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ŠVIESIOS LAIMĖS NAUJOJO GYVENIMO KELYJE 
MIELIEMS JAUNAVEDŽIAMS

MARYTEI SINIŪTEI
ir

RIMUI JURKUI
NUOŠIRDŽIAUSIAI LINKI

A. V. S. K. TAURAS.

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Politin i u ivvkiu savaitė c t J c

CHRUŠČIOVAS PER JĖGĄ VERŽIASI J AMERIKĄ
Konstatuojamas pasaulinis diktatorių solidarumas.

Nors Vakarų valstybės alsi 
sakė dalyvauti naujoje ,,viršų 
nių“ konferencijoje, Chruščio 

vis dėlto atvažiuoja į New 
'-/ką. Jis naudojasi tuo faktu, 

kad Jungtinių Tautu Orgariza 
cijos vieta yra tarptautinė ir to 
del nekviečiamas gali atvykti. 
Be to, jis suvarė Į savo gaują 
dar ir satelitus, todėl laivu „Eai 
tika“ atplaukia ir satelitų ma 
rionetinės ,,viršūnės*'. Chruščio 
vo palydos dvarą sudaro arti 
150 ašmenių kurių tarpe abiejų 
oficiozų— l'iavdos ir Izvestijų 
— redaktoriai.

NEW YORKAS LAUKIA 
SOVIETŲ DIKTATORIAUS 
nors jam jo atvykimas sudaro 
nemažų rūpesčių. Chruščiovo 
apsaugai reiks daug policijos ir 
'•ariuomenės. JAV valdžia pa 
ziškė, kad kadangi Chruščio 

vas atvyksta nekviestas, tai jo 
judėjimas New Yorke bus apri 
botas. Kaip tas ribotumas bus 
vykdomas, nesakoma. Greičiau 
šia, Chruščiovas nadarys viso 
kių nuolaidų ir, pasiėmęs kiau 
lės akis, bandys būtinai su jo iš 
koneiveiktu Eisenhoweriu susi 
tikti.

Neabejotina, kad
PAVERGTOSIOS TAUTOS 

BANDYS PIKETUOTI, 
bet greičiausia pikietin-nkai ne 
bus prileisti arčiau prie Chiuš 
čiovo. Kaip ii anąkart pikieti 
ninkai buvo parodyti tiktai te 
levizijoje, bet prie Chruščiovo 
nebuvo prileisti. Šį kartą pikie 
tas turėtų daug didesnę prasmę 
ir padarytų daug didesni įspu 
dį, nes gi jį pamatytų ne tiktai 
Chruščiovas, bet ir marioneti 
nės „viršūnės“.

Chruščiovo pasimatymo su 
Eisenhoweriu klausimas, kaip 
atrodo, yra labai aktualus. Tuo 
reikalu

CHRUŠČIOVAS ILGAI 
TARĖSI SU JAV 

AMBASADORIUM
Thompsonu, kuri Chruščiovas 
prisispyręs įtikinėjo, kad JAV 
turi jį atsiprašyti už lėktuvą 
U-2. Chruščiovas ir girdėti ne 
norėjo, kai Thompsonas jam sa 
ke, kad ir sovietai šnipinėja, ir 
'augiau šnipinėja, negu JAV. 
Jhruščiovas teigė, kad jis da 
bar pasiryžęs šaudyti JAV lėk 
tuvus virš Juodųjų jūrų.

Bet Chruščiovas dar tiktai 
plaukia laivu „Baltika“. Jo tiks 
■ as — dar daugiau drumsti tarp 
taukinius santykius, dar stip 
riau kurstyti šaltąjį karą. Jis 
Amerikos kontinente susirūpi 
nęs sukelti daug dulkių.

Tačiau manoma, kad susi 
rinks ir „subsatelitinių“ viršū 
nių, nes į JTO atvyks Arabijos 
diktatorius Nasser, turbūt ir In 
dnnezijos diktatorius Sukamo, 
gal ir Kubos diktatorius Castro. 
Bendrai
KONSTATUOJAMAS TARP 

TAUTINIS DIKTATORIŲ 
SOLIDARUMAS.

Jau koks bjaurus buvo Domini 
kos diktatorius Truijlo, nes ei 
gėsi atvirai galvažudiškai (kė 
sinosi nužudyti Venecuelos pre 
zidentą), bet kai Amerikos valu 
tybės jį pasmerkė, Chruščiovas 
tuojau užprotestavo ir Truijlo 
bylą pareikalavo persvarstyti 
Saugumo taryboje. Nenuosta 
bu, nes visi diktatoriai, pasiro 
do, jungiasi į būrį ir bendromis 
jėgomis save gina. Chruščiovas 
gina Truijlo, gina Castro, gina 
Sukamo, jau bando megzti ry 
sius su Turkijos diktatorium. 
Mat, „varnas varnui akies ne 

kerta“... Viso pasaulio diktato 
riai vienykitės!...
AFRIKOJE VYKSTA KRU 
VINA TARPUSAVĖ KOVA 
Kasavubu pašalino Lumumba, 

o Lumumba Kasavubu.
Tarpusavė Kongo kova, pa 

laikoma Maskvos diktatūros, te 
bevyksta. Kadangi Lumumba 
yra Maskvos išauklėtas ir atsi 
davęs jos direktyvom.,, kurių 
tikslas Afrikoje sukurti tarpusa 
ves kovas ir jomis pasinaudoti 
savo imperializmo tikslams, tai 
Kongo prezidentas Kasavubu. 
bandydamas užkirsti tiems sic 
kiams kelią ir norėdamas už 
baigti kovas, per radiją pasakė 
kalbą ir pareiškė, kad jis
LUMUMBA PASALINA Ls 
PIRMININKO PAREIGŲ.

Bet Lumumba, iš anksto apsi 
rūpinęs kareivių apsauga, atsa 
ke, kad jis esąs „tautos išrins. 
tas“ ir „imperialistų užma 
čioms“ nepasiduosiąs. Jis Ka 
savugu šalinąs iš prezidento pa 
reigų...

Bet, pasiiodė, kad ši kova nė 
ra taip paprasta ir taip lengva, 
kaip vienas ir kitas vaizdavusi. 
Ir kova tebesitęsia. Ligšiol dai 
nėra paaiškėję kas yra arba kas 
bus laimėtojas.

Tuo tarpu Lgirnumbos pasine 
ii Maskvos lėktuvais ir Maskvos 
ginklais aprūpinti kariai.

JAU KARIAUJA KASAY 
PROVINCIJOJE

Yra daug užmuštų. JTO gen. 
sekretorius Dag sunkioje pade 
tyje. Sušaukta JTO Saugumo 
taryba, bet ir čia nerandama 
aiškesnės išeities, nes Rusijos 
diktatūra veikia prie šiitgai tam. 
ką nutaria Saugumo taryba.

Atrodo, kad Jungtinės Tau 
tos gyvena sunkią krizę. Jeigu 
JTO nesiryš, neišmes Rusijos 
diktatūros iš JT organizacijos, 
ir nepasiims iniciatyvos nors ir 
tokios, kokia buvo Korėjos ka 
ro metu, tai JT O-jos suirimas 
gresia, o karas Afrikoje ga 
lės išsiplėsti dar plačiau ir, kas 
žino, kas gali garantuoti, kad 
jis neišsiplės Į trečią pasaulini 
karą?

KITOS NAUJIENOS
— Romos olimpiadoje pasku 

tinėmis žiniomis rusai su ju pa 
vergtomis tautomis laimėjo 43 
aukso medalius, Amerika 3d, 
Italija 13 ir Vokietija 11.

— Laose vėl prasidėjo levo 
liucija, nors ji jau buvo kaip ir 
oaigta.

— JAV sekr. Herteris apkal 
tino Rusiją, kad ji ardo Jungti 
nes Tautas.

— Amerikos darbo unijų va 
das Meany ragina darbininkus 
balsuoti už Kennedy.

— Chruščiovo laivas Baltika, 
pervardytas iš Molotov, sustos 
prie pat JT namų. Greičiausia 
jis laive su visais palydovais ir 
gyvens, kol bus New Yorke.

— Nkrumah Ganoje panai 
kino partijas ir įvedė diktatūrą.

— JAV grupė studentų, .u 
ristų, Vilniaus Gedimino aikšte 
je, prie Katedros, suruošė kon 
certą, kuris vilniečiams labai pa 
tikęs.

— Lenkijos valdžiai atėmus 
keliems šimtams kunigų dėstyti 
tikybą mokykose, prasidėjo ko 
va. Vietoje tikybos lenkų k< 
rnunistai įveda tikybų istorijos 
dėstymą.

— Mirė ryt. Vokietijos kom 
prezidentas Pick.

— Kanada užsieniuose yra 
užsakiusi laivų už 13 mil. dol,, 
nes esą užsienių laivų statyklos 
žymiai pigiau laivus stato.

Naujienos iš pasaulio ^ostinės
STUDENTAI STIPRINASI

Prieš prasidendant naujiems 
mokslo metams visi studentai 
stovyklauja ir stiprina lietuvis 
kąją dvasią. Stovyklauja sania 
riečiai. studentai skautai ir ki 
ii, New Yorko pašonėje. Tai ge 
ra proga jaunimui po visą pla 
čiąją Ameriką išsiblaškiusiam 
suvažiuoti, susipažinti, lietu 
viams reikalus aptarti ir porų 
pasijieškoti.

CHRUŠČIOVO ATVYKI 
MAS IR JO SUTIKIMAS
Rugsėjo 20 d. New Yorke 

prasidės Jungtinių Tautų sesi 
ja. Į ją atvyksta ir Chruščio 
vas. Kaip tradicija, tą pačią 
dieną prasidės ir Pavergtų Eu 
ropos tautų seimo (PET) se 
sija. Ryšium su Chruščiovo at 
vykimu iškilo pavergtųjų tau
tų atstovams naujų preblemų, ie.
kaip turėtų būii sutiktas paverg Pirmajame PET seimo posė 
tojo pasaulio vyriausioji galva, dyje bus renkamas prezidiumas 
Paprastai jis New Yorke būna ir sutariamos pastoviosios komi 
aptvertas keliomis „geležinė sijos. Kor.

KAS NAUJA KANADOJE
KVEBEKAS ĮSIJUNGĖ I DIDŽIOJO KANADOS 

KELIO STATYBĄ
Vienintelė Kanados provin 

cija. kuii nedalyvavo didžiojo 
transkanadinio mašinoms ke 
lio, kuris jungtų Atlanto van 
denyną su Ramiuoju vandeny 
nu. buvo Kvebeko provincija, 
visą laiką ėjusi seperatizrno ke 
liais. Bet d;<’ ar. Kvebeko vai 
džią perėmus liberalų partijai. 
Kvebekas vis daugiau ir pla 
čiau įsijungia i visos Kanados 
gyvenimą. Šiomis dienomis Kve 
beko premjeras Lesage oficia 
liai pranešė, kad jau pasirašyta 
sutartis su Federaline valdžia, 
su kuria jau įtart. i 
kas įsijungia į didžiojo transka 
nadinio kelio — high way — 
statybą. Šis kelias jungs Hali 
faxą rytuose, prie Atlanto, su 
Vancouveriu, esančiu vakaiuo 
se. prie Ramiojo vandenyno. 
Kelio ilgis bus arti 5,000 my 
lių arba arti 8,000 km. Kelias 
bus dviejų ruožų, tarp kurių 
bus žalia juosta ir kiekvienas 
ruožas turės po du kelius. Šio 
kelio statyba suteiks darbo dau

MONTREAI.I S
VYR. SESELĖS 

FELICIJOS IŠLEISTUVĖS
SMNP seselių rėmėjų ir glo 

bėjų būrelis, pirmininkaujamas
I. Lukoševičienės, AV salėje
suruošė gražias sės. Felicijos iš 
leistuves, kuriose dalyvavo arti 
pusšimčio asmenų. Subuvimą 
'domiai vedė A. ' 't
vykstančioji Montrealyje įkūrė 
vienuolyną, vadovavo jo namų 
statybai, įkūrė vaikų darželį ir 
buvo mokytoja seštadienineje 
mokykloje: ji taipgi buvo lėk 
tore trumpalaikių mokytojų kni
su. kurie Monrealiui išleido pir 
mąją mokytojų laidą. Šiuos dar 
bus įvertindami, kalbėjo Tėvas
J. Aranauskas, KLB Kr. v-bos 
pirm. St. Kęsgaisla, KF įgal. J. 
Rimkevičienė, Dr. V. Giriūnie 
nė nuo ateitininkų, p. Vilčinskie 
nė KLKM d-jos, red. J. Karde 
lis, I. Lukoševičienė Rėmėjų 
vardu. Išvykstančiainaujoms pa 
reigoms, sės. Felicijai linkėta 
sėkmės, giedota ilgiausių metų, 
įteikta adresų ir dovanų, A. Ali 
šauskas dėkojo šeimininkėms, 
labai gražiai partlošusiems vai 
šes ir visiems atsilankiusiems.

OMirė rugsėjo 4 d. ligoninėje 
ilgai sirgęs Mykolas Naucku 
nas. Palaidotas rugs. 7 d. per 
A V bažnyčią. Gili užuojauta 
žmonai ir sunui bei giminėms, gavo

mis“ tvoromis. Paprasti piketai 
le’džiami tik už kelių blokų. 
Rugsėjo 7 d. buvo piketuota® 
Waldorf Astoria viešbutis, kad 
neįsileistų Chruščiovo.

NAUJAJAI PET SESIJAI 
paskiriama nauja delegacija. 
Lietuvos Laisvė** komitetas, 
kaip PET seimo narys koope 
modamas su Vliko pirmininku, 

šių melų delegaciją paskyrė, 
Amerikoje: J. Audėną, K. Bie 
linį, M. Braką. J. Brazaitį, B. 
Nemicką, V. Raslenį, V. Sidzi 
kauską, A. Trimaką, P. Vai 
nauską. V. Vaitiekūną ir J. Va 
laitį; Europoje — V. Banaitį, 
P. Karvelį, J. Lanskoronskį, E. 
Turauską ir J. Vilčinską. Iš vi 

delegacijos
Amerikoje

narių. Iš ku 
ir 5 Europo

so 1 6
rių 11 Pasaulio lietuviu sostinėje

RAŠO EDVARDAS SULA IT I S

NEPRIKLAUSOMOS LIETU VOS BENDRAARBIS 
EDVARDAS ŠULA1T1S

geliui darbininkų, nors didieji 
jo darbai vykdomi mechaninė 
mis priemonėmis.
VIEŠIEJI DARBAI KANA 

DOJE PAILGINAMI
Federalinis darbo ministeris 

Starr paskelbė, kad viešieji dar 
bai šiemet pradedami šešiomis 
savaitėmis anksčiau, kas suteiks 
darbo apie 10,060 darbininkų 
daugiau. Fedeialinė valdžia ap 
moka 50% darbo išlaidų, kita 
— provincijų valdžios. Viešieji 
darbai pasibaigs sekančių metų 
balandžio mėnesį. Darbų pro 
grama pareikalaus apie 2 mil. 
valandų ir suteiks darbo apie 
165,000 darbininkų.

— CNR geležinkelių paskuti 
nis garinis garvežys atiduotas į 
Kanados technikos istorijos mu 
zėjų.

— Min. pirm. J. Diefenbake 
ris pareiškė, kad tuojau pradės 
darbą speciali komisija, kuri 
tikrins administracinio aparato 
santvarką ir galimas reformas.

MONTREALIO „LITO’ 
BALANSAS

1960 m. rugsėjo mėn. 1 dienai 
Aktyvas
(banko valdomas turtas).
1. Paskolos (išduotos)

312,120.15
2. Kasa (sąskaita banke)

40,427.53
3. Indėlis centr. kasoje

31,116.77
4. Indėlis Lygoje 54,—
5. Inventorius 358.90
6. Įvairūs asmens 382.50 
Viso valdomo turto SS^ASO-SS 
Pasyvas (turtas priklauso).
1. Indėlininkams 369,192.20
2. Garantijų fondui 3 500.—
3. Nepaskirstytam pelnui

' ' ' ' 4 ?
4. Šių metų pelnui 10,566.22
Viso" ' ' 384,459.85

Rugpjūčio mėn. apyvarta 
90,450.59 dal. Narių 532, sko 
lininkų 131.

Lito vedėjas D. Jurkus. 
O Ekonomistas A. Vičas, šie 
met baigęs McGill unversiteto 
ekonomijos ir komercijos moks 
lūs su aukso medaliu, ir gavęs 
tolimesnėms studijoms didelę 
stipendiją, išvyko į New Jorsy 
universitetą tęsti studijų ir įgy 
ti mokslinį laipsni.
® Pp. Milašiai buvo išvykę į
Torontą, kur jų giminaitis tmai 
dauskas - Snaider vienuolyne

pirmuosius šventinimus.

Baigiantis vasarai ir su ja 
atostogoms, yra susirūpinta stip 
riau pavaryti pirmyn NL Maši 
nu fondo vajų, kad NL spalio 
tuvė greičiau galėtų persitvar 
kyli ir skaitytojams duoti gra 
žesnį bei tobuliau išleistą laik 
rašlį. Todėl ypač esame dėkui 
gi tiems tautiečiams, ypač N L 
skaitytojams, kurie atsiliepia į 
NL Mašinų fondo vajaus pr i 
šymą.

Dr. Juozas Kaškelis,
Toronto, Ont..............$20.00
Veiklus visuomenininkas, 

šiuo metu ypač tarptautinėse ei 
ganizacijose, ir žymus darinio 
tojas ūkiškoj veikloj (šiuo metu 
dirba nejudomo turto pardavi 
me ir vasarvietės sklypų prie 
Simcoe ežero parengime), siųs 
damas NL prenumeratos mo 

šį šeštadienį, rugsėjo 17 dieną, 
tuokiasi su Ona Ališyte. Su 
tuoktuvės Šv, Antano bažny 
čioje. Cicero, 3 vai. p. p.

Jaunavedžius, kuriančius lie 
tuvišką šeimos židinį, nuošir 
džiai sveikiname ir linkime kū 
rybingo ir laimingo gyvenimo.

N L red.
® Čikagą užklupo dideli karš 
čiai rugsėjo mėniesio pradžioje 
ir 6 dienas buvo per 90 1. K ■ 
bus dienas temperatūra pasiekė 
100 1.
® Ona Kalinauskienė iš Toron 
to vieši pas savo dėdę Antaną 
Fu Iloną Čikagoje.
O JAV Lietuvių Bendruome 
nės taryba turės savo sesiją rug 
sėjo 24—25 dd. Čikagos jauni 
mo Namuose.
® Regina Mališauskaitė rugsė 
i<> 3 d. atvyko iš Okup. Lietu 
vos Į Čikagą. Ji apsigyveno 
Brighton parko kolonijoje pas 
tėvus Oną ir Gaudeiitą Mali 
šališkus.
• Studentų „Initiun. Ser'.estri’ 
šokių vakaras bus rugsėjo 17 
d. Dariaus - Girėno salėje. 
iiMBFjam&yjR.r? mim miraw nHMMf— 

MIELAM PETRUI EFFERTUI 
dėl mylimos sesutės 

ALISOS EFERTS 
mirties nuoširdžią užuojautą reiškia

!
E. ir A. Lymantai 
E. ir J. Petrauskai 
B. Botyrienė.

iwwn i "

Brangiam tėveliui ir uošviui

I
A t A. ■ ’ •

Dailininkui 
JUSTINUI VIENOŽINSKUI 

Lietuvoje mirus, jų dukrelę 
NIJOLĘ IR ZIGMĄ ČEPULKAUSKUS 

nuoširdžiai, nuoširdžiai užjaučiame 
Vilgaliai ir Kibirkščiai.

I
PP. NIJOLĘ IR ZIGMĄ ČEPULKAUSKUS 

irJANINĄ IR JONĄ ADOMONIUS 
jų brangiam tėveliui, uošviui ir dėdei 

A. A. 
Dailininkui 

JUSTINUI VIENOŽINSKUI 
mirus Leituvoje, nuoširdžiai užjaučiame 

J. G. Rukšėnai.

kestį drauge atsiuntė ir NL Ma 
šinų fondui 20 dol.
Suslavičius Jonas,

Fort Wiliam. Ont...$20.00
Malonus NL skaitytojas ypa 

tingu šiltumu atsiliepė į NL 
Mašinų fondo vajaus atsišauki 
mą: jau turėdamas N L šė>-ų, 
jis savo įnašą padvigubino ir 
dar drauge atsiuntė 5 dol. au 
kų.
Gedminas Jonas

Montreal ................... $ 5.00
Mūsų mielas NL prenumera 

torius, praeidamas pro NL 
spaustuvę, užsuko ir įdavė 5 
dol. aukų NL Mašinų fondo 
vajui.

Visiems vajaus dalyviam:? 
nuoširdžiai dėkojame n prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
latisoma Lietuva* Valdyba.

• Čikagos augštesnioji lituanis 
tikos mokykloj mokslo metai 
prasidėjo rugsėjo 10 d. Pamo 
kos vyks šeštadieniais Jaunimo 
centre, Pedagoginis Institutas, 
kuris irgi yra įsikūręs Jaunimo 
centre, naujus mokslo metus 
pradės rugsėjo 17 d.

9 B raunšveigo - Watenstedto 
Maironio vardo lietuvių girnna 
zijos mokinių ir mokytojų šuva 
žiavimas įvyko rugsėjo 4 d. Ci 
kagoje.

VĖŽIAI IR SRAIGĖS Į 
UŽSIENĮ

Lėktuvu rugpjūčio 23 d. iš 
Vilniaus aerodromo išskrido į 
Stockholrną ketvirtoji vėžių 
siunta Švedijon. Viso susitarta 
švedams pasiųsti 200.000 ve 
žiu. Kartu su vėžiais išsiųsta ir 
100 kg sraigių. Sraigės ekspor 
tuojamos į užsienį pirmą kartą. 
Rugsėjo mėnesį Lielkoopsą 
jungos užsienio prekybos kon 
tora ir Vidaus vandenų eksploa 
tacijos valdyba numato pasiųs 
ti visą vagoną sraigių į Piancū 
ziją. E.
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XEPMKLAVS5IA4A LIETUI Lenkų karo atstovo atsi
minimai apie Lietuvą. STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla

INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

Karo Muzėjuje STUDIJŲ DIENOS MONTREALYJE

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

Redaktoriu* Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str.. Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje . $ 5.00 Canaua ..............................$ 5.DC
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 America & S. America. . $ 5.5C 
Visur kitur ................$6 00 Oi her Countries ...........$ 6.00
Adresų pai-.eitimas 25 ei <šu prenumeii.-ta arba sm. pašto ž> 

Ilgalaikiai skelbimai pagal susitarimą, gauna nuolaidu.

Pradedant mokslo metus
IR 

LIETUVIŠKOSE MOKYKLOSE
Mokslo metai, tiesa, jau pi a 

sidėjo. Jau mokyklos pilnos 
mokinių. Tat, atrodo, netektu 
nei kalbėti apie tai. Tačiau, is 
vienos pusės, yra šis tas nauja 
Kanados mokyklų srityje, o, 
iš kitos pusės, mokslui reikia pa 
siruošti iš anksto ir tam pasinio 
Šimui reikia laiko, — tat, kas 
ruošia vaikus leisti į mokslus, 
turi iš anksto apsigalvoti ir ap 
sispręsti.

Nauja Kanados mokyklų ir 
mokymo srityje yra tas, kad 
Kanados vyriausybė susitūpi 
no mokslo lygio pakėlimu. Įsi 
tikinta, kad Kanada bendrojo 
lavinimo mokslo srityje yra la 
bai jau atsilikusi nuo Europos. 
Todėl keliamas mokslo lygis — 
didinama programa, Įvedami 
nauji mokslo dalykai. Šias per 
mainas galima tiktai pagirti.

Renkant gi vaikams pradžios 
mokyklą, susidusiama su klau 
simu: kokią mokyklą pasirink 
ti? Kanados savybė, kad čia yra 
dvi lygiagretės kalbos, anglų ir 
prancūzų, — kurios išmoksi::: 
tiems asmenims yra abi privalo 
mos, tat iškyla klausimas: ku 
rios kalbos mokyklon siųsti vai 
kus mokytis? Spręsdami šį 
klausimą, turėtume būti prak 
tiški, nes visi žinome, kad ang 
lų mokykloje vaikai prancūzų 
kalbos neišmoksta, kaip ir p* an 
cūzų mokykloje neišmoksta ang 
lų kalbos. O tačiau abi kalbos 
reikalingos. Kaip pasielgti? At 
rodo, kad praktiškiausia yra į 
pradžios mokyklą leisti vaikus 
į prancūzų kalbos mokyklą, o 
gimnaziją (high school) — Į 

anglų. Tat mums, lietuviams, 
šis kelias yra pats praktiškiau 
sias.

Kaikas mano, kad tai dau 
giau tinka berniukams, kurie, 
baigę augštuosius mokslus ir is 
eidami į platų Kanados gyveni 
mą, yra privalomi abiejų kai 
bų mokėjimo. Tai tiesa. Bet ši 
tiesa lygiai tinka ir mergaitėms. 
Jos, nors tiktai vidurini tuoksią 
baigusius, dažnai gauna darbų 
visokiuose biuruose, kontorose, 
kurios turi plačių su pasauliu ry 
šių, ir ten kalbos yra labai rei 
kalingos. Dažnai vien kalbų mo 
kėjimas sudaro geros tarnybos 
pagrindą. Leidžiant vaikus Į mo 
kykas, nereikia varžytis, kad tė 
vai arba leilžiamasis į mokyklą 
vaikas nė vieno žodžio ta Kai 
ba nemoka. Tai gal dar geriau, 
nes, viena, vaikai labai greit 
kalbos išmoksta, antra, jie ne

mokėdami kalbos, mokykloją 
ją išmoks taisyklingiausiai.

Žinoma, pagrindinis dalykas: 
leiskime visus vaikus į mokyk 
la.s. Kas pabaigė pradžios mo 
kyklą. leiskime į gimnaziją — 
high school, o kas pabaigė vi 
dūrini mokslą, leiskime augš'U 
jų mokslų. Ir atkreipkime dė 
mesj Į šią detalę: jeigu galime, 
sudarykime sąlygas, kad mūsų 
vaikai pabaigtų vieną iš Mont 
realyje esančių universitetų — 
arba anglų kalba McGill uni 
versitetą, arba prancūzų kalba 
Montrealio universitetą. Tai 
yra geros, visas teises duodan 
čios, augštosios mokyklos.

Bet mes esame lietuviai, to 
dėl lietuviais turime ir būti, ir 
todėl leiskime ir Įpareigokime 
savo vaikus einančius Į anglu 
ar Į prancūzų mokyklas, būti 
nai papildyti jų programas lie 
tuviškais dalykais. Tam tikslui 
Montrealyjc veikia dvi pradžios 
šeštadienines mokyklos (Rose 
mounte ir Verdune) ir Augs 
tesnieji Lituanistikos kursai, ku 
riuos lanko baigusieji pradžios 
mokyklas ir kurie papildo pro 
gramas lietuviškais dalykais 
maždaug gimnazijos kurso ap 
imtyje. Beje, į kursus priimami 
ir nebaigusieji pradžios mokyk 
lų. jeigu jiems dėl Įvairių prie 
žasčių tai nepasisekė padaryti, 
bet jeigu jie turi noro gauti lie 
tuvių kalbos, literatūros, Lietu 
vos istorijos, Lietuvos geografi 
jos ir kitų lietuviškų dalykų ži 
nių.

Kas lankė šeštadienines pra 
džios mokyklas ir Augštesmuo 
sius Lituanistikos kursus, neap 
siriko ir yra patenkinti, nes jie 
angliškose ir prancūziškose mo 
kyklose yra augštesni už kitus 
visa galva ir jų mokslo laipsniai 
visada yra augštesni. Tat lietu 
viškojo mokslo dalykai yra ne 
tiktai reikalingi ir naudingi mū 
sų vaikams, kaip lietuviams, 
bet jie yra labai naudingi ir 
bendram lavinimuisi ir bendrą 
jai mokslo pažangai..

Tat, visi Į mokslus, o lietu 
viai — dar būtinai ir Į lietuvis 
kas mokyklas. Tėvai, supraski 
te savo tautinę pareigą ir siųs 
kite savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas, o mokiniai — nau 
dokitės proga, kad jūs galite 
išeiti ir lietuviškųjų mokslų kui
są, ko negali padaryti mažųjų 
kolonijų lietuvių vaikai.

J. Kardelis.

1938 m. birželio mėn. pra 
džioje prašiau pik. Dulksnį, 
kad jis sudarytų man sąlygas 
aplankyti Kauno Karo muzėjų. 
Pradžioje pik. Dulksnys atidė 
liojo atsakymą, tačiau po kelių 
dienų paskambino pranešda 
mas, kad muzėjaus dir. gen Na 
gevičius laukia manęs kiekvie 
ną dieną. Jis mielai, asmeniŠ 
kai, sutiko man muzėjų aprody 
ti. Sutariau birželio 14-tą d. 10 
vai. ryto.

Apie Kauno Karo muzėjų 
ouvau iš anksto informuotas 
kaip priešlenkiškos propagan 
dos pagrindini centrą. Jame yra 
surinktii Įvairių atminimų iš lie 
tuvių - lenkų praeities su aiš 
kilt tikslu parodyti priešiškus 
Lenkijos kėslus Lietuvai. Taip 
pat, man gerai buvo žinoma, 
kad Karo muzėjaus vienoje sa 
leje yra marmurinis paminklas 
lietuvišku Įrašu; „Lietuvi, at 
mink, kad klastingas lenkas 
1920 m. spalio 19 d. (autorius 
maišo datą — K. B.) atėmė 
Tau Vilnių, Tavo sostinę!”.

Tikrumoje, Karo Muzėjų ga 
lėčiau aplankyti vienas, be jo 
kio pranešimo Lietuvos štabui. 
Tačiau pasirinkau atvirą kelią, 
pastatydamas visą reikalą aiš 
kioje plotmėje.

Apie Kauno Karo Muzėjaus 
direktorių med. dr. gen.

Nagevičių
taip pat žinojau, kad Lenkijos 
atžvilgiu jis yra labai nepalan 
kus. Jis yra vienas iš aktyviau 
siu Vilniaus Vadavimo Sąjun 
gos narių.

Mano oficialus vizitas Karo 
muzėjuje pirmiausiai turėjo 
tikslą užakcentuoti, kad kaip 
lenkas, nematau jokių boikotą 
vimo priežasčių, o įsirašyda 
mas į garbės svečių knygą kaip 
Lenkijos kariuomenės atstovas, 
norėjau stipriai uždeklaruoti 
draugišką Lenkijos karinome 
nės nusistatymą naujos (auto 
riaus pabraukta. — K. B.). Lie 
tuvos ir jos neliečiamybės ir ne 
priklausomybės atžvilgiu. Ta 
čiau, eidamas paskirtą dieną Į

Karo muzėjų, nutariau pade 
monstruoti, kad ne viskas, kas 
ten yra išstatyta, priimtina len 
kui karininkui. Nutariau pasiro 
dyti civiliais rūbais, o ne kariš 
koj uniformoj. Atrodo, įžei 
džiau gen. Nagevičių, kuris ma 
nęs laukė pilnoje, iškilmingoje 
uniformoje. Atrodo, jis buvo 
nemaloniai užkluptas mano 
kuklios, mėlynos eilutės, duoda 
mas tai suprasti, pirmuose saki 
niuose, dar prieš muzėjaus ian 
kymą. Kalbėdamas apie savo 
užsienio keliones, gen. Nagevi 
čius pasakė: ,,Į atsakomingus 
ir sunkius karinės diplomatijos 
postus, turi būti siunčiami as 
rnenys, tam specialiai paruošti, 
kiek daugiau „apsitrynę“ užsie 
nyje. Didelė klaida būtų pasky 
rimas Į atsakomingą karo atsto 
vo postą pav. jaunų pulkų va 
dų, paimtų tiesiog iš linijų“. 
(Kalbėjome rusiškai, nes tai 
buvo diplomatinė kalba Kaune, 
kas lietė lietuvius).

„Pointa“ to sarkatiško geri. 
Nagevičiaus pasakymo buvo 
tas, kad lenkų telegramų agen 
tūra (Polska Agencja Telegra 
ficzna. — K. B.) po mano pa 
skyrimo karo atstovo parei 
goms Kaune, paskelbė labai 
trumpą mano gyvenimo apžval 
gą, pažymint joje: kavalerijos 
pulko vadas, Augštesniosios 
Karo Mokyklos dėstytojas. 
Apie trejų metų darbas armijos 
inspektoriate — nė pusės žo 
džio. Lietuvos visuomenei (ly 
giai kaip ir lenkų) atrodė, kad 
atvykau karo atstovo parei 
goms į Lietuvą — pirmą kartą 
po 20 metų užmezgus diploma 
tinius santykius tarp Lietuvos 
ir Lenkijos — tiesiai iš kažko 
kio mažo kavalerijos garnizo 
no, iš kažkokios lenkiškos Pipi 
duvkos. Gen. Nagevičius paša 
kė tai labai gudriai. Negalėjau 
to pasakymo prisiimti tik sau, 
nes ir Lietuvos štabas pranešė, 
kad Lietuvos karo atstovu Len 
kijai yra skiriamas generalinio 
štabo pulk. Valiušis, dabartinis 
kun. J. Radvilos gusarų pulko 
vadas. Pulk. Valiušis, panašiai 
kaip ir aš, dar palyginus jau 
nas žmogus.

KLSS Montrealio skyrius 
rugsėjo 24, 25 dd. ruošia Stu 
dijų Dienas.

Suvažiavimi programa:
Šešt., rugsėjo 24 d.
9 vai. Registrarija Aušros 

Vartų parapijos salėje, 1465 de 
Seve St., Cote St. Paul.

10 vai. Atidarymas.
10.30 vai. R. Kulienės pa 

skaita „Lietuvio akademiko jia 
ka bręstančiai kartai“. Diskus: 
jos.

1 vai. Pietūs.
2. vai. Diskusijos aktualiais 

studentiškais klausimais.
8 vai. Initium Semestri ba 

liūs — banketas Winlsor vieš 
butyj. Apsirengimas — semi- 
-formal.

Sekmad., rugs. 25 d.
11 vai. Šv. Mišios Aušros 

Vartų parapijos bažnyčioje.
12.30 vai. Dr. H. Nagio pu 

skaita „Lietuvio akademiko san 
tykiai su vyresniąją karta“.

1.30 vai. Uždarymas.
Balius-banketas įvyks Wind 

sor viešbučio Versailles salėj. 
Vakarienės ir šokių metu gros 
puikus CBC stoties orkestras. 
Pakvietimus prašom iš anksto 
įsigyti pas valdybos narius: V. 
Piečaitį, RA 2-4449; S. Paku 
lyte, PO 9-1857; M. Tauterai 
tę, DO 6-7257: E. Rupšytę, 
PO 8-9768. Įėjimo mokestis į 
balių $7.50; prie garbės stalo 
$12.50 asmeniui.

Jūsų dalyvavimas bus visur 
lauktinas. Valdyba.

Lietuvoje atsilankiusieji 
pasakoja

Gyvenimiški reikalai
JiAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

15.
Ankstyvesniuose straipsniuo 

se mes susipažinome, kas atsi 
tinka, jei mes neprisirengiame 
sudaryti testamentą.

Mūsų laimei yra keletas rū 
šių tų testamentų, taip kad ir la 
bai nerangiems esant, kartais 
gali būti gan lengva tą reikalą 
jei ne galutinai sutvarkyti, ta. 
bent gerokai aptvarkyti.

Esmėje, testamentas yra tik 
tai lakštas popieriaus, kuriame 
jūs surašote nurodymus, kas 
turi būti padaryta su tuo, ką 
jūs psJhekate. Nieko kompli 

kuoto.
Daugumai mūsų tai, lyg ir 

laiškas mūsų šeimai ar urau

garns, kuris yra atidaromas tik 
po mūsų mirties.

Ir jeigu mes visi į šį reikalą 
žiūrėtume tik iš to taško, tai 
daug mažiau širdgėlos bei vai 
du kiltų paliktų šeimos narių 
tarpe.

Dažnai sunkiai dirbame, ban 
dydami užtikrinti šeimos ryto 
jų, o tačiau nemažą dalį palei 
džiame vėjais neparašę to, taip 
vadinamo, laiško.

Kartų reiktų Įspėti, kad nesu 
sidarytumėte įspūdžio, jog jūs 
ir aš esame pilnai kvalifikuoti 
testamentų sudarymui.

Net n patikėtos įstaigos, 
(Trust Co.), kurios valdo di

džiulius palikimus, turi savo tei 
sininkus testamentų surašymui.

Pilniasniam reikalo supra i.i 
mui, mes Quebec’o provincijoje 
galime naudotis 3-mis testa 
mentų rūšimis, būtent: Notari 
niu (Notarial will), Anglišku 
(English Form will) ir Laiški 
niu (Holograph will)

Nesigilinant Į smulkmenas, 
notarinis testamentas turi būti 
sudaromas pas notarą ir jam rei 
kia 2-jų liudininkų. Be abejo, 
tai yra pats geriausias.

Angliškasis yra surašomas į 
specialiai atspaupsdintą lakštą 
prie 2-jų liudininkų. Tie lakštai 
narsiduoda rašomųjų medžiagų 
krautuvėse.

Šie abu testamentai yra nau 
dojami sudėtingesniuose turto 
padalinimuose ir jau vien dėl 
to reiktų geriau kreiptis Į nota 
rą ar advokatą patarimo.

Trečias testamentas — pats 
paprasčiausias — nereikalingas 
jokio liudininko ir rašomas sa 
vo ranka.

Sakykime. jog viskas, ko 
mes norime, yra užsitikrinti, 
kad po mūsų mirties žmona gau 
tų visą mūsų turtą ir dėl vieno 
ar kito sumetimo nenorime 
kreiptis pas notarą.

Tuo atveju parašome lyg ir 
laišką, būtinai savo ranka (ne 
mašinėle), kuris, be abejo, tu 
ri būti aiškiai įskaitomas ir leng 
vai suprantamas.

Aišku, nėra taip jau visai pa 
prasta, nes reikia neužmiršti ir 
paminėti, jog šiuo testamentu 
yra panaikinami visi iki šiol bu 
vę (nors jų ir nebuvo), reikia 
padėti datą ir pasirašyti.

Suprantama, aš nesiūlau 
vien tik tokiu testamentu pasi 
kliautį. Bet neturint kitokio ir 
toks yra jau testamentas!

Manau, jog pavyko šiek tiek 
atkreipti jūsų dėmesį į tą taip 
svarbų, ir neretai apleistą, rei 
kalą.

Jei galiu būti kuo nors nau 
dingas tais klausimais, mielai 
atsakysiu į jūsų pasiteiravimus.

Tad iki sekančio karto!

Lietuviškasis Karo Muzėjus 
yra vienas įspūdingiausių 

pastatų Kaune.
Susideda iš trijų dalių, sujungtų 

vieną, kas duoda gražią, archi 
tektūrinę, kompoziciją. Tikru 
moję, vidurinėje dalyje, telpa 
karo muzėjus. Kairysis sparnas 
yra kaip ir mauzoliejus su laik 
rodžio bokštu, iš kurio kas va 
landą girdimos tautinių damų 
melodijos. (Autorius toliau ap 
rašo Laisvės Varpą, Nežinomo 
jo Kareivio kapą, vėliavos nu 
leidimo apeigas, kartu pažymė 
damas, kad šios vėliavos nulei 
dimo iškilmės, sutraukdavo ne 
tik miesto gyventojus, bet taip 
pat ūkininkų ir moksleivių eks 
kursijas iš tolimiausių Lietuvos 
kampelių. Ekskursijos ir bend 
rai susirinkusieji prie Karo mu 
zėjaus, užsilaikydavo labai rirn 
tai, ypač vėliavos nuleidimo 
apeigose. (Šios iškilmės tarna 
vo augštos patriotinės dvasios 
palaikymui. — K. B.).

Karo muzėjaus aplankymas 
paliko įvairų įspūdį.

Iš vienos pusės, nemeluoda 
mas turiu pripažinti Įdėtą tie 
siog sizifinį jame darbą ir norą, 
suteikiant eksponatams charak 
terį, dokumentuojantį dabarti 
nės Lietuvos teisę nepriklauso 
mybės gyvenimui. Tačiau iš kt 
tos*, pusės, kaip lenką, erzino 
bereikalingai perdėtas akcentą 
vimas lietuvių - lenkų praeities, 
turinčios tikslą iš jos išbraukti 
bendrą Lietuvos - Lenkijos 
gyvenimą iš vienos Rzeczpospo 
litos valstybės. Kitas nemalo 
nūs momentas — globalinis 
lietuvinimas žmonių tokio mas 
to kaip A. Mickevičius, kuris 
(atvirai kalbant)1) nemokėjo 
net lietuviškai. Dabartinė Lie 
tuva reikalinga istorijos. Tas

P. Šuplevičius pasakoja to 
liau: — Mane visi (kas tie vi 
si?) užtikrino, kad per 10 metų 
(Rusijoje jau 40 metų soviet: 
ja, o vis dar žada... po... 10- 
ties metų, o kai praeina tie pa 
žadėti 10 metų, žada kitus 10 
metų, o tvarkos nebuvo ir nė 
ra, gerovės nebuvo ir nėra), 
kad per 10 metų niekas negy 
vev senuose namuose. (Tai so 
vietų svajonė — panaikinti vien 
kiemių sodybas, atimti iš kol 
ūkiečių paskutinius 60 arų ir v: 
sus suvaryti Į dvarų, vadinamų 
kolchozų, centrus. Tiktai, kaip 
tą padaryti, kai niekaip nenu 
stato tų kolchozų ribų — tai d: 
dina, tai mažina, tai sulieja po 
kelis, tai vėl išardo. Eksperimen 
tams nėra galo, nes ir taip ir 
kitaip vis nesiseka susitvarkyti. 
O kas bus, jeigu suvarius visus 
ūkininkus Į dvarus pasirodys, 
kad vėl negerai?). Bet tikrai 
buvo Įdomu iš p. Šuplevičiaus 
išgirsti, kai jis toliau pasakojo:

— Visiems kolūkiečiams bus 
pastatyti nauji namai. Tikta: 
klausimas, kam pirma statyti— 
žmonėms namus, ar gyvuliams 
tvartus? Lietuvoje stato moder 
aiškus tvartus. (Taigi, ar neatš 
ku, kad sovietijoje gyvuliai 
yra augščiau vertinam: už žmo 
nes? Ir tai ne juokas, nes žmo 
gui gyventi daugiau, kaip 9 
kvadratinius metrus ploto ne 
duoda, o gyvuliams... stato mo 
derniškus tvartus...). Yra pieni 
nės (jos ir buvo, bet turėjo ir 
pieno, o dabar pieno, deja, trū 
ksta). P. Šuplevičius pašaipau 
ja: Per sijoną košti pieno ne 
reikia. (Nepriklausomybės lai 
kais pieno ūkis buvo pastaty 
tas pavyzdingai. Sovietu okupa 
cijos metu jis tiktai apskurdo 
ir sumenko. Pieninės pastaty 
tos nepriklausomybės laikats, 
ne okupacijos laikais. Pieno 
centras yra nepriklausomybės 
laikų kooperacijos padarinys, 
o ne sovietinis valdinis. P. Šup 
levičius vis dar galvoja carines 
okupacijos laikų būdu, ir jam 
atmintyje tebesėdi carinės oku 
pacijos laikų gyvenimas Lietu 
voje, kuris nepriklausomybės 
laikais buvo išgyventas).

Juo toliau juo p. Šuplevičius 
kalbėjo vis Įdomiau ir sensacin 
giau:

— Mums dabar galva ne 
skauda, jeigu rugiai sugulė ir 
derlius blogas. -— mums kvie 
čius augina Ukraina... (Matote, 
Lietuvos žmonės gali sau ant 
pečiaus pasitiesę miegoti, — 
jiems duonos pagamins Ukra: 
na... Tiktai šios p. Šuplevičiaus 
žinios jau tiktai ne iš kolūkie

zeta“ rašo, kai Rusijos fabri 
kai leidžia broką — baldų penk 
tadalis — brokas, kas penktas 
televizijos aparatas visai nevei 
kia, kojinės ,,,Kapron“, kurių 
kaina 40 rublių, po dienos ar 
net kelių valandų iširsią ir tt. 
Tat iš Lietuvos veža, ką tiktai 
pasigrobdami). Suminėjęs, kad 
Lietuvai duoną gamina Lfkrai 
na, p. Šuplevičius sako:

— Po 3—4 mėnesių Vilmu 
je pale:s natūralines dujas, at 
vestas iš Ukrainos. Tat matote 
kaip svarbu turėti bendrą gyve 
nimą su kitomis tautomis. Ma 
no tėvas turėjo lopą žemės, ku 
ri šuva uodega pridengti gale 
jo. Dabar, sako (kas sako?), 
mums žemės nereikia... (Žmo 
ma, kam ta žemė reikalinga, jei 
gu gal:m amiegoti ant pečiaus, 
nes dujų pasišildyti duos Ukrai 
na, Ukraina duos ir kveičių...). 
Kaip tvarkosi kolūkiai? Ar ren 
ka piimininKą? Taip, renka. 
Bet jeigu pirmininkas nemoka 
tvarkyti, komitetas atsiunčta 
vedėją (Jonynas gi Pergalėje 
rašo, kad kolūkių direktorius 
skiria kolūkių valdybos virši 
ninkas) Vyksta hauzų statyba. 
Dabar kolūkiai — kaip kaimai, 
bet ne toki, kaip seniau būda 
vo. Dabar Lietuvos kaimai at 
rodo, ka:p mūsų Vai Davtd 
(stebuklinkas pasikeitimas, kai 
niekas nestatoma ir net nere 
montuojama?) Kolūkiuose yra 
kultūros namai, knygynai, sa 
viveiklos rateliai.

P. Šuplevičius gana santūriai 
nakalbėjo apie Pirčiupį: Ten 
gyveno ne komunistai (komu 
nistų ten bijo kaip maro — iš 
Kur jie ten bus), o kaimieči. 
tuviai. Bet vokiečiai rado ten 
nušautus 3 vokiečius, tat keršy 
darni vokiečiai sudegino . 1L 
gyvų žmonių. (Tai teisybė — 
žiauri). Ar visi lietuviai gera: 
gyvena? Ar jie mus pralenkė? 
— klausia p. Šuplevičius ir at 
sako: — Ne. Jie mūsų nepra 
lenkė dar. Mes geriau gyvena 
me, patogiau. Jie neturi nei ži 
bučių, kaip mes. Neturi ir šal 
dytuvų. Mums sakė (kas?) nu 
važiavę Į Kanadą, nemeluoki 
te. (Nor:si tikėti, kad pasakoto 
jai nemelavo, bet jie ir teisybės, 
kurią žino, nepasakė. Jie paša 
kojo ne teisybės pagrindu, bet 
propagandos, tempdami viską 
ant Lietuvos okupanto kurpa 
lio. Ar taip elgtis yra objekty 
vu, -— tesprendžia patys paša 
kotojai ir skaitytojai).

Po to sekė klausimai ir atsa 
kymai.

Bus daugiau.

t) Tai neteisybė, nes A. Micke 
vičius mokėjo lietuviškai, tiktai 
klausimas, kaip gerai, bet alro 
do, kad gana gerai mokėjo.

Red.

čių. Tai — fantazija, kuri su re 
alybe nieko bendra neturi, nes 
š tikrųjų Rusija iš Lietuvos kol 
kas dar viską išveža. Išveža ne 
tiktai todėl, kad neturi pati, bet 
ir todėl, kad Lietuvos žmonės 
geriau, tobuliau padaro. Rusi 
jos prekybos min. Pavlov lie 
pos 29 d. „Ekonomičeskaja ga

pilnai suprantama. Bet naujoji 
Lietuva negali remti savo isto 
rijos kūrimo tais žmonėmis, ku 
rie jau tapo lenkais amžių bė 
gyje, pradedant XIV a. ik: 
1905 m.

Daugiau bus.

MOKYKLINIO INVENTO 
RIAUS GAMYBA

Tarybinės kontrolės komisi 
ja, patikrinusi aštuoniuose rajo 
nuošė mokyklinių suolų garny 
bą ir kokybę, rado, kad Biržų, 
Klaipėdos, Molėtų, Raseinių, 
Telšių ir Ukmergės rajonų mo 
kyklų suolai buvo gaunami 
blogi, dauguma jų neatitikda 
vo nustatytų reikalavimų. Ypač 
blogai suolų gamyba buvo su 
organizuota Biržų ir Raseinių 
rajonuose. Biržuose pagaminti 
1959 metais suolai pasirodė esą 
reikalingi kapitalinio ar viduti 
nio remonto.
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Daugelio sukaktuvių 
akivaizdoje

DR. S. BACKIO KALBA, PASAKYTA VILTOJE KANA 
DOS LIETUVIŲ DIENOJE 1960 M. RUGSĖJO MĖN. 4 

D., TORONTE, SUTRUMPINTA.
Pasveikinęs 7 L. D-nos daly 

vius savo ir Lietuvos atstovo 
JAV, J. Kajecko, vardu, dr. 
St. Bačkis kalbėjo:

Šie metai turtingi pasauli 
niais Įvykiais. Jie jais turtingi 
ir mums. Šiandieną kraujas lie 
jasi Afrikoje ir per dešimt kraš 
tų jau šiemet ten gavo laisvę 
ir nepriklausomybę, o Lietuvo 
je vis vergija tebeviešpatauja. 
Šį pavasari patyrėme viršūnių 
konferencijos Paryžiuje eigą. 
Kubos įvykius. Šį rudenį, lap 
kričio 8 d. JAV žmonės ririKS 
prezidentą. Kasdieną beveik pa 
tiriame ir Kremliaus giesmele 
apie taiką, taikingą sambūvį, 

aip lygiai Raudonosios Kini 
jos valdovų pareiškimus, jog 
karas neišvengiamas... Visa tai 
žinodami ir dar prisimindami, 
kad Jungtinių Tautų Organiza 
cija šiemet rengiasi priimti na 
riais naujų keturiolika valsty 
bių, mes tuojau pagalvojame 
apie Lietuvą.

Šiemet atšventėme ir dar mi 
nime keletą ir savų sukakčių. 
Prieš akis iškyla Lietuvos pra 
eitis, jos didybė: Durbės mūšio 
laimėjimas, Žalgirio mūšis, 40 
metų sukaktis, kai susirinko 
Lietuvos Steigiamasis Seimas ir 
kai Lietuva pasirašė su Sovie 
tų Rusija taikos sutartį, kurią 
1940 metais Kremlius sulaužė; 
20 metų sukaktis, kai JAV vic 
šai pareiškė, jog jos nepnpa 
žins Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių karinės okupacijos ir 
priverstino įjungimo į Sov S- 
gą. Šiemet taip pat sukanka ir 
20 metų, kai Lietuva okupuota 
ir kai lietuviai ryžtingai prade 
jo kovą už savos valstybės, lais 
vos ir nepriklausomos, atstaty 
mą, kovą už teisę ir teisingu 
mą, kovą prieš Rusijos imperia 
lizmą ir jos uždėtą Lietuvai 
jungą.

Sekdami įvykius ir reiški 
nius,

mes klausiame, kur eina 
pasaulis, ką rytojus jam ir 

Lietuvai žadą?
Neklysime tvirtindami, kad mes 
esame, gal būt, naujų pasauli 
nių įvykių išvakarėse, nes visi 
kalba apie gyvenamojo laiko

mo siekti.
Ryžto ir kovingumo dvasia 

gyvendami, mes šiandieną su 
sirinkome iVII-tąją Kanados 
Lietuvių dieną Žalgirio 1410 m. 
liepos 15 d. mūšį prisiminti ir 
tą Lietuvių tautai didingą 550 
metų sukaktį paminėti.

Beveik du šimtmečiu Lietu 
vių kovos vyko su kryžiuočių 
ordinu, bet lietuvių pasiprieši 
nimas nepalūžo. Pavojui didė 
jant Vytautas Didysis kartu su 
Jogaila sutarė užkirsti kelią kry 
žiuočių ordino invazijoms. Žal 
girio mūšį laimėjo jungtinis lie 
tuvių ir lenkų frontas. Vytau 
tui Didžiajam vadovaujant, bei 
talkininkams padelant. Lietu 
viai Gediminaičiai laimėjo mū 
šį, nors tai dažnai pasaulinėje 
istorijoje nutylima.

Minėdami Žalgirio 550 metu 
sukaktį, mes randame, kad Žal 
girio pergalė iš esmės pakeitė 
Lietuvos, Lenkijos ir ordino 
valstybių santykius. Žalgirio 

mūšis kelią užkirto vokiečių ag 
resijai šioje Europos dalyje ir 
jo pasėka buvo ta. kad pradėjo 
reikštis slavų tau os — lenkai 
ir rusai.

Žalgirio mūšio laimėjimas pa 
tikrino Lietuvos vakaru ribas 
su Žemaičiais ir Užnemune. 
Prie senojo Lietuvos Augštai 
čių kamieno prisijungė dvi gi 
miningos sritys, kurios Lietu 
vos istorijoje vėliau suvaidino 
nepaprastai didelį vaidmenį.

Vytauto Didžiojo iškelta as 
menybė, jo veržlumas, drąsa ir 
iniciatyva, jo sumanumas sun 
kiais momentais buvo ir yra lie 
tuviams

gražus lietuviško genijaus 
simbolis.

Su Žalgirio periale prieš mūsų 
akis iškyla Lietuvos praeities 
didybė. Mes vaizduojamės V y 
tauto Didžiojo laikų Lietuvą 
nuo Bąltijos ligi Juodųjų jūrų.

Bet su Žalgirio mūšio 550 m. 
sukaktimi mums žinotina, kad 
Žalgirio pergalė nebuvo galui i 
nė. Lietuviai ir po to turėjo ko 
va tęsti prieš kitų tautų, rusų, 
švedų invazijas. Jie turėjo ko 
voti prieg lenkų politinę, kultu 
rinę ir per bažnyčias infiltraci
ją į Lietuvą. Vėliau sekė 117 
metui trukusi caristinė Rusijos 
okupacija. Šiuo laikotarpiu ko 
va buvo sunki, nes caristinė Rtt 
sija siekė visai išnaikinti Lietu 
vos vardą iš istorijos iš žemėia 
pių. Tačiau Žalgirio pergales 
dvasia liko gyva lietuvių širdy 
se ir jie rado būdų kovoti ir lai 

Nukelta į 6-tą psl.

tarpio sukrėtimus bei pavojus. 
Susirūpinusios yra JAV, visa 
Vakarų Europa ir visi kraštai, 
kurie dar laisvi yra. Vakarų pa 
šaulio politinė santvarka kei 
čiasi. Šiemet esame akivaizdoje 
naujo pasaulinio istorijos lapo.

Mūsų kartai tenka sunkus 
darbas, reikalas kovingumo 
dvasią išlaikyti ir ryžtis laimėji

Lietuvos karo invalido 
atsiminimai 

PETRAS PLESKEV1ČIUS
Esu Petras Pleskevičius. sū 

nūs Vinco ir Anelės Pleskevi 
čių, dzūkas, gimęs 1904 metais 
birželio 8 dieną Meškučių kai 
me, Nedzingės par., Alytaus 
aps. Mano tėvai buvo u nr-’ 
gi. Tėvas buvo bežemis kampi 
ninkas, turėjo mažą savo durni 
nį namuką ant svetimos žemės. 
Buvome du vaikai — sesutė 
Alena, vyresnė ir aš. Gyveno 
me vargingai, nes buvo visokių 
trūkumų, teko būti daugel kai 
tų net ir nedavalgius. Apie 
žmoniškesnę aprangą nėra ko 
nei kalbėti. Tėvas ir motina ei 
davo nuo pirmo gaidžio užgie 
•lojimo pas kaimynus ūkinin 
kus arba į dvarą su spragilu 
kulti javus ir kitokius daraus 
dirbdavo, Kad tik užsidirbus 
sau ir mums kąsnį duonos.

Bet sesutės, tarnauti neleido. 
Ji ėjo mokytis Meškučių pali 
Varkan rusų ir vokiečių kalbos, 
rašyti ir skaityti. Aš ganiau ban 
dą 3 vasaras Meškučių palivar 
ke, kad nereikėtų tėvams mokė 
ti ir atidirbti už sesutės Alenos 
mokymąsi pas pono Robert Pro 
ger dukras Zoską ir Maryską. 
Jos jąją mokino vien rusiškai 
ir vokiškai, bet nieko nebuvo 
mokoma lietuviško. Aš gi mo 
kinausi Meškučių kaime pas 
kaimo derektorių vien tik iš

maldaknygių ir tai lenkiškų. 
Mano tėvas ir motina abu buvo 
visiškai bemoksliai, nei rašyti, 
nei skaityti abu visai nemokėjo. 
Seselė Alena baigė vieną klasę 
gimnazijos rusų ir vokiečių kai 
bomis, Aš gi pas kaimo derek 
torių likausi tik savamokslis, 
bet jau galėjau pasirašyti ir pa 
skaityti maldaknygę. Tėvai to 
kiu mano mokslu labai džiaugė 
si.

Po to mokslo mano tėvai iš 
leido pas kaimo siuvėją moky 
tis siūti. Išmokau siuvėjo ama 
to ir jau galėjau siūti kaimo 
žmonėms ilgus kailinius, švar 
kus ir kitą kaimo žmonėms rei 
kalingą aprangą. Netik vyrams, 
bet ir moterims siūdavau, ir 
visi girdavo, kad labai geras mū 
sų kaimo ir apylinkės siuvėjas. 
Todėl darbo turėdavau visada, 
net ir perdaug. Be to labai mėg 
davau medžioti. Buvau tikras 
brokanierius. Bet tą išmoktą 
siuvėjo amatą ir tą medžioklę 
praktikavau visai trumpai. 
1919 metų sausio 1 dieną pasi 
sakiau savo tėvams ir sesutei, 
kad einu į Mieliūnų kaimą pas 
tetą, tėvo seslę i svečius. Bet 
ten eidamas, tėvams ir seserei 
nieko nežinant, pasukau kitu 
keliu ir atvykęs į Alytų, stojau

2000 Kalėdinių siuntinių 
be uždarbio

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES vadovybe naudoja 
si šia proga pareikšti visiems bet kur pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams padėkai už didžiulę paramą, kurią jie parodė per 

pastaruosius trejis metus.
Reikšdami nuoširdų ačiū, pagal įprastinę savo tradiciją ŠĮ 
KARTĄ VĖL jaučiame pareigą visiems LIETUVIAMS ati 
duoti kaip dovaną 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTI 

NIŲ uždarbį.
Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir atydžiai parinkę siūlome ypa 
čiai veringus 2 SKIRTINGUS KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

BE UŽDARBIO.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar r..ol ri.-.kam k ■

tiumui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios),

2. 3% jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriŠKam kos
kostiumui (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai p.ik , : .

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,

4. 1 sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,

5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių,

6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 44.00.
KALĖDINĖ šio siuntinio Nr. 1 kaina yra tiktai

$ 39.00
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
L 6r2 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems kostiumams (tam 

šiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),

2. 6J4 jardo vilnonės medžiagos 2 moteriškiems kostiumams
(tamsiai mėlynos ar pilkos),

3. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam pa!
tui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos žalios ar kupranu 
gario spalvos),

•L 4 jardai sunkaus rajono medžiagos 1 moteriškai ar 2 vai 
kiškoms suknelėms,

5. 10 jardu dvigubo pločio pamušalo.
Normali šio siuntinio Nr. 2 kaina yra $ 85.00.

KALĖDINĖ šio siuntinio kaina yra tiktai

$ 75.00
įskaitant visus mokesčius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, Ladbroke Grove 

London, W. 10 
England.

savonoriu į Lietuvos karinome 
nę, pirmą pėstininkų pulką, 3- 
čią kulkosvaidžių kuopą. I'ė 
vas ir motina net keletą kartų 
buvo atėję ir reikalavo ir prašė 
kad grįžčiau namo, bet aš jųjų 
tuos prašymus ir maldavimus 
visu griežtumu almesdavau. Bu 
vau uniformuotas karys, ir tas 
man labai patiko. Žinoma, aš 
ten radau medžioklę kitokią, ne 
gu aš norėjau ir mylėdavau. 
Ten šaudydavau aš, bet gavau 
ir atgal, nes priešų buvo labai 
daug. Ir veržėsi jie iš visų pu 
siu — iš rytų bolševikai, iš pie 
tų lenkai, ir iš vakarų mišinys 
— tai Bermonto — Avalavo 
gvardijos. Ir reikėjo žiūrėti i 
visus Lietuvos priešus ir neprie 
telius. Iš kur buvo puolama, 
ten buvo ginama visa Lietuvos 
teritorija, ir kiekviena pėda že 
mės. Ji buvo lygiai brangi, ne 
išskiriant ar tai buvo Suvalki 
jos, Žemaitijos, ar Dzūkijos, 
mano tėviškės. Meškučių kai 
mas buvo užimtas lenkų karino 
menės, todėl tekdavo ten nu 
vykti ir su jais pasišaudyti. 
Mums tas labai sekdavosi. Vie 
ną kartą paisivarėme 7 lenkus, 
kitą kartą 13. Po to ir lenkai 
pasidarė daug atsargesni ir 
gudresni. Sustiprino savo dali 
nį Meškučių kaime. Net dviem 
kuopom pradėjo visus sekti ir 
žiūrėti daugiausia nuo Varčios 
miško, iš kur atvykdavo Lietu 
vos savanorių žvalgai. Už Var 
čios miško buvo neutrali zona 
ir iš ten tekdavo labai dažnai 
susišaudyti su lenkais. Vieną 
kartą mano dalies vadas kari 
ninkas Petras Grušeckas išlei 
do man# į tėviškę. Meškučių 
kaimą ir liepė sužinoti, kiek 
kaime lenkų, kur stovi jų sargy 
bos ir iš kur būtų kaip geuau 
šiai pulti lenkus ir juos visai iš 
vyti iš Meškučių kaimo. Man

davė karišką vokišką šautuvą, 
150 šovinių ir dvi rankines gi a 
natas. Buvo žiema, ir nemažai 
sniego. Iki pat Švabalaukės kai 
mo prie Varčios miško atėjau 
ginkluotas ir uniformuotas. Ka 
dangi kitoje pusėje Varčios miš 
ko buvo jau mano gimtinė. Mes 
kūčių kaimas ir pilnas lenkų l.a 
riuomenės. tai uniformuotas u 
ginkluotas į kaimą eiti nedr: 
sau. Todėl užėjau į Švabalau 
kės kaimą pas man gerai pažįs 
tam- pilietį Julių Pankevičių, 
palikau savo šautuvą, šovinius, 
granatas ir apsirengiau jojo juo 
du vatinuku, ir visai jau tems 
tant išėjau į Meškučių kaimą.

Kadangi man visos kaimo : 
tos buvo gerai žinomos, tad už 
ėjau visai iš kitos puses, kur 
lenkų punas kaimas ir jie žino, 
užudaržėmis pasiekiau savo na 
mus. Kadangi mūsų namukas 
buvo labai mažytis ir tas dar 
dūminis, tai pas mano tėvus 
lenkai nestovėjo.

Namuose buvo ramu, bet 
man įėjus vidun, tėvas ir moti 
na labai nusigando, pradėjo 
abu verkti ir pasakė ;

— Vaikeli, tu prapuolęs, nes 
lenkų pilnas kaimas ir Jie žino, 
kad tu jau esi Lietuvos kariuo 
menėje, ir mus abu jau tardė. 
Tardydami mums sakė, kad jū 
sų sūnui reikėjo eiti į lenkų ka 
riuomenę, nes Lenkija bus, bet 
Lietuvos visai nebus.

Tai buvo šeštadienio vaka 
ras. Tą naktį niekur nėjau. Pa 
tamsėj patylomis pasikalbėjo 
me su tėvais, ir susitraukęs ant 
molinio pečiaus atsiguliau ir už 
migau. Rytojaus dieną apsivil 
kau savo tėvo ilgais kaimiškais 
Kailinėliais ir išėjau į kaimą, 
man vado užduotą uždavinį at 
likti. Reikėjo sužinoti, kur sto 
vi lenkų sargybos ir visą kitą 
man užduotą ir patikėtą darbą, 

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntiniu medžiagos yra 
eksportinės angliškos medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos 
yra sužymėtos įrašais:

„MADE IN ENGLAND“

į TURINT GALVOJE LABAI DIDELĮ PREKYBINĮ MŪSŲ 
j PASISEKIMĄ 1959-60 METAIS, MES ESAME PAJĖGŪS 

ŠIAIS METAIS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDAR
BIO SIUNTINAMS SPECIALIAI MUMS GAMINTAS 
NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES IR 
ŽYMIAI PATRAUKLESNIO RAŠTO IR ŽEMESNĖMIS 

KAINOMIS NEGU PRAEITAIS METAIS.

i Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus medžiagų pavyz 
džius į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškį KALĖDINĮ be uždarbio siuntinį gali užsisakyti kiek 
vienas lietuvis, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar kitos firmos. 
BET KADANGI NORIME VISIEMS DUOTI PROGOS 
PASINAUDOTI TUO PASIŪLYMU. TAI NUSTATĖME, 
KAD IŠ KARTO BET KAS GALI UŽSISAKYTI NE DAU 
GIAU KAIP 2 SIUNTINIUS (PO VIENĄ KIEKVIENO). 
Priiminėsime taip pat po $ 1.00 užstato, kuris užtikrins, kaU 
bet kuris kalėdinis siuntinys galės būti palaikytas 10 savaičių.

Mes garantuojame:
L Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba nemokamai pa 

siunčiame kitą siuntinį,
3. Apmokame visus mokesčius čia, dėl to siuntinio gavėjas, 

sulaukęs Lietuvoje siuntinį, nieko jau nebemoka.
4. Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pasirinktuosius pa 

vyzdžius.
i 5. Kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

Pareikalavus oro paštu nemokamai siunčiame savo bendrinį 
katalogą, kuriame sužymėtas didelis prekių pasirinkimas, ir 
savo standartinių siuntinių kainoraštį 31 skirtingus siuntinius, 

kurių kainos yra nuo $ 29.00 iki $ 125.00, įskaitant visus 
mokesčius.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, kad iš 1 HUNT 
STREET esame persikėlę į žymiai erdvesnes modernias 

patalpas.

— kaip būtų geriau pulti len 
kus ir išvaduoti kaimas.

Užėjau pas man gerai vieną 
pažįstamą ūkininką, kurio šit 
nūs irgi jau buvo išėjęs savimi 
riu į Lietuvos kaiiuomenę, Juo 
zą Remeiką, jau žuvusį kovose 
su bolševikais ties Širvintais. Tė 
vai jojo abu mirę, tai rašyti ne 
baisu, niekas nenukentės. 7 en 
radau keletą vyrų lošiant kor 
tomis. Pamalę manę visi nu 
stebo, bet man nė žodžio nepra 
tarė, rodos kad nieko ir nebūtų 
atsitikę.

Bet jųjų tarpe buvo mūs kai 
mo pilietis Feliksas Bakšys, ki. 
ris visada sakėsi esąs lenkas. 
Tas, mane pamatęs, tuojau pra 
dėjo kalbėti, girdi ar tai jau tu 
namie? Turbūt L.ietuvos kariuo 
menėje neduoda duonos, nei 
drabužių ir taip toliau. Aš paaiš 
kinau, kad nenoriu tarnauti l.ae 
tuvos kariuomenėje ir dėlto pa 
bėgau, daugiau negrįšiu, nes 
mano tėvai biedni, neturi že 
mės, tai būsiu namuose, sii/siu 
ir žiūrėsiu savo tėvus. Be to, gi 
aš vienas esu pas tėvus, tai kam 
man tarnauti kariuomenėje. De 
ja, tas man nieko nepadėjo.

Bakšys Feliksas greitai iše 
jo. Visi tada pradėjo kalbėti, 
kad girdi, tu pražuvai, nes jis 
yra tikras lenkų šuva, tave su 
ės.

Tiesa, po kelių minučių jau 
buvo apsuptas visas kaimas, ma 
no namas ir suimti abu tėvai. 
Aš lenkams pasidaviau ir paša 
kiau, kad iš Lietuvos karinome 
nės pabėgau ir daugiau negrį 
šių. Būsiu namuose ii žiūrėsiu 
savo tėvų. Tą patį sakiau len 
kams, ką buvau sakęs ir Bak 
šiui. Bet tas nieko negelbėj i. 
Lenkai padarė kratą pas tėvus. 
Namuose rado mano kariškas 
kelnes ir raiščius nuo pusbačių. 
Mane arešavo ir nusivarė pas

Juozą Markauską, kur gyveno 
lenkų poručninkas.

Markauskas turėjo dvi dūk 
teris — Vaierką ir Julią. Tos 
mane pamatę, labai nusigando 
ir norėjo kalbėtis, bet lenkai 
jau prie manęs nieko neprilei 
do. Pastatė du sargybinius ir 
poiučninkas pradėjo tardyti. 
Tardė kokias 8 vai. laiko. Sura 
šė 4 didelius lapus mašinėle ir 
įdėjęs vokan, užspaudė raudo 
ną štampą Man liepė rengtis ir 
pasakė, kad veš į lenkų štaoą. 
Štabas buvo už 6 kilometrų Le 
sagūrų dvare, pas poną VVenc 
kewicz. Mane vežė iš Meškučių 
kaimo Juozas Čekanauskas ir 
du lenkų sargybiniai. Nors ir 
abu buvome iš to pat kaimo ir 
labai gerai pažįstami, beveik 
draugai bet kalbėtis lenkai ne 
leido.

Lenkų štaban atėjo ir malto 
tėvas, man atnešė maisto — sū 
rio, lašinių kiaušinių ir duonos. 
Ten vėl prasidėjo naujas tardy 
mas. Ten jau keletą kartų ga 
vau per veidą. Klausinėjo, kaip 
duoda Lietuvos kariuomenėje 
valgyti, koks maistas, kiek turi 
kariuomenės, ką žada daryti, ko 
kius turi ginklus, ką kalba apie 
lenkus ir daug daug įvairių įvai 
riaušių dalykų, kas liečia tik ka 
riuomenę. Viską surašė ir liepė 
pasirašyti. Pasirašyti atsisakiau, 
kad nežinojau, kas buvo para 
syta. Gavau kančiuku per gal 
va, net viskas akyse susimaišė. 
Tėvas paprašė paduoti maistą. 
Viską patikrino, išžiūrėjo ir 
man maistą padavė. Tėvas pra 
dėjo verkti ir prašyti, kad ma 
ne paleistų namo, bet lenkas su 
pyko, tėvą kirto per veidą ir 
pasakė:

T y Stary jus swego syna 
wiencej widac nebendzieš. On 
jiest litewski špion.

Bus daugiau.
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7-SIOS KANADOS LIETUV IŲ DIENOS KONCERTAS 
ir

Ekranas.
ADMAS NORI GYVENTI _ STRATFORDE.

Šokiu šventė Toronte.
Pagrindinę 7-sios Kanados 

Lietuviu dienos meninės pro 
gramos dalį sudarė Antroji JA 
V ir Kanados lietuvių Tauti 
nių šokių šventė. Nebuvus pir 
iriojoje, įvykusioje Čikagoje, 
sunku daryti palyginimų. 
Atrodo, kad Čikagoje ji bu 
vo žymiai didesnė ir dalyviais 
ir programa. Tačiau savo apim 
tyje ji buvo pakankamai darni 
Tat vyriausiam šokių vadovui, 
p. Turutai (kurio nei pavarde 
neįrašyta į programą) pasisekt 
Šokėjų masę apvaldyti ir sulva- 
kyti ansamblio tikslams.

Buvo pašokti, kaip progra 
moję įrašyta, šokiai: Kubilas, 
Ragučiai, Oželis, Šustas, Senių 
polka, Sukčius, Jonkelis, Kepu 
rinė, Malūnėlis, Kalvelis ir Ro 
česterio šokėjų, vadovaujamų 
p. Ilgūno, Čigonėlis. Ši nemaža 
programa buvo atlikta gana 
sklandžiai, o kai kurie šokiai ir 
visai įspūdingai. Jaunimas darė 
gerą įspūdį, kas prisidėjo prie 
bendro gero įspūdžio.

Šokėjams ir būsimiems šck 
vauovams verta priminti, kad 
Šokėjus į sceną išleidžiant u i 
kia gerai įsidėmėti ir patikrint., 
kad jie labai stipriai sutvarkytų 
savo tualetą: stipriai prisegtų 
prie plaukų galvos papuošalus, 
vyrai stipriai surištų juostas ;.v 
rai sujuostų marškinius, nes šo 
kių metu daug kas pas neįgudu 
sius šokėjus atsipalaiuc.„, 
Krinta ir atitraukia žiūrovų dė 
mesį, o dažnai ir sukcn.i ju <K . 
kuris sudarko visą meniškąjį į 
pūdį. Nors tokių eibių ir ne 
daug šį kartą pasitaikė, bet ir 
jos nepatarnavo šokių tikslui.

Ne be to, kad kaikurie šoke 
jai nebuvo geriau pasiruošę ir 
gaudė kaimynų judesius, vis dėl 
to visumoje šokiai padarė gerą 
įspūdį. Tat galima pripažinti, 
kad Antroji JAV ir Kanados 
lietuvių šokių šventė įvyko To 
ronte. Tai ir gerai. Garbė šoke 
;ai.,.s ir jų vadovams!

Sol. V. Žiemelytė padainavo 
tris dalykus — St. Gailevičiaus 
Grąžink mus tėvynėn, B. Bud 
riūno Šauksmą ir A. Rubinštei 
no Ilgesį. Geriausia solistės pa 
ruošti pirmieji du dalykai, o A. 
Rubinšteinas nebuvo tobuliau 
įpavidalintas. V. Žiemelyte yra 
gerokai apvaldžiusi ir pralavi 
nusi savo balsą. Nors yra dar 
tūlų balsinių dainavimo nelygu 
mų, ypač kintant tembrams, 
bet bendrai ji yra gerame kelj 
ir dirbdama turi visų galimybių 
visiškai išsitobulinti. Solistės 
V. Žiemelytės balsas didžiai ga 
lingas, skalė plati, tembras gra 
žus, tat jos dainavimas daro slip 

rų įspūdį. Tiksliau solistei ap 
tarti reiktų palankesnių koncer 
tinių sąlygų, nes Arinos salėje, 
kurios akustika prasta, ji turėjo 
dainuoti per garsintuvų siste 
mą, kurie keičia ne tiktai stip 
rūmą, bet ir tembrą žaloja. At 
rodo, kad V. Žiemelytės asme 
ny turime pajėgią, netgi reto pa 
jėgumo ir tikrą kontralto balso 
solistę.

Komp. ir dirigentas St. Gai 
ievičius sėkmingai tebeveda d- 
delio pasiryžimo ir pasiaukoji 
mo ,,Varpo” chorą, kuris yra 
darnus, dinamiškas ir meiiiŠKai 
pajėgus. ,,Varpas” išpildė įdo 
mią programą, o joje retai gir 
dimą dirigento tėvo, Em. Gai 
leviciaus, Dariaus ir Girėno gai 
bei marša „Lituanica” ir K. 
Kavecko Gimtinės dainą, gan 
<.ą iš Lietuvos. Ši jo daina ne 
turi tinkamos formos — ištęs 
ta, padrika ir neturi vieningo 
muzikinio stiliaus. Labai subtili 
ir liaudiškai originali yra K. V. 
Banaičio Po augštus kalniu 
Koncertinė dalis buvo užbaig 
ta Griego Triumfaliniu maršu. 
Chorui akomponavo D. Skrins 
kaitė. Dirigentas ir choras bu 
vo augstumoje.

Norisi atkreipti dėmesys į vie 
ną detalę. Ir V. Žiemelyte ir 
choras užbaigai davė ne lietu 
viškus kūrinius. Abu jie geri. 
Bet tautinė mūsų garbė ir tau 
tinis mūsų prestižas reikalaują, 
kad tokiose — grynai tautinė 
se — šventėse būtų rodoma tik 
tai lietuviška kūryba. Laisvuo 
se koncertuose — ką norite, bet 
tautinėse šventėse — tiktai lie 
tuviška kūryba. Ypač, kad mes 
jos turime. Turime geros. But 
buvę net įspūdingiau, jeigu vie 
toje Griego būtų užbaigta Em. 
Gailevičiaus maršu Dariaus ir 
Girėno garbei. J. Kardelis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pranas Naujokaitis. AK 

MENS ŠIRDIS. Elegijos. Išlei 
d<> „Ateitis”, Brooklyn, N. Y., 
USA. 1960 m. Viršelis dail. P. 
Osmolskio. 104 psl. Kaina ne 
pažymėta.

Vincas Ramonas. M1GLO 
TAS RYTAS. Apysakos. Išlei 
do lietuviškos knygos klubas, 
1960 m. 166 psl. Aplankas dail. 
J. Pilipausko. Kaina 2 dol. Gau 
narna 4545 West 63rd Stieet, 
Chicago 29, Ill.. USA.

Septintosios Kanados Lietu 
vių dienos Toronte METRAS 
TIS. KLB Toronto apylinkės 
valdybos leidinys Nr. 2. 1960 
m. 106 puslapiai.

Pirmų trijų žodžių pavadini 
mo filmai, lietuvių kalba ir sta 
tyti Lietuvoje, rugpjūčio 25 d. 
buvo rodyti tarptautiniame ui 
mų festivalyje Stratiorde — 
ten, kur vyksta Šekspyro vaidi 
nimai, koncertai ir pan.

N. L. skaitytojams lyg ir bu 
vonie pasižadėję aprašyti si 

retą įvykį, būtent pirmą lietu 
visko filmo demonstravimą 
Amerikos žemyno kino teatre, 
kai tik jį gyva akimi pamatyti. 
Deva, ketvirtadienio rytą su 
stojo žirgelis ir Stratlordas už 
dviejų maratonų — iki pietų 
pėste nenubėgsi. Taigi teko pa 
laukti Toronto dienraščių kntiš 
kų žodžio. „Adomą“ kitą dieną 
paminėjo Globe and Mail ir 
Daily Star. Laukėme gero žo 
džio, rekomendacijos, lietuvis 
ko, tegu kad ir komunizmo pri 
spausto, progreso įvertinimo, 
bet rytinio dienraščio žinovas 
štai ką rašė po antrašte: „Mos 
cow late T. V.“ (atseit vėdyvo 
meto filmai paprastai mieguis 
ti).

„Adomas...“ gali būti geru 
įrodymu, jog Rusija planuoja 
išplėsti savo televiziją, gi šis 
filmas jiems būtų pravartus už 
kimšti „late late-late show” iš 
Maskvos. Filmai yra pilni trik 
sų, iš bet kurio piieš 25 melus 
Holywoode pastatyto filmo, 
tiktai šios istorijos herojum yra 
lietuvis ir vienas iš niekšų ame 
rikonas.

Iš bet kokio taško imant — 
vaidyba, režisūra, scenariumi ar 
mdzika — „Adomas tai labai 
nuobodi istorija apie idealistą 
vyruką, norinti ištrukti iš savo 
krašto ir vikti į Buenos Aires, 
apie kuri muskulinga blondinė 
da tuoja kabarete. Adomas ir 
jo mergina susitaupo kelionei 
pinigų, nors krašte netvarka 
bei nedarbas, bet niekšas emi 
gracijos agentas iš Adomo išvy 
lioja pinigus ir... merginą, ir 
pabėga į nacių Vokietiją. Ado 
mas pagaliau nusprendžia, kad 
rytuos ar vakaiuos — Lietuve 
je geriausia ir įstoja į komunis 
tų partiją kovoti už tą dieną, 
kai jo šalį užims Sovietų S-ga.

Kadangi rusai yra apsukrūs 
savo propagandinėje galvose 
noje, — samprotauja Globe 
and Mail kritikas, — stebėtina, 
kad jie jį tarptautinį festivalį 
pasiuntė tokį nuobodų ir blogai 
pagamintą filmą.

Esamose aplinkybėse, rašo 
kritikas, būtų geriausia tik pa 
sakyti, kad V. Puodžiukaitis 
vaidino herojų Adomą ir kad su 
juo dar vaidino grupė netašy 
tu aktorių. Gi kai kritikai rinko 
geriausią šių metų Šekspyro fes 
u. alio filmą, yra tikra, Kad 
„Adomas... ' tokiu nebus.

Daily Star korespondentas 

filmą vertino kiek atlaidžiau, 
kaip ir įprasta šiame populiares 
niame ir mažiau reikalaujančia 
me dienraštyje. Jis rašo, jog til 
mas buvo iš Lietuvos ir nors po 
litiškai priklauso rusams, turi 
savo stilių, visiškai skirtingą 
nuo rusiškų, bet ir fimas nėra 
taip pažengęs, kaip dauguma 
pastarųjų". Atpasakojęs filmo 
turinį, pažymi, kad scenovaiz 
dis turįs laiko pajautimą. (Iš 
kur jis tai žino), ir filmo sti 
liūs panašus į 1930 metų Holy 
woodo.

Pergyvenant šią lietuvišką ne 
sėkmę, ar tik negalima butų 
įmatyti okupanto juodų rankų, 
išleidžiant šį silpnai paruoštą 
filmą į pasaulį, kai lietuviai gal 
turi ir kitų, geresnių filmų. Štai 
skaitėme, jog vienas jų augštos 
filmų kultūros krašte, Čeko 
Slovakijoje, laimėjo pirmą vie 
tą. Gal rusams ir neprošalį lie 
tuvius parlodyti tokioje atsili 
kusių šviesoje? A. P.
FILMAS APIE TAI, KAIP 
LIETUVIAI CIVILIZUOJA 

ARGENTINĄ
Plačiai išgarsintas dokumen 

finis filmas „Rio abajo“ (Pavan 
deniu), direktorius Enrique Da 
wi pagamintas salose Ibicuy pa 
gal buvusį Argentinos preziden 
to sūnaus Laborio Justo veika

Entre Rios provincijos salos 
Ibicuy apima pusę miliono hek 
tarų. Dabar iau apie 140,000 ha 
apsodinta miškais. Filme paro 
doma, kaip ten nė vienas žmo 
gus negyveno. Banditas nušali 
nar pirmą ten pasirodžiusį žmo 
gų ir iškraustė jo kišenius. Api 
nlėšiamasai nudurta banditą. 
Vėliau du banditai nužudo į tas 
salas valtele atsiįrusį žmogų, Pa 
vandeniu paleidžiamas pirmojo 
nušautojo lavonas ir antrojo 
vaikas su valtele.

Pirmieji ateiviai, įsikurianti 
tose salose yra lietuviai. Jie ker 
ta piktžoles, kasa griovius, sta 
tošį namelius.

„EI L.tuano“ (Andrius Ra 
manauskas) tampa pavyzdžiu, 
kaip per sunkų darbą ii pašiau 
kojimą prakertami langai riva 
lizacijon ir žmoniškai įsikuria 
ma dykumose. Bet šioje gyve 
nimo kovoje suserga ir miršta 
jo jaunametis sūnus, darbo me 
tu miršta ir žmona, puikiai tą 
rolę vaidinanti mokytoja Sofi 
ja Oželyte Nalivaikienė. Pa 
čiam Ramanauskui suparaližuo 
jama pusė kūno. Pasveikęs, jau 
prie gražaus savo namelio atsi 
sėdęs, savo išauginto miško da 
lį medžių pardavęs, skaito „Ar 
gentines Lietuvių Balsą“.

Puikiai vaidina ir Lidia Auš 
ra Nalivaikaitė, kuri atvykusi sa 
lon vietinį vaiką kalbina lietu 

viškai „gera diena“. Bet tas 
lik paklausia „corno”? Susidrau 
gauja su Lituano šeima ir mir 
ties patale gulinčiam Ramanaus 
kučiui į delną įspaudžia dovanė 
lę: Du šokolado gabalėlius, sa 
kydamas „chocolatines“. Jaudi 
nauti momentai, matant įsiku 
riančių pastangas

Filme matomas ir studentas 
Ramulis Nalivaika: Gelbsti iš 
potvinio savo tėvų galvijus. 
Pats mokytojas V. V. Nalivai 
ka stebi, kaip Ramanauskas su 
savo kaimynu Miščenka spren 
džia fubežiaus (ežių) klausimą. 
Vincas Kazakevičius atveža 
pirmus kolonistus.

Filme girdisi lietuviškos mu 
zikos garsai: Vytauto Cibavi 
čiaus akordeonas. Pietaujant po 
grynu dangumi girdisi „Daug, 
daug dainelių“...

Pastatoma mokykla. Valtimi 
suvežami mokiniai. Nalivaikai 
tė padeda savo kaimynų vai 
kui numerius rašyti.

Iš vietinių didesnes roles tu 
ei Gonzales ir Gamara.

Salose padaugėja gyventojų 
skaičius. Kuomet plaukia gra 
žus motorinis laivelis su jame 
pilna jaunimo, pasigirsta lietu 
viską sutartinė: Buvo gera gas 
padinė, gero vyro žmona, Ji 
ilgai ir gražiai skamba. Tai 
nuopelnas Vyt. Cibavičiaus cho 
ristų.

„Rio abajo“ originale auto 
nūs mini čekoslovakus. Tik čia 
suminėtų lietuvių dėka ir pasi 
šventimu, filman įdėti lietuviš 
ki motyvai, sudarant tokią gra 
žią propagandą geram Argen 
tinos lietuvių vardui. Kadangi 
direktorius Dawi buvo prade 
jęs filmuoti pagal originalą, 
tai liko tūlų nelietuviškų vai 
du. Jan ir tt. Ir kadangi kaipo 
dokumentinis filmas buvęs per 
ilgas, tai diiektorius jį apkarpė. 
Labai gaila, kad neišėjo l\an 
vaikų Lietuva, kur daugiausia 
darbo atlikta. Vienok visa kas 
čia pasakyta ir parodymas lie 
tuvių, kaipo pirmųjų šios šalies 
pelkių sausintojų. mišku sodin 
tojų ir pirmųjų kelių tiesėjų į 
salų civilizavimą, mums teikia 
pamatuotą pasididžiavimą. Kas 
iš mūsų nėra išliejęs prakaito 
lašo savo pasrinktosios antros 
tėvynės Argentinos pagražini 
mui ir praturtinimui!

Pirmą „Rio abajo“ rodymo 
dieną kine Iguazu dalyvavo vi 
sa pp. Nalivaikų šeima. Tapo 
padarytos nuotraukos televizi 
jai. Buvo ir kiti filme dalyvavę 
saliečiai. Nebuvo tik Andriaus 
Ramanausko, kuris esąs Urug 
vajuje.

Daugelis stebisi, kaip šalie 
čiai taip gerai vaidina. Ponia 
Nalivaikienė yia mokytoja, Ke 
lis metus studijavusi Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune. 
Ramanauskas dirbo Lietuvos 
Pasiuntinybėje prie min. Dr.

KANADOS JAUNIAUSIAS 
UNIVERSITETAS YRA 

YORK’O
Pati jauniausia Kanados augs 

tojo mokslo ištaiga yra York’o 
universitetas, Toronte, kuris 
bus atidarytas šį rudeni su griež 
1u studentų skaičiumi — 100 
studentų. Pirmais mokslo .r.e 
tais jis bus prisiglaudęs prie To 
ronto universiteto: York’o u-to 
pirmasis prezidentas, Dr. Mur 
ray Ross irgi yia paimtas iš To 
lonto u to. York’o u-tas kon 
cenrtuosis išimtinai humanitari 
niais dalykais: anglų kalba, fi 
losofija, prancūzų arba rusų kai 
bos; zoologija, matematika ar 
geografijai; ekonomikos daly 
kai; istorija, psichologija ir so
ciologija. Trejų metų kursas 
tampriai bus surištas su Toron 
to universiteto bendru filoiogi 
jos skyrium, nes ir Yorko moks 
lo laipsniai (BA) piimais ke 
liais metais bus suteikiami To 
ronto U-to.

Tačiau York’o Universitetas 
su savo augštais mokslapini 
giais — 500 dol. į metus ir pasi 
rinkdamas mažą grupę studen 
tų — 100 asmenų, labai rūpės 
tingai ir atsargiai kreips specia 
lauš dėmesio į augštus studen 
tų — profesorių santykius, ku 
rie pasireikš taip vadinamu „tu 
toriai Method“ (mokymasis pri 
žiūrint mokomajam personalui 
— angliška uždarų koledžų 
praktika). Kiekvienas studen 
tas bus priskirtas prie mokyto 
jo, kuris yra kartu ir vienas iš 
York’o U-to mokytojų sąstato, 
kuris turės 14 instruktorių.

York’o Universitetas pirmai 
siais mokslo metais talpinsis To 
ronto universiteto patalpose, 
Falroner salėse.

Reikalavimai įstojant į Yor 
k’o Universitetą bus tokie: 13- 
tos klasės užbaigimas arba toly 
gus pažymėjimas, su vidurkiu 
60 procentų iš 9 dalykų. Stu 
denas neišlaikęs dviejų dalykų 
pirmais mokslo metais Yoik’o 
U-te nebus toliau pakenčiamas.

Šaulio. Ant jų pečių ir ant švies 
plaukės Nalivaikaitės daugiau 
šia rėmėsi lietuvių atstovavi 
mas.

Dykumų civilizacijos atvaiz 
davimas yra istorinis dokumen 
tas. Malonu, kad šiame darbe, 
lietuviai parodomi kaipo pir 
mieji ir darbščiausi Argentinos 
dykumų civilizuotojai.

La Nacion, La Prensa, Cla 
rin, El Mundo, Noticias Grafi 
cas, La Razon, Critica ir kiti 
Argentinos dienraščiai ir žurna 
Jai labai pl&čiomis recenzijo 
mis apžvelgia „Rio abajo“ fil 
mą, pagarbiai paminėlami sa 
lose įsikūrusių Argentinos lie 
tuvių vardą.

Santakiškis.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
18.

ANGELINOS CEPELINAI
Telefono abonentų knygoje jis susirado griežtosios įstai 

gos telefoną, paskambino jos viršininkui. Viršininkas, augs 
to lygio derybos buvo ilgos ir sunkios. Didelio vargo ir nepa 
prasto iškalbingumo dėka mūsų viršininkui pavyko įtikinti 
aną viršininką šiais punktais :

1. Nėra jokio skirtumo, ar raštas apie šoferio Algio Trin 
kūno viešėjimą Vilniaus miesto išblaivinimo įstaigoje ir apie jo 
elgesį viešėjimo metu bus pasiųstas valdybos įstaigon paštu, 
ar tos valdybos viršininkas lą raštą atsiims pats asmeniškai, tu 
rėdamas atitinkamus jo asmenį ir tarnybinę padėtį įrodančius 
pažymėjimus;

2. Alg is Trinkūnas nedelsiant įmokės 40 rublių už jam 
suteiktas paslaugas;

3. Algiui Trinkūnui, o tiksliau sakant, jo valdybos virsi 
ninkui, bus grąžintas pasas ir šoferio teisės, nes be siu doku 
mentų negalima išvykti į ypatingai svarbią tarnybinę komandi 
ruotę, kurios jokiu būdu negalima atidėti nei vienai dienai, nei 
vienai valandai.

Po šio telefoninio susitarimo Jonas Bildžius pals įsėdo į 
mašiną ir buvo šiek tiek aprimusių Algio Trinkūno nuvežtas į 
minėtąją įstaigą. Čia Bildžius parodęs savo dokumentus, labai 
linksmai ir draugiškai pasikalbėjęs su anos įstaigos viršininku 
(abu vienbalsiai pasmerkė girtuoklius ir t. t.), savo pinigais ap 
mokėjo Algio pramogas ir tiesiog į rankas gavo visą pluoštą 
popierių: Trinkūno pasą, teises, neilgą, bet gana reikšmingą 
raštą apie jo viešėjimą anoje įstaigoje ir kvitą apie 40 rublių 
pabaudos sumokėjimą. Bildžius tyčiomis negrąžino šių doku 
mentų šoferiui, o įsikišo savo kišenėn.

Daugiau reikalų Vilniuje komandiruotieji neturėjo. Abu 
vieningai sutarė pusryčiauti kur nors Paberžėje ar Molėtuose. 
Vadinasi, galima buvo spausti, kaip mėgdavo sakyti mūsų Bil 
džius.

Išvažiavus iš miesto, viršininkas išsitraukė iš kišenės nelai 
minguosius Algio popierius. Pirmiausiai jis atskleidė raštą. 

Garsiai, tyčiomis pabrėždamas kiekvieną žodį, pradėjo skai 
tyti:

„ . . . Pranešu jūsų žiniai, kad pil. Trinkūnas, Algis, Simano 
s., dirbąs... valdyboje lengvosios mašinos šoferiu, šių metų rug 
pjūčio mėnesio... dieną neblaiviame stovyje buvo pristatytas į 
Vilniaus miesto išblaivinimo įstaigą. Įstaigoje pil. Trinkūnas 
A. S. elgėsi labai nepadoriai, triukšmavo ir keikėsi necenzūruo 
tais žodžiais...”

— Nieko aš nesikeikiau, — prieštaravo šoferis, bet Bil 
džius nekreipė dėmesio į jo žodžius. Jis kibo į kitą dokumentą 
— kvitą apie pabaudos sumokėjimą.

...........Už medicininį ir kitokį aptarnavimą...“ — aiškių 
aiškiausiai būvi įrašyta tame nuostabiame popieriuje.

Bildžius griebėsi už šonų. Atrodė, kad audringas juoko 
piiepuolis išmes jį iš mašinos.

—1 Už medicininį ir kitokį... — kartojo jis, leipdamas juo 
ku.

— Kad jiems velniai pekloj taip tarnautų, — keikėsi Al 
gis, be jokių ceremonijų spjaudydamas pro mašinos langelį.

— Už medicininį ir kitokį... — vii negalėjo nurimti Bil 
džius.

Jis vėl suvyniojo popieriukus, pamosavo jais prieš Algio 
nosį, pagrasino:

— Dabar tu man pamirksėsi, gudruoli. Pažiūrėsim, ką 
pasakysi, kai svarstysime šiuos laiškelius...

Pasą ir teises jis vis dėlto Trinkūnui grąžino.
Papusryčiavę Molėtuose, mūsų keleiviai netrukus pasiekė 

savo kelionės tikslą — didelį, turtingą ūkį, prisiglaudusį prie 
didžiulio ežero kranto. Ūkio direktorius — žilas, pagyvenę^, 
žmogus — tūpčiojo aplink savo viršininką kaip slaugė apie 
kūdikį, stengdamasis iš akių išskaityti jo nuotaikas ir pageida 
vimus. Užklaustas ko nors, jis prapliupdavo tokia plačia ir 
sraunia aiškinimų srove, kad Bildžius kiekvieną kartą turėdavo 
jį sustabdyti. Tiesą sakant, ūkis laikėsi neblogai. Per daug 
priekaištauti nebuvo už ką. O ir Bildžiaųs nuotaika jokios aud 
dos šiandien nežadėjo.

Po vakarykščių svarstymų giliame fotelyje Jonas Bildžius 
stengėsi būti itin veiklus. Nesitenkindamas fermų ir kitų ūki 
nių pastatų apžiūrėjimu, jis įkibo ir į ūkio knygas, prirėmė di 
rektorių prie sienos ūkio pajamingumo ir produkcijos savikai 
nos klausimais. Stenėdamas ir miksėdamas direktorius privalė 
jo paskubomis apskaičiuoti, kiek pajamų duodąs kiekvienas hek 

taras ir čia pat buvo suniekintas už nesigilinimą į gamybos eko 
nomiką.

Paskui viršininkas išsivedė direktorių į laukus, apžiūrėjo 
rugių gubas, patikrino, ar brandžios varpos, apmetė akim di 
džiulį bebalančių miežių lauką, linus. Derlius žadėjzi būti ge 
ras. Ir čia, laukuose, nebuvo rimto pagrindo erzintis ir pykti.

Žilasis direktorius — Povilas Stundžia — turėjo organize 
toriaus gabumų. Rodos, niekur jis nepasitraukė nuo savo virši 
ninko, rodos, tik su juo tevaikštinėjo, tik su juo tešnekėjo, o 
kažkokiu būdu sugebėjo savo pavaldiniams duoti nurodymą 
organizuoti pietus. Vos viršininkas su direktoriumi vėl pasi 
rodė ūkio sodyboje, prie jų priėjo ištisa delegacija ir maloniau 
šiai pakvietė pietų. Delegacija buvo patraukli: dvi merginos ar 
iaunos moterys ir puošnus, žvitrus jaunuolis. Dėl visa ko Bil 
džius pabandė atsisakyti pietų, pasisakė turįs skubėti toliau, bet 
vyresnioji moteris taip grakščiai išsilenkė, taip bejėgiškai paki 
bo jam ant rankos, kad, atrodė, jokia jėga jos nebeatplėš. O 
direktorius paaiškino:

— Mūsų Angelina, draugas viršininke, nuostabius cepeli 
nūs išverčia. Būti mūsų ūkyje ir neparagauti Angelinos cepeli 
nų — tikras nusikaltimas.

Angelina buvo vyresnioji ūkio sąskaitininkė. Niekas, žino 
ma nebūtų kategoriškai tvirtinęs, kad ji tikra gražuolė, bet var 
gu bau kas nebūtų pasidžiaugęs jos mielu veiduku, dar lanks 
čiu liemeniu ir gyvomis, smalsiomis akimis. Kokio amžiaus bu 
vo Angelina? Taip, Angelinos amžius buvo mįslė visiems jos 
bendradarbiams. Bene dešimtį metų ji dirbo ūkyje ir visą lai 
ką tokia pati — neseno, nestorėjo, neliesėjo, žodžiu, nesikeitė. 
Išmintingos moterys, prašokusios dvidešimt penktuosius me 
tus, sugeba daugiau nebesenti iki pat pensijos. Didis yra mo 
terš protas!

Kitados, vaikystėje, Angeliną vadindavo tiesiog Anele, vė 
liau, besimokydama gimnazijoje, ji sužinojo, kad jos tikras 
vardas visai ne Anelė, o Angelė, dar vėliau, įspūdžio dėlei, prie 
jo buvo prijungta grakšti priesaga -ina. Taip turėjo būti gra 
žiau.

Purtydama savo šviesius karčiukus, blykčiodama baltais 
dantukais, Angelina kybojo ant Bildžiaųs rankos. Neįmanoma 
buvo atsisakyti. Cepelinai pagaliau lieka cepelinais... Labai 
gaila, kad ne visuose namuose dabar pakankamai gerbiamas 
šis paties Dievo mūsų protėviams atneštas patiekalas!...

Daugiau bus.
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kultūwe#krowa
SKULPTORIUS J. BAK'S,

gavęs dideli skulptores darbu 
užsakymą vienai Čikagos baž 
nyčių, iš Toronto išsikėlė i sa 
vo ūkelį už Orangevilles, kur 
įsirengęs studiją dirba, j. Bakis 
artimoje ateityje numato savo 
naujausiu darbų parodą vieno 
je geriausių Toronto galerijų.

ALBERTOS MOKYKLA 
GELBSTI NEBYLIAMS
Albertos mokykla nebyliams, 

kuri yra j pietus nuo Albertos 
universiteto Edmontone ir kuri 
šiemet rudenį atidaro penktą 
savo darbų sezoną, yra skaito 
ma moderniausia visoje šiauri 
nėj Amerikoj. Studentai, tarp 
penkerių ir aštuoniolikos metų, 
gauna apmokymą ligi aštunto 
ar devinto laipsnio, su papildo 
mais priedais paruošiant juos 
.prie įvairių užsiėmimų, kuriuos 

a* dirba palikę mokyklą. Bend 
rai, ženklų kalba nėra mokoma 
ir svarbiausias susikalbėjimo me 
todas yra žodinis metodas įjun 
giant ir rašymą. (CS).

• Prof. Mykolą Biržišką jo 78 
metų sukaktuvių dienoje, rug 
pjŪČio 24, pagerbė Los Angelės 
Dailiųjų menų klubas. Atšilau 
kę DMK atstovai įteikė gyvu 
gėlių vazoną, pasveikino ir pa 
linkėjo ilgiausių metų.

• Kan. M. Vaitkus, 77 melu 
lietuvis rašytojas, rugpjūčio m. 
lankėsi Los Angelėje. Bern. 
Brazdžionis garbingam rašyto 
jui suruošė su Kalifornijos lie 
-tuviais rašytojais susipažinimą, 
Niūriame be šeimininko ir sve 
čio dalyvavo: prof. M. Biržiš 
ka, Gliaudą, Balčiūnas - Švais 
tas, Alė Rūta, Raila, P. Oriniai 
tė, A. Gustaitis, p. Mitkienė, p. 
Gricius.

• Vak. Vokietijoje, Hanau, rug 
pjūčio 31d. mirė med. gyd. Da 
mijonaitis.

RASTA JUOZO ČIULDOS 
1854 METŲ GRAMATIKA

Senas, storokas sąsiuvinis, 
įrištas į padėvėtą viršelį. Sąsiu 
vinio lapai smulkiai prirašyti 
abiejose pusėse. Jų turinys — 
lenkiškai rašyta žemaičių kai 
bos gramatika. Rankraštis be 
antraštės, be autoriaus pavar 
dės. Pratarmės pabaigoje įra 
šas: ,,Rašau 1854 metais“.

Šis sąsiuvinis — tai vienas iš 
rankraščių, kuriuos buvo sum. 
kęs 1957 m. miręs bibliografas 
Vytautas Steponaitis ir kuriuos 
neseniai įsigijo LTSR Valst. 
respublikinė biblioteka.

Kone visi pirmosios XIX am 
žiaus pusės lietuvių literatūros 
ir kultūros veikėjai ką nors uir 
bo lietuvių kalbotyros srityje— 
sudarinėjo žodynus, domėjosi 
kalbos ugdymu, normirrimu ir 
kl. To meto žemaičių rašytoja’ 
D. Poška, S. Stanevičius, b. 
Valiūnas, S. Daukantas ir kt.— 
manė, kad lietuvių rašomosios 
kalbos pagrindu turinti būti že 
maičių tarmė. 1832 m. buvo is 
leista lenkiškai parašyta K. Ka 
sakausko „Kalbrėda liežuvio 
žemaitiško“, o 1837 m. — S. 
Daukanto (pasirašiusio slapy 
vardžiu K. W. Myle) gramai, 
kos darbas „Prasma lotynų kai 
bos". Liko nebaigtos rašyti ai 
ba nespausdintos Kajetono Ne 
zabitauskio, Jurgio Plioterio, 
Leono Uvainio gramatikos: jų 
rankraščiai tebėra nesurasti.

Vacį. Biržiškos ..Lietuvių bi 
oliografijos“ 2-ajame tome (ira 
šas 1023) randame užregistruo 
tą Juozo Čiuldos rankraštį, da 
tuotą 1855 metais, būtent: 
,.Trumpi samprotavimai apie 
žemaičių kalbos gramatikos lai 
sykles ir pastabos apie lietuvių 
mitologiją". O mūsų rankrašty 
je visai nėra medžiagos apie lie 
tuvių mitologiją. Bet Vacį. Bir 
žiška J. Čiuldos rankraščio ne 
matė. Jis užregistravo jį iš bib 
liografinių šaltinių, nurodyda 
mas, kad rankraštis buvęs Vii 
niuje pas Zavadskį, kur jį ma 
tęs ir aprašęs J. Karlovičus.

Atsiskleidžiame J. Karlov i 
čiaus studiją ,,Apic lietuvių kai 
bą“. Iš tikrųjų 226 puslapyje 
skaitome: /„...Zavadskis, Vii 

niaus knygninkas, maloniai suti 
ko paskolinti man pažiūrėti 
kun. J. Čiuldos rankraštį, pa 
vadintą „Trumpi samprotavi 
mai apie žemaičių kalbos gi a 
matikes taisykles, taip pat pas 
tabos apie lietuvių mitologiją“ 
...rankraštis, užbaigtas 185.5 

m., yra visai paruoštas spaudai 
ir suteiktų didelę naudą moks 
'o nasauliui, jei išeitų iš spau 
dos“.

Bet štai kiek tolėliau, 227 
puslapyje, J. Karlovičius, ra'v 
damas apie D. Poškos „Lietu 
vių, lenkų ir lotynų kalbų žody 
no“ rankraštį, atpasakojo zin. j 
iš J. Čiuldos „Samprotavimų“. 
J. Čiulda rašąs, kad D. Poškos 
žodyną“ užtikęs pas kažkokį 
Jurgevičių Kaune. Rankraštis 
buvęs dviejų tomų — nuo rai 
dės A iki P. Jurgevičius už rank 
raštį prašęs 18 rb. Jurgevičiui

Dirigentas, kurį galima matyti 
televizijoje.

S

St. CATHARINES, Ont.

Visi

1960 m. rugsėjo 17 dieną, šeštadieni, ,į

i TAUTOS ŠVENTE ir 550 m. ŽALGIRIO mūši: i;
sukaktuvių minėjimą Niagaros pusiasalyje, 

kuris vyks

MERRITTON COMMUNITY CENTRE HALL,
M e r r i t t o n, Ont. (prie St. Catharines) J:J
Trumpą žodį tars pulk. J. GIEDRAITIS.

Programoje akt. ST. PILKA ir sol. L. ŠUKYTĖ. ' 
Po meninės programos šokiai piie geros muzikos. <
Tinkamai laiką praleisi atsilankęs i šias iškilmes! ;

Pradžia 6 vai. vakaro.

KLB St. Catharines Apylinkės ir LVS-gos „Ramovė“ ’ 
Niaga ros pusiasalio skyriaus VALDYBOS.

a
TAUTOS ŠVENTĖ IR ŽALGIRIO MŪŠIO 550 METŲ

SUKAKTIS NIAGAROS PUSIASALYJE
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai 
jit mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva tam Dangaus Angelai 
vainiką iš demantų pina. Maironis.

$ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

l BALT/C
& Lai oruos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai
$ ir kiti įvairūs medžio dirbiniai
f SAV. K. K I A U S A S ir J. S I A U C I U L I S

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika
t' Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. -3
v . , . , XLietuviams nuolaida. \
v* Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
į Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. <

mirus, D. Poškos rankraštis 
dingęs.

Mūsų aiškinamo rankraščio 
140—141 puslapiuose randame 
tekstą, sutampantį su J. Karlo 
vičiaus atpasakota žinia Šio 
rankraščio autorius, pateikda 
mas žemaičių eilėdaros pavyz 
džių, kai kurias epigramas ei 
tuoja iš D. Poškos . Žodyno“, 
jis rašo: „Čia paminėtą žody 
na kai kurie nori laikyti tik įsi 
vaizduojamu, bet tai neteisin 
ga. Tas autorius (t. y. D. Poš 
ka) rašė žodyną, bet, atrodo, 
nebaigė. Nežinau, kuriuo keliu 
pats žodyno autografas pateko 
P. Jurge ’ič’ui Kaune, visiškai 
nemokančiam žemaitiškai. Iš 
jo ir aš buvau pasiskolinęs ke 
lioms dienoms. Žodynas buvo 
dviejų stambokų tomų in mi 
nori nuo raidės A iki P imti 
nai, trijų kalbų: lietuvių, lenkų 
ir lotynų. Norėjau sau jį įsigy 
ti, bet kaina 18 rb. sidabru anuo 
met man buvo per aug ia. P 
nelaimingos, žmoniškai Kai 
bant, nes kraštutiniame skurde-. 
vienatvėje išlikusios J. jui6e 
vičiaus mirties, tiek visi jo daik 
tai, tiek ir šis rankraštis, neži 
nia kur dingo ir, atrodo, žuvo 
visam laikui. (D. Poškos ..Žc 
dyno“ rankraštis nėra žuvęs: 
šiuo metu abu tomai saugomi 
Lietuvos TSR Mokslų akade 
mijos Lietuvių kalbos ir litera 
tūros institute).

Šie sutapimai teikia tvirtą pa 
grindą išvadai, kad mūsų aiški 
namo rankraščio autorius tik 
rai yra Juozas Čiulda. Nevieno 
das puslapių skaičius iodo, kad 
J. Čiuldos „Samprotavimų“ bū 
ta bent dviejų egzempliorių — 
vieno pas Zavadskį, i antrojo— 
pas patį autorių.

Juozas Čiulda (1796—18t>0) 
kilimo buvo žemaitis, plungiš 
kis. Biografiniu žinių apie jį 
surinkta nedaug. Mokėsi Žemai 
čių Kalvarijoje, vėliau dvejus 
metus Varnių seminarijoje, o 
1818—1822 m. — Vyriausiojo 
je seminarijoje, priklausiusioje 
Vilniaus universitetui. Magistro 
laipsniu baigęs universitetą 
1822—1823 m. buvo vikaras

Dvylikos metų mergaitė Silver. 
Ji yra savotiškas muzikos pra 
jovus. Ji išmoko groti piano 
per 6 savaites, jau dabar studi 
juoja smuiką, o kartu ir dainavi 
ra. CBC, kuri duoda šią žinią 
ir šią foto, stipriai perdėjo, ar 
žinią davė nekompetentingai. 
Ką reiškia išmoko skambinti, 
kai ir geriausi pianistai mokina 
si... visą gyvenimą. Bet piano 
ir smuiko ji gali mokytis, tačiau 
12 metu mokytis daniuoti ji ne 
gali jau vien dėl to, kad jos bal 
so aparatas dar mutacijos laiko 
tarpy. CBC turėtų apdairiau 
duoti žinias, nes tuo ji gali klai 
dinti nesiorienluojančius žrno 

nes ir tuo jiems kenkti.

Švėkšnoje, o 1823 — 1835 m. 
Kauno bajorų mokyklos kape 
lionas. 1835 — 1847 m. buvo 
Darsūniškio karatas.

„Samprotavimų“ pratarmėje 
J. Čiulda sako, kad lietuvių kai 
bos pradžia slypinti gilioje s e 
novėje, kad dėl savo senumo 
bei savaimingumo toli kalba nu 
sipelno mokslininkų dėmesio ir 
tėvynainių meilės. Nors ir visa- 
užmiršta, mokslininkų nedaug 
tyrinėta, lietuvių kalba nuosta 
biu, beveik nesuprantamu oū 
du pati savaime tolydžio tobu 
lėjanli. Lietuvių kalbai tobulėti 
Lietuvoje daugiausia kliudąs 
„nuo amžių įsigalėjęs prieta 
ras“, girdi, loji kalba esanti 
vien tik paprastos liaudies ka! 
ba. Sulenkėjusių katalikų dva 
sininkų monopolizuotoje mo 
kykloje buvo skiepijama pame 
ka lietuvių kalbai. J. Čiulda ra 
šo: „Berniukas, pradėjęs mo 
kytis parapijinėje mokykloje, 
bausmė.-; grasinimu verčiamas š 
sižadėti gimtosios kalbos, visi 
mokslai dėstomi jam svetima, 
pirmiau nemokėta kalba; tai 
ugdo abejingumą ar net nėr.;-, 
girna tos kalbos, ku. a jau r< 
motina žemaitė mokė jį pi’-. ą 
jų žodžių, kuria išmoko kalbėti 
vaikas būdamas. Jaunuolis ima 
gėdytis savo tėvų ir šeimos, sa 
vo giminės ir luomo. Nenori pri 
sipažinti esąs žemaitis, bet de

Taip didysis mūsų tautos dai 
nius apgieda Lietuvos praeitį. 
Šiais metais visa lietuvių tauta 
mini tuos didžius laikus, kai 
prieš 550 metų didysis Lietu 
vos valdovas Vytautas prie 
Žalgirio sutriuškino tų laikų pa 
saulinę galybę ir didžiausią Lie 
tuvos priešą kryžiuočius.

Šio mūšio laimėjimas Vytau 
tui buvo pi iartinęs' ir Lietuvos 
karūną, po kuria Lietuva iki 
šių dienų būtų gražiai žydėjusi, 
bet mūsų klastingasis kaimy 
nas lenkas tam kelią pastojo. 
Lietuva negavus karūnos nusly 
do į klystkelius, ko pasėkoje 

dasi tikru lenku“.
O ištikrųjų žemaičių kalbos 

žodynas nėra skurdus, tai maty 
ti ir liaudies dainų kalboje, ir K. 
Donelaičio poemoje, kurią J. 
Čiulda vadina „gražiausiu poe 
zijos kūriniu kaip tik dėl kai 
miško jos paprastumo“. Todėl 
esą galima ir privalu jieškoti 
bei rinkti liaudyje slypinčius ar 
ba užmirštus tinkamiausius zo 
džius bei posakus.

Pradnėse mokyklose, greta 
kitų valdžios nustatytų kalbų, 
mokslas turėtų būti dėstomas ir 
vietine kalba. 1833 m. buvęs 
Švietimo ministerijos paruoštas 
toks projektas, bet likęs nereali 
zuotas.

Rašimoji kalba reikalinga aiš 
kių gramatikos taisyklių, o žt 
maičių kalba dar neturi savo 
gramatikos. J. Čiulda aptaria 
K. Kasakauskio „Kalbrėdą“ ir 
S. Daukanto gramatiką, ir abi 
jas laiko nepakankamomis, jo 
nuomone, šios gramatikos bu 
vusios tik paskiri bandymai, o 
pilną ir tinkamą gramatiką ima 
numa sukuri i tik bendromis dau 
gelio darbuotojų pastangomis.

iki šių dienų jos vaikai blaško 
rni po visą pasaulį, anot Mano 
nio, be idėjos be vado.

Bet mes, kad ir toli nublokš 
ti nuo savos žemės, vilčių nenu 
stojame, kada nors savo teises 
atgauti, todėl kiekvienais me 
tais rugsėjo mėnesį (1430 m. 
rugsėjo 8 d. Vytautas Didysis 
turėjo būt apvainikuotas Lietu 
vos karaliumi) renkamės piisi 
minti tuos didžius laikus ir jų 
pasisemti stiprybės. Tą daryt 
mus įpareigoja Lietuvos him 
no žodžiai, partizanų ir Sibiro 
kankinių kančios, knygnešiai 
ir mūsų didingi prabočiai, kurie 
šimtmečius garbingai gynė 
šventą Lietuvos žemę.

St. Catharines lietuviai Lie 
tuvos valdovo Vytauto vainiką 
vimo dieną mini kiekvienais me 
tais. Gi šiemet ši šventė buvo 
švenčiama rugsėjo 1 7 dieną, sy 
kiu minima ir 550 metų Žalgi 
rio mūšio laimėjimo sukaktis.

Šventės minėjimas vyks iug 
sėjo 17 d„ šeštadienį, Merriton 
Community Centre hall, Mer 
riton, Ont. Trumpą žodį tars 
b. Lietuvos karys pulk. J. Gied 
raitis. Meninę programą atliks 
iš Čikagos b. Kauno valstybės 
Dramos teatro aktorius ir rėži 
sielius St. Pilka ir iš naujesnių 
jų menininkų pasireiškusi soils 
tė Lilija Šukytė. Po koncerto 
šokiai ir piniginės loterijos trau 
kimas. Pradžia punktualiai 6 7. 
P- P-

Visus lietuvius kviečiame da 
lyvauti, sykiu ir primename, 
kad šioje reikšmingoje šventėje 
dalyvauti yra kiekvieno lietuv.u 
tautinė pareiga.

Visi širdingai laukiami!
KLB-nės St. Catharines Apy 

linkės ir LVS-gos „Ramovė* 
Niagaros Pusiasalio skyriaus

Valdybos.

Dr. Roman Pniewski
Daugiamete praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. I el. VI 5-7623

Valandos Nuo 3 iki 9 vai pu pietų

I A. NORKELItJNAS I
v . . XCommissioner oi the Superior Court of Montreal

$ MONTREAL ENTERPRISES REG D
y 3?
& VISŲ ROSIU DRAUDIMAS
g $
X 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp St Zotiquc; g
X \

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

txxxrxxtxrx.-xxxxxxxtxxtxmrrrm.-rxxxm’-rxmrxrxrtmxxtmxnrxunxxmmxixxxxmmo::;..;

g Bf LLAZZI <* AM Y, INC j 

Ė DO 6-6941 76Z9 George St., Ville Lašale.
jvairi medžio statybinė medžiaga Durys, langų rėmai >Į 

K Insuliacija, Ten-Test. Mason’te, statybinis popieris 
tmxtmxxxxxxxxuuxxxxitixxxxrxxxxnxxxrrxTtxttx-mxxxixxxxxxxxntxmxxxxtmxmxxmxmm:
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Į SIUNTINIAI
, : I IETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS j j
; per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
i per Janiną ADOMONIENĘ. ! .

I
.Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, Į j

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, 1 1
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. < >
Užsakymai iš kitur primanai paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti. 1 ;
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent,

* Montreal. P. Q. Tel. RI 4-6940.

M O T F R

I Š K Ų
1 Š K Ų

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

i R
R L B Ų

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM |
? . . ... XLietuvių Prekybos B-vė„ Anglija. 5,

Montrealy: Aug Mylė. Tel. UN 1-8675 
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. X
\ v

faltica Investment Corp.
is Autorizuotas kapitalas $ 120.000

pre, ’ Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt. |
I >1 E Griganavičiūtr RA 7-4097. j;

Reik lu Vedėjas D. N. Bal rukonis, CR 6-5075. g

-ž OE LUXE DRY CLEANERS!
117—«th AVENUE. LACHINE 3

X
į ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
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MŪSV ^SPORTAS"
VEDA KAZYS BARONAS

OLIMPINIŲ LAIMĖJIMŲ PALYGINIMAS
Rašant šita, santykinė būse 

na buvo ši, palyginus Romos 
olimpiadą su Melburno olimpia 
da: Rusijos sportininkai (pro 
resionalai) Melburne turėjo 13 
aukso medalių, Romoje turi 19; 
JAV sportininkai (mėgėjai) 
Melburne turėjo 16 aukso me 
dalių, Romoje turi taip pat 16. 
Italų sportininkai ypač pasižy 
mėjo dviračių rungtynėse, ku 
rių laimėjo visus aukso moda 
liūs.

Dešimtkovėje pirmauja pa 
saulinis rekordininkas Ra t ei 
Johnson, turis 8,683 taškus, 
prieš rusą Kuznecovą, kuris tu 
ri 8,357 taškus. 100-to metrų 
bėgime Johnsonas 10,9 sekun 
dės, gavės 948 taškus, nugalė 
jo Kuznecovą su 11,2 sek., ir 
870 taškų. Į toli Johnson nuso 
ko 7 m 35 cm, Kuznecovas — 
6 m 96 cm.

Olimpiada vyksta toliau 
Kas vakaras jos vaizdų duoda 
ir aiškina televizija.

ŽALGIRIS — MEISTERIS
Kauno Žalgirio rankinio 

(handball) komanda laimėjo 
visos Sov. S-gos meisterio vai 
dą. Mūsiškės puikiai sužaidė 
paskutines rungtynes prieš Ka 
raliaučių ir meisterio vardą lai 
mėjo užarnautai. Štai kaip pir 
menybėse komandos išsidėstė : 
1) Kauno Žalgiris, 2) Karaliau 
čiaus Trud. 3) Odesa, 4) M;;<; 
va, 5) Ryga, 6) Kijevas, 7) 
Rostovas, 8) Baku. Kaip mato 
me, pereitų metų meisteris O 
sa liko tik trečioje vietoje. Ki> 
blogiau sekėsi mūsų vyr a .r; -
Vilniaus Universiteto koina/i 
dai. Lietuviai iš astuonių ko 
mandų užėmė šeštaą vietą. Po 
šių pirmenybių, Į visos SS-gos 
rankinio rinktinę, tapo pakeles 
tos net septynios lietuvaitės: 
Sasiulevičienė, Bimbienė. Kiuri 
bytė, Kirvelaitytė, Dimšienė, 
Balsevičiūtė, Gentvainienė. Ai. 
simenant, kad komandą suda 
ro vienuolika žaidėjų, lietuvai 
tės bus visos Sov. S-gos koman 
dos pagrindu artimiausiose 
rungtynėse pavergėjo su Len 
kija.

ZALAGAITYTĖ TIK 
TREČIA

Romos olimpiniuose žaidimu 
ose lietuvaitė Birutė Zalagaity 
tė-Kalėdiene jieties metime ūžė 
mė trečią vietą, tuo pačiu laimė 
dama bronzos medalį SS-gos 
rinktinei. Tik centimetrais pra 
laimėjo antros vietos laimėtojai 
čekei D. Zatopkovai. Apie lie 
tuvių atsiektas pasekmes Ro 
mos olimpiadoje plačiau prane 
Šime šiems žaidimams pasibai 
gus.

— Vilniuje pasibaigė Pabal 
tijo vaikų futbolo turnyras.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. ,
.IS Heyden Street 

(netoli Bllor u Ynngr) 
Toronto 5, Ont.

Pel. Ofice WA 4-950)
Res. BE 3-0978 

mmmwjnnnmKwnwnmm'i: ■ •
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Lietuvio Advokato įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond)

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585
W~—---'■ w —MM- _L M 
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I
A. E. McKAGI Ej

Barrister and Solicitor L
Advokatas ir NotarasTel. EM 4-1394, EM 4-1395 į

1008 North Ontario Bldg. ' J
330 Bay Street, "* i [TORONTO 1. Ontario. į I

Kauno Ad. Mickevičiaus var 
do vidurinė mokykla įveikė Es 
tijos Tartu 3:1 ir sutriuškino 
Rygos atstovus net 9:1, tuo pa 
ciu laimėdama piimą vietą. Ant 
ri liko latviai.

— Okupuotoje Lietuvoje iš 
ėjo iš spaudos ,,Sportininko ži 
nynas“. Jame yra paduoti visi 
svarbiausi 1959 m. sporto įvy 
kiai iš visų sporto šakų. Leidi 
nys turi 28h psl. ir jo kaina 4. 
80 rb.
TRUMPAI Iš LIETUVOS

— Sportinė spauda atžymė 
jo Danieliaus Žilevičiaus 60 m. 
amžiaus sukaktį. Jubiliatas yra 
buvęs LFLS klubo narys ii L.ie 
tuvos futbolo rinktinės nuolati 
nis kandidatas. Lietuvos rink 
tinėje žaidė vieną kartą (1921 
m. prieš Estiją — 2:1 Lietuvos 
naudai), vėliau „persimesda 
mas" į šachmatus ii trump, ų 
žaisdamas Lietuvos rinktinės 
ketvirtoje lentoje. Šiuo metu 
eina Kauno sporto tarybos bu 
halterio paieigas.

— Minske buvo pravestos zo 
ninės moksleivių žaidynės. 
Rungtyniauta beveik visose 
sporto šakose. Lietuviai užėmė 
pirmas vietas stalo tenise, krep 
ainyje ir keliose rungtyse leng 
vojoj atletikoj. Bendrai, tas 
kais, laimėjo Gruzija prieš Gu 
diją, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Azerbeidžaną, Armėniją ir 
Moldaviją. Ketvirtoji vieta lie 
tuviams teko tik dėl silpno plau 
nikų pasirodymo.

— Keliaujantiems dvirati 
ninkams Klaipėda Vladivosio 
kas iki pačio tikslo dar liko, be 
veik 2000 km. Kaip žinome;-sib 
je kelionėje žuvo L. Alseika, se 
niausiąs Lietuvos turistas.

MASKVA VERČIASI 
PAVERGTAISIAIS

Sov. Sąjungos olimpinėje 
rinktinėje Romoje yra 97 atsto 
vai iš paveigų tautų. Tą skai 
čių sudaro: 37 ukrainiečiai, 16 
giuzinų, 11 gudų, šeši latviai 
ir estai ir armėnai, penki lietu 
viai, 2 kazachai, azerbaidžanie 
čiai, ir moldavai, ir po vieną uz 
beką, turkmėną, tadžiką, kir 
gizą.

— Lietuvos augštoji futbolo 
lyga tapo padidinta iki 24 ko 
mandų, padalinant į du pogi d 
pius. Joje bus atstovaujamos 4 
komandos iš Viln’-uis. nenk o - 
iš Kauno, dvi iš Šiaulių ir po 
vieną iš Klaipėdos ir Panevė 
žio. Be to, Vilniaus zona duos 
vieną komandą iš Ukmergės, 
Kauno zona tris komandas 
( Vilkaviškis, Alytus, Mariarnpo 
lė). Klaipėdos zona — ketu 
rios, Šiaulių zona — dvi ii Pa 
nevėžio zona — vieną iš Kėdai 
nių.

LIETUVIAI ILLINOIS FUT 
!UW BOLO TAURĖS BAIGMĖJE

Čikagos „Litiianicos“ futbo 
Io komanda pateko į Illinois 
(Peel) taurės baigme. Ji rugpjū 
čio 28 ,d. pusfinaliniame susi 

5 tikime .įveikė „Slovaks“ vienuo 
, .likę 7:4. Finalas įvyko lapkri 
^’čio 13 d. Winnemal stadione 

Čikagoje. Šis pasiekimas yra 
pats geriausias iš anksčiau pel 
nytų lietuvių pergalių. Taurės 
žaidimuose dalyvavo 22 ko 
mandos.

MŪSŲ ŠACHMATININKAI 
ILLINOIS RINKTINĖJE
Rugp. 28 d. Milvaukės mies 

te susitiko Illinois - Wise msino 
šachmatų komandos ir čia Illi 
nois pelnė 38% : 12(Z pergalę. 
Už Illinois rinktinę žaidė 6 lie 
tuviai, jų tarpe Illinois ir Čika 
gos meisteris P. Tautvaišas (I

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VIŠKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 77jZ2 George 
St., LaSalle, P. Canada. 
Paslaptis garantuota.' Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis. 

lentoje). Čia pergales pasiekė 
P. Tautvaišas, V. Palčiauskas, 
P. Šalkauskas ir V. Karpuška. 
Pralaimėjimus patyrė K. Jan 
kauskas ir A. Z u jus.

SKANDALAS ROMOS 
OLIMPIADOJE

B. Zalagaitytė . Kalėdienė 
liko trečioje vietoje

Romos Olimpiados atiuary 
mo iškilmėse įvyko incidentas, 
kuris parodo, kokių bereikalin 
gų, negarbingų ir neteisėtų nuo 
laidų daroma Vakaruose bolše 
vizmui. Iškilmingoj eisenoj, ku 
likos Prezidentą G. Gronchi 
tautinės komandos, nešdamos 
savo vėliavas ir plakatus su sa 
vo kraštų pavadinimais. Kini 
jos komandos priešaky buvo ne 
šamas plakatas su užrašu — 
Formoza. Kiniečių komandai ar 
tinantis prie Prezidento Gron 
chi, jos vadovas ištiesė dar ki 
tą plakatą, kuriame buvo užra 
šyta — under protest. Šiaip ki 
niečiai užprotestavo viešai 
prieš Tarpautinio Olimpinio Ko 
miteto nutarimą, kuriuo iien 
buvo uždrausta vadintis Kini 
jos komanda ir primestas For 
mozos vardas. Toks nutarimas 
buvo Komiteto priimtas (34 
balsais prieš 19) Sovietų Sąjun 
gos pasiūlymu, kurį palaikė 
Anglijos atstovas komitete lor 
das Burghly. Ši Kinija: padary 
ta neteisybė yra juo ryškesnė, 
kad, pav., Egipto - Sirijos atie 
tams yra leista dalyvauti Olim 
piadoje kaip Suvienytos arabų 
respublikos komandai, nors ta 
Respublika apjungia tik mažą 
arabų dalį.

Ryšyje su kalbamu inciden 
tu Lietuvos diplomatų šefas S. 
Lozoraitis yra parašęs tokį laiš 
ką Kinijos ambasadoriui:

Kinijos Respublikos atletai 
buvo priversti dalyvauti Olimpi 
nių žaidimų Romoje atidaryme 
su plakatu, kuriame jų krašto 
vardas buvo pakeistas Formo 
zos salos vardu. Tokiu bud :, 
dar prieš prasidedant sporto var
žyboms, Romos Olimpiada bu 
vo pažymėta pralaimėjimu. Ta 
čiau tai nebuvo nei Kinijos at 
lėtų, nei pačios Kinijos, kurią 
jie teisėtai atstovauja sporto 
srityje, pralaimėjimas. Tai tei
sė, teisingumas ir sveikas pro 
tas buvo nugalėti olimpinėje 
arenoje.

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

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

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRA ..............5.00
Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO

(premijuota) ..................................................................$ 0.50
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ..............................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI .........................2.00
Ant. Škėma. ŽVAKIDĖ............................................................ 1.50
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ............................. 1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ...............................................................................3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas .......................................................... 1.25
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi......................... 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .....................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................. 6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................ 0,5Ū
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Baronas. MĖNESIENA, rorn....................................$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................... $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.aP
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) ..................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS................. $ 4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................0.5
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................l,5u
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,5G
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Taupyk ir skolinkis kredito kooperat ' į}
į „P A R A M A” į

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus-*. j ;

i Darbo valandos: į Į
$ Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. J i 

Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, V
'į Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. V.tk. uždaryta,

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
** Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. |
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B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... ••..............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas...........................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ........................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................ $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................. $ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

Kaip atstovas krašto, kuris 
yra Sovietų Sąjungos agresijos 
ir okupacijos auka, prašau 
Tamstą malonėti perduoti Kini 
jos Respublikos olimpinei ko 
mandai mano nuoširdžios sim 
patijos ir visiško solidarumo žo 
džius.
• „Chicago Tribune" kasmeti 
niuose konkursuose pianino A 
grupėje Alvydas Vasaitis iš Ci 
cero, III., laimėjo I vietą (kai
tų su kitais dviem) ir gavo „Su 
perior Quality“ kvalifikaciją. 
Šiame konkurse anksčiau yra 
laimėjęs St. Baranauskas, ku 
ris užėmė I vietą dainavimo sri 
tyje.

DAUGELIO SUKAKTUV ...
Atkelta iš 3-čio psl.

mėti. Šiandieną minėdami Žal 
girio pergalę,

mes tęsiame Žalgirio mūši, 
kuriuo dangstosi rusiškasis 

imperializmas.
Šalia Žalgirio mūšio sukak 

ties mes šiandieną minime ir 
dvidešimt metų sukaktį iletuvių 
tautos vieningo ir nepalaužia 
mo pasiryžimo kovoti dėl Lie 
tuvos valstybės laisvės ir nepri 
klausomybės atstatymo po 
1940 m. birželio 15 d., kada So 
vietų armija Lietuvą okupavo. 
Kartu minime ir dvidešimt me 
tų sukaktį viešo JAV 1940. 
VII. 23 d. pareiškimo, kad JA 
V nepripažins Lietuvos ir Pa 
baltijo kraštų okupacijos ir pri 
verstinio jų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Šiemet, prieš 12 dienų, JAV 
Valstybės Departamentas, atsa 
kydamas į Lietuvos atstovo J. 
A. V. 1960 m. liepos 28 d. me 
morandumą, pakartotinai pa 
reiškė, jog „JAV žmonės ir Vy 
riausybė tebėra giliai susirūpi 
nę Lietuvos likimu ir laukia tos 
dienos, kada Lietuvos žmonės 
vėl galės vykdyti savo naciona 
lines teises ir pasirinkti pagal 
savo valią politinę, ekonominę 
bei kutūrinę santvarką“.

Tai yra naujas įrodymas, jog 
mes savo kovoje nesame vieni, 
bet mūsų pasiryžimo kelyje 
mus palaiko ir remia laisvasis
pasaulis.

Visi gerai žinome 1940 me 
tų įvykius. 1940 m. liepos 22

Port Arthur ir Fort William, Ont.
BUVO GRAŽI PARODA

Port Arthur ir Fort William 
lietuviai Lakehead parodoj tu 
rėjo savo skyrių. Buvo išslaty 
ta labai gražių eksponatų. Dau 
gelis praeivių stebėjosi ir ne vie 
no akį žavėjo mūsų lietuviški 
tautiniai rūbai, audiniai ir rank 
darbiai. Tai vienintelis mūsų 
apylinkės reprezentacinis pasi 
rodymas. Esame dėkingi Win 
nipego lietuviams — kun. Ber 
tašiui, ponioms: A. Balčiūnie 
nei, Federavočienei, Bujokie 
nei, Grabienei, kurios nesigailė 
damos taip brangių savo tauti 
nių rūbų, audinių, juostų, ginta 
ro dirbinių atsiuntė mums ir tuo 
pagelbėjo parodos pasisekimui. 
Taip pat didelis dėkui ponioms 
Gataveckienei, kuri per Valiu 
lienę paskolino ką tik gautus iŠ 
Lietuvos labai gražius rankdar 
bius. Iš vietinių lietuvių paro 
dai daug dirbo dr. Jarevičiūtė, 
ponios Druktenienė, Radzevi 
čienė, Giedraitienė, Jonaitis, 
Giedraitis, Jonaitytė ir J. Mitą 
laite. Visiems prisidėjusiems 
prie parodos suruošimo taria 
me ačiū.

PASISEKUSI GEGUŽINĖ
Rugpjūčio 14 d. buvo suruoš 

ta apylinkės gegužinė P. Joku 
bauskų ūkyje. Pasitaikius gra 

d. ,,Vyi iausybės Žiniose“, nr. 
719, puslapiuose 519 ir 520 pa 
■skelbti dokumentai, kuriuose 
pasirašė Justas Paleckis ir V. 
Krėvė-Mickevičius. Pirmasis tų 
dokumentų nr. 5 7-43, kalba apie 
„Tarybų santvarkos" įvedimą- 
antrasis jų, nr. 5744, pavadin 
tas „Lietuvos įstojimo į Sovie 
tų Socialistinių Respublikų sąs 
tatą deklaracija". Šis an ’ 
dokumentas visu šimtu nuošim 
čių patvirtina, kad

tik Raudonosios Armijos ir 
Sovietų Sąjungos dėliai Lietu 
voje buvo įvesta Tarybų sant 
varka ir kad tik dėl to Lietuva 
turėjo įsijungti j Sovietų Rusi 

jos Respublikų sąstatą.
Štai tų dokumentų atitinkamos 
vietos: 1) „Jei Lietuvos liau 
dis galėjo savo šalyje įsteigti 
vienintelę teisingą valstybės 
santvarką — sovietinę santvar 
ką, tai visa yra tik Sovietų Są 
jungos dėka,“ 2) Dabar bau

žiam orui, suvažiavo iš miškų 
daug lietuvių. Gegužinė praėjo 
labai gražiai, nes daug pakilu 
sios nuotaikos sukėlė svečias 
kun. Kulbis, kuris tuo laiku va 
žinodamas į Winnipegą, buvo 
sustojęs aplankyti mūsų.

Svečias atlaikė vietoj šv. mi 
šias, pasakė gražų pamokslą, 
aprūpino Šv. Sakramentais. Mi 
šioms tarnavo P. Dautartas. Pa 
ibaigus mišioms, buvo sugiedo 

ta Marija, Marija ir Lietuvos 
himnas. Po to sekė gegužinė 
su gražiomis vaišėmis. Svečias 
įnešė tiek gyvumo, linksmumo, 
kad nei nepajutom, kai atėjus 
vakarui, reikėjo skirstytis na 
mo.

Sekančią dieną kun. Kulbis 
lankė vietinių lietuvių šeimas. 
Juo daugiausia rūpinosi ir važi 
nėjo J. Krikščiūnas ir Albertas 
Broumanas.
• Užsimokėjo solidarumo m-: 
kestį: Pp. Pazemeckas, J. Pa 
ragauskas, J. Krupaitis, A. Bro 
umasas, V. Zujus, V. Gurtajus, 
A. Galiauskas, J. Dautartas, 
Krikščiūnas, Ramonas, Radaus 
kas, Prisas, K. J., Jonaitis.

Suslavičius (užsimokėjo net 
ir už 1961 metus).

G. Mitalaitė.

dis galingosios Raudonosios Ar 
mijos padedama, nuvertė sme 
toniškųjų pavergėjų jungą ir 
įsteigė savo Valstybėje Sovie 
tų Valdžią“.

„Izvestija“ 1918 m. gruodžio 
25 dienos nr. rašė: „Estija, Lat 
vija ir Lietuva yra ant mūsų ke 
lio į Vakarų Europą. Jos skina 
Sovietų Rusiją nuo revoliuci 
nės Vokietijos. Ši užtvara turi 
būti panaikinta. Raudonasis ru 
su proletariatas privalo turėti 
galimumo pagyvinti Vokietijos 
revoliuciją. Be to, Baltijos jū 
tos užkariavimas leis Sovietų 
Rusijai pagreitinti Skandinavų 
kraštuose revoliuciją. Reikia, 
kad Baltijos jūra taptų Sovietų 
revoliucijos jūra”.

Kiek vėliau komunistų lydė 
ris Zinovjev, 1920 metais tvirti
no: „Už metų visa Europa bus 
komunistinė ir kova bus per 
kelta į Ameriką, Aziją ir kitas 
pasaulio dalis“.

Nukelta į 7-tą psl.
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HAMILTON
DAUGELIO SUKAKTUVIŲ AKYVAIZDOJE. . .

Atkelta iš 6 psl.

VIENOJE HAMILTONO ŠEIMOJE
teko išgirsti toki pasikalbėji 
mą:

Ji: Jonai, rytoj pats turėsi 
pasigaminti pietus.

Jis: Kodėl?
Ji: eisiu pirkti naujos sukne 

lės.

Ji: Duok penkiasdešimt doi. 
Užteks. Ir nepamiršk paskam 
binti savo draugams, kad rug 
sėjo 24 d., šeštadieni, nebusi 
.ant kampučio“, ir dūmuose. 
Pakviesk juos visus į Knighis 
of Columbus salę, 220 Queen

Jis: Ir vėl naujos... Juk tiek 
daug turi...

Ji: Daug nekalbėk! Ar ne 
skaitei laikraštyje, kad kitą šeš 
tadienį yra didelis sportininku 
šokių vakaras?

Jis: Skaičiau, bet galvojau, 
kad eisi ta pačia, kaip ir į Lietu 
vių dieną Toronte.

ji: Tai ką tu galvoji? Juk vi

ston Rd (Hamiltono rytuose), 
kur visi galėsime linksmai pra 
leisti laiką, pasišokti prie geros 
muzikos, išmėginti laimę lote 
rijoj. Ir rugsėjo 24 d. jokių 
viršvalandžių nedirbk, nes šo 
kiai prasideda lygiai 7 vai. v. 
Reikės užimti gerą staliuką.

Durys užsidarė ir tolimesnio 
pasikalbėjimo nesigirdėjo...

si mane matė.
Jis: Aš tau nieko negailiu, 

brangioji. Tik gal jau truputi
AMERIKOS LIETUVIS

P. J. STUKAS,
’’erdaug...

Ji: O kas bus, jeigu laimėsi 
me premijuotą šoki ir visa salė 
mus stebės?

Jis: Gerai, gerai... Kiek rei 
kia?

šį pavasari lankęs mūsų Tevy 
nę ii ten padaręs filmą — į Ha 
miltoną atvyksta spalio 2 d. ir 
čia tuoj po sumos, VA V para 
pi jos salėje pasidalins įspū 
džiais iš pavergtos Lietuvos,

A. L I 0 D 2 I U S, B. L., $
Vi. « . • >» M .>t h • %

' (Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.

Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

jstaiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East, 
Hamilton.

kartu parodydamas rusiškos 
cenzūros nemačiusi filmą. Ha 
miltono ir apylinkių lietuviai 

v kviečiami ši pranešimą išklau 
K syti. Visus lietuvius kviečia ren 
S gėjas — Sporto Klubas Kovas.
X . . .\ • Šeimos prieauglio—sūnų 
8 silaukė pp. Maksimavičių ir 
8 vyčių šeimos.

8 O Milda Pusdešrytė šoko 
X ronto Tautinėje parodoje taip, 
v vad. Grand Show.
8 * Algirdas Trumpickas baigė 
8 Ontario Meno Kolegijos ko 
X inercinį sk. Toronte. Algirdas 
4 yra aktyvus sporto klubo ii 

skautų narys. K. 3.

su
Žil

To
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Sovietų teritorinei ir komu 
nistinei ekspansijai pailiustiuo 
ti galima taip padėtį charartte 
rizuoti. Pirmasis Sovietų Kusi 
jos ekspansijos į vakarus ban 
dymas buvo 1920 m., kada So 
vietai vedė kovą vrieš Pabal 
tijos valstybes ir Lenkija. A li 
rasis ekspansijos bandymas į va 
karus buvo 1939—1940 m. So 
vietai 1939 m. įsiveržė į 
ją, puolė Suomiją, o 1940 m. 
užėmė Lietuvą, Latviją ir Esti 
ją bei Rumunijos dalį. Po 1945 
m. Sovietai įsigalėjo Rylų Vo 
kietijoje, Lenkijoje, Rumunijo 
je, Albanijoje, Bulgarijoje, 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje. 
Vėliau sekė tretysis bandymas - 
Kremlius veržiasi toliau. Po 
intervencijos konflikte dėl Sue 
zo 1956 metais, šiemet Maskva

kad šeštadienio mokykla gale 
tų ir turėtų toliau veikti, bet čia 
viskas priklausys nuo mokykli 
nio amžiaus vaikų tėvelių apsi 
sprendimo ir susipratimo.

KITOS NAUJIENOS.
» Kaip ir kiekvieną vasarą, taip 
ir šiemet mūsų miestas sušilau 
kia iš kitur daug svečių ir lan 
kytojų. Štai, inžinierius Dona 
tas Bielskus su dukrele Jūrate 
praleido dvi savaites atostogau 
damas savo pusbrolių V. Skar 
žinsku farmoje.

• Torontiškiai tautiečiai Kairys 
Antanas ir Šarūnas Juozas, iš 
mėgindami savo naują automo 
bill, atvyko mūsų miestan, kur 
kelias dienas svečiavosi pas sa 
vo senus prietelius P. Umbar 
sus.

• Svečiams bei turistams vyics 
tantiems iš JAV-bių į mūsų 
miestą arba atvirkščiai, reikia

intervenuoja Kubos, Kongo rei 
kaluos-^. Taip Sovietų Sąjunga 
20 metų etapais veržiasi tolyn.

Žinodami šiuos faktus mes ge 
riau suprantame Molotovo - 
- Ribbentropo 1939 m. rugp. 
23 d. susitarimą ir slaptą proto 
kolą, liečiantį Lietuvą bei pa 
pildomą 1939 m. rugp. 28 d. 
antrą slaptą Molotovo - Rib 
bentropo protokolą, kuriuo bu 
vo pasidalinta Lenkija, Lietu 

va ir Pabaltijo valstybės.
Po to sekė savitarpinės pagal 
bos sutarčių pasirašymas tarp 
Sovietų Rusijos ir Pabaltijo 
valstybių.

1940 m. birželio 14 d. Lie 
tuva gavo ultimatumą, po jo 
Sovietų Rusijos armija užėmė 
visas strategines Lietuvos vie 
toves, ir galop įvyko tariami 
Seimo rinkimai; Tarybų sant 
varkos įvedimas ir tariamas įsi 
jungimas į Sovietų Respublikų 
sąstatą. Tai buvo Maskvos iš 
anksto nustatyto plano įvykdy 
mas, ką patyrė V. Krėvė - Mic 
kevičius, kada 1940 m. birželio 
30 d. kalbėjosi Maskvoje su 
Molotovu ii kada pastarasis, pa 
gal V. Karėvės Mickevičiau.-, 
liudijimą, pasakė, jog nebegali 
būti kalbos apie Lietuvos Ne 
priklausomybę ,,Lietuva turi įsi 
jungti į Sovietų Rusijos Res 
publikų sąstatą".

Po 1940 m. birželio 15 d. 
okupacijos visi Lietuvoje buvę 
įvykiai ėjo vienas po kito poiiti 
nėję, kultui ulėje, religinėje sri 
lyse. 1941 m. birželio 14—20 
dd. deportacijos buvo kulmina 
cinis Lietuvių Tautos sistema 
tingo naikinimo metodas. Bet

„Laisvė yra gėlė krauju lais 
tomą“ ir „Laisvės nevertas, kas 

negina jos“.
Pralietas kraujas už laisvės ide

SAULT Ste. MARIE, Ont.
APYLINKĖS VALDYBOS VEIKLA

Šią vasarą mūsų valdybos 
veikla pasireiškė kelių geguži 
nių suorganizavimu, kurių pas 
kutinę del nepalankaus oro su 
silaukė tik mažo apsilankiusių 
jų skaičiaus. Gegužinių vieta, 
kaip paprastai, būdavo V. Skar 
zinskų farma.

Ligi šių metų pabaigos valdy 
ba numato surengti 3 šokių va 
karus su bufetu, šokiais, loteri 
ja ir kitais priedais. Pirmojo pa 
rengimo pelnas bus skiriamas 
Tautos Fondui, kurio atstovavi 
mą mūsų mieste perėmė tautie 

,tis Povilas Gasperas. Antrojo 
šokių vakaro pelnas bus skiria 
mas Šalpos Fondui ar šalpos 
reikalams, kuriais dabartinėje 
valdyboje rūpinasi tautietė Re 
gina Galinienė.

lietuviškos mokyklos
REIKALAS

Rugpjūčio 19 d. įvykusiame 
valdybos posėdyje, kuriame du 
vo pakviestas ir šeštadienio rno

kyklos vedėjas J. Skardis, buvo 
nagrinėtas tolimesnis šeštadie 
nio mokyklos egzistencijos kiau 
simas. Buvo vieningai nutarta, 
kad šeštadienio mokykla reikia 
ir turi būti išlaikyta, jei susiras 
bent 10 mokinių. Mokytojui ne 
galint dėl savo darbo fabrike 
įvykdyti pamokų, jį prižadėjo 
pavaduoti apylinkės pirminiu 
kas Stasys Grigelaitis. Mokyk 
los patalpų, mokslo priemonių, 
išlaikymui, pinigų surinkimui ir 
kitais reikalais rūpinsis vaidy 
ba, arba gali būti, paves šiuos 
reikalus mokyklos tėvų komite 
tui, jei toks būtų išrinktas, jei 
mokykla veiks, tai mokytojas 
J. Skardis prižadėjo, kaip ir pa 
skutimus trejus metus, mokyti 
be atlyginimo, o sekančių moKs 
!o metų pabaigoje neimsiąs nei 
tradicinės dovanos, kurios vie 
toje prašė valdybą, pasiųsti pi 
niginę auką „Nepi. Lietuvai" 
(savaitraščiui).

Bendroje išvadoje atrodo,

NIAGAROS PUSIASALIS
PALAIKYKIME BENDRUOMENIŲ APYLINKES.

Šiais metais Kanados VII-to 
ji Lietuvių Diena Toronte su 
mušė rekordą. Svečius skaičia 

L:o ne šimtais, kaip kitomis die 
nomis, bet tūkstančiais. Šiemet 
mūsų visuomenė parodė savo 
lietuvišką supratimą ir tvirtą 
solidarumą bendrame datbe. 
Tas viskas atsiekta bendruome 
nės daroštumu bei jos vieningu 
mu. Tad bendruomenės sustip 
Tinimui ir jos geresniam augi 
mui St. Catharines B-nės apy 
inkė, susitarus su LVS-gos 
„Ramovės” Niagaros pusiasa 
lio skyriumi, rengia Tauto:, 
Šventę ir Žalgirio mūšio 550 
metų sukakties minėjimą.

Jau ne sykį esam rašę, kad 
KLB-nės St. Catharines Apy 
linkės V-ba norėdama savo 
veiklą sustiprinti kieipėsi visų 
lietuvių piniginės paramos ir 
išsiuntinėjusi išplatinimui tote 
rijos biletus. Iš daugumos gau 
ta labai palankus ir malonūs 
atsiliepimai.

Yra dar ir neatsiskaičius.:t. 
Nuolankiai prašome, kaip guli 
ma greičiau, pasistenkite tai 
padaryti rašant šiuo adresu: J. 
Grigas. 13 Chesnut St. E., St. 
Catharines, Ont.

Tad tikėdamies tvirta lietu 
viška dvasia, manome, kad ku 
rie dar neatsiskaitė tikrai atsi

Ten pat po programos bus ir skaitys ir mūsų rengiamose is 
šokiai, kurių metu bus B-nės pi kilmėse kuoskaitlingiausiai atsi 
jiiginės loterijos traukimas. lankys. Apylinkės Valdyba.

naudotis laivais - keltuvais, ku 
rie kursuoja per St. Mary upę. 
skiriančią Kanadą ir JAV-bes. 
Savaitgaliais laukiančiųjų persi 
kelti automobilių eilės tokios i! 
gos ir didelės, kad reikia laukti 
po 2 vai. ir ilgiau. Šie reikalai 
pagerės lik po 2-jų metų, kana 
per St. Mary upę bus pastaiy 
tas 20 mil. dol. vertės tiltas. 
Šio tilto statyba turi tuojau pra 
sidėti. New Yorko konsultantų 
firma jau yra apskaičiavusi, kad
per šį naują tiltą 1963 metais 
pervažiuos 704.000 įvairiausių 
auto priemonių, o 1973 metais 
tiltu pravažiuojančių autolobi 
iiu skaičius pakils ligi 1,102,000 
(per metus). Kor.

Lietuvis bėgikas. Ergas Lips 

(greičiausia bus latvis). Prieš 

olimpiniuose susitikimuose jis

labai stipriai pasireiškė kaipo

finalistas. (ES).

alą pagreitino lietuvių tautos 
rezistencijos organizavimąsi. So 
vietams okupavus 1944 m. ant 
rą kartą Lietuvą ir 1939-1945 
mm. karo paliauboms įvykus, 
atkūrė Vakarų Vokietijoje 
1945 m. vasarą VLIKą. Tai bu 
vo ir yra 1940 metų lietuvių 
tautos ryžto kovoti dėl Lietu 
vos laisvės ir nepriklausomy 
bės išraiška. Jąją, Sovietams 
okupavus Lietuvą, jau 1940 m. 
vasarą Lietuvos Diplomatinė 
tarnyba buvo pranešusi sveti 
mosioms valstybėms. Vakarų 
pasaulyje, ypač JAV-bėse, gy 
veną lietuviai taip pat pašau 
liui ją deklčiravo.

Šiandieną čia susirinkę mes 
minime dvidešimt melų mūsų 
kovos sukaktį, kovos prieš oku 
paciją. Mes tą sukaktį minėsi 
me ateityje ir kiekvieną kartą 
mes svarstysime, ką esame pa 
darę ir pasiryšime naujiems žy 
giams mūsų žūtbūtinei, likimi 
nei kovai. Tęsdami kovą kas 
kart turime naujų kelių, nauju 
metodu jieškoti, kaip geriau ir 
tikslingiau veikti, siekiant pa 
grindinio tikslo — Lietuvos 
laisvės ir Nepriklausomybės at 
statymo.

Šalia šio pagrindinio uždavi 
nio. suprantama, kasdieninia 
me gyvenime mes nuolatos su 
siduriame su klausimais, kurių 
kas kart vis daugiau kyla. Taip

iškyla mūsų kovos veiksnių 
organizacijos klausimai, 

mūsų informacinio darbo reika 
lai, vadinamo kultūrinio šauly 
kiavimo su okupuotos Lietuvos 
žmonėmis klausimas, lietuvy 
bės išlaikymas išeivijoje - trem 
tyje, įvairios kritikos veiksnių 
ir organizacijų darbo, musų re 
zistencijos vertinimas etc... Tu 
rint tai prieš akis privalome 
šaltai pasvarstyti, kur esame ir 
kaip j reikalus turime žiu<-,..

Galimas dalykas, kad už ke 
lių ar daugiau metų pasaulio 
vaizdas pasikeis. Tuo atveju pa 
sikeis ir Lietuvos padėtis. Visi, 
kam rūpi ateitis — jieško. kaip 
geriau organizuotis, stiprintis ir 
veikti. Mes negalime atsilikti 
nuo pasaulio įvykių raidos ir su 
jais susijusių gyvenimo re.or 
mų. Negalime reikalų spręsti, 
kaip mes juos anksčiau spren 
dėme. Padėčiai keičiantis mes 
turime peržiūrėti mūsų darbo 
inventorių. Tunnie pataisyti 
kas negera, įtraukti naujų jėgų 
dalbą, veiklą plėsti ir išlaiky 
ti lietuvybės ir lietuvių veiklos

S t an k ii n o ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
maloniai atkreipia visų tautiečių dėmesį į tai, kad ji neturi jokiu 
kitų adresų, o tik šį vieną, apačioje šio skelbimo pažymėtąjį, 
ir taip pat nieko bendra neturi su nelietuvių bendrovėmis, ku 

rios gali kariais reklamuotis panašiais į jos pavadinimais.

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

skubiai pasitarnauja užsakantiems standartinius grynos vilnos 
medžiagų su įrašais „Ali Wool Made in England” siuntinius, 
pusvilnonės medžiagos su įrašais „Made in England” pigius 
siuntimus, prabangius ir kalėdinius siuntinius neribotais kie 

kiais ir visas kitas prekes pagal Bendrovės kainininkus 
ir katalogus.

Malonėkite rašyti mums ir reikalauti pavyzdžių, ir mes greit 
pasitarnausime, arba kreipkitės į šiuos mūsų atstovus:

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Roeford, Ill., USA. 
T. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y„ USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Cnicago 8,

III., USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St.. Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P. Q., Canada, 
j. Petiulionis, Gaiva — Refrechments & Gifts, 3570 W.

Vernor, Detroit 16, Mich., USA.
L„ Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., 

Canada.
K. Stankūnas, 5 Markwell St , Bowen Hills, Brisbane, Q-lana, 

Australia.
A. Sleikunas, 3824 Hemloc St., East Chicago, Ind., USA.
J. Vaičaitis. 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA..
J. Valaitis, Hamburg - Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West

69 St., Chicago 29, Ill., arba 4839 W. 14 St., Cicero 50, 
III., USA.

STANKŪNAS & MASIULIS 
LITHUANIAN TRADING COMPANY 

108A, Whitechapel Rd.
London, E. 1, Great Britain.

ugnį. Siekime, prisidėkime visi 
prie kuriamojo darbo, negaiški 
me laiko ginčuose.

Žmonijos ateitį nulems kas 
dien didėjąs gyventojų prie 
auglis, kyląs nacionalizmas ir 
tautinė sąmonė spalvotų tautų 
tarpe, naujų metodų įgyvendi 
nimas sovietinėje santvarkoje 
bei rusų - kiniečių santykių kei 
timasis ateityje.

Visur kalbama apie vertybių 
perkainojimą ir pirmenybių 

suteikimą vienokiems, ar 
kitokiems interesams.

Viskas priklausys, kam pinne 
nybes suteiks Vakarų pašau 
lis ir ką jis pasirinks. Žmonijos 
ateitis lygiai priklausys nuo ai 
silikusiųjų kraštų pažangos, 
technikos priemonių panaudoji 
mo pasaulyje, spalvotųjų tautų 
laikyesnos baltųjų žmonių atž 
vilgiu.

Kalbėdami apie pasaulinę pa 
dėtį, meskime žvilgsnį ir Kas 
okupuotoje Lietuvoje dedasi. 
Liepos 22 d. Vilniuje iš Mask 
vos atvykęs Suslovas, teigė, 
iog reikia kovą vesti prieš ,,bur 
žuazinės, nacionalistinės ideolo 
gijos liekanas“. Tremtinių - pa 
bėgėlių visas pastangas ir jų vei 
kėjus sovietai stengiasi diskre 
dituoti, o iŠ kitos pusės nori 
santykius užmegsti su tremti 
niais. Mūsų atkirSs į tai yra, 
buvo ir bus tas pats — Lietuva 
gyva ir mes visi tikime į jos pi i 
sikėlimą.

Mums neįmanoma ramiai lai 
kytis, kada sovietų statistika 
parodo, jog 1959 metų gale Lie 
tuvoje buvo tik 2.151 tūkstan 
lis lietuvių, o rusų 231.000, t. 
y. 8,5% ir kaip žinome 1939 m. 
ių Lietuvoje tebuvo tik 67.000, 
t. y. 2,2%. Neįmanoma ramiai 
būti, jei Rusijoje lietuvių yra 
1 75.000, kada 1939 m. tebuvo 
tik 32.000. Tie skaičiai parodo, 
kad

sistematingas lietuvių naikini 
mas eina Lietuvoje.

Akivaizdoje šio reiškinio ir aki

vaizdoj ekonominės Lietuvos 
eksploatacijos — mes laisvojo 
pasaulio lietuviai turime veikti 
ir laimėli vis daugiau ir daugiau 
simpatijų bei mums palankių 
pareiškimų iš Vakarų pasaulio. 
Reikia veikti Vakarti pasaulio 
viešąją opniją, kad būtų suslab 
dyti persekiojimai, eksploataci 
ja Lietuvoje ir kad mūsų byla 
būtų aktuali. Kad būtų leng 
viau tai pasiekiama, turime sa 
vytarpyje veikti vieningai ir 
kaskart vis daugiau Lietuvai 
draugų laimėti. Tarp visuome 
nės ir veiksnių santykiai tun 
stiprėti.

Mes turime prisiminti ir mū 
sų rezistentų aukas, jų pralietą 
kraują ir jų pavyzdžiu stiprinti 
rezistencijos dvasią tie* lietuvy 
bei išlaikyti, tiek kovai už Lie 
tuvos laisvę. Gal jau pavargo 
me belaukdami aušros, bet čia 
prisiminkime Dr. J. Basanavi 
Čių, kuris dirbo 37 metus ligi 
Lietuvos prisikėlimo ir jos Ne 
priklausomybės paskelbimo. Ne 
jaugi mes turėdami šimtus, 
tūkstančius inteligentų ir šiaip 
geros valios žmonių nebesųda 
rysim talkos Lietuvos laisvės 
baruose dirbti? Taip, pasišven 
tėhų kaip jaunimo taip vyrės 
nės kartos eilėse atsiras, tik dau 
giau entuziazmo, vieningumo 
ir disciplinos žodžiuose ir veiks 
muose. Mes priklausome ne 
mūsų amžiui, bet istorijai. Kiek 
vienas turi įnešti savo dalį ir 
nesiliauti tvirtinti, jog lietuvis 
laisvės trokšta ir jos vertas yra.

Adomas Mickevičius, 1848 
m. rašė: „Kančiomis jaunų lie 
tuvių, užmuštų pagaliais, mirų 
siu kasyklose ar tremtyje, gel 
bėk mus Viešpatie”, o 1844 me 
tais jis sakė: „Pasitikėk Dievu, 
mes matysime Lietuvą, musu 
Lietuvą, o ne Maskvos Lietu 
vą”.

Laisvasis pasaulio lietuvis 
šiandieną tą pat sako, o tyliai 
širdyse kartoja ir mūsų broliai 
krašte. Tai yra mūsų visų Cre 
do.
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„Pa/cmgoje55 grybų piknikas
MUZIKA, ŠOKIAI. JEIGU BUS BLOGAS ORAS, PIKNIKAS NUKELIAMAS 

J SEKANTĮ SEKMADIENĮ.
Vykti 11 keliu. Vidury St. Jerome sukti į kairę keilu Milie Ules. Piie Colornban dar kar.ą 

sukti kairėn. Už 3 mylių Palanga arba Lake Spring Water. Visi kviečiami dalyvauti.

A. J. MORRIS
Real Estate and Mortgage Broker

(Narys Toronto Real Estate Board ir Canadian Association of Reul Estate Boards)

MOWREAL
MOKSLO METŲ 

PRADŽIA
Rugsėjo 24 d.. šeštadienį, 

prasideda pamokos šeštadieni 
nėse liet, mokyklose. Mokiniai 
sekmadienį, rugs. 18 d 11 vai. 
renkasi pamaldoms AV bažny 
čioje. Po pamaldų A. V. salėje 
mokslo metų atidarymas ir re
gistracija. Rugsėjo 24 d. 9 vai. 
ryto mokiniai renkasi pana, 
koms Aušros Vartų mokykloje 
5525 Angers, Cote St. Patu n 
Rosemounto mokykloje 3125 
Dundurand (įėjimas iš 8 Avė 
nue).

Visi šeštadieninių mokyklų 
mokiniai dalyvauja pamaldose 
organizuotai ir renkasi prieš pa 
maldas 10.30 vai. AV. salėje.
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 

IŠRAIŠKOS ŠOKIO 
ir ritminės mankštos studija. 
5215 Park Ave, tel. CR 7-7868. 
pradeda naują darbo sezoną. 
Pamokos paauglėms, mergino 
ms ir moterims vyksta vakare ir 
dienos metu. Jos augšto prote 
sinio lygio dalbas buvo gražiai 
įvertintas kanadiečių, o taip 
pat ir prancūzų televizijos šio 
ties.

MUZIKOS STUDIJA, 
vedama op. sol. E. Kardelie 
nės, rugsėjo 12 d. pradėjo nau 
jus mokslo metus ir dar priima 
norinčius mokytis skambinti 
pianu ir dainuoti. Susižinoti ga 
Įima telefonu: PO 7-0473.

PONIA L. BUI OTENĖ 
priimta etatine mokytoja į Mar 
garete gimnaziją (high school) 
Verdune ir pradėjo darbą. Mo 
mykloje jai pavedamos atsa 
kingos pareigos.
9 AV klebonas Tėvas J. Bore 
vičius, S. J., sugrįžo iš atosto 
gų ir sekmadienį laikė Tautos 
šventei pritaikytas pamaldas.

Dr. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-06555.

BANKAS „LITAS“ 
ROSEMOUNTE 

pradeda operacijas nuo ateinan 
čio sekmadienio. Bankas bus 
atidarytas St. Philomen bažny 
čios salėje, kurioje kun. Dr. Ju 

cevičius laiko lietuviams pa 
maldas kiekvieną sekmadienį 
10 vai. ryto. Operacijos bus at 
liekamos tuoj pat po pamaldų. 
Bus galima įstoti naujais na 
riais, Įdėti ir išimti pinigus, pa 
duoti paieiškimus paskoloms ir 
atlikti visus bankinius reika 
lūs. Į Rosemountą tuo reikalu 
kas sekmadienį nuvyks banko 
vedėjo padėjėjas Pr. Rudins 
kas.

Tokio „Lito“ bankinių ope 
racijų skyriaus atidarymas ir iš 
laikymas priklausys nuo rytinė 
ie Montrealio dalyje gyvenan 
čių lietuvių susidomėj'mo. jei 
gu tuo „Lito“ siūlomu patarna 
vimu naudosis tik labai mažas 
tautiečių skaičius, tai po tam 
tikro bandomojo laiko ,Lito“ 
valdyba tą reikalą persvars^ys 
,š naujo. Todėl visi to rajono 
lietuviai kviečiami šias „Lito“ 
pastangas aktingai paremti.

St. Philomen parapijos baž 
nyčia yra 5465—-5th Avė, Lio 
semount, prie Masson gatvės.

Pr. R.
BANKO „LITAS“ NARIAI 

prašomi atkreipti dėmesį į nau 
jas banko darbo valandas. Šio 
kiomis dienomis, kurios yra pa 
skelbtos nuolatiniame mūsų 
skelbime N. Lietuvoje ir T. Ži 
būriuose. Būtų labai geistina, 
kad visi kreiptųsi tik tomis va 
landomis.
BUVĘS MONTREALIETIS 

ST. BALTAUSKAS, 
prieš metus išsikėlęs į New Yor 
ką, prieš dvi savaites vedė Ma 
riją Banevičiūtę ir apsigyveno 
Hartforde, Conn. Povestuvinė:; 
kelionės proga su žmona buvo 
užsukęs į Nepr. Lietuvos redak 
ciją, Įsigijo lietuviškų knygų, ir 
Įteikė NL auką ir išvyko, put 
kia savo mašina, į Hartfordą.

ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAPIJA

šį sekmadienį, rugsėjo 18 die 
ną. 3 vai. po pietų organizuo 
tai vyksta į Montrealio kapines, 
aplankyti mirusiųjų kapus ir 
jasimelsti už jų sielas. Visus pa 
rapijiečius klebonas kviečia da 
lyvauti.

DAKTARĖ V. GIRIŪNIENĖ, 
pradeda dantų gydymo darbą 
(žiūrėkite jos skelbimą). Dr. V. 
Giriūnienė paskutinį laiką a«.os 
togavo JAV, lankėti ateitinin 
kų kongrese Čikagoje, gerai at 
ilsėjo po mokslo darbų ir prade 
da gydytojos praktiką Kanado 
j e, nors ji ir Lietuvoje jau prak 
tikavo.

SVEČIAI PAS PP. 
D. NORKELIŪNUS 

ligojo savaitgalio proga, 
Ponus D. Norkeliūnus sej. 
kėši iš Ročesterio brolis,
ras Norkeliūnas, su šeima ir p. 
Ona Avižienienė. Montrealyje 
svečiai praleido kelias dienas ir 
aplankė pažįstamus.
® Pp. Lukoševičiai, Bronė ir 
Jonas, išvežė į JAV sūnų Via 
mantą tęsti mokslų.
O Buvę montrealiečiai pp. La 
šiai, paskutiniu metu Ontario tu 
r ėję savo ūkį, išsikėlė į JAV. 
Jiems buvo suruoštos gražios 
išleistuvės pp. Alinauskų na 
muose, kur dalyvavo gausus 
būrys artimųjų, linkėjusių iš 
vykstantiems laimingo įsikūri 
mo Amerikoje. Pp. Lasiai iš 
vyksta į Omaha, Nebraska, ku, 
gyvena p. Lasienės brolis.
® Vičas sen. sirgo ir buvo ligo 
ninėje, bet jau sugrįžo į namus.

NUO
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1077 BLOOR STR. W.

NAUJAS MODERNIAS PATALPAS

TORONTO
(prie Landsdown St.)

pas 
lan
Pet

»
Turime pardavimui gerų namų, farmų, visokių biznių, vasarviečių.

Dr J. ŠF.MOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir | n 
1 -• virtadienį 
antradienį ir 
n-nltadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
Šeštadienį 11—1 p. rn.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

. m

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. M A L I S K A 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishop;.
Siute 419. tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682

Į Nosies, gerklės ir ausų g 
specialistas ir chirurgas Į

Dr. R. CHARLAND į
78 St. Joseph Blvd. W. |

VI 2-9958 J

3l)i%E.Andrukaitis|
956 SHERBROOKE E. |

Tel: LA 2-7238

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

TAUTOS ŠVENTĖS IR 
ŽALGIRIO MŪŠIO 

MINĖJIMAS
Montrealyje buvo labai įspū 

dingas, įdomus ir įsidėmėtinai 
pamokantis, gyvais Lietuvos is 
torijos faktų prisiminimais ir 
vaizdais.

Iš ryto buvo iškilmingos pa 
maldos, užbaigtos Tautos hirn 
nu; 4 vai. po pietų Me Gee sa 
Įėję — akademija. Gražiu žo 
džiu įvadą padarė Dr. J. Žmui 
džinas. Labai įdomią paskaitą 
skaitė žymioji mūsų istorikė Dr. 
Vanda Daugirdaitė - Sruogie 
nė (ir vienas ir kitas žodis dus 
plačiau suminėti sekančiame

Aušros Vartų Parapijos
ŠV. ONOS DRAUGIJA

š. m. rugsėjo 28 d.
ruošia

MADŲ PARODĄ 
Aušros Vartų Salėje 

Komentatorė — Sylvia Claude 

Parodoje dalyvauja 6 krautuvės 

ir visos skiria 
vertingas dovanas

Stambus Įžangos laimėjimas.
Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga $ 1.00.

Dr. A. O. JAUGĖ LIEN Ė
Danių Gydytoja

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

ADVOKATAS

|STASYS DAUKŠA, I.I.. D. |
4 4 Noire Dame St. E. į’

Suite 901 «i
| UN 1-8933 j

I
 ADVOKATAS į

JOSEPH P. MILLER, < 
B. A., B. C. L.

> Suite 205 !

c 168 Notre Dame St. E. <

UN 6-2063 ir UN 6-2064 1
< Resid.: 40 Lafleur.LaSalle. DO 6-1570 ‘

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West, 

au gitas.
A V 8-3115.

& 7
§ Tri •
§ Namie 2654 Hogan 
§Td.: LA 5-7023. 7—9 v. v

SPRINGHURSTAS PASI RYŽES GERAI 
SUSITVARKYTI

Vasarai einant prie pabaigos, 
lietuvių vasarvietėje Spring 
hurste pastovių vasarotojų vi 
siškai sumažėjo, nors savaitga

PRIIMAME UŽSAKYMUS
vyr. kostiumam, pa tam etc.

IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. 
Garantuotas geras darbas.

Labai prieinama kaina: $ 46.-------$ 52.—.
Taip pat parduodame visokiu rūšių vilnones medžiagas 

SIUNTINI AM S 
su specialia nuolaida iki 30%. 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame įsitikinti, kad 
perkant pas mus sutaupysite. 
OSMODE CLOTHING MFG. CO. 

KATEX WOOLLENS & TEXTILE CO.
1449 St. Alexander St., kamb. 1114. Montreal. 

Telef.: biznio VI 2-5319; namų VI 9-8020.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

99 *“ ’ 8 **
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos leng 

vai ir greitai duodamos bet kokiam geram tikslui.
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave, 

Verdun.
Rytais— pirmadienį nuo 10 iki 1 vai. ir šešta 
dienį nuo 10 iki 12 vai.
Vakarais — pirmadienį, trečiadienį ir penkta 
dienį nuo 7 iki 8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30—1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

lyje poilsiautojų dar daug. Va 
sarvietė vis plečiasi, ir statoma 
naujų vasarnamių. Netoli saies 
darbą jau įpusėjo N. L. bendra 

——----------------------------------- — darbis inž. P. Lelis.
Labai gerai tiko tuojau po 

Dr. Sruogienės paskaitos, kurio 
je buvo iškelta Vytauto Didžio 
jo asmenybė, akt. J. Ak.,tino 
padeklamuotas Švitrigailos mo 
nologas iš Balio Sruogos ,,Mil 
žino paunksmė”, kuris kaip tik 
tai poetiniu žodžiu sutvirtino 
abiejų paskaitininkų mintis ii 
j taigojimus.

Po paskaitų sekė koncertinė 
dalis, kuri nebuvo ilga, bet įdo 
mi ir gražiai pasisekusi. Sol. A. 
Keblys padainavo J. Štarkos 
Tušti paliktieji namai, St. Gai 
ievičiaus Klajūną ir biso bl. 
Šimkaus Oi kas sodai. Sol. A. 
Paškevičienė padainavo Br. 
Budriūno Tykiai Nemunėlis te 
ka, V. Kuprevičiaus Lakštin 
galos giesmę ir biso Bielazaro 
Rugiagėlės. Abu solistai po t> 
padainavo du duetus—St. Šim 
kaus Plaukia sau laivelis ir St. 
Navicko Augštas kalnas. Abu 
solistai padarė gerą įspūdį, ir 
susilaukė gražaus publikos jver 
tinimo. A. Paškevičienei įteik 
tas gražus buketas rožių. So'ls 
tams akomponavo R. Laughlin.

V. Žižiui Seimelio prezidiu 
: mo vardu padėkojus paskaiti 
■ ninkams, suminėtiems meniuin 
: kams, dail. V. Remeikai (už 
: scenos dekoravimą) ir visuome 
; nei už atsilankymą, minėjimas 
• užbaigtas Tautos himnu.

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų su šimtametėmis pusi 
mis, baltų kopų smėliu ir pr; 
važiu pliažu.

Toliau ..uo vandens esantie 
ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina. Pamatyti skly 
pus geriausia šeštadienį arba 
sekmadieni, Ta pačia proga pa 
simaudyti ir praleisti diena „I'a 
langos“ pušyne.

Prieš savaitę įvykusiame 
Springhursto mokesčių mokėto 
jų draugijos susirnikime buvo 
pranešta, kad valsčius pradeda 
kai kuriuos vasarvietės pageri 
nimus. Yra pasamdyti planavi 
mo konsultantai, kurie siūlo pa 
plūdimyje panaikinti mašinų 
kelius, o mašinoms padaryti 
aikštes, taip pat pastatyti persi 
rengimo vietas, išvietes. Lai 
vams būsią taip pat atskiri uos 
teliai. Šio projekto įgyvendini 
mui dar reikia valdinių įstaigų 
sutikimo.

Tuo tarpu jau rudenį bus nu 
sausinta pelkė ir ten įrengtas 
parkas. Be to gyventojam suti 
kus už tam tikrą mokestį bus 
pagerintos gatvės, iškasti grio 
viai ir įdėti vamzdžiai ties per 
važomis.

Taigi lauktina malonesnio 
vasarojimo. Šiemet gi paplūdi 
mys buvo užterštas, smėlys be 
veik visai išvažinėtas automo 
biiių ir be priežiūros, šis vie 
nas iš geriausių Ontario pakran 
čių, gali visai sunykti.

Prie pagerinimų pagreitini 
mo daug prisideda Springhurs 
to mokesčių mokėtojų draugi 
ja, į kurią privalėtų įsirašyti vi 
si vasarnamių savininkai. Meti 
nis mokestis tik vienas doleris.

Į draugijos naują valdybą iš 
lietuvių išrinkti dr. Pacevičius 
ir inž. Šalkauskis. Be to koop 
tuotas inž. G. Šernas. — a.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd. I
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515MASSON FURS
J. GRAŽYS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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DISTR. ESTATE BROKERS
: 177 Sherbrooke W. VI 2-8501

F. Jasutis............... LA 2-7879
: A. Markevičius .... CR 9-9793

P. Adamonis ........RA 2-2472
P. Baltuonis........... LA 6-2084
Pr. Rudinskas ... HU 1-29C7 

: Sekite mūsų skelbimus apie 
j paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.
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