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Geltonasis pavojus rusams?
• VIETNAME JVYKO NAUJAS PERVERSMAS ---------------------------------—----------------------------------------
® RUSAI SUSIRŪPINĘ KINŲ GRĖSME
O KIPRO BŪSENA ATSIDŪRĖ AKLASTOVY
® ĮDOMI KREISLERIO SUTARTIS SU DARBININKAIS
• POPIEŽIUS ATIDARĖ NAUJĄ BAŽNYČIOS 

SESIJĄ

MAŠINŲ FONDO VAJUS

Didžiausia paskutiniųjų ke 
lių politinių savaičių aktuali
ja yra _

KOMUNISTŲ SKILIMO 
TEMA,

kuri nagrinėjama visos pašau 
lines spaudos.

Dar neseniai buvo abejoji
mų, ar kinų komunistų san
tykiai su rusų komunistais 
nėra tyčia dirbtinai sureži
suotas reikalas, kuriuo pri
dengiami kažkurie paslėpti 
tikslai. Dabar jau jokių abe
jojimų dėl to nėra.

Bet ne dėl komunizmo ki
nai išsiskiria su rusais. Jie iš
siskiria.

DĖL TERITORINIŲ 
KINŲ PRETENZIJŲ

Įdomu, kad kinų pretenzi
jos buvo ilgai slepiamos ir. 
tiktai dabar ir pasakomos ir 
išryškinamos. Visu atvirumu, 
kaip tikrų imperialistų.

Pasirodo, kaip dabar išaiš
kino Mongolijos marionetės 
atsakymas Ma’o Tze-dunui, 
retenzijos jau labai seniai pa
reikštos. Jau 
1936 M. MAO PRETENZI

JAS PASKELBĖ
j Mongolijos teritoriją, nes 
pasak Mao ,,Sovietų Sąjun
ga neva gindama Mongolijos 
nepriklausomybę, ją padarė 
priklausomą nuo Rusijos”, 
iviao čia pasakė visišką teisy
bę. Faktinai vadinamasis 
,,gynimas“ atėjo vėliau, kad 
pateisintų okupaciją.

„Pravda“ ir kiti sovieti
niai laikraščiai dabar pilni 
straipsnių, kuriuose
VIENI KITUS KALTINA 

KOMUNIZMO 
IŠDAVIMU, 

apsisukdami vieni kitus kalti 
na pasidavimu buržuazijai, iš 
davimu Markso ir Lenino idė 
jų ir tikslų, kaltina susidėji
mu su Vakarų kapitalistais. 
Atseit, ,,puodas katilą vano
ja, nes abu juodi. . .”

Mao Tse-tungui aiškiai pa
sisakius apie Kinijos tikslus, 
besikalbant su Japonijos so
cialistais, ne tiktai rusams, 
bet visiems yra aišku, kad 

PIRMOJI GRĖSMĖ
RUSAMS YRA KINAI, 

kurie aiškiai rusams sako: 
Rusai, jūs esate Europos 
ne Azijos žmonės, todėl iš Si
biro kraustykitės už Uralo 
kalnų. Azija turi priklausyti 
mums - kinams.

Tokiu būdu sovietinė Ru 
sija atsidūrė prieš tas proble 
mas, kurias turėjo ir carinė 
Rusija:

RUSIJA ATSISTOJO PRIEŠ 
GELTONŲJŲ ANTPLŪ

DŽIO PAVOJŲ.
Rusai apsiginklavę atomi

nėms jėgoms, balistinėm ra
ketom, bet kinai rusams sa
ko: Mes nebijome jūsų nei 
balistinių raketų, nei atomi
nių bombų, ir mes iš jūsų Si
birą atsiimsime. . .

Kinai, šita gerai žinoda
mi, todėl ir tvirtina, kad so
vietinė Rusija grįžta į kapita 
listinę bendruomenę, nes iš 
tikrųjų jai kito kelio nėra.

KAS GI GALI RUSAMS 
PADĖTI GINTIS NUO 

KINŲ GRĖSMĖS?
Aišku, kad tiktai Vakarai. 

O Vakarai nors ir kitais su
metimais, taip pat negali bū 
ti Kinijos komunistų drau

gais. Taip interesai vienų su 
kitais ir gali sutapti.

Togliatti testamentas gi į 
šią Maskvos - Pekino pučia
mą ugnį

ŪŽTERĖJO ALYVOS 
KIBIRĄ

ir komunistinį gaisrą dar dau 
giau įpūtė. Kuo jis pasibaigs, 
dabar dar sunku numatyti. 
Ypač, kad Kinijos komunis
tų pretenzijos smogia Rusi
jos komunistams smūgį j pa
čią širdį.

Kuo kinų - rusų ginčas 
įdomus ar svarbus mums, lie 
tuviams? Mums jis tuo svar
bus, kad

KINAI IŠKELIA RUSŲ 
IMPERIALIZMĄ IR 

KOLONIALIZMĄ
o tas ir mums svarbu. Taigi, 
ne mes vieni keliame rusų 
groboniškumą. Tas turi pasi
tarnauti kelti ir griauti rusų 
imperializmą. Nors dar ir ne 
ryškiai, bet į rusus pretenzi
jas jau reiškia ir rumunai, 
nes Rusija yra pasigrobusi 
Besarabiją, kuri perdėm yra 
rumunų gyvenama. Į šitas 
pretenzijas jungsis Ukraina, 
Kaukazo ir- Užkaspijo tau 
tos.

KIPRO PROBLEMA 
praėjusią savaitę nepažengė 
pirmyn, todėl Jungtinių Tau 
tų kariuomenė palikta dar 3 
mėnesiams Kipre.

Vis grėsmingiau iškyla
MALAZIJOS PROBLEMA

Indokinija ten atvirai kiša 
si ir vykdo atvirą imperializ
mą, dėl ko Malazija kreipėsi 
į JTO Saugumo tarybą, pra
šydama intervencijos.

AZIJOS PIETRYČIUOSE 
reikalai naujai komplikuojasi, 
nes Vietnamas, kaip ir Kom 
bodža, sprogdinami iš vidaus. 
Komunistai kurso religines 
nesantaikas Vietname ir poli 
tines Kambodžoje. Dėl to In 
dokinijoje nenusistovi taika.

NAUJAS PERVERSMAS 
VIETNAME 

kaip tiktai patvirtina šią min 
tį. Kuo perversmas pasibaigs 
dar nežinia, bet viena aišku, 
kad tai neina Vietnamo pajė
gumui gintis nuo komunistų 
agresijos naudai.
ŽINIOS IŠ MASKVOS:

Pirmoji: Vakarų Vokieti
jos tarnautoją rusai apipylė 
nuodingu skystimu, kurį išty 
rus Bonoje konstatuota, kad 
tai yra garstyčių nuodai, nuo 
kurių išsivysto dideli skaus
mai. Kita: Vakarų Vokieti
jos atstovybėje susekti mik
rofonai, kuriais rusų žvalgyba 
klausėsi, kas kalbama Vokie
tijos atstovybėje... kaip anks
čiau JAV atstovybėje... Aiš
ku, kad kiekvienoje atstovy
bėje rusai turi sekimo įtai
sus.

KITOS NAUJIENOS
— Malazijoje pagauti 11 

Indonezijos parašiutininkų.
— Otuomija, buvęs JTO 

taikintojas Kipre, mirė.
— Naują Suomijos minist 

rų kabinetą sudarė agraras 
Virolainen, koalicijos pagrin
dais.

— Anglijoje po kelių sa
vaičių įvyks naujo parlamen 
to rinkimai. Darbiečių lyde
ris Wilson pranešė savo pro 
gramą: pasisakė už Rapackio

KAS NAUJA
KYLA KANADOS 

EKSPORTAS
Kanados eksportas pasto

viai eina didyn. Liepos mene 
sį, kaip rodo statistikos duo
menys, eksportas buvo 29.8 
% didesnis, negu tuo pat lai 
ku praėjusiais metais ir pasie 
kė 788,3000,000 dolerių.

Per 7 prabėgusius šių me
tų mėnesius eksportas buvo 
23% didesnis, negu 1963 me 
tais tuo pačiu laiku.

planą ir plieno pramonės na
cionalizavimą.

— Varšuvoje vyksta erd
vių įsisavinimo konferencija, 
kurioje dalyvauja 40-ties 
valstybių mokslininkai. Ame 
rika pasiūlė jūrų vandens nu 
druskinimo planą.

— Rusai Mao Tze-tungą 
pradėjo lyginti su Hitleriu, 
nes jis pradėjo reikalauti iš 
Chruščiovo Sibiro plotų.

— Vokiečių atominis mo
kslininkas Baurich, Lenino 
premijos laureatas, dirbęs di
džiausioje rusų laboratorijo
je, buvęs rusų atominio cent
ro vedėju, pasitraukė į Vaka 
rus ir dabar jau yra Ameri
koje.

— JAV Kreislerio kompa 
nija su darbininkais sudarė 
naują sutartį, kurią plačiai 
aptaria spauda, kaip fenome- 
nališką: Po 60 metų darbinin 
kai išeina į pensiją, kurios 
Kreislerio kompamja mokės 
po, 400 dol. kas mėnesį ir, be 
to, dar gaus nemokamą gydy 
mą; gauna 8 d. metinių šven
čių ir savo laisvą gimtadienį.

— Kinijos komunistų ran
ka Malavijoje: Min. pirm. 
Malavijos Banda pranešė par 
iamente, kad jis pašalino iš 
kabineto 5 ministerius, nes 
jie buvo sudarę sąmokslą jį 
nužudyti, už ką iš Kinijos ko 
munistų jiems buvo pažadėta 
54 mil. dlol. paskolos.

— Ekvadore Kvito arki
vyskupija bažnytines žemes 
išdalino' žemdirbiams.

--Indijos min. pirm. Šas- 
ri vizituos Naserą spalio 5 
dieną.

— Afrikos valstybių susi
rinkimas ragina Tšombe pa
leisti baltuosius karius, bet 
pagalbos jam neduoda. Suda 
rė taikomąją komisiją.

— 13 arabų valstybių Alek 
sandrijoje aptarė Jordano 
upės vandenų nuvedimą nuo 
Izraelio.

— Rusai apkaltino kinus 
už opiumo kontrabandą, ku
ri Kinijos komunistams per 
metus duoda 500 milijonų do 
lerių pelno ir užnuodija daug 
žmonių.

— Malazijoje pagauti dar 
11 Indonezijos kareivių, nu
leistų parašiutais. Rugs. 14 
d. J TO Saugumo taryboje 
svarstoma ši byla.

— Indijoje buvo suimta 
keli tūkstančiai komunistų už 
kėlimą netvarkos.

Žymiam visuomenės veikėjui, 
PROF. DR. VINCUI TERCIJONUI 

mirus, nuliūdime likusią šeimą, 
ŽMONĄ ONĄ TERCI JONIENĘ, 

SŪNŲ IR DUKTERIS SU ŠEIMOMIS 
nuoširdžiai užjaučia

E. ir J. Kardeliai.

KANADOJE
PABRANGS KANADOS 

DOLERIS
Tarptautinėje rinkoje ge

rai žinoma, kad Kanados do
leris numuštas dirbtinai, to
dėl dabartinė jo vertė netik
ra. Tarptautiniai finansiniai 
sluogsniai tat spaudžia Kana 
dą dolerio vertę pakelti, bent 
arčiau priartinti prie tikro
sios vertės. Nors Kanados fi
nansų tvarkytojai to nenori, 
bet spėjama, kad Kanados do 
lerio vertė bus pakelta, grei
čiausia praėjus JAV preziden 
to rinkimams.

NUKRITO KANADOS 
PRAGYVENIMAS

Šitą faktą pasako Kana
dos statistikos įstaiga, pažy
mėdama, kad atpigimas tuo 
tarpu nežymus: Liepos gale- 
jis buvo vertinamas 136.2, o 
rugpjūčio gale — 136.1 pun 
ktu.

SUSITIKS JAV IR 
KANADOS VYRIAUSY

BIŲ VIRŠŪNĖS
■JAV įmokėjus Britų Ko

lumbijai 275 mil. dol. už Ko 
lumbijos upės vandens jėgos 
panaudojimą, pasiruošė jau 
pradėti upės užtvenkimo dar
bus. Šio tat Kanados ir JAV 
susitarimo realizavimo pra
džiai pažymėti ir paryškinti, 
šio mėn. 16 dieną JAV prezi 
dentas Johnsonas ir Kana
dos min. pirmininkas Pearso- 
nas susitiks prie sienos, kur 
turės ir pasitarimų abi valsty 
bes dominančiais klausimais.

Sutarties dėl Coiumbijos 
upės išnuomavimo 99 meta
ms ratifikacijos dokumentų 
pasikeitimas tą pačią deiną 
įvyks Ottawoje tarp užs. rei
kalų min. Martino ir JAV ats 
tovo Kanadoje Butterworth.

KANADA KANADAI 
SKOLINA PINIGUS. . .
Britų Kolumbijos provin

cija už Kolumbijos upės van
dens jėgos panaudojimą iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių iškart gavo 275 milijo
nus dolerių, kurių iškart ne
gali sunaudoti. Tuo tarpu be 
sivystanti ekonomiškai Que- 
beko provincija reikalinga pi 
nigų. Lesage todėl susitarė 
su Bennettu, kad Britų Ko
lumbija Quebecui paskolina 
100 milijonų dolerių, kuriuos 
viena Kanados provincija ati 
duos kitai Kanados provinci
jai per 10 metų, pradedant 
1967 metais. Provincijų pir
mininkai patenkinti, kad vie
niems nereikėjo jieškoti pini
gų už Kanados ribų, kitiems, 
kad nereikėjo pinigus išleisti 
iš Kanados.
• Losangeliečių, ilgesnį lai
kų gyvenusių Montrealyje, 
Stasės ir Kazio Gricių dukre
lė Danutė, 1964. VIII. 29 iš 
tekėjo už Apolonijos ir Juo
zo Babušių sūnaus Sigito.
• E. ir Pr. Bernotus iš To
ronto lankė p. Vaičiulienė su 
sūnumi dantų gydytoju ir 
kum. Paulauskas iš USA.

L
Džiaugiamės ir dėkojame, 

kad siųsdami vertingųjų do
vanų paskirstymui dblerį ar
ba prenumeratos mokestį, 
kaikas prideda po 10 dol. ir 
NL Mašinų Fondo vajui: 
Pundžius Alfonsas,

Toronto .......................10.00
J. Bakšys,

Toronto ........................ 6.00
F. Bačiūnas,

Hartford, Conn, USA 3.00
A. Grigaitis,

New York ....................2.00
J. Pikelis,

Lietuvių gyvenimo faktai
LIETUVIŲ VIENYBĖ 

ATSTATOMA
VLIKo' posėdyje; kuriame 

buvo pasisakyta dėl visų lie 
tuviškųjų grupių vienybės, 
priimtas grupių susitarimas, 
visų deklaracija. Tokiu būdu 
lietuvių politinė vienybė at
statyta.

Artimoje ateityje yra nu
matytas atnaujintojo VLIK- 
o posėdis, kuriame bus persi 
tvarkyta pagal susitarimo de 
klaraciją.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS AUGA

Juozas Laugalis, visuomet 
jautrus lietuvybės reikalams, 
aukojo $100.

Augustinas Kuolas, žino
mas visuomenininkas, savo gi 
mimo dienos proga aukojo $ 
100. Tai yra gražus ir skati
nantis pavyzdys.

Tikimės ir kitos lietuvių 
kolonijos nepasiliks stebėto
jo rolėje, bet prisidės savo in 
dėliais į tą didelį Lietuviškos 
kultūros {Getuvybės Išlaiky
mo darbą.

Fondo Valdyba.
DOVANŲ PASKIRSTYMO 

VAJŲ
tęsiame toliau. Dėkingi esa
me visiems, kas už gautus bi 
lietus atsiuntė po dolerį; dė
kojame tiems, kas prie to 
pridėjo dar adresų tautiečių, 
kurie taip pat nepagailėjo do 
lerio kito už bilietus. Ypač 
malonu, kad kai kurie ir laik 
raštį užsisako. Ačiū visiems.

Dovanų paskirstymas nu
statytas lapkričio 21 dieną. 
Ligtol vis dar vajus vyks.

Tikimės, kad dovanų bus 
gausu ir vertingų. Nes NL 
parėmė eilė žymių dailinin
kų. Kiti fantai taip pat yra 
vertingi. Visi jie, dabar skel
biami 2 pusi, bendrais bruo
žais, visi bus tiksliau aprašy
ti.

Paskutiniu laiku dail. „p. 
Šablauskienė taip pat pažade 
jo dovaną — paveikslą. Nuo 
širdžiai Poniai Šablauskienei 
ir visiems prisidėjusiems dė
kojame. „
® Režiminis okupuotos Lie
tuvos rašytojas Guzevičius 
Lietuvoje išleido naują neva 
romaną, vaizduojantį 1926 
m., kuriame minimos pavar
dės daugelio Lietuvos politi
kų ir visuomenininkų — Sle
ževičiaus, Tūbelio, Smeto
nos, Plechavičiaus, Griniaus 
ir tt.

Dr. A.O. JAUGELIENĖ 
su šeima atostogaudama lan
kėsi Amerikoje, Detroite ap
lankė tėvus, gimines ir pažįs 
tarnus ir, sugrįžusi į Montre 
alį, jau tęsia dantų gydyto
jos darbą.

• Pp. Mikėnai ir I. Paulau 
skaitė lankėsi Toronte, pp. 
Morkų šeimos šventėje.

Little Long Rapides, 
Ont..................................... LOO
Viso gauta 22.00
Nuoširdžiai dėkojame.

Mašinų F. buvo ..12,658.00 
Naujai gauta........... 22.00
Fonde dabar yra . . 12,680.00 
MF užplanuota ..15,000.00 
Fondui dar trūksta 2,320.00 
nuoširdžiausiai dėkojame.

Visiems būsime dėkingi, 
kas fondą papildys iki užpla 
•'.uolos sumos. Valdyba.

DIDELĖ OTTAWOS 
LIETUVIŲ ŠVENTĖ

Rugsėjo 13 d. Ottawos lie 
tuviai, pirmininkaujami Inž. 
A. Paškevičiaus, suruošė la
bai įspūdingas Bendruome
nės apylinkės sukaktuves, au 
kštu kultūriniu lygiu. Ta pa
čia proga buvo gražiai pami
nėtas ir didysis lietuvių poe
tas Kristijonas Donelaitis, 
gražia Ponios Paškevičienės 
paskaita (ji bus įdėta į NL).

Minėjimas buvo papuoš
tas dail. A. Tamošaičio didė
le kūrinių paroda, pamaldo
mis, iškilmingu posėdžiu, 
bendruomenės vaišėmis, ku
riose dalyvavo visa labai vie
ninga Ottawos lietuvių kolo
nija. KLB Kr. V-bos pirm. 
Dr. P. Lukoševičius ir Inž. 
V. Danys pasakė reikšmin
gas kalbas, kurios bus pa
skelbtos vėliau.

KLB Apyl. Pirmininkas 
inž. A. Paškevičius plačiai 
nušvietė Ottawos lietuvių 
veiklą, darbus ir ateities tiks 
lūs. Platesnis aprašymas bus 
įdėtas sekantin NL nr.

Minėjimo užbaigai Apyl. 
pirm. Inž. A. Paškevičius su 
Ponia suruošė puikias gra
žiuose savo namuose, išpuoš
tuose daugeliu lietuvių daili
ninkų kūriniais, vaišes. Ir vai 
šės buvo kaip minėjimo dalis, 
nes ir KLB Kr. V-bos pirm. 
Dr. P. Lukoševičius, ir dail. 
A. Tamošaitis, ir dr. M. Ra 
mūnienė ir Kim. Dr. Skilan- 
džiūnas kėlė labai svarbių 
klausimų bei sumanymų.

DAILĖS PARODA 
CLEVELANDE

Po didelės ir labai įdomios 
dail. Antano Tamošaičio dar 
bų parodos Ottawoje, daili
ninkės Anastazijos Tamošai
tienės kūrybos paroda šį sek
madienį, rugsėjo 20 dieną ati 
daroma Clevelande, Čiurlio
nio ansamblio namuose. Bus 
išstatyti tapybos darbai, au
diniai, kilimai, gobelenai ir 
mezginiai. Paroda bus dide
lė ir vaizdinga.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO VEIKLA 
MONTREALYJE.

Įnašų Telkimo Komitetan 
sutiko įeiti Inž. Izidorius Ma 
liška ir Domininkas Norke- 
liūnas.

Praplėsto Kanados Lietu
vių Fondo Montrealyje Įna
šų Telkimo Komiteto posė
dis įvyksta rugsėjo 24 d. 7 v. 
p. p. Sv. Kazimiero parapijos 
klebonijoje.

Pasibaigus vasaros atosto
goms numatyta suaktyvinti 
priemones, kad per vasarą 
apmiręs Fondan įnašų plau
kimas vėl galėtų pajudėti, 
nes Montrealis su gausinga 
lietuvių kolonija tikrai yra at 
silikęs šitame darbe.

Fondo Įgaliotinis.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje.............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur............................$6.00

Yearly .Subscription Rates:
Canada...........................$5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries . . . .$ 6.00

Adresų pakeitimas 25 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Ruoškimės
DALYVAUTI DEŠIMTOJE KANADOS 

LIETUVIŲ DIENOJE,
kuri įvyks Hamilton!© pade kos dienos savaitgalyje, 

spalio 10—11 dienomis.
Gera, graži ir naudinga 

Lietuvių Dienų tradicija šie
met vainikuojama dešimtąją 
Lietuvių Diena Hamiltone, 
kuris Lietuvių Dienas yra 
pradėjęs. Pradininkui atite
ko garbė ruošti dešimtąją die 
ną.

Tiesa, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tary 
ba buvo nutarusi sudėtinges
nį reikalą: Lietuvių Dieną su 
derinti su Jaunimo Diena. Ta 
čiau Hamiltono apylinkė ne
įstengė Jaunimo Dienos suor 
ganizuoti. Faktinai turėjo bū 
ti Jaunimo Diena, tiktai Lie
tuvių Dienos fone.

Ši nesėkmė tačiau neturi 
sumenkinti Lietuvių Dienos 
svarbumo ir reikšmės. Lietu
vių Dienų tradiciją turime tęs 
ti.

Kita vertus, ši Lietuvių 
Diena kaip tiktai atliks svar
bų ir Jaunimo Dienos paruo
šimo uždavinį, nes tam tiks
lui skiria specialų dėmesį. 
Lietuvių Dienos vienu svar
biausių uždavinių yra numa
tytas jaunimo klausimu sim
poziumas - svarstymas jauni
mo klausimų, kurie kaip tik
tai turi pasitarnauti jaunimo 
problemų išryškinimui ir tuo 
pačiu ir projektuojamos bū
simos Jaunimo Dienos klau
simo išsiaiškinimui.

Labai gerai, kad Hamilto 
ne tuo klausimu susirūpinta 
ir tuo reikalu iššauKta KLB 
Krašto Valdybos pagalba.

Kaip žinoma, dedamos pa
stangos, kad ši dešimtoji Ka 
nados -Lietuvių Diena turės 
labai svarbų dienotvarkės 
punktą — Jaunimo problemų 
išsiaiškinimą.

Atrodo, kad pats jaunimas 
gyvai susirūpinęs savo prob
lemomis ir todėl simpoziume 
žada veikliai dalyvauti. Grei 
čiausia bus taip, kad pats jau 
nimas turės savo rankose ini 
ciatyvą ir jis pats iškels savo 
problemas ir pasisakys, kaip 
jos galėtų būti geriausiai sp
rendžiamos. Tai gal ir bus ge 
riausis prie šių problemų, ku 
rios tampa labai aktualiomis, 
priėjimas. Tikrai: tegul pats 
jaunimas pasisakys apie save 
ir tegul pareikš savo pageida 
vimus vyresniajai kartai, kad 
vieni kitus geriau suprastų ir 
bendromis jėgomis pasitarnau 
tų tų problemų sprendimui, 
kuris turėtų būti pats geriau- 
sis. Šiam tikslui reikia duoti 
pirmaujančią poziciją.

Bet Lietuvių Diena turi ir 
kitus dienotvarkės punktus, 
kurie jau tapę tradiciniais: 
bendras subuvimas, kuriame 
susitinka pažįstami ir nepa
žįstami, didžiulis koncertas, 
sporto žaidynės, meno- paro
dos ir dar kiti, kartias nenu
matyti dalykai. Beje, svarbu, 
kad būtų išleistas ir Kana
dos lietuvių Metraštis, vaiz
duojąs lietuvių veiklą.

Tat ruoškimės dalyvauti 10 
-joje. Kanados Lietuvių Die
noje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PARTIJA KARTOJA 

REIKALAVIMUS 
MENO SRITYJE

Lietuvoje menininkams vis 
dar primenami partijos reika 
lavimai. „Tiesa“ vedamaja
me (Nr. 193, rugp. 19) juos 
pakartojo: esą tenka griežtai 
kovoti prieš abstrakcionizmą 
ir formalistines tendencijas 
mene, prieš neutralistinį ama 
tininkiškumą ir estetizavimą. 
Nusiskųsta, kad šiandieninio 
gyvenimo ir jo herojų pavaiz 
davime Lietuvos dailininkai 
dar nevisada surandą pačias 
įspūdingiausias menines prie 
mones. Jie neretai amžinin
kus vaizduoją arba natūralis
tiškai. arba labai nudailintai, 
arba sugrubintai. Nepakanka 
mai meniškai sprendžiamos 
tematinės kompozicijos. Dai
lininkai kaltinami, kad jie 
sau nestatą aukštesnių meni
nių reikalavimų Partija dabar 
jiems sako: Jūs turite būti 
stiprūs idėjiniais įsitikini
mais, nes, priešingai, kiekvie 
nas jūsų iškrypimas jus nu
stums į tarnavimą buržu
azinei ideologijai.

Lietuvoje išleistas raš. T. 
Tilvyčio satyrinių eilėraščių 
rinkinys „Deja, dar pasitai
ko” (110 psl.). Režiminė 
spauda pažymėjo, kad poe
tas, „satyros meistras“ plie
kiąs dar pasitaikančias Lietu 
vos gyvenimo negeroves.

REFORMATŲ KUN. AD. 
ŠERNAS NUTRAUKĖ

RYŠIUS SU RELIGIJA
Komunistų partija Lietu

voje džiūgauja: 80 m. am
žiaus sulaukęs, buvęs Lietu
vos reformatų bažnyčios ge
neral - superintendentas kun. 
Adomas Šernas nutraukė ry
šius su religija.

Dienraštyje per kelius pus
lapius paskelbtuose „apmąs
tymuose” Šernas plačiai kal
ba apie savo gyvenimą. Jis sa 
kosi, kad tarnavęs „pažan
gesnei reformatų bažnyčiai, 
laisvai nuo katalikų prietarų, 
kad katalikų bažnyčios ydas 
jau seniai buvau supratęs“. 
Jis dar primena, kad jam bu
vęs šlykštus tautinis šoviniz 
mas, tačiau 1917 m. prisidė
jęs prie Vilniaus konferenci
jos sušaukimo, tikėjęs, kad 
kuriama laisva ir nepriklauso 
ma Lietuva. Jo pasiūlymu 
Villniaus konferencijoje bū
vėk priimtas „nepriklausomy 
bės” žodis, o jo jaunesnysis 
brolis pasirašė nepriklauso
mybės deklaraciją. Vėliau 
Šernui, kaip jis dabar teigia 
savo „apmąstymuose“, sura
šytuose „Tiesos” atstovui A. 
Kadžiuliui talkininkaujant, 
laisvė ir nepriklausomybė 
pasirodžiusios... naiviais sap
nais. Panašiai kaip kaltina
mieji sovietiniuose teismuo
se, dabar Šernas (jo paties iš
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Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirūpinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO 
SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.

SIUNTINYS Į LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 dolerį. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudenį, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir

OSYOOS ‘ KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

S. Jonynienė, LIETUVOS LAUKAI, V sk........................................ 3.00
A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA, VI sk.............. 3.50
J. Plačas, GINTARAS, VIII sk............................................................ 4.00
GULBĖ KARALIAUS PATI, dail. V. Petravičius ....................... 1.25
MŪSŲ ŠOKIAI, apraš. su brėž........................................................... 3.00
VI. Jakubėnas, LIAUDIES DAINOS, I sąs....................................... 3.00
VI. Jakubėnas, DAINOS, aukšt: balsui, II sąs............................... 3.00
GIMTOJI KALBA, kalb. laikraštis, ................................................ 2.00
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I t.......................................... 7.50
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, II t............................................ 7.50
ALEKSANDRYNAS visi 3 t................................................................. 15.00
St Kairys. TAU, LIETUVA ............................................................... 6.00
St. Kairys. LIETUVA BUDO.................................................................. 4.00
K Bielinis. DIENOJANT. ................................................................. 4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI............................................................. 4.00
K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.............................. 1.80
Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI........................................................ 5.00
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t................................................ 2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS....................................................... 7.00
J. Krūminas. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas....................................... 3.50
V. Biržiška. ALEKSANDRYNAS I ir II t. po................................... 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI............................................................ 1.50
J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas................................................................ 3.00
P. Andriušis. DYKADUOiNIO PASAKOJIMAI. ................... 1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS, .......................................................... 5.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS................................................... 1.50
J. Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas..................................... 2.50
’1. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ..................................................... 1.50
' Gliaudą. IKARO SONATA. Romanas............................................... 1.50
P. Pleskevičius. MES NEŠĖME LAISVĘ............................................. 2.00
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ............................................................ 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES.................................. 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI.......................................................... 0.75
4. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ .................................................. 0.75
VARPAS 1963 METŲ ............................................................................. 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA ................... 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..........................................  4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS............ 2 00
JETUVOS ŽEMĖLAPIS ..........................  3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas........................................................ 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU...................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.......................... 1.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS............................................................ 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ........................................... 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS....................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA........................................ 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ............................................................ 2.00
7 Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................. 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS........................ 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU.................................... -................. 1.00
I. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS....................................................... 3.00
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID....................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D.............................. 5 00
A. Giedrius. MURKLYS.......................................................................... 1-80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA......................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS............................................................. 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ................................................... 0.75
V, Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS................................................................ 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS......................... 3.50
A. Talys. TŪZŲ KLUBAS....................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO........................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.......................................................... 2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ............................................................ 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE................................................................ 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS........................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. ............................................ 1.00
Sv. Istorija. NAUJASIS ĮSTATYMAI............  1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS........................................................ 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.................................................. 2 50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ............................................................ 2.50
B. Gražulis, SUDUŽĘS VAIZDAS........................................................ 1.50
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI............................................. 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS...................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA....................................................................... 1 40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS................................................ 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA...................................................................3 50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS................................................ 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po ..................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY............................................................. 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS................................................................. 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai......................................................... 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS............................................ 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS.................................................... 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.

pažintimi laikytame rašte) 

pabrėžė: gailiuosi netikusiai 

praleidęs savo dienas, nepro
duktingai eikvojęs talentą, gė 

dinuos skelbęs klaidingus da 
lykus. . . E.

PAMINĖJO L. GIROS 
80-SIAS GIMIMO 

METINES
1946 m. liepos 1 d. Vilniu

je miręs poetas Liudas Gira 
šių metų rugpjūčio 27 d. bū 
tų sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Tą sukakti paminėjo režimi-

Nukelta į 7-tą psl.

laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adųmonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje“.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme.
Jau yra gauti kūriniai dailinnkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalinr.kas, 

Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama.
Naujai pasižadėjo kūrinių paaukoti šie žymieji mūsų daili
ninkai, jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Viktoras Vizgirda. Tat dovanų, svarbių, vertingų ir įdomių, 
kurios praturtina šį reikalą, bus itin gausu.
Kituose NL numeriuose duosime platesnį atskirų faktų ap-
rašymą kai jie galutinai paaiškės.

JŪRŲ SKAUTUOS VEIKLA
Kolei bus paruoštas nau

jas Jūrų Skautijos statutas, 
palikta 1963 m. Toronte iš
rinkta vadovybė. Statutui 
ruošti sudaryta komisija iš v. 
j. s. A. Aglinsko, v. v. D. Bal 
tramonaitienės ir v. v. sen. 
K. Butkaus.
• Jūrų Skautijos studentų 
korp. Gintaras, rugpjūčio 28 
— rugsėjo 
lionę 
mis.

Nauju 
riaus 
sen. K. Butkus.
• Dr. M. Anysas ir B. 
tinas, Toronto jūrų skautų ..... 
rėmėjai, apdovanoti Inkaro 
garbės ženklu.
© Čikagos jūrų skautai su
organizavo sporto klubą „Jū
ra“, kurį globoja Juodkran
tės Baltijos tuntai, bei ikorp. 
Gintaras.
© Cleveland© jūrų skautai ir 
bebrai stovyklavo Pensilvani 
joje.
• Čikagos jūrų skaučių-tų 
vadovybė liepos 18—30 suor 
ganizavo stovyklą bebriuka- 
ms ir ūdrytėms.
® Toronto Neringos tuntas 
turėjo gražią iškylą prie Ge
orgian įlankos p. Ropių di
džiuliame sklype. Dalyvavo 
14 skautų-čių.
© 13 Toronto jūrų skaučių- 
tų padarė 3 dienų kelionę Al 
gonguin parko ežerais. Ta 
proga puikios gintarės (vyr. 
jūrų skautės) davė įžodį.
© Jau įpusėti Toronto jūrų 
skautų jachtos perstatymo 
darbai.
® Visi jūrų skautijos viene
tai paminėjo žuvusius jūrų 
skautus, liepos 16 d. nuleis- 
dami į vandenį vainikus.

Birželio 27 — 28 dienomis 
susirinkę Clevelande 54 jūrų 
skautų-čių vadovai-ės ir tė
vų komitetų atstovai, išklau
sę pranešimo apie bandymą 
pradėti derybas su Skautų S- 
ga, plačiai tą klausimą apsva 
rstę, rado, kad Skautų S- 
gos taryba atsisakė kalbėtis 
ir derėtis ir dar užtrenkė du 
ris. Jūrų skautijos vadovybei 
neliko kito kelio, kaip šaukti 
visuotinį suvažiavimą, kuris 
turėjo pasisakyti dėl Jūrų 
Skautijos ateities.

Suvažiavimo dalyviai slap 
tu balsavimu vienbalsiškai nu 
tarė vėl atkurti 1926 m. su
organizuotą Lietuvių Jūrų 
Skautiją. Tai jau antras jū
rų skautų išėjmas iš Skautų 
Sąjungos.

Pirmą kartą atsiskyrus ir 
vėl grįžus, jūrų skautams bu 
vo duota savivalda, bet grei
tai ji buvo panaikinta ir jūrų 
skautai vos išsilaikė.

Kadangi jūra buvo ir dar 
yra svetima lietuvio ūkinin- 
kiškai galovsenai, tai ir jūrų 
skautų eilės nebuvo gausios. 
Prieš karą turėjome apie 600 
jūrų skautų — maždaug tiek 
pat turime ir čia, išeivijoje.

Tūli Skautų S-gos vadovai 
bando suniekinti Jūrų Skauti 
kiškai galvosenai, tai ir jūrų 
Čikagoje „jūrų skautes-us” iš 
kelių žmonių atplaišos, rink
dami pašalintus už visokius 
prasižengimus buvusius jūrų 
skautus ir organizuodami filį 
tyvius vienetus. Skaitėme 
Skautų S-gos išleistas rezo
liucijas, kur menamai įvyko 
„Suvažiavimas“ bene iš 7—8 
asmenų, kurių daugumas ne 
dirba su jūrų skautais.

LIETUVOS GYDYTOJAI 
VENGIA VYKTTI Į KAIMĄ

Ryšium su atlyginimų pa
kėlimu Sovietijos gydyto
jams režiminis sveikatos ap
saugos ministras V. Kleiza 
suteikė kai kurių paaiškini
mų „Komjaunimo Tiesos” 
bendradarbiui (Nr. 155, rug 
pjūčio 5). Pagal Kleizą Lietu 
voje medikams per metus bus 
papildimai išmokėti 7 milijo
nai rublių. Pareigūnas iškėlė 
kai kuriuos gydytojų apmokė 
jimo sistemos trūkumus. Svar 
biausia, kad vienodumas ap
mokant medikų darbą mieste 
ir kaime trukdė vystyti me
dicininį aptarnavimą kaime, 
nes šiame gydytojų darbo są 
lygos kur kas sunkesnės. Bai 
gę aukštąjį mokslą medikai 
siekia likti mieste. Esą maži 
ir medicinos įstaigų ūkinio 
personalo atlyginimai. Dėl to 
sunku rasti žmones, 
tvarkytų ligoninių ūkinius 
reikalus. Gydytojai dabar tu 
retų dėkoti režimui, nes atly 
ginimas gydytojų su dideliu 
patyrimu padidėsiąs. . . 30
rublių. E.
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Kovoje už pilietines teises
Tautinė nepriklausomybė, 

laisvė, demokratija, pažanga 
ir socialinis teisingumas, tai 
obalsis Tarptautinės ūkinin
kų sąjungos, kuri buvo įsteig 
ta Prahoje 1925 m., atnaujin 
ta 1947 m. liepos 4 d. Vašing 
tone. Nariais šios organizaci
jos yra: Albanija, Bulgarija, 
Kroaitia, 'Čekoslovakija, Es- 
tonija, Vengrija, Latvija, Lie 
tuva, Lenkija, Rumunija, Ju
goslavija, Serbija, Slovėnija 
ir nuo dabar Ukraina. Visą 
laiką Lietuva yra atstovauja
ma per Liet. Valstiečių S-gą. 
Šiuo metu atstovai: Alena De 
venienė, jos pavaduotojas Ba 
lys Paramskas. Iki dabar emi 
gracijoj IPU turėjo septy
nios kongresus. Rugsėjo 5— 
6 d., Sheraton Park Hotel, 
Vašingtone įvykęs suvažiavi 
mas buvo aštuntasis.

Be abejo, ilgi emigracijos 
metai padarė įtakos visiems. 
Komunistai, apgaulingai pa
vergę šimtus milijonų būty
bių, vis negali sulaukti ,.dė
kingumo“ už ,,išvadavimą”, 
bei daromą ,,progresą“ pa
vergtiems milijonams. Vaka
rai, kurie nori taikos bet ko
kiai kaina, užmiršę visus tarp 
tautinius pasižadėjimus tarp 
jų reikalavimą leisti laisvai 
apsispręsti pavergtiesiems, 
bando pasislėpti už tylėjimo 

sienos.
Išsiaiškinę, kad jie nei nema
no „išvaduoti“ pavergtuo
sius, bet, jie apsunkina pa
vergtų padėtį ir padeda pa
vergėjams, teikdami milijo
nus dolerių kreditų, pristaty 
darni ir net statydami fabri
kus, bei organizuodami taria
mus kultūrinius mainus; ka
da So/ietija šlykščiai pelnosi 
net ant labdaros siuntinių 
siunčiamų giminėms į paverg 
tus kraštus, dėdami milžiniš
kus muitus. Matydami tokią 
padėtį, niekas negali džiaug
tis, juo labjau emigrantai, ku 
rie okupaciją pergyveno tai 
ant savo kailio. Kaikas dėlto 
gal kartais išeina ir iš pusiau 
svyros.

Preš suivažavmą įvyko I 
PU Centro Komiteto posėdis, 
ir šį kartą tai buvo labai rei
kšmingas posėdis, nes jame 
prezidentas Mikolaičikas pa
reiškė, kad dėl sveikatos, jis 
negalės būti kandidatu į pir
mininkus. Prieš kelius metus 
jis turėjęs širdies smūgį, tu
rįs diabetą, gi prieš kelius 

mėnesius paralyžuota dešinė 
akis. Buvo tikrai tragiška, ka 
da 15 mt. išbuvęs IPU prezi
dentu, ir tiek daug nuveikęs 
jos labui, dabar — invalidas. 
Jis pateikė metmenis atidaro 
mosios kalbos kongresui, ku 
ir daugumos centro komiteto 
narių „išcenzūruota“ ir pripa 
žinta neskelbtina t spaudoj. 
Tragedija buvo tame, kad 
visi posėdy dalyvavę sutiko, 
jog visi užmetimai, daromi U 
SA užsienio politikai, yra tei 
singi, bet tik pareiškimo for
ma yra per atviri ir kaikur ki 
šimasis į vidaus politiką, ko 
mums nedera daryti. Mikolai 
čikas nesutiko ištaisyti savo 
kalbą.

Prezidentas 
Stanislaw Mikolaiczyk,

pradėjęs IPU sesiją, pasiūlė 
atsistojimu pagerbti visus bu 
vusius narius, mirusius nuo 
paskutinio suvažiavimo iki da 
bar. Sąraše iš lietuvių buvo 
paminėtos trys pavardės: Ka 
rolis Zaikauskas, Jurgis Jakš 
-Tyris ir Judita Audėnaitė. 
Įžangos maldą pasakė Msgr. 
Kakowski. Pagrindiniu kalbė 
toju buvo svečias pror. N. G. 
Ranga, Indijos Parlamento 
narys (opozicijos vadas da
bartinei Indijos vyriausy
bei). Jis yra jau nuo 1952 m. 
nuoširdus IPU draugas, bū
damas priešaky milijoninės In 
dijos ūkininkų organizacijos. 
Jis yra stiprus antikomunis- 
tas.

Kaip paprastai, buvo nema 
žai sveikinimų. Kai kurie jų 
Įdomūs (Sen. Dodd). Buvo 
paskaityta trumpa Al. Deve- 
nienės telegrama iš Californi 
jos. Svečių tarpe visai nebu
vo matyti amerikonų valdi
ninkų. Galbūt todėl, kad 
šiam suvažiavimui ruošti ata 
tinkamos

Amerikos įstaigos nedavė 
pritarimo.

Antrąją suvažiavimo sesiją 2 
v. po piet vedė dr. Gavrilo- 
•vič. Buvo išklausyti preziden 
to St. Mikolaičiko ir generali 
nio sekr. Dr. D. M. Dimitro 
vo pranešimai, buvo renka
mos įvairios komisijos. Į Tar 
plautinių reikalų komisiją iš 
lietuvių įėjo Pik. Kazys Škir 
pa, į agrarinę — Juozas Au
dėnas, į švietimo bei kultūros
— Pranas Zunde, į moterų
— K. Žalkauskienė, į organi
zacinę — Balys Paramskas. 
Dr. Juozas Pajaujis buvo su 
važiavimo svečias.

Grizly lokys Vakarinės Kana dos miškų karalius, mėgsta pa 
sivaikščioti civilizacijos takais ; todėl turistai yra perspėja
mi nusišalinti nuo 650 svarų jėgos. Toronto Telegram Pht.

Vakare Bulgarų komitetas 
surengė Nicola Petkov pami
nėjimą, kuriame dalyvavo vi
si minėti lietuviai ir dar Gra 
žiną ir Kazvs Grinius. Minė
jimas baigėsi bulgarų tauti
niais šokiais ir vaišėmis.

Rugsėjo 6 d. visas rytas bu 
vo pašvęstas visų komisijų po 
sėdžiams.

Visi norėjo žinoti, Organi
zacinės k-jos nutarimą, kurį 
turėjo pasiūlyti prezidentą ir 
generalinį sekretorių. Buvo 
gandų, kad bulgarai vistiek 
siūlys St. Mikolaičiko' kandi 
datūrą, jei jo nepasiūlys len 
kai. Komisijos posėdis buvo 
tikrai rimtas. Lenkai, išdėstę 
savo laikyseną, pareiškė, kad 
jie nesiūlo St. Mik. preziden
tu. Pasiūlyta jį rinkti garbės 
prezidentu. Prezidentu pasiū 
lyta Ferenz Nagy, buvusį 

Vengrijos min. pirm., pritari 
mas buvo visuotinis. Gen. se
kretorių pasiūlyta perrinkti 
tą patį dr. G. Dimitrovą.

Tikybinės apeigos už Nico 
lą Petkov buvo atlaikytos 12 
vai. Ortodoksų Šv. Mykolo 
bažnyčioje.

Suvažiavimo ketvirtoji se
sija, buvo labai jaudinanti. 
Visti komisijų padaryti siūly 
mai buvo suvažiavimo priim
ti. Stipri atsisveikinimo kal
ba Stanislovo Mikolaiczyko 
sukėlė ovacijas. Taip pat dr. 
George M. Dimitrovo. Karš
tų ovacijų sukėlė taip pat 
naujo IPU prezidento F. Na 
gy kalba. Buvo jaučiamas

nenuilstamas ryžtas tęsti 
kovą prieš komunizmą, bei 

Sovietų Rusijos 
imperializmą.

Energiją tai kovai teikia žu-

MOKSLAS IR TECHNIKA
AR VALGYSIME NAFTĄ?

Pasauliniame naftos shemi- 
kų kongrese, kuris įvyko pra 
ėjusiais metais Frankfurto 
mieste, didelio susidomėjimo 
susilaukė prancūzų specia
listo Alfredo Šampanjo pra
nešimas apie baltymų ir vita
minų gavimą iš naftos.

Jo patentas pagrįstas vi
siems gerai žinomu reiški
niu — rūgimu. Mes dažnai 
matome, kaip hermetiškai ne 
uždarytos vaisių sultys pra
deda rūgti. Kodėl? J jas iš 
oro pateko mielių grybeliai, 
ėmė daugintis, maitintis sul
tyse esamu cukrumi, ir jų 
skaičius labai greit išaugo. Pa 

vę didvyriai pavergtam kraš
te, vargai ir kančios likusių 
brolių bei seserų už geležinės 
uždangos.

Su naujom viltim žiūrima 
ateitin su nauju nariu Ukrai
na ir naujai išrinktu IPU pre 
zidentu.

Lietuviai aktyviai dalyvau 
ja IPU nuo pardžios. Visų na 
rių tarpe pagarbiai minimas 
dr. Kazys Grinius, kuris ir 
čia, emigracijoj, aktyviai pri
sidėjo prie IPU veikimo. Lat 
vijos atstovo nematyti jau 
dviejuose paskutiniuose kong 
r.esuose.

Lietuvių įnašas būtų tik da 
linis, jei nepaminėti Henriko 
Blazo daugiau kaip 10 mt. 
darbo šioj organizacijoj. Jis, 
būdamas Liet. Valst. Liaud. 
S-gos egzilėj komiteto na
rys, jau ilgus metus yra „IP 
U Bulletin” redaktorius ir 
faktinis organizacijos vykdy 
tojas. Biuletenis, kuris jau ii 
gą laiką eina žurnalo forma, 
turi nemažą tiražą ir, ypatin 
gai yra išsiplatinęs universite 
tų, bei mokslinių dr-jų tarpe, 
gi per paskutinius laikus be 
Europos,

stipriai paplito Indijoj, 
Japonijoj, Azijoj bei 

Afrikoj.
Kiekvienam numeryje jūs ra 
šit skyrelį apie okupuotą Lie 
tuvą. Visas darbas dirbamas 
nepastebimai nei mūsų orga
nizacijų, bet tas darbas nėra 
nepastebimas Sovietijos, tai 
bent tuo būdu, yra įvertina
mas Henriko Blazo žurnalis
tinis darbas. Jis šiemet minė 
jo savo 60 m. sukaktį.

IPU kongrese dalyvavo 
apie 200 žm. B. P. 

našiai atrodo ir A. Šampanjo 
pasiūlytasis gamybos būdas, 
tačiau jo negalima, pavyz
džiui, palyginti su vyno mie
lių grybeliais. Vietoj misos 
čia naudojama nafta arba jos 
atliekų mišiniai. Prie minėtų 
jų medžiagų pridedama tam 
tikrų mielių grybelių kultū
rų, kurios paverta tose me
džiagose esamus parafinus 
organinėmis medžiagomis, jų 
tarpe taip pat baltymais ir 
vitaminais. Specialistai vadi
na šį procesą fermentacija.

Yra savitų mielių grybelių
Jau seniai žinoma, kad 

tam tikros mielių grybelių 
rūšys gyvena po asfaltinių 
plentų danga ir minta bitu
mais. Vadinasi, jie „valgo“ 
menkesnęs vertės produktus, 
gaunamus distiliuojant naftą. 
Kitos jų rūšys buvo rastos 
naftos rezervuarų dugnuose, 
net pagaliau naftos prisotin
tose dirvose.

Mokslininkai ištyrė ir at
rinko kelias naudingiausias 
grybelių rūšis. Dabartiniu 
metu racionaliausi mielių gry 
beliai yra laikomi dideliuose 
rezervuaruose. Parafininiai 
mišiniai, kuriuose jie gyvena, 
išnaudojami šimtu procentų. 
Baltymams sudaryti mielių 
grybeliams dlar reikalingi 
azotas, fosforas, kalis ir ki
ti elementai. Tad rezervua
rai yra „tręšiami“, panaudo
jant vadinamas „dirbtines trą 
šas”, o visa kita mielių gry
beliai atlieka patys, ir nuosta 
biai greitai. Jų skaičius išau
ga per vieną parą net penkis 
kartus. Tai reiškia, kad kultu 
ra, sverianti 2 kg, per parą 
duoda iki 25 kg „derliaus“.

Tuo tarpu karvė, sverianti 
500 kg, gali padidinti savo> 
svorį, esant geriausiai mity
bai, per vieną parą daugiau
sia 2,5 kg. Taigi, aštuoaios 
didelės karvės išaugina per 
dieną tokį pat gyvąjį svorį, 
kaip mielių grybelių pripildy 
ta statinė! Jeigu karvėms dar 
reikia pašarų ir priežiūros, 
tai mielių grybeliams pakan
ka „alyvinės sriubos". Nie
kam nebereikia jais rūpintis 
iki tol, kol jie „nuganys“ sa
vo statinę. Po to juos tenka 
atskirti nuo tirpalo.

Kiek tai kainuoja?
A. Šampanjo teigia, jog 

tikslūs skaičiavimai rodo, 
Nukelta į 7-tą psl.

PETRAS BŪTĖNAS

Pabaltijo 
valstybės 

ma'amos
2.
N ei m a n> vok. Ragnit iš Rag-n-yt- iš 

Rag-an-yt-, ir dėl žodinės darybos plg. ne
toliese Taur-ag-ė 3b, aps. mst., bei toli Ute
nos aps. Taur-ag-n-ai 2, Taur-ag-in-ai 1 ir 
Taur-ag-in-os 1, mstl., liet. Ragainė 2, Rag- 
-ain-ė, aps. mst. Nemuno kairiame - pietinia
me krante, ryčiau Tilžės mst., mūsų piliavie- 
tė. Rusai - velikorosai Nemuno upę vadina 
ir Neman. Kai Nemuno upės ir Ragainės 
miesto vardus jie paverdė vienu vardu, tai 
išvada: rusai - velikorosai vengte vengia net 
ir visų ten lietuviškų ir prūsiškų vietovar
džių, ir utžat M. Lietuvoje - Karaliaučiaus 
srityje juos visus surusino ir iškreipė kar
tais ligi neatpažinimo.

Nesterov, vok. Stallupoenen iš baltų 
kamieno Stal + up-ėn-, 1938 metais suhitle- 
rinta Ebenrode, liet. Stalupėnai 1, Štai4-up 
-ėn-ai, aps. mst. netoli Lietuvos valstybės ir 
prie Stal + up-ė upelės.

P o 1 e s s k , vok. Labiau iš baltų kamieno 
Lab-j-av-, liet. Labguva 3b, Lab-g-uv-a, su 
liet, pries, -u v-, kaip ir netolima Vėl-uv-a 
aps. mst., aps. mst. Deim-en-os (pries, -e n- 
yra lietuviška, kaip ir pats upėvardis) kairia
jame - vakariniame krante, Kuršmarių piet
ryčiuose, Sembos srityje, o Labguvos aps
kritis eina Deimenos upės abiem pusėmis.

P r e gol y a, vok. Pregel iš baltų kamie
no Pre-gl- ar Prei-gl- Prie-gl-, liet. Prieglius 
2, kur šaknies tik g 1-, kaip ir plg. I-s r-a upė 
arba kam. In-s t r-, arba taūraginė Imsrė 1, 
upė Im-sr-ė iš In-sr-ė, ir daug kitų; žr. Įs
rutis. Prasideda nuo Lietuvos valstybės pa
kluonės, teka į vakarus per M. Lietuvą — 
Karaliaučiaus srities vidurį; 7 km žemiau 
Karaliaučiaus mst. yra Aismarių įtakas. Šios 

upės visas baseinas yra lietuvių žemė ir š i 1 ų 
bei lie p ų gamtovaizdžio: visur nuo žo
džių šilas ir liepa daug vietovardžių, o 
Sov. Rusijos rusai - velikorosai juos visus 
tylomis apėjo ir jų vietovardžių vietoje pri- 
tupdė savo beprasmių rusiškų pakaitalų.

R y b a k i tai nuo 1946 metų lenkiškai, 
kaip yra ir pilsudskinių - želigovskinių laikų 
Lenkijos žemėlapyje, ir žr. Ilawka. Vadina
si, lenkai ir čia bus prikišę savo trigrašį sve
timoje, baltų lietuvių, teritorijoje. Sov. Ru
sija čia surusino į P r i m o r s k vokiečių 
kolonizacinį Fischhausen aps. miestą, 
Sembos srities pietvakariuose, prie Aismarių 
šiaurinio kranto ir liet. Visrotas 1, vok. 
Wischroter Muhlenfliess, upelės žiočių.

Sovetsk, vok. Tilsit iš baltų kamieno 
Tilz-yt-, liet. Tilžė 2, miestas vakariau Ra
gainės mst., Nemuno kairiame - pietiniame 
krante, prie Tilželės 2, Tilž-el-ė, vok. 
Tilže „Tilžė“ upės žiočių. Šios šaknies vie
tovardžių baltų žemėje labai plačiai maišo
si. Tilžė visų lietuvių gyvenime nuo' senųjų 
laikų didžiai reikšminga kaip jų kultūros 
centras. Todėl ir bus Sov. Rusijos paverstas 
rusiškai bolševikiniu „Sovietsk'u“, kad veli
korosai galėtų suniekinti lietuvių praeitį bei 
jų tautinį ir kultūrinį darbą ir tuo patim iš 
lietuvių tautos karčiai pasityčioti.

Zelenogradsk, vok. Cranz ir Kra
nz, liet. Krantas 4, ne nuo vok. der Kranz 
„vainikas“, bet nuo liet, krantas 4 „kraš 
tas, pakraštys“, mstl., Sembos srities šiaurė
je, ties Kuršmarių kopų juostos pietine riba, 
netoli Rūdavos bžk., kur 1370 metais Kęstu
čio ir Algirdo kariuomenės žygyje - mūšyje 
žuvo Vokitčių teutonų - kryžiuočių ordino 
daug riterių, jų maršalas su 3 komtūrais.

Znamensk, vok. Wehlau iš baltų ka
mieno Vėl-av-, liet. Vėl-uv-a 1, Vėl-iav-a 1 
ir Vėl-av-a 1, aps. mst. ir baltų pilis, prie 
Priegliaus upės, ties Alnos žiotimis.

Tų vietovardžių atle tik tiek terodoma, ir 
jie visi tik šitokie. Matome, kad tie mūs'ški 
vietovardžiai nėra jokiausio pagrindo davę 
Sov. Rusijai juos surusinti ar atle tokius be
reikšmius surusintus nes skelbti, nelyginant, 
kad imtų ir paskelbtų Washington sos 
tinę Chruščev tov n’u ar Chruščev- 
g r a d’u ir Montreal sostinę U 1 j a- 
n o v’u ( = Lenini), kaip šitaip U 1 j a n o v’u 

Sov. Rusija yra surusinusi, o naciai suhitle- 
rinę Breitenstei n*u lietuvių miestelį 
Kraupiškas 1, Kraup-išk-as, vok. Kraupishc- 
ken iš baltų kamieno Kraup-išfc-, kur ir pries. 
- i š k - yra lietuviška, Įsros vidurupio deši
niame - vakariniame šone, Ragainės apskri
tyje.

LIETUVOS VALSTYBĖS
Apskrities miestas parašytas „Kapsukas 

(Marijampolė)”,, ir tai rodo, kad Sov. Rusi
jos ir ko specialiai stengtasi Lietuvos valsty
bės ir lietuvių bei prūsų tautos išvengti, ir, 
antra, tai liudija, kad Sov. Rusijos žemėla
piai, nors ir falsifikatai, yra koteruojami 
kaip ar normalūs, ar kaip nenormalūs, bet 
vistiek skelbiami, nors jie visi (ir čia įrašy
tieji, ir daugybė jų neįrašytų) tėra be istori
nio, tautinio, paveldėtinio, tarptautinės tei
sės ir demokratinio principo pagrindų. Be 
Marijampolė (turi būti galūnė-'ė) klaidos 
yra ir Vilkaviškis parašyta, užuot Vilka
viškis, Vilk-av-išk-is, aps. mst. prie Vilk- 
auj-a 3b, upės. Gal ir dar ko yra, bet tą atlą 
man tebuvo lemta labai trumpai težvelgti.

VILNIJOS,
Tai yra Lietuvos tolimesnių rytų, vieto

vardžiai rašomi atle slaviškai:
Grodno, liet. Gardinas 3b, aps. mst.;
Lida, liet. Lyda 4, aps. mst.;
L y n t u p y, lenk. Lyntupy, liet. Lentu- 

lės, neseniai iš Lietuvos atimtas, pietryčiau 
lėės, neseniai iš Lietuvos atimtas, pietryčiau 
Švenčionių aps. miesto;

O s h m i a n y, liet. Ašmena 3 b, Aš-rn- 
-en-a, aps. mst., kur ir pries -e n- lietuviška;

V i d z y, liet. Vidžiai 2, mstl. Braslavo 
apskrityje, kurią dabar beveik visą Sov. Ru
sija iš Lietuvos valstybės atėmė, sulaužyda
ma Maskvoje 1920 metais Sov. Rusijos ir 
Lietuvos valstybės pasirašytą sutartį.

Gudija tėra nuo Minsko aukštumų su 
Minsko sostine į rytus ligi Dniepro pro augš 
tupio ir dar už Dniepro, ir žr. J. Andriaus 
1956 metų Lietuvos žemėlapį — ten 1920 
metų Lietuvos valstybės sienas ir Lithuania 
Propria „Tikrosios Lietuvos” 1566 — 1793 
metų ribos rytuose. Augščiau minėtieji vie
tovardžiai nėra Gudijoje. Mat, Sov. Rusija, 
norėdama diktatoriškai praplėsti „Rusijos”, 
t. y. rdsų - velikorosų žemę, stumia Gudiją iš 

padnieprio į vakarus į lietuvių žemę — į Vil
niją, Gardino sritį ir Braslavo apskritį. To, 
ir kaip čia daug ko, atrodo, anglo-saksai ir 
kas iš pasaulio likimą lemiančiųjų tartum nė 
nežino, o jei žino, tai kodėl patogiai užžsimer- 
kiama?

PRŪSŲ ŽEMĖ
Nuo potsdaminės linijos į pietus ligi Vys

los žemupio su Prūsų ežerynu pasiimta Len
kijos, o baltiškieji vietovardžiai ten visur 
lenkinami. Čia teduodu tik kelis būdinges
nius pavyzdžius:

Frombork, vok. Frauenburg „merge
lės miestas“, mst. prie Aismarių, Varmės 
„Raudos” srityje, baltiškai istoriškai lot. 
Warmia (M. Toeppeno žml.), taigi Varmė 2.

Milomlyn „meilės malūnas”, versta 
iš vok. Liebemuhl „taip pat meilės ma
lūnas išeitų". Bet čia tos „meilės” nė kris
lelio. Tas miesčiokas stovi prie vok. L i e b e 
upės, į žiemvakarius nuo Osterodės mst. ir 
Sasnos srities bei Žalgirio - Tannenbergo 
1410 metų mūšio vietovės. O upėvardis 
L i e b e yra iš L i e p e, ir plg. prūsų *L e i- 
p a ir liet. Liepa. Tokių vietovardinių vok. 
L i e b e, Loebau ir tt. iš žodžio leipa- 
-liepa yra ir daugiau Prūsų žemėje bei M. 
Lietuvoje - Karaliaučiaus srityje.

S t e b a r k, vok. Tannenberg, mstl. Sas
nos srityje, kur buvo 1410 metų Žalgirio' —— 
Tannenbergo mūšis, Vytauto D. ir strateg š- 
kai vadovautas: tada ten žlugo Vokiečių teu 
tonų - kryžiuočių armija ir visa jų galybė.

BAIGOS ŽODIS
Tegali būti tik šitoks. Ne tik nebaltai ir 

nesomai iš to atlo žemėlapių mokysis klaidin 
gų žinių apie baltus ir somus, bet ir lietuviai, 
latviai, estai ir jų bičiuliai, bet ir net lietu
vių, latvių bei estų vaikai mokyklose. Tai 
yra visiškai tokia pat nuodėmė, jei kas, ap- 
Jcrk cianas Evangelijos nurodymus, verčia 
lietuvių, latvių, estų ir kt. vaikus poterių bei 
katekizmo mokytis ne jų tautos, nė jų tėvų 
kalba.

Kokių išvadų ir žygių darys Paabltijo vals- 
jos ir jų atstovai, — ne man spręsti, 
tybėms ir taueoms atstovaujamos organizaci
jos ir jų atstovai, — ne man spręsti.
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KULTŪRW£#KRO^IKA
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Jau pabaigėme A. Baltrū
no romaną „Tu mane šauki“.

Baltrūnas Aleksas yra gi
męs 1925 m. Kupiškyje, Pa 
nevėžio ap., baigęs Rokiškio 
gimnaziją. Pokario metais 
buvo mokytojas, vėliau dir
bo spaudoje, dabar Lietuvos 
rašytojų sąjungos prozos ko 
nsultantas. Daugiausia yra 
parašęs vaikams. ,,Tu mane 
šauki“ — jo pirmasis roma
nas.

Pasibaigus šiam romanui, 
kurį Lietuvos okupantas pa
smerkė už tai, kad jame pa
vaizduotas tikras Lietuvos 
gyvenimas, duosime kito Lie 
tuvos rašytojo taip pat oku 
panto pasmerktą romaną, ku 
ris vaizduoja Lietuvos gyve
nimą, pamatuotą Vilniaus 
studentų gyvenimu.

Dabar duodame naujo, Į 
,.Tarybų Lietuvos rašytojų“ 
albumą neįtraukto, rašytojo, 
Vytauto Rimkevičiaus roma
ną

„STUDENTĄ I“.
V. Rimkevičius yra gimęs 

1930 metais gruodžio 26 die
ną Ramoniškių kaime, Šakių 
apskrities. 1950 m. baigė Ša 
kių vidurinę mokyklą. 1950- 
-1954 metais mokėsi valstybi 
niame Pedagoginiame Insti
tute Vilniuje, kur baigė lietu 
vių kalbos ir literatūros fakul 
tetą. Gerai pažįsta Vilniaus 
studentų, ypač Ped. Institut. 
studentus ir jų gyvenimą. 
1955. — 1956 m. mokėsi kom 
jaunimo mokykloje Maskvo
je žurnalistikos. Tat jis gerai 
pažįsta ir komjaunuolius. Ro 
manas „Studentai“ yra pir
masis stambesnis jo darbas, 
tačiau susilaukęs sovietinio 
pasmerkimo.

Red. mano, kad šis roma
nas bus įdomus ne tiktai suau 
gusiems, bet ir jaunimui, ku
riam jis nesunku bus skaityti 
po atkarpą kas savaitę.

Romanas tada įdomus, kai 
jis skaitomas nuo pradžios, 
sekant kiekvieną jo atkarpą. 
Patartina šito ir laikytis. Tai 
kelia susidomėjimą ir neišvar 
gina kai skaitoma iškart vi
sas romanas.
LIETUVIAI KVARTETŲ 
KONKURSE BELGIJOJE

Į rugsėjo 6—15 dienomis 
Liege mieste, Belgijoje įvy
kstantį styginių kvartetų kon 
kursą išvyko Lietuvos stygi
nis kvartetas. Konkurse jis 
turės atstovauti Sovietų Są
jungą. Kvartetą sudaro E. 
Paulauskas, K. Kalinauskai
tė, J. Fledžinskas ir R. Kuli
kauskas. Į jų repertuarą kon 

kursui įeina Beethoveno, 
Bramso. Ferrari, Mozarto ir 
J. Juzeliūno kūriniai. Kvarte 
tas laimėjo visasąjunginį kon 
kursą.

STUDIJA APIE 
SALOMĖJĄ NERĮ

Prelatas M. Krupavičius 
trijuose Draugo literatūri
niuose prieduose ilgomis at
karpomis, atsiliepdamas į 
įvairių autorių pasisakymus 
spaudoje, plačiai aptarė žy
miąją poetę, Salomėją Nerį- 
-Bačinskaitę - Bučienę, kaip 
asmenį, rašytoja, ypač pa
brėždamas jos santykį su 
Katalikų bažnyčia. Studija 
įdomi, nors žymiai vienašališ 
ka. Jeigu neskaityti neskonin 
gų kai kurių detalių, kurios 
reikalui nieko naudinga ne
duoda, studija verta rimto dė 
mesio. Ypač svarbios yra Pre. 
lato turimos žinios, kad Ne
ris prieš išvežimą į Maskvą 
operuoti, atlikusi išpažintį ir, 
kas svarbiausia, — ji paliku
si pluoštą eilėraščių, kuriuos 
įpareigojusi išleisti tiktai ta
da, kai Lietuva bus laisva ir 
nepriklausoma.

Plačiai žinoma, kad rašy
toja daug jieškojo ir jieško- 
dama blaškėsi. Dar nežinia, 
prie ko tie jos jieškojimai bū 
tų ją pirv.edę. Prelatas pla
čiau ir giliau nepalietė Ne
ries jieškojimų, o tai ir yra 
svarbu, nes tai yra blaškymo 
si priežastis. Visokiu atveju, 
Prelato M. Krupavičiaus stu
dija gerokai įnešė šviesos į 
žymiosios poetės, Salomėjos 
Neries, kurią ligšiol seka žy
mesnės jaunosios Lietuvos po 
etės, asmenybės nušvietimą.

Viena kelia klausimą: Ar 
vertėjo skelbti, kad Neris pa 
liko eilėraščių, kuriuos, kaip 
nepalankius okupacijai ir jos 
režimui, prašiusi išleisti tik
tai Lietuvai atgavus laisvę ir 
nepriklausomybę? Galima spė 
ti, kad tie eilėraščiai palikti 
okupuotoje Lietuvoje. Ar tai 
nebus pavojaus, kad okupan
tas, sužinojęs tą, juos sunai
kins?

Juk Dariaus ir Girėno pa
laikus galų gale rado, nors 
tie žmonės, kurie juos paslė
pė nuo okupacijų, visi iš Lie 
tuvos yra išvykę... O jie pa
laikus vis dėlto rado. . .

• Kauno sporto halėje vyko' 
Maskvos muzikhall’io spek
takliai. Šalia baleto trupės šo 
kių, buvo cirko numeriai ir 
kt. Prieš atvykdamas į Kau
ną teatras turėjo išvyką į Pa 
ryžių.

TERESĖ BUČNAITĖ
Grėbėja

Tau nuo grėblio delnai 
Pasidarė lyg stiklas.
Ir saulė veidelį nurudino. . .
Už kupetų saulė ritas. . .
Artins greit vasara rudenį. . .
Kvepės sauja šieno
Ir saule, ir pievom, —
Grėblys ilgai kybos ant sienos.
Ir džiaugsmo,
Ir rūpesčių nerimo sklidinos
Bus visos gyvenimo dienos.
Su saule pakilus įskubėsi, skubėsi, — 
Draugai tavęs fermoje laukia.
Kasdien vis griežčiau savo žodį tesėsi.
Šypsosis šarmuota palaukė.

DAILININKO VYTAUTO 
REMEIKOS DARBŲ 

PARODA
dabar vyksta CNR geležin
kelių stoties patalpose. Paro
dos, kurią susidomėjo spau
da, proga per televiziją rug
sėjo 8 d. buvo duotas su dai
lininku, V. Remeika, pasikal
bėjimas.

Reporteris dailininką klau 
sinėjo apie kūrybą ir net apie 
atskirus paveikslus. Be ko ki 
ta, parodęs vieną paveikslą, 
kuriame vaizduojamas berniu 
kas, reporteris įsivaizdavo, 
kad jo išvaizda rodanti su
nykimą, tai jis klausė, ar tai 
ne iš pokarinių laikų. Daili
ninkas atsakė: — Ne, tai ber 
niukas iš Lachinės. . .

KRĖVĖS RAŠTAI
ANGLŲ KALBA

Manyland Books leidykla 
(85-37, 88th Stret, Woodha 
ven 21, N. Y., USA) išleido 
Mickevičiaus - Krėvės nove
lių rinkinį, pavadintą „The 
Herdsman and the Linden 
tree”, kuriame įdėtos šios no 
velės' 1. He Spoke His 
Mind; 2. The Herrings; 3. 
Antanukas’ Morning; 4. The 
Murderer, ir 5. The Herds
man and the Linden Tree. Į 
anglų kalbą noveles išvertė: 
Albinas Baranauskas, Pra
nas Pranokus ir Raphael Sea 
ley. Knyga gražiai išleista, su 
clail. Prano Lapės aplanku, 
kietais viršeliais. 128 pusi., 
kaina 3.95.. Tai gražus leidė
jo darbas. Rašytojas Stepas 
Zobarskas daro didelį kultū
rinį darbą, labai naudingą 
tautai.

Be ko kita, šie vertimai ge 
rai gali pasitarnauti tiems 
lietuviams, kurie jau sunkiai 
lietuviškai paskaito, kuriems 
trūksta lietuviškų žodžių. 
Skaitydami Krėvę lietuviškai 
ir ko nesuprasdami, jie gali 
pasinaudoti šiuo vertimu ir 
praturtinti savo lietuviškąjį 
žodyną.

LIETUVOJE MINĖTĄ 
POETO LEONO 

SKABEIKOS
60 m. gimimo sukaktis. Jis 
mirė 1939 m. Dabar pabrė
žiama, kad poeto kūryboje 
„į pabaigą buvo švystelėjęs 
ir revoliucinis patosas“ (J. 
Būtėnas „Lit. ir Mene“). Jo 
poezijos rinkinys „Po' juodo
jo angelo sparnais“ buvo iš
leistas dar jam esant gyvam, 
tad laisvoje Lietuvoje. Tik 
dabar „Vaga“ išleido L. Ska 
beikos poezijos rinkinį „Vi
durnakčių aikštėse”. Knygo
je sudėti laiškai, atsiminimai, 
paaiškinimai ir poeto testa
mentas. E.

BOTANIKUI
PROF. P. SNARSKIUI 
75 METAI AMŽIAUS
Lietuvoje gyvenančiam 

prof. Povilui Snarskiui, da
bar vadinamam „vyriausiam 
Lietuvos botanikui“, rugpjū- 
io 25 d. sukako 75 m. am
žiaus. Jis gimęs 1889 m. Jo
niškėlio valsč., nuo pat jau
nų dienų domėjosi biologijos 
mokslais. Buvo ištyręs Lietu 
vos florą. 1947 m. Snarskis 
įsigijo daktaro laipsnį ir tais 
pačiais metais prof, titulą. 
Pats svarbiausias prof. P. 
Snarskio veikalas yra „Vado 
vas Lietuvos augalams pa
žinti“ (1954, 906 psl.). Ki
tas stambus sukaktuvininko 
veikalas yra „Vadovas Lietu 
vos piktžolėms pažinti“ 
(1948). Šiuo metu P. Snars
kis dirba profesoriaus darbą 
biochemijos, biofizikos ir ge
netikos katedroje. Skaito dar 
vinizmo ir biologijos mokslų 
istorijos kursą ir specialius 
kursus apie kultūrinius auga 
lūs. Botanikos sode jis tiria 
įvairių sojos veislių aklimati- 
zavimą ir jų biologiją. Vasa
ros metu vadovauja ekspedi
cijoms. E.
• Praėjusios vasaros metu 
Lietuvoje pasirodė daugiau 
vertimų iš rusų kalbos. Daž
niau leidžiamos rusų knygos 
vaikams ir jaunimui.

^Trejos

VEDA D R. GUMBAS

LIGONIS.
— Sunkiai sergantis ligo

nis klausia savo žmonos:
— Kam tu rašai?
— Savo pusbroliui!
— O ką tu jam rašai?
— Kad tavo sveikata page 

rėjo, — atsako žmona.
Bet keletai minučių pra

bėgus, žmona klausia savo 
sergančio vyro:

— Kaip kažin rašyti teisin 
gai — Mirtis — ar su ilgąją 
ar su trumpąją?

AMERIKIEČIŲ KARIO 
STUDIJA APIE 

PABALTIJO VALSTYBES
JAV karo laivyno comman 

der R. A. Schnorf gavo uni
versiteto magistro laipsnį už 
studiją apie Pabaltijo valsty
bes. Ji liečia tarptautinės mo 
ralės klausimus Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu. Dirbęs 
Pentagone, studijos autorius 
nuo rugpjūčio mėn. persikė
lė dirbti į San Diego, Kalifor 
nijoje. E.

KONCERTAS 
PALANGOJE

— Valst. filharmonija Pa
langoje surengė simfoninį 
koncertą, kurio programoje 
buvo' Dvoržako V simfonija, 
Chačaturiano koncertas smui 
kui ir Wagnerio uvertiūra iš 
operos „Meistersinger”. 
Smuiko koncerto solistu bu
vo Jurgis Dvarionas, šiuo me 
tu besimokąs Maskvos kon
servatorijoje. Koncertui diri
gavo prof. B. Dvarionas, so
listo tėvas.

LEIDINIAI SU 
APLANKAIS

Lietuvoje vasarą pasirodė 
naujas dailės leidinys — Ka
jetono' Šklėriams 32 spalvo
tos akvarelės. Leidinio išleis
ta 10,000 egz. „Literatūra ir 
Menas“ nurodo, kad dailinin 
ko kūryba buvusi giliai hu
maniška ir savo geriausius 
kūrinius jis sukūręs paskuti
niuoju gyvenimo laikotarpiu 
(1924 — 1931). Kartu su ap 
lanku išleistas ir 16 atviru
kų rinkinys su K. Sklėriaus 
akvarelių reprodukcijomis. 
Kaip' ir aplanke, įžanginiai 
tekstai „rusų ir užsienio“ kai 
bomis. Vilniaus „Vagos“ lei 
dykla numačiusi dar išleisti 
aplankus su J. Vienožinskio, 
P. Kalpoko, A. Žmuidzinavi
čiaus, V. Eidukevičiaus, A.

Nukelta į 5-tą psl.

SOVIETINĖ KATARINKA
Taksi šoferis Maskvoje 

niekaip negali užvesti maši
nos. Sovietinės mašinos vis 
dar turi užvedimą rankomis. 
Todėl šoferis, palikęs mašino 
je „pažangų“ Amerikos turis 
tą, išlipa iš mašinos ir pra
deda sukti užvestuvą. Kai šo 
feris užvestuvą pasuko dau
gelį kartų, keldamas triukš
mą, prie jo priėjo, įspaudė 
jam kelius rublius į ranką ir 
sako:

— Puiki, drauge, ta tavo 
katarinka. Gaila truputį ne
prigirdžiu, bet tu taip sudre
binai orą, kad man ir be klau 
sytuvų ausis sujaudinai. To
dėl ačiū tau!
GYDYTOJAI IR VIRĖJAI

Kalbasi du gydytojai:
— Pusė mano pacientų pas 

mane ateina dėl blogo virė
jo. . .

— O kita pusė? — teirau 
jasi kolega.

— O kita pusė — dėl ge
ro virėjo. . .

PRITRENKIANTIS 
SKELBIMAS

Sovietijoje skelbimų iš vi 
so' beveik nėra, nes nėra kas 
reiktų skelbti. Bet jeigu kar
tais koks skelbimas pasitai
ko, tai tikrai pritrenkiantis. 
Štai vienas buvo toks:

„Skubiai reikalinga sekre
torė, kuri protauja kaip vy
ras lenininkas, elgiasi kaip 
komsomolka ir dirba kaip 
arklys, nebereikalaudama 
maisto“...
IŠSPRĘSTA DAR VIENA 

PROBLEMA
Sovietinis propogandinin- 

kas, gidas, vedžiodamas po 
Maskvą turistus, taip aiški
no :
. „Laisvalaikio problema 

pas mus galutinai išspręsta 
dėka pažangiausios pasauly
je komunistinės technikos: 
Visas laisvalaikis išeina va
žiavimui į darbą ir grįžimui į 
namus iš darbo. . . '

MANDAGUMAS.
— Jeigu tu užlipi ant po

no kojos, tai ką darai?
— Sakau: „Atsiprašau“.
— Labai gerai. Bet jeigu 

jis tau duoda už tai 10 cen
tų? — Tai ant kitos užlipu.

— Ar žinai, 'kaip vadinasi 
vaikas, kuris užmuša savo tė 
vą ir motiną?

— Našlaitis!..

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
J saulę 
Pavasaris jau kelia tostą — 
Svaiginančias žiedų taures. 
Pasauli!
O kaip norėčiau nuo kaktos tau 
Nubraukti rūpesčių raukšles!

Salomėja Nėris.

I. DEŠIMTAS KAMBARYS
Dešimtas bendrabučio kambarys turi savo tradicijas, ku

rias iš kartos į kartą perduoda besikečiantieji gyventojai. 
Stalo stalčiuje guli storas, juodais aptrintais viršeliais sąsiuvi
nis. Tai dešimto kambario penkerių gyvenimo metų istorija. 
Ji išmarginta įrašais.

II. 14. Vienuoliktas kambarys pasiskolino šepetį. 
Neatnešė. Nubausti minėto kambario seniūną fizinėmis 
bausmėmis, suduodant tris kartus susuktu rankšluosčiu. 
Toliau, skersai šio sprendimo, seka rezoliucija:

Vykdant bausmę, parodžius šiam nesąmoningam 
elementui aktyvų pasipriešinimą, buvo suduota dvigu 
bai.

III. 29. Mitybos reikalu iš kambario atsargų išskirti 
Viktorui Baniui silkę ir atitinkamą kiekį duonos. Kadangi 
rytoj gausime stipendiją, atlyginimo nepareikalauti. 
Prierašas:

Silkė buvo labai maža, draugams mecenatams rei
kėjo susirūpinti jos auginimu, bet dėkui ir už tai.

Viktoras Banys.

III kursas
X. 14. Kambarys perka Dzūkui baltus už 119 rb. 

Grąžinti kreditą Dzūkui duodamas trijų mėnesių termi
nas.
Prierašas:

Skola padengta XI. 3 d.
XI. 9. Už per stiprų alkocholinių gėrimų vartojimą 

, švenčių metu ir už padarytus nusikaltimus neblaiviame
stovyje nubausti Antaną Pranaitį aukščiausia kambario 
bausme ---  tuščia vieta, t. y. savaitę su juo visiškai nesi

kalbėti.
Psierašas:
Trečią dieną Dzūkas neištvėrė. Atsižvelgiant į nubaus
tojo maldavimus ir priesaikas, nutarta: nėra taisyklės 
be išimties. Bausmė panaikinama.

XII. 3. Paskutinį kartą perspėti Vincą už kambario 
neiššlavimą. Pasikartojus panašiems faktams, bus tai
komos jo orumą žeminančios bausmės,

XII. 27. Už atsisakymą išplauti puodą Antanui su
teikti garbę nedalyvauti bendrame kopūstų valgyme. 
Prierašas:

Įvykdyta, atmetant visus Antano įrodinėjimus.
I. 10. Tikslu atstatyti normalius diplomatinius san

tykius su vienuoliktu kambariu, paskolinti jo gyvento
jams lygintuvą.
Prierašas:

Lygintuvas buvo sugadintas. Už jo sutaisymą reiš
kiame padėką garsiajam fizikui Stroliai.

I. 14. Tenka atžymėti tą faktą, kad, kylant kamba
rio idėjiniam lygiui ir materialiniam gerbūviui, Dzūkas 
ėmė labai dažnai įsimylėti. Pasiekęs kai kurių laimėji
mų šioje srityje, minėtasis asmuo išpuiko ir parodė ne
savikritišką pažiūrą į meilės klausimą, tikindamas kiek
vieną merginą, kad tokiu aukštu lygiu įsimylėjęs pirmą 
kartą.

Kambarys apsvarstė Dzūko meilės klausimą bei iš 
jo kylančias pasekmes ir nutarė: Dzūkui leidžiama pir
mą kartą įsimylėti ne daugiau kaip tris kartus per metus.

Po tuomi ir pasirašome:
Vincas Norvaiša.

Antanas Pranaitis.

Dešimtame kambaryje prie stalo, apdengto dviem žalio 
popieriaus lapais, atsivertęs tuščią „Dešimto kambario istori
jos“ puslapį, sėdėjo Dzūkas. Jis keliskart perbraukė ranka 
per susitaršiusius tamsius plaukus, smilium pasitaisė akinius ir 
pradėjo rašyti:

I. 22. Šiandien ypatingas įvykis. Vincas Norvaiša 
komjaunimo susirinkime apkaltintas knygų vagyste. 
Jam įrašė griežtą papeikimą. Kambarys nesutiko ir ne
sutinka nė su vienu Vincą kaltinančiu žodžiu.

Težino busimieji dešimto kambario ainiai — Vin
cas nekaltas!
Geležinėj lovoj, girgždančioj visais savo sąnariais, apsi

vertė Antanas Pranaitis. Tingiai pakėlė galvą, pasižiūrėjo į 

Dzūką ir vėl guldamas liūdnai numygė:
— Ech! Ir suvalgyčiau ką nors! . .
Miegas — Antano silpnybė. Tik padės galvą ant pa

galvio — ir miega. Pasitaikydavo, kad ir per paskaitas nu- 
snūsdavo valandėlę menką. Kartą net užknarkė, o pažadin
tas vos neišvirto iš suolo. Nuo to laiko vengdavo miegoti 
per paskaitas.

Antanas mėgsta pafilosofuoti:
„Tu skaitysi knygas ---- mirsi, aš neskaitysiu ---- mirsiu.

Vis tiek abu mirsim. Ko man stengtis! Miegas — švenčiau
sias dalykas' šioje ašarų pakalnėje“.

Dzūkas įkišo sąsiuvinį į stalčių ir pakilęs atidarė sienoje 
įtaisytos spintos duris. Lentynose be dviejų tuščių kefyro 
bonkų ir kelių duonos kriaukšlelių daugiau nieko nebuvo. 
Baigėsi sesija. įRytoj mokės stipendiją. Pats neturtingiausias 
laikas. Tikras badmetis!

Prieš stipendiją studentas guli ant lovos ir svajoja, iš ko 
pasiskolinti rublį kitą pietums. Užtat po stipendijos ir nuo
taika visuomet gera. Jis vaišina draugus cigaretėmis, jį vaiši
na draugai, ir kalba vieni kitiems malonius žodžius.

Dešimtas kambarys gyvena komunos pagrindais: vis
kas, ki} gauna iš namų, yra bendra nuosavybė. Kambario iš
teklius tvarko Dzūkas, košės ir nopūstų virimo meistras. Šį 
kartą nebebuvo ką tvarkyti. Jis pastovėjo prie atdaros spin
tos ir, kažką prisiminęs, nušlepsėjo prie Antano spintelės. 
Ten dar turėjo būti kruopelė sviesto. Iš spintelės ištraukė vie
ną bucą, paskui kitą, pavartė juos rankose ir sumurmėjo:

— Leidžia asilui futbolą žaisti!..
Vienu grybštelėjimu jis nutraukė nuo Antano antklodę. 

Šis markstydamasis graibėsi aplinkui, įsikibo į antklodės kraš
tą ir tempė į save:

— Atiduok!
---- Malonėkite išlipti, jūsų prakilnybe. Butus pasidėk į 

vietą, slunkiau! ---- prapliupo Dzūkas.
Antanas nenoromis išsirangė iš lovos.
— Jokios vyriausybės nepripažįstu!.. ---- murmėjo jis ir

taikėsi pagriebti antklodę.
Dzūkas ją susiglemžė į glėbį ir paaiškino:
— Slaptu balsavimu, drįstu priminti, išrinkote seniūnu. 

Paprašysiu! ---- ir įbruko Antanui į rankas bucus.
Antanas dingo su jais Žiurkininko duryse.
Žiurkininku vadino mažytį, nė vieno lango neturintį 

kambarėlį, kuriame bovo įsirengę virtuvę. Ten taip pat laiky
davo paltus ir batus.

Daugiau bus.
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BOKIME SVEIKI
ĮSIKALBĖJIMAS, ĮSITIKI NIMAS

RAŠO DR. A. GRIGAITIS
Sutinkam žmonių ypač su 

pairusia nervų sistema, isteri 
ja, kurie patys sau įsikalba 
ligą. Toks klaidingas taria
mas įsivaizdavimas ne retai 
veda prie organų funkcijų 
sukrikimo. Pas isterikus, pas 
žmones su sunkiu nervų sis
temos pairimu, ligos įsivaiz
davimas gali būti toks stip
rus, jog gali paveikti kūno 
audinius tiek, jog iššauks 
juose no tik funkcionalius, 
bet ir organinius pakitimus.

Kasdieniniam gyvenime 
mes sutinkame senas mote
ris, kurios, neturėdamos ką 
veikti, pradeda negaluoti ir 
tie negalavimai dažnai būnia 
be rimtų organų sutrikimų. 
Tai tik paprastas įsikalbėji
mas sau ligos.

Tokiu tariamu ligos įsi
vaizdavimu gali susirgti ne 
tik eilinis žmogus, bet ir gy 
dytojas. Pav., studentas su 
jautria nervų sistema, bestu
dijuojant ligas, pradeda įsi
vaizduoti esąs susirgęs nepa 
gydoma nervų liga, venerine 
liga ar panašiai.

Vienas širdies ligų specia
listas, skaitydamas paskaitas 
apie širdies sutrikimą, patsai 
pradėjo jausti širdies plaki
mą, atsiranda nenormalus pul 
sas, skausmai širdies srity. 
Tik kelionė, kelionėj nauji 
vaizdai, gamta, sutvarkė šio 
gydytojo ligotą įsivaizdavi
mą.

Dažnai panašiems ligonia
ms užtenka gydytojo tvirto 
pasakymo — įtikinimo, jog 
ligonis jokios ligos neturi, 
vien tik nervų pairimą ir li
gos reiškiniai pranyksta.

Volteris pasakęs, jog pasi
tikėjimas gydytoju jau 50% 
pagydo ligonį. Ir tai dauge
ly atvejų gryna tiesa.

Ta proga galima prisiminti 
šeptūnus, kurie įvairiais ,,ste 
buklingais“ žodžiais, užkalbi- 
nėjimais arba pelenų milte
liais gydo žmones. Tikrumoj 
tai gydymas įtikinėjimu — Ii 
gonis įtikėjo šeptūno galia ir 
pasveiko. Juk mes žinome, 
kai kartais gydytojas negelbs 
ti, o šeptūnas padaro stebuk
lą, ypač pas silpnos nervij 
■sistemos žmones. Tai psichi
nio gydymo pavyzdys.

Ko žemesniam kultūri
niam laipsny ligonis, to grei
čiau pasiduoda įtikinamas. 
Tą galią žino laukinių taute
lių vadai, bei jų gydytojai.

Vaikai įtikinimui pasiduo
da lengviau nei suaugę žmo
nės. Atsiminkim, kaip leng
va nuraminti mažą vaiką, su- 
simušusį pav. koją. Motina 
papūtė skaudamąją vietą, pa 
sakė, kad skausmas praėjo ir 
vaikas nurimsta.

Čia dar galima priminti, 
kokios didelės įtakos turi 
vaikams, aplinka, pav. kinas, 
nuotykių aprašymas. Įtakoj 

| M. MAČIUKAS
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 1

I SIUVĖJAS I
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |
| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
8 Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95 X

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. $
8 79 ir 81 St. Zotique St. E.
8 Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAL £ 

IR KITI JVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. £
K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS. |

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

šių veiksnių, vaikai pabėga iš 
namų, įvykdo nusikaltimus.

Savęs įtikinimas yra teigia 
mas ir neigiamas, t. y. save 
įtikina, kad pasveiktų ir sau 
įsikalba ligą.

Gydymas įtikinimu buvo 
žinomas jau gilioj senovėj. 
Taip Babilionijoj, taip Egip
te, taip Graikijoj tų laikų gy 
dytojai žinojo įtikinimo ver
tę ligonių gydyme ir jį var
tojo.

Šį gydymo būdą vėliau 
pradėjo vartoti ir paprasti 
žmonės, kuriuos vadino šep- 
tūnais, raganiais, užkalbėto
jais.

Ir šiandien šį gydymo me
todą vartoja gydytojai kas
dieninėj praktikoj.

Yra dviejų rūšių įtikini
mas.

Įtikinimas ligonį užmig
džius — hipnozės stovy ir pa 
prastas įtikinimas. Įtikinimas, 
padarytas hipnozės būdu, tu
ri didesnės įtakos į žmogaus 
organus. Įtikinimas veikia 
smegenų žievę - protą, kurs 
reguliuoja veiklą kitų smege
nų ir gali paveikti žmogaus 
organus.

Praeitam šimtmety Pran
cūzijos miestelio Nansi vais 
tininkas, Emili Coue (Kue) 
savo gydymo metodu pagar
sėjo visam pasauly ir rado 
daug šalininkų. Jo metodas
— nuolatinis, ilgas, įkyrus 
kartojimas įtikinimo žodžių
— išsireiškimų, pritaikytų 
esamam susirgimui.

Rusų buvusio1 garsaus ner
vų ligų gydytojo prof. Bech- 
terevo nuomone, žymiai ge
resni rezultatai gaunami, jei 
gydymo formulė kartojama 
su atyda, sukoncentravus 
mintis.

Bechteriovas sakė, jog kie 
kvienu atveju privalo būti iš 
dirbta formulė savęs įtikini
mui. Formulė kartojama esa
mam laike, bet ne būsimam. 
Pav. žmogus nori atsikratyti 
gėręs degtinę. Jisai turėtų 
maždaug šiokio1 turinio žo
džius - formulę savęs įtikini
mui kartoti:

,,Aš pasižadu ne tik neger
ti, bet nei galvoti apie degti
nę. Dabar aš visiškai atsipa
laiduoju nuo šio kenksmingo 
sveikatai papratimo“.

Tokių žodžių formulę rei
kia kartoti daugelį kartų, ge 
riausia prieš miegą, rytą, su
koncentravus šiam reikalui 
mintis.

Štai atsitikimas su austrų 
inžinierių - chemiku ir kartu 
hipnotizuotoju laukinių gyvu 
lių. Jisai save pasivadino in
dų vardu To1 Rama.

Pirmojo karo metu jisai 
buvo sunkiai sužeistas grana 
tos gabalu. Lauko ligoninėj 
gydytojai pripažino jo padė
jimą beviltišku ir patalpino į 
mirtininkų skyrių. Iš gydy-

Universali lietuvių vasarvietė
CAPE COD VASAROJANT
RAŠO E. KARDELIENĖ

3.
Grąžintoji iš Sibiro į Lietu 

vą pasakotoja, negalėdama 
užmiršti savo baisiųjų išgy
venimų tremtyje „už Uralo- 
-žemės galo“, toliau pasako
jo, kaip jai pasisekė iš Lietu
vos išvažiuoti.

Načalninkaš, kurio priežiū 
rojo Lietuvoje ji buvo, prašo
mas leisti jai nuvykti į Mask 
vą, kur ji galėtų rūpintis lei 
dimu išvykti, kiekvieną kar
tą atsakydavo, kad jis tik 
vienas tai galėtų padaryti, 
jokios Maskvos jai nereikia. 
Jai ir čia gera ir tegul sau gy 
venanti.

Bet ji vieną kartą slaptai 
nuvažiavo į Maskvą, kreipėsi 
į įstaigą, kur jos manymu ga 
Įėjo jai duoti leidimą išva
žiuoti į Lenkiją. Nieko ten 
negavo. Kai klausė adreso 
Lenkijos pasiuntinybės, jai 
atsakė: adreso nežino. Nie
kur negalėjo sužinoti ir kitų 
valstybių atstovybių adresų. 
Telefonų knygose jų irgi nė
ra. O kas žino, nesako. Taip 
ir nieko nesužinojusi ir grįžo 
namo.

Tuoj ją iškvietė pas save 
načelninkas, nes jam buvo 
pranešta, kad ji buvo Mask
voje ir už tai baisiai ją išba
rė :

,,Aš tave galiu tuč tuojau 
išsiųsti atgal Sibiran, kur bu
vai“, — jis sako. Ji, žinoma, 
tik atsiprašinėjo, geruoju su 
juo kalbėjo. Taip ir praėjo jo 
pyktis.

— Po kurio1 laiko nenu
rimdama aš ir vėl nuvažiavau 
į Maskvą, — toliau pasakoja. 
— Vaikščiodama gatvėmis, 
vis galvoju, kur man sužinoti 
lenkų pasiuntinybės adresą? 
Juk policininko paklausti ne
galima, nes jave tuoj polici- 

tojų pasikalbėjimo jisai su
prato savo beviltišką padėtį. 
Tuomet jis nutarė gyventi.

Aš sukandau dantis — pa 
sakoja šis inžinierius, — ir 
pas mane iškilo viena min
tis: Tu privalai likti gyvas, 
tu ne mirsi, tu nejauti jokių 
skausmų ir t. t.

Šiuos žodžius jis kartojo 
be galo, kol ši mintis neuž- 
valdė jo kūną ir kraują ir jis 
nustojo jausti bet kokį skaus 
mą.

Jisai pasveiko. Pagijęs 
savo profesijos atsisakė ir at 
sidavė tyrimams įtikinimų ir 
įsitikinimų psichologiją^ Jis 
išdirbo savo įsitikinimų siste 
mą, pagal kurią galima paša
linti skausmus. To pat atsie
kia gydytojas psichoterapi
jos — hipnozės keliu.

Įtikinimu, arba savęs įsiti
kinimu galima užformozuoti 
tuos reflektorinius galvos 
smegenų centrus, kuriems 
priklauso skausmai. Ilgu nuo 
latiniu kartojimu to paties 
noro, galima save įtikinti pa 
geidaujama prasme. 

I JOE’S BUTCHERY & GROCERY Į 
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jon ir nuves už tokį paklausi 
mą ir pasiteiraus, ko tau ten 
reikia. Ir dasigalvojau, kad 
reikia nueiti į Inturistų vieš
butį. Tai aš įėjau į puikų vieš 
būtį, pamačiau, kaip gražiai 
apsirengę užsieniečiai, o aš 
apdriskus, nušepus čia sto
viu, ir ką sakyti, kai tarnau
toja priėjo ir klausia, ko man 
čia reikia? Sakau kambario 
pernakvoti. Ji į mane pažiū
rėjo nustebusiom akim ir sa
ko: „Nėra čia tau jokio kam
bario, eik greičiau iš čionai“.

Ir vėl atsidūriau gatvėje.
Bevaikščiodama atėjau į 

stotį. Čia matau pilna žmo
nių, atėjusių pernakvoti: vi
sokį bezprizorninkai, kurių 
po karo buvo labai daug; 
žmonių atvykusių į Maskvą 
su įvairiais reikalais, kaip 
štai ir aš ir neturinčių kur 
pernakvoti; visokių neaiškių 
gaivalų. Tik žiūrėk, kad tau 
peilio pašonėn nepakištų. O 
policininkai laiks nuo laiko 
vis ateidami čia rėkia: „Ne
miegot! Nenusiaut! Nenusi- 
vilkt!” Mat, jeigu nusiausi, 
tai ir neberasi savo batų, eik 
basas per sniegą.

Taip ir aš čia nakvojau 
tris naktis pakai prisitaikiau 
Inturisto viešbutyje vieno pa 
tarnautojo paklausti Lenki
jos pasiuntinybės adreso. 
Kai ten galų gale nuėjau, tai 
man tuojau pažadėjo duoti lei 
dimą išvažiuoti į Lenkiją.

Ir davė gi man mano „an
gelas sargas“ - načelninkas at 
važiavus man namo! Bet aš 
jam pasakiau, kad gausiu lei 
dimą Lenkijon išvažiuoti. 
Vieną dieną aš ir gaunu tokį 
raštą. Su tuo raštu turiu eiti 
pas načalninką, o jis, pasiro
do, ženijasi; šiuo momentu 
jis švenčia savo vestuves, o 
paskui išvažiuoja 2 savaitėm 
povestuvinėn kelionėn. O ma 
no raštas terminuotas. Nepa 
sirašys jis ir tada visa pra
puola.

Aš tada einu tiesiai į vestu 
ves. Nunešu jam bonką gero 
gėrimo. Kai jis išėjo pas ma 
ne linksmas, išsigėręs, aš jį 
pasveikinau, įteikiau dovaną 
ir prašau pasirašyti. Tokiam 
geram ūpe. būdamas, tuoj ir 
pasirašė.

Nebuvo jis blogas žmogus. 
Kitas jo vietoj mane tikrai iš 
siųstų ir vėl, iš kur atvykau. 
O jis tik apibardavo, pagrą- 
sindavo ir tuo baigdavosi jo 
pyktis.

Bet prieš akis tysojo dar 
didelė problema, kaip persi
kelti per geležinę uždangą.

Išvykusi į Lenkiją, pradė
jau rūpintis išvažiuoti Vokie
tijon, kadangi turėjau vokiš
ką pasą.

Čia man vyko viskas daug 
greičiau, ir aš pagaliau atsi
dūriau rytų Berlyne. Bet 
kaip pasiekti vakarų Berly
ną? Tada dar nebuvo geleži
nės užtvaros. Vienas vokie
tis man nurodė tiltą, kuriuo 

eidavo darbininkai iš rytų 
Berlyno į vakarų, fabrikan 
dirbti. Kadangi aš kalbėjau 
vokiškai, tai ir rizikavau eiti, 
žinoma, be jokių daiktų, tuš 
čiom rankom, viską palikusi 
rytų Berlyne.

Einu tuo tiltu, o prieš ma
ne ateina rusas sargybinis. 
Aš ir kvėpuoti nustojau. Bet 
sargybinis pasisuko eiti vaka 
rų link, ir aš paskui jį einu, 
einu, o jis manęs ir nesustab 
dė. Jis, matyti, manė, kad ir 
aš darbininkė ir einu į fabri
ką dirbti.

Paėjus kiek toliau nuo til
to, pamačiau, kad čia jau tik 
rai kitas pasaulis. Žmonės 
gražiai apsirengę, puikios 
krautuvių vitrinos, ir aš su
pratau, kad esu vakarų Ber
lyne. Tuoj kreipiausi į polici
ninką, kuris mane nuvedė, 
kur reikia. Susisiekiau su sa
viškiais Amerikoje, ir štai, 
kaip matote, esu amerikietė, 
ir vasarojų kartu su jumis 
puikiame kurorte”. — užbai
gė pasakojimą

O aš žiūriu į ją ir galvoju: 
kiek daug dar yra kenčiančių 
lietuvių panašiai, kaip ji ken 
tėjo dar ir dabar, nors Stali
no jau seniai nėra; kančios 
gi mūsų brangiems broliams 
dar nesibaigia. Tiktai išimti
ms taip laimingai jos pasi
baigia, kaip štai šitai poniai, 
kuri dar nesena, bet veidas 
išraižytas pergyventų kančių 
raukšlėmis. E. K.

Atkelta iš 4-to psl. 
KULiūKiiNĖ KRONIKA... 
Samuolio1, A. Didžioko kūri
niais. Tai vis nepr. Lietuvos 
laikmečiu subrendę ir kūrę 
dailininkai. E.

NEKULTŪRINGAI — 
MODERNIŠKAI

Jaunimui skiriamas laik
raštis „Komjaunimo Tiesa” 
(Nr. 132) paskelbė piktas pa 
stabas apie Lietuvos miestuo 
se ir mažesnėse vietovėse ren 
giamus šokių vakarus. Kiek
vieną savaitgalį jaunimas už 
pildąs sales, kur tik vyksta 
poilsio vakarai ar šokiai. Ta
čiau laikraštis apgailestauja, 
kad tie vakarai nekultūringi, 
labai dažnai pasitaiko įsigėru 
šių. Laikraščiui rūpi estęti- 
nis šokio atlikimas, tad jis 
pasipiktinęs šokėjų nekultū
ringumu. Girdi, atsiranda to 
kių porų, kurios susikabina 
„visom keturiom“, svyrinėja 
tai į vieną pusę, tai į kitą. O 
kai užgrojamas greitesnio 
tempo šokis. tai tos poros 
pradeda kraipytis, sulinksta 
lyg seniai... Laikraštis ragi
na tokius „stileivas“ net įspė 
ti, nes gal jie ne iš blogos 
valios taip elgiasi. Jie esą nu 
sižiūri „į kitus“ (seka Vaka
rais)... E.
• Valstybinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis rugpjūčio 
mėn. pabaigoje ir rugsėjo

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
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PADĖKOS
Norėčiau padėkoti visiems, 

kurie prisidėjo prie mano se
sers, A. f A. Barboros Žem- 
gulytės palaidojimo.

Pirmiausia dėkoju Aušros 
Vartų parapijos klebonui tė 
vui Pečkiui, šv. Kazimiero 
parapijos klebonui F. Jucevi
čiui, tėvui Kulbiui, tėvui Gar 
bukui.

Dėkoju visiems, kurie au
kojo Šventom mišiom ir prie 
karsto gėles: p. advokato 
Daukšų ir p. Smilgevičių šei
moms, Mr. & Mrs. Welsford 
šeimai ir Dr. Luise, panelei 
Kavaliūnaitei, p. Lietuvnin
kams, p. Rašytiniams ir p. 
Janušauskams.

Taip pat dėkoju visų ma
no borlių ir seserų vardu, ku 
rių čia nėra šitam krašte, už 
lankymą jos sunkioje ligoje 
per devynerius mėnesius. At 
sirasdavo geraširdžių po kele 
tą į savaitę, kurie negailėjo 
laiko jos aplankymui. Nuošir 
d i padėka p. inžinieriaus Po
vilaičio šeimai ir p. Pusaraus 
kienės, kurie ją globojo pas
kutinėm savaitėm kaip savo 
seserį. Buvusiai jos šeiminin
kei Mrs. Walsford, kuri tris 
dienas sėdėjo kartu su ma
nim ir naktim samdė specia
lias slauges.

Dėkojame visiem, kurie 
lankė koplyčioje ir palydėjo 
į amžino poilsio vietą.

Dėkojame P. Kardeliui už 
paskelbimą laikraštyje ir p. 
L. Stankevičiui už pranešimą 
per radio.

Už viską nuoširdus ačiū.
Sesuo Mickienė ir šeima.

pradžioje su koncertais lan
kėsi Minske ir Ukrainos 
miestuose — Kijeve, Zaporo 
žėje, Chersone, Odesoje, Ni
kolajeve ir kituose miestuose.
• Rugpjūčio pabaigoje į Lie 
tuvą atvyko 90 Armėnijos 
dainininkų, šokėjų ir muzi
kantų. Viešėję dvi dienas 
Kaune, pasirodę parkuose ir 
įmonėse, paskutinį koncertą 
jie davė Vilniuje. Armėnų 
menininkai lietuvių tarpe tu
rėjo didelį pasisekimą. Rug
pjūčio paskutinėmis dienomis 
Vilniaus valst. filharmonijo
je buvo ir Ukrainos estrados 
meistrų koncertas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
J. Keller, šiai dienai ir ry 

tojui. Kristofų mintys, ku
rios įkvėpė milijonus. Iš ang 
lų kalbos vertė Petras M. Ur 
baitis. Išleido Kristofų veiki
mo bičiulių būrelis, kurio ad
resas yra šis: The Christop
hers Father lames Keller, M. 
M. Director, 16 E. 48 St., N. 
York 17, N. Y„ USA. Leidi
nio 120 puslapių. Kaina nepa 
žymėta.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendą.
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Apie paskolas

Walter Gordon
Kanados finansų ministeris

Finansų ministeris Walter 
Gordon neseniai supažindino 
federalinį parlamentą (Hous 
of Commons) su studentų pa 
skolų planu.

Studentai paskolas gali 
gauti visose provincijose, iš 
skiriant Quebecą, kuris turi 
savo nuosavą programą stu
dentų paskoloms.

Ontario provincijoje stu
dentai turi gauti pažymėji
mus iš savo mokslo instituci
jų. Gavę „Certificate of eli
gibility“ duoti prašymą į De
partment of University Af 
fars. Suite 600, 344 Bloor. 
W., Toronto Ont.

Kitose provincijose pažy
mėjimai bus išduoti studen
tams, kurie kvalifikuosis se
kančiose įstaigose:

Newfoundland, Canada 
Student Loans Authoryty. 
Department of Education, 
Confederation Building, St. 
John’s, Newfoundland.

Prince Edward Island. Mi 
nister of Education. Depart
ment of Education, Charlet- 
tetown, Prince Edward Is
land.

Nova Scotia. Canada Stu-

studentams
dent Loans Committee. De- 
parment of Education, Hali
fax, Nova Srotia.

New Brunswirk. Deputy 
Minister of Younth and Wei 
fare. Department of Youth 
and Walfar.e, Fredericton, 
New Brunswick.

Manitoba. Department of 
Education. Room 158, Legis 
lative Buildings, Winnipeg, 
Manitoba.

Saskatchewan. Depart
ment of Education. Legislatii 
ve Buildings, Regina, Saskat 
chewan.

Alberta. Students Assistan 
ce Board. Department of 
Education, Edmonton, Alber 
ta.

British Columbia. The Bri 
tish Columbia Student Aid 
Loan Committee. C-o Depar 
tment of Education, Victo
ria, British Columbia.

Yukon Territory. The Stu 
dents Financial Assistence 
Awards Committee. C-o Su
perintendent of Schools. P. 
O. Box 2703, Yukon Territo 
ry.

Northwest Territories. Su
perintendent of Education 
for the Northwest Territo
ries. C.-o. Education Divi
sion, Department of Nort
hern Affairs and National Re 
sourcts, 150 Kent Street, Ot 
tawa, Ontario.

Provincinės įstaigos, ban
kai ir vietiniai parlamento na 
riai turi brošiūras, kurios stu 
dentams nurodo, kaip jie ga
li kvalifikuotis, kiek skolin
tis ir kitas detales.

Paskolos gali būti nuo $ 
1,000 iki $ 5,000 mokslo me
tams. Paskolų palūkanos bus 
apmokamos vyriausybės stu
dijuojant ir 6 mėn. baigus 
studijas. Tame laikotarpvie 
studentams nereikės mokėti 
jokių mokesčių surištų su pa 
skola. Visos paskolos yra ap
draustos, mirties atvejuje vy 
riausybė pasiima atsakomybę 
paskolas apmokėti.

STUDENTŲ PASKOLOS
Garantuotos Kanados Vyriausybes

TIKSLAS:

KAS GALI GAUTI:

Kanados studentų paskolos įstatymo tikslas yra palengvinti banko paskolas 
tiems studentams, kurie yra reikalingi finansinės paramos, kad baigę gim
naziją galėtų tęsti mokslą universitetuose ar kitose švietimo įstaigose.

Kiekvienas Kanados pilietis ir kiekvienas išgyvenęs bent metus Kanadoje 
ir turįs intenciją gyventi Kanadoj baigęs studijas, gali prašyti paskolos 
pagal šį įstatymą. Prašytojas turi būti Įstojęs ar pasiryžęs įstoti nuolat niu 
studentu tokioje mokslo institucijoje, kuri būtų pripažinta atitinkamų pro
vincijos pareigūnų ir turi atlikti akademinių kvalifikacijų lygį bei finansi
nius reikalavimus nustatytus tos provincijos studentų paskolų įstaigų, ku
rioje yra paduodamas prašymas.

PASKOLŲ DYDIS: Priklauso nuo individualių aplinkybių finansinio nepasiturėjimo. Per metus 
bus duodama iki $ 1.000 ir iki $ 5..000 per visą studentavimo laiką. Atitin
kama provincijos įstaiga priimanti prašymus, juos spręs ir kiekvienam gau
nančiam paskolą išduos pažymėjimą, kuriame bus nurodyta kiek kuris ir 
kokią maksimalinę sumą galės pasiskolinti. Prieš paskolos gavimą iš savo 
pasirinkto banko studentas turi turėti „Certificate of Eligibility“.

PASKOLŲ GRĄŽINIMAS: Be palūkanų ir po be palūkanų ir po pratęsto laikotarpio.
Studentams pagelbėti palūkanas už paskolą studijų metu ir dar šešius mė
nesius po studijų užbaigimo apmokės Kanados vyriausybė. Taipgi šiame 
laikotarpyje studentams nereikės grąžinti paskolos, nei mokėti patarnavi
mo ar kitų mokesčių.

Paskolų grąžinimo būdas
Skolininkai pradės mokėti palūkanas ir grąžinti paskolą po šešių mėnesių 
užbaigus studijas. Dabartinis palūkanų nuošimtis studentams yra 5^% per 
metus. Normalus skolos grąžinimo laikas nuo penkių iki dešimties metų. 
Skolininkas turi teisę grąžinti paskolą dalimis ar visą kada tik panori be 
pabaudos.

Apdrausta gyvybė
Mirties atveju skolininko skolos grąžinimo atsakomybę pasiima Kanados 
vyriausybė.

KUR KREIPTIS: Studentai turėtu gauti brošiūrą, kuri šiuo metu yra randama bankuose, 
universitetuose ar kitose mokslo institucijose. Brošiūroje yra surašyti ad
resai visų provincijos įstaigų (Ontario provincijos atveju — universitetai 

ir kitos institucijos), į kurias studentai turi kreiptis prašydami paskolos 
pažymėjimo „Certificate fo Eligibility“.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
„RUDENS

Atvėsęs oras ir liūdnomis 
melodijomis švlpaujantieji vė 
jai primena artėjantį rudenį, 
tačiau su viltimi, kad jei pra 
stoką turėjome vasarą, tai 
bent bus gera „indėnų vasa
ra“ (ar lietuviškai „bobų va 
sara“...)

Žuvavimo sezonas, mėgė
jų nuomone, buvęs neblogas, 
neužilgo jau baigiasi, O' mū
sų medžiotojai nekantriai lau 
kia ančių bei kurapkų sezo
no pradžios, gi dar vėliau pa
sismagins ir ant stambesnių 
gyvių.

Gera veikla
Štai, apylinkės valdybos na 

rys J. Okmanas energingai 
vykdo net dvi rinkliavas: 
šalpos fondo ir Vasario 16- 
tos vardo gimnazijai. Pradė
damas jau anksčiau spaudo
je minėtas lietuviškų

knygų platinimo vajus

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.
lel. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

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

Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7%%-

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 
bet nedaugiau $ 2,000.00.

„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Kanadoje.

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

išskyrus sekmadienius;
šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

VĖJAI”. . .
— 100 metų spaudos draudi
mo sukakčiai paminėti. No
rintiems ir jau pasižadėjusie
ms lietuviškų knygų pirkti 
tautiečiams patariama nelauk 
ti kol platintojui pavyks jus 
sugauti ar namuose surasti, 
bet geriausia patiems kreip
tis į ap. valdybos sekretorių 
Igną Girdzevičių, 132 Farqu 
har St., tel. AL 38-947. Duo 
kime pavyzdį visoms lietuvių 
kolonijoms Šiaurės Ameriko
je!
Vienas iš didsenių parengimų
— 20 metų gyvenimo išeivi
joje ir 20 metų bolševistinės 
okupacijos minėjimas, kuris 
bus vykdomas bendrai su lat
viais ir estais, įvyks š. m. 
spalio mėn. 17-tą dieną plie
no darbininkų unijos salėje. 
Garbės svečiais numatoma pa 
kviesti Ontario privincijos

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

prokurorą (buvęs mūsų mies 
to advokatas) A. Wisnarts 
ir miesto burmistrą. Gi tauty 
bių pasirodymo programoje 
mūsų tautiečius atstovaus me 
nines pajėgos iš kaimyninės 
Sudburio lietuvių kolonijos. 
Atrodo, kad tai bus vienas 
iš didžiausių ir sėkmingiau
sių parengimų mūsų miesto 
lietuvių kolonijos istorijoje, 
todėl visi skaitlingai dalyvau 
kime.

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS
Apsiniaukusią mūsų mies

to padengę ir labai jau mizer 
nos vasaros galą pragiedrino 
2 įvykiai: rugsėjo 5 d. ap. v- 
bos suruoštas pobūvis - šokių 
vakaras ir jauniausios mūsų 
kolonijos tautietės krikšty
nos, įvykusios laimingų tėve 
lių Klementinos ir Kazimie
ro Slyžių pernai statytuose 
gražiuose ir erdviuose namuo 
se geriausioje miesto dalyje. 
Naujagimė pakrikštyta Aud
rės - Onos vardu. Kūmais bu 
vo vietinė Danutė Girdzevi- 
čiūtė ir Sigitas Blekaitis iš 
Hamiltono. Krikštynose bu
vo labai draugiška nuotaika 
ir nepaprastas šeimininkų 
vaišingumas.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

Čia paminėtos pastabos yra paimtos iš Kanados studentų paskolos įstatymo 
1964 tik informacijai. .
Visi prašymai ir paskolos bus tvarkomos tik pagal pilnas šio įstatymo tai
sykles ir sąlygas.

Efr ra

CANADA STUDENT LOANS ACT gg|
-----------  . CANADA

ET-2

Laimingiems tėveliams pa 
linkėsime visokeriopos lai
mės, o ypatingai išauklėti 
Audrę - Oną gera Kanados 
lietuvaite!

Korespondentas.
WINNIPEG, MAN.

— Vilius Mockus turėjo 
mašinos katastrofą, tačiau 
pats nenukentėjo.

— Mirusio Kazio Mustei
kio brolio duktė iš Chicagos, 
Nastazija Musteikytė - Riš
kus lankosi Winnipege tiks
lu galutinai sutvarkyti savo 
mirusio dėdės pomirtinį pa
likimą.

— Emilis Šneideraitis išvy 
kęs į vakarų Vokietiją atosto 
gų, rugpjūčio 28 d. grįžo vėl 
į Winnipegą. -

— Br. Lukoševičius, ku
ris prieš keletą metų buvo at 
vykęs iš okup. Lietuvos per 
Lenkiją į Kanadą savo žmo
ną su šeima vėl išsiuntė at
galios į Lenkiją, kur vėliau ir 
pats mano vykti.

— Stasys Dobrovolskis iš 
siskyrė su šeima, kurio žmo
na šiomis dienomis per teis
mą gavo išsiskyrimą.

— Vacys Urniežius, kuris 
jau ilgas laikas, kaip dirba 
Ontario miškuose, išsiskyrė 
su žmona, kuri gyvena su 
prancūzų tautybės vyru.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

WINDSOR. Ont
KVIEČIAMI BUVĘ APYLINKĖS 

PIRMININKAI
pasitarti rugsėjo 27 d., B- 
nės 15-kos metų sukakties 
paminėjimo šventės aptarti. 
V-ba bandys iš jų visų suda
ryti komitetą, kuris šią šven
tę suruoštu ir jai vadovautu.

ŠIĄ VASARĄ SU ŠIUO 
PASAULIU ATSISKYRĖ 

trys musų bendruomenės na
riai: Ščesnienė 46 m., J. Vait 
kus 62 m. ir O. Bradūnaitė 
76 m. amžiaus. Labai gražu, 
kad mūsiškiai skaitlingai da
lyvauja laidotuvėse ir taip 
pat paskutinį kartą atsisvei
kina. Užgirtina yra ir apyl. 
valdyba, kurios nariai tokiais 
atvejais parenka aukų ir už 
jas nuperka gražių gėlių, ku
rias visų windsoriečių lietu
vių vardu padeda prie kars
to.
• Rūta Januškaitė neseniai 
dalyvavo ir Windsoro lietu
vius atstovavo Michigano 
valstybės parodos proga įvy
kusiame parade drauge įsu ki 
tų tautybių gražuolėmis. Ji 
taipgi dalyvavo Darbo Die
nos parade Windsore ir tą pa 
čią dieną Detroite.
• Stud. Saulius Kizis dvi sa
vaites stovyklavo studentų 
ateitininkų Dainavos stovyk
loje.
• Baltų Federacijos skyriaus 
dar neturime, tačiau eina pa
sitarimai su latviais ir estais. 
B-nės valdyba turi du kandi
datus: M. Kizį ir B. Kačins 
ką, kurie sutinka šioj organi
zacijoje lietuvius atstovauti.
• Vasario 16-tos gimnazijos 
statybai paremti per KLB

Šalpos Fondą pasiųsta $ 52. 
® Bendruomenės v-bos ruoš 
ta gegužinė dėl lietaus nebu
vo skaitlinga, tačiau turėta $ 
28.33 pelno.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukai hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sut- 
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos- . .
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau 
ti tepalo bei lazdelės formose ...

„Preparation H“ vardu. 
Prašykite visose vaistinėse. .

Garantuota — arba j.į
grąžinami pinigai.
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PRADEDAMI MOKSLO METAI

Hamiltono Lietuvių Vysk. 
Valančiaus šeštadieninėje 
prad. mokykloje mokslo me
tai pradedami rugsėjo 19 d., 
šeštadienį, 9.30 v. ryto Šv. 
Gertrūdos mokyklos patal
pose (Smith ir Cannon g-vixi 
kampas), ten pat kur ir pra
eitais metais buvo.

Pradedantieji mokiniai pri, 
imami visi, kuriems šiais 
1964 m. sueina 6 m. amžiaus. 
Mokiniai, kurie buvo pertrau 
kę mokyklos lankymą, ar at 
vykę iš kitur, bus priimami į 
atatinkamus skyrius.

Visi tėvai prašomi, kad vi 
sus savo mokyklinio amžiaus 
vaikus nuo pat pirmos die
nos atsiųstų į mokyklą.

Jeigu norime, kad priau
gančioji karta išaugtų lietu
viškoje dvasioje ir išmoktų 
lituanistinių dalykų, privalo
me pasirūpinti, kad visi lan
kytų ir baigtų lietuvių šešta
dieninę 10 skyrių mokyklą.

Mokyklos Vedėjas.
LN V-BOS POSĖDIS

po 2-jų mėnesių vasaros per
traukoms įvyko rugp. 28 d. Jo 
pradžioje v-bos p-kas St. 
Bakšys paprašė v-bos narius 
atsistojimu prisiminti rugp. 
25 d. mirusį LN narį Praną 
Rimkūną. Tolimesniame sa
vo pranešime St. Bakšys pa
sidžiaugė, kad iki liepos 31 
d. buvo atmokėti pinigai už 
LN šėrus tiems nariams, ku
rie jų prašė. Tuo būdu pini
gų grąžinimo tvarka atstaty
ta į normalią padėtį ir nariai, 
norintieji pinigus iš LN atsi
imti, vėl gaus juos sena tvar
ka, t. y. po 6 mėn. Jis taipgi 
konstatavo faktą, kad nors ir 
pradėta didelė pinigų rinki
mo akcija Jaunimo Centrui, 
bet lėšų atsiėmimas iš Liet. 
Namų yra visiškai sumažė
jęs, nors vienas v-bos narys 
ankstyvesniame posėdyje ka
tegoriškai tikinėjo v-bą, kad 
pusė LN narių ryšium su Jau 
nimo Centro statyba savo pi
nigus iš LN atsiimsią. P-kas 
taipgi pabrėžė, kad šiuo me
tu LN ekonominė padėtis pui 
ki ir dar turi tendencijos kil
ti.

LN Hamiltone v-bos išrink 
tos delegacijos, kurią sudarė 
G. Palmer, F. Rimkus ir K. 
Mikšys, tartis su Aušros Var 
tų klebonu prel. dr. J. Tada- 
rausku dėl Liet. Namų ir J. 
Centro Hamiltone apjungi
mo, pranešimą padarė G. Pal 
mer, vėliau jį v-bai įteikęs 
raštu. Pranešime delegacija 
tarp kitko konstatavo:

,,LN v-ba liepos 3 d. posė 
dyje įgaliojo mus išsiaiškinti 
su prel. dr. J. Tadarausku 
tik vieną principinį klausi
mą: ar kleb. prel. dr. J. Ta
darauskas sutiktų tartis su L 
N v-ba dėl LN ir JC Hamil
tone sujungimo ar ne.

Mes žemiau pasirašę š. m. 
liepos 8 d. nuvykome pas 
prel. dr. J. Tadarauską ir pa 
teikėme jam aukščiau minimą 
klausimą, paprašydami jo 
šiuo reikalu atsakymo. Po il
gesnio pasikalbėjimo prel. 
dr. J. Tadarauskas pareiškė,

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
tnorgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

I SĖJA
! Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 1

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BOREIŠA. į

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. fe

LT ON
kad jis šiuo klausimu tartis 
negalįs.

Prel. dr. J. Tadarauskas 
taipgi mums pranešė, kad jis 
Jaunimo Centrą Hamiltone 
statysiąs!!

LN v-ba nutarė, 6 balsais 
už ir 2 susilaikius, šį prane
šimą įdėti į bylą.

Svarstydama LN sklypo 
reikalus, v—ba nutarė paskir 
ti $200 pirkimui žvyro ir juo 
išpilti dalį .sklype ir bandyti 
nuomoti mėnesinio nuomavi
mo būdu mašinų statymui 
(monthly parking).

Svarstydama adv. J. Kos- 
tyk pagerbimo vakaro ruoši
mą, v-ba pavedė St. Bakšiui 
tartis su Club Seaway savi
ninku Ed. Galiniu dėl vakarie 
nės ruošimo šiose patalpose.

Patvirtinus naujų ir papil
domai įnešusių LN narių są
rašus ir šėrų atmokėjimą LN 
nariams, v-ba pasėdį baigė.

PATIKSLINIMAS.

„Nepr. Liet.“ rugs. 2 d. 
laidoje tilpusi žinutė, apra
šanti lietuvės hamiltonietės 
motinos susitikimą su sūnu
mis iš Lietuvos Lenkijoje, ne 
atitinka tikrenybei. Aš, kaip 
korespondentas, pasakotojos 
buvau suklaidintas.
AUŠROS VARTŲ PARA

PIJOS CHORO
didelę nuotrauką, vaizduojan 
čią choro dalyvių dalį su di
deliu užrašu „Our Lady of 
Vilnius Parish“ Choir Hamil 
ton, Ont., Canada“. Lietuvių 
Dienos eisenoje New York 
pasaulinėje parodoje, išspaus 
dino ,,The Hamilton Specta
tor“ rugp. 29 d. laidoje. Už
rašą neša S. Lukoševičiūtė' ir 
Pr. Siūlys. Sk. St.

SMULKI KRONIKA
— Gabi hamiltonienė Mil 

da Pusdešrytė, baigusi bale
to studijas, savo įgytomis ži
niomis nori pasidalinti su ki
tais. Tuo tikslu, atidaor savo 
baleto studiją Hamiltone. Pa 
mokos vyks A. Vartų parapi
jos salėje. Norintieji tuo pasi 
naudoti, kreipiasi į p-lę M. 
Pusdešrytę, telef. LI 5-3954.

— Aušros Vartų parapi
jos choras, atlikęs savo parei 
gą New Yorke, nuo rugsėjo 
11d. vėl. pradės repetic. se
na tvarka. Kviečiami nauji 
choristai, ypač iš jaunimo. 
Pirmas pasirodymas po vasa
ros atrodo bus Lietuvių Die
noje Hamiltone.

— Buiv’. hamiltonietis B. 
Aselskis; gyvenantis už 35 
mylių ūkyje, yra užkvietęs 
A. V. parapijos chorą draugiš 
kam vizitui pas save, prie 
Erie ežero. Kol gražus oras, 
choras atrodo tuo mielai pa
sinaudos. Džiugu, kad B. 
Aselskis, gyvendamas toliau 
nuo Hamiltono, kiekvieną 
kultūringą parengimą visuo
met aplanko.

— Rugsėjo 6 d. per pamo
kslą bažnyčioje, prel. dr. J. 
Tadarauskas painformavo, 
kad Jaunimo Centro statybos

RASOTE KAM
NORS LAIŠKĄ?

ant voko 
turi būti 
užrašyta:

V ardas ir pavardė 
asmens, 
kuriam rašote.

Gatvės numeris, 
gatvės vardas ar 
pašto dėžutės numeris, 
apartamentas ar verslo 
blokas, kambarys, jei 
toks yra.
Miestas, miestelis 
ar kaimas, pašto zona, 
jei tokia yra, 
ir provincija.

Jūsų, pavardė ir 
pilnas adresas 
viršutiniame kairiajame 
voko kampe.

pradžia yra tik už kelių die
nų. Iš Vyskupijos ir miesto 
visi leidimai gauti ir tikisi at
einančias Kalėdas švęsti jau 
po nuosavu stogu. Tuo pačiu 
padėkojo visiems šio projek
to rėmėjams ir tuo pačiu iš
blaškė iliuzijas dėl ankstyves 
nės V. P. informacijos tuo 
klausimu.

— Didžiojo plieno fabriko 
„Stelco” darbininkai su įtem 
pimu stebi kompanijos ir uni 
jos pasitarimų eigą. Sutartis 
yra pasibaigusi rugpjūčio 1 
d. Ši sutartis paliečia apie 10 
tūkstančių plieno darbininkų. 
Tikimasi, kad viskas praeis 
gražiuoju.

— Rengiamasi skaitlingai 
dalyvaii.fi ^stovykliniam 
skautų suvažiavime, kuris 
šiais metais įvyks St. Catha
rines, Ont. Čia numatyta ap
tarti ,,Romuvos“ stovyklos at 
likti darbai, š. m. vasaros .sto 
vykios pasisekimas, naujos 
mintys ateities darbams, bei 
kiti skautų s-gos reikalai. To 
ki suvažiavimai yra šaukiami 
kiekvienais metais pasibaigus 
vasaros didžiajai stovyklai, 
kad išgirsti nuomones bei su
manymus, kurie būtų priimti 
ni visiems vienetams. V. P.
IR ANONIMAI PALEISTI 

Į KOVĄ.

Rugsėjo 1 d. LN v-bos p- 
kas St. Bakšys gavo anonimi 
nį laišką, rašytą mašinėle ir, 
pagal pašto antspaudą, įmes
tą į paštą Hamiltone š. m. 
rug pjūčio 31 d.
N. L-VOS RED. PASTABA

Ir NL redakcija gauna 
anoniminių laiškų, straips
nių. Bet tokie „perprivatūs“ 
laiškai Hamiltone rodo jau
dinimąsi, nervų neišlaikymą,

NL red. nori kreiptis į Ha 
miltono lietuvius su prašy
mu : nesijaudinkite. Ramiai 
ir kultūringai aiškindamies, 
gražiai išsiaiškinsite visus, 
nors ir painiausius, klausi
mus.

Lietuvių namų ir Jaunimo 
centro statymo klausimai sv
arbūs, nes tai ne eiliniai klau 
simai. Reikia juos išsiaiškin
ti. K. Baronas gerai patarė 
rimtai aiškintis susirinkime.

Ne. anonimais, bet rimtu 
svarstymu reikalui pasitar
nausime. Nėra geresnio' ke
lio, kaip rimtas išsiaiškini
mas.

NL duoda tautiečiams pa
sisakyti, bet prašo geriau pa 
sisakymus argumentuoti, o 
ne svaidytis kaltinimais ar 
įtarinėjimais. Hamiltono lie
tuvių kolonija buvo pavyz
dinga, — tegul ji ir išlaiko tą 
aukštumoje1.

Atkelta iš 2-ro puslapio, 
nė Lietuvos spauda ir Vil
niaus radijas. K. Doveika pla 
čiame „Tiesos“ straipsnyje 
(Nr. 200, rugp. 27) pažymi, 
k<ad per visą gyvenimą L. Gi 
rai buvusios labai artimos in 
ternąlcionajinėb tautų drau
gystės idėjos ir kad rusų tau 
tą jis vadinęs „kilniausia iš 
kimiausių“. Vis dėlto ir Do
veika pripažino, kad laisvo
sios Lietuvos metu L. Gira 
buvęs glaudžiai susijęs su 
valdančiomis partijomis, kad 
jis buvęs pasidavęs buržuazi
nės visuomenės dekadensui, 
savo poezijoje krypęs į sim
bolizmą, miesčioniškumą, ero 
tiką, liaupsinęs buržuazinės 
santvarkos laimėjimus. Persi 
laužimas L. Giros kūryboje 
įvykęs 1936 m. ir vėliau jis 
virtęs liaudies. . . pamiltu po 
etų.

„Komj. Tiesoje“ (Nr. 
169, rugp. 26) apie L. Girą 
atsiminimus paskelbęs Jonas 
Šimkus nurodė, kad L. Gira 
jau nuo 1935 m. pabrėžtinai 
stengėsi ugdyti tautų drau
gystės ir bendradarbiavimo 
mintis, jis raginęs žmones ge 
riau pažinti rusus, ukrainie
čius, gudus. 1940 m. kai so
vietams jau užėmus Lietuvą, 
Šimkus dirbo „Darbo Lietu
vos“ redakcijoje, L. Gira su 
gėlėmis užbėgęs ir pareiš
kęs: „Bėgu prie sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Šiandien iš
leidžia iš kalėjimo komunis
tus. Reikia pasveikinti“. Jis 
uoliai dirbo komunistams ir 
Maskvoje, vėliau Penzoje ir 
komunistinėje .„Lietuviškoje 
divizijoje“ Balachnoje. Į So
vietų okupuotą Lietuvą L. Gi 
ra buvo parvežtas kaip sun
kus ligonis, dėl sąnarių ligos 
negalėjęs vaikščioti . 1946 m. 
kovo 27 d. jis parašė paskuti 
nį eilėraštį. E.

NENUGALI SANTVAR
KOS BLOGYBIŲ

Partija, režimas susirūpi
nę Lietuvos vaikų bei paaug
lių auklėjimu. Tai matyti 
kad ir iš Lietuvos kom. par 
tijos ideologiniame skyriuje 
rugpjūčio mėn. įvykusio pasi 
tarimo. Pasitarime buvo rėži 
minio min. pirm, pavaduot.
L. Diržinskaitės ir komjauni 
mo pirmojo sekret. A. Česna 
vičiaus pranešimai. Kalbėjo 
visa eilė kitų pareigūnų, jų 
tarpe ir švietimo ministras
M. Gedvilas.

Paaugliai ne tik pažeidžia 
viešąją tvarką, bet vykdo ir 
nusikaltimus. Nusiskųsta šei 
momis, kurios į vaikų auklėji 
mą žiūrinčios abejingai. Ta
čiau, ką daryti, kai jaunimas 
nusižiūri į neigiamus suaugu 
šiųjų pavyzdžius? Tad esą

Canadian Vickers Ltd.
įieško

10 Turret Lathe Operators
Toolmakers
IO Milling Machine Operators
Radial Drill Operators
Horizontal Boring Mill

Operators
Planer Operators
Ingersoll Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir rr .'-keti patys nusistatyti mašinas.

(Dieninė ir naktinė pamaina. Ypatingai geras atlyginimas 
naktinei pamainai).

Coppersmiths
Turi būti prityrę gaminant katilus, vamzdžius ir t. L 

ir pajėgūs, naudojant planus, išsidėstyti.

Normalus dirbančiųjų socialinis aprūpinimas. 
Suinteresuotieji priimami pasikalbėjimams ir 

vakarais nuo 7 v. iki! 9 v. vakaro i

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

SUDBURY,
• F. Albrechtas, gyv. 494 
Melvin Str., pasižymėjo skul 
ptoriaus gabumais. Daugelį 
meniškų lietuviškų „Vyčių“ 
išdrožinėjo iš medžio. Šiuo 
laiku ruošiasi dirbti „Pasku
tinę vakarienę“ raižinį ir di- 

reikia daugiau susirūpinti ko 
va su girtavimu, amoraliu el
gesiu, visuomeninio turto 
grobstymu, chuliganizmo pa 
sireiškimais.

Pasiūlyta visokių priemo
nių jaunimo tinkamam auklė 
jimui sustiprinti. Jų viena 
yra būdinga: „svarbu žymiai 
daugiau dėmesio skirti jauni 
mo patriotiniam auklėjimui 
gerinti“. Ką tas reiškia, ne
pasakyta.

MOKSLO VEIKALO
— PLAGIATAS

Prieš trejus metus, 1961 
rn. Lietuvoje išleistas „Medi 
cininės mikrobiologijos prak
tinis vadovėlis“. Jo autoriai: 
med. dr. V. Girdzijauskas, 
med. kand. D. Vikonytė - Va 
siljevienė, H. Borisevičienė 
ir V. Kantauskas. Knygos 
redaktorius K Mokslų Aka
demijos narys - koresponden 
tas V. Girdzijauskas.

Tik dabar („Tiesa“, Nr. 
190, rugp. 15) med. mokslų 
kand. A. Vaitilavičius atkrei 
pė dėmesį, kad tai ne origina 
lūs veikalas, bet nemaža da
limi nurašytas L. Hallman- 
n’o, 1955 m. išleistas veika
las „Bakteriologie und Sero- 
logie“. Esą, siekdami nuslėp
ti nurašytąsias vietas, kny
gos - vadovo sudarytojai tas 
vietas labjau susmulkino, su- 
kaitaliojo, sumaišė. Likęs tik 
išorinis originalumas. Pavyz 
džiui, iš Hallmann'o panau
dota 17 lentelių, bet tik dvie 
jų nurodytas šaltinis, o 15 
virto „originaliomis“. Dar 
blogiau — daugelyje vietų, 
pagal Vaitilavičių, vokiškasis 
tekstas išverstas klaidingai, 
kai kur vertimui suteikiant 
priešingą prasmę. Apie verti 
mo kokybę liudija vien tas 
faktas, kad „Sauerstoff“ (de 
guonis) verčiamas/... „rūgš
čios medžiagos". Esama klai 
dingų vertinimų ir iš rusų 
kalbos daug ir kitų neaišku
mų.

Tik po trejų metų daroma 
išvada, kad vadovas netinka 
naudotis studentams.

ONTARIO
delio formato „Vytį“. Dau
gelį jo darbų užsisakė vieti
niai lietuviai įvairių progų do 
vanoms, taip pat keletas as
menų ir iš kaimyninių koloni 
ju-

Jo žmona Audronė Podery 
te - Albrechtienė vadovauja 
lietuvių tautinių šokių gru
pei. Jį K.

MOKSLAS IR TECHNI. . .

Atkelta iš 3-čio psl.

kad tas pats kiekis maisto 
produktų gautų iš naftos, kai 
nuoja tik 6 proc. to, kiek kai 
nuoja mėsa. Pradėjus masi
nę gamybą, 30 kg koncent
rato kaina prilygs 1 kg mė
sos kainai. O juk tai reiškia, 
kad mūsų šventiniai pietūs 
kainuos vos kelius centus.

Žinoma, ne viskas čia vyks 
taip paprastai: baltyminė 
medžiaga bus vartojama kon 
centrato arba žalatinos pavi
dalu. Negalima nė laukti, kad 
žmonės, kurie gyvena labai 
išsivysčiusiose pramoninėse 
šalyse, būtų priversti pratin
ti savo skrandį prie tokio 
maisto. Tačiau nereikia pa
miršti, kad JTO duomeni
mis, mūsų planetoje tik kas 
trečias žmogus gali sočiai pa 
valgyti. Besivystančių šalių 
ir žemesnio pragyvenimo ly
gio sričių gyventojai turi var 
toti daug daugiau javų (ku
kurūzų, ryžių ir kt.). Tačiau 
javai neturi visų tų medžia
gų, kurių reikalauja mity
bai žmogaus organizmas. 
Jiems trūksta būtent amino 
rūkščių, iš kurių susideda or 
ganiniai baltymai. Tų me
džiagų žmogaus organizmas 
pats pasigaminti neįstengia. 
Dėl amino rūkščių stokos at
siranda daugiau ar mažiau 
sunkių skrandžio ligų. Amino 
rūkščių turi mėsa, žuvys, kiau 
šiniai, taip pat baltymai, 
gauti iš naftos. Tad Šampan 
jo siūlo, kad jo baltyminis 
koncentratas būtų prideda
mas prie kepimui naudojamų 
miltų bei kitų produktų.

Gaminių kainos dėl to ne
pakiltų, nes masiškai gamina 
mas koncentratas nebūtų nė 
kiek brangesnis, gal net pi
gesnis, negu javai arba mil
tai. Be to, suvienodėtų mity
bos sąlygos visų žemės rutu
lio gyventojų tarpe.

dalyvaii.fi
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mokt^real
D IK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI _____
Klubo statybos darbų vyk

dymui patiektos 5 generali
nių kontraktorių pasiūlos, bet 
jų pasirinkimas bus valdybos 
ir komisijų posėdyje šios sa
vaitės ketvirtadienį.

Klubo biznyje pakeisti bar 
monai: vieton J. Kriaučeliū- 
no priimti A. Skrupskis ir 
J. Žemaitis.

Klubas yra pakviestas pa
sisakyti per L. Stankevičiaus 
vedamą radio pusvalandį šį 
sekmad., rugs. 20 d. vakarą 
10 vai.

BANKO „LITO” 
REIKALAI

„Lito“ balansas rugpjūčio 
pabaigai pasiekė $1,150,000. 
Indėlių sąskaitose $803,000, 
einamose sąskaitose 308,000 
dol. „Lito“ augimas vasaros 
mėnesiais buvo sulėtėjęs, 
kaip ir kasmet, bet dabar vėl 
atsigauna. Nuo metų pra
džios „Lito“ kapitalas padi
dėjo $300,000. Būtų didelis 
laimėjimas visiems montrea- 
liečiams lietuviams, jeigu me 
tus užbaigtume su $1,500,000 
ir tuo. būdu vienų metų bėgy 
je beveik padvigubintume sa 
vo santaupas „Lite“.

Senosios kartos; Montrea- 
lio lietuvių dalyvavimas „Li
te” kelius kartus padidėjo. 
Tatai ir yra viena iš pagrin
dinių „Lito“ spartaus augi
mo priežasčių. Kai į „Litą” 
Įstoja seni montrealie- 
čiai, kaip Ignas Skikas, vie
nas iš nedaugelio skaičiaus 
dar gyvų Lietuvių Nepriklau 
somo Klubo „Vytautas” stei
gėjų, tai nenoromis pagalvo
ji, kad galėtų į „Litą“ įstoti 
ir visi kiti.

Šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję „Lito“ operacijos vykdo
mos nuo praeito sekmadienio 
tuojau po 10-tos vai. pamal
dų iki 12 vai. 30 min.

Pageidaujama, kad dides- 
mais reikalais, kaip pav. pas 
kolų pareiškimų pildymas ir 
pn., nariai kreiptųsi į „Litą“ 
šiokiomis dienomis, bet ne 
niais reikalais, kaip pav. pas- 
sekmadieniais.

Mokslo metams prasidėjus 
daugelis tėvų atidaro savo 
vaikams taupomąsias sąskai
tas per vietines mokyklas. 
Būtų labai geistina, kad tė
vai geriau padlrąsintų savo 
vaikus tokias sąskaitas atida
ryti „Lite.'. Susitarus su šeš
tadieninėmis mokyklomis pi 
nigai bus inkasuojami kas 
šeštadienis lietuviškose mo
kyklose. Be to, daugelis ga
li patys tatai padaryti sekma- 
dienais po pamaldų abiejose 
parapijose „Lito“ darbo aa- 
landomis. Pr. RJ.

Į OTTAWOS LIETUVIŲ 
SUKAKTUVINĘ ŠVENTĘ 
iš Montrealio sekmadienį, 
rugs. 13 d. buvo nuvykę: 
Dr. P. ir I. Lukoševičiai, Dr. 
H. ir B. Nagiai, V. ir M. Jo
nynai, Inž. ir O. Šablauskai, 
J. ir EI Kardeliai. Išvykos 
proga vieni įsigijo dail. A. 
Tamošaičio parodoje kūrinių, 
kiti lankė muziejus, grožėjo
si Kanados naujomis statybo
mis ir t. t.

DR. J. ŠEMOGAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir. . . 2—4; 7—9 p.m.ketvirtadieni i
antradienį ir. ... . 2—4 p. m.penktadienį

trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadieni 11--- 1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

1 ? Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

KLK Moterų dr-ja rugsė
jo 23 d. ruošia madų parodą.
• Spalio 18 d. Prezidento A. 
Smetonos 20 m. mirties su
kakties minėjimas.

KLK Moterų dr-jos rudens 
balius - koncertas paskirtas 
spalio 24 d.

— Šv. Elzbietos, šv. Kazi
miero parap., d-jos vakarienė 
ir kaukių balius spalio 31d.
• Šeštadieninių mokyklų me 
tinis parengimas bus lapkri
čio 14 d. Šv. Kazimiero salė
je.
® Lapkričio 21 d. Neprikl. 
Lietuvos literatūros vakaras 
ir loterijos užbaigimas.

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

MUZIKOS STUDIJA
vedama op. sol. E. Kardelie
nės, darbą pradeda rugsėjo 
21 dieną. Studija dar galėtų 
priimti mokinių. Suintere
suoti prašomi skambinti tele 
fonu: PO 7-0473.
ARGENTINOS „LAIKO“ 

LAIKRAŠČIO 
spaustuvės vedėjas p. Gude- 
levičius nraėjusį savaitgali 
lankėsi iš Buenos Airės Mont 
realyje, aplankė NL leidyklą 
ir domėjosi visais įrengimais. 
Keliaudamas per JAV ir Ka 
nadą, p. Gudelevičius lankėsi 
dar Ottawoje, Toronte ir kt. 
vietose.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
pradeda repeticijas. Šį penk
tadienį, rugsėjo 18 d., 7 vai. 
vak. bus pirmoji taut, šokių 
repeticija senose patalpose. 
Kviečiame visus buvusius šo
kėjus ir naujus, norinčius šo 
kti tautinius šokius. Infor
macijų skambinti 769-1103.

MADŲ PARODA
Šio mėn. 23 dieną, trečia

dienį vakare L. K. M. Dr-jos 
ruošiama įdomi madų paroda 
bus 7.30 vai. Visos moterys 
kviečiamos šioje parodoje da 
lyvauti.

Praėjusio sekmadienio rin 
kliava buvo 193 dol. Visiems 
už aukas nuoširdus dėkui.

Pakrikštyta R. ir M. Jur
kų dukra Živilės - Reginos 
vardais. Sveikiname laimin
gus tėvus.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį, rugsėjo 12 d., 

pp. Matiukų sūnus ir p. p. 
Vierbylų duktė sukūrė šei
mos židinį. Vestuvės buvo gra 
žios ir šaunios.
Q Abiturientas V. Konge- 
lis, šiemet baigęs viclut.nį 
mokslą, įstojo į McGill uni
versitetą studijuoti inžineri
ją-

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb.

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064
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| Specialus Pasiūlymas |
NUO RUGPJŪČIO 22 IKI RUGSĖJO 22 DIENOS f 

SPALVINIS ALIEJINIAIS DAŽAIS JŪSŲ 
8x10 PORTRETAS 
TIKTAI UŽ $ 4.98. 

Susitarti skambinkite: 525:8971 
TONY'S PHOTO STUDIO 

1920 Frontenac St.
T. LAURINAITIS

MADŲ PAGODA
Rugsėjo 23 dieną 7.30 vai. vak.

Aušros Vartų Parapijos salėje
1465 De Seve St.,

=3<i

Įėjimas $1.---
Įėjimo Prizai 

2 didelės dovanos:
Mink, Stole 

ir 
mink’o kepurė.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Nuoširdi padėka O. Vi
limienei, kuri iki šiol per 13 
metų rūpinosi bažnytiniais 
baltiniais. Taip pat dėkoja
me P. Rutkauskui, De Lux 
Cleaners savininkui, kuris at 
naujino mišių patarnautojų 
rūbus.

— Šiais metais iki rugs, 
mėn. parapijos nario mokes
tį mokėjo tik 180 šeimų ar 
pavienių. Kur yra kiti? Šei
mai parapijos mokestis yra 6 
dol., o pavieniems 3 dol., me 
tams.

— Užpraeito sekmadienio 
rinkliava $ 172.50. Pikniko 
pelnas yra $346. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. Ypa
tinga padėka priklauso Pa
langos šeimininkams pp. 
Juodkojams ir visiems kitie
ms Palangos vasarviečių šei
mininkams, kurie, priėmė sve 
čius pikniko proga. Dėkoja
me K. Jokubauskienei už gė
les, kuriomis buvo papuoš
tas altorius. Dėkojame pp. 
Girdžiams, B. Kirstukui, B. 
Jazokui, E. Gudienei, E. 
Juodkojienei ir dukrai už vi
sokeriopą pagalbą pikniko 
metu. Graži plokštelių muzi
ka daug pasitarnavo gerai 
nuotaikai, už ką Pr. Juodko- 
jui nuoširdžiai dėkojame. 
Visiems dėkojame už atsilan
kymą.

— Po darbo savaitgalio 
pradedame rudens sezoną pa 
rapijoje.

Šį sezoną pradedame su 
gražiu virtuvės ir salės in
ventoriumi. Skolos neturime 
už šį inventorių. Po bažny
čia buvo investuota $2537. 
43. Dabar turime tai kas yra 
būtina. Vėliau turėsime tai, 
kas bus daugiau dėl grožio ar 
patogumo. Dabar turime $ 
88,813.87 skolos.

— Sugrįžusios N. M. P. 
Seserys vėl pradeda savo dar 
bą mūsų tarpe. Lietuvių šei
mos prašomos pasinaudoti 
Vaikų Darželiu, kuris yra di 
dėlė pagalba ir tėvams ir vai
kams.

— Palaidojome užpraeitą 
pirmadienį B. Žemgulytę, ku

LG.ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A 5 
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 V AL. VAKARO,

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834
*»!>«■■»<>«■» I >*■■»<>«■■»<> < ■ «■■» I >«■■■»>>«■»<>«■» t > I >«■»< I «■«» O t >«■»< I

TAUPYK IR SKOLINKIS d| *5? ja < e
SAVO KREDITO KOOPERATYVE ///i Bb |1 |U
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju pagal turimą draudimo polisą santaupos 

iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už serus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus nasko- 
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atx ejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki ]2.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki l vai.; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
Šv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak. 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

>l£.mvro a, 
VAIKO

v>»ii

Kavutė. X

J

N. P. MARIJOS SESERŲ 
RĖMĖJAI

pr. savaitę turėjo pasitarimą. 
Aptarti valdybos papildymo 
ir kiti reikalai. Valdyba nori 
ma praplėsti iki 10 ar dau
giau asmenų, nes patirtis ro
do, kad kaip bet kurioj ki
toj organizacijoj, taip ir čia 
visa darbo našta tenka daž
niausia tik valdybos nariams. 
Tuo tarpu nauja narė valdy- 
bon įėjo neseniai buvusi KL 
K Moterų dr-jos pirm. V. 
Ottienė, kuri čia pat apsiėmė 
rengiamam bazarui suorgani
zuoti šaunią kavinę.

TRADICINIS BAZARAS
N. P. Marijos seserų naudai 
įvyks lapkričio 15 d., sekma
dienį. Laukiama, kad visada 
dosni Montrealio visuomenė, 
įvertindama seselių darbą mū 
sų kolonijoj, kaip visada, taip 
ir šiemet bazarą parems auko 
mis ir skaitlingu atsilanky
mu. Kviečiame fantus nedel
siant nešti Į seselių namus 
bet kuriuo laiku, kad paleng
vinus bazaro organizavimą.
KAPŲ LANKYMO DIENA

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p. Kalno kapinėse 
įvyks Šv. Kazimiero ir A. V. 
p-jos tradicinis kapų lanky
mas. Rezervuokime šią die
ną artimųjų pagerbimui ka
puose. Dalyvaukime, nes mū 
sų žmonės ten ilsisi ramybė
je, o mūsų pareiga yra juos 
prisiminti. Šia proga bus taip 
pat galima po ceremonijų pa 
šventinti naujus paminklus 
po visų maldų lankymo die
ną.

ri apleido mus po sunkios li
gos, sulaukusi 63 metų am
žiaus. Giminėms reiškiame 
gilios užuojautos. Jos daug 
kas neužmirš, kadangi ji bu
vo daugiau gera kitiems, 
kaip sau.

Pirmadienį yra kryžiaus iš 
aukštinimo diena.

Antradienį bažnyčia šven
čia Marijos Septynių Skaus
mų ar Sopulingosios Dievo 
Motinos šventė.

ALLIANCE
REALTIES INC.
Montrea!! Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas . . HU 1-2957 
Ji. Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

TOR^NT O
ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS
vaikų tėvelių susirinkimas 
sekmad., rugsėjo 20 d. po 
paskutinių mišių, apie 12.30 
vai. p. p. Pris. par. salėje. Vi 
si tėveliai prašomi uoliai ats
tovauti.

SIUVIMO KURSAI, 
ruošiami Katalikių moterų 
dr-jos bus pradėti spalio mė
nesį ir dėstomi trimis grupė
mis. Juos galės lankyti visos 
kolonijos moterys, ne vien 
dr-jos narės.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Toronte įvyko šeštadienį: 

susituokė Dr. A. Jurkus iš 
Ottawos su I. Beresnevičiū- 
te iš Toronto. Vestuvės bu
vo labai šaunios, iškilmingos. 
Į vestuves buvo atvykę jau
nojo tėvai iš Montrealio, iš 
Ottawos kelios šeimos ir iš 
kitų vietų. Sudarytas gražus 
lietuviškos šeimos židinys. 
Sėkmės ir laimės!

INŽ. J. BULOTA, 
dabar intensyviai dirbąs Que 
bcco rytuose, turėjo komen- 
diruotę ir buvo atskridęs į 
Montreal;. Atlikęs uždavinį, 
kuriuo tikslu turėjo dar išvy 
ką į JAV, po kelių dienų grį 
žo į savo darbovietę, kur vyk 
domi dideli darbai.
® Studentas Bruno Bulota 
išvyko studijų tęsti į Prancū 
ziją. Jis numato lankyti kole
giją Nancy mieste (apie 5.0 
mylių nuo Paryžiaus), gal ir 
Paryžiuje, o po to persikelti 
į universitetą į Londoną.
• Bulota Alvidas, studijuo
jąs inžineriją, šiemet persike 
lia tęsti studijų į Quebeco ry 
tus.

• A. Sutkaitis iš Anglijos 
atsikėlė Kanadon ir mano ap 
sigyventi Toronte. P. Sutkai 
tis praeito karo metu aplei
do Lietuvą dar neturėdamas 
20 metų amžiaus ir baigęs tik 
pradžios mokyklą, šiandien 
yra baigęs aukštąjį mokslą, 
4 metus studijavo teologiją ir 
filosofiją Romoje, vėliau An 
glijoje mokytojavęs ir 10 me 
tų dirbęs apdraudų kompani
joje užsienių agentūrų sky
riuje, eidamas atsakingas pa
reigas.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE' THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd. 
Jūsų lietuvis atstovas 

769 - 8831

District Estate 
Brokers inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

A. Gražys — 739-9328 
P- Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

Adamonio
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
- ATSAKOMYBĖ -■ GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752 

11 I——I li—MOWIMam

į Dr. P. MORKIS | 
| DANTŲ GYDYTOJAS | 

§ Vakarais ir šeštadieniais ? 
& pagal susitarimą. 1 
y (1082 Bloor W., Toronto)^, 
§ (į rytus nuo Dufferin Sir )£
§ Raštinė: LE 4-4451. A

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Mokslo metus pradėjusį 

jaunimą nuoširdžiai sveikina
me ir linkime sėkmės. Visus 
berniukus ir mergaites ragi
name uoliai lankyti lietuviš
ką šeštadieninę mokyklą, o 
mieluosius tėvelius prašome 
savo jaunimą į tą mokyklą 
uolai leisti. Visi atlikime sa
vo lietuvišką pareigą!

Choro repeticija bus šį ket 
virtadienį, rugsėjo 17 d., 7. 
30 vai. vak. Visus anksčiau 
buvusius chorsitus ir choris
tes maloniai kviečiame ir to
liau chorą palaikyti. Taip 
pat nuoširdžiai kviečiame nau 
jų choristų ir chorisčių visų 
balsų. Be repertuaro bažny
čiai choras ruoš įdomų pašau 
lietiškų dalykų repertuarą. 
Parapijos choro koncertas 
pramatomas jau lapkričio m.

Kolonijos moterų šventva- 
Ų-iris rengiamas Kat. Moterų 
dr-jos, su įdomia programa, 
vaišėmis ir pasižmonėjimu 
pramatomas spalių 18 d., sek 
madienį. Parapijos salė visą 
vėlyvą popietę ir vakarą re
zervuota šiam visos koloni
jos moterų laisvavakariui.

Katalikų vyrų dr-jos susi 
rinkimas ir valdybos rinki
mai bus kitą sekmad., spalių 
27 d. po paskutinių mišių mu 
zikos studijoje.

Biblioteka nuo ateinančio 
sekmadienio1 pradės veikti. Ir 
šiais metais biblioteka malo
niai sutiko rūpintis S. Minio
tienė.
® Mirė Juozas Akstinas.
• I nž. L. Balsys iš Toronto 
persikėlė ‘į Ottawą.
© Knygų - laikraščių kioskas 
prie salės jau vėl veikia. Pa
sinaudokime !

Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

LMKROBlNihLAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS 

SIUVU, PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas.

(storidžiai).
6396 Bennantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 
Investavimui žeme St. Hubert, 

netoli St. Helen salos
(1967 m. pas. parodos vieta).
Te’ef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 F.eaubięn, 
Apt. 4. Rosemount.


	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1964-09-16-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

