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IETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Politinių Įvykių savaitė
TARPTAUTINĖ BŪSENA DAROSI VIS PAINESNĖ IR 

ATRODO, KAD BRĘSTA N AUJAS PASAULINIS
KARAS

Naują pasauljnį karą provokuoja sovietinė diktatūra. — Juo 
^aršiau rėkiama apie taiką, tuo stipriau provokuojamas karas.

{ Chruščiovas Chicagos išsigando. — Jis meilinasi ir drau 
grasina De Gaulle, — Susitinka Indijos ir Pakistano vy 

viausybių galvos. — Sant Jago konferencija pas.baigė susita
rimu. — Kiprui gresia nauji neramumai. —

jfuo garsiau sovietai rėkia 
apie taiką, juo daugiau taikai 
gresia katastrofa. Atrodę, kad 
bręsta naujas Pasaulinis karas.

KARAS BRESTĄ LABAI 
SPARČIAI.

Ir tas „broliavimasis“, kuris 
rusų pradėtas siūlant koegzis 
tenciją, nėra nieko daugiau, 
kaip tiktai pridengimas jau vi 
sai konkretaus pasiruošimo ka 
rui.

Maskvos „Izvestijų“ pusią 
:ai beveik išimtinai mirga ant 

\ .štėmis ir šūkiais: „Tegyvuo 
ja visų žemės tautų taika!” Tuo 
pat metu 
SOVIETAI NEPAPRASTAI

SPAUDŽIA GAMYBĄ, 
kuri reikalinga karo reikalams.

Kai sovietinė diktatūra (o 
kiekviena diktatūra yra visų 
pirma — karas) rėkia apie tai 
ką, duoda taikos premijas (o 
tos premijos ištiktųjų duoda 
mos karo kurstytojams ir ruo 
šėjams karo opinijos, kap, pav. 
K. Varnelis), tai iš kitos pusės 
ta sovetinė „taiki“ diktatūra
LAOSE PRADĖJO NAUJA 

KARĄ PRIEŠ INDOKINIJĄ.
Sovietija ir Varnelio tėvynė 

je -— Graikijoje (todėl graikui 
Varneliui ir duota premija „už 
taiką“) kursto naują karą. Ten 
jau vėl iškyla naujas Kipro su 
kilimas. Maža ir to. Jau yra 
pasikėsinimo pradžia nuversti 
Graikijos vyriausybę, kuri iš 
drįso kalėjiman padėti komu 
nistų viršūnę. Buv. Kipro pog 
rindžio organizacijos vadas 
gen. Grivas išėjo į viešumą ir 
ryšium su komviršūnės nutei 
simu, skelbia naują veikimą 
prieš Kipro nepriklausomybę, 

pats pasisakė sieksiąs Grai 
.rijos diktatūros.

Neramumų židinių, kuriuos 
organizuoja Kominformas, vis 
daugiau gausėja. Kubos dikta 
torius
F. CASTRO ATSISAKĖ PA 
KLUSTI AMERIKOS VALS

TYBIŲ SUSITARIMUI 
likviduoti nesusipratimus Ka 
ribų jūros srityje. Ir čia veikia 
Kominformo ranka. Juk R. Ca 
stro, kuris yra kariuomenės va 
das, yra atviras ir oficialus ko 
munistas, Maskvos agentas.

Be Laoso, kur sugalvotas 
kaltinimas Amerikos ir tuo pa 
grindų pradėta prieš jį ofenzy 
Vyra tiktai viena grandis vi 

uame sukilimų retežyje. O jie 
kasdien kuriami nauji.

Ar gi ne nuostabu, kad besi 
ruošiant kelionei į JAV, 
CHRUŠČIOVAS PAGRASI 
NO Į HUDZONO UPĖS ŽIO 
TIS ATVYKTI SU ATOMI 

NĖMIS BOMBOMIS!
Ar nebūtų prasminga, kad 

po šito Eisenhoweris atisasaky 
tų priimti Chruščiovą? 
Bet amerikonų nelogiškumas 
eina dar toliau: gubernatoriai 
nutarė pakviesti visos sovieti 
jos „ministerius pirmininkus“ 
viešnagės Į JAV. Toks politi 
nis žlibumas tiesiog neįsivaiz 
duojamas, kai sovietai laikosi 
atvirai arogantiškai.

Ir čia mes
VISI TURIME REIKŠTI 

PROTESTUS,

isiunčiant juos į Kapitelį ir 
Valstybės Departamentą Wa 
shingtone.

Šitame žaidime, Maskva rai 
tosi akrobatiškai. Vienu tokios 
akrobatikos triuku yra Chruš 
čiovo manevrai su De Gaulle. 
Chruščiovas pasiuntė De Gaul 
le laišką, kuriame siūlo savo 
paslaugą, įtikinėja nepasiduoti 
NATO daugumai, siekti „sava 
rankiškumo” ir imperiško lai 
kymosi, o tuo tarpu grasina 
sankcijomis, jeigu Prancūzija

SACHAROJE SUSPROG 
DINS SAVO ATOMINĘ 

BOMBĄ.
ir įsijungs į tarpą valstybių, tu 
rinčių savo atominę galią.

Taigi: kur patogu — pyra 
gelį parodo, o kur pyragėlis ne 
veikia, „stipresnes“ priemones 
naudoja. Pagal reikalą... Ir, 
deja, tokios priemonės veikia. 
Bet įdomu, Chruščiovui drąsos 
ir „lankstumo” neužteko Čika 
gai.
CHRUŠČIOVAS J ČIKAGĄ 

NEVAŽIUOSIĄS.
Perdaug esąs mišrus miestas 
ir, be to, labai esą daug dipu 
kų... Bet ar tai nebus „pėdų mė 
tymas“, nes kas savaitę skel 
biamos vis naujos jo lankymo 
si vietos. Čikaga turėtų budė 
ti. . .

Kalbant apie Chruščiovo ke 
lionę į Ameriką, reikia prisi 
minti ir Kanada. Pasirodo, kad
D1EFENBAKER BUVO PA 
KVIETĘS CHRUŠČIOVĄ 

Į KANADĄ, 
bet Chruščiovas su „mažais“ 
nenori turėti reikalų, todėl Die 
fenbakerio pakvietimą atmetė; 
į Kanadą dabar nevažiuosiąs...

Šitoje politinėje maišatyje, 
kurioje kai kas jau nustoja 
orentavimosi sugebėjimų, nepa 
stebimai praeina žinios
APIE NAUJĄ SUKILIMĄ 

TIBETE.
Tiesa, tarptautinė Juristų or 
gonizacija susirūpino ištirti Ti 
beto įvykius, bet tas tyrimas 
greitai nebus užbaigtas, o tuo 
tarpu Kinijos komunistai jau 
vykdo Tibeto žmonių sklaidy 
mą po plačiausius Kinijos plo 
tus, kaip rusai kad sklaido lie 
tuvius po Rusijos plotus.

Kiek viltingesnių žinių 
įeina
IŠ INDIJOS SANTYKIŲ 

PAKISTANU
nes nesutarimams aiškinti susi 
renka abiejų valstybių galvos. 
Pakistano santykiai su Indija 
tebėra nesutvarkyti, nes 
valstybės nesusitaria dėl 
čijamų klausimų, ypač — 
nų klausimu.

KITOS ŽINIOS
— Eisenhoweris, kurį į

ropą lydės sekr. Herter, rugp, 
26 d. bus Bonnoje ir tarsis su 
V. Vokietijos valdžia; 28 d. 
bus jau Škotlandijoje, kur jį pa 
sitiks Anglijos karalienė; 29 d. 
tarsis su Macmillanu; 31 d. su 
Macmillanu kalbės iš Londono 
per radiją ir televiziją; rugsė 
jo 2 d. bus Paryžiuje, kur kai 
bėsis su De Gaulle ir, be to, su 
Italijos ir Ispanijos ministe 
riais. —-

Naujienos iš pasaulio sostinės
Praneša Nepriklausomos Lietuvos bendradarbis.

PASIRUOŠIMAI SUTIKTI CHRUŠČIOVĄ
New Yorke daug projektų, 

kaip turėtų būti sutiktas ir pa 
sveikintas bolševikų vadas Ch 
ruščiovas. Administracijos ir 
spaudos raminantieji balsai var 
gu bus išklausyti. Dauguma 
amerikiečių, kilusių iš Rusijos, 
ir rusų pavergtų Eurojos kraš 
tų pavieniai ir organizuotai, 
rengiasi vienaip ar kitaip pasi 
rodyti ir pareikšti savo protes 
tą. Kai kas nori tikėti, kad su 
kėlus audrą, Chruščiovas visai 
neatvyks, kaip jis nevyko į 
Skandinavijos kraštus. Jei to 
kią audrą kam pasisektų šukei 
ti, tai pavergtieji kraštai pama 
tytų, kad laisvosios tautos ki 
taip įvertina diktatorius, negu 
mandagios administracijos.

BALFO SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio 8 d, Brooklyne, 

105 Grand St., posėdžiavo Bal 
fo direktorių taryba.

Per vienerius apyskaitos me 
tus Balfas pinigais turėjo įplau 
kų 103,000 dol., gėrybėmis 
212,000 dol., šalpos reikalams 
išleista 339,000 dol. Reiškia 
24.000 dol. buvo paimta iŠ anų 
metų likučio.

Į įvairias šalis buvo išsiųsta 
3,563 siuntiniai su maistu, vals 
tais, drabužiais ar kitokiomis 
gėrybėmis. Be pačių lietuvių 
sudedamųjų aukų, Ballas gėry 
bėmis ypač maisto produktais, 
buvo gavęs iš JV Federalinės 
Valdžios. Atsiradus naujoms 
tremtinių ar nuo komunistų pa 
bėgėlių bangoms Azijoj ir Afri 
koj, JV administracija pradėju 
si daugiau dėmesio kreipti į 
tose šalyse pašalpos reikalin 
gus asmenis.

Tuo būdu pačių lietuvių jau 
tĮrumas, savo tautiečiams, iš 
blaškytiems po Europą ir po 
Aziją,’ .padėti', turėtų dabar 
žymiai padidėti.
20 METŲ NACIŲ-BOLŠEVI 

KŲ SĄMOKSLO 
SUKAKTUVĖS

Rugp. 23 ir 28 d. sukanka 
20 m. kai buvo pasirašytos 
slaptos sutartys ir siapai Molo 
tovo - Ribentropo protokolaį. 
Jie buvo pasidalinę Europą ir 
rugsėjo 1 d. pradėjo užiminėti

Kaip turime elgtis atvykstant 
Chruščiovui

Lietuvių tauta Sovietų pa 
vergime ir lietuviai išeiviai lais 
vajame pasaulyje su didžia 
širdgėla sutiko žinią, kad JAV 
Prezidentas pakvietė Chruščio 
va atvykti į JAV ir kad jis pa 
ts sutiko vykti j Sovietų Sąjun 
gą revizito.

Lietuvių tauta šiuos įvykius 
skaudžiai pergyvena todėl, kad 
didžiausias pasaulio tironas ir 
tautų vergėjas laisvojo pašau 
lio didžiųjų jau pripažįstamas, 

, kaip pakankamai garbingas, su 
kuriuo galima bendrauti, pade 
jus j šalį visus pažadus tirono 
nukariautiesiems, įskaitant ir 
liepos 17 paskelbtąją Paverg 
tų Tautų Savaitę.

Lietuvių tauta ir kitos Sovie 
tų pavergtos tautos jau ant 
ras dešimtmetis nežino, kas 
yra taika. Visoms joms ir mu 
ms lietuviams Taika reiškia iš 
silaisvinimą iš Maskvos paver 
gimo. Nesakome, kad tai rei 
kia siekti karu, bet taip pat ne 
galime sutikti, kad mūsų ir ki 
tų tautų ir valstybių pavergi 
mas, prie kurio prisidėjo didės 
niųjų laisvojo pasaulio vyrų pa 
darytos klaidos laike ir po Ant 
rojo Pasaulinio karo, dabar bū 
tų užantspauduotas jų naujai 
kartojamų politinhi klaidų.

Mes norime, kad kiekvieną 
kartą, kada Chruščiivas taria 
žodj „Taika“, jam būtų atsako 
ma Išlaisvinimas. Mes mano 
me, kad pavregtųjų išlaisvini 
mas turi būti primenamas So 
vietų viršūnėms visur: Wash 
ingtone, Londone, Paryžiuje, 
Bonnoje, Romoje, Vatikane ir 
pačioje Maskvoje, ir visuomet, 
pasinaudojus kiekviena proga, 
neišskiriant Chruščiovo atsilan 
kymo JAV ir Prezidento Ei. 
senhowerio atsilankymo Sovie 
tų Sąjungoje.

Jei to nebus padaryta, 1959 
metų rugsėjis visiems pavers

kaimyninius kraštus: Lenkiją, 
Lietuvą, Estiją, Latviją, Šuo 
miją, Besarabiją, Bukoviną. Ta 
dviejų diktatorių pasirašyta 

vadinamoji nepuolimo sutar 
tis, buvo gaisro židinys, iššau 
kęs Antrąjį pasaulinį karą.

PET šiam įvykiui, kurį pa 
saulis pradeda užmiršti, pami 
nėti ir įvertinti, išleido platų 
pareiškimą.
PROTESTAS PRIEŠ SOVIE

TINI FALSIFIKATĄ 
rugp. 27 Varšuvoje įvyks Tarp 
parlamentarinės Unijos atsto 
vų 48 konferencija, šiose kon 
ferencijose jau kelintą kartą 
dalyvauja ir bolševikai, kur jo 
kio parlamentarizmo nėra. 
Okupantai pradėjo į konferen 
cijas siuntinėti ir vadinamą Lie 
tuvos seimo delegaciją. Buvu 
šieji demokratinių Lietuvos sei 
mų atstovai, gyveną laisvąja 
me pasaulyje tuo susirūpino. 
Jų visų, skaičiuojama esant 
apie 35, vardu, New Yorke gy 
veliantieji K. Bielinis, M. Gal 
dikienė ir J. Makauskis pasiun 
tė memorandumą - protestą. 
Jame nurodomas Molotovo-Rin 
bentropo susitarimas, Lietuvos 
okupacija ir okupaciniai padari 
niai. Buv. seimo nariai protes 
tuoja prieš į konferenciją įsilei tiesiems bus Juodasis Rugsė 
dimą Maskvos išperų, kune at 
vyks iš okupuotos Lietuvos. 
Memorandumai pasiųsti tos or 
ganizacijos pirmininkui prof. 
Giuseppe Codaci - Pisandelli, 
gyv. Romoje ir Harold D. Co 
oley JV delegacijos pirminin 
kui.
LVLS NEW YORKE DISKU 

TAVO AKTUALIJAS
Rugp. 16 d. prof V. Kanau 

kos bute įvyko Liet. Valst. liau 
dininkų New Yorko kuopos su 
sirinkimas. Buvo aptartos po 
litinės aktualijos tarptautinia 
me forume ir lietuviškame fron 
te; diskutuotas ateinantis LV 
LS suvažiavimas, rugsėjo 5-6 
d. Clevelande. Pranešimus pa 
darė H. Blazas ir J. Audėnas. 
Po diskusijų buvo perrinkta 
kuopos valdyba, kurią dabar su 
daro dr. V. Kanauka, inž. V. 
Švipas ir ekon. J. Jakš-Tyris.

jis.
Kviečiame visas lietuvių or 

ganizacijas JAV ir visus tautie 
Čius visose vietovėse — Wa

shingtone, New Yorke, Detroi 
te, Chicagoje, Californijoje ir 
kitur, kur Chruščiovas lanky 
sis, dėtis prie protesto susirin 
kimų ir pikietavimų organiza 
vimo kartu su kitų pavergtų 
tautybių organizacijomis, o . 
taip pat talkinant amerikiečių 
organizacijoms, kurios ruošia 
si didžiausią pasaulio tironą tin 
karnai sutikti ir savo nusistaty 
mą Washingtonui pareikšti.

Visose kitose vietovėse, ku 
riose Chruščiovas nesilankys, 
lietuviškos oragnizacijos ir tau 
tiečiai kviečiami imtis inicia 
tyvos kartu su kitų tautybių ir 
am!ėi|tietiškomis. organizacijb ' 
mis šaukti susirinkimus, juose 
gausiai dalyvauti ir priimti re 
zoliucijas:

1. Pasitarimuose su Chruščio 
vu nepraeiti pro Sovietų pa 
vergtų tautų klausimo tylomis;

2. Nedaryti jokių susitarimų 
su Sovietais, paliekant dabar ' 
tinį tautų pavergimo status 
quo. Tai turi lygiai liesti visus 
pavergtus Europos kraštus bū 
tinai įskaitant Baltijos valsty 
bes.

3. Reikalauti kelti r 
pavergtų kraštų išlaisvinimo, ■ 
kaip būtina sąlyga pastoviai ir 
teisingai taikai pasiekti.

Rezoliucijas, susirinkimuose 
pasirašytas, siųsti į Baltuosius 
Rūmus, į State Departmentą, 
valstijų gubernatoriams, o taip 
pat vietos senatoriams ir kong 
resmanams. Pageidautina, kad 
senatoriai ir kongresmanai bū 
tų užversti paskirų asmenų laiŠ 
kais.

Tegu lietuvių išeivių balsas 
ir žygiai, paskirai ir kartu su 
kitų pavergtų tautų ir pačių 
amerikiečių pastangomis, dar 
kartą primins visam pasauliui, 
o taip pat ir pačiam Chruščio 
viii, kad teisinga taika ir laisvė 
yra nedalomi, kad pasaulio sau 
gumas tik tuomet bus užtikrin 
tas, kai galingas didysis nebe 
vergs silpnesnio mažojo.

Vliko Prezidiumas.

MASINU FONDO VAJUS
,,N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
A. Minkevičius,

Čikaga, USA .............$10.00
Prie čekio pridėtas tokio tu 

rinio laiškelis: „Siunčiu 10 dol. 
už vieną Šerą, bet kai mašinas 
jau užpirksite, atsiųsiu dau 
giau, kad būčiau prisidėjęs be 
nt 100 dol. Lietuviškoji spau

d a yra mūsų lietuviškosios gy 
vybės pagrindinė apraiška ir 
todėl mes turime lietuviškąją 
spaudą palaikyti visomis galio 
mis“.
Rudžiauskas Julius,

St. Lin, P. Q. NL Mašinų 
fondui paaukojo .............$5.00

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

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULA1T1S 

ŽAIDYNĖS ČIKAGOJE 
jog čia varžysis tik mėgėjai sp 
ortininkai.

ANTROJI DAINŲ 
ŠVENTĖ

Antrosios Dainų šventės ren 
gimo komitetas jau nutarė, jog 
sekančioji Dainų šventė bus 
1961 m. liepos 1—2 d. d. Čika 
goję. Dalyvaus J. A. Valsty 
bių ir Kanados lietuvių daini 
ninkai.
• Lietuvos konsulas Čikagoje 
dr. P. Daužvardis pasižadėjo 
dalyvauti Valstiečių liaudinin 
kų suvažiavime, rugsėjo 5—6 
d. d. Clevelande, Ohio.
• Nemažas būrys čikagiečių da 
lyvavo Lietuvių Fronto Bičių 
lių studijų ir poilsio savaitėje 
rugpjūčio 9—16 d. d., „Daina 
vos“ stovykloje prie Detroito. 
Koncerto programą išpildė 
sol. A. Stampužienė, F. Stro 
lia ir J. Švedas.
• „Draugo“ tradicinė geguži 
nė šiemet vyks Sanat Fe par 
ke (prie 91 S*t, ir Wolf Road)

RADO, MATAI, DZŪKĄ’..
JAV komunistų „Laisvė“ pa 

skelbusi, kad j JAV yra atvy 
kę 8 sovietų žurnalistai, rašo, 
kad girdi jų tarpe esąs Vii 
niaus „Tiesos“ redaktorius 
draugas Henrikas Zimanas, ku 
ris esąs dzūkas. . . Zimanas, 
kaip žinoma yra ne Henrikas, 
o Hirša ir ne dzūkas, bet žy 
das. Kodėl „Laisvė“ meluoja ir 
falsifikuoja faktus? Kodėl bi 
jomasi žydo vardo? Kodėl 
„Laisvė“ žydus diskriminuoja? 
Kai negrai diskriminuojami, 
tai negerai, o žydus „Laisvei“ 
diskriminuoti tai galima? Juk 
niekas iš negrų nedaro nei jan 
kių, nei lietuvių, bet negrus ir 
vadina'negrais. Ir teisingai da 
ro, nes negro pavadinimas jan 
kiu taip pat yra diskriminaci 
ja, lyg negras būtų koks ne 
žmogus. Kodėl tat „Laisvė“ 
žydą verčia dzūku ir diskrimi 
nuoja?
• Išėjo naujos knygos: V. Ži 
lionio romanas „Atsisakom 
nuo senojo svieto“, V. Bubnio 
apysaka „Beržai svyruokliai“, 
A. Pociaus knvga vaikams ,,Žą

KANADOJE
— Newfoudlando liberalai 

su Smolwood pryšakyje, laimė 
jo rinkimus didžiule persvara 
— 30 prieš 3 konservatorių.

— Gubernatorius Massey pa 
sveko ir iš ligoninės išėjo.

— Naujas Kanados gųberna 
torius gen. Vanier pareigas iš 
Massey perims rugsėjo 15 d. 
bės Jungtinių Tautų susirinki 
me. Jis turės pasikalbėjimą su 
spaudą, kas bus perduota per 
radiją ir televiziją,

— Malajų federacijos seimo 
rinkimus laimėjo jungtinė par 
tija su Abdul Rachman pryša 
kyje, gavusi 73 iš 104 vietų.

— Herter pareiškė, kad JA
V Amerikos valstybių ministe 
rių susitarimus išpildys.

— Herter NATO konferen 
cijai aiškins Eisenhowerio ke 
lionę.

— JAV prezidentas rugp. 21 
d. paskelbė Hawajus 50 JAV 
valstija, o sausio 3 d. Aliaską 
49 valstija.

— Chruščiovas aplankysiąs
7 JAV miestus, kurių tarpe — sies kiaušinis“, E. Spurgaitės 
Washingtoną, New Yorką, St. „Žaliapūkė“, Šeimos Lagerlof 
Francisco, Los Angeles, Pits romanas „Stebuklingosios Nil 
burghą ir kt. Rugs. 28 d. kai so kelionės“.
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III PAN - AMERICAN

Rugpjūčio 27 d. Čikagos Sol 
diers Field stadione atidaro 
mos III Pan - American žaidy 
nės, kurios tęsis iki rugsėjo 7 
d. Šiose žaidynėse yra užsire 
gistravę dalyvauti 2,200 sporti 
ninku iš 25 šalių.

Sportininkus siunčia: Argen 
tina, Brazilija, Bahama, Ber 
mudai, Britų Gvinėja, Kana 
da, Čilė, Kolumbija, Kostari 
ka, Kuba, Domininkonų res 
publika, Ekvadoras, EI Salva 
doras, Gvatemala, Haiti, Meksi 
ka, Olandų Antilai, Nikaragua, 
Panama, Peru, Portorika, JA 
V, Urugvajus, Venecuela ir 
Vakarų Indijos Federacija. Di 
džiausią sportininkų būrį yra 
užregistravusios JAV — 405, 
toliau — Meksika 225, Brazi 
Ii ja 224, Portoriko 176, Kana 
da 175.

Žaidynėse vyrai spoitininkai 
varžysis dvidešimtyje sporto 
šakų, moterys — septyniose. 
Čia bus rungtynės: lengv. at 
letikos, krepšinio, bokso, fut rugsėjo 7 d. Bus paminėtas 
bolo (soccer), tinklinio, plau „Draugo“ 50 metų jubiiėjus. 
kymo, lauko teniso, imtynės, D. Budinąs: „Vėtros Žemai 
beisbolas ir kit. Pažymėtina, čiuose“. Atsiminimai.
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Budėkime i
Dvi žinios apskriejo pasaulį 

vienu ir tuo pačiu metu: Vie 
na apie nesėkmingą Ženevos 
konferencijos galą, kita—apie 
Chruščiovo viešnagę JAV-se 
ir Eisenhowerio revizitą į Ma 
skvą.

Kad /Ženevos konferencija 
baigsis be vaisių, to galima bu 
vo laukti. Juk ir pirmykštės 
1954 m. (Berlyne) ir 1955 m. 
(Ženevoje) konferencijos nie 
ko nedavė.

Bergždžiai pasibagiusi šių 
metų Ženevos konferencija 
dar kartą patvirtino, kad tuš 
čios yra viltys visų tų, kurie 
galvoja, jog su sovietais gali 
ma susikalbėti, jeigu tik derė 
tis reikiamoje augštumoje ir 
vartoti lipšnią kalbą. Ženevos 
konferencijos parodė, kad nie 
ko negelbsti nei „pietavimai“, 
nei „vakarieniavimai“ dviese 
ar keturiese. Sovietai yra kie 
tai nusistatę jų okupacinės zo 
nos, kaip ir kitų pavergtų kraš 
tų, iš savo nagų neišleisti ir aiš 
kiai pasiryžę užmesti kilpą Va 
karų Berlynui užsmaugti. Že 
nevos konferencija nebent tiek 
gera, kad įrodė, jog Maskvai 
vakariečius suskaldyti nepavy 
ko. Berlyno reikalu Maskvos 
norėtų nuolaidų nepadaryta.

Natūralus atsakymas į aro 
gantišką sovietų laikyseną, at 
rodo, turėji būti — uždoku 
naentuoti sovietų agresingumą 
ir organizuoti laisvąjį pasaulį 
galimiems sovietų atentatams 
atetyje atreimti.

Šį kartą JAV-bės pasirinko 
kitą kelią — bičiulystę. Ne be 
pagrindo toks JAV-ių politikos 
pakrypimas kelia vsiems lais 
vajam e posaulyje nemaža abejo 
nių ir klausimą: Kur tai visa 
veda?

Ženevos konferencijos metu 
Baltieji Rūmai pakartotinai 
teigė, kad viršūnių konferenci 
jos nebus, jei Ženevoje nebus 
pasiekta bent šiokio tokio susi 
tarimo. Dabar, to susitarimo 
nepasiekus, įvyksta daugiau ne 
gu viršūnių konferencija. Niki 
ta susitinka su Ike keturiomis 
akimis.

Žinant, kaip tokio susitiki 
mo Chruščiovas siekė ir kad jis 
jį gauna be jokio kompensato, 
prašosi išvada, kad Vakarų 
diplomatija bus šiuo atveju ne 
išsilaikiusi savo linijose ligi ga 
lo. JAV-ės pirmosios keičia 
gaires ir pasirenka naują, atro 
do, gana slidų kelią.

Chruščiovas, tautų budelis, 
bus Amerikos prezidento sve 
čias. Tas pats Chruščiovas, ku 
ris nesidrovėjo savo paskuti 
nės viešnagės metu Silezijos 
angliakasiams mitinge pareikš 
ti, kad jis pateisina Ribbentro 
po-Molotovo 1939 metų paktą, 
kada Nuerenbergo byloje visi 
vokiečiai, kurie buvo pridėję 
prie to pakto savo ranką, tarp 
tautinio teismo buvo pasmerk 
ti paskirti (rusai to laikinai iš 
vengė, nes jie patys savo są 
mokslininkus teisė. Red.).

Ir dar priešingumas: Eisen 
howeris skelbia „Pavergtųjų 
tautų savaitę“ — ir kviečia 
Chruščiovą...

Ne veltui pasigirdo balsų,

ir veikime!
kaip pvz. buv. prancūzų minis ' 
terio p-ko G. Bidault, būkštau ! 
jančių, kad šis JAV politikos ' 
pakrypimas nevirstų laisvojo < 
pasaulio kapituliacija.

i
Mūsų akimis žiūrint, ši nau , 

ja bičiulystė tikrai pilna pavo 
jų. Pažįstant sovietus, galima į 
numatyti, kad ši nauja taktika 
laisvajam pasauliui negali iš 
eiti į gerą. Kaip mes visi be 
trokštume taikos ir geresnio vi 
sų tautų sugyvenimo, sovietai 
niekuomet teisingos taikos ne 
siekė ir nesiekia. Tol, kol so 
vietai atvirai už Vakarų sunai 
kinimą pasisako, tol negali bū 
ti bendros kalbos apie gerą su 
gyvenimą.

Chruščiovas siekia ir sieks 
tik klaidinti ir skaldyti laisvą 
jį pasaulį. Greičiausia visa, 
kas ryšium su svečiavimusi vy 
ks, tik neigiamai veiks į laisvo 
jo pasaulio atsparumą ir ves 
prie moralinio nusiginklavimo. 
O iš kitos pusės — nėra ne vie 
no Chruščiovo pareiškimo, ku 
ris duotų pagrindo manyti, 
kad Maskva ima savo agresin 
gų tikslų atsisakyti.

Politinėje Chruščiovo vieš 
nagės pusėje mums lietuviams 
ir kitiems pabaltiečiams ypa 
tingi povojai slypi.

Sovietai visomis jėgomis šie 
kia, jog Pabaltijo valstybių 
įjungimas į Sovietų Sąjungą 
būtų pripažintas ir de jure ir 
de facto. Būtų labai gražu, jei 
Vašingtonas rastų progos iš 
ryškinti savo ligšiolinį mums 
palankų nusistatymą ir pada 
rytų pareiškimą (kaip kad sa 
vo laiku Dr. Adenaueris už 
mezgant santykius su Maskva 
yra padaręs), kad sovietų dik 
tatoriaus priėmimas nereiškia 
Baltijos valstybių užgrobimo 
pripjažinimo.

Kad Chruščiovo pakvieti 
mas JAV-ių politiką gresia iš 
vesti iš lygsvaros, rodo ir JAV 
gubernatorių sueigos rezoliu 
cija kviesti 15-kos sovietų res 
publikų ministerių pirminin 
kus atsilankyti JAV-se. Tarp 
tų 15-os būtų ir sovietų pasta 
tyti ministerial okupuotoje Lie 
tuvoje bei kitose Pabaltijo 
valstybėse. Tas pakvietimas 
taip pat galėtų sudaryti įspū 
dį, lyg de facto pripažjstamas 
Pabaltijo valstybių įjungimas 
ir lyg JAV keistų savo politi 
ką mūsų atžvilgiu.

Visa mūsų visuomenė ir visi 
mūsų veiksniai turėtų budriai 
sekti įvykių raidą ir laiku im 
tis reikalingų žygių, kad sovie 
tų kėslai nepasiektų tikslo.

Ligi šiol visas pasaulis gal 
vojo, kad JAV lieka visos žmo 
nijos laisvei ištikimos ir nuo 
bendrų žmoniškumo principų 
gynimo nenukryps. Tikėkime, 
kad taip bus ir toliau. Tikėki 
me, budėkime ir veikime visur, 
kur tik pasirodo pavojus įam 

i žinti ar išplėsti sovietinę pries 
; paudą.

Mūsų uždavinys buvo ir lie 
i ka — kovoti ir veikti, kad lie 
i tuvių tauta būtų pilna šeimi 

ninkė savoje valstybėje ir kuo 
greičiau gautų galimumą savo 

, likimą paimti į savo rankas. E.

ŠEŠTOJI KANADOS LIET
Jau ne kartą šio laikraščio 

puslapiuose buvo apibūdinti 
Lietuvių Dienų tikslai, kurių 
svarbiausi yra: susiartinimas- 
-suėjimas nors kartą metuose 
lietuvių, išblaškytų plačiuose 
Kanados plotuose, o taip pat 
pademonstravimas mūsų 
tinių aspiracijų Lietuvos 
vilgiu ir kartu parodymas, 
lietuvis, nors išblokštas 
gražiosios Baltijos jūios 
krantės per tūkstančius mylių, 
tačiau gimtojo krašto neuž 
miršta ir dėl jo laisvės kovos 
visomis įmanomomis priemonė 
mis.

Šiemet, šeštoji Kanados Lie 
tuvių Diena sutampa su ta liūd 
na sukaktimi, kada 1939 m. bu 
vo pasirašytas Stalino - Molo 
tovo ir Hitlerio - Ribbentropo 
paktas, uždėjęs Lietuvos ir kt. 
tautų pavergimo antspaudą, už 
dėjęs DP raides milionui šio pa 
šaulio žmonių. Liūdna tai su 
kaktis, tačiau LD sekmadienio 
akte, susirinksime į salę ne aša 
rų liejimui, bet sustojimui į 
dar tvirtesnes gretas kovai už 
mūsų Tėvynę, kartu reikalai! 
jant laisvąjį pasaulį, atmerkti 
akis daromoms klaidoms, šio 
XX-ojo amž. moderniškojo 
Džingischano atžvilgiu ir gud 
rių Sov. Sąjungos kaip šachma 
tų lentoje, daromų politinių 
ėjimų. Prie tokių priklauso 
Chruščiovo vizitas tuoj po Lie 
tuvių Dienos JAV ir gal Kana 
doje, ir revizitas tos valstybės 
prezidento, kuris nekartą yra 
pareiškęs gražius žodžius pa 
vergtų tautų atžvilgiu, paskel 
bęs net Pavergtųjų Tautų sa 
vaitę.

Ir Kanados ir JAV lietuviai 
su didžiausiu nusistebėjimu šią 
žinią priėmė. Ypač JAV tautie 
čiai, apjungti AL T-je ir ture 
darni nemažai įtakos to krašto 
politiniame gyvenime, ne kar 
tą kebenę valstybės departa 
mento duris mūsų Tėvynės rei 
kalais. Jau prieš vicepr. R. Nix 
ono kelionę į Maskvą, ALT-os 
Vykdomasis K-tas lankėsi už 
sienių reikalų minitserijoje ir 
buvo priimtas augšto departa 
mento pareigūno Foy D. Koh 
lerio, kuris vėliau kartu su R. 
Nixonu vyko į Sov. Sąjungą, 
kaip politinių klausimų patarė 
jas ir taip pat, tas pačias parei 
gas eis besilankant Chruščio 
vui JAV. Taigi, reikia pasaky 
ti, kad dėka ALT mūsų Tėvy 
nės ir tautos reikalai, šių vizi 
tų metu, gali būti iškelti vie

tau 
atž 
kad 
nuo 

pa

UVIŲ DIENA HAMILTONE 
nos ar kitos pusės. Ir jie iškils 
automatiškai, nes kaip rašė 
„The Hamilton Spectator“, į 
Chruščiovui numatomą rengti 
banketą bus pakviesti Latvi 
jos, Lietuvos ir Estijos konsu 
lai, nes JAV tų kraštų okupa 
cijos nepripažįsta.

Taigi, malonu bus šeštosios 
Lietuvių Dienos svečių tarpe 
turėti pagrindinį kalbėtoją 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Leonardą šimutį, pirmi 
ninkaujantj Vykdomajam Ko 
rnitetui jau devyniolika metų. 
Ir ne tik kaip politiką, bet taip 
pat, kaip žurnalistą 40 m. su 
viršum stažu, redaguojantį 32 
metus „Draugo“ dienraštį, pa 
žįstamą Kanados lietuviams iš 
pirmosios Lietuvių Dienos Ha 
miltone 1953 m. savo ugninga 
kalba, palydėtą daugelį kartų 
ilgai plojimais. Jo atsilanky 
mas po šešių metų pertraukos 
Kanados lietuvių didžiausioje 
šventėje, po daugelio vizitų 
JAV užsienio ministerijoje, 
yra labai reikšmingas ir dide 
lis įnašas į Kanados lietuvių po 
litinį gyvenimą.

Kaip ir JAV, taip ir Kanado 
je yra politikų (nekalbant apie 
eilinius gyventojus) tikinčių 
Sov. Sąjungos sugyvenimo-ko 
egzistencijos politika, užmirš 
darni tautų žudymus ir trėmi 
mus, užmiršdami atėmimą jo 
ms nepriklausomo gyvenimo.

Be abejo, ALRKF pirm. inž. 
A. Rudis, savo žodyje anglų 
kalba Lietuvių Dienos akte- 
-koncerte, daug tiesos pasakys 
jų visų atžvilgiu. Ir laukiame 
jo taip pat su nekantrumu, 
nes inž. A. Rudis pas Kanados 
lietuvius atvyks pirmą kartą. 
Pažįstamas kanadiečiams iš J 
AV lietuviškos spaudos, kaip 
didelis lietuvių veikėjas, įvai 
rių labdaringų organizacijų rė 
mėjas, ne kartą Čikagos anglis 
kų dienraščių puslapiuose ra 
šęs Lietuvos reikalu, ameriko 
niškose stambiose prekybos ir 
pramonės organizacijose, ne 
kartą skaitęs paskaitas apie 
Lietuvą ir pavergėją. Nežiū 
rint, kad gimęs ir augęs ir mo 
kslus ėjęs JAV, tačiau didelis 
lietuviu patriotas, kandidata 
vęs į JAV kongresą, nepakei 
tęs savo lietuviškos pavardės, 
kuri visiškai jam netrukdo ves 
ti didelį, nuosavą, fabriką.

Sveikiname abu Kanados 
Lietuvių Dienos kalbėtojus, 
svetinogje Kanados žemėje.

K. Baronas.

The Canada
Fair Employment
Practices Act’as 
draudžia 

diskriminavimą darbe
ŠIO ĮSTATYMO TIKSLAS apsaugoti darbininkus 
nuo diskriminacijos darbe ir darbo unijose dėl RA

SĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar 
TAUTINĖS KILMĖS.

ŠIS ĮSTATYMAS LIEČIA darbdavius darbuose 
bei versluose, kurie yra federanneje jurisdikcijoje, 
o taip pat darbininkų unijose, atstovaujančiose ten 
dirbančius. Čia įskaitoma: vandens transportas, 
navigacija, geležinkeliai, kanalai, telegrafas, aero
dromai, oro linijos, federalinės korporacijos, ban
kai, radijas ir televizija bei darbai surišti su visos 
Kanados gerove ar neįeiną provincinių valdžių 

jurisdikcijon.

ŠIS ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepri
imti darbininko ar diskriminuoti jį todėl, kad jis 
kitokios RASĖS, RELIGIJOS, ^SPALVOS AR 
TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui draudžiama 
naudotis tokia darbo agentūra, kuri praktikuoja 
diskriminaciją ar dėti į laikraščius diskriminuojan
čius skelbimus, arba jieškančiam darbo žodžiu ar 

raštu pateikti diskriminuojančius klausimus.

ŠIS ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA ūm
ioms, priimant naujus narius, diskriminuoti dėl 

RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar 
TAUTINĖS KILMĖS.

KIEKVIENAS ASMUO ĮTEIKIĄS SKUNDĄ 
pagal šį įstatymą ar teikdamas parodymus ryšy su 
šio įstatymo vykdymu, yra apsaugojamas nuo gali 

mo jam keršijimo.

SKUNDAI ryšy su šiuo įstatymu turi būti įteikia
mi raštu:

Director of Industrial Relations, 
Department of Labour, Ottawa.

Departamentas nedelsiant praves kvotą tikslu 
išaiškinti skundą.

Michael Starr
Minister

A. H. Brown 
Deputy Minister

Anapus geležinės uždangos

Pasakoja ypatingas
NKVD valdininkas

DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO 
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

6.
įvažiavimų ir išvažiavimų į vilnių

KONTROLĖ
Man su grupe žmonių buvo 

įsakyta „kontroliuoti“ šį pla 
ningą miesto apiplėšimą. Mu 
ms buvo duota mašina tiems 
„kontrolės“ reikalams. Papras 
tai sakant, aš turėjau kontro 
liuoti įvažiavimą ir išvažiavimą 
iš miesto, j sovietinę pusę.

Iš kiekvienos atvažiuojan 
čios mašinos buvo reikalauja 
mas leidimas peržengti sieną, 
o taip pat gi leidibai ir žmonė 
ms. Kitais atvejais, vykstantie 
ji mašinomis turėjo Bielotusi 
jos SSR NKVD komandiruo 
tęs vykti į Vilniaus miestą, nu 
rodant vykimo tikslą.

Iš miesto pakrautos maši 
nos galėjo išvykti su miesto ko 
mendanto leidimu, o civiliai, 
vietos gyventojai, parodę pasą 
arba tarnybinį sovietų įstaigų 
pažymėjimą.

DIRBTI TEKO DVI PARAS 
DIENĄ IR NAKTĮ.

Man teko sulaikyti ar suimti 
20 asmenų, neteisėtai pasisavi 
nusių įvairius daiktus. Suimtų 
jų tarpe buvo tokių, kurie bu 
vo atvykę iš Minsko, Vitebsko 
specialiai daryti „užpirkimų,,, 
arba sau, arba savo organizaci 
joms. Pavyzdžiui, vienas Rau

• Lietuvos Mokslų akademi 
jos lietuvių kalbos ir literatu 
ros institutas paruošė ketvirtą 
jį „Literatūros ir kalbos“ to 
mą. Tomas skirtas Salomėjos 
Nėries kūrybai. Be to, šiais nie 
tais išeina prof. B. Pranskaus 
knyga apie XIX a. pabaigos ra 
šytojų kūrybą, J. Lankučio 
„Socialistinis realizmas lietu 
vių literatūroje“. K. Karoso 
„Literatų draugystė“.

donosios armijos kapitonas, au 
to būrio vadas, vairavo lengvą 
M-l mašiną, prikimštą rašomų 
jų mašinėlių su lenkiškais ras 
menimis, kailinių paltu, mote 
rįškų tuflių, radio imtuvų ir ki 
tų daiktų.

Sulaikyti toki draugą nebu 
vo paprasta. Jis, pamatęs ma 
ne paprasto kario uniformoje, 
pirmiausia sultingai nusikeikė 
ir jau norėjo važiuoti toliau. 
Tiktai po to, kada trys

MANO BENDRODARBIAI 
PARUOŠĖ GINKLUS ŠAUTI 
ir aš parodžiau tarnybinį NK 
VD pažymėjimą, kapitonas pa 
sidavė ir leido save nuginkluo 
ti. Mano gi pažymėjimas ture 
jo Ypatingojo Skyriaus ants 
paudą ir jame buvo parašyta:

„Šis pažymėjimas išduotas 
jaunesniam valstybės saugumo 
leitenantui G. tame, kad jam 
yra pavesta Vilniaus miesto ri 
bų kontrolė. Visoms organika 
cijoms ir įstaigoms, esančioms 
Vilniaus mieste, yra paveda 
ma draugui G. teikti visokerio 
pą pagalbą.

Pasirašė: Karo komendan 
tas — pulkininkas X.

Ypatingojo Skyriaus fronto

• Lietuvoje yra ir šie literatu 
riniai muzėjai: Literatūros mu

viršininkas X“.
Kapitoną aš pasiunčiau į 

Ypatingąjį skyrių ir tolimesnio 
jo likimo nežinau. Girdėjau, 
kad jis ten buvo sulaikytas.

Po dviejų dienų mane pakei 
tė pasieniečių komanda, o aš 
gavau įsakymą sugrįžti į darbi 
ninku gvardiją.
(Seks: kaip reagavo Vilniaus 
žmonės į sovietinę okupaciją).

zėjus Kaune, P. Cvirkos memo 
rialinis muzėjus Kaune, A. S. 
Puškino vardo muzėjus Vilnių 
je, Literatūros muzėjus prie 
Lietuvos Mokslų akademijoj® 
Lietuvių kalbos ir literatūroj 
instituto Vilniuje, J. Janonio 
memorialinis muzėjus Šiauliuo 
se ir A. Mickevičiaus memoria 
linis muzėjus Vilniuje.
• Ariogaloje lankėsi Lietuvos 
Valstybinio akademinio operos 
ir baleto teatro kolektyvas. At 
Virarne ore įrengtoje pakylo 
je jis parodė miestelio ir apy 
linkių kolūkių gyventojams V. 
Klovos operą „Pilėnai“. Op,e 
roję pagrindinius vaidmenis 
atliko stipriausios teatro pajė 
gos: solistai I. Ylienė, V. Ada 
mkevičius, J. Urvelis, A. Lie 
tuvninkas, R. Marijošius ir kt. 
Pilno sąstato chorui ir orkesL 
rui dirigavo teatro vyr. d« 
gentas R. Geniušas.
• 290 studentų šiemet baigė 
Kauno Medicinos institutą.

„N. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.
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KAS DARYTINA MŪSŲ SANTYKIUOSE SU LENKAIS IR GUDAIS
Perskaičiau su dideliu dėme 

siu redaktoriaus J. Kardelio 
straipsnį ,,Kas mums žinotina 
santykiuose su lenkais ir Len 
kijos politika“ (N. Liet. Nr. 
25 š. m. birželio 17 d.). Auto 
rius labai gerai pažįsta tai, apie 
ką rašo, ir su jo samprotavi 
mais reikia sutikti. Kad lenkų 
išeivija savo spaudoje skelbia 
imperialistines užmačias, mū 
sų spaudoje buvo aliarmuota 
jau ne kartą. Taip pat nekar 
tą buvo nusiskųsta, ir gudų 
emigrantų1) svaičiojimais apie 
Didžiąją Gudiją, kurion jie 
įjungia beveik visą etnografinę 
Lietuvą, tik žemaičius pripa 
žindami lietuviais. Apie lenkų 
ir gudų apetitus svetimoms že 
mėms ir tų apetitų pagrindines 
priežastis teks kur kitur ir žy 
"->iai plačiau pasisakyti. Čia no

'Jau pažymėti pagrindinę to 
musų kaimynų imperializmo 
priežastį ir pasiūlyti kai kii 
riuos žygius užbėgti tam im 
perializmui už akių.

Tenka sutikti su p. Kardelio 
nuomone, kad mūsų teisme pa 
dėtis santykiuose su lenkais nė 
ra bloga. Tą padėtį p. Kardelis 
pailiustravo visa eile konferen 
cijose priimtų Lenkijos sienas 
nustatančių nutarimų, fiksuo 
tų dokumentais Maskvoje, Jai 
toje, Potsdame ir Varšuvoje. 
Tačiau turėti savo pusėje doku 
mentuotą teisę ir mokėti rei 
kiamai panaudoti tą teisę yra 
du gana skirtingi dalykai. Ma 

j išmanymu, jau

IŠ ANKSTO REIKIA GE 
RAI PASIRENGTI TEI 
SINIAM LIETUVIŠKO 
SIOS POLITINĖS TE 

ZĖS GYNIMUI
ir parengti gerą psichologinę 
dirvą evantualiam lietuvių 
kontrasmūgiui politinėje kovo 
je dėl Lietuvos sienų.

Norėčiau pasisakyti pirma 
dėl antrojo reikalo. Didžiausia 
visų politinių nesusipratimų su

’) Gudai emigrantai rašo tai, 
ką rašo ir sovietijos gudai. Bet 
šie ne tiek rašo, kiek daro, nes 
„broliškoji” Gudija prisijungė 
visą rytinę Lietuvą. NL red. 

lenkais priežastis yra psicholo 
ginio pobūdžio. Lenkai niekad 
(net ir dabar) nebuvo ir nėra 
nusikratę mintimi, kad jie yra 
vyresnieji lietuvių broliai, su 
teikę pastariesiems krikščiony 
bę ir kartu su ja kultūrą (ne 
vakarietišką jos pobūdį, bet 
pačią kultūrą, kurios „dzika 
Litvva“ savo pagoniškoje pra 
eityje nė neturėjusi). Užten 
ka mums tik prisiminti popu 
liarią XIX šmtm. ir XX šmtm. 
pradžios lenkų spaudą ir net 
didelę dalį jų istorijos mokslo 
veikalų, kur Lietuva ir lietu 
viai buvo traktuojami kaip Len 
kijos vidaus objektai, tačiau ir 
labai paviršutiniškai, be reikia 
mo noro gilintis į kaimyninės 
tautos būdą, jos savitas kultu 
ros žymes, be tikro broliško dė 
mesio, nors ir labai garsiai de 
klaruojant broliškumą.

TIKSLIAI LENKŲ UŽ 
MAČIAS LIETUVIŲ 
ATŽVILGIU APIBŪDI 
NO NE KAS KITAS, 
KAIP TIKRAS LENKAS 
JUOZAPAS IGNOTAS

KRAŠEVSKIS,
didis Lietuvos praeities mylė 
tojas ir jos tyrėjas, savo po: 
moję „Witoldowe boję“ (Vy 
tauto kovos, 1844), įdėdamas 
mirštančio Vytauto lūposna žo 
džius ,,Polska pijavvką, co z 
niej krew wysysa i wyssie do 
reszty“ (Lenkija dėlė, kuri 
čiulpia jos (Lietuvos) kraują 
ir iščiulps visą), Ar Vytautas 
mirdamas tikrai tarė tokius 
žiaurius žodžius, ir pats poetas 
nebuvo tikras ir jam tai, paga 
liau, nerūpėjo. Jis, didysis lie 
tuvių draugas, matė nelinks 
mą lietuvių tautos tikrovę ir 
savo istorinėje poemoje savaip 
ir taikliai tą tikrovę aktualiza 
vo. Iš tokių kaip Ad. Mickevi 
čus, Kiraševsks, Kondratavi 
čius-Syrokomlė ir kt. lenkų ir 
lenkiškai rašiusių lietuvių mo 
kėši ir brendo tėvynės meilėje 
pati pirmoji lietuvių tautinio 
atgimimo inteligentijos karta. 
Tačiau lenkų šviesuomenės vi 
suma buvo priešinga lietuvių 
tautiniam atgimimui ir toks 
jos nusistatymas truko iki pat

RAŠO VACLOVAS ČIŽIŪNAS

naujausių laikų, iki Lietuvos 
lasivės kovų ir nepriklausomo 
gyvenimo laimėjimų.

OBJEKTYVAUS LEN 
KŲ BALSO REIKĖJO 
SU ŽIBURIU JIEŠKOTI.

Tokių balsų kiek pagausėjo tik 
lenkų tautos nelaimių dieno 
mis, pradedant 1940-ais me 
tais. Lenkų ir lietuvių santy 
kių klausimu jau ir mūsų išei 
vijos spaudoje nemažai parašy 
ta. Deja, rašėme patys sau. Iš 
imtį sudarė J. Girniaus straips 
nis lenkų „Kultūra“ žurnale 
apie lietuviškai - lenkišką dia 
logą, į kurį būta ir lenkų atsa 
kymų. Čia nemanau gilintis į 
tos kultūringai pr-idėtos disku 
sijos eigą. Man rūpi lenkų išei 
vijos masių informavimas ir nu 
teikimas.

Gali kaikam kilti kausimas, 
kam toks informavimas ar nu 
teikimas reikalinias. Juk net 
ir p. Kardelis, įžvalgus laikraš 
tininkas, savo straipsnyje ši 
taip išsitarė: “...kiekvienu len 
kų imperializmo atveju mes 
jiems tai (t. y., mūsų neginei 
jamas teises. V. Č.) pasakyki 
me”. Deja, kai tas imperializ 
mas bus ne žodžiai bet veiks 
mais vykdomas, bus vėlu savo 
teises skelbti. Žodžiais reiškia 
mas sąmonės turinys, o lenkų 
tautos sąmonėje šimtmečiais 
formuotas turinys kaip tik ir 
reiškiamas jų spaudoje, tauti 
nėse manifestacijose ir kitomis 
progomis. Jei tame lenkų są 
monės turinyje, jų nusistaty 
muose lietuvių ir Lietuvos atž 
vilgiu, esama esminių klaidų, 
jos turi būti parodytos jiems iš 
anksto, nelaukiant kokių lem 
įingų įvykių, pasakytos vie 
šai ir atvirai. Patys sau jau ga 
na prikalbėjome neginčijamų 
tiesų apie mūsų teises būti šei 
mininkais savo tėvų ir prote 
vių žemėje. Mano išmanymu, 
jau dabar,

NEATIDĖLIOJANT REI 
KIA TARTI IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ ŽODĮ LEN 
KŲ IŠEIVIJOS VADO

VAUJANTIEMS 
VEIKSNIAMS.

Tarti taip, kad ir plačiosios len 
kų spaudos skaitytojų masės 
gautų išgirsti tą žodį.

Kas iš mūsų pusės turi tarti 
tą žodį ir kur? Atsimenu 1950- 
ais metais beveik 10 mėnesių 
sektą lenkų išeivių savaitraštį 
„Ameryka - Echo“, išeinantį 
Detroite. Šio savaitraščio skii 
tyse netrūko ir balsų apie Lie 
tuvą ir lietuvius. Buvo jų pa 
lankių, ypač prisimenančių lie 
tuvių korektingumą ir svetin 
gumą priimant bėgančių iš Vii 
niaus ir viso rytų Lietuvos len 
kų karių ir policijos būrius, pra 
Šančių Lietuvos valdžios glo 
bos ir pastogės. Būta tačiau ir 
aiškiai blogos valios, melu ir 
šmeižtais atsidėkojant už lietu 
vių parodytą užuojautą ir glo 
bą nelaimėje.

Tačiau įdomiausias man bu 
vo savaitraščio redakcijos pa 
lankomas atvirai ir net aštriai 
diskusijai, vykusiai jos skilty 
se tarp lenkų ir ukrainiečių. 
Diskusija vyko ilgai, per eilę 
savaitraščio numerių. DaiyvS 
vo joje po kelis autorius iš 
abiejų ginčo pusių. Diskusijos 
tema buvo lenkų ir ukrainie 
čių santykiai istorijos bėgyje, 
labjausiai telkiant dėmesį nau 
jausiu laikų santykiams, kai 
po pirmojo pasaulinio karo Uk 
raina mėgino kurti savo nepri 
klausomą valstybę ne vien iš 
žemių, buvusių carinės Rusi 
jos ribose, bet ir iš rytinės Ga 
licijos sričių su Lvovu, dėl ku 
rio vyko tuo metu kruvinos ko 
voš tarp lenkų ir ukrainiečių. 
Jautriausias diskusijos punk 
tas buvo ukrainiečių kultūrinė 
ir ekonominė rezistencija atsi 
stačiusios Lenkijos ribose, 
taip pat ir visuotinis abiejų 
tautų atsiskaitymas Lenkijai 
sugniužus po nacinės Vokieti 
jos smūgiais ir patekus abiejų 
tautų ginčijamoms sritims vo 
kiečių okupacijai. Suprantama, 
kad platus ir aštrus ginčas len 
kų laikraščio skiltyse nesusi 
laukė kokios sprendžiamos iš 

vados, tačiau abi ginčo pusės 
pasisakė savo pažiūras į ginči 
jamus klausimus, ir

LENKAI SKAITYTOJAI 
AIŠKIAI SUŽINOJO UK 
RAINIEČIŲ PAŽIŪRAS 

IR NUSISTATYMUS 
ATEIČIAI.

Suprantama, kad mūsų teisi 
nių fazių paskelbimui betku 
ris, kad ir plačiausiai skaito 
mas, lenkų laikraštis būtų ga 
na siaura tribūna. Tačiau ii to 
kiam atvejui reikia rūpestin 
gai pasirengti. Reikia surasti 
žmonių mūsų pačių tarpe, ge 
rai valdančių plunksną lenkų 
kalba, taip pat labai gerai pažįs 
tančių lenkų tautos istorją, jų 
literatūrą ir visą vėliausių mū 
sų santykių su lenkais komp 
leksą. Gerai žinome, kad tokių 
gabių nedaug teturime ir kad 
įtraukti juos į publicistinį gin 
čą su išeivijos lenkais būtų ne 
lengva. Šia proga prisimenu 
Dr. Jurgio Plieninio (a. a. mi 
nisterio Dr. J. Šaulio) kišeni 
nio formato knygelę, išleistą 
Lietuvoje lenkų kalba ir skirtą 
jiems, kad pažintų lietuvių po 
litinę ir kultūrinę mintį, pa 
čias pagrindines mūsų tezes is 
torinės bylos su lenkais temo 
mis. Knygelė parašyta nepap 
rastai gyva, taikliai, taisyklių 
ga, kartu ir populiaria, taiko 
ma kiekvienam vidutinio išpru 
sinimo lenkui, kalba. Deja, kny 
gėlė išėjo j viešumą vėlai, pa 
čiose Lenkijos ir vėliau mūsų 
tėvynės belaimiu Išvakarėse, 
tad ir jos panaudojimas mūsų 
santykių su lenkais išsiaiški 
nimo reikalui buvo sutrukdy 
tas. Prisipažįstu, kad ir jos 
antraštė mano atmintyje išdi 
lo, tad čia jos paminėti nega 
liu (teks prašyti mūsų bibliog 
rafų pagalbos). Vargiai galima 
tikėtis gauti tą knygelę išeivi 
joje. Jei kas laimingu atveju 
ją turėtu ar kur užtiktų, labai 
gerą paslaugą mūsų reikalui 
padarytų, paskolindamas ją 
„N. L.” Redakcijai ar bent pra 
nešdamas, kur ją galima gauti, 
ar paskaityti.

Tenka vėl pakartoti klausi 
mą:

KAS IMSIS TOKIOS PO 
LEMIKOS SU LENKŲ 

IŠEIVIJOS ATSTOVAIS?
Jei mūsų veiksniams tas uždą 
vinys būtų kuriuo atžvilgiu ne 
patogus, tektų jo imtis priva 
tiems asmenims, geriau — or 
ganizuotiems kolektyvams. To 
kiu kolektyvu laikau mūsų vii 
niečių Sąjungą. Jos narių tar 
pe turėtume rasti gerai mokan 
čių lenkų kalbą ir gerai pažįs 
tančių diskutuotinus klausi 
mus žmonių. Šiuo rašiniu mė 
ginu atkreipti mūsų viešosios 
nuomonės formuotojų ir reiš 
kėjų dėmesį į seną, bet vis dar 
aktualią, mūsų santykių su len 
kais problemą. Ją reikia 
diskutuoti, taip pat reikia ge 
rai prisirengti ir patogiu mo 
mentu išeiti į lenkiškąją viešu 
mą su aiškiu ir katego 
riška i formuluotu lie 
tuviškuoju žodžiu praeities, da 
barties ir ateities santykių klau 
simu.

Gudų pretenzijos į Lietuvos 
teritoriją, kaip ir į Lietuvos is 
torinį palikimą ir iš jo kylan 
čias teises, yra aiškiai nepagrįs 
tos ir neteisingos. Bet kyla 
klausimas: kam pasaulyje jos 
aiškiai neteisingos? Ogi gal tik 
mums patiems ir labai mažam 
būreliui aktyviai besidominčių 
rytinės Europos tautų santy 
kiais politikų bei mokslininkų.

GUDAI ŠIUO METU PER 
GYVENA BŪDINGĄ TAU 
TINIO ATGIMIMO LAI 
KOTARPĮ, KAI ATGIMI 
MO ENTUZIAZMAS IŠEI 
NA Iš IŠMINTIES DIK 

TUOJAMŲ RIBŲ.
Kadaise ir mūsų aušrininkų da 
lis buvo tokia „imperialistinė“ 
savo patriotiniuose raštuose ir 
poezijoje. Mes tad galime f 
prasti ir atjausti gudų tautinio 
kilimo įkarštį, tačiau mūsų lai 
kai reikalauja blaivaus realiz 
mo ir jo stoka (o gal ir geros 
valios stoka?) be reikalo ir be 
abipusės naudos drumsčia mū 
sų santykius su kaimynais. Kai 
gudai sugeba įsipiršti su savo 
informacijomis į JAV augštą 
sias valdžios įstaigas ir tokių

Nukelta į 6-tą psl.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živa"o
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

KETURIOLIKTOJI DALIS — VĖL VARYKINE
28.

1
Nusistovėjo žiema. Dideliais pluoštais krito sniegas. Ju 

rij Andrejevič atėjo iš ligoninės namo.
— Atvažiavo Komarovskis, — girgždančiu nukritusiu 

oalsu pasakė jį pasitikusi Lara. Jie stovėjo prieškambaiyje. 
Ji buvo pasimetusi ir tarytum sumušta.

— Kur? Pas ką? Pas mus?
— Ne, žinoma. Jis buvo rytą ir norėjo ateiti vakare. Jis 

greit pasirodys. Jam reikia su tavim pasikalbėti.
— Ko jis čia atvažiavo,
— Aš ne viską iš jo pasisakymo supratau. Sako, jis čia 

sustojęs pravažiuodamas į Tolimuosius Rytus, ir tyčia pada 
rė linkių ir užsuko į Juriatiną pasimatyti. Svarbiausia dėl ta 
vęs ir Pašos. Jis daug apie jus abu kalbėjo. Jis įtikinėjo, kad 
visi trys mes — tu, Patulia ir aš — esame mirtiname pavoju 
je, ir kad jis mus galįs išgelbėti, jeigu mes jo paklausy 
sime.

— Aš išeisiu. Aš nenoriu jo matyti.
Lara pravirko, bandė prieš daktarą suklupti ant keių ir, 

apsikabinusi jo kojas, prisiglausti prie jo galva, bet jis ją su 
laikė.

— Pasilik dėl manęs, maldauju tave. Aš visiškai nebijau 
nusitikti su juo akis į akį. Išgelbėk mane nuo susitikimo su 
juo vienai. Be to, šis žmogus praktiškas, visur buvojęs. Gali 
būti, kad jis tikrai ką nors patars. Tavo pasišlykštėjimas juo 
visai natūralus. Bet prašau tave, nugalėk save. Pasilik.

— Ką tu, mano angele? Nusiramink. Ką tu darai? Ne 
krisk ant kelių. Atsikelk. Pralinksmėk. Nusikratyk susirū 
pinimą. Jis visam gyvenimui tave įbaugino. Aš su tavim. 
Jeigu reikia, jeigu tu man įsakysi, aš jį užmušiu.

Per pusvalandį sutemo. Pasidarė visai tamsu. Visos 
skylės bute buvo užkaltos, kad negalėtų landžioti žiurkės. 
Naujai pragraužiamos buvo tuojau užtaisomos. Buvo .gautas 
didelis gauruotas katinas, kuris ištisas valandas praleisdavo 
nejudėdamas paslaptingame stebėjime. Žiurkės iš namų ne 
išėjo, bet buvo atsargesnės.

Laukiant Komarovskio Larisa Fiodorovna priraikė juo 
dos duonos ir ant stalo padėjo lėkštę su keliomis virtomis bul 
vėmis. Svečią ruošėsi priimti buvusiųjų šeimininkų valgoma 
jame, kuris ir dabar tarnavo tam pačiam tikslui. Jame stovė 
jo didelis ąžuolinis stalas ir didelis, sunkus bufetas taip pat 
tamsaus ąžuolo. Ant stalo degė daktaro ricinos aliejaus spin 
gsulė, nuleidus į jį knatelį.

Komarovskis atėjo iš gruodžio tamsos visas apsnigtas. 

Sniegas sluogsniais krito nuo jo palto, kepurės, kaliošų ir tirp 
damas ant grindų dera vandens klanus. Aplipusi sniegu barz 
da ir ūsai, kuriuos anksčiau jis skusdavo, darė jį juokingą. Jis 
buvo apsirengęs geru kostiumu su dryžotomis kelnėmis. Prieš 
tai, negu pasisveikinti ir ką nors pradėti kalbėti, jis ilgai šu 
kavo plaukus ir nosine šluostė šlapius ūsus ir barzdą. Paskui 
tvliu išdidumu iškart ištiesė abi rankas — kairę Larisai Fio 
dorovnai ir dešinę Jurijui Andrejevičiui.

— Skaitysime, kad esame pažįstami, — kreipėsi jis į dak 
tarą. — Aš juk taip buvau gerai pažįstamas su jūsų tėvu, jūs 
tur būt žinote. Ant mano rankų mirė. Įsižiūriu į jus ir jieš 
kau panašumo. Ne, matyt, jūs ne į tėvelį. Plataus būdo bu 
vo žmogus. Impulsyvus, veržlus. Sprendžiant pagal išorę, 
jūs greičiau daugiau į motinėlę. Švelni buvo moteris. Svajo 
toja.

— Larisa Fiodorovna prašė jus išklausyti. Jos žodžiais, 
jūs į mane turit kokį reikalą. Aš paklausiau jos prašymo. Mū 
sų pasikalbėjimas yra prieš mano norą. Savo valia aš su jumis 
nejieškočiau pažintes, ir nelaikau, kad mes esame pažįstami. 
Todėl arčiau prie reikalo. Ko jums reikia?

— Sveiki, mano geručiai. Visa, visiškai visa, jaučiu pei 
dėm, suprantu ligi pat galo. Atleiskite už drąsą, jūs nepap 
rastai vienas į kitą janašūs. Augščiausio laipsnio harmoniška 
pora.

— Turiu jus sulaikyti. Prašau neliesti reikalų, jūsų ne 
liečiančių. Jūsų niekas neprašo užuojautos. Jūs užsimirš 
tate.

— O jūs nešokinėkite taip staigiai, jaunas žmogau. Ne, 
atrodo, jūs greičiau vis dėlto į tėvą. Toks pat pistoletas ir 
parakas. Taip, jums leidžiant, sveikinu jus, mano vaikai. Gai 
la, kad jūs ne tiktai mano išsireiškimu, bet ištikrųjų esate vai 
kai, nieko nežinantieji. Aš čia tiktai dvi dienos, bet sužinojau 
apie jus daugiau, negu jūs įsivaizduojate. Jūs, nieko nemany 
darni, vaikščiojate ant bedugnės kranto. Jeigu kas nors ne 
atitrauks pavojų, jūsų laisvės, o gal, ir gyvybės dienos suskai 
čiuotos. Yra tūlas komunistinis gyvenimo stilius. Mažai kas 
jam atitinka. Bet niekas taip aiškiai nenusideda jam, kaip jūs, 
Jurij Andrejevič. Nesuprantu kodėl reikia erzinti žąbis. Jūs
— šio pasaulio išjuokimas, jo įžeidimas. Gerai, jeigu tai būtų 
jūsų paslaptis. Bet čia yra įtakingi žmonės iš Maskvos. Jie 
ms visas jūsų vidus žinomas visiškai. Jūs abu baisiai ne pagal 
vietinių Temidos žynių skonį. Draugai Antipov ir Tiverzin 
galanda dantis prieš Larisą Fiodorovna ir jus. Jūs vyras, jūs
— laisvas kazokas, ar kaip kitaip jūs ten save vadinate. Bet 
Larisa Fiodorovna žmogus ne laisvas. Ji motina. Jos ranko 
se vaiko gyvybė, likimas jo. Fantazuoti, skrajoti padebesiai.; 
jai neduota. Aš visą rytą praleidau ją įtikinėdamas rimčiau 
vertint vietines aplinkybes. Ji nenori manęs klausyti. Panau 
dokite savo autoritetą, paveikite Larisą Fiodorovną. Ji netu 
ri teisės juokauti Katenkos nesaugumu, neturėtų nekreipti 
dėmesio į mano patarimus.

— Aš nieko niekad savo gyvenime neįtikinėjau ir ne 
prievartavau. Ypač artimųjų. Larisa Fiodorovna yra laisva 

jūsų paklausyti arba ne. Tai jos reikalas. Be vo, juk aš viaiš 
kai nieko nežinau, apie ką čia eina kalba.

— Ne, jūs man vis daugiau ir daugiau primenate savo tė 
va. Toks pat buvo nesukalbamas. Taigi, pei eisime piie svar 
biausio. Bet kadangi tai yra sudėtingas reikalas, tai apsišar 
vokite kantrybe. Prašau klausyti ir nepertraukti. Viišūnėse 
ruošiamos didelės permainos. Ne, ne, tai yra iš pačių tikriau 
siu šaltinių, galite neabejoti. Turima omenyje nusistatymas 
ant daugiademokratinių bėgių, nuolaidos bendram teisėtumui, 
ir tai yra pačių artimiausių laikų reikalas. Bet dėl šito bū 
tent, pakeisimos baudžiamosios priemonės bus juo daugiau 
žiaurios ir skubinsis suvedinėti vietines sąskaitas. Jūsų su 
naikinimas stovi pirmoje eilėje, Jurij Andrejevič. Jūsų pa 
varde yra sąrašuose. Sakau šitą nejuokodamas, pats mačiau, 
patikėkite manim. Pagalvokite apie išsigelbėjmą, nes paskiau 
bus vėlu. Bet vsa tai, ką pasakiau, buvo tiktai įžanga. Per 
einu prie reikalo esmės.

Pamaryje, prie Ramiojo vadnenyno, vyksta koncentravi 
mas jėgų, likusių ištikimų nuverstai Laikinąja! vyriausybei ir 
išvaikytam Steigiamąjam susirinkimui. Suvažiuoja Dūmos, 
visuomenės, žymiausieji žemietijų veikėjai, žinovai, pramoni 
ninkai. Savanoriškieji generolai telkia likučius savo kariuo 
menių. Sovietinė valdžia į Tolimųjų Rytų respublikos kuri 
mąsi žiūri per pirštus. Tokio buferio buvimas tarp raudonojo 
Sibiro ir užsieninio pasaulio jai yra naudingas. Respublikos 
valdžia bus mišri. Daugiau kaip pusę valdžios Maskva išside 
rėjo komunistams tuo tikslu, kad jų pagalba, kai bus patogu, 
padarytų perversmą ir respubliką pasisavintų. Sumanymas 
visiškai permatomas, ir reikalas tiktai tame, kad galima bū 
tų pasinaudoti likusiu laiku. Aš dar prieš revoliuciją vedžiau 
bylas brolių Archarovų, Merkulovų ir kitų prekybos ban 
kų namų Vladivostoke. Mane ten pažįsta. Neviešas sudaro 
mosios valdžios emisaras, pusiau slaptai, pusiau oficialiai, ao 
vietiniai valdžiai leidžiant, atvežė man pakvietimą įeiti į Toli 
mųjų Rytų valdžią teisingumo ministeriu. Aš sutikau ir ten 
vykstu. Visa tai vyksta, kaip esu pasakęs, tyliai Sovietų vai 
džiai sutinkant, tačiau ir ne taip atvirai, kad apie tai reiktų 
kelti triukšmą. Aš galiu paimti jus ir Larisą Fiodorovną. Iš 
ten jūs laisvai pasieksite savuosius. Jūs, žinoma, jau apie jų 
išsiuntimą žinote. Tai yra garsi istorija, apie kurią kalba visa 
Maskva. Larisai Fiodorovnai aš pažadėjau nukreipti smūgį, 
kuris yra pakibęs ant Pavlo Pavlovičiaus. Kaip savanoriškos 
ir pripažintos valdžios narys, aš surasiu Rytiniame Sibire 
Strelnikova ir padėsiu jam pereiti į mūsų autonominę sritį. 
Jeigu jam nepasiseks pabėgti, aš jį iškeisiu į kokį nors asmenį, 
sulaikytą sąjungininkų ir brangų centrinei sovietinei valdžiai.

Larisa Fiodorovna vos spėjo sekti pasikalbėjimo turinį, 
bet kalba apie daktaro ir Strelnikovo gelbėjimą ją privertė $« 
davo ir stipriai apšviesdavo kambarį. Paskui ir vėl viskas pa

__ Tu supranti, Juročka, kaip svarbūs šitie sumanymai 
tau ir Pašai?

— Tu perdaug pasitikinti, mano drauguže. Tik ką augai 
votą dalyką negalima priimti kaip įvykdytą. Aš nesakau, kad
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Charles Darwin ir evoliucijos mokslas
APIE EVOLIUCIJOS MOKSLĄ

3.
Lietuvių Enciklopedija evo 

liuciją taip aiškina: „Evolici 
ja (lotyniškai evolutio, raida, 
plėtra) 1. palaipsniškas kili 
mas, raida, vystymasis; 2. vie 
na iš topsmo formų gamtoje ir 
visuomenėje, nuolatinis palai 
psniškas kilimas. Evoliucijos 
teorija nusako, kad visi orga 
nizmai, dabar gyveną ar dar 
anksčiau gyvenę įvairiuose že 
mės istorijos perioduose, per 
daug amžių pamažu besikeisda 
mi vystėsi. Pagal evoliucijos te 
oriją, augštesnieji gyviai yra 
kilę iš jų žemesniųjų formų, gy 
venusių ankstyvesniais geolo 
giniais laikotarpiais“. Taip sa 
ko Lietuvių Enciklopedija.

Evoliucijos mokslas, kurio 
didysis išvystymas yra sieja 
mas su Darvino vaidu, ištikrų 
jų turi šaknis žiloje senovėje. 
Evoliucijos mokslo pradžios 
reikia jieškoti senųjų graikų 
filosofų veikaluose. Senieji 
graikų fisosofai gyvenę prieš 
mūsų laikų erą, filosofiniais 
svarstymais priėjo prie išva 
dos, kad gamtoje veikia evoliu 
cine raida, kad filosofų sugal 
votasis gamtos dėsnis „panta 
rei“ viskas teka, reiškiasi ne 
tiktai visatoje, bet ir gyvojoje 
gamtoje, ir kad tokiu būdu 
„niekas neamžina po menu 
liu“; kad viskas kinta, teka, 
keičia formas, o su formomis 
ir turinį.

Šis filosofų mokslas perėjo 
į gamtos mokslus, kuriems jis 
daugiausia ir priklauso.

Evoliucijos mokslo istorija, 
trumpai ją suglaudžiant, sako, 
kad filosofams iškėlus ją, pir 
masis gamtininkas, kuris aiš 
kiau apie ją pasisakė, 
prancūzas J. Lamarck, 
nęs 1744-1829 metais. Jis 
sias gyvosios gamtos, — 
lių ir augalų, — formas 
dė į sistemą ir sudarė jų
nę tvarką, t. y-----kas iš ko yra
kilę amžių bėgyje.

J. Lamarck teigė, kad aplin 
kurna veikia gyvus organiz 
mus — augalus ir gyvulius— 
ir kad veikiant aplinkumai gy 
vieji organizmai keičia savo st

buvo 
gyve 
gyvą 
gyvu 
suve 

istori

Prof. Bouvreau prileidžia, 
kad tai galėjo įvykti bet kurio 
je Žemės vietoje, tačiau grei 
čiausia tai galėjo įvykti ryti 
nėję Kanadoje, kur pirmiausia 
atsirado sausuma ir pirmieji 
kalnai. Prof. Bouvreau dėl lai 
ko sako: „Gal būt tai atsitiko 
prieš vieną miliardą ir 300 mi

ruktūrą ir fiziologines funkci 
jas. Mat, bendrai buvo mano 
ma, kad gyvosios gamtos for 
mos yra pastovios ir nekinta 
mos. Atseit, kad koks gyvulys lionų metų, o gal ir žymiai dar 
ir koks augalas yra dabar, tai 
toks jis pasiliks ir amžių am 
žius. Lamarck gi aiškiai pasakė, 
kad taip nėra, nes visi gyvie 
ji organizmai su laiku, amžių 
bėgyje kinta: kad gyvus daik 
tus veikia aplinkuma — klima 
tas, temperatūra, maistas, san 
tykiai su kitais gyviais ir kiti 
veiksniai, ir dėl tų veiksnių vei 
kimo organizme atsiranda nau 
jų žymių, naujų formų, naujų 
organų ir tie organai su lai 
ku kinta, prisitaikydami prie 
gyvenimo sąlygų. Atseit: gy 
viai neišlaiko pastovių formų, 
jie pastoviai kinta.

Evoliucija yra revoliucijos 
priešingybė. Revoliucijoje vis 
kas kinta staigiai, per trur/ipą 
laiką, o evoliucijoje kitimai vy 
ksta labai lėtai, per ilgus am 
žius. Štai dabar vykstančio 
Tarptautinio Botanikos Kong 
reso Montrealyje Prancūzijos 
mokslininkų delegacijos narys 
Profesorius Bouvreau sako, 
kad mokslinis tikslas yra 
įžvelgti tolimą praeitį, kurioje 
prasidėjo gyvybė. Jis sako: 
„Gyvybės pradžia yra apsupta 
priešistorinio senumo rūkais, 
bet paleobotanikai (botanikai, 
kurie tiria gilios senovės auga 
lūs, pasiekusius mūsų laikus i 
akmenėjimuose), dabar įneša 
šiek tiek šviesos į šį nepapras 
tai svarbų klausimą, nagrinė 
darni uolų iškasenas. Turbū 
gyvybė prasidėjo vandenyne, 
galimas dalykas — kaip viru 
sas (mažiausis gyvis, nežinia 
— augalas ar gyvulys). Per ne 
suskaitomus metus jis (viru 
sas) pakito ir virto sudėtin 
gesne forma, prileidžiamai — 
į augalo gyvybę. Mes nežino 
me, kaip vyko šis perėjimas iŠ 
vandens į sausumą, tačiau spė 
jama, kad kai kurios rūšys jū 
rinių žolių, vadinamų jūros pal 
mėmis, išsikišdavo į orą iš jū 
rų atoslūgių metu. Sekantis 
žingsnis buvo — sausuma“.

anksčiau“.
Skaičiuojama, kad Žemė, ati 

trūkusi nuo Sauiės, kaip jos 
medžiagos dalis, „gimė' prieš 
5 miliardus metų. Ji tada buvo 
ugninis rutulys, kaip Saulė, ir 
per 5 miliardus metų ir atau 
šo, ir sudarė kietą plutą, ir iš 
vystė gyvybę - augmeniją ir 
gyvūniją. Penki miliardai me 
tų yra ilgas laikas ir tame 1? 
ke evolucijos procesas, kaip 
sako Prof. Bouvreau, iš viruso 
išvystė gyvybę ligi žmogaus 
imtinai {gyvybės atsiradimo 
problema labai didelė ir sude 
tinga, reikalinga labai daug spe 
cialių žinių).

Karolis Darvinas buvo tas 
mokslininkas, kuris evoliuci 
jos mokslui davė mokslinius pa 
grindus.

Evoliucijos buvimo mintis, 
kaip sakyta, yra labai sena, bet 
įdomu, kad mokslinis jos pa 
grindimas iškart buvo padary 
tas dviejų mokslininkų, kurie 
gyveno visai skirtingose vieto 
se: 1858 metais Malajuose gy 
venęs jaunas mokslininkas Alf 
red Russel Wallace laiške Dar 
vinui išdėstė savo mokslines 
pažiūras apie evoliuciją. Bet 
Charles Darwin jau turėjo pa 
ruošęs spaudai knygą apie tą 
pat evoliuciją. Susidarius to 
kiai situacijai, buvo sutarta, 
kad abu mokslininkai-Darwin 
ir Wallace — 1858 m. liepos 1 
d. Londono Linneo vardo Mo 
kslo draugijoje davė raštu pra 
nešimus. Mokslo pasaulis Dar 
winui atidavė pirmenybę, ir to 
dėl evoliucijos teorija eina Dar 
wino vardu.

Jėzuitas Tėvas Dr. J. Venc 
kus. SJ, rašo. „Evoliucija yra 
labai gilus ir sudėtingas moks nės* 
las. Tam reikia daug ir botani 
kos, ir zoologijos, ir anatomi 
jos, ir histologijos žinoti, ir be 
to dar paleontologijos, embrio 
logijos. Plačioji visuomenė — kurių viršūnėje yra žmogus, 
be gydytojų ir biologų — nela Bus daugiau.

APIE „PENKIŲ STULPŲ” ANGLIŠKOSIOS VERSIJOS 
REŽISERIŲ

Beorganizuojant A. Lands pirmaeilis kūrinys... Tumarino 
bergio dramos „Penki stulpai režisūroje, (Brolių Karamazo 
turgaus aikštėje“ amerikietiš 
kąjį pastatymą, režisūra buvo 
pasiūlyta dviems asmenims: 
Elia Kazan ir Boris Tumarin. 
Kazan yra buvęs žymiausias 
ir išradingiausias šiųdienio 
amerikiečių teatro režisierius; 
Tumarino gi stilius ir patir 
tis labai artimi veikalo pobū 
džiui. Pasirinkimą palengvino 
faktas, kad Kazan, kuris šil 
tai atsiliepė apie dramą, dar 
šią vasarą turėjo išvykt Euro 
pon visiems metams. Tumarin 
pasiūlymą režisuoti „Stulpus” 
priėmė.

Boris Tumarin yra žinomas 
amerikiečių teatralams ir pub 
likai savo stilingais pastaty 
mais. Jis taip pat yra aktorius 
ir dėsto vaidybą bei režisūrą 
American Theatre Wing insti 
tucijoje. Jo paskutinis pastaty 
mas buvo dramatizuota Dosto 
jevskio „Brolių Karmazovų“ 
versija 1957 m. gruodžio mė 
nesį, New Yorke, susilaukęs 
labai palankių kritikos atsilie 
pimų. Štai kaip Tumarino rėži 
sūrą apibūdino Brooks Atkin 
son, įtakingiausias JAV teat 
ro kritikas (New York Times, 
1957. XII. 6):

„Ši nauja dramatizacija yra

bai gali sekti tuos dalykus“. 
Tai tiesa, bet be čia suminė 
tų mokslų, evoliucijos mokslui 
suprasti reikia dar gerai žinoti 
fziką, chemiją ir fizinę chemi 
ją, bendrai —augštųjų moks 
lų. Todėl nėra nieko nuosta 
baus, kad žmonės, kurie šių mo 
kslų viršūnių nepasiekia, evo 
liucijos mokslą supranta labai 
primityviškai, dažnai vartoja 
mu pakišamu labai populiariu 
posakiu. Žmogus iš bezdžio 

Evoliucijos mokslinin 
kai šitaip nekalba, bet jie sako, 
kad gyvybė išsivystė iš ma 
žiausiai sudėtingų formų į au 
gščiausiai sudėtingas formas, 

vų) spektaklis atsiekia cksta 
zės ir nuopolio istorijos, para 
šytos neurotiško genijaus ma 
kabrišką toną... Jis išreiškia de 
monišką taikos ir žinojimo sic 
kimą, kuriuo pasižymi knyga. 
DaugeLs scenų liepsnoja emo 
cija.

Paskutiniosiomis savaitėmis 
„Stulpų“ pastatymas vis daž 
niau minimas amerikiečių span 
doje. New York Times liepos 
12 numeryje, pasaulinio teatro 
apžvalgininkas Lewis Funke 
aprašė „Stulpus“, paminėda 
mas ir kontroversiją lietuvių 
išeivijoje. Profesinis savaitraš 
tis Show Business liepos 20 d. 
įsidėjo straipsnelį apie A. Lan 
dsbergio dramą. Žinomoji „Mo 
nitor“ radio programa New 
Yorke (WRCA) rugpjūčio 1 
d. aptarė „Stulpus“ pasikalbę 
jime su dramos produceriu J. 
Lotasu, ir palinkėjo jam sėk 
mės veikalą statant.

NĖRA LITERATŪROS 
APIE MUZIKĄ

31-me „Lit. ir Meno“ savait 
raščio n-ryje K. Nainys para 
šė ilgą straipsnį, kuriame kons 
tatuoja: „Kiek žino apie muzi 
ką vidurinės mokyklos moks 
leiviai? Labai mažai. Nedaug 
gali padėti susidomėjusiam mu 
zika žmogui ir bibliotekos ar 
knygynai“. O apie Čiurlionį? 
„Gėda prisipažinti, kad apie šį 
menininką — pokario metais 
neturime nė vienos atskiror 
knygos, nei brošiūros* 
šo K. Nainys. Pasirado, kad 
nei mokyklos, nei muzikos mo 
kyklos neturi 
nei specialios muzikinės litera 
tūros. Matyt, visa, kas keikia 
mais „buržuazijos laikais“ bu 
vo išleista, seniai jau išpirkta, 
o naujų neleidžia „tarybinė vai 
džia“. Matyt, kad senų laikų 
Švedo - Banaičio muzikos va 
dovėlis gimnazijoms taip pat 
neleidžiamas ir muzika viduri 
nėję mokykloje, kaip ir Rusi 
joje, tenkinasi primtyviu „savi

ra

nei vadovėlių,
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veiklišku" būdu. Tai štai ką gy 
venlknas sako prieš pasigyri 

• mus ir pūtimąsi.

„REVIZIONIZMAS — 3VAR 
BIAUSIAS PAVOJUS*’

Valstybinė politinės ir moks 
linės literatūros leidykla išlei 
do 308 pusi, straipsnių linkinį 
„Revizionizmas — svarbiau 
sias pavojus’-. Tai esąs pirma 
sis „tokio pobūdžio straipsnių 
rinkinys lietuvių kalba”, paste 
bi Vilniaus radijas (birželio 
d.). Leidinys padėsiąs „ryž 
tingai kovoti prieš atskirus re 
vizionistinius pasireiškimus”. 
Bet pažymėtina, kad straips 
nių autoriai — rusai. E.

„LITERATŪROS IR MENO 
METRAŠTIS”

Tokiu titulu Valstybinė gro 
žinės literatūros leidykla Vii 
niuje neseniai išleido knygą, 
kurioje pateikiama 1958 metų 
Lietuvos kultūrinio, litcratūgĮf 
nio ir meno gyvenimo įvykiųjį ? 
apžvalga, žinoma su tendenci 
ja. E.

PAKVIESTAS DĖSTYTI 
UNIVERSITETE

Dr. Kazys Bobelis, kuris tu 
ri savo oifsus Elgin, Ill. ir Či 
kagoje, yra pakviestas instruk 
toriumi į Loyolos universitetą. 
Jis yra chirurgas ir inkstų bei 
kitų 
belis 
tojų 
west

ligų specialistas. Dr. Bo 
taip pat priklauso gydy 
štabui Lorettos ir Nort 
ligoninėse.

PATIKSLINIMAS
Pereitame NL numeryje ne 

aiškiai buvo įrašyta Br. Jonušą® 
maršų plokštelės „Gaudžia tr* 
mitai“, kaina. „Gaudžia trimi 
tai“ kaina 7.50, su persiunti 
mu ir muitu Kanadoje. Plokš 
telė gaunama už 7.50 „Nepr. 
Lietuvos“ redakcijoje. Plokš 
telėje yra 10 lietuviškų maršų, 
įgrotų orkestro, labai gerai, 
elastiškos, gerai įrašytos. Gau 
narna NL redakcijoje.

Op. sol. A. Dičiūtės-TreČio 
kienės „20 operų arijų“, įra 
šytų į 3 plokšteles 12.50. Vi 
sos plokštelės elastiškos, gerai 
įrištos. Gaunamos NL redakci 
joje-

— Birmoje seimo rinkimai 
skelbiami sausio mėnesį.

Viktor Ippolitovič sąmoninga* mus vedžioja už nosies. Bet 
visa tai juk šakėmis rašyta vandeny? O dabar, Viktor Ippoli 
tovič, keli mano žodžiai. Ačiū jums už dėmesį mano likimui, 
bet ar gi jūs manote, kad aš leisiu jį jums tvarkyti? Kai gi 
dėl jūsų rūpesčio Strelnikovu, tai apie šita Larisai Fiodorov 
nai verta pagalvoti.

— Prie ko gi krypsta klausimas? Ar mums su juo va 
žiuoti, kaip jis siūlo, ar ne. Tu puikiai žinai, kad be tavęs aš 
nevažiuosiu.

Komarovskis dažnai ragavo vandenėliu atmieštą spiritą, 
kurį Jurij Andrejevič atnešė iš ambulatorijos, kramtė bulves 
ir pamažu svaigo.

2
Jau buvo vėlu. Degiklis, nuėmus anglį, smarkiai įsideg 

davo ir stipriai apšviesdavo kambarį. Paskui vėl viskas pa 
skęsdavo prietemoje. Šeimininkam norėjosi miego, ir reikė 
jo pasikalbėti vieniems. O Komarovskis vis nėjo. Jo buvimas 
slėgė, kaip sunkus bufetas ir kaip ledinė gruodžio tamsa už 
lango. Jis įsistebeilijęs girtu žvilgsniu žiūrėjo ne į juos, bet 
kažkur virš jų galvų į tolimą tašką, ir mieguistu klumpančiu 
liežuviu plepėjo ir plepėjo kažką nuobodaus ir vis ta patį. 
Jo kalbos arkliuku buvo Tolimieji Rytai. Apie šita jis ir kai 
bėjo Larisai Fiodorovnai ir daktarui savo samprotavimus, 
apie politinę Mongolijos reikšmę.

— Sibiras, — kalbėjo Komarovskis, — ištikrųjų tai Nau 
joji Amerika, kaip jį vadina, savyje turi turtingiausias galimy 
bes. Tai yra didelės Rusijai ateities lopšys, mūsų demokrati 
zacijos laidas, suklestėjimo, politinės senacijos. Dar vaisin 
gesnėmis perspektyvomis traukia Mongolijos, mūsų Tolimų 
jų Rytų kaimynės, ateitis. Ką jūs apie ją žinote? Tai pusant 
ro miliono ketvirtainių viorstų plotas, neištirti žemės turtai, 
kraštas priešistorinio senumo stovyje, į kurį ištiestos gobšios 
Kinijos, Japonijos ir Amerikos rankos, prieš mūsų rusiškuo 
sius interesus, pripažįstamus visų dabarties laikų politikų bet 
kaip dalinantis žemės rutulį įtakų sferomis. Kinija naudojasi 
Mongolijos feodališkai teokratiniu atsilikimu, įtakodama jos 
lamas ir chutuchtas. Japonija remiasi tenykščiais kunigaikš 
Čiais, mongoliškai — chošunais. Raudonoji komunistinė Ru 
sija sąjungininką turi chamdžilso, kitaip sakant, revoliucinių 
Mongolijos piemenų sąjungoj. Kai dėl manęs, tai aš Mongo 
liją norėčiau matyti žydinčią, valdomą laisvai išrinkto churul 
tajo. Mums asmeniškai turėtų rūpėti štai kas: žingsnis per 
sieną, ir jūs — laisvas paukštis.

Gvildenimas šitų su reikalu nieko bendra neturinčių klau 
simų erzino Larisą Fiodorovną. Išvarginta ir toliau nepakęs 
dama nuobodulio, ji ryžtingai ištiesė jam ranką ir tiesiai pa 
sakė:

— Vėlu. Jums laikas išeiti. Aš noriu miego.
— Tikiuosi, kad jūs nebūsite toki neviešnagingi ir neiš 

mesite už durų tokiu vėlyvu laiku. Aš netikras, ar galėsiu 
surasti svetimame be apšvietimo mieste kelią.

— Apie tai reikėjo pagalvoti anksčiau ir neužsisėdėti. 
Niekas jūsų nelaikė.

— O, kodėl taip žiauriai su manimi kalbate? Jūs netgi 
nepaklausėte, ar aš turiu kokį apsistojimo kampą?

— Visiškai neįdomu. Turbūt savęs neįeisite nuskriausti- 
Jeigu jūs kalbate apie nakvynę, į mūsų kambarius nė; a kaip, 
o kituose su žiurkėmis neįmanoma bus susitvarkyti,

— Aš jų nebijau.
„— Na, kaip žinote.

3
.—. Kas tau yra, mano angele? Kurią jau naktį tu nemie 

gi, nieko nevalgai ir visą dieną bėgioji kaip padūkusi. Ii vis 
galvoji, galvoji. Kas tave persekioja? Negalima gi duoti to 
kios laisvės neramioms mintims.

— Vėl iš ligoninės buvo atėjęs sargas Izot. Jis čia turi šu 
ry-mury su skalbėja. Tai praeidamas jis vėl užsuko. „Baisi, 
sako, paslaptis. Neišvengti tavajam tamsiosios. Taip ir lauki 
te, ne šiandien, tai ryt pakeps. O drauge ir tave, nabage“. „Iš
kur, sakau, Izot, tu paėmei?“ „Jau patikėk, būk rami, sako, 
Ispolkome (vykdomasis komitetas) kalba.”

— Jis visiškai teisus. Pavojus pribrendo ir jau visai prie 
mūsų slenksčio. Reikia tuojau išnykti. Klausimas tiktai, kur. 
Bandyti išvykti į Maskvą nėr jokių galimybių. Tai būtų per 
didelis pasiruošimas ir jis atkreiptų dėmesį. O reikia patylo 
mis, kad niekas ir negirdėtų. Ar žinai ką, mano džiaugsme? 
Pasinaudokime mano mintim. Kažkuriam laikui mums reikia 
prasmegti, lyg žemė mus prarytų. Tebus ta vieta Varykinas. 
Išvykime ten savaitėm dviem, mėnesiui.

— Ačiū, mielasis, ačiū. O, kaip aš patenkinta. Aš su 
prantu, kad tavyje viskas prieš tokį sprendimą. Bet reikalas 
juk ne dėl jūsų namo. Gyvenimas jame jums būtų nejmano
mas. Ištuštėjusio namo vaizdas, priekaištai, palyginimai. Ar 
gi aš nesuprantu? Statyti gyvenimą kitų kančiomis, mindžio 
ti tai, kas sielai brangu ir šventa. Aš niekuomet nepriimčiau 
iš tavęs tokios aukos. Bet reikalas ne tame. Jūsų namas to 
kioje suirutėje, kad kažin ar jį galima būtų sutvarkyti ligi gy 
venimo jame. Aš daugiau turėjau prieš akis Mikulicynų na 
mus.

— Visa tai yra teisybė. Ačiū už jautrumą. Bet palauk 
minutę. Aš visą laiką noriu tave paklausti ir vis užmirštu, 
Kur Komarovskis? Ar jis dar čia, ar jau išvyko? Po mūsų 
susikirtimo ir po to, kai aš jį nuleidau nuo laiptų, apie jį nie 
ko daugiau negirdėjau.

— Aš taip pat nieko nežinau. Dievai jo nematai. Kam 
jis tau?

— Aš vis galvoju, kad mums skirtingai reikėjo priimti jo 
pasiūlymus. Mes ne vienokiame būvyje. Tavo priežiūroje dūk 
tė. Net, jeigu tu ir panorėtum būti dalyve mano žuvimo, tu ne 
turi teisės tai padaryti. Bet eikime prie Varykino. Supranta 
ma, ten vykti žiaurią žiemą be atsargų, be jėgų, be vilčių — be 
protybė iš beprotybių. Bet bandykime ir bepročiauti, mano 
širdie, jeigu nieko daugiau, kaip beprotybė, mums beliko. Nu 
sižeminsime dar kartą. Išprašysime pas Anfimą dar kratą ark 
lį. Paprašykime jį, arba ir ne jį, bet jo žinioje esančius spe 
kuliantus, miltų, bulvių į kažkokią jokio pasitikėjimą nepatei 

snamą skolą. Susitarsime, kad jis ne tuojau,, bet į ga 
lą, kai prireiks arklio, kad atvažiuotų. Pabūsime truputį vie 
nį. Važiuokime, mano širdele. Ir dar ir dar kartą. Atleisk 
man už prasiveržmą mano žodžiuose nesklandumų. Kaip man 
norėtųsi kalbėti su tavim be šio kvailo patoso! Bet iš tikrųjų 
mes gi neturime pasirinkimo. Vadink tą kaip nori, bet į mu 
sų duris beldžiasi pražūtis. Tiktai suskaičiuotos dienos dar 
mūsų žinioje. Pasinaudokime jomis pagal mūsų supratimą. 
Sunaudokime jas gyvenimo palydėjimui, paskutiniam pasima 
tymui prieš išsiskyrimą. Atsisveikinkime su viskuo, kas mu 
ms buvo brangu, su mūsų įprastiniu supratimu, su tuo, kaip 
mes svajojome gyventi ir ko mus mokino sąžinė, atsisveikin 
kime su viltimis, atsisveikinkime vienas su kitu. Pasakykime^ 
venas kitam dar kartą mūsų naktinius slaptus žodžius, di^ J 
džius ir tylius, kaip didžiojo aziatinio vandenyno vardas. Tu 
neveltui stovi prie mano gyvenimo galo, slaptas, uždraustasis 
mano angelas, po karų ir sukilimų dangum, tu kažkada po ra 
miu vaikystės dangum tu taip pat pakilai prie jo pradžios. 
Tu tada naktį, paskutiniųjų klasių gimnaziste, kavinės spal 
vos unformoje, prieblandoje, už užtvarėlės buvai tokia pat, 
kaip ir dabar, ir taipgi žavingai graži. Dažnai paskiau gyve 
nime aš bandžiau apspręsti ir pavadinti vardu tą žavesio švie 
są, čuri tada man įstrigo į širdį, aą palaipsniui blėsusį spindu 
lį ir nutilstantį garsą, kurie po to išsiliejo visame manyje ir 
tapo tuo raktu, kuris leido įeiti į viską pasaulyje, dėka tau.

Kai tu šešėliu mokinės uniformoje išėjai iš viešbučio nu 
merio užtvaros, aš, berniukas, nieko apie tave nežinojęs, visa 
jėga atsiliepusios kančios supratau: ši liesutė mergaite įkrau 
ta, kaip elektros, iki ribos, visu įsivaizduojamu pasaulyje mo 
teriškumu. Jeigu prie jos prisiartinti arba paliesti pirštu, žie 
žirba apšvies kambarį ir arba užmuš vietoje, arba visam gyve^ 
nimui įelektrizuos magnetiškai traukiančia, besiskundžiančiu 
trauka ir sielvartu. Aš visas prisipildžiau klaidžiojančiomis^ 
ašaromis, visas vidujiškai švitėjau ir verkiau. Man mirtinai 
buvo gaila savęs, berniuko, ir dar labjau gaila tavęs, mergai 
tės. Visa mano esybė nuostabavo ir klausė: jeigu taip skaudu 
mylėti ir įjimti elektrą, kaip turi būti dar skaudžiau būti mo 
terim, būti elektra ir įtaigoti meilę.

Štai, pagalvojau, aš tą išsakiau. Dėl to galima iš proto iš 
eiti. Ir aš visas esu tame.

Larisa Fiodorovną gulėjo ant krašto lovos, apsirengusi 
ir negaluojanti. Ji susirietė kamuoliukan ir užsidenge skara. 
Jurij Andrejevič sėdėjo kėdėje greta ir kalbėjo tyliai, su ilgo 
mis pertraukomis. Larisa prsiglaudė prie jo peties ir, nepa 
stebėdama savo ašarų, verkė, verkė tyliai iš laimės. Pagaliau 
ji persisvėrė per lovos kraštą ir džiaugsmingai sušnibždėjo;

— Juročka! Juročka! Koks tu protingas! Tu viską ži 
nai, viską atspėji. Juročka, tu mano stiprybė, mano paguoda 
ir sustiprinimas, teatleidžia man Dievas mano burnojimą. O, 
kaip aš laiminga! Važiuokim, važiuokim, mano brangusis. 
Ten aš tau papasakosiu, kas mane neramina.

Jis pamanė, kad ji primena jam savo prielaidas apie neš. 
tumą, turbūt, įsivaizduojamą, ir atsakė:

— Aš žinau. D. b.
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Juokai per ašaras
TAI BENT SOVIETINĖ TVARKA!..

Literatūros ir Meno žurnale žą, — paprašiau jau ne visai 
skyrelį veda Jūsų Palydovas, švelniai. 
31-me n-ry jis davė „pažangiai 
rusų kultūrai" labai būdingą < 
vaizdelį: „O kaip Jūs elgiatės, 
sutikęs „oficialius elgetas?“ : 
Tai gi juokai per ašaras, — tik 
tai paskaitykite, ką rašo Jūsų 
Palydovas:

„Važiavau aš kartą į Žaliuo 
sius ežerus (jie yra arti prie 
Vilniaus). Buvo sekmadienis, 
ir autobuso šonai puste pūtėsi 
nuo bėgančiųjų iš miesto ai 
kūnių, nugarų bei kitokių kū 
no dalių. Ant kairiosios mano 
kojos pirštų stovėjo apkūni mo 
teris, liesos brunetės alkūnė 
buvo įsiskverbusi tarp šešto ir 
septinto šonkaulio, o užnugary 
je įsitaisęs augštaūgis pilietis 
varvino prakaitą man tiesiai 
d apikaklės. žodžiu, buvo la 

bai juokinga. Tačiau aš ne ego 
istas.

— Vargšė konduktorė, — 
pamaniau. — Už pusvalandžio 
mes, užmiršę viską pasaulyje, 
pamerksime nuospaudas it mė 
lynes į vėsu ir žalia vandeni. 
O ji?

Vargšė konduktorė sukliko:
— Kas dar be biletų?!
Vargais negalais išlaisvinau 

dešinę ranką ir, atsiprašęs kai 
myną, ištiesiau konduktorei 
rublį. Įspraudusi man saujon 
baltą popierėlį ir 20 kapeikų, 
konduktorė vėl sukliko:

— Keleiviai, kas dar?
Aš ėmiau apžiūrinėt popiet ė 

lį, gautą už 80 kapeikų.
— Keturiasdešimt... Kaina 

keturiasdešimt kapeikų...
— Vargšė konduktorė, — 

atsidusau. — Tokioje kamša 
tyje nesunku apsirikti.

Norėdamas išvengti nemalo 
numų, kuriuos ir jai ir man ga 
Ii padaryti kontrolieriaus pasi 
rodymas, kiek galėdamas švel 
niu balsu pratariau:

— Jūs apsirikote... Jūs man 
davėte biletą už 40 kapeikų...

— Na ir kas?
— Kaip tai? — nesupratau.
— Taip tai!
— Tai atiduokite bent grą

— Dar ko? — sviedė kon 
duktorė ir nusisuko

— Ir man už 40 davė... Ir 
man... Ir man... — šnibždėjo 
tarp savęs keleiviai.

— Ko jūs čia šnypščiate?— 
įsiterpė didelės apimties dėdės 
baritonas.—Juk reikia gi žmo 
gui gyventi...

Visi nutilo. Ir šioje nejaukio 
je tyloje vėl sukliko kondukto 
rėš balsas:

— Keleiviai, kas dar?
Ir aš pagalvojau: gal aš iš 

tikrųjų pergriežtas? Gal tei 
sus didelės apimties dėde, pa 
skelbęs, kad „reikia gi žmogui 
gyventi“?

Jūsų Palydovas paduoda ir 
pavardes konduktorių, ne vie 
nos, bet kelių, kurios taip, anot 
Kudirkos, „ima“.

— Bet juk tavęs kondukto 
rė neapvogė! — prieštaraus 
„didelės apimties dėdės". — 
kas tau iš to, jeigu kondukto 
rė būtų davusi dar vieną popie 
rėlį už 40 kapeikų?"

Taip rašo Jūsų Palydovas, 
kuris pastebi, kad tai yra juo 
kinga. Bet... tai juokai per aša 
ras. Ir pro ašaras taip ir matai 
ta baisią biurokratinę rusų 
okupantinę tvarką, kuri neduo 
da žmogui gyvenimo: autobu 
sas prikimštas, kaip silkių bo 
sas; pas mus pats vairuotojas 
veža kartais ligi 150 keleivių 
ir ne tiktai iš visų paima kelio 
nės mokestį, bet dar ir su ke 
leivėmis paflirtuoja, o konduk 
toriaus etatas autobuse visai ne 
žinomas, kaip ir dar kažkokia 
kontrolė, kuri matyt užpuldi 
nėja iš pasalų... Ar Mizara su 
Jokubka tą pastebės?

Sovietinis bedarbis.
Greta JAV bedarbio nupieš 

tas ir sovietinis bedarbis, kurį 
sovietinis darbdavys klausia: 
— Kokia jūsų specialybė? Be 
darbis atsako: — Vadovavi 

, mas! Tokia yra nauja sovietuo 
se specialybė...

i Ar ne juokai per ašaias?

MIZARA IR JOKUBKA, 
kaip „rašytojai” ir redaktoriai, 
„laimingoje tarybinėje okupa 
cijoje” yra dėmesio centre. Ml 
žara manęs, kad Lietuva per 
tuos 46 metus, kai jis iš Lietu 
vos išvažiavo, žengusi vis at 
gal, o dabar pamatęs, kad Lie 
tuva kitokia, kaip jis paliko. 
Mizara, žinoma, nežino, kad 
Lietuva 22 metus buvo laisva 
nuo Rusijos okupacijos ir šuo 
liais pastūmėjo gyvenimą pir 
myn. Dipukai jam viską melą 
vę. Matęs sekmadienį žmones 
gražiai ^apšįrėdBiu irius, tiktai 
nesumini, kad JAV ii Kana

dos bei kitų kraštų dipukai ir 
kiti ateiviai juos aprengė ame 
rikoniškais audiniais. O kad 
gatvėje neleidžiama spjaudyti 
ir nuorūkų mėtyti, tai ir yra 
tęsinys tvarkos iš „buržua 
nių“ laikų. Jokubka nustebęs 
Universitetu, bet tas Univer 
sitetas turi jau šimtus metų, tik 
tai okupantai, rusai ir vokie 
čiai, jį pakartotinai uždarinė 
jo ir plėšė. O Vilniaus univer 
sitetas juk yra senesnis už 
Maskvos universitetą. „Redak 
torius” Jokubka, žinoma, to 
nežino, kaip tikras ignorantas 
ir nemokša.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. 
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J. ADOMAITIS-ŠERNAS
Rugpjūčio 7 d., sukanka 100 

metų, kai gimė Juozas Adomai ' 
tis, žymus XIX a. pabaigos ir 
XX a. pradžios publicistas, 
kultūros veikėjas ir mokslo ži 1 
nių populiarizatorius, pasiraši 
nėjęs daugnausia Šerno slapy 
varde.

J. Adomaitis-Šernas gimė Šu 
miliškių km., netoli Lukšių, da 
bartiniame Šakių rajone. Kurį 
laiką mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje, bet, tėvui mirus, 
buvo priverstas ją mesti ir irr 
tis ūkininkauti. Vėliau jis išva 
žiavo į Varšuvą, kur valdinin 
kaudamas, suartėjo su ten stu 
dijavusiais lietuviais studen 
tais, ir jų tarpe V. Kudirka. 
Kilus minčiai išleisti „Varpą”, 
J. Adomaitis - šernas buvo vie 
nas svarbiausių jo organizato 
rių. Kartu su J. Gaidamavičium 
jis paruošė šio laikraščio pros 
pektą, o 1890 m. buvo faktiš 
kuojų jo redaktoriumi. „Vai 
po” redagavimo metu J. Ado 
maitis-Šernas gyveno Ragai 
nėję, tačiau kaizerio policijos 
persekiojamas, turėjo iš ten 
pasitraukti. Grįžęs į Lietuvą, 
gyveno nelegaliai. Pagaliau 
gresiant areštui, išvyko į Ame 
riką. 1895 m. jis įsikūrė Čika 
goję ir tų pat metų gale prade 
jo redaguoti liberalinės kryp 
ties laikraštį „Lietuva”. Toli 
mesnė J. Adomaičio - Šerno 
veikla susijusi su šiuo laikraš 
čiu, kurį jis redagavo iki 1921 

1 metų. Mirė Čikagoje 1922 m. 
rugpjūčio 9 d.

Bendradarbiauti spaudoje J. 
1 Adomaitis - Šernas pradėjo gy 

vendamas Varšuvoje. Publicis 
: tinius straipsnius spausdino 
■ „Aušroie” ir Amerikos lietu 
i vių laikraščiuose „Lietuviška 
i me Balse“, „Uniioje“. Bendra 
i darbiavo ir lenkų spaudoje.

Vėliau savo straipsnius spaus 
dino daugiausia „Varpe“. J. 
Adomaitis - šernas rašė lietu 
vių literatūros, kultūros ir sp 
atidos klausimais. Persikėlęs j 
Ameriką ir pradėjęs redaguo 
ti „Lietuvą", jis didžiausią dė 
mesi paskyrė mokslo žinių sk 
leidimui. Savo laikraščio pus 
lapiuose jis sistemingai spaus 
dino populiarius mokslinius 
straipsnius iš įvairių mokslo 
sričių, daugiausia gamtos mo 
kslo šakų, šie straipsniai vė 
liau buvo išleidžiami atskiro 
mis knygomis, kurių per kelio 
lika metų susidarė gana daug. 
Svarbesnės iš jų: „Anie žemę 
ir kitus svietus, jų būvį ir pa 
baiga“, „Apsireiškimai atmos 
feroje arba „meteorologija", 
„Biologija", „Etnologija", 
„Rašto istoriia" ir kt. Šie J. 
Adomaičio - Šerno darbai, mo 
kslo žinių skleidimas, daug pri 
sidėjo prie liaudies švietimo ir 
jos sąmoningumo kėlimo. Šia 
me darbe J. Adomaičio - Šerno 
indėlis tikrai yra didelis.

• Jadvyga Akelienė, muziko 
Jurgio Akelio žmona su sūnų 
mi. Leonu lankėsi Lnekijoje. 
Ji jau ten išbuvo 5 savaites ir 
viešėjo pas gimines.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuviškasis LIBERALIZ 

MAS. Redagavo Vytautas Ka 
volis. Vinco Kudirkos Jubilė 
jiniai metai. Viršelį piešė dail. 
'Algirdas 'Kurausaks. Išleido 
Santaros - Šviesos Federaci 
ja. 216 puslapių. Leidinys pa 
skirtas didžiojo Tautos Žadin 
tojo dr. Vinco Kudirkos 100 
metų gimimo sukakčiai pami 
nėti, 1858-1958.

Turinyje yra šie straipsniai: 
V. Kavolis — Vincui Kudirkai 
prisiminti; Dr. V. Doniela — 
Liberalinė idėja istorijoje; Jo 
gi — Liberalizmas ir racioną 
lizmas; Dr. J. Girnius — Libe 
ralizmas ir krikščionybė; Dr. 
A. J. Graimas — Laisvės prob 
lema egzistencializmo, mark 
sizmo ir freudizmo amžiuje; 
V. Kavolis — Laisvės sampra 
ta socialiniuose moksliose; R. 
Šilbajoris—Jieškant tikėjimo; 
A. Gureckas — Liberalizmas 
ir tautinės valstybės idėja, J. 
Jakš-Tyris — Liberalinė ūkio 
politika; Dr. J. Kaupas — In 
dividualizmas ir visuomenišku 
mas lietuvių literatūroje; V. 
Trumpa — Liberalinės min 
ties raida Lietuvoje; V. Rašte 
nis — liberalizmą reikia ge 
riau pažinti; K. Drunga — Be 
ndrasis liberalizmo vardiklis; 
Priedas — Liberalų manifes 
tas.

Kas norėtų šią knygą įsigy 
ti, prašomi kreiptis į „Neprikl. 
Lietuvos“ redakciją: 7722 Ge 
orge St., LaSalle, P. Q.

Knygos kaina 3 dol.

KAI KURIOS OKUP.
TUVOJE IŠLEISTOS 

NAUJOS KNYGOS
Valstybinė grožinės literatu 

ros leidykla Viniuje pastarais 
metais yra išleidusi t. k. šiuos 
leidinius:

A. Aleksinas: „Pataisa ir 
atostogos“. Apysaka, vid. am 
žiaus vaikams.

Alfonsas Bieliauskas: „Ro 
žės žydi raudonai“. Romanas.

A. Čekuolis: „Perkūnas ne 
trenkia į laivą“. Apsakymai.

Janina Degutytė: „Ugnies 
lašai“. Eilėraščiai.

A. Pocius: „Žąsies kiauši 
nis“. Apsakymai jaun. amžiaus 
mok. vaikams.

Vyt. Rimkevičius: „Van 
dens lelija“. 3 veikmsų 6 pav. 
drama su prologu.

E. Spragaitė: „Žaliapūkė“. 
Pasaka jaun. mok. amžiaus vai 
kams. Iliustr. L. Ulbikaitė.

„Suktinis“. Liaudies šokiai. 
Rinkinys.

V. Miliūnas: „Vidurdienio 
debesys“. 3 pjesės.

G. Zimanas: „Briuselio pa 
rodos įspūdžiai“.

VI. Dautartas: „Teka upė 
pro šalį“. Apysaka vid. mok. 
amž. vaikams.

„Du gaideliai“. Lietuvių liau 
dies daina. Ikimok. amž. vaika 
ms. Iliustravo V. Kosciuška.

B. Pranskus-Žalionis: „I at 
eiti šviesia“. Eilėraščiai.

A. Einšteinas ir L. Infeldas: 
„Fizikos evoliucija”.

"»»im__ I—L.aLjO'“'" MjįįĮį,

SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

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

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

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

I A. NORKEIIIINAS

I
 Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
Montreal 36, Que, Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.

N. A. GORČAKOV.

Sovietinė meno laisvė
KAIP BUVO LIKVIDUOTI MAJAKOVSKIS IR 

MEJERCHOLDAS
Majakovskį Maskvos dikta bai keisti gyviai. Kad išsaugo 

tūra dar ir dabar garbina, kai 1 
apie Mejercholdą visiškai tyli, 
o Mejercholdo sąjunga su Ma 
jakovskiu buvo ne pripuolamas 
reiškinys. Jie abu po bolševi 
kinio perversmo savo lyrą ati 
davė bolševizmui. Abu jie bu 
vo idealistai, tikėję komunisti 
nės laisvės ateitimi. Vienas jų, 
Majakovskis, visą laiką likęs 
nepartinis, visą savo talentą 
atidavė kasdieninei „komuniz 
mo statybos“ agitacijai. Kitas, 
Mejercholdas, įstojo į partiją 
ir, kaip komunistas, šališkai ir 
čekisto negailestingumu „aiš 
kino“ Rusijos praeitį ir smer 
kė kapitalizmą savo teatro see 
noje. Bet juos abu sujungė ir 
nusivylimas bolševizmu. Abu 
jie pamatė, kad vietoje šviesio 
sios Komunos Ateities, sovie 
tų žemėje statomi visasąjungi 
niai Areštuotųjų Būriai, baisi 
naujoji „arakčejevščina”, visa 
mirdinančioji diktatūra, su p? 
klusnia jai milionų Lukų par 
tiečių, sovietinių miesčionių, 
sovietinių avinų būriais.

„Blake” ir „Pirtim“ šie du 
mesteriai sukilo prieš Stalino 
„arakčejevščiną“. Tai buvo 
dviejų komunistų sukilimas 
prieš tai, kad Stalinas iškrei 
pia komunizmą.

Fejerinės komedijos „Blįi 
kė”, pastatytos Mejercholdo 
vardo teatre, 1929. II. 13, he 
rojum buvo bolševikų partijos 
narys Prisypkin, kurį cenzūra 
pakeitė į „buvusį darbininką, 
buvusį partietį“. Partietis mies 
čionis nusprendžia, kad „jau 
atėjo laikas, kad jo namai bū 
tų viskuo pertekę”, todėl jis 
veda „privatininko - kirpėjo” 
Elezevirą Davidovną Renesa 
ns. Uošvė nieko nesigaili, nes 
Prisypkin į namus atneša „ne 
suteptą proletarinę kilmę” ir 
partinį biletą. Mažai raštingas 
„proletariškos kilmės” tovarišč 
Prisypkin, „profsąjunginio bi 
lėto“, o necenzūruotame rank 
raštyje — partinio bileto — tu 
rėtojas, Stalino diktatūros ra 
mstis, mano, kad jau atėjo lai 
kas pagyventi kaip turi būti. 
Jis „prieš miesčionišką būdą 
— kanarėles ir panašiai”. „AŠ 
žmogus su stambiais reikalavi 
mais... Aš domiuosi veidrodinė 
mis spintomis”, — 
nistas Prisypkin.

Jo vestuvės turi 
logiškai išlaikytos, 
donos 
tuvės" 
stalas apdengtas raudonu kum 
piu ir buteliai su raudonomis 
galvutėmis“. Iškilmingose ves 
tuvėse kyla gaisras ir visi su 
dega. Aplietą vandeniu ir už 
šaldytą Prisypkino lavoną at 
randa po penkiasdešimt metų 
komunizmo šalies gyventojai. 
Automatinio balsavimo būdu 
jie nutaria Prisypkiną atgai 
vinti. Prisikėlęs iš numirusių 
tolimoje ateities Federacijoje,

tų Federacijos žmones nuo ap 
krėtimo, Federacijos žmonės 
nutaria abu parazitus — Pri 
sypkiną ir blakę — pasodinti 
į narvą zoologijos sode ir už 
rašo: ;,klopus normalia“ ir 
„Obyvatelius vulgaria“. Zoolo 
gijos sodo direktorius prakalbo 
je sako: „Kai darbo žmonija 
revoliucijos eigoje valėsi nuo 
purvų, jie šiame purve ausiau 
ko lizdus ir namelius, mušo pa 
čias ir priesaikavo Bebeliu 
(priešcenzūriniame rankrašty 
je buvo — Marksu ir Engei 
su) ir ilsėjosi savo 
mėse“.

Narvas, kuriame 
su blake pasodinti, 
parašais: „Atsargiai! Spjaudo 
si!“ „Saugokite ausis — jis iš 
sireiškial” iPrisyjpkin pastebi 
į jį žiūrinčius ir maldauja: „Pi 
liečiai! Broleliai! Mielieji! 
Kiek jūsų čia? Kada gi jus vi 
sus atšildė? Kodėl gi aš.vienas 
narve? Mielieji, ateikite čia! 
Dėl ko gi aš kenčiu? Pilie 
čiai!”... Ir šituo ateinančio ko 
munizmo kivetimu į žvėrių so 
do narvą ir baigiama Majakovs 
kio komedija.

Majakovskio „Pirtis ’, kuri 
buvo pastatyta Mejercholdo 
vardo teatre, 1930 m. kovo 16; 
d., mušo Stalino biurokratus. 
Jos herojum buvo bukas, įsi 
vaizduojąs ponas — samodur, 
būdingas Stalino epochos bol 
ševikas. Majakovskis jam su 
telkė visas Stalino laikų bolše 
vikų pono - valdovo savybes: 
prisitaikėliškumą, pataikavi 
mą, įskundimus, šnipinėjimą, 
bailumą, nekultūringumą, cha 
miškumą, žemumą. Aplink šį 
Pobiedonosnikovą taip pat pa 
taikūnai, bet jau laipsniu že 
mesni. Apsuptas pataikūnų, 
Pobiedonosnikov yra sovieti 
nis didikas: jis perka antikva 
rinius baldus, nors nieko ta 
me nesupranta. Dailininkas jį 
„įamžna“...

Abu Majakovskio parašyti 
veikalai, pastatyti Mejerchol 
do, kritikavo bolševikinį Sta 
lino komunizmo režimą ir jo 
tvarką. O kritika sovietams— 
peilis. Todėl abu šituos menini 
nkus Stalinas su savo partijos 
sėbrais ir likvidavo: Majakovs 
kį privertė patį nusižudyti, Mė 
jercholdas „dingo be žinios“ 
ir Mejercholdo žmoną, artistę, 
enkavedistai subadė peiliais jos 
pačios bute. Chruščiovas jų ne 
reabilitavo. Tiesa, Majakovs 
kis garbinamas ir dabar, bet 
apie Mejercholdą' — nė vieno 
žodžio. Tokia yra sovietinė 
laisvė ir meno srityje;

Rašytojas, poetas, kaip ir ki 
ti menininkai, turi paklusniai 
tarnauti kompartijai: dengti 
ir teisinti komunistinės dikta 
tūros piktadarybes ir klaidas, 
turi absoliutiškai tarnauti dik 
tatūrai, bet ne liaudžiai, turi 

Prisypkin tiems gyventojams diktatūrą teisinti prieš liaudies 
v X u:.., reikalus. Nes kur yra diktatu

ra, ten laisvės nėra, ten it lais 
vos kūrybos nėra, ten ir laisvo 
žmogaus nėra, kadangi ten 
yra visur ir visada prievarta, 
išnaudojimas :ir nepaklusnių* 

ir blakė yra seniai išmirę, la jų mirtis.

galifė ert

Prisypkin 
aplipintas

LIE

sako komu

būti „ideo 
kaip „rau 

darbininkiškos sutuok 
— „raudoni pajauniai,

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas 

Aug. MYLĖ 
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. 

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. 

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

£ daro baisų įspūdį ir savo kai 
$ bos žargonu, ir savo skoniu, ir 
X savo papročiais bei mintimis.

9 S Atgaivinta ir blakė, buvusi
1 v ant Prisypkino. Tolimos Fede 
« ■£> racijos žmonėms ir Prisypkin

** ..-o

Dr. Roman Pniewski 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 6-7623

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193

:j Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

’ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC I
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

į ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. X
Į SA V. K. K 1 A U S A S ir J. S I A U C 1 U L I S 
f yra tos srities specialistai su 22 metų praktika

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. X 
Lietuviam* nuolaida.

z Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, - 
j Montreal, P. Q., Tel-: PQ63834 . 8
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ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai pasisekė sudaryti 
sąlygas patenkinti visuomenės pageidavimui siųsti didesnius standartinius siuntinius, u 
tam reikalui ji paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ 
labai dailiais dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: mels 
vos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos turi įrašus „Made in England“.

Nuo 1959 m. rugpjūčio 1 d. mes siūlome tas medžiagas sudarinėti šitokiems keturie 
ms papildomiems standartiniams siuntiniams:

1) Siuntinys Nr. 28:
16% jaidi NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuo 

tos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Svoris 17 svarų. Kaina $59.00.

2) Siuntinys Nr. 29:
16% jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuo 

tos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams: 10 jardų dvigubo pločio pa
mušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina $67.00
3) Siuntinys Nr. 30:
32% jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuo 

tos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų.
Svoris 34 svarai. Kaina $113.00

4) Siuntinys Nr. 31:
32% jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuo 

tos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų,
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kaina $125.00.
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė, nepaisy 

dama tai, jog NAUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai augštesnė ir kaina brangesnė, lit 
tuvių gerui yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 30 skirtingu 
standartinių siuntinių, NEPAKELDAMA JŲ KAINOS.

Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų Lietuvių 
Prekybos Bendrovės, ar kurios nors kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams, kurie dėl ko nors 
nepajėgia tuojau padaryti tai, gavę $1.00 už bet korį norimąjį standartinį siuntinį, galu 
tinio užsakymo mes lauksime 3 mėnesius.

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS RŪ 
ŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standartnių siuntinių kainoraš 
tį (siuntinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megztiniai ir kt.) ir 
naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį katalogą, kuriame aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos;
4. Gatava avalynė;
5. Laikrodžiai;
6. Foto aparatai;
7. HOHNER akordeonai—20 skirtingu modeliu, kuriu kainos įvairuoja piadedant 

nuo $39.00;
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta visų rūšių siū 

lams, ĮSKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS;
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių, estų, rusų, 

ukrainiečių, vokiečių ir anglų;
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J. A. V., Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Piancūzr 

joje ir TSRS.
Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet kuria kalba surašytus ir 

iš Lietuvos atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 

siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau nebeturės nieko pri 

mokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos remiantis pavyzdžiais.
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAUSIOS PASAULYJE, jos 

pigiausios ir lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurie iki šiol užsisakinėdavo siunti 
nius per kitas firmas, tuojau pat

1. parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGOJANT, paprašyti NEMOKA 
MAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokių informacijų;

2. palyginti mūsų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant kur nors siuntinį,
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus SUTAUPOTE NEMAŽA 

PINIGŲ.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street 
London, W. 11 
Great Britain.

PALAIMINTI, KURIE ALKSTA

Turėjau apie dešimt metų ir per visą vasarą, 
buvau jau trejus metus pieme 
nėliu. Už tokį gerą pasižymėji 
mą man dėdė parnešė iš Prūsų 
gražią knygutę - maldaknygę 
su gražiais minkštais viršeliais 
ir su gražia paauksuota segtu 
ke. Aš tą knygutę labai mylė 
jau, nes jinai man buvo vienin 
telis mano turtas. Žiemą eida 
vau į mokyklą, o vasarą gany 
davau kas papuola — kiaules, 
avis ar karves, o kartais ir ark 
liūs, sekrdžiaus priežiūroje. 
Nuo didelio purvo aplipusių 
mano kojų, nuo šaltų rytais 
sų, mano kojytės buvo suskir 
dusios, sutrūkusios, kaip ari 
mai, net kraujas pasirodydavo. 
Vakare, pavargęs no lakstymo 
apie kiaules, pavalgęs vakarie 
nes, nepjautom kojom eidavau 
į daržinę ir krisdavau į supelė 
jusį šieną, kurio dar buvo likę 
nuo žiemos. Pajusdavau kojų 
skausmą, kaip pradėdavo pur 
vai džiūti, nes imdavo veržti 
odą. Bet miegas viską nugalė 
davo. Ir rodos, tik, tik užmigai, 
ir jau vėl skerdžius trūbuoja 
taip garsiai, kad ir labjausiai 
įmigęs šoki iš patalo ir tuoj 
skubini apsirengti, nors dar ir 
tamsoka. Bet kai mūsų kaimas 
buvo labai didelis, o ganyklos kai apsirengi naujais ant nuogų 
toli, tai kol karves su avim iš 
gena iš kaimo, kol pasiekia 
ganyklą, tai ir saulė užteka. 
Todėl reikia skubėti. Apsiren 
gęs leki į kiemą pamatyti sker 
džių, kuris tau paskirs kokią 
poziciją šiandieną užimti — 
karves, avis ar kiaules ganyti, 
nes visos ganomos skyrium ir 
skirtingose ganyklose. Jeigu 
paskiria kiaules ganyti, tai dar 
grįžti ir ligi pusryčių gali pa 
miegoti, o jeigu karves arba 
avis, tai dar saulei nepatekėjus 
turi jas gyti. Taip ir kamuojie 
si visą vasarą, ar lietus, ar šal 
tas vėjas — turi ganyti. O jau 
tokiam sutvėrimui, kaip, nuo 7 
ligi 12 metų, tai didesnių var 
gų ir negali būti. Kas nėra ga 
nęs, tas to neįvertina. Būdavo 
lauki, kada nereikės ganyti, 
bet tokių progų labai mažai

Kartais, kai 
sulauki progos, kad skerdžius 
praneša, jog tą ar kitą sekma 
dienj būsi laisvas, tai net links 
miau pasidaro, ir pamiršti tuos 
vargus, džiaugies, kad ilgiau 
galėsi pamiegoti ir Į bažnyčią 
nueiti.

Bet štai jau prisiartina tas 
lauktasis sekmadienis, o mie 
got ir pamiršti. Dar gulėda 
mas pradedi galvoti, kad atsi 
kėlęs galėsi burną nusiprausti 
su muilu, ir kojas gerai numaz 
gosi. Tačiau kaip tu jas numaz 
gosi, kad jos taip ilgai buvo 
purvinos, o čia rūpi nueiti i ba 
žnyčią, nors ir basam, nes ba 
telių neturi. Tėvas sakė, kad 
dar tokiu metų piemeniui batų 
nereikia; nupirksiu, kai būsi 
penkiolikos metų. O kurpės ka 
žjn kur numestos, o gal ir nu 
dėvėtos, — ar gi Įkiši tokias ko 
jas, visas nudaužytas, žaizdo 
tas, skaudamas, išskėstais pirš 
tais. Kitaip ir negalima, kaip 
basam. Nors ir basas, bet kel 
nytės jau trim nytim austos, bo 
velna ir truputis vilnų, nuda 
žytos ir švarkutis iš tos pačios 
medžiagos. O kasdien reikia 
dėvėti storą pakulini, dviem 
nytim austą. Jis labai dilgina,

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys, 

{rašykite Į plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

'Home Recording Service) 
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

KAS DARYTINA...
Atkelta iš 3-čio psl. 

informacijų dėka išeina į pa 
šaulį leidiniai, iškreipiu istori 
nę tiesą (pvz., U. S. Govern 
ment Printing Office leidinys 
apie Gudiją), mes nustemba 
me, protestuojame, „darome žy 
gius“, kad panašūs reiškiniai

nesikartotų ir pan. Šitokiu at 
veju, dar kartą aiškėja didelė 
spraga mūsų politinės propa 
gandos ir kultūrinės rcprezen 
tacijos srityje. Vieno

STAMBAUS IR TIKRAI Iš 
SAMAUS LEIDINIO APIE 

LIETUVĄ REIKALAS 
jau nuo seno kartkartėmis ke

Vietoj rašymo - pasikalbėkite^ 
su savo artinaisiais!

liamas spaudoje, o reikalas ir 
šiandien stovi vietoje. ŠĮ reika 
lą dar kartą gražiai apibūdino 
A. Erdvilas straipsnyje „Ar 
pro tas duris?” (Draugas š. 
m. Nr. 183), aptardamas visą 
eilę kultūrinės propagondos bū 
dų. Būtų parengtas ir išleis 
tas autoritetingas leidinys apie 
Lietuvą, jis gulėtų ant Lietu 
vai palankių stalų, jis turėtų 
ninkamą vietą valdžios viršų 
nių knygų lentynose ir visose

žymesniosiose bibliotekose. Ta 
da nereikėtų stebėtis kitų da 
romomis klaidomis, nes jų ir 
jiems būtų galima išvengti. Be 
blogos valios nesikartotų ir to 
ks „gudiškasis atvejis“.

Baigiant mintis apie gudų 
pastangas išeiti Į pasaulio vie 
sumą su kreiva informacija, 
tenka štai kas pareikšti: reikia 
mūsų atitinkamiems politinia 
ms veiksniams imtis žygio „Į 
gudus“... Reikia jiems aiškiai

kad

BET KOKIA 1ŠKRAIPAN 
TI ISTORINĘ TIKROVĘ 
INFORMACIJA YRA ŽA

LINGA ABIEM PUSĖM, 
kad gudų pastangos laimėti 
sau pirmenybę politinėje kovo 
je kovoje dėl jų tautos ateities, 
reiškiant nepagrįstas teritori 
nes ir politines pretenzijas, ro 
do jų nenorą taikiai bendradar 
biauti kovoje su Maskvos im 
perializmu ir kad lietuvių išei 
vijos politiniai veiksniai dėl to 
kios gudų laikysenos bendra 
me kovos fronte verčiami ne 
tik protestuoti, bet ir griežtai 
atsisakyti bet kokios paramos 
gudų politinėms (pastangoms 
ateityje. Sveikos nuovokos, ma 
nau, nestinga gudų veikėjams, 
tad ir prabilti į juos mandagiu, 
bet ir griežtu, tonu galima ir 
verta.

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

■ Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžtamą 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service)

4044 Ontario St. East,
' Montreal, P. Q. LA 6*7521.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 

Ižd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER a SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJ! 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343

šiaip taip suslibizavoja ir anie 
gal nieko nesuprato. Dar ir 
šiandieną galima rasti tokiose 
ar kitokiose knygose tokių už 
rašų, bet kas jais tikes — nie 
kas, nes ten buvo pasakyto 
tiesa. Kas tuomet skaitė to J 
knis užrašus, kurie atrodo nie \ 
ko gero nepasako? Juos skaitė 
daugiausia tie žmonės, apie ku 
ruios buvo pasakyta, bet skai 
tė ir nežinojo, kad apie juos 
ten parašyta. O jau šiandieną 
dar mažiau, kas skaito, arba 
visai neskaito. Ir ką gi mes 
šiandieną skaitom? Mes skai 
tom daugiausia propagandą ar 
ba mažai su teisybe surištas ži 
nias, o pranašų seniai parašy 
tas žinias laikom jau pasenti 
siomis, nebetinkamomis šiems 
laikams .

Kur link pasaulis šiandieną 
eina, su savo dabartinėmis ži 
niomis, su savo išradimais, g 
kaip geriausiai sunaikinti tą 
gražų pasaulį. Jau kitos išei 
ties neberanda. Galingieji ker 
sija vieni kitiems, pasisako net 
kiek katrie turi jėgų, kad gale 
tų sunaikinti viską ką per tūks 
tančius metų sukūrė.

Bet nežinia, kas jų laukia už 
tokius darbus. Gal jau ateina 
tas laikas, kada teisybė paims 
viršų. Gal prisiartins ta diena, 
kada alkstantieji teisybės bus 
pasotinti. Jau pradeda tų pra 
našu žodžiai pildytis. Jau ga 
lingi nukeliami nuo sostų. Jau 
mokslas atidarė žmonėms akis. 
Jau eina grumtynės už teisybę. 
Jau neteisybė prilipo liepto ga 
lą. Jau jokia propaganda jai ne 
gelbės. Jau turi neteisybei at 
eit galas ant visados. Tai tada 
tie milionai žmonių alkstančių 
ir bus pasotinti.

Nors šiandieną technika iŠ 
vystyta ir visko prigamina, 
duonos yra perteklius, bet dar 
šiandieną vra ant tos žemės ka 
muolio tokių, kurie alksta.

A. Pranevičius.

kiškyčių.
Ugi ta gražioji knygutė! 

Kai ją skaitysiu bažnyčioj, tai 
visi žiūrės, pavydės, kad aš tik 
vienas tokią gražią turiu... Net 
nė valgyt nenori,

Sckr-adienj rytą atsikėlęs 
jau ga^oju, kaip aš ten bažny 
čioj apsieisiu, kur atsistosiu, 
kad daugiau kas manė matytų 
su ta nauja knygute. Visas 
džiaugsmas nukreiptas vis į tą 
patį, kiek toj knygutėj yra vi 
šokių maldelių, visokiu atlai 
dų, ir dar galima paprašyti 
Dievo ir Panelės Švenčiausios, 
ką tik tavo širdis trokšta. Skai 
tau per mišias ir prašau Dievo 
visko, ko tik dar namie būda 
mas sugalvojau, o labjausiai 
prašau, kad skerdžius nemuš 
tų, kai pirmadienį nueisiu vėl 
ganyti.

Ta knygutė pasidarė man 
taip maloni, kad paskaitęs pa 
bučiuodavau ir į nosinę susivy 
niojęs įsidėdavau į kišenių.

Beskaitydamas tą knygelę 
radau parašyta „Palaiminti ku 
rie alksta ir trokšta teisybės, 
nes jie bus pasotinti“. O dar to 
liau sako: galingus nukels 
nuo sosto, o paaugštins nuže 
mintus. Ką tie žodžiai reiškia, 
aš tada neturėjau nė mažiau 
šio supratimo. Žiloj senovėj 
žmonės, kurie daug žinojo, bu 
vo vadinami išminčiais arba 
pranašais. Tada dar mažai kas 
žinojo apie Žemės sukimąsi, 
apie Saulę ir kitas planetas, o 
apie išradimus dar mažiau. Tie 
pranašai ir tais laikais matė, 
kad milionai žmonių alksta ir 
trokšta tai jie ir parašė, kad at 
eis laikai, kada šioje žemėje už 
viešpataus teisybė, tai tada tie 
alkstantieji ir bus pasotinti. Ir 
tų pranašų tie keli užrašyti žo 
džiai pateko ir į tą mažą mal 
daknygę. Bet kaip aš paskai 
tęs nieko nesupratau, taip ir ve išleido į ukrainiečių kalbą iš 
daug tokių, kaip aš, mažai ži verstus Petro Cvirkos apsaky 
nančįų, vos tą jnaldaknygę mus vaikams.

• Michkelis Lodusas išvertė i 
estų kalbą V. Baumilo operos 
„Paskeiduolė” libretą. Operą 
statys Estijos Vanemuinės 
atras.
• Valstybinė Pedagoginės 
teratūros leidykla išleido
Krasauskaitės paruoštą forte 
piono pradžiamokslį „Jaunasis 
pianistas“.
• Ukrainos TSR Vastybinė 
vaikų literatūros leidykla Kije

te

Ii
V.

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

AUGŠTOS
RANKŲ

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

ftst w> ® 79 ir 81 St*Zotique st E-’
Tel. CR 7-0051. MONTREAL
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HAM! L T ON
LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE BENDROVĖS AKCI 

JĄ MERGAITEI LIETUVOJE
• Jonas Mikšys, šeštadieninės 
mokyklos vedėjas, po atostogų 
sugrįžo namo ir ruošiasi nau 
jiems mokslo metams.

• K. Stanaitis, Kovo pirminin 
kas, susirūpinęs Lietuvių Die 
nos sporto varžybomis.

• Matulaitiene Aleksandra su 
grįžo iš Hamiltono į Lietuvą ir 
„T. B.“ rašo esą labai suvarą 
si ir serganti astma. Dabar ją 
gydą specialistai. . .

• Gera iniciatyva. Kaikurie 
Hamiltono vyrai, kuriems pri 
bręsta reikalas kurti šeimos ži 
dinius, lietuvaites kviečiasi iš 
Lenkijos, nes iš Lenkijos žmo 
nės laisvai dabar išleidžiami.

• Klebonijos lietuvių parapijai 
statybos planai jau paruošti ir 
ji greit numatoma pradėti sta 
tyti. Jos statybai paaukojo pp. 
Sakavičiai 200 dol., J. Steiblys, 
pp. Lengnikai ir pp. Bakaičiai 
po 100 dol.

• Pakrikštytas pp. Aisbergų 
sūnus Morkum-Petru.

• Atostogos jau baigiasi ir 
daugumas Hamiltono lietuvių, 
atostogas ledusių už Hamilto 
no ribų, jau grįžta į savo mies 
tą ir stoja prie darbų.

• Maskvos kino studija gami 
na spalvotą multiplikacinį fil 
mą „Gintaro šalis“. Scenarijus 
parašytas Maironio poemos 
„Jūratė ir Kastytis“ motyvais. 
Filmo dailininkė — statytoja 
Gražina Brašiškytė.

Hamiltonietis Jonas Steigvi 
la 100 dolerių už akciją Hamil 
tono Lietuvių Namų bendro 
vei įnešė savo dukters Nijolės 
Steigvilaitės, kuri yra Lietuvo 
je, vardu. Tai pirmas toks atsi 
tikimas LN istorijoje. J. Steivi 
la tuo būdu nori užsigarentuo 
ti, kad jo turtas, jeigu jis mir 
tų, kad atitektų jo dukrai.

Be to, LN 1.000 dol. pasko 
los akcijoms, už kurias LN mo 
ka 5% palūkanų, įnešė Marija 
Steigenė.

Liepos mėnesi LN įmokėjo 
7,000 dol. paskolos, kurios ne 

įmokėtos dar liko 95,000 dol.

• Kun. B. Jurkšas dviem mė 
nėšiam išvyko studijų į Euro 
pą. Jis lankysis Ispanijoje, Por 
tugalioje, Italijoje ir kitose 
valstybėse, kurias pasirinks bū 
damas Europoje.

I A. L I O D2 f U S, B. L.,
& Viešasis Notaras
a (Notary Public)
X Advokatas iš Lietuvos.
X Namų, žemės ar bet kurio 
X biznio pirkimo-pardavimo 
8 dokumentų sudarymas ir 
% visi kiti notariniai reikalai. 
J Teisiniai patarnavimui. 
« Morgičiai.
g Įstaiga: JA 7-5575;
X Namų: FU 3-8928.
X 20 King Street East, 
g Hamilton.

s
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TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si 2—2 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

IŠ KANADOS :
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 

vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 

medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.
Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 

kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

Siuvama kojinė mašina firmos „Minerva-122” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

į Europą ....$175.00 Į Aziją...........$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunti, bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098, 
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 3-6686 
ponia V. Juraitis.

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.
DĖMESIO! Ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus 
uždaryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio m. 3 d. imtinai.

Sav. A. KALOZA

WINDSOR, Ont
GEGUŽINĖ, RUOŠIAMA WINDSORO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS VALDYBOS,
įvyks šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
vokiečių parapijos piknikų vie 
toje, Malden Rd. Vieta yra 
lengvai surandama, nes Mal 
den Rd. išeina iš 3-čiojo kelio 
(highway), maždaug viena my 
lia nuo Ambasador tilto. Vieta 
yra puikiai įrengta. Šokiams 
gros gera muzika, ir nei lietus, 
nei blogas oras netrukdys, nes 
bus naudojamasi ten esančia 
sale. Šokiai galės užsitęsti ir 
sutemus, nes yra puikus ap 
švietimas. Veiks pilnas bufe 
tas. Rengėjai tikisi susilaukti 
visų apylinkės lietuvių į šį pas 
kutinį šiame sezone išvykime 
j gamtą, nes tuo laiku maudy 
mosi sezonas jau yra pasibai 
gęs, o oras dar nešaltas.
• Motelį ABC atidai e Baltu 
tis Stasys, 3048 Dougall Rd. 
ir turi gerą pasisekimą. S. Bal

MŪSŲ ^SPORTAS

NIAGAROS

tutis yra savininkas visiems ge 
rai žinomo Dominion & Count 
ry Club, prityręs verslininkas, 
sumaniai tvarko ir šį naująjį 
moteli - nakvynės namus. Tele 
fonas nakvynės namų ir buto 
yra YO 9-5090.

• Willys automobilių kompani 
ja, gaminanti kariškus džipus, 
atlieka didelius pertvarkymus 
ir šiomis dienomis paleis rin 
kon vietos gamybos automobi 
liūs. Willys automobiliai iki 
šiol buvo gaminami Ameriko 
je, o čia tik sustatomi. Pagal 
naują pertvarkymą, apie 40% 
dalių bus pagaminta vietoje, 
kas, žinoma, suteiks darbo dau 
geliui naujų darbininkų. Nau 
jųjų džipų kaina nesikeis, jie 
ir toliau bus parduodami 
2.000 ir 2.200 dolerių.

PUSIASALIS

po

BROLIAI IR SESĖS N1AGARIEČIA1!
svetimtaučiams, čia lietuviams 
iš savo sukrautų pinigų niekas 
neina svetimiesiems, o tavo pa 
ties lietuviškiems reikalams. 
SLA rūpinasi, rėmė ir dabar 
remia visokį lietuvišką kultūri 
nj darbą bei veiklą. Retai kur 
ji neprisidėjo ar nepadėjo ir, 
kaip matome iš spaudos, remia 
spaudą, skautus, sportininkus, 
ansamblius, chorus, globoja jau 
nimą ir senelius ir tt.

SLA gyvuoja per septynias 
dešimt metų ir per tą laiką su 
gebėjo nuveikti socialinių ir 
kultūrinių darbų ir sukrauti 
turtą per 3-jų su puse mihonų 
dolerių vertės.

Šios organizacijos jau nuo 
1955 metų viena kuopa veikia 
ir Niagaros pusiasalyje, St. 
Catharines, Ontario, mieste, 
278-ta SLA kuopa. Šiuo metu 
kuopoje yra per 40 narių. Ši 
kuopa rūpinasi ne tik draudi 
mu, bet per kelis gyvavimo me 
tus išvarė nemažą apylinkės 
visuomenėj kultūrinę veiklos 
vagą. Ypatingai ji pasireiškia 
darniu sugyvenimu su kito 
organizacijomis ir pavienia>s 
asmenimis. Šiuo metu plačiai 
vystoma įgyvedninti sergančių 
ligonių lankymas, nesvarbu na 
rys ar nenarys, namie ar ligo 
ninėje, nes yra lietuvių, kurie 
neturi nei šeimos, nei giminių, 
bet gi jie turi jausmus ir yra 
lietuviai. Ir žinoma, apsilan 
kęs jam priduodi geresnę savi 
jautą, pasitikėjimą, o tuo pa 
čiu stiprybės greičiau pasveik 
ti.

Tad, kurie dar nesate kuo 
pos nariais paskubėkite į ją 
įstoti. Niagariečius prašom 
kreiptis pas žemiau išvardin 
tus organizatorius:

1. Zigmas Piliponis, 321 Que 
enston Rd., St. Catharines, On 
tario, tel. MU 2-9154.

2. Juozas šarapnickas, 56 
Concord Ave., St. Catharines, 
Ontario, tel. MU 2-9444.

3. Petras Polgrimas, 
Boyle Rd., St. Catharines, 
tario, tel. MU 2-9994.

Jie jums broliškai padės ir su 
teiks smulkesnių informacijų 
ir patars, kuris skyrius yra 
naudingesnis bei pigesnis apsi 
draust. Įstojęs į SLA 278 kuo 
pą, jausies, kaip vienoje šei 
moję. Paskubėkit prisidėti, 
kuo anksčiau tuo geriau ir pi 
giau kainoja. Nelaukime kol at 
eis reikalas ir bėda, apsirūpin 
kime jau dabar iš anksto nuo 
visokių netikėtumų.

Broliškai laukiame.
Kuopos narį mūsų brolį Liū 

dą Pūslį su Elze Pretkiene š. 
m. rugpjūčo 8 d. sukūrusius

Gyvendami Kanados konti 
nente, toli prievarta atskirti 
nuo savo tėvynės, rengiame čia 
visokius parengimus bei mine 
jimus, vienu žodžiu — linksmi 
narnės, kaip Lietuvoje, bet ne 
pagalvojame apie vieną svar 
biausį reikalą, būtent mirtį. 
Žmogus gyvendamas iš viso 
nenori, gal būt ir nepatogu 
apie tai ir galvoti, bet kad ji 
ateis anksčiau ar vėliau, tai 
yra tikra ir tiesa.

Dažnai tenka skaityti spau 
doje, kad ten ir ten, tas ir tas 
mirė ir nėra už ką palaidoti ar 
laidojimo išlaidas padengti. 
Drąsesnieji tuojau imasi micia 
tyvos steigti komitetus, kurie 
rūpintųsi laidojimu, sudaromi 
aukų lapai ir prašoma visuo 
menės finansinės paramos. Bet 
kodėl anksčiau apie tai negal 
vojama ir nepasirūpinama, kad 
nereikėtų nei komitetų steigti, 
nei aukų rinkti?

O tai labai lengva išvengti, 
tik užsirašyk SLA (Susivieni 
jimas Leituvių Amerikoj) na 
riu. Ji savo narius draudžia 
nuo gimimo dienos iki žilos se 
natvės. Draudimo mokestis 
pagal amžių ir apdraudimo rū 
šį. Taip, kad už mažą mokestį 
būsi apdraustas gyvybe ir ne 
laimės atveju šeimos narius ap 
sunkinti ir nevarginti visuome 
nės aukomis.

Ligos atveju, mokėdamas 
mėnesiui $1.00, susirgęs gausi 
$,2.00 savaitėje, mokant $2.00 
— gausi $24.00, o mokant $5. 
00 — gausi $325.00 mėnesiui. 
Akcidento draudimas kainuoja 
metams tik $2.00 už kiekvieną 
tūkstantį, tai yra mėnesiui 17 
centų.

Bet gi turime žinoti, kad ki 
tur apsidraudęs neši pinigus

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Seiicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

K

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

X*C
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VEDA KAZYS BARONAS
PASIKALBĖJIMAS SU ŽYMIU IMTININKU

Sporto mėgėjai atsidėję im žymųjį imtininką. 
tynių (angliškai - wrestling) 
žiūri televizijoje, o daugelis ei 
na į stadioną ir ten ištisus va 
karus nervinasi, neišsilaikyda 
mi kėdėje, pasišokėdami, rėkdą ir duotų pajamas. Bet imtynės 
mi, reaguodami į teisėjo „apsi 
leidimą”, mėto į ringą apeisi 
nūs, obuolius, ypač taikydami 
į „piktus“, „žiaurius" imtinin 
kus, ir tt.

Tačiau kas atydžiau stebi 
imtynes, nesunkiai pastebi, 
kad pačiose „žiauriausiose*’ yra 
aiškiai matomos vaidybos, ne 
tikrumo ir žiūrovų apgaudinė 
jimo.

Žinoma, imtynės — tai yra 
savotiška vaidyba, teatras. 
Net ir arklių lenktynės neiš 
vengiamai yra susiję su vaidy 
ba, nors, savaime aišku, kad 
arklių savininkai interesuoti, 
kad jų arkliai laimėtų. Deja, ir 
jie niekad netikri, kad jų joji 
kai — „žokėjai“ nėra susita 
rę ir nevaidina. Ir tai yra tik 
ra. Žokėjai išjoja arba išvažiuo 
ja susitarę, kas turi laimėti. Sa 
vininkams tai sudaro didelį 
galvosūkį, kokiu būdu patik 
rinti teisingumą ir kokiu būdu 
nustatyti, ar žokėjai neap 
gaudinėja arklių savininkų. 
Bet... juk žokėjai yra profesio 
nalai, kurie iš to gyvena. Gy 
venti gi reikia visiems. O su 
profesionalais, visais ir visų sri 
čių, taip yra, kad jie vienas ki 
tą palaiko. '

Imtynės yra taip pat profesi 
ja, o imtininkai — profesiona 
loi.. Be to, ir teisėjai taip pat 
profesionalai. O juos pristato 
ir užlaiko — menadžiūra, kuri 
iš to daro biznį. Ar gi neaišku, 
kad visi jie interesuoti uždirb 
tti? Gerai uždirbti! Šis uždar 
bis tikrai yra pagrįstas „me 
nu“.

Norint kaiką šioje srityje iš 
siaiškinti, pasitaikė gera pro 
ga susitikti su vienu žymiu im 
tininku, kuris atvirai ir nuošir 
džiai pasipasakojo, kaip ringe 
kovojama. Bet pasakojo tiktai 
su viena sąlyga, kad jo nei pa 
varde, nei slapyvardė neišeitų 
viešumon.

— Kaip tai yra, kad Tams 
ta, toks stiprus ir turįs nuosta 
bią imtynių tekniką, imi kar 
tais ir pasiduodi žymiai silpnės 
niam varžovui? — paklausiau

— O, Tamsta visai nieko ne 
žinai apie imtynes. Žinoma, 
taip ir turi būti, nes ir reikia, 
kad publika rinktųsi į imtynes

—tai yra teatras, vaidyba. Mes 
į ringą išeiname iš anksto nu 
statytu planu. Mes turime taip 
elgtis ir taip daryti, kaip mu 
ms įsakyta, kaip manadžūra su 
teisėjais surežisuoja. Mes, irn 
tininkai, nieko neturime teisės 
kitaip daryti, kaip mums nu 
statyta. Mes turime vaidinti 
tiksliai ir paklusniai. Todėl 
kartais nugali ir silpnesni.

— Bet gi, — suabejoju a-»: 
— kokia gi čia vaidyba, kad 
žmogų trenkia taip į grindis, 
kad jis kelis kartus net atšoks 
ta, kaip futbolo kamuolys?

— Tai tiesa. Čia, žinoma, 
tikras dalykas. Bet gi mes esą 
me treniruoti, pripratę ir tas 
nesudaro mums nieko nepap 
rasta. Žinoma, ne be to, kad pa 
sitaiko ir nelaimingų atsitiki 
mų, pasitaiko ir netikėtumų, 
nes gi žmogus ne mašina — 
turi nervus, gali susierzinti ir 
išsišokti Bet, bendrai imant, im 
tynės vyksta pagal nustatytą 
planą, ir laimi tas, kam paskir 
ta laimėti.

— Kas yra, kad vieni imti 
ninkai yra geri, o kiti blogi?

— Taip yra nustatyta, kad 
publikai būtų įdomiau. Dėl to 
įdomumo kartais iš publikos 
į lęlrdailamas koks asmuo, 
net ir imtininkas, ir jį čia taip 
„sudoroja“, kad net kelnes nu 
mauna ir švarką, pačiupęs už 
rankovių, perplėšia į daliu... 
Jeigu visi imtininkai būtų „ge 
ri“, nebūtų įvairumo, patrauk 
lumo.

— O kaip gi yra su aiškinto 
ju - komentatorium, kuris taip 
entuziastingai aiškina, kaip 
tikrą dalyką, ne vaidybą?

— Tai gi jo biznis, nes ir jis 
iš to gyvena.

— Baigiant, noriu paklaus 
ti: Ar tamstos toks aiškinimas 
nepakenks bizniui?

— Ne. Publika nori įvairu 
mo, todėl kaip besakytum, ji 
visvien ateis. O kam gi yra rėk 
lama? Žmogus yra lengvai pa 
sitikįs...

— Įdomu, — pasakiau ir pa 
dėkojau už atsakymus. Ze.

AMERIKA PALEIDO APLINK ŽEMĘ SATELITĄ, 
KOKIU BUS PALEISTAS IR ŽMOGUS

Aplink Žemę dabar skrieja 6 dirbtiniai palydovai.
Amerika vis labjau įsispecia liūs. Jis sveria 770 kg (apie 

lizuoja leisti Žemės satelitus. 
Rugpjūčio 7 d. iš Cape Cavene 
ral paleistas Žemės palydovas, 
sveriąs 54 kg (apie 110 sva 
rų), kuris yra nepaprastas: jis 
turi 15 specialių aparatų, ku 
rie tiria erdves, atlikdami 15 
uždavinių. Visi jie perduoda 
mi Žemėn siųstuvais. Šis sate 
litas, vardu Explorer 6, be ko 
kita televizijos būdu iotogra 
fuoja debesis, meteoritus ir tt. 
Jis nepaprastas tuo, kad ener 
giją sau padaro iš Saulės, to 
dėl visą laiką veikia visu ap 
krovimu ir visą laiką siunčia 
Žemėn žinias.

Dar Įdomesnis yra paskuti 
nis Žemės palydovas, kuris 
dviejų laipsnių raketa iššautas 
iš Kaliofrnijos rugpjūčio 13 d. 
ir aplink Žemę lekia per ašiga

1.500 svarų) ir aplink Žemę 
apsisuka per pusantros valan 
dos. Apskaičiuota, kad apsisu 
kus jam aplink Žemę 17 kar 
tų, jo galva, sverianti 133 kg, 
atsiskirs ir nusileis į Žemę. Ji 
turėtų nusleisti prie Hawaju, 
kur jos pasitikti pasiųsti lai 
vai su helikopteriais.

Pažymėtina, kad šis Žemės 
satelitas yra padarytas toks, 
kokiu į erdves bus pasiųstas 
žmogus. Deja, galvos nepasise 
kė surasti.

Dabar aplink Žemę lekia 6 
staelitai, kurių viens rusų, o 
visi kiti JAV.

Įdomu, kad leidžiant žmogų 
į erdves, JAV surado algį Ch 
lorella, kuris turės kabinoje 
valyti erdvių lakūnui orą.

lietuvišką židinį, kuopos var 
du sveikinu ir linkiu saulėto ir 
laimingo gyvenimo.
P. P. 278 kuop. fn. sekretorius.

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

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— V
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. X

Darbo valandos: x
Pirrnad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5'4—9 v. vak. X 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. $ 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—1.2 vai. ryto. Vak. uždaryta. 3

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

• Genutė Buračaitė, Bailimo 
rėš mieste studijuojanti žurna 
listiką ir komerciją, lankėsi Či 
kagoje. Ji yra pasireiškusi 
kaip literatė.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.
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MONT«REAL
PUIKIAI PAVYKUSI 

GEGUŽINĖ
Sekmadienio KLT Montrea 

lio sk. gegužinė pasisekė pui 
kiaušiai ir buvo nepaprastai lin

xaiW-T.-.^oSLW’J

PRANEŠIMAS MONTREA 
LIO VISUOMENEI

Montrealio letuvių šeštadie 
ninių mokyklų Tėvų Komite 
tas spalio mėn 3 d. Aušros Var

ŠI SEKMADIENI EVANGE 
LIKŲ PAMALDOS

Rugpjūčio 30 d., 12 vai. 30 m. 
3594 Jeanne Mance bažnyčioje 
įvyks evangelikų - liuteronų pa 
maldos, kurias laikys kun. A. 
Trakis iš Čikagos.

Bažnyčios Taryba.
ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI

Montrealio Liet. Seimelio 
Prezidiumas kviečia Montrea 
lio organizacijas dalyvauti VI 
Lietuvių Dienoje su savo vėlia 
vomis. Kas dalyvaus su vėlia 
vomis, prašomi pranešti arba 
tiesiai Dienos komisijai arba 
Prezid. pirmininkui J. Malaš 
kai telef. PO 7-7507.
• Kun. Z. Ignatavičius, atva 
žiavęs iš Brazilijos Rio de Ja 
neiro, dabartiniu metu vieši 
pas brolį Bronių, kuris turi di 
delį ir gražų ūkį prie Champ 
lain ežero. Kun. Z. Ignatavi 
čius 8 m. profesoriavo kunigų 
seminarijoj Rio de Janeiro ir 
darbavosi tarp lietuvių, kurių 
ten yra apie 350, pastorancinį 
darbą ir kultūrinį, ruošiant pa 
rengimus, minėjimu' Šį sekma 
dienį, kun. Ignatavičius lankė 
si Montrealyje A. Vartų bažny 
čioje ir laikė mišias.
• Eugenija Lukošiūtė išeina į 
vienuolyną Putname. Jai su 
ruoštos išleistuvės.
• Pas pp. Giriūnus buvo apsi 
stoję, į vestuves atvykę iš JA 
V inž. Z. Paronis su ponia ir 
inž. A. Ošlapas su ponia.
• Gavelis Vytautas yra susir 
gęs, guli ligoninėje ir dr. J. Še 
mogas jam padarė operaciją. 
Ligonis sveiksta.
• Pp. Kukeniai, ties Brome La 
ke, nusipirko farmą.
• Pp. Rudžiauskų šeima, anks 
čiau gyvenusi Montrealy, da 
bar ties St. Lin įsigijo gražų že 
mės ūkį ir veda pieno ir beko 
nu gamybą.
• R. J. Simanavičius su šeima 
ir p. Švedienė su dukra visą sa 
vaitę vasarojo pp. Gaurių va 
sarvietėje prie St. Donat, kai 
nuošė. Visi ta proga apsilankė 
NL redakcijoje ir įsigijo pate 
fino plokštelių (Jonušo ir Di 
čiūtės).
• Knystautas Romas, studen 
tas mechanikas, praktikos dar 
bus atlieka Sarnijoje ir vasa 
ros atostogas leidžia labai įdo 
miai ir naudingai.

t DR. J. š E M O G A 5 J 

J Office 5441 Bannantyne X 
5 (kamp. Woodland) !
5 Verdun. Tel. PO 7-3175. ! 
j i Priėmimo valandos:
] I pirmadienį ir ketvirtadienį■ 
j 7 — 9 p. m.
X antradienį ir penktadienį

GRAŽIOS LIETUVIŠKŲ 
TRADICIJŲ VESTUVĖS

Nijolės Kličiūtės vestuvės 
su Algirdu Ratu, įvykusios 
rugp. 22 d., išskirtinos čia kaip 
vestuvės, kuriose pasireiškė 
daugiau lietuviškos tradicijos: 
ir jaunoji ir pamergės buvo pa 
sirėdžiusios kaip kad Lietuvo 
je, baltai ir vietoje čia standar 
tiškai įprastų skrybėlių, dėvė 
jo rūtų vanikėlius, o pajauniai, 
lietuvišku papročiu, parvykę iš 
šliūbo apeigų, svečiams dalino 
saldainius. Tas padarė labai ma 
lonų ir simpatingą įspūdį.

Nijolę Kličiūtę ir Algirdą 
Ratą sutuokė kun. J. Aranaus 
kas, S. J., apeigų metu giedojo 
op. sol. E. Kardelienė. Palydo 
vų poras sudarė J. Kibirkštis 
su p. Tauteraite, V. Piečaitis 
su Rupšyte, p. Dainius su p. 
Kanaukaite ir Z. Prielaida su 
p. Renkyte.

Po šiūbo AV salėje buvo tur 
tingos ir gražiai praėjusios vai 
sės. Jauniesiems sugiedota ii 
giausių metų ir gražius linkėji 
mus pareiškė: jaunosios tėvas 
Pr. Kličius, savo ir šeimos var 
du, jaunojo dėdė prof. Dr. P. 
Kanauka, G. Rukšėnas, E. Kar 
delienė, T,. Balzaras, St. Kęs 
gaila, T. J. Aranauskas, J. Pie 
čaitis, stud. Geležiūnas, J. Kar 
delis, telegramomis pp. Novic 
kiai ir Stud. Šviesa iš New 
Norko. Dalyvavo iš New Yor 
ko svečiai inž. Ošlapas, inž. Pa 
ronis, ekon. Sutkaitis, p. Vadi 
šius, p. Prielaida ir kt.

Jaunavedžiai povestuvinės 
kelionės išvyko į Kordiljerų 
kalnų papėdės vasarvietes.
• Pakrikštyta P. Kerevičių 
dukrelė vardais Rūta, Ona; 
Pauliaus ir Alvyros Povilaičių 
dukrelė Loretos - Kristinos ir 
ir Adelės Stankų dukrelė And

Stefanijos vardais; Alfon 
rea ir Ann vardais.
• Knystautas Jonas, vyresnės 
kartos ateivis, sužeistas darbo 
vietėje, ne Jurgis Knystautas, 
kuris yra sveikas.
• Mačionis Jurgis Į Lietuvių 
Dienos iškilmes Hamiltone sk 
renda lėktuvu, nes šeštadienį 
jam yra karšta darbo diena, o 
Ponia Mačionienė vyksta savo 
mašina.
• J. Norvaiša - Girinis praėju 
šią savaitę turėjo atostogas ir

i planavo naujas statybas, kurias 
i numato Chateaugay vietoje, 
I kur daugelis lietuvių yra pirkę 
[ sklypų.
; • Šeštadienį šv. Jono Krikšty 
; tojo galvos nukirtimo šventė.

ksma Šokiai buvo tokie links 
mi ir gyvi, kaip niekad. Sportas 
taip pat buvo įdomus. Didelį 
pasisekimą turėjo šaudymas. 
J. Girinis rengėjų vardu pasvei 
kino gausiai suvažiavusius, pa 
dėkojo už atsilankymą ir pa 
skelbė komisijas.

Jury komisija (V. Kačergius, 
A. Urbonas ir P. Kizerskis) 
priteisė premijas: I p. Sloge 
ris, II p. Urbonas ir III p. Za 
biela. Šokimo į tolį komisija 
(pp. Černišovas, Alekna, Mar 
tinaitis) premijas priteisė: I J. 
Martinaitis, II p. Borkertas ir 
III J. Šulmistras. Moterų šoki 
mo į tolį: I p. Leipienė, p. Gi 
rinienė ir p. Borkertienė. Vai 
kų: L. Markauskas, V. Kirstu 
kas ir B. Kirstukas. Visi visų 
trijų vietų laimėtojai gavo pre 
mijas. Gegužinė, dalyvių nuo 
mone, buvo Įdomi ir praėjo la 
bai geroje nuotaikoje.
• Kartanas iš Detroito viešėjo 
Montrealyje pas pp. Morkų 
nūs, kur ponia Kartanienė - 
Morkūnaitė susitiko savo pus 
broli, Br. Šalčiūną, su kuriuo 
buvo ilgai nesimačiusi. Susiti 
kimas buvo labai nuoširdus ir 
tikrai giminiškas. Giminaičiai 
po ilgo nesimatymo turėjo apie 
daug ką pasidalinti mintimis.
• Pp. Liesunaičiai išvažiavo gy 
venti į JAV, kur apsistojo Dėt 
roite. Išvykstantiems pas pp. 
Morkūnus buvo gražios išleis 
tuvės.
• Griaunamas Windsoro vieš 
būtis. Augštas kranas jį sutriuš 
kino į šipulius ir miltus, ku 
riuos žemsemės susemia ir iš 
veža. Vietoje senojo viešbučio 
bus pastatytas naujas - moder 
niškiausis, koks tiktai įsivaiz 
duojamas. Tai jau bus dango 
raižis. Mat, senas ir garsus vieš 
būtis, kuriame apsistodavo ka 
raliai ir princai, negali nusileis 
ti ir užleisti pirmenybę kitie 
ms.
• Žiūkas Jonas iš Sudburio sa 
vaitę atostogavo pas pp. Sta 
niulius ir atsilaikė paskutinėn 
šios vasaros gegužinėn pp. Gi 
rinių ūkyje.
• B. Pūkelevičiūtė atostogas 
praleido Cape Cod, JAV, kur 
naudojosi pp. Jansonų vasarna 
miu.
• Vilimo Antano šeima taip 
pat pastoviai atostogauja savo 
vasarvietėje prie Golden Lake, 
o pas juos taip gi vasarojo p. 
Matulaitienė su dukra, pp. Mi 
lašiai ir kt.

x trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
x šeštadienį 11—1 p. m.
X arba pagal susitarimą.
$ Namų tel. PO 6-9964

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. | 

Suite 25—26 S
'• | | 152 Notre Dame St. E. | 

: I I UN 1-8933 f 
4

I DANTŲ GYDYTOJAS 

v D J. M A L ! Š K AD r. J. MALIŠKA < 
Pacientai priimami iš < 

anksto susitarus į 
9 a. m. — 10 p. m. j 

išbky. antrad.: iki 6 v. p. m.' 
S441 Bannantyne, ! 

(kampas Woodland) ;
Tel.: PO 8-4547 

Namų: PO 8-0496

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, i 

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

1410 Guy St.,
(Bank of Toronto Bing.)

I augštas, 11 kanib.
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

tų salėje rengia mokykloms pa 
remti metinį balių. Organizaci 
jos prašomos rezervuoti mini 
mą datą mokyklų naudai.

G. Alinauskas, 
Šešt. Mok. Tėvų Kom. Pir-kas.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Sekantis klubo pašalpinės 
draugijos susirinkimas Įvyks, 
prisilankant vasaros atostogų 
laiko, rugsėjo mėn. 3 d. 8 vv.
• Patikslinimas. Rašinyje, pra 
eitame NL nr. apie Paliomieli 
tą Montrealyje turi būti: iš pa 
skiepytųjų nedaug, tiktai apie 
3 iš šimto suserga, ne miršta, 
nes paskiepytųjų niekas nemirs 
ta, tiktai retais, kaip pasakyta 
—3 iš 100, atsitikimais suser 
ga.
• Dainavos vasarvietėje vyks 
ta gyva statyba. Jeigu visą sa 
vaitę ir nedaug esti žmonių, tai 
savaitgaliais knibždėte knibž 
da. Tiesa, vasarojimo metu vi 
są laiką buvo vasarotojų. Vie 
ni gyveno jau pastatytuose va 
sarnamiuose, kiti palapinėse, ir 
statėsi vasarnamius. Vasarna 
mius yra pasistatę p. p. Lapi 
nai, J. Akstinas, inž. Šablaus 
kas, p. Aneliūnas, K. Andruš 
kevičius ir kt. Dabar statosi p. 
p. Malaiškos ir kt.
• Dr. Br. Povilaitis su Ponia 
dešimt dienų bus Montrealyje, 
nes dalyvauja Tarptautiniame 
Botanikų Kongrese, kuris vy 
ksta Montrealyje. Iš JAV da 
lyvauja dar kitas lietuvis bota 
nikas, p. Labanauskas. Kong 
resas rugp. 19 d. iškilmingai 
atidarytas. Tą pat dieną Que 
en Elizabeth viešbučio salėse 
Kongreso dalyviams, kurių 
yra apie 4000, buvo bendras 
priėmimas. Kasdien, ligi rugp. 
29 d., vyksta paskaitos, o vaka 
rais, 8 vai. viešos paskaitos 
Molsono stadiono salėje.
• F. Adomonis serga ir gydo 
si St. Agathe TBC sanatorijo 
je-
• Pas C. Juškas lankėsi iš Til 
Isonburgo Garnelių duktė Mil 
da.
• K. Leknickas, naudodamasis 
savaitgaliais, ' prie Golden La 
ke, Lattrynijos kalnuose pasi 
statė didelį ir puikų vasarna 
mį, pritaikytą gyventi ir žie 
mos metu.
• Kas vyksta į Hamiltoną sa 
vo mašina iš Montrealio ir gali 
paimti keleivių, tepaskambina 
Nepr. Lietuvos redakcijon te 
lefonu: DO 6-6220.

. • Antri metai Kauno Politech 
nikos institute veikia esperan 
tininkų būrelis.

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

I Nosies, gerklės ir ausų i Į: 

specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

NOTARAS 
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
Tel.: AV 8-3115.

Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

| Montreal. UN 6-6556 
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NOTARAS
MILTON W. WINSTON

Dr.E.Andrukaiti8 
; 956 SHERBROOKE E.

Tel: LA 2-7236 
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GRAŽŪS DARBAI LIE TUVIŲ VASARVIETĖSE
trumpam įėjo į vidų, palikda 
mas prie kiemo neužrakintą au 
tomobilį. Po 20 minučių išė 
jus, automobilio jau neberado. 
Nors tuoj ir buvo pranešta po 
licijai, bet iki šiol vagis ir au 
tomobilis nesurastas.

LIETUVIŲ DIENOS PROGA 
rugsėjo 5 d. Lietuvių Namuose 
letuviai evangelikai liuteronys 
daro savo suvažiavimą, kuria 
me numatoma daug svečių, 
ypač jaunimo iš Amerikos. Po 
oficialios dalies bus pasihnks 
minmas ir vaišės. Sekmadienį 
visi dalyviai organizuotai vy 
ks į Hamiltoną į L. Dienos iš 
kilmes.

Šiais metais lietuvių vasar 
vietoje Springhurste gal kiek 
mažiau išdygo naujų privačių 
vasarviečių, negu prieš porą - 
-trejetą metų anksčiau. Bet, už 
tat, visuomeniniais naujai iš 
dygusiais pastatais tikrai ver 
ta pasigrožėti ir pasidžiaugti.

Štai rugpjūčio 9 d. savo dar 
bo vaisiais pasidžiaugė Tėvai 
Pranciškonai su parapijiečiais, 
pašventinę Naujoje Wasagoje 
erdvius naujai pastatytus pa 
status, kuriuose dabar gali pri 
glausti arti 300 stovyklautojų, 
o už savaitės, rugpjūčio 16 d. 
gausiai lietuviams ir kanadie 
čiams, lankantiems koplyčioje 
pamaldas, dalyvaujant, buvo 
pašventintas Šv. Jono parapi 
jos klebono kun. P. Ažubalio 
rūpesčiu Springhurste stovyk 
lautojams statybininko P. Ro 
pės pastatytas puikus 13 kam 
barių su saikute ir kitais pato 
gurnais šalę valdiško parko pa 
statas. Pašventinimo apeikas 
atliko pats klebonas kun. Ažu 
balis, tardamas trumpą žodi lie 
tuviškai ir angliškai.

Po to kalbėjo Federalinio 
Parlamento atstovas A. Malo 
ney, pasidžiaugęs lietuvių gra 
žiu Įnašu į Kanados gyvenimą. 
Sugiedojus Marija-Marija jr 
Lietuvos Himną, visi dalyviai 
buvo paprašyti Į salę prie pa ' 
rapijos Mot. Katalikių Dr-jos 
suruoštų gausių užkandžių. 
Naujai pastatytame pastate 
stovyklaujančios sodalietes, di 
riguojant kapel. kun. Pacevi 
čiui, pritariant svečiams, gra 
žiai padainavo liaudies dainų. 
Klebonijos pastate prie vaišių 
ilgokai šnekučiavosi pasilikęs 
Mr. A. Maloney ir daug kitų 
parapijos geradarių.

Stovyklos pašventinimą pa 
žymėjo The Globe and Mail 
dienraštis, Įdėjęs klebono lun. 
P. Ažubalio su Mr. A. Malo 
ney, stovinčiais prie lentos, ku 
rioje anglų ir lietuvių kalba 
užrašytas stovyklos pavadini 
mas. Stovykla pavadinta „Ge • 
rojo Ganytojo“ vardu.

PAVOGĖ LIETUVIO 
AUTOMOBILI

Rugpjūčio 16 d. vakare V. 
Liuima, parvežęs iš Wasagos 
vasarvietės savo giminaitį.

LABAI GERA PROGA
100 ekerių ūkis, kurio 30 eke 
rių miško, labai geroje vietoje, 
prie JAV sienos, prie Champ 
lain ežero ir Venise pliažo ir, 
be to, keturioms šeimoms na 
mas , garažas ir reikalingi kiti 
ūkiški pastatai. Farmos vieta 
graži ir patogi. Nuo Montrea 

Ilio apie 50 mylių. Važiuoti St.
Jean kryptimi, toliau Venise 
kryptimi, bei Clareville, So 
Each Rich. Šis ūkis arba par 
duodamas, arba keičiamas į na 
mą mieste. Kas pasiūlymu do 
metusi, daugiau infoimacijų ga 
Ii gauti NL redakcijoje, tel.: 
DO 6-6220.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją j Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą, 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
odą, ir kita. Siuntiniai garan 

tuotai apdrausti, 
tuotai apdrausti. Teirautis 
A. Kavaliūnas WE 2-3709

SĄRYŠY SU PASKLIDU X 
SIAIS GANDAIS,

kad Kanados vyriausybė keti 
na į svečius kviesti tautų žudi 
ką Chruščiovą, Toronte gyve 
nančios etninės grupės buvo su 
kvietusios pasitarimą, kaip lai 
kyt.is, jei tas kruvinasis dvide 
šimtojo amžiaus pabaisa pasi 
rodytų ir Toronte. Tuo atveju 
piketavimo, kaip įprasta, neda 
ryti, o Queen Parke prie Parla 
mento rūmų suruošti didelį mi 
tingą. Tame pasitarime, kuria, 
me dalyvavo ir lietuvių atsto 
vai, buvo nutarta visų etninių 
grupių vardu pasiųsti atitinka 
mus protestų memorandumus/ 
prezidentui Eisenhoweriui ir K 
Kanados vyriausybei.

PREMIJAVO LIETUVI
Jau daugiau, kaip dešimt me 

tų sergąs Queen Elizabeth Ii 
goninėje Aleksas Slanina išmo 
ko puikiai pagaminti idos išdir 
binius ir dirbti rankdarbius. 
Šiųmetinėje Ontario žemės 
ūkio ir pramonės parodoje tos 
ligoninės ligonių išstatyti ga 
miniai, už odos išdirbinius A. 
Slanina gavo pirmą prizą.

DIDĖJA ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

Šiemet šeštadieninė pr. mo 
kykla mokslo metus pradės rug 
sėjo 12 d. Padidėjus mokinių 
skaičiui, iš katalikų mokyklų 
priežiūros gautos papildomos 
klasės ir dabar šeštadieninė 
mokykla turės 12 klasių.

VETERANŲ EISENA
Kanados karo veteranai kas 

met daro organizuotas su vė 
liavomis ir orkestrais eisenas 
po miestą. Šiemet tokios else 
nos numatytos rugpjūčio 29 d., 
šeštadienį, 2 vai. iš Queen Par 
ko. Eisenoje kviečiami ir etni
nių grupių veteranai su savef 
vėliavomis.

L. NAMŲ ŠĖRININKAMS 
iš gaunamo pelno visuotinis su 
sirinkimas kasmet skiria 4—5 
% dividendo ir tas dividendas, 
ųelfcant šėrininkų kartotekai, 
iki šiol nebuvo suskirstytas. 
Naujoji Valdyba šiame reikale 
jausdama spragą, skirstantis 
pareigomis pakvietė Valdybos 
narę E. Jurkevičienę, turinčią 
šioje šiltyje daug patyrimo, bū 
ti šėrų, kartotekos vedėja, ku 
ri, nežiūrint, kad tas darbas pa 
ėmė ne vieną, nuo poilsio nu 
trauktą valandą, pavyzdingai 

Per pirmą 1959 m. pusmetį tu 
rėjome pardavimų už $694, 
085.00. Reikalui esant atiduo 
kite jūsų nekilnojamą turtą mū 
su įstaigai pardavimui. District 
Estate Brokers P. Adamonis
VI 2-8501.

• Jauni rašytojai A. Drilinga, 
Alb. Bernotas ir kiti paruošė 
spaudai savo pirmąsias kny 
gas.

REIKALINGA MOTERIS 
namų ruošai ateinant 3 kart i 
savaitę. Turi būti sąžiningo ir 
mėgti švarą. Prašoma skam 

binti RE 7-3375

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktorius

G U R Č 1 N A S
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖS
Ritminės Mankštos 

ir
Išraiškos Šokio Studija.

dieniniai ir vakariniai kursai 
mergaitėms ir moterms.

Tel. CR 7-7868

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-850 1

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis.................LA 2-7879
A. Markevičius . . . RA 7-4097
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis ..........RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084

$ Pr. Rudinskas .... HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie

kartoteką užvedė. jį

Dabar kiekvienas Šėrininkas 
turės aglimybę savo šėrų prie 
auglį patikrinti.

E. Jurkevičienė, kuri tą dar 
bą kropščiai atliko, nesutikda 
rna primti jai siūlomo atlygini 
mo, priklauso didelė pagarba 
ir gili padėka.

3 Raštinė: LE 4-4451

„k I ■ W
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 >> paskirus objektus N. L., T. Ž , 

i Veikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kamh.’f v ’’ Star, La Press.•i

Dr. P. MOftKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1087 Bb.nr W . Toronto 4.
(j rytus nuo Dufferin St.)
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