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SVEIKINAME NAUJUS DAKTARUS!

Politinių įvykių savaitė
RUSIJOS DIKTATŪRA ARDO IR GRIAUNA

Naujienos iš pasaulio sostinės
PRASIDĖJO JTO IR PET SESIJOS

PRICE 15 et XX METAI

DAKTARAS DAKTARĖ
JUNGTINES TAUTAS

16 Azijos ir Afrikos valstybių prieš Rusijos ardomąsias 
pastangas. —

Amerikos darbininkai prieš Chruščiovą. — 
Eisenhoweris kalbės pirmasis. — 

New Yorke bręsta nenumatyti įvykiai. —
Nė viena Jungtinių Tautų or JAV rezoliuciją Saugumo tary

gani'iacijos sesija dar nevyKo 
tokios įtemptos ir tokių poiiti 
nių painiavų atmosferoje bei to 
kiomis netikrumo sąlygomis, 
kaip ši, kuri prasidėjo šį antra 
dienį, rugsėjo 20 dieną.

Šias painiavas, kaip ir visą 
tarptautinį nerimą, sukėlė so 
vietinė diktatūra, kuri tebelai 
ko politinio veikimo iniciatyvą. 
Vakarai ligšiol vis tiktai ginasi 
ir į puolimą nepereina. Tiktai 
paskutiniame Saugumo Tary 
bos posėdyje Amerika jau aiš 
kiai

APKALTINO SOVIETŲ 
DIKTATŪRA, KAD JI 

ARDO JUNGTINES 
VSŲTAS.

Tai yra teisybė, kurios ta 
čiau, žinoma, sovietai neprisi 
ima, bet už tą JAV teigimą kai 
ba faktai. Kiek yra sovietų tei 
gimuose dėl taikos ir sugyve 
nimo („koegzistencijos“) me 
lo ir kiek yra melo sovietų siū 
lymuose nusiginkluoti, rodo 
faktai, kad Chruščiovas, pasi 
naudojęs JAV viešnage, iš 
koneveikė JAV prezidentą ir ai 
sisakė jį priimti Rusijoje; kad 
sovietų spauda nieko daugiau 
ir nerašo, kaip tiktai puolimus 
prieš JAV ir kurstymus prieš 
Vakarų valstybes; kad sovietų 
spauda dergia ir provokuoja ru 
sų tautos neapykantą Vaka 
rams, ypač JAV. Tiktai akli 
negali matyti, kokia yra „sovie 
tinė taika“ ir kas yra Chruščio 
vo „koegzistencija“.

Faktinai gi, paskutiniu metu,
VYKSTA KOVA DĖL 

AFRIKOS KONTINENTO, 
kuriame vyksta didžiuliai persi 
tvarkymai. Tačiau tie persitvar 
kymai kaip tiktai vyksta sovie 
tų ir Vakarų kovų perspekty 
voje. Sovietinė diktatūra turi 
tikslą įsigalėti Afrikoje. Tuo 
tikslu visomis priemonėmis šie 
kia Afrikos tautų simpatijas lai 
mėti, o per savo agentus—ban 
do Afrikos tautas diriguoti. 
Tam tikslui jį Afrikoje tari 
įspraustų Maskvoje paruoštų 
agentų, kurie vykdo Maskvos 
planus.

Kongo valstybės premjeras 
Lumumba yra vienas, kuris pa 
sidavė diriguojamas Maskvos. 
Bet

MASKVOS UŽMAČIOMS 
PASIPRIEŠINO KONGO 
LAISVĖS ŠALININKAI.
Kongo prezidentas Kasavu 

bu ėmėsi iniciatyvos prieš Lu 
mumbos žygius. Iškilo tarpusa 
vė kova. Matydamas, kad ji, 
vykdama kintančiu šalių pasise 
kimu, prie gero neveda, — 
Kongo štabo virš. pulk. J. Mo 
'utu pasiėmė tvarkos vedimą į 

savo rąnkas, iki bus išspręstas 
vadų ginčas.

Žinios iš Kongo ateina labai 
klaidžios ir dažnai pramanytos. 
Taip jau buvo pranešta, kad 
Lumumba nužudytas, bet pasi 
rodė, kad jis suimtas ir laiko 
mas apsaugoje. Į JTO Saug. 
tarybą yra atvykusios dvi Kon 
go delegacijos, o dabar žada at 
vykti ir trecioji ir net pats Lu 
mumba. Painiava didelė. Bet ši 
painiava, gal ir padės Afrikai 
suprasti įvykius. Afrikos ir Azi 
jos tautos, reikia manyti, pra 
dės suprasti bendrą politinę bū 
seną, jeigu 16 jų pasisakė .už

boję, kuri siūlo stiprinti Jungti 
nių Tautų autoritetą ir tuo pa 
čiu
TOS 16 AFRIKOS IR AZI 
JOS VALSTYBIŲ PASISA 
KĖ PRIEŠ RUSIJOS DIKTA 

TOROS UŽMAČIAS.
Tai yra pirmasis smūgis Mask 
vos diktatūrai, ypač, kad už J. 
A. V. rezoliuciją pasisakiusių 
jų tarpe yra ir Maskvos šalinin 
kai, kaip Gana, Gviana, Indo 
nezija, Irakas, Sudanas, Jungti 
nė Arabų respublika, Jamcnas, 
o ir „neutralieji“ už JT palai 
kymą. i

Be tMaskvos diktatoriai turi 
„geras akis“, kurios „dulkių ne 
bijo“. Todėl, kaip spėjama, jie 
dės visas pastangas Jungtinių 
Tautų organizaciją, kuri netar 
nauja Maskvos diktatūros tiks 
lams, griauti. Spėjama, kad ne 
palankus Chruščiovo priėmi 
mas New Yorke, greičiausia bus 
pretekstu Rusijos diktatūrai iei 
kalauti
IŠKELTI JTO Į GENEVA...
Bet tai paaiškės tiktai JTO su 
sirinkimo eigoje.

Žinoma, visos žmonijos dėme 
sys dabar sutelkiamas Į Jungti 
nių Tautų pilnaties susirinki 
mą, nes

ŠIS JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SUSIRINKIMAS BUS 

NEPAPRASTAS 
daugeliu atvejų.

Rugsėjo 19 d. į New Yorką 
atplaukė „Baltika“, kuri atveže 
patį prasčiausį diktatorinį tipą 
— Nikitą Chruščiovą, apsista 
čiusį satelitais ir pakalikais, kaip 
Vengrijos Kadaras ir kt.
CHRUŠČIOVĄ „SUTIKO” 
NE TIKTAI PAVERGTOS 

TAUTOS, BET IR JAV 
DARBININKAI PIKIETU.

Uosto krovikai laivų pikietu. 
Kai Baltika prisiartino, jie pa 
leido sirenas. Pavergtų tautų 
žmonės daro auto eiseną ir iš 
stato pikietus su plakatais.

Sovietai protestavo prieš Ni 
kitos judėjimo laisvės ribojimą, 
bet JAV protestą atmetė. Šioje 
srityje didelis sąmyšis, kuris po 
licijai yra didelis rūpestis. Ypa 
tingai suvaržyti leidimai įeiti į 
JT namus, o namai apsupti sūp 
ria apsauga

Suvaržytas judėjimas ir žiau 
iiųjų Chruščiovo satelitų, drau 
ge su Castro.

De Gaulle tikrai neatvyks, o 
Macmillanas, jeigu būtų reika 
las, atvyktų. Nors JAV ir griež 
tai nusistatė Csruščiovo atveju, 
bet vis
DAR NEAIŠKU, AR EISEN 

HOWERIS NESUSITIKS
SU CHRUŠČIOVU?

Viena aiškiai jau pranešta, 
kad JAV prezidentas Jungtinė 
se Tautose kalbės rugsėjo 22 
d„ pirmiau, negu pasisakys 
Chruščoivas. Teigiama, kad 

EISENHOWERIS PASIŪ 
LYS NUSIGINKLAVIMO

PLANĄ,
kuris bus išdėstytas su visomis 
detalėmis ir tuo pačiu užbėgs 
rusų planui už akių. Be to, jis 
ne tiktai išdėstys platų nusi 
ginklavimo planą, be tdrauge 
JAV PREZIDENTAS PASIŪ 
LYS IR EKONOMINIO BEI

KULTŪRINIO 
KILIMO PLANĄ

Rugsėjo 20 d. prasidėjo nau 
jos sesijos: Jungtinių Tautų ir 
prieš jas antroje gatvės pusėje 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei 
mo.

PET savo sesiją pradėjo 20 
vai., o JT 3 vai. po pietų.

PET pirmasis posėdis buvo 
skirtas grynai formalumams su 
sitvarkyti. 2.30 vai po pietų, 
kuomet JI atstovai rinkosi, 
PET .seimo dalyviai ir minia 
laisvųjų žmonių dalyvavo pa 
vergtųjų tautų iki pusės stiebo 
iškėlimo ceremonijoje. 3 vai. p. 
p. buvo pradėtos diskusijos 
apie Sov. Rusijos agresiją ir nuo 
latinį kišimąsį į pavergtųjų 
kraštų vidaus reikalus, šituo 
klalsimu pasisakys visų valsty 
bių delegacijos, nes tos diskusi 
jos bus tęsiamos dviejuose po 
sėdžiuose.

Be to, rugsėjo 20 d. vakari 
niame nepaprastame posėdyje 
diskutuojama Sovietų Rusijos 
agresija Pabaltijo valstybėse 
orieš 20 metų. Kor.

kienė, Alf. Bieliauskas ir kiti. 
Dabar yra žinių, kad jie gi ynai 
Lietuvos rašytojų vardu neat 
vyksią. Kažkas sutrukdė: ar pa 
tys kvietėjai, JAV komunistai, 
ar kiti veiksniai. Kalbama, kad 
JAV jiems nedavę vizų. Ar tai 
tiesa, ar tiktai spėliojimas, kol 
kas dar nėra aišku.

Savo metu buvo žinių, kad į 
JAV atvyks Liaudies ansamb 
lis, vedamas J. Švedo, tačiau jis 
neatvyko. Kodėl? — Ir ligšiol 
lieka neaišku. Teigiama, kad 
vienų lietuvių nesutikusi išleisti 
Maskvos diktatūra. Gal ir da 
bar taip yra. Maskvai nepatin 
ka, kad Amerikoje rodytųsi pa 
vergtos Lietuvos kultūrininkai 
ir reklamuotų Lietuvą. Šitokiai 
prielaidai duoda pagrindo nau 
jos žinios, kad lietuviai rašy 
tojai būsią įjungti į Rusijos ra 
šytojų grupę ir atvyksią po Ru 
sijos diktatūros kūjo ir pjautu 
vo vėliava, ne Lietuvos vardu, 
kuris Rusijai yra nepakenčia

ALGIRDAS JURKUS 
gimė Klaipėdoje 1935 m. buže 
lio 11 d., pr. mok. Telšiuose, 
gimnazija. College St. Michel, 
Fribourg, Šveicarijoj, College 
Stanislas Montrealy, Ecole Po 
lytechnique Montrealyje, kur 
gautas elektros inžinieriaus dip 
lomas. Baigęs universitetą, ga 
vo Athlone stipendiją tęsti stu 
dijas Anglijoj. Ši stipendija yra 
duodama anglų valdžios Board 
of Trade (prekybos minister! 
jos). Anglijoj trejus metus stu 
dijavo Sheffield'o universitete, 
ruošdamasis doktoratui pas ži 
nomą mikrobangų specialistą 
prof. A. L. Cullen. Grįžęs į Ka 
nadą gavo darbą valstybiniame 
Tyrimų Institute (National Re 
search Council) Ottawoje, kur 
dirbs mikrobangų priimtuvų sri 
tyse. Naujam daktarui linkime 
sėkmės pasirinktoje mokslo sri

BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Naujoji daktarė gimė Kaune, 

gimnaziją pradėjo lankyti Klai 
pėdoje ir pabaigė Tuebingene, 
ten įstojo universiteton kalbų 
studijuoti. 1949 m. atvykusi Ka 
nadon tęsė studijas McGill, o vė 
liau Montrealio universitete, 
kur gavo diplomą. Ispanijos vai 
džios stipendiją studijuoti ispa 
nų literatūrai Salamankos uni 
versitete ji gavo 1956 m. Ten 
gavo magistrės laipsnį. Po to 
ii tęsė studijas JAV, prie Filą 
delfijos. Gavusi daktaro laipsnį, 
B. Ciplijauskaitė šią vasarą pra 
leido Europoje, o dabar sugrį 
žo į Montrealį. (Skaitykite jos 
straipsni apie Portugaliją, sek. 
NL nr.).

tyje ir lietuvių Beindruomei.ė 
je.

KAŽKAS SUKLIUDĖ LIETU
VOS RAŠYTOJŲ ATVYKI 

MĄ Į JAV
Jie būsią įjungti į rusų grupę.

Kaip jau žinoma, į Ameriką, 
drauge ir į Kanadą, vėlyvą va 
sąrą ar ankstyvą rudenį, turėjo 
atvykti grupė Lietuvos rašyto 
jų. kurioje žadėjo būti A. Ven 
elova, J. Mieželaitis. P. Korsa

bei JAV pagalbą reikalingiems 
pagalbos kraštams, be ko kita, 
suminės ir JAV pagalbos planą 
lotynų Amerikos valstybėms.

Kadangi Chruščiovas
ža visus savo satelitinius pavir 
sius, tai JT organizacijos susi 
rinkime laukiama didelio susi 
dūrimo, didelo politinio mūšio 
ir didelių pasekmių. Tam tiks 
lui aiškiai pasiruošė visi sovie 
tininkai.

Dideliu susidomėjimu lau 
kiama,

mas. Mat. okupuotasis turi jus 
ti okupaciją.

Jeigu bus taip, kad Lietuvos 
rašytojai į Ameriką atvyks tik 
tai kaip rusų ekskursijos dalis, 
tai, žinoma, jie rusų grupėje tu 
rėš ir pasilikti, suvaržyti rusų 
grupės interesų, kuriems jie ir 
turės tarnauti.

Pagyvensim — daugiau pa 
matysim.

ti, kad Jungtinės Tautos įsteig 
tų komisiją tyrinėti tautų ap 
sisprendimo teisės problemai ir 
ypač tos teisės pažeidimams iš

atsive Sovietų Sąjungos pusės Euro 
poje.

KOKIA POZICIJA UŽIMS 
VADINAMIEJI 

„NEUTRALIEJI”,
kurių pryšakyje stovi Indijos 
premjeras Nehru. Ar jie suvai 
dins kokią rolę, ar taip ir liks ne 
reikšmingi tarp turinčių aiškias 
šalių pozicijas, kaip ligšiol, grei 
čiau tuo savo neutralumu pade 
darni agresoriui, negu laisvės ir 
taikos šalininkams?

PROTESTAS IR GERAS 
PASIŪLYMAS 

JUNGTINĖMS TAUTOMS
Lietuvos Dipl. šefas S. Lozo 

raitis Jungtinių Tautų gen. sek 
retorini pąsiuntė raštą, kuria 
me rašo:

Jungtinių Tautų Organizaci 
jos XV generalinės asamblė 
jos proga turiu garbės pakarto 
ti Organizacijai griežtą protes 
tą prieš Sovietų Sąjungos tebe 
vykdomą Lietuvoje neteisėtą 
okupaciją ir komunistinę pries 
paudą. Šis sovietų smurtas pa 
sirodo dar bjauresnis, sugreti 
nūs jį su pastaraisiais Afrikos 
įvykiais. Sovietų okupacinė ka 
riuomene bei administracija yra 
Lietuvai primesta, pažeidžiant 
Maskvos vyriausybei savo tarp 
tautines prievoles ir yra sunaiki 
nusi elementariausias lietuvių 
tautos teises bei lasves. Tačiau 
čia Jungtinės Tautos neinterve 
nuoja ir nepadaro galo šiam so 
vietų nusikalstamam darbui.

Šitokiomis aplinkybėmis ten 
ka laukti, kad Jungtinės Tau 
tos galop turi padaryti pirmą 
žingsnį užsiimti Europos pa 
vergtųjų tautų, sovietų agresi 
jų aukų, teisinga laisvės byla. 
Todėl aš turiu garbes pasiūly

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L A IT I S

DVI ŽYMIŲ
Rugsėjo 11 d. Čikagoje mirė 

prof, Kazys Pakštas, o sekan 
čia dieną — dr. Jonas Paplė 
nas. Abu mirė staigiai, nė kiek 
nesirgęs. Palaidotas Šv. Kaži 
miero kapuose.

Prof. K. Pakštas, kurio dar 
bams atžymėti reikėtų daug vie

VEIKĖJŲ MIRTYS
Čikagos Lietuvių Tarybos me 

tinė konferencija šaukiama spa 
lio 16 d. Jaunimo centro salėje. 
Pradžia 2 vai.
* Alg. Gustaitis, pasinaudoda. 
mas atostogomis, iš Los Ange 
les atvyko į Čikagą. Čia tarsis 
lietuviškų filmų reikalais.

KITOS NAUJIENOS..
— Rusijos ir Čekoslovakijos 

atstovybės išvytos iš Kongo. 
Jos išskrido tais lėktuvais, ku
riais sovietai neva siųsdami vais 
tus, atsiuntė komunistams gink 
lu.

— Gomulka apkaltino lais 
vuosius Lenkijos ūkininkus ne 
pakankamu darbingumu, ir pa 
grąsino.

— Spėjama, kad Kastro pa 
kvies Chruščiovą su visais sate 
litais į Kubą, o jie pasinaudos 
tuo kvietimu.

— Kuboje vyksta kova su 
partizanais, kurie bando paimli 
valdžią iš Kastro.

— Meksikos įlankoje kyla 
naujas uraganas Ethel.

— Sovietai ruošiasi staigiai 
pulti Ameriką atominiais gink 
lais, — pareiškė Rusijos laivy 
no kapitonas N. F. Artamonov.

— Lenkijos komunistų vadai 
svarstė skilimą tarp Rusijos ii 
Kinijos.

— Nauja Irako valdžai pa 
reiškė vykdysianti įsipareigoji 
mus Vakarams.

— Tibeto Dalai Lama siun 
čia savo delegaciją į JTO susi 
rinkimą aiškinti Tibeto padėtį.

KAIP KAUNAS RUOŠIASI 
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.
Trylikoje mokyklų įrengtos 

siuvimo klasės, dvyliktoje—mo 
komosios virtuvės, vienuolikoje 
mokyklų mokymuisi bus parū 
pinti automobiliai. Visų miesto 
mokyklų devintose klasėse įve 
damas gamybinis mokymas. 
1840 moksleivių vieną dieną sa 
vaitėje dirbs gamyboje. Kai ku 
rio>-e mokyklose visos devinto 
tosios ir dešimtosios klasės bus 
gamybinės. Neįtraukti į garny 
binį mokymą dešimtųjų klasių 
moksleiviai, spesialybę galės įsi 
gyti fakultetyviniuose kursuo 
se, kurių veiks 58 grupės. E.

paliko nebaigtų darbų.
D r. J. Paplė nas, 54 metų, 

taip pat daug dairbavosi lietu 
viškoje veikioje.

Velionis paliko žmoną Bro 
nę didžiulylę ir dvi dukteris — 
Auksę ir Rūtą. Palaidotas rug 
sėjo 15 d. Šv. Kazimiero ka 
puošė.
& Čikagos „Lituanicos” fui

tos,

bolo komanda pirmose II-jo ra 
to futbolo' pirmenybių rungty 
nėse rugsėjo 11 d. įveikė vo 
kiečiu „Fortūnos“ vienuolikę 
2:1. ‘

S Žalgirio Mūšio 550 metų su 
kakties minėjimo akademija 
įvyks rugsėjo 25 d„ 3 vai. Jau 
nimo centre. Jį ruošia Lietuvių 
’storijos dr-ja.
® Antanina Kaušienė, su dukra 
Irena neseniai atvykusi iš okup. 
Lietuvos, atidarė valgyklą. 
4042 Archer Avė. Jos dukra 
pradėjo lankyti Roosvelto uni 
versitetą.
® Čikagos lietuviai Viktoras ir 
Justinas Palubinskai ir jų sesuo 
Petronėlė Naujokaitienė, neto 
Ii Čikagos įsigijo didelį motelį.

KAS NAUJA KANADOJE
ŽIEMOS METUI SUVAR

ŽOMA IMIGRACIJA
Pilietybės ir imigracijos mi 

nisterija paskelbė, kad Kana 
dos vyriausybė, atsižvelgiant į 
darbo būseną, žiemos metų la 
bai žymiai suvaržys imigraciją

Kanadą.

Tuo tarpu Kanados vyskupą 
to susirinkimas pasisakė už imi 
gracijos padidinimą. Vyskupų 
konferencijos rezoliucijoje sa 
koma, kad į Kanadą reikia įsi 
leisti daugiau žmonių, neatsi 
žvelgiant į tautybę, rasę ir įsiti 
kinimus, nes to reikalauja žmo 
niškumas ir bendrieji žmonijos 
interesai.

KRIZĖ KVEBEKO UNION 
NATIONAL PARTIJOJE
Šiai partijai pralaimėjus rin 

kimus, jos viršūnėse, įpratusio 
se būti viršūnėmis, kilo nepasi 
tenkinimas ir kaltinimai lydė 
riui Barrette, todėl jis pasitrau 
kė ir iš partijos lyderio ir iš Que 
beco parlamento, o tuo pačiu 
ir iš opozicijos lyderio pareigų. 
Ši partija dabar atsidūrė prieš 
persitvarkymo būtinumą. Perei 
namojo laikotarpio lyderio pa 
reigas perėmė p. Prevost.

PATARIA PAKEISTI 
KANADOS MOKSLINIMĄ

Kvebeko prov. mokytojų 
konferencija priėmė rezoliuci 
ją, kurioje siūloma privalomo 
io mokslo laiką pailginti iki 16 
metų, amžiaus.

KANADOJE PROJEKTU©
JAMA „TREČIOJI”

Kanados gyvenime kol kas 
valstybiniu mastu tevaidina ro 
lę dvi partijos — ibleralai ir 
progresyvūs konservatoriai, 
nors partijų yra ir daugiau, 
kaip socialdemokratų — CCF, 
soc. kredito, komunistų ir dar 
smulkesnių, kurios tačiau neįsi 
gali platesniu mastu. Bet ka 
dangi darbininkų klasė yra di 
dėlė ir vis dar auganti, o par 
lamentuose, ypač smukus so 
cialdemokratams, nėra kas juos 
atstovautų, todėl darbininkų 
sąjungose iškilo mintis steigti 
„darbo partiją“. Ši inciatyva 
persimetė į JAV ir ten gamta 
pritariamą atgarsį.

Kaip žinoma, profsąjungos 
kratosi komunistų, tačiau Kana 
dos komvaaas Tim Buck sako, 
kad į naujai steigiamąją parti 
ją esą prasiskverbę 60 komunis 
tų. Tas kelia susirūpinimą. Vie 
nas steigėjų, Knowels, pareis 
kė, kad naujosios partijos na 
riais galės būti tiktai demokra 
tiškų pažiūrų žmonės ir komu 
nistai, kurie yra diktatūros sali 
ninkai, partijoje negalės daly 
vauti. Bet gi yra faktas, kad ko 
munistai skverbiasi į visas sro 
ves ir visas organizacijas, kur 
tiktai gali, nes viena, jie neko 
munistiškas organizacijos ban 
do sprogdinti iš vidaus, o antra, 
jas šnipinėja.
® Prieš 120 metų mirė Jonas 
Stanelis, lietuvių dailininkas - 

tapytojas.
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IR

Prof. Mykolo Biržiškos žodis
KELETAS MINČIŲ SUĖJUS 20-ČIAI METŲ KOVOS 

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO

1. Su kuo, su kokiu ginklu 
stojome į kovą?

Su mūsų Tautos vienos kar 
tos v.epriklausomu gyvenimu ir 
tuo metu J'.s pasiekta daik .in 
(materialine) ir ypač dvasi 
ne būsena.

Toji nepriklausomybė nebu 
vo mums kurių geradarių, ga 
liūnų lengvai suteikta, bet inū 
sų pačių sunkiai iškovota. Per 
visą XIX-ąjį amžių didelėmis 
Tautos aukomis ji buvo bran 
dinta — tik atsiminkime kad ir 
pasikartojančius sukilimus, ko 
vą dėl spaudos ir visą Tautos 
rezistenciją prieš maskolių Ja> 
primestą politinę ir kultūrinę 
vergiją — ir neatsirado kaip iš 
dangaus iškntęs aukso obuolys, 
tik darbo prakaitu ir kraujo au 
komis išgauta. Tautos sąmone 
je ir net pasąmonėje jčiulpta, 
įtvirtinta.

2. Betgi nepamiršta nelik da 
bartiniai Lietuvos ir lietuvių lau 
tos Ižemarksistiniai pavergėjai 
maskoliai ir jų lietuviškieji pa 
stūmdėliai — agentai ir uciid 
radarbiai, ir bene dar dažniau 
svetur išsigelbėję mūsų tautie 
čiai, jog toli gražu neviskas to 
je Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo gera, kilnu ir gražu, kiti 
net bemaž nieko gero joje ne 
mato arba apsimeta nematę ir 
uoliai puola — čia vienas, čia 
kitas — Nepriklausomosios Lie 
tuvos tvarką, nekartą ir kits ki 
tą, gyvu žodžiu ir spaudoje. 
Kiek tiesos tuose puolimuose, 
kiek netiesos — neskaičiuosi 
me, nesvarstysime, juo labjau, 
jog barančiųjų burnų neužda 
rysime.

Tik koks visų šių pamoky 
mu — dažnai kits kitam priešin 
gų — galutinis, pamokymas da 
barčiai ar ateičiai?

3. Prieš šimtą metų ir net vė 
liau ne tik mūsų, bet ir, gal nei 
dažniau, ne mūsų spaudoje ir 
šnekoje buvo įprastas dvižodis 
terminas „šventoji Žemaitija“ 
(lenkiškai Žmudz Swięta), ne 
kalbinikiškai išplečiamas ir į Že 
maičių vyskupijos augštaičius, 
net rytiečius. Taip sakant ar 
rašant neturėta galvoje vien 
Smūtkelių daugybė, bet ir že 
maičių - augštaičių, pridurkime 
— ir rytiečių su dzūkais — do 
rovinis būdas. Sveikas kilnu 
mas, kuris netik išskiria juos iš 
kitų tautų tarpo, bet ir pro kuri 
į juos žiūrint blunka šiokios ii 
tokios mūsų silpnybės, didės 
nės ir mažesnės nuodėmės ir 
net prasižengimai, kurių nei 
mūsų tautai, kaip ir kiekvienai 
kitai, niekad netrūko ir turbūt 
netruks. Kurisgi, pagaliau, 
šventasis nebuvo ir nesijautė

4. Tad Šventoji Lietuva?! 
Kaip tai naiviai skamba, ypa 
Čiai nelinkstančiam aplink save 
šventumų jieškoti. didesniam ar 
mažesniam skeptikui, indiferen 
tui ar nereligininkui, o šventų 
jų garbintojui gal net papikti 
nimu atsiduoda. Bet nesibai 
minkime ir pečių nesutraukinė 
kime su atlaidžia šypsena: čia 
šventumą turime galvoje nei 
tikybiniu nei religiniu, o vien 
tiktai tautiniu požiūriu.

Mūsų Tauta nei menkesnė, 
nei geresnė už kitas tautas, bet 
mums Ji yra brangiausia. Jos 
kalba mums mieliausia, aušriš 
kai gražiausia. Jos žemė, dau 
giaamžiame prakaite ir krauju
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America & S. America. .$ 5.5C priesaika“. Abiejų Stykų pavei 
Other Countries ........... $ 6.00,kslai Yra autentiški, J. Ma<ei

kos geros kopijos.

Virš šių paveikslų yra galeri 
ja visų Lenkijos ir Didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių, prade 
dant Jogaila ir baigiant Augus 
tu Poniatovskiu. Lenkijos kara 
liai kartu buvo Lietuvos kimi 
gaikščiais, tad su dideliu patem 
pimu, vadovaujantis tais titu 
lais, naujoji Lietuva galėjo juos 
nriimti Į savo muzėjų, nors nau 
ja, etnografinė — ūkininkiška 
ir ištisai demokratinė Lietuva, 
tai ne praeities DLK. Turiu 
stiprų Įspūdį, kad randuosi Len 
kijos Rzeczpospolitoj ir tas jaus 
mas palieka dar ilgai pas mane. 
Iš dešines Augusto 
kio pusės portreto, 
bartmio Lietuvos 
Antano Smetonos 
Omen nomen! Dvi 
vietos laisvos. Jos paliktos nau 
jos Lietuvos ateities istorijai.

Bendri Lietuvos — Lenkijos 
istorinio gyvenimo Įspūdžiui 
pranykdavo toliau ir nuodug 
niau apžiūrint Karo Muzėjų.

Kaip ir Karininkų Ramovėje, 
taip ir Karo Muzėjuje 

viešpatauja Vytauto Didžiojo 
laikotarpio, Didžiosios Lieta 
vos Kunigaikštystės kultas. 
Kulta.-, ir garbinimas didelio že 
mės polto, nuo Baltijos iki juo 
dosios jūros, išsikišusio toli ry 
tuose — prie Pskovo, Smolens 
ko ir Kijevo, vakaruose — sic 
kiančio Būgą ir Narevą. Tai di 
džioji Lietuva. (Keista, kad len 
kų tautos svajonę — od morza 
do morza -— autorius primeta 
mūsų tautai. — K. B.). Didy 
sis Lietuvos kunigaikštis Vytau 
tas Karo Muzėjuje simbolizuo 
ja lietuvių tautos siekimus, jos 
politinį credo. Pagrindinėje sa 
Įėję yra keli Vytauto Didžiojo 
portretai Įvairiuose istoriniuose 
įvykiuose. Geriausiai vykusiu 
paveikslu reikia laikyti T. Sty 
kos „Priesaiką jaunojo Vytau 
to ‘ — keršto priesaiką kryžitto

je įmirkyta, vyžomis ir klumpė 
mis išmindžiota, mums yra sa 
viausia — mūsų ir tiktai mūsų
— nei lenkų, nei maskolių, nei 
prūsokų — taigi švenčiausia. 
Ar nekvėpuoja tuo šventumu 
visa mūsų praeitis — nuo prieš 
krikščioniškųjų laikų per dau 
gelĮ šimtmečių ligi pat pasKu 
tiniųjų dienų — tad ir mūsų ai 
gaivintos nepriklausomybės me 
tu, tad ir žiauriomis dabartinės 
okupacijos dienomis? Giliai 
įkvėpkime sau, ne vien protiš 
kai Įsisąmonindami, tą — čia 
jau sakytume — Lietuvos Tau 
tos šventumą — ir tą nearitme 
tini mastą savyje jausdami ir ap 
linkai pritaikydami, ar ne švie 
siau, ar ne atlaidžiau ir »vei 
kiau vertinsime ir nepriklauso 
mybės ir kovų dėl jos atgavimo 
įvykius ir laiko reiškinius?

5. Nusileidus nuo tų šventi 
nių augštyb'iį Į kasdienes mūsų 
žemybes ir apsiribojus jau tik 
20 metų kovos reikalais, ar ne 
tenka pripažinti, jog daugelis 
apibartų ir visaip smerktų tebe 
baramų ir tebesmerkiamų rnū 
sų vyrų ir reikalų nebe taip jau 
bartini nepeidaug tesmerktini? 
Kad kiti niekinti dalykai virio 
ijiau pirmaejXiais? Kad politi 
niai karšti reikalai ėmė aušti n 
aistrėja kultūriniai, įsigydami 
net politinio svorio? Kad visuo 
meninės srovės — net laikyda 
mosi savo senų, įprastų pozicijų
— nekartą drįsta pro srovinę 
tvorą šilčiau, bent palankiau 
viena į kitą pažiūrėti, o paskiri 
jų veikėjai n toliau prašoksta? 
Kas dar svarbiau — kad l‘au 
tos ir jos kovos organizacijų 
vienybė ne vis tebesilaiko teori 
nių, abstraktinių, chrestomati 
nių ir kitokių vystyklų ir, kad 
ir sunkiai, imama jausti lais 
viau, lietuviškiau, kaip kad ir 
atskirų patriotinių sambūrių, 
vienon kryptin — vienan taš 
kan siekiančių, bendra tautinė 
vienybė?! Kad atvykusi iš Lie 
tuvos ir daugką gavusi trem 
tyje pakelti vyresnioji ir vyriau 
šioji dipukinė kasta žemyn ir 
žemėn nusileidžia ir gauna da 
lytis ir net užleidinėli veikimui 
vietos j iiunesr L j ai ir jauniausią 
jai kartai, Lietuvos ne kiek be 
mačiusiai ar ir nemačiusiais ne 
tiek naudojantis savo tėvų patir 
timi, kiek vis labjau įsisavina 
muose Vakaruose bręstant ir 
Įgyjant veiklos akstinų?

6. Kai traukėmės iš Lietuv.s, 
kiti tikėjosi po kelių mėnesių ai 
poros metų jon grįšią, bet ap 
dairesni buvo pasirengę 20-čiai 
ir daugiau metų sunkios, slė 
giančios ir išsemiančios emigra 
Cijos. Štai jau 20 metų suėjo 
maskoliškai Lietuvos okupaci 
jai. Emigracija blunka — ir jau 
nėja, tik ir maskolių okupaci 
joje tebelaikoma Lietuva mai 
no savo išvaizdą — vis viena— 
geryn ar blogyn, bet maino. 
Priprato, nes gavo priprasti 
prie masKoliško Ižekomunizmo 
ne tik pliauškalų, bet ir Masko 
lijai aptarnauti darbų. Užaugo 
Nepriklausomosios Lietuvos ne 
mačiusi ir tik bolševikinius kei 
ksmus apie ją tegirdinti karta— 
ir toji karta taip pat, kaip ir mū 
siškė Vakaruose, tik okupantų 
visaip apipančiota, jieško sau 
ir Lietuvai išganingo kelio. Ne 
mes, tik ji tą kelią nustatys ir 
juo nueis. Mūsų gi, užsieniečių, 
uždavinys tėra padėti jai tą ke 

Lenkų karo atstovo atsi
minimai apie Lietuvą.

Karo Muzėjuje
Įžengiame su gen. Nagevi 

čium j vidų. Ir čia, pagrindinė 
ie salėje, Įspūdis buvo ties: g 
perkūniškas. Tikrai nežinojau 
kur randuosi — lietuvikam Kari 
ne ar lenkiškoj Krokuvoje. 
Priešais Įėjimo durų, ant šie 
nos, kabo milžiniško dydžio J. 
Mateikos ,.Žalgiris“ ir Šalia 
,,Liublino unija“. Be to, dar 

yra to paties J. Mateikos „Vy 
tautas“, J. Stykos Žalgiris" ir 

„Jaunojo Vytauto

Poniatovs 
kabojo da 
prezidento 
portretas, 
tolimesnės

Viena muzėjaus salių yra 
skirta kunigaikščių Radvilų at 
minčiai. Prieš 1385 m. uniją jie 
buvo Lietuvos bajorai. Titulą 
tą gavo 1515 m. iš ciesoiiaus 
Maksimilijono I. Prijungti prie 
lenkų šlėktos Horodlės seime. 
Šiandieninėje Lietuvoje ypačių 
gai gerbiama J. Radvilos atmin 
tis. Po sūkiu išstatyti J. Radvi 
los ir švedų karaliaus Gustavo 
Adolfo sutarčių originalai, (gal 
p-eros kopijos?) atskiriančios Di 
džiąją Lietuvos Kunigaikštystę 
nuo Lenkijos karūnos, nuo 
Rzeczpospolitos.

Iš to liūdno istorinio laikotai 
pio, J. Radvila užima SKirtingą 
vietą pas lenkus: jeigu nelaiko 
mas išdaviku, tai bent Lenkijos 
— Lietuvos vienybės priešu, 
Rzeczpospolitos vienybės prie 
šu.

Pereiname į pirmą muzėjaus 
augštą, Čia yra salės, skirtos da 
baltines, naujai atgimusios Lie 
tuvos istorijos pavaizdavimui. 
Vienoje iš salių stovi Suvalkų 
sutarties paminklas. Tai juodo 
marmuro iškaltas nedidelis obe 
liskas, randamo Romos - katali 
kų kapinėse Lietuvoje ir Lenki 
’oje. Sidabrinėm raidėm pamink 
le įrašyti lietuviškai šie žodžiai:

,,Lietuvi! Atmink, kad klastin 
gas lenkas, atėmė tau Vilnių, 

Tavo sostinę“.

lią surasti. Jo trūkumus užpil 
dyti, kiek iš Vakarų tai galima 
Įstengti, ir drauge su likusiąja 
Tėvynėje Tauta kurti laisvą ir 
nepriklausomą Šventosios Lie 
tuvos ateitį. 
Los Angeles, Calif.

M. Biržiška.

Juoduose rėmuose išdėtas Su 
valkų sutarties visas tekstas, au 
tentiškais lenkų (Lukasiewicz 
ir pik. Mackiewicz) ir lietuviu 
parašais.

Susimąstęs stovėjau ilgesnį 
laiką prie tikrai gedulingo Lie 
tuvos ir Lenkijos ateities ant 
kapio, kadangi Suvalkų sutar 
ties tikrumoje Lenkijos neište 
sėjimas palaidojo per 18 metų 
visas susitarimo galimybes nau 
jos Lenkijos su nauja Lietuva. 
O kas žino, gal ir visam. . .

Gen. Nagevičius. matyda 
mas mano susijaudinimą, atsilie 
pė: „Gaila, kad taip atsiliko. 
Šiandieną tarpe mūsų visai ki 
taip galėtų būti".

Einame toliau. Žymiausių lie 
tuvių salėje yra Adomas Micke 
vičius iš bronzbs išdrožinėta 
galva, po ja įrašas lentoje iš 
Pono Tado „Lietuva Tėvynė 
mano, Tu esi kaip sveikata“. 
Aišku. Įrašas padarytas lietuviš 
kai, tačiau randamas ir lemtis 
kas tekstas. Taip pat čia esama 
įvairių atsiminimų iš jo gimna 
zijos mokytojo laikų Kaune. To 
įe pačioje žymiausių lietuvių sa 
įėję (kuriuos mes lenkai, laiko 
me lenkais) randamas puikus 
E. Plateraitės portretas. Jos at 
mintis, kaip ir tautinės Lie’ 
vos didvyrės, yra labai gerbia 
mas. Tarpe kitų, yra taip pat 
portretai Zigmunto Sierak 
kio ir Juozo Sierakauskio. (Aiš 
ku, autorius pavardes rašo len 
kiškai, kaip pav. Sierakowski. 
tačiau padedamas, kad iieluviš 
kai jų pavardės skamba Sieia 
kauskas. — K. B.). Tik keletas 
pavardžių, patalpintų „žymiau 
siu lietuvių“ salėje (autorius vi 
są laiką žymiausių lietuvių ra 
šo kabutėse. — K. B.) skarnoė 
jo tikrai žemaitiškai arba lietu 
viškai. Jos buvo iš naujos Inte 
lig.ntijos tarpo: katalikai kuni 
gai, ūkininkai.

Netikėtai geras buvo 
Juozapo Pilsudskio portretas.

Nekabo jis žymiausių lietuvių 
salėje, bet „Vilniaus“, kurioje 
randami priešlenkiškos propa 
gandos eksponatai. Yra čia ir 
Lenkijos herbas: baltas erelis 
su karališka karūna. Šalia mar 
šalo Pilsudskio portreto yta ai 
delis karo teismo paveikslas. At 
rodo iš 1921 m. lenkų POW na 
nų bylos ryšium su sąmokslu 
prijungti Lietuvą prie Lenkijos

Žymiausių lietuvių salėje nė 
vienas lenkas, žiūrėdamas į nau 
los Lietuvos beceremoninį lietu 
vinimą lenkiškumo ir lenkiškų 
pavardžių, galėtų pasiduoti ten 
peramentui (kas vėliau ir įvy 
ko su Zigmantu Novakovskiu) 
ir labai karštai, staigiai užpro 
testuoti. Pavyzdžiui Adam M ir 
kiewicz čia randamas kaip Mic 
kevičius, Gielgud — Gelgudas 
T. Lenartowicz — Lenartavi 
Sius ir tt.

Su dabartiniais lietuviais, kul 
tūros srityje, o ypatingai isto 
rijoje, mes lenkai galime susi 
tarti tik vienoje plotmėje, pa 
mjršdami praeitį ir žiūrėdami 

tik į ateitį.
Tai, kas buvo bendro ir gero 
lenkų - lietuvių istorijoje, mu 
sų kultūriniame bendradarbio 
vitne, laikykime tai už bendrą. 
Adomas Mickevičius buvo to 
kio pat laipsnio lietuvis, kaip ir 
lenkas, laikydamas savo tėvynę 
Lietuvą, kuri buvo Rzeczpos 
politos sudėtinė dalis. Tas jau 
priklauso istorijos praeičiai.

Daugiau bus.
EKONOMINIS 

LENKTYNIAVIMAS
Latvijos profsąjungų taryba 

ir liaudies ūkio taryba suvedė 
Latvijos, Lietuvos, ir Estijos 
ekonominių rajonų kolektyvų 
lenktyniavimo per 7 šių metų 
mėnesius rezultatus. Pagal bend 
rosios produkcijos plano įvyk, 
dymą pirmą vietą užėmė Lietu 
vos pramonės darbuotojai. Jie 
gamybos planą įvykdė 105,6 
%, Latvijos rajonų ekonomi 
nių kolektyvų darbuotojai — 
105% ir Estijos — 103,8%. 
Latvijos ir Lietuvos gamybos 
apimtis, palyginus su atitinka 
mu praėjusių metų laikotarpių, 
padidėjo 16%, Estijos — 11,2

Lietuvoje atsilankiusieji
pasakoja

P. Šuplevičiui pabaigus kai 
bėti, pirmininkavęs susirinki 
mui J. LeseviČius pasiūlė duoti 
pranešėjams klausimus. Klausi 
mų daug nebuvo. P. Zabiela pa 
klausė, kas iškirto Lietuvos miš 
kus, jeigu dabar jų nėra? P. Ru 
dinskas klausė taip: Pranešėjai 
sako, kad Lietuvoje dabar klum 
pių nėra, bet ar nėra basų žmo 
nių? Konkrečiausiai ir gyveni 
miškiausiai paklausė J. Vilke 
lis: Kaip gyvena darbininkai, 
kiek gauna atlyginimo už dar 
bą, ką už tą atlyginimą galima 
nusipirkti, kiek kaštuoja mais 
tas.-' Kokios amatininkų darbo 
ir gyvenimo sąlygos? Darbo 
klausimas bendrai? Ar žmonės 
meldžiasi? P. Verbyla klausė, 
kas yra darbadicįnis ir kaip jis 
atlyginamas? Ar Deksniai gau 
na pensiją? Kas išlaiko sene 
liūs? P. Stašys kausė, ar poli 
cija rusų ar lietuvių? P. Karde 
lis pakaušė: Jeigu Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė, kaip 
skelbia Lietuvos okupantas, tai 
kodėl ten Lietuvos viršūnėse vi 
sur sėdi rusai? Ar yra spaudos 
ir susirinkimų laisvė?

Salė buvo tvanki, neventiliuo 
iama, susirinkimas prasidėjęs 
valanda vėliau, negu buvo 
skelbta, užtruko vien pasakoto 
jų pasipasakojimui ligi 12 vai. 
nakties, — nebuvo daugiau jė 
gų sėdėti tvankume, todėl šį ap 
rašymą daiąs neištesėjo toliau 
ir išėjo, paprašęs pasiliekančių 
jam papasakoti, kas bus atsaky 
ta į klausimus.

Atvirai sakant jis jau iš anks 
to žinojo sovietinius trafareti 
nius atsakymus, kurie klausi 
mus apeina iš esmės ir tepasa 
ko tiktai formalius dalykus, ku 
rie su gyvenimo tikrove ne 
daug teturi bendra. Klausimai 
faktinai liko neatsakyti. Šio ra 
šinio autorius tačiau aprašymo 
eigoje jau atsakė Į kaikuriuos 
jų iš esmės, tat čia nėra pras 
mės kartoti.

žinoma, labai gaila, kad liko 
neatsakyti p. Vilkelio klausi 
mai. Jie buvo apeiti formaliu 
atsikalbinėjimu. Visai taip, 
kaip Rojus Mizara tą padarė su 
grįžęs iš Lietuvos į JAV. Ir šio

JUOKDARIAI.,.
AR SOVIETINĖJE SANTVARKOJE ŽMONĖS NENO 

RI LYGIAI GERAI PAVALGYTI?

R. Mizara klausiamas išsiaiš 
kiną. Pasirodo, sovietijoje žmo 
nių lygybės nėra ir ji nesiekia 
ma. Mizara rašo: „marksistai 
nenumato tos gadynės, kurią vi 
si žmonės visame kame būtų ly 
gūs“. Mizara susierzinęs rašo: 
„Sakau: profesoriai, inžinie 

riai gauna didesnį atlyginimą 
už savo darbą negu, sakysime, 
gatvės šlavikas“...

Taigi, Mizara pripažįsta, kad 
sovietijoje žmonių lygybės nė 
ra ir ji nesiekiama. Todėl ir at 
lyginimai už darbą yra ir bus 
skirtingi.

Mizara tat klausiamas: ar šia 
vikas ir profesorius ar inžinie 
rius kitaip nori valgyli, kitaip 
apsirengti, kitokį butą turėti? 
Juk kiekvienas dirba pagal sa 
vo jėgas ir sugebėjimus, — ko 
dėl jie nelygiai atlyginami? Ko 
dėl gi jau inžinieriui tūkstan 
čius mokėti, o šlavėkui tiktai 
centus? Ar gi tai teisinga?

MIZARA APIE „RĖMINĘ” 
TIKYBOS LAISVĘ 

LIETUVOJE
Mizara rašė ilgus straipsnius 

apie tai, kad Lietuvoje yra tiky 
bos laisvė. Bet kreivažandis su 
sipainiojo ir atvirai prakal bėjo. 
Apie kunigus Laisvėje jis rašo:

„Bet kadangi jie mato, jie 
supranta, jog tarybinė santvar 
ka Lietuvoje yra ir bus, tai prie 
jos ir taikstosi. Ką gi kitą jie 
darys?

Politikauti jiems uždrausta; 
pamoksluose maišyti politiką 
jiems nevalia. Tačiau pats gi 
dėjau, kaip kunigas perskaitęs 
evangeliją, iš jos sakė pamoks 
lą ir atsargiai, labai atsargiai, 
kišo savo įžūlią propagandą. 
Bet jis visą tai atliko „savo rė 
muose“. Tiesa, lis kunigas bu 

rašinio autorius kelis kartus 
klausė R. Mizarą, kodėl jis pla 
čiai išsikalbėjo su Lietuvos vys 
kupais, o neišsikalbėjo taip pla 
čiai ir išsamiai su Lietuvos dar 
bininkais, apie jų gyvenimo ir 
darbo sąlygas? Mizara tyli, 
kaip vandens burnon priėmęs. 
Ir ką jis gali atsakyti, jeigu jis 
žino, kad Lietuvos darbininko 
gyvenimas yra skurdžiausis ir 
pusbadis. Ir p. Vilkelio klausi 
mai buvo apeiti „paviršiom“, 
tiktai atsikalbinėjant, bendrais 
posakiais.

O Į šių eilučių autoriaus klau 
simus atsakyta taip: girdi p. 
Šupievičius priėjęs gatvėje prie 
policininko paklausęs, ar jis mo 
kąs kalbėti lietuviškai? Polici 
ninkas atsakęs lietuviškai... At 
seit, Lietuvą valdo lietuviai... 
Žinoma, p. Šuplevičiaus niekas_ 
negalėjo prileisti prie Lietuvos* 
generalgubernatoriaus Muravjo 
vo Koriko įpėdinio Šarkovo. 
Greičiausia jam jo niekas ir ne 
parodė, gal net jo pavardės ne 
suminėjo, nes už tokius daly 
kus sovietijoje geriausiu atveju 
gresia Sibiro tundrų malonu 
mai.

Lietuvos okupacijos fakto pa 
tvirtinimui šių eilučių autorius 
gali pasakyti, kad jis Lietuvos 
okupacijos dieną, 1940 metų bir 
želio 15 dieną, pats girdėjo Ru 
sijos užs. reik, ministerio V. Mo 
lotovo kalbą per Maskvos ra 
dią. Molotovas pasakė, kad va 
karų imperialistai po Pirmojo 
pasaulinio karo intrigomis at 
plėšė nuo Rusijos Pabaltijo 
sritis, kurios yra senos Rusijos 
sritys, tai dabar Rusija tas sritis 
susigrąžina... šita Molo 
tovo kalba nėra dingusi, ji yra 
įrašyta į plokšteles. Ir tas Molo 
tovo pareikštas Rusijos nusista 
tymas toliau ir buvo realizuo 
tas — Lietuva, drauge su Latvi 
ja ir Estija, buvo įjungta į Ru 
sijos sudėtį. Tiktai naivūs arba 
akiplėšos propagandininkai ga 
Ii kalbėti, kad Lietuva neoku 
puota ir pačių lietuvių vaido 
ma. Lietuva yra akivaizdžiau 
šia Rusijos imperializmo ir kolo 
nializmo auka ir rusų imperia 
lizmo ir kilonializmo įrodymo 
faktas. B. d.

vo senosios kartos, sustoržievė 
jęs klierikalas.

Vyskupai ir kunigai žino ta 
rybinius įstatymus, žino tuos 
rėmus, kuriuose jie gali veikti, 
tai pagal juos ir veikia“.

Taigi, Mizara ir prakalbėjo 
apie tikybinės laisvės „rėmus". 
Tokia yra sovietinė — „rėmi 
nė“ — tikybos laisvė. Melas, 
kaip yla maiše, nepaslepiamas, 
—• jis kur nors prasiveržia, kaip 
šit Rojui Mizarai.

UŽ JUDOŠIAUS GRAŠĮ
Veltui Mizara teisinasi, ne 

ėmęs iš Lietuvos okupantų pini 
gų. Visas keliones po Lietuvą, 
visas vaišes, visus viešbučius, 
visas buvimo Lietuvoje išlaidas 
R. Mizarai, kaip ir visiems ki 
tiems į Lietuvą pakviestiesiems, 
apmokėjo Lietuvos iždas. Tuo 
ir buvo atlyginta „sukaktuvių“ 
dalyviams už jų dalyvavimą ir 
jų Lietuvos okupacijos propa 
gandą. Tai vadinamasis ,.Judos 
grašis", už parduotą liesą. Ki 
taip ir būti negali, nes kas kvie 
čia, tas ir apmoka. Taip buvo, 
taip yra ir taip bus, nes kitai’ 
ir būti negali. Mizara jau tie. 
sumizarėjo, kad net šią visiems 
matomą tiesą bando nuginčyti.

MIZARA KAPITULIUOJA
Mizara susilaukė daug klau 

simų, bet pats prisipažįsta: „Ne 
į visus klausimus, kuriuos man 
pastatė skaitytojai, spėjau atsa 
kyti, bet man šis darbas jau pa 
bodo“... Taigi, Mizara neįsten 
gė apginti savo teigimų, ne 
Įstengė atsakyti Į skaitytojus 
dominančius klausimus ir... ka 
pituliavo.

Piie progos pasakytina, kad 
R. Mizara neatsakė ir į Mand

Nukelta į 7-tą psl.
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„Ateitis priklauso mums., 
drauge!”

Šiuo vardu išleistos knygos 
santraukoje mes pamatysime 
tikrą šiandienini Sovietu Sąjun 
gos gyvenimo paveiksią, kuris 
yra nupieštas tų, kurie tą gyve 
nimą geriausiai pažįsta ir žino 
— pačių rusų žmonių.

,, Ateitis priklauso mums, 
drauge“ knygos autorius Jo 
seph Novak, leisdamas pasako 
ti savo pačių istorijas darbiniu 
kams, studentams, kariams ir 
komunistų partijos pareigu 
nams, labai giliai įsiskverbė į 
vidinį sovietų piliečio gyveni 
mą, o kadangi taip panašiai pa 
daryti mažai kam pavyko, tai 
rezultate gavosi knyga, kuri 
yra nuostabus įvertinimas tos 
keistos ir baisios ,,naujos bend 
ruomenės", kuri jau yra tvirtai 
suleidusi savo šaknis Sovietų S- 
THje.

Kaip šios knygos santraukų 
je atrasite, daugeliui sovietų 
žmonių gyvenimas yra baisiai 
niūrus ir pilkas, tačiau kai kurie 
ms sovietų piliečiams tas gyve 
nirnas yra apšviestas žėrinčiu 
įsitikinimu, kad neužilgo ir net 
labai greitai komunizmas užval 
dys visą pasaulį. Mes galime 
juoktis ir ignoruoti šį pranaša 
vimą, kaip šioje knygoje išaiš 
kiną autorius Joseph Novak, 
tik jeigu apsileistume to prana 
šavimo išsipildymui.

Toliau seka sulietuvinta šios 
knygos santrauka. J. Skardis.

„Atsimink, kad tu lankaisi 
krašte, kuris keičia dabartinę is 
oriją“, pasakė mane lydėjęs so 

vietų diplomatas, kada mes kai 
tą sėdėjome vagone - restora 
ne traukinyje pakeliui į Mask 
va. „Mūsų šiandien yra, jūsų 
rytoj, o poryt diena yra visam 
pasauliui. Jūs esate labai laimin 
gas jaunas vyras, turįs progos 
pamatyti Sovietų Sąjungą“.

Aš save skaičiau tikrai laimin 
gu, nes būdamas tiktai žemes 
nio rango biurokratas iš vieno 
sovietų satelitinio krašto, ture 
jau pasitikėjimą augštų Sov. S- 
gos pareigūnų. Aš buvau pa 
kviestas Sovietų Sąjungon ii 
gesniam laikui, o kas man dau 
giausia patiko, tai aš galėjau 
tvarkyti savo gyvenimą, laike 
mano vizito taip, kaip aš nore 
jau, be jokių trukdymų ar var 
žymų.

„Pats didžiausias Rusijos pa 
sididžiavimas“, tęsė mane lydė 
jęs sovietų diplomatas, „ir rnū 
su brangiausia nuosavybė yra 
naujas sovietų žmogus, pilietis

Lietuvos karo invalido 
atsiminimai 

PETRAS PLESKEVIČIUS
2.
Paėmė kitą pastotę ir išvežė 

du sargybiniai į Varėnos mies 
telį. Varėnoje greit sužinojo vie 
tos gyventojai lietuviai, kad 
yra Lietuvos kareivis ir labai 
norėjo pasižiūrėti ir gal ką kai 
bėti. Bet lenkai nė vieno nepri 
leido nei artyn. Tuojau nuvedė 

daboklę, kur buvo jų pačių ka 
reiviai aruoštuoti ir nubausti. 
Tie iš manęs atėmė maistą, pa 
keitė pusbačius, kelnes, rais 
Čilis ir gavau mušti net iki krau 
jų. Pernakvojau toje daboklėje 
ir rytojaus dieną mane išvedė iš 
daboklės, nuvedė pas komen 
dantą. Tas jau tardė labai ma 
žai, bet buvo ant sienos paKa 
bintas Lietuvos Vytis ir Lenkų 
erelis. Komendantas paklausė, 
ką tie abu ženklai reiškia? Atsa 
kiau, kad yra abiejų valstybių 
aerbai. Tada paklausė, kokių 
valstybių? Atsakiau, kad tas rai 
telis yra Lietuvos, o tas parneš 
tis lenkų. Tada gavau batu j už 
pakalį ir priedo kančiuku per 
galvą. Viskas susimaišė, akyse 
pažaliavo. Sukeikė ir sako: tu 
nejest jaką Ptica ale to jest 
Polski Ožol. Atjojo du raiteliai 
ir mane paėmę varėsi į antrą 
Varėnos stotį. Prisikabino vir 
vę, ant ilgos virvės ranką. Pa 
tys jojo raiti. Mane gi varėsi 
pėsčią 5 kilometrus. Jojo ir 
greitai. Aš kad buvau ir jau 
nas, bet sušlapau ir pavargau, 
kol prijojo antrą Varėnos stotį. 
Ten manęs laukė vėl naujas už

pirmojo socialistinio krašto pa 
šaulyje. Šioji naujų žmonių kar 
ta. mūsų pačių išauginta, gali 
būti randama tik Rusijoje. Jei 
gu norite suprasti Sovietų Są 
jungą, tai pabandykite atrasti 
kasdieniniame sovietų žmonių 
gyvenime tą mechanizmą, for 
muojantį šį naują žmogų, žmo 
gų, kuriam priklausys pasaulio 
ateitis“!...

Tai buvo geras patarimas, ku 
riuo aš nusprendžiau pasinau 
doti.

Aš pradėjau savo studiją 
kur pats gyvenimas prasideda 

— namais ir šeimomis.
Vietoje, kad prašius paskirt: 

man nuolatinę gyvenimo vietą, 
aš padariau įpratimu prašyti 
žmonių, kuriuos aš sutikau, o 
aš jų sutikau ir susipažinau la 
bai daug, leisti apsistoti pas 
juos vienai nakčiai ar dviems. 
Tokiu būdu aš gyvenau ir lan 
kiausi visokiuose namuose, ap 
gyventuose visu rūšių žmonių. 
Statydamas šiems žmonėms 
klausimus ir leisdamas jiems 
kalbėti, aš galėjau sudaryti pil 
na ir šių sovietų žmonių gyve 
nimus atidengiantį paveikslą.

„Mūsų butų bei gyvenamų 
patalpų problema yra pati sun 
klausioji visoje Europoje“, pa 
šakojo man vienas žurnalistas.

„Mes nesitikime jokiu gtei 
tų pagerėjimų šioje srityje, nes 
mūsų visa statybos energija yra 
sunaudojama didžiuliams kury 
biniams pastatams. Socializmas 
savo pirmoje stadijoje turi 
daug svarbesnių uždavinių, ne 
gu lopyti skyles stoguose arba 
aprūpinti piliečius patenkina 
momis gyvenimo patalpomis. 
„Tik apsidairykite aplinkui ir 
pats pamatysi“.

Bus daugiau.

I KAZACHSTANO MAGNIT 
KA TUŠTINANT RUSAMS 

LIETUVĄ
Magmtka — tai metalurgijos 

kombinatas, statomas Kazachs 
tane. Šio kombinato statybos 
darbams iš Lietuvos siunčiama 
80 jaunuolių. Rugpjūčio 23 d.

Karagandą išvyko grupė į\ai 
rių specialybių jaunų darbimn 
kų iš Vilniaus, Kauno, Klaipė 
dos, Panevėžio, Ukmergės ir 
kitų miestų. Maskva vis randa 
naujų vietų lietuviškam jauni 
mui iš Lietuvos išgabenti. E.

siėmimas ir muštras. Pirmas 
traukinys, kuriuo reikėjo išva 
žiuoti, buvo jau išėjęs. Reikėjo 
laukti 2 valandas, kol ateis ki 
tas. Sotyje vaikščiojo kokis 
augštas karininkas. Batai blizga 
nuvaksuoti, graži uniforma. 
Matyti — raitelis, nes su pen 
tinais. Pasišaukė sargybinį, ko 
tai paklausė, pažiūrėjo skerso 
mis į mane, priėjo prie bufeto, 
jiasi kalbėjo su padavėja, pa 
ėmė du stikliukus degtinės, vie 
na padavė man, kitą pats laikė 
ir dvi mažas bulkutes, liepė ger 
ti. Aš atsakiau, kad degtinės 
negeriu. Paėmęs, išpylė man 
ant veido, net ant akių, bulku 
tęs liepė valgyti. Aš įsidėjau į 
kišenių, atėmė ir išmetė į bač 
ką. Tada liepė padainuoti he 
tuviškų dainų ir pašokti lietu 
viškų šokių. Atsisakiau, kad nei 
dainuoti, nei šokt; Lietuvos ka 
riuomenėje kareivių nemokina, 
todėl aš ir nemoku. Lenkų ka 
rininkas velniškai įpyko, smogė 
man robniku per galvą. Galvo 
je iššoko gumbas, prakirto gal 
va net iki kraujų ir dar gavau 
kumščiu per veidą ir tik tada 
pasakė: cholera! Litwini ne 
učony ani tancowac, ani spie 
wac, a ucon tylko Spionswa. 
Nežinia kuom būtų pasibaigę da 
mano tos visos kančios, bet ate 
jo traukinys ir aš su dviem sar 
gybiniais įsėdau į traukini ir 
pradėjau važiuoti visai nežino 
ma kryptimi.

Naujieji Ateiviai,
CANADA

mokykitės savo naujų 
drau gų kalbos

BENDRAI VARTOJAMA KALBA BENDRUOMENĖS, KURIOJE JŪS 
GYVENATE IR DIRBATE, YRA ANGLŲ BEI PRANCŪZŲ. JŲ MOKĖJI
MAS TURĖS JUMS DIDELĖS REIKŠMĖS.

JŪS GALITE IMTI KALBŲ PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME 
KANADOS CENTRE.

Turėsite dagelį pirmenybių:
PILIETYBĖ

Anglų ar prancūzu kalbos mokėjimas yra 
reikalingas Kanados pilietybei gauti.

TARNYBA
Jūs galėsite daug lengviau gauti ir turėti 

pastoviai darbą. Jūs taip pat turėsite daug geres
nę progą gauti pakėlimą darbe.

BENDRUOMENĖS GYVENIMAS
Jums bus daug lengviau įsigyti draugų tai- 

pe tų, su kuriais kartu dirbate, ar tarp kaimynų. 
Jums greičiau pavyks įsijungti į bendruomenes 
gyvenimą.

ASMENINIAI REIKALAI
Jums bus daug lengviau atlikti reikalus is 

taigose bei pirkti krautuvėse. Jūs galėsite išaiš
kinti savo reikalus namų savininkams, daktarams" 
advokatams, amatininkams, autobusų vairuoto
jams, valdžios įstaigų tarnautojams ir kitiems

INFORMACIJA IR PRAMOGA
Jūs galėsite skaityti Kanados laikraščius 

žurnalus ir knygas. Jūs turėsite daugiau malonu
mo stebėdami televiziją, klausydami radiją lanky 
darni kinus, paskaitas bei teatrus. Jūs geriau su 
prasite Kanados gyvenimą ir papročius.

Pagalvokite apie šias pirmenybes ir VEIKITE TUOJAU!
ĮSIREGISTRUOKITE Į KALBŲ KURSUS! JEIGU JŪS NEGALITE LAN

KYTI KURSŲ, ĮSIGYKITE KNYGAS NEMAKAMAI IR MOKYKITĖS NA
MIE. JŪSŲ VIETINĖ MOKYKLA, ARTIMIAUSIA PILIETYBĖS AR IMI
GRACIJOS ĮSTAIGA BEI KANADOS PILIETYBĖS SKYRIUS OTTAWOJE 
MIELAI SUTEIKS JUMS REIKIAMAS INFORMACIJAS. < J.
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52-7 Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

Jau buvo vakaras ir pradėjo 
temti. Tam pačiam vagone sė
dėjo ir dvi kažkokios moterys. 
Jos klausė sargybinių, kas čia 
toks per paukštis? Bet sargybi 
niaf žinodami, kad aš moku ir 
lenkiškai, trumpai atsakė: „To 
jest litevski špion“. Miteris su 
sikeikė lenkiškai: ..... reikėjo jį
vietoje nušauti“. Daugiau ne 
kalbėjo nei sargybiniai, nei mo 
terys, nei aš. Buvo žiema, tam 
su. Traukinys lėkė pirmyn. Ne 
žinojau, kur mane veža ir koks 
manęs laukia likimas. Prisimi 
niau, kaip tėvui pasakė Lesagu 
rų dvaro ponas Wenckievicz: 
„Tu eik namo, savo sūnaus dau 
giau nematysi". Mano galvoje 
sukosi mintis, kad tikrai mane 
sušaudys. Buvau jaunas ir jo 
kių didesnių miestų nežinojau 
ir nebuvau matęs be Alytaus. 
Po kelių valandų važiavimo pri 
važiavome didelį miestą. Trau 
kinys sustojo, ir man sargybi 
niai jau liepė eiti. Abu išsitrau 
kė pistoletus. Vienas ėjo pir 
ma, kitas paskui mane. Abu lai 
kė atstatę į mane pistoletus. 
Žmonių buvo pilnutėlė stotis, 
negalima buvo praeiti, tad vie 
nas sargybinis darė kelią pra 
ėjimui, kitas sekė mane. Visi 
žmonės žiūrėjo, koks čia nusi 
kaltelis, kad jį varo net du sar
gybiniai si atkištais į jį pisto 
lėtais? Pasirodė, būta Gardi 
no. Mane tampė iš vieno n-*.n:o 

kitą, iš kito į trečią ir tt. Paga 
liau privedė prie vieno labai di 
deiio namo, kur gyveno lenkų 
šulai. Nežinau, ar tai buvo ko 
kia komandantūra, ar buvo šia 
bas. Namas didelis, švarus. Vai 
kštinėjo labai daug augštų ka 
rininkų, bet buvo labai daug ir 
civiliškai apsirengusių. Manęs 
ten niekas netardė ir neklausi 
nėjo, bet ateidavo uniformuoti 
ir civiliai vyrai ir merginos, pa 
sužiūrėdavo ir nueidavo. Aš ten 

išbuvau gal tris valandas. Ke 
lios rašomos mašinėlės pradėjo 
ugninį darbą, atrškėjo net tri 
juose kambariuose. Daug kai
tų teko girdėti minint mano var 
dą ir pavardę. Pagaliau mašinė 
lės rašyti nustojo. Greit prisiste 
tė du nauji sargybiniai. Abu bu 
vo ginkluoti šautuvais. Vienas 
karininkas padavė jiems kokius 
du didelius vokus su raudonais 
antspaudais, ir liepė mane ves 
ti. Buvo jau vėlu. Perėjus kele 
tą gatvių, vienas paklausė, ar 
aš turiu pinigų ir ar nenoriu vai 
gyti. Atsakiau : taip, turiu kiek 
pinigų ir noriu valgyti. Tada 
iie mane užvedė į vieną mažą 
kavinę ir davė silkę, duonos ir 
arbatos. Labai greit užvalgius, 
išvedė už miesto. Buvo labai 
tamsu ir jokio žiburio nesimatė. 
Su manim nekalbėjo nieko, Aš 
maniau, gal veda toliau už mies 
to ir ten sušaudys. Bet beeinant 
tolokai pasirodė vėl šviesa. Pri 
vedė prie jos. Tai buvo labai di 
delis mūrinis namas, apipintas 
spygliuotom vielom ir prie vai
tų stovėjo sargybinis. Jam ma 
no palydovai padavė raštelį, ir 
tas įleido vidun. Ten buvo di 
džiausią nešvara, smarvė, pilna 
šiaudų ir gal penkiasdešimt 
žmonių, kurie kalbėjosi rusiš 
kai. Tai buvo bolševikų karo be 
laisviai. Keli greit prisistatė ir 
pradėjo kamantinėti ir keikti 
bielogvardeicu. Atrodė, visi iš 
veidų labai riebūs, bet kiti pa 
kampėmis stenėjo ir dejavo.

Kadangi buvau labai suvar 
gęs. tai greit susitraukiau pasie 
nin tuosna šiauduosna ir ma 
niau greit užmigsiu ir pailsėsiu. 
Bet nelaimei, mane apnyko mi 
lionai utėlių, blakių, blusų ir 
kitokių parazitų, neapsakomai 
pradėjo ėsti. Kilo baisus mežėji 
mas. Bolševikai nesikasė ir iš 
manęs labai juokėsi, sakydami: 
„Čia pamatysi ir to, ko visą 

gyvenimą nematei“. Aš neturė 
jau ką daug sakyti, nežinojau 
jokios jųjų ten tvarkos. Eet su 
pratau, kad gero nebus. Visą 
naktį neužmigau, nors ir labai 
buvau išvargęs.

Boševikai gerai suprato, kad 
man čia niekas neaišku ir neži 
noma, bet man neužsiminė, nie 
ko, kad čia kas naktį po kelio 
lika žmonių miršta iš bado.

Rytojaus rytą 6 valandą atė 
jo lenkai patikrinti. Bolševikai, 
kurie vaikščiojo, greit sustojo 
rikiuotėm Liepė stoti ir man. 
Pradėjo šaukti vardus ir pavar 
dės. Iššaukė ir mane. Lankai tu 
įėjo nagaikas ir tik kiek sukru 
tinus galvą arba akis, tuojau 
kirsdavo taip smarkiai, kad pa 
žaliuodavo akyse. Po patikrini 
mo davė pusryčius: kažkokio 
bizalo be cukraus, po vieną ma 
žą puoduką ir duonos, gal šim 
tas gramų. Duona skani, bet 
tik du kartus atkasti, tai ir vis 
kas.

Keletas bolševikų gulėjo pa 
šienuose visai nejudėdami. Ma 
niau gal serga. Bet greit atva 
žiavo dvi didelės pastotys ir gu 
linčius liepė išrengti ir išnešti į 
vežimus. Pasirodė, kad visi 6 
buvo jau negyvi, mirę iš bado. 
Taip būdavo kiekvieną dieną. 
Į kapus juos nuveždavo tik su 
baltiniais, užkloję antklodėm. 
Man davė kastuvą, dvi kirkas 
ir liepė nešti pėsčiam į kapus. 
Boševikai važiavo, nes jau ne 
gaėjo eiti. Buvo 5 bolševikai ir 
aš septintas. Man reikėjo kasti 
duobes kirkom. Dar buvau stip 
rus ir pajėgus. Aš iškirsdinė 
jau grumstus, bolševikai išmes 
davo žemes. Tai buvo kasdieni 
nis mano darbas, kol ten buvau 
per 18 parų. Pietums būdavo 
bulvių lupynų sriuba su perša 
lusiais kopūstais, be druskos ir 
gaudavome tik po vieną mažą 
samtuką. Aš irgi jau pradėjau 

silpnėti ir savo gyvenime pir 
mą kartą pamačiau žmogų vai 
gan t brudą — utėles. Vienas 
bolševikas iš savo drabužių 
linkdavo utėles ir dėdavosi sau 

burną. Mane, kai ir dabar pa 
galvoju, nukrato.

Su vienu bolševiku mes kiek 
daugiau susidraugavome, l'ai 
buvo mūsų celėj dar iš visų slip 
liausis žmogus, išskyrus mane, 
l ai buvo Nikolaj Rachmanin. 
Tas man patarė pasitaikius pro 
gai bėgti, nes girdi bus ir tau 
tas pat, kaip mums.

Bet kaip bėgti? Visur stovi la 
bai stiprios sargybos ir niekur 
vieno neišleidžia. Jei eini kur 
ruošon, ir tai lydi net du sargy 
biniai. Bet jis sako, būva pro 
ga, kad stipresniam galima bėg 
ti. Rizikuoti žinoma reikia gy 
vybe. Ir kaip tik man būvant 
ten jau 18 dieną, atėjo 2 sargy 
biniai ir mus 7 žmones išsive 
dė darban. Reikėjo eiti į miei 
tą komendantui pripjauti mal 
kų. Tas Rachmanin likosi da 
bokėj. Mane išvedė su kitais 
nepažįstamais, iš kitos celės. 
Mus visus nuvedė į miestą prie 
komendantūros namų. Malkos 
buvo būdoje aptvertos spyg 
duotomis vielomis. Bolševiicai 
kaipo silpnesni, trim porom pjo 
vė malkas, o aš, kaipo stipriau 
sis, turėjau padavinėti paga 
liūs. Dirbome iki povakario. Į 
vakarą pradėjo baisiausiai snig 
ti. Susimaišė dangus su žeme. 
Aš kai nuveidavau atnešti pa 
galio, mesdavau. ant vielų, kad 
jose padarius didesnę skylę i 
gatvę, ir pramušiau, kad jau be 
veik galima į gatvę išlįsti. Sar 
gybiniai, bijodami didelio snie 
go, slėpėsi po būda. Man liepė 
nunešti virtuvėn porą glėbių 
malkų. Nunešiau. Gavau nuo 
šeimininkės virėjos porą skanių 
blynelių.

Bus daugiau. j
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STUDENTAI: Gyvenemas ir Veikla
LIETUVIAI STUDENTAI

TETO STUDENTS
Prieš trejetą metų Aucklan 

do Universitete įsisteigė S tu 
dents International draugija. 
Draugijos tikslas apjungti uit. 
versitete studijuojančius sve 
timšalius ir vietinius studentus, 
supažindinti vieni kitus su sa 
vo kraštu kultūra, esama pade 
timi bei siekimais. Dauguma 
studentu draugijoje yra iš piet 
ryčių Azijos kraštų bei Ramio 
jo vandenyno salų, tai — mala 
jiečiai, indai, kiniečiai. Fidži sa 
lų gyventojai ir kiek mažiau iš 
Bornejo, Burmos ir Indonezi 
jos. Europiečių grupę daugu 
moję sudaro zelandiečiai ir pa 
baltiečiai — lietuviai, latviai.

Draugija per trejetąi metų su 
rengė eilę tautinių vakarų, ku 
rių programa būna skirta ko 
kiam nors kraštui ir jo žmo 
nėms išryškinti. Tokius vaka 
rus yra surengę kiniečiai, lietu 
viai drauge su latviais, indai, 
malajiečiai ir Fidži studentai. 
Nesigiriant reikia pripaž: ui. 
kad lietuviai ir latviai studentai 
įveiė tradiciją, kuri iškėlė Stu 
dents’ International vakarus į 
populiariausius parengimus vi 
same universitete.

Mes po savo programos pa 
ruošėme tautinių patiekalų va 
karienę, kuri savo įvairumu ir 
gausumu nustebino, na ii paso 
tino apie šimtą stud< n tų. Mūsų 
vakarienė buvo praminta puo 
ta ii’ apie ją kalbėjo ne tik stu 
deniai, bet ir lektoriai. Dar net 
ir po metų vienas kitas kolega 
ją prisimena. Po lietuvių - lat 
vių vakaro kiekviena grupė ruo 
šė tautinių valgių vakarienes. 
Be tautinių vakarų draugija su 
rengė keletą iškylų, disku 
paskaitų ir savaitgalio stovyk 
lų.

Šiais metais Students’ Inter 
national surengė tris koncer 
tus. Lygiai kaip lietuviška - lat 
viską vakarienė išgarsino dura 
giją tarp universiteto sienų, 
taip šie koncertai ; tikėle dide.Į 
susidomėjimą už jo ribų. Abu 
Aucklando dienraščiai „New 
Zealand Herald“ ir ..Auckland 
Star“ lyg lenktyniaudami dėjo 
repeticijų nuotraukas ir aprašy 
mus kelias dienas prieš koncer 
tų pradžią. Kelios radio stotys 
davė pasikalbėjimus su koncer 
tų šokėjais savo programose, 
privatūs asmenys ir Rotary klv. 
bas siūlė padėti, žodžiu miesto 
visuomenė susižavėjo univers 
iteta studentais, o tai ne dažnai 
pasitaiko.

Lietuviai studentai nebuvo 
praleisti. Mūsų merginti nuot 
rauką tautiniais rūbais atspaus 

AUCKLAND’O UNTVEaSI 
INTERNACIONAL’E
dino ..Auckland Star“ ir vienas 
kolega radio bangomis kalbėjo 
apie lietuviškus tautinius so 
kius.

Esant tokiam dideliam susi 
domėjimui, biletai į koncertus 
buvo išpirkti ir daug kam teko 
nusivilti jų negavus. Spaudos 
ir radio sukeltas žmonių susi 
domėjimas buvo atpildytas spal 
vinga, egzotiška ir Įvairia pro 
grama. Samoa, Tahiti, Fidži ir 
Raragonta salų ritmingi šokiai, 
melodingos dainos, mūsų kalve 
lis ir ragučiai, kiniečių trinks 
mingas būto šokis, Burmos 
šventyklų šokiai, indų grakštūs 
judesiai ir mistiška muzika nu 
kėlė ne vieną stebėtoją į visai 
kitą pasauli. Mūsų broliai lat 
Viai, kaip ir jugoslavai, daina 
vo, Indonezijos studentai gro 
jo savo muzikos instrumentais.

Po koncertų spauda vėl pu 
lankiai prabilo. Prie minėtų 
dienraščių prisidėjo „Women's 
Weekly“ ir „North Shore", 
smulkiai aprašę ir nuotrauko 
mis iliustruodami koncertų pro 
gramą. Žmonės nesigailėjo 
komplimentų, buvo gautas pa 
kvietimas iš vieno miesto al^yk 
ii koncertuoti, bet dėl laiko sto 
kos teko atsisakyti.

Students International paska 
tintas tokiu dideliu žmonių su 
sidomėjimu ir pasisekimu, žadu 
sekančiais metais surengti pa 
našų koncertą Aucklando rotu 
šėje. Koncertas davė pelną. ... 
rio dali Students International 
paskyrė nuo žemės drebėjimų 
nukentėjusiems Čilės studen 
tams. Taip pat komitetas nupir 
ko Teisučio Zikaro litografiją 
„Figūros“ ir padovanojo uni 
versiteto bibliotekai. Lietuviai 
studentai universitetobibliotekaį 
dovanojo Henriko Šalkausico 
kūrini „Derliaus Fragmentai 
Nr. 2“. Vyriausias bibliotekiniu 
kas mūsų dailininkų darbais bu 
vo labai patenkintas ir pasakė, 
kad tuoj pat praneš universite 
to senatui. Abu darbai nupirk 
ti iš Australijos lietuvių daili 
ninku parodos rinkinio, kurį 
pries metus laiko atgabeno uni 
versitete studijuojąs lietuvis.

Nuo pat Students Internatio 
nal įsisteigimo, į jo komitetą įci 
na tai lietuvis, tai latvis kolega, 
taip kad visuomet yra kas rupi 
naši mūsų reikalais. Pabaitie 
čiai studentai turi labai draugiš 
kus ryšius su Azijos tautų stu 
deniais ir dažnai jiems primena 
kad pasisaugoti; komunistų 
„draugystės“, kuri prarijo Pa 
baltijo respublikas.

Humanitarikus.

K U LTŪ WEgOCWIKA
MAŽOSIOS LIETUVOS 

AUDINIAI
Tokiu vardu dailininkė A. 

Tamošaitienė ruošiasi išleisti 
knygą, kuriai jau bus keli me 
tai kai atsidėjusi renka medžią 
gą ir gilinasi į mažlietuvių au
dinių raštus.

Apsilankiusi Lietuvių die 
noje Toronte, dail. A. Tam >šri 
tienė aplankė Mažosios T ■ .
vos moteris, turinčias kraitinių 
audinių — Elzę Jankutę, ponias 
Šernienę, Buntinienę ir kt„ at 
sivežusias Mažosios Lietuvos au 
dinių iš Tėvynės. Šimtamečių 
audinių nuotraukos knygo-e 
bus atspausdintos spalvomis.

Nuotraukas leidiniui padarė 
žymus specialistas, lietuvių 
draugas p. J. Meiklejohn.

Leidinys žada būti ne tiktai 
įdomus, bet ir naudingas.

DIRBINIAI Iš LIETUVOS 
MONTREALYJE

„Literatūra ir Menas“ prane 
ša, kad Kauno „Dailės*? kotnbi 
nato dirbiniai bus išstat I 
dešimtyje parodų bei mugių at 
einančiais metais. Laikraštis su 
mini Paryžių, Londoną. Rio 
de Janeiro, Kairą, Ulan-Bato 
rą, Poznane, Leipcigą ir Mont 
reali.

SOVIETIJA BIJO VAKARU 
MUZIKOS

yra išleidusi mokykloms muzi 
kos vadovėlį „Vakarų muzikos 
literatūia“, bet jo nepardavinė 
ja per parduotuves, o tiktai iš 
siuntinėja mokykloms. Muzikai 
ir muzikos mokyklų mokiniai 
prašo to leidinio parduodamo.

CRISS X CROSS
Patent. 1945

KELNAITĖS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS

new

premijos 
iš Albino 
Pauliaus

PASKIRTA „AIDU 
PREMIJA

„Aidū“ literatūros 
komisija, susidedanti 
Baranausko, pirm.,
Jurkaus, sekr., ir narių: Kotry 
nos Grigaitytės, Nelės Maža 
laitės ir Leonaido Žitkevičiaus, 
lugsėjo 10 d. Biooklyne „Ai 
dų” grožinės literatūros pre 
miją 500 dol. visais balsais pa 
skyrė Bernardui Brazdžioniui 
už jo poezijos rinklių rankrašty 
je „Vidudienio sodai“. Komisi 
jai buvo atsiųsta 10 veikalų — 
6 rankrašičai ir 5 knygos, išleis 
tos 1958—1959 m.

120 METŲ NUO LIUDVIKO 
RĖZOS MIRTIES

Rugsėjo 1 d. sukako 120 me 
tų nuo lietuvių liaudies dainų 
rinkėjo Liudviko Rėzos mir 
ties. Gimė jis 1 776 m. Kuršių 
Neringoje. Ilgus metus profeso 
riavo Karaliaučiaus universit- 
te, vadovavo lietuvių kalbos se 
minami. Didžiausias jo nuopel 
nas — tai Kristijono Donelai 
čio „Metų“ išleidimas. Ta.p 
pat jis pirmasis išleido didelį lie 
tuvių liaudies dainų rinkinį. Rė 
za minėtinas kaip poetas ir vet 
fėjas. Vokiečių kalba jis išleido 
2 savo eilėraščių rinkinius; iš 
vertė į vokiečių kalbą Done 
laičio „.Metus“ ir savo paties 
išleistas lietuvių liaudies dai 
nas. Rėzos darbai sukėlė Lietu 
voje ir kituose kraštuose platų 
susidomėjimą lietuvių literatu 
ra ir liaudies dainomis. E.
• Šiemet Politechnikos institu 
tan priimta 1.010 pirmakursių. 
540 studentų mokysis vakari 
niuose fakultetuose, neatsi 
traukdami nuo gamybos.

Spec, paruoštos šveln. 
prilaikymui - patogiu 
elast. juosmeniu-pat. 
„KRYŽMINIU X“ 

priek., glaudž. pri
gulančios, geriaus 
šukuotos medviln.
Ilgam neš., lengvai 
skalb., nereikaha 
ga laidyti. Apa

tiniai prideri
nami.

AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ KULTŪRINĖS 
ALBUMAS
įsigijo Advokatas dr. St. Dauk 
ša, gyvenąs- Montrealyje, ir nu 
mato juo papuošti savo biblio 
tekos kambarį.

STYGINIO LIETUVOS 
KVARTETO GASTROLĖS

Rugp. 31d. Lietuvos nusipel 
nes kolektyvas, Tarptautinio 
konkurso Budapešte laimėto 
jas, Valstybinis styginis kvai 
tetas: E. Paulauskas, K. Kali 
nauskaitė, J. Fledžinskas ir M. 
Šenderovas išvyko ilgon kelio 
nėn po penkias Vidurinės Azi 
jos respublikas. Jų maršrutan 
įeina Ašchobadas, L.minaba 
das. Taškentas, Frunze, Alma- 
-Ata, Karaganda ir kt. Tai pir
mos gastrolės, kuriose Vidurį 
nėję 
mas lietuvių muzikos atlikėjų 
menas. Kvarteto programon įei 
na Šostakovičiaus, Bartoso, 
Haideno, Franko ir Gruodžio 
kūriniai. E.

VEIKLOS

Jį leidžia „Nemuno ‘e*T' 
)a. redaguoja A. Vilainis - Šie. 
įauskas. Koks bus ir kaip atio 
dys naujai leidžiamo albumo tu 

dinimai vra šie: 1. Rengimai, 
tautiniai židiniai; 2. Tautiškai 
organizuoto darbo pradžia; 3. 
Talka valstybės atstatymo dar 
be ir ryšiai su tėvyne; 4. Kovo 
le dėl Lietuvos išlaisvinimo is 
bolševikų okupacijos; 5. Jauti 
nės kultūros darbo baruose (ei i 
įeina ansambliai, muzikiniai pa 
statymai, chorai, meno ir muzi 
kos studijos, teatras, tautinių 
Šokių vienetai, parodos, dainų 
šventės ir kita) ; 6. Ryškieji ve
dai Amerikos lietuvių veikloje;
7. Organizacijų tinklas, apimąs 
visas lietuvių gyvenimo sritis,
8. Bendradarbiaujant su ameri 
kiečiais. Kanadiečiais ir kitomis 
tautybėmis; 9. Gausus ir veil 
|us lietuvių atžalynas Ameri 
k oje; 10. Anapus laiko ribos...

Šio albumo formatas toks 
pat, kaip Istorinės Lietuvos ai 
bumo. Popieris liuksusinis, 4 01 
puslapių, ir bus įrištas į kietus 
viršelius. Tekstai lietuvių ir 
anglų kalbomis ir leidinio pa 
baigoje bus duodamos trumpos 
informacinės žinios apie patai 
pintus paveikslus. Spausdina 
ma 1000 egz. Jau turima 700 
prenumeratorių. Tikimasi, Kad 
iki bus atspausdintas šis leidi 
nys, jo tiražas bus išsemtas. No 
rį albumą užsisakyti, gali rašyti 
adresu. Nemunas, 6051 ?>. 
Ashland Avenue, Chicago 36. 
Illinois, USA.

„SVIRPLIO MUZIKANTO 
KELIONĖS“,

kurio ištraukos ėjo „Eglutės“ 
pirmuose numeriuose 1950-5 1 
metais, jau atspausdinta pnrno 
ji dalis dviem spalvom, gražiai 
ir gausiai iliustruota Aldonos Si 
mutytės. Knygą parašė Vyt. Ta 
mulaitis. Knyga pirmos dalies 
2.50 dol. „Eglutės“ skaityto 
jams 2 dol. Užsakymus siųsti.
„Eglutė“ Immaculate Concep 
tion Convent R. F. D. 2, Put 
na. Connecticut, LISA.

KILIMAS „ŽEMAITIJA” 
MONTREALYJE

Dailininkes Anastazijos Ta 
mošaitienės kilimą „Žemaitija

l SĖJA |
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik- ž- 

$ raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, &
$ Eina penkti metai. $
$ Administracijos adresas: JUOZAS VIRBELIS $

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA. $
X Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. g

Azijoje bus atstovauja

IŠAIŠKINO PIKAIČIŲ 
KŪLGRINDA

Žemaičiai, besigindami nuo 
Kryžiuočių, turėjo pasidarę per 
klampynes, ežerus ir upes slap 
tų kelių, jiems vieniems tiktai 
žinomų. Tie keliai būdavo iš 
grįsti akmenimis, kuriuos že 
maičiai vadino kulaičiais, todėl 
•r tie keliai nuo šio vardo buvo 
vadinami kūlgrindomis. Žemai 
tijoje yra rasta tokių kelių. Pas 
kutiniu metu Lietuvos senovės 
tyrėjai rado dar vieną kulgrin 
dą —• Pikaičių, Šilalės rajone, 
Pikaičių kaimo srity, tarp De 
vyčio piliakalnio, Devyčio eže 
ro salų ir per Ižnės upelį. Išty 
rus šią kūlgrindą, pasirodė, kad 
ii yra labai klastinga — vingiuo 
ta ir staigiais pasisukimais. Tik 
tai gerai žinantis tą kūlgrindą, 
galėjo pasinaudoti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
GIMTOJI KALBA. Bendri 

nės» kalbos laikraštis. 1960 m. 
Nr. 2(8). Adresas; 281 Olm 
stead Rd., Riverside, Illinois, 
USA.

MUZIKOS ŽINIOS. 1(164) 
nr. 1960 m. Redakcija: 1602 
So. 48th Ct, Cicero 50, Illinois, 
USA.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
19.

BALIUS ANGELINOS CEPELINŲ PAVĖSYJE...
Sėdėdamas už stalo Angelinos kambarėlyje — labai jau 

kiame ir ištisai apkrautame pagalvėliais ii kanuiami—g 
mis, Bildžius įsitikino, kad šiame ūkyje dirba darnus ir vienin 
gas kolektyvas. Povilas Stundžia nebuvo toks egoistas ir kiau 
lė, kaip kitų ūkių direktoriai: nepasiglemžė viršininko vienas, 
nenusitempė į savo butą, o leido juo pasidžiaugti visiems kon 
toros tarnautojams. Beje, Būdžius negalėjo žinoti, kad direk 
torius leido visiems tarnautojams pasidalinti ne lik viršininko 
skleidžiama šilima, bet ir tomis išlaidomis, kurios lydi viršinin 
kų priėmimus. Tokia jau tvarka buvo ūkyje: atvažiavo virsi 
ninkas — pietūs; išvažiavo — „Angelina, suskaičiuok!“; atėjo 
atlyginimo mokėjimo diena — „Angelina, išskaičiuok!“... Ir 
viskas ramiai, švelniai, draugiškai. Sako, visi būdavę palenkiu 
ti, tik viena senelė valytoja vakare, kalbėdama poterius, kas 
dien prašydavo Viešpatį Dievą neprileisti rytoj prie ūkio jokio 
viršinniko.

Vienaip ar kitaip vertus, bet Angelinos cepelinai jau buvo 
išvirti ir padėti ant stalo. Beliko tik įsikrauti į lėkšte, pasiimti 
peilį ir šakutę. Tiesa, prieš tai dar būtina pakilnoti netuščias 
taureles.

Viršininkas pagyrė cepelinus, meiliai pasižiurėjo į Augeli 
ną, paskui perėjo prie įprastinio „moterų klausimo“, o po Ir e 
čios ar ketvirtos taurelės pradėjo pasakoti apie nepaprastą 
pušį jo gimtajame šilelyje, kurią visi bučiuoją iš graudumo ir 
Švelnumo. Negi, atsiprašant, aktorius buvo viršininkas Bil 
džius, kad kiekviename ūkyje privalėtų keisti savo repertua 
rą... Bet jeigu jis galvojo ir šiandien tik vienas pasakoti links 
mas istorijas, tai labai apsiriko.

Jam dar nebaigus, į kalbą įsijungė anas puošnusis jau 
nuolis, kuris drauge su moterimis kvietė viršininką paragauti 
cepelinų. Dievai žino, kokios buvo to jaunuolio pareigos, bet 
jo apsirengimas kiekvienam krito į akis. Nešiojo jis moderniš 
kiausią palaidinę, užleistą viršum kelnių — tokių siaurų, kad 
galėjai įtarti jaunuolį esant baisų laibakojį. Palaidinė buvo ra 
Šyte išrašinėta negrais, beždžionėmis, gitaromis ir balerinų 
mis. Jaunuolis didžiavosi gavęs šį drabužį tiesiai iš Amerikos, 
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kur po paskutinio karo atsidūrė jo tikra ar netikra teta.
Visai nemirksėdamas ir nerausdamas, jaunuolis pradėjo pa 

šakoti tokius anekdotus, kad ir nemažai visko girdėjusius vir 
šininko ausys ėmė linkti iš drovumo. Kur jau Bildžiui susily 
ginti su moderniojo jaunimo sąmojingumu. Jis galėjo tik pa 
vydėti, matydamas, kaip leipsta iš juoko meilioji Angelina ir 
kaip pritariamai šypsosi žilasis direktorius.

Bet argi Jonas Bildžius jau senas? Ne. jis dar nenorėjo nu 
sileisti.. Pirmas balsas čia, už stalo, turėjo priklausyti jam. 
Nukirsdamas Įsismaginusį jaunuolį, Bildžius pradėjo pasakoti 
apie savo rašomą knygą ir apie tuos žygius, kurie bus knygoje 
įamžinti. Pasislėpk, vaikeli, prieš tokius dalykus, apie kuriuos 
tu ir sapnuoti nesapnavai! Meilioji Angelina jau galutinai per 
kėlė savo gyvų akių žvilgsnį Į nusipelniusio viršininko pusę. 
Prasidėjo tostai už jo žygius ir busimąją knygą.

Bet kalbos vis dėlto lieka kalbomis, o degtinė — degtine. 
Ji irgi atlieka tai, kas jai priklauso. Svečiai pradėjo šilti, jų gys 
lose sukunkuliavo kraujas. Viršininko balsas paskendo bend 
rame galingame balsų klegesyje. Pasinaudodama šiuo klege 
siu, Angelina Įjungė radiolą, ir jos jaukiame kambarėlyje ta.p 
pat, kaip Pernykščio tvirtovėje, gundančiai ėmė burkuoti ,,Ba 
landėlė“. Deja, Jonas Bildžius nesuskubo išvesti pirmajam šo 
kiui Angelinos: tas akiplėša pienburnis su beždžionėmis ir bale 
rinomis jį pralenkė. Stambus tulžies lašas užkrito ant p likios 
viršininko nuotaikos.

Bet Angelina turėjo širdį — plačią, jautrią širdį visai 
žmonijai.

Moteris pirmoji pastebėjo rūgstančią viršininko nuotaiką, 
nedelsdama prilipo prie jo, išsikvietė antrojo šokio, nesitraukė 
beveik visą vakarą. Ak, kaip ji mokėjo švelniai ir tvirtai pri 
siglausti ir tuoj pat atšokti, ir vėl prisiglausti, ir vėl atšokti... 
Tokių dalykų merginas turėtų mokyti augštosiose mokyklose. 
Tada jos visos galėtų tapti burtininkėmis, išmoktų vynioti vy 
rus apie mažąjį pirščiuką.

Dabar Angelina nė žingsnį nesitraukė nuo viršininko, kai 
bėjo su juo visų nuoširdžiausiu balsu, juokėsi skambiau už si 
dabrinį varpelį. Sugrįžus prie stalo ji atidžiausiai sekė, kad 
Bildžiaus taurelė nė minutėlę nebūtų tuščia ir kad viršininkas 
'šgertų ją iki dugno. Joks rūpestingumas buvo toks didelis, 
kad jo pakako net ir viršininko šoferiui, kurio ranką prie taure 
lės vis dažniau pastumdavo švelni Angelinos rankelė.

Visuotinis linksmumas ėmė siautėti, kaip audros sujudinta 
jūra. Visi seniai jau nebenusėdėjo savo vietose, nuolatos kei 

tė kėdes, judėjo, vaikščiojo aplink stalą, garsiai ir triukšmingai 
kalbėjosi. Pagaliau Jonas Bildžius sugalvojo įdomias varžy 
bas: kas augščiau iškels koją. Reikėjo atsistoti prie sienos, iŠ 
kelti koją, palaikyti, kol kas nors pieštuku sienoje pažymės vie 
tą, iki kurios koja buvo iškelta. Žilasis direktorius, žinoma, at 
sisakė varžytis, o viršininkas iškrito iš varžybų po pirmojo ra 
to. Pasirodė, kad jo kojos per daug trumpos, o, be to, kliudė 
ir pilvukas. Ilgėliau varžėsi Algis Trinkūnas ir Angelina. Kai 
gražioji mergina sumušdavo šoferio rekordą, Algis nedelsda 
mas pastatydavo naują. Ilgos ir lanksčios buvo to Algio ko 
i'os...

— Prizas — trys bonkos šampano! — šaukė Bildžius, 
kurstydamas besivaržančiųjų aistras.

Taip, bepigu būvi. Algiui siekti vis naujų rekordų! Nie 
kas jam nepančiojo kojų... O ką gi turėjo daryti vargšė Ange 
liną, kuriai kliudė siauras sijonėlis? Mergina valandėlę svyra 
vo, bet vis dėlto pasiryžo. Ji vikriai nusimetė sijonėlį ir liko vie 
nomis kelnaitėmis. Na, dabar buvo galima varžytis.

Tačiau ir ši priemonė nepadėjo. Algis Trinkūnas iškėlė 
koją beveik augščiau galvos, ir dabar tik visiškas pamišėlis be 
galėjo svajoti jį nugalėti. Jaunajam šoferiui gerokai skaudėjo 
šakymą, bet trys šampano buteliai priklausė jam. Ne visai pa 
tenkintas varžybų rezultatais, Bildžius turėjo išsitraukti Šimti 
nę ir prašyti tą patį varžybų nugalėtoją, kad jis pavažiuotų iki 
artimiausios krautuvės.

Angelina liko ištikima savo jautrumui ir rūpestingumui, 
ne, ji negalinti leisti, kad vargšas šoferis važiuotų vienas... 
Jam juk bus nuobodu, o, be to, jis ir kelio į krautuvę nežinąs. 
Jos, šeimininkės, pareiga palydėti.

Šampano pirkėjai grįžo gal ir ne taip greitai, kaip lau 
kiantieji tikėjosi, bet grįžo. Gaivūs, putojantys tostai buvo 
keliami už čempioną ir už jo viršininką •— paprastą, nuoširdų 
žmogų, mokantį pajuokauti ir draugiškai pasilinksminti su pa 
prastais kaimo žmonėmis... Susijaudinusi, susigraudinusi An 
gelina net pabučiavo Bidžių į skruostą. Ak, iš tikrųjų, jeigu 
visi viršininkai būtų tokie paprasti!

Linksmumas dabar pasiekė neįmanomas viršūnes. Jau 
niekas nebesėdėjo, visi vaikščiojo kas sau, išeidavo laukan, 
grįždavo, ir vėl išeidavo, kalbėdavosi tai su vienu, tai su kitu, 
tai su visais iškarto. Kai kurie svečiai iš viso prapuolė nežinia 
kur. Begeriant trečiąjį buteį Jonas Bildžius susivokė likęs kam 
baryje tik su žiluoju direktorium. Algis Trinkūnas tik ką išė 
jo su Angelina. Bus daugiau.
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Mosklo - Technikos naujienos
POVANDENINĖ T E LEV IZIJ A

Vieną 1951 metų rytą Lon 
dono gyventojus sukrėtė šiurpi 
žinia Anglijos admiialileta.-, 
skelbė, kad povandeninis lai 
vas ,,Efrei“ La Manšo šąsiau 
ryje per pratimus neįskiloj pa 
virsiu. Karinis juros laivynas da 
ro visa, kad 7 5 povandeninio 
laivo jūrininkai būtų išgelbėti.

Po trijų dienų nesėkmingų 
iieškojimų, admiralitetas pasfce! 
bė, kad visa laivo „Aflarj ' 
la, išsibaigus deguonies atsa.- 
Mis, žuvo.

Kodėl nuskendo povandcni 
nis laivas? Kas atsitiko su spe 
cialia gelbėjimosi aparatūra?

Admiralitetas, norėdamas 
žūt būt suiasti nuskendusį po 
vandenini laivą ir išaiškinti jo 
žuvimo priežastis, nutarė, kad 
čia gali daug padėti televizija. 
Tačiau anglų karinis laivynas 
tuomet neturėjo po vandeniu 
veikiančios televizinės , paiatū 
ros.

Skubų užsakymą gavusios iii 
mos vadovai turėjo gerokai pa 
galvoti, kaip pagaminti tokią te 
levizinę aparatūrą Mat kaine 
ra turėjo veikti, nuleista bent 
iki 1G0 rn gylio. Todėl ją r<-T ė 

p pagaminti taip, kad i vidų 
.lepateklu jūros vanduo, ... I ■ 
atlaikytų, palyginti, dideli vau 
dens slėgimą. Be to, vaizdas tu 
ri būti pakankamai stipriai ap 
šviestas dirbtine šviesa, nes 
100 m gylyje yra beveik visiš 
kai tamsu. Tuo būdu Į jūros 
dugną reikėjo nuleisti ir pro 
žektorius.

Maždaug po mėnesio a'p’a 
ratūra buvo suprojektuota, pa 
gaminta ir Įrengta viename lai 
ve. dabar televizija galėjo leis 
tis i jūros dugną.

Nuskendęs povandeninis lai 
vas buvo aptiktas 84 metrų gy
lyje. Jį pavyko surasti tik tad.;, 
kai buvo aptikta ir atpažinta 
250 kitų nuskendusių laivų. Į 
tokį gylį narams nusileisti ir 
ten dirbti — labai sunku.

Visiškai kitos žvalgymo saly 
gus susidaro panaudojus povui 
deninę televiziją. Pirmiausia, 
televizijos kamera po vandeniu 
gali dirbti ištisas paras. Ją gali 
ma lengvai kilnoti, vežioti, pa 

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJ!
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vyzdžiui, išilgai nuskendusio 
laivo, išžvalgyti visas nusken 
dusio laivo vietas, stebėti ava 
rijų padarinius, spręsti apie jų 
priežastis. Ir kas svaibiausih — 
žmogui nereikia leistis Į vande 
nį. Jis žvalgymo metu yra laive 
arba net jūros krante. Tele vi 
zija gali būti panaudota n ten. 
kur naro darbui trukdo didelės 
povandeninės srovės. Ji prana 
šesnė už narą, nes mato geriau 
už jį. Pavyzdžiui, naras, dir 
bęs prie nuskendusio povande 
ninio laivo, matydavo ne to 
liau, kaip per pusantro meti o, 

j televizinė kamera—už 4,5 m.
Yra žinių, kad ji pirmą kar 

tą pasitarnavo 194 7 m. ameri 
kiečiams bandant branduolį .: 
ginklą. Tada Ramiajame van 
denyne ties Bikini sala - atolu 
buvo sutelktas ištisai- karinis 
laivynas. Čia. išmetę inkarus, 
laukė savo galo dešimtys stam 
bių šarvuočių kreiserių, naikiu 
tuvų, povandeninių ir kitų iai 
vų. Į juos krito atominės bom 
bos. Po to televizinės kameros 
apžiūrėjo nuskendusių laivu da 
lis — dugnus, šarvus, vairus, 
sraigtus.

Beveik visi povandeninės te 
revizijos įrengimai iš esmės >,e 
atskiria nuo Įprastinių televizi 
jos įrengimų. Aparatūrą sudaro 
povandeninė dalis — teievizi 
nės kameros ir šviestuvai bei 
jungiamieji kabeliai ir antvan 
deninė dalis — distancinio vai 
dymo bloką., imtuvai su įpras 
tinio dydžio ekranu ir maitini 
mo blokai. Antvandcninė dalis 
paprastai įrengiama laive aiba 
krante. Povandeninės televiz. 
ios kamerą galima nuleist. i 
915 m gylį n stebėti daiktus u,i 
100 m atstumu.

Siu laikų povandeninės tele 
vizijos kameros imi atominius 
arba iš tolo valdomus Įrengi 
mus, kuriais galima keisti Švie 
sos filtrus, Įrengtus prieš kame 
ros objektyvą, diafragmą, nu 
statyti vaizdo ryškumą. Visus 
Šiuos veiksmus atlieka minia tu
riniai elektros motorėliai, įreng 
ti pačioje kameroje.

Povandeninė televizija duoda 
daug naujų galimybių mokslui.
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Pavyzdžiui, ji padėjo smulkiai 
išaiškinti ne vieno jūros gyvu 
no gyvenimą, signalizuoja žnvt 
gui apie žuvų telkinius, leidžia 
žvalgyti jūrų gelmes tokiame 
gylyje, kuris iki šiol žmogaus 
akiai buvo neprieinamas.

Telekamera leidžia stebėti 
žuvis, gyvenančias dideliame 
gylyje. Kaip žinome, iškėlus 
tokias žuvis j juros paviršių, jos 
deformuojasi, plyšta, žūsta. 1c 
dėl specialistai - zoologai daž
niausiai niekad nėra matę sų 
žuvų normaliose gyvenimo są 
lygose. Tik povandeninė tele 
vizija gali duoti neiškraikytą mi 
nėtų jūros gyvūnų vaizdą. Pa 
naudojus televiziją, galima 
greit ir pakankamai tiksliai nu 
statyti plankton’nių org<l..1/inų 
kiekį įvairiuos! jūros gyliuose 
ir kt.

Arktikos tyrinėtojai, stebi gy
venimą po stora ledo danga 
Siaurės ašigalyje, ir laivu gel 
liejimo tarnybos nariai bei kilt’ 
sričių specialistai dar dažniau 
pasitelks sau į pagalbą povan 
deninę teleakį.

Povandeninei televizijai pa 
tobulini' yra įieškoma kelių. 
Ink ji, palyginti, dar kibai jau 
na technikos naujovė. Praeis 
,<-i-k laiko, n jūros gelmėse, be 
abejo, pasirodys naujos kons

LONDON, Ont.
MEŠKOS

Liondoiio ,.l iet Press“ dien 
raštyje, „skaitytojai rašo“ sky 
riuje, kas kart vis gausėja už 
sipuolimai prieš pabaltiečius. 
Žinoma, būna čia ir puikių ar 
gumentuotų prieš tuos užsipuo 
limus atsikirtimų, bet puolėjai 
vis nesiliauja...

Ypač smarkų užsipuolimą 
yra padaręs kažkoks Matiiew 
Wherry. Jis išdrįso teigti, kad 
pabąltiečių tautų žmonės — tik 
ri fašistai. Vakarų pasaulis, gir 
di. kietai kovojęs su nacizmu - 
- fašizmu, kol pasiekęs perga 
lės. Todėl Sov. Rusija gerai ir 
teisingai pasielgusi, kad panai 
kinusi tn Pabaltijo valstybes. 
Lietuviai, latviai ir estai, girdi, 
neverti nepriklausomybės ir į 
jų dabartinį šauksmą vėl atsta 

trukcijon, žymiai tobulesnės, 
toliau ir geuau įžv< Igcnėios ka 
meros (M ir G).

MOKSLINĖ KO N i ERENC1 
JA VILNIUJE

Rugpjūčio 23—28 dienomis. 
Vilniuje, Mokslų akademijos 
prezidiumo salėje įvyko visasą 
junginė mokslinė konferencija, 
skirta žvaigždžių bei galaktikų 
evoliucijos, kintamųjų žvaigž 
džių tyrimo ir eksperimentinės 
astronomijos klausiniams. Kon 
ferenciją surengė TSRS Moks 
lų akademijos taryba, Lietuvos 
mokslų akademija ir Vilniaus 
valstybinis universitetas. Konfe 
rencijoje dalyvavo astronomai 
iš Maskvos, Biurakano, Pulko 
vo, Leningrado, Krymo, Alta- 
Atos, Rygos. Tartu ir kitų ob 
servatorių. Vilniuje bovo dalina 
masi mintimis ir duomenimis 
apie naujausius erdvės tyrimus; 
taippat buvo svarstomosastrono 
mijos mokslo Lietuvoje išvys 
tymo perspektyvos. Šitokio 
masto astronomų konferenci 
ja Lietuvoje įvyko pirmą kar 
tą. Konferencijos svečiai nuo 
širdžiai pasveikino Lietuvos mo 
kslininkus, iškovojusius pirmą 
ją vietą dirbtinio Žemės palydo 
vo vizualinio stebėjimo srity 
je. E.

PATARNAVIMAS
tyli jų valstybes, nereikia kreip 
ti jokio dėmesio. Jei jiems duo 
Ii laisvę, jie vėl bandytu at.- 
ti fašizmą...

Gal visai nereiktų leaguoti į 
tokius M. Wherry svaičiojimus, 
jei jis nesėtu neapykantos pa 
baltiečiams, tikriesiems ir aki 
vaizdniams liudininkams prieš 
Sov. Rusijos imperializmą ir 
vergijos įvedimą.

Tačiau, atrodo, šį kartą M. 
Wherry susipainiojo ir negaus 
jokio pagyrimo iš tų, kuriuo.-, 
garbina. Juk rusų komunistai 
visam pasauliui skelbe ir skei 
bia. kad tik „prisijungusios ‘ 
prie Rusijos. Pabaltijo valsty 
bes lapo laisvos ir n e prikloti ■ 
mos, o tuo tarpu M. Wherry— 
teigia: Rusija tas valstybes pa
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ŽALGIRIO MŪŠIO LAIMĖJIMAS YRA DVIEJŲ 
PUSBROLIŲ LAIMĖJIMAS

Dr. J. Žmuidzino kalba

„Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų,
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų!..”

Šiais širdin ir sąmonėn smin 
gančiais žodžiais Maironis išsa 
ko tą lietuvio tautinio nerimo 
sopulį, kuris ir mus čia šum 
die subūrė. Tai praamžinas n<> 
ras pažinti savo sentėvių, tau 
tos praeitį. Taigi susirinkom pa 
minėti du mūsų tautos labai 
reikšmingus praeities įvykius: 
— Žalgirio mūšį, kurio kraujo 
upeliuose, anot vieno istoriko, 
buvo paskandinta Ordino g^ly 
bė; ir antrąjį įvykį, tai Vytau 
to Didžiojo skirto vainikavimo 
dieną, rugsėjo Aštuntąją, kurie 
nuo jubilėjinių trisdešimtųjų 
metų tapo įstatymine lietuvių 
Tautos švente.

— Kuri šio prieš 530 metų 
turėjusio įvykti Vytauto Lietu 
vos karalium vainikavimosi tik 
roji prasmė?

Mūsų tautinio atbudimo bei 
valstybinio atsikūrimo požiūriu, 
yra, atrodo, ne tiek įeikšminga 
pati Vytauto atsiekta teritori 
nė didybė, aprėpianti Kijevą, 
Doneco ir Okos upynus su Kurs 
ku, Tūlą, Viazmą ir Maskvos 
apylinkėmis, kiek patsai Vytau 
to nepalaužiamas ryžtas vaini 
kilotis Lietuvos karalium.

— Ką tasai, jei ne Vytauto 
mirtis, vainikavimas turėjo 
reikšti — Anų dienų tarptau 
tinės teisės samprata ir Vytau 
to įžvalga tai reiškė pilną Lie 
tuvos nepriklausomybę bei vi 
sų, bet kada ir bet kaip, sudary 
tų politinių saitų su Lenkija ir 
Vokiečiais visišką panaikinimą. 
Štai kodėl rugsėjo Aštuntosios 
ryžtas yra pats aiškiausias bei 
[aklinai visų iškilmingiausias 
musu istorijoje tautinis žygis, 
garsiai ir galingai skelbiantis 

naikinusi ir pabaltiečiams nerti 
kia jokios nepriklausomybės.

Atrodo, kad šis M. Wherry 
tvirtinimas neišeis jam į gerą 
Rusų komunistai nemėgsta tie 
sos. Jie tikrai reaguos už si 
meškos patarnavimą, jei M. 
Wherry yra jų agentas.

L. Darnulis.

i

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Lietuvos nepriklausomybes idė 
ją, kuri per pusketvirto šimto 
metų neužgęso Lietuvos Di 
džiają Kunigaikštiją valdančių 
jų sąmonėje, įžiebė Aušrą, 
įsiūbavo Varpą, ir vieną 
vasario šešioliktąją, Vilniuje, 
jinai, jau kaip brėkštanti realy 
bė, įsikūnijo 20-ties tautos pa 
šauktų vyrų nepamirštame Ak 
te!

Gal kitas paklaus: ,,O kaip 
dabar?“

Ogi, jei korikas Muravjovas 
nesugebėjo tautinės laisvės idė 
jos kartu su Lietuvos patriotais 
nužudyti, tai ir dabartiniai im 
perialistai rusintojai jos nesu 
šaudys ir Sibiro tundrose jos ne 
užkas!

Iš tikrųjų, nereikia būti pra 
našu, bet tik žvilgtert, kas nū 
dien darosi pasauly, kad supra 
tus, jog Lietuvos išvadavimas 
artėja, o ne tolsta. — Ką reiš 
kia dviejų raudonųjų tų, „sun 
kaus svorio boksininkų“. Rusi 
jos ir Kinijos, kova dėl Mark 
so-I.,enino taurės?.. Tai iš es 
mės liudija ne ką kita, kaip na 
cionaisltines rungtynes dėl he 
gemonijos, bet kartu — o kas 
mum svarbiausia — ir neišven 
giamą Rusijos slysti į Vakarų 
demokratijos orbitą, panašiai 
kaip XIII-tą XIV-tą šimtme 
c tais dėl mongolų-totorių grės 
mės senoji Rusija slinko Lietu 
vos glėbin. O ką reiškia, jei tau 
tinės nepriklausomybės idėja 
šiandie judina visą žemę stip 
tiau negu tada, kai „Pavasaris“ 
ėjo Karpatų kalnais“? — Tai 
reiškia, jog laisvės idėja, eina, 
aptemdydaina Markso žvaigž 
dę, be kitko pasibelsti giltinės 
ranka ir į Sovietu imperijos du 
ris.

..Praeities knyga yra už 
antspauduota septyniais ant 
spaudais, aiškino Faustas Vag
neriu! ; ir mums reikia, sako 
jisai, tai čia, tai ten vieną kitą 
antspaudą atplėšti ir paskaityti 
kokią paskirą dalį šiosois kny 
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LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ PRAŠI US 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ, 

siuntiniai pigiausiomis kainomis 

pei Janiną ADOMONIENĘ.
Į Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
• medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
i akordeonus, dviračius, maistą ir lt.

Užsakymai iš kitur primami paštu 
’ Siuntiniai pilnai apdrausti,

jį Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Lament, 
£ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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SOV. SĄJUNGOS PROFE SIGNALAI LAIMI OLIM 
PIADĄ PRIEŠ VAKARŲ MĖGĖJUS

Romos olimpiada baigėsi S. 
Sąjungos pirmavimu — ir su 
rinktais taškais ir aukso meda 
liais. Apie ją daug ką rašyti nė 
ra reikalo, nes Sov. Sąjungos 
profesionalų persvara buvo la 
bai aiški. Ir kaip jau nekartą 
minėjau, vakarų pasauliui nėra 
ko jieškoti sportinėse žaidynė 
se su komunistiniu pasauliu, nė 
ra reikalo rungtyniauti taip ii 
gai — iki jis neperreformuos - 
vo sportinio gyvenimo ta pras 
me, kad pav. JAV, Kanada. D 
Britanija ir kt. valstybės, visą 
sportinį gyvenimą, pastatytų vy 
riausybių priežiūroje ir globo 
je. Kol tas tikslas nebus atsiek 
tas, vakarus visuomet laukia 
pralaimėjimai, kadangi Sov. Są vėse pakilo 25%. 
jungoje sportas yra remiamas 
vyriausybės, skiriant tam di 
džiausiąs lėšas, matant sporte 
dar vieną komunistinio pašau 
lio propagandinę priemonę Ti 
są, daugelyje lengvosios atleti 
kos rungtynėse, Amerikos spor 
tininkai apvylė vakarų pasaulį. 
Pažymėtini yra pralaimėjimai 
vyrų estafetėje 4x100 m, šuoly 
je į tolį, kūjo metime. 100 m 
ir 200 m bėgimuose.

Rusai, norėdami sumažinti 
JAV laimėjimų skaičių, pareiš 
kė, kad negrai yra geriau išsi 
vystę savo kūno sudėtimi ir 
kiek skirtingi nuo baltosios ra 
sės žmonių. Tuomi labai užsiga 
vo „juodukai" ir pareiškė, kad 
toks rusiškas išsišokimas yra 
antras po Hitlerio, kuris 1936 
m. Berlyno olimpiadoje labai 
augštai buvo iškėlęs germanis 
kos rasės Klausimą, ne < '; d.i 
mas net pasisveikinti su 1936 
m. žaidynių didvyriu J. Oven 
su.

mis priemonėmis, (be jokių trė 
mimų, kankinimų) yra rusina 
ma lietuvių tauta!

TRUPUTIS OLIMPINIŲ 
NUOTRUPŲ

Tarptautinio Olimpinio k-to 
nariai pareiškė, kad jie beveik 
visiškai nematė pačių varžybų, 
nes vėlai keldavo, dienos metu 
,,kovodavo” su Romos kaitra, 

o vakarus ir naktis praleisdavo 
prie bankietų stalų :

Viename krautuvės lange bu 
vo patalpintas toks skelbimas: 
,,Mes viską parduodame nor 

maltomis, o ne olimpinėmis kai 
nomis“. Mat, Olimpiados me 
tu, visos prekės Romos krautu

Zalagaitytė, laimėjusi bronzos medali

KAIP ŽAIDYNĖSE 
PASIRODĖ LIETUVIAI?
Visi penki mūsų atstovai oku 

pantui laimėjo taškus ir du me 
dalius': sidabro ir bronzos. Skai 
čiuojant Lietuvos laimėjimą 
atskirai Romps olimpiniuose žai 
dimuose, mūsų kraštui atiteko 
10 taškų. Tad 85 tautų tarpe, 
Lietuva atsistotų 42 vietoje. Si 
dabro medalį laimėjo Jukna ir 
Bagdanavičius (irkluotojai) ir 
bronzos buv. pasaulio jieties me 
timo meisterė B. Zalagaitytė - 
- Kalėdienė. Savaime aišku, pa 
gerbiant tų lietuvių sportininkų 
laimėjimą, ant stiebo stadione 
buvo iškelta Sov. S-gos vėlia 
va, o 100 tūkst. žiūrovams ir mi 
lionams televizijos, radio klau 
sytojams lietuviai sportininkai 
buvo pristatyti, kaip rusai. . .

Taip, kad ir visiškai nekalto

Krepšinio rungtynių metu 
taip Italijos ir Urugvajaus ir 
teisėjui padarius (žiūrovų aky 
se) neteisingą sprendmin še’ 
ninku komandos nenaudai, žiū 
vai į aikštę išmetė tūkstančius 
itališkų smulkių monetų. Tvar 
kdariams buvo darbo, jas visas 
surinkti!

200 svarų autrališkų sterlin 
gų pavogta sportininkui R. Tay 
lorui. Jis tikėjosi vagį surasti, 
nes pats yra kriminalinės poli 
cijos tarnautojas - seklys. Deja, 
ir pasibaigus olimpiadai, nei va 
gis, nei pinigai, neatrasti.

Vienas amerikietis sportiniu 
kas, jausdamas per daug minkš 
tą lovą, nukėlė nuo vyrių kam 
bario duris, padėjo po čiužiniu 
ir galvojo skaniai užmigti. De 
je, olimpinio kaimelio sargo 
Gudrumas jį prikėlė. Sukeltas 
didžiausias triukšmas, o ameri 
kiečiui nieko daugiau nebeliko, 
kaip Įkelti atgal duris į vietą.

Moterims sportininkėms skir 
tame olimpiniame kaimelyje, Ii 
goninėje buvo ir gimdymo sky 
rius. K. B.

SPORTAS LIETUVOJE 
PRASIDĖJO LIETUVOS 

AUGŠTOSIOS FUTBOLO 
LYGOS PIRMENYBĖS

Jos atnešė nemažai staigme 
nų, kurių išskirtinos yra Taura 
gės laimėjimas prieš Vilniaus 
Spartaką 2:1, Kėdainių prieš 
Kauno KKI 3:1. Akmenės 
prieš Šiaulius 5 :2.

— Varšuvos Legijos boksi 
ninkai Kaune ir Vilniuje pralai 
mėjo rungtynes ta pačia pa 
sėkmė —— 5 :4.

— Lietuvos Spartako stalo 
tenisininkai laimėjo tos draugi 
jos visasąjungines pirmenybes 
ir komandiškai ir vienetuose. Iš 
skirtina yra graži pergalė jau 
nos Kondrotaitės prieš Zacha 
rian, daugkartinį SS-gos meis 
terį.

— Dviratininkų kelionė i 
Vladivostoką darosi vis sunkės 
nė. Lietuvos turistai jau yra pa 
siekė Amūro sritį, kur keliai 
yra labai blogi, tenka daugiau 
šia pėsčiomis eiti. Kaip žinome, 
Lietuvos turistai savo kelionę 
pradėjo nuo Klaipėdos ir jų va 
dovu buvo a. a. L. Alseika, žu 
vęs nelaimingai kelyje. Žuvusio 
vadovo vardu ir pasivadinę vi 
sa keliautoju grupė.

— Paskutinėse SS-gos krep 
šinio pirmenybių rungtynėse 
Kaune, vielos Žalgirio koman 
da netikėtai pralaimėjo Kijevui 
71 :72. Po devynių rungtynių, 
lietuviai turi šešis laimėjimus ir 
lentelėje dalinasi 3 — 4 vieta.

— Pabaltijo jaunių futbolo 
turnyrą Vilnių>e laimėjo Lietu 
vos komanda. Gaila, bet jos sąs 
tate matėsi tokios ,,lietuviškos" 
pavardės: Gusatinas, Dlanilo 
vas, Arsianovas.

P. VAITONIS ŠEŠTAS
Kanados atvirose šachmatų 

pirmenybėse, buv. Lietuvos ir 
šio krašto meisteris hamiltonie 
tis P. Vaitonis laimėjo šeštą 
vietą iš 4 0 dalyvių tarpo. Nuga 
Įėjo A. Saidy iš New Yorko, 
surinkęs 8 taškus. P. Vaitonio 
santykis 6% :3%. Gražiai pasi

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-097S 
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rodė montrealietis L. Joyner, 
užėmęs antrą vietą.

V. KRIŠTOPAITIS 
NEBEŽAIS ŠIEMET.

Geriausias Vancouverio 
,,Lions" komandos futbolinm 
kas V. Krištopaitis sužeidė keli 
ir šiemet negalės daugiau žais 
ti už savo komandą. Amerikos 
lietuviui linkime kitą sezoną tu 
rėti daugiau laimės stadione!

SPORTO ŽAIDYNĖS 
ČIKAGOJE

Rugsėjo 3 — 4 dd. Čikagoje 
buvo 10-jų Š’aurės Amerikos 
liet, sporto žaidynių II-ji dalis, 
kur išaiškintas šių metų klub, 
nis nugalėtojas. Juo tapo Clcve 
lando LSK Žaibas, Kuris vyrų 
bei moterų klasėse surinko 495. 
5 taško, o prieauglio klasėse 
284.5 taško. Pas vyrus ir mole 
ris tolimesnes vietas taškais uže 
mė — 2. Toronto Aušra 206; 
3. Čikagos Neris 52. Čia taip 
pat yra įskaitytos ir I-sios žai 
dynių dalies, įvykusios New 
Yorke, pasekmės.

Futbole laimėjimą pelnė Či 
kagos LFK Lituanica I, kuri 
baigmėje lengvai įveike Tor or, 
to Vytį. Čikagiečiai laimėjo net 
4:0 (1:0). Prieš tai Lituanica 
I nugalėjo Lituanicą II 4:0, o 
Vytis New Yorko LSK 5:0. 
Rungtynėse dėl IH-čios vietos 
Lituanica II nugalėjo New Yor 
ko LSK 3:1.

Baigminėse rungtynėse Litu 
anirai I įvarčius pelnė — H Je

ŽALGIRIO MŪŠIO LAIMĖJIMAS YRA DVIEJŲ 
PUSBROLIŲ LAIMĖJIMAS 

Atkelta iš 4-to pusi.
L rio mūšį, kai tėvynė, to mūšio 

laimėtoja, yra okupuota ir pa 
vergta.

Dr. V. Sruogienė, kaip tikra 
istorikė žinovė, plačiai ir vaiz 
džiai budino Vytautą ir jo rolę 
Žalgirio mūšyje.

Ji teigia, kad tais laikais (Žai 
girio mūšis įvyko 1410. VII. 
15) Vytautas Didysis buvo žy 
miausis valdovas visoje Europo 
je. Jis, mirus Maskvos kum 
gaikščiui, kurio žmona buvo 
Sofija Vytautaitė, buvo pašauk 
tas būti Maskvos kunigaikštys 
tės globėju. Vytauto laikų Lie 
tuva buvo, iš vienos pusės už 
tvara rusų veržimuisi Į Vaka 
rus, iš kitos — kryžiuočių ver 
žimuisi į rytus. To meto isto 
rinės sąlygos buvo tokios, ku 
rios diktavo santykius su ien 
kais, nes reikėjo gintis nuo vo 
kiečių veržimosi iš vakarų. Vv 
tautas buvo Žalgirio sumanyk, 
jas ir faktinasis jo vadovas, 
nors pagal rangą, Jogaila, kaip 
karalius, buvo oficialiai vyr. va 
dovu. Tačiau Vytautas raktinai 
vedė mūšį ir jį laimėjo.

Prelegentė suminėjo, kad da 
bar neobjektyvūs rašytojai pri 
rašo visokių nesąmonių, ypač 
tie, kurie nori Žalgirio mūšio 
laimėjimus pasisavinti. Iš tikrų 

į jų Žalgirio mūšis buvo laimėtas 
vadovaujant dviem lietuviams 
— Jogaila* *r Vytautui, kurie 
buvo pusbroliai. Jogaila ex ofi 
cio buvo vyriausio vado titulu, 
o Vytautas — faktinasis Žalgi 
rio mūšio vadovas. Mūšio ini 
ciatyva buvo Vytauto, jo bu 
vo ir faktinoji vadovybė. Jis bu 
vo išrinktas ir karo tarybos pir 
mininku.

Dr. V. Sruogienė paskaitą pa 
skaitė logiškai, santūriai ir įtiki 
namai, nieko neperdėdama ir 
neteikdama spalvų ten. kur jų 
nebuvo. Viena tiktai prelegen 
tė pastebėjo, — tai Dlugošo ne 
palankumą lietuviams, bet ir 
tas nepalankumas galų gale jo 
paties pasakojimu yra nuneigia 
mas. Pagaliau abu Žalgirio mū 
šio laimėtojai buvo abu lietu 
viai, pusbroliai, 
ir Jogaila. Istorinė to mūšio lai 
mėjimo reikšmė buvo milžiniš 
ka, nes ji pakirto kryžiuočių 
veržimąsi į rytus, sutriuškino jų 
,,drang nach osten".

gos, kuri, deja, niekad nėra 
mums pilnai visa priein i na bei 
atskleista”.

Tai labai teisingas — Goetės 
duotas ir visatos įkūrimo mis 
lei palygintas — praeities paži 
nimo sunkumo pavaizdavimas.

Ogi ir Lietuvos praeities kny 
ga yra ne be tų sunkiai atplėšia 
mų laiko antspaudų, ypač toji 
jos dalis, kurioje kalbama apie 
Žalgirio mūši, ne visų vienodai 
matoma bei suprantama...

Baigdamas norėčiau dar pa 
brėžti šį nuostabų dalyką:

Nuo prmojo, 1398 metais pa 
sirodžiusio, Lietuvos istorinio 
rašto — „Origo Regis...” ligi 
pat šių dienų, daktarė Sruogie 
nė yra pirmutinė ir vienintelė 
lietuvė moteris istorikė, para 
šiuši stambią bei pilną ir puikią 
Lietuvos istoriją.

Pasveikinęs daktarę istorikę, 
V. Sruogienę, dr. J. Žmuidzi 
nas ją pakvietė paskaitos

VYTAUTAS DIDYSIS 
ŽALGIRIO MŪŠIS

Dr. V. Sruogienė paskaitą 
pradėjo Dantės žodžiais, jog 
nėra sunkesnio dalyko, kaip 
sunkiomis dienomis minėti lai 
mingus laikus, — atseit: minė 
ti laimingai pasibaigusį Žalgi

IR

nigas 2, A. Bavarskas ir M. Mi 
kalauskas po 1. Laimėtojai ,ga 
vo Rochesterio visuomenės p<< 
skirtą pereinamąją Taurę ir Či 
kagos Lietuvių Vyrų choro 
vienkartinę dovaną.

Lengvoje atetikoje komandi 
niul laimėtoju tapo Žaibas. Ge 
riausias pasekmes čia pelnė Žai 
Do atstovė R. Besperaitytė, ku 
ri pasiekė 2 Liet, sporto s-gos 
rekordus. Šuolyje i tolį ji nuše 
ko 16*5” ir 75 jardų bėgime — 
9.4 sek. Taip pat gerai pasiro 
dė Aušros sportininkas A. Ža 
liauskas. — jis 100 jardu pr.< 
bėgo per 10.6 ir 200 jardų per 
23.3. Aušros 13 m. amžiaus 
sportininkė Ramonovaitė paro 
dė gražią pasekmę — 4’4” šuo 
lyje į augštį, o Žaibo atstovas 
Kolovičius 880 jardų bėgime— 
2:01.7.

Lauko tenise komandiniu la 
mėtoju išėjo Neris, kurios spor 

Nukelta į 7-tą psl.

Vytautas

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC EXPORTING Co. 
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. " 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame
paprastu ir

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų p"ekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 1 7 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TA $A 8-6686 
ponia V. Juraiti 8.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo £ v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA .

Jūsų sudarytus ir apdraus 
tus įvairius siuntinius.

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Acivokatas — Notaras 

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

Room 90 i.

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

A. E. McKAGI E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 ~ 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

George

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
„P A R A M A” 

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

Darbo valandos:
\ Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 

Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vilk, uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

t
vi
$ J

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą 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 AUŠRĄ ..............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,

Sibire 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 ................

ui’iicilas I«I ?N
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $
A. Baronas, MĖNESIENA, rom....................................... $
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA .....................
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS 

DOKUMENTUOSE. ...... ................. ..........
„STUDENTŲ VARPAS”
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEždDžiAI,pbsAKIAi3.50 
„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,5t»
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • •.........
Merimee. KOLOMBĄ, romanas..........................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .........................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ...
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas......................... $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA, 

RUGIAGĖLĖS ....................................
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS . .
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...............
V. Tamu lai tis, SUGRĮŽIMAS...........................
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, Žudynės
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle. 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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Y T A * * T -Jk T trirxi r T1LLSONBURG-DF.LHI, OntHAMLM&L T OM, , - ?ŲjjiOyni Londono, Cnt., ligoninėje rug
pjūčio 29 d. Buvo viengungis, 
4 3 m. amžiaus. Draugu ir pažįs

- tarnų rūpesčiu velionio kūną? 
Į pašarvotas Ostranderio laid .ji 
I mo namuose Tillsonburge. Pa 
I laidotas Delhi kapinėse rugp.

31 d., atlaikius iškilmingas pa 
maldas šv. Kazimiero bažny 
čioje.

TABAKO DERLIUS
šiais metais šiose apylinkėse iš 
augo geras. Kai kur pakenkė 
derliui perdidelis lietus, ypač že 
mesnėse vietose. Vienur kitur 
iškrito kiek ledų, bet žymesnių 
nuostolių nepadarė. Iš rugp. 
13 į 14 d. naktį pasirodė dido 
ka šalna, kuri nušaldė dalį už 
silikusio tabako.

Tabako derliui nuimti atvažia 
vo labai daug darbininkų. Dau 
giausia iš Quebeco prov. pran 
cūzų. Ne visi gavo darbo: Alka 
nūs maitino vietos kat. parapi 
ja. Žmonės vargo miegodami 
mašinose, palapinėse ar tiesiai 
ant žemės soduose ir parkuose, 
nes šimtams sunku gauti nak 
vyne. Pasitaikė vagysčių ir api 
niežimų.

PAMALDOS LIET. KAT. 
ŠV. KAZIMIERO

bažnyčioje nuo rugsėjo 18 d. 
vėl pradėtos laikyti 11 v. ryto. 
Derliaus nuėmimo metu jos bu

H. S. K. KOVAS
ši šeštadieni, rugsėjo 24 d.

Knights of Columbus salėje
(222 Queenston Rd. — Hamiltono rytuose)

rengia pirmus

rudens šokius
f

V. Babecko muzika,

loterija ir k t.

staigmenos !

Pradžia 7 vai. v. Valdyba.

MIRĖ
v. Kad ir Pa 

ne

BARKAUSKAS 
vo laikomis 8 v. 
vargę parapijiečiai jas lankė 
blogai.

Į West Lorne bažnyčią vie 
tos apylinkės lietuviams pamal 
du laikyti kun. J. Gutauskas vy 
ks 4-tą spalio sekmadienį — 23 
dieną.

ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

pradeda darbą rugs. 24 d., šeš 
tadienį. Pereitais metais ją lan 
kė 30 vaikų. Dirbo du mokyto 
iai — p. Račienė ir kun. J. Gu 
tauskas. Padėdavo mok. M. 
Norkus. Tikimasi, kad šiais me 
tais mokiniu skaičius padaugės. 
Pamokos vyks nuo 7 iki 9 v. v. 
Ligi šiol veikė dvi mokinių gru 
pės. Atisradus reikalui 
gėjus mokinių skaičiui,
trečioji grupė. Mieli tėveliai la 
bai prašomi visus vaikus leisti 

šeštadieninę mokyklą, kur jie 
oramoks lietuviškai skaityti, ra 
syti, gaus žinių iš I jetuvos isto 
rijos ir geografijos, išmoks lie 
tuviškai melstis.

padau 
veiks ir

PARAPIJOS JAUNIMO 
klubas pradės veikti dar ši ru 
deni. Šiuo metu isigijamos Įvai 
rios veikimo priemonės, sudaro 
ma klubo globos taryba. Klu 
bas veiks sekmadienių vakarais, 
kada parapijos salė yra laisva.

Kor.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINĖS KOJINĖS
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ.yra Įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-10-4)

VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 
MOKYKLA,

naujuosius mokslo metus pra 
^eda ŠĮ šetadienj, rugsėjo 24 d., 

30 v.š ryto St. Marry mokyk 
los patalpose, (ten pat, kur vis 
būdavo). Mubery ir Porch g- 
vių kampe.

Gerb. tėvai prašomi visus mo 
kyklinio amžiaus vaikus mine 
tą dieną atsiųsti Į mokyklą. Mo 
kykloje veiks visi 8 skyriai. Nau 
jieji mokiniai priimami visi, ku 
riems šiais metais sueina pilni 
6 metai amžiaus.

Mokyklos Vedėjas.
PO TRUMPŲ VASAROS 

ATOSTOGŲ,
vėl bus malonu susitikti su vi 
sais pažįstamais, pasidalinti ke 
lionių ir atostogų įspūdžiais di 
deliame sportininkų rudens šo 
kių vakare jau šį šeštadienį, 
rugsėjo 24 d. Knights of Co 
lumbus salėje. Nepraleiskime re 
tos progos, nes šie šokiai yra 
pirmieji rudens sezone. Links 
mai sutikę tą metų laikotarpį, 
neliūdėsime lietingomis ir niū 
riomis rudens dienomis, nes 
džiaugsmas visuomet ir visur 
mus lydės iki pat Kalėdų. Spor 
to klubo valdyba paruošė eilę 
staigmenų, o šokiams griežia V. 
Babecko orkestras. Tad šį šeš 
tadienį visi į sportininkų pasi 
linksminimą!

AMERIKOS LIETUVIS 
J. STUKAS 

parodys necenzūruotą filmą iš 
Lietuvos ir padarys pranešimą 
apie mūsų pavergtą Tėvynę 
sekmadienį, spalio mėn. 2 d. 
tuoj po sumos, mūsų parapijos 
salėje. Sporto klubo Kovas vai 
dyba kviečia visus Hamiltono, 
Toronto ir kt.apylinkių lietu

| A. L I O D ž I U S, B. L., | 

$ Viešasis Notaras
(Notary Public)

5 Advokatas iš Lietuvos, $ 
g Namų, žemės ar bet kurio 't 
$ biznio pirkimo-pardavimo

dokumentų sudarymas ir $ 
$ visi kiti notariniai reikalai. $ 
d Teisiniai patarnavimai, X 
$ Morgičiai. K
| {staiga: JA 7-5575; X 

Namų: FU 3-8928. A
| 20 King Street East, X
6 Hamilton. X

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A" !i

Išduodamos paskolos iki $ 3,000. s
Morgičių paskolos iš 7°/o iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. y t; 

Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais f: 
9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12. vai. J;

ryto ir 5—8 vai. vakare, , į į
Minden Building, 20 King St. E„ Room 13, į f 

notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575. ; :

vius atsilankyti į šį paruošimą, 
nes išgirsime ir pamatysime, 
kaip atrodo šiandienine Lietu 
va okupanto priespaudoje. Apy 
linkių lietuviams pranešama, 
kad paskutinės pamaldos bai 
giasi apie 12 vai., o VAV para 
pijos salė randasi 58 Dundurn 
St. N. K- B.

HAMILTONO AT-KŲ 
TVARKOMAS

SPAUDOS KIOSKAS
po vasaros atostogų vėl prade 
jo veikti parapijos salėje. Spau 
Jos kioskas šiuo metu yra ati 
darytas tik po 11 vai. pamaldų. 
Kioske galima pratęsti ir naujai 
užsiprenumeruoti įvairių laik 
laščių bei žurnalų prenumera 
tas ir taip įsigyti žurnalų kaip 
„Lietuvių Dienos", „Karys“, 
„Moteris *, „Eglutė“ ir kt. Šiuo 
metu į spaudos kioską yra gau 
ta gana įdomių knygų: M. Vait 
Kaus „Keturi ganytojai“. V. Ra 
monas „Miglotas rytas“, Vac 
iovo Biržiškos „Praeities pabi 
los“, Vyt. Alanto romanas 
„Tarp dviejų gyvenimų“. Taip 
pat galima gauti įvairių lietu 
viškų gimtadienio ir vardadie 
nio sveikinimų.

HAMILTONO AT-KAI 
KVIEČIA VISUS

ruoštis į jų ruošiamą parengi 
mą — šokių vakarą. Šis vaka 
ras įvyks spalio 1 d. gražioje 
bei modernioje Knigts of Co 
lumbus salėje. Šokiams gros vi 
sų mėgiamas Vyt. Babecko oi 
kestras. Taip pat numatoma su 
ruošti didelę ir turtingą loten 
ją. Todėl yia iš anksto visi pra 
šomi vienu kitu fantu prisidėti 
prie šios loterijos suruošimo. 
Fantus prašom įteikti valdybos 
nariams arba atnešti sekmadie 
nį į spaudos kioską, kuris yra 
parapijos salėje. Šis gautasis 
pelnas bus panaudotas vietos lie 
tuviškojo jaunimo reikalams, 
kuris šiuo metu yra reikalingas 
moralinės ir materialinės para 
mos. Todėl mieli tautiečiai pri 
sidėkime vienu kitu fantu prie 
loterijos suruošimo ir taip pat 
skaitlingai dalyvaukime šiame 
pirmame rudens at-kų parengi 
me. J. P.

DAR VIENA STAMBI 
AUKA

H. L. N. knygynui knygai

JUOKDARIAI. . .
Atkelta iš 2-ro psl.

rapypkio iškeltus klausimus. Ir 
ką gi jis gali pasakyti, jeigu jo 
melai, kaip ylos iš maišo, kyšo 
visais plyšiais. Na. vis dėlto rei 
kia pripažinti jam viena teisy 
bė: jis atvirai prisipažįsta nesu 
gebąs apginti Lietuvos okupa 
ei jos.

KALĖJIMAI KALĖJIME...
Okupuotos Lietuvos, atsipra 

šant — LTSR „vidaus reikalų 
ministras“ A. Gailevičius rašo, 
esą Lietuvoje „kalėjimai uždą 
romi“.

Keistas dalykas. Kam gi ten 
kalėjimai, jeigu visa Lietuva iš 
tisas kalėjimas? Ai gal tai sovie 
tinis išradimas — kalėjime dar 
kalėjimai?

TRŪKUMAI, PRIEŠ KU 
RIUOS MIZARA 
UŽSIMERKĖ. . .

Klausimų ir atsakymų Lais 
vės skyriuje R. Mizara uždavė 
sau klausimą apie Lietuvą ir 
pats atsakė:

„Ar ten jad viskas taip gerai’ 
— kitas klausimas. Ne, dar nė 
ra ten viskas ir visur gerai, dar 
yra nemažatrūkumų. Savo raš 
tuose ir kalbose aš nuolat pri 
miniau, kad ten dar yra trūku 
mų, prieš kuriuos užsimerkti 
negalima, na, ir prieš juos nei 
KP, nei vyriausybė, nei kitos 
visuomenės organizacijos, nei ta 
rybinė spauda neužsimerkia“.

Tai tiktai bendras išsisukinę 
jimo pasakymas, ir, be to, ne 
teisingas. Viena, kad okupuoto 
je Lietuvoje negerovės iš es 
mės nekiamos, nes negerovių 
iškėlimas būtų sovietinės sint 
varkos kritika iš esmės, už ką 
varo į Sibiro katorgas (ten dar 
tūkstančiai lietuvių tebekanki 

vajus sėkmingai tęsiamas to 
liau.

Prieš kurį laiką knygynui ka 
ro invalidas P. Pleskevičius pa 
aukavo 32 knygas, tai buvo iki 
šiol stambiausia auka. Bet rug 
sėjo 7 d. P. Enskaitis paaukavo 
net 42 knygas, kurios yra įdo 
mios įvairių rašytojų. Keletas 
knygų yra tinkamos vaiku 
čiams.

Tą pačią dieną paaukavo 14 
knygų ir p. Burdinavičius.

Labai malonu, kad tautiečiai 
aukoja knygas, kurios pasitai 
naus bendram lietuviškam la 
bui, bet ne pelys lagaminuose 
be tikslo.

Visiems paaukavusiems, nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome 
daugiau tautiečių prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo.

Paskambinkit teief. Kaziui 
Mikšiui JA 9-8503 arba Kostui 
Lukoševičiui JA 2-582 7. Kny 
gos bus paimtos iš namų.

Knygyno steigėjai. 

narni), o kritika pakenčiama 
tiek, kiek ji liečia atskirų asme 
nu apsileidimus nevykdant oku 
pantų Įsakymų arba sąmonin 
gai ignaruojant okupanto įsa 
kymus. Antra, ir Mizara tų iru 
kūmų nepaliečia ir nesumini net 
ir tų, kuriuos jis laikytų trūku 
mais. Neabejotina, kad Mizara 
bijo patekti Į nemalonę, todėl 
ir nutyli ir tuos trūkumus, ku 
riuos jis pats randa. Mizara tik 
tai rašo, kad okupanlinė spau 
da peikia trūkumus, kuriuos jis 
nats randa. Mizara tiktai rašo, 
kad okupantinė spauda peikia 
trūkumus, bet jis pats nedrįsta 
net suminėti jo pastebėtų tiū 
kūmų. Mat, Mizara, būdamas 
Lietuvoje, jautė Sibiro kvapą, 
o Amerikoje jam svarbus kiek 
vienas doleris, jeigu nesakyti— 
„Judos grašis“.

Mandrapypkis.

SPORTAS.. .«■
Atkelta iš 7 puslapio.

liniuką: sugriebė beveik visas 
pirmąsias vietas. Vyrų vienete 
nugalėtojas dėl tamsos nebuvo 
išaiškintas. Į baigmę buvo iško 
pę Andrijauskas (Neris I) ir V. 
Grybauskas (Rochesterio Saka 
las). Jaunių vienete pirmaisiais 
dviems buvo Neries atstovai A. 
Giedgaudas ii V. Giedgaudas, 
o moterų vienete — Loy ir 
Dambrauskaitė. Mišriame dve 
jete Neries spoitininkai Loy-Pi 
keliūnas baigmėje įveikė Kūrai 
tytę (Neris)—Grybauskas (Sa 
kalas), finale nugalėjo Juodi 
kius (tėvą ir sūnų) is Neries.

Plaukyme komandiškai ge 
riausiai pasirodė Žaibas su savo 
prieaugliu. Čia ypatingai gerai 
užsirekomendavo 12 m. am 
žiaus mergaitė Dalia Čiurliony 
tė ir P. Malinauskaitė. Šiaip 
plaukymas, kaip ir lengv. atie 
tika sudarė liūdnoką vaizdą, 
nes iš vyresniųjų jau beveik nie 
ko nėra belikę, o pajėgesnio 
jaunimo irgi nedaug įsijungia.

Žaidynių atidarymo metu 
sportininkus sveikino Lietuvon 
konsulas Čikagoje dr. P. Dauž 
vardu., FASK’o pirm. A. Vak 
sėlis iš New Yorko ir LB Čika 
gos apyg. pirm. J. Jasaitis. <Jz 
darymo dalyje ir dovanų įteiki 
me vėl žodi tarė FASK’o pirmi 
mokas, o dovanų įteikimui va 
dovavo žaidynių organizacinio 
komiteto pirm. P. Petrulis ir 
V. Vakarų sporto apyg. pirm. 
A. Bielskus iš Cleveando.

Žaidynių proga išėjo 24 pus 
lapių leidinys — progra: ' .. >«. 
sę šio leidinio užima įvairūs 
skelbimai, o kitoje dalyje įdėta 
nuotraukų bei keli apžvalginiai 
rašiniai. Ap:e fu bi. . 
rašo E. Šuiaitis, Apie lauko te 
nišą V. Grybauskas, apie plan 
kymą P. Petrulis.

WINNIPEG, Man.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 11 d.. KLB-nes Win 
nipego apyi. valdyba surengė 
rugsėjo 8-sios dienos mineji 
mą. 11 vai. prisirinko pilna ne 
tuvių parapijos bažnyčia, l’ra 
džioje pamaldų į bažnyčią bu 
vo įnešta Lietuvos trispalvė, ku 
rią laikė Eug. Kalasauskas, o 
jos garbės saigyboje pakaito 
mis stovėjo studentė Gražina 
Zavadskaitė, Viktorija Dauba 
raitė, Imekė Timmermanaitė ir 
Dana Demereckaitė. Visos mer 
gaitės buvo apsirengusios tau 
tiškais rūbais. Pamaldų metu 
kleb. kun. J. Bertašius pasakė 
tai dienai pritaikytą pamokslą, 
lis nušvietė savanorių - kūrėjų 
kovas ir jų ryžtą atkovoti tau 
tai nepriklausomybę. Mūsų tau 
ta okupacijoje yra labai sunkio 
je padėtyje. Eet norą .okupan 
tas mūsų valstybę visokiais bū 
dais stengiasi išbraukti iš žemė 
lapio ir įjungti į bendrą Rusijos 
teritoriją, tačiau neįstengia ii 
neįstengs, kol vėl susilauksime 
nepriklausomybės ir kartu atsi 
stosime šalia kitų nepriklauso 
mų tautų.

Pamaldų metu giedojo para 
pijos choras vadovaujamas Dau 
guolės Januškaitės. Pabaigai 
choras sugiedojo: „Apsaugok 
Augščiausias tą mylimą šalį“.

Tuojau po pamaldų parapi 
ios salėje minėjimą atidarė v- 
bos p-kas M. Januška. Taręs 
įžanginį žodį, minėj'mo progra 
mai vesti pakvietė v-bos ižd. J. 
Demerecką. J .Demereckas kvie 
čia vetennanjos gyd. dr. Čtslo 
va Kurmišką paskaitai. Prele 
gontas gražiai apibūdino rugst 
jo 8-sios t. y. Tautos šventės 
kilmę, pažymėdamas, kad jos 
reikia jieškoti ne paskutinio ne 
priklausomos Lietuvos laikotar 
pio bėgyje, bet Vytauto Didžio 
jo laikais, nes jo karūnavimo 
diena buvo nuskirta rugsėjo 8- 
Įi, iš kur ir gavo savo vardą. 
Be to, jis pažymėjo, kad ta pati 
diena sutampa ir su Šv. Pane 
lės Marijos gimimo diena. Dr. 
Č. Kurauskas pažymėjo, kad 
įvedant Tautos šventės minėji 
mo dieną, buvo padaryta šamo 
ningai ar nesąmoningai, kad ji

Šios žaidynių dalies varžy 
bos vyko dideliame karštyje- 
(abi dienas buvo per 90 laips 
nių), todėl, be abejo, tas atsi 
liepė ir į pasekmes. Taip pat, 
gal būt. kaištis išbaidė ir dalį 
žiūrovų, nes jų varžybose tebu 
vo nedaug. Daugiausia buvo su 
sirinkę sportininkų susipažini 
mo vakare Lietuvių 
j e pirmąją dieną, o žaidynių uz 
darymo pobūvyje žmonių rigi 
buvo neperdaugiausiai.

E. Šuiaitis. 

sutaptų su Šv. Panelės Marijos 
gimimo diena, bei vistik tenka 
džiaugtis, kad taip supuolė. To 
liau jis nupasakojo/ kad Vytau 
tas Didysis buvo gilus katali 
kas, todėl jis norėjo Lietuvą 
įvesti į katalikiškų tautų tarpą 
ir atskirti nuo rusų pravoslaviš 
kos tikybos. Bendrai kalbėto 
jas apibūdino Vytauto Dlflžio 
jo valdymo laikotarpį Žalgirio 
muši ir davė jo ,.cbarak t ei išliką 
kaipo lietuvio karvedžio. Pabąi 
gai jis palinkėjo lietuviam^, 
nors esant ir tremtyje, semtis 
drąsos ir stiprybės iš Vytauto 
Didžiojo laikų.

Po paskaitos p-lė Čingaitė 
pianu paskambino Šopeno vai 
są.

Eug. Kalasauskas paskaitė 
vieną laikraščio straipsnio iŠ 
trauką.

Pabaigai scenoje pasirodė vy 
rų choras: Ant. Kvietinskas, V. 
Galinaitis, Br. Stepulionis M. 
Januka, V. Januška, St. Bujo 
kas ir V Stankevičius, kuipa 
dainavo: Kur tas Šaltinėlis, Žy 
gis į Vilnių, Vyšnios Žydi ir 
Lietuva mūsų brangi Tėvynė, 
Kuriuos pianu palydėjo vargo 
nininkė Danguolė Januškaitė. 
Minėjimo programa užbaigta 
Tautos Himnu. Tautos Fondo 
įgal. M. Šarauskas minėjime su 
rinko 68.25 Ct. aukų.

K. Strikaitis.

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko 
ČESNAKAS 

YRA JUMS SVEIKA 
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius ini 
lionai žmonių naudojo ėeitra 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakas yra i .-ti ralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmu pji ng
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir b:e skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

. Hai' šiandien nusipirkite poke
ą Auditorif?) & savo vaistinės ir pamatysi 

te, kaip jie ir jums galės pado 
ti. Jūs ištiktųjų būsite 
patenkinti taip padarę.



8 PSL. N E P R KLAUSOMA LIETUVA 1960. IX. 21. — Nr. 38 (704)

1960 M. RUGSJO 24 D., ŠEŠTADIENĮ, 8 V. V. YRA RUOŠIAMAS ŠAUNUS

INITIUM SEMESTRI BALIUS - BANKETAS
kuris įvyks Windsor viešbučio Versalles salėj, Dominion Square, Montreal. Gros garsus CBC orkestras.

Apsirengimas: semi-formal. Kanados Lietuvių Studentų Sąjunga Montrealio Skyrius.

AV O N T -JĮ 11 EAL
STUDIJŲ DIENOS MONTREALYJE

Rugsėjo 24 d. iš įvairių Aine 
rikos ir Kanados vietovių Į 
Montrealį suvažiuos gražus bu 
rys jaunimo svarstyti aktualių 
klausimų, liečiančių Lietuvį 
Studentą beklaidžiojantį lietu 
viškos ir amerikoniškos kultu 
ros sankryžoje. Temas plačiau 
panagrinėti yra pakviesti įdo 
mūs paskaitininkai: R. Kulienė, 
baigus socialinius mokslus To 
ronto Universitete; Dr. j. Vy 
gantas, PaxRomana pirminin 
kas ir United Airlines Perso 
nell Dept. direktorius; ir visie 
ms gerai pažįstamas Dr. H. Na 
gys. Šeštadienio vakare įvyks 
Šaunus balius (žiūr. skelbimą). 
Pakvietimų į balių galima įsi 
gyti pas: Vincą Piečaitį, RA 
2-4449; S. Pakulytę, PO 
9-1857; M. Tauteraitę, DO 
6-7257; E. Rupšytę, PO 
8-9768.

Suvažiavimo programa:
Šešt., rugsėjo 24 d.
9 vai. Registracija Aušros 

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

10 vai. Atidarymas.
10.30 vai. Dr. V. Vyganto 

paskaita ,,Lietuviškų ir vakarie 
tiškų formų sintezė lietuvio aka 
demiko gyvenime“. Diskusijos.

1 vai. Pietūs.
2 valandą R. Kulienės pa 

skaitą „Lietuvio akademiko įta 
ka bręstančiai kartai“. Diskusi 
jos.

8 vai. Initium Semestri ba 
liūs — banketas Windsor vieš 
butyj. Apsirengimas — semi- 
-formal.

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

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

skaitą ,,Lietuvio akademiko san

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2- 
šeštadienį 11

7—-9 p. m.

2—4 p. m.

4 ir 7—9 p. m.
•1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682

I
 Nosies, gerklės ir ausų S 

specialistas ir chirurgas R

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. j;

| VI 2-9958 I

Dr.E.Andrukaiti8|
: 956 SHERBROOKE E. I

Tel.: LA 2-7236 |
»

tykiai su vyresniąja karta“. Dis 
kusijos.

1.30 vai. Uždarymas.
Kviečiame visuomenę gau 

šiai atsilankyti visur, o studen 
tams dalyvavimas yra būtinas. 
KLSS Montrealio Sk. Valdyba.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS CHORAS

pradeda savo veiklą. Pirmoji 
choro repeticija įvyks penkta 
dienį, rugsėjo 23 dieną, 8 vai. 
vakaro klebonijoje. Visi choris 
tai labai prašomi dalyvauti. 
Kviečiami taip pat ir naujieji 
choristai. Juk mūsų visų noras 
yra turėti gražų, stiprų chorą. 
Jis toks nebus, jei galintieji pa 
dėti — nepadės! O mūsų lietu 
vių kolonijoje Montrealyje yra 
tiek daug puikių balsų — mote 
rų ir vyrų. Laukiame ii kviečia 
me juos nuoširdžiai įsijungti į 
mūsų chorą. (AV).

GRYBŲ RINKIMO 
PIKNIKAS ATIDĖTAS, 

nes sekmadienį lijo lietus. Šis 
piknikas nukeltas į spalio 2 die 
ną. dėl svarbių priežasčių pra 
leidžiant šį sekmadienį, rugs. 
25 d. Apie šį paskutinį pikniką 
bus parašyta plačiau sekančia 
me NI, numeryje. Piknikas ža 
da būti įdomus.

SLA 123 KUOPOS 
NARIAMS 

pranešama, kad šį eskmadienį, 
rugsėjo 25 dieną, AV salėje tuo 
jau po pamaldų SLA organiza 
torius ir finansų sekretorius M. 
Tuodviršis priims naujai kuopon 
stojančius narius ir nario mo 
kesčius. kam jau atėjo laikas 
juos mokėti. Įvyks pirmasis po 
vasaros atostogų SLA narių su 
sirinkimas.
* Siniūtė Regina, labai sėkmin 
gai baigusi McGill universitetą 
ir gavusi gerą stipendiją (Wo 
odrow Wilson Fellowship) iš 
vyko į New Yorką tęsti studijų 
į Columbia universitetą, kur 
pasiryžusi įsigyti anglų literatu 
ros Master laipnį.

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

LITUANISTINĖSE MOKYK 
LOSE MOKSLAS 

PRASIDEDA 
šeštadienį, rugsėjo 24 dieną, 9 
vai. ryto. Mokiniai renkasi pa 
mokų Aušros Vartų mokykloje 
5522 Angers g-vė, Cote St. 
Paul ir Rosemounto mokyklo 
je 3125 Dundurn g-vė.
LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ 

ATDARYMO AKTAS
Sekmadienį iškilmingai pra 

dėti lietuvių mokyklose mokslo 
metai. 11 vai. AV bažnyčion su 
ėjo su vėliava eilėmis surikiuo 
ti mokiniai su mokytojais. Kle 
bonas Tėvas J. Borevičius, SJ, 
pamokslo metu pasveikino mo 
kinius, o į tėvus kreipėsi Įtiki 
nančių žodžiu, vertindamas 
gimtosios kalbos svarbumą.

Aktą pradėjęs Tėvų k-to pir 
mininkas I,. Barauskas, jį vesti 
pakvietė Kultūros Fondo įga 
lietinę J. Rimkevičienę.

J. Rimkevičienė, pradėjusi 
aktą trumpu žodžiu, į garbės 
prezidiumą pakvietė mokyklų 
Globėją AV Kleboną T. J. Bo 
revičių, AV mokyklos vedėją 
A. Blauzdžiūną, Rosemounto 
mokyklos vedėją p. Gečienę, 
Tėvų komiteto pirm. L. Baraus 
ką ir Lituanistinių kursų inspek 
torę Br. Lukoševičienę.

P. J. Rimkevičienė pasi 
džiaugė labai gražiu vaikučių 
būriu, T. J. Borevičius pasveiki 
no mokinius, mokytojus ir tė 
vus ir palinkėjo sėkmingų lietu 
viškųjų mokslų.

KF Ig. J. Rimkevičiene pra 
nešė pakitimus mokyklose: ap 
gailestavo, kad mokyklų atida 
rymo akte nedalyvauja E. Na 
vikėnienė, dar nepasveikusi po 
operacijos; taip gi apgailesta 
vo, kad iš Montrealio išvykti 
turėjo Sės. Felicija, kuri buvo 
labai gera mokytoja; pasidžiau 
gė, kad Aušros Vartų mokyk 
los vedėjas A. Blauzdžiūnas, 
norėjęs iš pareigų pasitraukti, 
vis dėlto pasiliko mokyklos ve 
dėjo pareigose ir toliau dirbti.

Labai malonus reiškinys, kol 
kas tiktai toks pirmasis, kad Ni 
jolė Kazauskaitė per visą vasa 
ra gražiai pasiruošė ir išlaikė 
egzaminus už visą šeštadieninę 
mokyklą ir pereina į Augštes 
niuosius Lituanistikos kursus. 
Jai įteigtas pažymėjimas, įteik 
tos mokyklos baigimo dovanos 
ir ji papuošta gėlėmis.

T. J. Borevičius pranešė, kad 
vieton išvykusios sės. Felicijos 
mokytoja bus sesuo Loreta.

Tėvų k-to pirm. L. Baraus 
kui palinkėjus vaikams sėkmės, 
o tėvams ištvermės, aktas už 
baigtas tautos himnu.

VAIKŲ DARŽELIS 
PRADEDA DARBĄ

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, kviečiami tėveliai savo 
vaikučius registruoti į Lietuvių 
Vaikų darželį vedamą N. Pr. 
Marijos seselių. Jeigu susidarys 
grupė, pamokos veiks nuo 9 v. 
iki 11.15 tik lietuviškai.

SIUNTINIAI
A. KAVALIŪNAITĖ

Gauti geriausių vilnonių 
medžiagų pavyzdžiai.

Tel. HU 6-1479
I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. | 

4 Notre Dame St. E. $
Suite 901 &UN 1-8933 f

| ADVOKATAS |
I JOSEPH P. MILLER, | 
| B. A., B. C. L. |
Ž; Suite 205 1
X; 168 Notre Dame St. E. »
I UN 6-2063 ir UN 6-2064 |

Resid.: 40 Lafleur, g 
| LaSalle. DO 6-1570 |

I
 NOTARAS | 

JUOZAS BERNOTAS |
B. A., B. C. L. j

215 St. James West, |
7 augštas. §

Tel.: AV 8-3115. |Namie 2654 Hogan §Tel. . LA 5-7023, 7—9 v. v§

BANKAS „LITAS” PRADĖ 
JO OPERCIJAS 
ROSEMOUNE

prie St. Philomen parapijos, 
5465—5th Ave., Masson St. 
kampas. Bankui parūpintas di 
delis, patogus kambarys prie 
pat įėjimo į rūsyje esančią baž 
nyčią, kurioje kiekviną sekina 
dienį kun. dr. F. Jucevičius lai 
ko lietuviams 10-tą vai. pamal 
das, Visi lietuviai kvieičami tuo 
patogumu pasinaudoti. Verta 
priminti, kad „Litas“ moka už 
indėlius 4 % %, kai kiti bankai 
tik 2J-zį%. Be to, „Litas“ duo 
da nemokamus indėlių ir pasko 
lų draudimus: indėliai iki 2000 
dol. mirties atveju išmokami 
dvigubai ($4000), o skolos iki 
$10,000.— nubraukiamos.

Į tai turėtų ypatingai atkreip 
ti dėmesį dar nesą „Lito” na 
riais vryesno amžiaus lietuviai, 
kadangi kitose draudimo kom 
panijose jiems toks draudimas 
brangiai atseitų. Pr. P.

DĖMESIO!
Montrealio lietuvių šeštadie 

ninių mokyklų Tėvų Komite 
tas, spalio 15-tą dieną — šešta 
dienį, 7 vai. vakaro Aušros Var 
tų salėje rengia metinį rudens 
balių - šiupinį su įvairia progra 
ma bei šokiais. Kaip visiems yra 
gerai žinoma, šitokio pobūdžio 
balius mūsuose yra rengiamas 
vieną kartą metuose sukelti lė 
šas mūsų lietuviškosios mokyk 
los išlaikymui.

Be abejonės, kiekvienas lie 
tuvis puikiai supranta šeštadie 
ninės mokyklos svarbą mūsų gy 
venime ir su atvira širdimi at 
eis paremti šio reikalo.

Visos Montrealio lietuvių or 
ganizacijos yra maloniai prašo 
mos šią, čia minėtą, datą ne 
rengti jokių parengimų,

Tėvų Komitetas.
VAKARIENĖ IR PARODA

atalikių Moterų Dr-jos Monl 
realio skyrius spalio 8 d. ruo 
Šia įdomų rudens balių - vaku 
rienę, kurios metu be šokių, bei 
skanios vakarienės, dar galima 
bus pasigrožėti lietuviškų ginta 
rinių išdirbinių parodėle, dova 
nomis iš Lietuvos.

DIDŽIOJI IŠMINTIS
Žymus psichologas prof. 

Froebos vienoje savo paskaitų 
studentams yra pasakęs: „Kiek 
vienas yra tiek kartų žmogus, 
kiek jis kalbų kalba, kadangi 
kiekviena kalba mums atsklei 
džia vis naują žmogų, naują 
žmogaus dvasios pasaulį, kuus 
praturtina ir mus pačius“. Jei 
gu tai tinka kalbant apie sveti 
mą kalbą, tai visų labjausiai tas 
galioja savo gimtąjai kalbai. 
Šiuo norėtumėm atkreipti visų 
ietuvių tėvų malonų dėmesį į 
svarbiausią kiekvieno lietuvio 
pareigą: išmokyti savo vaiku 
čius mūsų gražiosios, gimto 
sios lietuvių kalbos. Šia prasme 
visų nuoširdžiausia talkininkė 
yra lietuviškasis vaikučių darže 
lis ir lietuviškoji šeštadienine 
mokykla. (AV)
9 Pp. Bakanavičiai šiai savai 
tei sugrįžo iš Iron Hill, bet va 
sarojimą dar ilgiau pratęs, nes 
p. Bakanavičius turės dar dvi 
savaites atostogų.
• Serga: p. Kibirkštienė, p. 
Bendžiūtė, p. Jankūdavičius.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITAS”
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 
dieni 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'

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ 
NAMŲ VALDYBOJE

Vieton išvykusio į JAV Liet. 
Namų V-bos nario A. Kiršo 
nio, į V-bą pakviestas pirmas 
kandidatas J. Novog - Novo 
grodskis, kuris perėmė vicepn 
mininko ir kultūros bei informa 
cijos reikalus. V-bos narys V. 
Bačėnas perėmė atskaitomy 
bės vedimo pareigas.

LABAI DARBINGAS IR 
LIGOJE

Ilgus melus gulintis Queen 
Elizabeth ligoninėje Aleksas 
Slanina šioje ligoninėje žino 
mas kaip labai nagingas dauge 
lio sričių žmogus. Jis nors ir ra 
tukais važinėdamas ir sunkiai 
rankas valdydamas, pasigėrėti 
nai gražiai išaudžia tautiniais 
motyvais įvairius audinius n 
rankų darbo odos išdirbinius, 
vpač daro puikias pinigines. Jei 
kam iš ligonių sugenda laikro 
dis, radio aparatas ar koks nors 
kitas mechaniškas prietaisas, 
pas jį visi neša taisyti.

Kiekvienais metais ligoninė 
savo ligonių išdirbinius išstato 
Nacionalnėje parodoje. Už 
odos išdirbinius A. Slanina jau 
eilė metų gaudavo pirmus pii 
žus. Šiemet vienintelis iš visos 
ligoninės jis gavo pirmąjį prizą.

TORONTO VYRŲ 
KVARTETAS,

vad. muz. Stt Gailevičiaus, atos 
togavęs daugiau kaip du mene 
sius, rugsėjo antroje pusėje vėl 
pradeda normaliai repeticijas. 
Kvartetas yra numatęs paruoš 
ti naują repertuarą ateinančios 
žiemos sezonui.

T. V. Kvarteto dabartinis sąs 
tatas: I tenoras H. Rožaitis, II 
tenoras R. Strimaitis, baritonas 
A. Bražys ir bosas J. Zubrickas.

LITUANISTIKOS KURSAI
mokslo metus pradės ne šį, bet 
sekantį šeštadienį, spalio 1 die 
ną, apie ką bus pranešta sekan 
čiame NL n-ryje.
• M. ir J. Leknickai jau sugrį 
žo iš vasarvietės (Vai David 
bei Golden lake) ir jau baigė 
vasarines atostogas.
* P-lė Atraitytė, išvykusi atos 
togų į Bermudų salas, iš kur 
pervažiavusi į Floridą, pateko 
į uragano - tornado sūkurius 
ir turėjo juos su pavojais per 
gyventi. Ji šią savaitę sugrįžta 
į Montrealį.
9 K. Rimkevičius Viktorijos 
ligoninėje turėjo gerklės opera 
ciją.
9 Krautuvės LaSalle ketvirta 
dieniais bus atidarytos iki 9 vai. 
vakaro.

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų su šimtametėmis puši 
mis, baltų kopų smėliu ir pri 
vačiu pliažu.

Toliau nuo vandens esantie 
ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina. Pamatyti skly 
pus geriausia šeštadienį arba 
sekmadienį, Ta pačia proga pa 
simaudyti ir praleisti dieną „Pa 
langos“ pušyne.

MASSON FURS
J. GRAŽYS

::: Parduoda gatavus, siuva:
:: ■ naujus, remodeliuoja ir tai:: 

so senus
kailinius paltus.

j Vasarai saugus išlaikymas : 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

\ y
& Rastinė: LE 4-4451 %I !

Dr. P. MORRIS |
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais X 
pagal susitarimą. &

1082 Bloor W., Toronto 4. 1

(į rytus nuo Duffenn St.)

DANTŲ G-JA ANGELĖ KUO 
LAITĖ - KAZLAUSKIENĖ, 
prieš metus su pagyrimu bai 
gusi Toronto universitete odon 
tologiją ir, kaip dantų gydyto 
ia dirbusi vieno žymaus dantų 
gydymo kabinete su vyru iš 
Toronto persikėlė į Oakvillę ir 
ten Colborne Str. E. atidarė mo 
derniškai įrengtą dantų gydy 
mo kabinetą.

Dr. Ancevičius, kuris yra gra 
žiai įsikūręs Oakvillėje, daktarę 
Kazlauskienę su vyru, tęsiančiu 
odontologijos studijas Toron 
to universitete, savo namuose 
šeimos šventės proga suruošta 
me pokylyje, pristatė tame po 
kylyje gausiai dalyvaujančiai 
vietos ir apylinkės angliškai vi . 
suomenei.

Vietos ir apylinkės lietuviai, 
kurių čia yra nemažai apsigyve 
nę, džiaugiasi sulaukę savą tau ‘‘ 
tietę, kuri, kaip dantų gydyto f. 
ja, dirbdama Toronte gražiai < 
užsirekomendavo kitataučių n 
lietuvių visuomenėje.
Kaip daktarė, taip ir jos vyras 

Kazlauskas yra aktyvūs visuo 
menininkai ir veiklūs skautų ; 
akademikų organizacijos na ( 
riai. >

KAS ATSIUNTĖ
$ 5.00 ČEKĮ?

„Nepriklausomai Lietuvai“ j 
iš Toronto, datuotą „Sep. 6, 
1960, No. CA.“, The Bank of j 
Commerce, Jane & Annette 
Branch. Parašas neįskaitomas, 
o siuntėjo adresas nepažymė 
tas. Malonėkite atsiliepti „N. 
L.“ administracijai.

9 O. Ilevičienė, vasarą viešėj u 
si Montrealyje ir įvairiose va 
sarvietėse, sugrįžo į Miami, kur 
pastoviai gyvena.
• Taxi Montrealyje dabar vei 
kia 4,300, bet miestas non jų 
skaičių sumažinti iki 2,500.
• Cemento Co. Miron Freres 
Ltd., įsisteigusi 1920 metais, 
septyniems broliams susidėjus 
po 7 dolerius, dabai parduoda 
ma už 50 mil. dol.
• Vilniaus radijas pranešė, kad 
Kaune, Petrašiūnuose užbaigti 
statyti respublikos Mokslo Aka 
demijos statybos rūmai.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

i. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

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 1-2917
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.
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