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8-ji Kanados Lietuvių Diena
BALIUS IR AKTAS - KONCERTAS SUTRAUKĖ APIE 

4000 TAUTIEČIŲ
Ąštuntosios Kanados Lietuvių Dienos pasisekimas yra gražus 
visų Montrealio lietuvių ateiv* jos kartų sutarimo bendradar 

. biavimo vaisius.
Aštuntoji Kanados Lietuvių 

Diena praėjo. Praėjo didžiuliu 
pasisekimu. Tai yra dar vienas 
įrodymas, kad Lietuvių Die 
nos yra tvirtai prigijusios. Šioje 
Lietuvių Dienoje žmonių daly 
vavo daugiau, negu prieš devy 
nerius metus įvykusioje. Labai 
įdomu, kad
8-je Kanados Lietuvių Dienoje 

dalyvavo iš įvairiausių vietų 
lietuviai.

Visų jų neįmanoma buvo su 
rašyti, bet kaikune yra žinomi. 
Juos suminėsime. Iš Brazilijos 
dalyvavo ir sveikinimus pareiš 
kė Braziljois Lietuvių Bendruo 
menės pirmininkas ir Pasaulio 
Lietuvių B-nės seimo narys ku 
nigas prel. Ragažinskas, iš Eu 
ropos dalyvavo ir sveikinimus 
pareiškė Ulenhorno dalinio va 
das Juozas Matulaitis. Iš toli 
mųjų Kanados vietų, kaip 
Sault-St. Marie, Ont. trys ma 
šinos (p. Skaržinskas su kaiiny 
nais), iš Windsoro (Petras Ja 
nuška su šeima), iš Toronto la 
bai didelis tautiečių skaičius — 
su pirm. p. Juozapavičium, To 
ronto radio valandėlės vedėju 
p. Simanavičium, T. Ž. red. ku 
nigu P. Gaida ir viso Pasaulio 
Liet. B-nės pirmininku Jonu 
Matulioniu priešakyje Daug 
buvo tautiečių iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių — iš New 
Yorko (p. Meiliūnas, p. Va 
liškis, M. Sterkevičius ir kt.), 
iš Filadelfijos (p. A. Bach), iš 
Rochesterio (sol. Pilipaviciūtė- 
-Sabalienė), iš Chicagos (pp. 
Raciborskai), iš Bostono (rnž. 
K. Krikščiukaitis, pp. Vileniš 
kiai, p. Stankūnaitė), iš Conne 
ctikut (pp. Mikniai), iš Plats 
burgo (p. Matulionis) ir dauge 
lio kitų vietų tautiečių. Bet 
svarbiausia, kad

is JAV atvyko labai daug 
gražaus jaunimo — 

šokėjų ir sportininkų.
I Gausus jaunimo dalyivavi 
mas sudalė labai gražų įspūdj 
ir sukėlė labai gražias nuotai 
kas. Tuo reikia ypač pasidziau 
gti.

Faktinai Lietuvių Dienos 
prasidėjo jau penktadienio va 
karą. Seselių vienuolių saiėje 
buvo atidaryta pirmoji savo po 
būdžiu Montrealyje,
Montrealio lietuvių dailininkų 

darbų meno paroda.
Komiteto narys p. V. Jony 

nas, kuriam buvo pavestas pa 
rodos prganizavimas, atidary 
me pasidžiaugė, kad parodoje 
dalyvauja beveik visi Montrea 
loi dailininkai (Akstinas, Bu 
kauskas, Januškevičius, Nor 
kus, Remeika, Šablauskienė, 
Tamašaitis, Tamošaitienė, Va 
zalinskas, Žmuidzinienė). KI B 
Kultūros Fondo pirm. T. J. 
Borevičius pasidžiaugė paroda, 
kaip gražiu kultūros reiškiniu ir 
dideliu indėliu į Lietuvių Die 
nos turinį.

Susirinkęs nemažas būrys 
žmonių grožėjosi įdomiais ir 
įvairiais dailininkų darbais.

Penktadienio vakarą jau pra 
dėjo suvažiuoti sportininkai. 
Pirmieji, kaip visada stropūs ir 
veržlūs, T. Pauliaus lydimi, at 
važiavo Toronto Aušros.

Šeštadienio rytas prasidėjo 
sporto žaidynėmis Richard 

mokyklos salėse.
, Torontas, kuris vyrauja Ka 

nados lietuvių sporte, žinoma, 
iškovojo visus iaimėjimus ir vi 
sa taures.

Vakaras buvo skirtas didžią 
jam subuvimui - baliui ir vyrės 
niosios kartos ateivių pagerb' 
mui, kurių, deja, nedaug teat 
silankė, o jų pagerbimai r.etu 
rėjo tinkomos formos i ta. yra 
vienas žymesnis Dienos '.rūku 
mas). šiaip gi

subuvimas - balius pasisekė 
puikiai.

Visos trys salės buvo perpil 
dytos. Labai gausu buvo jauni 
mo. Tūlų sunkumų sudarė nau 
ja Kvebeko likeriu komisijos 
tvarka, bet ir tai buvo nugalė 
ta. Vienas orkestras groio jau 
mmui, kitas bendroje salėje, 
kur buvo ir loterija.

Įdomu, kad tokios dienos 
proga, pirmavo tautiečių bend 
ravimas, pasimatymai, naujos 
pažintys, susitikimai, ir todėl 
šokiai atsidūrė antroje vietoje

Kas ypač šį vakarą buvo gra 
žu ir pasigėrėtina, tai kad vaka 
re
pasireiškė visų ateivijos kartų 

labai gražus 
bendradarbiavimas.

Neįmanoma suminėti visos 
tarnybos pavardžių, nes jų du 
vo apie 80 asmenų, bet visi jie 
nuošrdžiai bendradarbiavo, nuo 
širdžiai dalyvaudami viename 
bendruomeniniame darbe. Kad 
ši mūsų vienybė būtų patvari.

Balius užsitęsė toli po vidų 
nakčio ir praėjo sklandzai.

Sekmadienio rytas pradėtas 
jaunimo eisena į pamaldų vietą

— Verduno Auditoriją.
Eisenoje gražų vaizdą suda 

rė mergaičių eilės, pasipuošu 
sios tautiniais rūbais. Vyresnės 
kartos žmonių galėjo būti žy 
miai daugiau, bet daugumas jų 
susimetė į mašinas, kurios ta 
čiau sudarė impozantišką vilks 
tinę, užtvindžiusią normalų gat 
vių judėjimą. Priešakyje eise 
nos buvo skambus Baltųjų vie 
nuolių orkestras ir vėliavos. Ei 
seną lydėjo labai daugelio zmo 
nių žvilgsniai.

Ilgai netrukus atvyko į pa 
maldas J. £m. Kardinolas P. 
E. Leger.

Didžiulėje salėje paruoštas 
laikinis altorius. Prel. V. Tula 
ba laike mišias ir pasakė šamo 
ksią lietuviškai, j J. Em. Kar 
dinolas P. E. Leger. dalyvavęs 
iškilmingose pamaldose, paša 
ke pamokslą anglų kalba. Kar 
dinolos parodė didelį ir jautrų 
supratimą mūsų lietuviškosios 
išeivijos ir mūsų kovų uz lais 
vę.
Kardinolo žodis buvo konden 
suotas, stiprus, paremiąs mūsų 

tautines aspiracijas.
Už šitą labai gražų, jautriai 
nuoširdų ir žmoniškai kiln’’ bei 
taurų mūsų mažumos supra Ii 
mą ir vertinimą, po pamaldų 
Aušros Vartų klebonijoje jvy 
kusiuose Kardinolo garbei pie 
tuose A V Klebonas I. j. Bo 
revičius, SJ pareiškė gražų pa 
dėkos ir pagarbos žodį, 
dėkois ir pagarbos žodį.

Mišių metu gražiai iiedoj > A 
V parapijos choras, vedamas 
muz. A. Ambrozaičio. Sol. 
S. Baranauskas pagiedojo gra 
žią giesmę. Gaila, kad garsų 
didinimo sistema buvo netobu 
la (tai antras mūsų trūkumas,

Politinių įvykių savaitė
SOVIETŲ SĄJUNGĄ PRAD ĖJUSI ATOMINIUS BANDY 

MUS, SUSILAUKĖ VISO PASAULIO ŽMONIŲ 
PASMERKIMĄ

Ir „neutralieji“ pasmerkė Chruščiovo politiką.
MASKVA greičiausiai nesitikę 
jo tokios reakcijos, kokią susi 
laukė atnaujinusi atominius ban 
dymus. Prieš tokią Chruščiovo 
politiką aiškiai dabar pasisakė 
ir „diktatūrinės demokratijos" 
šalininkai. Pasisakė ir komunis 
tai. Žinoma, — laisvajame pa 
šaulyje. Rusijos komunistai da 
Dar, kaip ir visada, prieš savo 
diktatūrą turi tylėti. Tyli ir išti 
kimieji lietuviai komunistai su 
Bimba ir Mizara priešakyje. 
Bet už tai visų šalių visi zmo 
nės
PASIPIKTINO IR PAREIS. 
KĖ PROTESTUS PRIEŠ 
SOVIETUOS ATOMINIŲ 

BANDYMŲ ATNAUJINIMĄ
Visame pasaulyje įvyko pro 

testo demonstracijos, kuriose 
dalyvavo ir „kairieji“.
„NEUTRALIEJI“, susirinkę 
Jugoslavijos sostinėje, taip pat 
pasisakė prieš Rusijos diktatu 
ros atominių bandymų atnauji 
nimą.

Nuostabiai sutapo ta , neut 
<alijųj,ų“ konferencija su so 
vietijos atominių bandymų at 
naujinmu ir „neutraliuosius ' 
pastatė į padėtį be išeities. Ir 
jie turėjo pasisakyti atvirai ir 
įrodyti,, kad jie yra „neutra 
lūs”...

A bandymų atnaujinimas do 
minavo visas kitas savaitės ži 
nias.

KITOS ŽINIOS
— Viršūnių susirinkimas dėl 

Berlyno numatomas rugsėjo 15 
d., bet tai dar nėra visai tikra.

— Brazilijos prezidentu vis 
dėlto priimamas viceprez.’den 
tas Goulart, prieš kurio įvedimą 
į prezidento pareigas buvo pa 
sisakiusi kariuomenė, kaip prieš 
kraštutinį kairį, susidedantį su 
komunistais.

— Alžyre vyksta kovos, bet 
yra pastangų grįžti prie derybų 
su Prancūzija.

— Jugoslavijos sostinėje pen 
ktadienį susirinko „neutralieji". 
Klausimas, ar jie sudarys ,,tre 
čiąją jėgą“?

— Kennedy vėl patvirtino 
JAV nusistatymą ginti Beriy 
no laisvę.

parėjęs nuo to, kad salė dar ne 
buvo baigta remontuoti ir gar 
sų sistema dar neįruošta), to 
dėl ir pamaldų metu, ir koncei 
to metu šis trūkumas buvo la 
bai jaučiamas.

Pusantros valandos pertrau 
ka buvo pasinaudota pasistipri 
nimui.

Aktas - koncertas prasidėjo 
Dominijos himnais.

Dienos ruošos komiteto pir 
mininkas Jonas Lukoševičius 

aktą - koncertą atidarė konden 
suotu patriotišku žodžiu i tau 
tiečius. 8 L. D-nos dalyvius, ku 
rie išsidėstė salės amfiteatre. 
Salės parteris buvo užimtas Šo 
kėjų grupių, kurių buvo 6.
Žodinė akto - koncetro dalis 

prof. Dr. V. Pavilaniui vedant 
aktą - koncertą, pagal planą, 
užėmė tiktai apie pusę valan 
dos. Pirma buvo paskaityti 
sveikinimai (Diefenbakerio Le 
sage. Verduno majoro. Lietu 
vos ministerio Vašingonc, p. 
Kajecko, Lietuvos Laisvės ir 
PET seimo pirmininko, V. Si 
dzikausko, VLIKo pirm. Di 
Trimako, SLA centro, p. Dar

A. Garkevičius, 
PRICE 15 et. XXI METAI Midland, Ont.
- ■ 1 —■ ■Tr—’tiV. Vitas,

— Prie Čikagos sudužo lėk 
tuvas su 78 žmonėmis, kurie žu 
VO.

— Kanadą tebekankina miš 
kų gaisrai. Po Newfoundl<»ndo, 
miškai įsidegė Britų Koiumbi 
joje.

— F. Castro deda pastangų 
susitaikyti su Amerika. Šalių 
atstovai turėjo tuo reikalu pasi 
tarimų.

— Alpėse prancūzų lėktuvas 
nutraukė kabančio traukinio ly 
ną ir 81 asmuo su vagonu nukri 
to augštai kulnuose. Dalis žmo 
nių užsimušė, kitus gelbėjo he 
likopteris.

— Šį savaitgalį JAV žuvo ke 
liuose 420 asmenų.

— JAV siūlo Rusijai nu 
traukti A bandymus.

— Laoso klausimu Genevo 
je dar nesusitarta, nes komunis 
tai nesutinka, kad taikos s<įly 
gos būtų kontroliuojamos.

— Katanga bandoma jėga 
jungti į Kongo valstybę po to, 
kai Čiombe gavo širdies smūgį.

— Vokietijos prezidentas 
Luebke lankėsi Berlyne, Kas su 
kėlė komunistų protestus.

— JAV pašaukė 76,000 at 
sarginių į karinę tarnybą.

— Dėl Laoso derybos tęsia 
si.

— Japonai, atsiliepdami į 
Mikojano siūlymus, paKiausė 
jį: Kas būtų, jeigu Japonijos 
vicepirmininkas, nuvykęs į Ku 
siją, sakytų politines kalbas »r 
kurstytų rusus prieš daba l’nę 
Rusijos valdžią, l«up tą daro 
Mikojanas?

— Hon - Konge pasneiške 
cholera, atnešta iš komuniste 
nės Kinijos, kur pasireiškia jos 
epidemija.

— JAV išvedė į Žemės orDi 
tą 50 satelitą.

— Australijos pirm. Mends, 
pareiškė, kad Rusija didžiausia 
koloninė pasaulyje valstybė.

— JAV, DB ir Prancūzija į 
Rusijos notą dėl susisiekimo at 
sakė, kad sutartis niekam ne 
duoda teisės jį kontroliuti.

— Dėl Everesto kalno kilo 
ginčas tarp Nepalo ir Klmjo«

— Macmillan pareiškė, kad 
padėtis dėl Berlyno labai nra 
ta.

gio, N. L. ir T. Žib. led. ir 
kiti. Žodžiu sveikino Brazilijos 
Liet. B-nės pirm. kun. Raga 
žinskas ir Čikagos Jaunimo 
Centro, T. J. Kubiliaus perskai 
tytas sveikinimas raštu. PLB 
pirm. J. Matulionio kondensuo 
tas žodis užėmė tiktai 7 min. 
Priimtos rezoliucijos ii aktas 
baigtas.

Bent gal kartą publ’>ca nega 
lės nusiskusti, kad ją privalgi 
no kalbos. Komiteto žodis tęsė 
tas visu šimtu nuošimčių.

Šokių grupės:
Chicagos Jaunimo Centro 

Studentų ansamblis. Vedėja 
L. Brazdienė, akordeonistas F. 
Strolia.

Hamiltono lietuvių tautinių 
šokių grupė ..Gyvataras". Ved. 
G. Breichmanienė, akord. A. 
Ulbinas.

Montrealio Dr. J. Basanavi 
čiaus vardo skautų Vyčiu taut, 
šokių grupė. Ved. J. Piečaitis.

Rochesterio skautų taut, šo 
kiti grupė. Ved. St. Ilgūnas, 
akord. Z. Šipaila.

Toronto liet. taut, šokių gili 
pė „Gintaras". Ved. V. Fumta.

Dr. B. Matulionis,
Wallum Lake, USA 50.00

N. Prišmantas,
Brome Lake, P. Q. . . 10.00

S. Skorupskas,
Detroit, USA .............10 00

Jurašūnas Juozas,
Derby, USA .............. 12.00

Br. Mozūras,
Montreal, P. Q...........$10.00

Burlington, Ont............ 5.00
P. Andrulevich,

Elk Point, Alberta . . 2.00 
Viso per savaitę mašinų

Fondui gauta............ 109.00

Šokiams grojo Montrealio 
taut, šokių orkestras, vadovau 
jamas Zigmo Lapino.

Aštuntosios Kanados Lietu 
vių Dienos vyr. šokių vadovas 
J. Piečaitis.

Koncertas vyko labai 
sklandžiai.

Jį pradėjo visos grupės Suk 
čium. Hamiltono Audėjėlė pir 
moji sužavėjo žiūrovus aiškia 
audimo technika ir raštų ryšku 
mu. Sklandžiai visų grupių su 
šokti Rugučiai. Čikagos Jaun: 
mo Centro studentų Sadutė, su 
baltų ir raudonų gėlių Įvaira 
vimu, ypatingai sužavėjo žiūro 
vus švelnia elegancija, giliu ly 
nškumu ir gracingumu, kariam 
nepaprastai puikų, jautria’ ly ri 
nį pagrindą sudarė F. Stiolios 
muzika. Tai buvo gal karščiau 
šiai priimtas publikos šokis.

Oželis, Subatėlė, Kepurinė 
Čigonėlis, — visi vyko sulai! 
džiai ir sėkmingai. Šokiai už 
baigti visų grupių Kubilu. V;s> 
šokiai buvo gražūs *ir, nors už 
sitęsė ilgokai, publikai neatsi 
bodo ir visi žiūrėti dideliu susi 
domėjimu. Gyvataras buvo šok 
tas solo Čikagos ir Ilami’to 
no. Gaidys, kaip humoristinis, 
sudarė savotišką atvangą.

Reikia dideliu pasitenkinimu 
suminėti naują labai gražų i'ak 
tą —

tautinių instrumentų orkestrą, 
kurį suorganizavo visad gyvas 
ir veiklus Montrealio muzikas 
Zigmas Lapinas. Jam prkiauso 
didelė pagarba ir padėka. Or 
kestras įnešė Šokiams didelį ori 
ginalumo pobūdį. Ir televizijo 
je, kuri šokių ištraukas davė 
per 2 ir 6-tą kanalus, šis rauti 
nių instrumentų orkestras buvo 
girdimas kaip labai savaimin 
gas ir atatinkąs šokių dvasią. 
Tai yra puiku. Kad taip orkest 
ras būtų dar didesnis.
Solistai dainavo protarpiuose 

tarp šokių. Elzbieta Kardelie 
ne, palyd. K. Smilgevičiaus, pa 
dainavo K.' V. Banaičio Vai to 
Ii, A. Kačanausko Kur praj jo 
lė, B. Budriūno Šauksmą ir B. 
Dvariono iš op. Dalia ariją 
apie Vilnių ir bisui A. Kača 
nausko Kad as našlaitėlė (jai 
įteikta daug gėlių), o St. Ba 
ranauskas, palydimas S. Gaile 
vičiaus, S. Šimkaus Vai kur, 
J. Karnavičiaus Jonušo dainą 
iš oper. Radvila Perkūnas. K. 
V. Banaičio Aš per naktį ir A. 
Kačanausko O kaip mielair bi 
sui, kurį publika išremalavo 
karštai plodama, G. Puccmi Kp 
varadossi ariją iš Toskos ir Ele 
azaro ariją iš Žydės. Galingas 
S. Baranausko balsas puikiai 
skambėjo. Sadutes šokėjos jam 
įteikė savo gėles.

Dienos iškilmės užbaigtos K 
LB Kr. V-bos pirm. Stp. Kęs 
gailos trumpu žodžiu, o visi da 
lyviai galingai skambėjusiu T. 
Himnu.

Aštuntoji Kanados Lietuvių 
Diena Montrealyje užbaigta 

labai gražiu jaunimo subuvimu 
A. V. salėje, o Komiteto Pir 
minnkas su Ponia suruošė savo 
privatų gražų subuvimą savo 
namuose. Čia buvo labai gra 
žios vaišės, buvo pasidalyta 
mintimis apie praėjusią 8 L. D- 
ną, iškelta kai kurių sumany 
mų, kilusių Dienos eigoje ir pa 
sveikinta šeimininkė p. Bronė 
Lukoševičienė pripuolamai su 
tapusiomis varduvėmis. Pobtl

Visiems NL Mašinų Fondo 
vajų parėmusiems nuoširdžiai 
dėkojame.
Mašinų Fonde buvo 5,581.50 
Per savaitę gautu . . . .109.00 
Dabar M. Fonde yra 5,690.50 
Fondui užplanuota $15,000.0u 
Mašinų F. dar trūksta 9,309.50

Visus tautiečius, o ypač NL 
skaitytojus, maloniai prašome
Mašinų Fondą papildyti iki už 

10.00 planuotos sumos, už ką būsime 
labai dėkingi.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
rne atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Nteprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

vis buvo gražus, šaunus ir ne be 
įskilusių gerų minčių bei suma 
nymų. Pirmininkui susirinkusie 
ji dėkojo už didelį, sėkmingai 
atliktą uždavinį ir gražu darbą.

J. K.
REZOLIUCIJOS 

LIETUVAI
Biangios sesės ir brangūs 

hioliai pavergtoje Lietuvoje,
Susižavėję stebime Jūsų he 

rojiškas pastangas ir pasiryži 
mus atsilaikyti prieš Rusijos 
okupaciją ir užsispyrimą Jus 
nutautinti bei paversti į medžią 
gą pavergėjui klestėti. Garbė 
jums už Jūsų tvirtą patriotinį 
nusistatymą ir Jūsų sugebėji 
mus išlaikyti žmogaus bei as 
mens vertę ir garbę.

Bet mes, pažinę Vakarų pa 
šaulio silpnybes, norime Jus 
įspėti: būkite atsargūs, apdr.i 
rūs ir veltui jėgų neeikvokite, 
laupykite ir branginkite kiek 
vieną lietuvybe plazdinČią gy 
vat4į. Nes dar reiks laiko ir 
daugelio didelių pastangų, kol 
nemaži sunkumai bus nugalėti.

žinokite tačiau, kad aušta 
nauji laikai ir laisvės rytas nu 
švis skaisčiais spnduliaih. Lais 
vė laimės, — bus nutrenkta oku 
pacija ir kolonializmas. Kaup 
kite jėgas ateičiai, būkite stip 
rūs vidine savitvarda ir sąmo 
ningumu, kuris nereikalingas 
nei propagandos, nei skambių 
tribŪMJ. Kaip carinės okimacl 
jos metais lietuve motina prie 
ratelio gaivino Jautos židinį „į 
krūtinę liedama skausmą neži 
nia", taip dabar jau su „knyga 
ir lyra" liaikykitės ir būkite čanl 
rūs sunkiame savo įaukime. 
Bet būkite tikri, kad Laisvė at 
eis!

Aštuntosios Kanados Lietu 
vių Dienos masinio susirinkimo 
įgalioti.
1961 m. rugsėjo 3 d., 
Auditorium, Verdun, P. Q.

LIETUVIAMS IŠEIVIJOJE
Šiais tūkstantis devyni šimtai 

šešiasdešimt pirmaisiais metais, 
rugsėjo 2—4 dienomis. Kana 
dos lietuviai suvažiavę į Aštun 
tąją Kanados Lietuvių Dieną 
Montrealyje, nuoširdžiai sveiki 
na seseris ir brolius lietuvius, gy 
veliančius laisvame pasaulyje, 
linkėdami darniuos tarpusavės 
vienybės, o ypač sėkmes Lietu 
vos laisvinimo darbe.

Gyvename netikrus bei ne 
ramius laikus. Vienur — Brazi 
lijoj — uždaryta Lietuvos Pa 
siuntinybė ir Konsulatas, kitur 
pripažįstami politinio smurto 
veiksmai ir slankioja grėsmės še 
šėliai prekiauti tautų- laisve, o 
pavergtoji Tėvynė vis nebeis 

.vysta laisvės pragiedrulių. Ta 
tai mus įpareigoja dai labjau 
susirūpinti ir, baigiant didžią 
ją Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės reikšmę, visam ik vie 
nam dalyvauti josios gretose.

Tik šiuo broliškos vienybės 
keliu eidami, tik šia oendruo 
menine santalka veikdami, sėk 
mingiau sugebėsime, reikalau 
darni I ėvynei laisvės, paveikti 
tiek viešąją visuomeninę nuo 
inonę, tiek laisvojo pasaulio ac 
sakingųjų valstybininkų sąžinę. 
Niekad nepamirškime, jog ne 
kas kitas, o tik mes galime ir 
turime tai padaryti ir kad to iš 
mūs reikalauja kenčianti — pa 
vergtoji tėvų žemė — Lietuva.

Masinio susirinkimo įgalioti.

Nukelta j 3-čią psl.
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Svetimieji žymūnai 
mūsų tarpe

AL. G1MANTAS
Svarbesniųjų mūsų švenčių, 

minėjimų ar iškilesniųjų paren 
girnų progomis, labai dažnai 
yra kviečiamos ryškesn -įstos 
vietos gyvenimo asmenybės. 
Parlamentarai, burmistrai, mi 
misteriai, diplomatai ir panaši 
gyvenamosios aplinkos giietinė 
lė. Galvojame ir džiaugiamės, 
Scad svetimųjų dalyvavimas pn 
duoda lyg ir didesnio orumo, 

f teikia daugiau iškilmingumo 
Nepaslaptis, jog ir didžioji spa 
ūda lengviau atsiunčia savuo 
sius stebėtojus, jei tik žino, kad 
salėn atvyks toks ar kitoks žino 
mas pareigūnas, politinio gy 
venimo puošmena, kurio kiek 
vienas žodis yra svarus, kiek 
vienas žodis turi būti gaudo 
mas, aiškinamas, komentuoja 
mas, toliau perduodamas.

, Sodiname tokius svečiss į pa 
čias pirmąsias vietas, rezervuo 
jame kėdes garbės prezidirmuo 
se, pristatome juos susirinkusie 
ms galimai įmantriau, galimai 
daugiau iškeldami jų būtus ir 
nebūtus nuopelnus. Taip čia 
įprasta ir kažin ar ką begalima 
būtų pakeisti. Blogiau tik tas, 
kad vis dažniau pradedama nu 
sivilti tokių garbės svečių kai 
tomis, pareiškimais. Pusė hė 
dos, jei kalbėtojai dar bent pu 
se burnos paliečia mūsų mini 
mą sukaktį, jos reikšmę, ir 
jau visai blogaį, kai kalbėtojas 
visiškai nuvažiuoja nuo temos 
ir į mus kreipiasi (naudodama 
sis suteikta proga) visiškai ant 
riniais, tik jam vienam gal rū 
pimais klausimais.

Tokių atsitikimų, rodos, jau 
būta kanadiečių lietuvių gyve 
nime. Spaudoje jau buvo rašy 
ta, kad, kai kur, ateity, jau bus 
bandoma pasikliauti vien savo 
jėgomis, nebekviečiant svetimų 
jų svečių, nes, girdi, jie visvien 
mums nieko gero nepasako ir 
jų kalbos taip labai nutolę nuo 
lietuviškųjų reikalų, kad nebū 
tų jokios prasmės juos bekvies 
ti ir tik gaišinti brangų laiką, 
besiklausant, kartais ir labai iš 
kalbingų prelegentų, bet, kuiie 
taip ir pilsto vandenėlį iš tuš 
čio į tuščią. Vietiniai politikai 
aišku, mielai atvyks į tokį su 
sirinkimą, nesunkiai priims 
kvietimą, jei tik jaus; kad tu 
rėš prieš akis tūkstantinę audi 
toriją. Po to, neretai, mes iš 
girstame ir turime klausytis pa 
mokų, kad pats laikas užmiršti 
mums „senąjį kraštą“, pirmoje 
eilėje galvokime ir jauskimės 
esą, naujos, vis bręstančio*, vis 
besikeičiančios ir savarankų vei 
dą įgyjančios, šio krašto naci 
jos nariais, kurios interesai ne 
būtinai turi eiti lygiagieta *u se 
„senosios tėvynės“ reikalais. 
Nebandant kategoriškai neigti, 
kad tokie žodžiai neturi ir tei 
sybės, vis dėlto, ne laiku ir ne 
vietoje pasakyti, {neša į mūsų 
tarpą savotiško disonanso.

Mes, be abejo, žinome ir su 
prantame gyvenamojo krašto 
piliečių teises ir pareigas, esą 
me pakankamai lojalūs, savai 
siais įnašais net ir labai produk 
tyviai stengiamės prisidėti prie 
krašto augimo, stiprėjimo, vie 
šųjų nuotaikų sudarymo, bet 
mus labai skaudžiai liečia nuo 

latiniai priminimai (ypač lietu 
viams brangių švenčių metu) 
užmiršti daugumos susirinkusių 
jų gimtąją žemę. Būdami lais 
vo krašto laisvais piliečiais, no 
rime ir stengiamės būti bent 
kiek naudingais ir gimtinei. Ir 
tai tegali būti nusikaltimas, tik 
kai kurių politikų įmantrioje 
galvosenoje, nes, mūsų įsitikini 
mu, kad tas, kas myli ir gerbia 
ir dirba senosios tėvynės labui, 
mokės ir mylėti ir gerbti ir dirb 
ti ir suprasti naujosios tėvynės 
siekius. Čia prieštaravimai la 
bai jau maži, tiesiog neryškūs. 
Tiesa yra toji, kad tas, kuns pir 
ma proga išsižada gimtosios že 
mės, labai nesunkiai gales išsi 
žadėti ir dabar jį priglaudus) 
kraštą.

Visą pergalvojus, atrodo, 
kad sumanymas visiškai atsiža 
dėti svetimųjų mūsų šventėse, 
gal ir nebūtų labai naudingas 
bendriesiems interesams. Bet, 
gal būtų galima bandyti būsi 
muosius svečius kalbėtojus įt.’i 
goti ar bent duoti supiasti, ko 
kia tema mes pageidautume jį 
kalbėti, kokias problemas dau 
giau ryškinti, kelti, savąją nuo 
monę pareikšti. Kai kurių vie 
tovių (JAV) jau yra taip pasi 
elgę, kartais, net ir atitinkamos 
medžiagos nusiuntę būsimam 
kalbėtojui ir galutiniai rezulta 
tai netaip jau blogi išeina. Ži 
noma, reiktų elgtis pagal esą 
mą padėtį ir aplinkybes.

Visi žinome, kad li-csios 
Dainų šventės lengėjai buvo 
pakvietę atvykti ir kalbą paša 
kyti Robertą F. Kennedy* Su 
prantama, tokio rango aineriki 
niam pareigūnui vargiai ir bū 
tų buvę tinkama nurodyti, ką 
jis turėtų kalbėti. Neper/eniau 
šiai, kai jis lankėsi pas Chica 
gos lenkus, jiems pareiškė, jog 
JAV turėtų sudaryti daugiau 
lanksčią ekonominės paramos 
politiką Lenkijai ir kitiems kra 
štams anapus geležinės uždan 
gos (m. p.), be to, būtinai siū 
lė pagyvinti kultūrinius ryšius 
ir skatino keistis studentais. Kas 
žino, gal panašiai jis būtų tvir 
tinęs ir lietuviams, mums, ku 
rių dauguma tiesiog piestu sto 
jamės prieš bet kokius ryšius su 
sovietinama Lietuva (tokių nuo 
mone, tai tebūtų ne Lietuvos 
žmonių rėmimas, paskatinimas 
nepalūžti, bet tik sovietinio re 
žimo pripažinimas), aišku, to 
kie ar panašūs bet kurio kalbė 
tojo žodžiai būtų labai apgadi 
nę šventės dalyvių nuotaikas 
ir entuziazmą. Suprantama, čia 
tik prielaida, galimas dalykas, 
kad žymusis svetys, jei būtu 
teikęsis tada atvykti, būtų kai 
bėjęs ir visiškai kita tema. Bet, 
kaip ten bebūtų, turėdami ne 
taip jau blogas pamokas iš ne 
labai tolimos praeities, turėtu 
me būti pasiruošę ir tokiems 
eventualumams, kurie mums vi 
sai ne prie širdies ir ne pake 
liui. Tuo tarpu garbės svečiams 
neploti, švilpti, gana rizikinga, 
nes gali būti nesuprastas, ne 
kultūringu palaikytas. Tokio 
pobūdžio susirinkimuose, pa 
prastai, savotišką egzaminą lai 
ko ne vien tik kalbėtojas, bet ir 
patys klausytojai. Vieni prieš

Kadangi tautinė savijauta 
pas lenkus stipri, nestebėt.na, 
jei tautos labui net ideologiniai 
priešai sugeba sueiti j ieškoti 
tautai tinkamo kelio prieš mask 
vinę priespaudą. Praėjusį ba 
landį, pav. Varšuvoje tarėsi ke 
turi lenkai katalikai laikraštiniu 
kai (katalikų savaitinio Tygod 
nik PoWszechny bendradar 
biai) ir keli komunistai bedie 
viai; Tema buvo, ar yra pagrin 
do šviesuoliui katalikui sugy 
venti su šviesuoliu bedieviu? Ii 
— kaip? Tema, rodos, svarbi ir 
gyva, nes santykiai tarp Bažny 
čios ir gomulkinių komunostų 
vėl paaštrėjo.

Pasikalbėjimų eigos spauda 
nepaskelbė, bet vienas dalyvių 
bedievių, savito lenkiško kelio 
į socializmą šalininkas, filosofi 
ios profesorius, Leszekas Ko 
lakowskis, kurį Maskva vadina 
„revizionistu”, bedievių orga 
ne „Argumenty“ paskelbi strai 
psnį „Keletas persvarai yrmj 
kai kurių šventų n nešventų da 
lykų“, kur nušvietė lenkų ko 
muinstų bedievių dabartines pa 
žiūras. Platų jo straipsnio ver 
timą anglų kalba skelbia Free 
Europe komiteto New Yorke 
leidžiamas mėnesinis „East Eu 
rope“ liepos nr. Žemiau eina 
žymiai aptrumpinta santrauka. 
Lenkai revizionistai savo kelią 
į komunizmą vadina „žmoniš 
ku socializmu“.

Ideologiniai ginčai pas mus, 
lenkus, svarbos įgyja pagal ve 
dančiųjų vietą visuomenėje: ar 
jie mokslo žmonės, inteligentai 
šviesuoliai ar eiliniai piliečiai. 
Mums svarbi inteligentija, nes 
joje žmoniškojo socializmo ko 
va su katalikiška pasaulėžiūra 
itin veikli ir dažnai sudaro pro 
tinio gyvenimo ašį.

Vyriausybė Lenkijoje aiškiu 
ir kovingų bedievių rankose. 
Tačiau ir pirm to nuo tikybos 
atšalti skatino du dalykai: vals 
tiečių bėgimas į miestus ir švie 
timo išplitimas liaudyje. Tiesa, 
šie dalykai neviisada tikybos 
versmę išdžiovina. Onos Pa 
welczynskos tyrimai įrodė, kad 
60-tas nuošimtis augštesnio išsi 
lavinimo miestelėnų save pri 
skaito prie tikinčiųjų.

Todėl netiesa manyti, būt 
tikybą tepalaiko vien atsiliki 
mas apšvieta. Ėjimas į miestus 
ir apšvietos plitimas, gali būti, 
tikybą šaldo, bet paties jausmo 
neišrauna.

Tiesa, statistika yra Įnikusi 
įrodyti, kad inteligentijoje ma 
žiau tikinčiųjų negu darbinin 
kuose, o šiuose mažiau negu 
valstiečiuose. O ir tikintieji, be 
abejojimo, šiandien kultūrin 
giau ir tiki — jų katalikybė 
(ypač inteligentijos) civilizuo 
vatkiška. Ji labjau pakenčia ne 
ta. Ji nebe tokia fanatiška' da 
vatkiška. Ji labjau pakenčia ne 
tikinčiuosius. Šitą kryptį žmo 
niškojo socializmo pasekėjai te 
gali tik tegiamai vertinti.

Lenkiją, kaip daugelį kilų 
pasaulio kraštų, nupūtė vėjai, 
kurie iš Bažnyčios atėmė ooliti 
nę galią ir stambią turtų dalį. 
Pajėgumas medžiagiškai ir po 
litiškai diktuoti nukirptas, bet 
patobulėjo Bažnyčios ideologi 
nės priemonės auklėti augštes 
nio lygio katalikiškąją kultūrą. 
Pasaulietiniai vyksmai iššaukė 
kūrybingesnes tikinčiųjų bend 
ruomenes, kurias neprietelingai

Spaudos apžvalga
GINČYTIS SU „NAUJIENOMIS”

Nepriklausoma Lietuva neturi 
nei noro, nei reikalo, nei vie 
tos, ypač, kad N-nos užvedė 
ginčą ne dėl klausimo esmės 
o vien dėl ginčo. Kita veltus N- 
nos taip viską sujaukė, supai

kitus. Ir tikrai vertėtų stengtis, 
kad nuotaikos nesiveržtų iš ko 
rektiškumo ribų. Kiekvienu at 
veju, įvairių švenčių rengėjai, 
pasikvietę svetimuosius kalbė 
tojus, turėtų bent truputį pagal 
voti ir apie čia keltuosius rei 
kalus.

Ką rašo kiti
TIKYBA LENKUOSE

Truputis papildymų ir pataisų
2.

šaltas gyvenimas verčia dėti di 
dėsnių pastangų išsilaikyti ir gy 
venti.

Kur katalikybė ponauja, ar 
ba kur ją ramsto valstybė, ir 
kur ji turi vyraujamo balso ap 
Svietai, ten, paprastai, ji linkusi 
nuo gyvenimo pažangos atsilik 
ti ir fanatiškai siaurėti. Kultūriš 
kai ji pasidaro bergždžia.

Bet kur politinė santvarka 
katalikybę varžo ir persekioja, 
ši ima stiprėti ne galia diktucti, 
ar tikinčiųjų skaičiais, bet pa 
siekimu vertingesnių kultūriniu 
augštumų. Mūsų amžiaus bėgy 
je katalikybė prarado milzmiš 
kus politinės ir medžiaginės ga 
lios plotus, bet ji išsilaisvino iš 
kultūrinio sustingimo. Ji prade 
jo auklėtis savas apšviestūnijos 
viršūnes, savo literatūrą, poezi 
ją ir filosofiją. Tas viskas, ne 
ginčijamai, yra indėli pasaulio 
kultūrai.

Kaip kitur, taip ir Lenkijoj 
pastebime šį ryškų, naujos ka 
talikiškos kultūros indėlį. Tai 
vaisius pastangų atsinaujinti pa 
žangesnėje krikščionybėje. Va 
dovais čia yra nauja inteligenti 
ja. Ji apsišvietusi, gaivi, turi ini 
ciatyvos ir atsikračiusi fanatiz 
mo bei atsilikimo žymių. Ideo 
loginiais ginčais ji atlaiko savo. 
Nėra reikalo jos galvas suskai 
tyti, tik būklę pastebėti ir pa 
sverti.

Visu nuoširdumu galime sa 
kyti, kad Lenkijoje socializmas 
Bažnyčiai padėjo (padėkos, aiš 
ku, dėl to nesusilauks), nes atė 
mė politinę galią ir turtus. Pri 
vertė Bažnyčią gilintis ir ribotis 
vien tikybos gyvenimu. Anti 
klerikalizmas juk atsirasdavo iš 
didelio Bažnyčios viršūnių susi 
raizgymo su dvarponiškais ir 
pasiturinčiųjų sluogsniais. Pas 
mus tokiam antiklerikalizmui 
jau dirvos neliko. Katalikų teo 
retikai jau atsisako pažiūrų, 
būk visuomenei klases, ar jų 
santvarakos, reikalingos. Ideo 
loginiai ginčai persimetė į kitas 
sritis.

Katalikai pas save junta dvi 
sroves: vieną pavadinsime „at 
virais katalikais“, kitą „į seno 
vę žiūrinčiais". „Pastarieji at 
kakliai nori sugrąžinti Bažny 
Čios vyravimą visuomenėje. Aiš 
ku, jos branduolį sudari Bažny 
čio? viršūnės — autoritetai, o 
palaiko atsilikusios valstiečių 
masės. Jos vaidmenį silpnina 
miestelėjimas, apšvietos pliti 
mas ir vis didesnio piliečių skai 
čiaus įsijungmas gyvenimą mo 
dernizuoti pagal mokslo ir tech 
nikos pažangą. Tačiau, šitoks 
jos silpninimas bus be galo sun 
kus ir ilgas.

Atvirų katalikų srovė ne gau 
si, bet be galo gyva. Ji nepri 
taria principui, būk tikyba tai 
piliečio „privatinės sąžinės“ da 
lykas, bet junta ir reformų pri 
brendimą. Ji norėtų, kad Baž 
nyčia atsisakytų visų siekimu 
atgauti turtus ir politinę galią, 
kad ji sugyventų su socializmu 
ir tevestų ideologinę kovą. Ji 
norėtų pasisavinti kai kurių 
kultūros dalykų, kuriuos suku 
rė ne Bažnyčia ir net ne krikš 
čionybt, bet pasaulėjęs gyveni 
mas. Norėtų, kad didžiuotu 
mėrns ne medžiagos bet dva 
sios ir proto dalykais. Atvirųjų 
katalikų srovė siekia krikščiony 
bėn jungti pasaulinės kukū 
ros sukurtųjų vertybių, čia 
įskaitant ir marksizmą.

nipjo ir taip iškraipė (pav. sa 
kinį „Tęsiasi apgavystė, kokios 
pasaulis dar nėra matęs“ N. L- 
va taikė „pirmam kosmonau 
tui“ Gagarinui, o N-nos tai nu 
kreipė Kennedy adresu...), kad 
ir jos pačios iš savo sofistikos 
neišsinarpaliotų, jeigu joms nu 
rodytume jų bandymus patei 
sinti nepateisinama — netiesos 
tribūnų gynimą. Tat su N-rnis 
nesiginčysime.

Bendrai N. L. Naujienų ne 
užkabinėja ir vieną kartą atsa 
kč tiktai gindamasi.

7) Ivanauskas 7. Tadas (IX, 
1956 m) — tai vienas indėnų 
brolių Ivanauskų, apsisprendęs 
lietuviu, turėtų būti papildytas 
vyresniu broliu Jurgiu (lenku 
kurį laiką Varšuvos ir vėliau 
Želigovskio Vilniuje ministru, 
siuntusiu Kaunui notas) ir se 
kančių po jo Vaclovu) gudu, 
besišliejančiu prie lietuvių ir 
bojšfvikų nužudytu vokiečių 
okupacijos metu Menske be 
burmistraujant).

8) Jankowski 1. Czeslaw 
(IX, 1956 rn.) — neminėta a) 
jo straipsniai lenkų spaudoje 
prieš I ;Pasaulinj karą, kuriuose 
jis ragino Lietuvos dvarininkus 
parduoti dvarus lietuviams ir 
keltis Lenkijon, b) dar 1920 
m. spaudoje ragino užleisti Vii 
nių Lietuvai, bet e) Želigovs 
kio metu buvo lenkų spaudos 
skyriaus viršininkas, d) 1922 
m. Vilniuje įsisteigus lenkų 
dienraščiui ,,Slowo“, buvo jo 
Redakcijos bendradarbis (fel 
jetonistas), e) poželigoTrski 
niais laikais buvo Vilniaus žur 
nalistų sąjungos pirmininkas.

9) Jonynas 3. Ignas (IX, 
1956 m.) — netiesa, kad būtų 
„lenkų pasodintas į kalėjimą ir 
1922 m. kartu su kitais lietu 
viais ištremtas iš Vilniaus“, bet
a) 1919 m. per Velykas Vii 
nių lenkams užėmus, jis buvo 
pristatytas prie tvoros sušaudy 
ti, tik Šeimos nuo to išprašytas,
b) 1919 — 1920 m. buvo la 
pai veiklus Laikinojo Vilniaus 
Lietuvių Komiteto sekretorius, 
gelbėjęs lietuvius nuo lenkų ka 
Įėjimo ir gynęs jų turtą nuo 
plėšimo, c) 1920 VII-Ū Lietu 
vos vyriausybės Vyriausias įga

Kai kuriuo atžvilgiu šis 3ąjū 
dis panašus Europos istorijai ži 
nomai Kontr - Reformacijai. 
Kaip žinoma, XVI ir XVII aa. 
prancūzų ir italų Kontr - Refor 
macijos dalinai buvo ir pastan 
ga nutraukti perankštus io me 
to Bažnyčios viršūnių ryšius su 
aristokratija ir feodaline sant 
varka. Siekta krikščionybėn 
įjungti kai kuriuos visuomenei 
naudingus to meto pasaulieti 
nės kultūros pasiekimus ypač 
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JUOKDARIAI...
JUOZELI, KĄ TU

Worcesterio lietuvių komu 
nistų klubo pirmininkui. Juo 
zui Bakšiui, spaudoje pasisa 
kius visai atvirai apie gyvenimą 
Lietuvoje, sukruto, subruzdo vi 
sas bolševikinis širšynas, lyg 
kas būtų, kaip į vapsvų lizdą, 
įkišęs pagalį... Anot Bostono 
„Keleivio“:

„Prieš Juozą Bakšį į Uolioji 
mosi karą pirmiausiai išėjo ko 
munistų sendvičiais penėtas ir 
honorarais akis užmazgojęs 
„rašytojas“ Rojus Mizara, ži 
nomas melagis ir lengvapėdiš 
kas pliuškis, už kurio žodžių ky 
Šo Vilniaus pyrago abrakas. Jis 
užsipuolė barti J. Bakšį, kam 
jis visus Lietuvos žmones išva 
dinęs vagimis. Štai ką sako Vii 
niaus kvislingų papenėtas Ro 
jus „Laisvės“ Nr. 64:

„Kai reporteris paklausė J. 
Bakšį, jeigu žmones ten „Lietu 
voje) gauna nedidelį, palygin 
ti, atlyginimą, tai kaip jie pra 
gyvena? Bakšys atsakė:

,,— Jie visi vagia!...
„Vadinasi, J. Bakšys aoskel 

bė Lietuvos žmones vagimis. 
Ligi šiol dar nieks iš apie 500 
užsienio lietuvių, pokario me 
tais apsilankiusių Lietuvoje, to 
kio šmeižto lietuvių tautos adie 
su nepaleido, apart J. Bak 
šio!...

„Kadangi J. Bakšys Lietu 
vos žmones apskelbė vagimis, 
tai priešiška Lietuvai spauda jį 
apkabino ir pabučiavo. Jį garbi 
na, jį stato dydvyriu. Jeigu 
taip, tai labai bloga. Juozai! At 
simink, Juozai, kur pats atsidū 
rei!...

„Juozai, . . . mes norime, pa 
rašytumei faktiškai: jeigu sa 
kai, kad visi Lietuvos žmonės 
yra vagys, tai suminėk nors de 

liotinis Vilniuje, Evakuacinėje 
Komisijoje ir šiaipjau gynė vii 
niečius ir jų tuną nuo Raudono 
sios armijos ir bolševikų palei 
gūnų plėšikavimo ir persekio 
jimo, ir X 10 pasitraukė iš Vii 
niaus lietuviškuoju sunkveži 
miu drauge su kitais (11) mū 
sų pareigūnais, d) 1920 X— 
1922 Kauno priskirtas Sanlar 
vės (Tautų Sąjungos) Komis' 
jai, drauge su ja nekartą laisvai 
lankydavosi Vilniuje, ir e) 1922 
II 6 Kaune pasitiko lenkų iš 
tremtus iš Vilniaus 33 lietuvių 
ir gudų veikėjus. 1906 - 07 iš 
rinktas Maskvos lietuvių stu 
dentų draugijos pirmininku. 
1919 — 1920 visuotinės istori 
jos paskaitininkas Augštuoso 
mokslo kursuose Vilniuje, ku 
riuose buvo daroma dėstytojų 
atranka būsimąjam Lietuvos 
universitetui.

10) Kirkor Adam Honor, 
(XI, 1957 m.) — klaidingai 
nurodoma, jog 1867 — 1S71 
m. Kirkoro redaguota „rusi* 
kos dvasięs ‘ dienraštis N ivo 
je Vremia. Jo ir kitų lenkų Pet 
rapilyje įsteigtoji Novoje Vre 
mia tebuvo šiaip konservaty 
vus dienraštis, atsargiai gynęs 
lenkų reikalus sunkiame pomu 
ravjoviniame laikotarpyje, bet 
kai dienraštis perėjo į ruso Su 
vorino rankas, kurį laiką tebe 
mėginęs laikytis progiesistų 
krypties, ilgainiui virto tikrai 
„rusiškos dvasios“ leidiniu.

11) Kirša Faustas (XI, 1957 
m.)—apie K. pedagoginių ki 
sų išėjimą reikėtų aiškiau nusi 
tyti: 1915 rudenį Vilniuje bai 
gė 6-savaičių pedagoginius kui 
sus.

12) Kochanowski ■ Korwin 
Jan Karol (XII, 1957 m.) —- 
jo Witold Wielki Kiąžę Litews 
ki 1900 prieš I-jį Pasaulinį *.a 
rą buvo populiarus veikalas jau 
noje lietuvių inteligentijoje. 
Švenčionių lietuvių gimnazijos 
mokytojas Rapolas Butkus jį 
išvertė lietuvių kalba, bet len 
kų persekiojimai, kratos, suomi 
mai ir (1923 m.) ištrėmimas iš 
Vilniaus krašto darbą sužlugdė, 
nors jau Lietuvių Mokslu Dr- 
ja buvo pasiėmusi jį išleisti.

Bus daugiau.

PADAREI?!!! ...
sėtką tokių vagių vardų ir pa 
vardžių, parodydamas, ką jie 
pavogė, kur pavogė, nuo ko pa 
vogė. Bet, sakau: parašyk su 
įrodymais. Už tai būsi vyras!“

Taigi, Juozai, duok Mizarai 
desėtką vardų ir pavardžių 
žmonių, kurie Lietuvoje yra 
ką nors pavogę ir tokiu bv 
parodyk, kad apie komunistę 
vagis turi teisingą supratimą.

Mizaros dūšios pageidavimą 
Juozui ne taip jau sunku paten 
kinti. Tegu Rojus pasiskaito 
„Šluotos” aprašymą apie 350 
vagių, kurie papuošė Palangą 
ir reikalas bus baigtas. Jei Miza 
ra su 10 vagių pasitenkina, tai 
nėra, tur būt, nė vieno „Tie 
sos” numerio, kur nebūtų išvar 
dyta Rojaus pageidaujamas 
skaičius vagių ir tai ne bet ko 
kių, o satmbių žuvelių... Tegu 
Mizara tuos vagis, jų vardus ir 
pavardes skelbia savo „Lais 
vėj“, kad ir paskutinė bolšev> 
kiška davatka žinotų, kaip 
ševizmas veisia vagis ir k...< 
kius parazitus.“

Taip pasisako komunistų 
„Laisvės“ Rojus Mizara ir taip 
atsako „Keleivis“. „Keleivis” 
atsako teisingai. Jei Mizara no 
ri sužinoti bent dešimtį vagių, 
tegul skaito Maskvos oficiozą 
Lietuvoje — Vilniaus „Tiesą“. 
Ne Juozas Bakšys, bet sovieti 
nis teismas Mizarai yra kompc 
lentingas į tai atsakyti. „Tiesa” 
gi skelbia kaip tiktai teisino sp 
rendimus. Dauguma tų sprendi 
mų yra apie vagystes.

O vis dėlto Juozas Bakšys 
vertas pagyrimo, kad apie Lia 
tuvą pasakė tai, ką joje pats 
matė ir ką pats sužinojo.

Mandrapypkis.
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Salomėja Narkeliūnaitė 
PASAKOJA JOKŪBUI STUKUI, KĄ JI LIETUVOJE 

MATĖ
Worcesterio lietuvių komunistų klubo pirmininkas, Juozas Ba 

kšys, daugiau matė,
Salomėja Narkeliūnaitė ne

Lietuviški reiškiniai, 
kurių negalima nutylėti 
RAŠO BRONIUS ABROMONIS

seniai Lietuvoje viešėjo dvi sa 
vaites. New Yorko lietuvių ra 
dio vedėjas Jokūbas Stukas, 
kuris užpernai taip pat lankėsi 
Lietuvoje, su Narkeliūnaitė pa 
darė radio pasikalbėjimą apie 
jos lankymąsi Lietuvoje ir apie 
Lietuvą. Čia patiekiamos įdo 
mesnės ištraukos iš to pasikai 
bėjimo.

J. Stukas: Ar ilgai, Salome 
ja, Jums teko būti Lietuvoje?

S. Narkeliūnaitė Lie'uvoje 
teko išbūti 15 dienų Originaliai 
buvo numatyta 14. Bet nebuvo 
lėktuvo iš Vilniaus į Leningra 
dą, tai vieną dieną gavau eksv 
ra.

J. S.: Kokius miestus iš viso 
aplankėte ir kaip ilgai juose bu 
vote?

S. N.: Iš didesnių miestų bu 
vau Kaune. Trakai — jeigu sa 
kyšime miestas. Pilį lankiau vi 
są popietį, o paskui važiavau 
pro Švenčionis, tai irgi miestas, 
man labai didelis. Aš ten pra 
dėjau mokslus eiti. Buvau Me 
lagėnuose porą valandų. Mano 
bažnytkaimis. Nu ir dvi die 
nas praleidau tėviškėj.

J. S.: Čia irgi įdomu, kadan 
gi, kai aš buvau Lietuvoje, ne 
leido mane į Aluntą, vadinasi, 
anot giminių, tur būt, Jokūbai, 
kad nepamatytum, kaip mes 
vargstam kolchoze. Bet Jūs 
turbūt apsilankėte pas gimines 
ir panašiai Melagėnuose.

S. N.: Manęs ir nelabai nore 
jo leisti. Aš laukiau keturias 
dienas.

J. S.: Jiems tur būt buvo su 
nku pasakyti — bijojo gal — 
apie tikrąją padėtį Lietuvoje?

S. N.: Nežinau, kaip ten, u;u 
versitete. Ten ilgai negalėjau 
kalbėtis todėl, kad žmonės dn 
ba, o be to, man reikėjo pama 
tyti tą moterį, kuriai neįėjau 
perduoti akinius iš Amerikos.

J. S.: O kaip bendras Kau 
no vaizdas Jums atrodė?

S. N.: Aš manyčiau, kad 
Kaunas puikiau atrodo negu 
Vilnius. Mat, Vilnius buvo iš 
griautas, išdegęs faktinai, 40%, 
sako, buvo išnaikinta per karą, 
tai dabar daug naujai atstatytų 
patalpų, šviesūs namai, ir vis 
ką. Kaune gal būt puikesnis 
vaizdas.

J. S.: Ar Lietuvos žmonės. 
Jūsų nuomone, yra nusistatę 
prieš okupantą rusą?

S. N.: Matot, aš negalėčiau 
tokio klausimo atsakyti abel 
nai. Su žmonėmis, kuriais aš 
susitikau, tai giminės, pažįsta 
mi, tai, kaip sakyti, mes buvo 
me visą laiką su būriu ir, k up 
sakyti, neturėjau progos k 9. 
nors pasiimti už atlapų ir pa 
klausti.

J. S.: Ar gavot progos kai 
bėt su studentais ar jaunimu?

S. N.: Pačiam Viln oje aš 
neturėjau progos. Susitikau stu 
dentus tik ką baigusius universi 
tetą Maskvoje.

J. S.: Kokios jų nuotaikos?
S. N.: O jie labai domisi 

Amerika. Sako, būt gerai... Nu.
tai sakau, atvažiuokit kai 1964
m. bus paroda. Sako, labai būt 'tas.
gerai.

J. S.: Jūs matėte daug rusų 
Vilniuje?

S. N.: Nu, aš nežinau kaip 
daug, bet gatve einant girdisi 
kalbant rusiškai, gal net dau 
giau negu lietuviškai. Lenkis 
kai irgi kalba...

J. S.: Tiesa, o kokios šian 
dien ūkininkų sąlygos Lietuvo 
je? Kadangi Jūs buvote kai 
me, tai kaip jie pasisakė apie 
kolchozinį gyvenimą?

S. N.: Nu, matot, pas mus 
žemės labai prastos. Tai ten 
nieko gero nebuvo ir lenkų lai 
kais. Dabar, pavyzdžiui ten pas 
mus, jau skaitosi blogas kolche 
zas.

J. S.: Tai vargsta žmonės...
S. N.: Tai, žinoma, labai per 

lekliaus nėra. Bet, sakysim, ot, 
pas mano tėvą menkiau kiek, 
na, priklauso ir kokia sveikata 
žmonių. Mat, sesuo ir jos vy 
įas, tai jauni žmonės, tai jiem 
gerai. Tai jie nueina sau, dar 
bo valandas atidirba sau. Na, 
tai parodė aruode dar rugių 
yra. Reiškia, pernykščių. O da 
bar jau naujas derlius yra. Tai. 
žodžiu, duonos nestinga, bet 
pas tėvą jau kitaip. Tėvas, kai 
tais, samagono užraugia biskį...

J. S.: O gal kalbėjote su vie 
nu antru dvasiškiu?

S. N.: Aš buvau sutikus po 
ra kunigų, su kuriais anksčiau 
Lietuvoje būdama, pažįstama 
buvau. Nu, tai jie sako, mes čia 
laikomės šiaip taip, galima gy 
vent dar biskį. Dabar girde 
jau... ,

J. S.: Jokios religinės lais 
vės neturi...

S. N.: Reiškia vaikams, kaip 
sakyt, mažiems vaikams, jie 
taip sakė, uždrausta gėles bais 
tyti. Galima tik barstyt* nuo 
18 metų amžiaus. Na, tai reiš 
kia, atseit jis pats turi apsi 
spręsti, ar jis nori ar ne. O ma 
žas tai skaito, kad mažas, tai j) 
verčia...

J. S.: O kaip žmonės, ar jie 
religingi — ar jums pasakė?

S. N.: Nu, tai aš pati pas 
juos buvau bažnyčion nuėjus 
phžiūrėtj.. Mykalojaus Dažny 
čioj. Ta bažnyčia, kur mus ves 
davo dar kai gimnazijoj buvo 
me. Tai pilna buvo, vos, vos 
įsigrūdau įvidų.

J. S.: Sako, dideliais mokes

čiais apdeda okupantas.
S. N.: Jie sakė, kad nemaži 

mokesčiai, bet kiek, aš negalė 
čiau pasakyti tiksliai.

J. S.: Jūs matėte Vilnių ii 
Kauną dar nepriklausomybės 
laikais. Kaip galėtumėt palygin 
ti gyvenimo sąlygas bei miestų 
išvaizdą su šių dienų padėtini? 
Taip trumpai...

S. N.: Man rodos, kad nega 
Ii šitokio klausimo statyti... Vii 
nius mažai buvo nept įklauso 
mas Lietuvoje. Vilnių tik pri 
jungė ir paskui vėl atjungė. Ir 
taip toliau. Juk Vilniuje, oi, 
dar kaip jau yra šitas režimas, 
kiek aš atsimenu, tai jau šeš

Lenkai buvo, lietuviai ir
paskui bolševikai, ir paskui vo 
kiečiai ir dabar vėl bolševikai... 
Bet kiek aš Vilnių pažįstu, man 
jis dabar atrodo išoriniai daug 
geriau, negu anksčiau buvęs.

A. Kačanauskas: Ar Lietu 
vos gyventojai yra susipažinę 
su Amerikos lietuvių gyvenimo 
sąlygomis, reiškia, ar jie kų 
nors apie mus žino, ar taip sa 
kant, tik bolševikine propagan 
da naudojasi, ką jie apie mus 
sako.

S. N.: Na, aš nežinau ką jie 
apie mus žino, bet aš žinau ko 
jie manęs klausė. Maždaug kaip 
Amerikoje. Nu, kiek čia mes 
uždirbam, klausė. Sako kaip 
ten yra, kad Jūs vis tuos na 
mus perkatės. Ir karus perka 
tės... Sako, mes nežinom kas 
yra karai. Nu; tai aš papasako 
jau. Sakau, kad čia mes vieną 
savaitę dirbam maistui, kitą 
drabužiams, trečią butui, o ket 
virtą — sutaupyt.

A. K.: O gal teko Jums kai 
bėtis su operos artistais ar ki 
tais muzikais ir menininkais bei 
intelektualais?

S. N.: Aš buvau sutikus po 
ra aktorių. Ir buvau sutikus po 
rą muzikų. Muzikai geriau gy 
vena negu aktoriai. Muzikai už 
dirba daugiau pinigų. Ir jie gai 
būt, biskį laisviau gali ir kurti. 
O aktorius turi vaidinti, kas ko

Prof George Swinton, Manitobos Universiteto Meno m-, 
kyklos profesorius yra CBC — TV meno ekspertas, 

kalbąs TV sekmadieniais.

kią jam rolę duoda, žinot..
A. K.: Ar jie žino apie niū 

sų kultūrinę veiklą?
S. N.: Tai, atrodo, kad ži 

no, bet tik bendrais bruožais. 
Jie ten klausė, ar Jūs ten suei 
nate, ar koncertai būva kokį. 
Nu, tai aš sakau tai čia Dainų 
šventė buvo Čikagoj. Sako, 
kaip čia žmonės, kaip tie cho 
rai — ar tautiškais drabužiais? 
Sakau, tautiškais. . .

A. K.: Kaip Jums atrodytų 
mūsų kultūrinis bendradarbia 
vimas su pavergtu lietuviu? Ar 
tai įmanomas dalykas?

S. N.: Mane Lietuvoje irgi 
klausė, kaip tnan atrodo. Sa 
kau, aš nesu šitoje artyje eks
pertas. Aš tik pasakiau tiek, ką 
mūsiškiai galvoja, kad čia bus 
toks One way Street, atseit. 
Jūs mums siųsite knygas, o mes 
negalėsim nusiųsti.

A. K.: O ar, bendrai, lietu 
viai žino apie mūsų pastangas 
Lietuvą išlaisvinti?

S. N.: Nu, žinot, šitok.o 
klausimo... Aš nežinau kaip 
Čia pasakyt. Aš ten daugiausia 
buvau... Visą laiką buvo pen 
ki, keturi žmonės, tai tokių kla 
usimų bent nekėlė...

J. S.: Bet aš, Salomėja, bū 
damas Lietuvoje, drąsiai galiu 
pasakyt, kad nesusitikau nė 
vieno žmogaus, kuris būtų pa 
tenkintas ta tarybine santvaika. 
Aš drąsiai klausiau, ir jie, o 
ypatingai vienas pasakė: mes, 
žinoma, trokštame laisvės, kaip 
saulės užtekančios. Bet ar Jūs 
nematėt troškimo pakeisti tą 
santvarką?

S. N.: Na, klausykit, susitin 
ki pažįstamą, su kuriuo kartu 
dirbęs, viską. Jis dabar pasako 
ja. Jis dirba ten, bet šitokių, 
kad sakytų, ot. Jūs taip dary 
kit, ar mums taip čia yra... Mes 
tokių... Aš manau, gal jie irgi 
varžėsi. Nu, žinot, vistick kaip 
čia dabar...

A. K.: Na, o bendrai ką no 
rėtumėt pasakyti mūsų progra 
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7. DĖL FORMOS
Dažnai esti taip, kad foima 

sudaro esminę turinio dalį ir 
yra neatsiejama ir nepakeičia 
ma jo dalis. Pakeisi formą, km 
ta ir turinys. Pakeitus formą su 
žalojamas turinys. Tat su for 
ma tenka labai skaitytis ir dėl 
jos reikia labai apsigalvoti. Štai 
vienas pavyzdys.

Vienoje vietovėje matome 
pastatytą medinį lietuvišką kry 
žiu - koplytėlę. Pagal lietuvis 
kų kryžių - kaplytėlių pavyz 
džius, kryžius suprojektuotas, 
atrodo neblogai, preciziškai pa 
darytas ir gražiai nudažytas. 
Tik gaila, kad kryžius pritvit 
tintas prie iš cemento išlieto 
kryžiaus formon išvaizdos pa 
mato, kuris su lietuvišku kiy 
žium nesiderina ir neduoda tos 
harmonijos, kuri tam lietuvis 
kam kryžiui - koplytėlei pri 
klauso. Negerina padėties ir gė 
lės pasodintos padarytuose c t 
mentiniame pamate mažuose 
tarpeliuose ir keturiuose galuo 
se pastatytose medinėse dežu 
tėse. Bandoma aiškinti, kad ga 
Ii būti ir taip.

Į aiškinimą, kad Lietuvoje 
nebuvo cemento, todėl nestatė 
kryžių ant tokių pamatų, reiš 
kiu savo nuomonę. Prie Lietu 
vos nepriklausomybės pamink 
lo Karo muzėjaus sodelyje 
Kaune buvo pastatyta grupė 
įvairių tipų liet, kryžių, kryžių- 
-koplytėlių, lietuviškais pagrin 
dais ir priduota jiems tinkama 
aplinkuma. Lietuvoje cemento 
buvo ir valdžia lėšų turėjo. Be 
to, buvo kryžių žinovų, archi 
tektų, menininkų, kurie galėjo 
kažinko suprojektuoti mūsų 
tautos vietovei. Bet vis tik lie 
tuviškų kryžių istorinės praei 
ties jie nežalojo.

Kurie aiškina, kad tai sko 
nio dalykas, norėčiau paklaus 
ti: jeigu lietuvaitė pasirodytu 
viešoje vietoje lietuviškais tau 
tiniais drabužiais ir modernia 
skrybėlaite ant galvos, batu 
kais paskutinės mados augštais, 
pieštuko storumo, kulneliais, ar 
irgi būtų skonio dalykas?

Nežiūrint, kad merginos ir 
moters galvos danga skirtinga 
ir yia viena svarbiausių tauti 
nių drabužių dalių, be jos dra 
bužis yra neužbaigtas, neturi 
darnumo, mes matome jas be 
galvos dangos, o dažnai mato 
me moteris pasipuošusias *n« 
ginų danga. Ar ir čia skonio da 
iykas?

O koks skonio dalykas, ki.o 
met mes matome Lietuvos t\i 
spalvę pakabintą atbulai arba 
lietuvio namuose Vytis — Lie 
tuvos valstybės ženklas paka 
bintas kur nors užkampyje* 
Jog tikinčiam kryžius, lietuviui

LIETUVIŠKUMO
valstybės herbas yia didžiausi 
pagrindiniai ženklai ir jiems pri 
klauso garbingiausia ir geriau 
šiai matoma vieta.

Visi tokie dalykai įvyksta dėl 
to, kad mes skubėdami gyven 
ti, esame per daug pasinėrę Į 
savo asmeninius reikalus, reika 
lėlius, neturime laiko pagalvo 
ti, tad kai ką pamiršome prisi 
minti, arba ką nežinome — pa 
studijuoti, panagrinėti, o me 
džiagos tam yra daug ir nesun 
kiai prieinamos. Nedarykime 
vienu rankos užsimojimu.

APIE 
„MILŽINO PAUNKSMĘ“

Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia. Taip mokina 
mus Lietuvos Himnas.

Montrealio Lietuvių Dia 
mos teatro kolektyvas ne pel 
no išskaičiavimais, bet kad pra 
turtintų mūsų istorinį, tautinį lo 
byną, sudėjo savo santaupas, 
vienas net namą užstatė, ir iš 
leido i plokšteles įrašytą iston 
nį veikalą reto talento ir drama 
turgo Balio Siuogos ,,Milžino 
paunksmę“. Ši 3 veiksmų trilo 
giška istorijos kronika paraŠy 
ta 1930 Vytauto Didžiojo me 
tams, 500 metų jo mirties su 
kaktuvėms paminėti. Ji apima 
keturis priešmirtinius Vytauto 
Didžiojo metus (1427—1430"), 
Plokštelės labai švariai ir aiš 
kiai perduoda žodžius. Prie jo 
pridėtas turtingas, labai gražus 
albumas su veikalo paaiškini 
mu ir meniškomis nuetrauk > 
mis. Minėtų trijų plokštelių ii 
go grojimo su albumu kaina, 
tik 15 dolęrių, už kuriuos krau 
tuvėse galima nupirkti tik 2 ne 
lietuviško turinio plokštelės. Pa 
dėkime mūsų lietuviško teatro 
menui. Pasišventėliams reali 
zuoti jų įvykdytą pasiryžimą ir 
at.gauti įdėtus pinigus.

Ypatingai kreipiu dėmėsi tų 
lietuvių, kurie auginame vaikus, 
turime jaunimo. Lietuvos istori 
ja (tikiu, kad dauguma turime, 
kurie neturime įsigykime) ir šis 
turiningas, turtingas veikalai, 
perduotas gyvu lietuvišku žc 
džiu, bus jiems šaltinis iš praei 
ties stipiybės pasemti.

Nuoširdžiai dėkoju Montrea 
lio Lietuvių Dramos Teatro ko 
lektyvui už. išleidimą, piatv.rti 
nimą manęs „Milžino parimta 
mės“ veikalu.

(Seks: apie tikybines 
tautines tradicijas).

• Dr. Juozas Mačernis išleido 
ispanų kalba veikalą apie tilo 
sofiją ir moderniuosius moks 
lūs, Buenos Aires mieste pava 
dinimu. „Filosofija y la Scien 
Čia Moderną“.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

' 39.
— Kas gi jus atnešė tokiu laiku, kolega? — nustebo Pi 

leckis, spustelėdamas Barvainio ranką. — Turite sunkų ligonį? 
Tiesa, ką aš čia, jūs juk dabar poliklinikoj!

— Miegas neima, na ir nusprendžiau jums padėti.
— O aš lyg tyčia visai bedarbis! Na, bet jei atėjot, gal ir 

pradės mums greitoji vežti. Ko jūs taip nosį nukabinęs?
— Aš? Ką jūs.
— Tiesa, jūsų juk įvairūs tokie, kaip ten, nesutarimai.
— Geri nesutarimai! Mane žmona pametė.
— Tai jau kas kita. Tai jau kas kita, — pakartojo l ilec 

kis. — Kiekvienas metas turi savo ypatumų. Karo metais vieni 
rūpesčiai, dabar — kiti. Ir žmonės kažkodėl visada savim ne 
patenkinti.

— Aš savim patenkintas.
— Be reikalo. Nemanau, kad taip būtų. Matot, savimi 

patenkinti tik labai buki žmonės. Normaliai inteligentiškas žino 
gus visada kažko įieško, nerimsta, siekia.

— Ko siekia?
— Karo metais viskas būdavo daug paprasčiau. Fermie 

gi, pabundi nesugriautam name, tavęs gestapas nesuėmė — 
tuokart ir laimingas, daugiau nieko nė nebereikia.

— Jūs, daktare Pilecki, visada kalbat apie karą. Žiūrėkit, 
kiek metų nuo karo praslinko!

— Aš suprantu, kad tai jums nuobodu. . . • .
Barvainis jį nutraukė:
— Dieve gink! Atvirkščiai, man labai įdomu. Tik čia 

jūsų kažkoks kompleksas, ar ką?
— Jei jūs būtumėt patekę į gestajo nagus, jūs taip pat 

sirgtumėt kompleksais. O aš, kolege, ir gestape sėdėjau, ir 

miške slapsčiausi, ir kanclagery buvau, ir po bombų kiuša guie 
jau. Pagalvokit, kiek kartų aš gyvas išlikau, kitaip sakant, 
kiek kartų iš naujo užgimiau! Nejaugi po to mane gali jaudin 
ti mažos miesčioniškos problemos ir tokios tragedijos, kurių au 
toliais patys esame?

— Yra žmonių, kurie praėjo frontą iki pat Berlyno, o ma 
žos problemos jus domina.

— Viskas priklauso nuo žmogaus. Pagaliau nuo to, kaip 
jis tą frontą pergyveno, kaip ten persiauklėjo. Bet dabar, kai 
mūsų raketos sminga į Mėnulį, kai pasipurčius Arrikai lekia 
velniop koncernai, trestai, koncesijos, kai braška visos senojo 
pasaulio siūlės. . . Nejaugi gali dar ką nors jaudinti menkutes 
dramos?

— Kalbate, daktare Pilecki. kaip iš suvažiavimo tribūnos.
— O mes ir atsidūrėme tribūnoj, istorija mus iškėlė, tams 

tą irgi, tik gaila, kad to nejaučiat, kolega Barvaini. Kodėl gi aš 
turėčiau kalbėti kitaip, negu galvoju?

— Daktare, nusinuodijusį atvežė! — šūktelėjo uždususi 
sesuo; matyt, ji bėgo per ligoninės kiemą, nes išslydęs ant 
kaktos plaukų kuokštas buvo apšarmojęs.

— Na, jūs ar aš? — paklausė Pileckis. — Ar mudu abu?
— Daktare, senutė širdininke visai silpna, — pranešė ki 

la seselė. — Šeštoje palatoje.
— Klausimas išspręstas, — nusprendė Pileckis. Jis uzsi 

metė ant chalato apsiaustą. — Į ambulatoriją aš eisiu. Beje, 
jūs mokate vaikams alimentus?

Trumpą koridoriaus galą jiedu ėjo kartu.
— Alimentus?
— Na taip. Teismas jus jau ištuokė?
— Ne.
— Vis vien turit mokėt. Žmona jums neužsimena?
— Ji iš manęs pinigų neims. Ambicija.
— Vadinasi, dar ne viskas žuvo. Dar galit taikytis.

\ _ Vėlu.
— Vėlu, kai žmogus numiršta, — niūriai pasakė Pileckis. 

— Pagaliau — jūsų reikalas. Tik pinigus — tai jau pr: alot 

žmonai duot. O apie jos ambiciją negalvokit. Vaikai juk jūsų. 
Moteriškei sunku su dviem vaikais.

Pileckis išėjo į šaltį. Barvainis nuėjo į šeštą palatą. Kve 
pejo kamparu. Už paravano merdėjo sena moteriškė. Siaubo 
pagautos, kitos ligonės klausėsi žmogaus kovos su mirtimi.

— Duokit man jos ligos istoriją, — burbtelėjo Barvainis 
seseriai. — Kodėl ligonė be deguonies? Deguonies jai duokit.

Barvainis greitai pervertė ligos istorijos lapus. Už paravo 
no buvo jie keturiese — ligonė, sesuo, jis ir mirtis. Mirtį reikė 
jo nuvyti lauk.

— Dar kordiamino. Reikia smarkiai trini kojas. Va taip.
Jis atsiraitojo chalato rankoves ir ėmėsi darbo. Kojos bu 

vo šaltos šaltutėlės. Jis paėmė ligones ranką. Tvinksnio joje ne 
buvo. Tačiau pro fonendoskopą jis dar užgirdo silpną, vos 
girdimą širdies veikimą.

— Vis vien ji mirs, daktare, ne dabar, tai netrukus^ — 
vėi pašnibždėjo sesuo. — Nesivarginkit, daktare.

— Netrukus mirsit ir jūs, — piktai prakošė Barvainis .— 
Visi netrukus. Gėda man už jus, sesele.

Sesuo paraudo.
Po pusvalandžio pro ploną, raukšlėtą rankos odą prasi 

čiuopė pirmas silpnas tvinklelėjimas. Dar. Ir dar.
— Na štai, — pasakė Barvainis. — Net be stofantino ap 

siėjome.
Ir tuoj pat pagalvojo: „Pabandytum tu į tokias venae 

strofantino! Venų juk visai nėra”.
Dabar už paravano liko jie tik trise. Ligonė, sesuo ir Bar 

vainis.
Barvainis atsikėlė.
— Po poros valandų suleisit vėl kordiamino. Deguonį 

dar palikit.
— Gerai, daktare. — Sesuo išlydėjo Barvainj iš palatos.

— Aš jums, daktare .duosiu švarų rankšluostį.
— Ačiū. — Barvainis norėjo pridurti: „Sesele, kovoti rei 

kia dėl kiekvienos minutės“. Tačiau jis nemokėjo to pasakyti.
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Atsiminimai apie Čiurlionį
4. KULTURIA/E^RRO^IKA

DU LIETUVIAI PAKEITĖ 
AUGŠTO MOKSLO 

SPECIALYBES

APTARĖ „LIET. LITERA 
TOROS ISTORIJOS” 

4 TOMĄ
„1903 m. vasarą, — toliau 

prisimena tėvas, — Čiurlionis 
jau visiškai atvirai imasi tapy 
bos. Jis bėgdavo prie ežero, į 
mišką, irstydavosi valtimi ir 
— tapydavo, plėšydavo popie 
rių ir drobę, vėl tapydavo. Ty 
liai gulėdamas arba sėdėdamas 
prie jo, matydavau išbalusį ir 
sulysusį bičiulio veidą, degan 
ičias akis, kurios man kėlė neri 
mą. Žinojau, kad Čiurlionis jieš 
ko, eksperimentuoja. Ekspen 
mentuoja pats savimi, savo šie 
la, savo genijumi... Peizažai, 
kuriuos tada tapė, buvo nuosta 
būs, ypač laukai, beržai prie 
Nemuno, rugiapjūtė — pėdai 
laukuose, o pirmiausia triptiką; 
„Raigardas". Vidutiniame pu 
veiksle buvo nutapytas Reigar 
do slėnis, o iš abiejų pusių su 
sivijusios, fantastiškos, senos 
pušys. . .

Visi jo paveikslai, net vėly 
vesnieji, kuriuose kompozito 
riaus sielos vaidiniai jungėsi su 
dailininko vaizdais, — turėjo 3a 
vyje nuostabią gyvybę: tam, 
kas juos žiūrėjo, jais gyveno, 
nereikėjo jokių žodžių, norint 
juos suprasti. Tai pastebėdavo 
visi, kas juos tada matė. Gal 
būt, todėl, kad jie taip gerai pa 
žinojo, regis, neatspėjamą Čiur 
lionio sielą.

Tuo metu mūsų giminaičiai 
Odalhovskiai, gyvenę Naugar 
dūko apskrityje, Nedzviadkos 
dvare, prie Ušos, pakvietė at 
vykti bent porai savaičių pasi 
svečiuoti. Įkalbėjau Čiurlionį, 
seserį Valiunę ir iškeliavome. 
Odadhovskiai turėjo dvi duktė 
ris, Zulią ir Idą, ir sūnų Kazj, 
mūsų vienmetį. Buvo linksma : 
pasijodinėjimai, tenisas, išvy 
kos, vakarais Čiurlionis ir aš 
skambindavome, o tuojau po 
mūsų atvažiavęs pusbrolis Jo 
nas Mikulskis grodavo smuiku. 
Po koncerto — šokiai kartais 
iki ryto ir švintant pas’vaikš 
čiojimai po rasą. Čiurlionis pa 
gyvėdavo, o aš tuo džiaugiausi, 
nenujausdamas, kad tai pasku 
tinės kartu praleistos atostogos 
ir kad kitą kartą susitiksime la 
bai tragiškomis aplinkybėmis.

Trečią viešėjimo Ncdziadko 
je savaitę išsirengėme į ilgesnę 
išvyką po aplinkinius dvarus. 
Mes raiti, merginos — brička. 
Aplankėme Proscyje Protesevi 
Čius, Zuchovicuose Ablamovi 

Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų ‘al
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant
rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikristą, 
kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir
tais drobės apdarais. Kama $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.

čius, Dolmatovšžyznoje Viež 
bovskius ir Klarimonte Do 
manskius. O paskui nuvažiavo 
me į Tuchanovičius, į Adomo 
Mickevičiaus ir Marilės meilės 
vietas. Kelias į Tuchanovič’.us 
buvo labai apleistas, o pora ki 
lometrų prieš dvarelį reikėjo va 
žiuoti žingsniu. Pagaliau pasie 
kerne tikslą. Priešais mažą, pil 
ką namelį su nedideliu prieou 
čiu stovėjo flygelis, kuriame esą 
gyvenęs Mickevičius. Ten bu 
vo didokas kambarys, kurto 
langai išėjo į kiemelį ir alėją. Iš 
čia, tur būt, Mickevičius maty 
davęs išeinančią iš namo Man 
lę ir bėgdavęs jos pasitikti. Ale 
ja vedė į lapinę, esančią tarp 
keturių didelių medžių. Čia ant 
labai seno suoliuko sėdėdavę įsi 
mylėjėliai.

Visos kambario sienos kur 
gyveno poetas, buvo išrašytos 
atsilankiusių asmenų pavardė 
mis, ir su karteliu turiu prisipa 
žinti, kad ir aš ant vienos šie 
nos įrašiau savo pavardę...

Dvarelio savininkės, panelės 
Tuhanovičiuvnos, parodė mu 
ms mažą, kreivą, neužaugą her 
želį netoli namų, esą, paties po 
eto sodintą.

Iš Tuhanovičių nuvykome 
pas poną Ancutą, taip pat mū 
sų giminės, tv;rtą, tuomet šiin 
to Šešerių metų amžiaus senį, 
kuris visą gyvenimą praleido 
medžiodamas ir visoje apylin 
kėje garsėjo nukautų lokių skai 
čiumi.

Nedzviadkoje buvo dar gy 
vi prisiminimai apie Ignacą Do 
meiką, kuris mirė tolimoje Či 
lėje 1889 m. kaip gerbiamas 
žymus atradėjas ir moksiinin 
kas. Jis buvo Adomo Mickevi 
čiaus draugas, su kuriuo poe 
tas, pralaimėjus 1830 m. suki 
limui, išvyko į Paryžių. Su dai 
niurni jis susidraugavo Vilniuje 
studijuodamas universitete, 
kaip Andriaus Sniadeckio dės 
tomos chemijos klausytojas.

Grįžome į Varšuvą spalio 
mėn. Aš išvykau į Rygą, kur 
praleidau dvejus sekančius mc 
tus. Čiurlionis rašė man, kad 
įstojo į tapybos mokyklą“.

Bus daugiau.

• Augustaitytės - Vaičiūnienės 
poezijos rinkinys „Ant aukuro 
laiptų“ — jau išspausdintas ir 
yra knygų rinkoje.

PROF. MYKOLAS BIRŽ1Š 
KA ĮŽENGĖ Į 80-SIUS 

METUS
Vasario 16-tos akto signata 

ras, profesorius, visuomeninm 
kas Mykolas Biržiška turėjo ma 
lonią staigmeną, kai buvusiej- 
jo gimnazijiniai ir fakultetini i 
mokiniai ir kiti Los Angeles i1? 
tuviai jam suruošė specialų pri 
ėmimą priminti, kad tautos Ve 
teranas jau pabaigė 79 metus ir 
įžengė į aštuoniasdešimtuosius. 
Subuvime buvo pp. Deveniai. 
p. Krivickienė, p. Oriniaitė, 
abi dukterys — p. Žakevičienė 
su vyru ir p. Barauskienė, rašy 
tojas Balčiūnas - Švaistas ir 
brolis prof. Viktoras Biržiška. 
Visi subuvimo dalyviai linkėjo 
Prof. M. Biržiškai geros sveika 
tos, ilgiausių ir darbingiausių 
metų. Prie šių linkėjimų prisi 
deda ir NL.

MEDICINOS INSTITUTE 
tvarkant buv. Kauno universi 
teto bibliotekos archyvą rasta 
nemaži kiekiai istorinės reikš 
mės rankraščių ir knygų. Jų da 
lis numatyta perduoti valst. bib 
liotekai, kita dalis paliekamo 
instituto bibliotekoje.

GRAŽIAI ATŠVĘSTOS 
SUKAKTUVĖS

Muzikas Vytautas Marijo 
šius, dirigentas, kompozitorius, 
mokytojas, liepos 11d. atšve- 
tė 50 amžiaus metų sukaktuves, 
kurioms iš anksto buvo pasinio 
šęs. Sukaktuvėms atžymėti lie 
pos 19 dieną Hartfordo muzi 
kos festivalyje jis išpildė Ju 
liaus Gaidelio VI simfonija. 
Įdomus veikalas, puikiai išpil 
dytas, susilaukė labai gero 
Amerikos spaudos įvertinimo.

„The Hartford Times“ lie 
pos 20 d. apie dirigentą Vyt. 
Marijošių rašo: „Aiškumas ir 
išbaigimas, kurie buvo girdimi 
per visą koncertą, yra puiki pa 
moka dirigentams, diriguojan 
tiems koncertus atvirame ore. 
Ir atliekant Jul. Gaidelio sim 
foniją, tas pats aiškumas ir vei 
kalo išbaigimas yra Vyt. Mari 
jošiaus nuopelnas.

„The Hartford Courant“ zy 
mus muzikos kritikas 1. H. P. 
liepos 20 d. apie Vyt. Marijo 
šių rašo: „Mr. Marijošius jau 
seniai įrodė, kad, kaip interprr 
tatorius, jis yra kupinas išradin 
gurno ir pajėgumo, patrauklaus 
įvairumo ir kūrinio tišbaigimo 
nuo pradžios iki galo. Kaip 
drausmintojas, jis iš orkestro 
rekialauja tikslumo, aiškumo ir 
gyvybingumo. Visa tai buvo 
galima pastebėti ir šiame kon 
certe.“

Panašiai atsiliepė ii kiti ia:k 
raščiai. Tat yra gražus mūsų 
tautiečio muziko įvertinimas ir 
kas svarbiausia, jo, kaip muzi 
ko specialisto, pripažinimas, ku 
ris Amerikoje ne taip lengvai 
pasiekiamas.

KOMPOZITORIUS JULIUS 
GAIDELIS PARAŠĖ

VI SIMFONIJĄ
Komp. J. Gaidelis, jau Lie 

tuvoje premijuotas uz baletą 
„Čičinskas“, ir Amerikoje sėk 
mingai veikia kaip kompozito 
rius.

Dirigentas V. Maijošiua J. 
Gaidelį užprašė savo sukaktu 
vėms parašyti simfoniją. J. 
Gaidelis simfoniją — VI — pa 
rašė, ir ji V. Marijošiaus buvo 
išpildyta Hartfordo muzikos 
festivalyje. Tai įdomi simfoni 
ja. Apie ją labai gerai atsiliepe 
Amerikos spauda.

„The Hartford Courant“ žy 
mus muzikos kritikas apie J. 
Gaidelio VI simfoniją rašo.

„Programa buvo atžymėta 
pirmuoju atlikimu Vl-sios sim 
fonijos Jul. Gaidelio, Vyt. Ivia 
rijošiaus tautiečio lietuvio, šiuo 
metu gyvenančio Bostone. J. 
Gaidelio simfonijos stilius, kaip 
programoj apibūdinta, yra eka 
presionistinis. Veikalo nuotai 
ka iš tikro yra banguojanti, iro 
niška ir švelniai melancholiška. 
Kūrinys yra stiprus savo glaus 
tume, įtampoje, tirštai suglaus 
tose harmonijose, kompetentin 
gam instrumentų valdyme ir 
energinguose ritmuose. Veika 
le stipriau pasireiškia variniai ir 
kiti pučiamieji instrumentai. Iš 
viso, tas darbas yra įdomus stu 
dijai ir klausymui“.

Malonu yra pasidžiaugti, 
kad mūsų tautiečiai, tai vienas, 
tai kitas, žymiau pasireiškia ir 
yra gerai kitų įvertinami.

DAILĖS PARODA 
VILNIUJE

Rugp. 21 d. Vilniaus Dailės 
muzėjuje atidaryta dailės paro 
da, „skirta XXII partijos šuva 
žiavimo garbei“... Aūdaryman 
atvažiavo ir „draugas” Šarkov. 
patikrinti, ar pavergtosios L.i- 
tuvos menininkai laikosi oku 
panto direktyvų ir ar nenukry 
psta į vakariečius. Visas „Lite 
ratūrą h Menas“ laikraščio 
numeris paskirtas ir perpildy 
tas Lietuvos okupacijos garbe. 
— „Partijos XXII suvažiavi 
mą pasitinkant". Nesvarbu me 
nininkai ir menas, bet svarbu 
okupacija ir partija.

DAILININKUI 
VYT. PALAIMAI

sukakus 50 m. amžiaus, jo d u 
bus paminėjo spauda. Palai 
ma dirba teatro dekoracijos, 
portreto, peizažo, plakato, kny 
gos iliustracijos žanruose. Jis 
vadovavo dainų švenčių, Vii 
niaus m. meniniam apipavidak 
nimui bei papuošimui įvinų iš 
kilmių progomis. Dirba kaip dį 
rektoriaus pavaduotojas dailės 
institute.
• Valst. leidykla išleido V. 
Kapsuko knygą „Veidmainių 
darbai“.

Danutė SaladžAitė Rocheste 
rio universitete baigė germanis 
tiką (vokiečių kalbą buvo pi a 
dėjusi studijuoti Tubingene) — 
bachlor or arts — (vėliau tę 
sė studijas — meno isteriją stu 
dijavo metus).

1955 m. kovo mėn. su vyru 
chem. inž. Edmundu Kasaičiu 
išvyko į Heidelbergą studijuoti 
mediciną.

Edm. Kasaitis pernai grįžo 
Iš Heidelbergo, atlikęs doktora 
tą ir dabar atlieka praktiką Ba! 
timorėje, ligoninėje.

D. Saladžiūtė - Kasaitiene. 
šiemet birželio mėn. grjžo iš 
Heidelbergo baigusi medicinos 
studijas, gavusi doktoratą.

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA ANGLIŠKAI

Rašytojas A. Landsbergis, 
kurio veikalas „Septyni stulpai 
turgaus aikštėje" neseniai buv j 
suvaidintas New Yorke anglu 
teatro, dabar dirba su anglų ra 
šytoju Clark Mills prie lietuvių 
liaudies dainų ir lietuvių poe 
tų eilėraščių vertimų į anglų kai 
bą. Tiesa, angliškai lietuvių po 
eziją ruošia ne vienas, bet vi^a 
eilė anglų poetų. Vertimai į 
anglų kalbą daromi specialiai 
juos paruošiant.

Amerikiečiams vertėjams pa 
tiekiamas pažodinis eilėraščtc 
vertimas su visa informacija 
apie jos formines savybes: met 
rą, rimus, aliteracijas, garsinius 
ypatumus, simbolių pobūdį, 
analogijas, etc. Remdamiesi ta 
medžiaga ir palaikydami ryšj 
su redaktoriai*, poetai kuria 
angliškąsias versijas. Rezultatus 
stengiamasi patikrinti su auto 
riais.

Verčiami eilėraščiai šių poe 
tų: Donelaitis, Aistis, Brazdžio 
nis, Tysliava, Radauskas, Bra 
dūnas, Niliūnas, etc. Ištraukos 
iš „Metų" ir „Anykščių Šile 
lio“, „Vakaras ant Keturių 
Kantonų ežero“, „Medeinės 
rauda", „Inferno", „Strėlė Da 
nguje“, „Ateities paveikslas“, 
etc.

Antologija angliškai bu* pa 
vadinta ,,Green oak, Green tin 
Sen", ir bus apie 250 psi. dy 
džio.

* Jono Meko naujas eilėraščių 
rinkinys „Gėlių kalbėjimas", iš 
leistas Lietuvių Studentų San 
taros. Viršelį ir skyrių vinjetes 
piešė Vytautas O. Virkau.

I IC Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik- X
«■ raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,
v Eina penkti metai. 8

Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 2
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA. g

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Lietuvoje, Mokslų Akademi 
joje surengiąs „Liet. Lteratūrcs 
istorijos” ketviitojo tomo rant; 
raščio aptarimas. Pranešimą pa 
darė J. Lankutis. Šis tomas ap 
ima lietuvių „tarybinės” litera 
tūros raidą 1940 — 1960 m. 
Rankraštį sudaro apie 70 auto 
rinių lankų. Diskusijose kalbė 
jo A. Venclova, A. Baltrūnas. 
J. Būtėnas V. Areška, B. Pra 
nskus, Z. Slaviūnas ir kt. K. 
Ambrasas siūlė 1945—1950 lai 
kotarpio apžvalgoje labjau iš 
ryškinti ideologinės kovos mo 
mentus, „kovą su revizionizmo 
reiškiniais ir buržuazinės ideolo 
gijos bei estetikos liekanomis“.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MUZIKOS ŽINIOS 1961 

metų nr. 1. Su gaidų priedais: 
Vi. Jakubėno „Klaipėdiškių 
dainos" ir Br. Jonušo „Eisim 
girion paklausyti", J. Čižausko 
„Jeigu Dievas man pade?” 
Br. Budriūno „Bunda Vyčiai 
J. Zdanio „Tėvas su močiute 
savo" ir St. Graužinio „Tau, se 
šute".

Spaudos b-vė „Žiburiai" iš 
leido Kregždutės I dalies jau 
III-ją laidą — elementorius, 
skaitymai ir aplinkos pažini 
mas skiriamas šeštadieninėms 
mokykloms pirmiems ir antrie 
ms mokslo metams, autorius A. 
Rinkūnas.

Ši laida žymiai papildyta ii 
pagerinta, įvedant naujų daly
kų ir paįvairinant skoningais 
dail. T. Valiaus piešiniais.

Kaina 2.25 dol.; gaunama 
Sp- B-vėj „Žiburiai", 941 Dun 
das St. W„ Toronto 3, O 
Kanada.

LIETUVIŲ DIENOS, ilius 
truotas mėnesinis anglų ir lietu 
vių kalbomis lietuvių kultūros 
ir visuomeninio gyvenimo žur 
nalas, Nr. 8, 1961 m. rugsėjo 
mėn. Redaktorius Bern. Braz 
džionis, leidėjas A. Skirius. 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 
29, Calif.

Antrąją Dainų šventę Č:ka 
goję plačiausiai foto nuotrau 
komis pavaizduoja ką tik ise 
jęs iš spaudos poatostoginis 
Lietuvių Dienų žurnalo nume 
ris.

— Prancūzai su anglais pra 
deda tartis dėi tunelio po La 
manšu, ar per jį tilto, kuris ai 
sieitų apie iniliardą dolerių.

Taip, kad skambėtų be patoso, natūraliai. Ir jis dar kaną pa
sakė: — Ačiū.

Vis dėlto palinksmėjusios ligonių akys nuteikė jį labai ge 
rai. Ir jam ūmai toptelėjo, kad gyvenime juk esama daugiau 
atramos taškų, negu šilima ir jaukumas.

XXV
u O sekančios dienos vakarą Barvainis vėl užbėgo pas Lile.
1 — Jūs, rodos, nemėgstate, kai pas jus užeinama neįspėjus,
—< vos peržengęs slenkstį, ėmė jis aiškintis, — bet toks jai. aš
esu.

— Labai gaila, — tarė Lilė. — Jums pačiam būtų nemalo 
nU| jei rastumėt mane susivėlusią. Tur būt, nėra nieko baisės 
nioj kaip netvarkinga moteris.

— Man rodosi, dabar visos moterys susivciusios. Tokia 
mada. Be to, aš labai nepastabus. Žinot, ko aš atbėgau?

— Aišku, žinau. Jums įdomu, kuo baigėsi byla. Ji a’.idė 
ta. Kasperiūnas atsiuntė gydytojo pažymėjimą, kad serga.

— Vadinasi, atsirado toks, kuris jam išdavė. Na, gerai 
kad ne aš. Tik kodėl jūs manote, kad aš atėjau tuo reika’u?

Lilė pakraipė pečiais:
A — Kitų reikalų mes su jumis neturim.

— O gal aš kaip tik dėl ko kito. Pavyzdžiai, prisipažinti 
meilėje.

— Meilėje nereikia prisipažinti, — liūdnai atsakė Lile — 
Kai žmogus myli, tai viskas aišku ir be prisipažinimų. Jūs sau 
sas žmogus, daktare ne jums mylėti. O aš jūsų meile i >ai ir 
nesidomiu.

— Man rodosi, kiekvienai moteriai rūpi, kad ją myR’u. 
’ — Žiūrint kas. Neįsižeiskit, bet man visai nerūpi, kad jūs
mane mylėtumėt.

— Nepasakyčiau, kad jūs būtumėt pernelyg mandagi,
Lile.

— Kam čia mandagumas? Ar norite, kad jus kas pamiltų
įi mandagumo?.

— Ne, ne, — Barvainis ėmė painiotis, — bet, supranta 
te. . .

— Palikime, daktare, tuos samprotavimus. Norite, kad 
būtume draugai, prašau. Norite kartu nueiti į kiną ar teatią — 
irgi prašau. Net į aerodromą galime dar nuvykti, nors po to, 
kai buvodavau ten su Kasperiūnu, man jau nebeįdomu. Neno 
nu nė prisiminti.

— Man irgi ten būtų nemalonu, — prisipažino Barvainis, 
— bet dėl kitos priežasties. Ten esu buvęs su Viktorija ir vai 
kais. Ir kiekvieną kartą, jei ten atsidurčiau, prisiminčiau vai 
kus.

— Vaikus ir taip reikia prisiminti. Ir ne aerodromo Ne 
jaugi jūs su jais nesusitinkat?

— Dabar ne. Kai Viktorija buvo Klaipėdoj, ligoninėj, 
jie gyveno pas mane.

— Ir visa draugystė su vaikais? Kaipgi jūs dar galite kai 
bėti apie kokį nors ilgesį jiems? Vaikai nenorės ateity jūsų nė 
pažinti. Jūs gal ir alimentų nemokat?

Barvainis ėmė po truputį širsti:
— Ko jūs visi iš manęs norit su tais alimentais? Vakat Pi 

leckis, na, vienas daktaras, man tą patį, šiandien jūs. Juk ičtuo 
kos bylos dar nebuvo!

— Čia ne bylos, čia sąžinės reikalas. . .
4 — Bet juk ne aš pamečiau žmoną, o ji mane!

— Žmonos niekad nepameta vyrų be priežasties, — teigė 
Lilė, taip pat įsikarščiavusi. — Moteris labjau prisirišusi prie 
savo židinio, prie nuosavo kampo, negu vyras. Ji kaip katė pn 
pranta prie vietos. Ir jei tos vietos ji išsižada, vadinasi, jai bu 
vo labai bloga.

— Klausykit. Lile, — aiškinosi Barvainis; įniršio vietoje 
jo baise suskambėjo nuoskaudos ir nevilties gaidelė. — A« iki 
Šiol nesuprantu ir niekaip nesuprasiu, kaip tai atsiliko. Žinau 
šeimų, kur žmonės visą gyvenimą pykstasi, mušasi, trankosi, o 
pasiūlykit jiems išsiskirt — akis jums išdraskys! Prikuls jue 
abudu, ir vyras, ir žmona! O mes gal tik porą kartų karščiau 

susirėmėm, na, žodžiu, ne taip, kaip reikalauja mandagum - va 
dovėlis. Ir trach-tarach-bum, sprogimas, šukės ir... — j s at 
siduso. — Ir viskas.

— Geri, tur būt, jūs abu. Kiekvienas mano, kad pasaulis 
tik jam priklauso.

— Gal ir taip, — sumurmėjo Barvainis, — gal ir abu.
— Bet jūs vis vien kaltesnis. Visas charakteris kaip ant 

delno. Ir kaip toji moteriškė su jumis tiek metų išgyvenoI
— Na, aš jau ir eisiu, — pasakė staiga Barvainis ir alsi 

kėlė nuo kėdės. — Neeikvokite laiko psichologinėms studi 
joms. Į mėgintuvėlį aš netilpsiu, cheminėms analizėms r.etin 
ku, o kitokioms neturit nei gabumų, nei patyrimo.

Tik atsidūręs gatvėje, Barvainis prisiminė, kad išėjo net 
rankos nepadavęs. Jam pasidarė taip nesmagu,, kad panoro 
grįžti atgal ir atsiprašyti Lilės, bet tuoj pagalvojo, kad tai jis tu 
ri teisę įsižeisti, o ne atvirkščiai.

„Irgi man moralistė — su žuliku trankėsi, o dabar pair.. ks 
lauja. Trauk tave velniai“.

Tačiau kaip ten bebūtų. Lilė buvo įdomi, moteriška, o 
jos kambarėlyje — šilta ir jauku.

„Žmona pabėgo, Kastancija susirado, tur būt, kitą, o Lilė 
nenori į mane ir žiūrėti. Ir trauk jas visas velniai. Visas“.

Barvainis ūmai pajuto fizinę antipatiją visoms pasaulio 
moterims ir stebėjosi, kaip tai jis galėdavo turėti su jomis kokių 
nors reikalų.

Ir juo labjau jis niršo ant moterų, juo labjau ėmė ilgėti* 
savo vaikų.

„Gal jie iš tikrųjų kenčia nepriteklius, — mąstė Barvainis,. 
žingsniuodamas namo. — Sako, kad atvažiavo tikroji Adome 
no žmona. O Viktorija nieko juk neturi, nieko net nepasiėmė, 
tik baltinius, na ir viskas. Nelengva jai, tur būt, turint nedidelį 
stažą, išsiversti iš algos? Ir kodėl ji nesikreipia į mane, uerei 
kalauja pinigų vaikams? Tas prakeiktas jos išdidumas, viskas 
dėl to išdidumo! Juk jei pasiųsčiau pinigų, ji grąžintų juos 
atgal“. Bus daugiau.
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Apie milioną dolerių
JURGIS KATEIVA

2.
Kaip gi su naujaisiais atei 

viais, buvusiais tremtinio s, da 
bartiniais milioninio fondo su 
manytojais? Ir jie pajėgūs pini 
gus aukoti! Visi seniai apleido 
namų rūsius ir dauguma įsikūrė 
nuosavuose namuose. Daug 
kas jų išmoko naujų darbu ar 
įsiteisino turėtose specialvbėse. 
Vaikus išleido į augštuosius mo 
kslus ir parengė garbingais pro 
fesionaiais — prekybininkais, 
inžinieriais, gydytojais, mokyte 
jais, advokatais ir t. t. Dalis jų 
pasistatė šaunias rezidencijas gc. 
ruošė miesto rajonuose, ar įsi 
gijo po keletą pelningų gyvena 
mųjų namų, įsisteigė gerus nuo 
savus biznius. Jiems net pra 
banga nėia svetima. Butai pui 
kiai įrengti, pilni visokiu pat ' 
gumų. Nauji geriausios rūšies 
automobiliai garažuose arba 
prie nuosavų namų. Pobūvi?- 
miesto centro didelių viešbučių 
salėse su neeilinėmis išlaidomis 
rūbams bei vaišėms. Savo atos 
togoms tūli Kalifornijos ai Flo 
ridos paplūdimiai sezono metu 
kaikuriuos nemasina... Vakarų 
Indijos ar Havajų salos juos 
traukte traukia... Dalis profe 
sionalų uždirba tokias gražias 
pinigų sumas, kad jiems vien 
mokestiniais sumetimais dings 
ta noras ištisus metus dirbti. Jie 
gali kiek ilgėliau ir prašmat 
niau atostogauti.

Visa tat labai gražu. Malonu 
.pasidžiaugti! lietuvių sugebėji 
mais bei pažanga. Tat prime 
narna, norint iškelti naujųjų 
ateivių finansinį pajėgumą.

Kyla klausimas — kiek jie 
savais pinigais remia lietuvių 
tautinius reikalus? Ar daugu 
ma jų teigiamai įvertins milio 
ninio fondo projektą ir aukos 
tūkstantines? Jie taip pat paje 
gūs per tam tikrą laiką sumesti 
milioną dolerių! Iš apie 30 000 
JAV dypukų lengvai gali atsi 
rasti vienas tūkstantis tūkstan 
tinių! Apie 20 000 tremtinių 
įsikūrė Kanadoj, Australijoj, 
Didž. Britanijoj ir kituose kraš 
tuose. Jie taip pat gali milioni 
nį fondą stipriai paremti. Fon 
do tikslus tinkamai formulių 
jant ir jo administraciją suda 
rant, reikia spėti, kad neseniai 
atvykusieji lietuviai šį fondą 
nuoširdžiai savomis tūkstanti 
nėmis parems.

Jeigu abidvi lietuvių kartos, 
apytikriai skaičiuojant, gali kie 
kviena paskirai sutelkti per vie 
nūs kitus metus po milioną dc 
lerių, tai, vieningai ir sumaniai 
bedirbdami, iš tikrųjų pajėgūs 
įkurti vieno miliono dolerių 
fondą.

5. Kalnas pagimdė pelę...
1961. III. 23. Draugo dien 

raštis netikėtai pranešė, link*
mą žinią: „įsteigtas lietuvių fo 
ndas“. Esą „grupė asmenų, su 
sirinkusi kovo 19 d. Chicagoje 
Alicijos Rūgytės oute, datyiau 
jant iniciatoriams, rėmėjams ir 
Liet. Bendruomenės atstovam--,

Lietuvių Fondo reikalu nutarė. 
1) Fondas steigiamas prie JA 
V Lietuvių Bendruomenės. 2) 
Fondo lėšas telkia jo inicialo 
riai ir Lietuvių Bendruomenė. 
3) Fondą saugoja ir jo nelie 
čiamumą laiduoja patikėtiniai, 
rinkti iš aukotojų. 4) Fondo 
pelną kasmet paskirsto Fondo 
Komisija, sudaryta iš L. B. ir 
aukotojų atstovų“. Pasitarimas 
— džiaugdamasis Lietuvių Fo 
ndo steigimo entuziazmu ir pa 
sitarime vyravusius tarpusavio 
nuoširdžaus bendradarbiavimo 
dvasia, — šią dvasią taip pat 
nori perduoti ir plačiajai visuo 
menei, prašydama paramos.

Aukoms siųsti einamąsias1 
sąskaitas atidaro dr. A. Razma 
su dr. G. Baluku ir JAV Lietu 
vių Bendruomenės centro va. 
dyba kartu. Priimamos ne tik 
tūkstantinės, bet ir kuri k ta au 
ka.

Pasirašo pasitarimo daly 
viai: dr. K .Ambrozaitis, dr. 
G. Balukas, St. Barzdukas, B. 
Babrauskas, J. Breivė, D. Biels 
kus, V. Dzenkauskas, V. Ignai 
tis, J. Jasaitis, prel. M. Kiupa 
vičius, dr. J. Kaunas, A. Karei 
va, J. Liorentas, B. Lungys, A. 
Rūgytė, dr. A. Razma, dr. A. 
Rugienė, J. Pabedinskas, A. 
Pupelis, dr. B. Paškus, A. Nas 
vytis, V. Naudžius, V. Šmulkš 
tys, J. Švedas, ir. J. Valaitis“.

1961. III. 24. Dirvos nr. 35 
buvo pranešimas apie milioni 
nio fondo įsteigimą ir dvi slė
gėjų nuotraukos. Nuotraukoje 
trūksta bene trijų dalyvių, ku 
nų tarpe ir dr. J. Valaičio 
1961. III. 25. Drauge B. Bab 
rauskas rašo: „milioninis fon 
das vykdomas sutartinai“, esą 
steigiamajame susirinkime ko 
vo 19 d. ,,dalyvavo įvairių pro 
fesijų bei pakraipų asmenys, 
taip pat L. Bendruomenes ce.it 
ro ir apygardos vadovai“ >r 
esą ,,praktiškai fondas pradės 
veikti tą dieną, kai bus paskelb 
ti bankuose sąskaitų numenai 
fondo tūkstantinėms siųsti“. 
Prirašė B. Babrauskas ir k-ti ge 
rų dalykų apie jo nuomone jau 
įsteigtą miliono dolerių fondą 
ir baigė šiais žodžiais: „Po issa 
miai išnagrinėto ir sutarto L.e 
tuvių Fondo steigimo tolimes 
nės diskusijos spaudoje nebūtų 
vaisingos: vienintelis vaisingas 
dalykas belieka ryžtingai fondą 
remti, ugdyti ir jį propaguoti“ 
Draugas sutiko su B. Babraus 
ko žodžiais ir 1961. III. 27. 
pranešė, kad esą milioninio fon 
do reikalu įdomius straipsnius 
buvo prisiuntę dr. K. Alminas, 
A. Pupelis ir J. Mitkus, bet fon 
dą įsteigus jų spausdinimas nė 
ra prasmingas. . .

Kaip matome, miliono dole 
rių fondas mėginta įsteigti ga

hės atstovams. Kas toji rtipė? 
Ar ji gali atstovauti v.,a 'ietį' 
vnių išeivijos visuoinenę u : io 
ninio fondo reikalu? Iš pastų įj 
tųjų pavardžių sunku būtų t< i 
giamai atsakyti. Didelė dalis, 
jei ne dauguma, šios asmenų 
grupės narių priklauso vienai ka 
talikų politinei srovei. Ji negali 
visai lietuvių išeivijai atstovau 
ti. Šioj asmenų grupėj neniaty 
ai bent kiek platesnės atstovy 
bės vyresniosios lietuvių kartos, 
o gal iš tikrųjų nė vieno jų 
ten kovo 19 d. A. Rūgytės ou 
te nebuvo greta prei. M. Kri1 
pavičiaus, A. Rūgytės, B. Bab 
rausko ir kitų. Net veiklusis ir 
daug viešiesiems rekalams au 
kojas inž. A. Rudis neclalyva 
vo. Ar J. Kazanauskas, John 
Pakel, S. Balzekas, Dan Kūra’ 
tis, J. Bačiūnas ir kt. neturėtų 
ką miliono dol. reikalu pasisa 
kyti? Gausias lietuvių organ.; a 
cijas ryžosi atstovauti ir milio 
ną tvarkyti tik L. Bendruome 
nė. Ji iki šiol dar neapjungė vi 
sų organizacijų ir jų nariu. Prie 
Šingai, turi stiprią opoziciją 
ypač vyresniųjų ateivių eilė’se. 
Kodėl nebuvo pakviesti Alto, 
Balfo, SLA ir kt. atstovai! Ats 
tovavimas lietuvių išeivijos ne 
buvo lygiai toks, kokį Draugė 
isdėste B. Babiauskas. Ten su 
sirinko tik grupė asmenų. O 
gal jie visi rimti iniciatoriai iš 
anksto įmokėję fondui kiekvie 
nas po 1060 dol.? Reikalas 
būtų kiek paprastesnis: susirin 
ko 25 asmenys, sudėjo 25.000 
dol. ir įsteigė Lietuvių Fondą. 
Kiti asmenys įmokės tūkstanti 
nes ir jie dalyvaus fonde! Bet 
apie tat ne tik pirmajame 1961. 
III. 23. pranešime nerašoma, 
bet ir vėliau spaudoje ne puse 
žodžio neužsiminta. Priešingai, 
1961. III. 25. Draugas pranc 
šė, kad Dr. F. V. Kaunas ir 
žjnona pirmąją tūkstantinę 
(mano pabr. J. K.) per dr. A. 
Razmą fondui paaukojo ir š;s 
fondas tik 2—3 metų laikotarp 
turės pasiekti miliono dol. ,u 
mą... Pats di. A. Razma ir žino 
na tik kovo 27 d. Draugo pra 
nešimu 1000 dol. mokėjo. Ke 
lios tūkstantinės įplaukė vėliau. 
Reiškia steigėjai 1961. III. 19 
A. Rūgytės bute dar nebuvo 
fondo tūkstantininkai. Tiesa, 
pirmajame pranešime sakoma, 
kad „priimamos ne tik tūkstan 
tinės, bet ir betkuri kita auka“. 
Gal kas steigėjų ir penkr.ę pa 
klojęs pradėjo miliono fondą 
steigti ir jį savaip tvarkyli? 
Anot poeto Kazio Binkio — 
kas iitą, kas kitą, k ;s nosį šva 
nai nuvalytą! Brooklyno vtly 
kinės Vienybės pranešimu, č-a

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

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

įvyko ,(grupinės pastangos ūzūt 
puoti negimus į fondą“...

Nesuprantama B. Babraus 
ko sugestija ir Diaugo atsisak'- 
mas toliau diskutuoti milioninio 
fondo reikalus. Ar iš tikrųjų 
.miioma, kad jau fondas jsteig 
tas ir be tolimesnių kalbų vi 
suomenėj ir spaudoj miliouas 
dolerių suplauks ir laimingi fllct 
gėjai tvarkys fondą, kasmet 
skirstys jo pelną?

Šitaip rimti piniginiai fondui 
nesielgiami. Minėtu keliu neįgy 
jamas visuomenės pasitikėjimas 
aukoti didesnes pinigų sumas 
lietuviškiems reikalams. Kalnas 
pagimdė pelę!

6. Kas darytina?
Atrodo, kad neapgalvotas 

kai kurių veikėjų žygiais milio 
ninio fondo idėjai stipriai pa 
kenkta. Riekėtų mėginti atitai 
syti, kas dar galima taisyti. Vi 
sų pirma 1961. III. 19. fondo 
steigėjai turėtų atsisakyti betko 
kios fondo įsteigimo ambicijos 
Reikėtų sudaryti autoritetingą 
ir plačiajai lietuvių išeivijai ai 
stovaujančią iniciatyvinę komi 
siją, fondo statuto projektui bei 
finansiniam planui paruošti ir 
fttaigįamąjam susirinkimui su

Gera naujiena!
i Kaufman’s Woollens&Textiles

Wholesale and Retail
ii 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 :i;

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON į
;į’ Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiems

garantuotai skubiausiai ir <|>
urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų)
lį; Importuojame iš Anglijos
i'į didžiausj pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
į Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. J;

į Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.
Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatiniu iį! 

ir viršutinių baltinių, megztukų ir kilų medžiagų ;i;
T Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupys; '.e :
i; Priimame užsakymus ;į;

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams
;b CH. KAUFMANAS
įi Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

aukti. Nesiaurinti, bet išplėsti 
spaudoje ir visuomenėje disku 
sijas šio fondo reikalu.

ms lietuviams, kurie tik nori pa 
vasaroti, tegu pas jį atvyksta ir 
be jokio jo prašymo bei mokes 
čių gali čia praleisti laiką, pava

WINNIPEG, Man.
LIETUVIŲ KLUBO GEGUŽINĖ

Rpgpjūčio 20 d. (sekm.) 
Kanados lietuvių klubas Mani 
toboje, J. Radzevičiaus vasar 
vietėje surengė gegužinę. 11 v. 
vsi rinkosi prie klubo patalpų, 
iš kur organizuotai vyko į nuro 
dytą vietovę. Ir štai, ilgai ne 
trukus, piknikautojai jau ir vie 
toje. J. Radzevičiaus vasarvie 
tė nuo Winnipego tik 60 mylių. 
Pastatas nedidelis, bet visiems 
jaukus ir malonus. Vasarvietė 
ant didelės upės kranto, kuri 
jungiasi su Like Winnipeg ir 
vos 4 mylios nuo Lac du Bon 
net, Man. miestelio.

Čia J. Radzevičius visus ma 
loniai priima, aprodo savo va 
sarvietę, o be to ir jame užau 
gintus pamidorus bei agurkus. 
Piknkautojai išsiskrto po visus 
kampus. Vieni gurkšnoja, kiti 
užkandžiauja. Atskiruose būre 
liuose pasigirsta lietuviškos dai 
nos bei kitokie pasilinksmini 
mai ir išdaigos. Tik staiga mu 
sų vasarvietės šeimininką už 
puola laukinės vapsvos, kurios 
karingai nusiteikusios neprilei 
džia nė vieno piknikautojo prie 
savo lizdo. J. Radzevičius sa 
ko, kad čia mano nuosavybė, 
o vapsvos sako, kad jų, del 
ko ir prasideda kova, panašia 
kaip dėl Berlyno... J. Radzevi 
čius pila kibiru vandenį į jų liz 
dą ir susirišęs šluotą plaka varg 
šes ir negailestingai naikina. 
Nors kova tęsiasi ilgokai, net 
Radzevičius išeina nugalėtoju, 
nežiūrint, kad vienoje kitoje

vieloje ir Radzevičiui atsirado 
įgėlimų. Keletas piknrkautojų 
irgi nuo jų nukentėjo. Vargšes 
vapsvas gerokai apnaikinus, 
prasideda meškeriojimas ir kl 
ti žaidimai.

Visi džiaugiasi Radzevičiaus 
vasarojimo vietove, o ypat.n 
gai jo nuoširdumu. Ponia Ra 
dzevičienė daugiausiai prisila' 
ko vasarvietės namelyje ir v 
sus maloniai priima. Nežiūrint, 
kad ji tautybės ukrainietė, bet 
puikiai kalba ir lietuviškai. Va 
sarvietės savininkas vaikščioja 
pas visus ir vaisina svygiu rūgu 
siu pienu, pamidorais ir agur 
kais.

Staiga klubo p-kas J. Deme 
rėčkas visus sukviečia į vieną 
vietą ir pasako statinkamą žo 
dį. Jam bekalban tatvyksta 
dar daugiau svečių. Pasirodo 
inž. A. Maciūnas ir Jurgis Ja 
nuiška su savo dideliu motorl 
niu laivu, dar atvyksta p. Ra 
mančauskai, M. Šarauskas, M. 
Bukauskas, kun. kleb. J. Ber 
tašius ir daugelis kitų. Kun. J. 
Bertašius iškviečiamas taiti žo 
dį, kuris pasidžiau /ia tokiu gi a 
žiu subuvimu ir linki, kad dar 
nūs lietuviškas sugyvenimas ir 
toliau būtų vvinmpegicčių lietu 
vių tarpe. Galiausiai taria žodį 
pats vasarvietės šeimininkas J. 
Radzevičius. Jis pasidžiaugia, 
kad lietuviai jo neužmiišta ir 
gausingai atsilanko į jo vietovė 
je surengtą pikniką. Padėkoja 
visiems už atsilankymą ir kvie 
čia visus linksmintis toliau. Be

saroti, pažuvauti bei pasimau 
dyti. K. Strikaitis užklausia, 
kodėl čia susirinko daugiausiai 
naujieji ateiviai, o iš senųjų vi 
sai mažai kas matoma? Radze 
vičius paaiškina, kad jam alio 
do, jog priešų jis neturįs, bet 
gal būt jie kitur išvažinėjo, o 
be to daugelis ir savo vasar 
vietes turi.

Dabar T. Lukas suorganiz 
uoja loteriją, kurios laimėtoju 
išeina sav. kūrėjas Kazys Žen 
telis. Jis laimėtą dovaną išda 
liną visiems pikniko dalyviams.

Po to, T. Lukas ir p-lė Bar 
kauskaitė sagsto lietuviškas vė 
levėles - ženkliukus. Viso klu 
bui padaryta pelno per 20 dol.

Ir taip žemelei nukrypstant 
nuo saulutės kaitriųjų spindu 
lių, piknikautojai palengva ap 
leidžia J. Radzevičiaus vasar 
vietę. Kstr.

na savotiškomis aplinkybėmis: 
be viešo ir platesnio pranešinu, 
lįettivių visuomenei, privačia 
me A. Rūgytės bute, dalyvau 
jant 25 asmenims ir iš orgarii 
zacijų vien tik L. Bendruome

I
ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue,

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikos 
Vidaus ligų, akušerįįos ir vene-inių ligų specialistą 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5 762

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

to, jis baigdamas pasiūlė virie my pachali...

MINĖJO 1935 M.
VALSTIEČIŲ STREIKĄ
Vilniaus radijas rugp 20 d. 

paminėjo 1935 m. Suvalkijoje 
buvusį valstiečių streiką. Jis bu 
vęs nutartas skelbti 1935 >h. 
rugp. 4 d. netoli Veiverių susi 
rinkus Alytaus, Mariampolės. 
Šakių ir Vilkaviškio apskričių 
valstiečių atstovams. Buvo pa 
skleisti atsišaukimai. Kaip pa 
stebi Vilniaus radijas, .teisėtą 
valstiečių kovą rėmė komunis 
tų partija“. Radijas paskelbė 
Veiverių kolchozminkų pas iko 
jimus apie tai, kaip 1935 v o 
du valstiečiai ir septyni buvo 
sužeisti. Bolševikai ajiie suval 
kiečių streiką ne ką žino, tai ii 
prasimano, pagal patarlę — i

LACH INE.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale. I

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Žižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. S.. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. R/iymond 7-3120.

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

KOKYBĖSAUGŠTOS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Baltica Investment Corp.

I
* Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Ršint.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7 1097.

{ . Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CK 6-5075.

I
I ITTUV1ŠKOJE MEDŽIO DIRBTI a f Ji !

9 Alne
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėm-, Habitai 

:.r kiti įvairūs medžio ditbinia:. , !SAV. K. K I A U Š A S ir J. S I A U Č 1 1 i 1 Syra tos sriiies specialistai su 22 metę ;>iiUii-.«
Lietuvoje, Vckiet'b ųr, Augių. j»: i< E.uviJ.■,<. «

4 Lietuviamsnuoinida. J
v) Adresas: 547 L-ifleur Str., Vili»> 1 aSaUc,
g Montreal, P. Q., Tek: DO 6-3834 ’?
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MŪS'li^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

G. PALTAROKAS PABALTIEČ1Ų MEISTERIS

WELLAND, Ont. %
SĖKMINGAS ORGAN1ZA CIJŲ PASITARIMAS

Rugpjūčo 12 d., Port Col padėti ir pasirūpinti programos

Toronte Kanados pabaltie 
čių lauko teniso pirmenybės bai 
gėsi Hamiltono Kovo nario B. 
Paltaroko laimėjimu. Baigmė 
je jis nugalėjo Rautinšą 6:3; 
7:9; 6:0 ir antrus metus iš ei 
lės iškovojo meisterio vardą ir 
gražią taurę. Žaisdami dieje'ą 
su Rautinšu, jie nugalėjo latvių 
atstovus.

NUTRAUKTI RYŠIAI
V. Vokietijos sporto sąjun 

ga nutraukė sportinius ryšius su 
rytine Vokietija. Tas iššaukė 
platų atgarsį ne tik rytinėje jos 
dalyje, bet yoač Sov. Sąjun 
goję, kuri apkaltino Adenauerį 
ir Bonnos užsienių reikalų mi 
nisterį kišimusi j sportinius san 
tykius. Įdomu, kaip tas atsiiie 
ps olimpiniuose žaidimuose, 
kur abi Vokietijos sudarydavo 
vieną, bendrą rinktinę.

KANADA REMS SPORTĄ.
Kanados min. pirm. J. Die 

fenbaker savo kalboje pranešė, 
kad Ottawoje bus įkurtas Tau 
tinis komitetas — taryba Kana 
dos sportiniam gyvenimui pro 
paguoti, gyvinti sportinę veik 
lą, tam tikslui paskiriant pir 
mus penkis milj. dol. iš valsty 
bės biudžeto. Tuiima omenyje 
grynai mėgėjų sportą, nes Ka 
nados tarptautiniai pasrodyinai 
(išskyrus ledo rutulį) pasauli 
nėję arenoje, paskutiniu metu 
buvo labai silpni. Po antrojo 
pasaulinio karo, vasaros oiimpi 
nėse žaidynėse, Kanada iško 
vojo tik du kartus aukso meda 
liūs: vieną šaudyme ir antrą irk 
lavime. Tuo tarp lengvojoj at 
letikoj, bokse, sunkumų kilno 
jime, plaukyme, dažniausiai 
pasitenkinta tik taškais.

Be abejo, šie pirmi penk; 
mil. jau yra graži jauna kregž 
dutė Kanados sportiniame gy 
venime. Šia parama nors dali 
nai bus nulaužyti įvairių mene 
džerių ,,ragai“, kurie iš sporti 
nio gyvenimo patys sau susikū 
rė turtingą gyvenimą, visiškai 
neatsižvelgadami į bendrus tau 
tos ir valstybės interesus. ka 
dangi Kanados komandoms at 
stovaudami savąjį kraštą, tek 
davo nusileisti prieš profesio 
nalus Sov. S-gos sportininkus, 
remiamus pačios valstybės. Vi 
sai teisngai jaunas bėgikas P. 
Kidd spaudai pareiškė, kad re 
miant valstybei Kanados sport’ 
nį gyvenimą, jos pav. lengvoji 
atletika galės Sov. Sąjungai bū 
ti lygiaverčiu priešu apie 1967 
m.

IŠ LIETUVOS
— Profsąjungų žaidynėse 

Maskvoje gan silpnai pasirodė 
Lietuvos sportininkai, užimda

Lietuviai advokatai 
" NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

«e— w HK ..  MM...—M

Lietuvio Advokato Įstaiga.
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont.
Telefonas EM 2 2585

Mk...  HM 1 MM

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

Tel. EM 4-1394. EM 4-1J95. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 

mi surinktais taškais septintą 
vietą. Aukso medalis iškovotus 
R. Tamulio bokse. Krepšinyje 
mūsų moterys buvo trečios c 
vyrai ketvirti.

— Islandijos futbolininkai, 
po pralaimėjimo estams 0:3, tu 
rėjo nusileisti ir Vilniaus Spar 
takui, pralaimėdami jam 0:5.

— Kauno Žalgirio krepšiniu 
kai pralaimėjo Maskvoje vie 
tos Dinamo klubui 71:82.

— Jaunieji Kauno Bangos 
futbolininkai, žaisdami baigmi 
nius susitikimus Sov. Sąjungos 
pirmenybių rungtynėse, sužai 
dė lygiomis su Chabarovsku, 
tačiau buvo įveikti Baku 0:2.

— Kaip rašo vilniškis ,Spor 
tas“, kiekvieną rytą Vilniaus 
B. Dauguviečio g-vės aikštėje, 
į mankštą susirenka daug jau 
nimo ne tik iš tos gatvės, bet ne 
tolimos Totorių, Valstiečių ir 
kt. Mankštą veda Dovydas 
Ščiupakas. Dar minimi Svetia 
nos, Anatolijaus Prusenčekovo 
ir kt. vardai.

— R. Armijos lengvosios at 
letikos pirmenybėse šeštą vietą 
jieties metime iškovojo J. M< 
zūra iš Kauno.

— Baku m. pravedamos vi 
sos SS-gos moksleivių žaidy 
nės. Kol kas puikiai laikosi rnū 
sų krepšininkai ir stalo tenisi 
ninkai. Iki šiol surinktais bend 
rais taškais, Lietuvos mokslei 
viai yta septintoje vietoje.

VILNIŲ PASIEKĖ 
DUJOTIEKIS

Rugpjūčio 13 d. Vilnių pa 
siekė dujotiekis, nutiestas nuo 
Dašavos, Ukrainoje. Priimant 
šią ,.dovaną iš Ukrainos“ Vii 
niuje įvyko mitingas Vingio 
parke, kalbas pasakė Maskvos 
atstovas K. Smirnovas, Lietu 
vos partiniai ir valdžios parei 
gūnai. Kom. partijos sekreto 
rius J. Maniušis savo kalboje 
pranešė, kad šiais metais ,,dau 
gelis sostinės ūkio objektų, ele 
ktrinės ir pramonės įmonės ga 
lės kurui naudoti dujas... na J 
ja kultūra įžengs į darbo žmo 
nių namus...” Pačiame Vilnių 
je nutiesta 44 km dujų tinklų, 
įjungti gyvenamieji namai ir 
įmonės.
PASAULIO GYVENTOJŲ 
KLAUSIMAS J. TAUTOSE

Danijos ir Švedijos vyriausy 
bės kreipėsi į JT gen. sekreto 
rių, siūlydamos, kad pasaulio 
gyventojų klausimas būtų įra 
sytas ateinančio JT visumos su 
sirinkimo darbotvarkėm Memo 
randume nurodoma, kad gyven 
tojų prieauglio raida nuo 1950 
m. smarkiai praaugo JT pra 
matymus. Abiejų kraštų vyriau 
sybių nuomone, JT turi suteik 
ti technišką pagalbą tiems kraš 
tams, kur gyventojų skaičiaus 
didėjimas žymiai prašoka turi 
mus ūkinius išteklius.

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

Iš Kanados:
Siunčiame T Viall l Jūsų sudarytus ir apdraus-

paprastu ir "JI 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. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių. 
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. KALŪZA

TO \ TO
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

Sutrumpintai S. L. A.
šiemet švenčia savo garbingą 75 metų sukaktį

S. L. A. įsteigtas 1886 me 
tais. Tai buvo laikai, kai Lietu 
va buvo rusų caro priespaad o 
je, spauda uždrausta, lietuvių 
kalba iš viešojo gyvenimo paša 
linta. Lietuvos žmones gyveno 
skurde ir tamsoje.

Dr. Jonas Šliūpas, Amen 
kos lietuvių tautinio susipratimo 
žadintojas, 1886 m. Brooklyn, 
N. Y. sukvietė didesnį lietuvių 
susirinkmą, ir pasiūlė sujungti 
visas tuo metu veikusias lietu 
vių draugijas į bendrą orgam 
zaciją — Susivienijimą. Tais 
pačiais metais rugpjūčio 15 d. 
įvyko pirmasis Susivie.iijimr 
seimas, kuriame dalyvavo 11 
draugijų atstovai. Pirmas :■» 
vardas buvo ,,Susivienijimas vi 
sų lietuvninkų Amerikoje“.

Susivienijimas numatė pirkti 
žemės, namus, statyti mokyk 
las, našlaičiams prieglaudas, 
bažnyčias ir net steigti darbo 
biržas. Bet svafbiausias šios oi 
ganizacijos tikslas buvo šelpti 
lietuvius nelaimėje ir l.goje. 
Pirmaisiais savo gyvenimo mc 
tais Amerikoje, lietuviai turėjo 
pakelti daug vargo. Juos išnau 
dodavo darbdaviai, niekinda 
vo vietinės kalbos nemokančius 
ankstyvesnieji ateiviai. Todėl 
jie buvo reikalingi organizuo 
tos pagalbos. O pagalbos jiems 
niekas nesiūlė. Tik patys v.e 
ningai veikdami lietuviai gale 
jo savo jėgas sustiprinti. Tad 
Susivienijimo įsteigimas visie 
ms Amerikos lietuviams turėjo 
didžiausios reikšmės.

Pirmieji Susivienijimo steigė 
jai buvo lietuvių tautos žadin 
tojai — aušrininkai. Jų šūkis 
— lietuvių tautos vienybė alsi 
spindėjo Susivienijimo darbuo 
se. Be to, aušrininkai paskati 
no ankstyvesniuosius Amen 
kos lietuvių veikėjus sumaniau 
ir greičiau orientuotis naujose 
gyvenimo sąlygose. Juk SLA 
organizacija, įsteigta pačioje 
pradžioje, kai Amerikoje ėmė 
kurtis vadinamos fraternalinės 
organizacijos. Mūsų pionieriai, 
pasirodo, nė truputį ne atsiliko 
nuo gyvenimo. Svarbiausia tai, 
kad jie sugebėjo sudėti į Susi 
vienijimo pagrindus didža.uo 
sius demokratijos principus: pu 
žiūrų ir įsitikinimų laisvę, sveti 
mos nuomonės gerbimą, tole 
ranciją ir kitus kilnius demokra 
tijos idealus, kurie ilgainiui pa 
sidarė tradiciniais SLA orgam 
zacijos gyvenime.

1896 m. įsteigtas SLA orga 
nas ,.Tėvynė“. Susivienijimą^ 
uoliai sekė apdraudos pažangą 
JAV ir visada stengėsi sav-' 
praktikoje naudoti labjausiai rei 
kalingas ir pageidaujamas ap 
draudos rūšis, kad tuo būdu 

pilnai ir naudingai patarnavus 
savo nariams.

Susivienijimas jau savo gyve 
nimo pradžioje jautėsi atšakiu 
gas bendriesiems lietuviškiems 
reikalams. Todėl viename pir 
mųjų savo seimų (dar 19-to 
šimtmečio pabaigoje), buvo iš 
keltas sumanymas paruošti lie 
tuviškos vėliavos projektą ir 
pasirūpinti sukurti Lietuvos 
himną.

SLA rūpinosi Lietuvo-e 
spauda: skyrė lėšas Lietuvos is 
torijos bei kitų mokslo knygų 
leidimui. Rėmė lietuvius, kovo 
jusius dėl tėvynės laisvės. Šelpė 
po 1905 m. revoliucijos lietu 
vius kalinius ir Sibiro tremti 
mus.

Patyrus apie Kražiuose įvy 
kusias skerdynes, SLA seimas 
rūpinosi paskelbti visų lietuvių, 
vardu protestą ir kreipėsi i di 
džiąsias tautas bei pasaulio są 
žinę užtarymo.

SLA parėmė visus svarbiuo 
sius lietuvių žygius. Kai Dr. Ba 
sanavičius ir M. Yčas atvyko 
Amerikon rinkti Tautos rūmą 
ms Vilniuje aukų, Susivieniji 
inas rėmė ir globojo visą jų kc 
lionę.

pirmojo karo metu SLA ru 
pinosi lietuvių tremtimų šalpa, 
o karui pasibaigus, SLA tapo 
viena didžiausių lietuvy bės cent 
rų, kuris padėjo rūpintis politi 
ne kova dėl Lietuvos valstybės 
atkūrimo. Rėmė Lietuvos sava 
norius kovose su priešais ir rū 
pinosi jaunos valstybės finansi 
niu sustiprinimu. Kartu su kito 
mis JAV lietuvių organizacijo 
mis, SLA finansavo diplomat! 
nius žygius Šveicarijoje, Lon 
done ir parėmė pinigais stei 
giant pirmąją Lietuvos pasiun 
tinybę Vašingtone. Paryžiuje 
įvykusioje taikos konferencijo 
je išlaikė Lietuvos delegatus. 
Lenkams atplėšus nuo Lietuvos 
Vilniaus kraštą, SLA rėmė Vii 
niaus lietuvių kultūrinius šie 
kius.

Po Antrojo Pasaulinio karo 
SLA centras ir jo kuopos bei 
paskiri Susivienijimo veikėjai 
teikė plačią paramą naujai aiai 
radusiems tremtiniams. SLA 
iniciatyva, pasistengta, kad Va 
šingtone būtų prįimtas lietu 
viams palankus iiniracųos įsta 
tymas. Tuo būdu Susivieniji 
mas įvairiems lietuvių polil'nia 
ms, kultūriniams ir šalpos rei 
kalams yra išleidęs per 300.00 
dol.

Šiandien SLA yra d džiau 
šia ir turtingiausia lietuvių fra 
ternalinė organizacija pasauly 
je; jos turtas 3% mil. dol. Jos 
uždaviniai nepaprastai dideli. 
Kartu su kitomis Amerikos lie 
tuvių didžiosiomis organizaci 
jomis ALT’u, BALF’u ir Kt. re 
mia Lietuvos išlaisvinimo dar 
bus ir visokeriopai padeda lie 
tuvių kultūrinėms bei visuome 
ninėms pastangoms.

Šiandien SLA turi Kinadcr 
je ir Amerikoje per 360 kuo 
pų su apie 13,000 narių. SLA 
veikla buvo žinoma ir Lietu 
voj. Švenčiant SLA org. 50 m. 
sukaktį, Kaune Vytauto Didžio 
jo universitete, buvo suruošta 
speciali akademija dalyvaujant 
valstybės augštiems pareigūna 
ms ir studentų korporacijoms. 
SLA narių Amerikoje iniciaty 
va, buvo padovanotas L'eta 
vos karo muzėjui Kaune, Jais 
vės varpas.

Toronte 1934 m. spalio 7 d.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA“

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 I
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—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

borne, Ont.. įvyko Welland 
apylinkės lietuvių organizacijų 
bei klubų valdybų suskinki 
mas, sušauktas Wellando apy 
linkės valdybos. Organizacijas 
atstovavo: Wellando Medžio 
tojų ir meškeriotojų klubą ,,Li 
tuanica“ K. Stankevičius ir B. 
Luomanas; KLT S-gos Wci 
lando sk. Stakevičius ii K. Žu 
kauskas, Wellando ir apylinkes 
vietininkijos skautus B. Simo 
naitis ir Wellando apyl. v-bą 
A. Čepukas, B. Jackevičius ir 
M. Šalčiūnas. Susirinkimą ati 
darė ir jam pirmininkavo apyl. 
v bos pirm. A. Čepukas.

Organizacijų vaidybų sus
inąs buvo sušauktas tikslu pa 
laikyti geresnius ryšius taipe 
organizacijų ir suderinti bend 
rą veiklą. Virš paminėtų org? 
nizacijų atstovai pritarė apyiin 
kės valdybos iškeltiems klausi 
mams ir pažadėjo visokerū pa 
pagalbą lietuviškoje veikloje. 
Be kasdieninių bendruomeni. 
nių reikalų buvo ilgiau susto 
ta ties šeštadienine mokykla ir 
Vasario 16 minėjimo ateinan 
čiais metais.

Dėl šeštadieninės mokyklos 
beveik visi organizacijų atslo 
vai priėjo prie nuomonės, kad 
j šeštadieninę mokyklą turėtų 
daugiau dėmesio kreipti vaikų 
tėvai, ją remiant pinigais ir kį 
tokia parama. Šis reikalas pa 
liktas apyl. valdybai, kad su 
rastų patalpas mokyklai ir mo 
kytoją. Be to, atstovai pageida 
vo, kad vaikai būtų mokinami 
ir religijos. Tas reikalas taip 
pat paliktas apylinkės valdybai 
išsiaiškinti su vaikų tėvais ir su 
parapijos klebonu kun. B. Mi 
kalausku, OFM.

Vasario 16 minėjimą 
nutarta surengti iškilmingai su 
paskaita, menine dalimi ir po 
būviu. B. Simonaitis iškėlė min 
tį, kad Vasario 16 minėjimas 
būtų padalytas kaip ir į dvi da 
lis; šeštadienį < suaugusiems su 
paskaita, menine dalimi ir po 
būviu, o rytojaus dieną, sek 
madienį, antras minėjimas su 
pamaldomis, jaunimui paskaita 
ir menine dalimi, kurią išpildys 
pats jaunimas, mokyklinio am 
žiaus vaikai bei skautai. Pir 
mąja minėjimo dalimi pnl.kta 
pasirūpinti Apylinkės valdybai, 
o antrąja dalimi B. Simonaitis 
pažadėjo valdybai daug 1cuo 

įsisteigė 236 kuopa, jos steigė 
jas buvo Y. Jokubynas.

Tenka pažymėti, kad nuo 
pat kuopos įsisteigimo, p. O. 
Indrelienė jau 27 m. eina finan 
sų sekretorės pareigas.

SLA draudžia gyvybę iki $ 
10,000 ir moka susirgus ligoje 
iki 325 dol. mėnesiui. Pavyz 
džiui, per vienų metų la'kotar 
pį Toronto kuopa išmokėjo ap 
sidraudusiems $ 2,000 ligoje 
pašalpos.

Šiais metais SLA š? enČia 
garbingą 75 m. deimantinę »u 
kaktį — Jubilejų. Aš manau 
nesuklysiu pasakydamas, kad 
turbūt nėra pasaulyje nė vie 
nos kitos liet, organizacijos, ku 
ri būtų sulaukusi 75 m. Būtų 
gražu, kad netik Toronto, bet 
ir visos Kanados lietuviai dau 
giau susidomėtų SLA organi 
zacija, bei jos teikiamomis ap 
draudomis ir taptų jos nariais.

Garbė senosios kartos lietu 
viams, kurie sugebėjo išugdyt' 
ir išlaikyti Susivienijimą Lietu 
vių Amerikoje ir Kanadoje.

S. Jokūbaitis.

išpildymu.
Vasario 16 minėjimas įvyks 

1962 m. vasario 17 d., Slovak 
Hall, 192 Hagar St., Welland, 
Ont. Prašytume artimesnes ko 
lonijas bei organizacijas šią da 
tą pasižymėti ir jokių didesnių 
parengimų tą datą nerengti.

Serga: J. Paužuolis, kuris 
gydosi Port Colborne General 
Hospital ir P. Aldona Kutkie 
nė. gydosi St. Catharines Sa 
natorium, Ont. Linkime serg>m 
tiems pasvekiti ir vėl sugrįžti 
pas šeimas, bei įsijungti bend 
ruomeninį gyvenimą.

S. NARKELIŪNAITĖ...
Atkelta iš 3-čio psl. 

mos klausytojams apie savo ke 
lionę į pavergtą Lietuvą?

S. N.: Nu, aš pasakysiu, 
man atrodo, kad man kelionė 
pavyko ta prasme, kad pasima 
čiau su giminėm, su tėvais, ku 
rių, gal būt, daugiau nem. 
siu.

A. K.: Ar, gavus progą, vėl 
važiuotumėt?

S. N.: Nu. tai nežinau... Kas 
gi nevažiuotų J namus. Bet...

J. S.: Ar jūs patartumėt ki
tiems klausytojams važiuoti į 
Lietuvą?

S. N.: Aš manau, kad sunku * 
patarti. Jeigu kas jaučia reikalą 
važiuoti, arba, kaip sakyti, jei 
gu ten įsileistų, tai tegul va 
žiuoja. Bet aš tokios direkcijos 
neturiu. . .

J. S.: O kiek maždaug tas 
malonumas Jums kainavo?

S. N.: Neskaitant filmų ir 
dovanų, vienuolika šimtų 
lerių.

J. S.: Tai vistiek buvo verta 
pamatyti gyvenimą Lietuvoje 
gal paskutinį kartą...

S. N.: Aš manau, kad už 
tuos pinigus verta...

J. S-: Labai dėkojame Sale* 
mėjai Narkehūnaitei, mūsų mie 
lai viešniai, kuri yra Draugo ko 
respondente.

S. N.: Ne, aš važiavau pri 
vačiai, ne kaip Draugo korės 
pondentė...

Taip kalba apie Lietuvą 
žurnalistė S. Narkeliūnaitė.

Kaip skaitytojai atsimena iŠ 
NL 33 nr., Worcesterio lietu 
vių komunistų klubo pirrmnin 
kas, kuris Lietuvon buvo nuva 
žiavęs su suvo draugų eksktnsi 
ja, Juozas Bakšys, Lietuvoje 
daugiau matė: Juozas BaKŠys 
matė, kaip skurdžiai žmonės 
gyvena, kaip menkai atlygina 
mas jų darbas, kaip slinkiai dir 
ba moterys, kaip gyvenimo są 
lygos yra tokios sunkios, kad 
žmonės yra priversti vogti ir iš 
nevilties ir nusiminimo girtuok 
liauti už paskutines kapeikas . 
Žodžiu, J. Bakšys matė Lėtu 
voje tą ,.socialistinį realizmą“, 
kurį skelbia Lietuvos okupan 
tas.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON jf
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.
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HAMIOLTOIV Port Arthur ir Fort William, Ont.
NEPAPRASTAI DIDELIS LIETUVIŲ PARODOS 

PASISEKIMAS

Be knygos nėra kultūros

ŽURNALISTĖ S. NARKELIŪNAITĖ.
pereitą mėnesį aplankiusi Lietu 
vą, spalio 8 d. padarys prane 
Šimą mūsų kolonijai ir taip pat 
parodys filmą iš Vilniaus ir 
Kauno. ^Pranešimas numatomas 
tuoj po pamaldų, parapijos sa 
Įėję.

NEPAMIRŠKIME, 
kad sportininkų pasilinksmini 
mai visuomet būna įdomiausi, 
tad ir rugsėjo 30 d. vakarą ic 
zervuokime Knights of Colum 
bus salei, kur po vasaros atos 
togų vėl visi linksmai galėsime 
praleisti šeštadienio vakaras.
• Mildas Hair Styling — mote
rų grožio salionas ved. Mildos 
Enskaitytės - Trumpickicnės 
yra miesto centre, kur pi 
giausiom kainom atliekamos 
modernausios šukuosenos lietu 
vaitėms kainuos * žymiai suma 
žintos. Remkime savuosius už 
eidami į salioną 819 King 
E. arba skambindami LT 7- 
1016. K. B.

KOVO ŽINIOS
Netrukus bus pradėtos krep

A. L I O 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 pataliniai. 
Morgičiai.

įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928.
20 King Street East, 

Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

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

Nemokamas gyvybės ir paskalų draudir-as. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — vai. p. p 
Antiadieniais ir penktadieniais į vai. — 8 vai vakaro.

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

KĄ RAŠO KITI...
Atkelta iš 2-ro psl.

technikos, mokslo, meno ir po 
litikos srityse. Ir mūsų dienų 
atvirieji katalikai siekia krikščio 
nybėn įjungti naujausius tų sri 
čių pasaulietinius pasiekimus.

Kontr-Reformacija tai savo 
tiška reformacija ir todėl su 
kliūva su įsigyvenusiais t< s die 
nos Bažnyčios autoritetais, At 
virieji katalikai norėtų pasisa 
vinti savo ideologinių priešų 
skelbiamus socialinės lygybės 
principus ir pasmerkti kapitalis 
tinio išnaudojimo pagrindą. Ka 
talikai, paprastai, čia atsiremia 
Šv. Tėvų enciklikomis. Be to, 
atvirieji katalikai siekia ir tiky 
bą žmonėse pasukti iš oavirši 
nių apeigų į žmogaus vidų, pa 
darant ją ne proto bet širdies 
dalyku. Jie siekia patriobngiau 
galvoti ir įsigilinti tautos islori 
jon, neametant antropologinių 
ir humanitarinių mokslų galvo 
jirrių. Šiuo pagrindu, laikui bė 
gant, bene susidarys ir kitokia, 
negu dabar, vien Šv. Tomu Zik 
viniečiu atremtoji, katalikiška 
filosofija.

Tikybinį atšalimą visi bedie 
viai, aišku, sveikintų. Bažnyčia, 
aišku, jo bijo. Sveikintina ir at 
virųjų katalikų pažanga prieš 
katalikiškus atžagareivius ir fa 
natikus, nors ta pažanga nuo ti 
kybos ir n'eatšaldo, bei ją paen 
liną ir modernina. Visuomenei 
nebūtų naudos iš fanatikų kala 
likų nusilipdyli fanatikus bedie 
vius, todėl sveikintinas atvirųjų 
katalikų siekimas tikinčiuosius 
padaryti pakančiais ir susipratu 
siais katalikais. Galima sakyti, 
dvasios gyvenime jie siekia pa 
daryti ką muilas ir švara daro 
higienoje. Tiesa, susipratusių 
bedievių darbas tada pasidaro 
itin sunkesnis. 

šinio ir stalo teniso treniruotės. 
Hamiltono švietimo direkcija 
pranešė klubo valdybai, kad 
nuoma už salę treniruotėms 
nuo šio rudens bus pakelta, tad 
po galutinio pranešimo koman 
dų vadovams, prašome treni 
ruotes lankyti pavyzdingai.

pirmosios draugiškos rungty 
nės numatomos prieš Ročeste 
rio Sakalą rugsėjo 30 d. Ta pa 
čia proga, vakare, bus bendras 
pasilinksminimas. Kviečiame v' 
sus sportininkus atsivesti ir sa 
vo draugus, paremti fantais lo 
teriją, nes besiartinančiam sezo 
nui, klubas numato daug išvy 
kų, dalyvavę Hamiltono- krep 
šinio lygoje ir kt. Viskas tas su 
rišta su išlaidomis, tuo tarpu 
kasa — beveik tuščia. Paremki 
me Kovą ne tik moraliai, bet ii 
finansiškai.

Paskutiniame klubo valdy 
bos posėdyje apsvarstyti ne tik 
Kovo reikalai, bet taip pat mes 
tas kiek platesnis žvilgsnis j lie 
tuviškąjį tremties sportą. Dar 
didesniam jo veiklos pagyvini 
miii, nutarta prašyti FAS K-to 
leidimo, surengti Hamiltone 
lapkričio 24 — 25 dd. geiiau 
šio tremties krepšinio ,,ketver 
tuko” (Toronto Aušra, Water 
būrio Gintai as, Čikagos Neris 
ir Baltijos Jūra) turnyrą ir gruo 
džio 2—3 dd. dešimties geriau 
šių stalo tenisininkų žaidynes. 
Tuo tarpu pritraukimui jauni 
mo į lietuvišką veiklą, i bend 
rą mūsų gyvenimą, nutarta oti 
cialiai prisidėti prie vilniečių 
rengiamų Joninių St. Cathari 
nes m. ir artimiausiu metu, su 
ruošti S. Narkeliūnaitės prane 
Šimą su filmais. K. B.

Bažnyčia neskuba. Ėmė 300 
metų iki pripažino, kad Žemė 
apie Saulę sukasi ir 100 metų 
pripažinti evoliueją. Su gamtes 
mokslais Bažnyčia, anksčiau 
ar vėliau, susitaiko ir jiems pri 
siderina. Mūsų Irenos Nowa 
kowskos tyrimai jrodė, kad ga 
mtos mokslų profesūroje ir dės 
tytojuose mūsų universitetuose 
yra daugiau tikinčiųjų negu hu 
manitarinių mokslų šakose.

Dabar vedamoji bedievybės 
propaganda įtikina tik bedie 
vius, ne tikinčiuosius. Reiki-, gi 
lesnio, išmintingesnio priėjimo 
Bažnyčios autoritetai paskuti 
niais dvejais metais ypač puolė 
du veikalu: Brezos ,.Vario Var 
tai“ ir Kawalerowicziaus „An 
gėlų Motina Joanna“ (Matka 
Joana od Aniolow). Mat, čia 
ne vaikiškos bedievybės kuri 
niai. Jie nušviečia, kodėl žmo 
nės tiki ir parodo tikybos šaknį 
visuomenės santvarkose. Bedie 
vybės propaganda privalėtų 
įtikinėti ne bedievius, bet tikin 
čiuosius. Todėl kvaila tikinčiuo 
sius pirma pavaizduoti aklais 
tamsūnais, o po to raginti tuo 
jau pasidaryti susipratusius ap 
Šviestūnais.

Bažnyčiai sunkiau yra pr<si 
derinti su žmonijos istor-ios iš 
vadomis, su pasaulietinėmis 
mintimis, su krikščionybės ir ti 
kybų istorija. Pavaizduoti Ink 
vizicijos niekšybes Čia neužien 
ka. Reikia iškelti humanistine 
pažiūrą istorijai ir nušviesti ti 
kybų kilmę pergyvenimuose vi 
suomenėje. Rimtas Bažnyčios ir 
tikybų istorijos dėstymas čia 
daugiau nuveiktų negu paša 
kos apie „masonų sąmokslus“.

Lenkui ir bedieviui ir ka^ali 
kui svarbu visados atsinmiti,

Šiemet Port Arthur ir Fort 
William apylinkė dalyvavo La 
kehead Žemės ūkio parodoj 
turėdama savo skyrių ir užim 
dama 35 pėdas ploto.

Esant apylinkei nedidelei, 
daug rūpesčio buvo įdėta suren 
kant ir sutvarkant eksponatus. 
Nežiūrint to, teko prašyti pa 
galbos iš atskirų tautiečių ir to 
limesnių apylinkių.

Parodos pasisekimas buvo di 
delis. Savaitės laikotarpy paro 
dą aplankė 150,000 žmonių. 
Lietuviški audiniai, kilimai, 
rankdarbiai ir drožiniai tikrai 
puikiai atrodė pritraukdami 
praeivius savo grožiu ir spalvų 
suderinimu.

>Pirmą kartą lietuviški audi 
niai ir rankdarbiai buvo nremi 
juojami. Laimėjom 16 pirmų 
premijų, 5 antras ir 2 trečias

Atvykę iš Lietuvos pasakoja 
2.
Vagia visi. Vagia dideli, va 

gia ir maži. Vagia valdininkai, 
vagia tarnautojai, vagia darbi 
ninkai, vagia ir kolūkiečiai. Tai 
yra blogybė, kuria rusai apkre 
tė lietuvius. O kadangi ir gyve 
nimas prie to savaime veda, tai 
vagystės, sukčiavimai, falsifika 
vimai yra įgavę grėsmingą po 
budį. Be to, kas vagia, sako, 
tai mano ir aš pasiimu.

Iš visų Lietuvos gyventoji] 

kad jie vienos ir tos pačios kui 
tūros bei tradicijos vaikai. Jie ir 
kūnų sudėtimi vienodi. To r.ie 
kados nepamrškime!

Vyt. Sirvydas.
TIKYBOS REIKALAI 

LIETUVOJE
Patikimų žinių apie Bažny 

čios būklę Lietuvoje sunku gau 
ti. Sąlygas galima pajusti iš 
Maskvos komisaro pasikalbę j i 
mo su Toronto rabinu Rosen 
bergu, kuris 4 metus laukė bol 
ševikų vizos ir, galiausiai, ap 
lankė Sovietuos žydus. Jų esą 
ma 3 milionai — reiškia, iš 4 žy 
dų pasaulyje, 1 gyvena Soviet: 
joje.

Koks jų likimas? Bolševikų 
pareigūnai teigė: „Jie gali gy 
venti žydais, bet nenori“. Pa 
tys gi žydai sakė: „Nediįstame 
žydais gyventi, bet išliksime!“

Religinių Kultų Sovieto (ja 
me 5 komisarai) galva Dazho 
rozny tikybos būklę šitaip laki 
ravo:

„Sovietuos konstitucija pa 
tikrina visiems piliečiams sąži 
nės laisvę. Bažnyčia pas mus 
atskirta nuo valstybės. Ji nega 
Ii kištis į valstybės reikalus, o 
valstybe nesikiša į bažnytinius 
vidaus reikalus“.

Rabinas čia paklaus. „Tai 
kam specialus Sovietas tikybos 
reikalams?”

Komisaras melavo: „Nagi, 
tiems reikalams padėti! Liau 
dies valstybė noii kad bažny 
čios ir jų reikmenys būtų vi 
siems prieinamos. Pavyzdžiui, 
valstybė duoda spaustuvių ir 
popieros tikybiniai literatūrai 
ir užlaiko seminarijas dvasiš 
kiams auklėti“.

Tikybos reikalus valstybei 
taip menamai puoselėjant, tiky 
ba privalėtų krašte žvdėti, rabi 
nas pastebėjo.

Komisaras atsiliepė: „Ne. Ji 
savaime miršta. J esamas (gan 
neskaitlingas) bažnyčias žmo 
nės tik todėl grūdasi, kad pa 
matvtu spektaklį. Komunizmas 
ir tikyba sugyventi negali. Ko 
munizmas pagristas mokslu ir 
verčia žmogų atsisakvti nesamo 
ningų pasakn ame Dievą. Ko 
munistams tik viena tikvba — 
mokslu atremta bedievybė”

Tikybos Veikalus „puoselė 
jas“ komisaras, kaip rabinas pa 
tyrė, smurtu ir prievarta skubi 
na „savaiminga“ žvdti tikybos 
mirti (1956 metais būta 450 si 
nagogų, dabar ten 100). Be 
abejojimo, bolševiku puoselėja 
ma katalikybė Lietuvoje ken 
čia panašią „globą“.

, Vyt. Sirvydas. 

premijas, tad labai daug.
Parodai dirbo ir rūpinosi Di. 

E. Jasevičiūtė, p. Druktenienė, 
p. Radzevičienė, p. Cibulis. G. 
Mitalaitė ir p. Bačinskas.

Labai didelis dėkui mūsų 
mieliems Winnipego lietuvia 
ms: kun. Bertašiui, p. Bum 
kams, A. Balčiūnienei, p. Stan 
kevičienei, kurie nesigailėdami 
savo gražių rankdarbių, papil 
dė mūsų parodą. Dėkingi 
esame p. Tamošaitienei ir jos 
sesutei už atsiųstus taip gražius 
audinius ir kilimus. Ačiū p. 
Valiulienei už gražiai padary 
tas lėles - lietuvaites. P. A. Ga 
taveckienei už rankdarbius.

Ačiū visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie pato 
dos ruošimo ir jos pasisekimo.

G. Mitalaitė.

sunkiausį gyvenimą turi 
kolūkiečiai.

Vidutiniškame kolūkyje vai 
dybą sudaro apie 20 žmonių ir 
daugiau. Tai žemės ūkiui yra 
parazitinis aparatas. Kai nebu 
vo kolūkio, nereikėjo ir šios pa 
razitinės administracijos. O kur 
biurokratai tvarko reikalus, tie 
reikalai dažnai stovi vietoje. 
Todėl daugelis darbų kolūkiuo 
se lieka nenudirbti — pirma at 
silieka, o paskui ir užsilieka.

O atlyginimai tam aparatu 
nustatyti tvirti ir išmokami re 
guliariai. Kolūkis ir duokles tu 
ri atiduoti reguliariai, ir sėjai 
atsargas sudaryti. Galų gale 
taip susidaro, kad kolūkiečiams 
už darbadienius nėra kuo atly 
ginti. Ir pasitaiko taip, kad ga 
lutiniame rezultate, dažnai esti, 
kad kolūkiečiai ištisus metus 
kolūkyje eina lažą dovanai, be 
atlyginimo.

Vienintelis išganymas—60 arų.
Net nuostabu, kad kolūkie 

čiai sugebėjo tuos 60 arų taip 
apdirbti, kad tie 60 arų duoda 
daugiau, negu visas kolūkis... 
Bet visą laiką tie 60 arų yra pa 
kabinti ant nepasitikėjimo ir 
nevilties siūlo —- visą laiką tvir 
tinama, kad tie 60 arų bus at 
imti. O tas atėmimas reikštų ba 
dą.

Kolūkiečiai, kadangi kom 
partija žino, kad jie sovieti 
niam režimui nepritaria ir kolū 
knis keikia ir sabotuoja, tai

Kolūkiečiai laikomi 
pavojingu elementu.

Todėl kolūkiečiai yra' prie 
vartos objektas. Jie yra laiko 
mi paskutinės rūšies piliečiais. 
Sovietija juos tikrai paimtų i 
„ežio pirštines“, bet prisibijo, 
kad nekiltų vsuotinis sukilimas 
ar sabotažas. Todėl kolūkiečiai 
spaudžiami, bet tokiu laipsniu, 
kad nebūtų perdėjimo, kad ne 
būtų „pertempta styga“.

Vienas iš spaudimo būdų 
yra tas, kad

kolūkiečiams netaikomas 
pensijų įstatymas.

Kolūkietis, susilaukęs senai 
vės ar tapęs nedarbingu, turi 
mirti. Niekas senu ir nedarbin 
gu kolūkiečiu nesirūpina. Jis pa 
liktas likimui. Ypač sunki yra 
senų moterų padėtis.

Dabar žmonės kalba laisviau.
Savųjų tarpe net iškeliami ir 

kritiški pasisakymai, ko prie 
Stalino nebuvo, nes tada reikė 
jo bijoti ir savųjų. Bet NKVD 
veikia. Priimta sakyti, kad NK 
VD yra nustojus sauvales, ku 
rią turėjo prie Stalino, bet iš tik 
rujų NKVD tebelaiko žmones 
„ežio pirštinėmis“ (v ježovych 
rukavicach). „Draugas” Chruš 
čiovas nemažiau mėgsta NKV 
D, kaip ir Stalinas.

Oficialiai laikoma, kad suim 
tasis per 24 valandas turi būti 
arba paleistas, arba jam patiek 
tas konkretus apkaltinimas. 
Faktinai gi yra taip, kad NKV 
D suimtąjį laiko tiek, kiek jai 
norisi laikyti. Dabar NKVD

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...................... $ 4.0V
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, rom. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS....................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS.................... 1.00
F. E. Sillanpaa. S1LIJA. Romanas....................................... 3.50
Selected Lithuanian. SHORT S’tORIES...........................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 H t. po .............................$3.00
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS • • • $6.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI........S.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS................................. $1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIM1NĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ........................................................... 4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS..............................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ......................... $ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas. .................... $3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ..............$ 4.0J
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............................................... $ 3.0'J
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka........................... $110
A. Giedrius. PASAKĖČIOS........................................... $ 2.00
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 
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ...............................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ......................2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ 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 ................. 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE................................................. 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ............................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ............................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS................... $ 4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ___ 2.50
E Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ....................... 0 50
Karote 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. Gruodi,, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .................................................... $ 1 50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............. $ 150
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.

veikla yra ne tokia vieša „ reiš 
kiasi santūriau. Bet... geiiau su 
ja reikalų neturėti... Kas kar 
tą patenka į jos „globą“, rašą k 
— „propalo“. Tuogi „dran 
gas” Chruščiovą* ir laikosi.

ŽYDŲ PADĖTIS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Ženevoje įvykusiame pasau

liniame žydų kongrese vykd. 
komteto pirm. Goldmanas pa 
reiškė, kad žydų padėtis so 
vietuose kelianti susirūpinimo. 
Du su puse mil. žydų Sov. S- 
goje neturi savo centrinės eiga 
nizacijos.

PET SESIJA EUROPOJE 
SPALIO MĖNESĮ

Pavergtųjų Europos 'Tautų 

seimo sesija, numatoma, susi 
rinks Paryžiuje spalio 16—18 
dd Kiekvienas PE1 atstovau 
jamas kraštas Paryžiuje turės 
10 asmenų delegaciją iš JAV ir 
Europos kraštų. Pagrindinius 
sesijos darbotvarkės punktas 
bus „Pavergtosios tautos ir Eu 
ropos lasvė”. i

* Vyt. F. Behajus, pasišventė 
lis lietuviškų šokių, lietuviškų 
reikalų garsintojas, jau 20 me 
tų leidžia ir redaguoja Ameri 
koje geriausią įvairių tautybių 
įšoki ųžurnalą („Viltis“; nusi 
skundžia, kad iš lietuvių gauna 
permažai žinių, nuotraukų. 
„Vilties“ nr. žurnalui medžią 
gą siųsti adresu: 325 E. 18-th 
Ave., Denver, Colorado, USA.
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MOWT^REAL
„LITO” BALANSAS 

1961 m. rugpjūčio 1 dienai
Aktyvas. $$

Paskolos (išduotos) 372,083.13
Indėlis centr. kasoje
Indėliai Lygoje
Inventorius 
Kasa (sąsk. banke)

31,200.— 
102.25 
650.— 

50,353.14 
Viso $454,388.52 

$$ 
346,920.48 

5,250.— 
1,755.32 

10,402.72 
Viso 454,388.52 

Narių 611, skolininkų 148.
Lito vedėjas D. Jurkus.

MONTREAL} APLANKĖ 
DAUG SVEČIŲ

Iš Sault-Ste-Marie buvo at 
vykę Vyt. Skaržinskas, Z. Bh 
dvainis. Vyt. Vainutis, J. Mes 
kys, VI. Mockus, p. Petronis, 
V. Karnėnas; pas pp. Smilgevi 
čius viešėjo iš Conn., USA pp 
Mikniai; pas pp. Januškevičius 
pp. Matulioniai; pas pp. Giri 
nius pp. Januškos iš Windso 
ro; pas pp. Kardelius iš Čika 
gos pp. Raciborskai; pas pp. 
Kęsgailus iš Toronto pp. Kuo 
lai ir iš Hamiltono p. Viskan 
tas, atvežęs L. Dienai 10 sū 
rių; pas pp. Gaurius iš Toronto 
pp. Simanavičiai. Kitų nepasi 
sekė sužinoti.
•»P. Rasimavičienė buvo susir 
gusi ir gydoma ligoninėje.

< Pasyvas
Indeliai - šęrai
Atsarginis kapitalas 
NepasKirstylas peln. 
Šių metų pelnas

BANKAS „LITAS“
Banko „Litas“ valdybos po 

sėdis, pirmas po vasaros atos 
togų, įvyks įprastu laiku — ant 
rąjį rugsėjo mėnesio sekmadie 
nį, 8.30 vai. ryto banko patai 
pose prie A. V. parapijos sales

Mažasis 
buvusioje 
jos rūsyje 
ti mūsų
jam jaunimui, 
skirtos grynai mūsų jaunimo 
veiklai, sueigoms, diskusiių va 
karams ir tt.

Jaunimo Centras, 
koplyčioje, klebeni 
baigiamas remontuo 
parapijos lietuviška 

Patalpos bus 
mūsų

t) P. Pinkevičiūtė, prisiminti 
anksčiau gyventą Montreal}, 
lankėsi L. D-je.

• Matulaitis Juozas, vieno lie 
tuvių dalinio viršininkas Vokie 
tijoje, viešėdamas Čikagoje, su 
studentų ansambliu lankėsi 
Montrealyje.
9 Šeštadieninių mokyklų moks
10 metų pradžia dar nenustaty 
ta, nes šiemet mokyklų komisi 
ja bando vykdyti naujus pla 
nūs, dėl kurių dar aiškinamasi. 
Laukite žinių per spaudą.
• Metro Montrealyje numato 
mas pradėti kasti pavasarį, o 
gal ir anksčiau. Pirmos 4 my 
lios bus tarp Frontenac ir At 
water.
• P. Milašiūtė, sugrįžo iš dide 
lės kelionės, apvažiavusi daug 
kraštų.

ATLETIŠKOS 
SPORTO KELNAITĖS 

VYRAMS IR 
BERNIUKAMS

Visi veiklūs vyrai įver
tina WATSON'S atleti 
nį maišelį ir trejopą ap- 
dominalinį prilaikymą.
Elast. juosm -nepi įly- 

gstamas vyrų pato
gumas. Patvarios, 

ekspertiškai pasiū
tos, lengv. skalb.- 
-nereikia-laidyti.

Maršk. prider

1S-W-0

Pasaulio lietuvių sostinėje
NAUJI MOKSLO METAI

Čikagos Augštesnioji Litua 
nistikos mokykla rugsėjo 9 d. 
pradeda tryliktuosius mokslo 
metus. Pamokos vyks Jauni 
mo Centre.

Tą pačią dieną mokslas yia 
pradedamas ir Cicero Augštes 
niojoj Lituanistikos mokyk 
loj, kuri yra įsikūrusi šv. Auta 
no parap. mok. patalpose.

LIETUVIAI ĮVEIKĖ 
LATVIUS

Š. Amerikos Pabaltiečių
bolo pirmenybes, kurios vyko 
rugpjūčio mėn. 27 Čikagoje, 
laimėjo lietuvių rinktinė. Mūsiš 
kiai čia įveikė latvių rinktinę 
net 8 :2. Estai šį kartą nedalyva 
vo. Lietuviai jau antru kai t iš 
eilės laimėjo JAV Liet. B-nės

fut

Kultūros Fondo paskirtą pe 
Teinamąją taurę. E. Š.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 1—3 dd. Čikagoje 

įvyko lietuvių katalikų Moks 
lo Akademijos penktasis šuva 
žiavimas. Trys pirmieji įvyko 
nepriklausomoje Lietuvoje, ket 
virtasis tremtyje — Italijoje, o 
penktasis — Čikagoje? Šis šuva 
žiavimas tuo būdingas, kad ja 
me dalyvavo ir jaunų mokslo 
jėgų.

REZOL IUCIJOS
VALSTYBIŲ GALVOMS

Atkelta iš
Kanados lietuviai daly vau 

jant nemažam ir JAV lietuvių 
skaičiui, 1961 metais rugsėjo 3 
d. masiškai ouvažiavę į savo me 
tinį Kongresą Montrealyje. vie 
nbalsiai nutarė nuoširdžiai pa 
dėkoti Jum už Jūsų kilnias min 
tis, kurias įvairiom progom esą 
te pareiškę ir kurios palaiko tei 
sę šešių šimtmečių nepriklauso 
mo valstybinio gyvenimo lietu 
vių tautai, nūdien Sovietų Ru 
sijo;į ^pavergtai, laisvo baisa 
vimo keliu apsispręsti bei nusla 
tyti savo valstybinę santvarką.

Suvažiavimas taip pat nuta 
rė prašyti Jus malonėti iškelti 
Jungtinėse Tautose reikalavi 
mą, kad Sovietų Sąjunga leis 
tų lietuvių ir visom kilom jos 
pavergtom tautom pravesti lais 
vus rinkimus, arba, Kanados 
Ministerio Didžiai Garbaus Jch 
no G. Dicfenbakeno žodžiais, 
pasakytais J. T. Penkioliktame 
Visuotiniame Susirinkime, „su 
teikti joms galimybę pasirinkt: 
takią valstybinę santvarką, ko 
kia jos nori turėti tikrai bei rea 
Irai laisvomis sąlygomis“.

Mes norėtume dar pažymėti.

1-mo psi.
kad Kanados lietuviai yra giliai 
įsitikinę, jogg kol laisvųjų Vaks 
rų vyriausybės,
mos su Kremlium, neminės vai
dais visų Sovietų Rusijos už 
grobtų tautų, bei nereikalaus 
joms laisvės, tol Maskvos dik 
tatūra tebebus agresyvi. Tiktai 
nuolat taip judinant Raudono 
sios Rusijos okupuotų bei ko 
Jonizuojamų tautų laisvę apsi 
sprendimo būtinumu, sudrebės 
visas sovietinės diktatūros kalė 
jimo režimas.

Su labai gilia pagarba 
Kanados Ministeriui Pirminin 

kui Didžiai Gerbiamam Jonnui
G. Diefenbakeriui. 

Prezidentui
Johnui F. Kennedžiui. 
Ministeriui Pirmininkui 
Haroldui MacMilianui.

Prezidentui 
Charlesui de Gauliui. 

Konradui Adenaueriui.
Kaicleriui 

Generalinam Sekretoriui
Dag H. A. C. Hammersjoldui 

Šiems valstybės vyrams rezo 
liucija bus kiekvienam pntaiky 
ta.

santykiauda

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGL. LIUTERONIŲ 

pamaldos įvyks Š. m. rugs, mė 
nėšio 10 d. 1 vai. pp. Išganyto 
jo bažnyčioje Bloor St. W., 
kampas Indian Rd.įpamaidas at 
laikys kun. A. Trakis iš Oika 
gos. Pamaldų metu gros tr.ūb' 
ninkai. Maloniai kviečiami To 
ronte ir apylinkėje gyvenantieji 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Parapijos Taryba. 
AŠTUNTOSIOS KARO 
MOKYKLOS LAIDOS 

karininkų suvažiavimas 1 oron 
te buvo labai gražus ir šauniai 
praėjo. Tos laidos karininkų 
buvo suvažiavę iš Kanada 
JAV.

TORONTO, 
VILNIAUS DIENOS 

MINĖJIMAS
šiemet rengiamas vietos VKL 
S-gos sk. spalio 8 d. Be meni 
nės programos, pagrndiniu kai 
bėtoju minėjime bus žurn. S. 
Narkeliūnaitė, kuri taip pat p? 
rodys valandos laiko filmą.

ŽURNALISTAS 
JPRANYS ALŠĖNAS

pasižymįs dideliu žurnalistiniu 
veiklumu, dalyvaująs daugelyje 
laikraščių ir jau išleidęs porą 
savo raštų knygų, dabar yra 
susilaukęs 50 metų amžiaus. 
Paskutinė jo knyga „Maži žo 
džiai“, su prof. A. Ramūno įva 
du, susilaukė didesnio susidomė 
jimo. Ilgiausių metų ir nemaž 
tancio darbingumo.
• Šeštadieninėje mokykloje 
mokslo metai pradeaaini rug 
sėjo 16 d. Vedėjas p. Gustainis, 
mokytojų 20, mokinių numato 
ma 500.
• Abi lietuvių parapijos gra 
žiai ir solidariai paminėjo 3 Lie 
tuvių Dieną ir platino als ųstus 
tos dienos kvietimus.

Raštinė: LE 4-4451

ir

I Dr. P. MOKK1S
$ DANTŲ
8 Vakarais
| Pagal

1082 Bloor W., Toronto 4 8
(į rytus nuo Dufferin St.) 8

• Dėl vaikų choro tėvelius ma 
loniai prašome choro minčiai 
pritarti ir balsus bei klausas tu 
rinčius vaikučius į šį chorą leis 
ti. Nors parapijos vaikų choras 
dirbo tik vienerius metus, bei 
gana grfeit pažengė tiek daug, 
kad jis jau praėjusiais metais 
giedojo per 10 vai. mišias ir 
net labai sėkmingai pasirodė 
scenoje su pasaulietiškais da 
kais. Šiam sezonui vaikų cho 
rui pramatytas labai gražus ir 
turtingas giesmių, dainų net 
vaikų operetės repertuaras, kv. 
ris ne tik mus pradžiugins, bet 
ir mūsų vaikams atneš daug 
naudos.
• Pr. Parapijos suaugusių cho 
ras repeticijas pradeda rugsė 
jo 6 d., 7.30 vai. vak. Kuriems 
tik Dievas davė balsus ir klau 
sas, maloniai kviečiame ir pra 
šome įsijungti į mūsų parapi 
jos choro eiles! Kviečiame ir 
prašome ne tik mūsų senuosius 
choristus, bet ir naujus veidus 
— visi esate laukiami! Šiam se 
zonui yra pramatytas gana f 
tus religinių ir pasaulietiškų da 
lykų repertuaras, su kuriuo pa 
rapijos choras tuiės progos pa 
sirodyti net scenoje.
• T. Paulius iš atostogų sugiį 
žo. Turį kokių nors ekonomi 
nių ar „Aušros“ sporto klube 
reikalų, prašomi kreiptis į T. 
Paulių.

GYDYTOJAS
ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS 

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadieni ir Į 2—4 p. m. 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

7—9 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L I S K A 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Suvažiavimas apėmė šias mo 
kslo šakas: teologiją, vadavau 
jant kun. dr. J. Gutauskui, f.lo 
Sofiją — dr. J. Girniui, pėda 
gogiką - psicho! ogiją — J. Mal

deikiui, istoriją — V. Lulevi 
čiui, gamtos mokslus — prof, 
inž. Stp. Kolupailai, sociologiją 
— dr. Z. Smilgai, medicina — 
dr. Z. Danilevičiui.

Paskaitos: prof. dr. J. Ere 
tas, prof. dr. Z. Ivinskis, dr. J. 
Girnius, kun. prof. St. Yla, dr. 
Tulaba, J. E. vysk. V. Brizgys, 
kun. dr. V. Bagdanavičius, G. 
Galva, dr. Č. Masaitis, cl». A.
<•©©■©©<►©©©©©©©©©©.©©©©©©•©9

Liulevičius, inž. J. Rugis, dr. 
V. Litas, prof. dr. A. Ramu 
nas, dr. A. Šerkšna, dr. K. R. 
Jurgėla, dr. A. Kučas, kun. d». 
K. Matulaitis, kun. dr. P. Celie 
šius, kun. dr. A. Baltinis, prof, 
dr. J. Pikūnas, prof. dr. J. Meš 
kauskas, dr. A. Balčytė - Grav 
rogkienė, kun. dr. R. C. Jar

čauskas, prof. dr. A. Liaugmi 
nas, P. Maldeikis, inž. A. Ru 
dis ir dr. A. Šerkšnas.

HIIIMIIHHMIlIlIlIlHinffilIlHlimmm

Dr.E.Amlrukaitia
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų Gydytoja

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

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©?
J ADVOKATAS

ARCH Realties R'd.
Pr. Rudinskas, H U 1-2957 

2415 Pai k Row East N. D. G.
Reikalingi privatūs pirmieji 

morgičiai $11,000 sumai iš 6^4 
%■ '

Verdun, 4 butai po 4 kamba 
rius, neapšildomi. $35,003.

LaSalle, 5 atskirų kambarių 
dupleksas, šildymas, garažas. 
$26,000.

FOTOGRAFAS
Tony Laurinaitis

Patarnauja visomis progomis 
namuose ir subuvimuose. 
Susitarti tel. DA 1-4 7 79.

AIŠKINTOJA Iš RANKOS 
IR PATARĖJA

Skaito iš rankos Mrs. Allen.
Viskas laikoma paslaptyje. 
Atdara nuo 9 vai. ryto iki

9 vai. vakaro.
Susitarti tel. VI 4-8740

Suvažiavimo rengimo komi 
tetą sudarė: pirm. P. Maldei 
kis, 
čius, kun. dr. Ig. Urbonas ir 
inž. K. Pabedinskas. ' { 
valdybą sudaro, Romos skyrius, 
Italijoje: prof. dr. A. Liuima, 
prof. dr. Z. Ivinskis, kun. dr. 
J. Vaišnora, kun. dr. V. Balčiu 
nas, kun. dr. Pr. Brazys, prel. 
dr. L. Tulaba ir kun. dr. R. 
Krasauskas. Rėmėjų komitetas: 
prel. Ig. Albavičius, prel. J. Paš 
kus, prel. A. Martinkus, prel. 
J. Balkūnas, kun. dr. p. Olie 
sius ir prof. dr. J. Meškauskas.

Suvažiavimo garbės komite 
tas: min. J. Kajeckas, prel P. 
Juras, tėvas Br. Markai'is tė 
vas J. J. Jančius, tėvas J. Gai 
liušis ir prof. inž. J. Gravrokas, 
Suvažiavimo garbės šeiminin 
kai Marija ir Antanas Rudžiai.

L. Katalikų Mokslo Aieade 
mija šiuo metu turi per šimtą

kun. dr. V. Bagdanavi

ntro

narių. Europą atstovauja: prof. 
J. Eretas, prof. dr. Z. Ivinski* 
ir prel. dr. L. Tulaba.

Iškilmingas pamaldas Marų 
uett parko lietuvių bažnyčioje 
laikė J. E. vysk. V. Brizgvs ir 
pamokslą sakė Tėvų jėzuitų 
provinciolas tėvas Br. Markai 
tis. •

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija yra išvariusi platų 
mokslo barą. Išleisti Mokslu 
Darbų 3 tomai nepriklausomoj 
Lietuvoj ii ketvirtas — šiemet 
Italijoje. Ypač paminėtina <sto 
rijos sritis, kuri užsimojus raus 
tis kur galima, senuose a reny 
vuose bei bibliotekose. Kas dir
bama, daroma, vis Lietuvai,, 
Lietuvos mokslui ir kartu kelia 
mas Lietuvos vardas!

Jn. Vaidely?..
TORONTO LIETUVIŲ 

NAMAI 
dešimtmečio

suruošti spalio 21 
dalai bus išleistas 
leidinys, kuriame bus na 
čarteris ir dalininkų sąra

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER.

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

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6 1570

NOTARAS

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

215 St. James West,
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

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 „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
mais 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

LIUKSUSINIS 
LAURENTIAN MOTELIS 

sparčiai augančioje Laurinijos 
vietovėje. 36 kambariai, pilnas 
likerių laisnis, užkandinė ir res 
toranas. Lengvos mokėjimo 
sąlygos arba priimamas mai 

nais ųejudomas turtas. 
Rašyti: 292 St. Joseph Blvd. 

West, Montreal.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

nutarė 
mą 
r ai 
lūs 
mų 
šas.

mincji 
dieną, 
specia

I M ... M ...  M"...1
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 $ 7<: 
00 ir $ 70,00. Kaina $ 28,01 

Įmokėti $ 10,000.
P. Adamonis. RA 2-2472.

** ™ "r

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.


	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1961-09-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

