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Ministras St. Lozoraitis 
Jungtinių Tautų . pirmininkui 
E. L Kambro pasiuntė tokio 
turinio raštą:

’’Minint Jungtinių Tautų įs
teigimo 25 metų sukaktį, lin
kiu joms geros ateities. Pir
moje vietoje linkiu, kad or
ganizacija taptų veiksmingu 
įrankiu atstatyti tarptautinei 
tvarkai, pagrįstai laisvės bei 
teisingumo principais ir pri
valomai ypač visiems Jungti
nių Tautų nariams.

"Šis linkėjimas yra juo 
nuoširdesnis, kad jis išplau
kia iš Lietuvos gyvybinių in
teresų, nes Lietuva yra vieno 
Jungtinių Tautų nario, būtent, 
Sovietų Sąjungos, agresijos 
auka.

"Kaip žinoma, Lietuva, 
kartu su Estija ir Latvija, te
bėra karinėje sovietų okupa
cijoje, kuri prieš lietuvių 
tautos valią jai yra jėga pri
mesta. Vadinamoji "Lietuvos 
sovietinė socialistinė respub
lika" tėra Maskvos vyriausy
bės padaras, sumanytas 
okupacijai paslėpti.

"Pareikšdamas dar kartą, 
kad lietuvių tauta napakeičia- 
mai siekia atgauti laisvą savo 
suvereninių teisių vykdymą, 
aš laikau sau pareigą pakar
totinai protestuoti prieš bru
talų jėgos pavartojimą, ku
riuo Sovietų Sąjunga yra nu
sikaltusi Lietuvos atžvilgiu ir 
taip pat pažeidusi tiek Jungti
nių Tautų statutą, tiek tarp
tautinę teisę.

"1939 metais p. S. J. 
Kambro, pirmininkavęs Tau
tų Sąjungos sesijai, kurios 
pasėkoje Sovietų Sąjunga buvo 
pašalinta iš Ženevos institu
cijos, kalbėdamas apie sovie
tų agresiją prieš Suomiją, 
padarė Tautų Sąjungos na
riams šį rimtą įspėjimą: 
"Mes privalome veikti tokiu 
būdu, kad neapviltume mažos 
nelaimėje atsidūrusios tautos 
lūkesčių".

"Dabar kita maža tauta, 
lietuvių tauta, būdama didžio
je nelaimėje, laukia, kad 
Jungtinės Tautos, atsižvelg
damos jos teisių, sugebėtų 
padėti jai atgauti nepriklau
somybę. Lietuva laukia, kad 
Jungtinės Tautos atliktų 
tamstos įžanginėje kalboje 
tikslingai apibūdintą užduotį 
— "atstatyti milijonų žmonių 
pasitikėjimą Jungtinių Tautų 
organizacijos veikla".
APMĖTYTAS 
NIKSONAS

Spalio 29 d/ JAV prez. 
Niksonas, Kalifornijos guber
natorius Reganas ir senato
rius. Murphy buvo apmėtyti 
akmenimis ir kiaušiniais, kai 
jie Kalifornijos mieste San 
Jose apleido respublikonų 
priešrinkiminį susirinkimą.

Nei į prezidentą, nei į kitus 
aukštuosius taikinius nebuvo 
pataikyta, bet akmenys su
daužė Žurnalistų autobuso 
langus. Policija panaudojo

Kanados lietuvių dienų Londone koncerto atidarymo iškilmės 
St. Kero nuotrauka.

Londone dar niekad nebuvo 
tiek daug susirinkusių lietu
vių, kaip spalio 9-11 d.d., 
Lietuvių dienos proga.

Jaunimo linksmavakario 
metu lietuvių parapijos salė 
buvo sausakimša. Susilaukti 
tiek daug jaunimo nė didžiau
si optimistai nesitikėjo.

Šeštadienį per didžiulį su
sipažinimo vakarą milžiniška 
Londono arena taip pat buvo 
pilnutėlė. Beveik pusę 1400 
dalyvių sudarė lietuviai.

Sekmadienį per pamaldas 
Londono šv. Petro bazilika 
vien tik lietuvių buvo perpil
dyta.

Kulminacinis Lietuvių die
nų taškas — koncertas buvo 
ypatingas tuo, kad meninę 
programą atliko vien tik jau
nimas ir programos atlikėjų 
buvo per tris šimtus.

Tur būt, niekas negalėtų 
pasakyti, kad lietuviai yra 
nerangūs. Lietuvių dienos 
Londone parodė, kad mes 
mokam, kai reikia, susitelkti, 
vieni kitus paremti ir paro
dyti mūsų jaunimo kūrybingu
mą .

Didžiulį Lietuvių dienų pa
sisekimą vertinti patiems 
londoniškiams gal netiktų. 
Geriau, tur būt, bus, jei pa
minėsime tiktai kitų atsilie
pimus. Londono dienraštis 
"Free Press" Lietuvių dienų 
koncertą pavadino labai spal-

ašarines dujas. Lauke prie 
salės, kur vyko susirinkimas, 
laukė apie 1600 jaunuolių, 
kurie protestavo prieš JAV 
karo vedybą. Kai iš salės iš
einantis Niksonas iškėlė du 
pirštus su "V" pergalės 
ženklu, minia tai priėmė kaip 
provokaciją, pradėjo šūkauti 
ir pagaliau mėtyti akmenis 
bei kiaušinius. Baltieji rūmai 
vėliau paneigė, kad preziden
tas sąmoningai jaunuolius 
provokavo.

Niksonas susirinkime kal
bėjo apie įstatymus ir tvarką.

Didžioji lietuvių šventė
vingu ir pilnu gyvastingumo. 
Dienraščio meno kritikė Le- 
nore Crawford įvairių etninių 
grupių pasirodymus paprastai 
pamini tik kaip faktus. Neuž
tarnauto pagyrimo ar vertini
mo nedažnai iš jos galima 
sulaukti. Ir saviesiems meni
ninkams ji neteikia panegeri- 
kos. Bet šį kartą rimtoji kri
tikė mūsų trim šimtinėm

JAUNIMO KONGRESO 
KOMITETAS

P LB valdyba patvirtino 
Antrojo pasaulinio jaunimo 
kongreso komitetą, kurį su
daro PLB atstovė Milda Len
kauskienė, neolituanų atstovas 
Virgilijus Krapaūskas, JAV 
LB atstovai Audronė Kubiliū- 
tė, Laima Nainytė, Romas 
Sakadolskis, Povilas Žumba- 
kis, stud, ateitininkų atstovas 
Antanas Razgaitis, moksl. 
ateitininkų atstovas Algis 
Norvilą, L. studentų s-gos 
atstovas Antanas Kalvaitis, 
skautų akademikų atstovė 
Vitalija Ruibytė, skaučių ats
tovė Audronė Tamošiūnaitė, 
skautų atstovas Viktoras Ku
čas, Šviesos-Santvaros atsto
vas Augustinas Idzelis ir Ka
nados LB atstovė Joana Ku
ra itė.

Komiteto prezidiumą suda
ro pirm. R. Sakadolskis, J. 
Karaite, A. Kubiliūtė, V. 
Krapaūskas ir V. Ruibytė.

VALSTYBĖS
IŠDAVIMAS

Pranešama, kad kai kurie 
suimtieji Kvebeke bus trau
kiami teismo atsakomybėn už 
valstybės išdavimą.

Pagal kriminalinio kodekso 
46d paragrafą, teismas už 
valstybės išdavimą gali teisti 
mirties bausme arba kalėji
mu iki gyvos galvos. Valsty
bės išdavimu kaltas yra kiek
vienas, kuris "naudoja jėgą 
arba prievartą, tikslu nu
versti Kanados arba provin
cijos vyriausybę.

yargaspalvio jaunimo karštai 
'plo^o, ir ji buvo sužavėta.

Štai, viena kita citata: "It 
must be said that Lithuanian 
costuming must be the most 
beautiful in the world"... 
Kalbėdama aplamai apie tau
tinius šokius, ji tvirtina: 
"Folk songs and dances ordi
narily pall shortly__ and
there is nothing more to in
trigue. Lithuanian folk dances 
don't belong in this category", 
nes, girdi, lietuvių tautiniai 
šokiai pažymėtinai greito 
tempo, pilni gracingumo, vai
dybos, ritmikos, įvairūs, 
permainingi ir svarbiausia — 
masiniai atliekami. Pvz., 
Hamiltono "Gyvataras" ir , 
Toronto "Gintaras" nuosta
biai puikiai sušoko Aštuokytį, 
panaudojo iki 80 dalyvių. Be 
to, kiekvienas šokis savyje 
turi imituojančią mintį — au
dimą, vestuvinę rėdą, rugia- 
piūtę ir pan.

Tautiniai šokiai buvo paly
dimi pritaikytos muzikos, pa
naudojant lietuviams būdingus 
instrumentus: kankles, sku
dučius, ragus ir kt.

Lietuvių dienų apžvalgas 
bei vertinimus davė ir Lon
dono radijas bei televizijos 
stotis, kuri šį kartą daugiau
sia rodė Montrealio "Ginta
ro" pasirodymus.

Didelio dėmesio susilaukė 
Pr. Baltuonio medžio šaknų 
skulptūrų paroda. Ji buvo nu
filmuota ir du kartus su pa
aiškinimais per televiziją pa
rodyta .

Toronto "Tėviškės žiburių" 
korespondentas labai palan
kiame vertinime lietuvių di
delį susitelkimą Londone pa
vadino "atjaunėjusia Lietuvių 
diena".

Cleveland© "Dirva" įsidėjo 
puikių Lietuvių dienų nuot
raukų ir pasidžiaugė, kad 
darniai apsijungęs jaunimas, 
gražiai išpildęs visą progra
mą, paliko gilų įspūdį.

L. E-tas

Žinomas Chicagos lietuvių veikėjas A. Rudis tik ką grįžo 
iš Turkijos. Čia perspausdiname "Naujienų" pasikalbėjimą 
su A. Rudžiu, kuris dienraštyje buvo išspausdintas spalio 
24 d.

Bražinską pagrobtasis sovietą lėktuvas Trabzon aerodrome Tur
kijoje.

— Kokia yra dabartinė teisi
nė Bražinskų būklė, — pirmiau
sia paklausėme Chicagą pasie- 
kurį poną Rudį.

— Turkija nėra policinė vals
tybė, kur įstatymai keičiasi pa
gal valdovo užgaidas, — pareiš
kė p. Rudis. —- Turkija yra val
doma įstatymais ir papročiais. 
Ten labai griežtai teismai at
skirti nuo valdžios. Kada sovie
tų lėktuvas, nešdamas du rusų 
persekiotus mūsų tautiečius, nu
sileido Trobzono aerodrome, tai 
visas reikalas tuojau buvo ati
duotas Trobzono apygardos, teis
mui. Trys kompetetingi apy
gardos teismo teisėjai, labai ge
rai žinantieji veikiančius tur
kų įstatymus — ne kokius pro
jektus arba jau neveikiančius 
senus įstatymus, bet šiandien 
veikiančius turkų įstatymus, 
apklausinėjo Trobzono pareigū
nus, Praną ir Algirdą Bražins
kus, sovietų lėktuvo lakūnus, 
nustatė faktus ir pripažino abiem 
Bražinskams politinio tremtinio 
teises, šis nutarimas nepakeis
tas. Bražinskai Turkijoje turi 
pilnas politinių tremtinių tei
ses...

— Prieš Bražinskus buvo pa
duotas skundas. Visas reikalas 
perėjo į aukštesnį teismą. Ten 
buvo išklausyti prieš Bražins
kus metami įvairiausi kaltinimai, 
bet teismas patvirtino pirmų tri
jų teisėjų sprendimą. Bražins
kai pripažinti tremtiniais, jiems 
leista laisvai gyventi Turkijoje 
arba išvažiuoti į bet kurią vals
tybę.

— Ar Jums teko pasikalbėti 
su bet kuriuo iš Bražinskų?

— Ne, neteko, — atsakė ’p. 
Rudis. — Prašiau, kad turkų vy
riausybė leistų man su jais pasi
matyti ir pasikalbėti, pasakiau, 
kad esu amerikietis, bet lietu
vių kilmės. Aš galėčiau su jais 
išsikalbėti gimta jų kalba ir ga
lėčiau būti naudingas visiems. 
Bet atsakomingi turkų valdžios 
pareigūnai uždraudė bet kam su 
jais tuo tarpu kalbėtis. Dauge
lis norėtų su Bražinskais pasi
kalbėti. Leidus vieniems, reikė
tų leisti visiems. Tokių pasi
matymų metu blogos valios žin- 
geiduoliai galėtų pakenkti Bra
žinskams ir juos sužaloti, kaip 
tai ne vieną kartą panašiais at
vejais yra atsitikę. Turkai ne 
tik davė Bražinskams tremtinių 
teises, bet jie garantavo ir jų as
mens saugumą. Jie nenori, kad 
kas galėtų juos sužaloti...

— Ar turkai galėtų atiduoti 
juos rusams.? — paklausėme p. 
Rudį.

— Tuo aš netikiu, — pareiš
kė A. J. Rudis. — Žinoma, gali
mybių visokių gali būti. Gyve
name nepaprastai didelės įtam
pos laikotarpį. Turime neuž
miršti, kad prieš Bražinskus 
ruošiami juodi kaltinimai. Bus 
daromas ir politinis spaudimas. 
Jau dabar svaidomas! grasini
mais. Bet nežiūrint į tarptauti
nę įtampą, visuomet privalome 
turėti galvoje, kad turkai yra 
vakarų pasaulio žmonės. Turki
ja valdoma įstatymais, o ne val
džios žmonių užgaidomis. Be to, 
turkai labai gerai pažįsta rusus. 
Iš Rusijos ir rusų valdomų sri
čių žmonės dešimtmečiais bėgo 
ir tebebėga. Bražinskai ne pir
mieji. Turkų įstatymai liepia 
valdžiai pripažinti tremtinių 
teises žmonėms, kurie bėg?. po
litiniais motyvais. Turkų teis
mai tokiems bėgliams pripažįs
ta tremtinių teises, o valdžia tas 
teises respektuoja. Į Turkiją 
bėgo ir tebebėga rusai, bulgarai, 
armėnai ir kiti komunistų per
sekiojami žmonės. Turkija yra 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė- Turkijos gyventojai yra lais
vi. Jie žino, kas darosi Rusijo
je. Turkai yra laisvo pasaulio 
draugai. Man malonu pasaky
ti, kad turkai yra labai nuošir
dūs lietuvių draugai.

— Kas dar būtų galima pa
daryti Bražinskams padėti?

— Man atrodo, kad dabartiniu 
metu jau yra padaryta viskas, 
kas galėtų jiems padėti. Trob
zono teisme Bražinskus gynė 

vienas geriausių turkų advokatų. 
Jis lietuvius gynė nuoširdžiai, 
nereikalaudamas jokio atlygi
nimo. Man teko kalbėti su vienu 
advokatu, įtakingu parlamen
taru, kuris pasisiūlė Bražinskų 
teises ginti, jeigu jiems dar kar
tą tektų eiti j teismą. Be to, sa
vo asmenišku ir organizuotų 
Amerikos lietuvių vardu atsa- 
komingiems turkų pareigūnams 
pasakiau, kad Amerikos lietu
viai yra pasiruošę ne tik su
mokėti Bražinskų kelionę į Ame
riką, bet ir Amerikoj surasti 
jiems darbo ir sudaryti sąlygas 
apsigyventi. Turime laukti kol 
aprims dabartinis tarptautinis 
triukšmas ir Bražinskai galės 
išvažiuoti iš Turkijos. Tada 
jiems padėsime, — pabaigė pa
sikalbėjimą inž. A. J. Rudis
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Bourassa ir Kvebeko sveikatos ministras Castonguay

U būti neišvengiama.
Panašūs klausimai buvo 

patiekti ir Kanados ministrui 
pirmininkui Pierre Trudeau 
Otavos parlamente. Trudeau 
į klausimus tiesiogiai neatsa
kė, tačiau Otavos ir Kvebeko 
parlamentų koridoriuose vi
siškai garsiai kalbama, kad 
karo stovis buvęs paskelbtas 
ir kariuomenė įvesta į Kve
beką ne vien tik dėl tiesiogio 
teroristų pavojaus, bet ir 
tam, kad užtikrinus Kvebeko 
provincijos priklausomybę 
Kanadai. Aiškindama, kad 
krizės įtampoje Bourašsos 
kabinetas galėjo griūti, o 
provizorinė vyriausybė galėtų 
būti jau aiškių, nors ir de
mokratiškų separatistų domi
nuojama.

ŽODŽIO 
LAISVĖ

Vokiečių žurnalas "Der 
Spiegei" paskelbė pokalbį su 
Kvebeko premjeru Bourassa. 
Spausdiname ištrauką:

Spiegei: Ar teroristai, jūsų 
nuomone, yra prancūziški ka
nadiečiai, seperatistai, anar
chistai?

Bourassa: Manau, kad tai 
kairieji ekstremistai, Kuboje 
arba Alžerijoje apmokyti 
žmonės, kurie siekia sociali- 
linės revoliucijos. Jų neįma
noma patenkinti.

Spiegei: Opozicija prikiša, 
kad jūs to nė nesiekiate, bet 
pagrobimus išnaudojate tam, 
kad pašalintumėte nepatogius 
savo politinius priešus, ypač 
separatistus.

Bourassa: Politinė opozici
ja, taigi ir tie, kurių tikslas 
yra Kanadą sunaikinti, turi 
visišką žodžio laisvę. Pasku
tiniuose rinkimuose separa
tistai nepaprastai išplėtė sa
vo propagandą — per radiją, 
autobusuose, didžiuosiuose 
laikraščiuose. Žodžio laisvė 
Kvebeke siekia taip toli, kad 
krašto vadovaujantieji politi
kai galėjo būti plūstami šuni
mis. Ar Vokietijoje leidžia
ma prezidentą arba vyriausy
bės galvą vadinti šunimi?

Spiegei: Ne, nenubaustam 
tikrai ne...

KARO STOVIS
ČILĖJE

Čilės respublikos herbe 
įrašytas šūkis: "Išmintis ar
ba prievarta". Televizijos 
programoje paklaustas, ar, 
reikalui esant, jis panaudotų 
ir prievartą, išrinktas, bet 
pareigų neperėmęs4^)reziden
tas revizionistinis marksis
tas dr. Salvador Allende at
sakė: "Manau, kad mums nė
ra reikalo jos panaudoti, bet 
mūsų priešai dešinėje prie
vartą nori paudoti".

Beveik tuo pačiu metu trys 
automobiliai sustabdė Čilės 
kariuomenės vado gen. Rene 
Schneiderio autovežimį ir šū
viais generolą pavojingai su
žeidė. Atentatininkai pabėgo.

Dabartinis prezidentas 
krikščionis demokratas Frei 
tą pačią dieną Čilėje paskelbė 
karo stovį. Krikščionių de
mokratų partijos biuras pa
reiškė, kad užpuolimą padarė 
"fašistiniai elementai".

BOURASSA
PANEIGIA

Kvebeko premjeras Robert 
Bourassa paneigė spaudos 
pranešimus, kad jis federali
nės vyriausybės paprašė pa
skelbti karo stovį ne vien dėl 
teroristų veiklos, bet ir todėl, 
kad jo kabinetas buvo begriū
vąs ir kad provincijoje buvo 
besikurianti antra lygiagretė 
vyriausybė. Bourassos tvirti
nimu, krizės metu kabinetas 
buvęs vieningas ir solidarus.

Montrealio dienraščio "Le 
Devoir" vyriausiasis redak
torius Claude Ryan krizės 
įkarščio metu kreipęsis į įta
kingus ir žinomus provincijos 
asmenis, siūlydamas sudary
ti "visuomeninio saugumo" 
vyriausybę, nes Bourassos 
kabinetas griūvąs. Claude 
Ryan Situs tvirtinimus panei
gė, aiškindamas, kad jis su 
įtakingomis Kvebeko asmeny
bėmis vedė pokalbius kaip 
laikraštininkas, kuriam tenka 
komentuoti aštrios krizės 
metu. Jis niekados negalvojęs 
pats dalyvauti provizorinėje 
vyriausybėje, nors jis ir ma
nęs, kad tokia vyriausybė ga-

Antra vertus, žinoma, kad 
Robert Bourassa nepasitikėjo 
nei Montrealio miesto, nei 
provincijos policijos pajėgu
mu susitvarkyti su teroris
tais ir surasti pagrobtuosius 
Cross ir Laporte. Atrodo, 
kad tolimesni įvykiai prem
jero įtarimą patvirtino.
OCCUPATIO
BELLICA

Pabaltijo vokiečių laikraš
tis "Baltische Brief e" Nr. 9 
rašo, jog ryšium su sutarties 
tarp Bonnos ir Maskvos pasi
rašymu, pabaltiečių sluoks
niuose, ypač JAV, kilo susi
rūpinimas dėl federalinės vo
kiečių vyriausybės šiuolaiki
nio ir ateities nusistatymo 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu.

Laikraštis patyręs, kad pa
baltiečių taryba, susidedanti 
iš estų, latvių ir lietuvių ats
tovų, šiuo klausimu kreipėsi., 
į Vokietijos konclerį Brandtą.

Atsakymas buvęs toks:
"Labai ačiū už jūsų š.m. 

liepos 20 d. raštą, adresuotą 
kancleriui Brandtui. Raštas 
buvo perduotas atsakyti už
sienio reikalų ministerijai. 
Aš galiu jums pranešti, jog1 
Federalinė vyriausybė savč| 
žinomos laikysenos Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu nėra pa-

keitusi".
"Žinomą laikyseną" "Bal

tische Briefe" taip aiškina:
"Šiuo metu paskutinis tiks

lus federalinės vyriausybės 
pasisakymas Pabaltijo vals
tybių klausimu randamas vi
daus reikalų ministro 1968 m. 
birželio 14 d. rašte. Jame 
sakoma, kad federalinė vy
riausybė tvirtai laikosi savo 
nusistatymo, kurį ji 1951 m. 
rugpiūčio 3 d. pranešė IRO 
(Tarptautinei pabėgėlių orga
nizacijai) , būtent, — federa
linės vyriausybės nuomone, 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
atvejąs laikytinas "occupatio 
bellica" (karine okupacija). 
Sovietų Sąjungos įvykdyta Pa
baltijo valstybių aneksija iki 
šiol nėra pripažinta ir fede
ralinė vyriausybė jos taip pat 
nepripažįsta". Inf.

NAUJAS
MINISTRAS

Kvebeko premjeras Robert 
Bourassa naujuoju darbo mi
nistru vietoj nužudytojo P. 
Laporte pakvietė buvusį 
"Union Nationale" kabineto 
ministrą Jean Counoyer.

Daugumas liberalų partijos 
Kvebeko parlamento narių 
yra nepatenkinti tokiu pasi
rinkimu, nes naujasis mi
nistras nėra liberalų partijos 
narys. Manoma, kad nepasi
tenkinimo tokių pasirinkimu 
būta ir kabineto posėdžio me
tu.

J. Cournoyer yra ,36 m. 
amžiaus, visų pripažįstamas 
geru darbo teisės specialistu, 
kartu su Bourassa studijavęs 
universitete.

ŠVENTOSIOS ELENOS SALA

Los Angeles Times

Taika, taika, taika, tai...

•HeSte. Helene arba Šv. Ele
nos sala keturis šimtmečius yra 
siejama su žinomais atradė
jais, menininkais, rašytojais, 
kariais ir valstybininkais.

Jau 1535 m. aukso ir kitų tur
tų ieškotojas Japues Cartier 
salą pažinojo, kai jis pasiekė 
indėnų kaimą Hochelagą dabar
tiniame Montrealyje. Samuel 
de Champlain tą salą aplankė 
1611 m. ir ją pavadino savo 13 
metų amžiaus žmonos Elenos 
vardu. Jis buvo Prancūzijos 
karaliaus Henriko IV kartogra
fas, jau ketvirtą kartą keliavo 
po Kanadą, o prieš trejetą me
tų buvo įkūręs Kvebeko miestą, 
kurį laikė "Naujosios Prancū
zijos tėvu".

1657 m. sala priklausė Le
moyne seniūnijai. Daug Kana
dos istorijoje žinomų vyrų salą 
aprašė. Baronas LaHontan sa
vo dienorašty Šv. Elenos salai 
paskyrė visą skyrių tuo metu , 
kai kariavo su irokėnais indė
nais. 1760 m. Chevalier de Le
vis salą pavertė tvirtove, kai 
trys britų armijos puolė Mont
real}. O ant aukščiausios salos 
kalvos jis sudegino prancūzų 
karaliaus ir pulkų vėliavas, 
mušant būgnams ir trimituojant 
trimitams. Tai buvo paskutinis 
Prancūzijos karalių kariškas 
aktas šiaurinėje Amerikoje.

Salos tvirtovė gynė Montrea- 
lį, kai miestą 1775 m. puolė 
Ethel Alleno vadovaujami Ame
rikos revoliuciniai daliniai. O 
1812 m. karo tarp Kanados ir 
JAV metu Šv. Elenos saloje bu
vo laikomas žinomas karo be
laisvis generolas Hull. Tuo lai
kotarpiu sala buvo žinoma savo 
kariniais sutvirtinimais, ku-

riuos 'Vellingtono kunigaikščio 
parėdymu pastatė britų inžinie
riai, kad Montreal} apsaugojus 
iš pietų.

Vienas rašytojas 1827 m. ra
šė: "Šv. Elenos sala sudaro 
gražaus parko įspūdį. Mes sa
loje radome puikius vaisius ir 
augančias iš tikrųjų puikias vy
nuoges". Tuo metu saloje buvo 
pradėtas kurti botanikos sodas .

Žinomasis anglų rašytojas 
Charles Eickensas Montrealyje 
1842 m. režisavo keletą vaidi
nimų. Jo aktoriai buvo britų 
kareiviai iš Šv. Elenos salos . 
Jie vaidino prancūzų kalba - 
kareiviai vaidino ir švelnias 
moteriškas roles.

Joe Beef Šv. Elenos salo
je prižiūrėjo puskarininkių ra
movę. Vėliau jis įsteigė kar- 
čiamą, kuri labai pagarsėjo. 
Jo įkurta taverna tebestovi 
Montrealio uoste. W. H. Davies 
savo knygoje "The Autobiogra
phy of a Super-Tramp" rašo:

"Joe Beef savo svečius ne
mokamai maitindavo, o vidur
dienį duodavo karštą mėsos 
šiupinį. Visame šiaurės Ame
rikos žemyne nebuvo valkatos , 
kuris nebūtų to girdėjęs, ir di
džiulis jų skaičius anksčiau ar 
vėliau lankėsi jo karčiamoje".

Šiandiena Šv. Elenos sala, 
kartu sudirtine He Notre-Dame 
sala, sutraukia lankytojus iš 
viso pasaulio. Moderniomis 
akimis jie žiūri į šitą Šv. Lau
ryno upės puošmeną, kuri matė 
kaip žemynas pasikeitė, kaip 
vyko revoliucijos, karai, už
puolimai, vėliau gegužinės, 
teatro spektakliai, pagaliau bu
vo įkurti muziejai, odabarruo
šiamos pasaulinės parodos.

(Canadian Scene)

su granata 
LĖKTUVE

Britų žurnalistas R. Shears 
iš Nigerijos keleiviniais lėk
tuvais atskrido 2 tūkstančių 
mylių atstumą į Londoną su 
granata portfelyje. Keturiuo
se aerodromuose jis buvo 
kratomas, ar neturi ginklų 
arba sprogmenų, bet niekur 
nebuvo atkreiptas dėmesys į 
jo portfelį. Granatą jis atsi
vežė į Londoną.

Žurnalistas savo bandymą 
padarė tam 
ar saugumo 
saugoti nuo 
pakankamos

kad patikrintų, 
priemonės apsi- 
oro piratų yra

Pranas ir Algirdas Bražinskai, kurie Su sovietiniu lėktuvu atbėgo J Turkiją.

R.J. IŠGANANTIS f BA, BCL 
ADVOKATAS biega, beauregard, valaoe a išganaitiS

INSURANCE EXCHANGE BUILDING

Tel: 842-1126, namų 674-7038 ST-JAMES st. west - suite szs
MONTREAL 126.

MU4 PWWttiTIS
‘Is.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c)

CHIRURGINĖ PRAKTIKA 1KREiPTis'Tel. 93 1 -3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720*

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

DR. A. 0. J A U G E L I E N Ė 
Dantų gydytoja

Dr. V. giriuniene
Dantų gydytoja

632 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andrd)

tel. 522- /236.

1440 St. CATHERINE Street VI., 
Room 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528.

1410 Guy St. pirmas aukštas
11 - I? kombarys.

Tel. 932-6662; namų 737-9681.

5330 L’Assumption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

J.P. Miller, b.a., b.c.l.
Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
Tel; 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l
Sun Life Building 

Suite 200 1
Tel. 866-1359

KAILIU, SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

> Siuvu ir parduodu
t Taisau ir remodeliuoju

Vasaros laike saugojimas
(Storage)5* '

Tel. 767- 6183.

Bernard k. Schneider.b.a.. b.c.l.
ADVOKATAS

Phone 871-1224
Res. 486-3361

MONTREAL 128, QUE.

DORCHESTER TOWER?
555 DORCHESTER BLVD. W 

Suite 1616

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontoriu

PROVINCIJOSE

Sekt. M. Arlauskaite, tel. 722-3986.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I
3907 A Rosemunt Blvd. I

TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355
S-tos “Lite" nr. 752D

DUOD_A P A S K O L A S ■■

ir naudoti automobiliai garantuoti nuo 1 iki 5 metų
Sales Manager
Leo Gureckos

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma*’ 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis 
nuo 10 iki 3 vol. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiaj'eniai s ir penktadieniais nuo 7MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vol. V ak arai s--p irm adi en i ai i, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsejoJ5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

ADRESAS: 1465 De Seve Stieel 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

TEL: 769-8831 
N amų 366 - 2548

4475 BANNANTYNE AVĖ., 
VERDUN. QUE.

PINTO 
MAVERICK 

TORINO

5.0%
6.0%

MOKA UŽ:
EINAMĄSIAS S-tos 

ŠERUS t numatjta) 
TAUPOMĄSIAS s-tos 6.5%
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND. 3 ‘ 8.00%

Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 Seru sumos.

'(iškaitant nario gyvybes apdrauda 
iki $10,000 paskolos sumos) 

ASMENINES, Čekiu^ kredito ir nekiln. 
turto (rezidenc. nuosavybių) is 9 % 

INVESTACINES pagal u rusi nuo 
9.5% iki 12%.

TERMINUI uejus paskolos atnauji- 
j narnos iŠ tuo metu galiojančio palu“ 
I kanų procento.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA ™ 727 3120 
6695 — 35th Avenue, Mon treat, 409, NAMU 376-3781
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

VEIKSNIAI IR 
PILIORIAI

Kas tai? Nesišypsokite, 
nes čia reikalas žymiai rim
tesnis kaip ir pirmo žvilgsnio 
gali atrodyti. Raudonajai 
santvarkai Lietuvoje prita- 

^riantis Chicagos "pažangiųjų" 
' lietuvių organas "Vilnis", Nr. 
? 197, savo apžvalgoje cituoda

mas vieno mūsų straipsnelio 
atskiras ištraukas, šį autorių 
taip ir pavadino "veiksnių 
stambiu piliorium". Atsilygi
nant, žinoma, būtų galima 
net ir labai drąsiai apšaukti 
"Vilnį" ir jos žmones Mask
vos pilioriais, bet ne tame

■ viso reikalo esmė.
Faktai, paprastai nemeluo

ja ir juos sekant labai nesun
ku susidaryti vienokią ar ki
tokią nuomonę. Kad "Vilnis" 
pavadino "veiksnių pilio
rium", aišku, čia įžeidimo 
nėra jokio, bet lygia greta, 
nėra ir jokios teisybės.

Šis autorius su mažesnė
mis ar ilgesnėmis pertrauko
mis mūsų spaudoje bendra
darbiaudamas trisdešimt me
tų, stengėsi visada ir visur 
likti nepriklausomu laikrašti
ninku, niekam neįsipareigoju
siu, išskyrus tiesai, jos ieš
kojimui, krikščioniškosios 
moralės principams ir žur
nalistinei etikai, bent jau tiek, 
kiek sugebėta.

Tiesa, kartais pačios re
dakcijos susilaukdavo įspėji
mų ar tvirtinimų, jog Al. Gi- 
mantas tikriausiai esąs ruža- 
vas — jei ne visiškai raudo

nas, — kiti teigdavo, kad tai 
esama neabejotinai kairiojo 
sparno kataliko, bet buvo ir 
tokių, kurie nedvejodami kar
todavo, kad šis autorius yra 
aiškus ateitininkų garsiakal
bis. Dar daugiau: visai nese
ntai dr. Saulius Šimoliūnas 
rašantįjį viešai pavadino 
frontininkų balsu.

' Tragedijos dėl to nėra jo
kios, nebent tai liudijimas, 

kad niekad neteko artimiau 
susirišti su bet kuria grupe 
ar ideologija, stengiantis lik
ti kiek galint nešališku, ban
dant į lietuviškojo gyvenimo 
reiškinius žvelgti kuo pla
čiausiu žvilgsniu — dešinėn, 
kairėn ir per patį vidurį.

Bendroje mūsų išeivijos 
veikloje turėtų būti vienodai 
vertinami ištikimi savo vie
noms ar kitoms ideologijoms, 
laikraščių neišskiraint, kaip 
ir tie, kurie jaustųsi "bepar- 
tiniais". Bet viena yra tikra 
ir neatšaukiama: kiekvieno 
užsiangažavimas ir tikėjimas, 
kad lietuvių tauta turi negin
čijamą ir vienintelę teisę pati 
spręsti savo likimą kitų lais
vų ii’ nepriklausomų tautų 
tarpe.

"Vilnis", gaila, to principo 
juk negali sau prisitaikyti. 
Gaila, nes lietuvių tautai sie
kiant pilno savarankumo ir 
teisių, bus reikalinga visų 
geros valios tautiečių talka ir 
parama, rasi, gal net ir 
kraštutinės kairės neišski
riant. Toje talkoje tautai, 
tikriausiai, ir išeivijai teks 
tam tikros pareigos. Tą, at
rodo, gerai supranta visos 
mūsų grupės, sambūriai ir 
srovės. Reikėtų tikėti, kad 
laikui atėjus, net ir tie visi 
sluoksniai tėvynėje, kurie 
šiandien nešioja komjaunimo 
ir partijos pažymėjimus, pa
sireikš savo tautiniu bei vi
suomeniniu subrendimu ir 
patriotizmu.

Atvirai kalbant, išeivijoje 
gal net ir dauguma tuo neno
rėtų patikėti. Bet vis dažniau 
galima pastebėti kad ir labai 
ryškių pragiedrulių, kurie 
vaizdžiai liudija, kad tenykš
tėse sąlygose ir aplinkybėse 
bendras patriotinis jausmas 
ir pareiga nėra išblėsę, kart
kartėmis net ir viešumoje 
pasireiškia.

Tuo tarpu, tiek iš "Lais
vės" tiek ir iš "Vilnies" skil

čių sprendžiant, jie dar labai 
toli yra atsilikę, vien tik ak
lai pritardami Lietuvos so
vietizacijos procesui. Iš anos 
pusės vis pasitaiko viltingų 
prošvaisčių, tuo tarpu mūsų 
"pažangiesiems", viskas tik 
raudona, raudona, raudona...

Al. Gimantas 
PIRATAI
AR DIDVYRIAI?

Iki Bražinskų pagrobimo 
sovietinio keleivinio lėktuvo 
piratizmas buvo laikomas 
stambiu nusikaltimu. Tokie 
žygiai, kaip Bražinskų, buvo 
vadinami kriminalais; o jų 
vykdytojai — oro piratais.

Mes, lietuviai išeiviai, sa
vo tautiečius iš karto sutiko
me kaip didvyrius, pabėgu
sius į laisvę iš vergijos, ro
dos, nesidomėdami, kokiais 
motyvais tėvas ir sūnus Bra
žinskai vadovavosi, tokiu bū
du bėgdami į laisvę.

Dar niekas iš Vakarų žur
nalistų nebuvo susitikęs su 
tais pabėgėliais ir išklausęs 
jų piratizmo motyvų, o Vliko 
pirm. J. K. Valiūnas jau 
pasiuntė telegramą Turkijos 
prezidentui, prašydamas eg- 
zilinės prieglaudos pabėgė
liams, nors jie galėjo bū- 
t i ir kriminaliniais nusikal
tėliais. Negi Vlikas tiki, kad 
Sovietų Sąjungoje gyvenantieji 
lietuviai negali būti kitokie, 
kaip šventi žmonės? Spaudoj 
pasirodė ir kontraveršinių 
informacijų: vieni rašė, kad 
Bražinskai nebuvo ištremti į 
Rusijos Aziją, o buvo išsiųsti 
poilsiui į Kaukazo kurortus, o 
atsirado ir tokių, kurie pa
skelbė, kad Bražinskas tėvas, 
bėgdamas į laisvę, pasiėmė 
6300 dolerių. Vergovė ne to
kia jau baisi, jei galima su
sitaupyti tiek užsienio valiu
tos. Kilo abejonė, ar Bra
žinskai politiniai ar krimina
liniai pabėgėliai...

Be to, Bražinskai susitepa 
juk net žmonių krauju: *stiu-

Lituanistinės enciklopedijos anglų kalba redakcija. Sėdi iš kairės: J. Puzinas, S. Su
žiedėlis, A. Landsbergis, J. Jakštas, A. Kučas, leidėjas J. Kapočius ir V. Rašte - 
nis. Vytauto Maželio nuotrauka

ardesės nušovimas ir piloto 
sužeidimas jau nerodo jų he
roizmą. Vliko pirmininko te
legrama Turkijos prezidentui 
padarė įspūdį, kad ir didžiau
sias kriminalistas, vertas iš
eivių globos. Ar šitaip nega
lima visų išeivių sukompro
mituoti?. .. Nesvarbu nusi
kaltimas, svarbu, kad nusi
kaltėlis lietuvis, o jei taip, 
tai jis bravo... Tik praėjus 
porai savaičių nuo Bražinskų 
atsiradimo Turkijoje, Elta 
paskelbė J. K. Valiūno tele
gramos tekstą. Paaiškėjo ko
kiais motyvais Vliko pirmi
ninkas prašė Bražinskams 
Turkijos malonės. Pasirodo, 
kad Vlikas labiausiai vertina 
Bražinskų veržimąsi į Vaka
rus. Vlikui brangu tai, kad 
Bražinskai veržėsi į Vakarus, 
kur dar ne viena valstybė 
pripažįsta Lietuvą de jure, 
kad ir piratizmas, bet patar
nauja Lietuvos valstybės 
laisvės bylai. J. Gobis

Prierašas: Čia spausdina
moji J. Gobio nuomonė, be 
abejo, nėra populiari. Iš viso 
redakcijoje gavome tik tris 
atsiliepimus, siūlančius būti 
atsargiais savo greituose 
sprendimuose. Tačiau gavo

me iš tikrųjų didelį skaičių 
atsiliepimų, kuriuose džiau
giamasi Bražinskų prasiver
žimu į Vakarus ir reiškia
mas susirūpinimas jų likimu. 
Tad J. Gobiui turime pripa
žinti pilietinę drąsą savo ne- 
populiarą nuomonę viešai pa
reikšti.

Sutikdami su prielaida, kad 
Vliko žmonės gali apsirikti ir 
pridaryti klaidų, vis dėlto ne
manome, kad Vliko v-ba būtų 
tokia neatsakinga ir be 
rimto duomenimis paremto 
pagrindo kviestų užsienių lie
tuvius Bražinskus gelbėti ir 
veikti Turkiją jų sovietams 
neišduoti. Tam tikrose aplinr 
kybėse tokius duomenis vie
šai paskelbti juk gali būti pa
prasčiausiai netikslu. Red.

CITATOS
MORALINIS ASPEKTAS

Abu Chicagos lietuvių dien
raščiai išspausdino vedamuo
sius apie Prano ir Algirdo Bra
žinskų skrydį į Turkiją. Nagri
nėdamas lėktuvo palydovės Na- 
dėžda Kurčenkos nušovimą 
moraliniu aspektu, "Draugo" 

vedamojo autorius J. Pr. spa
lio 20 d. rašo;

"Mes branginame kiekvieno 
žmogaus gyvastį ir apgailestau
jame, kad tame prasiveržime 
žuvo jauna ukrainietė palydovė . 
Spaudoj buvo paskelbtos žinios , 
kad, patyrę apie lėktuvo pri
verstinį nukreipimą į Turkiją, 
sovietų pilotai lėktuvą ėmė vi
saip blaškyti, ir Bražinskai 
aiškina, kad tame trankyme iš
sprūdęs šūvis pataikė į palydo
vę".

"Naujienų" vedamajame spa
lio 19 d. rašoma:

"Gaila, kad ta žiopla ukrai
nietė bandė pastoti lietuviams 
kelią. Ji galėjo pasakyti Bra
žinskams, kad į lakūnų kabiną 
uždrausta įeiti, ir pasitraukti, 
bet ji ryžosi neleisti atidaryti 
durų".

APIE
SAVE

"Dirvos" spalio 9 d. nume
ryje, 3 psl. išspausdintas sa
kinys:

"Nors mūsų periodika šiek 
tiek susisktrčiusi pasaulėžiū
riniu principu, bet Dirva turi 
pagrindą atstovauti bendrai 
lietuviško patriotinio kamieno 
masę".

STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

PASIRUOŠIMAS

Paskyrė mane miško kirtimo darbams į Podolsko 
stovyklą, kuri nuo mūsų kaimo yra už septyniasdešimt 
kilometrų. Klausinėju Froską, kaip tas Podolskas at
rodo. Gal tai miestas ar rajono centras? Froska juo
kiasi ir sako:

— Ten nėra jokio miesto ar kaimo. Stovi prie 
upės taigoje keli barakai ir viskas.

Ji man papasakojo apie miško kirtimo darbus. 
Ten nieko gera nėra, tik sunkus darbas ir baisios gy
venimo sąlygos. Jei jau Froskai baisu, tai man bus 
visai galas. Labai nesinori važiuoti miškuosna. Gal
uoju, kaip čia dabar išsisukti.
, Sekantį rytą šaukia mane pasiuntinė į raštinę. 
Nuėjusi atradau jau dešimtį žmonių, paskirtų miško 
darbams.

Karo metu visur trūksta darbo rankų. Lesprom- 
chozas iš mūsų kolchozo pareikalavo miško kirtimo 
darbams penkiolikos darbininkų. Miškų administracija 
kolchozininkams algų nemoka kaip savo etatiniams 
medkirčiams, bet už atliktą darbą kolchozas rašo darb- 
dienius. Visi į mišką važiuoja labai nenoromis, nes ne
gauna jokio atlygininio, o darbdieniai vėju rašyti. Kai 
kurie vyrai važiuoja su arkliais, nes reikalaujama pa
stočių iškirstiems medžiams vežti.

Visi prašosi atleidžiami ir atsisakyti išsigalvoja 
įvairiausių priežasčių. Aš irgi prašausi, kad paliktų 
mane kaime. Skundžiuosi, kad esu ligota, neturiu miško 
kirtimo darbams pritaikintų drabužių, visai neturiu 
maisto įsidėti, o mūsų kolchozas bendro katilo taigoje 
neturės. .
• — Ar turi gydytojo pažymėjimą, kad atleista nuo
sunkesnių darbų? — piktai mane paklausia.

— Neturiu, — atsakau nusiminusi.
; —- Neturi, — tai negali būti jokių atleidimų. Pri-

Tfalžii važiuoti. Veltinius turi, to ir pakanka, gi spe
cialių miško kirtimo darbams drabužių niekas neturi, 
ęytojui pasiruošk išvažiuoti.

Dar bandžiau aiškintis, bet visa buvo veltui. Kad 
užriko, kad paleido matuškas, kad pradėjo kumščiu 
daužyti stalą! Pagaliau įsiutę pasiūlė man kalėjimą. 
Priminė, kad dabar esąs karas, o aš esanti sovietinės 
santvarkos didžiausias priešas. Taip ir grįžau su aša
rotomis akimis.

Reikia rengtis, bet maisto įsidėti neturiu. Ska
nioji duonutė ir riebalai pasiliko Lietuvoje. Sėdžiu nu
siminusi ir susirūpinusi. Pasisakau savo nesėkmę šei
mininkei. ši pataria man pasidaryti bulvinių galkų, 
kokias visi kaimiečiai darosi.

Bandau ir aš. Išsiverdu bulvių. Nulupu ir sugrūdu 
jas į košę. Košei pagerinti neturiu nei taukų, nei svies
to trupinėlio, nėra svogūnų ir druskos. Pridedu saują 
miltų ir išmaišiusi krosnyje pakaitinu. Padarau obuo
lio dydžio apskritas galkutes ir išnešusi laukan sušal- 
dau. Taip mano maistas jau ir paruoštas. Susirandu 
savo skudurėliuose mažą maišiuką ir įsidedu dubenėlį, 
šaukštą ir peiliuką. Kitą tarbutę pasisiuvu galkutėms 
susidėti. Iš maišo pasidarau kuprinę ir jau pasirengta 
versti taigą ant šono. Visą kelią mums reikės pėstiems 
kėšinti. Vežimai veš tik maistą ir darbo įrankius: 
pjūklus, kirvius ir dildės jiems pasigaląsti.

i
KELIONĖ

Pasiuntinė gana anksti vėl visus perbėga ir para
gina tuojau rinktis raštinėm Susimetu galkutes ir 
indelius maišan, maišą ant pečių ir einu kur kviečia. 
Ten jau radau beveik visus medkirčius susirinkusius. 
Kolchozo pirmininkas išleisdamas paragina gerai ir 
sąžiningai dirbti ir šimtu procentų išpildyti darbo 
normą.

Kolchozas jokio maisto ir virėjos mums neduoda. 
Visi važiuoja su savo maistu. Visi darbininkai vežasi 
medines skrynutes, kurios užrakintos spynutėmis. Taip 
saugiau visam darbininko turtui, o svarbiausia mais
tui. Kiti vežasi ylas, adatas, siūlų ir lopų drabužiams 
ir veltiniams lopytis. Aš nieko neturiu. Nėra ir skry
nutės. Reikės, jei bus galima, įsigyti. Tai prigyventa, 
tik tuščias maišas ant pečių.

Leidžiamės į kelionę. Kartu važiuoja du vežimai 
prikrauti pašaro, darbo įrankių ir darbininkų skrynu
čių bei maišelių. Traukiame Suchoje kaimo link. Snie
go daug, bet dar ne metrinė danga. Iš lietuvių moterų 
esu aš tik viena, bet kartu važiuoja mano tolimųjų 
kulistanų pažįstamos Froska, Dunka ir Daša. Iš lietu
vių vyrų važiuoja senis Stupelis, jo posūnis L. Vizgir
da ir Z. Geležinis. Tremtiniai laikomės kartu ir skun
džiamės savo vargais.

Sunki kelionė, nes reikia bristi gilų sniegą. Pirma 
važiuoja dvejos rogės, bet vistiek nepramina kelio. 
Velkamės ir ilstame, nes visi tremtiniai jau nusimai- 
tinę. Pasikeisdami atsisėdame į roges pavažiuoti, bet 
ilgai važiuoti negali, nes tuojau pradedi šalti, šaltis 
šiandien siekia keturiasdešimt aštuonis laipsnius Cel
sijaus žemiau nulio, žiūrėk, jau kieno nors skruostas 
ir pabalęs. Paliestasis tuojau pradeda nušalusią vietą 
trinti sniegu, kol toji vėl parausta ir atsigauna.

Moterys žiemą visada apsiriša kaktą plonesne ska

ryte, o antra, storesne — apsiriša galvą. Ryšint viena 
skarele, visada nušaldoma kakta.

Ilgai ėjome, važiavome ir taip bekeliaudami visi 
pavargome. Pakelėje sustojome pasiganyti arklius, čia 
darbininkai, kas ką turėjo, pagraužė iš saujos. Mėsos 
ar lašinių kvapo nosis nepajuto.

Vėl einame, kaip tie katorgininkai varomi Sibiran, 
tik mūsų kojos nesurakintos kandalais. Slenkame tikra 
taiga. Surandame daugiau pravėžų, kurios mus veda 

. paskirton vieton.
Man vienas veltinis pradėjo trinti koją. Apavas 

x atrodė laisvas, bet didesnėje kelionėje išvarė vieno 
didžiojo piršto kauliuką. Visai nepaeinu, tad pasodino 
vežiman. Septyniasdešimt kilometrų kelionė tai ne juo
kai. Vėlai vakare pasiekėme barakus. Tai, sako, ir yra 
tas Podolsko lespromchozas, kitaip tariant, miškų kir
timo kolchozas.

BARAKAI

Prie barakų sutikome rusą, kuris nurodė, kur 
mums apsistoti. Dar pasiteiravo, iš kurio kolchozo 
esame, kiek darbininkų ir keli vežimai. Jis parodė ark
liams pasistatyti pastogę.

Darbininkai pasiima iš vežimų savo skrynutes, 
kuprines, suvyniotas antklodes ir mažus pagalvėlius. 
Pastarieji dažniausia prikimšti žolės ar balų pūkų, čia 
pelkėse auga tokia žolė, kuri vietoje žiedo turi baltų 
pūkų galvutę. Moterys jų prisirenka ir iš jų darosi 
pagalves ar patalus. Tie pūkai išlaiko trejis metus, o 
vėliau susitrins ir reikia keisti naujais.

Einame į nurodytą baraką. Per galą durys ir aukš
tas slenkstis. Ant durų viršaus uždengtas lentinis sto
gelis, bet jokios priemenėlės nėra. Pastatas sukrautas 
iš apvalių rąstų ir susamanotas. Vidurinė sienų pusė 
kiek patašyta. Stogas ir lubos iš lentų. Barakas ilgas 
ir siauras. Prie sienų pritaisyti dviaukščiai narai. To
kiame barake telpa penki šimtai darbininkų. Viduryje 
barako platus takas, iš abiejų pusių nustatytas medi
niais stulpeliais, lyg kokiomis kolonomis, prie kurių 
pritvirtinti narai. Tako viduryje pastatytos kelios ge
ležinės krosnelės. Galas barako atitvertas ir ten įreng
ta virtuvė. Virtuvės stalas padarytas iš neobliuotų len
tų. Pasieniais stovi ilgi lentiniai suolai. Viskas dirbta 
greitosiomis ir tik kirveliu. Lentoje išgręžta kelios sky
lės ir įstatyta klibančios kojelės. Prie sienų pritvir
tintos lentynos, šalia virtuvės sandėliukas. Ten su
krovė iš kolchozų atvežtus maisto produktus ir virėjos 
įsitaisė miegoti.

Pirmas aukštas narų jau buvo užimtas. Apšniukš- 
tinėjome visą baraką ir neradome vietos, kur būtų ga
lima atsigulti. Antrame aukšte laisvų vietų dar matėsi. 
Žmonės buvo susimetę atskiromis grupelėmis, matyti, 

tos grupelės iš atskirų kolchozų. Su savaisiais ir pažįs
tamais tokioje žmonių minioje jaukiau.

Vietą pasirinkome arčiau prie virtuvės ir taiko
mės netoli nuo krosnelės. Aš įsitaisiau kraštinėje vie
toje prie tako, kad turėčiau tik iš vienos pusės kaimyną. 
Gal ir blogai, nes per mano kojas žargstys užpakaliniai 
kaimynai, nors praeiti yra palikti takai. Ant narų vie
noje eilėje laisvai gali išsitekti ir miegoti dvidešimt 
penki darbininkai. Jei daugiau neatsiras, tai galėsime 
nesispausti ir laisvai ilsėtis.

Barakuose visi miega apsirengę. Tik nusiauna vel
tinius ir nusivelka vatinukus, kurie naktį atstoja pa
talynę. Pagal reikalą vatinuką pašonėn pasikloja arba 
juo apsikloja.

Sėdžiu ant narų ir klausausi. Didžiausias tautybių 
mišinys, štai du pusbroliai Levinai iš Rumunijos. Jie 
tyliai pasitarė ir pradėjo švilpti kažkokią melodiją. 
Labai muzikalūs, turi gerą klausą ir moka gražiai 
švilpti. Puikiai švilpauja įvairias dainas ir operų ari
jas. Toliau grupelė estų šnekasi savo gimtąja kalba. 
Kitapus tako moldavai, totoriai, turkai ir Rote Front 
kolchozo vokiečiai. Visur vyrauja moterys, nes vyrai 
paimti armijon arba įjungti į darbo batalijomis. Trem
tinių į kariuomenę neėmė. Barake maišosi ir keliolika 
rusų, kurie atvažiavo vežimais ir jais vežios prie upės 
jau pagamintą miško medžiagą.

Visi pavakarieniavome. Froska iš virtuvės atnešė 
karšto vandens ir visus ta ’’arbata’’ pavaišino. Kai kas 
arbatą verdasi ant krosnelių.

Jau naktis. Aprimo ūžesys, nutilo šnekos, visi už
migo kietu miegu.

Rytą pabudome gana anksti, nes barake buvo šalta. 
Iš vakaro krosnelės buvo raudonai įkaitusios ir buvo 
pakankamai prišildžiusios baraką, bet naktį labai greit 
atvėso. Sibiro šalčiai reikalauja ypatingos statybos.

Reikėtų tuojau užkurti krosneles, bet joms kūrenti 
ir švarai palaikyti yra valytoja, kuri, darbininkams 
išėjus į mišką, pakurs krosneles ir iššluos grindis. Ji 
yra etatinė ir nuolatinė miškų pramonės darbininkė. 
Etatiniai miškų žinybos darbininkai visą laiką dirba 
miškuose ir gauna nustatytą atlyginimą pinigais. Jų 
gyvenimo sąlygos yra truputį, geresnės už kolchozi- 
ninkų, nes jiems nereikia mokėti tokių didelių mokes
čių, nereikia duoti valstybei maisto produktų. Miškų 
darbininkai pagal sąrašus kas mėnuo gauna nusipirkti 
maisto produktų: miltų, kruopų ir net cukraus.

Greit pasigirdo:
— Bagatyriovka, pusryčiauti! Galka, pusryčiauti!
Malinovkos niekas nekvietė, nes mūsų kolchozas 

blogai tvarkomas, nususęs, todėl ir bendro katilo ne
turėjome. Valgėme, kas ką turėjome įsidėję. Aš suval
giau vieną bulvinę galkutę ir viskas. Dar pasisukinė
jome virtuvėje ir gavome karšto vandens. Pasirodo, 
kad šlavėja visada pusryčiams užvirina vandens.

Bus daugiau
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TOLI NUO TURGAVIETĖS
DR. ILONOS GRAŽYTĖS PASKAITA, SKAITYTA PER VINCO KRĖVĖS 
VARDO LITERATŪROS PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMES MONTREALY

Šių metų Vinco Krėvės li
teratūros premija paskirta 
rašytojui, kuris stovi nuoša
liai nuo mūsų literatūros kri
tikos ginčų, nuo reikalavimų, 
kuriuos nuolat stato mūsų 
bendruomenė rašytojams.

O reikalavimų tiek daug ir 
tokių įvairių: reikalaujama, 
kad būtų išlaikytos nusistovė
jusios tradicijos, kad knygos 
padėtų išlaikyti lietuvybę 
tremtyje, kad jos šviestų ir 
vestų publiką.

Iš kitos pusės, kritikai su 
tokiu pačiu uolumu nuolat pa
geidauja naujų temų, avant- 
gardiškų formų, naujos dva
sios, palikti kaimą ir sama
notą bakūžę.

Tik vieno nedaug reikalau
jama — kad būtų parašyti tik
ri veikalai, kurie nebūtų nie
kas kitas, kaip kūrybinis ra
šytojo tikrovės perdavimas 
jam išgyventa ir savita for
ma. Gal dėl to, kad perilgai 
norėjom matyti literatūroje 
mokytoją, socialinių blogybių 
ir ligų gydytoją, pozicijų gy
nėją ir 1.1. O tikroji literatū
ra sukuriama toli nuo turga
vietės ir jos triukšmo.

Kazimieras Barėnas kuria 
ne premijoms ir ne kontra- 
versijoms. "Tūboto gaidžio 
metai" yra tik labai stipriai 
ir originaliai sukurtas roma
nas — retas paukštis mūsų 
padangėj.

Nebandysime jo čia nagri
nėti, nei surasti jam defini
ciją. Nagrinėjimas būtų ilgas, 
o definicijų daug.

Ką ras skaitytojas "Tūboto 
gaidžio metuose" ? Ras vėl 
lietuvišką kaimą ir kaimie
čius, ras rezistenciją prieš 
okupantą, ras meilės, pykčio 
ir likimo problemas.

Daug rašoma apie kaimus 
ir jų žmones, kartais jie de
koratyvūs su nesibaigiančiais 
rugių laukais ir pievomis, su 
stipriais gerais ūkininkais, 
saugojančiais žemę, links
mais bernais, dainuojančiais 
subatvakaryje ir ilgesingom 
merginom. Kartais jie nu
siaubti priešų ir aptaškyti 
krauju — liudininkai skriau
dos, kartais suvargę ir pate
tiški, kartais linksmi ir juo
kingi.

Pavandenės parapija oku
panto von Tierholzo šešėlyje 
nėra vienas iš tų kaimų. Ba
rėnas nerašo apie Pavandenę, 

Dail. E. Marčiulionienė: "Gulbė, karai iaus pati".
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kaip apie buitinį Joną, jo kai
miečiai nėra pirmoj vietoj 
lietuviai ūkininkai. Pavandenė 
yra savitas pasaulis, kuriame 
gyvena žmonės su rūpesčiais, 
idealais, silpnybėmis ir bai
mėmis. Romano herojus Ga
šlūnas nereprezentuoja nieko, 
išskyrus save. Gasiūnas myli 
arklius, užsispyrusį jauną 
savo antrininką — Ignacą ir 
davatką Julę, su kuria jis no
rėtų išgelbėti besiartinančios 
senatvės dienas.

fearėnas leidžia Gasiūnui 
gyventi be paaiškinimų, be 
bandymo jį padaryti simboliu, 
be nostalgijos. Ir todėl Gasiū
nas, Ignacas ir kiti yra tarp 
retų mūsų literatūroje cha
rakterių, kuriems tiktų uni
versalių charakterių vardas.

Pavandenės mikrokosmu 
yra visas pasaulis, nes jos 
gyventojai niekam nėra tipiš
ki. Taip, kaip Zorka yra dau
giau, negu visos Graikijos 
salos, taip, kaip Silonės Fon- 
tema yra daugiau, negu Itali
jos vargdieniai. Jie didesni, 
negu vietos, kur jie gyvena, 
ir įvykiai, kurie pro juos 
praeina.

Buitinių romanų turime 
daug, "Tūboto gaidžio metai" 
nėra buitinis romanas. Kazi
mieras Barėnas, paėmęs siu
žetą, kuris yra mums įpras
tas, atveria žmogaus egzis
tencijos skalę, kuri, išversta 
į bet kurią kitą kalbą, turės 
tą patį svorį. Gasiūną su
prasti nereikia būtinai būti 
lietuviu.

Daug romanų prirašoma 
apie rezistenciją. Pavandenės 
ūkininkai išgyvena ją ir kovo
ja kitaip. Jie nėra nei hero
jiški, nei tvirti, nei liūdnai 
simpatiški. Jie yra primity
viai bailūs ir gudrūs, jie yra 
nuostabiai kantrūs ir gaiva
lingi. Žodis "idealizmas" 
jiems svetimas, ir jie labai 
labai toli nuo Pilėnų legendos. 
Jie žino vieną — kad gyveni
mas galų gale įveikia bet ko
kius milžinus ir kad visi 
priešai turi molines kojas 
Priešo akivaizdoje jie nėra’ 
nei kilnūs, nei vieningi. Jie 
bijo to, kas nežinoma ir ne
suprantama, jie nepraranda 
savo silpnybių pavojaus metu.

Barėnas nekuria legendos 
ir nedaro istorinių ar socia
linių sprendimų. Rezistencija 
nežiba jo romano puslapiuose 

herojizmu. Tai kareivio Švei
ko ir "The Secret of Santa 
Vittoria" rezistencija. Au
tentiškiausią rezistencija, 
nes ne statiška ir ne auto
riaus iš anksto paruošta, bet 
tekanti gilia požemine srove 
ir susidedanti iš nuolatinio 
improvizavimo.

Ir vėl tenka pakartoti, kad 
tai universalus rezistencijos 
paveikslas, nes, kad ir ap
vilktas etniniais rūbais, jis 
turi savo centre didelę ir ne
sikeičiančią tiesą — ilgiau
siai ir su didžiausiu įniršimu 
žmonės kovoja už teisę būti 
savimi ir būti paliktiem ra
mybėje.

Daug romanų kalba apie 
tautos pabudimą, apie laisvės 
idėją, gimstančią žemdirbių 
mintyse. Tik joks romanas 
iki šiol taip daug ir taip aiš
kiai neakcentavo to fakto, kad 
nei tautos, nei žmonės neturi 
likimo, o tik pasirinkimą. 
Pavandenės gyventojai nebuvo 
likimo aukos, kai juos prie 
žemės norėjo prispausti di
deli tūboto gaidžio — Tierhol- 
zo — sparnai, jie žinojo, kad

Moterys
Chicagoje kultūrinių apraiš

kų lietuvių tarpe netrūksta. Čia 
tautiečius labai noriai prusinti 
stveriasi gausios draugijos, 
įskaitant ir neseniai įsteigtą 
dzūkų sambūrį ir našlių bei 
našliukių klubą. Visi čia perša 
savo kultūrą, atskiestą balių 
vynu ir lietuviškų dešrų su ko
pūstais kvapu.

Nesnaudžia ir mūsų dailinin
kai, kurie Chicagoje turi su - 
telkę snobiškai nusiteikusių 
tautiečių būrį. Tai mieli lietu
viai, gausiai lankantieji dailės 
parodas ir kartais vieną kitą 
meno kūrinį nuperkantieji, nors 
ne būtinai dėl meilės menui. 
Dažnas tautietis turi "aukštes
nių tikslų" - naujai nupirktai 
"rezidencijai" suteikti pridera- 

ENCICLOPEDIA LITUANICA RANGA

Lietuvių Enciklopedijos leidykla, siekdama pagreitinti angliš
kosios ENCYCLOPEDIA LITUANICA rengimo darbus, išplėtė jos 
redakciją taip, kad nuo šiol visi numatytieji tos enciklopedijos tomai 
galėtų būti rengiami lygiagrečiai, nelaukiant abėcėlinės tvarkos. Šalia 
prof. Simo Sužiedėlio, parengusio visų tomų planą ir jau suredaga
vusio pirmąjį bei' žymią dalį antrojo tomo, ir šalia prof. Raphaelio 
Sealey, kalbinio redaktoriaus stilisto, redaktoriais pakviesti dar prof. 
,dr. Juozas Jakštas, prof. dr. Antanas Kučas, prof. Algirdas Lands
bergis, prof. dr. Jonas Puzinas ir Vincas Rastenis.

Spalio 19 New Yorko Lietuvių Kultūros Židinio patalpose įvyko 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA redakcijos posėdis, kuriame dalyvavo 
visi minėtieji redaktoriai (be prof. Sealey) ir leidėjas Juozas Kapočius. 
Tuo posėdžiu pradėtas naujas ENCYCLOPEDIA LITUANICA leidimo 
darbų etapas. Susitvarkyta taip, kad žymiai sumažėtų ir pagaliau 
visai išnyktų laukimo protarpiai nuo vieno tomo išspausdinimo iki 
kito atidavimo į spaustuvę.

Dirbant ligi šiol turėtomis jėgomis, nuo pirmojo tomo išleidimo 
iki antrolo prirengimo spaudai bus praėję kiek daugiau kaip metai 
laiko. Siekiama, kad tarp antrojo ir trečiojo tomų tasai laukimo laikas 
sutrumpėtų mažiausiai per pusę, o tolesni tomai galėtų būti spausdi
nami visai be pertraukų, ir kad visas Encyclopedia Lituanica leidimas 
galėtų būti baigtas 1973 metais

Posėdyje patvirtintas toks redaktorių darbo paskirstymas:
Prof. Simas Sužiedėlis baigia antrojo tomo rengimą ir yra to- 

lesniųių tomų darbo koordinatorius. Vincas Rastenis baigia antrojo 
tomo dalį (daugiausia J raidės temas) ir redaguoja trečiąjį tomą 
(K-L-M). Prof. Juozas Jakštas redaguoja ketvirtąjį tomą (N-R), 
prof. Antanas Kučas — penktąjį (S-T), prof. Jonas Puzinas — šeštąjį 
(U-Z), o prof. Algirdas Landsbergis redaguoja visiems dar neišleis
tiems tomams literatūros, teatro, dailės temas bei tų sričių menininkų 
biografiias-apibūdinimus. Be to, kai kurioms temoms rengti yra pa
kviesti ir vėliau bus kviečiami savo srities žinovai.

Asmenys, kurie jaučiasi turį tai ar kitai temai nušviesti duo
menų, šia proga kviečiami painformuoti apie tai S. Sužiedėlį arba 
atitinkamo tomo redaktorių. Šis kvietimas skelbiamas viešai ypač dėl 
to, kad redaktoriai nesiiaučia galį tobulai numanyti, kas kokių turi 
viešai dar nepaskelbtų, bet šiai enciklopedijai reikšmingų duomenų. 
O svarbu, kad su reikalingais duomenimis nebūtų prasilenkta vien 
dėl susižinonmo stokos. Suprantama, kaip jau turimiesiems, taip ir 
šiuo keliu gautiems duomenims turės būti taikomi šios enciklopedijos 
paskirties diktuojamieji atrankos dėsniai.

Ta pačia proga leidykla kreipiasi ir su kvietimu į visą šios 
enciklopedi'os leidimui taip aiškiai ir be svyravimų pritarusią lietuvių 
visuomenę, primindama, kad

dabar kai angliškosios lituanistinės enciklopedijos rengimo dar
bas jau suorganizuotas taip, kad įmanoma gana apytikriai ir gana rea
listiškai numatyti to darbo atlikimo terminų tvarkaraštį, atėjo laikas 
ir visiems pritarėjams savo pritarimą irgi sukonkretinti ir imtis 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA nebeatidėliojant užsisakyti ar užsa
kyti, kas yra kam ją numatęs.

Spalio 19 posėdyje Encyclopedia Lituanica leidėjas ir redakto
riai apskaičiavo, kad yra patenkinamos sąlygos, kuriose jie tiki atlik
siu ši darbą maždaug per ateinančius trejui metus. Bet pabrėžiama. 
Kad tarp tų sąlygų yra ir užsakymų plaukimo pagreitėjimas, kuriam 
pasireikšti laikas yra ne po trejų metų, o dabar.

ENCY’CLOPEDIA LITUANICA turinio reikalais kreiptis adresu: 
S. Sužiedėlis, 68 Glendale St., Brockton, Mass. 02402. Adresas užsaky
mams: ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 361 W. Broadway, P.O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, U.S.A.

jie nebus aukos tol, kol patys 
su likimu nesutiks.

Barėnas ir kylančią kovą 
už nepriklausomybę vertina 
egzistenciniu požiūriu — tai 
įvyksta tada, kai pavandeniš
kiai pradeda suprasti, kad jie 
yra dalis kaž ko daug dides
nio: pavandeniškiai tampa 
lietuviais. Ir tai nėra taip 
lengva, paprasta ir aišku, 
stovint kryžkelėje. Tai savi
garbos momentas, ryškiau
siai ir giliausiai pergyventas 
Ignaco, kada jis pirmą kartą 
supranta, ką reiškia turėti ne 
tik vardą, bet ir pavardę.

Kazimieras Barėnas nesu- 
statė savo sukurtų personažų 
į idėjinę šachmatų lentą. Bui
tiniuose romanuose atsaky
mai duodami lengvai. Egzis
tenciniuose — atsakymų nėra, 
yra tik klausimas, žmogaus 
valios apsisprendimo klausi
mas. Su klausimu Barėnas ir 
užbaigia "Tūboto gaidžio me
tus" — ne optimistiška, ne 
tragiška, ne įprasta pabaiga.

Ir taip ateina "Tūboto gai
džio metai" į mūsų literatūrą. 
Romanas kuriam nereikia pa
siteisinimo, kūrėjui nepasi
tikint nei savo idėjų gerumu, 
nei publikos simpatija, bet tik 
žodžio galia sukurti žmones.

Dr. Ilona Gražytė

dailėje
mą apstatymą.

Įdomus faktas, jog Chicagos 
lietuvių dailės pasaulyje pradė
jo vyrauti moterys. Praėjusį 
pavasarį čia savo parodas buvo 
surengusios J. Paukštienė ir 
V. Balūkienė, o šį rudenį jau 
spėjo su savo kūryba pasirody
ti M. Žukauskienė ir E. Mar
čiulionienė.

Jeigu amerikietės spiečiasi į 
visokius moterų "išsilaisvini
mo" iš vyrų vergijos judėjimus, 
tai Chicagos lietuvės dailinin
kės jau, turbūt, pradeda iš vy
rų dailininkų tarpo paveržti jų 
turėtas pozicijas. Čikagiečiam 
lietuviam dailininkam čia ne 
juokais reikia pasispausti, ži
nant, jogir sekanti meno paro
da, kuri prasidės lapkričio 14

Ekspre sien istas
Dabarties dailininkai kuria 

įvairiais stiliais ir formomis, 
jie naudoja visokias priemo
nes. Dailininkas Vytas Re
meika savo aplinkos pasaulį 
aliejumi išreiškia baltoje 
drobėje.

d. Čiurlionio galerijoj, bus vėl 
moters - dail. Zitos Sodeikie- 
nės iš Cicero.

Spalio 10 d. į Čiurlionio ga
leriją buvo sugūžėję apie šim
tinė tautiečių keramikės Eleo
noros Marčiulionienės kūrinių 
parodos atidaryman. Čia ir žo
dį apie šios dailininkės kūrybą 
tarė moteris - poetė Julija 
Švabaitė-Gylienė. Galerijos di
rektorius Petras Aleksa buvo 
vienintelis "oficialus" vyras , 
taręs kelis sakinius publikai. 
Pati Marčiulionienė buvo labai 
nedrąsi ir, pakviesta pakalbėti, 
pasitenkino paraginimu susi
rinkusiems ateiti į galerijos 
kampą ir išgerti kavos su tor
tu. Žinoma, be to neaps eina nė 
viena paroda, tik kartais vieto
je kavos lietuvių parodų atida
rymuose yra praktikuojamas 
koks nors atskiestas stipresnis 
gėrimas. Net juokais čia sako
ma, jog jei nebūtų tų atsigaivi - 
nimų, į parodų atidarymus gal 
tik pusė tautiečių ateitų. O kas 
gi iš tikrųjų gali tokią statisti
ką suvesti ?

Pati E. Marčiulionienės pa
roda žiūrovą nuteikė gerai. Čia 
buvo išstatyti 52 kūriniai.- žva
kidės, lėkštės, vazos, vazelės, 
figūros bei keraminiai paveiks
lai. Savo apimtimi paroda buvo 
plati, įvairi ir nuotaikinga. 
Tenka stebėtis E. Marčiulio
nienės entuziazmu bei patva 
rumu.

Žinoma, ji nėra naujokė, bet 
jau beveik visą amžių savo jė
gas keramikai pašventusi. Jau 
1937 m. už savo keramikos kū
rinius ji buvo apdovanota garbės 
atžymėjimuParyžiaus pasauli
nėje parodoje. 1946-49 metais 
ji vadovavo keramikos klasei 
Taikomosios dailės institute 
Freiburge.

Tad ją pristatyti mūsų publi
kai nėra reikalinga, o svarbu , 
jog ji vis dar nesustingsta, ne
pavargsta. Jeigu jos nebūtų, tai 
išeiviai lietuviai keramiką gal 
galėti} pamiršti, nes neturime 
juk prieauglio, neskaitant G. 
Žumbakienės.baida ačios laimę 
šioje srityje, nors tapybos ir 
grafikos srityje debiutantų pas 
mus netrūksta. Šiandien, kas 
tik turi teptuką ir sugeba įsigy
ti drobės, laiko save dailinin
ku, tačiau keramiku tapti jau 
reikia daugiau sudėtinių ele
mentų, tad gal dėl to jų inflia
cijos nebejaučiame.

Norisi tikėtis, jog tai nebus 
E. Marčiulionienės paskutinė 
keramikos paroda. Jos vyras 
skulptorius Aleksandras Mar
čiulionis irgi lietuviams gerai 
pažįstamas, be abejo, sudarys 
sąlygas šiai dailininkei ir toliau 
kurti savo pamėgtoje srityje.

Jeigu mes sakome, kad me
nas galingas ir stebuklingas , 
tai turime patikslinti, jog ne 
visas menas žavi savo stebuk
lingumu. Tačiau pas E. Mar
čiulionienę akį patraukiančio 
stebuklingumo mes randame 
apsčiai. Ed. Šulaitis

"LOKYS"
LENKŲ FILME

Rugptūčio mėn. Venecijoje 
vykusiame metiniame filmų 
festivalyje buvo parodytas ir 
lenkų gamybos, Janusz Majews
ki režisuotas filmas iš Lietu
vos bajorų gyvenimo, pagal P. 
Merimee novelę "Lokys" (iš
leistą 1869 m.). "La Voce Re- 
publicana" Romoje, "Corriere 
d'Informacione" Milane ir kiti 
laikraščiai vertino "Lokio" fil
mą ir plačiai atpasakojo Lietu
vos pilyje bei giriose vykusį 
veiksmą. E.

Vyto Remeikos pasaulis 
yra niūri, vieniša ir šalta 
Kanados šiaurė. Jo gamto
vaizdžiuose matome šiaurės 
stovyklas, apsnigusius regatų 
laivus, vienišus žuvaujančius 
eskimus. , •

Tačiau Vytas nėra "tiks
lus" jį supančios aplinkos 
vaizduotojas. Jis pasitiki 
jausmiškai susikurtomis for
momis, kuriomis jis išreiš-, 
kia savo asmenišką realybę. 
Jo formos teužmena fizinę 
tikrovę, jos yra iškreiptos,, 

.jomis dailininkas išreiškia,, 
savo emocinių įtampų turinį. 
Vyto Remeikos tapyboje vaiz- 
duojamieji objektyvūs aplin-,, 
kos vaizdai iš esmės tarnau
ja tam, kad dailininkas galėtų 
išreikšti savo vidujinį pasau
lį.

Formų laisvumas ir pasi
priešinimas tradiciniams 
kompozicijos dėsniams kaip 
tik ir yra būdingi Vyto Re-' 
meikoš estetikai. Galime sa
kyti, kad Vyto Remeikos kū
ryba priskirtina tai klasiškai 
ekspresionistinei tradicijai, 
kuri šio šimtmečio pradžioje 
išsivystė Vokietijoje.

Spalva Vyto Remeikos ta
pyboje tarnauja šešėliams ir 
linijai pabrėžti. Spalvomis ir 
stilistinėmis improvizacijo
mis dailininkas savo viduje 
išgyventą aplinką perkelia į 
dailės kūrinį.

Savo tapybines priemones 
naudoti Vytas Remeika įgudo 
nuolatiniu darbu. Dėl to jo 
kūryboje nerasime sustingu
sių formulių. Kiekvieno naujo 
paveikslo dėsningumai iš
plaukia iš paties kūrinio sa
vybių kūrybinio proceso metu.

Reprezentacinis menas vi
suomet vaizdavo žmogų su
pančius objektus. Šiandieną 
tokius „ąbjektus tiksliai at
vaizduoja tfotografija, o foto
grafijos išlaisvinta tapyba vėl ( 
gali reikštis laisvomis for
momis.

Kai Vytas Remeika impul
syviai peiliu ant drobės uždę-„. 
da dažų plėmą, jis objektyvų 
gamtinės aplinkos vaizdą 
transformuoja į subjektyvų jo 
viduje išgyventą pasaulį. Žiū
rovas, norėdamas suprasti ir 
įvertinti Vyto Remeikos kū
rybą, turėtų suprasti daili
ninko pasaulėjautą ir pažinti 
jo išsireiškimo būdą. .

R. B. Keturka
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Dailininko Vyto Remeikos 
tapybos darbų paroda atidaro
ma lapkričio 7 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje Toronte. Pa
rodoje bus išstatytos 33 daili
ninko drobės. Parodą ruošia 
Toronto "Varpo" choras.

Nuotraukoje dali. Vyto Re
meikos kūrinys "Ilgas kelias".



PRIEŠ 
METŲ

BOLŠEVIKŲ VALDŽIOJE 
1919 METAIS

Vokiečiams pralaimėjus Va
karų fronte ir pasirašius karo 
paliaubas su sąjungininkais 1918 
m. lapkr. 11 d., jų okupacinė 
politika Lietuvoje kiek sušvel
nėjo, tačiauiki savo išsikraus
tymo jie neleido sudaryti lietu
viams jokios valdžios ar savi
valdos.

k Gruodžio mėn. Panevėžio 
kreishauptmannas (apskrities 
viršininkas) Vertens pranešė 
lietuvių atstovams, kad vokie
čiai pasitrauks iš Panevėžio 
gruodžio 26 d., ir jis suti
ko duoti 10 šautuvų ir 30 tūks
tančių markių miesto policijai 
apginkluoti ir išlaikyti. Miesto 
burmistru buvo išrinktas dr. 
Vitartas, o jo padėjėju VI. Klič- 
manas (pastarasis visą Lietu
vos nepriklausomybės laikotar
pį išbuvo viceburmistruir elek
tros stoties direktorium).

Bet iš Rusijos grįžę vietiniai 
bolševlkuojantieji irgi nesnau
dė. Jie slaptai išsirinko Darbi
ninkų tarybą, prie kurios pri
sidėjo žymūs Panevėžio asme
nys: dr. V. Mažylis, dr. V. 
Kuzma, adv. F. Valiukas. Pa
starasis buvo tos tarybos se
kretorius, vėliau lietuvių su
šaudytas.

Dar prieš vokiečių išsikraus - 
tymą, raudonieji, norėdami pa
rodyti savo jėgas, suruošė tur
gavietės aikštėj didelį mitingą 
su vėliavom, plakatais ir pra
kalbomis, kur buvo agituojama 
už Sovietinę valdžią. Bet ten at
sirado daug kalbėtojų ir su 
priešingais ©balsiais, t.y. už 
nepriklausomą Lietuvą.

Alkanos moterėlės žiūri į 
vienus ir kitus kalbėtojus ir sa
ko: "Jūs visi biržuliai, biržu- 
liai (buržujai), kalbate tik apie 
rojų, o duonos neduodate". Mi
nioj prasidėjo viens kito plūdi
mas ir stumdymasis. Po klek 
laiko iš Smilgių gatvės atbėgo 
apie 30 vokiečių kareivių su at
kištais šautuvais."Raus, raus", 
rėkė jie ir pradėjo šautuvų buo
žėmis stumdyti minią. Kurie 
priešinosi, tuos suėmė ir nusi
varė. Per 15 minučių tvarka 
buvo atstatyta. Mitingas nepa
vyko.

Vokiečiams išsikrausčius iš 
Panevėžio, sausio 7 d. dr. Ma
žylis atvyko į miesto valdybą ir 
kaipsovdepo atstovas pareika
lavo atiduoti ginklus, pinigus ir 
knygas. Jis grąsino - jei nea- 
tiduosit, tai, atėjus raudonajai 
armijai, jis negarantuoja už 
pasekmes. Raudonarmiečiai 

( jau artinosi iš Daugpilio Pane
što link.

Burmistras Vitartas turėjo 
savo žinioj tik dešimtį ginkluo
tų policininkų. Jis negalėjo 
priešintis ir perdavė savo "ko - 
legal" visą "turtą". "Gyvas in
ventorius" pats išsiskirstė.

Jonas Lells, gimnazistas — 12 metų 
amžiaus Ir Vladas Lelis, rusų pra
porščiko uniformoje, 20 metų amž. 
Nuotrauka daryta 1914 m.

50 ai. gimanto skiltis
BARZDOS PRAEITY, BARZDOS ŠIOS DIENOS BUITY

P. LELIS

Po to Darbininkų taryba per
sitvarkė į Revoliucinį komite
tą, kurį sudarė: pirmininkas - 
senamiesčio ūkininkas Žekas , 
sekretorius - adv. F. Valiu
kas, karo komisaras - kari
ninkas Vitkauskas, karo komi
saro padėjėjas - buv. siuvėjas 
Dapšys, karinis instruktorius 
— kar. P. Januškevičius, švie
timo komisaras - Speičys, šv. 
kom. padėjėjas — K. Sitavi- 
čius, teisingumo komisaras - 
V. Blstrickas, pašto komisa
ras - Petraitis, maitinimo ko
misaras - Kliorys.

Speičys ir Januškevičius ne^- 
buvo komunistai, o prisidėjo tik 
konjunktūros sumetimais. Jie 
vėliau tarnavo Lietuvos įstai
gose. Sitavičius ir Bistrickas 
buvo VII ir V kl. gimnazistai . 
Dr. Mažylis ir dr. Kuzma vė
liau buvo Lietuvos universiteto 
profesoriai.

Sausio mėn. pradžioje Pane
vėžį užėmė rusų raudonoji ar - 
mija, kartu okupuodama rytinę 
ir šiaurinę Lietuvos dalį iki 
Mažeikių imtinai.

Dar prieš rusų atėjimą į Pa
nevėžį buvo atvykęs Lietuvos 
vyriausybės įgaliotas karinin
kas J. Variakojis organizuoti 
savanorius į Lietuvos armiją. 
Jis tik suspėjo paskelbti visuo
menei Lietuvos vyriausybės at
sišaukimą, kviečiantį stoti į 
savanorius. Apart Variakojo 
štabo, pirmieji prisidėjo trys 
broliai Balčaiįš Panendrių kai
mo. Visi trys aukšto ūgio, kaip 
ąžuolai. Dar anksčiau jie važi
nėjo po kaimus, rinko maistą, 
rūbus ir kvietė rašytis į sava
norius.

Kaimiečiai neparodė didelio 
entuziazmo, kiti ūkininkai mur
mėjo: "tai ką tie lietuviai pada
rys prieš ruskį". Kai kurie jau
nuoliai buvo prisirašę, bet, kai 
lietuviai laikinai pasitraukė iš 
Panevėžio, jie pasiliko namuo
se ir bolševikams sugrįžus bu
vo suimti ir laikomi kalėjime.

Karininkas Variakojis su ke
liais savanoriais pasitraukė į 
Ramygalą, o sausio 13 d. pa
siekė Kėdainius, surinkęs tik 
apie šimtą savanorių.

Per tą trijų mėnesių valdimą 
bolševikų čekistų darbą atliko 
ne tiek rusai, kiek patys lietu
viai komunistai.

Čekistai V. Bistrickas ir Pe
traitis darė kratas, areštavo 
žmones ir siuntė juos į Daugpi
lį, kur juos "teisė" ir šaudė. 
Ten buvo sušaudyta 14 panevė
žiečių, jų tarpe V kl. gimna
zistas ateitininkas Ig. Vaitekū
nas, kilęs iš to pat kaimo kaip 
ir Bistrickas.

Ištrūkęs iš Daugpilio kalėji
mo gimnazistas A. Valavičius 
vėliau aprašė čekistų žiauru
mus — kaip aukos buvo iššau
kiamos po vieną ir kalėjimo 
kieme šaudomos. (A. Valavi
čius vėliau apygardos teismo 
teisėjas, 1941 m. išvežtas į Si
birą).

Vasario mėn. grupė ateiti
ninkų pabėgo nakties metu į Kė
dainius, nes žinojo, kad jie bus 
anksčiau ar vėliau areštuoti. 
Bendrabutyje, priešais gimna
ziją, gyvenome dešimtis moki
nių, iš kurių dauguma buvo auš
rininkai (J. Galvydis, A. Mi
talas, A. Bistrickas, Iz. Poce- 
vičius, St. Šimoliūnas) ir tik 
vienas ateitininkas - J. Lelis . 
Mes keli jaunesni buvome beša
liai. Kai vieną naktį J. Lells 
dingo, tai jo draugai aušrinin
kai tuoj pasigedo ir pranešė če
kistui V. Bistrickul. Bet jis tų 
ateitininkų pabėgėlių nesugavo, 
ir jie prisijungė prie Variakojo 
savanorių grupės Kėdainiuose.

Šiuose rūmuose 1918 m. Panevėžyje buvo paskelbta 
sovietų valdžia. Iš tikrųjų tai mokytojų seminarijos 
rūmai, kuriuose mokėsi J. Vireliūnas, J. Kubilius 
R. Liormanas, J. Balčiūnas-Švaistas, Pr. Sala- 
džius, A. Šumskis, J. Svilas ir eilė kitų žinomų 
asmenų.

J. VARIAKOJO 
DRĄSUS ŽYGIS

1919 m. kovo mėn. viduryje 
Variakojo savanoriai, padedant 
vokiečiams, bolševikus gerokai 
apdaužė prie Pociūnėlių, ir jie 
taip išsigando, kad pasitraukė 
iš Panevėžio be pasipriešini
mo.

Variakojis su dviem kuopom 
kareivių ir žvalgų komanda ko
vo 27 d. užėmė Panevėžį, bet 
išsilaikė jame tik 8 dienas. 
Naktį išgirdome linksmą žinią , 
kad lietuviai jau Panevėžyje. 
Labai įdomu buvo pamatyti, 
kaip tie pirmutiniai lietuvių ka
reiviai atrodo.

Iš ryto nuėję į turgavietės 
aikštę, matom, kaip pagal ko
mandą rikiuojasi pulkeliais , 
vokiškais rūbais apsirengę ka
reiviai, ginkluoti vokiškais šaur 
tuvais, ir su geltonais lanke
liais ant kepurių. Jų buvo gal 
apie šimtą. Žmonės sustoję ša
ligatviuose žiūrėjo į juos ir 
lingavo galvomis: "Kaip tie ka
reivėliai atlaikys Panevėžį, kad 
jųtiekmažai tėra?" Kitą dieną 
matom jau ilgą eilę išsirikia
vusių savanorių Puzino gatvėj 
prie gimnazijos. Uniformuoti 
kareiviai moko juos rikiuotės .

Daug žmonių susirinko ir 
žiūrėjo, kaip tie prastai (savo 
rūbais) apsirengę kaimo berne
liai mokomi "muštro". Viena 
moterėlė net apsiašarojo, sa
kydama, "ką tie lietuvėliai pa
darys", bet tuo metu priėjo ke
letas stambių ir gražiai unifor
muotų kareivių, kurie padarė 
gerą įspūdį. Tai buvo vyresnio 
amžiaus gimnazistai savano
riai.

Tuo metu miesto komendantu 
buvo Lietuvos vokietis savano
ris Puzar von Miller. Jis pa
darė mieste tvarką, panašiai 
kaip Mikuckis Kaune.

Vieną rytą išgirdome smar
kų šaudymą, atrodė, kad Jas- 
nagurkoje už Nevėžio. Kulkos 
zvimbia aplink ir atsimuša į 
gimnazijos rūmus, ten draugas 
aušrininkas Pocevičius sako: 
"Ar tikite, kad už valandos Pa
nevėžyje vėl bus bolševikai?" 
Sakome, "netikim", betapsiri- 
kom. Apstojus šaudyti, nueina
me į miesto centrą - turgavie
tę. Ten pamatome, kaip raiti 
kareiviai vaiko žydus, kurie 
rinkosi turgavietėje sutikti bol

ševikus.
Pradėjus vėl smarkiau šau

dyti, parbėgom namon. Mūsų 
bendrabutis priešais gimnaziją 
antrame aukšte, tai pro langus 
viskas gerai matosi. Nuo sto
ties pusės bėga keli lietuvių ka
reiviai miesto link. Pusbrolis 
J. Lelis, tarnavęs raitųjų žval
gų komandoje, zovada atlėkė 
prie mūsų namo atsisveikinti 
(jis čia gyveno).

Jis tik pasakė, "bėgame iš 
Panevėžio, bet greit grįšime". 
Bebėgant Smilgių gatve, jis bu
vo sužeistas, bet jo žirgas jį 
išnešė. Neužilgo nuo geležin
kelio stoties pusės pradėjo eiti 
prasiskleidę bolševikai. Jie ei
dami dairėsi į šalis, laikydami 
paruoštus šautuvus.

Priėję kryžkelę, sustojo, 
pasitarė, ir vienas iš jų šautu
vo buože nudaužė prie kampo 
prikaltą didelę lentą su užrašu 
"zum Ehrenfriedhof" — rodan
čią į vokiečių karių kapines. 
Prie Masiulio knygyno jie paė
mė nelaisvėn vieną užsilikusį 
vokiečių kareivį.

Turgavietėj tarp grupės rau
donarmiečių stovėjo Sitavičius , 
užsikabinęs ant peties šautuvą, 
ant kurio durtuvo buvo užrištas 
raudonas kaspinas.

Jis buvo civiliai apsirengęs 
milopaltuir pasakojo jį apsto
jusiems gimnazistams, kaip jis 
su savo būriu pirmas įsiveržė į 
miestą.

Pavakary "Slabodkėje" gir
dėjome šūvius ir matėme ten 
kylančius dūmus.

Po kiekvienos šūvių serijos 
gatvėje suklykia moterys "O 
Jėzau Marija". Arčiau prieiti 
raudonarmiečiai neleido, tai 
paklausėm ten stovinčių žmo
nių, ką čia šaudo. Matyti, ko
munistuojantieji žiūrovai atsa
kė: "baltagvardiečius, buržu
jus".

Grįžtant namo Stoties gatvėje 
sutikom tris bolševikus su at
kištais revolveriais, varančius 
viduriu gatvės paimtą nelaisvėn 
lietuvį partizaną. Jo kepurė su 
geltonu lankeliu, o galva apriš
ta kruvina tvarstomąja medžia
ga. Matyti, jis sužeistas į gal
vą. Ant šaligatvių būreliais 
stovintieji raudonarmiečiai rė
kia varovams.

bus daugiau

Stebimės, o kai kada ir 
piktinamės šiuolaikinėmis 
jaunimo madomis, jų aprėdu, 
avalyne, ilgais plaukais. Jau 
neretai net ir apibendrinan
čias išvadas norime daryti 
apie tą patį jaunimą, spręs
dami apie jį, iš to praeinan
čios mados dalyko — išvaiz
dos. Tuo tarpu, tik maža, 
tikrai nedidelė dalis to jauni
mo yra apšepusi, netvarkinga, 
kūtvėlomis tapusi, parazitus, 
nešvarą ir menką moralę 
praktikuojanti. Didžiuma yra 
sveika, turinti savus idealus, 
savus įsitikinimus ir savas 
abejones. Kodėl tad piktintis, 
jei tie, kad ir ilgi plaukai 
tvarkingai sušukuoti, jei jų
barzdos ir ūsai reikiamai su
tvarkyti, pakirpti. Mada, tat 
laiko klausimas, praeis, ra
si, ir tiems patiems jaunuo
liams, vėliau jau suaugu
siems, gal toji praeitis pa- 

■tiems bent kiek juokingai at
rodys .

Bet, kalbant apie jaunimo 
madas, negali pamiršti, kad 
įvairių, kartais ir visai juo
kingų kurijozų, vis tų madų 
vardan, patyrė ir anksčiau 
gyvenę mūsų jaunieji. Štai, 
ir šios skilties autorius pri
simena, kai dar gimnazijos 
metais Lietuvoje buvo vyrukų 
mada dėvėti plačias kelnes. 
Ir koks buvo.nusivylimas, kai 
siuvėjas, siūdamas naują 
gimnazistinę mėlyną eilutę, 
paliko kelnių plotį vos 30 cm, 
tuo tarpu visi draugeliai di
džiavosi galį nešioti 32 cm 
pločio. Kiek širdgėlos tuo
met buvo, juk naujas kostiu
mas buvo visai "sugadintas".

Arba, kas neprisimena vo
kiečių okupacijos metais vyr. 
gimnazijų klasių mokinių ne
šiojamų aulinių batų. Taip, 
"čebatai", "galifė" kelnės 
gimnazijos klasėje. Vis toji 
mada, prestižas, savigarba

I
Viršuje: pik. J. Variakojis. 
Nuotrauka daryta vėliau, negu 
P. Lėlio aprašomieji įvykiai. 
Apatinėje nuotraukoje žygiuoja 
nepriklausomos Lietuvos ka
reiviai. P. Lėlio aprašomuo
ju metu reguliarioji Lietuvos 
kariuomenė buvo gerai ap
rengta, buvo aprūpinta vokie
čių amunicija ir šalmais.
Šita nuotrauka daryta vėliau.

♦ 

ir pasididžiavimas prieš ki
tus. Įsivaizduokime kaip 
šiandien žvelgtume į moks
leivius su aukštais batais.

Lietuvos gimnazijų auklėti
niai turėjo mėlynas apskritas 
kepuraites, padailintas dviem 
eilėm sidabrinių gijų. Vyres
niųjų klasių gimnazistai su
sigalvojo, kad vieną tą sidab
rinę juostą reikia nuimti ir 
pasilikti tik su viena, atseit, 
mados ženklas ir išskyrimas 
nuo jaunesniųjų. Veltui griež
tesnieji gimnazijų inspekto
riai varė tokius mokinius na
mo, nenorėjo įsileisti mokyk
lon, kovojo prieš savarankiš
ką uniformų darkymą. Gim
nazistai laimėjo tą kovą ir 
tiek.

Vyr. klasių gimnazistai nu
tarė — tai visa vyko sponta
niškai, be jokių oficialių nu
tarimų, — kad jiems lyg ir 
nederėtų kasdien eiti mokyk
lon su portfeliais rankoje. 
Kągi, atsirado mada, kad vy
resnieji kelias knygas ir są
siuvinius įkišdavo į užantį ir 
taip laisvomis rankomis ke
liaudavo mokslavletėn. Nepa
togu, ypač lyjant, bet naujo
sios mados buvo skrupulingai 
laikomasi.

Kalbant apie skaitybą, ne
galima pamiršti, kad anais 
metais labai populiarūs buvo 
gimnazistų tarpe M. Zevako 
istoriniai romanai. Visa se
rija jų buvo išleista. Iš tikrų
jų, tai būta pusiau pornogra
finio turinio pikantiškų isto- 
rijėlių rinkinių .

Negalvokime, kad "go-go" 
merginos yra šios dienos iš
radimas. Vokiečių okupacijos 
metais, Kauno NN gimnazijos 
dvi gimnazistės kartą buvo 
sugautos šokančios vokiečių 
pobūvy ant stalų, tarp pri
krautų bonkų "topless" ir 
"bottomless" stovyje. Žino
ma, čia aiški išimtis, gal net, 
ir neverta bet kurių bendrini- 
mų, bet pravartu tuos visus 
faktelius įsidėmėti, bandant 
pulti ar kaltinti šios dienos 
jaunimo nusiteikimus, elgesį.

Kiekviena generacija turi 
savas problemas, savas ma
das ir savo būdą visą tai iš
reikšti. Kas nedaro klaidų? 
Neišvengia jų ir jaunimas, ir 
tai yra bendra tiek anų dienų, 
tiek šios dienos jaunimui. Ži
noma, aplinka turi ypač dide
lę įtaką, ir tas kaip tik ryšku 
mūsų laikais. Toji įtaka daž
nu atveju yra žalinga, bet 
šioje vietoje jauiimul talkon 
turi ateiti ir šeima, ir mo
kykla, ir religija, ir organi
zacija, Suderintos ir bendros 
pastangos turėtų padėti jauni
mui nepasimesti šios dienos 
sūkuryje, padėti jam atskirti 
gerą nuo pikto, padėti jam 
persiimti pozityviais idealais.

O kad jis, tas jaunimas, 
vaikšto rėkiančių spalvų rū
bais apsirengęs, kad jis važi
nėja ryškių spalvų automobi
liais, kad dėvi keistų formų 
apavą, lyg iš Mozarto operų 
herojų skolintą, ar kad nešio
ja ilgus plaukus, augina ūsus 
bei barzdą, tai juk nėra es
minis dalykas.

Beje, kalbant apie barzdas, 
pažvelkime į "Mykolas Sleže
vičius" knygos 297 psl. Ten 
yra bendra nuotrauka ketvir
tojo Lietuvos ministrų kabi
neto narių. Šitame garbingų 
vyrų sambūry tik vienas be 
barzdos ar ūsų. Neveltui, net 
ir poetai yra apdainavę "lie
tuvius barzdočius".

Skrupulingai bijantieji to 
mūsų ūsoto ar barzdoto jau- 
nlmo> težino, kad šis reiški
nys tėra laikinas, jis praeis, 
kaip ir visog kitos mados. 
Tėra tai tik laiko ir naujų 
madų klausimas.

h
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senimas gali šiuos kursus 
veltui lankyti ir pasimokyti, 
kaip daryti lietuviškus kalė
dinius ornamentus. Jų darbų 

i paroda bus Jaunimo centre.
Chicagos miestas, išsiplė

tęs pagal Michigan© ežerą, 
yra centrinėj Amerikoj. Čia 
jau nuo seno veikia dvi kas
dieninės lietuviškos radijo 
programos. Laidos girdimos 
iki 1OO mylių nuotolio. Lietu
viai turi stiprius aparatus, 
kuriais girdi ir Londoną, 
Miuncheną, Romą, Maskvą - 
iš kur transliuojamos ir dvi 
komunistų lietuviškos pro
gramos, — Kanadą, Pietų 
Amerikos stotis. Įdomu, ar 
Madrido ir Romos lietuviškos 
programos, gali būti girdi
mos Amerikoje?

jas Kazys Steponavičius pasi
ryžo vėl sudaryti chorą ir 
sušaukė dainos mylėtojus į 
popietę. Pirmuoju atsijauni
nusio choro veiksmu numaty
tas operetės "Šikšnosparnis" 
pastatymas. Pirmyn choras 
yra buvęs nepr. Lietuvoje ir 
ten davė net 26 koncertus, 
daug dainavo JAV ir Kanadoj.

Vilniaus radijo programos 
per Maskvą Chicagoje girdi
mos gerai, bet jų turinys su
kaustytas. Kai prez. Nikso- 
nas lankėsi Jugoslavijoj ir 
kitur, Vilniaus ponai jam pa
siūlė tik greičiau grabą su
tikti. Jų "linkėjimas” neišsi
pildė. Per radiją transliuoja 
muzikos kūrinių, visokių apž
valgų, pasikalbėjimų, ištrau
kų iš kom. laikraščių, žinių. 
Viskas pagal "vyresniojo 
brolio" kurpalių. Iš kultūri
nių dalykų, pasakojimų apie 
gamtą, meną, muziką, spor
tą maždaug susidarome vaiz
dą, kas dedasi Lietuvoj.

Mūsų žinomas Lietuvos at
kūrimo veikėjas, kun. M. 
Krupavičius mini 85 m. su
kaktį. "Draugas", "Laisvoji 
Lietuva", radijas jį gražiai 
pagerbė. Ir kitur išeinanti 
lietuviška spauda akcentavo 
šio patrioto, kūrėjo ir politi
ko nuveiktus darbus. Nors jo 
sveikata kritiškoj padėty, bet 
dar stengiasi kurti ir rašyti, 
o per "Amerikos balsą" per
davė savo kalbą į Lietuvą.

Spalio 24-25 d. Cleveland© 
įvyksianti JAV LB Krašto ta
rybos pirmoji sesija, kurioj 
bus išrinktas naujasis CV 
pirmininkas, o šis Nudarys 
Centro valdybą. Praeitus tris 
metus pirmininku buvo inž. 
Br. Nainys. Nors visko buvo, 
bet atlikta ir gerų darbų. 
Pradėta ruošti IV Dainų 
šventė, numatytas Jaunimo 
kongresas ir šokių šventė, 
antrasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas.

Bąl. Brazdžionis

liukai, kuriuos tvarkys A. 
Zosanas. Jaunimo loteriją 
tvarkys J. Venckus su žmo
na. Vaisvandeniais ir kitais 
gėrimais rūpinsis J. Šarap- 
nickas. Maistą gamins P. Ka- 
lainienė, P. Puslienė ir B. 
Jakubonienė. Organizatorius 
— Z. Jakubinis. Svečių pri
ėmimu rūpinsis P. Meškaus
kas.

Lapkričio 15 d., 1O vai. 
ryto, bus pamaldos už žuvu
sius Lietuvos laisvės kovoto
jus. Jų garbei bus padėtas 
vainikas prie paminklo. Vie
tos organizacijos yra prašo
mos dalyvauti oficialioje da
lyje ir pamaldose su vėliavo
mis.

Visus maloniai prašo mi
nėjime gausiai dalyvauti Nia
garos pusiasalio ramovėnai.

stcatharines

Lietuvių Kultūros muzie
jaus savininkas Stasys Balze- 
kas nesenai priėmė Chicagos 
miesto viešųjų bibliotekų pa
tikėtinio pareigas. Jo žinioje 
bus visos miesto viešosios 
bibliotekos, reikia tikėti, kad 
jose bus praplėsti ir lietuviš
kų knygų skyriai. Jo Kultūros 
muziejus gyvai veikia, čia 
vyksta įvairios parodos, pas
kaitos, jame nuolatos dirba 
žurn. Konstantinas Petraus
kas. Muziejus vertas aplan
kyti, vertas ir paramos.

Chicagoje turime kelis 
chorus: Dainavos, Lietuvos 
Vyčių, operos, mokyklų, pa
rapijų, Alice Stephens Aidu- 
čių. Ilgai veikęs Pirmyn cho
ras kelis metus buvo nutilęs,
bet, štai, jis atgyja. Jo vedė1— zeko

Tėvai jėzuitai jau 20 metų 
leidžia mėnesinį žurnalą 
"Laiškai lietuviams". Žurna
las nėra politinis, bet patrio
tinis, tautinis, religinis. Jį 
dabar redaguoja kun. J. 
Vaišnys. Jis užsitarnavo tau
tiečių prielankumą, nes jame 
gvildenami įvairūs aktualūs 
įvykiai. Nors ir labai nepati
ko kai kurie Valiūnienės 
straipsniai apie segregaciją, 
o dabar žurn. H. Žemelio 
straipsnis "Kodėl mes nesu
sikalbame".

•
Kiekvienais metais Indust

rijos muziejuje vyksta "Kalė
dos aplink pasaulį" pasirody
mai, puošiamos eglutės. Lie
tuvą čia atstovauja eglutės su 
specialiais ornamentais, pa
darytais iš šiaudelių. Mari
jos mokyklos moksleivės iš
pildydavo programas, dabar 
jos jau patingo. Ateities at
žalynas jau dveji metai nebe
rodo gyvybės, tai pradėjo lie
tuvius atstovauti Vyčiai, va
dovaujant Pr. Zapoliui, Ele
nai Pius ir Mendal, su vaidi
nimais, šokiais ir eglutės pa
puošimais. Elena Pius šie
met šiaudinukų gamybos kur
sus pradeda lapkr. 6 d. Bal- 

muziejuje. Jaunimas ir

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į 
NEPRIKLAUSOMOSIOS LIETUVOS KARIUOMENĖS 
52 METŲ ATKŪRIMO SUKAKTIES —

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ,

KURIS ĮVYKS LAPKRIČIO 14-15 D.D.
ST. CATHARINĖJE, ONT., SLOVAKŲ SALĖJE, 
PAGE IR WELLAND GATVIŲ SANKRYŽOJE 
IR TĖVŲ PRANCIŠKONŲ KOPLYČIOJE,
75 ROLLS AVENUE.

Ramovėnų valdyba

padėka
1970m. rugsėjo 25 d. mirus 

ir rugsėjo 28 d. St. Catharines 
Viktorijos kapinėse palaidotai 
mūsų mylimai mamytei Augus
tei Tysliavienei, dėkoja
me visiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
A. Žilinskui iš Toronto, kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už 
jos sielą ir palydėjo velionę į 
kapines. Dėkojam Bendruome
nės pirmininkui J. Šarapnickui 
už kapinėse tartą atsisveikini - 
mo žodį.

Nuoširdus dėkui visiem tiem, 
kurie už jos sielą užprašė šv. 
mišias, pasiuntė velionei gėlių 
ir mums liūdesio valandoje iš
reiškė užuojautą. Dėkojame 
grabenšiams ir tiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse.

Visiems nuoširdus ačiū.
Duktė, žentas ir 
vaikaičiai

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės 52 m. sukakties 
minėjimas įvyks lapkričio 14 
d., 6,30 v.v. Slovakų salėje, 
Page-Welland g-vių kampe. 
Programa prasidės Kanados 
himnu, kun. J. Liaubos invo- 
kacija. Paskaitą skaitys B, 
Simonaitis, organizacijų ats
tovai tars žodį.

Meninę dalį išpildys pagar
sėjęs Hamiltono lietuvių A V 
parapijos mišrus duetas ir 
vyrų choras, vad. A. Paulio- 
nio. Minėjimą baigsime Lie
tuvos himnu.

Po to seks vaišės orkest
rui grojant, bus laimės sta-

hamifoon
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MES IR GRYBAUTAM
"Oi, jūs grybai, grybai, 

jūs patieka mano, kas jus ne
valgo — nieko neišmano".. .

Šios dainos posmelis ir 
daugelis kitų apie grybus - 
Lietuvoje buvo plačiai dai
nuojamos, ir pats grybų rin
kimas buvo popoliarus. Spau
doje skaitome daug žinučių 
apie koloniją, bet apie grybų 
rinkimą, nepamenu, ar kas 
būtų parašęs.

Hamiltoniečiai daug kur 
pirmauja, taigi ir grybavimo 
srityje bus ne paskutinėje 
vietoje.

Grybautojų skaičius čia 
nuolat auga. Taigi ir apsukri 
šeimininkė grybų turi ne tik 
sezono metu, bet ir žiemos 
metui turi paruošusi ne vieną 
stiklinę.

Vieną sekmadienio rytą šių 
eilučių autorius su žmona, G. 
Žemaitienė, J. Repečkienė ir 
penkių asmenų L. Koperskių

KLB tarybos suvažiavimo, vykusio spalio 24-25 d. Otavoje,,, 
prezidiumas. Iš kairės-, dr. A. Jurkus, L. Skripkutė, A. E.- 
Pocius, dr. P. Lukoševičius ir O. Gailiūnaitė. Apačioj trys 
otaviškės studentės: Dalia Prisčepionkaitė, Giedrė Mitalai- . 
tė ir Milda Danytė. Dešinėje dr. A. Pacevičius.

šeima leidomės vienos valan
dos kelionėn grybauti. Gaila, 
kad negalėjo kartu vykti gry
bų žinovas J. Žemaitis.

Privažiavę Turkey Point,ir 
nuosavom kojom, krepšiais 
nešini, leidomės grybų me
džioklėn. Na, netrukus jau 
turėjome nemaža grybų.

Ši iškyla buvo labai sėk
minga. Šioje vietoje galima 
rasti baravykų, raudonikių, 
kiek ūmėdžių, lepšių slydukų 
ir dar kitokių. Reikia žinoti

laiką ir vietą, kur kokie gry
bai auga. Kitu atveju kelionė 
gali būti nesėkminga. Yra ne
valgomų ir, gal būt, nuodingų 
grybų.

Taigi, jei neturite grybų, 
atvažiavę Hamiltonan į sve
čius, paprašykite jų. Zp

LAIKRAŠTIS, KURIS 
VEJASI GYVENIMĄ - 
NEPRIK LA USOMA

.. LIETUVA

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Roon) 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas čekiu patarnavimas
Parduodame " American Travelers" čekius
Užtikrintas indeliu saugumas
Kapitalas virš $2, 100,000.00

KELEIVIS
536 Broadway,
So. ocston .Mass.

02127 USA.

Aišku, ęsate girdeje, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is .visur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilerašciu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumera.-.ą 
tik $6.00.

Jau galina gauti — 1970 ••• metų Keleivio Kalendorių. Kaina $ 1.00.

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMAM MEDŽIAGĄ 

sutraukiančio 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastą gydomąją medžiagą, sugebančią 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per kf 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjan.t 
skausmams Įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

Tačiau visu svarbiausia - rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas 
tęsdavosi daugeli mėnesiu.

To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiagą.! B i o - D y n e), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audiniu augimą.

Dabar B i o - D y n e galima gauti te
palo bei lazdelės formose “ Preparation H" 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

SĖJA Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininku leidiniu fondas.

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA
KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.

, PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanais Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

Vienintelė, Kanados valdžioje re
gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai.’ 
Terminė ir garų terapija. Phyziniai 
gydomieji judesiai, -- hydro terapija.

Dr. B. Naujalis, R.M. Ps.D. N.Pt.R.N.A. 
Natūlalaus gydymo specialistas.

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008.
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Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p. i
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.
šešt. 9—1 v.p.p.

MOKAME ŲŽ:.

Depozitus
Šerus
Ui vienų meru indėlius
SKOLINAME:
Asmenines paskolos iŠ
Nckiln. turto paskolas iŽ

5%
6!4 %

7% %

10%

9 %

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- D ADA AAA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ f AtrV 
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
i* ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIŪS 
:» pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
:• VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
•t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
į: draustos iki $5.000.

MOKA
5Vi% už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. deo. 
73Ą% už 2 m. term. dep.

vvvvv^A'

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

; KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
I sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
I iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
• BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

KALĖDINĖS
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 

artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3J jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos. 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms. 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos, 2į jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė. 2 poros 
moteriškų arba, vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina, įskaičius muitų ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra $95.00

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš-

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
$95.00

ENGLAND

DOVANOS
kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba acryleno. 3J jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu ..all wool made in Eng- 
land-1, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Taip pat mielai pridedame į Šiuos ai' ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus $40.00. vilnonės gėlėtos skarelės po 
$5.00. vyriški arba moteriški nertiniai 
$12.00. nailono marškiniai $8.00 ■ nai
lono lietpalčiai $11.00. gėlėtos nailono ska
relės po $2.00, nepermatomo nailono suk
nelei $11.00, puikūs vilnoniai moteriški ša
liai ’$9.00 ir kita.

Už $36.00 pasiunčiame maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t. t.

BALTIC STORES LTD 
(Z. JURAS) 

421 HACKNEY ROAD, LONDON, 
Telephone: 01-739 8734

E.2.



montreal
OKTETO
IŠVYKA

Dar prieblanda ir saulės 
spinduliai negreit glostys Mont- 
realio miesto gatves, bet vyrai 
seniai sukilę ir ruošiasi išvy
kai. Kelionės jausmas ir parei
ga ne vieną jų trugdė perei
tą naktį miegoti. O, be to, dar 
pareiga parodyti savojo miesto 
ir okteto meninį lygį.

Miesto bokšte, mušant šeštą 
valandą, pajudame kelionėn - 
pietų link. Dar apyaušris ir 
jaučiame mieguistumą, ypač 
monotoniškai mašinai ūžiant, 
ne vienas pasiduoda ramiam

I snauduliui. Vos persiritus 
Amerikos sieną, nakties šydas 
pamažu užleidžia vietą saulės 
spinduliams, kurie budina ap
snūdusius keleivius. Važiuojam 
per gražius kalnynus. Besigro
žėdami besikeičiančiais vaiz
dais, nepastebimai pasiekiame 
savo kelionės tikslą — Maironio 
parką, Worchesteryje. Čia ne
kantriai mūsų laukia vakaro 
rengėjas P. Molis. Jis mus su
pažindina su gražia skautų bu
veine — klubu. Joje kaip tik tuo 
metu vyko paveikslų paroda.

Maironio parko vardas nepa
prastai tinka šiai vietovei, nes 
buveinė yra ant gražios kalvos , 
supamos šimtamečių ąžuolų, o 
iš kitos pusės liečianti ežero 
krantus. Šiose patalpose savo 
buveinę turi skautai ir šio va
karo rengėjai — skautai akade
mikai.

Čia mūsų vyrai atgavo jėgas , 
vaišinami sesių skaučių. Liku
sį iki koncerto laiką sunaudoja 
poilsiui ir žaidimams, nes klu
bas suteikia įvairių galimybių 
laisvalaikį praleisti.

Prieš septintą valandą pra- 
, dėjo plaukti šventiškai nusitei

kusi publika ne tik iš artimes
nių apylinkių, bet ir Bostono , 
Harfordo, Providence ir kitur 
atsigaivinti ir paslžtn’oneti', o 
kartu išgirsti negirdėtų nema
tytų montreallečių.

Koncertas prasidėjo poezija, 
kurią iš savos kūrybos skaitė 
poetė J. Saulaitytė, Po jos se
kė oktetas, kurį pristatė darnus 
jaunikaitis Jakubauskas. Pava
duodamas oktetą, tolimesnę 

* programos dalį išpildo vadovas 
A. Keblys, padainuodamas ke
turias liaudies dainas solo. 
Katutėms nenutilus vėl grįžta 
oktetas ir išpildo "Baltos gė
lės" su solistu A. Kebliu. Po to 
oktetas vienas išpildo likusiąją 
programos dalį, užbaigdamas 
gražiąja giesme "Lietuva bran- 
gi'\

Šioje išvykoje mūsų nuolatinė 
dirigentė M. Roch negalėjo da
lyvauti, nes gastrolės Europo
je. Teko pasitenkinti jos pava
duotoja C. Pellttier, kuri savo 
užduotį atliko labai žavingai. 
Okteto dalyviams ir solistui 
buvo prisegtos gėlės, o akom- 
ponatorei graži rožių puokštė, 
Po to programos dalyviai buvo 
pakviesti prie puikiai paruošto 
vaišių stalo, o publika šoko. 
Pasisotinę ir mūsiškiai, pase
gę jų pavyzdžiu, prisijungė prie 
šokančiųjų. Malonu pastebėti, 
kad skautai turi puikų lietuviš- 
ką šokių orkestrą. Vienas jų, 

” gražiu baritonu, protarpiais 
efektingai padainuoja šokių dai
nas lietuviškai.

Visoms linksmybėms ateina 
galas, todėl net nepajutom, kad 
ątėjo laikas skirstytis užsitar
nautam poilsiui po vaišingų 
worchesteriečių pastangų.

Išvykdami dar kartą pajutom 
kvietėjų vaišingumą, nes tada 
mums buvo paberta daug širdį 
kutenančių komplimentų, iš
reikštų P. Molio ir buveinės 
pirmininko Adomavičiaus. Tie 
nįalonūs ir šilti žodžiai paliks 
ilgai mūsų atmintyje ir primins, 
kad mene negalima sustoti ir 
smukti žemyn, bet su nuošir
džiu darbu turi būti varoma va-

ų yv J.- ■- • 

ga pirmyn, nes lietuviškos dai
nos tobulinimui nėra ribų.

Žvelgiant atgalios, atrodo, 
kad Aušros Vartų parapijos ok
tetas pajėgė atlikti savo užduo
tį ir nepadaryti negarbės nei 
sau, nei okteto vadovei M. Roch.

Dalyvis
ŠAUDYMO
PIRMENYBĖS

Montrealio šaulių ruoštose 
šaudymo pirmenybėse spalio 
11 d. pirmąją vietą ir perei
namąją kuopos taurę laimėjo 
šaulys J. Zavys. Moterų gru
pėje pirmąją vietą ir perei
namąją taurę iškovojo šaulė 
G. Sošaitė-Kazlauskienė.

LK Mindaugo šaulių kuopos 
šaudymo ir sporto vadovo B. 
Kasperavičiaus pranešimu, 
antrąją vietą vyrų grupėje 
laimėjo B. Kasperavičius, 
trečiąją — St. Vyšniauskas. 
Moterų grupėje antroji vieta 
atiteko M. Kasperavičienei, 
trečioji — M. Grinkienei.

KATALIKĖS
MOTERYS

Visuotinis Katalikių moterų 
draugijos susirinkimas įvyks 
lapkričio 15 d. poli vai. pamal
dų Nekalto prasidėjimo seserų 
namuose.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti.
PR. BALTUONIO
PARODA

Lapkričio 28-29 d. d.'skautų 
tėvų komitetas ruošia Pr. Bal- 
tuonio medžio šaknų skulptūrų 
parodą Montrealio Aušros Var
tų parapijos salėje.

VIEŠĖJO
AMERIKOJE

Dvi savaites Chicagoje pas 
gimines viešėjo lasalietė A. 
Sutkaitienė.

Floridoje kurį laiką praleido 
Violeta Žakevičiūtė su savo 
motina.

LIGONIAI
R. Šimaniūkštis vėl guli ligo

ninėje, ir bus operuojama jo 
koja. Ligonis montrealiečiams 
gerai pažįstamas kaip vaidinto
jas.

M. Sinienė iš ligoninės jau 
sugrįžo, bet dar gydosi namie.

LIETUVIŠKA
RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ

Per klaidą gautos dvi, vieto
je vienos, kelioninio tipo rašo
mosios mašinėlės su lietuvišku 
raidynu. Viena perleidžiama. 
Skambinti 366-1673.
NUSKENDO

Ilgametis NL skaitytojas to
rontiškis Stasys Braždaitis 
ežere žvejodamas nuskendo.

MERGAIČIŲ
CHORELIS

AV bažnyčioje per IO vai. 
pamaldas gieda mergaičių cho
relis. Ir kitos mergaitės yra 
kviečiamos į chorelį įsijungti.

____________9005.
ATLIEKAMI ĮVAIRŪS .MŪRINIMO ’ DARBAI IR VISOKERIOPI REMONTAI. 
CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES SUVIRINIMAS (W ELDING). VYKSTU 

IR l PROVINCIJĄ ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

HENRY'S 
Beer Garden

VIETA, 
KUR LIETUVIAI 
LINKSMAI \ 
LAIKA LEIDŽIA...

- BAVARIŠKAS ORKESTRAS 
-VOKIŠKAS MAISTAS
- LOEWENBRAEU ALUS
- PUIKI NUOTAIKA

• A.B.C. Parcel srrvice patarnauja gerbiamiems lietuviams klijentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dar daugelį metų ateityje.

s A.B.C. ya vienintele bendrovė Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teisę pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iš Montrealio.

e Mes turime pilna pasirinkimo įvairiausių medžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai
das angliškoms medžiagoms (joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jordą) jP" fkftį 

už apsiaustus nuolaida iki j 11/fi
e Parduodame taip pat specialius pažymėjimus (certificates), už kuriuos galima pirkti prekes 

dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
• Skubėkite mus aplankyti arba skambinkite mums, kad galėtumėte gauti visą informacija.apie 

tai, ką geriausia šiuo metu siųsti Lietuvon. 
2161 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL 
(Vytauto klubo antrame aukšte)
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RENKASI
KREPŠININKAI

Romas Otto globoja ir tre
niruoja grupę jaunuolių, kuri 
mokosi žaisti krepšinį. Bu
simieji krepšininkai kiekvieną 
trečiadienį renkasi AV salėje.

LANKOMI
PARAPIJIEČIAI

Šią savaitę A V klebonas t. 
L. Zaremba lankys Verdune 
gyvenančius parapijiečius. T. 
S. Kulbis ir t. K. Raudeliūnas 
lankys tuos parapijiečius, ku
rių nerado namie.

SENOS 
PLOKŠTELĖS

Kas domisi ir norėtų nemo
kamai gauti labai senų, prieš 
60 m. darytų lietuviškų plokš
telių, prašomas kreiptis pas S. 
Speičienę, tel. 279-3316.

VESTUVINĖS
VAIŠĖS

Marijos ir Broniaus Šalčtu
nų povestuvinės pagerbtuvės- 
vaišės įvyko spalio 31 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Dalyvavo per 400 svečių.

STUDENTAMS
Visi Montrealio lietuviai 

studentai kviečiami į susi
rinkimą. Susirinkimas-įvyks 
lapkričio 7 d., 7 vai. vak., 
Sir George William univer-
siteto Union Hali, 1476 
Crescent, kampas Maison- 
neuve.

‘ STUDENTŲ
ŽIEMOS STOVYKLA

Montrealio studentų žie
mos stovykla šįmet įvyks 
Morin Heights apylinkėje nuo 
gruodžio 28 d, iki sausio 2 
d. Nakvynė su pusryčiais 
penkiom dienom kainuos po 
32 dol.

Vietų skaičius yra ribo
tas, todėl ankstyva regist
racija yra būtina. Regist
ruotis iki lapkričio 15 d. pas 
Vytą Kudžmą, tel. 255-5579, 
arba Rytį Bulotą, tel. 733-

SVEČIAI IŠ
KAUNO

Važiuodami pas gimines ke- 
lidm dienom Montrealy buvo 
apsistoję kauniečiai gydytojai 
Elena ir Antanas Makauskai.

Svečiai norėjo susipažinti su 
savo srities ir kitomis mokslo 
įstaigomis, ir prof. V. Pa vi - 
lanis jiem aprodė savo vedamą 
mikrobiologijos bei hygienos 
inątitutą. Jie taip pat turė
jo progos pamatyti vieną ge
riausiai įrengtų Montrealio li
goninių, seneliųnamus. Be to, 
jie aplankė botanikos sodą bei 
kitas įdomias Montrealio vie
tas.

A. Makauskas Kaune vado
vauja Mikrobiologijos institu
tui, o E. Makauskienė yra Pa
nemunės džiovininkų sanatori
jos direktorė.

' (l -r

ŠV. ONOS
susirinkimas

Šv. Onos draugijos susirin
kimas įvyks lapkričio 8 d., 
tuoj po 11 vai. pamaldų, A V 
parapijos salėje,

RENKASI KATALIKĖS 
MOTERYS

Lapkričio 15 d. po 11 vai. 
pamaldų šaukiamas Moritrealio 
katalikių moterų draugijos vi
suotinis susirinkimas.

B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.
239 FOURTH AVENUE 

(at Wellington St.)

Windsor
DRY CLEANER 8. DYERS CO. LTD.
1205 Church Ave. Verdun, P.Q,

Tel. 768-6679.

Savininkai: A. Keršys, P.

HIGHLAND AUTO BODY
Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 - 7281 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

i

AUTOMOBILE INC.

LAURENT DA1GNEAULT
President

Jettė & Frėre Itee
Plumb'ng & Heating kontraktorius

,140 -2e AVENUE 
LASALLE

W. LAPENAI
General Construction Reg'd.
69 Orchard Slr»«d laSalta, Qu«.

★★★ ★★★

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. TeL.j366_-_6237:__

LAURINAITIS JUOZAS Tel. 524- 0209

DĖMESIO^ 1 Parduodu alų perkama kaina,
visų rūšių minkštų gėrimą po $2.00 už case, Varškę 5!6 sv.už $2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus. 
Atvykite patys į krautuvę - 1918 Frontenac St. (PRIE PAT metro )

B. Bretchmanienė, Hamiltono Gyvataro vadovė, su savo 
šokėjomis prieš pasirodymą Lietuvių dienų koncerte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------—

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

6 01 St. John Road TEL. 695-3883
POINTE CLAIRE, QUE. ( M. Rutkouskaj)

• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-masinu darbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
e Tiktai keliolika minudiu iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite I

Savininkas Alfonsas Viskantas..
SPECIALIOS KAINOS:

o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms
e I užmiesčio tolimesnes ir kitu miestu vietoves 

t

SKAMBINKITE 
iš visu vietų La Sallėje, 
tel. ,366-8300 — kasdien 
24 valandas.

LaSalle Auto Specialist llepV. TEL '=°™'•«“
TAISAU IR DAŽAU AUTO-MAŠINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. sav. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcija)

llniveiial Cleaned & 'Cailoli
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mus, vyriškus paltus, kostiumus Ir kep 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 
,«opkas ir visų kitų namu apyvoka,

Wi-.dsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam dorbe, Turinti naujai Įrengta 
moc'tirniskiousia drobužių apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimų..

Petrulis, P. Keršulis, A. Greimus. .

Baltic Woodwork Co. tel■3«-m84
KIAUŠAS ir J. 5IAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lafleur Avė., La $alle (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZŽI - LAMY INC. ™
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS 
7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Gleme Ave.. LaSalle

įVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
Durys, langu rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popleris, cementas,

P, išdirbiniu) ir visa kt.

Lietu.viums nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

o Dunlop padangos ir baterijos

DEMON 
DART 
CORONET 

e CHARGER 
• DODGE 
o CHRYSLER 
e CAMION DODGE 

7635, BOUL. LASALLE
lasalle. quEbec De La Verendrye Blvd, ir Hebert kampas

Tel, 365- 3364

a Uorės taisymas
• dažymas
e ratu derinimas
• kiti remontai
Visu firmų automobiliams

• šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai
• Gozinių priemonių pardavimas ir jrengim^j

• Apkainavimo s nemokama 

366-0330
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS t

T. Laurinaitis

I-



KRONIKA
LIETUVIŠKOS KNYGOS 
OTAVOJE

Tūkstantis lietuviškų knygų 
buvo įteikta Kanados valstybi
nei bibliotekai Otavoje. Spalio 
24 d. vykusiose iškilmėse bi
bliotekos direktorius dr. Guy 
Silvestre knygas priėmė iš KLB 
Kultūros komisijos pirminin
kės dr. M. Ramonienės. Tas 
tūkstantis knygų sudarys Kana 
dos valstybinės bibliotekos lie
tuviškojo skyriaus branduolį.

Dr. A. Ramonienė numato 
ilgainiui čia sutelkti įmanomai 
pilną lituanistikos biblioteką, 
kuria galėtų naudotis ne vien 
tiktai lietuviai, bet ir kitatau
čiai, kurie domisi lituanistika, 
filologija, istorija ir giminin
gomis tų mokslų šakomis.

Otavos dienraštis "Citizen" 
atkreipė savo skaitytojų dėme
sį į faktą, kad lietuviškojo sky
riaus pradžia Otavos valstybi
nėje bibliotekoje kaip tik sutin
ka su 400 metų sukaktimi r.uo 
pilamosios Lietuvos akademinės 
bibliotekos įsteigimo Vilniuje 
1570 m. Nuotraukų ir Iškilmių 
aprašą išspausdino ir "Le 
Droit", o "Journal" iškilmių 
aprašymui paskyrė keturių 
skilčių straipsnį su nuotrauka.

Be jau minėtųjų, iškilmėse 
dalyvavo senatorius P. Yuzyk, 
valstybės sekretoriaus depar
tamento pilietybės skyriaus 
viršininkas Glynn Allen, KLB 
pirm. dr. S. Čepas, dr. J. 
Žmuidzinas, KLB Otavos ap. 
pirm. A. Paškevičius, dr. A . 
Ramūnas, dail. A. ir A. Tamo
šaičiai ir daug kitų.

Ta pačia proga iki spalio 30 
d. bibliotekos patalpose vyksta 
ir lietuviškų knygų paroda.

Dail. A. Tamošaitienė ir dr. 
M. Ramūnienė dailininkės pa
rodoje Otavoje.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS 
PAGERBIMAS

Spalio24d. Otavos valstybi
nėje bibliotekoje buvo atidaryta 
dail. A. Tamošaitienės kilimų 
paroda. Ta pačia proga KLB 
Otavos ap. valdyba suruošė 
dailininkės 40 metų kūrybinio 
darbo sukakties minėjimą.

Minėjimo metu išsamią pa
skaitą apie dailininkę skaitė 
Birutė Nagienė.

SVEIKINIMAI SAMBŪRIUI 
IR LAUREATUI

Lietuvių rašytojų draugijos 
pirm. Leonardas Andriekus, 
asmeniškai negalėdamas da
lyvauti premijos įteikimo iš
kilmėse, Montrealio Lietuvių 
Akademiniam sambūriui at
siuntė tokį sveikinimą:

"Lietuvių rašytojų draugi
jos valdyba maloniai sveikina 
Vinco Krėvės vardo literatū
ros premijos laureatą Kazi
mierą Barėną, vadovybę — 
Akademinį sambūrį ir premi
jos įteikimo iškilmės publiką 
— literatūros bičiulius.

"Valdyba džiaugiasi Akade

minio sambūrio ryžtu per 
daugelį metų išlaikyti premi
ją bei faktu, kad visos pre
mijuotos knygos buvo labai 
iškilios.

"Mes linkime Sambūriui 
tęsti Vinco Krėvės premijos 
tradiciją, laureatui sėkmin
gai kurti ir Montrealio visuo
menei branginti grožinį raš- 
tą".

Toronto lietuvių akademikų 
draugijos pirmininkas L. 
Balsys savo raštą baigia to
kiais sveikinimais:

"Vietoj malonaus svečiavi- 
mosi jūsų tarpe, priimkite 
Sambūriui mūsų Draugijos 
linkėjimus kuo sėkmingiau
sioms premijos įteikimo iš
kilmėms su šauniu baliumi ir 
perduokit mūsų Draugijos 
sveikinimus laureatui".

LAIKRAŠČIO
RAMSČIAI

Laikraščio ramsčiai yra 
tie mūsų skaitytojai, kurie ne 
tik laiku apsimoka savo pre
numeratą, bet ir prideda vie
ną kitą dolerį laikraštį pa
remti. Jie juk ir įgalina laik
raštį tobulinti, įsigyti geres
nes priemones, laikraščio 
turinį padaryti įdomesniu.

Rėmėjo prenumeratą — 12 
dolerių — įmokėjo A. Aneliū- 
nas, J. Astrauskas, P. Par- 
gauskas ir Step. Paulauskas.

NL aukojo: po 4 dol. J. 
Martušinskas, A. Underys; 
po 3, 50 dol. Kaz. Matijošai- 
tis, A. Žukauskas; 3 dol. T. 
Kairevičius; po 2,50 dol. J. 
Budnikienė, M. Juodviršis, 
Aleks. Lapinas, J. Meištas, 
J. Pikelis ir A. Saladžius; 
2 dolerius aukojo (A.Vilėniš-
kis; po 1,50 dol. P. Kaziuko- 
nis, A. Kojelaitis, Idol. A. 
Venskienė; 50 cent. O. Gri
gaitienė.

Visiems rėmėjams ir au
kotojams — nuoširdus ačiū.

PASKOLA
LITE

Tai buvo spalio 26 d., dešimts 
minučių po dviejų, kai, savo 
kabinete sėdėdamas, Montrea
lio lietuvių kredito kooperatyvo 
Litas vedėjas Pranas Rudins- 
kas Išgirdo angliškai su savo
tiškai keista priegaide sakant:

- Mes atėjome paskolos...
Pro atviras duris pažvelgęs į 

kitą kambarį, Pr. Rudins kas 
nustebo, kad Lito tarnautoja 
Aldona Ottienė, tarsi sustingu
si, stovi vidury kambario ir 
nejuda. Praėjęs pro duris, Pr. 
Rudinskas suprato padėtį - 
į bankelio tarnautojus D. Jurkt; 
ir A. Ottienę buvo nukreipti du 
revolveriai.

30-35 metų amžiaus negras 
liko stovėti ir ginklu dengė sa
vo gal 21-23 m. amžiaus blon
diną bendrą, kuris bematant 
pradėjo kraustyti bankelio stal
čius, iš kurių mikliai sau žėrė 
banknotus, čekius, vertybės 
popierius. Pr. Rudinską nusi
vedęs prie seifo, ir pastarąjį 
ištuštino. Vieno stalčiaus rakto 
negalėdamas rasti, sumurmė
jo, kad jį išlaužti neturįs laiko, 
ir visus tris litiečius uždarė į 
paltams pakabinti spintą-rūbi- 
nę, kurios duris užrėmė kėdė
mis.

Uždarytieji greitai išsilais
vino ir iššaukė policiją.

Plėšikai išsinešė 4052,78 
dol. pinigais, 1000 dol. vertės 
valstybinių paskolos lakštų, ne
maža čekių. Taip pat atėmė Pr . 
Rudinsko piniginę su 42 dol. ir 
asmens dokumentais, vairuoto-

Senatorius P. Yuzyk, dr. M. Ramūnienė, Kanados valstybinės 
bibliotekos direktorius G. Sylvestre lietuviškojo skyriaus Ota
vos valstybinėje bibliotekoje atidarymo metu.

jo leidimu ir pan.
Policija reikalą tyrinėja. 

Spėjama, kad tai buvo tų pačių 
plėšikų darbas, kurie pastaruo
ju laiku apiplėšinėja parduotu
ves. Yra liudininkų, kurie pri
simena, kad sekmadienį prieš 
plėšimą netoli Lito įstaigos au
tomobilyje sėdėjo du jauni vy
rai - vienas negras, kitas blon - 
dinas.

Nuostolių Litas neturėjo, nes 
nuo panašių atsitikimų yra vi
siškai apdraustas. Žinoma, 
toks įvykis Litui sudaro daug 
vargo ir rūpesčių; tenka pa
grobtųjų čekių išrašėjams pra - 
nešti, kad sustabdytų jų išmo
kėjimą ir atlikti daug kitų dar
bų. Antra vertus, Lito tarnau - 
tojam tai negalėjo būti malonus 
pergyvenimas, o Pr. Rudins
kas pusiau juokais skundžiasi, 
kad plėšikai jį asmeniškai dis
kriminavę; iš jo dviejų bendra
darbių plėšikai piniginių nė ne
prašė.

JAV LB PIRMININKAS 
VYT. VOLERTAS

Spalio 28 d. Clevelande vy
kusioje JAV LB tarybos sesi
joje, nesant kitų kandidatų, į 
centro valdybos pirmininkus 
buvo vienbalsiai išrinktas 
Vyt. Volertas. Jis sudarys 
centro valdybą.
LIETUVIŲ KOLEGIJĄ 
ROMOJE

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje, 1944 m. į Vokietiją 
atvyko apie 80 lietuvių klie-r 
rikų. Jiems buvo sudarytos 
galimybės tęsti studijas Ei- 
chstatto kunigų seminarijoje;, 
Karui pasibaigus, 20 tų stu
dentų buvo nusiųsti tolimes

A A. 
POVILUI JOCUI

tragiškai žuvus, jo brolius Juozą, Vlada ir Adoma 
giliai užjaučiame bei kartu dalinamės ju skausmo 
pergyvenimu.
Santa Monico S. 0. Daugėlos

Tragiškai žuvus

JUOZUI LAURINAIČIUI,

reiškiame gilia užuojauta^ liūdesio valandoje jo žmonai, 
sūnui, dukterim, vaikaičiam, žentui F. Ramanauskui ir 
kitiems jų artimiesiems Kanadoje ir sesutėms, gyvenan
čioms Lietuvoje. Ir mes kartu liūdime, netekę gero ir 
nuoširdaus tautiečio

K.L. Ambrasai, P.A. Rzevuckai, V. A. Nomeikai, G. 
F ilerienė, 5. BertaSius, P.l. Goriai, M. Nakrusytė, 
J.K. Petruliai, C.l. Ambrasai, A. Ą. Tusai, M. Smeto
nienė, V. Bumbulienė, J. Ledzinskas, S. J. Remeikiai, 
J. Lubinskas, J.M. Skinkiai, J.B. AstaSauskai, S.M. 
Morkūnai, M. Šukys, A. A. Brilvicai, P.M. Petrau skai, 
J. S. Asipavili ai, J. J. Buttinoi, J, J,. Gobrusevižici, 
A.O. Norkeliūnai, L. J. Bohemier, M. Matusevičienė

nių studijų į Romą. 1945 m. 
spalio-lapkričio mėnesiais 
Romon taip pat atvyko iš Vo
kietijos apie 20 jaunų lietuvių 
kunigų. Tai ir buvo branduo-' 
lys lietuvių kolegijai.

Kolegijos rektorium nuo 
pirmos dienos iki šiandien 
yra apašt'. prot. dr. Ladas 
Tulaba. Nuo 1946 m. kolegija 
turi nuosavus namus. Šiemet 
Lietuvių kolegija atšventė si
dabrinį jubiliejų. Ta proga 
buvo kviesti į iškilmes spalio 
3-4 Romoje visi buvusieji ko
legijos auklėtiniai ir gyvento
jai. Susirinko gražus būrelis 
iš viso laisvojo pasaulio.

Dail. Vytas Remeika, kurio 
tapybos paroda lapkričio 7 d. 
atidaroma Toronte.

GRĮŽO
P. POVILAITIS

Po trijų savaičių tarnybinės 
kelionės Vakaru Europoje, 
Montrealin grįžo Hydro Quebec 
atsakingas pareigūnas Pov. 
Povilaitis.

Ir jaunieji dailininkai.
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