLla 
parodoje išstatyti n■> 4 kū.i 
nius.
Kad parodoje galėtų daly 

vauti ir dar nežinomi meniniu 
kai, jų kūrinius prieš išstatant 
peržiūrės „Jury“ komisija, ku 
rią sudaro; V. Petravičius, na 
riai J. Pautienius ir P. Kaupa’?. 
Šiuo reikalu komitetas paske; 
bė pranešimą. Vyr. parodos

b)

LIETUVOS DIPLOMATŲ 
ŠEFAS

S. Lozoraitis, Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Pavergtųjų Euro 
pos Tautų Asamblėjos pakvie 
tas, dalyvavo PET delegacijo 
je, kuri sekė Europos Tary; s 
Patariamosios Asamblėjos dai 
bus Strasburge.

Grįždamas iš Strasburgo S. 
Lozoraitis buvo sustojęs Švei 
carijoje pasitarti su Pasiuntiny 
bės patarėju Dr. A. Geručiu. 
Ijounf . sejiuiud sEiXz|y • 

nes Tautas 109 nariu.
— Jamane vyksta perveis 

mininkų koaos su monarchijos 
šalininkais.

tvarkytoju pakviestas J. Pau 
tienius. Šioje parodoje daly 
vaus skaitlingiausias mūsų dai 
lininkų būrys, todėl lietuviai 
mecenatai nuoširdž ;iai prašomi 
išnaudoti šią progą ir nupirkti 

onio Galerijai naujų kuri 
Jų. Tai bus Jūsų dovana bus' 

įklausomai Lieti
c) Istorijos sekcijos, mirus Dr.

J. Matusui, paskaitininku 
pakvietė V. Liulevičių.

3. KK darbų leidinys iki kon 
greso atidarymo negalės pasi 
rodyti, nes paskaitos siunčū 
mos pavėluotai, o kai kurie pa- 
kaltininkai pricipiškai nesutin 
ka, kad jų paskaitos būtų c 
skelbtos prieš kongresą.

4. Simfoninio koncerto pre 
grama numatyta ši: Intermezzo 
rustico — komp. V. Jakubė 
nas; Lietuviškoji rapsodija — 
M. Karlovičius; Dv; ištraukos 
iš Vilniaus siūtos: Senoji Vi. 
niaus pilis, Neris ir Vilnelė — J. 
Kačinskas; Du lietuviški so 
kiai — J. Gaidelis; Chorinė iš 
trauka iš „Pagirėnų“ operos— 
S. Šimkus; Dvi dairos su or 
kestru — V. Jakubėnas. Sol. 1 
Vaznelis. Visą koncertą diri 
guos muz. J. Kačinskas.

5. KK parodų ir paskaitų 
propagandai ir informacijai 
per spaudą numatyta 
viena centiinė sekcija, 
atsakinga.

6. Ūkinių 
jui J. Švedui 
kio komiteto 
— suformuluoti 6 komisijas, bū 
tent:
1. Technikinė komisija. ( Rems 

tracija ir ūko reikalai).
2. Nakvynėms parūpinti.
3. Lėšų telkimo.
4. Leidinių.
5. Biletų platinimo.
6. Pirmosios pagalbos.

7. Kreiptasi į LB vadovus, 
prašant talkos, ypatingai nak 
vynių reikale.

Asmenines paskolas 
kreditingiems asmenims (turiu 
tiems pastovų darbą arba nekil 
nojamą turtą) „Litas“ duoda 
iki $250, be žirantų, o didesnes 
paskolas su vienu ar daugiau ži 
rantų, priklausomai nuo paske 
los dydžio ir finansimo skolie 
lojo ir žirantų pajėgumo. Už 
asmenines paskolas skaitoma 
po 70 Ct. į mėnesį nuo $ 100 
skolos balanso.

Kredito Unijų Dienos 
tradicinis balius ir šok-ų vaka 
ras įvyks ateinantį šeštadienį, 
spalių 20 d., 9 vai. vakare. Au
lines Restaurant, Internationa! 
Aviation Building, 720 Dorcha 
ster St. West. Biletai po $2.50, 
gaunami pas P. Rudinską, te . 
FU 1-2957 ir prie įėjimo.

Ruduo ir žiema — pats ge 
riausias laikas perkelti saV' 
morgyčius į „Litą“ Kodėl jų 
neužsisakyti iš anksto? Skani 
binkit telefonu HU 1-2957 Pr. 
Rudinskui. „Litas“ duoda t i.s. 
pirmus morgyčius iki 60% tur 
to vertės rinkos kaina. Morgi 
čiai atviri iš 7% ir, pagal atski 
rą susitarimą, gali būti perle.?“ 
pardavimo atveju.

DĖMESIO STUDENTAMS
Šių metų Initium semestri 

įvyks penktadienį, spalio 26 d., 
8 vai. A. V. bažnyčios salėje. 
Programoje numatyta: vaišes, 
muzika, fuksų krikštas ir kiti 
įdomumai. Visi 
čiami dalyvauti. E T.

MOKINIŲ TĖVAMS
Yra galimybė gauti nedidelis 

autobusas, kūne šeštadieniais 
galėtų vežioti mūsų vaikus į 
mokyklas. Vaiko iaėmimas iš 
namų ir grąžinimas kaštur ų 
50 centų. Tėvai, kurie gyvena

TORONTO
KLB KRAŠTO VALDYBA,

PLB Valdybos pakviesta, 
spalio 27 dieną atkviestą į ben 
drą posėdį su JAV Lietuvių li
nes valdyba. Suvažiavimas vy 
ksta PLB v-bos iniciatyva.

DAINOS ŠVENTĖ 
TORONTE

Artėjant Toronto lietuvi!' 
choro „Varpas“ dešimlmečim 
spalio 27 dieną ansamblis ren 
giasi sukaktuviniam koncertui.

Toronto „Varpas“ ištisą eilę 
metų skleidžia lietuvių liaudies 
lietuvių ir pasaulinių kompoz. 
torių muziką ir, dėka augšto ir.v. 
ninio lygio, yra populiarus ne 
tik lietuvių, bet ir angliškai kai 
bančios visuomenės tarpe.

Sukaktuviniam koncertui var 
piečiai ruošiasi visų rimtumu ne 
sigailėdami !aisvala:kių net kc 
liom repeticijom savaitėje. T< 
kime, jog spalio 27 d. vakaras 
bus maloni proga torontiški. a.t 
ir atvykusioms svečiams ne tilt 
pasiklausyti lietuviškų dainų 
skambėjimo, bet ir pagerbti su 
kaktuvininką. Tuo pačiu pade 
koti „Varpo“ spiritus movėtu 
— muz. Stasiui Gailevičiui ;r 
visam, su neįkainojamu pa‘i 
šventimu dirbusiam ansambliui.

R. J.

studentai kvie

sudaryt 
kuii bu s

tvarkytoreikalu 
pavesta iki sekau 
posėdžio sudaryti

Kongreso metu, J. Centro p-; 
talpose veiks uŽKandinė

8. Numatyta pakviesti „Voi 
ce of America“ atstovus užre 
korduoti kongreso eigą, be to 
pageidaujama gauti dar 4—6 
aparatus, kurie užrekorduotų 
sekcijų darbo eigą.

9. Nutarta sudaryti „Rezol i 
cijų Komisija“ iš 3 narių. Tas 
branduolys kongreso metu bus 
padidintas iki 7—8 žmonių.

10. Kvietimus į kongresą 'r 
biletų platinimą nutarta prade 
ti galimai greičiau, pasinaudo 
jant jau esamų organizacijų 
tinklu.

11. Komiteto pirmininkas P. 
Gaučys numato turėti pasika' 
bejimą su spaudos atstovais, ki 
riame pakartotinai primins, kad 
politinio šališkumo orimetirr.-’s 
via nepagrįstas ir šališkas. 
Rosemounte ar rytuose, gali 
skambinti L. Giriniui, CL 
4-1438.

AUŠROS VARTŲ KLEBO 
NO T. J. BOREVIČIAUS SJ. 
sidabrinių sukaktuvių aprašy 
me, dėl korektūrinio neapsižiu 
rėjimo buvo praleista svarbi pa 
tsraipa, būtent;

Montrealio lietuvių šaulių 
liatui, T. J. Borevičiui įteike 
Mindaugo vardo kuopa juhi 
Šaulių ordiną, kurį kuopos va 
dovybės iniciatyva savo Gar 
bės teismo pirmininkui pasky 
rė Šaubų S-gos Centro valdy 
ba. Įteikimo ceromonljas atli 
ko kuopos pirmininkas St. Ba 
rauskas ir sekretorius J. Šiau 
čiulis, įteikę ordiną ii jį paly 
dinčius raštus.

Po to Jubiliatas, T. J. Borevi 
čius, visiems iškilmes daly 
viams, suruošusjems iškilmin 
gas sidabrines kunigystės su 
kaktuves, nuoširdžiai padėko 
j°-

Už šį praleidimą atsiprašo 
me.

DLK VYTAUTO
KLUBO ŽINIOS

Šėrininkų pirmasis po vasa 
ros atostogų susirinkimas bus 
spalio 21 d. 2 vai. po pietų ii 
pirmoji šio rudens vakarienė 
spalio 27 d. 7 vai. vakaro Klu 
bo svetainėje.

Pirkimas žemės sklypo eina 
prie pabaigos, vyks1?, baigia 
mieji suderinimai kainos, kurį 
reikalą Klubo vadovybė paskn 
tiniame posėdyje pavedė pirm 
J. Džiaugiui, ir agentui Pr. Pu 
dinskui.

• • • A neliūnui Stasiui, sulaukti 
šiam 50 metų amžiaus, vaikai 
giminės ir geri bičiuliai pp. Lin 
konų namuose suruošė gražias 
sukaktuves, įteikė dovanų r p > 
linkėjo ilgiausių metų.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą I For liberation of Lithuania!
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Ruoškimės dideliems žygiams
NES MAŽAIS NEJMANOMA LAIMĖTI

„Nepriklausomos Lietuvoj’ 
redakcija iš įvairių šaltinių gau 
na žinių, kurios šauk.asi d.d-' 
lio mūsų susirūpinimo. Vienau. i 
siskai naikinamas kolonizmas 
tuo tiktai stiprina modernųjį 
kolonizmą, kurį vykdo sovieti 
nė diktatūra, vis labjau išsiplc 
č’anti ryšium ..u primityviųjų 
tautų išsilaisvinmu iš Vakarų 
valstybių kolonizmo ir didele 
dalimi patenkančių į soviet’ni 
kolonizmą. Dėl to tarptautine 
būsena nuolatos tampa pavojui 
gesnė. Greit gali pasidaryti 
taip, kad ir Jungtinėse Tautose 
Vakarai praras daugumą. . .

Vakarai, neišskiriant ir 
čiausio stuburo*' vyių, kaip Ade 
naueris ir de Gaulle, visi pama 
zu pradeda kapituliuoti prie” 
veržliąją ir nuolat ofenzyvoje 
esančią sovietiją. Kit; gi, kaip 
Anglija, kuri visada pirmoji pa 
siduoda spaudimui ir dabar 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pradėjusios su Rusija bendra 
darb’avimą ir nuėjusios į nuo 
laidas, nors tuo tarpu ir yra pa 
grindiniai atsparos punktai, pa 
remti tikra fizine jėga, bet ir 
iie, sovietijos spaudžie mi, frau 
kias' nuo bet kokio įimto p~.s» 
priešinimo.

Iš Kanados sostines, Otta 
wos, mus pasiekė žinios, kad 
Kanados min. pirmininko J. 
Diefenbakerio iniciatyva Jung 
tinių Tautų dabartinėje pilnaty 
jc iškelti Sovietų Rusijos kolo 
nizmą, jį pasmerkti ir pareika 
lauti Pabaltijo valstybėms grą 
žinti laisvę ir nepriklausomy 
bę, nesusilaukia didžiųjų Vaką 
rų paramos. Sekant pasaulinė': 
politikos raidą, nesunku tai bu 
vo numatyti ir negavus tiksle? 
nių žinių. Tai būsena darosi ke 
lianti didelį susirūpinimą.

Nuolat darosi aiškiau, kad 
mažomis priemonėmis nieko 
gera atsiekti nebus galima. Rei 
kia imtis didelių priemonių, kn 
rios įgautų visos žmonijos aulo 
ritėto galią. Šia prasme visiem? 
tautiečiams reikia priminti Ka

nados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos rugsč,o 16 die 
ną priimtoji tuo reikaLi rėžom: 
cija, kurią rekomenduoja vyk 
dyti Antrajam Pasaulio Lietu 
vių Seimui, įvyksimam 19'. 3 
metais. Ji skamba šitaip:

„Sukelti didžiulį visų konb 
nentų plotu ir žemės rt tūlio tau 
tų mastu sąjūdį už Lietuvos 't, 
bendradarbiavimo galirryb., 
Latvijos ir Estijos laisvę ir ne 
priklausomybę, tuo pačiu pla 
Čiausiai išpopuliarinti sietuvos 
vardą, sukelti galima, didžiau 
sį pasipriešinimą Sovietų Rusi 
jos okupacijai ir koli'u..alizr rai 
ir iškelti maksimaliai stipriausi 
pavergtiesiems laisvėj reikale 
vimą, — Kanados Lietuvių B- 
nės penktosios Krašte Tarybos 
pirmoji sesija, įvykusi 1962 m. 
rugsėjo 15 ir 16 dienomis Ot 
tawoje, siūlo Pasaulio Lieti 
vių Bendruomenės Valdybai 
Antrojo Pasaulio Lietuvių Sci 
mo dienotvarkėn įtrai'Lti kia i 
simą papuošti peticiją, kuriai pa 
rašai būtų renkami visuose kon 
tinentuose ir juos surinkus, bti 
tų įtekta Jungtinių Tautu orgą 
nizacijai.“

Kai laisvasis pasauks eina į 
pasyvumą ir tuo pačiu dar da” 
giau kyla sovietuos propagan 
da, apstulbinanti daugelį tau 
tų, tiktai dideliu ma^u veik' 
mas gali atkreipti dėmesį į so 
vietinį imperializmą ii kolom? 
mą.

Lietuviai pajėgūs t.i padary 
ti, nes gyvena visuose kontinen 
tuose, o ypač bendradarbiauda 
mi su latviais ir estais, ne:: 
jiems lygiai brangi laisvė.

Kai virš laisves niaukiasi dan 
gus ir temdo laisvojo pašau'.o 
žvilgsnį, blaiviąją mintį ir slo 
pina sąžinę, — tiktai dideliu 
žygiu galėsime atkreipti dėme 
sį i smurtą ir pavergimą ir su 
kelsime laisvei pritariančios 
žmonijos pasipriešinimą, paver 
gimui ir kolonizmui. Ruoški 
mės dideliam žygiui.

J. Kardelis.

„Nepriklausomos Lietuvos“ lietuviškosios snaudos židi 

nio sutiprinimui ir suformavimui 1 pajėgią dirbti visokius spau 
dos darbus leidyklą, lietuviai dailininkai yra suaukoję augš 
tos vertės meno kūrinių. Spaudos Bendrovė „Nepriklausomu 
Lietuva“ šiuos visus darbus leidžia loterijos būdu, tai ir yra 
Meno Kūrinių Loterija.

Daugelis dailininkų jau atsiuntė savo kūrinius - paveiks 
us, skulptūras, mozaikos kūrinius, o dailininke A. Paruošai 
ienė prie savo tapybos kūrinio pridėjo dar specialiai išaugtą 
avo Meno Studijoje menišką tautin; drabužį; kitų pažadėti 

1 ariniai dar laukiami.

Dabar gi pranešama, kad Meno Kūrinių Loterijos bile 
tu 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(?).
Šablauskienė Ona — ???
Šepetys Alfonsas — ???
Tamošaitienė Anastazija — Koplytėlė prie tėviškės ir taut, 

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

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

HENRIKAS NAGYS
t. ir t. t. Tuomet vienas kitus 
teisybės besišaukiąs balsas bu

tas tuo klausimu, kuriame bu 
vo siūloma visa eilė k o n k t e

PADĖKOS
Mūsų brangiam broliui, tėvui 

ir seneliui, Lietuvos Neprikišu 
somybės Akto Signataiui, Vii 
niaus Universiteto Rektoriui, 
Akademikui,

I r of. Mykolui Biržiškai 
savo 80-jį gimtadienį, 1962. 
VIII. 24 d. mirus, nuoširdžią 
ir gi.ią padėką reiškiame:

Les Aneles Šv. Kazimieru 
parapijo klebonui kun. J. A. 
Kučir.giui, velionies bičiuliui ir 
dideliam jo gerbėjui, laikm 
šiam iškilmingas gedulingas pa 
mak s ir paskutiniuoju jaut-.., 
atsisveikinimo žodžiu Kalvan 
jos k ipinių mauzolėjaus koply 
čioje velionį pagerbusiam; ku 
nigu A. Valiuškai, suteikusiaic 
velioniui Paskutinio Patepimo 
Šv. Takramentą; kun. J. Vaiš 
niui S. J., pagarbiu pamokslu 
Šv. Kazimiero bažnyčioje ve 
lionj prisiminusiam; taip pat 
gedulingose iškilmingose pa 
maldose dalyvavusiems: kun 
kan. A. Steponavičiui, kun. 
prof. A. Rubšiui ir kun. V. Ši 
liauskui; lietuvių visuomenės 
vardu laidotuvių organizavimo 
ir lėšų joms telkimo naštą pr' 
siėmvs'ems ve'ionies 80-jo gim 
tadienio pagerbimo komitetui: 
pirmininkui - rašytojui J. Gliau

dai, sekr. arch. E. Arbui, inž 
A. Varnui, inž. J. Jodeioi, V. 
Irlikienei, K. Liaud irskui ir 
inž. V. Stančikui; iškilmingam 
Los Angeles lietuvių visuome 
nės atsisveikinimui su velioniu 
vadovavusiam rašytojui J 
Gliaudai ir tame atsisveikini 
mo žodį tarusiems: Lietuvos 
garbės konsului Los Angeles- 
Dr. J. J. Bielskiui — Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu: 
Prof. Dr. A. Alminui — Vi' 
niaus Universiteto mokslo per 
sonalo vardua B. Railai — L 
Rašytojų Dr-jos v-bos vardu; 
R. Dapšiui — Lietuvos skautų 
vardu; Prof. N. V. Podrutskiui 
— Ukrainiečių Kultūros Cent 
ro vardu ir velionies auklėtiniui 
vilniečiui, J. Uždaviniui, jaus 
mingu žodžiu atsisveikinusie 
ms su velioniu visos Los Angc 
les lietuvių visuomenės ir liet . 
vių organizacijų vardu; Inž. V. 
Varnui, tvarkiusiam lietuvių 
skautų budėjimą prie velioniej 
karsto ir visiems budėjusiems 
skautams. Velionies karstą ne 
šusiems: J. Uždaviniui, inž. J. 
Jurkūnui, V. Kazlauskui, V. 
Aieksandriūnui ir B. Railai; 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa 
rapijos choro vedėjui komp.

PRAGIEDRULIAI ir ŠEŠĖLIAI
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

LT
Tęsiant pastabas apie devin 

tąjį Santaros suvažiavimą, no 
rėtųsi paminėti keletą svarbių 
momentų, kurie — labai gali 
mas dalykas — turės įtafos 
mūsų tolimesniam visuomeni 
niam ir kultūriniam gyvenimui. 
Suvažiavimo daiyviai pageida 
vo, kad Metmenų žurnalas bu 
tų dažniau išleidžiamas ir, to 
kiu būdu, turėtų progos reu 
guoti greičiau n efektingiau i 
įvairius mūsų kultūrinio ir 11 
suomeninio gyvenimo reišk 
nius. Tam tikslui nutarta pia 
plėsti redakcinį kolektyvą ir su 
organizuoti atskirose vietovėse 
žurnalo rėmėjų kolektyvus. 
„Metmenys“ aiuo metu mūsų 
jaunosios kartos yra miela’ ska: 
tomi, o žurnalo puslapiuose 
bendradarbiauja visa eilė jau 
nųjų akademikų ir bendrai ii 
beralaus nusiteikimo žmonių 
Kadaise pageidautas dialogas 
tarp įvairių pasaulėžiūrų ir nu 
siteik’mų žmonių šiandien tad 
yra tapęs realybe, tiktai žmoni, s 
kadaise jo piašę, neatrodo, 
kad tuo būtu labai patenkinti. 
Jie dabar jau ima priekaištauti 
kad štai, įvairūs libeialai ner 
pasiglemžti teisę kalbeli ir ver 
tinti įvykius savaip, kad tokie 
žmonės nerodą jokios tolerar 
cijos kitiems (sic!), kad skriau 
džią viešosios tvarkos daboto 
jus — moralistus, ardą liauno 
niją ir t. t. ir t. t. Reiškia, dia 
logas jau vyksta. Tačiau ap 
tai kiek vėliau.

Norėtųs' dar paminėti San 
taros suvažiavimo simposiume 
svarstytus klausimus, nes jie 
taip pat turės netolimoj ateitą 
je iššaukti įvairių reakcijų. Is 
tiesų, visi trys svarstyt’eji klan patys autoriai delei įvairių (tik 
Simai yra kontroversiniai ii i

Br. Budriūnui, varginininkm 
Antonui Skriduliui, solistams 
B. Reivydaitei - Da 'šienei ir 
R. Dabšiui bei visiems choro 
dalyviams giesme velionį paly 
dėjusiems; laidotuvių biuro di 
rektoriui Mary O. Hai> rock už 
velionies pašarvavimą ir laido 
tuvių tvarkymą; vainikais ir ge 
iių puokštėmis veiiomes karstą 
papuošusiems: Lietuvos Diplo 
matinei Tarnybai, Lituanistikos 
Institutui Čikagoje, Viln-aus 
Krašto Lietuvių S-gai, V’lniav.s 
Universiteto prorekte riui Dr. 
D. Krivickui su žmona, Lietu 
vių Skautų Akad. Sąjūdžiui, 
Amerikos Liet. Tarybos Los 
Angeles sk. Los Angeles Lit 'o 
vių Bendruomenei, Amerikos 
Liet. Tautinės S-gos Los Ang-.
les sk., Lietuv. Rašytojų D-jai 
Ukrainiečių Kultūros Centrui, 
Los Angeles Liet. Tautiniams 
Namams, A. ir V. Rozenbla 
tams, E. ir H Tumams, V. u 
V. Pašakarniams; visiems Ja 
lyvavusiems iškilmingame ats. 
sveikinime su velioniu ir ged., 
lingose pamaldose, vis'ems ' e 
lionį į Kalvarijos kapines paly

apie juos spaudoje jau buvo ru 
syta: Kultūros kongresas, tau 
ta ir bendravimas su krašl’.i 
Kultūros kongresas, ruošiamas 
šių metų pabaigoje Čikagos 
mieste, sukėlė jau ir mažytę au 
drelę. Kodėl? Jeigu patikėti 
„Draugo“ komentatoriais, tai 
tiktai todėl, kad liberalai nut . 
rė šį kongresą įšaldyti. Kaip 
gi, iš tiesų, yra? Kongreso tuo 
ša suabejoję asmenys, pirmoj 
eilėj, suabejojo vieno pagrind 
nių kalbėtojų pakvietimu. V i 
s ų lietuvių kultūros kongrese 
atrodo, turėjo ateities kukū:i 
nes veiklos gaires nu s lap i. 
žmogus, kuris puikiai pažįsta 
šio kontinento lietuvių kultūri 
nę veiklą ir jos problemas. Tu< 
tarpu kviestasis atvyko iš Ve 
kietijoj ir vargu ar galės L. 
nors esmingo apie tas prob'e 
mas pasakyti. Negana to, tas. 
asmuo nėra priimtina. 
lietuviams ir dėlei sav.
ir dogmatiškos laikysenos mū 
su kultūros klaus mais. Pastari, 
jam Draugo literatūriniam prie 
de Algis Saulynas (kultūrinės 
polemikos debiutantas?) tačiau 
labai aistringai bando įtikinti 
skaitytojus, kad prieš dr. Joną 
Grinių esą vedamas „kryžiaus 
karas“, kad jam esą norima „uz 
čiaupti burną“ bei jį „moraiu 
kai sunaikinti“ (1962. X. 6).

Apie nepakentimą kitų p< 
žiūrų žmonių n : vienas niek > 
nesakė visą c't šimtmetį, k 
įvairių institucijų pavėsyje bu 
vo teikiami ultimatumai juru 
komisijoms ir rašytojų valdy
boms dėlei „nepriimtinų“ auto 
rių ir jų knygų vertinimo, bru 
tūliai niokojamos knygos ir

vo skubiai ir efektingai nuslo 
pintas tam tikros pasavėžilūr 
nės spaudos ir mašinerijos .r 
NĖ VIENAS garbingųjų mo 
ralistų tada nepakėlė savo 
skaudaus balso! Neprakalbėju 
tada nei p. Algis Saulynas. Jie 
visi buvo stipriųjų pusėje, bu 
vo remiami ir paramsiomi, .. 
pati išniekinta tiesa teparodė 
tolimą kartuvų viziją dėlei ku 
rios neverta pradėti triukšmo, 
nes jos nebuvo paisyta verti 
nant kažkokius tenai „nesą 
vus”. . . O staiga buvo pradėta 
šaukti apie intelektualinį linča 
ir baimės atmosferą, kai vie 
nam jau pernelyg įkyriam mo 
ralistui buvo priminta, kad 
yra toks nerašytas įstatymas 
(galiojąs net ir neklaidingi” 
siems!) apie mirusiųjų asmenų 
niekinimą (ne jų kūrybos, 
kaip tai klaidingai bandoma iš 
aiškinti), kurio reikėtų laikytis 
kultūringoj bendruome„ėj.

Kultūros kongresas ir kita 
prasme, atrodo, neišvengiamai 
J.artoja pirmojo kongreso klai 
das. Negelbėjo nei Kanados 

visiems Bendr. Kult-ros fondo raš 
siaur r ■. ______________________________

č i ų žygių, kad antrasai kultu 
ros kongresas nesekt pirmoje 
liūdnom pėdom. Į šį taštą bu 
vo susilaukta labai daug stere, 
tipiško ir mandagaus atsaky 
mo, bet pačioj kongreso prog
ramoj nė vienas pasiūlymų ne 
buvo įtrauktas. Ne taip jau s_ 
niai „Dirvoje“ V. Mariūna; 
apeliavo į rengėjų getą valią i- 
sveiką nuovoką, nekartoti pir 
mojo kongreso (kur vieno tik 
tai dr. Juozo Girniaus paskui: • 
tebuvo šviesus pragiedrulis 
įvirių pasimetusių sekcijų pa 
šnekesiuose), klaidų, bet ir į 
jo rašinį partiniai žmonės nes? 
teikė net atsakyti viešai. Į to 
kj kultūros kongresą jaunei, 
neturi noro žiūrėti kaip į visu 
lietuvių pastangą — buvo pa 
reikšta Santaros suvaziavi ne. 
Jeigu jis būtu vadinamas ko 
kiu nors specifiniu vienos gru 
pės kongresu, niekas šiandien 
apie jo ruošimą nei žodžio ne 
kalbėtų. Kiekvienai gi upei rei 
kia daryt savus kongresus, bet 
nevalia juos vadinti netikrais 
vardais.

HENRIKAS NAGYS.

Mizara: Antanėli, tu bran 
f us žvirbleli, aš tave norėčiau 
t riglausti prie kudlotos savo 
/.rūtinės ir išbučiuoti. . .

E Sniečkus: Rojau, kas su ta 
Tjim? Valdykis, draugužėli. . . 
t Mizara: Negaliu valdytis, 
rį ntanėli, negal ų. . .
■ Sniečkus: Kas atsitiko, kuJ 
hi taip nieko negali?..
R Mzara: Nu jau pertol nušne 
M ėjai, Antanai. Aš čia norėjau 
■j asidžiaugti, o tu?..
■ Sniečkus: 1 u gi pats pasakei 
R - negali. . .
■ Mizara: Nu tiek to. . . Svar 
U u, kad tu gali. . .
■ Sniečkus: Ką aš galiu?

Mizara: Nu, tu tai labai ga 
M. . . Daug gali. . .
R Sniečkus: Apie ką tu, Rojau, 
ilia kalbi?
B Mizara: Kalbu, kad tu, Anta 
O ai, gerai veiki.
■ Sniečkus: Ką aš veikiu?
" Mizara: Nu tu gi stebuklus 

____  ______  r_____ j___ {(arai! Už tai aš tave ir noriu 
Los Angeles Kalvarijos kap. U>ag'rti- • • ... ...
nių mauzolėjuje greta jo žmo 
noa Bronislavos Žemytės L 
žiškienės, kol jų palaikai galės 
būti perkelti i laisvąjį Vilnių.

Atsiprašydami negalėdan i 
visų čia asmeniškai išvardinti 
ir padėkoti — velionies šeimos 
ir artimųjų vardu nuoširdų i: • 
tuvišką dėkui tariame 

Viktoras Biržiška
Ona Barauskienė su vaikais

ne literatūrinių!) kriterijų ir t.

dėjusiems, Lietuvos i.istituci'ų B 
ir lietuvių organizacijų varnu Įį 
ar asmeniškai mums užuojautą u 
pareiškusiems laišku, žodžiu ar B 
per spaudą ir skaudžią valan į!> 
dą mus moraliai parėjusiems • B 
visiems savo < uka prisidėjo 
siems prie velionio palaidojimo Į (

JUOKDARIAI...
ROJUS MIZARA PAGALIAU PATENKINTAS 

ANTANU SNIEČKUM. . .
grįžo jau prieš du mėnesiu, o 
dar ir dabar niekaip negali su 
stabdyti kinkų drebėjimo... Ku 
jūs, draugužėliai, ir mokate gi 
baimės įvaryti. . .

Sniečkus: Neblogas vyras...
Mizara: Tai gi jūs jį tok’u 

geru padarėte. Jam ir miegant 
kinkos dar dreba. . . Antanėlį 
mieliausias, bravo, bravo! . .

Sniečkus: Nėr ko mus už tai 
girti. Tai draugo Stalino ir dra 
ugo Nikitos išradimas. . .

Mizara: Ale jūs ten mikliai 
dibate, Antanėli. . .

Sniečkus: Mikliai, mikliai. . . 
Toks čia miklumas. Tai mūsų 
metodas. . . metodas iš mėg>n 
tas. . .

Mizara: Žinau, žinau, Anta 
nėli. Pats draugas Nikita Krern 
liuje pasipasakojo. Bet gi, ž' 
nai, kiekvienas mėgin'inas kaš 
tuoja. . . Va, mūsų Kennedis 
daro mėginimus, tai milionai i- 
eina. . . Nu ir jūs darėte mėgi 
nimus, tai ir gi milionus nurašė 
te. . .

Sniečkus: Nu, Rojau, čja by 
krova myčala, a tvoja msiča 
la. . . Ponimaješ?

Mizara: Slušaju, vąše pie 
voschoditelstvo!..

Sniečkus: Nu tai taip. Co 
možna vojevodzie, to ne tebie 
smrodžie! Quod libet jovi, non 
licet bovil . . .

Mizara: Ale tu, Antanėli, 
mokslus gal Maskv »je ėjai, 
kad taip visko moki. . .

Sniečkus: ne tavo reikalas.

Sniečkus: Rojau, kalbėk a,š 
Bn / iau. . . Aš plepėti maža laiko 

fcuriu. . .
Mizara: Nu, jeigu pas tave 

jin dabar misiukė kokia, tai la 
| ai atsiprašau. . .

Sniečkus: Apie kokią mušiu 
kę tu kalbi? Gal tau 
ilindo? Sakyk, Rojau, 
ri?

Mizara: Aš noriu 
sveikinti. ____

Sniečkus: Koks reikalas ta
Marija ir Stasys Žymantai.

* *

Širdingai dėkoju Di. J. Še 
mogui už jo nuoširdų rūpesti 
ligos ir operacijos metu ir kai
tų, patariu visiems, esant reiką 
lui, jo patyrimu pasinaudoti.

Marcelė Stalgienė.

ji nos:n 
ko tu no

tave pa
'■■’ssr

ve verčia?
Mizara: Draugužei:, Anta 

nai! Tui puikiai moki veikti 
Štai, nuvažiavo pas jus man„ 
draugai. Sugrįžo susižavėję ta 
rvbine santvarka. Nuvažiavo 
dipuke, sugrįžo susižavėjusi. 
Dabar, štai, jau tikrai ne grin i 
rius nuvažiavo. Dan Kuraitis— 
didelis mūsų biznierius. Jis su

Rojau. Jūs ten Čikagoje žiūrė 
kite, kad kapitalistas is bail.••’s 
nenumirtų. Jis mums dar bus 
reikalingas.

Mizara: Nu ir nušnekėjai, 
draugas. . .

Sniečkus: Nušnekčiau, kas 
man įsakyta nušnekėti Bud 
zdorov.

Mandrapypkis.
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Toks dabar Lietuvos vaizdas
AR LIETUVOS ŽMONĖS, 
NE VALDININKAI, BET 
EILINIAI ŽMONĖS, AR LA 
BAI JAUČIA LIETUVOS 
OKUPACIJA? AR JIE, GAL 
BENDRAI VERTINA 
GYVENIMO SUNKUMUS?

Pirmiausia norėčiau pabrez 
ti, kad būtų netikslu ir neteisiu, 
ga dabartinę Lietuvos padėti 
■pibūdinti žodžiu okupacija. 

Žodis okupacija skamba p • 
Gal tiksliau būtų va 

dinti bolševikine okupacija. Pa 
galiau nesvarbu, kaip 'aisvaia 
me pasaulyje traktuojama, bet 
pavergtieji prie Baltij vadi 
na tiesiog

BOLŠEVIKINĖ VERGIJA, 
BAUDŽIAVA,

savo forma, metodais ir žiauru 
mu toli pralenkusi viduramžius 
Bolševizmas ne tik savo karinė 
mis gaujomis užėmė, okupavo 
kiaštą, bet masiškai, beatodai 
riškai naikina jos gyventojus. 
Ir ne tik naikina, bet apiple- 
atimdamas visa, ką žr.Onės są 
žiningu darbu buvo Įsigiję. ;• ' 
paprastas okupantas, okupa 
vęs svetimą kraštą uždeda jc’ 
gyventojams kontribuciją ;r 
stengiasi pašalinti tik vadovau 
jančius žmones, tai bolšr • 
mas naikina visus be išimties 
neišskiriant senelių, kūdikių, 1 
ganių.

Kruvinuose bolševizmo nas 
ruošė

JAU ŽUVO MAŽŲ MAŽIAU 
ŠIA PENKTADALIS MŪSŲ 

MAŽOS TAUTOS.
Dalis tautos, daugiausia iš in 

teligentijos taipo, laiku sus, A 
jo pasitraukti į laisvąjį pasauli 
ir išsibarstė pc visas penkias 
dalis.

Tautos kamienas, dauguma 
kuriems likimas lėmė išlikti gy 
viems karo sūkuryje, likę tėvv 
nėję, sulaukė antrojo bolševiki 
nių gaujų antplūdžio. Antiu 
kartą bolševizmas užplūdo ' di 
dus. kaip vakarų demckratijO'
Sa jungininkas, kaip nugalėto 
jas. Skelbėsi išgelbėję^ pašau 
lio kultūrą, civilizaciją ir net 
visa žmoniją. Mūsų pastabūs 
broliai, vėtyti ir mėtyti, kepti 
ir virti, nesuspėjo užmiršti ir 
pažinojo pasaulio išgelbėtojus 
nuo jų pirmojo antplūdžio. Su 
prato, kad tai nieko gera neža 
da. Nujautė. Ir neapsi !ko.

Vakarų sąjungininkų (J. A. 
V. ir Anglijos) politinės ,,is 
minties“ palaiminti, „pasaulio 
civilizacijos išgelbėtojai’’ tęsė, 
prieš karą pradėtus ir neužbai 
tus „gelbėjimo“ darbas Lietu 
v oje.

DAUG ŽUVO,
kankinimo priemonėmis išra

Mielas mūsų tautietis, Algirdas Stulgys, šiemet iš 
Lietuvos patekęs į Vakarus, atsako į „Nepriklausomos 
Lietuvos“ jam patiektus klausimus. Jo atsakymai kon 
densuoti, tikslūs ir vaizdūs. Jie duoda tikrą vaizdą 
būsenos Lietuvoje ir dabartinę Lietuvos žmonių pade 
tį. Jo duodamasis vaizdas sukrečiantis. Algirdo Stul 
gio duodamą vaizdą gali neigti! tiktai pats okupantas 
arba jo pasamdyti tarnai, praradę sąžinę ir bet koki 
žmoniškumą.

dingose, tardymo kamerose, 
tiesiog nuo čekistų kulkos ir ka 
Įėjimuose, dar daugiau ,,išva 
ziavo“ į tolimąją kelionę šiau 
rėn, iš kurios retam lemta su 
grįžti ir pagaliau daug žuvo di 
dvyriškoje kovoje miško brolių 
-partizanų eilėse.

Likusieji gyvi tėvynėje tapo 
burliokiškojo „komunizmo“ ne 
užbaigiamos „statybos“ ver 
gaiš, tikrąja to žodžio prasme 
Jie neteko laisvės artimųjų, 
jie tapo žiauriai apiplėšti: at 
imta žemė, namai ir visa kita 
smulki, sąžiningu darbu, įsigy 
ta nuosavybė. Kad apgyvenę!i 
nūs kolonistus, iš ju buvo atim 
ti geresni butai ir baldai. Amą 
tininkams buvo atimta teisė 
laisvai verstis ir gyventi iš save 
amato. Ir pagaliau, daliai są 
moningos inteligentijos augšto 
jo mokslo baigimo diplomai Ii 
ko be reikšmės arba kitaip i?a 
kant. ne visi inteligentai sutko 
įgytą mokslą, gabumus ir talen 
tą pajungti bolševizmo propo 
gavimui, o kartu, savęs ir savo 
tautos niekinimui ii naikinimui.

Visi pavergtieji neteko ele 
mentariausios pilietinės teisė; 
Jie neteko ir žmogiškosios tei 
sės, nes norima atimti ir protą, 
pakeisti protavimą ir išdresi 
ruoti be sąlygų paklusniais Vcr 
gaiš,

BOLŠEVIZMAS JUOS 
NORI PAVERSTI CIRKO - 

-ŽVĖRYNO DRESIRUO 
TAIS GYVULIAIS.

Išvaryti iš savo nuosavų na 
mų, iškraustyti iš butų ir tapę 
kolonistų kampelninKais, paty~ 
gyvendami rūsiuose ir pastogė 
e ar sugrūsti mažyčiuose kam 

bareliuose, turėjo atstatyti ap 
griautus arba naujai pastatyti 
Rusijos miestus, kaip Staling!:; 
dą, Minską, Leningradą ir dau 
gelį kitų.

Mūsų darbštieji žemdirbiai, 
patys būdami alkani, turi m-vi 
tinti amžiais alkaną Rusiją. Mū 
sų fabrikų gamybos baldais ap 
statyti naujieji Maskvos ir kitų 
miestų viešbučiai, tuo tarpu 
kai pavergtos Lietuvos gyven 
tojas už paprastą rūbams spin 
tą (komplektimų baldų iš viso 
neteko pastebėti) vertės šimto 
rublių, gali įsigyti tik už 50 rub 
liu kyšį.
LIETUVOS MIŠKAI IŠNAl

KINTI RUSIJOS MIESTŲ 
ATSTATYMUI,

O iš Rusijos gaunama, kurui ne 
tinkama, dulkių pavidale ang 
lis įsigyti galima savaitę ar da,i 
giau naktimis eilėje pastovėjus 
Neretai pasitaiko, kad mėnesį 
ai pusantro ir visai ang’ies 
„broliai” neatsiunčia. Miestu.) 
e lietuviai butus gali gauti (di 

dėlė ir reta laimė) eilėje išlaukę 
10 ar 15 metų, tuo tarpu kai »u 
sų kolonistams duodami be ei 
lės. Sukolchozintiems žemciir 
biams iš v;so draudžiama persi 
kelti į didesnius miestus, taria 
mai dėl gyvenamojo plato ste 
kos. Rusų kolonistų tas nelis 
čia.

BOLŠEVIKINĖS 
PROFESINĖS SĄJUNGOS, 

užuot rūpintųsi darbininkų ger 
būvio pakėlimu, nenustoja ragi 
nusios vis daugiau ir daugiau 
dirbti (sovietiškai darbo našu 
mo kėlimas) ir vis „mūsų di 
džiosios, plačiosios tėvynės ga 
lios stiprinimui“, net nepasitei 
raujant, ar esi sotus, apsiien 
gęs, ar turi kur gyventi, prisi 
spyrę nachališkai nori išspaus 
ti paskutines jėgas stiprinimui 
tos galios, kuri tave patį engia 
ir išnaudoja, kuri išžudė tėvą, 
motiną, kuri po turgavietes vai 
kiojo tavo brolį, žuvusį kovoje, 
kuri tave išvarė iš namų ir iš 
plėšė, kuri paniekino tavo tėvų 
kalbą, kuri niekina ir naikina vi 
sa kas tau taip miela ir brango.

Bolševizmas, išmokinęs dai 
bą, paniekinęs žmogų, sunieki 
no gyvenimą ir jo prasmę.

Mieli tautiečiai, mūsų laikraš 
čio skaitytojai,

SURASKITE BOLŠEVIZ 
MUI APIBŪDINTI 

TINKAMESNI VARDĄ.
Tokią bolševikinę vergiją jau 

čia, tokioje gyvena pavergto 
sios Lietuvos eiliniai paprasti 
žmonės, su kuriais kartu 15 me 
tų praleidau. Panašią atestaciią 
bolševizmui duotų ne tik eili 
niai pavergtieji, bet ir valdinio 
kai ir1 inteligentija ir kiekvie 
nas kitas sąmoningas, kuriam 

stu buvo eiti prie Krem 
liaus lovio. Tokių nedaug. Par 
tinių pavergtoje Lietuvoie, 
vos keli procentai Kiti išliko 
žmonėmis.

Augštesnieji valdininkai sa 

vaime suprantama, kaip geria.i 
atlyginami, materialiai žymiai 
geriau stovi, negu eiliniai žmo 
nės, kuriems teko pati sunkioj 
dalia bolševikinio jungo.

Eiliniai žmones šiandien; 
daugiau susipratę lietuviai, g 
ri patriotai ir politiškai aps 
sprendę bei išprusę, negu kad 
nors anksčiau.

Juk

PARTIZANŲ EILĖSE 
KOVOJO IR ŽUVO

ir kunigas ir studentas, sena . 
Ūkininkas ir jaunas gimnazis 
tas, tarnautojai ir darbininke' 
ir pagaliau mūsų šauniosio- 
moterys.

Visi sąmoningi lietuviai neša 
lygiai sunkią vergovės naštą, vi 
si bendro nelemto l'kinio arau 
gai. Eilėse prie krautuvių, prie 
anglių sandėlių, prie biletų ka 
sų, prie gazuoto vandens, vai 
gykloje, autobuse, traukinyje 
ai laukiamajame prie augšto 
načalninko durų stumdosi ir ži 
las profesorius, jaunas studen 
tas, sena mokytoja, jaunas mo 
kinukas, gydytojos, slaugė ir 
t. t. ir t. t.

VISŲ LIETUVIŲ VIENO 
DAI SUNKI DALIA

sąmoningąją lietuviškos visuo 
menės dalį dar labjau sucemen 
tavo, suartino, todėl nenuosta 
bu, kad inžinieriui, gydvtojui p- 

mokytojai nėra per žema ar 
per prasta gimtadieni atšvęsti 
pas sargą ar žemesnį tarnauto 
ją. Daug maloniau i) jaukiau 
pabuvoti lietuviškoje aba 
kaip sakoma, savoje komim, 
joje, kad ir paprastesnėje, ne 
gu iškilmingoje puotoje pas ko 
kį nors ruski ar lietuvišką be! 
ševikėlį.

Bendrai paėmus lietuvių san 
tykiai su kitataučiais, kaip žy 
dais, lenkais >’r kitais vietiniais 
yra laba geri ir draugiški, ik 
žinoma, jei tie kitatoučiai yra 
savi žmonės, ne bolševkai. 
,Manau, kad tuo ir būdu ac«:> 
kęs į gerb. redakcijos klaus1 
mą.

Pabaigoje norėčiau pastebi 
ti, kad

GELEŽINĖS UŽDANGOS 
IŠORĖJE

atsiradau tik dėlto, kad buvai 
nustojęs būti žmogumi ir, savai 
me suprantama, dėl to negale 
jo atsirasti noro savo darbu pri 
sidėti prie „komunizmo stąt' 
bos“, kurios už geležinės už 
dangos neįmanoma išvengti.

Esu įsitikinės, kad „komunų: 
mo statybos“ rūmai sugrius 
anksčiau negu bus užbaigti, ue 
bus sugriauti panašiai kaip Sta 
lino paminklai, o pats bolše* 
mas, visų paniekai, bu5- išme

DR. BALYS MATULIONIS,
suredegavęs vertingą knygą apie Generolą Gydytoją Vladą 
Nagevičių - Nagių ir pats tai knygai parašęs visą skyrių — 
apie Lietuvos Karo muzėjų. Šis jo atvaizdas iš tų laikų1, kai jis 
dirbo karo ligonniėje Kaune. Dabar Dr. B. Matulionis gyvena 
ir dirba valstybinėje Memorial Hospital ligoninėje Wallum 

Lake, Rd. Is., USA.

POSVOTSDU

Veda sktn. inž. J. Bulota.
LEIDŽIAMAS SKAUTŲ-ČIŲ ALBUMAS

Lietuvių Skautų Brolijai pa 
vedus, Jamborės Fondo sky
rius leidžia skautų-čių albumą.

Albumo dydis bus 100 pus 
lapių, kur bus įtalpinta iš sk m 
tų-čių veiklos apie 300 nuotia i 
kų.

Be visuomeninės paramos 
sunku išleisti šį albumą, ypač 
dėl to, kad Lietuvių Skautų 
Brolija neturi lešu.

Paramą labai lengva suteik 
ti užsisakant albumą išanksto. 
Garbės rėmėjo prenumerata 10 
dol. ir prenumerata 5 dol.

Užsiprenumeravusių ir įmo 
kėjusių iš anksto, prenumerato 
rių sąrašas bus jdėtas į alku 

tas patvorin, kaip Stalino lave 
nas.

Nesijaučiu nustojęs, nei ba ’ 
ko, nei dvaro, nei mūro, nei 
karjieros, nei laipsnio, išskyrus 
pačių brangiausių — tėvynės 
ir brolių - sesių lietuvių.

Iki sekančio karto.
Algirdas Stulgys.

P. S. P. A. Stulgys prašomas ai 
siųsti savo dabartinį, arba ku 
rio artimesnio kaimyno adre 
są.

mą.
Albumas bus atspausdintas 

atskirai anglų ii lietuvių kalbo 
mis.

Užsakant, reikia aiŠKiai rašy 
ti kurioje kalboje norite gauti 
albumą.

Albumas bus išelstas šių 
metų pabaigoje.

Albumą galima užsisakyti 
pas L. S. B. Jamborės Fondo 
įgaliotinius: pas ps. V. Rusą, 
18 Sutherland Ave., Toronte; 
v. s. v. si. G. Karasiejūtę, 37 
Glenlake Avė., Toronto; pas 
G. Kudžmienę, 5001 Bossuet 
Str. Montrealyje; pas psk, B 
Simonaitį, 113 Char'otte St., 
Pot Colborne, Ont., arba pas 
LSB Jamborės Fondo įgalioti 
nį Kanadai, V. Gudelį, 243 H> 
ghbury Ave., London, Ont.

V. Gudelis.
JAUNIMĄ VEŽA
RUSIFIKUOTI

Iš Lietuvos gautonys žirni 
mis liepos 24 d. traukiniu Vi! 
nius — Maskva į Kazakstan j, 
Karagandos sriti, išvežta v'.-1 
250 lietuviu jaunuolių, žerv-' 
ūkio mechanizacijos mokyklos 
moksleivių. Jie ten atliksią 
mybinę praktiką laukuose“.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
35.
Į vasaros galą „Tarybinėje Klaipėdoje“ pasirodė piane 

Šimas, kad partija ir valdžia nori sueiti į glaudesnius santykius 
su visuomene ir ypač su vadovaujančiu jos elementu.

Barvainis ir jaunieji praktikantai suprato, kad tas glau 
ciinimas santykių nieko gera nežada. Tokiais atvejais partija 
ir valdžia reiškiasi, kai kas nors negerai, kai reikia dėl ko nors 
vadinamus intelektualus ir visuomenininkus paspausti.

Teatro patalpose, Teatro gatvė Nr. 2, buvo sukviestas 
mitingas, kuriame privalomai turėjo dalyvauti visi intelektua 
lai — gydytojai, mokytojai, įmonių vedėjai, profsąjungų va 
dovybė ir jų atstovai.

Barvainis su savo padėjėjais buvo nustebinti, kad įeinant 
į teatrą visų buvo tikrinami dokumentai. Vėliau iš savo pa 
žįstamo teatro direktoriaus jis sužinojo, kad prieš tą vakarą 
saugumas apžiūrėjo visas teatro patalpas, patikiino pastoges 
ir pogrindžius. Ir tą dieną po patikrinimų pastatė teatre ir 
aplink jį sargybas ir nieko į teatrą neįleido, nei iš teatro iš 
leido. Pačiam teatro direktoriui reikėjo gauti iš sargybų vii 
šininko leidimas vaikščioti teatre ir iš teatro išeiti bei į ji 
grįžti.

Pasirodė, kad į tą vakarą partija komandiravo vyriaus; 
bosą, Kremliaus patikėtinį, Antaną Sniečkų. Be to, tau „susiar 
tinimo” subuvimai) atvyko ir kažkurie valdžios atstovai, ku 
rių tačiau Barvainis nepažino. Buvo ir generolų, kurie visi, 
be jokių išimčių, buvo rusai, nes Klaipėdoje nė vieno lietuvio 
kario nebuvo. ■* i

Bendrai ,pabėgus keliems žvejams į Vakarus, buvo su 
stiprintas saugumas ir net žvejų laivuose pastoviai budėju 
ginkluotos sargybos. Lietuviais rusai nepasitiki.

Sovietišku būdu ir Klaipėdos teatras, kadangi jame ture 
jo būti eilė augštų okupacijos dignitorių, buvo saugumo poli 
cijos ir reguliariosios milicijos apgultas, stipiiai kontroliuoja 
mas ir izoliuotas nuo viso pasaulio. Jeigu būtų bu\ę įmano 
ma, tai saugumas teatrą būtų aptvėręs neperžengiama tvora, 
savotiška „kinų siena“, bet kadangi tokia siena statyti buvo 
nepatogu, tai pasitenkinta teatro iškrėtimu, jo izoliavimu nuo 
viso pasaulio ir stropiausiu saugojimu. Todėl ir nustatytą po 
pietę, visi teatran ėjusieji ne tiktai turėjo turėti įėjimo kvieti 
mus ir praleidimo korteles (propusk’us), bet ir pasus, kad 

kontrolė galėtų įsitikinti, jog įeinantis tikrai yra tas pats as 
muo, kuris turi leidimą į teatrą įeiti.

Gydytojus, kurie pirmą klrtą dalyvavo tokiame subuvi 
me, tokia baisi kontrolė ne tiktai stebino, bet ir erzino, neina 
Joniai nuteikė.

— Ar įsivaizdavote, kolegos, tokią kontrolę, taki alsai 
gumą? — dalinosi mintimis B-"-vainis su praktikantais. — Ir 
ko čia jie bijo? Tai — bereikalingas atsargumas.

— Netyra sąžinė savo šešėlio bijo. . . — kietai užkirto 
Šilgalis.

— Atsargiau, kolega, nes nežinai, kas čia gali išgirsti, i* 
tada sudie Klaipėda. . .

— Jie visur taip daro, kur tiktai pasirodo žymesni rėži 
mo atstovai, — šaltai dėstė Kalnėnas.

Teatran rinkosi gana gausi kviestųjų publika. Prie įėji 
mo susidarė net eilutė, nes saugumiečių kontrolė buvo be jc 
kių lengvatų. Kas namie užmiršo kvietimą, turėjo grizli na 
mo. Kas neturėjo paso, taip pat namo.

Barvainį ypač labai nemaloniai nuteikė saugumo tikrin 
mas, nes jis skverbėsi ne tiktai ligi visu identifikacijos doku 
mentų, bet net ir j smegenis, nes tikrintojai jį perleido žvilgs 
niu nuo galvos iki kojų, ir tai buvo nemaloniausis momentas. 
Barvainis pasijuto lyg kokio pramuštgalvio vaikėzo padėtyje. 
Tas jį žemino kaip žmogų ir įžeidė.

Įsakomai kviestinių susirinko artipilnis teatras. Ir tai bu 
vo didelis mišinys, labai įvairi publika, pradedant augštarno 
ksliais ir baigiant rusiškuoju primityvu, „poselencais“, atvary
tais tai iš Sibiro, tai iš pavolgio, bendrai — ;š „plačiosios te 
vynės“. Atrodė, kad 40, o gal ir 60% buvo ne lietuviai, dau 
giausia mongoliškos išvaizdos publika. Bet tai buvo vis pare! 
gūnai, užimą atsakingiausias vietas, turį svarbiausias, Mask 
vos patikėtas, pareigas. Tai buvo akis, ausis ir „dubina“ 
Maskvos rankose.

Kalnėnas laikėsi prie Barvainio, kuris atrodė nedrąsus ir 
net bailus. Šilgalis gi tuojau susirado pažįstamų — vyrų ir 
moterų ir vikriai šnekėjosi. Barvainis gi buvo tylus, stebėjo, 
kas dedasi aplinkui, ir prisiklausė, ką šneka kaimynai, pripuo 
lamai pasitaikę aplinkinėse kėdėse.

— Sako, bus Liaudis ir Vazalinskas, kurie atlydėję pa; 
tijos sekretorių Sniečkų, — išgirdo Barvainis kalbant už nuga 
ros.

,— Negali būti, — nuneigė kitas balsas. — Liaud-s, tiesa, 
gali būti. Bet ko čia būti Vazalinskui? Miestas ne jo veiklos 
sritis. Liaudis kaskita. Tai Sniečkaus ne tiktai akis ir ausis, 
bet ir apsauga.

— Aš taip girdėjau kalbant, — prieštaravo pirmasis ba' 
sas.

Bet scenoje sušvito prožektoriai ir į paruoštas kėdės pra 
dėjo eiti jau iš anksto partijos paskirtas „garbės prezidiumas“. 
Kalbos nutilo, susirinkusių i’i dėmesys susikoncentravo į see 
ną. Sniečkui su svita pasirodžius, pradėjo visi ploti. Prisidė 
jo plojimu ir Barvainis su Kalnėnu, nes vieniems buvo nepa 
togu neploti. Barvainiui atrodė — ir pavojinga.

Klaipėdos miesto partinio kolektyvo sekretorius priėjo 
prie šalia „garbės stalo“ stovėjusios tribūnos ir prakalbėjo:

— Draugai! Didelę garbę šiandien turime savo tarpe 
turėti pirmąjį partijos sekretorių draugą Antaną Sniečkų. . .

Pakilo plojimas ir pranešė 'p*- tirėto nutraukti savo kai 
bą. Plojimams aptilus, pranešėjas lesė toliau

— Šiandien draugai, mes išgirsime šlovingosios partijos 
sekretorių pasisakant aktualiais klausimais ir įsidėmėsime tai, 
kas šlovingąja! komunistų partijai dabar svarbiausia ir ko ji 
sieks artimiausioje ateityje. Mūsų visu pareiga — vijomis įė 
gomis dirbti partijos garbei, statant Marks - Lenino nužy
mėtą kelią į socializmą ir galiausiai — i komunizmą. . . Da 
bar žodį turi pirmfss nartuos sekretorius draugas Antanas 
Sniečkus!

Vėl prasidėjo plojimas, ir Sniečkus, išėjęs prie tribūnos 
turėjo laukti.

Nusipenėjęs kolchozininkų - baudžiauninkų uždirbta 
duona, storulis, Antanas Sniečkus, sunkokai kvėpavo, judėda 
mos visu kūnu. Barvainiui rodėsi, kad tok'os kompleksijos 
vyras negali ilgai glyventi. Tokius tyko apopleksija.

„Tegyvena! — pagalvojo Barvainis. — Kokia nauda iš 
to, jeigu j*s mirtų. Seniai žinoma tiesa: Vieton vieno tirono 
tuojau atsiranda kitas. Svarbu ne asmuo bet santvarka, ku 
rioje tironams nebūtų sąlygų pasirodyti ir nebūtų vietos“. . .

Barvainio mintis nutraukė Sniečkus pradėjęs kalbėti.
— Draugai, — pradėjo Sniečkus. — Partija ir valdžia 

mus atsiuntė artimiau su jumis susipažinti ir išsiaiškinti °var 
bius mūsų didžiosios tėvynės ateičiai, mūsų partijos garbei ir 
šlovei, socializmo - komunizmo statybai klausimus, ypač ry 
šium su septynmečiu. Partija ir valdžia per mane ir su manim 
atvykusius atsakingus atstovus jums pasakyti, ką mes randu 
me jūsų veikloje gera ir kokius matome trūkumus, kurie būti 
na pataisyti, ko didžioji tėvynė iš mūsų visų reinalauja.

Sniečkaus kalba buvo ilga ir nuobodi. Kaip įprasta, pra 
dzioje jis labai gyrė Klaipėdos kompartijos padalinį už gerą 
darbą, bet po to priėjo prie trūkumų, kokius partija matanti 
ir ko nenorinti matyti.. . . (D. b.)
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Saugokime sveikatą
TAUSOKIME AKIS

Akis reikia saugoti nuo dau
gybės Įvairių veiksnių, gatin'.ų 
susilpninti regėjimą.

Praštiškais slebėiima's akiu 
ligų gydytojai nustatė, kad, ne 
silaikant akių higienos tai.'.y': 
lių, pavyzdžiui skaitant prie'-? 
moję, labai arti prisikišus, g' 
lom, važiuojant autobusu 
■raukiniu, vaikštant, galima su 
gadinti akis. Vaikas gali taut* 
trumparegiu, jei jis tolireg ■ 
gali pasidaryti žvairas gali si. 
sirgti akomodacijos spazmą 
Be to, netausodanv akių, ii ik 
vaikai, tiek ir suaugusieji g "i 
tai nuvargsta, ima skaudei*' 
akys ir galva (kaktos, smili* 
nių ar pakaušio srityse), pas' 
daro nervingesni, išsivysto neu 
rastenija, vokų ir veido triuk 
čiojimas, kartais širdies negaL. 
vimai ir kt. Matymo sąlygo*- 
labjausiai priklauso nuo akiu 
refrakcijos. Į normalę aki pa 
tekę spinduliai nuo tolimesni i 
objektų laužiami be lęšio s o 
rio pasikeitimų, atseit, be ,-<• 
modacijos Įtempimo, ir k~ j 
tik taip, kad tinklainėje gauna 
mas ryškus stebimo objekto a: 
vaizdas. Žiūrint Į arti esanči ■ 
objektus, akių laužiamoji gan 
sustiprėja lęšio sustoi ėjimo 
ka, ir šviesos spinduliai ta j. 
nat tiksliai susikerta geltonojo 
je dėmėje. Todėl normažiūriai 
žmonės be nuovargio tam tik 
rą laiką gali žiūrėti j toli r, 
skaityti knygą iš arti.

Trumparegystės ir tolireyys 
tės atvejais akies laužiamoji g:> 
lia neatitinka akies ašies ilm 
Trumparegių žmonių akyse, u 
rios turi arba didelę laužiamąją 
galią, arba ilgą ašį, šviesos 
spinduliai nuo tolimų daiktų s.t 
sikerta prieš tinklainę, n todėl 
tolimi daiktai matomi migio 
tai. Tuo tarpu spinduliai, at'dę 
nuo arti esančių daiktu, trump i 
regėje akyje susikerta inklui-e 
je. Toliaregių akys, atvirkščia*, 
turi silpną laužiama ąją galią a, 
ba nepakankamą akies ilgį, i > 
kioje akyje šviesos spinduli* 
tiek nuo toli, tiek ir nuo ar i 
esančių daiktų laužiau.i nepa 
kankamai, ir vaizdas tinklaine 
je gaunamas neryškus ŠĮ *rū 
kurną akis ištaiso vadinamojo 
cilijarinio raumens dėka. Jis pu 
didina lęšio storį, tuomet ’cšis 
stipriau laužia šviesos spin du 
liūs, ir tinklainėje gaunamas : • 
kesnis vaizdas. Ypač daug ciii 
jariniam raumeniui tenka dirt 
ti. žiūrint Į artimus daiktus, net 
tuo atveju reikia stiprau lauži: 
spindulius, Ilgą laika tokio įfe 
mpimo raumuo neišlaiko, pu ». ------ • —e*- 

vargsta, ir matymas blogt; 
Štai todėl tolregiams daž'a 
tenka daryti pertraukas ska’ 
tant.

Greičiau pavargsta akys 
asmenų, kurių refrakc ia ydin 
ga. Yra žinoma, kad beveik d* 
trečdaliai žmonių yra tolireg* i 
arba trumparegiai, tiktai tre 
dalis normaliai matančiųjų. 
Naujagimių akys yra tuliregė: 
Įgimta trumparegystė labai 
tai pasitaiko, paprastai ji yra 
Įgytinė akies yda. Mokykloje 
trumparegių skaičius auga ly 
giagrečiai su augšiesne klase, 
be to, ir pats trumparegystė;* 
laipsnis su amžiumi didėja ėda 
žniausiai liaujasi didėjęs a, u 
20 metų amžiuje). Trumpai 
gystės atsiradimui didelę reu<š 
me turi bendras organizmo nu 
silpimas (ypač jungiamojo tu 
dinio susilpnėjimas). pavyz 
džiui, dėl peisirgtų ligų (ty 
mai, skarlatina), kirminų, n-pa 
kankamo maitinimosi ir tt. 1 a 
čiau viena iš svarbiausiu t.v<n 
paregystės atsiradimo priež - 
čių yra smulkus darbas, reik? 
Jaujas iš akių sustiprintos ako 
modacijos, konvergencijos (su 
vedimo abiejų akių Į vidų -• 
nosies link) ir žiūrėjimo žt 
myn. Tuo metu kiek pasike lia 
akies obuolio forma — pailgė 
ja jo ašis (iš priekio j užpaka 
IĮ), nes tokioje padėty'e akies 
obuolys yra suspaustas iš š< nu 
iš iš viršaus raumenų, kurie la' 
ko pasukę abiejų akių obuoliu 
nosies link ir žemyn, o iš užpa 
kalio akies obuoli tvirtai laike 
regėjimo nervas. Trumparegy; 
tė išsivysto ypač ta s atvejais, 
kai akies obuolio stadusis ap 
valkatas — odena nėra pakan 
karnai tvirta, vpač ak:es ūž ia 
kalinio ašigalio srityje. TinkL 
nei nutolus nuo laužiamųjn 
akies obuolio terpių, atsirai ii 
trumpareginė refrakcija.

Pagalvokime, tokios sąlyg 
susidaro skaitant, pavyzdžiui 
gulom. Pirmiausia, skaitymui 
gulint ne visuomet parenkam.- 
vieta arti lango arba lempos, o 
dažniausiai kuriame nors „jau 
kiame“, bet tamsiame kampe 
lyje. Be to, gulint stengiama/ 
surasti patogią padėtį rankon’o, 
laikančioms knygą ir paprastą, 
užmirštama, apie akis, toaėl 
skaitoma peisikieipus, iš ne.' 
kamo atstumo. Tuomet raid, i ; 
atvaizdai nepatenka į gelt ,ną 
ją dėmę, o akių raumenys, slet. 
gdamiesi tai ištaisyti, turi inteu 
šyviai dirbti. Kai, truputį pa 
skaičius, raidės ima lietis, š ’’ 
nėti, knyga priartinama dar a- 

-w. —r i

čiau prie akių, o tai jau neišzen 
giamai susiję »u dar stipresnei 
akomodacijos ir konvergu 
jos veikimu, ir akys dar lal-iiu 
vargsta. Pailsęs akomodaciio.- 
(ciliarinis) raumuo, esanti
akies viduje, atsileidžia, ir ako 
modacija nutrūksta, tuomet
knygos raštas atrodo lyg migi' 
aptrauktas. Kiek pailsėjęs cili 
jarinis įaumuo vėl leidžia skui 
tyti. Ir neretai taip skaitoma, 
ko] akys pavargsta, ima skau 
dėti ir atsiranda kiti minėtieji 
nemalonūs reiškiniai — galvos 
skausmai ir pan.

Suaugęs žmogus neretai pats 
supranta akių varginimo prie 
žastis ir stiprina apšvietimą ir 
ba atsisėda arčiau šviesos, ne 
beskaito gulom, o vaikas vis*.; 
tų priežasčių gali nepastebėti 
ir nesugeba jų pašalinti.

Jei mokinys daug skaito be 
pertraukos, dirba prie S 
švietimo, sėdi už nepatogaus 
stalo, jei jis tini blogą įproti 
skaityti gulom, trumparegystė 
jo akyse išsivysto žymiai lent 
viau ir greičiau, negu laikam is 
akių higienos taisyklių

Vaikui sėdint sulenkus ran 
kas per alkūnes — stalas turi 
būti per 2-—3 cm augščiau jc 
alkūnės, kojos — sulenktos tie 
siu kampu ir atremtos i grindis 
visa pėda. Tiesiai sėdint, tiek 
kvėpavimas, tiek ir kraujo apy 
taka veikia normaliai.

Teisingas atstumas nuo knv 
gos iki akių p<a 33-35 cm .Tei 
singiausia būtų skaityti knyga 
ne horizontaliai palėta, o 45 1. 
kampu, ant stovelio. Pedago 
gų ir tėvų pareiga išmokyti vai 
kus skaityti ir rašyti teisingai 
sėdint.

Televizorių va’kams žiūrėii 
galima ne dažniau kaip 2 ka; 
tus per savaitę, sėdint ne ar 
čiau kaip per 3 m nuo jo.

Ne tiktai vaikams,, bet ir su 
augusiems negalima skaityti b 
bai ilgai be pertraukos, kiekvie 
na valandą reikia ilsėtis 10 mi 
nučių, geriausiai tuo metu pabū 
ti gryname ore. Visiems, kurių 

ydinga, reil a laiku 
Įsigyti otatinkamus akinius ir 
jais naudotis — vaikams nuo 
latos, o suaugusiems — pagal

Tautinės, demokratinė? minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas. 
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KULTŪRWB>K^QVIKA
DAIL ANTANO TAMOŠA1 

Č1O PARODA ČIKAGOJE 
praėjo su dideliu visuomenės 
susidomėjimu. Paroda buv.j 
gausiai lankoma ii žmonės do 
mėjosi visai nauja lietuvių dai 
Įėję kryptimi — lietuvišku me 
dernizmu, kurį A. Tamošaitis 
per daugeli studijų metų sura 
do ir savo naujuoju stiliumi su 
kūrė nemaža tapybos, akvarė 
lės ir grafikos darbų.

Visai naujo stiliaus atsir.-<! 
mas lietuvių dailėje stebino n*, 
tik intelektualus, bet ii pačius 
dailininkus. Prof. dail. A. V' 
nas susižavėjęs A. Tamošaičio 
(buvusio jo studento) nauv *-i 
tapyba, vieną paveikslą nupir 
ko savo kolekcijai. Patys ge
riausi A. Tamošaičio darbai "a 
rodos atidarymo dieną buvo iš 
pirkti. Vieną iš būaingiaus-'ų 
dailininko tapybos darbų „Dr 
biniame Soste“ įsigijo čikagie 
tis Dr. Pov. Dalgis.

Parodą surengė Čiurlionio ga 
lerija Čikagoje, nuo rugsėjo 22 
iki 30 d.

Visa lietuvių spauda Tarno 
šaičio parodą plačiai ir labai 
teig:amai Įvertino.

NAUJAS V. JAKUBĖNO 
KŪRINYS, 

.Intermezzo ruslico“ stygų m 
kestrui. Jis numatomas pirmą 
kartą atlikti Kultūros Kongre 
so simfoniniame koncerte lap 
kiičio 25 d. Šiuo metu .Inter 
mezzo lustico“ yra J. Kreivė 
no nufotokopijuotas ir nusiųs 
tas susipažinti koncerto diri 
gentui Jeronimui Kačinskui.

atskirą gydytojo nurodymą.
Ligoniams, kurie privalo 11 

gą laiką gulėti, patartina skii 
tant naudoti stovelį, pakeltą 
45 1. kampu, be to, galima nav 
dotis prizminiais akiniais, skir 
tais skaityti gulom. Tačiau ir 
su tais akiniais skaityt’ galima 
tik gulint ant nugaros. Skaityti 
ligos metu galina tik leidus gy 
dytojui.

Gyd. L. Čibirienė.

V. ČlZlŪNAS PABAIGĖ 
MENO STUDIJĄ

Žinomasis visuomemninkas, 
pedagogas ir publicistą Vacio 
vas čičiūnas, gyvenęs Fatce** 
son mieste, prie New Yorke, 
N. J., bandydamas Įsigyti dar 
bui tinkamą profesiją, sus: ' > 
mėjo taikomuoju menu ir tuo 
tikslu lankė taikomojo meno 
studiją, kurią dabai jau pabai 
gė.

V. Čižiūnas tačiau domisi le 
tiktai komerciniu, bet ir gr> 
nuoju menu, todėl, baigęs st u 
diją, tkisi bandyti ičgas Įvairio 
se srityse.

A. VAZALINSKAS 
REIŠKIASI 

MENO SRITY
Alfonsas Vazalinskas, bai 

gęs taikomojo meno studija, 
dabar turi progų par 'kšti sa 
vo specialybę. Štai A V Kle'to 
no T. J. Borevičiaus, SJ, sid*' 
rimo kunigystės jubilėjaus pr<> 
ga nupiešė meniską ach esą, k 
ris padarytas lietuviškame sa 
liuje ir padarytas labai gražini 
meniškai.

VYTAUTO VIRKAU 
TAPYBOS DARBŲ 

PARODA
atidaryta spalio 13 d. Cikago 
je, Defiance College. Paroda 
tęsis iki spalio 20 dienos.

Dailininkas Vytautas Vilkau 
gimęs Lietuvoje. Po 2 pas • 1E 
nio karo meną stud'javo Miun 
chene, Vokietijoje. 1951 m. Či 
kagoje studijavo Čikagos ur.i 
versitete ir Art Institute of Chi 
cago, kur gavo MFA meno Iri 
psnį. Iliustravo kelias knygas ii 
žurnalus, tuiėjo eilę parodų. Da 
bar Vilkau yra George Wi! 
liams College Čikagoje dėstyti 
jas.

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
JAUNŲJŲ DAILININKŲ 

PARODA
atidaryta spalio 13 dieną Jau 
nimo namuose, Čiurlionio pale 
rijoje, 5620 S. Claremont g-vė, 
Čikagoje ir tęsis iki spalio 21 
dienos. Kasd'en lankoma nuo
6 vai. iki 10 vai. vakaro ir sa 
vaitgaly nuo 12 iki 6 v. vakaro.

Parodoje su 75 kūriniai? da 
lyvaus M. Ambrozaitienė, N 
Banienė, H. Blyskis, B. Buk ta' 
tė, D. Kolbaitė, L. Kuklytė 
V. Krištolaitytė, Z. Sodeikie 
nė, A. Skuodaitė, J. Stungys, 
Si. Šimaitis, A. Trinkūnas. D. 
Verbickaitė ir G. Žumbakicnė. 
Išleistas ir parodos katalogas 
kuriam Įžanginį žodį yra p. r . 
šęs Čiurionio Galerijos direktr 
rus M. Šileikis.

KVIEČIA LIETUVON 
GASTROLIUOTI

Okupuotos Lietuvos patai 
nautojas Amerikoje, kelis ni> 
tus buvęs uolus „Tėviškės Žibu 
rių“ bendradarbis, o dabar vie 
nas iš komunistinės „Laisvžs ’ 
vadinamųjų „koliumnist’.l“ 
Šalčius - Almus, užsiangažavęs 
vykdyti „kultūrinj bendradar 
biavimą“ tarp Amerikos Ii*-i , 
vių ir okupuotos Lietuvos. 
Paskutinis jo žygis nukreipl's 
Į Amerikos kontinente besireiš 
kiančius solistus, kuriuos dabai 
kviečia vykti Į Lietuvą gastre. 
lių, t. y. — St Baranauskas, J 
Vaznelis, p. Stankaitytė ir A 
Kučiūnas. Jie dainuotų Lit'.; 
vos operoje.

Br. Raila šį sumanymą sn*e* 
kia. Neabejotina, kad yra i; 
daugiau smerkėjų. Tačiau ui 
nebūtų prasminga kam nors is 
ju nuvykti, kad Lietuvos žn 
nės pamatytų laisvojo pasaulio 
žmones, menininkus. Neabei ■ 
tina, kad dipukų pasirodymas 
būtų ten nemaža sensacija, I u 
ri susilauktų Lietuvos žmonių 
neabejotinai didelio dėme io. 
Ar ne panaudotų okupantas tr 
įvykio didesniam lietuvių per 
sekiojimui ir dar didesniam 
Lietuvos spaudimui ir rusini 
mui?
LIETUVAITĖ AMERIKIE 

ČIŲ SCENOJE
Vokiečių dramaturgo Bei 

told’o Brecht’o ir muziko 
t’o Weill’io muzikinis veika'as 
„The Threepenny Opera“ 
(„Dreigroschenoper“) Detroi 
te sudomino lietuvius.

Nors dalyvauja dvi op<* os 
žvaigždės (Robert Rounseville 
ir Marie Powers), varpu or ke 
Ii Detroito lietuviai būtų „Drei 
groschenoper“ pamatę, jei ne 
viena staigmena. Rugsėjo Z3 
d. abu Detroito dienraščiai p« 
skelbė, kad minėtam veika’: 
įžymią Jenny rolę vaidins d<. 
roitiškė Liucija Mingėlaitė, k«i 
ri esanti, teatro vadovaujančio 
režisoriaus dr. W. X. Gregi.v 
pareiškimu, „an outTand.ig 
discovery“. Abu dienraščiai p-i 
dėjo ir po L. Mingėlaitės r.' o 
trauką.

Liucija Mingėlaitė Detroito 
lietuviams žinoma, kaip lietu 
viškos scenos vaidintoja, dėklą 
matorė, lietuviško radio pusva 
landžio pranešėja, veikli stu 
dentė santarietč. Lietuviškoje 
veikloje ji reiškasi daugeliu fro 
ntų. Studijuodama Wayne uui 
versitete vokiečių ir anglų vai 
bas, kaitų ima ir pianino pamo 
kas, o taipgi ten pr’klauso vai 
dybos studijai. Šiai pažymėti 
nai rolei buvusi išrinkta iš maž 
daug 350 kandidačių.

Alfonsas Nakas.

A. JONYNAS ir J. POŽĖRA

Oi, ta kirmėlaitė...
6.
Išgelbėjo mus iš šios padėties pats Tomas 

Balaišis, Visai nepastebimai priėjo prie mūsų 
ir kaip niekur neko įsispaudė į bendrą kalbą, 
tarsi jo tai ir neliestų:

— Taip, taip, reikia patikrinti. Jeigu jau 
Įtariame, tai kas nors negloboja apsaugai paini 
tų graužikų, reikia patikrinti. Rytoj pat suda 
rome kompetentingą komisiją ir patikriname: 
kas ir kaip prižiūri kiškius, kuo maitina, kur 
laiko. . .

Ir nė vienas jo veido raumuo nesuvirpėjo. 
Padūkęs žmogus. Tokių kalbų ramiai kiaušy

— Prašau, — sušunku aš, — tikrinkit! Mi 
no sąžinė rami!
tis negalima.

— Na, jeigu sugriebsime ką žvėrelius galabi 
jant — sprandą nusuksime, — pritaria Raudo 
nikis.

— Baisus beširdiškumas, tikras kanibaliz 
mas, — verkšlena Šulkaitienė.

Išsiskyrėme, tvirtai pasiryžę prigriebti nenau 
dėlj Balaišį. Matai, dar mėgina tyčiotis. . . E: 
damas namo, aš tiesiog negalėjau sutvardyti sa 
vo pasipiktinimo.

O namuose, Įsivaizduokite, pasitiko mane 
graudžiausia, sutartinė abiejų dukru rauda. 
Ant virtuvės stalo puikavosi kvapnus troškin 
tas kiškis su raudonaisiais burokėliais. Zita 
grėsmingai ir Įspėjamai žiūrėjo man tiesiog ; 
akis. Viešpatie, ką aš galėjau padaryti, neno 
rėdamas vaikų akivaizdoje griauti mamos auto 
ritėto ?!.

— - Nutilkite, kvailės! — užrikau. — Baisus 
čia dalykas! Laikysime, mat visokius kenkėjus. 
Pinigus leisime pašarui. . .

Neramiai slinko mūsų valdyboje priešpietis. 
Emilija Šulkaitienė ne karta bandė pradėti kai 
bą apie kiškių priežiūros kontrolės komisiją, bet 
niekas negirdėjo jos verksmingo balso. Vyriau 
siasis buhalteris visa širdimi įsikniaubė j ketvn 
čio balansą. Aš Įkvėptai tauškinau skaitytu 
vais, sumuodamas neatidėliotinas sąskaitas. 
Buvo baisu, kad kiekvieną akimirką i buhalte 
riją gali įsiveržti tas karštakošis Raudonikis.

Įsiverš ir pradės organizuoti komisiją. . . -Ba 
laišiui bepigu. O aš. . . Visi matė, kad mano 
dukros dvi poreles tų klišakoįų auginti pasiėmė. 
Iki keturių suskaičiuoti kiekviena komisija S’i 
geba. .

/'Prieš pat pietų pertrauKą mano jaudinima 
sis pasiekė augščiausią laipsnį. Vos tik girgžte 
lės durys, atrodo, jau ir ateina Raudonikis. Ne, 
šitaip ir iš proto galima išeiti. Nutaikęs progą. 
Įsmukau Į sekretoriatą. Sako kad visada nau 
dingiau esą nesislėpti nuo pavojaus, o eiti j 
pasitiki. Įsmukau ir nustembu: Raudonikiu 
prie stalo beveik nematyti. 1 ik nugara kyšo, 
o galva kone visiškai pakišta po stalu. Ką g1 
ten jis veiktų: batelius raišiojasi? Prisėlinu ar 
čiau, pasilenkiu: mūsų referentas, pasirodo, 
rankoje kažkokį kaulą suspaudęs. . . Priešpie 
čiau j a. . .

Taip jis ir neišgirdo mano Įėjimo. Labai 
atsargiai, atsargiai atidariau duris ir išsėlinau 
atgal į koridorių. Kalnas nuo širdies nuslinko. 
Net ir nuliūdusiai, žmonių negailestingumą per 
gyvenančiai Emilijai Šukailienei nežymiai mis. 
šypsojau:

— Organizuokite komisiją, stenkitės, mel 
džiamoji. . .
“ 5.

Dabar jūs jau nebeatpažintumete musų ko 
jektyvinio sodo. Auga, žaliuoja, skleidžia savo 
šaknų vainikus šis sodas Neries pakrantėje. 
Užeini, apžvelgi, — net širdžiai miela. Vešuo 
je žalumoje spalvingai mirga tvorelės — vienų 
augštesnės, kitų žemesnės, kiekvieno pagal ir 
dividualų skonį. Ne tiktai kiškiai, bet ir smal’i. 
žiai bendradarbių vaikai dabar nebepavojingi. 
O ir sodo kamynai, nekviesti ar rimto reikalo 
nesurasdami, vienas Į kito sklypelį nosies ne 
kaišioja. Ir kam kaišioti, kad kiekvienam už 
tenka ir savų rūpesčių, savu darbų, malonumų 
ir džiaugsmų. Atėjai, atsirakinai savo mažus 
vartelius, užsidarei ir nors visai n' ogas po sei 
bentų krūmu ilsėkis, saulutėje kepinkis. Visi 
ka lasvė. Arba pats sodininkavimas; sodink 
ką non, išrauk ką nori, skiepyk i kelmelį ar į ša 
kas: viename melyje kelių rūšių obuolius ai 
kriaušes augink, — niekas tau nekliudys. C e 
ra ir tai, kad niekas gerai ir nežino, ką tu augi 
ni ir kaip tau dera. O kam ir turėtų žinoti. Tik 
visokios apkalbos, kritiškos pastabos, tikę ir 
netikę patarimai, visoks pavydas pras dėtu.

— Gal būt, ir savotiškas tas Strelčiūnas, — 
sako mano Zita, —• bet reikalą geiai sugal 
vojo.

O pats Strelčiūnas nesipuikuoja; nesigiria 
teisingą sodininkavimo būdą išradęs. Apie 
mai, kaip vaidyboje, taip ir sode su niekuo ne1 
bendrauja. Krapštosi savo sklypelyje. Su žmo 
na gulimose kėdėse išsitiesia, romanus skaito. 
Vijokliai apie jo altanėlę susivijo tokie tankūs 
kad dabar jokiu būdu neįžvelgsi, kas vidų-e 
dedasi. Strelčiūnas sako, kad jo žmona labai 
subtili, jautri ir gležna kaip mimoza. Nemegs 
ta triukšmo, nemėgsta didelių sambūi ų. Sva 
joja. Paslapčiomis teko išgirsti, kad kažkade 
ji Dailės institute studijavusi. Tik negalėjusi 
su tenykščiais vulgarizatoriais sugyventi. Ai 
lai pati išėjusi, ar tai jos paprašę nesikankinti. 
Bet šiaip sau jie abudu labai ramūs, ir nuo vi 
so jų sklypelio tikra grožio, ramybės ir kultu 
ros karalystė dvelkia. Net ir medžiai kultūrir. 
gai, berods, anglišku būdu apkarpinėjarni.

Vyriausiojo buhalterio 1 omo Balaišio sode 
lis — tikriausios džiunglės. Sako, net ir karš 
ciausią dieną pro gausią lapiją saulės spindu 
liai žemės nepasiekią, dirva neišdziūstanti. Ne
gaili Balaišis nei mėšlo, nei ininer ilimų trąšų, 
nei visokių ten chemikalų piktžolėms ir sodo 
kenkėjams naikinti. O gal ir lengvą ranką tu 
ri. Jo obelys, vyšnios — lipte aplipusios; ser 
bentų kekės beveik kaip vynuogių. O jis vis 
dar nepatenkintas — tai blogą žemę, tai nepa 
lankų orą rūgoja.

— Ar tai tokį derlių būtu galima paimti, — 
skundžiasi, — argi čia prekė. . .

Įmanytų, Balaišis sodą dviem augštais au 
gintų. Tik spaudžia ir spaudžia krūmą prie 
krūmo, medį prie medžio. Pro jo tvorą šakos“ 
į visas puses per porą metrų nusvirusios, vai 
šiai Į svetimus sklypus krinta.

Mudviem su žmona sunkiau einasi. 1 a', • 
žiūrėk, žiemą koka kriaušaitė ar lepesnė obelai 
tė iššąla, tai pavasarį nuo saulės žievė ant obej 
lų kamienų suskyla, tai žvirbliai vyšnias mik
sa. O aršiausa, kad visokie ten puvinio grybe 
liai, visokios kirmėlės vaisius užpuola. Zita jau 
man galvą išūžė, bereikalavdama pirkti purks 
tuvą. Lengva pasakyti. Pirkti nupirksi, bet 
paskui tampykis su dviejų kibirų svoriu ant p.. 
čių. . . Ar tai mano sveikatai. Taip jau vos 
kojas bepavelku nuo vandens nešiojimo. . . Iš

Neries tenka vilkti. Gerai dar, kad braškėj 
dera.

Lengviausia, žinoma, Pupalaiškiui. Raudom 
kis, galima sakyti, visiškai sumaišė, kuris sklj 
pelis jo, o kuris viršininko. Ties Pupalaiškio 
obelimis ir kriaušaitėmis ištisas dienas pratūp 
čioja, o savo sodinius nepilnamečiams vaikams 
patikėjo. Sako, jaunimas turi sekti Mičiūdno 
pėdomis. Turi svajoti visa tėvynę sodais pa 
versti. Tiktai tas jaunimas ne tik vaismelžius, 
kiek visokias piktžoles yra pamėgęs.

Sėdi Pupalaiškis ties kokia obelaite ant savo 
sudedamos fkėdutės, didžiulį sodininko peili 
rankoje laiko, o Raudonikis tik sukasi ir sukasi 
aplinkui, viršininką skiepyti moko. Prapjaus 
oaskiepio žievelę, atsargia’ atlenks kampučius, 
ūpestingai užkiš akelę, paskui rafija kruopa 

čiai apvynios. Ir vis pasitardamas su viršinm 
ku, vis pasiklausydamas jo patarimo, pritaid; 
nas nuomonei. Raudonikis tik padeda. O 
.lūrėk, pastato referentas prieš viršininką sude 
lamą staliuką išdėsto šachmatų iivūras ir įnin 
ka abudu lošti. Viršininkas sėdi, o Raudomi s 
tik šokinėja aplinkui, tik skėtrioja rankomis, 
ik jaudinasi. Ir savo ėjimus suranda, ir virš 
nnkui pataria. Lyg jau niekas kitas pas mus 
valdyboje nemokėtų šachmatais žaisti ir nega 
lėtų viršininkui vieną kitą valandėlę laisvala. 
cio paskirti. Kas gi dabai nesupranta visuonie 
linio bendravimo reikšmės. . .

Bet negi jūs galvojate, kad Raudonikis pa 
sitenkins? Kur tau! Atvažiuoja vieną sekma 
lienį Mykolas Pupalaiškis i mūsų kolektyvinį 
sodą, atsisėda po savo stambiausia obelimi ir 
iūri nustebęs: po medžiu visa krūvele rudens 
Iiyžuotųjų obeliu prikritusi. Visa krūvelė! O 
viršininko sklypelyje vien tik antaniniai tebu 
v*o sodinti. Mato Raudonikis viršininko nuste 
aimą. z

— Taigi mes draugas viršininke, bandymus 
darėme: j antaninių šaką rudens dryžuotuosius 
:akiavome. Atsimenate? Jūs pats skiepijot.

Viršininkui nepatogu prisipažinti silpną i t 
nintį teturint. Belieka tik galvą iinktehi. Cud 
rus velnias, tas Raudonikis. Įau ir nekukū- n 
gų keiksmų nemėgstantį žmogų is katrybės iš 
veda. O Raudonikis nenusileidžia. Matyt, 
Į er dienas ir naktis tik apie tai ir tegalvoja.

Bus daugiau.



1962. X. 17. — Nr. 40(816) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

LTD SKYRIAMS, SENIŪN! 
JOMS IR VISIEMS 

KOLEGOMS
Lietuvių Teisininkų dr-jos 

Centro valdyba skelbia Dr-jos 
Centro V-bos, Revizijos Komi 
sijos ir Garbės Teismo rink' 
mus. ‘

1. Pagal LTD centriniams oi 
ganams rinkti nuostatus, Cent 
ro Valdyba išaiškino, kad Dr- 
jos centriniai organai gali būti 
renkami: Baltnnorėje - Phila 
delphijoje - Washingtone, Bos
tone, Chicagoje, Clevelande
. Detroite, Los Angeles, New 
Yorke, Toronte - Hamiltone.

2. Pagal LTD centriniams or 
ganams rinkti nuostatus, nusta 
tomi šie rinkimų terminai: kan 
didatai į centrinius organus šia 
lomi iki 1962 m. lapkričio 15 
d. Kiekvienas LTD narys gal: 
pasiūlyti 10 kandidatų į Cen’ 
ro Valdybą, 5 — i Revizijos 
Kolisiją ir 5 į Garbės Teismą. 
Siūlytojas turi pateikti siūlomų 
jų kandidatų vaidus pavardes, 
amžių ar gimimo datą, adiesi 
ir rašto sutikimą kandidatuoti, 
taip pat savo adresą.

Kandidatuoti gali kaekv’c 
nas LTD narys. Točiau, kad 
centriniai organai galėtų veikti, 
tikslinga yra, kad kandida'ų 
siūlytojai savo siūlomus kand: 
dėtus parinktų iš vienos kurio, 
augščiau nurodytos vietovės ar 
jų grupės (Clevelandas - Dėt 

', etc.).
b) Balsavimo lapai ir vokai pa 

siunčiami balsuotojams iki
1962 m. gruodžio 15 d.
c) Balsuotojai savo balsus pa 

siunčia Rinkimų Komisija, 
iki 1963 sausio 15 d.

d) Balsai skaičiuojami 1963 m 
vasario 9 d.

e) Skundai teikiami iki 1963 
vasario 16 d.
3. Rinkimams vykdyti suda 

romą Rinkimų Komisija: Biru 
lė Novickaitė, Jonas Šlepetys, 
Vytautas Vaitiekūnas. Komisi 
jos adresas. Mrs. B. Novick'e 
nė, 95—12 108lh Avė, Ozone 
Park 17, N. Y.

4. Rinkimų Komisija: teikia 
rinkimų reikalais nurodymus 
priima kandidatų siūlymus .r 
sudaro kandidatų saraša • nusta 
to balsavimo ir balsų skaitymo 
tvarką; pri ma skudus dėl rin 
kimų; suskaičiuoja rinkimu 
duomenis ir juos praneša Cent 
ro Valdybai ir paskelbia spau 
doje.

5. Rinkimų Komisijai talki 
na Draugijos dalinių vado y v 
bės. Jos įteikia rinkikams bal 
suojamuosius vokus ir lapus, 
iki 1962 m. lapkričio 15 d. pa 
teikia Komisijai savo dalinio 
narių sąrašus su adresais, vvr- 
do kitus Komisijos nurodymus

Malonūs Kolegos Teisinin 
kai, tremties sąlygos mums yp . 
tingai nepalankios. Galimybėm 
mums kuo mažiausios. Senatvė 
ir mirtis LTD visuomeninį d’u

SAULT Ste. MARIE, Ont
KORESPONDENTAS

Pas mus jau ruduo ir dar ne 
koks. Vis lyja, Šalta ir apsiniau 
kę. Dar neturėjome nei „bobų 
vasaros“, čia Kanadoje tąip va 
dinamos „indėnų vasaros“.

Viso to nežiūrint, mūsų ko 
Jonijos gyvenimas rieda pilnu 
tempu pirmyn. Mėgėjai žuvau 
ti skuba užbaigti Šio malonaus 
ir pelningo sporto sezoną. Štai, 
prieš porą savaičių tautieti- 
Umbrasas Pranas Echo ežere, 
prie pat mūsų miesto, sugavo 
15 svarų lydeką. Mūsų medži > 
tojai ruošiasi briedžių („mu 
sų medžioklei, o tuo tarpu pa 
silenkina antimis, kurapkomis 
ar kralikais. Kiti, mažiau spoi 
tą mėgstantieji, o ypač vien 
gungiai, dažnai susimeta „ant 
kampo“ (taip čia vadina lietu 
vių labai patronizuojamą Ro 
yal viešbutį) ar į New Ontario 
viešbutį, kuriame galima ne tik 
gerai atsigaivinti, bet ir net ki 
tojai ruošiasi briedžių - mu 
tokių vylionių susirasti... Dar k 
ti tautiečiai kalasi puspadžius 
ir žada prieš pat adventus ge 
rai pašokti, o tam būs-anti la 
bai gera proga. Tai; jau yra 
kaip ir „vieša paslaptis“ mf'sj 
mažoje kolonijoje, bet apie 
tai, reikia tikėtis, bus progos 
ateityje daugiau ką nors para 
Syti.

Mūsų miesto koresponden 
tai kartais yra gana keistokai 
atlyginami ir apdovanojarr-i, 
todėl patarama būti labai atsar 
giems. Štai, kad ir šios korės 
pondencijos autoriui, kuris pats 
save skaito „dorybės perlu“ ar 
„skaistybės veidrodžiu“ ir la 
bai jau kukliu rašeiva, viena 
mūsų kolonijoje labai žinoma, 
o dar populiaresnė tetule pu 
žadėję) už jo „plunksnos me 
ną“ prisiųsti jam i.gi premiją 
— bulvių maišelį! Ką darysi, 
kad vieni rašytojai gauna Nobc 
lio ar Pulitzerio premijas, o ki 
tiems tik maišelis bulvių, bet ii

bingumą taip pat silpnina. Ne 
paisant visa to, mūsų tautos p 
dėtis neatleidžia mūsų nuo tam 
tikrų lietuvio teisininko parei 
gų tremtyje.

Centro Valdyba pabrėžtinai 
prašo Baltimorės, Bostono, Cl.: 
cagos, Clevelando. Detro’to 
Hamiltono, Los Angeles, New 
Yorko, Philadelphijos, Toron 
to, Washing tono kolegas teis, 
ninkus pasistengti pasiūlyti 
kandidatus į L1 D centrinius o> 
ganus.

Valdyba: J. Bražinskas, V 
Sidzikauskas, V. Stašinskas, 
M. Brakas, J. Stikliorius, Dr. 
A. Trimakas ir Sekr. Dr. E. 
Nemickas.

LAIMI „PREMIJĄ“.
tai yra savotiškas nuopelnų pi 
pažinimas... Norėtųsi tai tau 
tietei pasakyti: dėkoju iŠ anks 
to už „premiją”, tik nesivėlin < 
atsiųsti ir dar, kad kitokių do 
vanų „natūra” šis koresponden 
tas nebepriima...

Užbaigus juoku'-, reiktų ką 
nors rimtesnio parašyti. Mūs<; 
mieste turime ne tik korespon 
dentų, plieno darbininkų ir far 
merių, bet ir tautiečių -u trupu 
tį geresnėmis galvomis. Štai, 
jau apie pustrečių metų mūsų 
kolonijoje gyvena ir daug kam 
pažįstamas yra labai simpatui 
gas, jaunas inžinierius Petras 
Čypas, kilęs iš Paris, Ont. kur 
tebegyvena jo tėveliai. Nors 
tautietis Petras mėgsta pažu 
vauti, pasimaudyti b pavažinėti 
automobiliu, bet šiais metais 
jis nusprendė dar ir užbaigti 
mokslą ligi technologijos inz< 
meriaus diplomo, o tam reikia 
jau tik 2 egzaminų. Inž. Pet 
ras Čypas dirba vietiniame „Al 
goma“ plieno fabrike braižy k 
loję, o nuo šio rudens dirbs ten 
pat ir studijuos. Tarp kitko,

SUDBURY, Ont
„TUMO - VAIŽGANTO”

pradėjo mokslo metus. Pirmą 
dieną susirinko 29 mokiniai, ti 
kimasi, kad šiais metais, bus 
rekordinis mokinių skaičius 
Mokykloje dėsto: mokyt. Ma 
rija Venskevičienė, mokyt. Jad 
vyga Gabrėnienė, kun. Anta 
nas Sabas ir meninių parengi 
mų vadovė p. Lionė Remeikie 
nė.
• LB V šokių vakaro, ĮvyKs 
tančio š. m. spalio meni. 6 d„ 
Serbų salėje, pelną skiria Bal 
fo reikalams. Kito, įvykstančio 
š. m. spalio mėn. 27 d„ Kroa 
tų salėje, pelną skiria „Tumo- 
- Vaižganto“ šeštadieninės mo 
kyklos išlaikymui.
• Medžioklės sezonui prasidė 
jus, mūsų medžiotojai savaitga
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nors jis yra gimęs čia Kanado 
jc, bet ne tik švariai kalba, bei 
ir skaito lietuviškai.

Prieš mėnesį laiko mūsų 
miesto angliškame dienraštyie 
buvo paminėtos dar dvi lietu 
viškos pavardės. Tai buvo jau 
nuolis Algis Motuzas, laimėjęs 
stipendiją už gerą mokymąsi 
ir kitas tautietis, Valentinas 
Karnėnas, dabartiniu laiku dir 
bąs plieno fabrike elektrotech 
nikų, kuris laimėjo technikos 
instituto Dewry (Toronte) sti 
pendiją. Laikraštyje buvo įdė 
ta tautiečio Karnėno didek' 
nuotrauka.

Kaip nemalonu vra skaityt 
lietuviškas pavardes minimas 
vietiname laikraštyje policijos 
teismo kronikoje (* ir taip pa 
sitaiko!), taip kažkas maloniai 
širdį pakutena, kai paskaitai 
apie šį tą laiminčius, šio to šie 
kiančius ir gražiai dirbančius 
tautiečius.

Norėtųsi ta proga šiems iš ki 
tų išsiskiriantiems tautiečiams, 
jeigu ir nėsušukti „ge’-ai vy 
rai!“, tai bent paploti per petį 
ar paspausti ranką palinkint ge 
nausios sėkmės jų kuriamoje 
ateityje.

Korespondentas.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLZi
liūs praleidžia apylinkės mis 
kuose. Keletas išvyko toliau į 
šiaurę briedžių (musų) medžio 
ti. Apie medžioklės pasekmes 
matysime sekančiame ,,NL” 
Nr.
• Valiukai Marija ir Juozas. 
804 St. Patrick St., pasistatė 
gražius namus. Š. m. rugsėjo m 
22 d„ grupė artimų draugų. 
„Frontenac“ viešbutyje, suren 
gė jiems gražias įkurtuves. Da 
lyvavo daug draugų, svečių ir 
pažįstamų.

TAUTIETI, remk savąją 
spaudą.

Skaityk Nepriklaus. ’ ietuvą.

CALVERT 
V-I-P

(243-D) A rare and distinctive 
Canadian Rye Whisky.

CALVERT 
HOUSE

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

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

KULTŪRINĖ KRONIKA. ..
Atkelta iš

ALĖ RŪTA GAVO 
DIRVOS PREMIJĄ

Dirvos metiniame vakare rug 
sėjo 29 d. rašytojai Alei Rūtai 
(Elenai Nakailci-Arbienei), i’ 
Los Angeles, Cal. I uvo įteikta 
pirmojo Dirvos romano kon 
kurso premija 1000 dolerių 
skirta mecenato Jono Čėsno-. 
ii, Omahos, Neb„ už romaną 
„Kelias į kairę”.
C> H. Rabinavičus mirė JAV 
se, rugpjūčio 31 d., ilgametis 
Lietuvos diplomatinės tarn*, 
bos pareigūnas. H. Rabinavi 
čius Lietuvos pasiuntinybė®** 
konsulatuose dirbo nuo 1919 it 
„i 1940 metų. Būdamas žydu 
kilmės, H. Rabinavičius bir o 
vienas tų, kurie ne tik mylė i 
Lietuvą, bet ligi senatvės išla <e 
lietuviškumą ir priešingai ki 
tems, jau gyvendamas ĮAV-se 
( nuo 1941 m.), di-bęs apdr t i 
dos srityje, — iškaboje, teD •> 
nų knygoje rašėt! be Vėirdo, 
vardės amerikoninimo — Hen 
rikas Rabinavičius. Laisvą, . 
Lietuvai nusipelnęs velionis bu 
vo gimęs 1892 m.
• Mirė L. Zeikus. Rugsėjo ? 
d Čikagoje, JAV, mirė, širdies
• nūgio ištiktas, Lndais Zeikus 
1954 m. buvo pasirodęs vien’" 
telis, velionies parašytas rom * 
; is „Lieptai į tolumas”. Gyven 
damas laisvoje Lietuvoje reiš 
kėši sporte, dailiojo čiuožime

— Sovietų S-gos kultūros m 
nistras Fuiceva pareiškė, jog 
Pasternako augintinė Irina ivi 
nskaja paleista iš kalėjimo »■ 
ma laiko. I960 m. g*-u< džio m, 
ji buvo nuteista 3 metais kai * 
limo už tariamą spekuliaciją v • 
liūtą. Jos motina Olga Ivins o 
ja buvo nuteista 8 metams ■- 
toliau kalinama.

— Minske nuteisti mirti 4 ve 
ležinkelininkai, apkaitanti ne!~ 
galia prekyba valiuta. P.ismc k 
tieji gyveno Breste, prie I e. i ; 
jos sienos.

I SIUNTINIAI LIETUVON |
Ji p c r 8
j:Kaufman’s Woollens&Textiles;i
§ 3997 St. Lawrence B i v* Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.
X Iš čia pasiusite isuntini»>s savo artimiesiem'
X garantuotai skubiausiai ir <s

urmo kainomis I
X (30—40% žemiau rinkos kainu) 8
v Importuojame iš Anglijos X

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. v
X kf inams ir suknelėms. 8
X Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. x 
X Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. 8 
x Priimame užsakymus X

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. K
£ CH. KAUFMANAS g

Bu v. Audinių fabriko L’tex Kaune vedėjas. 8

4-ro psl.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Knygų LENTYNA 19C2 

m. Nr. 2(127). Leidžia Vytai? 
tas Saulius, redaguoja oibii > 
grafinė tarnyba, kurios vado 
vas A. Ružaniec - Ružancovas. 
Adresas: 1132 N. Walnut St, 
Danville, II!., USA.

KELIAS Nr. 2. Lietuvių ev. 
liut. Sinodo leidžiama^ žuii.a 
las, išeinąs nereguliariai, yra 3.’ 
psl. apimties, didelio format 
kaina atskiro sąsiuvinio 50 <> 
Viršelio pirmas puslapis ya 
skoningai pagamintas, kuris pa 
rodo Kauno miesto Vienybės 
aikštę iškilmių melu. „Kelio” 
straipsniai yra rinktiniai ir pa 
sižymi ideologine ir literatūrine 
verte. Įdomus yro kun. J. Pau 
pero paruoštas straipsnis apie 
šveicarų žymaus kalvinų te 4 o 
gą Karolį Barthą, kuris praeitą 
vasarą lankė Ameriką ir sukėlė 
įvairių įspūdžių. Toliau seku 
dr. K. Gudaičio paruoštos stu 
bijos: Abraomas Kulvietis 
tremtinys, Ap;e Donelaičio na 
saulėžiūrą ir kūrybą ir Bažny 
čių Vienybė; šie rašiniai p' «i 
žymi priginalumu, juose atslį 
spindi letuviška ev. p'saulėž'tt 
ra. Tarp kitų mažesnių rašinių 
įdomesnis yra informacijo > 
api lietuvių Vasario 16 gim a 
ziją. Z.

I
 Įvairūs | 
DRAUDIMAI? 
Vacys Zižys f

Įstaigos VI 2-1427. x

Namų LA 3-1084. į

%
PRANEŠAME

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ |

282 St. Catherine East x 
(kampas Sanguinet) g

antras augštas

UN 1-6687 8I

po»r»Aiy^^

į
VESTUVĖS-SUKAKTUVĖS 8

PIRMOJI KOMUNIJA 8

ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
| Sav. P. RUTKAUSKAS

g 117 — 6th Avenue, LACHINE. j;

t A. NOKKELIUNAS į
ę Commissioner of the Superior Court of Montreal
; MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

g 6695—35- ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
$ Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. 8 

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

Dr. Roman Pniewski I
j; Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
;įj Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. I? 
jjjj 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. |
jįj Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

| BELLAZ1D-LAMY, INC |
'i 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. 8

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

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608
LAI VIŠKA ĮMONĖ

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalu Vedėjas D. N. Baltrukonis, CK 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

TtcDaromos įvairios durys, langai, virtuvėms katitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ; '

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S ji 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų

21.
POLIARINĖS GAMTOS 

Y|PATUMAI
Nugrūsti į Arktį, 1942 m. 

rugpjūčio mėn. pabaigoje, meo 
neturėjome mažiausios nuovo 
kos, kaip mus pasitiks tolimo 
sios šiaurės gamta. Mes apie 
tai net galvoti negalvojome. 
Patyrę daug skriaudų iš paver 
gūsių mus uolševiku ir savar.au 
diiškų pareigūnų, mes manė 
me, kad tik su tuo vienu klas 
tingu priešu reikalų teturėsime. 
Bet taip nebuvo. Mūsų laukė 
dar ir kitas priešas — šiaurės 
gamta su visais jos ypatumais. 
Kokie tie ypatumai buvo, jau 
žinome. Gamtos šėlstančias jė 
gas pasiruošę žmcnės nugali 

patogu įsigyti 
lengva pakeisti į pinigus

naudinga laikyti
t

Naujieji „Canada Savings Bonds“ per 
pirmuosius trejetą metų moka po 454% 

metinių palūkanų, per sekančius trejus 
metus po 5%, o paskutinių aštuonių me
tų laikotarpy moka po 5% % palūkanų. 
Taigi, laikant bonus 14 metų, ligi jų su
brendimo, jie vidutiniškai neša po 5.1 i 
% metinių palūkanų. Skaičiuojant dole 
riais bei centais, kiekvienas investuotas 
$100.00 su priaugusiomis palūkanomis is 
augs į $ 172.50, bonams subrendus.

Vieno šimto dolerių boną galima įsi
gyti mokant vos po 29 centus per dieną, 
pasinaudojant patogiu savo darbovietė? 
algų taupymo planu. „Canada Savings 
Bonds“ taip pat galima pirkti ir grynais 
arba išsimokėjimui bet kuriame banke, 
investacijų įstaigose, pas biržos rarpinin- 
kus, trestuose bei paskolų bendrovėse

Juos gali pirkti kiekvienas Kanados 
gyventojas, mažas ar didelis, pradedant 
$ 50.00 arba didesnėmis sumomis 
Vienas asmuo gali jų pirkti ligi $1 0.000.00 
ribos. Juos gali įsigyti ir paveldimo tur

to valdytojai. Palūkanos išmokamos ku
ponais, arba už didesnes sumas—čekiais, 
jei to pageidaujama. „Canada Savings 
Bonds“ į pinigus iškeisti galima bet kada, 
bet kuriame banke, už juos gaunant pilną 
pažymėtą dolerių vertę bei priaugusias 
palūkanas.

Pirkite naujuosius „Canada Savings 
Bonds“ šiandien. Takių gerų dar nėra

kapinynas Sibiro tundroje.
Mes tuo įsitikinome, matydami 
kaip atrodo (buvo pasiruošę)

privilegipuotieji mūsų 
pavergėjai.

Mes gi prieš tuos du mūsų prie 
šus buvome bejėgiai. Kad skai 
tytojui dar labjau paaiškėtu, 
kokiose sąlygose nutremtiems 
tego grumtis, noriu pasakyti 
nors trumpai apie mus pasit’ku 
šią poliarinę gamtą.

Spalio mėnesiui baigiantis 
paskutiniajam šviesos ruoželiui 
pasirodžius ir tuojau ir vėl din 
gus, šiaurėje piasidėdavo po'ia 
rinė naktis, kuri tęsėsi iki sau 
šio mėnesio galo. Poliarines 
nakties pradžioje saulėtekis 
dingsta. Tik vidudieniais iŠ 

aušta lyg ir aušrelė bet ir ši 

kasdien vis trumpėdama, gr "° 
džio pradžioje išnyksta. Tuo 
met įsigali visuotinė tamsa be 
mažiausios prošvaistės. Tai v 
yra poliarinės nakties pradžia; 
nakties, kuri čia, pas mus, tęs
davosi apie tris mėnesius. Juo 
arčiau į siaurės polį, juo ilgiau 
trunka poliarinės naktys, pvz. 
Špitzbergene jos tęsiasi visus 
šešis mėnesius. Gruodžio mėlt, 
piasideda baisiųjų tamsiųjų 
purgų (sniego pūgų) siautė/ 
mai, kurie kartojasi su trumpes 
nėmis bei ilgesnėmis pertrauk ' 
mis. Mes, vergai, buvome blo 
giausiai aprūpinti, blogiau už 
gyvulius. Todėl

poliarines naktis su jų 
žiaurybėmis galėdavo pakelti 

tik stipriausieji,
bet tokių buvo labai nedaug. 
Apie poliarinės nakties me‘u 
bado ir ,šalčių siautėjimo p c-ė 

kas jau esu pasisakiusi.
Sausio mėn. baigiantis, pie 

tuose vėi pasirodydavo vos pa 
stebimas greit išnykstantis švie 
sos ruoželis, prieš tris mėnesiu'- 
reiškęs poliarnės nakties arlė 
jimą ir jos įsigalėjimą. O d? 
bar toks šviesos ruoželis ske'b 
davo Arkties nebyliam pašau 
liui saulės šviesos į jį sugrįžimą. 
Ir dabar, vos tik pasirodęs, tas 
Šviesos ruoželis ir vėl tuojau 
dingdavo, tačiau šį kartą jis 
laipsniškai vis išsiplėsdamas ir 
šviesą ilgiau pasilikti, iki pasi 
didėdamas versdavo aušros 
rodydavo pirmas auksinis sau 
lės šv:esos spindulys. Tuo bū 
du neskubėdamas į Arktį atei 
na pavasaris, o po jo ir vasara.

Nuo gegužės mėn. pradž’os 
iki liepos — šiuos tris mene 
sius, saule visai nenusileisdama, 
teikia šiaurės poliams balzganą, 
bet šaltą šviesą. Šiuo metu lund 
roję sužydi kaikurios gėlytės 

ryškiomis spalvomis, prisistat; 
damos be pertraukos besitę 
siančiai dienai, apvaldžiusiai ir 
nakties metą — šiaurės dieno 
nakčiai. Tie augaliukai, besigin 
darni nuo šaltųjų vėjų, nedrįs 
ta aukščiau nuo žemės pavr 
šiauš pakilti. Dienonakčio m' 

' ' ckviena žol< lė, nes 
jų žydėjimas trunka tik dvi tn« 
dienas. Mat, balzgana ;r šalta 
saulės šviesa žemę tik per 30 
cm teatšildo. Tai taip čia š • u 
rėje kaitaliojasi metų laikai. Jie 
visai nepanašūs į mūsų tėvynės 
Lietuvos metų laikts.

Nėra ant žemes rutulio vie 
tos, kurioje nesurastumėme 
gamtos grožybių. Taigi ir Ark 
ties tundroje jų nestinga. Gv 
vendami kankinių ir paniekiu 
tų gyvenimą, mes, vergai, rna 
tydavome sniegą, ledą, tamsią 
bei pilką pažliugusią tundrą, 
tiištas miglas, audringus vau 
denis; jausdavome negaiesltin 
Lietuvos metų laikus.
ir nuolat greta savęs stovinčia 

mirtį.
Bet vis tiek atmintyje pasilik ' 
kaikurie Arkties grožio vaizdai.

Kartais poliarinėms naktims 
įpusėjus, giliai tamsiose žvaigž 
dėtose padangėse vaivorykhės 
spalvomis be atvangos, čia pa 
kildamos, čia vėl nusileisda

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALYJE

B-nės susirinkime, įvykusi"1 
me spalio 7 d., susirinkusieji n? 
sisakė už įsigijimą Lietuvių na 
mų. Statybos galimybėms iš-< i 
dijuoti B-nės valdyba pristatė 
ir susirinkimas po trumpų dts 
kusijų patvirtino Šiuo" asnrf 
nis; P. Pretkus ir S. Janušonis 
iš Niagara Falis ii K. Stundž.". 
ir J. Šetkus iš St. Catiiarines.

Šis k-tas surinks žinias iš 
įvairių apylinkės vielų ir pa 
teiks specialiai sušaukt?m susi 
rinkimui svarstyti. Yra vi!' - : 
Niagaros Pusiasalyje įsigyti uz 
75,000 dol. L. Namus.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
VEIKIA

Tėvų k-to pastangomis gau 
tos tinkamos patalpos, kur bu 
vo ir anksčiau mokinami vai 
kai. Žymi skautų veikėja m o 
kytoja p. Gverzdienė ir šiais me 
tais mokytojauja.

St. Catharines, kad ir maža 
B-nė, joje yra pasišventusių vi 
suomenės veikėjų, nugalinčių 
visas kliūtis ir neleidžiančių už 
gesti šviesos žiburėliui, kuris 
įžiebia į jaunųjų širdis tautinę 
meilę. Viena iš tokių veikėjo 
yra pp. Gverzdžių šeima. Dė 
ka pp. Gverzdžių jauti ūmo ii<- 
tuviškiems reikalams, jau j ii 
metai jų pasišventimu šeštadie 
ninė mokykla vedama. Tėvų 
k-tą sudaro pirm. A. Šėrikas, 
sekr. P. Baronas, kas. Z. Alon 
derienė. J. Š. 

mos, spalvingomis skarom 
ore žaizdavo šiaurės pašveis 
tės. Tuo metu kaikas ir iš n.U 
siškių pakeldavo akis į šį užke 
rė’tą gamtos žaismą. Ir pdna 
ties mėnulis, nusileidęs prie h<> 
rizonto, atrodydavo munr. 
daug didesnis, negu gimtąja 
me krašte. Kartais jis primine r 

is didelę lempą su pi. 
čiu oro gaubtuvu, švietusioms 
sniego nuklotoms lygumoms, 
kurios tokiais atvejais atrody
davo beribėmis. Tuomet minu 
lis mums, moterims, įkinky 
toms į sunkaus krovinio roges, 
apšviesdavo kelią, kad nepa 
klystume.

Ilgos poliarinės naktys pavc 
jingos net geiiausiai aprūpiu 
tiems žmonėms. Su vadinant : 
biais laisvaisiais į Šį klišių 
atvykusiais tarnautojais, bol?e 
vikai sudarinėdavo tik trejų 
metų sutartis, nes net medie
nos specialistai skelbia, kad i 1 
giau pasukti Arktikoje yra ke.i 
ksminga sveikatai. Tos rūšies 
sovietų darbuotojai, komunis 
tų partijos tikrieji privilegijuo 
tieji nariai, išgyvenę sutartus 
tris metus Arktyje, gaudavo ii 
giausias atostogas brangiai sa 
vo sveikatai Krymo sanatorijų 
se pataisyti.

Bus daugiau.

DIDELI UŽSIMOJIMAI.
Šeštadieninėms mokykk n « 

mokykloms pradėjus darbą, 
numatomas pagyvinti jaunų 
taupytojų verbavimas į,,Litą '. 
Tam reikalui prašoma tėvų ii 
mokytojų pagalbos.

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

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Baristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

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

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

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „P A R A M A”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

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

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

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

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

GARSINIMAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto, 1/tomas. Šioje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius metų, koks buvo Dievo tikslas 
dėl visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta čia ant 
žemės šiame 7-tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 368 puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto, 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus. kas jie do vieni yra, kokie jų darbai yra. Knyga drobės 

apdarais, 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamentą su psalmėmis lietuvių patai 
sytoje kalboje, gražus viršelis, kaina tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį su 190 giesmių. 50 Ct. Taipgi galima gauti ir dova 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.

savar.au


1962. X. 17. — Nr. 40(810) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖS AKADEMIJA 

įvyks spalio 28 d., sekmadienį, 
4 vai. pp. Lietuvių Namų salė 
je. Paskaitininku, yra pakvies 
tas Pax Romaną pirmininkas 
dr. Vytautas Vygantas iš Brc 
oklyn ,N. Y. Šventės koncerti 
nę dalį išpildys sol. V. Veri 
kaitis, parapijos choro ir jauni 
mo meninės pajėgos. Rengėjai 
deda visas pastangas, kad šis 
minėjimas būtų įspūdingas ir 
didingas. Šie metai katalikams 
yra labai reikšmingi. Romoje 
prasidėjo visuotinė Bažnyčios 
santaryba, o taip pat Šiais me 
tais visas katalikiškasis pašau 
lis mini popiežiaus Pijaus XII 
dešimtmetį. Todėl lietuviams 
enciklikos „Šeima iše'vijojc ' 
katalikams irgi verta susikaup 
ti ir rimtai paminėti šia proga 
Kristaus Karalaus švente. Ran 
gėjai nuoširdžiai kviečia visus 
kuo skaitlingiausia dalyvauti 
šiame minėjime. Akademiją 
rengia vietos ateitininkų kuo 
pos valdyba.

PIRMAS SKAMBUTIS
Hamiltono dramos mėgėjų 

teatras „Aukuras“ gruodžio 1 
šeštadienį, statys labai juo 

Kingą ir įdomią komediją ,,Pir 
mas skambutis“, 
įvyks ukrainiečių 
Parkdale N. Po to 
kiai, kuriuos ruošia 
-.teitininkų kuopa.
režisuoja, mums gerai pažįsta 
ma, aktorė - režisorė p. E. Dau 
guvietytė - Kudabienė. Režiso 
rė irgi pati vaidins komedijoje. 
Labai džiugu girdėti, kad šio 
je komedijoje vaidins seni 
„Aukuro“ artistai, kaip M. Pa 
navas, Č. Mickūnas, Alb. Stase 
vičius ir kiti. Todėl ti' me, kad 
komedija „Pirmas skambutis,“ 
bus įdomi ir hamiltoniečiai sa 
vo skaitlingu dalyvavimu įver 
tins mūsų kolonijos meno ~ 
buotojus.

PRISIMINKIME 
VARGSTANČIUS!

Šalpos Fondo komitetas 
lio 15 d. pradėjo metinę rink 
liavą. Komitetas tikisi, kad ha 
miltoniečiai bus duosn/ šalpos 
reikalams. Rinkėjui atsilankius 
i namus, neatsisokykiine, bet 
paaukokime vieną kitą doler'u 
ką šalpai. Mūsų centas nevio 
nam seneliui ar sanatorijoje gu 
linčiam lietuviui suteiks be ga 
lo daug džiaugsmo. Parodyki 
me krikščionišką širdį savo 
vargstančiam broliui bei sesei 
užjūryje. Jie laukia iš jūsų pa 
ramos. Gautieji laiškai iš Vo 
kietijos yra pilni gilios pade 
kos už suteiktą materialine pa 
ramą. Todėl nereikėtų pamirš 
ti savo brolių bei sesių lietuviu, 
patekusių j sunkią padėtį. P»i 
siminkime tas sunkias dienas 
Vokietijoje, būdami čia gerai 
pavalgę, apsirengę.

Š. F. vajus bus užbaigtas d: 
džiuliu Rudens balium, kuns 
įvyks lapkričio 17 d., šeštadie 
nį, vienoje iš gražiausių Hamil 
tono salių, Roberts restorano, 
salėje. Šokiams gros Bennie 
Ferrie orkestras. Organizuoja 
ma didelė ir turtinga loterija. 
Todėl visi esate kviečiami šia 
me didžiuliame Š. F. vajaus už 
baigimo baliuje dalyvauti.

SUNKIAI SUŽEISTAS 
DARBOVIETĖJE

P. Stosius, dirbdamas naktį 
nėj pamainoj, sunkiai sužeidė 
pirštą. Kaip sąžiningas darbi 
ninkas, nenorėdamas palikti 
darbo, dirbo ir toliau su ap 
tvarstytu pirštu. Matyt dėl ne 
patogumo, porai valandų 
sinkus, pakliuvo ir kairioji 
ka. Buvo giliai pei pjautas 
rėš rankos delnas, kas p. 
siu, privertė tą pačia naktį, 
rą kartą aplankyti daktarą, ku 
ris dėl to nustebo.

P. Stosiui, kaip vienam iš dt 
džiųjų skautų rėmėjų linkime 
galimai greičiau pagyli. V. P.

Komedija 
sa^eje, 17C 
smagūs šo 
JT amiltono 
Komediją

spa

pra 
rar 
kai- 
Sto 
ant

10 METŲ VEDTBŲ 
SUKAKTIS!

Spalio 7 d. Pr. ir J. Simelai 
čių N. ir St. Senkų 10 m. v ėdy 
čių sodyboje jvyko hamiltonie 
bų sukakties 
pagdrbimas, 
kaktuvininkų artimieji ir diar 
gai. Sukaktuvninkus sutiko 
duona ir druska. Susėdus 
siems prie apkrauto skai. 
valgiais stalo, buvo sndainu 
ilgiausių metų ir sušukta vajo 

Vaišių metu sukaktuvininkai 
buvo pasveikinti ir jiems įteik 
ta graži vertinga dovana.

Sukaktuvininkai už tokį gra 
žų parengimą ir dovanas vi 
siems padėkojo.

Laike vaišių, Pr. ir J. Šime 
iaičių 17 m. dukrelė Jūratė ’* 
A. A. Volungių dukrelės — 14 
m. Alė ir 13 m. Rūtelė svečiui 
nustebino ir giliai sujaudino, la 
bai gražiai letuviškai danuioda 
mos.

Tai yra gražus pavyzdys k 
tiems, tai tėvų, šeštadieninės 
mokyklos bei liet, skanių vado 
vybės įtąkos dėka, mūsų g: a 
žus jaunimas tautiškurr o atžvil 
giu gerai lakosi, eidamas srvo 
tėvų keliais.

Sukaktuvininkai N. St. Sen 
Kai yra nuoširdūs tautiečiai, Vi 
su gerbiami ir jiems tenka pa 
linkėti geros sveikatos ir laimia 
go gyvenimo.

Buvęs K. Lukoševičius.
KAZYS BARONAS, 

daugelio laikraščių bc’drada. 
bis, sportininkų organizatorius 
ir visuomenininkas, išvyko į Eu 
ropą — Vokietiją, Ispaniją ir 
kt. Jis parašys savo kelionės 
įspūdžių.

HAMILTONO PARKŲ 
DIREKCIJA

praneša, kad ateinančių metų 
vasarą, sekmadieniuose koncer 
tuose Gage parke, galės pasi 
rodyti ir tautinės grupės, su mu 
zika, daina ir šokiais. Vietos J . 
B-nės valdybai reiktų i tai ai 
kreipti dėmesį ir iš anksto su 
sisiekti su parkų direkcija gal 
net ir užimant is ankstu sekma 
dienio datą.

ATREIPKIME DĖMES} 
i naujai talpinamą dantų gydv 
tojos L Zeltinš skelbimą, k’ 
dangi jos kabinetas yia perkel 
tas iš vakarinės Hamiltono da 
lies į rytinę. K. B.

įvykęs spalio 8 d. su viso 
VAJUS TAUTOS NAMAMS 
78-toje savaitėje davė $300 ir 
pasiekė $82,900. Naujais 
riais įstojo B. F. su $200 i; 
Fr. Statkus iš Londono, O t 
su $100. Nuoširdus ačiū!

LN VAKARAS, 
mis loterijomis davė ap e $40<~' 
pelno. Piniginėje loterijoje T 
premiją $100 laimėjo A. Če
paitis iš Toronto, pirkęs baltą 
biletą nr. 463. Laimingąjį l •!< 
tą ištraučė S. MartinKutė. A i 
ra $50 laimėjo Irma Martiš'ii 
tė iš Harley, Ont., pirkusi gel 
toną biletą nr. 1243. Š bileta .š 
traukė St. Jokūbaitis iš Tor... 
to. ir trečią premiją $25 teko 
L. Moro Hamilton, turėjusiai! 
geltoną biletą nr. 1129. Jam lai 
mėjimą ištraukė p-lė Beresnevi 
čiūtė iš Toronto.

Šokiai jvyko gražiajame 
Brant Inn., tik, deja mažoka 
svečių susirinko — suaugus'e 
ms parduota 102 biletai ir 
keleiviams 5 — viso lu7.

Staliuku loterijai aukojo 
ncession Garage $10, Liet, 
mai $20 ir Club Seavvay, 13? 
King E., savininkai: E. Gali 
nis ir J. Skaistys patys paruošė 
vieną stala apie $15 vertės. Vi 
siems nuoširdus ačiū!

Kurie atidžiau stebime kanu, 
diečių o-jas, matome, kad jo 
nariai jaučia būtiną pareiga sa 
vo o-ją remti ir ją remia. Mes 
gi esame visai kitokie Iš 700

paminėjimas - 
kur} suruošė s

vi

mo

Ct

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai p. d 
Antiadieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro 

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

NEPAPRASTAS KULTŪRINIS ĮVYKIS HAMILTONE: 
Šį sekmadienį, spalio 21 d., visus maloniai kviečiame 

atvykti į labai įdomų 

koncertinį vakarą, 
kuris įvyks Lietuvių Namuose, 1292 King St. E.

Programoje

DAN KURAIČIO NAUJAUSIAS PRANEŠIMAS IR 
FILMAI Iš LIETUVOS.

Baleto šokėjos Jokubaitytės iš Clevelando ir Toronto 

1 autinių šokių grupė „Gintaras“.

Prie įėjimo aukos: 

suaugusiems 1.25, 
vaikams ir moksleiviams 0.2>. 

Pradžia 4 v. v. HLN V-ba.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, u 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, aute, 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 
dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems,

vaikams ir jaunimui.

$•3 00

ATSAKYMAS Į ATVIRĄ LAIŠKĄ
Aną savaitę tūlas',,v“ savo 

atvirame laiške prirašė daug vi 
šokių dalykų tik. neparašė nie 
ko apie pagridinį reikalą: gau 
tas pelnas iš vilniečių joninių 
ar ne? Jei gautas — tai koks 
jis?

Pelno reikalą iškėlė ne Mo 
tiejus, bet „vilnietis“ tai ar ne 
verta šį reikalą ir davesti iki ga 
lo? ,įv“ aiškina, kad apyskaita 
yia organizacijos grynai vi 
daus reikalas ir kad niekas apy 
skaitų neskelbia. Deja nevisai 
taip yra kaip kad sako „v“ 
Štai du paskiausi parengimai— 
Ramovėnų gegužinė ir Parapi 
jos šventė. Abu paskelbė pel 
ną. Jei reikia dar geresnių pa 
vyzdžių, galime paimti KLB- 
nės suvažiavimą, kuiiame bu 
vo irgi paduota apyskaita iki 
cento. Kodėl, tad, čia mūsų 
vilniečiams apyskaita yra jau 
privatus dalykas? Ar pelnas 
neateina iš tos pačios visuome 
nės? Kai ateina Joninių laikas, 
tai ta visuomenė kviečiama ai 
silankyti į tas Jonine? paties 
Žižmaro vardu, bet kai ateina 
apyskaitos laikas, tada jau

LN narių parengime '.ik ti*-F 
maža tebuvo ir iš tū pačių ge. 
tik apie pusė priklauso L. Na 
mams. Jei norime Tautos Nu 
mus įsigyti, nemanykime, k j 
tai padarys vienas ar Keli asm. 
nys.
Tad

Reikia aktyvios paramos

KONCERTINIAME 
VAKARE,

kuris ruošiamas šį sekmadienį 
Liet. Namų Delta kir o salė’e 
visi kuo skaitlingiauc'ai daly 
vaukime. Ypač svarbu atsives 
ti savąjį jaunimą, kuriam ir įė'> 
mas tik 25 et. Ogi pa's koncer 
tas bus labai įdomus ii tokio 
pobūdžio Hamiltone pi.r. 
Plačiau skaitykime ske ’.>inie.

ALYVOS SUTARTIS 
rugsėjo mėnesį atnaujino per 
LN Kultūros Fondą Pr. Saka 
las, K. Gudinskas, p. Breicn 
manas ir J. Adomaitis. Ačiū!

AUKŲ UŽ METRAŠTI 
spalio 5—12 savaitėje gauta $ 
5, o iš viso $ 2o6.69. Piisiunte; 
J. Mažulaitis, V. Navickas, Į. 
Paškevičius, St. Pilipavičius 
J. Steiblvs. Ačiū!

SI. SCt.

Dr. i. z e l t i n s
(Latvė dantų gydytoja)

Praneša naują savo an trasa
752 Main St. E., Hamilton
(kampas Sherman g vės).

Telef. LI 7-3122.
Priėmimo valandos 9-1 ir 2- 

Pirmadieniais iki 8 vai, v. 
Ketvirtadieniais 2—?.

ir

3. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.. .$0.50 
jt. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
<.Bielinis. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.0_ 
C. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoliuciją.............. .. .........................................................
4. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI....................................$2 00
)r. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ......................$1.00
. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas................... $3 0C

Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,
3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 

“lokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ...................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI.......................$ 4.(hJ

„ Čapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
i. i STATANT. Atsiminimai.......................................... $5.00

joA. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės............................$3 00
■I Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai................................ 25.00
MJV, Baranauskas. KALVOS IR LANKOS........................... 1.50
H'roL J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS................... 5.00
^\lb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS........................1.30

v<ntoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS.................... 1.00
B". E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas............................... $3 00
■ elected Lithuanian. SHORT S'iORIES........................... 5.00
■ -elix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ........$1.00

. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po....................... $2.5C
fix. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS.................................. $1.50
■jj\. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.............................. 6.00
||\lgirdas Gustaitis: ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS 
M ŠLEIVYS. Nutikimas Lietuvos kaime. II dalis:
■I Užpuola bitės. Dail. Vyt. Stasiūnaitis ...................$2.00
jU)r. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS............t 50
■ Flaubert. PONIA BOVARY, du tomai.................. $2.50

L Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas..................$3.00
■P. Andriušis. ROJAUS VAR TAI .............................. $1.50
B Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas..........$3.00
M. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas........ $1.00
01 Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.............................$ 1 <<j
ijjt. Giedrius. PASAKĖČIOS............................................. $ 2.0u

. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.1)0 
M. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

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

^3 iliustruota......................................................................................$2.50
Į dgirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS 

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

ronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............5.00
I iykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ 
j ATSIMINIMAI............ ..................

našūs pasiūlymai ateidavo kar" ?r. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas . 
*i\. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI

dokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.

žurnalas LIETUVA ....................................................
_JP. Babickas. DRAMBLIO KOJOS...........................

ldea|J5. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA .................
W Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...............................................
■ STUDENTŲ VARPAS” ...........................................
JI. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50

.VARPAS” (dvigubas) ................................................ 2.00
■ >r. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.......................$3.00

Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................ 0.50
^Paulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ........... 1,5<
■|/. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . .. . l,5t 
j 3. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................••............ 1.01

ML. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS..................$2.50
’K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ......................$

J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA, 
1 RUGIAGĖLĖS .....................................................
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..........................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS......................................
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės..........
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA ....
B. Sruoga. 
D. Gliaudą. 
Jg. Šeinius, 
iig. Šeinius. 
X. Baronas.
I. Vadis. OKULTINIAI PATYRIMAI. . . .
V Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS. .
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS........................
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS. .. 
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI.........................
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO..............
I. Gliaudą. ORA PRO NOB1S......................
V. Beliajus. THE EVENING SONG...........
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS...............
I. Joerg. LAIMĖS JIEŠKOTOJAI.............

Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.............

„grynai privatus dalj kas“. , Š' 
tokia logika aišku, vargu kam 
nors gali atrodyti gera.

„v“ taip pat daug kalba ai 
„augštuosius Vilniaus idealus“. 
Deja jų nedaug teparodo gyve 
nime. Pavasarį B-nei ir parapi 
jai kartu ruošiant didesnio mas 
to parengimą, tikslu i r dar !• 
kių pajamų turėti labai svai 
biam tautiniam veikimui — mū 
sų Joninių rengėjai į spaudą pa 
pyle tiek negražių dalykų apie 
B-nės pirmininką, .valdybą net 
pačią B-nę, kad net pasipikti 
no patys vilniečiai. Dėi mažu. j 
žiu apšaukia kitus lietuvius pa 
čiais negražiausiais vardais n 
įtarinėjimais. Lietuvių vaiku 
kongresą išvadino ,,kažkokior 
tai religinės sektos eisena“ ir 
padėjo parašą „vilnietis“. Fan 
Motiejus ir klausia ar visi šit. 
dalykai jau ir yra tie augštieįi 
mūsų Vilnijos idealai?“

Toliau savo atvirame laiške | 
o gan griežtu tonu siūlo Mc| 
tiejui nesikišti į mūsų augštuu 
sius Vilnijos idealus”. Ar ne
keistas sutapimas: kadaise tai 
tokį „pasiūlymą“ Motiejui pa! 
darė lenkų žandarai Vilniuje, 
jam lankantis Lietuvių Studer 
tų s-gos patalpose tiesiog iš Į 
Kauno. Vėliau jau nepriklauso! 
mos Lietuvos laikais mokyt" i

L tam pačiam mieste, o

sulenkėjusiu gimnazis 
štai vėl iš „v“ — kur

tais ir iš 
tų, o Čia 
logika?

Be to, kada ir kaip „v“ gal: II 
pasiekti „vienalytes Lietuvos“ |Į 
kuri esanti augščiausias i 
las, jei jis jau dabar siūlo 
riboti ir nesikišti į Vilnijos id" I 
alus?

Iš viso ar nepertoli bus »V<L 
nužengęs nuo temos s ivo ,atv B 
rame laiške“? Ta tema, MotieB 
jaus manymu neturėtų toliau nu " 
eiti negu, kad pradėta, o prade L 
Ja buvo apie vilniečiu Jonines r 
ir apie tai tik ii tereikėtu kalbė Ą 
ti. Jos juk bus ir ateini utį pavadį 
sari. Ir vėl teks eiti j ieškoti n? 
parčio žiedo, nors, anot kitų 
mūsų vilniečių pranešimų, tas 
paparčio žiedas jau seniai Čia 
esąs surastas.

Tos vilniečiu Jonines čia ge 
ras ir gražus dalykas ir nežiū 
rint ,.v” visokių kaltinimų bei 
įtarinėjimų visi buvo už tas Jo 
nines ir tebėra, tik nevisi yra 
už būdus, kurių griebiasi Č.a 
mūsų šie Joninių rengėjai. Iš 
to, o ne iš ko kito ir visas šis 
reikalas. Reikia metodą keisti, 
taip kaip seniau — į taikingą 
širdingą ir gražų darbą, o ne i 
čaižymą visų botagais. Tad.' 
vėl viskas bus gerai, bus visti 
parama ir nereiks, kaip perna. 
tas Jonines ruošti dviem žmG 
nėm, patiem įdarant ir va 
bą ir susirinkimą ir revizijos k< 
mi: ją. Motiejus.

DIEVŲ MIŠKAS...................
ŠIKŠNOSPARNIU SOSTAS 
KUPRELIS .........................
Vyskupas ir velnias.................
LAIPTAI IR BEDUGNĖS.

$ 5.0U
l.7i
2.00
3,50

$
0,5:
2.00 
1

1.5U
0.50

2 —

1.50
0.75 
1.10 
0,75 
0

$ 
$
$ 
$ 
$
$5.00 
$2.50 
$3.00 
$3.00 
$3.00 
$2.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00
$2.00 
$2.00 
$400 
$3.00 
$1.50 
$1.50 
$2.00J.

S. Pranckūnas. RIEDMENYS RIEDA PERGALEI. $2.50 
S. Zobarskas. THE MAKEN OF GODS . . 
A. Baronas. VIENIŠI MEDŽIAI, romanas. 
J. Gliaudą. IKARO SONATA.....................
P. Andriušis. DAINA IŠ ANTRO GALO. . .

. .$3.00

. .$1.50

. .$1.50

. .$1.50
Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 

Montreal 32, P. Q., Canada.

NEPAGYDOMA RAKšTiS

GP 2-5

APATINIAI-KOJINES-T-M^RS'KINIAI

Švedų dešiniųjų dienraš‘i-i 
„Sydsvenska Dagbladet“ »y 
šium su sovietų spaudoje na? 
kutiniu metu pasirodžiusiai; 
puolimais prieš Švedijoje gv 
venančius pabaltiečius ir šve 
dų konservatorių partijos s] jg 
gsnius, paskelbė vedatnąjj

„Bloga sąžinė“. Laikraštis nu 
rodo, jog Sovietų S-ga visuo 
met blogai jautėsi, kai tik pa 
liečiamas Pabaltijo klausimas. 
Jai ypač nepatinka tai, kad Pa 
baltijo emigrantai informuoju 
laisvąjį pasaulį apie tikrąją jų 
kraštų būklę.
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A\OX't|rEAI„ Kaip tik laikas
PASIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĮ NAMIŠKIAMS

TRADICINIS MOKYKLŲ 
ATlDARĄMAS

įvyko sekmadienį 11 vai. A V 
bažnyčion mokyklos atėjo oi 
ganizuotai su vėliava. Klebo 
nas pasakė dienai pritaikytą pa 
mokslą, kuriame pabrėžė svar 
bumą, koks yra lietuvių vai 
kams lankant lietuviškas mo 
kyklas ir palinkėjo, kad mo 
kyklos sėkmingai veiktų, va: 
Itni jas stropiai lankytų, o tėvai 
rūpestingai žiūrėtų, kad jų va.’ 
kai punktualiai mokyklas lan 
kytų ir gerai mokytųsi.

Po pamaldų salėje vaikrms 
buvo suruošti užkandžiai. P<j 
jų mokyklų globėjas dar kartą 
visus pasveikino pradėjus ntr.i 
jus mokslo metus ir suminėjo 
kaikurias mokyklose permai 
nas: L. Stankevičius 15 Aušr< s 
Vartų mokyklos perė jo į D r. 
Vinco Kudirkos vardo mok; k 
lą, o p. Baltuonienė iš šios m 
kyklos perėjo i Aušros Vartų 
mokyklą; A. Kavaliūnaitė p-ri 
traukė iš mokyklos, o p. Mal 
cienė atėjo dirbti į Dr. V. Ku 
dirkos mokyklą.

Po to buvo parodytas iš mu 
kyklų gyvenimo filmas, kurį su 
suko ir dabar paiodė H. Šimai 
tienė. Filmas labai gražiai pa 
darytas, puikiai išėjusiomis spa’ 
vomis ir žiūrovams bu/o melo 
nūs žiūrėti. Tai yra labai gra 
žus dokumentinis filmas.

BUS ŠAUNUS MOKYKLŲ 
BALIUS

Lapkričio 24 d. Aušros Var 
tų salėje Montreal’o lietuviškų 
mokyklų tėvų komitetas ruošia 
rudens balių. Bus mt line pro 
grama, puiki muzika šokiams 
pilnas bufetas ir turtinga lote 
rija.

Maloniai prašome tėvus ir vi 
sus, kuriems rūpi l’etuviškų mo 
kyklų išlaikymas, šį vakarą re 
zervuoti mums, nes iš šio ru 
dens baliaus tėvų komitetas pa 
dengia visų metų išlaidas.

Pernai rudens balius teatne 
šė $191.50 pelno, o laike metų 
buvo padengta $452.21 išlai 
dų.
Kalėdų eglutė ................ 65.55
Mokytojos alga ............ 208.00
Mokyklų sargams .... 21.09 
Mokytojų suvaž’avimas 46.60 
Mokslo metų uždarymas — 
Lietuv. albumai ir maistas 75.36 
Lietuviški sąsiuviniai . . 38.59

Kaip matote, komiteto fon 
das šiais metais nusmuKo $261 
71.

Paremkite šį rudens balių sa 
vo atsilankymu ir aukomis lo 
terijai, kuriai fantai bus renka 
mi įgaliotų atstovų.

Tėvų Komitetas.
• K .Baronas, NL bendrader 
bis, iš Portugalijos sostinės, I. i 
sabono, atsiuntė NL skaityto 
iams sveikinimus. Toliau jis vy 
ksta į Ispaniją.

PAGERBTI 
BENDRUOMENININKAI
Dr. J. Šemogų rezidencijoje 

sckmad. įvyko pageri .uvės žy 
miųjų bendruomenininkų — P. 
Juškevičienės, kuriai pirminiu 
kaujant laik. KLB organizac 
niam k-tui buvo sukulta KLB 
organizacija, Stp. Kęsgailai, 
sėkmingai vadovavus-lm KLB 
paskutinius trejus metus ir Po 
niai Zubienei, nuoširdžiai Kr. 
V-bai talkinusiai. Pirm. D». 
P. Lukoševičius pagerbiamvu 
sius pasveikino, iškėlė kiekvie 
no jų veiklos b-nei svu bumą ir 
dėkojant už tai pakvietė T. J. 
Borevič’U ir Ponią Šc.iogienę 
kiekvienam įteikti atminčiai po 
gražią knygą su įrašais.

Gražių vaišių metu T. J. Bo 
revičius iškėlė mintį šį subuvi 
mą įesminti kūiybišku žygiu lie 
tuvybės reikalamas, ko pasek 
mėje išrinkta sumanymų komi 
sija — P. Pavilanienė, St. Kę= 
gaila ir V. Zubas. Gavusiej’ 
prisiminimams dovanų, pasakė 
po žodį. Subuvime dalyvavo 
apie 30 bendruomenininkų.

PRANCŪZŲ KALBOS 
KURSAI 

organizuojami mokyklų komi 
sijos yra dviejų pakopti: prade 
dantiems ir jau pažengusiems 
Kursai nemokami ir vyksta šio 
se mokyklose. Bourget, 1220, 
rue de la Montagne’ Olier 
310 est, rue Roy; St. BartLe 
lemy, 7081, rue des Erables; 
St. Brendan’s, 5937, 9e ave 
nue, Rosemont; St. Pascal, 
6316 Cote-des-Neiges; St. Phi 
lippe, 6839, rue Drolet.
• Sirvydas Vytautas su Ponia 
šį savaitgalį viešėjo Montrealy 
ie ir dalyvavo tradiciame JAV 
ir Kanados inspektorių baliuje 
Queen Elizabeth viešbutyje.
• P. Katasanovas senj. serga 
ir gydosi Lachine ligonin .c 
Dr. J. Šemogo priežiūroje.
SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS

J. Adomonienė praneša, kad 
priima įvairių rūšių siuntinius 
i Lietuvą, Latviją, Estiją ir ki 
tus USSR kiaštus, persiunčia 
gi visokių daiktų, cr 
siuntėjų sudarytus įvairius siun 
tinius, taipogi visokių daiktų, 
rūbų ir maisto siuntinius per 
Angliją ir Daniją. Šiems siunti 
niams gauta daug naujų pavyz 
džių. Klijentų sudaryti siu”! 
niai turi būti iš ntujų daik'.u 
ir nesunkesni kaip 20 svarų su 
įpakavimu. Siuntiniai visi ap 
drausti.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

į LIETUVĄ
Yra gauti nauji iliustruoti katalogai, nauji medžiagų pavyzdžiai: 

Kalėdiniam, Standartiniam ir Kataloginiam siuntiniam. 
Paskambinus, atvykstu Į namus.

Priimu užsakymus ir paštu iš visų Kanados provincijų.
Prašykite kainoraščių. Aug. Mylė, Tel. Ni. PO 7-4530.

37 — 5th. Ave. Verdun 19. P Q. 
(prašau šį skelbimą išsikirpti).

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. Kl 4-6940.

AUŠROS VARTŲ ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS ŽINIOS PARAPIJOS ŽINIOS

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
sntradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 
Šeštadienį !!■

2—4; 7—9 p. m 

| 2—4 p. m.

7—9 p. m.
1 p. m.

Dr. A. O JAUGELIENĖ

Dantų Gydytoja
141U Guy St., 1 a. 11 kamb

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

PO 7-3175; namų DO S.JV?

D \NTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L I S K A 

1396 St. Catherine St W. 
Siete 419, tel. UN 6-8235 
K ' .nV. ' M.V..!T?.0?*?.

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

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

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

ADV c 'TAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

4 Notre Dame Si E 
Suite 901 

UN 1-893J

VI 2-9958

ID r.E. A ndrukaitis
t 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ADVOKA TAS |
4 JOSEPH P. MILLER |

I
 B. A., B. C. L.

Suite 205 |
16a Notre Dame St. E. |

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

LaSalle. DO 6-1570

Vėlinių pamaldos abiejų pa 
rapijų, buvo suruoštos Montre •. 
iio kapinėse, praėjusį sekmadie 
nį. Įspūdingą pamokslą pasak? 
T. J. Borevičius Sj.

Kun. klebonui Bobmui iš 
vykstant į naują darbo vietą, 
Šv. Kazimiero parapija ruošia 
išleistuves. Išleistuvės įvyks sek 
madienį, spalio 21 d’eną, šv. 
Kazimiero parapijos sdėje.

Suaukota praeitą sekmadie 
nt parap.jos reikalams $235

Keturiasdešimties valandų d: 
dieji atlaidai įvyks šį mėnesį, 
Kristaus Karaliaus šventės pro 
ga, spalio 26, 27 ir 28 dd. I'a 
mokslus sakys ir išpažinčių 
klausys kunigas pranciškonas. 
Visi prašomi ruoštis skaitlinga’ 
dalyvauti.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
KALBOS KURSAI

organizuojami Jaunimo min’ste 
rijos, nemokami, bus pradėti 
spalio 8 dieną sekančiose mo 
Tykiose: Barthelemy - Vimom, 
630, rue St. Roch; Bourget, 
1220, rue de la Montagne; 
Notre Dame de Grace, 5455, 
Ave. N. D. de Grace; Oliei 
310 est, rue Roy; Our Lady of 
Mount Royal, 60 ouest, rue 
Rachel; St. Barthelemy, 7081, 
rue des Erables, St. Brendan’s, 
5937, 9e Ave. Rosemount; St. 
Pascal, 6316, Cote des Neiges; 
St. Philippe, 6839 rue Drolet ; 
St. Raymond, 2055, Avenue 
195, rue Beauharnois; N. D 
Oxford; St. Simon Apotie, 
du Bon-Conseil, 4.81, Avenue 
Western.

Daugiau žinių galima gauti. 
3737 est, rue Sherbrooke, te’. 
525-6311, local 325-327.

ATVYKO IŠ LENKIJOS,
padėjus daug pastangų, p. Pu 
kelevičius, rašytojos B. Pūkeie 
vičiūtės tėvas, buvęs žymus N. 
Lietuvos valdininkas, pokario 
metus išgyvenęs Lenkijoje.

SIŪLOMAS DARBAS
Švaros palaikymui didelėje 

krautuvėje reikalingas vyra*. 
Dirbama naktimis. Neblogas dt

Keturiasdešimt valandų ai 
laidai, spalio 26, 27 ir 28 d. d., 
kuriuos praves tėvas L. Andrie 
kus, O. F. M. iš New Yorko.

Jaunimas šį šeštadienį, spa 
Ko 20 d., 8 vai. vak. ruošia §- 
kius, į kuriuos kviečiami atsi 
lankyti visi.

Rinkliava bažnyčiai $137.80 
Vakarienė davė $525.80. 
Aukavo A. Gečius 25 dol. u 

L. Selenis 14 dol.

DIDŽIULĖS 
PAGERBTUVĖS

20 metų vedybinio gyvenime 
sukakties pp. Alisei i, Kaziui 
Juškams, šv. Kazimiero sveta> 
nėję, šeštadienio vakare, daly 
vaujant per 400 svečių, praėjo 
puikiai. Gražiai ir tvarkingai 
vaišių parengimą pravedė Ant. 
Kreivys, leisdamas daugeliui ju 
biliatus pasveikinti. Sveikinto 
jų tarpe buvo abudu klebonai 
— kun. J. Bobinas ir kun. F 
Jucevičius. Svečių tarpe buvo 
p. p. Juškų geri piieteiiai iš On 
tario Petras Barnelis ir Bymi.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už su 

ruošimą mums auksimo jubilė 
jaus, p-ms Paznokaiciams, ;>■ 
nioms Gručkūnienei, Astrai 
kienei ir Karpavičiene:.

Visoms Šemininkėms už pa 
ruošimą skanaus maisto, v, 
siems patarnavusiems arba prL. 
dėjusiems bet kokiu būdu, kad 
padarius šią sukakti sėkminga 
didelis ačiū.

Labai, labai ačiū kunigui F. 
Jucevičiui už pasakyta, neišdii 
duotą šliūbą, o Tėvui S. Km 
biui ir klebonui J. Bo’.inui už 
patarnavimą.

Didžiai mylimiems ponams 
Dambrauskams ir Šiivydams 
už atvažiavimą iš taip toli, la 
bai nuoširdžiai ačiū.

Visiems dalyvavusiems ir 
prisėdėjusiems už. sveikinimus, 
brangias dovanas ir pinigines 
dovanas, vienu žodžiu, einan 
čiu iš širdies, dėkojame. Visų 
išvardinti neįmanoma, nes ma 
ža vietos.

Ant galo savo visiems gim’

DAN KURAIČIO VEIDAS
Didelis kelionių mėgėjas 

Dan Kuraitis lankysis Toronte, 
kur prieš „Vyčio“ ir SLA j;a 
rengimą rodys filmus šią v sa 
ra darytus Vilniuje n pasid'i 
lins savo įspūdžiais iš kelic nės 
po Lietuvą. Kuraitis pumą ka> 
tą Sov. Rusijoje lankėsi 1058 
m., bet j Lietuvą nebuvo įleis 
tas. Po šios kelionės jis parašė 
knygą „Anapus geležinės už 
dangos“ ir vaznėjo po Ameri 
ką rodydamas savo filmus. Bu 
vo jis ir Toronte, todėl Toron 
tiekiams yra gan .gerai pažįs.i 
mas. Jo knygoje iškelti faktai 
ir padarytos išvados nepat .;•> 
„Tiesos“ korespondentui Stan 
kevičiui, kuris „Tėvynės balso 
60 nr. straipsnelyje „Du Dan 
Kuraičio veidai“. Kuraitį išva 
dino antitarybiniu šmeižiku, 
buržuaziniu agentu, kurio pano 
sėje tupi menševikiška blakė, 
senu, gobšiu miesčioniu ir oan. 
Esant Kuraičiui Vilniuje, Star, 
kevičius įsibrovė į jo kambarį 
ir pasiūlė jam raštu atsiprašvti 
už minėtoje knygoje esančius 
„šmeižtus“. Dan Kuraičiui ne 
sutikus ir pasakius, kad tai pa 
darysiąs Amerikoje, Stankevi 
Čius daro išvadą, kad „šiapus 
uždangos“ nėra laisvės. Ku” 
yia laisvė ir koks yia tikraa 
Dan kuraičio veidas pamatysi 
me ir išgirsime pastarojo pranc 
Šime spalio 20 d. Prisikėlimą 
par. salėje. Pradžia 7 vai. vak 
punktualiai, j. b.
• Gyd. A. Ųžupienė savo kabi 
netą perkėlė į 345 Kennedv 
Ave., prie Bloor-Runnymede. 
Tel. 767-4461.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Ruošiamas spalio mėn. 28 

d., sekmadieni 5 vai. pp. Auš 
ros Vartų salėje, 1465 De Se 
ve.

Dieną, 11 vai. iškilmingos 
pamaldos abiejose lietuvių baž 
nyčiose. Organizacijos prašo 
mos pamaldose dalyvauti su vė 
liavoms.

Paskaitą apie tautos dainiaus 
Maironio gyvenimą, skaitys iš 
vas L. Andriekus, O. F. M., iš 
New Yorko.

Meninėje dalyje dalyvaus: 
solistai: G. Čaųkauskienė ir A 
Keblys, Rosemounto bei Ver 
duno pr. mokyklų ir Lituani«ti 
pradžios mokyklų ir Lituanisti 
nių kursų mokiniai, dramos te
atro aktorius L. Barauskas ir 
muz. Z. Lapinas.

Išlaidoms padengti , prašo 
ne 1 dol. aukos; likes pelnas 
skiriamas Vasario 16 gimnazi 
j ii Vokietijoje paremti.

Moksleiviams įėjimas nemo 
lamas.

Seimelio Prezidiumas.
P. Eizinaitė, iš Toronto at 

įkėlė į Monfrealį ir čia dirba 
pienoje įstaigoje.

V. Lukauskas prie Roger 
feeach pasistatė gražų vasarnf-

lyginimas.
Teirautis „N. Lietuvoje“, t<* 

lefonu DO 6-6220.
0 Pp. M. J. Adomaičius iš Bos 
tono lankė p. T. Stankūnaitė, 
archit. K. Kriksčukaitis ir A. 
Vileniškis.

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

nėms, savo sūnui ir dukter a' 
su šeimomis labai labai ačiū už 
viską.

Ir dar kartą, nesuskaitomai 
kartų ačiū! Ačiū visiems.

Antanas ir Domicėlė 
Girdau skai.

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „I I T A S“

Santaupom pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui

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

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

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

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

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

>į-

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

» Montreal 1, Que.
UNiversity 6-7872

SKLYPAI PRIE EŽERO 
Parduodami sklypai, 4 mylios j 

vakarus nuo St. Agathe. 
Gražus miškas, natūralus ežeras. 

Teirautis MU 1-6406.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Toronte spalio 2i d. 5 v. pu. 

Minėjimą ruošia KI B Toronto 
apylinkės valdyba. Paskaitą 
skaitys dr. Jonas Grinius, sve 
čias iš Vokietijos. Meninę pr j 
gramą išpildys jaunimo chorai- 
vadovaujamas kun. B. Paccvi 
Čiaus. Iš Maironio kūrybos de 
klamuos: A. Bušinskaitė ir St 
Ramanauskas. Visi lietuvi?.' 
kviečiami atsilankyti į šį minė 
jimą ir tuo pagerbti mūsų Tėvy 
nės dainių — Maironį.

Minėjimas prasidės punktua 
liai.

Įėjimas laisva auka iš’?: 
doms padengti.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos biblioteka veikia 
po 10 ir 11 vai. mišių.

Prmosios komunijos fotogra 
fijos gaunamos kavinėje po 
kiekvienų mišių.

Pirmosios komunijos fotogra 
čių tvarka. Mergaitės 9—13 m. 
renkasi antradienį tuoj po mo 
kyklos. Vyresnės mergaitės — 
7 vv. Berniukams treniruotės 
bus trečiadienitis ir ketvirtadie 
niais, jaunesniesiems, 8 — 13 
m., nuo 4.30 iki 7 v. v.; vyrės 
niesiems — nuo 7 v. v. Stale 
teniso treniruotės vyksta kiek 
vieną antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį. Tėveliai, pratink, 
me savo vaikučius iš mažen. 
gražiai ir naudingai praleisti 
laisvalaikius. Norį treniruotis 
krepšinyje, stalo tenise ar šach 
matuose teateina į salę treniru j 
Čių dienomis.
, Choro repeticijos šią savu, 
tę: ketvirtadienį, 7.30 vai. vak, 

•— visi vyrų balsai. Prašome vi 
sas repeticijas gausiai lankvu 
nes ne tik kartojamas senas .e 
pertuaras, bet taip pat. ruošia 
mas naujas.

Choras išsirinko naują va!J.v 
bą: viso choro seniūnas — B. 
Kudzmavičius, sopranų — E. 
Kerberienė, altų — O. Vilimie
nė, tenorų — H. Chvedukas ir 
bosų — B. Vrublevičius

Vaikučių choro repeticija 
bus šį penktadienį, 6.30 v. v. 
Nors vaikų chore iau yra vir« 
100 choristų, nauji nariai der 
priimami.

NUKENTĖJO MAŠINOS 
NELAIMĖJE

Šeštadienį, spalio 13 d., Pr. 
Rudinskas su dukrele grįždami 
savo mašina iš užmiesčio, Met 
ropolitain bulvare turėjo net’ 
ketą susidūrimą. Priešakyje p. 
p. Rudinskų mašinos važiavusi 
mašina, be įspėjimo staiga su 
manė išsukti iš didžiojo kelio ir 
staigiai sustojo, Pr. Rudinskas 
nespėjo ir negalėjo staigiai su 
laikyti savo mašinos ir atsitren 
kė į priešakyje važiavusią ma 
šiną. Susidūrimo pasekmėje p. 
Rudinskui nukentejo veidas ir 
dukrelei kakta. Todėl jiems te. 
ko aplankyti ligoninę, kur su 
žeidimai sutvarkyti. Mašina 
taip pat nukentėjo. Nuoširdi 
užuojauta ir linkėjimai greičiau 
pasveikti.

<■■■..........M M M

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.

TAISAU IR DAŽAU

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

V. S u s i n s k a s.

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskotuį 

Sąskaitos „Lite“ Nr. 752. 
P. Adamonis, RA 2-2472.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue

Lachine“"Tel~631-0882™

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

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

Paslaptys išlaikomos.
Nepraleiskite progus ir 

kreipkitės tel. VI 9-6654, 
3718 St. Denis St. Mtl. 

nuo rvto 9 iki vakaro 9 vai
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