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Geltonas juodai Afrikai pavoj us
• NAUJAS INCIDENTAS TONKINO ĮLANKOJE
• NAUJAS POPIEŽIAUS PAREIŠKIMAS
• KIPRE KOVOS APRIMSTA
• MALTA GAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ
• CHRUŠČIOVAS SUSIJAUDINO IR SUSIPAINIOJO

Lietuvių gyveninio faktai
VLIKAS PERSITVARKO

© VENGRIJA SU VATIKANU PASIRAŠĖ 
SUSITARIMĄ

„Draugas“ Nikita Chruš- Incidentas, Įvykęs Tonki-
čiov, prislėgtas didelių rū
pesčių, kai Kinijos komunis
tai reikalauja rusus nešdintis 
iš Azijos Į Europą, nemorė'da 
mas atsisakyti imperialisto ir 
kolonialisto padėties

VISIŠKAI
SUSIPAINIOJO.

Norėdamas pabauginti ki
nus, jis japonų parlamento de 
L nacijai pasakė, kad sovietai 
esą išradę „neribotos galios 
atominį ginklą, kuris galis su 
naikinti visą žmoniją“. Po to 
Indijos prezidentui ir jo pa
lydovams, vit šintiems Mask
voje, aiškino, kad išrastasis 
„naujas ginklas“, nesąs ato
minis, tiktai labai galingas, 
ir pagaliau per Rusijos teleg 
ramų agentūrą išaiškino,, 
kad iš viso nieko ypatinga nė 
ra išrasta... Nenuostabu, kad 
Chruščiovas taip jaudinasi, 
nes Įtinai ne tiktai sau reika
lauja viso Sibiro, bet ir sako, 
kad Rusija pavergė visą vidų 
rinę ir rytinę Europą ir

PAVERGĖ PABALTIJO 
VALSTYBES, 

kurios turi teisę gvventi sa
varankiškai ir turėti savo' ne
priklausomas valstybes. Tai
gi, rusai, kaip imperialistai, 
nuskriaudė ne tiktai kinus, 
kurie nuo rusų turėjo gintis 
statydami pagarsėjusią „ki
nų sieną”., bet ir Pabaltijo 
valstybes.

Kinijos komunistai tokiu 
būdu gali būti naudingi bend 
ram imperialistų išsiaiškini
mui. Deja, jie taip daro gry
nai savanaudiškai, nes Afri
koje ir Azijos pietryčiuose 
jie patys yra imperialistai, Ir 
juodoji

AFRIKA STOVI PRIEŠ 
GELTONĄJĮ PAVOJŲ, — 

rašo Afrikos spauda. Kinų 
pirmasis tikslas — pavergti 
Afrikos centrą — didžiule 
Kongo respubliką. Joje suki
limą paruošė kinai ir jam fak 
tinai vadovauja. Blogiau yra 
čia todėl, kad Kongo pirm. 
Tčiombe paliktas kovoti vie
nas, be pagalbos.

Afrikos valstybių organi
zacija vieton to, kad Kongo 
valdžiai padėtų gintis, padėtį 
sunkina tuo, kad ne tiktai ne 
duoda paramos, kurios Tčio
mbe prašė, bet dar pareika
lavo iš jo pašalinti baltųjų 
karo dalinius.

Todėl būtų labai neprotin 
ga, jeigu Tčiombe paklausytų 
Afrikos valstybių s-goš ir at 
sisakytų jėgų, kurios remia 
Kongo teisėtą valdžią ir Kon 
go laisvę.

Azijos pietryčiai tebėra 
neramumų padėtyje. Komu
nistai sugebėjo pasėti neapy
kantą tarp Kambodžos ir Vie 
tnamo, kai jos anksčiau ben
dradarbiavo, nes ir viena ir 
kita turi gintis nuo komunis 
tų agresijos. Dabar
KAMBODŽA SU VIETNA

MU JAU PRIEŠAI.
Tat padėtis Indokinijos pu 

siasalyje pablogėjo. Tiesa, 
naujas perversmas Vietname 
nepasisekė, bet religinės bu
distų kovos su katalikais ne
siliauja. Dabar prie to prisidė 
jo įsideganti politinė kova 
tarp Vietnamo ir Kambodž
os.

no įlankoje,

VIETKONGO LAIVŲ 
ATAKA PRIEŠ JAV

KARO LAIVUS, 
kaip galima spėti, greičiausia 
Įvyko todėl, kad JAV laivai 
turėjo budėti prie Indokini- 
įos pakraščių, nes ten kiek
vienu momentu galėjo būti la 
bai reikalinga jų pagalba.

Amerikos spauda perdeda 
pavojaus galimumus pasauli
niu mastu, nes kinai, kurie sto 
vi už Vittkongo (šiaurinio 
Vietnamo) nugoros, dar ne
turi galimybės atvirai stoti 
prieš Ameriką, bet provoka
cijomis gali rizikuoti ir rizi
kuoja, nes "erai žino, 
AMERIKA NEI KINIJOS,

NEI VIETKONGO 
NEPULS.

Tokį nusistatymą pati 
Amerika viešai yra pareišku
si. Tat provokacijomis ji nesi 
varžo.

Makarios, priviręs Kipre 
košės ir nepajėgdamas jos iš
srėbti, atrodo, nutarė grįžti . 
taiką. Išžudė daug žmonių, 
sunaikino daug turto, padarė 
begales žmonijai rūpesčių, 
ir vėl grįžta į tą pačią padėtį, 
kurioje buvo prieš tai. Ir tai 
daro vadimanas aukštas dva
sininkas, arkivyskupas.

KITOS NAUJIENOS
— Anglijos min. pirm. A. 

Hume pranešė, kad spalio 15 
dieną įvyks rinkimai Į naują 
Anglijos parlamentą. Anglijo 
je beveik išnyko trečioji — 
liberalų — srovė, — tat kova 
vyks tarp konservatorių ir 
darbo partijos. Atrodo, lai
mės vėl konservatoriai.

— Maltos sala, seanti Vi
duržemio jūroje, į pietus nuo 
Sicilijos, sekmadienį, rugsė
jo 20 d., paskelbta nepriklau
soma valstybe. Tai jau 25 
valstybė, gavusi laisvę iš D. 
Britanijos.

— JAV prezidentas pasvei 
kino pavergtųjų Europos tau 
tų organizaciją dešimtmečio 
proga ir nareiškė, kad tautų 
laisvės problema ne tiktai 
yra Afrikoje bei Azijoje, bet 
ir Europoje, kurioje rusų pa 
vergtų valstybių yra daug.

turi atgauti laisvę.
— Prancūzijos preziden

tas atvyko viešnagės į Pietų 
Ameriką, kur bus 3 savaites. 
JAV spauda šią kelionę verti 
na, kaip de. Gaulle žvgį prieš 
JAV, kurio sėkmingumu ta
čiau netiki.
- „Pravda“ pilna pasisakymų 
prieš Kinijos komunistus. 
Chruščiovas laibai pasipikti
no, kad Mao iš Rusijos parei 
kalavo Kinijai pusantro mili 
jono ketvirtainių kilometrų 
ploto...

— Bolivijoje likviduotas 
sąmokslas nuversti preziden
tą.

— Rugsėjo 21 d. prasidėjo 
Atlanto is-gos jėgų manevrai, 
kuriuose dalyvauja per 30 
tūkstančių karių, 130 laivu ir 
170 lėktuvų.

— Vengrija su Vatikanu 
pasirašė savotišką konkorda
tą, kurio pasekmėje Popie
žius paskyrė 5 naujus vysku
pus ir patvirtino mirusiojo 
Popiežiaus paskirtuosius 7 
atvyko į bažnyčios suvažia- 
vimą Romon.

Rugpjūčio 29 d. New Yor 
e posėdžiavo Vyriausiojo 

Lietuvos Išlaisvinimo Komi-
teto praplėstas prezidiumas. 
Svarstyta vad. „Birželio 22 
c". komisijos suredaguotas 
apsijunigmo protokolas ir 
„Atsišaukimas lietuviams“ 
tekstas. Komisijos pasiūlytas 
protokolas dėl apsijungusio 
VLIKo sudėties bei struktū
ros prezidiumo' ratifikuotas. 
VLIKAn grįžtančios Nepri
klausomybės Talkos ir Lietu 
vių Fronto Bičiulių organiza 
cijos jau anksčiau šį protoko
lą ratifikavo; tokiu būdu VL 
IKas galės persitvarkyti. Ap 
sujungusiame VLIKe bus 15 
grupių: Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, Lietuvos Darbo Fe
deracija, Lietuvių Krikščio
nių Darbininkų Sąjunga, Lie 
tu vos Laisvės Kovotojų Są
junga, Lietuvių Fronto Bičių 
liai, Mažosios Lietuvos Rėžis 
tencinis Sąjūdis, Lietuvos Re 
zistencinė Santarvė, Rytų 
Lietuvos Rezistencinis; Sąjū
dis, Lietuvos Socialdemokra
tų Partija, Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis, Lietuvos Ūkininkų 
Partija, Lietuvos Ūkininkų Są 
junga, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga, Vieny
bės Sąjūdis.

Persitvarkęs VLIKas tu
rės tris organus: Seimą, Į ku 
rį kiekviena VLIKe dalyvau
janti grupė deleguos po 3 
atstovus, Tarybą ir Valdybą 
— vykdomąjį organą iš 7 as
menų.

Persitvarkiusio VLIKo po 
sėdis numatytas spalio 3 d.

KENNEBUNKPORTE
mokslo metai prasidėjo rug 
sėjo 14 d. Naujų mokinių at
vyko 25. Iš visų jų dabar yra 
5.2. Gimnazijoje dėsto 8 mo
kytojai. Lietuvių kalbos kur
sas Įpareigoja visus. Pagal pa 
jėgumą, lietuvių kalbos pamo 
kų atžvihgu mokiniai suskirs 
styti į 4 grupes. Jiems dėsto 
4 mokytojai. Mokykla turi vi 
sas modernaus auklėjimo 
priemones. Ypatingai gražūs 
ir erdvūs jos pastatai, galį su 
talpinti dar antra tiek moki
nių.
ATLETIKOS VARŽYBOS

Rugsėjo 12 — 13 dd. Čika 
goję buvo pravestos XIV-jų 
Š. A. L. S. Ž. lengvosios atle 
tikos pirmenybės. Pirmenybė 
se dalyvavo Toronto Aušra, 
Klevelando Žaibas, Čikagos 
Neris ir Lituanica bei Cicero 
Ateitis. Daugiausia pirmųjų 
vietų išsikovojo ir kūrybinių 
pirmenybių nugalėtoju liko 

i oronto Aušra (45 I-sias vie 
tas). Antroje vietoje liko Kle 
velando Žaibas (20 I-jų vie
tų).

KAS NAUJA
SUSEKTAS PASKUTINIS 

VOGTŲJŲ GINKLŲ 
SANDĖLIS

Quebeco provincijos poli
cija šiomis dienomis susekė 
ginklų sandėlį, kuriame Que 
beco separatistai laikė Mont- 
realyje iš kariuomenės sandė
lio pagrobtus ginklus, sprog
menis, amuniciją ir kt.

Ryšium su tuo yra suimta 
apie 10 asmenų, pas kuriuos 
rasta separatistų literatū
ros. Tat dabar ne tiktai atras 
ti paskutiniai vogti jų gink
lai, bet ir galutinai išaiškėja, 
kad tai separatistų darbas.

Š. A. L. S. Ž. rėmuose bu 
vo ir tarpmiestinės Torontas 
— Klevelandas lengvosios at 
letikos pirmenybės, kurias* ir 
gi laimėjo Torontas

Jaunučiu D pirmenybėse 
vyravo Klevelando jaunieji 
iengvaatletai.

Pirmenyoėse buvo pakar
tota bei pastatyta keletą nau 
jų rekordu. Iškiliausia pirme 

ių dalyvė buvo trylika
metė Teresė Tabulėnaitė, ku 
ri pirmuose savo karjeros me 
tuose nuvainikavo iki šiol be 
pralaimėjimu bėgusias Kleve 
lando Čiurlionyte. Jurgaitytę 
ir Mockutę ir išsikovojo1 viso 
se 5 bėgimų rungtyse I-sias 
vietas.

Pirmenybes, FASK’o pa
vedimu, vedė Čikagos L. B 
Vai- ba.
• Prie lietuvių kryžiaus lan
kėsi New Yorko kardinolas 
Cushing ir kryžiaus išlaikymo 
reikalams paaukojo 1000 do
lerių.

Čikagoje, Jaunimo centre, 
atidaryta dail. V. Petravi
čiaus grafikos paroda.
• Clevelande atidaroma dail. 
A. Tamošaitienės dailės dar
bų paroda: tapyba, audiniai, 
mezginiai, kilimai, gobelenai 
ir kt.
O Lietuvos alpinistai, įkopę 
į Pamiro nė kieno dar neįkop 
tą viršūne. Tą pavadino Aks
tino’ vardū.

LIETUVIŲ KVARTETO 
LAIMĖJIMAS LJEŽE
Belgijoje, Lježo mieste, sa 

vaitę vyko tarptautinis stygi
nių kvartetų konkursas, ku 
riame Rusiją atstovavo Lietu 
vos kvartetas — E. Paulaus
kas, E. Paulauskas, K. Kali
nauskaitė, J. Fledžinskas ir 
R. Kulikauskas. Į finalą išėjo 
Vengrija, Liuksemburkas, Ru 
sija ir Bulgarija. Šie 4 kvarte 
tai po to kovoja dėl prirų pasi 
dalino. Pirmą vietą laimėjo 
Vengrijos, antrą Rusijos (bū 
tent suminėtas Vilniaus lietu 
vių kvartetas) ir Bulgarijos 
ir trečią Liuksemburgo kvar 
tetas.

JAUNIMO ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAN, 

kuris paruošia Pasaulio lietu
vių jaunimo suvažiavimą - 
kongresą Tabor Farmoje, iš 
Montrealio dalyvauti buvo 
nuvykę: Inž. I. Mališka, El
vyra iviikalajūnaitė, Aušra Lu 
koševičiūtė, inž. V. Šipelis ir 
iš Toronto p-lė Rinkūnaitė.
• Spalio 10 — 12 dienomis 
Hamiltone įvyksta dešimtoji 
Kanados lietuvių diena su di 
dele ir (domia programa.

— T. J. Vaišnys grįžta šią 
savaitę iš Kalifornijos.

KANADOJE
KANADOS VĖLIAVOS 

KLAUSIMAS EINA Į 
GALĄ

Pearsonas susitarė su Die 
fenbakeriu baigti nesibaigia
mus ginčus tuo būdu, kad su 
daryta 15 asmenų komisija, 
kuri vėliavos projektą priims. 
Už jį. turi pasisakyti 12 komi 
sijos narių, tada jis bus priva 
lomas visiems.

Pearson, įsitikinęs, kad ko
misija projektą priims ir to
dėl pasisakė kad ateinančio
ms Kalėdoms Kanados gy
ventojai jau turės Kanados 
valstybinę vėliavą.

Visuomenininkas ir SLA veikėjas Toronte S. Jokūbaitis, 
lankydamasis Kanados sostinėje, Ottawoje, turėjo pasima
tymą su Kanados finansų ministeriu p. Gordonu, su kuriuo 

turėjo pasikalbėjimą ir pavergtos Lietuvos reikalais.
Foto Ig. Gahalio.

p.Q.
AUŠROS VARTŲ CHORAS PRADĖJO 

DARBĄ
Ta proga sekmadienį, rugs. 

20 d. choras suruošė dalyvių 
ir jų artimųjų subuvimą ir 
gražias vaišes. Choro vado
vas, muz. A. Ambrozaitis pa
sveikino pradedantį naują se 
zoną chorą, pasisakė apie at
eities darbus ir paprašė Klebo 
ną, kun. V. Pečkį, choro re
peticijoms geresnių patalpų. 
AV Klebonas kun. V. Peč- 
kys, pažadėjo chorui prašo
mas patalpas, iškėlė visą eilę 
parapijos problemų. Klebo
nas teigė, kad Bažnyčios su
važiavimas keičia liturginių

VĖL PAJUDINTAS 
PENSIJŲ KLAUSIMAS 
Sveikatos ir socialinės glo 

bos ministerė Judy LaMarsh 
pranešė federaliniame parla
mente, kad visuotin.s emeri- 
talinis Įstatymas įeis į galią 
1966 metų sausio 1 dieną. 
Jos teigimu, įstatymas tuo
jau bus galima svarstyti par
lamente.

Naujademokratų atstovas 
Knowles reikalavo, kad įsta
tymo projektas būtų patiek
tas svarstyti jau šią savaitę. 
Kreditininkų atstovas Gaut
hier pareiškė įstatymo projek 
tu abejojimų. Jo teigimu, ge
riau būtų padidinti esamas 
pensijas nuo 75 dolerių iki 
100, o dar degiau — iki 125 
dol. per mėnesį ir pradėti mo 
keti ne nuo 70 metų, kaip da 
bar, bet nuo 65 metų. Tai sa
ko jis, geriau būtų, negu įves 
ti naują įstatymą, kuris visų 
gyventojų neapims.

— Popiežius Paulius VI, 
atidarydamas 3-ją Bažnyčios 
sesiją, pasakė, kad Popiežius 
ir toliau turės visą galią Baž 
nyčios organizacijoje, bet 
vyskupų taryba taip pat tu
rės savo autoriretą. Suvažia 
vime pirmą kartą dalyvauja 
moterys ir civiliai vyrai. 

apeigų pobūdį. Gali būti, kad 
netrukus bus parėdymas pa
maldose naudoti daugiau tau 
tinių papročių ir tautinių kai 
bų. Choro, kuriam jis dėkojo 
už pamaldų papuošimą, čia 
teks svarbus vaidmuo. Po kle 
bono kalbėjo visa eilė asme
nų: K. Smilgevičius, choro se 
niūnas A. Gudas, p. Kačer- 
gius, A. Ališauskas, E. Kar
delienė, pakartotinai, reaguo
damas į pasisakymus, choro 
vedėjas A. Ambrozaitis, paža 
dėjęs, kad choras pasiryžęs 
atsilyginti Torontui už vizi
tą, kalbėjo J. Kardelis, kėlęs 
giedojimo svarbumą ir bend
radarbiavimo su Šv. Kazimie 
ro parapijos choru klausimą 
ir Montrealio lietuvių Dainų 
dienos klausimą.

Bendrai, visų dėmesys bu
vo nukreiptas j AV choro eg 
zistavimą, jo pažangą ir susi 
rūpinimą, kad jis padidėtų, 
ir tobulėtų. Tuo tikslu choro 
ved. A. Ambrozaitis kreipėsi 
į Jaunimo vadovą, Vincą Pie 
čaitį, kad ir jis padėtų cho
rui augti; kad jaunimas juo 
daugiau susidomėtų. P. Pie- 
čaitis pasižadėjo daryti visa, 
kad choras gautų dainininkų 
ir iš jaunimo tarpo.

Choro vedėjas, A. Ambro
zaitis, pasakė, kad yra numa
tomas choro repertuaro pra
plėtimas tiek bažnytinės, tiek 
ir svietiškosios muzikos pras 
me. Be to, dar buvo primin
ta, kad iš praėjusiųjų metų 
yra pasižadėjimų suruošti 
koncertą, kuriame būtų išrys 
kinta ir pačio choro vedėjo 
muzikinė specialybė, kaip ga 
baus, konkursus laimėjusio, 
klarnetisto.

Subuvimas buvo gražus, 
praėjo pakilioje nuotaikoje ir, 
reikia tikėtis, bus naudingas 
pareikštomis sugestijomis. 
Sėkmės chorui ir jo vadovui 
šio naujo sezono darbuose!
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Redaktorius Jonas Kardelis.
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7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas! i. i’SčSl 
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Prenumerata metams:
Kanadoje..............................$5.00
Amerika ir P. Amerika ..$ 5.50
Visur kitur.............................$6.00
Adresų pakeitimas 25 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Visiems mums svarbios 
problemos

KLB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO DR. PETRO 
LUKOŠEVIČIAUS KALBA PASAKYTA OTTAWOS

LIETUVIŲ APYLINKĖS SUKAKTUVĖSE
Didžiai Gerbiamas Pone 

pirmininke, mielos sesės ir 
broliai lietuviai,

Man tenka maloni pareiga 
dalyvauti Ottawos Apylinkės 
penkioliktame gimtadienyje 
ir atidaryti dail. A. Tamošai 
čio darbų parodą. Stabtelki- 
me keletai minučių ir pagal
vokime, ką tai visa reiškia: 
organizuotumo sukaktis ir 
tos organizacijos paskiro in
divido dvasinio pasaulio pa
sireiškimas ir parodymas ki
tiems.

Gyvename laikus, kuriuo
se dvasiniams žmogaus polė
kiams labai nepalankios sąly
gos. Realizmas ir medžiaga 
užmuša bet kokią naują jėgą, 
kuri bando tam priešintis. Iš 
kitos pusės gyvenimo reikalą 
vimai ar tai dirbtinu būdu, ar 
natūraliai vis didėja ir neduo 
da progos žmogui ramiai gal 
voti.

Jieškojimas naujų dalykų 
ir atidengimas naujų paslap
čių yra pasiekęs tokį laipsnį, 
•kad pagal vienos didelės 
Amerikos įmonės pareiški
mą diplomuotas inžinierius 
per dešimtį savo darbo metų 
nuo užbaigimo mokslo nebe
galės panaudoti penkiasde
šimties procentų savo Įsigy
tų žinių. Kitais žodžiais ta
riant, universitete išmokti da 
lykai po dešimties metų nu
stos penkiasdešimties pro
centų vertės — pasens ir ne
betiks naujiems reikalavi
mams. Kita Amerikos Įmonė 
nustatė, kad pakėlimus tar
nautojai gali gauti tik iki ke
turiasdešimties metų, pagal 
jų interpretaciją, žmogus po 
keturiasdešimties metų savo 
žinojimu nėra tolygus laiko 
reikalavimams. Tai konkretūs 
pavyzdžiai, kurie šiandien 
jau skelbiami spaudoje ir nau 
d-ojami praktikoje. Tokiame 
pasaulyje mes šiandien gyve 
name ir prie tokio pasaulio 
reikalavimų mes turime taiky 
tis, pabrėžiu taikytis, bet ne 
vergauti.

Kyla klausimas, o kas da
rosi su mūsų lietuviškumu? 
Kai kam gal atrodys, kad jis 
pasiliko toks pat, kai mes bu 
vom išstūmti iš tos Šalies, ku 
ri mums virto ilgesio ir sva
jonių Šalim. Ar tai tiesa? Gal 
mes patys tapome laiko už
konservuoti ir džiaugiamės, 
kad tas balzamas mus apsau
gos nuo gedimo. Kaip gi su 
tais, kurie to balzamo nega
vo, o tačiau yra ir nori būti 
tokiais ar dar net geresniais 
lietuviais negu mes buvome 
ir esame? Iš kur jie turi sem 
tis sau žinių ir stiprybės? Ar 
mūsų organizacijos, kaip ir 
mes patys, kartais nekvepia
me numirėliais tiems, kurie 
čia auga ir mokosi? Gal mū
sų jaunimas anot Lietuvos 
Laisvės Pranašo, jau traukia 
naują giesmę, kurios mes jau 
nebegalime ar geriau sakant, 
nenorime suprasti? Gal per 
paskutiniuosius penkiolika

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

metų mes bandėme sodinti 
Lietuvoje bujojusias organi
zacines gėles visai pamiršda
mi, kad reikia vieno dalyko- 
- tinkamos dirvos. Šiandien 
mes turime jau keliolika orga 
nizacijų, kurios neįstengia iš 
rinkti valdybų, jei tai galima 
skaityti didžiausiu tų organi
zacijų darbu.

O kaip yra su Kanados 
Lietuvių Bendruomene? Mes 
daug laiko sugaišom bandy
dami rasti geriausią formą or 
ganizaciniam susiklausymui. 
Gal tokią formą jau ir esame 
pasiekę ir laikas būtų pagal
voti, kad mums bejieškant 
naujų formų jaunimas augo, 
ir marškiniai, kuriuos mes 
jam siuvom pasidarė per ma
ži ir išėję iš mados? Gal tek 
tų vietoje skatinus skirti įvai 
rias premijas, organizuoti 
stipendiją jaunuoliui ar jau
nuolei, kuri studijuotų šio 
krašto žmogų? Tai sakau ir 
noriu būti teisingai supras
tas. Daug mūsų įvairių pla
nų ir darbų dažniausia prasi
deda tuo metu einančio pir
mininko pareigas ir priklauso 
nuo jo „pasiruošimo“ ir intui 
cijos. Labai maža ar visai nė 
ra tam bile kokio pagrindo, 
kuris būtų pagrįstas studija.

Ar mums kartais nekyla 
klausimas, kodėl pavyzdžiui 
pirmiesiems tremtinių vai
kams pradėjus mokslą čia 
Kanadoje pradžios mokyklo
se, gimnazijose ir vėliau uni 
versitetuose tiek daug pavar
džių teko matyti pirmųjų mo 
kinių tarpe? Kodėl šiandien 
toks didelis lietuviukų skai
čius meta studijas ir bando 
duoną pelnytis „office boys“ 
titulą nešiodami? Manau, 
kad kalbos mokėjimas čia tik 
rai nebelošia jokios rolės.

O kaip su lietuviška šei
ma? Ar ji savo pareigą atliko 
ir atlieka? Daugybę klausi
mų būtų galima savęs paklaus 
ti ir dažniausia mums trūk
tų atsakymų, nes niekas pa
grindinai nėra klausimo stu
dijavęs. Tokiu būdu gal teks 
ir pačiai K. L. Bendruome
nei nuo Krašto Valdybos pra 
dedant ir einant į apylinkes 
perkainuoti savo turtą ir ne
reikalingą balastą išmesti, 
kad naujai įsigyjamam būtų 
vietos.

Šiandien atidarome parodą 
žmogaus, kuris ėjo ir eina su 
laiku, kuriam anų amerikie
čių daleidimai netinka, nes 
jis savo žinias pildė ir pildo 
kartu eidamas su gyvenimu. 
Man kartais kyla klausimas, 
kažin kurie žmonės Lietuvos 
istorijoje bus aiškiau atžyti. 
Ar tie: kurie savo nuosavybe 
skaito ne vieną Toronto, Mo 
ntrealio' ar kito Kanados 
miesto gražų namą ar vasar
namį ir eina skolintis lietuviš 
ko laikraščio pas savo kaimy 
ną, kuris šiaip taip sukrapšto 
nuomos pinigus, ar anie, ku
rie nežiūrėdami nedateklių ir 
sunkumų siekė mokslo ir pa-

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

10 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

Ottawos lietuvių iškilmės
Rugsėjo 13 diena buvo gie 

dri, šviesi, saulėta ir graži ne 
vien gamtos suteiktu jam gro 
žiu, bet ir Ottawos lietuvių 
kolonijos aukštai kultūringa 
sukaktuvine bendruomenės 
švente ir ta nuotaika, kuri tą 
šventę gaubė.

Kai KLB Kr. V-bos Pir- 
m'ininkoi, Dr>,. P. Lukoševi
čiaus mašina mus, dvi šeimas, 
nešė iš Montrealio į Ottawą 
uragano Kle nesiekiančiu 
greičiu, malonu buvo stebėti 
akį veriančią ir širdį kutenan 
čia pakelės miškuose prasi
veržiančių rudeninių spalvų 
įvairumo pačią pradžią, nepa 
mėgdžiojamą spalvų gamą,— 
nuvykus Ottawon, su pirmu 
įžengimu į Arkivyskupijos sa 
lę mūsų dėmesį nustelbė kita 
spalvų ir formų gama, kurią 
pamėgdžiojimui neįmanoma 
forma sukūrė dailininkas Anr 
tanas Tamošaitis ir kutia Ot
tawos lietuvių Bendruomenė 
gražiai pasinaudojo papuošti 
savo sukaktuvinę organizaci
jos šventę, iškeldami ją virš 
eilinės kasdienybės.

Įdomiu viso to komponen
tu buvo Bendruomenės pir
mininko inž. A. Paškevičiaus 
pritaikytas bendruomenės 
vaizdų rinkinys su pirminin
kų vinjete ir didžiuoju poetu, 
Kristijonu Donelaičiu, domi
nantėje, nes pagerbiama jo 
kūryba ir tauri jo asmenybė 
ka.p tiktai šios puošnios šve 
tės rėmuose.

Visa tai iškart šventiškai 
nuteikia kiekvieną ateinantį 
lietuvį.

Pirm. Inž. A. Paškevičiuš 
pradeda iškilmes pranešimu, 
kad tuojau atidaroma dail. A. 
Tamošaičio kūrybos paroda, 
kurią apibūdinti kviečia Inž; 
V. Danį. (Rimtas ir prasmių 
gas jo žodis 4 ir 5-me šio nr. 
puslapiuose).

Parodą atidaryti kviečia
mas KLB Krašto Valdybos 
Pirmininkas Dr. Petras Lu
koševičius, kuris ne tiktai pa 
rodą atidaro, bet ir iškelia fi
nes, lietuvybės, žmogaus, gy 
venančio naujos milžiniškos 
technikos pažangos sąlygose, 
jaunimo ir būsenos perverti
nimo problemas (Esmingas 
jo pasisakymas šio NL nr. 2- 
me puslapyje).

Grožėjimasis paroda laiki
nai pertraukiamas pamaldo
mis, kuriose Lietuvos operos 
dainininkas p.Šimanskis veda 
lietuviškus giedojimus, o sim 

sidarė .žmonėmis aukštais sa
vo dvasia ir profesija, tačiau 
kurių bankų knygutėse tik 
skolų skiltyje skaičiai figūruo 
ja? Idealiausia būt”. jei abi 
tautiečių rūšys savo gerą var 
dą paliktų ne tik Lietuvos, 
bet ir Kanados istorijoje. Me 
no ar moksliniai darbai liks 
ir jų nesugriaus naujai veda
moms autostradoms ir dąngo 
raišiams ruošiant vietą. Gali 
visaip būti su gražiais ir pa
togiais nameliais.

Sveikinu Ottawos Apylin
kę gražios sukakties proga ir 
linkiu, kad ir toliau savo or
ganizuotumu rodytų kelią ki 
tiems. Labai malonu, kad tos 
gražios sukakties nroga bu
vo suruošta p. Tamošaičio 
darbų paroda, kurią šiuo ir 
skaitau atidaryta. 

patingas klebonas ne tiktai pa 
maldas atlaiko, bet ir pasako 
prasmingą naujiems Kana
dos ateiviams žodį ir reiškia 
viltį, kad lietuvių troškimai 
bus realizuoti.

Sugrįžus į salę ir pasigro
žėjus originalia dailininko An 
tano Tamošaičio kūryba bei 
dideliu jos savaimingumu — 
savaimingu jos stilium1, reiš
kiančiu dailininko individua
lumą, kas dailininkui yra ne
paprastai svarbu, — pradeda 
mas iškilmingas Bendruome
nės organizacijos posėdis.

Pirm. Inž. A. Paškevičius 
kviečia garbės prezidiuman 
visus buv. pirmininkus: dr. 
M. Ramūnienę, inž. Danį, M. 
Šimanskį, P. Daunį, kun. dr. 
Skilandžiūną, arch. Trečioką, 
vietos Kleboną ir kt., kurių 
tarpe ir svečius iš Montrea
lio — dr. P. Lukoševičių ir 
red. J. Kardelį.

Pirm. Inž. A. Paškevičius 
daro plačią Bendruomenės 
apylinkės veiklos apžvalga, 
kuri sudaro labai rimtą apy
linkės veiklos vaizdą. Juo tik 
rai galima pasigrožėti.

Iki 2 pas. karo Ottawoje 
buvo tiktai 3 liet, šeimos. Imi 
gracija prasidėjo1 1948 m., 
daugiausia viengungių vyrų 
ir mergaičių. 49.11.22 pirma
sis lietuvių raštas min. p-kui 
St. Laurent, informuojąs 
apie lietuvius ir Lietuvą, pa
sirašytas kun. J. Razučio ir 
Ir. Mikutavičiūtės. Nuo tada 
prasidėjo organizacinė veik
la.

Lietuvių skaičius Ottawo
je taip kito:

1948 metais — apie 60,
1949 „ „ 85,
1951 „ „ 110,
1952 „ „ 150,
1954 „ ,, 90,
1957 „ „ 110,
1964 ,. „ 120.
Per 15 m. gimė 28, vedė

16, iš kurių 7 mišrios vedy
bos, mirė 9, iš kurių kūr. - 
-sav. Jonas Damijonaitis ir 
Liet. Steig. Seimo narys Ka
zys Kupčiūnas.

Kadangi kolonija negausi, 
tai lietuviškos parapijos su
daryti negalima, ir reikia pa
sitenkinti sporadiniu lietuvių 
kunigų patarnavimu. Čia su
minimos pavardės kunigų: 
Razutis, Kubilius, Kulbis, Ki 
dykas, Borevičiųs, Gutaus
kas, Gaida, dr. Skilandžiūnas 
ir dabar esąs kolonijos kape
lionu.

Tautinėje srityje apylinkė 
minėjo šventes, sukaktuves, 
ruošė Kalėdų eglutes, vaidini 
mus, naujų metų sutikimus, 
motinos dienas, baisiojo bir
želio minėjimus, tautos šven
tės minėjimus ir tt.

Šalpos srityje — rinktos 
aukos, rinkti pinigai ir drabu 
žiai, siųstos aukos Vasario 
16 gimnazijai ir tremties mo
kykloms ir kt.

Veikia valdybos būrelis, 
šeštadieninė mokykla. J. Ši
manskis, kaip solistas, atsto
vavo lietuviškąją dainą; eilė 
kultūrininkų skaitė paskaitas, 
dalyvavo kitų tautų parengi
muose ir tt. Veikta ir rūni- 
nantis Lietuvos laisvės reika 
laįs. Nauju yra šioje srityje 
sumanymų.

Pirmininko pranešimas bu

laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrcalyje per p. Janinos Adomonienės 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 dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalinskas, 

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.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
LIETUVIŲ DIENAI ARTĖJANT

Jau tik pora savaičių be
liko, kai į Hamiltoną tą Pade 
kos Dienos savaitgalį suva
žiuos daug žmonių iš artimų 
ir tolimų apylinkių, dalyvau
ti toje didelėje šventėje — 
Lietuvių Dienoje.

Rengimo Komitetas deda 
visais pastangas, kad ši šven
tė praeitų geroje nuotaikoje 
ir visi dalyvavusieji apie vis
ką išsivežtų gražiausius prisi 
minimus.

Juk anksčiau taip gausu bū 
davo1 visokių parengimų, bet 
juo tolyn, juo tie parengimai 
darosi retesni ir į juos atsi
lankančių iškaičius mažėja.

Bet į didesnio masto šven
tes ir parengimus lankytojų 
gana gausu. Lietuvių Diena 
visada sutraukia didžiausį 
žmonių skaičių.

Tos šventės metu visada 
pritrūksta salėse vietų, kar
tais net ir gėrimų bufete ir 
viskam jau baigiantis, visie
ms pasidaro gaila, kodėl gi 
viskas taip greit pasibaigė. 
Bet visi važiuoja į namus su 
viltimi, kad kitais metais, ki
tame mieste, vėl bus kita Lie 
tuvių Diena.

Rengėjai daro viską, kad 
svečiams Hamiltone šiemet 
nieko nepritrūktų. Šokiams 
yra gauta didžiulė salė, Ja
mes Street Armouries, 200, 
James Street N.

Salė bus atidara nuo 3 v. 
p. p. Bus parūpinta užtenka
mai visokių gėrimų ir užkan
džių.

Užkandžius tvarkyti apsi
ėmė Hamiltono Katalikių mo 
terų dr-ja, na ir kas gi neži
no, kokius skanius užkan
džius mūsų lietuvės šeiminin
kės padaro.

Šokiai prasidės 7 vai. vak., 
kartu vyks loterija ir kito
kios linksmybės.

Kur gi galės būti geresnė 
proga vėl susitikti senus pa
žystamus ir susidaryti naujų 
pažinčių.

vo tiek detalus, kad neįmano
ma atsiminti visų jo suminė
tų faktų, ne tiktai gausybės 
pavardžių asmenų, kurie pri
minimais .pagerbti.

Ponia Paškevičienė skaitė 
labai gražiai parašytą paskai
tą apie didįjį poetą Kristijo
ną Donelaitį. (Paskaita bus 
sekančiame NL nr.).

Iškilmingojo posėdžio me 
tu buvo dar visa eilė sveiki
nimų — raštu ir žodžiu. Pa
sisakė ir buvusieji pirminin
kai.

Užbaigus iškilmingąjį posė 
dį, toje pačioje salėje įvyko 
visų Ottawos lietuvių subuyi 
mas - vaišės, kurias visi jie 
talkos būdu paruošė.

Negalima nesuminėti pp. 
Paškevičių suruoštų paikių, 
gero skonio, privačių vaišių, 
ypač todėl, kad jos buvo ne 
tiktai vaišės, bet ir lietuviš
kųjų reikalų svarstymas, nes 
čia dalyvavo visi intelektua
lai, kurie pastoviai galvoja ir 
rūpinasi lietuvybės, Lietuvos 
ir žmonijos problemomis. Ka 
dangi dalyvavo didelis būrys, 
tai ir diskusijos buvo labai 
įdomios. Labai norėtųsi sumi 
nėti visas pavardes, bet netu-

Sekmadienio pamaldoms 
yra gauta didelė St. Mary’s 
bažnyčia, ta pati, kur pamal
dos vyko praeitą Lietuvių 
dieną Hamiltone.

Gaila, kad Hamiltono lietu 
vių bažnyčia tokiai šventei 
yra per maža, o dabar ten 
viskas taip naujai pagražin
ta. Nauji altoriai, vitražai ir 
kiti pagražinimai.

Prie bažnyčios naujai pa
statytas lietuviškas kryžius, 
papuoštas koplytėlėmis, į ku 
rį žvelgiant pasijunti lyg sto 
vėtum kurioje nors tėvynės 
kryžkelėje.

Bet visi svečiai galės ap
lankyti bažnyčią ir kryžių, 
ten durys visada atviros.

Sekmadienio programos 
pagrindiniu kalbėtoju sutiko 
būti prof. A. Musteikis. Me
ninėje dalyje pamatysime ir 
išgirsime, dar niekada Hamil 
tone negirdėtus solistus: 
Stankaitytę ir Vazrielį, taip 
pat visiems gerai žinomą sol. 
Verikaitį su Hamiltono A. 
V. Parapijos choru. Tai vie
nintelis Kanados choras, da
lyvavęs Lietuvių Dienoje N. 
x orke.

Pamatysime Hamiltone tau 
tinių šokių grupę, tą taip la
bai gyvą „Gyvatarą“, juk tai 
geriausia ir skaitlingiausia 
tautinių šokių grupė Kanado
je.

Šventės metu vyks sporto 
rungtynės, kurias organizuo
ja Hamiltono sporto klubas 
„Kovas“..

Tai toks maždaug ruošimo 
si vaizdas tai didelei šventei. 
Visi kas dalyvaus tomis die
nomis šioje šventėje, išsiveš 
geriausius prisiminimus.

•Visi prašomi sekti spaudo
je tuo reikalu aprašymus ir 
skelbimus, bet jau nuo šian
dien ruoštis dalyvauti visu 
rimtumu. Hamiltono lietu
viai tam jau seniai ruošiasi ir 
laukia svečių iš toli ir arti.

P. L.

rint tikslaus sąrašo, nemalo
nu ką nors palikti nesuminė
tą. locėl tesuminėtini bus 
du sparbūs, viešai iškelti fak 
tai: Dr. M. Ramūnienė kė
lė Trečiosios Kanados gyven
tojų grupės (šalia pranrūzų 
tojų grupės (šalia prancūzų 
kitų tautų žmonės savo visuo 
tiniu apsijungimu, organizavi 
mo klausimą, ir Kun. Dr. V. 
Skilandžiūno kelta mintis 
Ottawoje, kaip Kanados sos
tinėje sudaryti politinę - tau
tinę grupę, kuri, būdama cen 
trinės Kanados vyriausybės 
pašonėje, visada galėtų sku
biausiai ir veikliai atsiliepti 
bei reaguoti j visus mums 
svarbius ir per centrinę Kana 
dos vyriausybę galimus dary 
ti žygius. Šiais klausimais Ot 
tawos lietuviai laukia suges
tijų ir jais dar teks skyrium 
pasisakyti.

Ottawos lietuvių Bendruo
menės minėjimas bendrais 
bruožais buvo puikus, pavyz 
dingas ir labai gražus. Tat 
pasveikinkime Ottawos lietu 
vius už bendrą darbą, vieny
bę, diarnų sugyvenimą ir vei 
kūną petys petin. Tai yra vi
soms kitoms kolonijoms ge
ras bei gražus pavyzdys, jk.
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Dr. V.Tercijonas
LIETUVOJ NEVALIA LAISVAI JUDĖTI

Kaip žmogus ir kaip gydy 
tojas jis buvo apsikrovęs dar
bais, kuriems sti^o laiko. 
Taip veikė Lietuvoje, taip 
veikė ir atsikėlęs šiapus At
lanto. Dr. V. Tercijonui nie
kad netrūko iniciatyvos ir su 
manymų. JAV jis buvo vie
nas iš tų, kuris veikė suda
rant gydytojų organizaciją.

Dr. V. Tercijonas ypač vei 
klus buvo spaudoje: jis rašė 
straipsnius sveikatos klausi
mais laikraščiams ir žurna
lams, skaitė paskaitas. Lietu
vos Ūkininke ir Tėvynėje jis 
dalyvavo sveikatos skyrių ve 
dime, taip gi ir Nepriklauso
moje Lietuvoje. Parašė Dr. 
K. Griniaus ir Dr. P. Gudavi 
čiaus monografijas. Yra para 
šęs ir kitų brošiūrų sveikatos 
klausimais.

Dr. V. Tercijonas buvo 
veiklus ir kaip srovinis as
muo. Jis demokratas, saikin
gas, vidurinės srovės — Vals 
tiečių Liaudininkų s-gos, — 
dalyvis ir uolus V. Kudirkos 
idėjų gyvendintojas.

Būdamas išeivijoje ypač 
daug sielojosi jaunimo reika
lais, lietuvių išsilaikymu, 
lietuviškos kultūros kilimu, 
kurią rėmė visomis jėgomis.

Gyvai buvo susirūpinęs at 
kursimos Nepriklausomos Lie 
tuvos apimtimi ir daug pas
tangų dėjo, kai VLIKas susi 
rūpino išleisti Lietuvos sienų 
reikalu leidinį. Jis tą leidinį, 
redaguojamą Dr. Z. Ivinskio, 
leido per rankas, kad jis išei
tų tobulesnis ir naudingesnis 
lietuvių tautai.

Todėl labai tenka apgailės 
tauti, kad mirtis atsiėmė as 
menį, kuris visomis išgalėmis 
rūpinosi lietuvių tautos reika

Netikėta buvo žinia, kai 
VLIKo pirm. Juozas Audė
nas šeštadienį, rugsėjo 12 d. 
paskambino iš New Yorko ir 
pranešė, kad tą dieną Manhat 
tan General ligoninėje mirė 
Dr. Vincas Tercijonas, apie 
kurio ligą nebuvo girdėti. 
Dešimt tiktai dienų išgulėjęs 
ligoninėje jis mirė, sunkios 
ir labai greitos ligos pakirs
tas.

Vincas Tercijonas buvo gi 
męs 1890 metais rugpjūčio, 7 
dieną Amalviškių kaime, Pa- 
dovinio vai., Marijampolės 
apskrities. 1909 m. pabaigė 
Marijampolės gimnaziją. Me 
dicinos mokslus ėjo Varšu
vos ir Maskvos universitetuo 
se, ir pabaigė Maskvoje 1916 
metais. Nuo tų metų turėjo 
įstoti į Rusijos žemietijų są
jungos karinės pagalbos or
ganizaciją, kurioje dirbo prie 
fronto. Nuo 1917 m. iki karo 
galo buvo fronte pulko gydy 
toju. Pasibaigus karui, ir pra 
sidėjus neramiam pokario lai 
kotarpiui, Ukrainoje, kuri 
pradėjo nepriklausomą gyve
nimą, Poltovos gubernijoje 
buvo rajono gydytoju.

1921 m. grįžo Lietuvon ir 
pradžioje dirbo Bartninkų 
vai., po to Sveikatos departa 
mente, nuo 1922 iki 1924 m. 
kariuomenėje. Specializavosi 
vaikų ligų specialybėje ir bu 
vo Valstybinėje vaikų ligų Ii 
goninėje ordinatorium, Kau
ne, lygiagreta turėdamas ir 
savo privatų kabinetą Put
vinskio gatvėje. Po 17 metų, 
buvo VD Universiteto klini
koje iki 1942 m., o po to I 
vaikų konsultacijos Kaune 
vedėju iki 1944 m. Pasitrau
kęs į Vakarus, vertėsi Drez
dene vaikų ligų praktika. 
19-45 — 1949 m. buvo UN 
RA gydytoju ir IRO vaikų 
konsultacijos vedėju Hanau 
stovykloje.

Hanau būdamas, ėmėsi ini 
ciatj’vos sušaukti pirmąjį 
tremties gydytojų suvažiavi
mą, būdamas org. komiteto 
pirmininku.

1949 m. atsikėlė į JAV ir 
buV'O valstybinio atsilikusių 
vaikų instituto gydytoju N. 
Yorke. Mirė būdamas jau 
pensijoje ir gyvendamas gai
šaus, Monroe, vardo mieste
lyje Connecticut valstijoje.

Dr. V. Tercijonas perdėm 
visuomeniška asmenybė. Nė 
vieno jo gyvenimo momento 
nebuvo iškirto tiktai sau. Jis 
visą savo gyvenimą buvo vi
suomeniškas. Būdamas dide
lis lietuvis patriotas, pirmąjį 
savo rūpestį skyrė tautai ir 
Lietuvos valstybei. Iš to, plau 
kė visų jo darbų kryptis ir 
pobūdis. Vaikų globa, kova 
su ligomis, džiova, aboliucio- 
nizmas, blaivybė, — visa, kas 
tarnauja lietuvio kūno ir sie
los sveikatai, — visa jį domi
no ir buvo jo rūpesnių taiki
nys. j

Pasakoja atvykęs iš Lietuvos

Norint patekti į vadina
mas pasienio zonas, tenka 
gauti ypatingą milicijos leidi 
mą.

Čia pora pavyzdžių. Juk Ni 
da ir Juodkrantė laikomos ku 
Tortinėmis vietomis, bet... jei 
norėtum į ten nuvykti, kre^p 
kis į miliciją. Žinoma, tokių 
pasienio zonų yra Lietuvoje 
daugiau.

Manau, Vakaruose jau gir 
dėjote apie vadinamas „drau 

BfeuįardBz) „seuoz sBcuBjzp 
zonaj. Juk tokioje Palangoje 
paplūdimio smėlis kas vaka
rą suakėjamas ir toji juosta 
nuo kopų iki jūrosi draudžia 
ma pažeisti tarp pusiaunak
čio 6 vai. ryto. Draudžia
mos zonos yra ir miške — 
tad dažnai pasitaiko atvejų, 

aq ĮB.CoinBĮSĮĮod soSuBĮBd pejj 
vaikščiodami po mišką staiva 
atsiduria „zonoje““, jie veda
mi į miliciją aiškintis ir jų 
klausiama: ar draugas sąmo
ningai nuklydai į draudžia
mą zoną? Tai sudaro keblu
mų. O kas tokio<se zonose sly 
pi, tai vietos gyventojams ir 
svečiams sudaro paslaptį.

Dėl kelionių į satelitinius 
kraštus — dažniausiai pagei
daujama vykti į Lenkiia, ta
čiau susiduriama su tikruoju 
sovietir^u ibiurokrialjizmu. 
Tekdavo matyti, kaip senu
tės norėdamos aplankyti Len 
kijoje gimines, mėnesiais vai
kščiodavo į miliciją, kol galų 
gp,!e reikiamai užpildydavo 

lais.
Likusiai našlei, Poniai 

Onai Putvinskaitei - Tercijo- 
nienei, sūnui Vincui ir duktė 
rims su šeimomis nuoširdi už 
uojauta.

J. Kardelis. 

Australijos ir Kanados nugalėtoja Šiaurinės Amerikos lietuv ių krepšinio rinktinė. Kairėje 
p. Grybauskas, dešinėje inž. Adamkavičius.

dokumentus. Anketose vis su 
siduriama su tokiais klausi
mais: ar esi buvęs užsier””e', 
ką veikei „didžiojo tėvynės 
karo“ metu, ar buvai teistas? 
Tenka nurodyti giminių pa
vardes, užsiėmimą bei adresą.

Daug formalumų tais at
vejais, kai norima, kad iš 
Lenkijos atvyktų giminės. 
Tenka pristatyti daugybę do 
kumentų, jų tarpe ir norinčio 
atvykti ginsimo metrikų ir 
pan. O juk tokiame Vilniuje 
karo metais daug dokumentų 
yra žuvę, taigi ar tenka stebė 
tis, kai žmonės dažnai nusi
skundžia, kad dėl kažin ko
kio „popieriuko“ ištisais de
šimtmečiais negali aplankyti 
nematytų giminių.

Dar galima pridurti, kad iš 
satelitų tegalima kalbėti apie 
persikėlimus į Lenkiją. Masi
niai persikėlimai į tą kraštą 
buvo įmanomi iki 1960 m. 
Anuomet buvo reikalaujama, 
kad norintieji nersikelti, len
kų okupacijos metu būt” - - 
venę Vilniaus krašte. Būdin
ga, kad troškimas patekti ar
čiau Vakarų toks didelis, kad 
gyventojai sudarydavo fikty
vias santuokas ir... jos kai
nuodavo iki 10,000 senais 
rubliais. O dabar tėra įmano
ma išvykti i Lenkiia aplanky 
ti giminių.

Oficialiai gi, vykimas į sa 
telitinius kraštus laikomas 
„laisvu“.

Pažymėtina, kad norint iš 
vykti į satelitinę valstybę ar 
į „kapitalistinį“ kraštą iš pi
liečio reikalaujama daugybės 
įvairių dokumentų. Jie turi 
būti rašomi tik rusų kalba.

® „Moteris“ 4(40) nr., lie
pos - rugpjūčio, jau pasiekė 
skaitytojus.

MŪSTJ'^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIŠKO SPORTINIO GYVENIMO AKTUALIAIS 
KLAUSIMAIS

(Pasikalbėjimas su FASK-o pirm. J. Nasvyčiu ir 
krepšinio rinktinės treneriu V. Grybausku)

Rugpjūčio mėn. 29 d. šeš
tadienis Toronte buvo sporti
niam ženkle. Nenuostabu, kad 
krepšinio rungtynėse teko su 
tikti daug mūsų sporto vete
ranų, pasikalbėti aktualiais 
sportiniais klausimais. Ir rei
kia džiaugtis, kad tremties 
sportas stovi gerame kelyje, 
ką įrodė ne tik pergalės Aust 
ralijoj ir Kanadoj, bet taip 
pat numatyti darbai, jų tarpe 
ir Kanados LB Krašto Tary
bos sesijoj, (numatomoj Del
hi lapkričio mėn. pabaigoj) 
paskiriant studijinę dalį jau
nimo organizacinės veiklos 
nagrinėjimui, kur savo vietą 
taip pat ras ir sportinė Ka
nados lietuvių veikla.

Be abejo, mūsų skaityto
jams bus įdomu sužinoti iš pir 
mų šaltinių apie numatomus 
darbus, tad š.o skyriaus ve
dėjas kreipėsi į FASK-to 
pirm. J. Nasvytį su klausi
mais, į kuriuos jis mielai at
sakė:

— Pone Pirmininke, ar ru 
ngtynėm prieš Kanadą mūsų 
krepšinio rinktinės darbas 
yra užbaigtas?

— Taip, nes visi žaidėjai 
yra studentai ir turi grįžti at
gal į mokyklos suolą, nors 
gavome oficialų Meksikos 
krepšinio s-gos kvietimą, at
vykti pas juos gastroliuoti.

— Ar negalvojate 1965 m. 
su krepšininkais vėl kur nors 
išvykti?

— Kiekvienais metais, iš 

mūsų visuomenės neįmanoma 
surinkti lėšų išvykai, nors J. 
A. V. Fizinio auklėjimo de
partamentas yra pažadėjęs pa 
ramą (jam pasiųstas visos 
Australijoj turėtų gastrolių 
pranešimas), tačiau jis pa
geidautų, kad išvykoje būtų 
atstovaujama ne tik lietuviš
koji .propaganda, bet ir JAV 
reklama, angliškai sakant go 
od will tour.

— Ar siųstumėte tuomet 
tą pačią rinktinę?

— Nebūtinai. Būtų panaši 
žaidėjų atranka, kaip ir šiais 
metais. Jaunimo tarpe yra la
bai gerų kandidatų.

— Ar buvo kokių atsiliepi
mų iš oficialių JAV įstaigų?

— Taip. AAU (Amateur 
Atletic Union) atsiuntė pa
dėkos laišką pažymėdama, 
kad jokia JAV komanda nė
ra atsiekusi tokių pasekmių, 
kaip lietuviai. Taigi, tas lai
kytina stipriu mūsų sportinės 
organizacijos pripažinimu. 
Prie progos, norėčiau pasaky 
ti, kad prieš pusvalandį skam 
bino iš Cleveland© J. Smeto
na pranešdamas, kad radijo 
stotys pergalę lietuvių prieš 
Kanadą kartojo kas valandą, 
o spaudos reporteriai, rinkti
nės krepšininkų lauks rytoj 
Clevelando aerodrome.

— Kiti FASK-to planai?
— Dabartinio FASK-to 

kadencija baigiasi rudenį. 
Šiuo metu, dirbame prie met
raščio išleidimo., kuriame at
sispindės sportinė išeivijos 
veikla. Planuojame darbo gai 
res ir jas patieksime suvažia
vime, numatomam lapkričio 
mėn. pabaigoje Clevelande. 
Kartu, malonėkite perduoti 
nuojirdžius sveikinimus NL 
ir visiems Kanados sportiniu 
kams.

Padėkojęs p. J. Nasvyčiui, 
kreipiausi į krepšinio rinkti
nės trenerį p. V. Grybauską:

— Ar esate išvyka paten
kintas?

— Nėra kalbos! Pačios 
sportinės pasekmės kalba už 
save. O kokią reikšmę davė 
išvyka Australijos lietu
viams — mums, Š. Ameriko
je, sunku įsivaizduoti. Turiu 
mintyje tautinį aspektą, ta
čiau tuo klausimu ne man 
kalbėti, nes buvau pakvies
tas grynai techniškam dar
bui _  komandos paruošimui
išvykai.

— Jūsų manymu, kokios 
rungtynės buvo geriausios ir 
mieliausios žiūrovo akiai?

— Susitikimas su pietinės 
Australijos rinktine, laimė-

Nukelta į 6-tą psl.

H—BS

lietuviu diena New Yorke 
-’■e

(Šiek tiek įspūdžių).

RAŠO P. LELIS

Rugpjūčio 22 d. iš visų 
kampų ir įvairiausiomis prie
monėmis, kaip arabai į Me
ką, traukė lietuviai į Pašau 
lio sostinę, bendro jausmo ve 
dini — patikrinti ir sutvirtin 
ti savo tautybę ir tikėjimą.

New York Times suskaitė, 
kad Singer Bowl stadione da 
lyvavo 16 tūkst. of Lithua
nian descent, kurių tarpe 
1400 choristų ir 800 šokėjų.

Akys raibo ir ašaros tryš
ko žiūrint į tą milžinišką mar 
gaspalvę lietuvių masę, ypač 
kai vysk. Brizgiui pradedant 
mišias, galingai suskambėjo 
„Pulkim ant kelių“.

Šeštadienio vakare 69 pul 
ko milžiniškoje salėje Manhat 
tan’e vyko sporto rungtynės 
ir susipažinimo vakaras su šo 
kiais kuriame dalyvavo 314 
tūkst. lietuvių. Kalbėjo Alg. 
Nasvytis ir Vakselis, bet nei 
tų himnų, pei kalbų negalima 
buvo suprasti (girdėjosi tik 
ūžimas) ir publika plojimu 
tas kalbas nutraukė. Tai pir

mas L. D. trūkumas. Vėliau 
vienas iš komiteto — kun. Va 
liušaitis man sakė, kad „mik
rofonų sutvarkymas būt kai
navęs 2000 dol., o mes ir taip 
jau esame skoloje“.

Krepšinio rungtynės, o po 
rungtynių „susipažinimas“ 
tikriau tariant senų pažįsta
mų jieškojimas. Nors tai bu
vo panašu į „tolkučką“, bet 
tai įdomiausias numeris šia
me vakare. Šokiai vyko savo 
keliu užimdami daugiausia 
jaunimą.

Sekmadienį eisena per pa
rodos aikštę nebuvo įspūdin
ga, nes ėjome neorganizuoti 
gretomis, o kaip palaida mi
nia. Tai antras trūkumas.

Stadione jau bent pusė vie 
tų buvo užimta ir suėjus mi 
niai beveik visos vietos buvo 
užpildytos.

Tribūnoje matėsi Kajeckas, 
Sidzikauskas, Budrys, Šimu
tis, Barzdukas, Audėnas, Šle
petys, prel. Balkūnas, vysk. 
Brizgys ir dar keletas.

Programą vedė J. Stukas, 
vėliau Rūta Kilmonytė.

Po pamaldų, L. D. iškil
mes pradeda pirm. J. Stukas. 
Savo kalboje jis sakė: „Mes 
nedalyvaujarn šioj parodoj 
kaip valstybė, bet mes daly
vaujam kai’-' tauta ir mes tol 
nenurimsim, kol mūsų tauta 
nebus laisva. Prieš 25 metus 
mes dalyvavom čia pat Pa
saulinėj parodoj kaip valsty
bė ir tvirtai tikim, kad nerei
kės laukti 25 metų, kai mes 
vėl dalyvausim kaip valsty
bė“.

Tribūnoj pasirodė Rūta 
Kilmonytė, kuriai sukeltos 
ovacijos. Jos energingi jude
siai ir balsas visus žavėjo, 
tiek angliški, tiek lietuviški 
jos žodžiai yra malonūs ir 
širdingi.

Atsirado, tribūnoj 'ir Bar
bora Rokfelerienė, kuri pri
traukta prie mikrofono pasa
kė „Man taip malonu, kad čia 
tiek daug lietuvių“.

Prasidėjo paradas. Pirmiau 
šia praėjo iškilmingas ir labai 
puošniomis uniformomis or
kestras, kurį sudarė daugiau
sia mergaitės. Paskui ėjo le
gionierių ir skautu nešamos 
9 vėliavos. o toliau sekė cho
rai ir šokėjų ansambliai. Jie 

ėjo gretomis nešdami prieš 
save didelius plakatus. Gra
žu buvo žiūrėti į tautinių rū
bų kaleidoskopą, įvairius pa
vadinimus: Aušros, Aušrinės, 
Gintarai, Gyvatarai, Lazdy
nai, Vijurkai, Žilvinai ir tt. 
Net iš Los Angeles atvyko šo 
kėjų grupė, tuo tarpu, kai To 
ronto Varpas, ir Montrealio 
choras nedalyvavo. Gerai kad 
Torontą atstovavo Toronto 
Gintaras. Iš Montrealio gi 
nieko nebuvo. Iš Hamiltono 
dalyvavo Gyvataras, Breich- 
manienės taut, šokių grupė 
r choras. Taigi iš visos Ka

nados Liet. Dienoj dalyvavo 
tik 3 vienetai.

Dėka šokių vodovės J. Ma 
tulaitienės didelėm pastan
goms, visi šokėjai gražiai bu 
vo suderinti ir labai darniai 
viskas buvo atlikta.

Per maždaug dvi valandas 
buvo išpildyta su protarpiais 
dešimts tautinių šokių.

Šokėjams ilsintis, dainavo 
jungtinis choras.

Programos metu buvo pa
gerbtas muz. J. Žilevičius, ku 
ris prieš 40 metų dirigavo pir 
majai Dainų šventei Kaune.

Po himnų, 5 vai. truku
sios iškilmės pasibaigė. Ta
čiau šis didelis lietuvių subu 

virnas ir kultūrinis pasirody
mas paliko visiems dalyviams 
gilų įspūdį ir parodė, kad esą 
me gyva tauta.

Pirmadienį rugp. 24 d. 4 
vai. didžiajame Amerikos pa 
vilijone vėl pasirodė lietuviai 
su tautiniais šokiais ir dai
nomis. Šis pasirodymas tai
kytas amerikiečių publikai. 
Ant didžiųjų laiptų plevėsa
vo Lietuvos vėliava. Prisirin
ko apie 400 žmonių, kurių 3/ą 
buvo amerikiečiai. L. D. ko
miteto pirm. J. Stukas atida
rymo žodyje supažindino pub 
liką su Lietuva ir ansambliui 
sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus kalbėjo. Liet, 
atst. J. Kajeckas. Po to Los 
Angeles tautinių šokių grupė 
pašoko keletą šokių pakaito
mis su Alice Stephens pa
rinkta 10 solisčių dainomis. 
Šokiais susidomėjo ir pašalinė 
publika, kuri susirinko ant 
plačiųjų laiptų. Visiems daly 
viams buvo išdalyta komite
to išleistas leidinėlis anglų 
kalba — Lithuania.

Lietuviškas kryžius. Lan
kant parodą, kiekvienas lietu 
vis pirmiausia eina aplankyti 
Lietuvos kryžių. Bet pastebė 
jau. kad daug amerikiečių jį 
žiūri ir prie jo fotografuojasi 

ypač jaunos norelės.
Pasaulinę parodą aprašyti 

būtų didelė tema, tai aš čia 
tik paminėsiu. Ši paroda yra 
20-jo amžiaus žmogaus fan
tazijos, mokslo ir progreso 
išraiška. Ji ypatingai įspūdin 
gai atrodo naktį, kai užside
ga įvairiaspalvės šviesos, ar
ba kai važiuoji virš parodos 
lynu 200 pėdų aukštyje, arba 
žiūrint iš 3-jų ripkų bokšto 
250 pėdų aukščio. Žiūrint že
myn į milžinišką gaublį jau 
tiesi esąs kitoj planetoj arba 
Kalifo rūmuose 1001 nakties 
fantazijoj.

Man atrodo ši paroda yra 
tas aukso gabalas, Geltoname 
velnio mieste, kaip kadaise ra 
šė Maxim Gorkis apie New 
Yorką, kur jis gyveno.

Sako „įsivaizduokite didelį 
aukso gabalą, kuris sukasi 
apie ašį ir žeria aukso dulkes, 
o mes jas gaudome kad turė
tume iš ko gyventi. Bet vaka 
re, kai visur užsidega švie
sos, tas gabalas pradeda suk
tis atgal ir vėl tas dulkes su 
traukia į save“.

Parodoje kasdien praeina 
milijonai žmonių, tai kiek 
ten tų aukso dulkių palie
ka...?
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CHORO „VARPO” 
PLOKŠTELĖS

Toronto lietuvių choras 
„Varpas“ norėdamas duoti 
dabar plačiai publikos naudo
jamam patefonui medžiagos 
ir palikti savo darbo bei pa
siaukojimo lietuviškai dainai 
pėdsakus ateičiai, padarė ir iš 
leido dvi plokšteles — Hi-Fi 
ir Stereo.

St. Gailevičius gabus muzi 
kas — ir kompozitorius ir di 
rigentas, kas šiuo atveju 
ypač svarbu, — todėl „Var
pas“ plačiai skamba visoje Š- 
nėje Amerikoje. Dalis to sfca 
mbėjimo dabar įrašyta į plo
kštelės ir galės būti išgirsta 
ir ten, kur choras negali nu
vykti.

Įdomu, kad plokšteles pa
gamino lietuvių firma — A. 
P. Rugis ir Co., turinti pa
grindą Čikagoje. Labai gerai, 
kad lietuviai sugeba ir plokš 
teles gaminti. Techniškai plo 
kštelės pagamintos gražiai. 
Įrašymas įdainavimų atrodo 
visai geras ir švariai perduo 
da dainavimą.

Tiesa, iš vienos plokštelės 
dar sunku tiksliau aptarti vi 
sumą, bet bendrai kalbant, 
plokštelių įrašymas atrodo vi 
sai geras.

Štai kas plokštelėje įrašy
ta:

I- je dalyje yra:
1. Laisvės varpas A. Vanagai 

čio.
2. Lituanica Em. Gailevičiaus.
3. Kur giria žaliuoja J. Guda

vičiaus.
4. Anoj pusėj ežero J. Žile

vičiaus.
5. Vėjužėlis A. Vanagaičio.
6. Pradės aušrelė aušti Br. 

Budriūno.
7. Siūbau, lingau paukštelis 
J. Zdaniaus.

8. Ralio, dar valio K. V. Ba
naičio.
II- je dalyje yra;,

1. Ch. Gounod „Fausto“ pro
logas ir let.

2. G. Verdi „Nąbucco“ ver
gų daina,

3. Ch. Gounod „Romeo ir Ju 
lijos” choras.

4. Fr. Smetanos „Parduoto
sios nuotakos“ choras.

5. G. Rossini „Viliaus Telio“ 
triolečių daina,

6. G. Rossini „Viliaus Telio“ 
moterų choras.
Visi įrašymai gerai parink 

ti, prasmingi ir turiningi.. 
Ypač pagirtinas labai rimtas 
lietuviškų' dainų parinki
mas, kaip dera rimtam muzi
kui. Plokštelės vertingos.

J. K.
„BAUDŽIAVOS ĮSIGALĖ

JIMAS LIETUVOJE”
Tokiu pavadinimu J. Jur

ginis Lietuvoje parašė knygą, 
paremtą dokumentais. Leidi
nys susilaukė rimto įvertini
mo.

DAILININKĖS ANASTA
ZIJOS TAMOŠAITIENĖS 

DARBŲ PARODA
atidaryta Clevelande, Čiurlio
nio namuose. Parodoje išsta
tyta daug darbų, kaip yra pla 
ti dailininkės kūryba: tapy
bos darbai, audiniai, mezgi
niai, kilimai, gobelenai. Au
diniai parodomi visu puošnu
mu ir vaizdingumu, nes jie 
rodomi panaudojant ir mane
kenus.

Lietuvoje dabar, kaip pra
nešama iš Lietuvos, „keičia
mas stilius“ ir „senojo sti
liaus“ tautiniai drabužiai me
tami lauk.

Kas tas „naujas stilius”? 
Prisitaikant prie laiko madų, 
moteriški drabužiai daromi 
trumpi, iki kelių. Be to, „nau 
jas stilius“ stipriai surusin
tas, painiojant rusiškus sti
lius su lietuvišku.

Nežiūrint proteguojamojo 
„naujojo stiliaus“, vis dėlto 
dail. A. Tamošaitienės patekę 
į Lietuvą „senojo stiliaus“ 
drabužiai yra laimėję premi
jas. Tai įdomūs šių laikų reiš 
kiniai, bet plačiau teks rašyti 
apie tai vėliau.
TAI JAU ANTRA OPERA, 
apie kurią kalbame, po 2 pa 
saulinio karo. Pirmąją para
šė komp. K. V. Banaitis, o 
antrąją parašė komp. J. Gai
delis, pagal poeto St. Santva 
ro sukurtą libretą. Bet kas 
jas pastatys, jeigu ne mes pa 
tys? Jas pirmoje eilėje reikė
tų ^statyti Čikagos lietuvių 
operai.

LIETUVOS ISTORIKO
Simano Daukanto, baigusio 
Vilniaus universitete, šimto 
metų nuo mirties sukaktuvės 
Čikagoje Istorikų draugijos 
bus paminėta, dr. Jakšto par 
skaita.

„AUKSINĖ ŽĄSIS“,
nufilmuota Montrealyje, pra 
ėjusią savaitę pakartotinai 
įkalbėta New Hevene, N. Y., 
kur buvo suvažiavę visi kalbė 
ti turėję aktoriai. Manoma, 
kad filmas jau bus išbaigtas 
ir netrukus bus rodomas.

„LITERATŪRA IR 
MENAS”,

palaikydamas Chruščiovą, 
griežtai pasisako prieš Kini
jos komunistus: „Avantiuris 
tai iš Pekino užsitarnauja 
griežto atkirčio“... Ir toliau 
rašo: „Tai, ką pastaruoju me 
tu pasaulis girdi iš Pekino, 
gali džiuginti tik taikos ir pa 
žangos nriešus“. . . Džiaugs
mas nedidelis, nes abu gi im- 
pie/rialistai i|r bendradarbiai, 
bet vis dėlto gerai, kad kinai 
pasisako prieš rusų imperia
lizmą ir kolonializmą.

• G. Giedraitienė Čikagoje, 
Market parke, atidaro baleto 
studiją.

A. TAMOŠAITIENĖ ŽYDRIOSIOS UOLOS

JUOZAS PAROJUS
Šventą vakarą

PER DANGAUS ŽVAIGŽDĖTĄ KELIĄ, 
PER MARIAS GILIAS, PLAČIAUSIAS 
ŠVENTAS VAKARAS MAN KELIA 
Į TĖVYNĘ MYLIMIAUSIĄ.

NĖRA KLIŪČIŲ, KAS PASTOTŲ, — 
ŠVENTĄ VAKARĄ PAREISIU, 
NORS ŠIANDIEN JINAI UŽ GROTŲ, 
SVETIMIEJI ŠALĮ TEISIA.

ŠVENTĄ VAKARĄ PAREISIU, 
MINTYS NEŠA Į TĖVYNE, 
Į TĖVYNE ŠIANDIEN BAISIĄ, 
KUR KRAUJU VISKAS NUTVINE-

■ ŠVENTĄ VAKARĄ PAREISIU 
Į TĖVŲ SODYBAS, LAUKUS, 
PER DANGAUS GAURUOTUS PEISUS 
MINTYS NEŠA, SKUBA, PLAUKIA.

(Iš tik ką išleisto naujo eilių rinkinio „Sulaužytos dienos“).

ANTANO TAMOŠAIČIO
KŪRYBOS BRUOŽAI

(Kalba, pasakyta atidarant
A. TAMOŠAIČIO DARBŲ PARODĄ OTTAWOJE)
Gyvenamas laikas ir aplin 

ka veikia menininkus, — me 
ninikai veikia savo epochos 
žmones.

Tai tenka atsiminti verti
nant mūsų laikų, — ir anks

tyvesnių4” laikų, — meninin 
kus.

Dail. Tamošaitis kuria šių 
laikų dvasioje, ir taip pat jis 
veikia šių dienų meninę lie- 

Nukelta j 5-tą psl.
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KLAUSIMAS KIEK 
METŲ

— Kada jisai paklausė 
nęs, kiek metų, aš gerai 
atsiminiau: ar 34 ar 35.

— Ką tu tada jam atsakei?
— Aštuoniolika. . .

TRUMPI ŠOKIAI
— Labai keista, bet kiek

vieną kartą, kai aš šoku su 
tavim, tie šokiai pasidaro la
bai trumpi.

— Jie yra tikrai trumpi, 
nes mano sužadėtinis yra or
kestro vedėjas. ,
GEOGRAFIJOS PAMOKOJ

— Tomuk, pasakyk man, 
kur yra Meksika?

— Ant dešimto puslapio 
geografijos knygoj.

RŪTA KILMONYTĖ-LEE 
NIDOS STOVYKLOJE
„Komjaunimo Tiesos” 170 

nr. (rugp. 28 d.) matome 
miške prie palapinių gana ge 
rai nusiteikusios, žinomosios 
Amerikos lietuvaitės, filmų 
artistės Rūtos Kilmonytės - 
- Lee nuotrauką. Po ja para
šyta: „Šypsosi Rūta Kilmo- 
nytė. Mūsų viešniai labai pa
tiko kūrybinėje stovykloje“. 
Aplink nuotrauką prirašyta 
paaiškinant, kas toji „kūrybi
nė stovykla“. Tai „liaudies 
teatrų darbuotojų“ 10 dienų 
susitikimas Nidoje. Susitiki
mo - seminaro dalyviai klau
sę paskaitų apie teatro istori
ją ir aktoriaus meistriškumą. 
Garbės svečias buv. kultūros 
ministras” J. Banaitis, „dra
maturgas“ A. Gricius. „Semi
naro dalyviai šiltai sutiko sa 
vo stovykloje amerikietę ki- 
no' artistę Rūtą Kilmonytę, 
viešėjusią savo tėvų žemėje“. 
Nieko daugiau apie Rūtos vi
zitą !

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Parojus. „Sulaužy
tos dienos“. Eilėraščiai. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Dr. 
Žukauskienė. 96 puslapiai. 
Kaina nepažymėta. Adresas: 
Juozas Parojus, 35 Stagg St., 
Apt. 2, Brooklyn S„ N. Y., 
USA.
„DRAUGO” KALĖDINIAI 

SVEIKINIMAI
„Draugas” išleido masi

nės gamybos sveikinimų kor 
teles, skirtas Kalėdų šven
tėms. Kortelės visos bažnyti
nio - religinio turinio, su lie
tuviškais įrašais. Vaizdai ka
lėdinėmis ir kitomis religinė
mis temomis atspausdinti ke
liomis spalvomis gražiai. 
Prie kortelių ir vokai yra. 
Kaina už 16 kortelių, specia
liai įpakuotų, 1 doleris. Adre 
sas: 4545 W.. 63rd Street, 
Chicago 29, Illinois, USA.

SOVIETIŠKAS „TIKRŲ 
FAKTŲ” APRAŠYMAS.
Vakariečių melaginga spau 

da iš vien skelbia apie kažko
kį „žmonių pagrobimą“ Ber
lyno rusų sektoriuj. Kaip iš
tiktųjų tokie „užpuolimai“ 
vyksta, galima matyti iš se
kančios protokolo ištraukos, 
kurią milicininkas paskelbė 
rytiečių spaudoje. <

„Atsitiktinai stovėjau su 
revolveriu ir geležiniais pan
čiais kišeniuje prie teismo sa
lės įėjimo, kai kaltinamasis 
R. užėjo į teismą. Pilnu smar 
kurnu ir net nepasisveikinęs 
smogė jis savo akis į mano 
pripuolamai atkištą kumštį, 
bandydamas pataikyti savo 
skilviu į mano' draugo koją. 
Dar visiškai abstulbę, mes 
stengėmės gintis nuo užpuo
limo. Tuo tarpu R. nuplėšė 
durų rankeną. Negana to, jis 
išėmė iš mano kišeniaus ge
ležinius pančius, kuriuos jis, 
besikaudamas, netyčia pats 
užsidėjo. Paskui jis mus ve
dė į prieš teismo rūmus pri
puolamai 
mašiną“.

PO

stovinčią policijos

35 VISKAS IŠ 
PRADŽIŲ

Kada mergaitė yra šešioli
kos metų, jinai yra graži. Ka 
da sukanka 20 metų, ji turi 
raukšlių. Kada ji yra 30, ji 
turi žilų plaukų. Bet kada ji 
yra 35, ji pasidaro blondinė 
ir vėl pradeda viską iš pra
džių. . .

TEISYBĖS ŠALTINIS.
Rostoko uoste, kiekvieną 

dieną po porą valandų stovė
jo. vyras ir žiūrėjo į jūrą. Vi
si žmonės, kurie jį matė, ste
bėjosi. Apie šitą keistuolį iš
girdo ir sovietų komendan
tas. Jis pats atvyko ir klausė 
žmogaus laukimo priežasties. 
Užklaustasis, kuriam nuo. žiū 
rėjimo ir laukimo jau akys ir 
kojos skaudėjo, atsakė:

„Aš laukiu atplaukiančių 
laivų su javais iš Sovietų Są
jungos“. Komendantas jam 
maloniai paplojo per petį ir 
pasakė:

„Tu nežiūrėk į jūrą, bet į 
laikraščius!”

INFORMACIJOS BIURE.
Trys vyrai mėgino gauti 

tarnybą informacijos biure. 
„Kiek yra du ir du?“ klausia 
biuro vedėjas pirmojo. „Ke
turi“, atsako užklaustasis. 
„Reakcionierius!“ piiktai su
šnypštė vedėjas. Antrasis 
pagalvo jęs atsakė: „Penki“. 
„Jau tinkamesnis“, pagyrė ve 
dejas ir kreipėsi į treciąjį. 
„Du ir du reiškia darbo na 
šumo pakėlimą mažiausiai 
367,8%, atsakė trečiasis. Jis 
ir gavo tarnybą.
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VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
2.

„Sviesto nėra“, — nusprendė Dzūkas, pasirausęs spin
telėje.

— Kai miegi, valgyti nesinori. Nusnausk valandėlę, — 
gundė Antanas, atsiimdamas anklodę. ---- Žinai, sapnavau,
kad apsiženijau su lotynų kalbos dėstytoja Marčiukonyte. 
Tai visą mielą dienelę ir naktelę turėjau amare* asmenuoti, 
perfektus, plusquamperfektus sudarinėti. Na, ir kankinausi!.. 
Ir iš kur, sakysim, tokie baisūs sapnai į galvą ateina?.. — O 
kiek patylėjęs: — Reikės kelnes išsiprosyti!

Jau dvi savaitės kai Antanas kiekvieną savo svaresnę 
mintį užbaigia tuo pačiu „reikės kelnes išsiprosyti“, bet lig 
šiol to padaryti neprisiruošė.

Dzūkas vėl atsisėdo ant stalo ir susimąstė, iš ko pasisko
linti dešimtinę. Bent keleto jau klausinėjo ---- nepataikė. O
•valgyti norėjo.

Gyvenime nėra buvę tokio atvejo, kad Dzūkas neišsi
painiotų. Eidamas laikyti egzamino, kad ir mažai tesiruošęs, 
jis padrąsindavo save, jog vis tiek išsisuksiąs. Ir išsisukdavo.

Dzūkas vaikščiojo visuomet susitaršiusiais plaukais, ne
šiojo akinius, nuolat slenkančius nuo nosies žemyn. Fakulte
te Dzūkas buvo apkrautas įvairiausiomis pareigomis — išrinn- 
tas į dviejų būrelių valdybas ir kurso komjaunimo biurą. Kar
tais tuo pat metu reikėdavo dalyvauti trijuose susirinkimuo
se. Dzūkas pagalvodavo pagalvodavo ir nenueidavo nė į 
vieną. Jeigu tai būdavo pavasaris, jis ta proga suorganizuo
davo draugus ir išvažiuodavo į Valakumpius paspardyti svie
dinio. Kitą dieną kritikuoja Dzūką trijose vietose. Jis savi-

* amare (lot.) — mylėti. 

kritiškai pasmerkia save ir pasižada tuojau pat pasitaisyti. 
Ligi sekančio karto.

Į kambarį įėjo Vincas Norvaiša. Vos tik žvilgtelėjus į 
jį, nustebindavo, anot Dzūko, „kvailai mėlynos“ šio jaunuo
lio akys. Jų mėlynumas buvo toks tyras ir ryškus, kad kiek
vienas, pirmą kartą jį pamatęs, nejučiomis pagalvodavo: 
„Lyg šešiolikinės...” Akis dar labjau paryškindavo šviesūs 
garbanoti plaukai, išblyškęs veidas. Vincas buvo apsirengęs 
melsvu plačekelniu treningu su blizgančiomis užtrauktukų juos 
telėmis.

---- Patvirtino raikome? ---- paklausė Dzūkas.
---- Patvirtino, ---- atsakė Vincas ir nuėjęs atsistojo prie 

lango.
-— Valgei? — toliau klausinėjo Dzūkas.
— Nesinori, — numojo ranka Vincas. — Nuo kefyro 

yra dvi bonkos, parduok, bulką nupirksi.
Nieko neatsakęs, Dzūkas apsirengė ir išėjo.
Vincas pritraukė prie lovos kėdę, padėjo ant jos pele

ninę, atsigulė aukštielninkas ir, nuleidęs žemyn kojas, užsi
rūkė. g

Lovoje suniurzgė Antanas, matyt, vėl susapnavo per
fektus ir savo nepaprastas vedybas.

Vincas godžiau traukė dūmą po dūmo. Nesinorėjo gal
voti apie tai, kas įvyko, bet pamiršti taip pat negalėjo, ir 
mintys vijo viena kitą.

... Jį komjaunimo susirinkime gynė tik Antanas, Dzū
kas ir dar vienas kitas. Įrašė papeikimą, o po susirinkimo 
tie patys, kurie balsavo už papeikimą, prieidavo prie so ir 
stengėsi raminti: „Niekai! Tu gi nieko nepadarei. Nenusi- 
mnk. Žinai, susirinkimas, susirinkimu. . .“

„Kodėl susirinkime žmonės dažnai tampa visai kitokiais 
negu gyvenime, pritaria tam, kas prieštarauja jų įsitikini
mams, mintims?“ — galvojo Vincas.

. . . Institute sklido gandas, kad Norvaiša iš bibliotekos 
pavogė dešimt retų knygų. Paskutinę savaitę Vincas steng
davosi nepasirodyti koridoriuose, kad nejaustų tų nebylių. 

visur jį lydinčių žvilgsnių: „Štai mūsų vagišius eina! . .“
Visa tai slėgė ir vertė susigūžti nuo kiekvienos pašaipos. ... 

kaip ir nuo guodžiančių žodžių. Anksčiau Vincui atrodė, kad 
jis Institute turi labai daug draugų. Dabar pauškėjo, kad tik
rų draugų tėra keletas. . . „Kodėl taip? Kodėl aš kiekvieną, 
kuris paplekšnoja per petį arba pasako kelis žodžius apie 
draugystę, vadinau draugu? Kodėl dauguma nusigręžia nuo 
manęs arba stengiasi nepastebėti, nesusitikti? Ką aš pada
riau? . .”

Taip, jis paėmė dešimt knygų, kurios gulėjo suverstos į 
krūvas viename bibliotekos kambarėlyje. „Kas čia?“ ---- vie
ną vakarą Vincas paklausė Instituto sargą Zenoną. ---- „Bur-
žujinės knygos. Ruošias ir neprisiruošia kažkur išvežti“, — 
atsakė sargas.

Vincas paėmė keletą tokių, kurias, jam atrodė, būtinai 
rėkia perskaityti. Parsinešęs padėjo jas ant spintelės. Po ke
lių dienų ~jį pašaukė į partkomą: girdi , rašyk pasiaiškinimą, 
prisipažink, ką paėmei iš bibliotekos. „Nieko nepaėmiau“.----
„O „Initymios giesmės“? Gal jūsų nuosavybė?”

Teko rašyti pasiaiškinimą. Vincas jame įrašė penkias 
knygas. Partorgas ištiesė švarų popieriaus lapą: „Įrašykite ir '■ 
tas kurias norėjote pasilikti. Nereikia apgaudinėti, draugas 
Norvaiša“.

Vadinasi, tas, kuris pranešė apie knygas, žinojo net tiks
lų jų skaičių. Knygas teko grąžinti.

Norvaiša buvo apkaltintas vagyste ir melavimu, nors į 
klausimą ---- „Kodėl paėmei knygas? ---- Vincas atsakė: „Aš
pats noriu pažinti praeitį. Dažnai apie praeities rašytoją te- 
sužinome tik tiek: pažangus, dekadentas ir plius penkių ei
lėraščių pavadinimus“.

Tačiau šis atsakymas, atrodo, nieko neįtikino.
Vincas negalėjo sutikti su tuo, kad jį pavadino vagim.

Sis žodis jį deginte degino. Jam atrodė, ka dne jis, o iš jo, 
atimdami knygas, pavogė dešimt rašytojų, kuriuos jis būtų 
geriau pažinęs, o dabar nepažinos. . . Pagaliau viskas taip 
įgriso, kad jis lyg išsigelbėjimo laukė atostogų. . .

Daugiau bus.
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BŪKIME SVEIKI PELLAND, Ont DAILININKO...

AR DERA BENDRUOMEN ĖS VALDYBAI SKELBTI 
TOKIAS „DEKLARACIJAS?”

Atkelta iŠ 4-to pai.

APSIGIMIMAI IR
Kiekviena šeima esti lai

minga, kai visi jos nariai svei 
ki. Susirgus liga paprastai iš 
gydoma. Tačiau kur kas blo
giau, kai šeimoje gimsta ap
sigimęs kūdikis. Apsigimęs 
kūdikis dažniausiai nepagy
domas, lieka invalidas visą gy 
venimą arba anksti miršta. 
Kad tokia nelaimė neištiktų, 
reikia žinoti bent pagrindi
nes priežastis, kurios nule
mia apsigimimus, ir priemo
nes, -kaip išvengti apsigimi
mų. ,

Didžiąja dalį apsigimusių 
kūdikių pagimdo tos moti
nos, kurios pirmaisiais trims 
nėštumo mėnesiais perserga 
apkrečiamosiomis bei virusi
nėmis ligomis. Tuo metu nėš 
čiai moteriai persirgus raudo 
nike, parotitu, gripu, vėja
raupiais, epideminiu hepatitu 
ir kitais susirgimais, gimsta 
didelis procentas apsigimu
sių kūdikių arba įvyksta 
priešlaikinis gimdymas.

Pavyzdžiui, pirmaisiais tri 
mis nėštumo mėnesiais per
sirgus moteriai vėiaraupiais, 
parotitu (kiaulyte), tymais, 
epideminiu hepatitu, gimsta 
11—16 proc. apsigimusių kū 
dikių. Gripo infekcija sukelia 
priešlaikinį gimimą 30 — 40 
proc. Vidurių šiltinė, bruce
liozė, maliarija, sifilis įvai
riais nėštumo mėnesiais pra
žudo iki 50 proc. vaisių arba 
jie gimsta apsigimę.

Esti ir tokių atvejų, kada 
tėvas, prieš apvaisinimą per
sirgęs infekcine ar virusine Ii 
ga, gali susilaukti apsigimu
sio kūdikio. Mat, infekciniai 
ir virusiniai susirgimai paken 
kia vyro sėklą (spermą) : su
mažėja lytinių ląstelių (sper
matozoidų) skaičius, pasikei
kia jų forma. Ir toks ligotas 
spermatozoidas, apvaisinęs 
moteriškos lyties kiaušinėlį, 
sudaro užuomazgai sąlygas 
nenormaliai vystytis.

Taigi pirmoji sąlyga iš
vengti apsigimusių kūdikių 
gimimo — vengti nėščioms 
moterims susidurti su ligo
niais, sergančiais apkrečiamo 
mis ir virusinėmis ligomis. 
Mūsų sąlygomis nėščioms mo 
terims pirmais trimis nėštu
mo mėnesiais labai povojin- 
gas virusinis gripas.

Kai kurie gyvulių paraziti
niai susirgimai, kaip tokso- 
plazmozė, taip pat ir listerio 
zė, jei moteris jais apsikre- 
čia, sukielia vaisiaus apsigimi
mą. Šie susirgimai dažniau
siai paliečia vaisiaus akis ir 
smegenis. Kūdikis o-ali gimti 
aklas, vandengalvis, mikra- 
galvis ir tt. Toksoplazmozę ir 
listeriozę nlatina naminiai 
ivuliai, ypač katės ir šunes, 
taip pat ir karveliai. Todėl 
reikia stengtis, kad tuose na
muose, kuriuose moteris ruo
šiasi tapti motina, nebūtų 
kambariuose, šunų bei kačių, 
neterštų karveliai palangių ir

JŲ PRIEŽASTYS 
staktų. Vaikai, žaizdami su 
katėmis, taip pat susiteršda- 
mi rankas karvelių fekalijo
mis, irgi gali apsikrėsti tokso 
plazmoze bei listerioze. Ir 
šis susirgimas gali tokią mer 
gaitę lydėti visą 'rvvenimą, 
kol jai tapus motina, paaiškė 
ja josios kūdikio apsigimimo 
priežastis.

Vaisiaus apsigimimą gali 
sukelti ir vaistai, jei motina 
'■'irmaisiais nėštumo mėne
siais juos vartoja. Pirmaisiais 
nėštumo mėnesiais moteris 
neretai blogai miega. Todėl 
miegui pagerinti ji vartoja 
įvairius vaistus. Ypač pavo
jingi talidomidiniai prepara
tai. Prieš kelerius metus jie 
plačiai buvo reklamuojami Va 
karų Vokietijoje, Anglijoje, 
Švedijoje. Ir štai rezultatas: 
keli tūkstančiai vaikų be ran 
kų ir kojų arba su neišsivys- 
čiusiomis galūnėmis.

Todėl nėščiai moteriai dėl 
nemigos ar silpnumo negali
ma skirti bet kokių vaistų. 
Rekomenduotina pirmaisiais 
nėštumo mėnesiais, nemigą 
silpnumą bei skausmus gydy 
ti ne vaistais, bet grynu oru, 
fizkultūra ir tinkamu maistu.

Kai kurios moterys bando 
nutraukti nėštumą chininu 
bei folikulinu. Chininas ir fo 
likulinas neigiamai-veikia už
uomazgą. Jei, pavartojus to
kius vaistus, abortas neįvyks 
ta, kūdikis gali gimti apsigi
męs arba sergąs mažakraujys 
te. Todėl kartą pabandžius 
nutraukti nėštumą, geriau jo 
nebepalikti.

Rentgeno spinduliai gali 
sutrikdyti normalų užuomaz
gos vystymąsi, ypač jei jie 
paliečia nėščios moters dube
nį. Kiekviena nėščia moteris, 
kreipdamasi į bet kurios spe
cialybės gydytoją, turi ne
klausiama jam pasisakyti, 
kad yra ar įtaria esanti nėš
čia. Nėščios moters negalima 
šviesti rentgeno spinduliais, 
o ypač dubens organų, nes 
pirmaisiais nėštumo mėne
siais rentgeno spinduliai už
uomazgą visuomet pakenkia.

Susirgus nėščiai moteriai 
vadinamomis nėštumo toksi
kozėmis (nėštumo pradžioje 
— vėmimas, svorio kritimas, 
nėštumo pabaigoje — tini
mai, kraujospūdžio padidėji
mas, baltymas šlapinę), mo
teris nenori valgyti, ji ima 
badauti arba valgyti neįvai
rų, mažai vitaminų turintį 
maistą. Jei nėščioji negaus 
su maistu reikiamų baltymų, 
vitaminų, ji pagimdys nepa
kankamai išsivysčiusį, distro 
fiką kūdikį. Nepakankamai 
vystosi vaisius arba gimsta ap 
sigimęs, kai nėščioji geria al
koholį, rūko, dirba tokiuose 
pramonės chechuose, kur išsi 
skiria žalingos medžiagos, 
kur bloga ventiliacija, kur ji 
mažai gauna deguonies. Iš to

Nukelta į 6-tą psl.

Naujoji Wellando apylin
kės valdyba „T. Ž.“, „Drau
ge“ ir ,,N. L.“ paskelbė savo 
„deklaraciją“, kuria savo vei 
kla pradėjo niekinimu buvu
sių valdybų ir KLB konstitu
cijos bei statuto niekinimu.

Mūsų mažoje kolonijoje 
dar negirdėta ir niekad nėra 
buvę, kad dar nespėję pradė
ti kokio nors darbo bei veik
los ir dar nieko nenuveikę, 
jau kitus niekina ir niekina 
Bendruomenę, kuriai turi tar 
nauti, kurios įstatų privalo 
laikytis.

Ar tai atsiribojimas nuo 
bendruomenės? Ar tai koks 
separatizmas? Tokių įgalioji
mų susirinkimas naujai val
dybai nėra davęs. Kokiu tat 
pagrindu einama į buvusių 
valdybų, kurios dirbo, kaip 
sumanydamos geriau, nieki
nimą? Ar susirinkimas naujai 
valdybai davė tokius įgalioji
mus, kad ji nesilaikytų Bend- 
ruomtnės nuostatų ir niekin 
tų žmones, kurie dirbo visu 
atsidėjimu.

Praėjusioje valdyboje bu
vo trys moterys, ir jos dirbo, 
kiek galėdamos gražiai ir tik
rai visos mūsų kolonijos nau
dai. Jų darbas galima pavaiz 
duoti skaičiais:

Išleista: $

Lietuviškai spaudai .................135.-
Skautams ................................ 65.-
Vasaro 16 gimnazijai ............. 40.-
Sportininkas j Australiją. . . 40.- 
Anglų knygynams knygoms

apie Lietuvą ........................ 50.-
Minėjimams ..........................  40.-
„Tėvynės prisiminimams“ —

radio .....................................  25.-
Mišioms ................................. 20.00

Naujai valdybai perduota . .222.-

Šie skaičiai jau rodo, kad 
visuomenė valdybą rėmė ir 
kad jos darbai atlikti gerai. 
Valdyba, kiek žinoma, nuos
tolių Bendruomenei nepada
rė. Ir sunkiomis sąlygomis te 
sėjo visus įpareigojimus. Ko 
kiu tat pagrindu ją pravar
džiuoti „donkichotine“? Ar 
tai krikščioniška?

Kai taip nekorektiškai nau 
joji valdyba elgiasi, tenka su 
abejoti jos nusistatymais. 
Kas gi ją sudaro? Ar
tat ne neteisėtojo bingo mo
ralė čia veikia?

Nemalonu šita sakyti, ir 
nebūtų pasakyta, jeigu pati 
valdyba negražiai nekalbėtų 
savo „deklaracijoje“.

Nors naujoji valdyba skel
biasi prieš Bendruomenės įs
tatus, bet tai yra neteisėtas 
nusistatymas, kuriam apylin
kės susirinkimas jokios teisės 
nedavė. Wellando apylinkės 
žmonės iš Bendruomenės jo
kio tikslo išsiskirti neturi ir 
reikalauja laikytis Bendruo
menės statuto ir tvarkos.

Bendruomenininkas.
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
buvo pradėtas Šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo už Tėvynę 
kun. B. Mikalauskas, OFM, 
be to, pasakė dienai pritaiky 
tą pamokslą. Po pamaldų stu 
dentas A. Viskontas skaitė 
paskaitą, trumpai apibūdin
damas mūsų tautos praeitį ir 
dabartį.

Meninę dalį išpildė Birutė 
ir Aldona Bogušytės ir Vida 
Butkutė iš St. Catharines ir 
Silvia Čepukaitė su Dana Ižo 
kaityte iš Wellando. Bogušy
tės pagrojo akordeonais, o 
Butkutė skambino gitara; 
velandiškės joms padėjo gra
žiais eilėraščiais.

Apylinkės valdyba jauno
ms programos dalyvėms, stu 
dentui A. Viskontai užž pas
kaitą ir kun. B. Mikalauskui, 
OFM už visus rūpesčius šir
dingai dėkoja.

Žmonių minėjime galėjo 
būti daugiau, nors ir mažoje 
dentui A. Viskontai už pais
tų visi nelaukė pabaigos, ke
letas kažkur išskubėjo. Nena 
baigiamos bėdos ir vargai. 
Įdomu, kada mes visus tuos 
vargus išvargsime.

Tautos šventės minėjimas 
buvo baigtas Tautos Himnu.

M. S.

SIUNTINIAI LIETUVON

į M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

| • SIUVĖJAS I

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

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. a
79 ir 81 St. Zotique St. E. a

$ Tel. CR 7-0051. MONTREAL. t
V)

I

BALTIC WOODWORK CO, | 

>? DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI- £ 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. £

$ K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS. £
X rv Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. £
i Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. $

13
IR

Kaufman’s Woollens &Textiles 
3997 St. Lawrence Blvd, Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo Kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems .r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

A’-eikite ir ioitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
SAVININKAS C H. KAUFMANAS

Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 
vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

| JOE’S BUTCHERY & GROCERY =į
| J. LAURINAITIS £
£ ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. &
| ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ | 
| DEŠRŲ GAMYBOJE. g
| VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, | 
g PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X 
£ DALIS. g
| 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. g

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

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.

LaSALLE AUTOSPECI\LIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tek: garažo 366-0500

. namų 366-4203

tuvišką aplinką įnešdamas sa 
vo originalios kūrybos, origi 
nalaus priėjimo prie dailės.

Šių dienų menas atsisako 
eilės vadinamų tradicinių prin 
cipų, ir šią naują kryptį po
puliariai galima apibūdinti 
pasakant, kad menininkas ne 
sistengia sukurti „naveikslą“, 
bet nori, kad. jo darbas būtų 
„kūrinys“.

Pats žodis „paveikslas“ 
įtaigoja, kad drobėje turime 
matyti atvaizdą žmogaus, me 
džio, ežero ir pan. atvaizdą. 
Kyla klausimas, kiek tikslus 
turi būti šis atvaizdas? Dide
liam tikslumui pasiekti į pa
galbą ateina moderni techni
ka su foto aparatais, šviesos 
ir nuotolio matavimo instru
mentais, — ir tikslumo at
vaizdavimas susidaro mecha
niškas, procesas.

Ar ištikri’v- mes visada no 
rime turėti techniškai tikslų 
paveikslą, ir ar jį mes vadin
sime meniniu kūriniu?

Aparatais nematuojame 
žmogaus jausmų, fantazijos, 
siekimų. Modernus meninin
kas ir nori atvaizduoti tą žm 
ogaus pasaulį, kurio mašinos 
neapčiuopia. Bet nauja kon
cepcija gali būti pavojinga. 
Perdėtas individualizmas ga
li nuvesti į neaiškius kelius, 
kurie kitiems nėra nei priim
tini, nei suprantami. Ir šian
dien nemažai mėginimų toli 
gražu nesukuria meno kūri
nio.

Dail. Tamošaičio kūryboje 
nėra tokio pigaus banalumo 
ir perdėto sensacijų jieškoji- 
mo. Visi jo kūriniai yra už
baigti savo idėja, jie yra už
baigti meistriška forma ir 
technika, ir jie turi savo aiš
kų stilių. Tai kruopščių studi 
jų ir prigimtų gabumų rezul
tatas.

Dail. Tamošaitis ilgus me
tus tyrinėjo lietuvių meno 
liaudies, ir studi1- dalį įamži 
no vienuolikoje meno kny
gų-

Priverstinas keliavimas 
per pasaulį, leido susipažinti 
jam su naujomis meno srovė
mis, praplatino meninius ho
rizontus.

Šitokia gyvenimiška mo
kykla atsispindi dail. Tamo
šaičio kūryboje.

Didžiumoje dail. Tamošai
čio kūrinių matome lietuviš
kam liaudies menui tipiškas 
spalvas, ir jaučiamas lietuviš 
kas elementas. Šiuos lietuviš 
kus liaudies meno elementus 
dail. Tamošaitis perleidžia 
per savo patyrusio dailininko 
prizmę, jie tampa kiek kito
kį. Bet dailininkas nesisten
gia užslopinti jų liaudies cha 
raktelį, nes tai yra turtai 
šimtmečiais kurti lietuvių

liaudies kūrėjų, — kūrėjų, 
kurie kūrė savo prigimtų ga
bumų dėka, nes meno mokyk 
lų jiems nebuvo.

Liaudies motyvų ir techni 
kos paprastumas, kartais pri
mityvumas, yra analogiškas 
modernaus, — šių dienų, me 
no minčiai visus elementus 
prastinti, nesiekti vaizdo ar 
daikto tiesioginio realistinio 
perdavimo. Šios krypties me
ne paliekama daug vietos dai 
lininko ir žiūrovo intuicijai, 
mistiniam pajautimui, svajo
nei, taigi, jausmams.

Dail. Tamošaičio kūriniai 
persunkti lietuviška meno 
dvasia, bet jų išpildymas yra 
tipiškai moderniojo dvasioje, 
kurią aprašė modernios dai
lės dailininkai - filosofai sa
vo raštuose: Kandinskij, 
Klee, Mondrian, Panašioje 
dvasioje — lietuviškoje ir 
moderniškoje — kitas lietu
vis, Čiurlionis, prieš 60 metų 
sukūrė nepamirštamus kūri
nius.

Modernaus meno tikslas - 
- sukelti nuotaiką, dail. Ta
mošaičio pasiekiamas paveiks 
lo plotą suskaldant tipiška 
Tamošaičio linija. Spalvų ko 
mbinacijos ir suskaldyti plo
tai duoda balansą ir nuotai
ką. Pavieniai, bet tam tikru 
ritmu sujungti ir įpinti į pa
veikslą motyvai duoda turinį 
ir padidina nuotaiką, kuri 
dažnai yra savotiškai mistinė.

Ši nauja dail. Tamošaičio 
kūryba buvo didelė staigme
na prieš dvejus metus dail. 
Tamošaičiui išėjus į viešumą 
Čikagos Čiurlionio galerijoje, 
ir dar ir dabar yra staigmena 
daugeliui neturėjusių progos 
ją arčiau pažinti.

Apžvalgininkai ir meno kri 
tikai bando surasti trumpą 
charakteristiką naujajai dail. 
Tamošaičio tapybai. Bene 
įdomiausias charakterizavi- 
mas tuo tarpu yra „vitraši- 
nės pasakos drobėje“.

Kai j ieškoma dailininko ta 
pybai charakteringo pavadi
nimo, kai dailininką atpažįs
ta iš jo kūrinio- nežiūrint į 
parašą, tai yra ženklas, kad 
dailininkas pasiekė bent dalį 
savo siekimų, būtent: pripaži 
nimo, kad jo kūryba yra ori
ginali, ar turi originalumo 
žymes.

Prieš kelioliką metų dail- 
Tamošaitis paliko judraus 
Montrealio didmiesčio gyve
nimą ir apsigyveno nuošalio
je, poetiškoje šv. Lauryno pa 
krantėje. Tai buvo pasiryži
mas atsidėti grynajam menui, 
ir šis drąsus pasiryžimas da
vė vaisių — dail. Tamošaitis 
sukūrė nuosavą modernišką 
subrendusį stilių. Ir malonu, 
kad šis stilius didele dalimi 
yra. lietuviškas modernaus me 
no stilius.

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.

A. NOKKEL1UNAS j
Commisioner of the Superior Court of Montreal &

MONTREAL ENTERPRISES REG’D J
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. |

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

< '

I ME 7-6727 ]

j DE LUXE CLEANERS i
Sav. P. RUTKAUSKAS I

117—6th Avenue, Lachine. f

: I
LaSalle

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
( Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

1 BELLAZZI - LAM Y, INC
\ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSi
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PADĖKOSMadride ir Paryžiuje
Rašo kompozitorius J. Bartulis.

„Čadą pays tiene sus le- 
ies“ (kiekvienas kraštas turi 
savo įstatymus) sako ispanų 
patarlė. Ir tikrumoje, jei žmc 
nės vengtų tų įstatymų per
žengti, arba juos falsifikuoti, 
apeiti, būtų lygybė ir laimė 
žmonėse ir kraštui. (Be abe
jo, jeigu tie įstatymai neturi 
perdaug seno konservatiz
mo).

Jie, tiesa, uždirba nedaug, 
bet pagal valiutos standar
tą, jie yra pilnai viskuo ap
rūpinti. Jie linksmūs, dainuo 
ja, juokauja. Neteko matyti 
verkiančių, išskyrus mergai
tę, kuri greitai bėgdama par
griuvo, ir užsigavo. Krautu
vės viso ko pilnos. Už Ameri 
kos dolerius galima gerai gy 
venti.

Laike karo buvo daug su
griautų namų. Stebėjausi, ko 
dėl daug atstatytų namų turi 
paprastos dėžutės formą, o 
ispanai juk turi savo skonį. 
Tai užklausus šoferio, paaiš
kino, kad tie naujai pastatyti 
namai yra dėka Amerikos do 
lerių. Kiti pastatai, bažny
čia (katedra) kurias sugrio
vė bolševikai, pati valstybė 
stengiasi atstatyti, čia prisi
laikant senojo stiliaus.

Darbas eina pilnu tempu. 
Darbo valandos ligi 168 v. v. 
(bet jie vidudienį turi per
trauką). Vakare užverda vi
sas gyvenimas. Prie šaligat
vių užtvertos aikštės. Žmo
nės prie staliukų sėdi, šneku 
čiuojasi, užkandžiauja, gurkš 
noja, juokauja.

Ant vienos didelės sienos 
užrašyta „Viva Franco!“ Au 
tomobiliai mažo formato. Jų 
tarpe: Volkswagen. Krautu
vėse Fordo- automobiliai irgi 
tėra mažo formato. Gatvėse 

SPORTAS. ..
Atkelta iš 3-čio psl.

tas 103:81. Australai savo 
komandoje turėjo šešis olim 
pinės rinktinės žaidėjus. Ta 
komanda yra Australijos meis 
teris. Po mūsų pralaimėjimo 
prieš Viktorijos valstijos rink 
tinę, ji buvo tikra savo per
gale. Tačiau mūsų vyrai su
žaidė puikiai. Ir kada Modes 
tavičius peržengė „šimtinę“, 
publika atsistojo, pradėjo plo 
ti. Jautėsi nuotaika, dar gal 
aukštesnė už Europos krep
šinio pirmenybes Kaune.

— Užsiminėte pralaimėji
mą prieš Viktoriją. Kaip jį 
galima pateisinti?

— Po eilės rungtynių ir 
kelionės, ypač šaltoj ir nejau 
kioj Tasmanijoj ir svarbiau
siai — be lietuviškų širdžių 
joje — komandoje gavosi mo 
ralinė tuštuma, krizė, savos 
rūšies lūžys. Tas stipriai at
siliepė aikštėje ir žaidime. At 
sigriebimo rungtynes laimė
jom.

— Jums teko matyti Aust 
ralijos ir Kanados olimpines 
rinktines. Ar galite jas paly-

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

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

330 Bay Street.

I TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4% °/o ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7^2%.

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.

judėjimas nepaprastai didelis.
Įdomūs parkai. Šalia gat

vių visur medžiai, daugumo
je baltosios akacijos. Parkuo 
se daug kaštanų. Parkų me
džiai laistomi drenažų būdu, 
todėl medžiai turi aiškiai ža
lius lapus, nors lietaus ir ma 
ža. Vanduo gėrimui gardus, 
lyg Lietuvoje.

Paryžius turi savo atspal
vi. Ten yra daug daugiau is
torinio turto, kurio vertė ne
įkainuojama.

Paklausus, kodėl ten pre
kės tokios brangios, paryžie
tis atsakė, jog prezidentas 
nusistatė valstybės senąjį 
prestižą atgaivinti. Todėl jis, 
proporcionaliai didesnėje su
moje nevu Amerika, šelpia 
svetimas valstybes, savo pilie 
či” sąskaiton. Ant viso ko už 
dėti dideli mokesčiai, o algų 
pakelti neleidžia. Žmonės ne
patenkinti, o bolševikai tuo- 
mi naudojasi. Užtat niekur 
neteko matyti tiek daug poli
cininkų, kaip Paryžiuje.

Tiesa, pragyvenimas ten 
brangus, bet, kuris nori ir su 
geba, iš gaunomos algos gali 
pragyventi.

Madride, tiesa, yra daug 
(senų, remontuojamų ir nau- 
i”> bažnyčių. Bet pastebėjau 
ir vieną dorybę: išlipus iš au
tomobilio, durys neužrakina
mos. Aš bijojau, kad mano 
daiktus kas nepaimtų, šoferis 
pamojo ranka, jog niekas ne 
pavogs. Ir tiesa, niekas nepa
lietė, nors langas buvo nuleis 
tas.

Vaikai parkuose arba dvi
račiais mokosi važinėti, arba 
žaidži. a teorodorą (vienas to 
reodoras, su skepeta, kitas— 
jautis, lenda į tą skepetą.).

J. Bertulis.

ginti, nors trumpai analizuo
ti žaidimą?

— Žaidimo lygis yra pana 
šus, tačiau galvoju, kad Aust 
ralija, dėka greičio ir „kie
tesnio“ žaidimo, turėtų per
galę „ištempti“ savo naudai.

— Ką pasakysite apie per
galę prieš Kanadą?

— Žaidėm vidutiniai. Aiš
kiai, atsiliepė dviejų savaičių 
pertrauka, treniruočių stoka. 
Tačiau rungtynes laimėjom.

— Ačiū labai už atsaky
mus ir sėkmės tolimesniuose 
žygiuose!

---- Ačiū ir Jums! Kartu, 
nuoširdus ačiū visiems Kana 
dos lietuviams už moralinę ir 
materijalinę paramą. Tikiu, 
kad Kanados lietuvių tikrai 
neapvylėm — užbaigė šimpa 
tiškas žemaitis V. Grybaus
kas, išvedęs mūsų rinktinę į 
23 pergales aikštėje. K. B.
AUSTRALIJOS IŠVYKAI 

PAREMTI AUKOJO:
kun. V. S'kilandžiūnas ir KL

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

CBC radio ir televizijos pranešėjas Earl Cameron

B Winnipego ap. po 10 dol., 
Hamiljtono ,socialdemokratų 
kp., Vilniaus Krašto Lietu
vių S-gos Toronto sk., A. Au 
kštikalnis, Galinienė po 5 
dol.

Nuoširdus ačiū! Š. m. rug 
pjūčio mėn. 29 d. kasoje bu 
v o- 330,02 dol. Kanados Ko
mitetas, sutvarkęs visas po
būvio sąskaitas, duos pilną 
apyskaitą spaudoje. Inform.

ŽALGIRIEČIAI LAIMĖJO 
SOVIETINĮ ČEMPIONATĄ

Sovietų S-gos akademinio 
irklavimo pirmenybėse Chim 
kuose ties Maskva vėl laimė
jo Vilniaus „Žalgirio“ aštuon 
vietė ir ketvirtą kartą tapo 
Sovietų S-gos čempionė. „Žal 
girio“ aštuonvietės irkluoto- 
lai vyks į Tokio olimpiadą ir, 
jų nuomone, stipriausiu var
žovu laikytini vokiečiai. E.

LIETUVIAI — VIENI 
STIPRIAUSIŲ PASAULIO 

LENGVAATLEČIŲ

Pastaruoju metu lietuviai 
sportininkai — lengvaatlečiai 
yra pasiekę labai gerų rezul
tatų. Lietuvos bėgikai (5,000 
m, 10,000 m, 3,000 m su kliu 
timis) pernai ir šiemet yra 
bėgę greičiau už norvegus, 
danus, švedus, olandus, švei
carus ir kitus. Lietuviai yra 
pasižymėję rutulio stūmime, 
disko metime, įvairiose rung
tyse moterims. Rekordus yra 
pasiekę ir yra buvę ar tebė
ra geriausiais pasaulio leng
vaatlečiai lietuviai A. Mikė
nas, J. Pipynė, B. Kalėdienė, 
A. Baltušnikas ir A. Stančiū- 
tė.

B. Kalėdienė yra penktoji 
pasaulio visų laikų geriausių 
jieties metikių sąraše. A. Va- 
ranausko rutulio stūmimo re
kordas 18 m 85 cm sovietų 
sporto istorijoje yra antras re 
zultatas ir užsienyje jį ap
lenkia tik šeši rezultatai. Žy
mūs ir lengvaatlečių K. Oren 
to, A. Aleksiejūno (bėgikai) 
ir kt. pasiekti rezultatai. Rug 
pjūčio pabaigoje Kijeve įvy
ko Sovietų lengv. atletikos 
pirmenybės — jose žymius 
rezultatus pasiekę Lietuvos 
atstovai vyks į Tokio olim
piadą.

LIETUVIAI SPORTININ
KAI Į OLIMPIADĄ

Iš Lietuvos rugsėjo mėn. 
pradžioje gautomis žiniomis 
tikėta, kad į Tokio sporto 
olimpiadą vyks boksininkas 
Ričardas Tamulis (buvęs du 
kart Europos bokso čempio
nu), „Žalgirio“ irkluotojai 
su aštuonviete ir keli lengva
atlečiai. Tikimasi, kad į To
kio vyks jieties metikė Biru
tė Kalėdienė — paprastai ji 
geriausioje formoje būna ru
denį. Prieš šešerius metus pa 
saulinį rekordą Kalėdienė bu 
vo pasiekusi rudenį. E.

14 ži&Z4 Ti MAZ JEI -ii! RUM-l iMCl*

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

APSIGIMIMAI...

xĄ.tkelta iš 5-to psl.

kių motinų gimę kūdikiai da 
žnai esti distrofikai, blogai 
vystosi, nuolat serga. Nėštu
mo toksikozėmis sergan
čioms moterims reikia nedel
siant kreiptis į moters kon
sultaciją, kur joms bus nusta 
tyta dieta, kad jos nebadau
tų ir tuo nepakenktų vaisiaus 
raidai.

Motinos pienas yra geriau 
sias kūdikiui maistas. Jei dis
trofiką kūdikį motina maiti
na savo pienu, jis gali greitai 
savo išsivystymo laipsniu 
pasivyti gimusį normalų kū
dikį. Tą patį reiklia pasakyti 
ir apie gimusį neišnešiotą kū 
dikį. Jų tarpe dažniau pasitai 
ko apsigimusių, ir kaip tik ap 
sigimimo žymės pasireiškia 
tiems, kurie dirbtinai maiti
nami. Vadinasi, natūralus 
maitinimas krūtimi gali paša 
linti lengvesnio laipsnio ap- 
sirgimus.

Apie 15 proc. Moterų turi 
tam tikrą kraujo ypatybę va
dinamą neigiamu rezus fakto 
rium. Su neigiamu rezus 
faktoriumi moteris pirmą, 
antrą kūdikį pagimdo sveiką. 
Tačiau tokiai moteriai pirmą 
nėštumą nutraukus, atsiran
da daug galimybių gimti apsi 
gimusiam kūdikiui. Tokio kū 
dikio centrinės nervų siste
mos apsigimimo reiškiniai ga 
Ii pasireikšti vėliau, jau pra
dėjus jam lankyti mokyklą.

Tačiau reikia pasakyti, 
kad nėštumą, ypač pirmą, nu 
traukiant, moteris visuomet 
statoma į pavojų. Nėštumą 
nutraukus, pakinta gimdos 
gleivinė ir -■ sekantieji nėš
tumai gali nenormaliai vysty
tis. Dėl to gali gimti apsigi
mę arba neišnešioti bei distro 
fikai kūdikiai.

Žinoma labai sunku išvar
dinti visas priežastis, kurios 
sukelia kūdikio apsigimimus. 
Čia paminėjome tik pačias 
svarbiąsias ir dažniausiai pa 
si taikančias.

Jei moteris, norėdama tap 
ti motina, dar prieš pastoji
mą kreipsis į moters konsul
taciją ir pasitars su gydyto
ju apie savo darbo sąlygas, 
apie įpročius, galima tikėtis, 
kad nėštumas praeis be pavo
jų ir gims sveikas kūdikis.

Dr. J. Neniškis.

PAJIEŠK0J1MAI
— Pajieškomas Albertas 

Gudelis, gyvenęs Montrealy. 
Jieško Povilas Putrimas, gy
venantis 1515 So. 50 Ave., 
Cicero, Illinois, U. S. A.

Jis pats ar apie jį žinantie
ji maloniai prašomi parašyti 
nurodytu adresu, arba pra
nešti N. L. redakcijai telefo
nu: DO 7-7220.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams;

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

NUOŠIRDI PADĖKA

Vasario 18 d. man su ma
no vyru bekasant prie Šv. Pet 
ro parapijos bažnyčios ir mo 
kyklos sniegą, mane, ištiko 
širdies smūgis, darbovietėje 
apalpau ir ambulansas mane 
be žado nuvežė į Bostono 
miesto ligoninę — City Hos
pital. Ten išgulėjau 20 parų 
ir 3 paras buvau be sąmonės.

Dabar pirmiausiai sakau 
nuoširdžią padėką visiems 
Bostono miesto ligoninės dak 
tarams ir gailestingoms sesu 
tems, kurios mane žiūrėjo, 
globojo ir gydė.

Dėkoju parapijos kuni
gams, kurie beveik kas 2-rą 
dieną mane lankė ligoninėje 
ir padėjo susikalbėti.

Dėkoju Šv. Petro, mokyk
los vienuolėms, kurios ir gi 
mane lankė ligoninėje. Dėko 
ju P. Šiukždienei, P. V. Žu- 
kevičienei, Baikai su žmona, 
kuri beveik kas dieną mane 
lankė, atnešdamos man gėlių 
ir kitokių gražumynu.

Esu gavusi visokių sveiki
nimų ir užuojautos gražių at 
viručių nuo daugelio lietuvių 
brolių ir sesučių.

Daug dėkoti noriu ir tiems 
lietuviams Amerikoje ir Ka
nadoje, kurie išgirdę per lie
tuvišką spaudą mane prisimi
nė ir daugumas nepasigailėjo 
mane paremti doleriu ir kitu 
man apsimokėti už gydymą. 
Ačiū spaudai už pagalbą.

Tad visiems, kuo nors pri
sidėjusioms dėl mano ligois ir 
nelaimės lengvinimo, ’ sakau 
nuoširdžiausią ačiū.

Nors dar nesu visiškai svei 
ka, bet jau sveikstu.

Elzbieta ir Petras

Pleskevičiai.

Boston, Mass.

RODNEV, Ont.
MIRTIS SKINA

Šiais metais negausią lie
tuviais mūsų Rodney apylin
kę negailestingoji giltinė pra 
dėjo per dažnai lankyti. An
kstyvą pavasarį automašinos 
buvo užmuštas 47 mt. amž. 
viengungis Pr. Andrijauskas. 
Po to, tabaką besodinant, 
staigiai po inkstų operacijos 
mirė 37 m. amž. G. Kaupienė 
-Launikaitytė, palikdama tris 
mažamečius našlaičius ir vy
rą Alfredą. Po. poros savai
čių mirė1 79 mt. amž. Juozas 
Jasinskas, palikdamas liūdin
čią žmoną A. Riekutę - Jasins 
kienę, sūnų Flenriką, duk
ras Kieraševičienę ir Žyman
tienę bei anūkus.

Dabar rugp. 25 d. vėl mirė 
77 mt. amž. Jonas Danėnas, 
gimimo nuo Lekėčių. Šakių 
apskr., kuris būdamas 16 me 
tų apleido caro verginamą 
Lietuvą, laimės jieškodamas 
USA. Po 27 m. tėvynės ilge
sio vedinas — 1928 m., grįžo 
laisvon Lietuvon ir gražiai 
įsikūrė Seredžiuje. Čia rody-

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

« Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ai* ekspresu.
® Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
° Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, tdlefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp. 

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.

PADĖKA.

Netekus savo brangaus vy 
ro A. f A. Jono Danėno, ku 
rį palydėjome amžinybėn 
rugp. 29 d. į Šv. Marijos R. 
K. kapines West Lome, Ont. 
reiškiu giliausią padėką Tė
vui Me Master ir iš London, 
Ont. atvykusiam kun. B. Pa- 
cevičiui, už gražiai pravestas 
laidotuves. Taip pat visiems 
giminėms, artimiesiems, dra 
ilgams, kaimynams ir pažįsta 
miems, lankiusiems ligonį, da 
lyvavusiems laidotuvėse, už
prašiusiems šv. mišias, atsiun 
tusiems gėlių, pareiškusiems 
užuojautas ir paguodusiems 
bei visokeriopai padėjusioms 
šiame man skausmingame at- 
vėjuje: P. Budreikams, L. D. 
Trudell, Jon. Rimkams, Juoz. 
Rimkams, Alg. Rimkams, Sr. 
&Jr.G. Bortha’ms, S. Bernot, 
M. S. Danėnams, R. Stephan* 
arns, A. V. Pliekiams, P. Ma 
žyliams, A. Ki.bertams, J. 
Laučiams, M. A. Kieraszewi- 
cz, S. J. Paketurams, V. Ig- 
naičiams, EI. A. Jasinskams,
J. Jasinskienei, P. Paškaus- 
kui, J. Gudavičiui, T. E. Stat 
kevičiams, V. Anrulioniams, 
P. Skujams, W. Kauzinams,
A. T. Kojelavičiams, V. Ma 
kuzams, M. Ciparienei, W. 
Nacevičienei, b. V a.cekaus- 
kaitei, Iškauskams, Ožalams,
K. V. Kalendrams, V. R. Ka 
lendram, O. Glozer, D. 
White, A. S. J. Kaziliams, A. 
S. Bradis, J. M. Nargėlams,
B. S. Markoniams, A. Gla- 
den, Liet. Bendr. Rodney 
apl. Valdybai ir ypač iš toli 
mų USA vietovių, Montrea- 
lio, Toronto, ir kit. atvyku
sioms ir už pasakytus žo
džius su velioniu atsisveiki
nant p. V. Ignaičiui ir p. K. 
Kalendrai. Mano nuoširdžiau 
šia padėka visiems — vi
siems.

Anelė Danėnienė.

MŪSŲ GRETAS
damas savo didžią tėvynei 
meilę, buvo veiklus šaulys ir 
visuomenininkas iki pa.t nau
jos rusų okupacijos. Pirmąjį 
bolševikmetį iškentęs kanki
namos tėvynės sielvarte, ant 
r kartą užeinant bolševi
kams, 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus ir 1948 m. su savo 
kelionių ir darnaus sugyveni
mo palydove žmonele Anele, 
atvyko Kanadon. Prieš treje
tą metų, kaipo pensininkas iš 
Toronto persikėlė į Rodney, 
Ont. ir čia pasistatęs gražų 
namelį, tikėjosi ramiai pagy
venti iki vėl išauš laisvės ry
tas jo numylėtai, du kart ap
leistai, brangiai tėvynei. De
ja, to džiaugsmo nesulaukęs, 
tėvynės ilgesy, pasiliko ilsė
tis jį priglaudusioje Kanados 
žemėje. Gauisai dalyvaujant 

iš USA, tolimų Kanados vie
tovių ir apylinkės giminių, 
draugų ir pažįstamų rugp. 29 
d', buvo palydėtas į West Lor 
ne — R. K. kapines. A. K.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši 
nos, televizijos aparatai, pia 
ninai, automobiliams paJan 

gos, foto aparatai ir t. t.
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SKAUČIŲ IR TĖVŲ 
DĖMESIUI!

„Širvintos“ skaučių tuntas 
naujus darbo metus pradeda 
tunto sueiga rugsėjo 27 d., 
sekmadieni}, 3 vai. p. p., para 
pi jos salėje. Visoms skau
tėms ir paukštytėms dalyva
vimas būtinas. Maloniai kvie 
čiame tėvus ir visuomenę at
silankyti. Trumpai paminėsi
te Tautos šventę ir praleisi
me valandėlę nuotaikingoje 
laužo programėlėje.

Tėvai, norintieji įregistruo 
ti dukreles į skaučių organi
zaciją, prašomi skambinti D. 
Gutauskienei: JA 9-6982. 
Priimamos mergaitės nuo 7 
m. amžiaus.

Tuntininkė.

DĖL LIETUVIŲ NAMŲ 
IR JAUNIMO CENTRO

Šių metų Nepriklausomos 
Lietuvos laikraštyje Nr. 30- 
31 buvo įdėtas pranešimas, 
pavadintas: Prelatas Dr. J. 
Tadarauskas derybas dėl vie 
ningo veikimo atmetė.

L. N. v-bos delegaciją, iš 
vicep-ko G. Palmer, statybos 
k-jos p-ko S. Rimkaus ir Kul 
tūros reikalų vadovo K. Mik 
šio, kuris yra ir B-nės v-bos 
p-kas, liepos 8 d. turėjo pa
sitarimą su Prel, dr. J. Tada- 
rausku.

Visų pirma kad sujungtų 
Lietuvių namus ir Jaunimo 
Centrą, delegacija toms de
ryboms neturėjo visų šėrinin 
kų įgaliojimo, nes Lietuvių 
namai yra šėrininkai, o Jauni 
mo Centras statomas auko
mis.

Prel. Dr. J. Tadarauskas 
pasakė: aš laikysiuos Jauni
mo Centre organizacijų bend 
rai nustatyto kalendoriaus. 
Aš šėrų pirkti negaliu, bet 
Lietuvių namams duosiu vie 
nkartinę auką. Aš kaip lietu
vis visada bendrausiu su L. 
namais. Prel. Dr. J. Tada
rauskas parodė Jaunimo Cent 
ro planus ir pabrėžė, kad jau 
nimo Centras bus tik jauni
mui, o L. N. bendrai visai vi
suomenei.

Delegaciją maloniai priė
mė ir dar pavaišino.

K. Mikšys.

N L red. šiuo pastebi, kad 
pasisakymai dėl Lietuvių na
mų ir Jaunimo centro šiuo 
baigiami. Klausimas pakanka 
mai išaiškėjo. Vienu ir kitu 
klausimu nusistatymai aiš
kūs. Todėl ateityje prašoma, 
kiek bus reikalo .rašyti arba 
(apie Lietuvių namus, arba 
apie Jaunimo centrą, kurie 
jau, kiek žinoma, jau prade
dami statyti. NL red. leido 
pasisakyti visoms šalims ir 
klausimui nušviesti iš visų 
pusių. Kadangi dabar jau pa 
aiškėjo nusistatymų pastovu
mas, nėra prasmės vesti tuo 
klausimu diskusijas.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių 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

SĖJA.........
■i' Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis, t 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BOREIŠA.

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

fįj Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

MEDŽIOTOJU IR 
ŽUKLAUTOJŲ KLUBAS

Tau yra pagaminti klubo 
ženklai. Klubas steigia mažo 
jo kalibro šaudymo sekciją. 
Mėgėjai registruojasi pas A. 
Šimkevičiu, tel. 383-2169.

Besiartinant medžioklės se 
zonui, numatoma suruošti an 
čių medžioklę. Interesuoti 
kreipiasi pas V. Sasnauską, 
tel. 389-5112.

Klubo ruošiamam meti
niam zuikių baliui (1965 m. 
sausio 23 d.) gauta Knight 
of Columbus salė.

Valdyba.
UŽBAIGUSI AUKŲ VAJŲ 

„ROMUVOS”
STOVYKLAVIETEI 

įrengti, visuomenės informa
cijai nori patiekti šiuos duo
menis. Per beveik dvejus me 
tus, per Hamiltono rėmėjų 
v-bą yra surinkta 1837.25 
dol. ir perduota stovyklavie
tės administracijai. Šiam va
jui talkininkavusiems, kaip au 
kų rinkėjams: p. Sakalienei, 
Stukui, Stonkienei, Pašiliui, 
Paškevičienei, Deksnienei,
Stungevičienei, Stosienei, 
Narkevičiui, Trečiokui, Kauš 
pėdai, Tuamičiui ir Breichma 
nui, V-ba reiškia nuoširdžiau 
šią padėką.

Ypatinga padėka tenka:
D. Stukui už tikrai pasišven
tusį darb=* įvairiems skautų 
reikalams. V. Narkevičiui už 
mašiną stovyklos metu, Alf. 
Silinskui už sunkvežimį me
džiagos pervežimui, bendro
vei „Knight Ribound 1964 
Limited" per D. Stuką paau
kavus didelį kiekį statybai 
medžiagos.

Visiems atėjusiems į pa
galbą stovyklavietės įrengi
mo reikalu v-ba taria nuošir
džiausią lietuvišką ačiū.

Skautams Remti Dr—jos 
Valdyba.

SĄRAŠAS HAMILTONIE- 
ČIŲ, AUKOJUSIŲ SKAU

TŲ STOVYKLOS 
„ROMUVA” ĮRENGIMUI

Prel. dr. J. Tadarauskas— 
550, V. Narkevičius — 50, J. 
Svilas — 30, J. Bajoraitis — 
29, P. Bulkė — 27, po $ 25 
aukojo: S. Bakšys, P. Breich 
manas, L. Gutauskas, A. 
Kaušpėdą, J. Mačiukas, H. 
R. Rimkevičiai, P. Sakalas,
E. Simansonas - Siman, B. 
O. Steponavičiai, D. L. Stu- 
kai, Hamiltono Lietuvių Kre 
dito Koop. „Talka“, A. Tu- 
rnaitis, Urbonavičiai, J. Vili
mas; P. Stosius — 20; po $ 
15 — Deksniai, Dievaitis, 
Dransutavičius, Šukaičiai; 
Leparskai — 12. Po $ 10 au
kojo: S. Bikinas, Z. Bolskis, 
Dirsė, Garkūnas, Inkratas, 
V. Jasinevičius, Jonikas, V. 
Kybartas, E. L. Klevai, D. 
Kochanka, O. Krivickas (Ok 
vile), V. Pašilys, A. Pilipavi 
čius, A. Repčytė, J. Rudaitis, 
B. Z. Stonkai, A. Šimkevi- 
čius, V. Verbickas, A. Vizba 
ras, P. Volungė, N. Zabulio
nis; Stabingis — 9, J. Tely- 
čėnas — 7, P. Armonas — 6. 
Po $ 5 aukojo.: J. Andriukai
tis, E. Antanaitienė, A. Arš- 
tikaitis, Balčiūnai (Sarnia)), 
J. Bartkus, K. Butkevičius,

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 mokėti patys nusistatyti mašinas.

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

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

ir pajėgūs, naudojant planus, išsidėstyti.
Normalus dirbančiųjų socialinis aprūpinimas.

Suinteresuotieji priimami pasikalbėjimams ir 
vakarais nuo 7 v. iki 9 v. vakaro

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

R. Banaitis, Z. Gedminas, J. 
Giedraitis, R. Giedraitis, A. 
Gureckas, J. Januškevičius, 
M. Juodis, Jurgutis, E. Ker
šienė, P. Klimaitienė, E. Kro 
nienė, J. Kšivickis, G. Meliu- 
kas, L. K. Meškauskai, L. 
Meškauskas, G. Martišius, 
K. Mikšys, D. Morton, A. 
Muliolis, N. Vg. Navickai, Z. 
Laugalys, A. Laugalys, M. 
Lazdutis, E. Lengnikas, B. 
Pareištienė, J. Pašktvičius, 
A. Repčys, F. Rimkus, V. 
Sasnauskas, P. Savickas, J. 
Stanaitis, K. Stanaitis, J. Ta 
moliūnas, A. Tėvelis, J. Tre
čiokas, M. Trumpickas, Ig. 
Varnas, Pr. Vizbaras, A. 
Verbickas, R. Zubrickas, K. 
Žilvytis, A. Šilinskas;

Po 4 dolerius Burdinavi- 
čius, P. Kalvaitis; po — 3 K. 
Bungarda, V. Domeika, J. 
Gimžauskas, Ir. Juodgalvie- 
nė, A. Maksimavičius, E. Na
vickienė, A. Obcarskis, Z. 
Pulinauskas; po $2 aukojo: 
VI. Bagdonas, J. Baranaus
kas, K. Baronas, J. Banevi
čius, A. Barkauskas, V. Ber
notas, Beniušis, Biekša, J. 
Budilriinkas, čElurdinavičienėl, 
K. Butkus, K. Geležinis, Gim 
žauskas, P. Girnius, B. Gra
jauskas, A. Gurgždys, J. Ja- 
simienė, P. Jankus, B. Juode 
lė, J. Juraitis, A. Jusys, J. Ka 
rėčkas, J. Karaliūnas, J. Ke- 
ženaitis, J. Kažemėkas, J. Kli 
pas, V. Kybartas, P. Kovelis, 
J. Krištolaitis, E. Kudaba, 
Kuras, P. Labuckas, P. La- 
tauskas, P. Lesevičius, J. 
Liaugminas, P. Lukošius, M. 
Misevičius, V. Miškinis, Nor 
kus, Pakalniškienė, Petriū- 
nas, St. Pilipavičius, Pike, P. 
Pleinys, Povilauskas, S. Orvi 
dienė, J. Raguckas, S. Rau- 
pėnas, Reikenis, P. Ročys, 
St. Rukšėnas, S. Senkus, J. 
Simaitis, G. Skripkutė, J. Sta 
sius, A. Stosius, O. Stonkie
nė, A. Stasevičius, J. Steib- 
lys, J. Stungevičius, Šimaitis, 
P. Siūlys, M. Šniolys, J. Ulbi 
nas, V. Ulbinas, dr. O. Valai 
tienė, K. Vinenskis, P. Vaitie 
kūnas, P. Vaitonis, L. Verbic 
kaitė, J. Tirkšlevičius, P. Za
karauskas, P. Zubas, M. K. 
Kvedaras, V. Kežinaitis;

Po $ 1.50 — P. Juškevi
čius, Rakauskas; po $1 B. Ba 
beckas, V. Bagdonas, P.Babi 
nas, J. Bubnys, Dalius, Dau
gėla, Giedrimas, V. Girkietis, 
S. Karalėnas, J. Karaliūnas, 
V. Kazlauskas, P. Kanopa, 
A. Matulienė J. Mikalauskas, 
V. Mikuckas, M. Misevičius,

Murauskas, O. Laugalienė, 
A. Lukas, K. Lukoševičius,
F. Pajarskas, L. Pliūra, Ro- 
meikaitis, K. Rulys, Slavins
kas, Stasevičius, M. Stonkie
nė, A. Šilgalis, R. Tvirlis, V. 
Vaitkevičius, K. Zadliauskas, 
A. Žadei'kis, J. Žvirblis; ir Ka 
Žukauskas — 0,80 et.

JURAIČIŲ FOTO 
STUDIJA STELLA

- Reportažas iš Hamiltono
Sumanius foto nuotraukoje 

sulaikyti skubantį laiką, ma
šinai pamažu riedant karštos 
saulės įkaitintu esfaltu, prie 
105 Cannon St. E., pasiro
džiusios reklaminės fotografi 
jos, tarsi patvirtina atsiradu
sios idėjos greitą realizavimą. 
Daugiau nieko ir nebereikia 
tik sulaikyti autovežimį, pa
taisyti kaklaraištį ir susišu
kuoti žilstančius plaukus.

Įžengus į foto, studiją pasi 
tinka atogrąžų atmosfera ir 
simpatinga p. V. Jūraitienė. 
Tarp visos palangės pakraš
čių išsiplėtusių palmių, be
veik visame priėmimo kamba 
ryje išsišakojusiu figusų, ma 
tyti daug nuotraukų. Vienos 
iš jų paprastos, kitos spalvo
tos. Vienos vaizduoja puoš 
nių šukuosenų damas, kitos 
naujam gyvenimui išsidabi
nusias poras, o trečios — pa 
prastus, per gyvenimą žings 
niuojančius ir nuotraukoje su 
maniusius „įsiamžinti“ pilie
čius. Šalia durų kabo Hamil
tono jaunųjų choristų nuo
trauka, aukščiau nuo sienos 
žvelgia dainininikės
Šukytės portretas, tas pats, 
kuris buvo 1964 m. Balan
džio mėn. „Liet. Dienų“ vir
šelyje. Iš tamsių rėmų netikė 
tai išsiskiria pažįstama toron 
tiškio, J. Matulionio švnse- 
na, o ant rašomojo stalo sto
vi kilmingai nusiteikusio pa
rapijos šeimininko, klebono 
Tadarau.sko nuotrauka.

Simpatingoji Jūraitienė, pa 
ti kaip ir tų puošniųjų ponių, 
iš rėmų nužengusi nuotrau
ka, šypsosi ir aiškina, kad 
pats fotografijos meistras A. 
Jūraitis, yra trumpam išvy
kęs. Bet dėl to nesą ko nusi 
minti, nes ji pati esanti nie
kuo neblogesnė asistentė.

Persikėlus į erdvią studi
ją, tuoj pat visą patalpą už
lieja akinančios šviesos, o 
profesiniu tikslumu spragsė
damas aparatas įamžina vie
ną po kitos įvairias pozas ir 
sustojusio laiko nusiteikimus.

S. Pranckūnas.

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. SESTASIS 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. DYKADUONIO PASAKOJIMAI.........................  1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS. ....................  5.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS.................................................. 1.50
J. Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas.................................... 2.50
M, 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
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ................................................. 0.75
VARPAS 1963 METŲ ............................................................................. 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA ................... 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI. ................................................. 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS............ 3.00
-IETUVOS ŽEMĖLAPIS ............................................  3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.................................  1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU...................................  1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.......................... 1.50
A. Rodžius. 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
Z, Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................ 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS........................ 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU. ........................   1.00
I. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..................................................... .' 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID...................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................. 5 nn
A. Giedrius. MURKLYS........................................................................ 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA. ................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS............................................................ 1.50
St. Zobarskas. PER SALTI IR VĖJĄ.................................................. 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS............................................................... 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS. ................... 3.90
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS............................   3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................................................. 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO................... ;.................. 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.........................................   2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLE............................... .........................  ... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE.............................................................. 1.30
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS.....................   2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ.............................................. 1.00
5v. 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........................................................... 4.30
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS....................................   5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai....................................................... 10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS.......................................... 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMES................................................... 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
H' —j.----- ,.u».8aa.W;w... ■■ I.

Spaudo# apžia Iga
GIRNAKALIO NERVAI NEIŠLAIKĖ...

Kažkas rašė, esą Girnaka
lis, nors ir važiuojąs sovieti
nėmis vėžėmis, bet vis dėlto 
pakankamai kultūringas, sai
kingas ir net amerikoniškai 
džentelmeniškas. Bet pasiro
dė, kad toks teigimas, kaip ir 
reikėjo vaizduotis, yra per
dėtas. Girnakalis galėjo išsi
laikyti „pusiausvyroje“ kol 
jo niekas iš esmės, kaip tikro 
jo „Girnakalio* , nenalietė. O 
kai buvo pastatytas taškas 
ant i, tuojau Girnakalis palei 
do į darbą visus savo kietuo 
sius girnakalybos instrumen
tus ir savo „rimtuose“ ir „sai 
kinguose” svarstymuose nesu 
laikė pykčio. O sena tiesa sa
ko : pyksti, reiškia tu — ne
teisus. . .

Neteisius! Šito ir užtenka. 
Ir skolinimasis autoriteto iš 
„Draugo“ čia nieko nepadės. 
Tegul ir įdomu, kad Girna
kalis griebėsi „Draugo“ glo
bos, bet jeigu Girnakalis ner
vų neišlaikė, tai ne gi be prie 
žasties tas atsitiko.. .
GIRNAKALIŠKAS VERŽI

MASIS Į ATVIRAS 
DURIS

Sovietininkai, a la Girna
kalis, vis tebemala savo įsiti
kinimus apie būtinumą emi
gracijos ryšių su visa tauta. 
Toks nuolatinis malimas Šio 

neva klausimo yra priemonė 
girnakalams pridengti savo 
slaptuosius tikslus — klaidin 
ti visuomenę ir pateisinti sa
vo užmačias.

Juk niekam nėra nei klau
simo, kad lietuvių ryšiai su 
lietuviais, visais, ne tiktai Lie 
tuvoje, bet ir kitur gyvenan
čiais, yra reikalir~T ir, kiek 
jie įmanomi, jie ir yra.

Tas pats ir su kultūriniais 
ryšiais. Ir kultūriniai ryšiai, 
kiek įmanomi, jie ir yra. Tik
tai Lietuvos okupantas yra 
tuos ryšius suvedęs iki nulio, 
nes jų neleidžia. Okupantui 
lietuvių kultūriniai ryšiai ne
pageidaujami, todėl ir nelei
džiami. Ko čia tat girnakaliai 
veržiasi į atviras duris?
Bet visai kas kita yra „mielas“ 
„Vienybės” redakt. ir leidėjos 
kalbėjimasis su Lietuvos oku 
pantu ir prelatais. Taigi nesu 
gretinami dalykai, kurie tik
tai girnakaliams atrodo tapa
tūs. Jeigu „Vienybės” toks 
pat „mielumas” lietuviams 
prelatams ir Lietuvos okupan 
tui, tai apie šita juk ir eina 
kalba. Negalima įsivaizduoti, 
jog . Girnakalis toks naivus, 
kad to nesuprastų ir nesupras 
tų savo redaktorės ir leidė
jos.
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ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS
mokslo metus pradeda šį šeš 
tadienį, rugs. 26 d. 8.45 vai. 
praeitų metų1 patalpose: Ver- 
dųno St. Paul mokykla, 5525 
Angers Str., Rosmonto —St. 
Bibiane mokykla, 3125 Dan- 
durand Str. (įėjimas iš 8 
Avė).

Registracija — mokyklų 
patalpose rugs. 26 d. 8.30 va 
landą. Pradedantieji moki- 
niai registruojami 5 metų am 
žiaus. Vyresnieji, kurie ne
lankė šeštad. mokyklų, arba 
buvo nutraukę mokslą, įeis į 
atatinkamą skyrių pagal jų 
amžių ir žinojimą.

Išleidžiant mokinius į mo
kyklą, prašome tėvus sudėti 
jiems reikalingas mokyklines 
priemones: knygas, sąsiuvi
nius, po mažą sąsiuvinuką, 
pieštukus ir tt.

Sekmadienį, rugsėjo 27 d. 
10 vai. bus mokinių pamal
dos savose bažnyčiose.

Mokiniai renkasi 9.30 vai. 
į parapijų sales uniformuoti, 
mergaitės su beretėmis, iš 
kur organizuotai dalyvausi
me pamaldose.

Mokyklų Vedėjos.
LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ 

DĖMESIUI
ŠĮ šeštadienį, rugsėjo 26 

dieną mokslo metus pradeda 
Aukštesnieji Lituanistiniai 
kursai, 8.45 vai. ryto toje pa 
čioje mokykloje: Des March 
aise ir Laurendo gatvių kam
pe, netoli nuo AV parapijos 
bažnyčios. Kursai laukia vi
sų, Kursų nebaigusių moki
nių, kurie pernai lankė Kur
sus ir visų pavasarį baigusių 
jų pradžios šeštadienines mo 
kyklas. Taip gi kviečiami į 
Kursus visi, kas dėl kai ku
rių priežasčių negalėjo baig
ti šeštadieninių mokyklų ir 
visi, kas visai nelankė šešta
dieninių mokyklų, bet nori 
papildyti savo Lituanistines 
žinias. Kas dėl ko nors abe
joja, prašomi ateiti j Kursų 
atidarymą, kur galima bus iš 
siaiškinti bet kuriuos klausi
mus. Labai būtų malonu, jei 
gu į Kursus ateitų daugiau 
lietuviškojo jaunimo, nes Kur 
sai yra pasiryžę rasti būdų vi 
sus pageidavimus patenkinti.

Į Kursų atidarymą kvie
čiami atsilankyti visi Kursų 
mokytojai, kad galima būtų 
pasitarti Kursus liečiančiais 
klausimais.

ILGAMETIS MOKYKLŲ 
KOMISIJOS

atstovas šiems reikalams R. 
Gauthier už 3 savaičių bus 
pakeistas kitu. Jis nuo pat li
tuanistinių mokyklų pradžios 
Montrealyje rūpinosi mūsų 
reikalais ir daug Montrealio 
lietuviams padėjo. Lietuvių 
pareiga šiam nuoširdžiam as 
meniui turėtų atatinkamu bū 
du išreikšti savo padėką. Jei 
gu šiandien mes turime lietu 
viškai susipratusio jaunimo, 
tai Mokyklų Komisijos pagal 
ba mes galėjome tai atsiekti. 
Būtų buvę daug sunkiau, jei 
mums patiems būtų reikėję 
mokėti ir už mokytojus ir už 
patalpas.

DR. J. ŠEMOGAS 
3441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir „ . _ „ 
, .. . 2—4;7—9p.m.ketvirtadieni 
antradienį ir. . 2—4 p. m.penktadieni

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

Namu tel.: MU 1-2051

Dr’ E. ANDRUKAIT1S 
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 ko:i 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

MADŲ PARODA
L. K. M. Dr-jos ruošiama 

madų paroda įvyks šio mene 
šio 23 d., trečiadienį 7.30 v. 
vak. parapijos salėje. Visos 
moterys kviečiamos dalyvau
ti. Ateikit ir atsiveskit savo 
drauges. Kviečiami ir vyrai.

PO ILGŲ ATOSTOGŲ 
šį sekmadienį, rugsėjo 27 d. 
kviečiami susirinkti SLA na 
riai ir susimokėti nario mo
kesčius organizacijos finansų 
sekretoriui Mykolui Juodvir- 
šiui Aušros Vartų salėje po 
11 vai. pamaldų.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Senoji Montrealio lietuvių 
karta vyrauja šių metų „Li
to” operacijose. Iš 129 nau
jai Įstojusių „Lito“ naujų na 
rių net 68 yra senieji lietu
viai. Iš bendros šiais metais 
išduotų morgičių $300,200 su 
mos, senosios kartos lietu
viams tenka $ 163,000 arba 
55%.

Didžiausia vienos asmens 
šiame mėnesyje jdėta suma 
yra $ 31,500.

Norintieji į „Litą“ 
ateinančių šešių mėnesių lai
kotarpyje perkelti savo mor- 
gičius iš kitų' bankų arba gau 
ti naujus, prašomi reo-istruo- 
tis iš anksto. Tatai labai pa
lengvina „Lito“ operacijų pla 
navimą ir užtikrina nariams 
jų užsakymų išpildymą.

Nieko nepirk skolon, 
nes mokėsi mažiausiai dvigu
bas palūkanas, kaip kad mo
kėtume! už asmeninę paskolą 
„Lite“. Pr. R.
• Mirė: Vincas Rimavičius 
66 m. amž., nebuvęs sveikas 
nuo to laiko kai buvo sužeis
tas kovojant su bermontinin
kais, ir klubietis Jonas Šim
kus 85 metų amžiaus. Palai
doti per Šv. Kazimiero para
piją.

DR. V. GIRIONIENĖ
' 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

N O T A R A S
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., 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

Keating Ford Sales Limited
KEATING FORD SALES LIMITED 

Nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti priėmime 
parodant

NAUJUS 1965 METŲ MAŠINŲ IR SUNKVEŽIMIŲ

MODELIUS,

trečiadienį, rugsėjo 23, 1964, nuo 5.30 iki 10.30 v. vak.

4475 Bannantyne Ave., Verdun, Que.

L. Gureckas. DO 6-2548.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Nauji mokslo metai 
prasideda šio mėn. 26 d., 9 
vai. ryto įprastose patalpose, 
tiek Lituanistinių Kursų, 
tiek A. V. Pradž.ois Mokyk
los, tiek Rosemonto mokyk
los. Mokinių pamaldos prade 
dant mokslo metus A. V. pa
rapijos mokiniams bus rugsė 
jo mėn. 27 d., sekmadienį 10 
vai. mūsų bažnyčioje. Ragina 
me tėvus pasinaudoti mūsų 
didele privilegija, nes mes 
atskiro mokesčio už mokyk
las nemokame. Tegul mūsų 
vaikai mokosi lietuvių kalbos 
ir tradicijų, kad santykiai vė 
liau tarp tėvų ir vaikų būtų 
glaudūs.
• Barzdenis Petras sirgo, gy 
dėsi ligoninėje. Dabar jau 
sveiksta. Linkėjimai greičiau 
pasveikti.
0 Garbukas Tercizijus, pran 
ciškonas, ilgesnį laiką gyve
nęs Montrealyje ir studija
vęs prancūzų kalbą, persikė
lė gyventi ir dirbti į Torontą, 
kur jis yra paksirtas Prisikė
limo parapijom
® Kun. Vilkaitis, prieš ke
lius metus buvęs Šv. Kazimie 
ro parapijoje, o dabai- P'vve- 
nąs Čikagoje, kurį laiką vie
šėjo pas brolio- našlę, p. Vil- 
kaitienę, Montrealyje ir rūpi
nosi jos senatvės reikalais.
© Lukošius Kazimieras, la
bai sunkiai sužeistas darbo
vietėje, sveiksta sveikstančių 
jų ligoninėje 5995, 11 Avė, 
Rosm.
© Pp. A. Latvaičiai buvo iš
vykę į Torontą, Juozo Aksti
no laidotuves.
• Benius Juozas paskirtas mo 
kytoju į Rosemair High scho 
oi, St. Rose.

PARDUODAMAS
1962 metų Chrysler automo
bilis, labai gerame stovyje.

Teirautis telefonu:
DO 6-6290, arba DO 6-0754.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.
■.zzaZ-'.'' ■■■/> '■

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

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gi «r /a
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/į/ L > |l
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 šėrus — 4,5%. Už asmenines paskolas imama 

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — an trad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Klebonas F. Jucevičius, 
po 5 dienų rekolekcijų, sugrį 
žo prie, tiesioginio parapijos 
darbo.

— Montrealį aplankė Prof. 
A. Liuima iš Romos.

— Juozas Paznokaitis, pa
rapijos zakrastijonas, buvo iš 
vykęs atostogų į šiaurę.

— Nuo 20 rugsėjo sek
madienio, po 10 vai. šv. mi
šias pradės giedoti jaunimo 
choras, kuriam vadovauja E. 
Navikėnienė.

— Nuo 26 rugsėjo, Rose- 
mounto Šeštadieninė mokyk
la pradės mokslo metus. Ten 
bus ruošiamasi ir pirmai ko
munijai. Visi tėvai prašomi 
leisti savo vaikus į šią lietu
višką šeštadieninę mokyklą.

— Vėlinių vakarą, lapkri
čio 2 d., 8 vai. bus aukojamos 
gedulingos šv. mišios už vi
sus mirusius lietuvius. Para
pijos choras giedos naujai iš
moktas requiem mišias.

— Šv. Kazimiero parapijos 
parengimų dienos 1964 — 
1965 metais: Grybų vakarie
nė, spalio 3 d. Šv. Elzbietos 
dr-jos vakarienė, spalio 31 d. 
Bazaras, lapkričio 6, 7 ir 8 d. 
Naujų metų sutikimas, gruo
džio 31 d. Šv. Onos dr-jos 
vakarienė, sausio 23 d. Kazi- 
mierinių vakarienė, vasario 
27 d. Margučių vakarienė ba 
landžio 24 d. Parapijos pikni 
kas, birželio 20 d.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

ALLIANCF
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

AKADEMIKŲ DR-JOS SUSIRINKIMAS
šaukiamas šį šeštadienį, rugs, 
sėjo 26 d. 7.30 vai. vakaro 
Prisikėlimo muzikos sa.ėje. 
Prisikėlimo muzikos salėje, 
niai mokslo perspektyvoje 
skaitys prof. dr. Pikūnas iš 
Detroito. Bus ir valdybos ro 
sėdis aptarti veiklos progra
mai.
© Į šeštadieninę mokyklą įsi 
rašė 50 naujų mokinių. Svei
kiname mokinius ir tėvelius, 
kurie rūpinasi lietuviškuoju 
vaikų švietimu.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS CHORAS 

aną sekmadienį pradėjo jau 
poatostoginį sezoną. Bažny
čioje gražiai pagiedojęs, išvy 
ko į K. Luko kalakutų far: 
mą, kur ne tiktai gavo pietus, 
bet ir turėjo pikniką, kuria
me dalyvavo ir naujasis para
pijos vikaras kun. Gaudzė. Iš 
lydėdamas namo choristus, 
K. Lukas kiekvienam paauko 
jo po kalakutą ir choro vaka
rienei - koncertui paskyrė 
200 svarų kalakutienos. Cno- 
ro pirm. p. Ambrazas nuošir 
džiai padėkojo choro rėmėjui, 
K. Lukui už šiltą priėmimą ir 
paramą.

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

Automobiliųv 
nelaimės atveju 

patartina:
1. Nelaimei atsitikus neprisipažinti kaltu vietoje, 

neaiškinti įvairių detalių.
2. Užsirašyti liudininkų pavardes.
3. Prieš einant skambinti policijai užsirašyti 

bent kitos mašinos leidimo numerį.
4. Jei turi su savimi foto kamerą, padaryk nuotrauką.
5. Nejudinti mašinos iš vietos ir neleisti, kad kita 

mašina pajudėtų iš vietos iki kol policija atvažiuos.
6. Užsirašyti sužeistų žmonių pavardes, kitos maši

nos savininko pavardę, j<y adresą, vietą kur ne
laimė atsitiko ir laiką.
Taip pat apibūdinti sužalojimą.

7. Pridavus davinius policijai, nenuvažiuoti iki tol, 
kol matysit, kaip policija padarė nelaimės planą.

8. Pranešti apie nelaimę Jūsų agentui ar Jūsų 
kompanijai.

9. Iki nepranešta Jūsų agentui ar kompanijai neda
ryti jokių parodymų kitos mašinos draudimo 
kompanijai ar jų „adjuster“.

10. Nepasirašyti jokių parodymų kitos mašinos drau
dimo kompanijos „adjuster’iams“, nebent būtų 
gautas Jūsų draudimo kompanijos ar agento 

sutikimas.

Adomonis Insurance Agency 
Inc.

Tel: 722-2472 A
ATSTOVAUJA:

ROYAL LONDON LANCASHIRE DRAUDIMO 
BENDROVES

TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

© Mažlietuvės Elzės Janku
tės 70-sis gimtadienis buvo 
pagerbtas staigmena, kurioje 
sukaktuvininkė rado arti 200 
asmenų. Solnizantę plačiai 
ap.būdino Dr. M. Anysas ir 
kons. J. Žmuidzinas.
© Varpo choro plokštelė bu 
vo išklausyta Lietuvių namų 
salėje. Sveikino Varpą J. 
Matulionis, visi kun. klebo
nai ir KLB apyl. pirmininkas 
iž. Čuplinskas.

PRANEŠU
gerb. Klijentų žiniai, kad žie 
mos sezonui gauta daug, lab- 
jausiąi Lietuvoje pageidauja
mų naujų medžiagų siuntimą 
ms. Maistas siunčiamas tie
siog iš Anglijos arba pagal 
sutartį su Vneshposyltorg iš 
sandėlių, esančių Sovietų Są
jungoje.

Be to galite pasiųsti be 
muito: automobilius, televizi
jos aparatus, motociklus, dvi
račius, šaldytuvus ir t. t.

Malonu man pranešti, kad 
siunčiu ir Jūsų pačiu sudary
tus siuntinius.

Dėl visų informacijų kreip 
t is: Janna Adomonienė

RI 4-6940.

treating Ford bales L.td. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529


	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1964-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

