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Vis dėlto yra grėsminga būsena
DAR NEAIŠKU KAIP BUS IŠSPRĘSTAS BERLYNO 

KLAUSIMAS, NORS KENN EDY PAREIŠKĖ, KAD AME 
RIKA KIETAI NUSISTAČI USI TEN SAVO TEISES 

GINTI
Mikojanas, viešėdamas Japoni Jos Kioto mieste, pareiškė, kad 

Sovietai susisiekimo su Berly nu nenutrauks.

KAS NAUJA KANADOJE
MINISTERIS PIRMININKAS RIMTAI KALBA APIE 

TARPTAUTINĘ PADĖTĮ
Vakarų vienybė nugalės karo pavojų.

MASINU FONDO VAJUS

BERLYNO klausimas pa 
skutinėmis dienomis išryškėja 
kaip savaimingas šių laikų reiš 
kinys, kuriame pradeda vyrau 
ti ne reikalo esme, bet šalių an 
bicijos. Šias ypač ryškiai atsto 
vauja Prancūzija, kurios pre 
zidentas, De Gaulle, iš viso ja.i 
triai ambicingas,, nors jo ambi 
Cingumui teko pakelti ne vien<j 
nesėkmę ir ne vieną smūgį.

Pasirodo, kad paskutinėje 
užsienių reikalų ministerių kon 
ferencijoje

PARYŽIUJE VALSTYBIŲ 
NUOMONĖS IŠSISKYRĖ:

JAV ir DB pasisakė už dery 
bas dėl Berlyno, o Prancūzija 
ir V. Vokietija prieš derybas. 
Faktinai prieš derybų imciaty 
vą. Derybų iniciatyvos prieši 
ninkai yra nuomonės, kad jeigu 
Maskva užvirė Berlyne košę, 
tai tegul ji ir srebia, o Vakarų 
valstybės laikosi susitarimų ir 
jų turi laikytis, o kas nori su.-, 
tarimus pakeisti, tas ir turi da 
ryti žygių. Tat iniciatyva pri 
klauso Rusijai. Vakarams nė 
ra jokio pagrindo imtis inicia 
tyvos. L«ogika aiški ir nesugriaa 
narna.
BERLYNIEČIAI šiai nuome 
nei aiškiai pritarė ir 
prantama, kad

BERLYNE BUVO KILĘS 
NEPASITENKINIMAS 

VAKARIEČIAIS
Tat JAV neliko nieko kito, 

kaip tiktai pritarti Praapūzi 
jos ir Vokietijos nusistatymui 
ir užimti griežtą poziciją, 
nedy taip ir padarė, viešai pa 
reiškęs, kad

AMERIKA ŽŪT BŪT GINS 
BERLYNO LAISVĘ IR 
SAVO JAME TEISES.

Tuo tikslu į Berlyną demons 
tratyviai nuvyko viceprezidca 
tas Johnson; tuo tikslu sausu 
mos koridorinmi į Berlyną nu 
žygiavo nauji JAV karuome 
nės kontingentai; tuo tikslu JA 
V prezidentas savo karinome 
nei davė naujų įsakymų aky’ 
liau budėti ir tt. Tai yra pasiruc 
šimbai* gintis, jei sovietai pra 
dės žygius.

Atrodo, kad berlyniečių dau 
gumą šios priemonės ramina u 
patenkina, nes JAV viceprezi 

Kcr. Tautų

8-ji Kanados 1
DAILĖS PARODA AŠTUN 
bus išimtinai paroda dailininkų, 
gyvenančių Montrealyje bei 
priklausančių Montrealio su 
čiai. Visi jie pakviesti. liktai 
vienas, kitas, dėl įvairių aplin 
kybių negalėjo patenkinti pa 
kvietimo. Bet parodoje daly 
vaus, kiek dabar yra žinių. 8, o 
gal ir 10 dailininkų. Kaikune 
dailininkai jau atsiuntė dirbus.

Orianizacinę parodos pusę 
tvarko V. Jonynas, kuris paio 
dai paruošti yra sudaręs konr 
teta.

Tikimasi, kad paroda bus 
gausi eksponatais ir įdomi. To 
kia paroda, kurioje dalyvautų 
beveik visi Montrealio srityje 
esantieji dailininkai, bus pirmu

dentas Berlyne sutiktas trium 
fališkai didžiulių žmonių minių.

Ar tokios priemonės reikaiin 
gos? Atrodė, kad

PERSENĘS BERLYNO 
KLAUSIMAS NESUDARO 

RIMTŲ PAVOJŲ
bet vis dėlto, kai Maskva pra 
dėjo jį stipriau judinti, pasirn 
dė, kad tai darosi įim 
tu klausimu. Vieniems gi pries 
kitus tvirčiau atsistojus, jau ryš 
kėja ir ambicijų klausimas. Tai 
savotiškas atavizmas, kurir pH 
mena jau seniai praėjusius lai 
kus, kai visa lėmė valdovai...

Berlyno klausimas netikėtai 
įstumtas į ambicijų būseną. 
kaip gi „pranašiausios“ pasauly' 
je valstybės vadas — diktato 
rius gali atsisakyti savo ambici 
jų, kai toks atsisakymas gali 
pažeminti jo „autoritetą“?

ŠIANDIEN DAR NEAIŠKU, 
KUO BERLYNO KLAUSI

MAS PASIBAIGS —
taika ar karu. Atrodo, kad ka 
ras dėl Berlyno sunkiai būtų su 
prantamas. Bet ir taika' nėra pa 
togių išeičių.
BENDRA BŪSENA susidanu
si labai jautri. Neatsargus ėji 

todėl su mas gali būti lemiamas. Šalys 
reaguoja nepaprastai jautriai. 
Štai *

IŠKELTAS PABALTIJO 
MAINŲ UŽ BERLYNĄ 

KLAUSIMAS,
tuojau bandomas apraminti pa 
reiškimu, kad artimiausioje J.

sesijoje Amerika kels
visų tautų teisę laisvai apsi 
spręsti. Tai yra pavergtųjų re 
akcijos ir nepalankios jų nuo 
monės pasekmė.

Ir Sovietų viceministeris Mi 
kojanas, primygtinai įtaigojęs 
Japoniją nutraukti savitarpinė 
pagalbos sutartį su JAV, ban 
do raminti Vakarus, kad Rusi 
ja susisiekimo su Berlynu nema 
nanti nutraukti...
FAKTINAI šiuo metu pergy 
veriamas pačių neaiškumų ir

PERSILAUŽIMO 
LAIKOTARPIS.

Tai yra gal pats įtampos rne 
tas, kada nežinia dar, kurion pr 
sėn pavirs taikos svarstyklės.

Berlyno klausimas nustelbė

lietuvių Diena
TOJE LIETUVIŲ DIENOJe 
ji. Kol kas yra paaiškėję, kad 
dauguma bus tapytoju, du 
skulptoriai ir galimas dalykas, 
kad prisidės dar vienas mozai 
kas. Žodžiu, ir dailės paroda 8 
je Lietuvių Dienoje bus ne ei 
line ir ikišiol — šios rūšies vie 
nintelė.

MIELI TAUTIEČIAI,
Artinasi 8-ji Kanados Lietu 

vių Diena. Prašome visus lie 
tuvius prisidėti prie loterijos 
pasisekimo ir, atsilankius aukų 
rinkėjoms, neatsisakyti įteikti 
savo fantą. Reikalas yra bend 
ras, tad bendrai ir prisidėkime: 
aukų rinkėjai rinkdami. Jūs. 
mieli tautiečiai, aukodami.

Loterijai ruošti komitetas.

Min. pirm. J. Diefenbaker 
Halifakse pasakė kalbą tarp 
tautiniais klausimais, kurioje 
ypač išryškino būseną, susida 
riusią dėl Berlyno. Pirmininko 
nuomone, nėra pagrindo bijoti 
rytojaus dienos, nes Vakarų gn 
lybė vienybėje, kurią atstovau 
ja Atlanto pakto sąjunga ir ku 
nos dalyviai tvirtai taikosi sus’ 
tarimo nuostatų.

Pirmininkas ironiškai pasis.i 
kė prieš naujosios Demokratų 
partijos nutarimą prieš atomi 
nius ginklus. Tai ką gi, sakė pir 
mininkas, ar mes prieš prieše 
atominius ginklus turime naudo 
ti lankus ir strėles?.. f ai yra 
nesąmonė, prie kurios prieina 
ma jieškant perdėtomis prie 
monėmis populiarumo.

Diefenbaker mano, kad de 
rybos dėl Berlyno neišvengia 
mos. Nors sienos Berlyne uzda 
rymas yra neteisėtas ir provo 
kuojantis, bet tur būt Chrušči ■> 
vas supras, kad jo planas efek 
to neatnešė. O jeigu gi sovieti 
nė santvarka yra darbininkų ro 
jus, tai kodėl vakarinio Berly 
no darbininkai neverčia Bran 
denburgo vartų ir nebėga į i.y 
tinį Berlyną, ir kodėl rytinės Vo 
kietijos vokiečiai masiškai Lėgą 
į vakarus?

— Quebeco nacionalinės imi 

visus kitus. Nors susirenka J 
Tautos nepaprastos sesijos dėl 
Tuniso susidūrimų su Prar.cūzi 
ja Bizertoje, bet visų lūpose 
tiktai Berlynas...

Tuo tarpu žmonijoje

GAUSU DAR VISOKIŲ 
NESUTARIMŲ IR 

NEGEROVIŲ,
kurioms pašalinti reiks dar 
daug laiko ir daugelio psatar 
gy-
ALŽYRAS viena opiausių vie 
tų ir bene sunkiausiai sprendžia 
ma problema, jeigu neskaityti 
nuolatinio komunistų veržime 
si į laisvus kraštus karų pagal 
ba. Prancūzija atšaukė paliau 
bas ir pradėjo stiprų puolimą 
Alžyro sukilėlių. Nesisekant su 
sitarti plebiscito pagrindu, Pran 
cūzija neturi kitos išeities.

DE GAULLE PAKARTOTI 
NAI PAREIŠKĖ,

kad jeigu nesiseks susitarti ge 
ruoju, tai Alžyras bus padaly 
tas: šiaurinė jo dalis, esanti prie 
Viduržemio jūros, bus prijung 
ta prie Prancūzijos, o pietinė 
paskelbta nepriklausoma vals 
tybe, kad tuo būdu būtų apsau 
gota prancūzų, gyvenančių Al 
žyre, egzistencija.

INDOKINIJOJE karai nesibai 
gia ir jie negali baigtis, nes pa 
šonėje esanti Kinija turi tikslą 
užgrobti visą Indokiniją.

DĖL LAOSO LAIKINAI 
SUSITARTA.

Jame turi būti neutrali valdžia, 
nepriklausanti jokiam blokui. 
Bet ar ilgam, tai kitas klausi 
mas. Nes kaimynystėje, Vietna 
me karą komunistai tęsia, siek 
darni aneksuoti visą tą valsty 
bę. 
KONGE, po parlamento sesi n? vadovybę.

jos partija išgyvena krįzę. Ją ia 
bai aplamdė liberalai. O laiki 
nis jos lyderis M. Talbot pasi 
traukia iš pareigų.

TARĖSI KANADOS RRO 
VINCIJŲ MINSTERIAI
IPrinco Edvardo salų provin 

cijos sostinėje, Charlottetown, 
įvyko Kanados provincijų mi 
nisterių pirmininkų konferenci 
ja, kurioje tartasi dėl mokesčių 
gėrimų pardavimo ir kontrolės 
ir švietimo sistemos suvienodi 
pimo bei mokslinio lygio pakeli 
mo. Kvebeko premjeras Lesa 
ge įtaigojo ypač, kad visoje 
Kanadoje reikia suvienodinti 
mokyklų sistemą ir pakelti mo 
kslinį lygį. Tačiau konferenci 
joje tiktai tiek nutarta, kad 
įsteigta studijų komisija, kur' 
iškeltuosius klausimus išnagri 
nės ir sekančiai konferencijai, 
kuri įvyks sekąnčiais metais, pa 
tieks savo nuomonę.

FROST BUS ATSTOVU 
WASHINGTONE

Ontario provincijos pirm. 
Frost, pasitraukiąs iš pareigų ir 
iš provincijos konservatoiių ly 
derių, būsiąs paskirtas Kanados 
atstovu Washinitone. Į jo vic 
tą yra keli kandidatai, kurių 
sveikatos min. dr. Dymond pa 

jos, kurios metu pirmininku iŠ 
rinktas Adula ir vicepirminin 
ku Gizenga, vyksta šioks toks 
apsiraminimas, kurį jaučia it 
Katangos pirmininkas Čombe. 
Gizenga pareiškė, kad pagaliau 
jis sutinka užimti vicepirminin 
ko pareigas, tačiau su sąlyga, 
kad Adula ves Lum.umbos nu 
žymėtą politiką. Čombe gi zon 
duoja dirvą dėl bendradarbiavi 
mo galimybių.
IZRAELYJE įvyko naujo par 
lamento rinkimai, kuriuos

LAIMĖJO VĖL BEN 
GURION PARTIJA,

t. y. — darbo partija Mapai. 
pirmininkaujama Ben Gurion. 
Nors ji ir neteko kelių vietų, 
vis dėlto ji yra didžiausia Izia 
elio partija parlamente.

KITOS ŽINIOS
— Punta del Este įvyko 

Amerikos valstybių pasitarimai 
dėl bendradarbiavime ir eko 
nominio išsivystymo. Pritarta 
JAV planui, kuris iš Amerikos 
gauna didžiules pinigų sumas.

— Eichmano byla pasibaigė. 
Jo gynėjas Servatius prašė teis 
mą padaryti Salamonišką spren 
dimą ir Eichmaną išteisinti, nes 
jis buvęs pareigūnas, kuris pil 
dęs valdžios įsakymus. Sprendi 
mas nukeltas į lapkričio mėnesj.

— Sovietų atstovas Bonnoje 
padarė tūlų pasiūlymų Adenau 
eriui dėl Berlyno problemos su 
reguliavimo.

— JAV paleido naują sateli 
tą, Explorer XII, aplink žemę. 
Tai augščiausiai, iki 50,000 my 
lių, pakilęs satelitas.

— JAV Pietų Amerikos vals 
tybėms duoda 20 mliardų dole 
rių ekonominiam išsvystymui.

— Sovietų maršalas Konev 
perėmė rytinės Vokietijos kari

Daugiau ir daugiau tautiečių, 
kurių didžiumą sudaro „Nepri 
klausomos Lietuvos“ skaityto 
jai, įsijungia į N. L-vos Maši 
nų Fondo vajų ir prisideda sa 
vo įnašais įgyvendinti tikslą, 
kad NL spaustuvė būtų per 
tvarkyta ir kad laikraštis būtų 
gražesnis ir patiems skaityto 
jams patrauklesnis. Atrodo, 
kad skaitytojai tai laiko savo 
garbės dalyku — paremti NL 
Mašinų Fondo vajų, kad savo 
ji spauda gyvuotų ir tobulėtų. 
Šį reiškinį Mašinų Fondo va 
jaus vedėjai priima dideliu dė 
kingumu ir gaivina viltis, kad 
spaustuvės pertvarkymas bus 
įvykdytas ir laikraštis ne tiktai 
pats savo skaitytojų jėgomis iš 
silaikys, bet ir bus sudarytos są 
lygos jam tobulėti.

Per paskutinę savaitę NL 
Mašinų Fondui atsiuntė įnašų:

Šarapnickas Juozas,
St. Catharines, Ont. $40.00

Kačergius Vincas,
Montreal ................... $10.00

Aušrotas Stasys,
San Diego, Califarma $10.00

Mrs. V. Griggs,
Calgary, Alberta. . . .$10.00

Prof. Dr. V. Pavilanis,
Montreal, P. Q..........$10.09

Naujienos iš pasaulio sostinės
ŠAUKIAMA TARPTAUTINĖS ŪKININKŲ SĄJUNGOS 

KONFERENCIJA
Jau keli metai, kai tarptaut' 

nė valsteičių sąjunga, angliškai 
vadinama Internationale Pea 
sant Union, neturėjo susirinki 
mų. Tačiau aiškėjant sovietuos 
kėslams prieš laisvus ūkininkus, 
nusistatyta susirinkti ir aptarti 
įvykių aktualijas. Konferencija 
šaukiama rugsėjo 2—3 dien j 
mis Washingtone.

UŽSIDARĖ NEW YORKO 
METROjPOLITAIN OPERA

Tai yra viena kapitalistinės 
santvarkos negerovių, kad toks 

reiškė pretenzijų į lydeuus.
LIKVIDUOTA 

GAUJA PLĖŠIKŲ
Rugp. 9 d. Utremonto 

„Bank of Montreal“ buvo už 
pultas drąsių plėšikų, kurie, api 
plėšę banką, bandė pabėgti ?>i 
tomobiliu. Bet pasitaikė taip 
kad plėšikus pamatė šarvuočio, 
stovėjusio prie banko, valdyto 
jas. jis tučtuojau šoko į šarvuo 
tį ir pastojo plėšikams kelią, 
plėšikų mašina atsidūrė į stut 
pą. Plėšikai tada bandė pabėg 
ti bėgte, bet šarvuočio valdv 
tojas į juos pradėjo šaudyti ir 
vieną jų pašovė. Į šūvius atsku 
bėjo policija, kuri pagavo kitę 
plėšiką, bet trečias pabėgo. 
Vienam policininkui susišau 
dant sužeista galva. Policija 
spėja, kad lai buvo likviduota 
antra drąsių plėšikų gauja.
* Ministerių kabinetas atleido 
nuo mirties bausmės, kurią pa 
keitė kalėjimu iki bus gyvas, G- 
tonui Bouchard, kuris Momre 
alyje nužudė pirklį M. Hislen 
rat, užpuolęs jį plėšimo tikslu. 
Nusikaltėliui tiktai 19 m. Tai 
43 konservatorių valdžios pasi 
gailėjimas, bet 12-koje atsitiki 
mų mirties bausmė vykdyta.

— Suvedus balansą, paaiške 
jo, kad Kanados iždas praėju 
siais finansiniais metais turėjo 
340,421,000 dol. deficitą.
• Miss Canada” renkant Bur 
lingtone, Ont., kažkoks pikta 
valis įspėjo, kad salėje, kur įvy 
ksta grožio karalienės rinkiniai, 
esanti padėta bomba. Policija 
800 asmenų išvarė iš salės ir p« 
darė patikrinimą. Pasirodė, 
kad pranešimas apie bombą ne 
teisingas. Rinkimai susitrukdė 
visa valanda...
O Vykstančius dirbti į tabako 
farmas Ontario srityje policija 
įspėja ir siūlo pirma apie ta: 
pasiteirauti darbo įstaigoje, nes 
esą atsitikimų, kad firmos, ku 
rios pažada darbą ir už tai pa 
ima po 25 dol., bedarbius ap 
gauna.

V. Gavelis,
Toronto, Ont............... $10.00

Kojelaitis Aleksas,
West Lome, Ont. ..$10.00

A. Rojus,
So. Lethbridge, Alb. $ 5.00

V. Kramilius,
Sault-Ste-Marie, Ont. $ 3.00 

Viso per savaitę mašinų
Fondas gavo ...........$108.00
Visiems, atsiuntusiems NL 

Mašinų Fondui įnašų, nuušir 
džiausiai dėkojame.
Mašinų Fonde

ligšiol buvo . . . .$ 5,501.50 
Per savaitę gauta . .$ 108.00
Dabar M. F-de yra $ 5,609.50 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 9,390.50

Mielus NL skaitytojus, visus 
maloniai prašome atsiųsti save- 
įnašą ir pakalbinti kitus tautie 
čius, kad jie paremtų savąją, 
lietuviškąją, spaudą, kad tuo 
būdu Mašinų Fondas susilauk 
tų plane numatyta sumą. Už 
tai būsime labai dėkingi, o pa 
tys skaitytojai turės malonumą 
gauti gražesnį laikraštį.

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

miestas milžinas negali išlaikyti 
geros operos. Metropolitam iš 
laiko ne miestas, bet privat' 
kompanija, kuri iš to darbo biz 
nį. Jeigu biznis eneišeina, tai ir 
operos nereikia. . .

Europoje visi didesm miestai 
išlaiko operas, o New Yorkas, 
vienas didžiausių pasaulyje 
miestų, neįstengia išlaikyti vie 
nos operos. Štai, dabar, kom 
panijai nesusitarus su muzikan 
tais, visam sezonui Metropoli 
tain opera uždaryta... Liko dar 
kita privati opera.

ŽYMUS SOVIETŲ MOKS 
LININKAS PASITRAUKĖ

Į VAKARUS 
Rusijoje nėra mokslo laisvės.

Pasibaigus chemikų taiptau 
tinei konferencijai Montrealy 
je, kur dalyvavo ir chemikų de 
legacija iš Rusijos, Maskvos 
cheminės laboratorijos vedė 
jas, žymus mokslininkas, Profa 
sorius Michail Kločko, paprašė 
Kanados valdžios suteikti jam 
prieglaudą Kanadoje. Jis Stali 
no premijos laureatas ir Lėni 
no ordeno kavalierius už moks 
linius savo darbus chemijos sri 
tyje. Savo pasilikimą Kanado 
je ir pasitraukimą iš sovietijos 
jis motyvavo tuo, kad sovieti 
jos diktatūra neduoda laisvės 
nei mokslui. Kai jis kartą pa 
kritikavo Rusijos mokslų aka 
demiją už mokslinės istorijos 
falsifikavimą, po to jo darbai 
nespausdinami ir nepranešinė 
jami.

Visą valandą Rusijos amba 
sados 3 tarnautojai profesorių 
įkalbinėjo gržti, bet veltui, — 
jis tvirtai atsisakė grįžti, nes 
jau seniai laukęs progos kaip 
nors išbėgti iš sovietinės dikta 
tūros kalėjimo.

— Trans - Canada lėktuvų 
linijų darbinnkai ^nutarė stre' 
kuoti. W
• Dingo mergina116 metų, iš 
ėjusi neva prižiūrėti vaikų (ba 
by sitting). Po to piktadanš 
kais tikslais pranešinėta, Sha 
wingan, P. Q.
policijai. Miesto majoras mobi 
lizuoja jieskojimą.
• „Quebec Liquor Police“ trys 
buvę viršūnėse asmenys nuo 
1952 iki 1960 metų monopolį 
esą apvogę už milioną dolerių.
• Policininkas H.-lifakse nutešs 
tas sumokėti 400 dol. už nušo 
vnną šuns be reikalo.

— Britų Kolumbijoje ducho 
borai fanatika tyčia padegė kai 
mą, kuris virto pelenais.

— Nežiūrint sienos uždary 
mo, iš rytinės Vokietijos j vaka 
nnę vis dar atbėga žmonių.
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Apie rimtus reikalus
REIKIA RIMTAI IR KALBĖTI

Nė viena valdžia opozicijos 
nemėgsta, nes opozicija visada 
stengiasi atidengti tamsiąsias, 
bent jau ne taip ružavas, kaip 
pozicija stengiasi pavaizduoti, 
realybės savybes. Net ir britis 
koje santvarkos sistemoje, kur 
opozicijos vadui suteikiamos 
ypatingos privilegijos, kur jis 
prilyginamas tik ką ne ministe 
riui pirmininkui, — vis dėlto ii 
ten opozicija nemėgiama. Tr 
juo stipriau ji reiškiasi, juo ji 
veiklesnė ir juo ji aiškiau te 
skaidrina tamsiąsias pozicijos 
savybes ir reikalus parodo ar 
čiau tiesos, juo ji mažiau mėgia 
ma. Todėl nenuostabu, jeigu 
,,Naujienos“, besilaikydamos 
pozicijos JAV vyriausybei, gi 
na jos politiką ir jos laikyseną. 
Tokia N-nų laikysena supranta 
ma. Sakytume — tai savotiškai 
net ritieriška, nes „Nepr. Lietu 
vos“ paliestuose klausimuose 
yra tiesiog neapginamų daly 
kų.

Tačiau jau visai keistai nu 
skamba, kai N-nos, palaikyda 
mos „Vienybės” redaktorių, gi 
na „The New York Times“ ir 
Sulzbergerio teisę masėms žmc 
nių (sako — to laikraščio lira 
žas esąs 5 milionai) įtaigoti 
smurto pripažinimą todėl, kad 
kažkas Vasario J 6 proga esąs 
parašęs Lietuvai palankų veda 
mąjį. Bet kaip gi tą „palankų 
vedamąjį“ suderinti su Sulzber 
gėrio siūlymu Lietuvą pripažin 
ti smurtiniam pavergėjui? Ko 
kia gi čia logika? Tai viena. O 
antra, ar gerai „Naujienos“ ži 
no, kaip ir kokiomis sąlygomis 
tas vedamasis „Times“ atsira 
do?

Tat „Nepriklausoma Lietu 
va”, stovėdama visai nuošaliai 
ir stebėdama faktus iš objektv 
viosios pozicijos (nei pozicijos, 
nei opozicijos), o ypač turėda 
ma prieš akis egzistencijos lei 
kalus tų mažųjų, kurie visada 
ir visokiu atveju nukenčia nuo 
didžiųjų, šiuos „The New York 
Times” bendradaibio siūlymus, 
pasitarnaujančiu smurtininkui, 
jo paties įvertinimu — ciniš 
kus, ir ne tiktai nusižengiančius 
elementarinei tiesai, bet ir įžei 
džiančius žmogaus asmenybę, 
— priėmė labai skaudžiai, kad 
neišvengiamai teko pasakyt: 
atviras žodis. Ypač, kad ame1 i 
kiniai faktai taip logiŠKai buvo 
suklostyti, jog nebuvo mažiau 
sios abejonės dėl jų realumo. 
Ir reikėjo pasakyti objektyvi 
tiesa. Ir ji buvo pasakyta. Jei 
gu NIrva, N-nų nuomone, pa 
sakė kokią neteisybę, ar kame 
nors suklydo (pripažįstama pu 
taisa, kad Lippmann yra „He 
rald-Tribune“ bendradarbis), 
tai N-ms buvo gera proga pa 
taisyti, patikslinti ir pasakyti, 
kur yra klaida, ar kokia ncata 
tikmė faktams. Bet N-nos aiš 
kiai susierzino ir piktai reagavo 
o sena ir patikrinta patarlė sa 
ko: tu pyksti, reiškia tu netei 
sus. Taip ir yra. Panagrinėk' 
me reikalą iš esmės.

NL parašė, kad netiesos tri 
būnąs reikia griauti, ir - kcia 
tas dalykas — ir „Vienybė” ir 
„Naujienos“ šoko tas tribūnas 
ginti todėl, kad esą iš tų tribū 
nų kažkada ir kažkas galį paša 
kyti ir teisybės žodį. Tokia nuo

,, Nepriklausomos Lietuvos"” 
redakcija, mūsų lietuviškoje 
spaudoje pasireiškus tūlam nuo 
.moni'ų išsiskyrimui, skelbia 
dalį tautiečių atsiliepimų į įvy 
vykius, ko kitu atveju redary 
tų. Šis momentas tiek svarbus 
ir taip skaudžiai įvykiai mus 
liečia, kad reikia išgirsti ir pia 
tesnės visuomenės pasisaky 
mus. Red.

Mielas Redakloiiau, 
labai puikiai parašei „Ar griau 
ti tribūnas?“.

Šitos linijos turėjo laikyti v’ 
si lietuvininką..

’.Gaila, apatija Imus baigia 
ėsti. Vos 12 žmonių nuvyko su 
plakatais.

Ačiū!
Jūsų kun. J. Jankus. 

Brooklyn, 1961. 8. 11.

* * *
Didžiai Gerbiamas Redaktc 

riau,
Jūsų laikraštį šių metų pra 

džioje esu užsisakęs kaitų su p. 
V. Butkiu, ir nois ir paviluo 
tai gaudamas, jį randu, kad 
Tamstos asmeny bei kūryb< je 
yra toji didi dvasinė jėga, ku 
ria galima pasitikėti.

Už Tamstų š. m. rugpjūčio 
mėn. 9 d. atsakymą p. „Sulz 
bergeriui ir Co.“ didžiai aėke 
ju.

Čia pridedu mažą paramą 
Tamstai kaip padėkos išreiški 
mą ir solidarumą su Jūsų min 
timis ($50.00).

Su gilia pagarba
A. E. Vaidelys.

Great Neck, N. Y., 
1961. VIII. 14.

V. S. Mastis yra pavyzdys, 
kaip žmogus, jeigu ką sumano 
ir pasiryžta padai yli, tai ii pa 
daro.

V. S. Mastis, dabar gyvenas 
Toronte, Teisių fakultetą bai 
gė Vilniuje (pažymiu „labai ge 
rai“, diplominis darbas taip pat 
„labai gerai“). Pasiryžo gauti 
daktaratą, uet užėjo frontas ir 
teko trauktis į Vakarus.

Hamburge, Baltijos universi 
tele, pas prof. V. Slanką ruošė 
daktaratą, ir disertacijos sant 
rauka baudžiamosios teisės sri 
tyje Prof. Stankos buvo prūm 
ta. Tačiau darbas nespėta už 
baigti, nes reikėjo keltis į Ang 
liją.

Anglijoje tęsė pasiruošimą 
užakiniu būdu Londono jniver 
sitete, bet. . . reikėjo kelti*- į Ka 
nadą, ir vėl studijos nutrūko.

Atvykęs Kanadon, V 3.
dono universitetą nebuvo pato 
gu, tai pasirinko St. Andrew s

Ką rašo kiti
DRUMSČIA ŽUVELĘ SUGAUTI

monė — tai mūsų laikų, kuriuo 
se labai svarbų vaidmenį pra 
deda vaidinti „smegenų plovi 
mų" menas — yra savotiškas 
fenomenas. Šio rašinio autorius 
jau per 50 metų Kai dalyvauja 
spaudoje, ir nėra girdėjęs kito 
kios nuomonės kaip ta, kad 
spaudos tikslas yra pasilainau 
ti tiesai, tiesai išsiaiškinti ir tie 
są apginti. Bet ne netiesą sąmo 
ningai skelbti. Žmogus gali su 
klysti (ši privilegija neginčija 
ma ir Sulzbergeriui), bet ne ne 
tiesą sąmoningai skelbti, ka>p 
padarė Sulzbergeris. Jis nesu 
klydo, bet apgalvotai tą pada 
rė ir pats tą pasakė, įsakmiai 
kalbėdamas apie „politinio gy 
venimo negailestingą realybę“ 
ir „pasaulio ciniskumą“. f ai 
yra pergalvoti pasisakymai ir 
pareikšti sąmoningai. Ir tuose 
pasisakymuose Sulzbergeris 
kaip tiktai konstatuoja, jog tai, 
ką jis sako, yra ciniška netiesa. 
Ir tą netiesą jis vis dėlto c'mš 
kai skelbia. Tai yra sąmonin 
gas netiesos skelbimas. Kaip gi 
tą galima nuginčyti? Ir ka>p ga 
įima tą sąmoningą netiesos 
skelbimą apgint,? Sovietinė 
diktatūra ant melo pastatyta, 
bet ir tą melą ji skelbia kaip tie 
są ir tiktai tiesą. „ The New Y. 
Times“ paskelbė gi netiesą ir 
pasakė, kad skelbia netiesą, o 
N-nos ir V-bė tai gina. KodėlĄ 
— Tur būt todėl, kad šie laik 
raščiai kartais patys leidžia pa 
sireikšti netiesai, nors ir žino, 
kad tai netiesa. Kaip gi kitaip 
tokią laikyseną suprasti?

(Visai šalutinis dalykas, ku 
rio N-nos nesuprato: išdeginti 
tą vietą, — yra hiperbole vaiz 
dui sustiprinti).

Naivu iš N-nų pusės teigti, 
jog Valstybės departamentas 
„neturi su juo (su Sulzbergerio 
straipsniu) nieko bendro“. Tai 
pasaka mažiems vaikams. K.j 
ris gi departamentas, dr.vęs 
slaptų sugestijų, prisipažins da 
vęs? Tai gal N-nos pasiteiraus 
V-bės d-te, kokiu tiksiu buvo 
paskelbti slapti Ruzvelto susi'a 
rimai su Stalinu dėl Pabaltijo 
valstybių ir kokiu tikslu liepos 
26 dienos kalboje prezidentas 
Kennedy pripažino „Sovietų 
Sąjungos istorinį rūpestį dėl sa 
vo saugumo Centro ir Rytų Eu 
ropoję“? N-nos tur būt ir vėl 
pasakys, kad tai neturi nieko 
bendra? Iš kur jau čia toks fe 
nomenalus sutapimas: Ir Rus 
velto slaptų susitarimų su Stall 
nu skelbimas, ir Sulzbergerio 
straipsnis apie „krūmų“ mai 
nūs į „paukštį”, ir prezidento 
Kennedy supratimas rusų sau 
gurno — ir vis kalbant apie tą 
pat?

Tie visi, čia suminėtieji, f ak 
tai paduoti ne juokomis, bet v* 
siškai rimtai, — todėl ir Naujie 
noms apie šiuos rimtus dalykus 
reiktų kalbėti tiktai rimtai. At 
rodo, nenorint sakyti teisybės 
— geriau nutylėti.

Baigiant šį pasisakymą, ku 
rio tema mums yra nepaprastai 
svarbi, reikia pasidžiaugti, kad 
Pavergtųjų tautų Seimas labai 
saikingai, santūriai, bet vis škai 
teisingai ir, kaip sakoma, ad 
rem pasakė JAV prezidentui, 
J. Kennedy dėl š. m. liepos 25 
dienos kalbos. Pavergtųjų Sei

Žymaus anglų liberalų dien 
raščio „Manchester Guardian ’ 
bendradarbis Vikietijoj (nuo 
1946 m.), Terence Prittie, ši 
taip Berlyną vaizduojasi:

Berlynas iš žieždros pučia 
mas liepsna. Kas jis vokieč 
ms ir kas jis Vakarams? Vokie 
Čiams jis 1871—1941 m. tarps 
niu valstybės sostinė, kultūros 
ir politikos centras. Ir šiandien 
jis didžiausias Vokietijos mies 
tas. Jis traukia visų 72 milionų 
vokiečių mintis, nes čia viltys 
kitokios, apjungtos ir bolše i 
kų atsikračiusios pilnos Vokie 
tijos. Maskva gerai žino, koi 
trys Berlyno ketvirtadaliai bus 
Vakarų Vokietija^ priklaus'?1* 
miestas, tol komunistų dikta 
tūra Rytų Vokietijoje (o gal ir 
visoje Rytų Europoje) bus ne 
saugi.

Nenuostabu, jei Vakarų Vo 
kieti joj pasigirsta abejotinos lo
gikos, aiškios netiesos ir jaus 
mingų deklamacijų. Pavyz 
džiui, sakoma, būk viso laisvo 
jo pasaulio laisvė glūdi Bcrly 
no išlaikyme. Tai gana ginčyti 
na. Vakarų pasaulio laisve pn 
klauso ne kariška: neapginama 
me iškišulyje, bet atlaikymu 
fronto Inijos prieš kon.unistų 
agresiją.

Aiški netiesa yia mėgiamas 
kartoti Lenino pareiškimas, 
būk kas maldys Berlyną, tas vai 
dysiąs Vokietją, o kas valdys 
Vokietiją valdysiąs Europą. 
Kai kurie vakarieč.ai vokiečiai 
skelbia, būk Berlyną praradus, 
komunizmas įsiviešpataus R'J 
no paupiu, o iš čia persikais į 
anglų pasaulį.

Tai absurdas taip manyti. V. 
Vokietija, ir jos 55 milionai su 
maniai gerovėje gyvenančių pi 
liečiu būtų rusams sunkiai nury 
jamas kąsnis. Jei čia kada >r

buvo palinkusių komūn.zmui, 
tai tik laikais, kada boiševiz 
mas išrodė šiek tiek idealistinis 
darbo klasės gynimu. Bet ne 
dabar, kada Maskva smaugia 
netik pavienių laisvę, bet ištisų 
tautų.

Berlynas yra ir finansinė naš 
ta Vakarų Vokietijai — kaino 
ja kasmet po 500 mil. dol. 
Amerika, Anglija ir Prancūz; 
ja čia užlaiko 12,000 savo ka 
nuomenės, kurios vaidmuo, ka 
rui įsiliepsnojus, kariškai būtų 
nesvarbus.

Rusams nesunku sukelti vi 
šokio .nerimo Vakaruose, tai 
čia, tai kitur storžieviškai pa 
spaudžiant. Šiuo momentu, jie, 
matyti, įsitikinę, kad atėjo va 
landa žengti smagų žingsnį pi; 
myn planuose Rytų Europai. 
Berlynas yra Vakarų pasaulio 
langas raudonon imperijon ir 
kelias į laisvę milionams ry tų 
vokiečių (pasišalino 3 įniko 
nai) Langas graso Rytų Vo 
kietijos komunistų diktatūrai, 
kuri negali pakęsti „taikaus su 
gyvenimo ir rungtynių“ su tais 
va, demokratine ir geroveje gy 
venančia Vakarų Vokietija. 
Berlynas graso visai Mask> os 
diktatūrai Rytų Ruropoje.

Chruščiovas ir jo gizelis Uib 
rechtas, be abejojimo, elgsis ap 
dairiai. Gal nebus didelių, pla 
čių užsimojimų, bet visa eile 
mažų, erzinančių siekimų. Ka 
dangi Vakarams nėra kaip pa 
tiems daryti didel}, platų žygi, 
Maskva turi laiko neskubėti. 
Juk pastebi, kad Vakaruose nė 
ra vienybės. Štai, amerikietis 
senatorius Mansfield siūlo Bei 
lyną padaryti tarptautiniu mies 
tu. Anglas maršalas Montgo 
mery gi siūlo atsiimti vakarie 
čių kariuomenes iš Berlyno,

Vyt. Sirvydas

Mastis bandė tęsti studijas ta 
me pačiame Londono univers 
tete, kuris nuo 1336 metų turi 
įsteigęs užakinį skyrių, o jo pa 
vyzdžiu yra pasekę ir kiti tini 
versitetai. Bet gyvenime saly 
gos privertė studijas nutraukt1. 
Bandymai tęsti dak.arato 'alps 
mo gavimą Kanadoje, dėl neiš 
aiškintų priežasčių nesisekė. Ka 
dangi trečią kartą grįžti į Lon

universitetą ir šiemet ten gavo 
Daktaro laipsnį, parašęs disei 
taciją „Kanados kaltės prisipa 
žinimo įstatymai“ (The Cana 
dian Law of Confessions"'.

Štai ką reiškia žmogaus pasi 
ryžimas atsiekti savo tikslą.

Sveikiname naują Teisių Da 
ktarą ir linkime sėkmės savo 
specialybėje bei mokslinio dar 
bo baruose.

LAISVAME PASAULYJE. VISIEMS KUNIGAMS IR 
PASAULIEČIAMS KATALIKAMS!

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
Jau gegužės m. Pavergtųjų 

Seimas pradėjo žygius Washin 
gtone ir New Yorke, kad Pa 
vergtųjų Savaitė šiemet būtų 
galimai įspūdingiau atžymėta. 
Seimo pastangoms talkon atė 
jo Pavergtųjų Draugai arr.eri 
kiečiai (Ch. Emmet) ir Centro 
bei Rytų Europos kilmės ameri 
kiečiai (Msgr. Balkūnas). Šių 
organizacijų iniciatyva per gu 
bernatorius, senatorius, kong 
resmanus, miestų burmistrus, 
spaudą įtaigota mintis Pav. T. 
Savaitės progą ko įspūdingiau 
atžymėti. Tos iniciatyvos dėka 
New Yorke šiemet Pav. Savai 
tė buvo įspūdingai atžymėta ne 
tik katalikų, protestantų, žy 
dų religinėse apeigose. Ypač 
įspūdingos pamaldos buvo lie 
pos 16 šv. Patriko katedroje, 
dalyvaujant kard. Spelmanui. 
Ne tik tradiciniu sovietų pa 
vergtų tautų vėliavų pakėlimu

mas pasirodė stovįs visoje augs 
tumoje — ir savo pozicijos ir. 
kas svarbiausia, — objekiy’.io 
sios tiesos. Šita reikia konsta 
tuoti ir pabrėžti. Tai yra laiky
sena, kuri visiškai derinasi n su 
JAV konstitucija ir su Žmogaus 
bei piliečio teisėmis. Teįsidėm: 
šita ir „Naujienos“ ir „Vieny 
bė“.

J. Kardelis.

SAVAITEI PRAĖJUS
priešais JT rūmus. Bet taip 
pat New Yorko burmistro vie 
šais aktais. Jau liepos 15, da 
lyvaujant Pav. Seimo pirminin 
kui V. Sidzikauskui ir asistur. 
jant tautiniais drabužiais pas; 
trėdtžitisių pay1, tautų mergai 
čių būriui, burmistras Wagne 
ris pasirašė Pav. Savaitės pro 
klamaciją New Yorkui. Lie 
pos 17 d., dalyvaujant Pav. 
Seimo, Pav. Draugų Anierikie 
čių, C. ir R. Europos Kilmės 
Amerikiečių atstovams ir prie 
porai tūkstančių dalyvių, bu: 
mistras Wagneris savo prokla 
maciją paskelbė nuo didžiųjų 
rotušės laiptų. Ceremonijos bu 
vo tikrai įspūdingos ir sulaukė 
plataus atgarsio.

Pagaliau liepos 20 Pav. Sei 
mas Washingtone surengė P. 
Savaitės pietus, kuriuose daly 
vavo būrys senatorių ir kongr 
resmanų, taip gi Valst. Depar 
tamento žmonių, spaudos bei 
visuomenės atstovų. Buv. pre 
zidentas Eisenhoweris atsiuntė 
pietų dalyviams sveikinimą, 
pažymėdamas, kad Pav. Sa 
vaite nenutrūkstamais ryšiais 
Ameriką susieja su pav. tauto 
mis ir atnaujina jos atsidėjimą 
laisvei ir teisingumui. Sveikino 
taip pat senatoriai Javits, Kea 
ting, Bridges, Scott.

Savo žodyje senatorius Cur

Brangūs broliai ir 
sesės Kristuje.

Geroje šeimoje, kai vienas 
narys negali tesėti savo pareigų 
ir pasiryžimo, kiti šeimos na 
riai skuba jam padėti ar už jį 
net visą darbą padaryti.

Mūsų lietuviškoje šeimoje 
matome daug geros šeimos liu 
dymų. Kai tik sužinome vieni 
kitų kokią nelaimę ar didesnį

KOMITETAS PROF. STE 
PONUI KAIRIUI (J. KA 

MINSKUI) REMTI 
įsikūrė Čikagoje šių melų pra 
džioje. Pirmininku buvo išrink 
tas agr. J. Berlašius, iždininku 
prof. S. Dirmantas, sekr. H. 
Juknaitis, nariais likosi. Dr. P. 
Grigaitis, inž. J. Jurkūnas, A. 
J. Kaulėnas, L. Prapuolenis, j. 
Peteraitis, R. Skipitis, Dr. K. 
Šidlauskas, Dr. V. Šimaitis, L. 
Šmulkštys, prof. B. Vitkus.

Komitetas išleido atsišauk' 
mą į visuomenę, kviesdamas 
paremti aukomis garbingąjį Va 
sario 16 d. akto signatarą ir žy
mų lietuvių visuomenės veikė 
ją prof. S. Kairį jo gilioje se 
natvėje ir sunkiose ligose. Pa 
skiriems veikėjams buvo ičficii 
tinėti aukų lapai. Netrukus pi 
nigai ėmė plaukti ir prof. S. 
Kairys buvo gražiai mūsų vi 
suomenės paremtas, jo gyveni 
mo sąlygos senelių globos na 
muose žymiai pagerintos. Ta 
čiau iki šiol prof. S. Kairys ga 
tutinai nepasveiko ir reikabn 
gas tolimesnės visuomenės pa 
ramos. Komitetas kviečia vi 
sus, kas tik gali, ir toliau savo 
aukomis paremti prof. Stp. 
Kairį ir tuoj pat grąžinti atiku 
lapus kartu su surinktais pini 
gaiš arba tuščius. Aukos iždi 
ninko pakvituojamos. Šiam va 
jui pasibaigus, apyskaita bua 
patikrinta Liet. Bendruomenės 
Kontrolės komisijos ir spaudo 
je paskelbta. Pinigus ir aukų 
lapus siųsti iždininkui prof. S. 
Dirmantui — 4241 So. Map.e 
wood Ave, Chicago 32, Ill., U. 
S. A.

tis (Nebraska) pažymėjo, kad 
Amerika neturi pamiršti savo 
įsipareigojimų pavergtosioms 
tautoms. O senatorius Douglas 
(Illinois) pabrėžė, kad „’nuolat 
dos komunizmui jį nuolat arti 
na ir jo grėsmę didina taip, 
kad galutinėj išvadoj arba mes 
būsime priversti jį prisiimti ar 
ba jam priešintis, bet jau ne 
paveikiai (ineffectually)“. Se 
natorius dabartinę padėtį suly 
gino su 1938 padėtimi. „Mf< 
tikėsimės, — sakė jis, — kad 
šiemet išvados bus skirtingos 
nuo tų, kokias padarė Prancū 
zija, D. Britanija ir USA 1938 
vasarą”. Senatoiius Douglas 
taip pat pabrėžė būtinumą P-

Nukelta į 7-tą psl.

reikalą, visada atsiranda asn.a 
nų, norinčių tam reikaldi p > 
dėti.

Tautos tėviškėje — Lietuvo 
je šiandien kančios, baimės, 
vargo yra tiek daug, kad juos 
visus mes nei žinome, nei at 
jaučiame. Jau kūlis laikas Ko 
muuistams ir jų draugams Lie 
tuvoje labai kliūva žmonių pa 
maidumas ir religingumas. Iš 
praėjusių 1960 metų paminėti 
m keli skaudūs įvykiai. Teis 
mas atėmė iš tėvų vaikus, kad 
tėvai juos auklėjo katalikiška 
mc tikėjime. Yra asmenų ke 
liems metams ištremtų į Sibiro 
vergų darbo stovyklas už ta*, 
kad jaunimą mokė religijos. 
Apie rugpjūčio 15-ją ir rugsėjo 
8-ją policija kontroliavo ke 
liūs vedančius į Žemaičiu Kai 
variją ir Šiluvą tikslu sukliudy 
ti j ten vykstančius Šv. Marijos 
šventėms. Gi šiais metais pa 
skelbtas komunistų dekretai, 
draudžiąs mokyti religijos net 
tėvams savo vaikus, nebaigu 
sius 16-os metų, jaunimui drau 
džiąs dalyvauti betkokiose ua 
maldose. Ateina žinios, kad k-; 
munistai pasikėsino į Šiluvos ap 
reiškimo koplyčią.

Tie ir daug kitų skaudžių, 
tamsių dalykų vyksta mūsų Ii-1 
tuviškoje šeimoje Lietuvoje. 
Reikia, kad mes laisvame pa 
šaulyje tai atjaustame ir pada 
rytume, ko jie negali padaryti 
Mūsų kiekvieno pareigą supa 
žindinti pasaulį su tuo bedievis 
ko komunizmo brutalumu, ko 
kiu jis persekioja žmogaus są 
žinę ir tikėjimą. Mūsų kieK-nc 
no taip pat pareiga parodyti 
laisvame pasaulyje tai, ko Į,c 
tuviai negali parodyti tėvynėje-. 
Labai galimas dalykas, kad Šv. 
Marijos Gimimo šventės pr .-ga 
Šiemet visai nebus leista vykti į 
Šiluvą. Užtat mes laisvame pa 
šaulyje privalome tą dieną kas 
met minėti vis pamaldžiau ir is 
pūdingiau. Kur nebus kam ru? 
šti bendrą apylinkės lietuviu tos 
šventės minėjimą, tie nors savo 
parapijų bažnyčiose ar seimo 
se atšvęskime tą diena k<ap 
ypatingą maldos dieną pagar 
binti Šv. Mariją visos pc*se 
klojamos tautos vardu, mels'.1 
jos globos ir pagalbos, kad b’ 
dieviškojo komunizmo pnm-:s 
ta mūsų tėvynei tamsybė ir ve* 
gija greitai baigtųsi. Tos dienu- 
mūsų šventės ir maldos gan 
das pasieks Lietuvą ii ten ai 
neš paguodos, drąsos, ištver 
mės. Gražu, kad nesiliaujate te1 
kę saviesiems pagalbos n pi 
guodos, medžiaginėmis do1, a 
nomis. Dar gražiau pasiekti 
juos mintimis, širdimis, malda 
Būkime su savaisiais Lietuvoje 
rugsėjo 8-os proga, kartu su sa 
vaisiais melsti Lietuvai Šv. Ma 
rijos pagalbos. *

Jūsų Kristuje j

f Vysk. V. Brizgys.
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Lietuviški reiškiniai, 
kurių negalima nutylėti 
RAŠO BRONIUS ABROMONIS

APIE LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ
5.

Pažinkime Kanadą
MANITOBOS ŠIAURINIS UOSTAS CHURCHILL

Lietuviška spauda taiepnai 
surišta su kalba ir yra svarbiau 
šioji ir pagrindinė lietuvybės iš 
laikymo priemone, o mu.ns, iš 
blaškytiems po visą platųjį ^a 
šaulį, rišamoji medžiaga, kuri 
cementuoja mus į stiprų, at.ipa 
rų lietuvišką vienetą - bendruo 
menę. Todėl mes neprivaloma 
leisti jai nykti, žūti, nes tai Lū 
tų mūsų lietuvybės marinimas, 
jos mirtis.

Palyginus spaudos draud- 
mo, knygnešių laikus su dabar 
tinėmis mūsų gyvenimo sąlyg > 
mis, kultūra, išsimokslinimu ir 
spaudos laisve, man atrodo 
kad

dabar lietuviškosios spaudos 
gyvastingumas yra 

vargingesnis.
Mūsų sesės ir broliai aodo 

vanoti Dievo dovana geriau 
matyti, toliau girdėti ir giliau 
jausti, po sunkaus dienos dar 
bo, atsisako nuo poilsio valau 
du ir rašo knygas, teikia mums 
dvasinį maistą, tokiam pavida 
le, kad jis gaivina lietuvišką 
sielą ir pratuitina mūsų pr > 
tą.

Kiek mes pasinaudojame 
tais patarnavimais? Kiek jie 
už tai gauna honoraro? Vien * 
žymaus gilių lietuviškų minčių 
rašytojo patrioto Lietuvių }-j, 
ciklopcdijos leidykla išle.do

poezijos knygą tiražu 
500 egz. (???),

nes dėl didesnio skaičiaus lei 
dejas nedrįso rizikuoti iš savo 
neturtingos kišenės. Pasyeiki 
nau mielą rašytoją ii pasidome 
jau dėl honoraro, o jis pasiziū 
rėjo man į akis lietuvišku nuo 
širdumu ir nieko neatsakė. Bet 
aš supratau, kad vargu užteks 
už sunaudotą rašomąją medž'a 
ką.

Pradžioje, kol mes, „moky 
ti žmonės”, neatšalome, hcl. 
knygynas veikė gyvai. Šian 
dieii gi jo lentynose esam s 
įvaiiaus turinio knygos, iš ku 
rių kiekvienas galime pasilakti 
pagal savo skonį, pelija ir kas 
dien apsidengia stoiesniu sluc 
ganiu dulkių. Kiek lietuviškų 
knygų yra mūsų lentynose 
apie tai kiekvienas žinome pa 
tys, lankydami vieni kitus 
Kiek yra tokių, kad nei vic 
nos?..

Laikraščiai yra lietuviško 
gyvenimo veidrodis, 

veidrodis ir informacijų šak 
nis. Iš leidžiamųjų lietuviškų 
laikračių ir žurnalų taipogi k A 
vienas galime pasinhkti ata'in 

karną mūsų pažiūrai, įs turini 
mui. Koks jų tiražas?..., siu 'ac 
laikuose, kada beraščių nėra ir 
gyvenimas eina ne žingsniai... 
bet bėgte bėga. Yra tokių lie 
tuvių, kurie neturi užprenume 
ruoto nė vieno lietuviško laik 
raščio arba skaito kaimyno. Tie 
lietuviai, kurie neprenumeruo 
ja lietuviškų laikraščių, pasitei 
smdami aiškina: tame laikr.Š 
tyje pavėluotos žinios, tas ne 
įdomus, o tas toks ir šioks ir tt. 
Bet tai tėra tiktai atsikalbinėji 
mas.

Yra Kanadoje gyvenančių 
lietuvių, kurie prenumeruoja 
vien tik JAV išeinančius liet, 
laikraščius. Kodėl gi neužsipre 
numeruoti nors vieną vietinį lai 
kraštį ir palaikyti jo egzistenci 
J?? Jų tik keli yra. Nejaugi ne 
įdomu žinoti, kas dedasi savo 
čia pat namuose?

Faktinais lietuviškų laikraščių 
leidėjais yra jų 

prenumeratoriai, 
tad ir laikraščių išleidimo daž 
numas ir jų praturtinimas pri 
klauso nuo mūsų pačių, nuo 
mūsų prenumeratos gausingu 
mo. Liet, laikraščiai pelno ne 
duoda, vos padengia išlaidas ir 
tai jų darbuotojams aukojantis 
lietuviškai spaudai. Jie dirba už 
mažą atlyginimą, neatatinkan 
tį jų darbą ir išdirbtų valandų 
skaičių. Labai klysta tie, kurie 
mano arba kalba, kad lietuvis 
ki laikraščiai, redaktoriai ,,oa 
daro gerą biznį“.

Dar noriu prisiminti mūsų 
laikraščių korespondentus ir 
bendradarbius, kurie rašo laik 
raščiams žinias ir straipsnius be 
atlyginimo, aukoja savo darbą, 
laiką, .rašomąją medžiagą ir 
pašto išlaidas lietuviškai spau 
dai. Arba, jeigu kuris laikraš 
tis įstengia mokėti vad. hono 
rara, tai jo neužtenka fakti 
noms darbo ir medžiagų sunau 
dojimo išlaidoms padengti. Tai 
daugiau simboliniai honorarai. 
Ar gi ne gražu, kai tie spaudos 
bendradarbiai aukoja savo su 
gebėjimus ir jėgas tautos ir lie 
tuvybės palaikymo tikslams? 
Garbė jiems! Tat mes, nors ei 
liniu prenumeratos įnašu prisi 
dėkime, jeigu kartais patys net 
neskaitytume. Tai jau yra

mūsų lietuviškas garbės 
dalykas, mūsų tautinės 

pareigos dalykas.
Maža ir to. Redakcijos yra 

didieji lietuviškosios kultūros 
centrai. Jos platina lietuviškąją 
spaudą. Jos yra informacijos 
centrai, kur žmonės kreipiasi

Lietuvių Fondo
(Lithuanian Fondation)

statuto projektas.
Paaiškinimas:
Statuto projekto originalas 

yia anglų kalboje, nes tik toks 
galimas patiekti J. A. V. Fede 
ralinės valdžios įstaigoms inkor 
poravimuo ir nuo mokesčių at 
leidimui. Norintieji statuto pro 
jektą anglų kalba gauti, rašo 
sekančiu adresu: A. Rūgytė 
5746 So. Justine Str. Chicago 
36, Ill. Tel. PR 6-3209.

Lietuvių kalba statuto pro 
jektas skelbiamas didžiojoje lie 
tuvių spaudoje. T ikrai lauksi 
me privačių ir viešų pasisaky 
mų L. F. statuto klausimu. Vi 
si pasisakymai turi būti patiek 
ti iki rugpjūčio 21 dienos, kad 
iniciatoriai kartu su teisiniikaS 
galėtų tuos pasisakymus peržiū 
rėti ir įtraukti į Fondo statuto 
projektą š. m. rugpjūčio 23 die 
nos posėdyje. O po to statuto 
projektas bus patiektas J. A. 
V. Tarybos suvažiavimui (rug 
sėjo L—3 dienomis). Tame su 
važiavime iniciatoriai turės kar 
tu teisininką Alg. Kėželį (sta 
tuto projekto autorių), kad vi 
si klausimai L. Fondo reikalais 
būtų galimt teisiškai tuoj ten 
pat išspręsti, nes L. Fondo sta 
tuto priėmimą nebegalima ii 
giau atidėlioti.
i JPozityvią kritiką sveikinsi 
me ir lauksime, kad kiekvienas 
norintysis tuoj pasisakytų ir ne

įvairiausiais reikalais ir klausi 
mais. Žodžiu, redakcijos svar 
būs lietuvybės židiniai, centrai.

Tokia yra mūsų spaudos pa 
pėtis. Tokiose sąlygose išeina 
lietuviški laikraščiai ir tokiomis 
sąlygomis dirba mūsų išeivijos 
knygnešiai. Todėl mes visi ne 
turim būti šaltais stebėtojais, 
o turime būti gyvais ir veik, 
liais jos dalyviais.

(Seks: Svarbių datų 
minėjimas). 

Kovbojų šventės pranešėjas Phillips ir dainininkė P. Kevii 
le penktadieniais matomi CBC — TV.

atidėliodamas viešai ar pnva 
čiai parašytų. Polemkams ir 
tiems, kad tik rašyti apie bet 

prašomu susilaikyti. Kiekvie' 
nas rašantysis spaudoje statuto 
klausimu turėtų savo pasiūly 
mus ir pageidavimus išdisku 
tuoti su teisininku ir sužinoti ai 
jo pasiūlymai galimi įtraukti į 
J. A. V. federalinės valdžios 
įstatymus „Fondation“ reikalu, 
nenustojant nuo mokesčių atlei 
dimo privilegijos.

L. Fondo statuto projektas 
buvo sukurtas vadovaujantis š. 
m. kovo 19 d. susitarimu. Jo 
svarbiausias principas buvo, 
kad fondo pagrindinį kapitalą 
saugos aukotojai, o kasmetinį 
pelną nuo kapitalo skirstys ko 
misja, sudaryta iš aukotojų ir 
Liet. Bendruomenės. Seka sta 
tūtas...
Laikinojo Liet. F. Iniciatorių 

Organizacinio Komiteto 
Pirmininkas Dr. A. Razma.

Sekretorė A. Rūgytė.
5746 So. Justine Str. Cncago 
. . 36, Ill. Tel. PR 6-3209. . .

Lietuvių Fondo įstatai
Turint galvoje, kad trečda 

lis lietuvių tautos yra pasirinku 
si JA Valstybes, kaip laisvės 
prieglobstį ir kad čia gyvenan 
čių lietuvių tarpe yra kuriamos 
literatūrinės, mokslinės bei me 
nines Vertybės, — tiems dar 
bams paremti yra steigiamas 
Lietuvių Fondas.

I. Bendrieji nuostatai
L Fondas veikia kaip kultu 

rnė institucija, U. S. Internal 
Revenue Code pagagrafo 501 
(c) (3) prasme, ir negali da 
lyvauti jokioje veikloje, kuri 
nėra numatyta šiame įstatyme 
ir eventualiuose jo papildymuo 
se.

2. Fondas gali naudoti tik 
iš kapitalo gaunamas pajamas,

Churchil - Kanados uostas 
te — kuris yra Manitobos va 
vakariniame Hudson Bay kran 
tais išleidžiančiais į užsienius 
jos grūdus, taps daug didesniu 
ir turės daugiau krantinių, nes 
uostas gauna iš Ottawos vyriau 
sybės 2,255,965.00 dol. sumą 
uosto plėtimo reikalams. Pr? 
dedant 1959 m. Churchill pa 
statė naujus rekordus pakrovi 
mo atžvilgiu. Grūdai vis dar 
yra didžiausias eksportas, 19 
59 m. perėjo apie 21,787.125 
bušeliai grūdų, plius 110,000 
bušelių grūdų, skirtų pašarui

Kadangi laivininkystės perio 
das apie tris mėnesius — tarp 
liepos pabaigos ir spalio m., tai 
prekių atvežama ne daug, bet 
sugeba atvežti apie 69.000 ži 
balo tonas, skirtas šiaurės ka 
,riško|ns įguloms. ' Krašto ap 
saugos m-jos sandėliai išdalina 
ir DEW linijai (DEW — Dis 
tant Early Warning — tolimo 
ii perspėjimo linija) — radaro 
linija dengianti šiaurės Ameri 
kos viršūnę. Nikelio rūdos kon 
centratai apie 22,000 tonų atė 
jo paskutiniais metais iš Ran 
kin Inlet pakraščių laiveliais, 
nes North Rankin kasyklos yra 
prie vakarinio Hudson Bay 

o pagrindinis kapitalas negan 
būti panaudotas kitaip, negu te. 
liau šių įstatymų nustatyta.

3. Pastovusis Fondo kapiti 
las susidaro iš aukų, pavelde j1 
mų ir beprocentinių paskolų.

4. Bet kuris aukotojas, duo 
dąs auką, didesnę kaip $ 3,000, 
gali nustatyti, kuriam specifi 
niam tikslui tie pinigai ar jų pa 
jamos turi būti vartojami. Fon 
das šių instrukcijų laikosi, bet 
tokia auka aukotojui nesutei 
kia nario teisių.

II. Nariai
5. Bet kuris asmuo, korpora 

cija, trestas ar organizacija t*m 
pa Fondo nariu, duodami au 
ką Fondo pastoviajam kapit-' 
lui, jei tokia auka yra Fondo 
Tarybos priimta.

6. Kiekvienas narys turi vie 
ną balsą už kiekvieną $ 100, 
paaukotą Fondui, tačiau joks 
narys negali balsuoti daugiau 
negu 10% visų balsų skaičiaus 
(tas skaičius bus nustatomas F. 
Tarybos), neatsižvelgiant j jo 
dovanotą sumą.

7. Nario balsavimo teise yra 
pervedama pagal nario rašyt 
nį nurodymą. Toks pervedi 
mas negalioja tol, kol jis nėra 
atžymėtas Fondo knygose.

III. Metinis susirinkimas
8. Metinis narių susirinkimas 

yra šaukiamas Tarybos numaty 
tu laiku ir vietoje. Tačiau, jei 
Taryba nešauktų narių susirin 
kimo per 15 mėnesių nuo Fon 
do inkorporavimo ar nuo pa 

kranto North West teritorijoj.
Žadamos lengvatos duos ga 

limybės sustoti dar vienam lai 
vui. Taip pat bus įtaisyta atski 
ros krantinės laivų taisymui ir 
jų apžiūrėjimui.

Churchillio uostas buvo ati 
darytas tik 1929 metais. Ir tai 
parodo gyvu pavyzdžiu, kad 
Kanados plačios šiaurės terito 
rijos keičia savo veidą. Šie pa 
sikeitimai vyksta kartu ir su rri 
neralų gausiomis kasyklomis 
(nikelis ir varis), kurios yra 
Manitobos šiaurėje. (CS).

ELEKTRAINIŲ NACIONA 
LIZACIJA BRITŲ 
KOLUMBIJOJE

Britų Kolumbijos piovinc’ 
jos valdžia nusavino British Co 
lumbia Co. Ltd. elektrines, 
taip gi prie Peace River Power 
developement Co. Už tai savi 
ninkams bus atlyginta apie 200 
mik dol. Bendrai, elektros 
energija nacionalizuojama.

DIDELI GAISRAI 
NEWFOUNDLANDE

sunaikino ne tiktai didelius miš 
kų plotus, bet sudegino ir visą 
kaimą su 10 namų.

skutinio metinio susirinkimo, 
tai tokį susirinkimą turi teisę 
sušaukti narys ar naiiai, tuiį 5 
% balsų, arba Revizijos Komi 
sija.

9. Jei metinis susirinkimas ne 
numato sekančio susirinkimo 
laiko ir vietos, Taryba turi iš 
siuntinėli pakvietimus visiems 
balsus turintiems nariams ne vė 
Vėliau kaip 30 dienų prieš to 
kį susirinkimą, pranešdama jv 
laiką ir vietą.

10. Nariai gali dalyvauti c.s 
meniškai ar per įgaliotinius. 
Kiekvienas įgaliojimas traktuo 
jamas kaip atskiras narys 6-to 
jo paragrafo tikslams.

11. Metinis susirinkimas pa 
skutiniu savo oficialios progra 
mos punktu išrenka reikalingą 
Tarybos narių skaičių.

12. Metinis susirinkimas ren 
ka trijų narių Revizijos Komi 
siją, kuri revizuoja ir peržiūri 
Fondo bylas ir raportuoja se 
kančiam metiniam susirinkimui.

13. Jei Fondo dydis padary 
tų reviziją per sunkią, Revizi 
jos Komisija gali vienbalsiai 
paprašyti Tarybą pasamdyti vie 
šą buhalterį (CPA) tam dar 
bui atlikti. Toks prašymas Ta 
rybai yra privalomas.

IV. Fondo Taryba
14. Tik balsuoją Fondo na 

riai gali būti išrinkti Fondo Ta 
rybon. Šiam tikslui asmuo, jga 
liotas atstovauti korporacijai, 
trestui ar organizacijai, yra lai 
komi nariu.

Nukelta į 6-tą psl.)

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

37. W " '' 1

Viktorija iš pradžių raudojo, paskui apsiramino n užsnū 
do. Pažadino ją skambutis: Nijole grįžo iš teatro.

— Mama, kokį vaidinimą mes matėm! Lėlės, supranti, 
kaip gyvos. Nori, aš tau papasakosiu? Supranti, vienas kiem 
sargis turėjo baltą šunį. Ilgais garbanotais plaukais. Šuo vadi 
nosi. . .

Viktorija pašoko:
— Vaike, juk neparuošiau tau pietų!
— Mama, kad aš nenoriu. Supranti, tas šuo buvo pūde 

lis. Ir dar buvo vienas mažas berniukas... Kas tau yra, mamy 
te, tu verkei?

— Miegojau, dukrele.
— Ne, mama, tu verkei.
— Aš paruošiu greitomis ką nors užkąsti. Ir greit eisim 

atsiimt Geduko. Eisim su manim.
— Būtinai, mamyte.
— O kaip su pamokomis?
— Rytdienai neužduola. Teatras. Mama, žinai, aš bu 

vau sutikusi tėtuką...
— Ką jis sakė?
— Jis sakė, kad mes galim grįžti į Pušų gatvę. Liepė 

man tau pasakyti.
— Gerai.
— Kelsimės?
— Ne, dukrele.
— O man sargo duktė gatvėj pranešė, kad mes iš čia iš 

sikelsim. Kad atvažiavo teta, kuri anksčiau buvo dėdės Ado 
jno žmona.

Viktorija paraudo.
— O gal ir važiuosim, Nijole. Į kitą miestą. Ar tu uorė 

turn apsigyventi Palangoj?
Nijolė nušvito ir ėmė suktis po kambarį.
— Noriu, mamyte! Ten tokia graži jūra! Ir gintaro po 

audros išmeta! Ir saulėlydis tos gražus!
— Vasarą. O mums tektų gyventi ir žiemą, ir ruder’.
— Na ir kas? Vasara vis vien ateis. O kiek ten žmonių 

privažiuoja! Mamyte, keliaukim! Tik ..
— Kas „tik“?
— Ar negalėtume kartu paimti tėtės?
— Pakaks kalbų, vaikeli. Kitaip mes pavėluosim atsiunti 

Geduką.
Ir Viktorija kepė dukrai omletą, ir galvojo, kad šioje Ii 

goninėj jai dirbti jau neįmanoma, kad pas Barvainį ji negrįš, 
kad Palanga ne toks jau baisus užkampis.

Ir ji ryžosi nueiti rytoj į ministeriją pasiprašyti perKelia 
ma į Palangą.

XXIV
Į žiemos pabaigą gamtoje ėmė darytis keisti dalykai. Se 

m miesto gyventojai, kaip visada tokiais atvejais, tvirtino, kad 
šitokio oro — šitokiu metu — dar nebuvo matę, o lai buvo 
įprastas Vilniaus oras, nei pajūrio, nei sausumos, specifiškai vii 
nietiškas. Temperatūra per parą šuoliavo žemyn ir viršun, 
sniegas tai tirpo, tai vėl sustingdavo. Rytą miestiečiai rasdavo 
storiausią sniego klodą, pietauti grįždavo pažliugusiais šaligat 
viais, o automobiliai aptėkšdavo juos niuo galvos iki kojų; va 
kare gi iš dangaus pasileisdavo minkšta, pūkuota vata, u vėl 
viskas — ’r medžiai ir bokštai ir statybiniai kranai, ir žmonės 
— atrodydavo lyg iš naujametinių atvirukų.

Žmonės peršaldavo, sirgdavo, kosėdavo, o jei jiems pa 
bosdavo sirgti vieniems, jie kviesdavosi į talką gydytojus. Ec 
paliovos po gatves ir skersgatves zujo mašinos su užrašu ,,Gy 
dytojo pagalba į namus”. Vaistinėse rikiavosi ilgos žmonių ei 
lės. Tokia tai buvo Vilniaus žiema.

Barvainiui irgi netekdavo dykinėti. Dabar buvo jo eilė 

dirbti poliklinikoje; į ligoninę jis turėjo grįžti dar po kelių mė 
nėšių. Po poliklinikos sekdavo vizitai pas ligonius i namus Į 
dienos pabaigą Barvainiui atrodydavo, kad jis vaikšto sveumo 
mis kojomis, gal būt, net protezais. Ir galva buvo sunki, tiršta, 
prikrauta besikartojančių įspūdžių, receptų, biuletenių, druu 
giškų pokalbių ir ginčų su ligoniais. Dirbdamas poliklinikoj, 
jis dažnokai keikdavo savo profesiją.

Kaip tik šiuo metu jis, baigęs priėmimą, plovėsi ramias h 
buvo benusiimąs chalatą. Laikrodis rodė pavakarę, vizitai į 
namus buvo atlikti priešpiet. Barvainis mąstė, ką jam šiandien 
veikti; o ką nors veikti jis turėjo būtinai, nes tekiu atveju rei 
kėdavo mažiau galvoti. Galvojimas visada ištraukdavo iš gilių 
užmaršties kampelių prisiminimus, chaotiškus ir nusitrynusias, 
malonius ir gailius. Tačiau kaip malonūs ir kaip nusitrynę be 
būtų tie prisiminimai, kiekvienas jų turėjo užsilikusią aštrią 
briauną, ir ji žalojo Barvainį kas kartas, kai tik jis likdavo vie 
nas, pasmerktas mąstyti. ,

Koridoriuj vyko kažkoks ginčas. Barvainis girdėjo ener 
gingą sesers „ne“. Tačiau priešingoji pusė buvo atkakli. Paga 
liau į kabinetą įbėgo sesuo ir pranešė:

— Daktare, čia būtinai nori jus matyti. Sako, kad asine 
nšku reikalu, bet meluoja.

— O gal nemeluoja? ' ■
— Aš gi pažįstu, daktare! ,
— Pažįstat tą žmogų?
— Ne, bet atskiriu, kas meluoja.
— Ką gi, įleiskit.
Į kabinetą įėjo Kostas. Ir Barvainiuo iš lengvo pašiurpo 

oda. Ne iš baimės, bet iš lengvo pasišlykštėjimo; ir net ne iš 
pasišlykštėjimo specialiai Kostu, bet reikalu, kuris juos kadaise 
rišo.

Barvainis net nesusigaudė, ar jis pakvietė Kasperiūną sės 
lis, ar ne; jis tik pamatė, kad Kostas jau sėdasi. Ir tuo pat me 
tu prisiminė Viktorijos veido išraišką, vos prieš keletą dienų, 
kai jis pagaliau ryžosi su ja susitikti ir pasiūlė pakartotinai prįž 
ti j namus. Ji pasakė; „Tu nužudei žmogų, kuris tau mažiau
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Pasternako mirtis
PRISCILLA JOHNSTON >

5.
HAMLETAS EN MASSE

Norėdami, kad galimai pii 
nesnė Pasternako laidotuvių is 
torija pasiektų pasauli anapus 
uždangos, bet nedrįsdami ii 
giau šnekėtis su Vakarų pas«u 
lio žurnalistu, vyresnio ar jau 
nesnio amžiaus rusai vis pa 
slinkdavo prie manęs ir tylo 
mis pašnibždėdavo tai kalban 
čiojo pavardę, tai skaitomo ei 
iėraščio pavadinimą, tai šiaip 
vieną kitą informaciją apie 
žmogų, kuris dabar buvo laido 
jamas. Toku būdu aš patyriau, 
kad Valentinas Ferdinandovi 
čius Asmus buvo vienas is arti 
miausių Pasternako diaugų. 
su Henriku Neigaus jie visi daž 
nai susitikdavo Maskvoje, A. 
maus ar Neigaus bute, poezijai 
ar filosofijai dedikuotiems va 
karams. Tokiais vakarais Pas 
ternakas ir muzikos profesorius 
Neigaus dažnai pasikeisdami 
skambindavo fortepionu.

Kiek galėjau nugirsti ir užsi 
rašyti, pagrindinės Asmus kai 
bos mintys buvo tokios:

„Mes atėjome atsisveikinti 
su vienu iš didžiausių Rusijos 
poetų ir rašytojų, su žmogumi 
daugybės talentų, net ir muzi 
kos. Mes galime priimti ar at 
mesti jo pažiūras ir nuomones, 
bet tol, kol rusų poezija šioje 
žemėje vaidins tam tikrą vi.d 
menj, Borisas Leonidovičius 
Pasternakas stovės, kaip vie 
nas iš didžiųjų.

Jo nesutikimas su mūsų gy 
venama diena nebuvo nesutiki 
mas su režimu ar valstybe. Jisai 
troško augštesnės rūšies visuo 
menės. Jisai niekada netike o 
į kovą prieš blogį jėga, ir ta- bu 
vo jo klaida.

Man niekada nėra tekę J.ie 
keti su žmogumi, kuris taip ne 
atlaidžiai įr liek daug būtų rei 
kalavęs iš savęs. Gal tik kele 
tas žmonių prilygtų jo pažiūrų 
nuoširdumui. Jis buvo deniok 
ratas šio žodžio pilnąja pra.'me 
ir jis mokėjo kritikuoti plunka 
nos draugus. Jis visada išliks 
pavyzdžiu žmogaus, sugeban 
čio ginti savo pažiūras prieš 
bendralaikius ir tvirtai įsitikinu 
šio, kad jis teisus. Jisai sugebė 
jo išreikšti žmoniškumą augs 
čiausiais terminais. Jisai gyve 
no ilgai, bet jo gyvenimas pia 
bėgo greitai; jisai buvo dar 
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toks jaunas, ir jisai dar tiek 
daug turėjo parašyti. Jo vai
das paliks, kaip vieno iš pačių 
puikiausių žmonių“.

Asmusui pabaigus kalbėli, 
aktorius iš Maskvos Meno te’-.t 
ro skaitė vieną iš vėlesniųjų Pa 
sternako eilėraščių. Nuskambę 
jus pirmiesiems eilėraščio 
„Hamletas“ žodžiams, tūkstan 
čiai lūpų tyliu unisonu pradėto 
judėti kartu su skaitančio aule 
naus lūpomis. Nors tas eii^raJ 
tis ir nebuvo atspaustas Sovin 
tų Sąjungoj, tačiau buvo aišku, 
kad jį mintinai nokejo beveix 
kiekvienas laidotuvių dalyvis. 
Šalia manęs stovėjęs žmoguj 
paėmė mano plunksną, ir ma 
no bloknote rusiškai įrašė; ,.lš 
Daktaro Živago“.

Rečitevimas baigėsi. Akto 
riaus vietą prie kaisto duobės 
užėmė darbininko rūbais vilkįs 
jaunas vyras, staiga atsiradę? iš 
minios. Jis nekalbėjo, bet šauk 
te šaukė: „Dėkoju tau dirban 
čiojo žmogaus vardu. Mes I tu 
kerne Tavo knygos. Deja, dėl 
visiems žinomų priežasčių jinai 
nepasirodė. Bet Tu rašytojo 
vardą iškėlei augščiau už kitus’.

Šio staigaus, netikėto išsi.er 
žimo metu susirinkusios mini s 
emocijos, bent man taip atro 
dė, tapo tiek įkaitintos, jog pik 
ta jausmų eksplozė šiame Pusi 
jos kalnelyje lodėsi labai gali 
ma. Įkaitintoj atmosferoj vyko 
tolimesnis atsisvekinimas. Vie 
nas po kito praeidami pro kar
tą, gedėtojai lenkėsi ties mirų 
šio kūnu. Beveik paskutine 
prie Pasternako karsto nusilen 
kė Olga Ivinskaja. 1 ik tad , >:š 
pastebėjau ir Zinaidą. Keletą 
mėnesių prieš mirtį Borisas i'a 
sternakas yra pasakęs, kad su 
ja jisai neišsiskyrė dėl jos sena’, 
vės ir jai jaučiamo gailesčio. 
Jinai stovėjo atsirėmusi tvoros, 
rūkydama, maždaug dvidešimt 
pėdų nuo karsto. Įbedusi žvilgs 
nį į narsus anoje lauko pusėj’’, 
jinai kartkartėmis žvdgtetėda 
vo į kūną, kuris greitai turėjo 
būti nuleistas duobėn. Rausvas> 
ašarotas Zinaidos veidas, susi 
valdęs ir valingas, tarytum s;-, 
kyte sakė savo vyrui, „Tu ma 
nęs neapgausi savo histrioiU’ 
mu ir dabar, kai su Tavim atsi 
sveikina kita moteris”.

KULTURWWKKOJVIKA Atsiminimai apie Čiurlionį
PENKI

JAUNI SKULPTORIAI
Dailės institute dailininkų 

diplomus apgynė penki skulp 
toriai: A. Ambražiūnas, V. V’l 
džiūnas, J. Kalinauskas, D. Lu 
koševičius ir A. Kupčikas. L. 
ir M. pažymi, kad tai esą lab n 
gabūs skulptoriai. Piimieji du 
J. Mikėno, kiti trys K. Bagdo 
no mokiniai.

* Žemaičių meno ansamblis 
koncertavo Dzūkijoje. Dzūkai 
buvę susižavėję žemaičiu dai 
nomis.

Pagaliau kartą uždengė '<• 
lėtai nuleido į duabę. Till n‘ 
sitiko keistas dalykas, kuri i <it 
rodo, niekas nepastebėjo. K • 
liolika dienų spirginusi birželio 
saulė staiga buvo uždengta dc 
besies.

Kaip perkūnas dundėjo ant 
karsto beriama žeme.

Pasibaigus trumpom, bet ne 
įprastai emocingom ceremoni 
jom, minia greitai skirstėsi: vie 
ni atviru lauku grįžo .,dačon“. 
kiti ėjo automobilių link, o dar 
kiti — medžiais apaugusiu k.rl 
neliu į geležinkelio stotį. Tėti- 
stoviniavo tik koks penkiasdc 
šiml jaunų vyrų. Vienas iš ji 
garsiai paskelbė: „Virš poet > 
kapo skambės jo eilėraščiai”. 
Ir tada jie pradėjo skaityti vie 
nas po kito, labjausiai mėgsta 
mus Pasternako eilėraščius. Po 
jų buvo skaitomos kitos eilėj— 
jPasternako draugo Vladimir 
Majakovskio. Pabaigę šias, jie 
griebėsi savųjų, specialiai tai 
progai sukurtų.

Tai vieno, tai kilo vyrisk.o 
baisas pasigirsdavo ir nublda 
vo, kai aš pasukau laukais f ge 
ležinkelio stotį. Jie tebesk'utr 
Buvo jau beveik astuonios. Sau 
lėleidžio nudažytas dangus ra i 
donavo. Atpažinau prieš mane 
einančią jauniausio Pasternako 
sūnaus Leonido vienišą figūrą. 
Jo veidas man atrodė pilna-, 
prieštaraujančių emocijų: pT 
nas revoliucijos, pilnas gesino 
savo gyvenimu priartėti pi.e 
jam likusios, jo paveldėtos tė 
vo legendos; pilnas nepasiten 
kinimo to skandalo palikimu ir 
iš jo kylančiu pavojumi* paga 
liau — kupinas didžiulio, gal li
ne visai neabejotino, skausmo 
Du Leonido diaugai, turbū'. ko 
legos iš Maskvos universiteto, 
keleto žingsnių nuotolyje s< kė 
jį iš paskos. Atrodė, kad jie ne 
noiėjo įsiveržti jo skausmai!, 
bet tuo pačiu ir nepalikti visiš 
kai vieno.

Man priėjus tako galą, mažo 
je Transfiguracijos cerkvėje va 
karinės pamaldos buvo įpuse 
jusios. Skarelėmis apsigaubi: 
sios moterys žegnodavosi įeioa 
mos ar išeidamos iš bažnyčios

Melancholiškai giedojo cho 
ras. Bas daugiau.

STUDENTAI RENKA 
TAUTOSAKĄ

/Pedagoginio insljituto, Vi! 
niuje, studentai tautosakininkai 
rinko tautosaką rytinėje Lietu 
vos dalyje — Adutiškyje, T’’e 
rėčiuje, Melagėnuose, Rimšėj, 
Dūkšte, Vidžiuose, Apse ir jų 
apylinkėse. Dalis tų vietovių 
yra atiduota Gudijai, besidais 
nant Lietuvą „broliškai“.

VERTIMAI LIETUVOJE
V. Mykolaitis - Putinas yra 

išvertęs Adomo Mickevičiaus 
„Krymo sonetus“, Justinas Ma 
rcinkevičius dabar išverto „L'fei 
lės sonetus“.

Justinas Marcinkevičius, Lt. 
to, išvertė S- Jesinino „Baltoji 
obelų pūga“.

Gudų poeto M. Tanko eile 
raščius išvertė visa eile poetų, 
ir jie išleisti „Žaibo pėdsakas“ 
pavadintu leidiniu.

J. ŠVEDAS SU 
ANSAMBLIU

važinėja per sovietiją. Jis j e.i 
buvęs Smolenske, Lužnikuosc 
Toliau koncertuosiąs Jerosi.iv 
ly, Pcrejeslavly, Vologdojv 
Kostromoje, Gorky, Vladimire 
ir kt. Užkarpatėje koncerlav” 
Šiaulių kultūros namų ansamb 
lis, o Vengrijoje koncertuojąs 
Vilniaus universiteto studentų 
saviveiklos kolektyvas.
• Dail. A. Rūkštelė pakvies 
tas suruošti savo kūrinių pai 
dą Baltimorėje. Paroda įvyks 
lapkričio mėnesį.
• Tarptautinėje grafikos paro 
doje Liublianoje ( Jugoslavų 
je) dalyvauja keli lietuviai gra 
fikai — Jurkūnas, Demkute u 
kt.
® Dail. Br. Jameikienė, gyve 
nanti Havajuose, dėstanti mc 
na universitete, dažnai skaito 
apie Lietuvą paskaitas.
® Muz. J. Kaseliūnas, persike 
lęs iš Brazilijos į Kolumbija, 
kur rado darbui dėkingesnę dn 
va. Apsigyveno Medelyje su 
žmona rašytoja Karole Paž.’ 
raitė. Muz. J. Kaseliūnrs dir 
ba konservatorijoj ir orkestre. 
Be to talkininkauja italu ope 
rai, kuri gastroliuoja po kt stą.
• Miškininkas J. Genys, metus 
laiko buvęs instruktoriumi Ma 
dison universitete, persikėlė į 
Annapolį, Md., kur Maryland 
universitetas jam pasiūlė vade 
vauti Medžių Genetikos insti 
tutui ir jį praplėsti.
® Prof. dr. V. Mankeliūnas pa 
rašė veikalą „Sicologia de la 
religiosidad“, kuris šiemet .š 
leistas Madride, Ispanijoje. Dr 
Mankeliūnas profesoriauja va! 
stybiniame universitete Bogotc 
j c, Kolumbijoje.
9 įPr. Gaidamavičiaus kn> ga 
„Didysis nerimas“, antrinę ant 
raštę turi „Žvilgsnis jieškau 
čion žmogaus širdin“.

ANDRZEJ MARKEWICZ
2.

Kostukui pasveikus, kunigai 
kštis seneliui pareiškė, kad va 
kas esąs toks gabus, jog visiš 
kai nesą prasmės jam būti Piun 
geje, ir savo lėšomis jį išsiurbė 
į Varšuvos konservatoriją. Va- 
šuvos konservatoriją Čiurlionis 
baigė kartu su žymiu lenkų 
kompozitorium Liudomiru R’J 
žyckiu ir drauge su juo -švaž'a 
vo į Leipcigą toliau studijuoti 
muzkią. Ružyckis vyko kaiji 
konservatorijos stipendininkas, 
o Čiurlionis — Oginskio lėšo 
mis; pastarasis buvo sužavėtas 
jo garbei sukurtų Kosuko po 
lonezu ir paskyrė jam stipendi 
ją-

Mokytis skambini fortepio 
nu mano tėvas pradėjo anks:'.. 
panašiai kaip ir Kostukas, su 
kunuo jau buvo pažįstamas, 
kasmet per atostogas susitilinė 
davo Druskininkuose, Kart ' 
zaizdavo, keturiomis rariKonus 
skambindavo fortepionu ii baž 
nyčioje grodavo vargonais. Se 
nelis, per dienas nebūdamas uj 
mie, maža laiko teskyrė vai 
kams. Po vakarienės jis mėgda 
vo užsidaryti svetainėje ir groti 
megiamąį Šopeną, improvizuo 
ti. Tų prie fortepiono praiei 
džiamų jo poilsio valandėlių bu 
vo nevalia trukdyti, vaikams bu 
vo draudžiama net įeiti į sveiai 
nę. Tačiau prieš seneliui peie 
nant iš valgomojo į svetaine, tė 
vas pasislėpdavo už. kurio noi-> 
baldo ir nejudėdamas klausyd? 
vosi skambinimo. Vieną vaka
rą vis dėlto jį užtiko tūnantį už 
fortepiono. Tačiau jo neištik- 
laukta bausmė, o priešingai - - 
sekančią dieną jam buvo pasam 
dyta muzikos mokytoja.

„Mokyti mane muzikos, - • 
prisimena tėvas, — pradėjo m 
žinierienė Aleksandra Lisovs 
ka. Baigiau muzikos mokytis 
pas profesorių Pavelą Ron. iš 
ką, veiklų, puikų mpkytoją. 
Prof. Romaška uždraudė man 
groti šokiams, sakydamas, ka i 
tokia muzika tik varginanti rae 
ką. Tuo tarpu motina, pasinau 
dodama, tėvo išvykimu į Vii 
mų, vieną dieną suruošė mano 
seserei Valiunei arbatėlę su š>> 
kiais. Turėjau skambinti pakm 
tomis su teta Marynia Ablar.no 
vičova bei Kostuku. Sekanč ą 
dieną per pamoką, kai grojau 
gamą a-mol, profesorius, aky 
liai įsižiūrėjęs į mano rankas, 
pareiškė: „Grojai šokiams!“ Iš 

I Ie Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik- &
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, $

$ Eina penkti metai. ' a
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S S
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA. t

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams. %

sigmti buvo neįmanoma, nes jis 
iš karto pamatė, kad rankos 
dreba. Profesorius griežtai į 
spėjo, kad parašysiąs tėvui ir 
daugiau nebemokysiąs. Nuo ta 
da aš pasidariau klusnus ir nula 
riau daugiau niekada nebe 
skambinti šokiams“.

Tuo metu, kai tėvas Vaišu 
voje lankė gimnaziją, Kostukas 
jau mokėsi Varšuvos konservą 
torijoje, ir Druskininkuose už 
simezgusi bičiulystė sustiprėjo 
dar labjau.

Bet grįžkime į Druskininkus, 
prie atostogaujančių berniukų, 
prie dviejų bičiulių — Koscuko 
ir mano tėvo — nuotykių ir ž<i 
dimų.

„Druskininkai — miela, žav> 
vietovė, tikras perlas, — ptid 
mena tėvas, — kiek malonių ir 
brangių prisiminimų išliKo iš 
mano vaikystės ir jaunystės! 
Mylėjau tą ketvertu pakinkytą 
diližaną, kuris mus veždavo sep 
tyniolika varstų smėlynais ir 
miškais iš (Pariedės stoties i D’U 
skiniukus, pažinojau ir mėgau 
tą kelią, kurį su Kostuku pėsti 
įveikdavom per keturias valau 
das. Įvažiuodami į Druskini? 
kus, pirmiausia pamatydavom 
ežerėlį su kapinėmis šalimis, 
paskui bažnytėlę aikštėje, n as 
sveikindavo vietos gyventojai, 
kuriuos sutikdavome pakeliui J 
čia pat būdavo ir vietos valgo 
nininkas Čiurlionis su žmona. 
Kostukas užkopdavo pas mane 
ant ožio, mudu apsikabindavo 
me ir kalbėdavome, nutraukda 
mi viens kitą, o prie namų, p--, 
lei vartus, mūsų laukdavo Bau 
žys, ištikimas' mūsų namų gio 
bejas ir sargas.

Kartu su broliu Marijonu i* 
Kostuku tarnaudavome mi 
šioms, kurias laikė senyvas i.u 
nigas Majevskis. Kasdien L”, t r 
vau pas Kostuką arba jis pas 
mane. Bet geriausiai jaučiausi 
pas jį, jų namuose prie ežeru 
Su Kostuku taip pat eidavau į 
bažnyčią, kur jis pavaduodavo 
tėvą prie vargonų arba giedu 
davo „valandas” ir mišparus. 
Puikūs būdavo ponios Čiurlio 
nienės kepti bulviniai blynai, 
kuriuos labai mėgdavau ir su 
apetitu glemždavau. GaudyJa 
vome žuvis nuo kranto ir iš v<l 
ties, maudydavomės ir šėliuda 
vome. Be Kostuko ir brolio 
Marijono, mūsų draugijai tuo

Nukelta į 5-tą psl.

šiai nusikalto. Apskundei jį nevyriškai, negarbingai, iš pasalų. 
Jis užsimušė per tave. Ir kiekvieną kartą, tave matydama, aš 
prisiminsiu mirusį Adomėną“.

Barvainis nesijautė kaltas. Jo nekamavo sąžinė Net jei 
jis būtų tikras, kad Adomėnas žuvo kaip tik dėl to rašto, jo są 
žinė taip pat būtų buvusi rami. Bet tai, kad rašė jisai ne vie 
nas, kad veikė pakurstytas iš šalies, teikė kitoniško atspalvio v» 
sai istorijai. Ir Barvainis net nežiūrėjo į Kasperiūną, tik pro jo 
galvą žvilgčiojo į priešais dunksančio namo langus. Kartais 
šmėstelėdavo vyro ar moters siluetas. O štai ir vaikiška gaivu 
tė. Šeima!

— Kas gi pas mane jus atvijo? — Barvainis paklausė nei 
perdaug šiurkščiai, nei perdaug mandagiai. — Dar pora minu 
čių — ir jūs nebūtumėt manęs radę.

— Punktualumas matuojamas kaip tik paskutinėmis nu 
nutėmis. O šiaip jau — mane atvijo liga. Gripas. Bronchitas 
Vėžys. Nežinau kas.

— Pacientus aš priiminėju žymiai anksčiau, — jau visai 
nemandagiai burbtelėjo gydytojas. — Kas gi jums yra?

— Sergu. Kosčiu, galvą skauda, kaulus laužo, šiurpulys 
krečia. Temperatūra 38,2. Matote, kokia žema?

— Kodėl gi tamsta ne lovoj ?
— Darbas. Žinote juk: kas nedirba, tas nevalgo. Kasdie 

ninė duona, daktare. Triūsiame, darbuojamės.
— Sesele! — šūktelėjo Barvainis. — Duokit termometrą. 

Išmatuokite pacientui temperatūrą!
Į kabinetą iš koridoriaus įbėgo sesuo. Ji buvo jau su ap 

siaustu ir madinga, panašia kiek į podynę skrybėlaite.
— Daktare, mano darbas juk pasibaigė! Ir turiu bilelus į 

kiną.
— Gal nepavėluosit?
— Žinoma, daktare, pavėluosiu. Be to, manęs laukia. Aš 

jau bėgu.
Barvainis mostelėjo ranka ir pats ėmė jieškoti terniomel 

ro. Sesuo jau striksėjo laiptais žemyn.

— Nesivarginkite daktare, — pasakė Kostas, — aš tem 
peratūrą jau matavau. 38,5. Plaučius tiesiog raižo. — Ii jis. 
keletą kartų audringai nusikosėjo.

— Jūs juk sakėt pirma, kad 38,2?
— Jums pasigirdo. 38,5. Jūs atleisit mane rytdienai nuo 

darbo ?
— Pažiūrėsim. Jei sergat, žinoma, kad atleisiu. Kodėl 

rytdienai? Prie gripo reikia pagulėti. Išrašysiu nedarbingumo 
lapelį trims dienoms.

— Ačiū, daktare. — Kostas atsistojo. — Kasperiūn ts. 
Kostas, sūnus Vacio.

— O jūs nesikelkit. Pirmiausia išmatuosim temperatūrą. 
Paskui paklausysim, kas ten jūsų plaučiuose.

Nejaugi jūs manim netikit?
— Kodėl aš privalau jumis tikėt? O gal dabar jūsų tem 

peratūra dar pakilo? — Barvainis paėmė Kostą už alku, ės ir 
vėl pasodino ant kėdės. — Tik žiūrėkit, kad termometras neiš 
slystu. O kitą kartą malonėkite anksčiau. Gydytojas taip pat 
žmogus.

— O mes, mirtingieji, manome, kad pusdievis. O gydyto 
jos — tai ir tikros deivės.

— Barvainis susiraukė. Nepatiko jam Kasperiūno tonas.
— Temperatūra — normaliausia, puiki. 36,8.
— Negali būti! Jūsų termometras blogas.
— Puikiausias. Pagaliau aš ir be termometro jutau, like 

kit, kad gydytojo ranka irgi šioks toks termometras. Ką gi, 
džiaugiuos, kad greit pasveikot. Nusiimkit marškinius.

Kostas labai nenoriai pakluso. Barvainis atidžiai jį ištyrė.
— Norėčiau ir aš turėti tokius plaučius, — pareiškė Bar 

vainis. — Kaip naujos dumplės. Širdis — jums tik bėg ot ma 
ratoną. Kaipgi jūs, toks uliotojas, ir sveikatos dar nepragėret’

— Koks gi aš uliotojas? — Kostas vėl audringai nurikosė 
jo. — Ramiausia darbo pelė. Girdit, kaip kosčiu?

— Girdžiu ir nesuprantu. Parodykit gerklę. Iškišku hež.i 
vį. Tik nesakykit „aaa”, nes nuo to savaime jums gerklė pa 

raus. Ir gerklė tvarkoj. Gal būt, nežymus paraudimas.
— Paraudimas yra?
— Nežymus. Galit dirbti. Prieš miegą galit išgert noisul 

fazolo, na, dvi, tris tabletes. Pamirkykit kojas karštam vande 
ny. Arbatos porą stiklinių su avietėmis.

— O kas man duos aviečių?
— Tai be jų. Galit pagaliau ir arbatos negert, ir Vfistų 

neimt. Sveikas jūs, draugas Kasperiūnai.
— Biuletenio neišduosit?
— Jums? Žinoma, kad ne.
— O ką jums pakenktų, jei išduotumėt?
Barvainis nuoširdžiai nustebo:
— Pakenktų? Betgi nedarbingumo lapelius mes išduoda 

me ligoniams.
— Sakėt juk; paraudimas. Pagaliau nesvarbu, bet pa 

slaugą, kuri jums nekainoja nė kapeikos, galėtumėr padaiyt.
— Ne, nepadarysiu.
Kasperiūnas užsivilko švarką ir piktai dėbtelėjo į Barvai 

nį akimis:
— Gyvenime, daktare, visada ranka ranką plauna. Jusi 

man, aš jums. Gal dar apsigalvosit?
— Kas čia — šantažas? — Barvainis paraudo; jis girdėjo 

tvaksint kraują savo ausyse. — Mes su jumis iš viso daugiau 
nebepažįstami.

— Pasigailėsit.
— Lauk, piemenie! — šūktelėjo Barvainis ir norėjo .nuiii 

telėti Kasperiūną pro duris, tačiau paskutinę akimirką susival 
dė ir atsisuko į langą.

Kostas išėjo, trinktelėdamas durimis, net sužvangėjo lan 
go stiklai. Iš koridoriaus atbėgo kaimyninio kabineto sesuo.

— Kas atsitiko, daktare?
— Čia vienas simulentas triukšmavo. Reikalavo nedarbin 

gurno lapelio.
— Na, jie kasdien taip. O aš maniau, kad kas nors blogo.

— Ir sesuo vėl išnyko už durų. Bus daugiau.

Ablar.no
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r sportas
VEDA KAZYS BARONAS
ŽAIDYNĖS AR NAMAI Iš SMĖLIO?

Praktiški patarimai
ŠIS BEI TAS APIE DRAUDIMĄ

Visa Š. Amerikos vasaros . ' 
to žaidynių istorija prasidėj • 
pereitais metais, kada FASK' 
as sutiko su Bostono prašymu, 
daryti šią sporto šventę JAV 
Rytų Sporto Apygardos nues 
te. Deja, labai trumpai pr; s 
žaidynes, apygardos vad. V 
Bruzgelevičius pranešė, kad jis 
negalįs siti žaidynių vykdyti 
FASK’as kreipėsi j ka> kuriuos 
sporto klubus, prašydamas ivy 
kdyti šias žaidynes. Nesuku 
kus sutikimo, mūsų augščiausio 
ji sporto vadovybė buvo pr- 
versta faktiškai pati žaidyucs 
vykdyti, tik maža New Yoikc 
klubo priedanga. Bet štai u vėl 
— kaip perkūnas iš giedro dan 
gaus — ateina aplinkraštis nr. 
32, kuriame pranešama, kad 
Clevelandas sutinka piiimli į su 
vo miestą Š. Amerikos sportiniu 
kus! Ir kas gaunasi? Aišku, 
FASK’as su tuo sutinka, pakeis 
damas datą j rugpjūčio 26—• 
27 d. d.

1 oks FASKo nenuoseklus 
darbas, primena vaikų žaidimą 
paplūdime, statant ir griau 
nant namus, pilis ir tvirtoves iš 
smėlio.

Jeigu Bostonas atsisakė 
tvarkoj, paliekame piie New 
Yorko ir ten žaidynes vykd 
me. Juk gali dar taip atsitiki., 
kad Clevelandas (tikrumoje 
vienas asmuo, kurio mašmoj 
būdavo visi FASK’o dokumen 
tai, visi susirašinėjimai, dažna' 
durims atidarius iš jo, ' ienų " c 
jo papūtimu, dingdavo gausy 
bės popierių lapų!) sugalvos at 
sisakyti. Ką tuomet FASK'ui 
daryti? Paprastai pasakius 
palikti ant ledo ir tiek.

Antra pusė. Sportininkai, 
žinodami žaidynių vietą, p;> 
prastai iš anksto pasirūpina 
nakvyne, rasdami savo gimines 
ir pažįstamus. Šiandiną, pakei 
tus net dvi vietoves, pasikeičia 
daug planų, susirašinėjimų ir i: 
Ir per trumpas laikas, daryti 
apygardose pirmenybes, 
pati data — rugpjūčio 26—27 
dd. yra labai puiki Kanados b.e 
tuviams, kadangi nesutampa su 
Kanados Lietuvių Diena.

Rašau apie žaidynes Clev. 
landė, tačiau bijau, kad sekau 
čiame FASK’o pranešime ne
gaučiau aplinkraščio apie jų nu 
kėlimą gal šį kartą j Los Ange 
les... K. K.

IŠ HAMILTONO
— Lietuvių Dienos proga

1940 m.
100 m vyrų — 11 sek. 
200 m vyrų — 22,3 sek. 
4X100 m estafetė — 43,3 sef.. 
Į tolį 7,02 m.

IŠ VISUR
— JAV vyrai nepralamėjo 

Europoje nė vienų rungtynių, 
įveikdami savo gastrolėse SS-

rengiamose žaidynėse Kovas 
greičiausiai dalyvaus su jaunių 
krepšino ir vyrų stalo teniso ko 
manda.

— Š. Amerikos lietuvių mer 
gaičių stalo teniso meiste.ė k > 
vietė D. Kudabaitė pakviesta 
dalyvauti Toronte Tautinės Ka 
nados parodos proga rengiamo 
se stalo teniso žaidynėse.

IŠ LIETUVOS
— Kauno Bangos futbolo 

komandos jauniai pasiekė visos 
Sov. Sąjungos baigmę, nugalė 
darni Oršoje Dinamo iš Mark 
vos 4:1. Tuo tarpu Vilniaus 
Spartako futbolininkai vėl p.-a 
laimėjo eilines augštosios lygos 
vyrų pirmenybių rungtynes 
Charkovui 0:1.

— Čekijos ir Lenkijos kr;p 
šinnikės viešėjo mūsų Tėvynė 
je. Rungtynių pasekmės: KPI 
— Bratislava 71 :58, KPI — 
'Poznanė 64:54, Vilniaus Spar 
takas — Poznanė 30:24, Spar 
takas — Bratislava 45:57, Pa 
langa—Bratislava 32:31. Kaip 
matėme, svečiai laimėjo tik V'L- 
nas rungtynes, prieš Vilniaus 
Spartaką.

— Vilniaus Spartako vyrų 
komandą, netikėtai iškritusi iš 
augštosios SS krepšinio lygos, 
parodė puiką formą prieš ce 
kus, nugalėdami juos 80:66.

— Lietuvos rekordas šuoly 
je į tolį — 7.75 m. atsiektas te 
seniai vilniečio A. Vaupšo, pa 
saulo ivalstybių tarpe yra try 
liktoje vietoje. Blogesnius re 
kordus už. lietuvį turi anglai 
švedai, jugoslavai, bulgarai, ki 
nai, indai ir t. t.

— Ir vėl vilniškis Sportą., 
Nr. 91 rugpjūčio 1 d. papylė 
pamazgų ant N. Lietuvos spoi 
to, primindamas, kad prieš ke 
turiasdeširnt metų (t. y. 1921 
m. lieuos 30—31 d.) buvo p.i 
mosios lengvosios atletikos lU-r 
gtynės, tačiau pirmoji kregžde 
ncišpranašavusi pavasario ,,!.u 
ržuazinei“ Lietuvai. Jos ien„ 
voji atletika stovėjo labai *.c 
mame lygyje.

Daug nekalbėsime tuo rcika 
lu, paduodami lentelę mūsų 
skaitytojams ir ,.pažangą k> 
kią padarė Lietuvos sportiniu 
kai Sov. Sąjungos okupacijoj, 
kaitų imdami dėmesin tai, kad 
gyvenimas nestovi vietoje ir jir 
eina pirmyn, net koncentraci 
jos stovyklose. Štai keletas pa 
sėkmių:

Patartina imti pilną gaisro 
draudimą, ne vien tik pasKol js 
sumai padengti, bet visą 100% 
atmetus žemės vertę. Kaine j a 
neperdaugiausiai, payginus su 
kitomis kasdieninėmis vertybė 
mis, o nauda, kartais, būna ’a 
bai didelė. Patartina draudimą 
imti su priedais: vėjo, van 
dens, dūmų, užkrintančių daik 
tų nuostoliams padengti.

Patartina tuiėti didesnes no; 
mas mašinų - automobilių dra. 
dime, ypač jūsų atsakomingi 
mui užtikrinti. Patartina turėti 
bent iki $100,000.00. Už ma 
žesnius draudimus kainos at 
žvilgiu skirtumas yra tik keli do 
leriai.

Draudimo kainos, ypač už 
gaisrą, vagystę, nelaimingus 
sitikimus yra daugeliu atvejų la 
bai vienodos. Skirtumas gali bū 
ti tik keli centai už $100.00. 
Yra tik eilė įvairių būdų kaip 
draudimą įsigyti, ir kokioje for

moję. Čia jau mūsų agento p : 
reiga priderinti, kaip tinkamiau 
būtų, neperžengiant gan griež 
tų draudimo taisyklių. Pagrin 
dimai kainos skirtumai pareina 
nuo vietovės — rajono, ur pa 
skiro miesto, miestelio, nuo vie 
tovėje, turimos priešgaisrines 
apsaugos. Yra kainos skirti- 
mai nuo namo statybos: medi 
nis, mūrinis, tik apmūrytas, ar 
šildymas centralinis ar ne ,r 
kam namas naudojamas: gyve 
nimui ir prekybai.

Visos kompanijos yra pa j'- 
gios atlyginti už nuostolius, nes 
turi valdžioje padėtus užstatus. 
Skirtumas gali būti tik patarna 
vime.

Agentas yra tas geriausias, 
kuris jus ir jūsų reikalus gerai 
pažįsta. Jis mokės jums paring 
ti patį tinkamiausią pasiūlymą. 
Kad tik gautų draudimą ir nor? 
kiek pigiau — nėra patartinas 
dalykas. Jūsų agentas padės 
jums nelaimei ištikus.

Gera naujiena!
Kaufman’s Woollens &Textlles

Wholesale and Retail
:į: 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

1 SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 

ii; garantuotai skubiausiai ir
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
Importuojame iš Anglijos 

didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
■ji vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms, 
į! Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
J: Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.
iji Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių 

ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi i e. 

Priimame užsakymus 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

1961 m. Skiltum.
10,5 sek. 0,5 sek.
22 sek. 0.3 sek.
42 sek. 1,3 sek.
7,75 m. 0,73 m-

nas lietuvių kilmės sportiniu 
kas, kūjo metikas — Bačkus.

— Hamiltono futbom ko 
manda artimiausias rungtynes 
savo aikštėje žaidžia rugpjūči > 
17 d. prieš Toronto City' kl ibų 
Beje, žinomas pastarosios ko 
mandos žaidėjas St. Mathews 
grįžo atgal į Angliją, uždirbę0 
nuo gegužės mėn. Kanadoje be 
veik 10 tūkst. dol.

— G. Fulmer laimėjo bokso 
rungtynes prieš kubietį Rodn 
guez, tačiau jo dešinė alkūnė 
}dėta į gipsą, nes peršvietimas 
parodė kaulo lūžį.

— Kubos lengvosios atleti 
kos rinktinės treneris atsisakė 
grįžti iš v. Vokietijos į savo 
tėvynę. Jo tėvas, karininkas, 
jau dveji metai Kaip yra uždą 
rytas kalėjime.

— Montrealyje, Tpronte n 
Hamiltone viešėjusios ameriko 
niškojo futbolo komandos, ->u 
silaukė didelio susidomėjimo. 
Tačiau spaudoje pasirodė prie 
šingi balsai dėl jų augšto atly 
ginimo ir išvežimo pinigu į ) 
A. V.

— Vokietijos futbolo rinkti 
nės nariai Rahn ir Szymaniak 
sulaikyti už vairavimą nebla- 
viame stovyje Abiems žaidė 
jams tas jau atsitiko ne pirmą 
kaitą, tad numatomos bausmes 
ne tik policinės, net taip pat 11 
sportinės, greičiausiai išbrau 
kiant iš rinktinės nariu tarpo.

K. B.

V. Beauty Parlor 
(moterų kirpykla) 
452 Decarie Blvd.

St. Laurent. Tel. RI 7-2574
Sav. Violeta Juras.

Kada naudojatės 80% <, > 
Insurance Clause ir gaunate 20 
% nuolaidą, turite būti tikit, 
kad turėtumėte bent 80% na 
mo vertės apdraustą. Kitaip pa 
tys dalimi atsakysite. Negalima 
įrašyti centralinis šildymas i-i 
tik I-mas augštas šildomas ir 
kada yra 3 atskiri vandens su 
radiatoriais šildymai. Mašinų 
draudime pasitikrinti ne lik 
koks draudimas dabai, bet ir 
koks mokestis bus per pilnius 3 
metus naujam mašinos savinin 
kui ir vairuotojui. Vienos korn 
panijos praktikuoja pirmais inc 
tais imti žymiai daugiau, kitos 
tai paskirsto ir palygina per vi 
sus 3 metus.

Agento pareiga yra pasiūlyti 
pilną draudimą.

Šiuo metu vyrauja draudime 
savarankus agentas. Jis cirau 
džia, ima pinigus, atsiskaito su 
kompanija. Draudimą jis yra 
pasinnkęs kaip savo pro'e.siją. 
Jis yra savarankus bizniems — 
jam yra svaibu išlaikyti vardas, 
tuo pačiu turėti pajamas, nes 
jis dirba už komisiją. Yra Kom 
panijų, kurios dirba be agentų 
Čia jūs galite net pigiau diaudi 
mą gauti. Bet jus sutiks eilims 
apmokamas tarnautojas, uz ke 
lių mėnesių jis gal būt bus pe.- 
keltas kitur, o kai bus nelaimė 
— jau bus visai kitas tarnauto 
jas. Asmeniško patarnavim* 
čia nebus.

Jūs tik tada pažinsite jūsų 
draudimo kompaniją ir jūsų 
agentą, kada turėsite nelaimę :r 
patieksite pareikalavimą.

P. Adamonis
Nekilnojamo turto pardavimo 

ir draudimo agentas.

ATSIMINIMAI AlPIE č ..
Atkelta iš 4-to pusi.

metu priklausė Zigimuntas Kci 
snovskis, Piotras O'Brien de Lu 
si, Krynskis, Podvorskis ir Tiš 
kevičius. Sesuo Vairinė žaizda 
vo su Kostuko sesutėmis darže 
lyje. (Prisižaidę, nuvargę, grįž 
davome namo, kur mūsų jau 
laukdavo skanėstais apkiautęs 
stalas. Senis Čiurlionis turėjo 
daug vaikų; Kostukas buvo '--y 
riausias. Todėl Čiurlionienė nuo 
lat rūpindavosi drabužiais :r 
maistu. Šeimininkavo ji taup ui, 
nors buvo vaišinga. Ji puikiai 
palaikydavo griežtą drausmę, 
todėl namie viešpatavo ramy 
bė .Pavakarių susegdavome ap 
link didžiulį stalą. Neužmiršt'! 
mas vaizdas! Išalkusių vaikų 
govėda, į lėkštes lekia didžiuliai 
blynai, metami dideliu, lėkštu 
ant ilgo mednio koto samčiu.

Mums labai patikdavo mau 
dytis Nemune, plaukyti, karšto 
mis dienomis bėgioti prie Rat 
nyčėlės į kaskadas. Iš ryto ir 
pavakariais Šaltinių paike gi o 
davo orkestras, diriguojamas 
garsiojo Ebano, kurio valsą ,,Ti 
aumerei“ iki šiol su malonumu 
skambinu. Jis visiems labai pa 
tinka, nes gyvai primena Drus 
kininkus; prisimenu — leidžiasi 
saulė, baigiasi diena, ir ilges.n 
ga melodija plaukia kartu su 
gražuolio Nemuno bangomi-’, 
kurios matyti iš šaltinių pa. 
ko. . . .

Kadangi tėvas buvo kurorto 
gydytojas, mums durys buvo vi 
sur atviros. Trečiadieniais kuroi 
to salėje vykdavo baliai vai 
kams, o sekmadieniais suaugu 
siems. Studijuodamas vadovau 
davau šokiams, nes buvau g: 
ras šokėjas. Vakarais skanibin
davome su Kostuku pas jį

pas mus. Kostukas mėgo mano 
skambinimą ir sakydavo kad 
jo preliudijas geriausiai atlie 
kąs aš. Be preliudijų, aš skani 
bindavau Kostuko valsą, kinį 
praminiau „Lokio niurnėjimu”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ignas Končius. ŽEMAIČIŲ 

ŠNEKOS. I dalis. Nidoj kny 
gų kkibo leidinys Nr. 33, 1-2, 
Ladbroke Gardens, London, 
W. 11. Anglija. 1961 metei. 
Kaina: nariams minkštais virše 
liais 1 dol., kietais 1,50. 286 
puslapiai.

Prof. Ig. Končius yra dide 
lis liaudies, jos gyvenimo ir k'l 
rybos žinovas. Jis ir geras pa 
sakotojas. Tat jis labai vaiz 
džiai aprašo žemaičių gyveiv 
mą, jų papročius, jų nuotaikas 
jų dvasines savybes, jų b <Ją 
ir jų santykius — tarpusavio it 
su pašaliečiais. Knyga lengvai 
skaitoma, įdomi, ir patraukli. 
Retai tokios knygos pasirodo 
Kas nori pažinti žemaicų bū 
dą, turi gerą žinių šaltinį Ig 
Končiaus knygoje „Žemaičio 
šnekos

Juozas Girnius. TAUTA IR 
TAUTINĖ IŠTIKIMYBE. 
Aplankas ir viršelis dail. Sigito 
Ramanausko; 320 psl. Išleicio 
Į laisvę fondas lietuviškai ku4 
tūlai ugdyti. Leidinys Nr. 2, 
1961 m. Stambiosios turimi 
dalys; Dr. V. Vardžio įžanga: 
A. Tauta; B. Tautinė ištikimy 
bė svetur; C. Tautinės ištiki 
mybės pagrindai; D. Rezisten 
cinis tikėjimas kaip tautinės iš 
tikimymės siela. Knygą reikia 
skaityti įsigilinant į minčių pa 
šaulį. Leidinys kultūringas ir 
gražus.

• Liaudies .meno parodon Ma 
skvoje išsiųsta eilė ir Lietuvos

ar liaudies menininkų.

gą, Angliją, Lenkiją ir V. V., 
kietiją. Tuo tarpu moterys — 
gastroles baigė be pergalių. 
Amerikiečių rinktinėje buvo v.o

Dr. Roman Pniewski

i A/L7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
į 117—6th Avenue, LACH1NE.

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušer./os ir vene-inių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

M

BELLAZZI - LAMY, INC
1 DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale. j
| įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, J 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieria.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

A. NORKELIŪNAS į

I
 Commissioner of the Superior Court of Montreal t £ 

MONTREAL ENTERPRISEJ REG’D.
I

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. S.. Zotique) x
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. $

S I U NTI N 1 A 1
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGsTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBES
DARBAS

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Pel CR 7 0051. MONTREAL

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbinia1.

SAV. K. K 1 A U Š A S ir J. š I A U Č I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviam 3 nuolaida.
Adr»«as: 547 1 afieur Str., Ville LaSalle,

4
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Filmų menas THE VIRGIN SPRING
Švedų gamybos nepaprasto

TALKINKIME LIETU VISKAM FILMUI!
Lietuviško filmo kūryba reikalinga organizacijų, visuomenės 

paramos
GUSTAITIS 
įtaka žmonijai didelė 
mas remti lietuviškų filmų ga 
mybą!

Filminė medžiaga, jos išaiški 
nimas, kopijos, gamybinės prie 
monės yra labai brangios.

Ruošiami nauji lietuviški 
filmai

Dirbama prie kelių naujų 
lietuviškų filmų.

Yra suplanuota ir tuoj būtų 
pradėta gaminti, tinkantys įvai 
riose valstybėse esančiam lietu 
vių jaunimui: lietuviški pradžia 
moksliai filme: lietuviškoji a’.į 
celė filme, lietuviškoji matema 
tika filme, lietuviškoji istorija 
filme, lietuviškoji geog’-ifija 
filme. Tokių filmų reikalai per 
nai buvo išdiskutuoti įvairių 
sričių kultūrininkų susirinkime 
Čikagoje, visuotinai pritarta. 
Deja, dėl pinigų stokos ,ie gu 
Ii nejudinami.

Galėtų būti parengta įvairių 
kultūrinių filmų. Turima doku 
mentinių 
Darių — Girėną, J. Sha’key 
-Žukauską, turimi ištisi rinki 
niai filmų iš Nepriklausomos 
Lietuvos, su mūsų karinome 
nės paradais, iškilminėmis Vy 
tauto Didžiojo garbei, jūros 
šventės ir kt. Ir apie Klaipė 
dos atvadavimą (bei praradi 
mą);

Būtų labai naudinga paiucš 
ti Lietuvą reprezentuojantį iii 
mą. Jis labai tiktų ginti Lietu 
vos reikalams, rodyti svetimų 
valstybių diplomatams, užsie 
niečiams rašytojams, žurnali", 
tams, televizijos stotims ir kt.

Jaunime, studijuoki filmo 
meną!

Labai prašau lietuvišką jau 
nimą (i: tėvelius) pagalvoti 
apie filmines studijas. Galimy 
bės plačios, pareikalavimai di 
deli, darbai labai įdomūs, atlj 
ginimai geri, pasiekiantieji pa 
čių augštybių. Kas nežino, kad 
užsienio filmo žmonės gyvena 

turtingai, prabangiai, oagar 
biai. Ir kiek daug naudos gali 
ma padaryti savajam kraštui!

Ačiū lietuviškai spaudai, ra 
Šančiai filminėmis temomis, no 
rs pageidautina daugiau raši 
nių lietuviško filmo reikalais.

Apgailestautina jaunų, gabių 
lietuvių atsidavimu vien užsie 
niečių filmams, bet iki šiol dar 
nė kiek netalkininkavusius lie 
tuviškam filmui, jo reikalams 
Ateikite talkon! Jūsų įnašas ga 
Ii būti labai naudingas. Lieti 
viškos minties filmais taip pat 
galite susilaukti ir kitataučių dė 
mesio, pripažinimo.

Norintieji talkinti lietuvis 
kiems filmams, galite rašyti šių 
tilučių autoriui: 1132 N. Hype 
rion Avė., Los Angeles 29, 
Calif.

mu

ALGIRDAS
Filmas sudėtingas, jo

Šiais laikais niekas neabejo 
ja filmo didele įtaka piačiosio 
ms žmonių masėms. Gerą fil 
mą paruošti sunku ir brangu. 
Filmas į save gali „primti“ išti 
są eilę meno sričių, dar ne taip 
seniai tesilaikiusių atskirai. Fil 
mas dažnai apjungia: rašytinę 
kūrybą, muzikinį pasaulį, dat 
lės, skulptūros, paišomojo m 
no apraiškas, įvairius moksli 
mus laimėjimus, režisierių supę 
bėjimus, vaidybą, kalbos , kai 
Dėjimo ypatybes, gamtos įdo 
mybes, jos stebuklus.

Filmas plačiai panaudoja de 
koratorių, aprangos, kostiumų, 
grimo, tyrinėtojų, istorikų, fe 
tografų, žurnalistų ir kitų ’vai 
riopą talką. Filmai parodo
zėjinių brangenybių. Visų am 
žiu, luomų žmonėms suteikia 
pramogų.

Dažnai filmai, kaip ambas« 
doriai, keliauja į kitas valsty 
bes, už jūrų, kalnų garsindami 
pagapiintoją. 'Beveik kiekvie 
noje valstybėje kasmet iihnų 
žiūri milionai žmonių, miliar 
dai visame pasaulyje.

Sunki lietuviško filmo būklė
Lietuviško fil.no pradžia 

1909 metai. Per tuos 50 metų 
buvo ir tebėra labai atsilikęs 
nuo kitų lietuvių tautos meni 
nių sričių, nes į lietuvišką fi’ 
mą kreiptas per mažas dėme 
sys. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvo beveik visiškai už 
mirštąs lietuviškas filmas. Ne 
buvo ruošiami filminiai specia 
listai, nebuvo skatinimų, filmas 
nebuvo dėstomas nei universi 
tetuose. Visuomenės neparu-'ši 
mas skaudžiai jaučiamas.

Tragišką lietuviškų filmų 
būklę teisingesnėn kiyptin jau 
kelinti metai stengiasi paKreip 
ti keli asmenys. Vienas jų gy 
vena New Haven, Conn., kiti 
Chicago, Illinois, vienas Los 
Angeles, Calif. Viskas eitų sk 
landžiau susirenkant į vieną ka 
mbarį. Bet vistiek lietuviška v» 
suomenė jau pradėjo gauti nau 
jų lietuviškų filmų. Jų garny 
bos stengiamasi nenutraukti.

Neretai paklausiama, ar gale 
tume padaryti daugiau ir gerus 
nių lietuviškų filmų. Taip, nors 
filmai reikalauja pašaliečiams 
sunkiai įsivaizduojamai, daug 
laiko. Menkam dalykėliui rei 
kia šimtų ar tūkstančių darbo 
kūrybos valandų. Jas reikia iš 
plėšti nuo poilsio, laisvalaikio. 
Bet pinigų, neturint atliekamo 
laiko, nesudaroma.

Šiuo kreipiuosi į VLIKą, AL 
Tą, Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondą, būsimą Milio 
ninį Fondą, Susivienijimą Lie 
tuvių Amerikoje ir kitas lietu 
viškas organizacijas, prašyda

nufilmavimų: apie

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame rim/v naciu Jūsų sudarytus ir apdraus- 
papraslu ir OI O LJclnlll tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-yao 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hiu. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

stiprumo filminė drama. Šiame 
filme režisorius Inimar Berg 
man žaidžia jautriausiais žmo 
nių jausmais: meile artimui ir 
meile Dievui. Filmo veikalas, 
parašytas Ulla Isakson, iškėlė 
problemą: žmogaus vietos jieš 
kojimą didžiajame Kūrėjo pla 
ne.

Šią problemą Isaksson įspū 
dingai pristato, atkurdamas 
tryliktojo šimtmečio švedų le 
gundą apie miškų gilumoje pa 
statytą akmeninę koplytėlę, 
kas yra reta Žvedijoje, nes iie 
paprastai vartoja statybai me 
dį. To meto gyvenimas atkur 
riamas visu grubumu. Žmonės 
gyvena visokių prietarų ir bin 
gų dvasių vergystėje, kurią, lyg 
retas saulės spindulys, skaidri 
na krikščionybės idėja. Čia ir 
pastatoma dvikovon dar užsi 
likusi pagonybės tamsa su ne 
seniai atėjusia krikščionybės 
šviesa ir žiūrima, kas laimės. 
Toji kova atvaizduota šiurpiai 
dramatiškai.

Filmo veiksmas labai papras 
tas. Tėvai išleidžia savo myli 
mą dukrą nunešti žvakių i toh 
mą bažnyčią. Ją lydi jų augin 
tinė — pagonė. Jų tikroji dūk 
ra yra gėrio simbolis, o augin 
tinė — blogio. Jas išleidžiant į 
tą tolimą kelionę, pabrėžiama, 
kad nunešti ir paaukoti baz 
nyčiai žvakes tinka tik skais 
čiai, nekaltai mergaitei. Tai ne 
gali atlikti augintinė, nes ji 
esanti ne krikščionė, o taip pat 
praradusi nekaltybę. Tai sukę 
lia pavydą, neapykantą ir kerš 
to mintis augintinės širdyje 
Čia ir prasideda kova tarp gč 
rio ir blogio, tarp krikščionis 
kos meilės ir tarp pagoniškos 
neapykantos.

Gerąją dukrą vaidina Brigit 
ta /Petterson, šiam vaidmeniui 
labai tinkanti ne tik savo šv e 
šia švediška išiaiška, bei ir ga 
bumu atvaizduoti tos nekaltos 
legendarinės mergaitės lipą. Ji 
išjojo, pasipuošusi gražiausiais 
rūbais, lydima pavydu ir kerį 
tu degančios augintinės, Abie 
ms prijojus mišką, augintinė at 
sisako drauge joti toliau, ir ke 
lionę į bažnyčią tęsia tik viena 
skaisčioji mergaitė. Miške ji 
sutinka benamius piemenis ir L 
bai naiviai, jų jokiais blogais 
tikslais neįtardama, patiki jų 
žodžiais bei skundais ir iš pasi 
gailėjimo sutinka prisėsti ir pa 
sidalinti su jais savo maistu. 
Piemenys suvedžiojančiai pra 
deda girti jos grožį, kas lyg su 
kelia joje tam tikrą moterišką 
tuštumą bei pasididžiavimą, ii 
čia tuoj įvyksta žiauri ir šlykšti 
jos išniekinimo ir nužudymo 
scena. Pavydi augintinė, slapta 
atsekusi paskui, pasislėpusi k:ū 
muose stebi šią sceną, 'kurios ji 
seniai laukė ir savo nekenčia 
mai mergaitei linkėjo bei prašė 
savo pagoniškų dievų.

Ši scena yra gyvuliškai žiau 
nuttttnimtntmmtzmuttttmxxttttttn

• Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont.
Telefonas EM 2 2585
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LIETUVIŲ FONDO 
Atkelta iš 3-čio psl.

15. Tarybą sudaro 9 nariai, 
išrinkti 3 metams. Pirmosios 
Tarybos trys nariai išrenkami 
vieneriems metams, trys—d ve 
jiems metams, trys — trejiems.

16. Kiekvienas sekantis rn< t> 
nis susirinkimas išrenka 3 1 ar> 
bos narius. Jei kuris narys mir 
tų, atsisakytų ar nepajėgti; eiti 
savo pareigų, Taryba skiria ki 
tą asmenį iki jo kadencijos ga 
]o jo vietai užimti.

17. Taryba skiria Fondo Ta 
rybos nustatytam terminui.

18. Taryba kasmet sudaro tų 
metų pajamų Skirstymo Komi 
siją. Taryba skiria 3 asmenis ir 
kviečia JAV IJetuviu Bendruo 
menę paskirti dar 3 asmenis. 
Jei Lietuvių Bendruomenė ne 
paskirtų reikalingų narių, Ta 
ryba skiria visus 6 narius.

19. Skirstymo Komisija 
svarsto narių pasiūlymus bei 
gautus prašymus ir siūlo reko 
mcndacijas Tarybai.

20. Skirstymo Komisija reko 
mendacijas spendžia papasta 
balsų dauguma; jei daugumos 
nesudaro, klausimas sprendžia 
mas Fondo Tarybos.

21. Skirstymo Komisijos re 
komendacijos yia vykdomos, 
jei jos, Tarybos nuomone, ne 
pažeidžia Internal Revenue Co 
de paragrafo 501 (c) (3).

22. Taryba taip pat skiria In 
vestavimo Komisiją iš tiek as 
menų, kiek Tarybai atrodo rei 
kalinga, nenustatytam termi 
nui.

23. Taryba turi periodinius 
posėdžius ne rečiau kaip 4 kar 
tus per metus tokiu laiku ir vie 
toje, kaip bus nustatyta Tary 
bos pirmininko. Jei laikas ir 
vieta nebus nustatyti, tai ne vė 
liau kaip per 10 dienų prieš su 
sirinkimą turi būti įteikiamas vi 
siems Tarybos nariams rašyti 
nis pranešimas.

24. Jei pirmininkas nesušau 
kia posėdžio per 100 dienų nuo 
paskutinio posėdžio, bet Kuris 
Tarybos narys turi teisę tai pa 
daryti.

25. Tarybos nariai tarnauja

n. Tačiau kyla klausimas, ar be 
šio pavaizduoto žiaurumo, bū 
tų suprantamos tolimesnes see 
nos, ar būtų suprantamas tėvų 
kerštas žmogžudžiams ir jų vi 
dinio pergyvenimo dramatika, 
ar nebūtų atrodę visa tai per 
dėta. Bet atsakymas į šiuos kla 
usimus nėra visai aiškus.

Nykiame pavasario miške 
parodomas baltuojąs mergaitės 
lavonas, apglobtas skausmo 
pervertos motinos. Šalia tėvas, 
iškėlęs kerštu kruvinas, ranka < 
į dangų. Jis prisiekia savo dūk 
terš išniekintojų krauju varvan 
ciom rankom pastatyti akmeni 
nę koplyčią toje vietoje, kur iš 
po dukters lavono ištryško 
skaistus šaltinis — atleidimo ir 
išganymo simbolis. Ir susigrau 
dinusi bei savo kaltę prisipaži 
nusi augintinė nusiplauja šio 
šaltinio vandeniu veidą, lyg 
atgimdama naujam gyvenimui.

Filmas sunkus, žiaurus, slopi 
nantis.

x

M

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

Tel. EM 4 1391 EM 4 1.^3 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

Laisvoji tribūna.
IŠ KUR ATSIRADO NESU TARIMAI IR „PEŠTY įNĖS“.

Labai prašau Gerbiamą Re 
daktorių šį mano laiškelį k u 
riam nors ,,N. Liet.“ kampely 
je atspausdinti nors smulkio 
mis raidėmis. Jis nėra vertas d: 
deho dėmesio, bet tokiam ša 
liškam vilniečių apkaltinimu;, 
manau vertas teisingo paaiški 
mino ir reikahngas, o be to 
kai kuriais atžvilgiais gali būti 
įdomus.

Š. m. ,,T. Ž.” 29 nr. ir „N. 
Lietuvos“ nr. 30, 1961 m. i;c 
pos 26 d. tilpo M. S. korespo.*. 
dencija iš Wellando, kurion:

be atlyginimo, tačiau apmokė 
jimas būtinų išlaidų, padarytų 
Fondo reikalams, nėra 
mas atlyginimu.

V. Valdyba
26. Valdybą sudaro 4 

nys: pirmininkas, vicepirminin 
sekretorius ir iždininkas,

nesaii

si

asine

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.

kas, 
kurie gali, bet neprivalo būt’ 
Fondo nariai.

27. Pirmininkas prižiūri kas 
dieninę Fondo veiklą pagal Ta 
rybos nustatytus planus ir yra 
jai atsakingas.,

28. Vicepirmininkas pava 
duoja pirmininką, kai pastara 
sis laikinai yra nepajėgus savo 
pareigas eiti, ir atlieka visas ki 
tas pare.igas, kurias laikas nuo 
laiko jam paskiria pirmininkas.

29- Sekretorius tvarko visas 
Fondo bylas, įskaitant susirin 
kilr^į protokolusį narių sąra 
šus ir kt. Jis su pirmininku ar 
vicepirmininku, veikiančiu pir 
mininko vietoje, pasirašo viaUū 
oficialius Fondo dokumentus.

30. Iždininkas tvarko visits 
finansinius Fondo raštus. Jis ti
ri turėti kauciją tokios sumos, 
kokia .Taryba laikas nuo laike 
nustato. Jis su pirmininku ar vi 
cepirmininku pasirašo visus 
Fondo čekius. Jis yra atsakin 
ias už Tarybos nurodytų inves 
tavimų įvykdymą pagal Inves 
tavimų Komisijos rekomenda 
cijas. Jis paruošia ar parūpi 
na metinius finansinius rapot 
tus ir visus raportus, kurie yra 
pateiktini Internal Revenue 
Service of The United States. 
Jis daro išmokėjimus pagal In 
vestavimo Komisijos rekomen 
dacijas, kurios Tarybos yra ras 
tos legalios.

31. Valdybos nariai, ar kai 
kurie iš jų, gali būti atlyginami 
pagal Tarybos nuospiendį.

VI. Baigiamieji nuostatai
32. Šie įstatai įsigalioja tuoj, 

kai fondas gauna korporacinę 
chartą.

33. Įstatai gali būti keičiami 
paprasta balsų dauguma meti 
niame susirinkime, jei pakeiti 
mai yra Tarybos rekomenduoti. 
Be Tarybos rekomendacijos 
metinis susirinkimas gali pakeis 
ti įstatus dviejų trečdalių daly 
vių dauguma.

34. Šio Fondo veikla vado 
fit Corporation Act, ir visi čia 
vaujasi Illinois Not x For Pro 
nenumatyti klausimai yra 
sprendžiami šio įstatymo.

VII. Likvidacija
35. Fondas gali likviduotis, 

pervesdamas visą savo turtą ; 
trestą, kuris bus Tarybos suda 
rytas ir metinio susirinkimo pa 
tvirtintas, tačiau toks trestas te 
turi teisę išmokėti pajamas ar 
kapitalą tik tokiems tikslams, 
kurie yra leistini pagal Internal 
Revenue Code 501 (c) (3) pa 
ragrafą, toliau apribojant tokio 
tresto tikslus šio Fondo korpo 
raciniais tikslais.

a P

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos geros ei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia aibe 

George 
Canada. 
Patarna 
reikalas

su G Žilvitis, 7722 
St., LaSalle, P. Q., 
Paslaptis garantuota, 
vimas nemokamas, nes 

tautinis.

be aprašymo apie KLB \Vd 
lando Apyl. valdybą ir ApjT- 
lietuvių veikią praminėtos Joni 
nės. Rašo, kad Wellando tauri 
ninku ir St. Cathaiines vilnie 
čiu Joninės pasisekė. Abieji su 
kvietė daug žmonių, tik apgai 
lestauja, kad mažai pelno ir 
del toj pačioj vietovėj 
mų dvejų Joninių esanti 
taika ir peštynės.

Nežinančiam padėties
respondencijėlė gali sukelti rim 
tą galvojimą dėl nesklandumą 
šalinimo. Bet kada šias minti* 
rašo pats nesantaikos ir pešty 
mų kėlėjas, tai pasako n kitę 
mintį, kad šie jo žodžiai nev-r 
ti dėmesio. Pats M. S. prie.-a 
ky su K. Ž. sudaro Wellando ir 
Niagaros pusiasalio nesantaikų 
ir peštynių branduolį, 
mesnieji pavyzdžiai:

St. Catharinėje yra 
nizavę buvę Lietuvos 
jie palaiko tradiciją kiekviena:.- 
metais ruošti kariuomenės švei 
tės minėjimą. Bet vienais me. 
tais M. S. su K. Ž. įsigeidė 
pačią dieną kariuomenės šven 
tės minėjimą ruošti ir Wellan 
de. Nieko blogo nebūt, jei jie. 
nenorėdami dalyvauti kitų ruo 
Šiamuose minėjimuose ar pa 
rengimuose, ruoštų savo atsk: 
rus. Bet gi jie tuoj visom tr ū 
bom triūbija, kad jiems kiti tru 
kdo. Savo kaltes stengiasi kt 
tiems primesti. Tai ii dėl to ka 
riuomenės šventės minėjimu 
kiek jie į spaudą prirašė, Kari 
jie skriaudžiami ir bendrai t --k 
doma lietuviška veikla. Ir jau 
tada kaltino ne tik ramovėms, 
bet ir vilniečius, nors vilniečiu 
su tuo minėjimu neturėjo r.ic 
ko bendro.

Iš eilės keletą metų Wellan 
do branduolys ruošė Užgavėnių 
balių ir turėjo neblogą pasine 
kimą — daugelis Niagaros pu 
siasalio ir Amerikos lietuvių a*- 
silankydavo. Bet jiems ta» ne 
paliko, nes nebuvo su kuo peš 
tis ir nesantaikas kelti, todėl 
metė ruošti Užgavėnių balių, 
prikibo prie St. Catharines vii 
niečių jau penkeris metus ruo 
šusių Jonines ir vėl šaukia, kad 
esanti nesantaika ir peštynės. 
Atrodo, kad jie nieko kito i» 
nežino, kaip tik rėkauti ir kitus 
kaltinti.

Dar įdomesnis dalykas, tai 
jų priemonės kitiems pakenkti. 
1959 m. St. Catharines vilnie 
čiai su Joninėmis išėjo į platės 
nę areną — Joninių programai 
išpildyti iškvietė iš Cleveland*? 
L. T. Meno ansamblį ,,Čiur 
lionį“. Pirmiausia vilniečių vai 
du padarė telefoninį praneši 
mą, salės prižiūrėtojui, kad vi| 

Nukelta į 7-tą psl.

Štai žy

susior.jn 
kariai ir

LABAI GERA PROGA

Skubiai ir pigiai parduod 
nia gražioje vietoje, prie pat 
miesto ir gero plento tabako 
farma 270 ac. su teise ,,M. B.” 
dabar sodinimo 57 ac., bet ga 
limas leidimas ir iki 62 ac. Mie 
sto vanduo, natūr. gazas ir 
elektra. 8 kilnos, natūr. gazas 
ir elektra. 8 kilnos, natur. gazo 
šildomos, 2 šiltadaržės. Didelis 
mūro gyv. namas ir kiti ūkio 
trobesiai bei inventorius geram 
stovyje, su irigacijos sistema 
ir prūdu. Kaina $100,000. Įmo 
kėjimas pagal susitarimą. Kreip 
tis: A. Kojeiaitis, West Lome, 
Ont.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 V. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—0 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p P
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HAMI ALTON
LIETUVIŲ DIENA PIRMO .

Hamiltone dabar vienas ch 
džiųjų artimųjų programos pu 
nktų yra aštuntoji Lietuvių Die 
na Montrealyje. Šis klausa rus 
čia aktualus, nes Hamiltonas 
yra Lietuvių Dienų iniciat mus. 
Todėl Hamiltonas jaučia savo 
pareigų Lietuvių Dienoj daly 
vauti. Daug kas svarsto, kaip, 
patogiau pasiekti Montreal]. 
Yra ruošiama ekskursija. Jau 
nimas joje dalyvaus, nes daly 
vaus sporte ir šokiuose, tačiau 
turintieji savo mašinas, nori 
vykti jomis, nes tai sudaro di 
delį patogumą būnant mieste.

EKSKURSIJA I LIETUVIŲ 
DIENĄ

KLB Hamiltono ap. vaidy 
ba rengia ekskursiją j Monlrea 

ur šiemet bus aštuntoji Ka 
». .os Lietuvių Diena. Iš Ha 
miltono išvykstama rugsėjo 1 
d. (penktadienj) vakare ir gii: 
tama pirmadienį, rugsėjo 4 d 
po pietų. Geležinkelio b-vė su 
tiko duoti atskirą vagoną lie 
tuviams, jeigu susidarys 60 as 
menų grupė. Bileto kaina iš 
Hamiltono į Montreal] ir atgal 
16,30 dol. Vaikams — pusė 
kainos. Norintieji vykti į šias

A. L I 0 D ž I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas n 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarimai. 
MorgiČiai.

Įstaiga: JA 7-55’75; 
Namų; FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton.

JE PROGRAMOS VIETOJE
lietuvių iškilmes Montrealyjj, 
prašomi įsiregistruoti ir pinigus 
įmokėti iki rugpjūčio mėn. 20 
d. valdybos nariui M. Mikšiui, 
18 Barton St. W„ telef. JA 9- 
8593. Ap. Valdyba.
HAMILTONAS SUSIRŪPIN 
ĘS VASARVIETE 

JAUNIMUI
Skautams remti draugija 

imasi iniciatyvos surasti kur 
nors netoli nuo Hamiltono 
togią vietą, kur vasaros metu 
jaunimas galėtų ilgesnį raiką 
pralesti, atsigaivinti nuo rr.'e-to 
dulkių ir triukšmo ir susi prėti 
lietuvybėje, kai te.i būtų sudary 
ta grynai lietuviška atmomc a. 
Iniciatoriai todėl kreipiasi j apy 
linkių lietuvius, kad jie pa'al 
kinių tokią vietą surasti.

VAKARAS VASARIO 1G 
GIMNAZIJAI PAREMTI
Vasario 16 gimnazijai remti 

komisija suplanavo suruošti va 
karą, kurio pelnas būtų paskii 
tas Vasario 16 gimnazijai. To 
ks vakaras numatytas spa.io 1 
dieną, sekmadienį, Lietuviu na 
muose. Vakaro programoje 
numatytas akt. S- Pilkos, sol. 
V. Verikaičio, L. Šukytės ii 
akt. - rėžis. E. Dauguvietytės- 
-Kudabienės pasirodymai.

PP. VISKONTAI PLEČIA 
PIENO GAMYKLĄ

'Pp. Viskontų sūriai pasiekia 
Montreal] ir Torontą, bet nore 
guliariai, nes gamykla dar nelu 
n savo atstotų, kurie pastovia* 
toje srityje dirbtų. Tačiau gi 
myklos išdirbiniai turi getą pu 
sisekimą. Dabar gamykla išple 
čia daibą ir pradėjo gamint. 
sviestą, grietinę ir kt. Naudinga 
būtų, kad gamykla kitose lietu 
vių vietovėse gautų savo dir 
binių atstovus. Iš to būtų abipu 

i siška nauda.

PAŽINKIME HAMILTONO LIETUVIŲ GYVENIMĄ 
IŠ ARTI.

Įsigykite naujai išleistą knygelę
„ŽMOGUS IR PROTAS“

Knygelės kaina 50 centų. Rašykite: „Hamiltonas iš arti“, 
125 Hunter St. W., Hamilton, Ont.

St CATHARINES, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

. . Kaip ir kiekvienais metais 
taip ir šiemet St. Catharines lie 
tuvių b-nės valdyba kartu su 
vietinėmis organizacijomis š. 
m. ruisėjo mėn. 9 d. rengiasi 
paminėti Tautos Šventę. 1 am 
reikalui išnuomota didžiulė, 
daugeliui jau žinoma, Merriton 
Community Centre salė. Meni 
nei programai išpildyti pakvies 
ti iš Rochesterio: choras, vado 
vaujamas Jono Adomaičio ir 
tautinių šokių grupė, vadov. St. 
Ilgūno, kurie maloniai sutiko at 
vykti, viso apie 50 žmonių. Pa 
skaitą skaityti sutiko K. Stanke 
vičius iš Wellando.

Visi tautiečiai iš artimesnių 
ir tolimesnių apylinkių malo 
niai kviečiami atsilankyti j šią

taip biangią mums lietuviams 
šventę, gi rengėjai dės pastan 
gas šią šventę padaryti kuo įs 
pūdingesnę ir svečių neapvilti. 
Po programos bus šokiai gro 
jant geram orkestrui, loterija 
„Laimės šulinys“, veiks oufctas 
su įvairiais gėrimais ir skaniais 
valgiais.

Ypač norime atkreipti jaun> 
mo dėmesį ir kviečiame gausiai 
atsilankyti, nes bus puiki proga 
susipažint: su Rochesterio jai 
nimu, susitikti su pažįstamais ir 
pasišokti erdvioj salėj prie ge 
ros muzikos. Pradžia 6 vai. pp.

Tad iki pasimatymo rugsėjo 
9 d. St. Catharinėje.

Rengėjai.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
VISI APGAILESTAUJA GE RO VYRO NETEKIMĄ

Neseniai mūsų apylinkę ap 
lankė tragiška nelaimė. Šių me 
tų liepos mėn. iš 20 į 21 d 
naktį važiuojanti mašina štai 
ga užkliudė ir užmušė Edv ai
dą Jakštį, kuris buvo beeinąs 
namo iš miesto. Edv. Jakšty« 
64 metų amžiaus, kilimo Šakių 
apskr., senesnės kartos lietuvis. 
Jis buvo ramaus būdo, susipra 
tęs ir apsiskaitęs žmogus. Gyve 
no vienas mažam namely, tuiė 
damas 3 akrus žemės. Dirb r 
daugiausia miškuose. Būdamas 
didelis knygos mylėtojas, jis pir 
mutinis davė mintį nupirkti Lie 
tuvių Enciklopediją apylinkes 
knygynui ir pirmutinis paauk > 
jo 20 dol. jos reikalui. Vises 
apylinkės lietuviai gailisi ir sun 
kiai pei gyvena tokią tragišką 
nelaimę o, K. L. Bendruc

menė liūdi netekusi sumanaus 
nario.

Laidotuvėmis rūpinosi jo bu 
vęs kaimynas iš Lietuvos P. J 
Krupaitis. Laidotuvėse dalyva 
vo didelis skaičius jc buvusių 
draugų ir pažįstamų. Ilsėkis ra 
mybėje, mielas Edvardai.

Kitos nelaimės
Albertas Mikonis prieš 3 sa 

vailes buvo sužeistas auto <;a 
tastrofoje. Jam buvo nulaužta 
koja ir sulaužyti keturi šonkan 
liai. Dar ir dabar gydosi Š/ 
Juozapo ligoninėje. Linkime 
kuo greičiausiai pasveikti

Ponų Simonaičių sūnus, ku 
ris buvo sužeistas ir kuriam bu 
vo abi kojos nulaužtos, dnbar 
jau pasveiko ir pradeda Lė 
gioti. G. Mitaladė.

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.

Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,
3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 

Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .......................$ 5.00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI......................... $ 4.01)
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.....................................................$5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės................................... $3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai....................................... 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI .......................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.............................. 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.............................4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA....................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas........................................... 3.50
Selected Lithuanian. SHORT S’iORIES.............................. 5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS...................................3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS....................................... 2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS.......................................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA.............. 1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS.............................................6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po ............................. $3.00
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS . . • .$6.00 
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI...........3.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .......... 4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................ $ i.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.......................$3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................ $4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............ $3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas........... $ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas....................................$ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas......................... $ 5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................. $ 3.09
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.................................. $ 1.10
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................. $2.09
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . . $ 3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................. $4.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota . .  ............................................................................$2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

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

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............ 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI........................................................... $5.00

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 i

PAVERGTŲJŲ SAVAIT... 
Atkelta iš 2-ro psl.

TAUTOS FONDO 
ATSIŠAUKIMAS

Brangūs Kanados Lietuviai
Kai šiais žodžiais kreipiuosi 

į Tamstas Tautos Fondo reika 
lais, gana aiškiai ir suprantamai 
mane girdite. Deja, ne taip 
yra su mūsų tautiečiais paverg 
toje Tėvynėje, kurie bando iš 
girsti lietuviškąsias radio .va 
landėjes iš Vakarų Europos. 
Okupantas draudžia ir trukdo 
išgirsti laisvės ir tiesos lietuvis 
ką žodį.

Mūsų pareiga ir uždavinys 
lietuviškąsias transliacijas st>

spau jomis.

Seimo apsijungusioms tautoms 
tą savo federacijją išlaikyti ir 
po išlaisvinimo, nes tik vienin 
ga ir apsijungusi Centro ir Ry

Europa gali atlaikyti dviejų 
.džinų („giant bulldozers“)

— Rusijos ir Vokietijos— 
dimą.

Spaudos žiniomis Pav. Sa 
vaite įspūdingai praėjo Chica 
goję ir daugely kitų JV miestų. 
Apskritai visa Amerika ir visas 
laisvasis pasaulis Pav. Savaitės 
proga jautriau pajuto ir aiškiau 
suvokė tą didelę žaizdą tarp

tautinėje padėtyje, kuri tol ne 
pagis, kol C. ir R. Europos pa 
vergtoms tautoms bus atimtos 
apsisprendimo teisės ir jų kraš 
lai paversti sovietinėmis koloni

Buvq kaikieno abejojama, 
ar Prezidentas Kennedy savo 
proklamacijją Pav. Savaitės 
proga paskelbs. Bet preziden 
tas pasirodė solidarus su paver 
gtomis tautomis. Ačiū jam. Vt.

CBC radio pranešėjas K. Cavangh apibūdina turistinį ke 
lią nuo Newfoundlando iki Britų Columbijos, t. y. — nuo 
Atlanto iki Ramiojo vandenyno. Atvaizde parodyta, kaip 

jis kalbasi su vieno posto sargyba.

stiprinti, kad jos daugiau mūsų 
brolių lietuvių pasiektų, kad 
stipresnis ir ryžtingesnis žodis 
plačiau po kraštą pasklistų

Tai galime atlikti aukodami 
Tautos Fondui, ypač šiuo me 
tu, kai dar tebevyksta Tautos 
Fondo vajus. Tautos Fondas 
palaiko gražią lietuvišką tradi 
ciją — vieną sykį į metus ap 
lanko visus lietuvius. Nemeža 
Tautos Fondo talkininkų esti 
gražiai ir svetingai priimami ir 
su aukomis išleidžiami. Mes 
pilnai tikime, kada būsite vizi 
tuojamas, Tamsta pilnai atlik 
site lietuvišką užduotį ir dos 
niai paremsite Tautos Fondo 
darbą.

TF Atst. Kanadoje.
pripučiamas lėktuvas

Vokietijos Fed. respublikos 
konstruktoriai sukūrė vadina 
mą „kišeninį lėktuvą“. Jis pa 
gamintas iš kaučiuko bei nailc 
no. Lėktuvą įpakuotą į dvie 
jų metrų ilgio tūtą, parašiutu 
galima nuleisti į žemę. Du žino 
nės turi nuimti parašiutą, išpa 
kuoti tūtą, specialiu nedide 
liu prietaisu pripūsti lėktuvą, o 
po to įstatyti variklį. Praėjus 6 
minutėms nuo parašiuto nusilei 
dimo, lėktuvas su dviem kelei 
viais jau gali pakilti nuo že 
mės.

Kišeninis lėktuvas su varik 
liu sveria tik apie 140 kg. Jis 
yra 6 m ilgio, sparnų plotis 9 
m, o variklio galingumas 60 
AJ. Šijs lėktuvas skirtas že 
miems skridimams, išvysto 85 
km j vai. greitį. w .

Laisvoji tribūna.
(Atkelta iš 6 puslapio), 

niečiai tą dieną Joninių neren 
gia ir salės atsisako. Šis darbas 
nepavyko, nes rengėjai laiku sa 
žinojo ir padėtį atstatė. Nuode 
lis toks, kad parodyta k tatau 
čiams lietuvių savitarpinė ne 
santaika. Nepavykus klastingu 
būdu atsakyt salės, paplūdo 
anoniminiai laiškai į Clevelan 
dą čiurlioniečiams, kad į Si. 
Catharines nevažiuotų, nes esą 
jie konceruos tuščiai salei ir j;c 
ms už kelionę nesumokės. De 
ja ir ši klasta nepavyko, nes 
čiurlioniečiai anonimų neklau 
se, o atvažiavę nustebo žmonių 
gausumu. Tat viešai pasi.-odv 
ta, kaip jie dirba bendrą darbą.

Koks reikalą sreikalaut iš ’/ 
KLS gos St. Catharines sky 
riaus piniginių apyskaitų? Kc 
lis kartus jie patys davė savo 
viešas apyskaitas?

Koks reikalas reikalaut iš V 
lūs VKLS narius iš esamo sky 
riaus pasitraukti ir šalia jo orga 
nizuoti kitą skyrių? Aiškiai pa 
sirodo tikslas kaltinti VKL3 
St. Catharines skyrių dėl neiš 
ėjusios Dr. A. Šapokos knygos 
„Vilnius Lietuvos gyvenime“, 
kada patys puikiai žino, kad ją 
knygą buvo užsimojęs išleist; 
ne St. Catharines, bet Toronto
skyrius. Ar ne su tikslu leidžia 
gandus net tolimesnėse koloni 
jose, kad vilniečiai iš savo ka 
sos apmoka kai kuriems žn • 
nems asmenines keliones net į 
Europą. Tai tik keletas ryškca 
mų pavyzdžių.

O atverskim leidžiamos , Pe
lėdos“ puslapius, kiek ten rasi 
me prirašyta prieš VKI.S-ga 
ir kitų organizacijų veiklesnius 
asmenis.

Kur vadovai paty-s negal 
įlysti, tai veikia per kitus asr-ic 
nis. Kaip pavyzdžiui 278 SLA 
St. Catharines kuopoje kelis 
metus kėlė triukšmą per savo 
patikėtinius, kol pagaliau tie '3 
kuopos buvo pašalinti.

Tai ir matome jų veiklą >r 
santaikos jieškojimą. Jie jau 
pakankamai įrodė savo prigim

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ..........................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................2.00
Levinskas - Banišauskas, Z^NGLIAKASIŲ ATSIMI

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

Sibiro romanas ........................................... 1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................. $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... l.oP
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE................. ... ............................. 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) ................................................ 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................... 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ. .’........................... 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. • •............ 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas......................................... 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................ $ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.................. $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................. $ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS............................................ $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės..............$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0 25

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

tį, kaip gaidys giedoti, taip jie 
lietuvių tarpe kelti triukšmą ir 
garbės jieškoti. O jei patys ne 
gali garbės surasti, tai imasi mu 
sės taktikos, atsitūpus ant jtu 
čio rago didžiuotis „ir aš ariu“. 
Todėl visą laiką šneka apie su 
sitarimą ir sykiu Joninių rcil 
girną.

M. S. rašo ir Wellandas su 
kvietė daug svečių. Jiems daug, 
jei nemažai daliai net dovanai 
išdalindami įėjimo biletus su 
kvietė arti šimto svečių. S* Cat 
barines vilniečiams daug, jei su 
sirenka septyni ar aštuoni 'im 
tai. Jei susirinktų tik trys ar 
keturi šimtai, tikrai jie sakytą 
mažai.

Tokios nesantaikos ir kaip 
vadinama peštynės būt galima 
pašalinti, jei lietuviškoji sj.au

da ir pakviestieji programos 
pildytojai pasektų Toronto iie 
tuvių teatro „Sietynas“ pavyz 
džiu. Kai' 1959 m. kenkini 

tikslu vilniečiams kvietė t>a 
voms joninėms programai it 
pildyti minėtą teatrą, tas va 
žiuoti atsisakė. Jei taip pasie'g 
tų visi, savaime tokios peši j 
nės pranyktų.

Ir pagaliau ar iš viso čia iui 
kytina peštynėmis? Tiesa, kad 
kai jieško peštynėms partnerių 
ir gal net laikytų už garbę, kad 
tokia veikli organizacija, Kaip 
vilniečiai, su jais peštųsi, bet pa 
stareji nesipeša ir iš viso . juos 
nekreipia dėmesio, tik kartais 
prisimena, kad saviškio kandi 
mas yra skaudesnis už svetimą. 
Tai argi peštynės?

Petrulis.



8 PSI* nepriklausom E T U V A 1961. VIII. 23. —• Nr. 33(751)'

MOMT^REAL HAMIAlTOM

1 
’1

d.

8-SIOS LIETUVIŲ DIENOS 
RUOŠIMO KOMITETAS

ir Montrealio Lietuvių Seime 
lio Prezidiumas šį ketvirtadie 
nį, rugpjūčio 24 dieną, 8 vai. 
vakaro, Šv. Kazimiero parapi 
jos salėje visi renkasi posėdžio 
aptarti skubiuosius ir naujai iš 
kylančius klausimus, nes belie 
ka tiktai dvi savaitės laiko iki 
Lietuvių Dienos, kuri įvyksta 
rugsėjo 2—4 dienomis Montre 
alyje. Visi nariai, visų skyrių 
vedėjai, būtinai turi dalyvauti, 
nes šiame susirinkime bus daro 
mi paskutiniai sprendimai.

MIELI TAUTIEČIAI
Artėja rugsėjo mėti. 2

(Labor day) — artėja ir 8-ji 
Kanados Lietuvių Diena Mnnt 
realyje.

Lietuvių Dienai ruošti komi 
tetas su didžiausiu atyduinu 
svarsto L. D. programą ir viso 
kius su tuom susijusius reika 
lūs.

Tikėdami, kad ta proga Mo 
ntrealyje atsilankys daug tau 
tiečių, ne tik iš Kanados, bet ir 
J. A. V., L. D. ruošti komiie 
tas labai susirūpinęs visus at 
vykstančius aprūpinti nakvynė 
mis. Tam tikslui yra sudaryta^, 
butų ir informacijos skyrius.

L. D. ruošti komitetas krei 
piasi į visus lietuvius, kurie nu 
mato šiaja proga atsilankyti 
Montrealyje ir neturi pažįsta 
mų. kur galėtų apsistoti, para 
syti laišką arba paskambinti bu 
tų ir informacijos pareigu 
nams. Laiškuos prašome nuro 
dyti: kiek asmenų, kada at 
vyks (ar bent išvyks) į Mont 
realį, kokiom priemonėm (tiav 
kiniu, autobusu, lėktuvu ar sa 
vą mašina) ir kiek dienų numa 
to svečiuotis.

Laiškus prašoma adresuoti: 
J. Adomaitis, 591 Gerald St, 
LaSalle, P.Q., tel. DO 6-7639, 
arba J. Adomonis, 1674 Couv 
rette St., Ville St., Laurent, 
Montreal, P.Q., tl. RI 4-6940.

8 L. D. Butų Informacijos 
komisija

• šokių vedėjas 8-j e Lietuvių 
Dienoje, J. Piečaitis, jau gavo 
žinių, kad 24-nist Rochesterio 
Šokėjams ir Toronto šoke 
jams reiks nakvynių. Iš kitų ži 
nios d'ąr negautos. Butais, kaip 
Žinoma, rūpinasi J. Adomaitis, 
tel. DO 6-7639. Tautiečiai pra 
šomi pasiūlyti viešnagę gražiam 
jaunimui.
9 P. Barauskui, lasališkiui, am 
pūtuota žemiau kelio viena ko 
ja.

Dr. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA (
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

klebonas

KLB KRAŠTO VALDYBOS 
POSĖDIS

šaukiamas ateinantį antradienį, 
rugpjūčio 29 dieną, 8 valandą 
vakaro, „Nepriklausomos Li«. 
tuvos” redakcijoje.
SUSIORGANIZAVO KRAU 

TUVIŲ DARBININKAI 
Arti tūkstančio laisvų krautu 

vių darbininkų sudarė sąjungą 
ir su darbdaviais pasirašė kolek 
tyvnię darbo sutartį. Tai pir 
mas toks laisvų darbininkų kra 
utuvėse (groserijose) susitari 
mas.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rugpjūčio mėnesyje Aušros 
Vartų parapijos raštinė veikia 
rytais 9—11 vai. ir vakarais 7 
—9 vai.

Šią savaitę šv. mišios rytais 
bus tik 8 valandą.

Mirė kun. Riekus, gauta ži 
nia, kad mirė kun.
Riekus. Laidotuvės įvyko pir 
madienį, Langton.
Šia mirtimi lietuviškoji išeivija 
neteko didelio patroto, akty 
vaus visuomenininko ii kilnaus 
kunigo. Artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Bažnyčios dažymo bei re 
monto reikalams aukojo: Zig 
mas ir Marija Burkšaičiai $20. 
Adolfas Lapinskas $15, Jonas 
Benžaitis $1Q, Juigis Klisevitsh 
$10, pp. Jasučiai $1C, Ignas 
Petrauskas $10, Ričardas Simą 
niūkštis $10.

Antradien, Nekalčiausios 
Marijos Širdies šventė.

Lankėsi svečiai M guri jonas 
Tėv. Duoba iš Marianpolio, 
Conn., prof. dr. J. Meškauskas 
su šeima iš Čikagos; žinoma 
veikėja S. Butkienė su šeima iš 
Cicero; A. Zenkienė su šeima 
iš Cicero, 
kurį supa 
vandenys, 

Vincas
puošia mūsų bažnyčią gražio 
mis gėlėmis. . s (AV)

ŠV. KAZIMIERO 
/ PARAPIJOS ŽINIOS

Kun. Juozas Valantiejus iš 
Waterburio ir kun. Antanas 
Bružas iš Jefferson City, Misa 
ir kun. Valantiejaus giminaitė 
Albina Jurkūnas, visi atlankė 
kun. J. Bobiną.

Aukų rinkliavoje aną sekma 
dienj gauta $106.53.

O n tari o.

HAMILTONO IR AJ’YLIN KIŲ LIETUVIAMS
L. S. R. D-jai, globojant mū 

sų jaunąją kartą, kiekvienais 
metais susiduriama su daugeli”, 
neigiamybių. Svarbiausia Veša 
ros laike, kada vaikai yra atos 
togose, daugumoje vaikai pra 
leidžia laiką tose pačiose dul 
ketose miesto gatvėse. Išskyrus 
vieną kitą savaitgalį, gal su tė 
vais išvažiuoja prie vandens. 
Neretai pasitaiko, kad tėvui 
dirbant savaitgaliais, pranyksta 
mažiesiems ir ta maža galimy 
bė. Liūdna, bet taip jau yra ir 
metai iš metų tos mažos gal’

j mybės mažėja.

L* S. R. D-jos v-bai spren 
d'žiant šią problemą, kilo min 
t£s ką nors daryti tuo reikalu 
Pasikalbėjus pripuolamai su 
tautiečiais, rasta nemažai prita 
rimo įsigyti nebrangų, galimai 
arčiau mūsų kolonijos žemės 
sklypą, patogų stovyklavimu , 
iškyloms, bei maudymosi basei 
no įrengimui. Turint tokias są 
lygas, vaikai galėtų ištisą vasa 
rą praleisti gryname ore, sau 
gūs nuo susisiekimo nelaimiu, 
svarbiausia — savo tarpe. Pn 
moji mintis, tokios vietovės 
įrengimui numatyta ne kokio; 
organizacijos, bet grynai lietu 
vių bendruomenės. Tokiu ke 
liu einant, nebus nesusiprati 
mų, nebus išnaudojimo ir n“ 
pateks kelių ar vieno 
takai. Pasikeitus b-nės
bai, pasikeis ir vietovės 
jai.

Tuo reikalu L. S. R.
’ ■' I—MW I ■ . -i J

• Pr. Rudinskas su šeima išvy 
kęs atostogų į Cape Cod, p. Ka 
počiaus vasarvietę.

TAUTIETI,
Reink „Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbu? 
lietuviškas reikalas.

Remdamas „Nepriklausomos 
Lietuvos“ Mašinų Fondo vajų 
kartu paremsi Lietuvos laisvini 

mo ir lietuvybės iMaikymą 
i. darbą.

Visiems naujiems talkinrn 
kams nuoširdžiai dėkojame už 
sutikimą dalyvauti NL Mašinų 
Fondo vajuje ir 
mės.

asmens 
valdy 
globė

D-jos

v bos 3 nariai, du skautų atsro 
vai ir vienas pritariantis tai min 
čiai tautietis, š. m. liepos 25 d 
apžiūrėjo vieną vietovę, apie 
16 mylių nuo Hamiltono. La 
bai patogus susisiekimas, pe> 
sklypą yra nuolat bėgantis van 
duo, labai geros sąlygos ba 
stino įrengimui. Pati vietovė ap 
augusi jaunais medžiais. Plotas 
yra apie 4 akrai ir kaina apie 
5.000 dol. Apžiūrėjus vietovę 
susidarė nuomonė, kad stovyk 
lavimui per mažas plotas ir kai 
na peraugšta. Nuo tos vietovės 
beveik atsisakyta.

Šis tikslas kol kas yra Hamii 
tono L. S. R. D-jos v-bos ini 
ciatyvoje, kuri nemano viena 
tą tikslą pasiekti, bet kreipiasi 
į visus hamiltoniečius, bei arti 
mesnių vietovių pavienius tau 
tiečius bei mūsų organizacijas, 
pareikšti tuo reikalu savo nuo 
monę. Kada daugiau galvų — 
daugiau idėjų. Labai džiugu, 
kad jau yra tokių tautiečių, ne 
turinčių visai šeimų, bet šiam 
tikslui netik moraliai pritaria, 
bet žada ir materialiai paremti 
Čia ir yra mūsų netituluoti pa 
triotai, kuriems tikrai rūpi mū 
sų tautos ateitis — jaunoji kai 
ta. Jiems didžiausia mūsų pa 
dėka.

Norintieji tuo reikalu parei 
kšti savo nuomonę, prašom pa 
sisakyti lietuviškoje spaudoje, 
o artimesnieji gali kreiptis pas 
p. Breichmaną 233 Locke str., 
Hamilton, telef. 1A 8-4609.

V. P.

ŠV. JONO PARAPIJOS 
KAPINIŲ

taryba susirūpino lietuviš kųjų 
kapinių kapų menišku įpavida 
linimu ir papuošimu, kuris tu 
retų būti lietuviško stiliaus. Ido 
mu, kad Toronte yra bent ke,; 
skulptoriai, kurie, atrodo, gale 
tų parūpinti tokio lietuviško 
įpavidalinimo antkapių, taryba 
konstatuoja, kad Toronte neat 
siradę tokių specialistų, todėl 
Kapinių taryba tuo reikalu susi 
siekė su Čikagoje dirbančiu ant 
kapių dirbtuvėje skulptorium 
R. Mozoliausku, kuiis apsiimąs 
patarnauti ir Toronto lietuvių 
kapinėms.
9 A. Rinkūno elemcnto-iaus 
„Kregždutės“ išeina trečioji lai 
da.
• Montrealietis inž. Česlovas 
Januškevičius, jnr., Toronte su 
sižiedavo su Birute Petrulyte, 
kuri šimet baigė augštuosius psi 
chologijos mokslus.
9 40 metų vedybinė sukaktis 
paminėta Teresės ir Antano 
Balnių, atvykusių Į Kanadą 
apie 1930 metus.
• „Lietuvių Dienų” leidėjas A. 
Skirius, atostogaudamas Kana 
doje, lankėsi Toronte.
9 „T. Žiburiuose” 33-me nr. 
pasirodė žinia, kuri kursto lieti’ 
vių skaldymą, su tikslu pakenk 
ti Kanados Lietuvių Bendru., 
menei.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY 

VAS „PARAMA“
yra pasiruošęs patenkinti kre 
ditais visus savo narius ir lietu 
vius, norinčius būti jo natinis. 
Morgičiai išduodami atvin ligi 
$10,000.00 nuo 3 ligi 5 metų 
is 7% met. palūkanų. Asmenį 
nės paskolos išduodamos ligi 
$3,000.00 iš 8% met. paiūka 
nų. Asmeninėms paskolerfis 
reikalingi žirantai turį turtą.' 
Morgičinėms paskoloms žiVan.. 
tai nereikalingi. Paskolų reika
lu kreiptis į „Paramos“ raštinę 
— Lietuvių Namai, 1129 Dun 
das St. W-, Toronto, tel. LE 
2-8723.

VARDAN SOLIDARUMO

Svečiai Montrealiu, 
iražios. apylinkes ir 
labai susižavėjo.

Mileris kas savaitę

linkime sėk

Raudonosios
Montiealyje

9 Dainos ir šokio 
armijos ansamblis 
koncertuos nuo rugsėjo 7 iki 
13 dienos Forume.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. 1>. G., Montreal. ■

HIU 1-8437

mnimiintmnnuntnintuunnumr
Dr. J. ŠEMOGAS j

5441 Bannantyne, Verdun.. J
Pirmadieni ir Į 2—4 p. m>, 
ketvirtadieni | 7—9 p. oa. Jf 
antradieni ir I 
penktadieni I 
šeštadienį 11—1 p. na A ’
PO 7-3175; namų DO <9-9582.

, Dr. A. O. JAUGELIENĖ t 
f Dantų Gydytoja 1
1410 Guy St., I a. 11 kamb. ’ 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

(
ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E.

i Suite 901 |
r UN 1-8933 ’

ARCH Realties R d.
’ Pr. Rudinskas, HU 1-2957 
2415 Paik Row East N. D. G.
Cote St. Paul, 5 kambariV dup 
leksas, netoli Angers St., cent 
ratinis šildymas, garažas, 2 me 
tų senumo. Kaina $ 22.000.

Ville Lasalle, visai atskiras trip 
leksas 6—3—3 kambarių, dvie 
jų kambarių butas rūsyje. Kai 
na $ 32.000.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MA L IS K A 

1396 Si. Catherine St. W.
Siute tel. UN 6-8235 <•

Nairn* tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų; 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph. Blvd. W.fl®

Vii 2^9958
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J

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L.
Suite 205 1

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 
\ Reeid.: 40 Lafleur, į 
' LaSalle. DO 6 1570

’ NOTARAS

Dr.E.Andrukaitfl8
956 SHERBROOKE E, 

Tel.: LA 2-7236 t

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L. H

215 St. James West, įt'i
7 augstas. £

Tel.: AV 8-3115. f I

• Dr. V. Giriūnienė, praleidu 
si atostogas Vai David, sugrį 
žo ir priima ligonius.
• Mirė ir per Aušros V artų 
bažnyčią palaidoti; Linauskas 
Kazimieras, 81 metų, palaido 
tas rugp. 18 d. ir Lautas Dorpi 
nikas, palaidotas rugp. 22 d.
• Skalbykloms, automatinėms, 
kuriomis naudojasi daugelis tik 
tai laisvadieniais, teismas nelei 
džia veikti šventadieniais. L,an 
kytojai tą nutarimą apskundė 
augštesnei instancijai.
• Botanikos sode rugsėjo 7 die 
ną prasidės paskaitos apie nie 
džių ir gėlių auginimą ir prie 
Žiūrą. Užsirašyti telefonu UN 
1-3811.

REIKALINGA 
sumani moteris namų ruošai.

Apsigyventi vietoje, atskiras 
kambarys, visi moderniški įren 

girnai, nedidelis butas, 
turi mėgti vaikus.

Skambinti RE 1-4209.

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

labai geroje ir gražioje vietoje, 
arti nuo autobuso.

Kambarys gražus ir patogus
Teirautis telefonu CL 9-4498.

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

’ SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

• PLB Pirm. J. Matulionis, 
apie savaitę viešėjęs Montraely 
je su dukra, dantų gydytoją, p. 
p. Januškevičių šeimoje, sugrį 
žo į Torontą.
® L. Girinis - Norvaiša turėjo 
savaitę atostogų ir buvo itvy 
kęs toliau už Montrealio libų.
• Dr. J. Šemogas, praleidęs 
atostogas Cape Cod, su seimą 
sugrįžo į Montreal; ir tęsi a dar 
bą — priima ligonius.

UŽEIGOS ATVYKSTAN 
TIEMS J LIETUVIŲ 

DIENĄ
Montrealyje yra ruošia 

mos kelios. Broliai Jocai arti 
miausi yra tiems keliams ir su 
buvimams, kur bus Lietuvių 
Dienos dauguma dalyvių.

Povilo Joco restoranas 
,,Paul’s Restaurant Delicates 
šen“ yra Wellington 3852, vi 
sai arti prie Verduno Audito 
rium, kur vyks pamaldos ir ak 
tas - koncertas, tiktai minutės 
kelio nuotolyje.

Adomo ir Juozo Jocų ręsto 
ranas 
rant“ 
tiems 
rikos 
yra 7633 Lasalle Blvrd., La 
Salle, tai yra prie kelio, kuris 
veda į Verduno Auditoriją. Čia 
yra daug vietos mašinoms pasi 
statyti. Čia broliai Jocai, nusi 
pirkę namus, juos pertvarkė ir 
pritaikė moderniškam restora 
nui. Jie dar turi vietos restore 
nui plėsti, ką ir numato ateit" 
je.

Verdune, kaimynystėje su 
Aušros Vartų bažnyčia, Banna 
tynė Avė., yra pp. Staniulių 
restoranas, kuris taip pat gali 
aptarnauti nemaža atvykslan 
čiųjų į Lietuvių Dienas.

Jeigu kas turi daugiau ręsto 
ranų ar valgyklų, prašomi pra 
nešti NL redakcija., kad gale 
tume visus paskelbti, kad at 
vykstantieji mažiausia turėtų 
vargo jieškant valgyklų, o vi 
siems yra maloniau apsistoti 
pas savo tautiečius.

„Adams LaSalle Ręstai.’ 
yra pakeliui, vykstan 
iŠ Toronto arba iš Ame 
savo mašinomis, nes jis

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Tūli iniciatoriai pp. Jan 
nių vedybinėms sukaktuvėn.o 
ruošia subuvimą ir pagerbtuves. 
Tai yra normalu ir gražu. Ir aš 
pats, gerbdamas pp. Jamlio 
nius, kaip gerus lietuvius, a' 
įdaviau rengėjams savo duoklę. 
Tačiau labai negerai, kad subu 
vimas ruošiamas rugsėjo 2 die 
ną, kada įvyksta Montrealyje 
Aštuntoji Kanados Lietuvių 
Diena, kuri reiškia visų lietuvių 
solidarumą. Tat tą dieną, kai 
iš visų Kanados kolonijų šuva 
žiuoja lietuviai pas mus, į Munt 
realį, vedybinėms sukaktuvėms 
ruošti ši diena netinka, nes ji 
nesiderina su lietuvių solidar i 
mo diena. Susidaro įspūc" 
kad šitas parengimas kaip ty 
ruošiamas tada, kada net iš ki 
tų kolonijų lietuviai suvažiuoja 
tą bendrą solidarumą pareikšti. 
Teko nugirsti iš rengėjų, kad 
yra nusiskundimų, nes gerbda 
mi pp. Janilionius jie turėtų 
dalyvauti jų šeimos šventėje, 
bet, iš kitos pusės, lietuviškasis 
solidarumas, kada net iš kitų 
kolonijų suvažiuoja lietuviai, 
taip pat yra svarbus ir mus, 
montrealic-čius, kaip šeiminin 
kus, tiesiog Įpareigojantis daly 
vauti bendame visų subuvime. 
Todėl, kad nebūtų ardomas lie 
tuviškasis solidaiurnas, aš siū 
lau rengėjams šį šeimyn;nį su 
buvimą atidėti savaitei, o pp. 
Janilionius, iš savo pusės, pra 
šau šia prasme paprašyti rengę 
jus, kad nesusidarytų nemato 
naus susikirtimo. Bus maio 
mau, kai ir šeimos šventėje it 
lietuvių solidarumo šventėje 
galėsme laisvai ir be priekaištų 
dalyvauti visi. O taip padaryti 
yra labai paprasta, atidėjus su 
buvimą savaitei, nes Liet. Die 
na neatidedama. NL redakto 
rius prašomas šią žinią paskeib 
ti.

Davęs duoklę,, L. M.

• Antradienį, rugpjūčio 22
8 vai. vakaro, Sherbroke E., 
kambarys 407, Įvyksta svarbus 
mokyklų klausimais pasitari 
mas, kurį kviečia Mokyklų ko 
misija, nes ji šiemet numato 6 
mil. dol. trūkumą.

*"■ m ’h ->i.......
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

Park Extension, netoli Jean 
Talon 4 butai po 4 atskirus 
kambarius. Nauji, nuomininkų 
apšildomi. Pajamos 3 po $ 7Ę 
00 ir $ 70,00. Kaina $ 28,0 

Įmokėti $ 10,000.

P. Adamonis. RA 2-2472.
*—----  m w --

Skambinkite telef. DU 9-0571.
V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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