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Pavojai didėja
• MAKSVA ATMETĖ JTO PRAŠYMĄ APSIMO 

KĖTI SKOLAS
• JAV SEKRETORIUS RUSK APIE j'/ V UŽSIEN 

IO POLITIKĄ
• KOMUNISTAI TORPEDUOJA AMERIKOS LAI 

VUS
• MASKVA. SU PEKI NU DRAUGE DARO KON 

CO SUKILIMĄ
• KINAI ATMETĖ MASKVOS KVIETIMĄ
Šios savaitės pradžioje pa

aiškėjo įdomus komunistų 
manevras.
VIETGONGAS PAKAR — 
TOTINAI TORPEDAVO

JAV KARO LAIVUS 
ties savo krantais, tarptauti
niuose vandenyse. Tuo būdu 
čia sukoncentravo JAV dė
mesį. JAV susirūpino ir rea 
gavo atsakymu.

Bet tuo pačiu laiku, kai 
JTO gen. se*ktr. U.Thant Chr 
uščiovą maldavo mokėti tai
kos palaikymo išlaidas Kipre 
ir Konge, kaip tiktai 
KOMUNISTAI PRADĖ 
JO KONGE „SUKILIMĄ“.

Neva tarpusavyje pešdami 
esi, rusai ir kinai, kaip agre
soriai gerai sutaria ir drauge 
veikia. Taip jie veikia Indoki 
nijoje ir Konge, kur vyksta 
suplanuotos ir sukeltos ko
vos.

Praėjo dvi savaitės tęsian
tis valstybių, tautų ir pavie
nių asmenų tarpusavėms ko 
voms. Kol kas nugalėtojais 
lieka ir tob’au būti Kinijos ko 
munistai visame

INDOKINIJOS 
PUSIASALYJE.

Taip yra todėl, kad niekas 
kas pajėgtų, kinų agresijai ri 
mtai nesipriešina. JAV para
ma tennieko rimtesnio nega
li duoti, nes kinų parama ag
resijai nepalyginamai dides
nė.

Maskva Indokinijos klausi 
mui sutvarkyti pasiūlė 14 vai 
stybių konferenciją Genevo- 
je. JAV pirma šį siūlymą at
metusi, dabar jau sutinka.

De Gaulle, Žiauriai netei
singai apkaltinęs Ameriką ko 
lonalizmu, pasiūlė

„VIRŠŪNIŲ“ 
KONFERENCIJĄ, 

žinoma, dalyvaujant Kinijai. 
De Gaulle ir neteisingas, 
ir nelogiškas. Jis mato nesa
mą JAV kolonializmą, bet ne 
mato kinų agresijos. O jeigu 
jis kalba, kad neišlaikyti ank 
styvesni dėl Indokinijos susi 
tarimai, tai ką gali duoti nau 
ji susitarimai, jei jie nevykdo 
mi? Tat Indokinijos klausi
mas dar tiktai aiškinamos! ta 
rpsnyje. Tas gali užsibaigti 
tuo, kad iki bet kokios konfe 
rencijos Indokinija jau bus 
kinų užgrobta.

Paaiškėjo tačiau labai svar 
bus faktas:

KOMUNISTAI 
RIMTAI 
SUSKILO

Stalino svajonė paimti į 
’’geležines pirštines“ visą pa 
šaulį, griuvo,kaip ir Hitlerio 
tokia pat svajonė.

Kinai atmetė rusų siūly
mą dalyvauti Maskvos konfe 
rencijoje, kurioje rusai siūlė 
viso pasaulio komunistams iš 
siaiškinti nesutarimus ir sura 
sti susitarimą. Taigi, kinų nu 
sistatymas suvaidins istorinį 
vaidmenį.
DVI AR KELIOS KOMU

NISTŲ SROVĖS 
neišvengiamai turės kovoti, 
aiškinti savo nusistatymus, 
kritikuoti savo priešininkų 
klaidas ir nusistatymus, . . o 
juk nuomonių pasikeitime iš
aiškėja tiesa.

Italų komunistai vieni iš

pirmųjų rimtai atsiliepė į ru 
sų-kinų nesantaikas. Jeigu 
ankščiau jie pasitenkindami 
tiktai užuominomis, tai da
bar aiškiai ir atvirai jie pasi
sakė
PRIEŠ MASKVOS SĄŽI

NĖS LAISVĖS 
VARŽYMĄ.

Tikinčiųjų ir bažnyčios 
persekiojimas jiems visiškai 
nepriimtinas. Komunistų žur 
nalas, „Rinascita“ CK pasisa 
kė už visišką religijos laisvę, 
nes tai yra „esminė Italijos 
komunistų kelio į socializmą 
dalis“.

Tat kompartija skyla vi
sais frontais, ir ji negali nes 
kilti, nes joje ligšiol buvę 
perdaug išpūstos ir melagį 
gos propagandos ir pernuu.. 
realybės ir tiesos. Tat 
MASKVOS IMPERIA— . 
LIZM4J PAGRĮSTAS BOL 
ŠEVIįZMAS KRIZĖJE .

Bolševikai kasė duobę, ku 
rion norėjo užkasti kitus,o 
dabar jie patys jon pateks.

Reikšmingai pasisakė JAV 
sek. D. Rusk, kalbėdamas
apie JAV užsienio politiką. 
Konstatavęs, kad nuo 1945 
metų karo pabaigos JAV už 
sienio politiką remia abi didž 
iosios JAV politinės srovės, 
jis pareiškė, kad
JAV UŽSIENIO POLITI

KA YRA VISIŠKAI 
NUOSEKLI

Jis tiksliai nepasakė, kokia 
ta politika, bet reikia manyti, 
kad jis ją vertina kaip teigia 
mą ir gerą. Ir teigė, kad ši po 
litika ir toliau bus tokia pat 
nuosekli.
Su Rusku neverta ginčytis 
dėl nuoseklumo.

Iš tikrųjų ji pasižymėjo di 
dėlėmis spragomis ir lūžiais, 
bet vienu atveju ji tikrai bu
vo nuosekli:
JAV UŽSIENIO POLITI
KA YRA PRALAIMĖJI— 
ŲM POLITIKA,
ir šia prasme ji tikrai yra nu 
osekli.
J.Amerikos V-bės, yra pralai 
mėjusios Berlyną, Kubą, su
kilimus Lenkijoje, Vengrijo
je, Berlyne, nelaimėjusi Ko
rėjoje, o dabar pralaimi Indo 
kinijoje. Ir tt.

Tiesa, yra laimėjusi Irane 
ir Graikijoje.

Nuostabiu, tiesiog fenome 
nališku dosnumu

DALYDAMA 
MILIJARDUS 

DOLERIŲ,
JAV vis dėlto neįsigijo auto
riteto, kuris jai turėtų peikia 
usyti. Nes labai silpna, netoli 
numatanti kaip tiktai JT V 
užsienio politika. O kadangi 
ji nepajėgi numatyti, tai ji 
negali būti ir nuosekli, ir 
taip joje matome lūžius (po 
Dulles) .katastrofas (Kuba) 
ir begales painiavų, iš kurių 
nerandama išeities.

KITOS NAUJIENOS
— Nepaprastai sėkmingai 

JAV nulėkdino į mėnulį erd 
vių laivą, kurį pakeliui suge
bėjo tvarkyti ir iš labai arti 
nufotografavo jo apšviestąjį 
paviršių. Tai pirmos tokios 
Mėnulio nuotraukos iš viso. 
Jos jau skelbiamos spaudoje.

— Amerikos valstybių su-

Lietuvių triumfas Australijoje

Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė Australijo 
je. Iš kairės: vadovas inž .V. 
Adamkevičius, klūpo F.Čeką 
uskas, A. Motiejūnas, A. Va 
rnas, V. Bazėnas, E. Modes- 
tavičius, stovi L.Jesevicius, 
V. Sedlickas, E. Slomčins- 
kas, E. Šilingas, A. Jankaus
kas, A. Adzinas ir,treneris

Lietuvių gyvenimo faktai
• Pasaulinės p a rodos 

New Yorke Lietuvių komite
tas primena visiems lietuvia 
ms rugpjūčio 23 dieną irpra- 
šo joje dalyvauti.

• Lietuviai iš Lietuvos, 
Kęstutis Orentas, Adolfas A 
leksiejūnas ir Adolfas Vara- 
nauskas rusų sporto ekipoje 
dalyvavo Los Angelėse vyks 
tančiose vasaros varžybose 

sibųrimas nutarė boikotuoti 
Kubą.

— Anglijos parla-tas šutei 
kia neprik-bę Maltai, šiauri
nei Rodezijai, kuri bus Zam
bija ir Gambijai.

— Chruščiovas žiemą 
vyks į Boną.

— Austrija rūpinasi pakei 
sti taikos sutartį —nori įsigy 
ti rakietinių ginklų.

— JTO gen. sekr. U. Tha 
nt lankėsi Maskvoje ir įtiki
nėjo rusus mokėti išlaidas pa 
gal JTO pilnaties nutarimus, 
bet Maskva atsisako.

— DB užs. r. min. Butler Mask 
voje tarėsi su Chruščiovu ir Gro- 
myka.

— De Gaulle priėmė Rumuni
jos min. pirm. Maurerą, su ku
riuo tarėsi slaptai.

— JAV pagamino lėktuvą 3— 
kart greitesnį už garsą.

—• Respublikonų kandidatas į 
JAV prezidentus Goldwateris pa 
sisakė už santykių nutraukimą 
su Maskva.

— Anglijos parlamentas vei
kęs 5 metus, suteikė 19 valsty
bių su 600 mil. gyv. nepriklauso
mybę ir užbaigė darbus.

— Indonezija puola anglų įgu
las Borneo saloje.

— Šiemet pasaulio gražuolė— 
Miss Universe —išrinkta ameriki 
etė Miss Johnson, Kansas univer
siteto studentė.

— Kantono įlankoje šiaur. Vie 
tnamo kateriai torpėdav- JAV ka 
ro laivą, kuris atsakėt artilerijos 

šūviais ir sužalojo katerius.

V. Grybauskas.
Nors NL bendradarbis, J. 

Bulionis, korespondencijas 
siunčia atsidėjęs, bet Nepr.L 
ypač sutrukdyta atostogų, 
nespėja jų tiek įdėti, kiek 
gauna. O mūsų krepšininkų 
kelionė per Australiją yra la 
bai įdomi, todėl nors ir vėluo 
darni vis dėlto tos istorinės

® Rūta Kilmonytė - Lee 
Wellande dalyvavo Hollywo 
odo aktorių grupės vaidini
muose ir Nigara Falls televi
zijoje.

© Per NL Sporto sky
riaus redaktorių Kazį Baro
ną, Šiaurės Amerikos krepši
nio rinktinės vyrai bei parei
gūnai NL skaitytojus ir ben 
dradarbius sveikina iš Austr 
alijos sostinės, Canberra. Pa 
sirašė visi išvykos dalyviai.

® Išleistas metalinis Pas. 
parodos New Yorke Lietu
vių dienos ženklelis, kurio 
konkursą ląimėjo Australijos 
lietuvaitė Rūta Kavaliauskai 
tė.

® Lietuvoje nuskendo ori
ginaliausios literatūros reda 
ktorius Leonardas Lenkaus
kas 27 metų amžiaus.

© Žurnalas ’’Moteris“, re 
daguojama I. Matusevičiū
tės, paskelbė novelės konkur 
są.

© Dailininkas T. Valius, 
minėjęs 50 m. amžiaus sukak 
tį, per paskutinius metus da
lyvavo 8-se parodose.

© Montrealio lietuvių jau
nimas pirmą kartą pradėjo 
stovyklavimą nuosavoje, Mo 
ntrealio lietuvių Bendruome 
nės stovykloje.

© Lietuvio solisto p.Rute- 
nio koncertą per visą Austrą 
lijos tinklą perdavė radio.

© Dainavoje, Mich., USA 
prasideda akademinio jauni
mo stovykla.

® Kun. Liuima atvyksta į 
JA(V iš Romos ir Ateitinin
kams darys pranešimą.
POETAS - PRANCIŠKONŲ 

PROVINCIJOLAS
Tėvų Pranciškonų provinci 

jolu Amerikoje paskirtas poe 
tas T. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, jo padėjėjais T. 
Grauslys, J. Gailiušis, J. Liau 
ba ir P. Baltakis.

— Pp. Kęsgailos su sve- 
čaiis iš Clevelando atostogas 
leidžia prie Baskatuno ežero. 

aprašymus dėsime.
Tačiau dabar konstatuojame 
faktus.

Mūsti krepšininkai Austrą 
lijoje laimėjo visas rungty
nes ir pralaimėjo tiktai vie
nas. Miestų, kuriuose vyksta 
rungtynės, burmistrai juos 
priima ,kaip svečius, o JAV 
konsulai jiems ruošia iškilmi

KAmOUAOS
PAVERGTŲJŲ SEIMO DELEGACIJA VALSTY

BĖS DEPARTAMENTE
Pavergtųjų seimo generali 

nis komitetas liepos 15 susi
rinko posėdžio Washingtone 
ir aptarė seimo delegacijos 
lankymąsi Valstybės departa 
mente, sutarė delegacijos su
dėtį ir numatė žygius ryšium 
su rugpjūčio 20—28 dieno
mis Kopenhagoje, Danijoje, 
vyksian a Tarpparlamenfti- 
nės unijos konferencija.

Liepos 16 Pavergtų1 sei
mo vardu buvo parėtas vaini 
kas ant prez. Kennedy kapo 
ir delegacija iš A. Kutto, S. 
Korbonskio, V. Sidzikausko 
ir B. Coste turėjo pusantros 
valandos pasitarimą Valsty
bės departamente su Euro
pos reikalų pasekretoriaus 
pavaduotoju R. H. Davis, asi 
stuojant H. Vedereliui ir Sch 
ppemanui. Pasikalbėjime bu
vo paliesti įvairūs Pavergtų
jų seimui rūpimi klausimai: 
pavergtųjų kraštų ūkio pade 
tis, komunistinis policentriz- 
mas, sovietinis kolonializmas 
Baltijos kraštuose, pastarojo 
meto religijos ir bažnyčios 
paaštrėjusi padėtis Lenkijoje, 
Romunijos tariamas atsišlieji 
rnas nuo Maskvos ir tt. Nors 
buvo justi, kad Valstybės de
partamento pareigūnai paver 
gtųjų rūpimais klausimais 
vengia užsiangažuoti, bet ap
skritai apsilankymas buvo 
naudingas.
GRAŽINA GUSTAITY-

TĖ —iKRIVICKIENĖ
„Neprik. Lietuvos“ ir„Drau- 
go“ korespondentė prie Vals 
tybės Departamento', gavo 
korespondentės korteles iš 
JAV Kongreso bei Senato— 
„Press Gallery“ ir iš Baltųjų 
Rūmų dalyvauti kongreso 
posėdžiuose ir prezid. spau
dos konferencijose. Ji jau da
lyvavo Baltųjų Rūmų spau
dos apžvalginėse konferenci
jose, kurias veda Baltųjų Rū 
mų spaudos sekret. Geor

ngus priėmimus.
Paskutinė telegrama prane 

ša, kad mūsų rinktinė nugalė 
jo Pietų Australijos rinktinę 
103:82 irOlimpinę Australi
jos santykiu 93:88. Tai dide
lis laimėjimas. Laimėjo ir re
vanšą prieš 'komandą, kuriai 
buvo pralošę.

ge Reedy, o taip pat ir prezi 
dento L.B. Johnsono spau
dos konferencijoje, kuri bu
vo Valstybės Departamente, 
o dabar dalyvaus prezidento 
priėmime rugpjūčio 8 d.

G. Krivickienė yra ne vien 
pirmoji lietuvė priimta į Vai. 
De-to korespondentų sąjun
gą, bet ir vienintelė ten esan 
ti korespondentė pabaltietė.

HAVAJUOSE, FIDŽI, 
AUSTRALIJOJE

Rašo specialus NL korespe.. 
Jonas Bulionis.

Havajuose esama lietuvių, 
kurie atėjo mus pasitikti. 
Bet neilgai čia buvom. Pasie 
kę Fidži salas, jau skrendam 
paskutinį tarpą. Nusibodo vi 
siems kelionė. Ypač nuken
čia aukštaūgiai —Slomčins- 
kas, Jesevičius ir Adzima, ne 
turėdami kur savo ilgų kojų 
padėti. O greitasis Čekaus- 
kas jaučiasi geriausiai ir mie 
ga visose „padėtyse“ —paža 
dintas kokiu nors reikalu, už 
minutės vėl miega.

Skrisdami į vakarus, mes 
prarandame vieną dieną, nu
sileidę Sydnėjuj turėsime ne 
trečiadienį, bet ketvirtadienį, 
išbuvę lėktuve 18 vai.30 min. 
ir padarę 9 tūkst. mylių.

Švinta. Praneša, kad už 1, 
5 vai. būsime Sydnėjuj. Ne
trukus pamatom Australijos 
žemę. Dr.R.Gaška siūlo lažy 
bas, kad pasitiks daugiau 
kaip 100 lietuvių. Per lėktu
vo langus matome vyrus su 
filmų aparatais, o nuo bokšto 
—didoką būrį žmonių, moja 
nčių. Supratom, kam tie svei 
kinimai. Išlipam, filmuojam 
(o mus filmuoja Australijos 
TV). Pareigūnai nustebinti 
priėmimu: moterys tauti
niais rūbais, Kovo sportinin
kės žaliais švarkeliais. Dr. R. 
Gašką lažybas būtų laimėjęs, 
nes pasitiko 200 žmonių. 7

Bus daugiau.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje............................. $ 5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur............................ $ 6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada...........................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirūpinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia dideli ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriamo bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO 
SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.

SIUNTINYS I LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 doleri. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudenį, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų .pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 
laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje”.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme.
Jau yra gauti kūriniai dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Janušo. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalinskas, 
Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama. Pla 
čiau paskelbsime vėliau. Vi-siems nuoširdžiausia padėka.

AKIVAIZDOJE BAISAUS 
PAVOJAUS 

reikalingas didelis sąjūdis
NORS JO KAI KURIE TAU TIEČIAI, DAR NEI 

NEPRADĖJĘ, JAU IŠSIGANDO 
Gal tai galėtų būti atostog, nių svarstymų tema.

Laiškai Redakcijai

Atostogos pačiame įkaršty 
je. Fabrikai, įmonės ir įstai
gos, kiek galėdamos plačiau, 
paleido žmones metinio poil
sio. Atostogos darbo žmo
nėms yra būtinos. Bet jos 
pas mus dar nesutvarkytos 
taip gerai, kaip norėtume. 
Jos turėtų būti sutvarkytos 
valstybiniu įstatymu, kad 
darbo žmogus bent kartą me 
tuose galėtų tinkamai pailsė
ti. Socialinės apsaugos plotu, 
nėra nei organizacijos, kuri 
rūpintųsi darbo žmogaus po
ilsio būtinais patogumais. 
Dėl to dar teks daug kovoti.

Visokiu atveju, daugumas 
darbo žmonių šiokias ar to
kias atostogas gauna. Labai 
būtų protinga, kad atostogau 
jantieji naudingai sunaudotų 
tas atostogas.

Be fizinės atostogų pusės 
yra ir dvasinė jų pusė. Visu
ma bus tobulesnė, jeigu fizi
nė ir dvasinė atostogų savy
bės bus suderintos ir išlaikys 
gerą pusiausvyrą. Žinoma, 
sunku duoti receptą, kaip tas 
padaryti, nes tai daugiausia 
individualus reikalas. Viena 
tačiau aišku, kad atostogau
jant nereikia nieko daryti per 
dėtai, kad poilsiavimas ne
taptų nuovargiu, — ir fizi
niu ir dvasiniu. Kita vertus, 
poilsiavimas nėra absoliutus 
nieko, neveikimas. Fizinis po
ilsiavimas greičiau gali priar
tėti prie kraštutinumo, bet 
žmogaus mintis, net ir di
džiausio fizinio atsipalaidavi
mo metu, vis vien yra gyva ir 
veikli, nors gal ir atsipalaida
vusi nuo didžiosios įtampos.

Tokiu atveju norisi tautie
čiams atostogų metui pasiūly 
ti padiskutuoti kai kurių raš
to žmonių pakartotinai kelia
mą Peticijos Jungtinių Tautų 
Organizacijai klausimą. Ge
rai, kad šis reikalas neužmirš 
tarnas. Jį naujai pajudino Dir 
voje V. Rastenis, o Vienybė
je P. Lelis. Ir dėl V. Raste- 
nio, ir dėl P. Lėlio kilo gin
čas, kuris dar tebesitęsia. Tie 
sa, nedidelis ginčas ir, kas 
ypač nemalonu, ginčas iš nei
giamosios pusės. Bet ir šis 
ginčas vis dėlto rodo, kad 
yra susidomėjimas Peticija.

Tegul kol kas reikalas iš
keltas iš neigiamojo prie jo 
priėjimo, bet ir tas rodo, kad 
klausimas, nors ir patylomis 
glūdi, kaip žarijos po pele
nais, bet vis dėl to jis rusi, 
jis — gyvas. Tai svarbiausia.

O kad jis gyvas, tai tas ro
do, kad reikalas yra ne eili
nis, ne šiaip sau, bet didelis 
reikalas. Jeigu jo išsigando ir 
V. Rastenis ir P. Lelis, tai ir 
gi reiškia, kad reikalas svar
bus. Jis tikrai yra labai dide
lis ir labai svarbus.

Tiktai pasiklausykime, ką 
žmonės šiemet atvykę iš Lie
tuvos, pasakoja. O jie pasa
koja dalykus, kurie kelia di

delį susirūpinimą, tiesiog pa
sibaisėjimą.

Lietuva rusinama didžiau
sia įtampa. Į Lietuvą visą lai 
ką gabenami rusai, kurie už
ima vis daugiau ir daugiau 
Lietuvos žmonių pareigų, ne
išvengiamai išstumdami lie
tuvius iš Lietuvos.

Lietuvių kalba pastoviai iš
stumiama iš įstaigų. Lietuvo
je jau daug įstaigų, kuriose 
lietuviškai negalima susikal
bėti : paštas geležinkelis, lėk
tuvai ir tt. Tie laikai, kai 
bent. oficialus buvo įsakymas, 
kad tušai turi išmokti lietu
vių kąlbos, jau seniai praėję. 
Niekas dabar iš rusų nereika
lauja mokytis lietuvių kalbos, 
kaip respublikinės kalbos.

Lietuvių daugumas, ypač 
tokių, kurie yra atsparesni pa 
triotai, negrąžinami iš Sibiro 
tremties jau 20 metų. Kas iš
liko ligšiol dar gyvas, daugu
mas tokių turi baigti gyveni
mą už šiaurės poliarinio rato 
Jeigu kam pasiseka kokiu no 
rs būdu gauti leidimas sugrįž 
ti, tai sugrįžėliams neduoda 
darbo leidimo, neduoda apsi
gyvenimo leidimo, ir jie pri
versti grįžti į Sibirą. Tokiu 
atveju ciniškai aiškinama, 
kad „sugrįžo, nes Sibire ge
riau gyventi”. Lietuvoje dau 
giau ir daugiau rusų. Rusų 
srovė pastoviai į Lietuvą te
ka, ir tokia lietuvių srovė pa
stoviai teka į Sibirą ir jo sri
tis. Bendra padėtis baisi. Ar 
gi tas kam dar neaišku?!

O čia Bimbos, Mizaros, 
Girnakaliai, Tyslevienės ir, 
jų prisiklausę ir V. Rastenis 
su P. Lėliu išsigando, kad rei 
kia rinkti parašai po Petici
ja. Ir pradėjo įtikinėti, kad 
tai Sizifo darbas, kad esanti 
fantazija, ir t. t.

Kur dingo lietuvio patrio
tinė, teisinė ir pilietinė sąmo 
nė? Kur gi tos „ambasado- 
rystės“,, kurios buvo prisie
kiamos prie Lietuvos žemės 
žiupsnio, atvežtos, kaip relik
vija, iš Lietuvos? Kur gi mū 
su priesaikos kovoti „iki pas 
kutinio kraujo lašo“ už lais
vę, kol Lietuva okupuota? 
Kur dingo mūsų sveika ir ty 
ra sąmonė, kokią mes turėjo
me tiktai dar prieš 10 metų?

Ar gi taip jau be jokio pa
sipriešinimo ir pasilikti? Juk 
atsilankymais į JAV Valsty
bės departamentą, kur priim
ti kažkurio ten pasekreto- 
riaus padėjėjo, mes tikrai gi 
nieko neatkovosime, nors ir 
jų lankymas turi prasmę. Nei 
mandagumo vizitas pas JAV 
prezidentą, dėl kurio mes pa 
tys dar susipešime, taip pat 
ne ką duos, nors ir tas yra 
reikalinga. Bet viso to, kas 
ligšiol buvo' daroma ir kas da 
bar daroma, neužtenka. Tai 
paliatyvas. Tai-be ko kita tik 
tai. Ar gi tas mums dar neaiš

Gerbiamas Redaktoriau,

Dėkoju už įdėtą mano atvi 
ra laišką, dėl Tamstos siūly
mo P. L. B. Seime įteikti J. 
T. peticiją su milijonu para
šų. Bet Tamstos prierašas po 
mano laišku (Atsakymas ben 
dradarbiui P. Lėliui) vėl ver
čia mane prašyti patikslinti 
Tamstos žodžius. Ten rašo
te : „mano referuotame peti
cijos sumanymo, projekte nu
matyta ne vienas milijonas, 
bet kiek jų susirinks“ (Ar mi 
Ii jonų ar parašų? P. L.). Sa
kote : „jeigu ši akcija bus iš
plėsta per visą pasaulį, visą 
žmoniją. . . tam reikia rimto 
pasiryžimo ir didelio darbo“. 
Argi tai nėra fantastinis pla
nas? Ir tą darbą siūlėte atlik 
ti man, kai spaudos apžval
goje NL Nr. 23 rašėte: „Tai 
gi vyras, kurio uždavinys su
rinkti $100,000 dol., neturi 
vilties surinkti parašų“...!

Dabar matau, kad surink
ti šimtą tūkstančių dol. bus 
lengviau negu milijonus para 
šų iš visos žmonijos... Bet iš 
Tamstos atsakymo supratau, 
kad nuo. milijono parašų jau 
atsisakote.

Bendrai, man atrodo, kad 
šis mūsų nesusipratimas yra 
tokios pat rūšies, kaip kadai
se įvyko Kaune. Laisvės Alė
joj vaikšto du piliečiai, vienas 
pažiūrėjęs į šalį sako: „Žiū
rėk, prokuroras eina“. Kitas, 
manydamas, kad jį draugas 
nori pašiepti, atsako: „Pro 
kur oras eina — tai mano rei 
kalas“. Gal būt mūsų ginčas 
tuom ir pasibaigs.

Su pagarba
P. Lelis.

ku? Ar neužteko 20-ties me
tų, kad tą pamatytume?

Jeigu norime tikrai „pajų 
dinti žemę“, tai turime ryž
tis į didelį žygį, imtis nepap
rastų priemonių. Ir tai neati
dėliojant. Nes reikalas nelau
kia. Kiekviena diena ir kiek
viena valanda neša Lietuvių 
tautai mirtį!

Peticija turi apeiti visus 
kontinentus, visas valstybes, 
visas tautas, kurios tiktai mo 
ka pasirašyti, o kas ir nemo
ka, tegul pastato kokį nors 
ženklą, kad pritaria tautų 
laisvės, laisvės nuo okupaci
jų ir kolonializmo principui. 
Vykdant Peticiją, tautos su
žinos, kas gresia žmonijai, 
jeigu įsigalės smurtas, okupa 
cija, nelaisvė ir žmogaus bei 
piliečio teisių paneigimas.

Sąlygas Peticijai turime la 
bai palankias, nes Afrikos ir 
kai kurios Azijos tautos gy
vena kaip tiktai kovos už lais 
vę ir atsipalaidavimo nuo ko
lonializmo sąjūdį. Tat ir tos, 
pabundančios tautos, neabe
jotinai mums padės vykdyti 
Peticiją. Draugų ir padėjėjų 
jų tarpe mes tikrai rasime. 
Reikia tiktai veikti.

Svarstykime šį klausimą. 
Galvokime. Diskutuokime 
atostogų metu susitikę savo 
bičiulius, pažįstamus. Ruoški 
mės tam dideliam žygiui!

J. Kardelis.

Paaiškinimas P. Lėliui
Nuo gerb. Bendradarbio p. 

Lėlio priklausė baigti ar tęs; 
ti ginčą. Jeigu nebūtų klausi
mų, nebūtų ir atsakymų, tuo 
ir būtų viskas baigta, nes pe
ticijos klausimu iš tikrųjų 
ginčas nereikalingas, kadan
gi peticijos klausimas Seime 
referuotas, jo priimtas ir be
lieka Seimo nutarimas vykdy 
ti. Tat dabar gali būti klau
simas, ar gerai Seimas pada
rė priimdamas tokį nutarimą. 
Bet ir tai būtų neprasmingas 
ginčas, nes Seimo nutarimus 
gali persvarstyti tiktai Sei
mas, kuris turi susirinkti po 
penkerių metų.

P. Lėliui nereikėtų man sta 
tyti jokių klausimų, jeigu jis? 
kaip nurodžiau atsakyme, bu 
tų paskaitęs Antrojo Pasau-'i 
lio Lietuvių Seimo darbų ap
rašymą, peticijos projekto 
klausimu referatą ir Seimo 
priimtąją rezoliuciją.

Jeigu viskas rimtai būtų 
buvę svarstyta, tai būtų aiš
ku, kad peticijos Jungtinėms 
Tautoms klausimas dabar ne 
Kardelio ir kieno kito, bet 
PLB Valdybos reikalas, ir 
Kardelis dabar nieko nei pri
dėti, nei atimti, kas svarsty
ta ir nutarta, negali. Tat ir at 
sakyti nieko, kas liečia petici 
ją, negali. Peticijos klausi
mas į Seimo dienotvarkę bu
vo įneštas KLB Krašto Tary 
bos nutarimu, ir tiktai refe
ruoti šis klausimas buvo pa
vestas Kardeliui. Su referavi 
mu pasibaigė Kardelio rolė.

Jeigu Kardelis reagavo į 
p. Rastenio ir p. Lėlio pasisa
kymus, tai todėl, kad Karde
lis neabejotinai palaiko peti
cijos reikalą ir, be to, patiks
lina netikslumus, kuriuos da
ro ir p. Rastenis ir p. Lelis.

Kardeliui tokia tiktai nau
da iš minčių pasikeitimo su 
Gerb. P. Lėliu, kad jis suži
nojo, jog p. Lelis gerai kom
binuoja anekdotus, — todėl 
maloniai jį kviečia būti Dr. 
Gumbo bendradarbiu, ir reiš
kia pagarbą.

J. Kardelis.

Ar žinoma,kad
„NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pakvie 
timus, vizitines, įvairius 
blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti pas 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
LaSalle, P. Q., Canada.

Ilgamečiu! draugui ir nuoširdžiam, kaimynui, 
ROMUI VALENTUI 

mirus,
amžina ramybė, o likusiai žmonai VALEI 

šiame skaudžiame ir liūdname momente 
reiškiam gilią užuojautą ir sykiu liūdim.

Zabielų šeima.

UKRAJINIEČIŲ — LIETUVIŲ SANTYKIAI.

Armijos UNR (Ukrajins’ 
koji Narodnioji Respubliky
— Ukrajinos Liaudies Res
publikos) generolas - leite
nantas Oleksander Vyšnivs’ 
kyj, .pakviestas Vilniaus kraš 
to lietuvių sąjungos Centro 
valdybos pirmininko Kazio 
Veikučio, 1964 m. geg. 30 d., 
Detroite, pasveikino VKLS-

>s suvažiavusius atstovus 
is žodžiais:
Pone Generole, Aukštai 

Gerbiami Ponios ir Ponai!
Dėl ne nuo manęs prjjklau- 

siusių aplinkybių aš tik va- 
kar tesužinojau apie jūsų su
važiavimą. Suprantama, kad 
mano ekspromtinis pasveiki
nimas bus trumpesnis, bet tai 
nesumažina tų mano tikrai 
nuoširdžių jausmų, kurių ku
pinas esu jums, o per jus ir 
visiems lietuviams, ir su ko
kiais, jūsų maloniai pakvies
tas, atėjau į šį jūsų suvažia
vimą.

Ukrajiniečių vardu sveiki
nu jus — atstovus tos tau
tos, kuri iš praeities, bend
ros. Lietuvos -- Ukrajinos 
valstybės apimtyje, turi taip 
daug pozityviai bendro su uk 
rajiniečiais.

Netolimoje praeityje Lie
tuvą bei Ukrajiną ištiko liki
mas kitų tautų, kritusių au
komis maskoliško imperializ
mo. Atgimusių naujam, vals
tybiškai - nepriklausomam gy 
venimui Lietuvos ir Ukraji
nos respublikų netolimos pra 
eities istorijos užbaiga yra vi 
sai analogiška — abi vasty- 
bės vėl sukaustytos maskvi- 
nėmis grandinėmis.

Mūsų tautų paskiausios is
torijos puslapius lydi dar vie
na pilnutinė analogija — Vii 
niaus bei Lvivo „problemos“. 
Prisimena dienos avantiūros 
lenkiško generolo Želigovs
kio, kuris lenkų valdžios ne
oficialiai palaimintas, užgro
bė Lietuvos sostinę Vilnių ir 
šį, šimtaprocentiškai priklau- 
sinį Lietuvai miestą ir kraštą, 
lenkiškoji valdžia oficialiai 
prisijungė prie lenkiškos 
„Žeč Pospolitos“. Tokiu bū
du Lenkija pasekė pėdomis 
savo ankstyvesnių pavergėjų
— maskolių. Ukrajiniečiai, ku 
rių senąjį miestą, praeityje 
ukrajiniečių kunigaikščių sos 
tinę Lvivą, lenkai 1918 me
tais aneksavo, lietuvių tautos 
tragediją išgyveno' gilaus ge
dulo apimti ir lietuvius nuo
širdžiai užjausdami.

Ne be įdomumo verta pa
sekti lenkų imperialistinius 
pranešimus, klasiškai pavaiz
duojančius jų dvigubą „bu
halteriją” — vieną sau, antrą 
kitiems:

Teisė į Vilnių: „Kas čia to 
kio^ kad prieš porą šimtų me
tų Vilnius buvo Lietuvos sos 

tapilis!.. Dabar Vilniuje dau
guma lenkų, na, ir kulftūra 
lenkiška. Tad miestas yra len 
kiškas ir turi priklausyti Len 
kijai“.

Teisė į „ziemie odzyska- 
ne“; „Nieko tokio, kad ten 
žmonės vokiečių kilmės ir 
kultūra vokiška!.. Prieš kelis 
šimtus metų šios žemės pri
klausę „žeč pospolitai”, o vo 
kiečiai užgrobė jas. Taigi že 
mė lenkiška ir todėl turi būti 
priskirta prie „maciežos“.

Teisė į Lvivą: „Jokios rei
kšmės neturi tai, kad miestas 
buvo ukrajiniečių sostapiliu ir 
kad Lvivo visos apylinkės 
nuo seno apgyventos išimti
nai ukrajiniečių!.. Pačiame 
mieste yra viršijantis lenkiš
kas elementas ir tai teikia len 
kiškos kultūros antspalvį, kas 
išsprendžia problemą: lenkiš 
ka kultūra — lenkų ir mies
tas. Iš to aišku, kad Lviv tu
ri priklausyti Lenkijai“.

Teisė į Aukšt. Člionską: 
„Tiesa, miestuose vien tik vo 
kiečiai ir ten ugdoma vien tik 
vokiška kultūra!.. Betgi vo
kiečiai miestus užgrobė jėga 
ir todėl ne miestų gyventojai 
sprendžia priklausomumo 
klausimą, bet appylinkių gy
ventojai, kurių dauguma len
kai. Todėl nėra jokios abejo
nės, kad Aukšt. Šlionskas yra 
lenkiškas ir turi priklausyti 
Lenkijai“.

Risum teneatis amici! (ne 
sijuokite draugai).

Iš tikrųjų būtų juokinga, 
jei nebūtų taip liūdna... Atro 
do, kad lenkiškoji politinė 
emigracija nič nieko neužmir 
šo ir nieko nepasimokino, nes 
vis dar vėl ir vėl deklamuoja 
Vilnių bei Lvivą lyg jų vis 
dar tebevaldomus objektus. 
O juk jei ne lenkiškas politi
nis žlibumas bei „mocarstvi- 
nė“ manija „od morza do 
morza“, dar su nelemta pa
nieka savo „mažaverčiams“ 
kaimynams, tai darnus sugy
venimas ir net bendradarbia
vimas tarp Lietuvos, Lenki
jos bei Ukrajinos tautų būtų 
buvęs, ir dabar bei ateity bū
tų tikrai galimas, ko pasek
mėje, Lenkija dabar nebūtų 
maskviniu satelitu, o Lietuva 
ir Ukrajina — maskolių oku
puotos.

Linkėdamas suvažiavimui 
geriausios sėkmės darbuose, 
viliuosi ir stipriai tikiu, kad 
baigsis didžiosios kančios ir 
ateis per jas ilgai lauktasis 
laikas, kai naujai atgimusių 
valstybiniam gyvenimui, tik
ros bičiulystės kupinų mūsų 
tautų — Lietuvos ir Ukraji
nos sostinėse vėl aidės garsai 
himnų apie laisvę bei garbę 
mūsų kraštų ir bičiuliškos vie 
nybės bei ryžto vedini, lietu- 

Nukelta į 7-tą psl.
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Apie gyvenimą Lietuvoje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽDARBIAI IR BUITIS

Pasikalbėjus su šią vasarą iš Lietuvos atvykusiu.
Neseniai Vakarus pasiekęs 

lietuvis mielai sutiko pasida
linti įspūdžiais apie pastaro
jo meto gyvenimo sąlygas 
Lietuvoje. Jis gerai susipaži
nęs su Lietuvos miestais — 
Vilniumi ir Kaunu, gyvento
jų buitimi, nuotaikomis jauni 
mo tarpe, kultūrinio gyveni
mo reiškiniais.

Pirmiausia jis buvo pa
klaustas apie Lietuvos mies
tų išvaizdą.

— Vilniaus statybai, graži 
nimui skiriama žymiai dau
giau lėšų, kaip kitiems mies
tams.

Dėl Vilniaus kaip „turisti
nio objekto“ mano nuomonė 
tokia: Vilnius gražesnis, čia 
daugiau ką gali parodyti. Ant 
ra, saugumo sumetimai: kau 
niečiai laikomi daugiau „re
akcingi” komunistų atžvilgiu 
negu vilniečiai.

— O ką galite pasakyti 
apie Lietuvoje atsilankiusių 
užjūrių turistų įspūdžius?

— Jų dažnai teigiami įspū 
džiai man suprantami. Juk 
jiems iš kolchozų ar kartais 
sovchozų parodomi tik pa
vyzdiniai, o jų Lietuvoje ne
daug ir visapusiškai remiami 
valdžios.

Tikrai pažinti dabartinę 
Lietuvos gyventojų būklę rei 
kia Lietuvoje pabūti kolcho- 
zininko šeimoje ar arčiau pa- 
žinti darbininko ar tarnauto
jo būklę ir išgyventi ilgesnį 
laiką, nesinaudojant tais iš 
anksto suplanuotais „kelionių 
grafikais“.

— O ką mums papasakotu 
mėt apie kolchozininkų, dar
bininkų ir kitų profesijų ats
tovų padėtį, jų atlyginimus?

— Kolchozininkas su šei
ma verčiamas ištisus metus

dirbti kolchoze. Jo darbadie
nio vertė lygi keliems šim
tams gramų javų. Darbinin
ko vidutinis atlyginimas — 
50—70 rb. mėn. (kvalifikuo
tų kiek didesnis).

Tuo tarpu maisto kainos, 
įvedus naujus rublius bei pa
kėlus kainas mėsai ir pieno 
produktams, žymiai pabran
go. Pvz. sviesto kilogramas - 
- 3,50 rb., pieno litras — 26 
kp. importiniai moteriški ba
tai 30—40 rb., vietiniai — 20 
-30 rb.

— Beje, kokie kitų profe
sijų atstovų atlyginimai?

— Baigusio Kauno medici
nos institutą gydytojo mėne
sinis atlyginimas 70 r,b. Prieš 
įsigydamas baigimo diplomą, 
medicinos studentas, kaip ir 
kitų specialybių studentai, 
privalo sutikti vykti darbui į 
jam nurodytą vietovę. Toks 
privalomas darbas trunka 
dvejus metus. Nepasitenkin
dami gaunamu mažu atlygini 
mu, tie gydytojai šalia savo 
pagrindinio darbo dirba dar 
antraeilėse pareigose. Tuo bū 
du jie būna užimti visą die
ną, o jų atlyginimas gali pa
siekti 100 rb.

— O kokie inžinierių, mo
kytojų atlyginimai?

— Jie taip pat siekia apie 
100 rb. Vyresniųjų inžinie
rių — ligi 120 ir daugiau rb. 
Pažymėtina, kad dauguma 
Kauno Politechnikos Institu
tą baigusių studentų priver
čiamai siunčiami dvejiems 
metams dirbti į įvairias Sov. 
S-gos vietoves, pvz., į Uralą. 
Išsiųstieji savo laiškuose gi
minėms skundžiasi, kad su 
maisto produktais Sovietijo- 
je yra dar sunkiau kaip Lie
tuvoje.

Gražus senas Vilniaus kampelis Danes muziejus (Stokos - Gucevičiaus kūrinys) 
gilumoje graži Šv. Kazimiero bažny čia, okupanto paversta sandėliu.

Mokytojų atlyginimas pri
klauso nuo pamokų skaičiaus. 
Mokytojų ir aukštųjų mo
kyklų dėstytojų darbas bei
atlyginimas ypatingai sieja
mas su priklausomumu parti
jai. Iš Sibiro tremties grįžę 
buvę mokytojai, kaip taisyk
lė, nebegauna mokytojo dar
bo ir turi verstis kitu užsiėmi 
mu.

— O kokia kategorija pa
tenkinta savo uždarbiais?

— Jai priklausytų: atsakin 
gi partijos ir valdžios parei
gūnai, mokslininkai, meninin 
kai, sportininkai. Čia vargiai 
tektų priskirti teatrų akto
rius. Pvz. eilinio dramos ak
toriaus mėnesinis atlygini
mas svyruoja 100 rb. ribose. 
Filmų aktoriai apmokami už 
vaidmenis paskiruose filmuo
se. Profesinių filmų aktorių 
iš viso nėra — tai daugumo
je įvairių teatrų aktoriai.

RUSIŠKUMAS LIETUVOS 
MIESTUOSE

Kur rusiškumas daugiau
sia pasireiškia — Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje?

— Jei kalbėti apie miestų 
išvaizdą, atsakymas aiškus— 
Vilniuje ir Klaipėdoje, žy
miai mažiau Kaune. Tai dau
giau liečia miestų išvaizdą. 
Jei ne Gedimino pilis Vilniu
je ir senos gatvės su senąja 
architektūra ir jei miesto ne
pažįstančiam turistui dar pa
rodoma naujoji statyba — jis 
Vilniaus neatskirtų nuo kitų 
sovietinių miestų. Tos nau
jos statybos namus lietuviai 
vadina „dėžutėmis“. Manau, 
jums žinoma, kad miestų gat 
vių pavadinimai rašomi lietu 
viš'kai ir rusiškai, o daugelį 
miestų aikščių „puošia“ so
vietinių didvyrių ar „išvaduo 
tojų“ paminklai.

— Kur daugiau rusų gy
ventojų, kur dažniau gatvėje 
išgirsi rusų kalbą?

— Vilniuje ir Klaipėdoje. 
Jei iš Vilniaus geležinkelio

stoties važiuoji gatvėmis tro 
leibusu, pastebėsi: kondukto
rės kalba rusiškai ir rusų kai 
ba pranešama, kur išlipti,
pav., „Litovskij Dramteatr". 
Jei Vilniuje ar Klaipėdoje ku 
rioje krautuvėje pasiteirausi 
kokios prekės, labai dažnai su 
silauksi rusiško atsakymo. 
Kai kur, pav. Vilniaus aero
dromo kasoje sėdi tik rusės 
tarnautojos. Jei paklausi tele 
fonu informacijos apie lėktu
vą, atsakys tik rusiškai („Čto 
vy chotieli?“).

Vilniuje viešbučių tarnau
tojos, valytojos ir kt. perso
nalas — tik rusai. Išimtį su
daro „Neringos” viešbutis, 
kur paprastai apgyvendina
mi užjūrių lietuviai turistai.

— O kaip su rusiškumu 
Lietuvos įstaigose?

— Jei kitose įstaigose lietu 
viškai susikalbėsi, tai milici
joje naudojama tik rusų kal
ba. Pašto ženklai — tik rusiš 
ki. O visi dokumentai (su
tuoktuvių metrikos, diplo
mai, nuorašai, mokyklų ates
tatai) rašomi dvejomis kalbo 
mis.

— O kaip su moksline lite 
ratūra?

— Pagrindinė mokslinė li
teratūra (medicinos, teisės, 
inžinerijos ir kt. srityse) 
naudojama tik rusų kalba. Ru 
sai atvykėliai neverčiami mo
kytis lietuviškai, o lietuviai 
privalo ar neišvengiamai turi 
išmokti rusų kalbos.

Teko kalbėti su Lietuvoje 
gyvenančiais rusais — kolo
nistais, kurie nė žodžio nesu
pranta lietuviškai ir net nesi
stengia pramokti. Paklausti, 
kiek laiko čia gyvena, atsako 
— dešimtį ar net daugiau me 
tų. O jei pareiški nusistebėji
mą. kad jie nemoka lietuviš
kai, tai tik patraukia pečiais 
ir duoda suprasti, kad lietu
vių kalba nereikalinga.

— Jums praėjusią vasarą 
buvus Palangoje — ar iš tik
rųjų joje daug atvykėlių — 
vasarotojų iš Sovietijos?

— Taip, bent praėjusią va 
sąrą Palangoje galėjai susida 
ryti įspūdį, kad Palanga —ru 
siška vasarvietė. Lietuviai 
kalba: greitu laiku Palango
je iš viso nebūsią lietuvių. . .
IŠ SOVIETUOS GILUMOS 
ViEisI GRjZlA, KITI TEN 

keliauja
— O kaip su iš Sibiro grį

žusiais?
— Lietuvon grįžę, buvę Si 

biro tremtiniai, gauna leidi
nius apsigyventi tik nurody
tose vietovėse. Daugumai 
draudžiama įsikurti Kaune ar 
Vilniuje. Jie patys privalo su 
sirasti darbą. Dažnai pasitai
ko, kad tie sugrįžėliai jau ne 
begali dirbti savo, ankstyves
nėje specialybėje. Daugumos 
sugrįžusių sveikata būna su
irusi, dažnai pastebimos įvai
rios ligos.

» — Ar girdėjote apie atsiti
kimus, kai iš Lietuvos grįžta-

Dailiu. R. Bukauskas
MODERNIOJO MENO ATSTOVAS

„Nepr. Lietuvos“ redakci
ja, įdėjusi vieną vertinimą, 
vaizdo pilnumui ir nešališku
mui deda ir kitų vertintojų pa 
sisakymus.

Montrealio lietuvių daili
ninkas Romualdas Bukaus
kas yra mūsų laikų dailinin
kas, kaip sakoma — moder
nus dailininkas. Kaip meni
ninkas jis išaugo ir subrendo 
Montrealio dailiųjų menų 
Akademijoje, prancūziškai va 
dinamoje Ecole des Beaux 
Arts. Jo gabumai ir meniška
sis veržlumas, prasiveržęs 
spontaniškai, pasireiškė jau 
jam esant meno akademijoje. 
Jo tapybos ir skulptūros dar
bai jau mokyklos laikais at
kreipė žinovų dėmesį ir šukė 
lė jam simpatijų. Jau studen
to darbai, pasirodė parodose 
ir buvo plačiau aptariami spa 
ūdoje.

Su metais dailininkas bren 
do, kito jo pažiūros ir pasau- 
liojauta, jieškanti ir įžvelgian 
ti. Nukreiptas dėmesys tapy
bai, jį paskatino moderniškai 
kurti, jieškoti ir rasti naujų 
formų, naujų spalvų, naujų 
jųjų dermių. Tapytojas kito 
tobulėjimo kryptimi, įgauda-

ma atgal į Sibirą?
— l okių atvejų pasitaiko, 

nes, kai(p minėta, sugrįžėliams 
sunku gauti darbą ir butą. 
Reikia atminti, kad ne visie
ms dirbantiesiems pavyksta 
gauti Lietuvoje minimaliai pa 
kenčiamas darbo sąlygas ir to 
dėl jie yra priversti jieškoti 
uždarbio Kazachijos rūdy
nuose, plėšininėse žemėse ir 
kitose Sovietijos gilumos vie
tose.

— Ar darbininkų telkimas 
ir perkėlimas vykdomas „sa
vanoriškai“? Kuo gi pasireiš
kia tas „savanoriškuma^‘?

— Lietuvoje prie režimi
nės Min. Tarybos veikiu vadi 
namoji „Vyriausia perkėlimo 
ir organizuoto darbininkų tel 
kimo valdyba“. Tos valdybos 
(su skyriais įvairiuose Lietu
vos miestuose) skelbimai re
guliariai pasirodo spaudoje. 
Toje valdyboje yra sudaro
ma kolektyvinė darbo sutar
tis, pagal kurią darbininkai 
įsipareigoja nurodytoje vieto
vėje (pav. Kazachstane) dirb 
ti 2—5 metus. Tokią sutartį 
sudarius, nebegalima jos atsi 
sakyti. Reikia pridurti, kad 
porai metų į Sovietijos gilu
mą įvairiems darbams siun
čiamas kai kurias aukštąsias 
mokyklas baigęs jaunimas 
(pav. baigusieji Kauno Poli
technikos institutą, Vilniaus 
universitetą baigusieji kai ku 
rie fizikai, matematikai, gam 
tininkai).

mas vis didesnį meistrišku
mą.

Sakyta, kad Romualdas Bu 
kauskas yra modernistas. Ta
čiau, šita sakant, reikia pa
tikslinti, kad jo modernizmas 
ne kraštutinis, kaip kai kurių 
modernistų, kurių tapybą kai 
kas budina posakiu: „žvilgs
nis ir kažkas“. R. Bukausko 
tapyba turi formas, turi vaiz
dus, turi idėjas. Tai ne tuš
čias modernizmas, kokiu kai 
kurie dailininkai užsikrečia 
dėl mados. R. Bukauskas — 
sąmoningas modernistas.

Andrius Ašmena nesupra
to, arba perdaug paviršutiniš 
kai į jo darbus pažiūrėjo.

Štai dailininkas ir meno 
kritikas Mikas Šileika „Nau
jienose“ apie R. Bukauską ra 
šo:

„Ne tiek svarbu, kaip dai
lininkas dirba, ar kokius me
todus vartoja. Svarbu laimėji 
mas: kūrybos kokybė, savęs 
išreiškimas. Dail. R. Bukaus
kas šį tapybos metodą gerai 
pažįsta ir šioj srity jau ne
mažai pasiekęs.

Tapybinės kompozicijos ta 
rytum plaukiojančios salos, 
jų atspindžiai, konkretizuoja 
abstrakcijas ir realistines for 
mas, suveda jas į vientisinį 
vaizdą. Jo kūryba išplaukia iš 
susidariusios vietos gyveni
mo aplinkumos, — Kanados 
peisažo. — ne kaip žalia tos 
aplinkos medžiaga, bet apval 
dyta, moderniosios techni
kos žinovo.

Mono tipai labjau grafiškai 
traktuojami, ir spalvingesni, 
kuomet tapyba spalvingumu 
nepasižymi, išskiriant tą kū
rinį („Formos erdvėj“), kurį 
jury komisija atrinko Čiurlio 
nio galerijai. Ne visi kūriniai 
suabstraktinti, nes daiktiniai 
elementai nepraranda tikrojo 
identiteto. Pav. „Notre Da- 
me“, „Šiaurės nokturnas“, 

Nukelta į 6-tą psl.

Pažinkime save ir kitus.

DONELAIČIO LIETUVA
PETRAS BŪTĖNAS

2.
Ir, kas svarbu, poemoje nežymu jokio skir

tumo tarp D. ir M. Lietuvos: poetas dainavo 
dainuoja abiem Lietuvoms vienodai. Jam tebu 
vo viena Lietuva, — ne taip, kaip mums šiais 
pasimetusiais laikais palitikams ir kitiems vis 
ką išmanantiems ir daug ko nežinantiems, sta 
čiai sakant, svetimos galvosenos prisunktiems 
separatistams.

Donelaičio abi Lietuvos, nors ir politiškai 
administracišnai buvusios perskeltos, yra vie
nodos ir savos, ir tai bent šių dienų lietuviai 
turėtumėm įsidėmėti. Ir todėl ’’Metų“ poema 
ne tiek, kaip kartais specialistų išdrožiama, di 
taktinė, kiek Lietuvos ir jos žmonių gyveni
mo bei jų likimo sumanus bei kasdienybėje pa 
tirtas išstudijuotas donelaitinis atvaizdavimas 
ne tik realiai ar realistiškai, bet ir net dažno
je vietoje lietuviškai revoluciškai, nė kiek ne
nukrypstant nuo krikščionybės pagrindo, o iš 
tisai----drąsus ir pirmą kartą visuotinai ištar
tas visaplatis lietuviškas žodis mums žinomo 
je lietuvių, ir apskritai baltų, būtovėje. Šito
kiais požiūriais, įsitikinęs, visą Donelaičio kū
rybą ir net kasdieninę jo veiklą reiktų supras
ti ir šitokia kryptimi savoms kartoms aiškinti.

’’Metai“ —lietuvių tautos genijaus kūri
nys. Tai XVIII amžiaus nesunaikinamas at- 
švaitalas, įgalintis atatinkamai spręsti ir apie 
ankstesnį bei vėlesnį laiką M. Lietuvoje. Ir, 
galop, ta poema, taip, poema, betgi ji yra (ir 
todėl tokia pripažintina) ir Mažosios Lietu
vos gyvenimo istorija, jau lietuvio, ir sąmo
ningo, gabaus bei žvaliai pastabaus lietuvio, 

rašyta, o iš anų sunkiųjų amžių tikrų savų is
torijų nė neturime, —kultūros istorijos.

Kas su tokiais samprotavimais ketintų ne
sutikti, — dar kartą, bet jau atsidėję, perskai 
tykime ’’Metų“ poemą. O aš šįkart pakalbė
siu kita tema, iš tos poemos pasigauta. . Bet 
tai, kas čia lig šiol yra rašyta, praverstų ir to- 
limesniai, jei laikraštyje pasisektų paskelbti, 
anot Donelaičio, ”su padėjimu Dievo“, dar 
šio to iš ’’Metų“ poemos.

TRYS VIETOVARDŽIAI
Apie Donelaitį ir jo kūrybą rašė ir rašys 

specialistai literatūrininkai — literatūros is
torikai ir dailiojo žodžio aiškintojai. Aš iš nuo 
šalio teliesiu ir šįkart, ir, jei bus progos, dar 
kiek vėliau, tokius dalykus bei atvejus iš "Me 
tų“ ar nuo Tolminkiemio, kurie kiti lig šiol 
net nė nebuvo pradėti lytėti. Jie bus gerbia
mam skaitytojui nuobodūs, nes net ir pati po 
ema esanti nuobodi, sunki, metrinės eilėda
ros, kitiems net esanti pasenusi ar atgyvenu
si, kurie jos ištisai nėra skaitę. Taip, taip! To
kiems, atsiprašydamas už drąsą, siūlau Do
nelaitį už 30 grašių parduoti betkuriai kitai 
save gerbiančiai tautai, nes jie to tik ir lauk
tų. Jie, oho, mokėtų ir sugebėtų Donelaitį 
ir jo kūrybą įvertinti bei išaugštinti, ir girtų- 
si didžiuotųsi per visą pasaulį.

Donelaitis ir yra savosios epochos vienas 
iš garsiausiųjų ir nesenstančiųjų kūrėjų, o 
mums lietuviams jis toks buvęs ir pasiliks.

Pradžiai tekalbėsiu apie Donelaičio „Me
tų” poemoje vartojamus vietovardžius, taigi 
apie dvi gyvenvietes ir vieną vietovę. Deja, 
tie vietovardžiai tik trys. Kiek yra, tiek už
teks. Gerai, kad jų yra, ir vis jau jie mums 
šį tą pabylos.

Poemoje Karaliaučius suminimas 8 
kartus ir po kartą Taukiai bei V y ž- 

laukių valsčius. Kai iš poemos juos iške
li, tau atrodo, kad — Karaliaučius M. Lietu
vai nelyginant visai Lietuvai Vilnius, o kiti 
du vieotvardžiai įsipynę irgi kaip tekstui pra
vartus; be to, Vyžlaukio valsčius tarsi vi
sos M. Lietuvos šalies miniatiūra, rodantis 
esąs valdomas vokiečių dvarininkų ir jų savo 
nuožiūra šokdinamas savai naudai, bet ne 
aborigenų lietuvininkų.

Tie trys vietovardžiai mūsų, ir poetų bei 
pasaulinių turistų kokių skelbiamų Eldora
du, Trojų, Pizos pakrypusių bokštų, Vene
cijos dožų purvinų vandenų, kapitelių, krem
lių ir kremliukų, australinių juodųjų gulbių 
ir ten baltųjų velnių. . . čia nejieškokime, nes 
ir Donelaitis jų nejieškojo. D. ir M. Lietu
voje yra įdomesnių dalykų, lietuviui pirmiau 
už bet ką pažintų. Zomšines pirštinaites, 
kas norėtų, paskui galėtų užsimauti ir, anot 
Donelaičio, „bėdžius“, kai iš lietuvių tautos 
akiračio dingti.

Prie kiekvieno vietovardžio iš poemos iš
rašomas yra atitinkamas teksto tarpelis eilė- 
raštiškai.

„Metų“ poema nuo seno skirstoma yra į 
keturis metų laikus, vadinamus Pavasario 
linksmybės, Vasaros darbai, Rudens gėrybės 
ir Žiemos rūpesčiai. Taigi, po tokio „tarpo” 
tuoj skliauteliuose tai ir pažymėta kartu su 
puslapiu. O norint patikrinti, reiktų gauti 
knygą: Kristijonas Donelaitis, Metai. 
Spaudai paruošė J. Ambrazevičius. Iliustra
vo medžio rėžiniais V. K. Jonynas. Švieti
mo Ministerijos Knygų Leidimo Komisijos 
leidinys nr. 524. Kaunas. 1940 m. 175 + 17 = 
192 didieji puslapiai. Šis leidinys, rodos, 
tremtyje yra prieinamiausias, greičiau kur 
dar aptinkamas.

O aš, atsiprašau, jį čia seniau netikėtai 
aptikau vienos, kaip dabar iš išdidumo mėgs

tama sakyti rašyti, „rezidencijos“ tamsiame 
drėgname rūsyje numestą besivalkiojant. Po 
„P. S.“‘ trumpai dar šio to prijungiu paaiš
kindamas. Skliausteliuose po tolygybės 
ženklo mano aiškinimas. Jei tektų, šios tech 
nines žinios praverstų atsiminti ir tolimes
niems parašymams laikraštyje.

KARALIAUČIUS TEKSTE.
Taip po tam jisai (=Plaučiūnas), nesvie

tiškai prisidūkęs
Ir vienausį kiuinapalaikį prastai pažebojęs, 

Į Karaliaučių dalgį pirkti tiesiog nukelia
vo (Vasaros darbai. 73—74 p.).

P. S. Ir klausimas, kur žymu smarkios iro
nijos? O jos pilna visoje poemoje, neišski
riant nei humoro ar sarkazmo.

□
Plempių, rudmėsių, storkočių bei baravy

kų,
Jautakių ir baltikių, grūzdų irgi bobausių, 
Bėgdamas į girias, jos sau taip daug prisi

rovė,
Kad jau kelios jų su grybais į Karaliaučių 
Kupčiams išparduot ir ką nusipirkti nu

keliavo (Vas. darbai. 81 p.).
P. S. Grybų vardų čia tik dalis. Baudžia

vos laikais moterėlėms didelis uždarois iš 
grybavimo. Ar dabar Lietuvoje kitaip irgi 
baudžiavos - kolchozų - sovchozų laikais?

□
Tokius išgąsčius baisius vierni gaspadoriai 
Tankiai provninkams augštiems Karaliau

čiuje skundė,
Ale provos vertos, kaip reik, niekados ne

sulaukė (Rudens gėrybės. 127 p.).
P. S. Bylinėjimasis, bet provninkai, taigi 

teismas, pro pirštus žiūrėdavo.Daugiau bus.
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LIETUVAITĖ
Montrealio dienraščio 

„The Gazette** šeštadieninis 
priedas „The Gazette Cana
dian Weekly“ liepos 18—24 
dienų įdėjo kelias fotografi
jas ir ilgesnį aprašymą mont 
realietės, dvidešimtmetės Jo
anne Shimkus (pavardė ro
do, kad ji yra lietuvaitė Šim
kutė). Prieš metus ji nuvy
kusi į Paryžių ir kreipusis į 
fasonų laikraštį „Jours de 
France”, kur vyriausia faso
nų direktorius Francois Ber- 
gery ją pakvietęs dviem sa
vaitėms modeliuoti. Modelis- 
tė taip patikusi, kad tapusi 
viena pirmųjų, gavusi vardą 
„American Junior” ir apie 
2,000 dol. mėnesinės algos. 
Atvykusi į Paryžių kalbėjusi 
kanadišku žargonu, bet greit 
susiorientavusi, išlyginusi 
prancūzų kalbą ir dabar gra
žiai jau kalbanti. Modeliavi
mas jai atidaręs duris į fil
mus, ir Šimkutė jau dalyva
vusi keliuose filmuose.

LIETUVOJE SUKRUSTA
populiarinti teatro menininkų 
patyrimą bei kūrybą. „Lite
ratūra ir Menas” (nr. 28) 
pranešė, kad Viliiuje veikian
čios Teatro Draugijos teatro- 
logų sekcijos valdyba paruo
šusi apybraižų bei monografi 
jų leidimo planą. Netrukus iš 
leidžiamas teatrologo V. Ma
žeikos darbas apie operos so
listą R. Siparį, A. Ruzgaitė 
paruošusi studiją apie baleto 
menininkus T. Sventicaikę ir 
H. Kunevičių, Meno mokslų 
kandidatas M. Petuchauskas 
— monografinio pobūdžio lei 
dinį apie aktorių J. Kava
liauską. Jau pradėtas leisti te 
atrinio gyvenimo informaci
jai skirtas leidinys „Teatras“. 
Iki šiol pasirodė tik pirmas 
numeris. E.
LIETUVIAI TARPTAUTI

NĖJE VEIKLOJE
Birželio 14 — 16 dieno

mis Eicholz'o Politinėje 
Akademijoje įvykusiame Vo
kietijos Jaun. Krikščionių De 
mokratų vadovų suvažiavime 
paskaitą skaitė Paryžiaus lie 
tuvių veikėjas A. Venskus te 
ma: „Vidurio ir Rytų Euro
pos egzilų organizacijų veik
la, programos ir istorija”. Pa 
skaita skaityta vokiečių kal
ba. A. Venskus šiuo metu yra 
Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos 
Pirmininkas. E.

• Kompozitorius J. Bertulis 
išskrido į Europą pasisemti 
kūrybinių jėgų muzikaliai pa
žengusiuose vakaruose.

PENKTAS TARPTAUTI
NIS FILMŲ FESTIVALIS
Montrealyje prasideda rug
pjūčio 8 dieną 2.30 po pietų 
ir užsibaigs rugpjūčio 13 die
ną 6:30 vakaro. Dalyvauja: 
Kanada, Japonija, Lenkija, 
Anglija, Italija, Prancūzija, 
USA, Ispanija.
KARIKATŪRŲ PARODA

atidaryta Montrealio Meno 
muzėjuje, Sherbrooke West. 
Dalyvauja kelių dešimčių tau 
tų karikatūristai. Yra įdomių 
politinių karikatūrų, vaizduo 
jančių De Gaulle, Chruščio
vą, Johnsoną ir kitus šių lai
kų „galinguosius“. Paroda 
užtruks iki rugpjūčio 12 die
nos.

MUZIKOS FESTIVALIS
Montrealio Place des Arts 

pradedamas rugpjūčio 3 d., 8. 
30 vakaro. Rugpjūčio 3d. — 
Simfoninis orkestras, diriguo 
jamas S. Skrowaczewski, so
listas pianistas I. Hollander; 
rugpjūčio 20 d. simf. ork., di 
riguojamas S. Ozawa, sol. 
pianistas J. Bolet; rugpj. 5 
d. jaunimo orkestras, dirig. 
V. Feldbrilli; rugp. 6 d. mu
zikinis Kanados jaunimas, 
dirig. S. Lacharite, solo pia
nistai; rugpj. 18 d. operų 
koncertas; rugpj. 14, 15 ir 16 
dd. Jazz muzika; rugpj. 19, 
21, 22 ir 23 dd. Prahos panto 
mimos teatras.
BE L. JANUŠYTĖS PAGAL 
BOS „ĮTVIRTINTI SANT
VARKOS NEĮMANOMA...

Lietuvoje pasirodžius Liū- 
nės Janušytės felejetonų rin
kiniui „Iki pasimatymo“, jį 
„Tiesoje“ vertindama V. Ži
linskaitė pripažino, kad ge
riausi Janušytės flejetonai 
esą sukurti dar nepr. Lietu
vos laikotarpiu. Pasigėrėjimą 
kelianti' autorės pilietinė drą
sa „buržuazinės valdžios“ me 
tais. Iš Janušytės anlkstyvių- 
jų kūrinių ir dabartiniai sa
tyrikai galį pasimokyti meni
nio meistriškumo. Dabar Ži
linskaitė džiaugiasi, kad Ja
nušytė be gailesčio išjuokusi 
„buržuazinės” Lietuvos šu
lus, „bešūkaujančius apie 
Vilniaus vadavimą”, biznie
rius, karjeristus ir pan.

Pokario metų kūryba jau 
menkesnė — temų ratas esąs 
susiaurėjęs, taikiniai — ant
raeiliai, o juk, pagal Žilins
kaitę, ir dabar visuomenėje ra 
si parazitų, karjeristų, mies
čionių... Čia pat teigiama, 
kad Liūne Janušytė tvirtai 
stovinti ..mūsų ideologijos“ 
pozicijose ir jos kūriniai pa
dedą įtvirtinti santvarką. E.

PUTINAS

RUGPJŪTIS

JAU NUŽVANGĖJO PASKUTINIAI DALGIAI, 
IR PASIŠIAUŠĖ DIRVOSE RAŽIENOS. 
LAUKUOS ERDVU, — 
IR TAIP MAN GERA, 
KAD ESU ČIA VIENAS.

AŠ TYČIA IŠĖJAU ŠĮ VAKARĄ VĖLAI,
KAI PRIEBLANDOS ŽARA UŽ TŲ KALVŲ IŠBLĖSO, — 
IR {KVEPIU GILIAI —
LIG PAT ŠIRDIES -r- 
GAIVINANCIĄ RUGPJŪČIO VĖSĄ.

MAN ŠI NAKTIS — SENIAI LAUKTOJI ŠVENTĖ.
TEN PIRMĄSYK TAIP SKAIDRIAI ŠVIEČIA ŽVAIGŽDĖS, — 
O JAU ŠIRDY SENIAI DIENOS AIDAI NUTILO.

RUGPJŪČIO NAKTĮ ŽVAIGŽDĖS DIDELĖS IR SKAIDRIOS.
RUGPJŪČIO NAKTĮ ŽVAIGŽDĖS ŽEMĖN KRINTA.
JAU! .. SUPLIESKĖ VIENA!..
PER VISĄ DANGŲ TAKAS
LIG PAT MANĘS AUKSINĖM ŽIEŽIRBOM SUŠVINTA.

VIDURNAKTIS.
LYG KAŽKOKS GARSAS TOLY NUAIDĖJO.. .
JAU METAS GRĮŽT IŠ TOS NAKTIES 
VĖSIOS, TYLIOS.
O ŽVAIGŽDĖS DAR RYŠKIAU PADANGĖJ SUSPINDĖJO.
GAL DAR VIENA NUKRIS?
IR AŠ NENORIU GRĮŽTI ATGALIOS.

VILNIEČIAI DEMONST
RUOS SOVIETINES 

MADAS
Į Plovdivo (Bulgarijoje) 

miestą išvyksta Vilniaus Mo
delių namai — rugpjūčio - 
- rugsėjo mėnesiais vilniečiai 
ten atstovaus Sovietų Sąjun
gos 1965 metų madas. Ruo
šiama daugiau kaip 140 vyriš 
kų; moteriškų ir vaikiškų dra 
bužių ansamblių. Iš Vilniaus 
vyksta ir manekenininkės L. 
Kuznecova, T. Bakunčik, S. 
Mikalauskaitė, D. Varkalie- 
nė ir kitos. „Tiesoje” teigia
ma, kad į tarptautinę mugę 
vykstą „drabužių meistrai“ 
yra vieni geriausių, pasiekę 
„didelių laimėjimų“. Tačiau 
Eltos iš Lietuvos gautomis ži 
niomis, Lietuvos Modelių na
mai daugiausiai seka Čekoslo 
vakijos, Lenkijos ir Vengri
jos madas, tad vargiai tikėti
na, kad tie „meistrai“ būtų 
pasiekę kokių laimėjimų. E.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

Vokiečių Ordino kovų 
teisėtumo klausimas

Erich Weise: Der Heiden- 
kampf dės Deutschen Or- 
dens. Zweiter Teil. (Vokie
čių Ordino pagonių kova. 
Antroji dalis). Studija žur
nale : „Zeitschrift fuer Ost- 
forschung“. 12. Jahrgang. 
Heft 4. Dezember 1963. psl. 
622—672. Autorius plačiai 
nagrinėja Vokiečių Ordino ka 
rų teisėtumo problemą išei
nant iš kritikos Krokuvos 
universiteto prof. Pauliaus 
Vladimirijaus tezių, kurio
mis 1415 m. Konstancoje jis 
apkaltino Vokiečių Ordiną ag 
resija. Lietuvą tiesiogiai lie
čia paskutinis (6) skyrius: 
„Die Frage der ’friedferti- 
gen Heiden’ im Litauer- 
krieg" („Taikiųjų pagonių“ 
klausimas lietuvių kare) psl. 
659 tt. Autorius bando patei-

f
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VEDA »R.
SOVIETINIS MENAS IR 
SOVIETINĖ KRITIKA.
Sovietinis meno kritikas, 

laikydamasis partijos reikalą 
vimų menui, entuziastingai 
parašė:

„Tai bent • kūrinys, tai 
bent tapyba, kai talentingas 
dailininkas nupaišo ką! Štai, 
va, kiaulininkės rankose par
šiukas taip puikiai nupieštas, 
kad prie paveikslo norisi ei
ti tiktai su peiliu ir šakute”...

sinti Ordino karą prieš Lie
tuvą tvirtindamas, kad Lietu 
vos kunigaikščiai buvę agre
syvūs, nors pripažįsta, kad 
jie numatydami Lietuvai prū 
sų likimą siekę pasalinti Or
diną. Atrodo, kad autorius ne 
pakankamai giliai ištyrė Lie
tuvos padėtį XII—XIV am
žiuose, pvz. neatsižvelgiant į 
tokius taktus, kaip Lietuvos 
kunigaikščių toleranciją kri
kščionių atžvilgiu užimtuose 
gudų kraštuose, į pranciško
nų misinę veiklą pagoniškoje 
Lietuvoje, į egzistavimą kri
kščionių bažnyčių Gedimino, 
Vytenio, Algirdo laikais Vil
niuje. Apie studiją turėtų pa
sisakyti lietuviai istorikai, ku 
riems Ordino karo su Lietu
va problemos yra gerai pa
žįstamos.

Studija apie vietovardžius
Wolfgang Laur: Namens- 

-und Spraschchichten in den 
nordoestlichen Provinzen dės 
Deutschen Reiches (Vardų 
ir kalbų sluogsniai šiaurės -
- rytų Vokietijos provincijo
se}. Studija žurnale: „Zeitsch 
rift fuer Ostforschung *. 12. 
Jahrg. Heft 4. Dezember 
1963, psl. 731-757. Skyriuje 
„Namen per baltįschen Schi- 
cht“ (Baltiškojo sluogsnio 
vardai) psl. 748—752 liepia
mi lietuviški vietovardžiai 
Rytprūsiuose. Pabaigoje z pa
žymima, kad sovietų okupuo
tos Rytprūsių dalies beveik 
visi vietovardžiai paversti ru 
siškais; tik kai kurių vande
nų vardai palikti senieji.

Heimatgruss.
Jahrbuch der Deutschen 

aus Litauen fūr 1963 (Tėviš
kės sveikinimas. Vokiečių iš 
Lietuvos metraštis 1963 m.), 
Saltzgitter - Lebenstedt: La 
ndsmannschaft der Litauen -
- Deutschen, Am Saldergra- 
ben 12. 96 psl. Iliustr. — Lei 
dinys gausiai iliustruotas do- 
kumentacinio pobūdžio vaiz
dais iš prieškarinių ir karo 
metų. Iš straipsnių pažymė-

Nukelta į 5-tą psl.
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GUMBAS
RAUDONOJOJE 

MASKVOS AIKŠTĖJE
Amerikietis turistas, maty 

damas Raudonojoje aikštėje 
eiles žmonių, stovinčių prie 
mauzoliejaus, pasiteiravo vie
no stovinčio eilėje:

— Ko jūs čia stovite tokio 
je ilgoje eilėje? Gal norite 
Leniną pamatyti?

— Ne! — trumpai ameri
kiečiui atsakė maskvietis. — 
Aš atėjau įsitikinti, ar tikrai 
Chruščiovas išmetė iš mauzo 
liejaus Staliną. . . O kur gi 
mes dėtume Nikitą? . . Čia, 
mister, numatymas. . .

KVAILAS PROTAS
Garsusis rašytojas Levas 

Tolstojus, kaip jis pats pasa
kojo, kartą kalbėjęsis su ru
sų kaimiečiu, žinoma, dar ne 
kolchozininku. Kaimietis jį at 
sidėjęs išklausęs ir po to at
virai pasakęs:

„Protingas, tu grafe, tai 
protingas, oet kad tavo pro
tas kvailas. . .

VIENINGUMAS
Kine ramiai ir draugiškai 

jie sėdi,
Nes ten tamsu ir draudžia

ma kalbėti. . .
LAIKAS — PINIGAI

Dideliu nemalonumu vie
nas asmuo turėjo stebėti sa
vo draugų ginčą. Ginčo įkarš 
tyje vyras ir moteris kalbėjo 
drauge. Kai ginčas pasibaigė, 
svečias paklausė:

— Ar jus visada taip drau
ge kalbatės, neklausydami 
vienas, ką sako kitas?

— Taip, lai sutaupo lai
ką, nes juk laikas — tai pini
gai.

KUR DU PEŠASI, 
TREČIAS NESIKIŠA!
Mao: Nikita Chruščiovas 

— baisus revizionistas ir 
oportunistas. Tokių žmonių 
negalima prileisti prie val
džios. . .

Nikita: Mao tse tung — 
tai trockinirikas, tai karo kur 
stytojas.. . J j

Johnsonas: Jie tai pešasi 
tarp savęs, bet kai aš paketi
nau pasinaudoti jų peštynė
mis, jie vienas kitą gina... Ne 
veltui sakoma: Kur du peša 
si, trečias nesikišk.

* * ♦
Antrasis romano tomas tol 

atrodo geresnis, kol dar ne
parašytas. . .

* * *
Įsigėręs visuomenininkas, 

apsikabinęs stulpą, kalbėjo:
„Brolau, tu tvirtas, kaip 

ąžuolas! . . Laikykis! . .“

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
39.

Palikęs praskleistą aplanką, Paulius išėjo į vestibiulį. 
Ten, įprastinėje „rūkykloje", stovėjo pypkiuodami inžinie
rius Rugienis ir vyrukas iš tipinių pastatų projektavimo sek
toriaus. ,

— Pagarba! — iš tolo Paulių pasveikino Rugienis, ta
čiau šnekos su garbanuotu jaunuoliu pilka sportine striuke 
nenutraukė.

Ginčijosi juodu karštai, matyt, apie eilines A klasės fut
bolo rungtynes. Rugienis, nežiūrint senyvo amžiaus, buvo 
vienas pačių azartiškiausių futbolo mėgėjų. Kai vaikinas, 
numetęs nuorūką, grįžo į savo skyrių, Rugienis, pasiryžęs 
vis dar ginčytis, staiga pasisuko į Lauritėną.

Paulius gūžtelėjo pečiais. Futbolu jis niekad perdaug 
nesidomėjo.

— Matyt, kvapo trūksta. . . — pagaliau abejingai išta
rė jis.

Rugienis išpūtė žilsvus ūsų šepetėlius, ruošdamasis iš 
naujo dėstyti savo požiūrį. Susilaukė. Matyt, prisiminė, kad 
Paulius — joks futbolo entuziaztas. Numojo ranka.

— Tai kaip laikais? — paklausė jau visiškai kitu — ra
miu ir dalykišku — balsu.

— Rodos, normaliai.
Lauritėnas pats nustebo savo žodžių atsainumu. Ne, jis 

visai nenorėjo įžeisti inžinieriaus. Tik instinktyviai kažkas 
jame užsisklendė, tarsi pasiruošė gintis.

Rugienis kurį laiką rūkė tylėdamas. Pagaliau vėl ati
džiai pažvelgė1 ramiomis raukšlių vagelėm apvedžiotomis aki
mis į Paulių.

— O visgi?
Lauritėnas nieko neatsakė. Jis pats tebekovojo su sa

vimi. Tik kai krisdama inžinieriaus nuorūka pažėrė dešinė
je pluoštelį kibirkščių ir pamažu ėmė tolti jo žingsniai, Lau
ritėnas staiga pakėlė galvą.

— Draugas Rugieni!
Inžinierius nustebęs atsisuko. Jo žvilgsnis sustojo ties 

pablyškusiu Pauliaus veidu.

— Užeikim? — pratarė Rugienis negarsiai ir parodė 
ranka savo kabineto duris.

Paprastai šiame kamberyje posėdžiaudavo partinis biu
ras. Uždari partiniai susirinkimai vykdavo erdviame direk
toriaus kabinete, atviri — kaip ir visi kiti susirinkimai •— 
salėje.

Rugienis čia ir dirbdavo: prie lango stovėjo paprastas 
braižomas stalas, apkrautas popieriaus lapais, liniuotėmis ir 
kampainiais. Kabojo didžiulis eksperimentinio mikrorajono 
planas, kurį vis dar tobulino inžinieriaus vadovaujama jau
nų architektų grupė.

— Klausau. . .
Inžinierius pasiėmė iš užstalės kėdę ir atsisėdo priešais 

Lauritėną.
Paulius tylėdamas raukė kaktą. įBuvo besigraibąs ciga

rečių, bet staiga prisiminė, kad pats Rugienis kambaryje ne
rūko. Jautė augantį kartėlį; nepasitenkinimą savimi, visa 
šia situacija, Rugieniu.

— Ką aš jums galiu pasakyti? — jo balsas buvo šal
tas, metalinis. Viduje kunkuliavo, virpėjo viskas, bet Lau
ritėnas paskutinę akimirką pasistengė užgniaužti tai, nepa
rodyti. — Paprastai aš klausydavau. Klausydavau ir dirb
davau. Kalbėjo kiti. Ir už save kalbėjo, ir už mane. Ir jūs 
kalbėjot. . . Pagaliau buvo, kas už visus mus galvojo. . .

Rugienis klausėsi tylėdamas, nuleidęs akis, nesiruošda- 
mas pertraukti Lauritėno. Paulius nutilo pats, staiga, kaip ir 
buvo pradėjęs.

„Kodėl aš visa tai sakau jam? — šmėkštelėjo mintis. 
— Tik tam, kad Įskaudinčiau senį?“

Jis perbraukė delnu kaktą. Iš lėto, sunkiai, tarsi norėda- 
damas nušluostyti nuo jos sunkiai tenuvalomą dėmę.

— Gali susidaryti įspūdis, kad jus kuo nors kaltinu, — 
Lauritėnas vėl užčiuopė kišenėje cigaretes. Pirštai sugniau
žė pakelį ir ilgai nenorėjo paleisti. — Visai ne todėl. . .

— Aš ir nesiruošiu teisintis, Pauliau. Kalbėk.
— Aš ir nesiruošiu teisintis, Pauliau. Kalbėk.
— Pasimečiau, tiesiai sakant. Žinau, kad reikia dirbti. 

Reikia, gal būt, viską mesti velniop ir pradėti iš naujo! Ran
kos nekyla. A(š pats nežinau, kodėl taip yra.

Lauritėnas jautėsi pasakęs viską, kas jį slėgė'. Jis nie
kam nebuvo prisipažinęs savo bejėgiškumo. Net nepagalvo
davo apie tai. Dabar gi, nelauktai pačiam sau, atidengė, kas 
rodėsi jam gėdingiausią.

Nieko kito neliko, kaip tik laukti, ką pasakys Rugienis. 
Jeigu jis įrodys, kad reikia viską pradėti iš naujo, Paulius 
buvo linkęs ‘juo patikėti.

Inžinierius neskubėjo. Ilgai jo ranka žaidė gulėjusia 
ant stalo masteline liniuote. Ir prakalbo jis kažkaip neįpras
tai, tarsi šnekėdamasis pats su savimi.

— Teisintis? Dėl ko ir vardan ko? Manęs niekas jėga 
nevertė anaip galvoti. Absoliučiai niekas. O galvojau, tikė
jau. Šventai tikėjau. Ir be galo sunku buvo žiūrėti į neti
kinčius. Kada sužinojau apie Stalino mirtį, verkiau kaip 
vaikas. Prie savo tėvo karsto, gal būt, nebuvo taip skaudu. 
Su Stalinu, rodės, nueina nebūtin daugiau, negu žmogus, 
su kurio vardu buvo sulydytas visas mūsų tikėjimas. Ir tai 
pasirodė tiesa. Mes vėliau apie tai sužinojom. Ir vėl ne be 
širdgėlos, ne be skausmo. . . Bet reikia gi kartą tiesai pažiū
rėti į akis? Taip, mes buvom įsitikinę, kad kuriam pačią 
pažangiausią architektūrą. Tarybinę, liaudišką. Išreiškian
čią socializmo esmę. O kas buvo iš tiesų? Puošnūs fasadai, 
begalė visokiausių kolonų, obeliskų, baliustradų. . . Begalė 
veltui ar pusvelčiui išmestų lėšų. Argi šitai buvo reikalinga 
milijonams mūsų žmonių? Liaudiškumas. . . O mes, negal
vodami apie tai, fasadais dangstėme ištisus avarinių lūšnų 
kvartalus. Arba vėl miestų išplanavimas, tos gatvės - tune
liai. . . Statėm ir nejautėm jokio sąžinės graužimo. . .

— Kodėl mes? Kodėl būtent jūs, aš, trečias? — nu
traukė jį Lauritėnas. — Tarsi nuo mūsų būtų kas priklausę? 
Buvo vienas žmogus ir jis sprendė. Už architektus, moks- 
linmkus. Už ką tik norite.

i— Ne, tai ne taip paprasta, — papurtė galvą Rugienis. 
Aplink jo akis dar labjau sutirštėjo raukšlių tinklas. — 
Tai, bet kuriuo atveju, tik dalis tiesos. Betgi visas šis laiko
tarpis paliko — ir negalėjo nepalikti — pėdsakus pačiuose 
mumyse. Štai kodėl aš kalbu apie asmeninę kiekvieno atsa
komybę. Tu supranti, Pauliau, ką aš tau noriu pasakyti? 
Argi mes turime galvoti vien apie statybą iš plytų, cemento, 
gelžbetonio? O štai čia, mūsų viduj, taip pat architektūri
nis statinys. Iš ko jis, pagal kokius principus pastatytas? 
Ten, manai, tai nebuvo eklektikos? Ir dar kiek! Iš kurgi 
tas polinkis dogmai, reglamentavimui? . . Iššluoti visus tuos 
sutrupėjusius kapitelius, kalkines arabeskas. . . Ir kuo grei
čiau, tuo geriau. . .

Daugiau bus.
. J
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BUKIME SVEIKI
CUKRALIGĖ 

2.

MOKSLAS IR TECHNIKA
Cukraligės gydymas

Cukraligė nėra pavojinga 
liga, jei laiku ir tinkamai gy 
doma. Viena svarbiausių cuk 
ralingės gydymo priemonių 
tinkamas ligonių maitinimas. 
Ankstyvoje ligos stadijoje 
dažnai pakanka tik raciona
laus pritaikyto maitinimo, 
kad ligonis jaustųsi gerai ir 
būtų darbingas. Dietą cukra
lige sergančiajam nustato gy 
dytojas, atsižvelgdamas į li
gos sunkumą ir ligonio dir
bamą darbą. Per parą gauna
mas maisto kiekis turi pilnai 
patenkinti organizmo porei
kius. Per didelis su maistu 
gaunamų kalorijų kiekis, taip 
pat ir Jų trukumas, žalingas. 
Apie 6U proc. paros davinio 
kaloringumo turi sudaryti an 
gliavandeniai, 25 proc. — rie 
balai ir 15 proc. — baltymai. 
Kai kurių ligonių pomėgį sal 
durnynams galima patenkinti 
specialiais saldainiais, šoko
ladu, kuriuose cukrus pakeis
tas sacharinu. Be to, kepama 
„diabetinė“ duona, kurioje 
mažiau angliavandenių.

Cukralige sergantis ligonis 
turi sekti, Kaa per parą gau
tų gydytojo nustatytą kalori
jų kiekį ir kad maiste būtų 
reJkalingas angliavandenių, 
riebalų ir baltymų santykis. 
Čia padeda specialios lente
lės, kuriose nurodoma, kiek 
angliavandenių, riebalų ir 
baltymų yra įvairiuose pro
duktuose ir koks jų kalorin
gumas. Naudojantis lentelė
mis, nesunku nustatyti, kiek 
ir kokių produktų galima pa
naudoti maisto gamybai per 
parą.

Jei laikantis nustatytos 
dietos, ligos požymiai neny
ksta, skiriamas iš gyvulių ka
sos gaminamas vaistas — in
sulinas. Jis įšvirkščiamas po 
oda. Priimti įvidų jo negali
ma, nes, veikiant virškinimo 
sultims, jis suyra.

Pastaraisiais metais vieton 
insolino pradėta naudoti kai 
kuriuos sulfanilamidų prepa
ratus (bucahban, butamid ir 
kt.), kurie taip pat padeda 
sureguliuoti ligos sukeliamus 
sutrikimus. Jie patogūs tuo, 
kad priiminėjami tabletėmis. 
Tačiau šie preparatai veikia

KULTŪRINĖ KRONIKA ...
Atkelta iš 

tinas neseniai mirusio pasto
riaus Max von Bordelius 
„Friedlich - freundliche Koe- 
xistenz“ (psl. 13—18), kur 
paliečiami lietuvių - vokiečių 
santykiai neprild. Lietuvos 
laikais. Prof. Dr. Constantin 
von Regel „Liebe zum Os- 
ten“ (psl. 19 - 23) pasakoja 
apie savo pabėgimą iŠ Kauno 
bolševikams užėjus ir sunku- 

į M. MAČIUKAS
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ H

I • SIUVĖJAS |
| AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS j • 
B ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95 &
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. j,

79 ir 81 St. Zotique St. E. S
J Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

įį BALTIC WOODWORK CO. | 
£ DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ | 
| IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. $
$ K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS. |

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P, Q. Tel. DO 6-3884.

ligonius, ne jaunesnius kaip 
40 metų amžiaus, ir ne visie
ms juos galima naudoti. To
dėl šiuos preparatus galima 
vartoti vietoj insolino tik gy
dytojui pritarus.

Gydant insulinu, 
ligoniui reikia kasdien įšvirkš 
ti gydytojo nurodytą dozę. 
Per didelis insulino kiekis ga 
Ii sukelti priepuolį net su są
monės netekimu. Tas pats at 
sitinka ir naudojant reikalin
gą insulino dozę, kai, vaistus 
įšvirkštus, nepavalgoma kiek 
reikiant. Suleidus padidintą 
insulino kiekį, ligonis staiga 
pajunta didelį alkį, dvejini- 
mą akyse, cukraus kiekis kra 
ujyje žymiai sumažėja. Jis 
gali staiga netekti sąmanės. 
Visi šie reiškiniai greitai pra 
eina, davus ligoniui išgerti 
.saldžios arbatos, suvalgius 
cukraus gabelėlį ar saldainį. 
Kiekvienas, sergąs cukralige 
ir vartojąs insuliną, privalo 
visada turėti su savimi cuk
raus gabalėlį, kad galėtų pats 
suteikti sau pagalbą, pajutus

Kokios priemonės padeda 
išvengti cukraligės?

pirmuosius insulino perdoza 
vimo požymius.

Cukralige sergąs ligonis, 
laikydamasis nustatytos die
tos ir vartodamas reikiamą 
kiekį insulino, jaučiasi gerai 
ir lieka darbingas.

Pirmiausia saikingas mais
to, ypač saldumynų vartoji
mas. Tai ypač liečia tuos as
menis kurių, artimų giminių 
tarpe yra sergančių cukrali
ge. Nereikia pratinti iš ma
žens vaikus persivalgyti. Ko
kia mitybos reikšmė cukrali
gės išsivystymui, ryškiai ro
do karo meto statistiniai duo 
menys, kai, pablogėjus gy
ventojų mitybai, susirgimų 
cukralige skaičius žymiai su
mažėjo?'

Cukralige sergančios nėš
čios moterys privalo tinka
mai maitintis ir naudoti pa
kankamai insulino. Ankstyva 
nėščių moterų įskaita moterų 
konsultacijose sudaro visas są 
lygas ir savalaikei kūdikių 
cukraligės profilaktikai.

Dr. J. Šimanauskas.

4-to psl.
mus įsikurti gimtoje Šveicari 
joje karo metu. Prof. Dr. 
Manffred Hellmann straips
nyje „1648 — 1655 — erste 
Vertreibung und Flucht der 
Litauendeutschen” (Pirmasis 
Lietuvos vokiečių išvarymas 
ir bėgimas — psl. 72—75) pa 
sakoja apie bėglius iš Lietu
vos Didž. Kunigaikštystės 
miestų į Prūsiją maskviečių

ŽMOGUS GYVENO JAU 
PRIEŠ DU MILIJONUS 

METŲ
Du anglų antropologai, 

Louis ir Mary Leakey, Tan- 
ganijkoje, ties Kilimandža- 
ro kalnu, George ežere iška
sė sufosilėjusius (suakmenė
jusius) žmogaus likučius dau 
giau kaip 2-jų milijonų senu
mo. Tai seniausių Afri
kos gyventojų griaučiai. Ras
ta ir tų žmonių gyvenvietė, 
užversta akmenimis. Tai 
yra svarbus atradimas, kokių 
hgšiol dar nebuvo.

Konstatuojama, kad prieš 
2,000,000 metų Afrikos žmo
gus buvo apie 4 pėdas aukš
čio, mažo intelekto, medžio
jo jis kaulo ir akmens įran- 
kitis.

GYVŲJŲ ORGANIZMŲ 
KADARAS

Įdomų dalyką yra atidarę 
dabartiniai bioiigai, būtent - 
- gyvųjų organizmų „rada
rą“. Sis reiškinys buvo pir
miausia pasteoetas pas šikš
nosparnį. Šikšnosparniai siun 
čia supergarsines Dangas, ku 
rios, atsimušusios į aplinki
nius kunus, grjžta į gyvūno 
ausis. Šitas „raaarinis įrengi
nys“ padeda siksnosparmui iš 
vengti kliūčių ir tiksliai atras 
ti savo auką.

Vėliau buvo nustatyta, kad 
ir kiti gyvūnai panašiai tina 
aplinką. įrodyta, kad gamta 
rauaru ąpoovanojo ir kai ku
rių rusių banginius.

Prieš kuri laiką Insbruko 
universiteto psicnoiogijos pro 
tesorius T. f rismanas paste
bėjo, kad žmogus taip pat tu 
ri organą, su kuriuo panašiai 
gali ištirti aplinką. Šito ne
pastebi žmones, kurie turi re
gėjimą, bet, prof. T. Frisma- 
no ir jo asistentės d-ro H. Do 
mės teigimu, geriausiai vei
kia aklųjų radaras. Kada ne
regys artinasi prie kokios 
nors kliūties, jis pajunta ne
žymų spaudimą smilkiniuose.

Remiantis visa eile tyrimų, 
buvo nustatyta, kad žmonių 
kaip ir šikšnosparnių „rada
ras” veikia per ausis. Visų 
pirma, nurodo d-ras H. Do
me, aklųjų klausa yra pri
versta pavaduoti regėjimą. Pa 
saulis pasidaro garsesnis, ir 
neregys pagauna tokius gar
sų niuansus, kurių normaliai 
matąs žmogus nesugeba pa
gauti.

D-ras H. Dome nutarė iš
bandyti „radaro” veikimą. 
„Vieną rytą aš ėjau užrišto
mis akimis aklųjų instituto 
koridoriumi, — pasakojo ji, 
— tik staiga pajuntu, lyg kaž 
kas būtų palietęs mano smil
kinius voratinkliu. Atidariau 
akis — prieš mane korido
riaus kampas”. I. B.

invazijos metais XVII a. vi
duryje ; apie tai jau rašė Kar 
ge, Ivinskis ir kt. Pakartotos 
kelios iliustracijos iš XVII a. 
Lietuvos vokiečių praeities iš

TELESKOPO PAGALBA 
BANDYS NUSTATYTI 

PASAULIO PRADŽIĄ
Anglijoje, Jordell Bank ra 

dio - astronomijos stotyje pa
statytas didžiausis pasaulyje 
radio teleskopas, 1255 pėdų 
dydžio. Jo pagalba galima 
bus pagauti žvaigždžių radio 
-šviesos spindulius, pasklidu
sius iš žvaigždžių prieš 6 bili 
jonus šviesos metų. (Radio ir 
šviesos bangos lekia po 186 
tūkst. mylių greičiu per se
kundę). Taigi dabarties ast
ronomai stebės žvaigždes, ku 
rios buvo prieš laikus, kaaa 
dar nebuvo Žemės. (Žemė su 
siformavo maždaug prieš 5 bi 
lijonus metų).

Anksčiau mokslininkai 
naujų teleskopų pagalba yra 
nustatę žvaigždes, kurios 
maždaug tokio dydžio yra 
kaip Žemė, bet energijos tu
ri 100,000 kartų daugiau, ne 
gu Žemė. Mokslininkams tai 
sudaro mįslę.

Daug mįslių mokslinin 
kams tenka spręsti. Jų tarpe 
yra mįslė ir apie Pasaulio 
pradžią. Kyla naujos teorijos. 
Dabar vyrauja dvi teorijos: 
viena, kad pradžioje visa me
džiaga bei energija buvo su
sikaupusi viename milžiniška 
me atome, kursi sprogo, ir su 
sidarė kol kas žmogaus dar 
j nesuskaičiuotos galaktikos; 
kita, kad vyksta nuolatinis 
medžiagos - energijos kūri
masis ir irimas, išsilaikant pa 
stoviai pusiausvyrai.

Mokslininkai galvoja, kad 
naujai pastatytasis milžiniš
kas teleskopas, kai galės dir 
bti visu pajėgumu, gal galės 
išspręsti ir pasaulio susikūri
mo mįslę.

„Das Litauen-Buch“ (1918).

Lietuvių Kalbotyros 
Klausimai. VI.

(Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Lietuvių Kalbos 
ir Literatūros Institutas). 
Vilnius, 1963, 344 psl. Pa
skelbtos 23 studijos ir recen
zijos. Paskelbti keli latvių 
bei rusų darbai, išspausdinti 
rusų kalba (latvio Dambes, 
ruso Toporovo ir kt.). Vie
nas vokiečio G. Bense darbas 
išspausdintas vokiečių kalba. 
Pabaigoje I — V tomų sąra
šas lietuvių ir rusų kalbomis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pranas Garšva. Negęstanti 

šviesa. Marijonų veikla Ame
rikoje. 1964 m. Aplanką pie
šė P. Jurkus. 352 pusi. Kai
na 3.50. Gaunama adresu: 
4545 W. 63rd Street, Chica
go, Illinois, 60629, USA.

Leidinys pavaizduoja Ma
rijonų vienuoliją, jos organi
zaciją, vadovybę, įstaigas, 
bažnyčias, vienuolynus ir tt. 
Leidinys gražiai išleistas ir 
gausiai iliustruotas.

„Aidai“' 1964 metų birže
lio mėnesio. Turinyje įdomūs

mrpniiuiimtmmw»mN«mmsmnnunMw»mmtmmniK»i»riiiwnmr»ffl
Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 

gražiausioje ir geriausioje vietoje.
CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 

OSTERVILLE MANOR 

savin. Juozas Kapočius 
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 

poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. 

Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Inc. West Bay Rd., 
Osterville, Cape Cod, Mass.

Telefonu kreiptis: Osterville, Mass. GArden 8-6991.

WELLAND, Out
IŠRINKTA NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Liepos 19 d. įvykusiame vi 
suotiniame Wellando apylin
kės susirinkime išrinkta nau
ja KLB Apyl. valdyba, kurią 
dabar sudaro: A. Viskantas, 
V. Bieliūnas, M. šalčiūnas, 
A. Žinaitis ir A. Stankevičius.

Rinkimams buvo iš anksto 
pasiruošta, todėl valdyba iš
ėjo gana hemogeniška. Visi iš 
rinktieji vyrai darbingi ir gar 
bingi, todėl ir yra vilčių, kad 
valdyba galės sklandžiai ir 
gražiai dirbti.

WINDSOR, Ont.
Į LIETUVIŲ DIENĄ

New Yorko parodoje, rugpjū 
čio 23 d., ruošiasi B. ir Pet
ras Januškos ir V. Čiuprins- 
kai. Važiuos drauge su Det
roito liet. šv. Antano parapi
jos choro ekskursija. Norintie 
ji papigintai nuvažiuoti su 
minima grupe, kreipiasi į virš 
paminėtus asmenis, kurie mie 
lai patieks smulkesnių infor
macijų.
LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
B. Balaišių sodyboje nuteikia 
kiekvieną pas juos apsilan
kiusį. Kryžių suprojektavo ir 
pastatė pats šeimininkas, tu
rįs ir 'kitų meninių sugebėji
mų. B. Balaišiai gražiai augi
na dvi dukteris — Juliją ir 
Mariją, o pats aktyviai reiš
kiasi bendruomeniškoje veik
loje. - J
© Atostogų metas dauguthai 

straipsniai: J. Girnius — Nau 
jųjų amžių „supasaulėjimo" 
baimė ir krikščioniškosios lais 
vės atsakomybė; Nykos - Ni- 
liūno W. Shakespeare „Ham 
lėto” vertimai; V. Jakubėno 
— Septintoji Čikagos lietu
vių opera „Tosca“; V. Maciu 
no — Pluoštas dokumentų 
apie Antaną Strazdą, ir įvai
ri apžvalga — knygos ir žur
nalai, menas, visuomeninis gy 
venimas ir gausios dail. A. 
Valeškos darbų iliustracijos.

• Australijos aukštosiose mo 
kyklose yra studentų: Sydne

Telefonas 7 68-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Reikia pasidžiaugti, kad 
buvusioji apylinkės valdyba, 
kurią sudarė vien moterys, 
buvo nepaprasto energingu
mo ir veiklumo. Valdyba ne
kapituliavo prieš jokias kliū
tis ir nugalėjo visus sunku
mus. Ypač svarbu, kad bu
vusioji valdybya mokėjo ir or 
ganizuoti ir savo planus įvyk 
dyti. Garbė jai ir paskatini
mas naujai valdybai būti veik 
liai ir kūrybingai. Kor.

prasidėjo liepos 18-tą. Šiuo 
metu daugelis laiką leidžia 
prie ežerų, ar lanko gimines 
bei pažįstamus, kitose koloni
jose gyvenančius. B-nės ap
kės valdyba, jei gaus vietą, 
baigiantis atostogoms, t. y. 
rugpjūčio 2 d., numato su
ruošti iškylą - gegužinę. Prie 
įprastų darbų grįžtama rug
pjūčio 3-čią dieną.
• Alb. Tautkevičius, B-nės 
vicepirm., su ponia ir sve
čiais iš Toronto, lankėsi ir 
svečiavosi Čikagoje. Kiek an
kščiau, R. M. Dumčiai, su sa
vo prieteliais iš Detroito, ato 
stogavo Kanados šiaurėje.
• Prašoma paskubėti su au
komis Vasario 16-tos gimna
zijos statybos užbaigimui pa
remti. Aukas įteikime ižd. A. 
Stygienei. Koresp.

juje 24, Perte 13, Canberroje 
11, Brisbanėje 9, Geelonge 8. 
Keliolika šiemet pabaigė au
kštuosius mokslus, keli jau 
yra profesoriai.

• Vilniuje kino teatro fojė 
suruošta Lenkijos knygos pa 
rodą, kurioje parodyta 400 
knygų.

• Sovietinė spauda mini Jo
no Dovydaičio 50 metų sukak 
tuves. Jis yra parašęs neblo
gų reportažų.

•noenvnooOSKmnoWBOnaonsusasoesscin^oenusnoenoassoessiiamvnaonBnononaonaomav^K.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendą.

| JOE’S BUTCHERY & GROCERY i
1 J. LAURINAITIS

I
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ £
DEŠRŲ GAMYBOJE. »

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, 3 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO S

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrieSais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

. namų 366-4203

1 A. NORKELIŪNAS I
2 Commisioner of the Superior Court of Montreal X
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. |

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

| ME 7-6727 |

DE LUXE CLEANERS Į
Sav. P. RUTKAUSKAS |

0 117—6th Avenue, I .achine. t

| BELLAZZI - LAM Y, INC |
'' DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle S

{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- S
‘ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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TORONTO
ONTARIO NUSTATO ALGŲ MINIMUMĄ

Minime savo
KULTŪRININKUS

Ontario provincijoj naujų 
algų minimum patvarkymai, 
įsigalioję nuo birželio 29 d., 
bus įvykdyti palaipsniui per 
18 mėnesių ir pasieks $ 1.00 
į valandą visoje Ontario pro
vincijoj vyrams ir moterims 
bendrai pramonėj ir tie, ku
rie dirba viešbučiuose ir res
toranuose, ir $1.25 į valandą 
kaip minimumas, kurie dirba 
statvbos pramonėj. Esant 
Ontario provincijoj didelie
ms skirtumams ūkiška pras
me, tie patys dydžiai negali 
būti įvesti iškart ir tuojau vi
soje provincijoj; bet panaudo 
jant dviejų zonų sistemą ir 
nustatant didėjimo laipsnius, 
galutinis algų suvienodinimas 
bus įvykdytas.

Zona 1: Pietinis Ontario
— vyrams mokama nuo bir
želio m. 29 d. $1.00; mote
rims mokama nuo birželio 29 
d. 85 centai ir nuo kovo 29 
d. 1965 m. $1.00. Statybos 
pramonėj birželio 29 d. mo
kama jau $1.25.

Zona 2: šiaurinis Ontario
— birželio 29 d. vyrams bus 
mokama 85 centai einant 
prie $ 1.00 ligi gruodžio 27 
d. Moterims bus mokama 80 
centų birželio 29 d. keliant 
ligi $ 1.00 gruodžio 27 d. 
1965 m. Statybos pramonėje 
bus mokama $ 1.15 birželio 
29 d. keliant ligi $1.25 gruo
džio 27 d. 1965 m. Toronto -
— Hamilton - Oshawa sritis nė 
ra įtraukta nei į vieną šią zo 
na ir gauna kaip minimumą 
$ 1.00 vyrai ir moterys, o sta 
tybos pramonėje yra nustaty 
tas minimumas $1.25 nuo ko 
vo 31 d. šiais metais.

Nauji dydžiai tam tikrų 
specifinių grupių neliečia, 
kaip registruotų mokinių ar 
praktikantų, namų tarnų, di

Kovos
prasmingumas

Pasisakymas j Skardžio laišką žurnalui „Life“.
N. L. Nr. 29 J. Skardis iš 

Sault S-te Marie šaukiasi pa- 
gelbos Nepriklausomą Lietu
vą ir jos skaitytojus jo kovo
je su. . . žurnalu „Life”. Tuo 
reikalu jis buvo- prašęs pagel 
bos net P. L. B. pirmininką 
J. Bačiūną ir apgailestauja, 
kad spaudos ir radio konfe
rencija Tabor Farmoje nieko 
nepadėjusi.

Būdamas N. L. skaitytoju, 
galiu padaryti p. Skardžiui 
tik vieną paslaugą, būtent: 
patarti mesti šalin šią „amba 
sadorystę“ su „Life“, nes ji 
yra nedaugiau kaip kova su... 
vėjo malūnais.

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street. 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

,. PARAMA ”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama" moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7 % %.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atve’ru apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje, 
Kasos valandos:

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

delių namų kiemsargių, že
mės ūkio darbininkų, sezoni
nių darbininkų, studentų, ir 
kai kurios klasės pardavėjų. 
Visos informacijos kiek tai 
liečia grupes ir atlyginimus 
gaunamos Ontario Depart
ment of Labour, 8 York Stre 
et, Toronto, arba jo skyriuo
se. (CS).

NAUJA ŠVIETIMO IR 
DARBO PROGRAMA
Kanados švietimo darbinin 

kai atydžiai stebi Nova Sco
tia prov. aukštesnės mokyk
los Dartmouth naująją pro
gramą. Susirūpinę, kad pra
dedant nuo 7 skyriaus mažė
ja mokinių skaičius, mokykla 
įsivedė naują programą nuo 
7 skyriaus kreipiant dėmesio 
į praktiką; 8-am skyriuje ei
nama prie profesinio lavini
mo ir susedirinimo su žmonė
mis; 9-am skyriuje mokinys 
praleidžia pusę dienos per sa 
vaitę darbuose, paskirstant 
juos pasavaičiui; taip vyksta 
10 savaičių. Pasibaigus moks 
lui, mokinys turi patyrimo 
keliuose darbuose. Darbda
viai negali mokėti mokinia
ms už pusės dienos darbus, 
bet jie juos kviečia savaitga
liams. Švietimo vadovai ma
no, kad tai duos gerų pasėkų 
pereinant iš mokyklos į tikrą 
darbovietę. (CS).
• John F. Hayes laimi dova 
nas — 1964 m. Vicky Met
calf dovanos laimėtojas yra 
Toronto rašytojas, John F. 
Hayes, kurio straipsniai pasi
rodo reguliariai Canadian See 
ne lapuose. Birželio m. 25 d. 
nr. Hays gaus dovanu Nova 
Scotia prov. Acadia universi
teto iškilmių proga. „Mes ra
šytojai retai esame pripažin
ti kaip literatūros patriotai”, 
sako Hayes.

Argi PLB v-ba, ar kitas 
veiksnys gali šokinėti dėl 
kiekvieno tautiečio nusičiau- 
dėjimo?

Kas gi yra tas žurnalas 
„Life“? Tai biznierių šlamš
tas, kaip ir milijonai kitų, ku 
rių tikslas ne informuoti apie 
Lietuvą ir Lenkiją, bet privi
lioti šio kontinento dekaden
tišką publiką pirkti skelbia
mos kompanijos automobilį, 
vakum klinerį, gorsetą ir t. t.

Pradžioje dar nepažinęs ge 
rai šio krašto gyvenimo, bu
vau užsiprenumeravęs tą žur

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

RAŠO DR. K
Tauta pamini savo pasižy

mėjusius kultūrininkus - kū
rėjus. Jų darbuose ar vienaip; 
ar kitaip atsispindi lyg visos 
tautos pergyvenimas.

Šia proga norime nors kuk 
liu rašiniu prisiminti savo lai 
ku nepriklausomoje Lietuvo
je žinomą rašytoją, poetą, 
mąstytoją ir pedagogą, dr. 
Justiną Tumėną, 18 metų 
mirties proga. Jis su kitais 
buvo priverstas apleisti Tė
vynę - Lietuvą, kurią jis my
lėjo, ir vykti į tremtį, suka
ko lygiai 20 metų.

Prieš akis turiu prof. dr. 
V. Tumėnienės knygą Justi
nas Tumėnas, išleistą Čikago 
je 1959 m. Be plačios dr. J. 
Tumėno- biografijos knygoje 
yra įdėta jo buvusių mokinių, 
o vėliau nepriklausomoje Lie 
tuvoje ėjusių įvairias atsakin 
gas pareigas, jautrių ir šir
dingų prisiminimų bei verti
nimų apie savo monytoją dr. 
J. Tumėną. Stasys Raštikis 
pagarbiai vertina dr. J. Tu
mėną, kaip didelį humanistą, 
filosofą, idealistą ir dvasios 
žmogų. Donutė Narutaitė va
dina dr. J. Tumėną svarbiu 
filosofijos pionierių ir popu
liarintoju, ir randa jo mąsty
senoje panašumo su Vydūnu.

N L red. Jonas Kardelis 
apie dr. J. Tumėną rašo, kad 
jis buvo kultūrinis darbinin
kas rašytojas humanistas, ir 
savo raštuose nevengęs Lie
tuvos valdžioje ir gyvenime 
pasitaikančius silpnumus ir 
negerumus kelti aikštėn.

Zarasų aps., Dusetų vis., 
Jeskaniškių vienkiemyje 
1881 m. sausio 16 d. gimė tė 
vų ūkininkų Motiejaus ir Ro 
zalijos Tumėnų šeimoje dvy 
liktasis sūnus Justinas. Vidu 
rinį mokslą Justinas ėjo Pa
langoje ir Liepojaus gimnazi 
joje. Po to studijavo Masik- 
vos universitete istoriją, filo
sofiją, graikų bei lotynų kai 
bas. 1905 m. jis įsitraukė į re 
voliucinį sąjūdį, grįžo Lietu
von ir varė tautos švietimo 
bei žadinimo darbą, sušauk
damas žmonių sueigas vals
čiuje ir ragindamas žmones 
priešintis caro valdžiai. Dėl 
to, rusų valdžios persekioja
mas, 1906 m. buvo priverstas 
apleisti tėvynę. Šveicarijoje

nalą, bet greit parašiau laiš
ką prašydamas nebesiuntinė- 
ti jo, nes man visai neįdomūs 
firmų skelbimai. „Life" lei
dėjai ilgu laišku paaiškino to 
žurnalo tikslus. Sako: 90% 
to žurnalo leidimas padengia 
mas iš skelbimų ir tik 10% iš 
prenumeratos. Sako: „sor
ry".

Lietuvos istorijos didybę 
ar menkystę galima aiškinti 
tik ne „Life" tipo žurnale.

Be to, p. Skardžio duoda
ma informacija yra klaidin
ga-

Visų pirma, Žalgirio mūšis 
nebuvo mirtinas smūgis kry
žiuočiams. Vytautas su savo 
kariuomene, politiniais sume
timais, pasitraukė nuo apsup
to Marienburgo, palikęs ten 
vienus lenkus, kurie sudarė 
gan palankią kryžiuočiams 
taikos sutartį.

Vytauto laikais Lietuva 
nebuvo- visiškai nepriklauso
ma, formaliai buvo Lenkų 
Karalystės suverenitete, kaip 
dajbar yra Kanada Britų Com 
monwealth’e. Lenkija buvo 
jau apie 400 metų priėmusi ir 
naudojosi krikščioniška civi
lizacija, ir aišku, kad ji kul
tūriškai, politiškai ir ekono
miškai stovėjo aukščiau už 
Lietuvą, todėl nenuostabu, 
kad ji nors plotu buvo 6 kar
tus mažesnė, bet pagrindinę

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

. GUDAITIS
Berno ir Prancūzijoje Sorbo- 
nos, Dijono bei Grenoblės 
universitetuose išėjo ankš
čiau pradėtąjį mokslą, 1914 
m. įsigydamas filosofijos dak 
taro laipsnį. Prancūzijoje 
1912 m. J. Tumėnas sudarė 
šeimą su lietuvaite, Berno 
universitete 1911 m. medici
nos daktaro laipsniu mokslus 
baigusia Vanda Mingailaite.

Pergyvenęs I pas. karo sun 
kumus ir bolševikų revoliuci
ją bei nugalėjęs įvairias kliū
tis, 1919 m. Tumėnams paga 
liau pavyko galutinai grįžti į 
nepriklausomą Lietuvą". Dr. 
J. Tumėnas įsitraukė į kultu 
rinę ir švietimo veiklą, dėsty
damas literatūrą ir kalbas 
Saulės mokytojų seminarijo
je, Komercinėje mokykloje ir 
kitur; 1922 m. Lietuvos un. 
hum. mokslų fak-tas pakvietė 
dr. J. Tumėną docentu. Bet 
dr. J. Tumėnas, laikydamas 
svarbiu reikalu sparčiau teik
ti Lietuvos jaunimui, ypač 
tam, kuris, dėl karo sąlygų ne 
galėdamas normaliai eiti mo
kslo, išaugo iš vidurinės mo
kyklos amžiaus, bendrą moks 
lą, ir jau 1920 m. organizavo 
privačią Brandos kursų mo
kyklą, kurioje ir vyresnio am 
žiaus asmenys galėjo išeiti 
gimnazijos mokslą. Šioje iki 
1935 m. veikusioje dr. J. Tu 
meno vadovaujamoje mokyk
loje būdavo kas metai iki 300 
mokinių, ir per visą šios mo
kyklos gyvavimo laiką buvo' 
išleistos 12 laidų ir išduota 
400 brandos pažymėjimų.

Dr. J. Tumėnas anksti pra 
dėjo rašyti. Pirmasis jo kūri
nys Dėdė arba Ainių kančios 
buvo išspausdintas 1914 m. 
ir pakartotas 1939 m. Viso 
dr. J. Tumėnas yra parašęs 
28 kūrinius lyrinio ir filosofi
nio turinio. Štai keli jo kūri
nių pavadinimai: Laisvės Ka 
linys, Uola, Lietuvos Nepri- 
gulmys, Tiesa, Vadovė, Iš
mintingas Gyvenimo Kūrė
jas, Prisikėlėlis, Tautos Geni 
jus, Tautoje ir Pasaulyje. Jo 
eilėse gyvai atsispindi Lietu
vos, jo tėviškės gamtos gro
žis, Tėvynės ilgesys ir mei
lė savo tautiečiams.

Dr. K. Gudaitis
LPDA V-bos sek. - koresp.
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politiką ir karą su kryžiuo
čiais ji dirigavo. Vytautas tu 
rėjo patarėjus lenkus ir buvo 
apstatytas kardinolo Olesnic- 
kio šnipais.

Nors tie faktai yra ne mū
sų naudai, bet istorijos švie
soje būkime realūs ir teisin
gi-

Mums reikia kovoti, bet 
kovoti ne griebiant didelius 
svetimus plotus ir nedaužant 
galvų į sienas norint jas pra
mušti, bet ramiai, sistemin
gai, nemaldaujant nieko, ir 
tik realiomis galimybėmis. 
Konkretūs mūsų kovos barai 
yra Lietuvių Bendruomenė, 
Lietuvių Fondas, Tautos Fo 
ndas, Vas. 16 gimnazija, šeš
tadieninė mokykla, lietuviš
ka spauda. Kai visi šie barai 
bus atlaikyti, tada mes būsim 
stiprūs ir nereikės mums nie
kam lankstytis. Mūsų kova 
yra auka ir darbas, bet ne 
maldavimas ir lankstymasis.

P. Lelis.

DAUGIAU PRADEDA
RŪKYTI

negu anksčiau buvo rūkoma, 
nežiūrint, kad gydytojai nu
statė, jog daugiausia vėžio 
liga suserga rūkantieji. Rū
kymas, kaip rodo statistika, 
pakilęs 30%.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams;

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Geriausiai pailsėsi! per atostogas garsiame
CAPE COD — OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA.

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
o Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įreng

ta daugiau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą

Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d. 
IS ANKSTO KREIPTIS:

Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.

DAILININKAS 
Atkelta iš 3-čio psl.

„Vakaro prieplauka”, ,Anks 
tyvas ruduo", „Saulėlydžių 
kryžkelės, „Preliudas į už
burtą fantaziją“, spalviniai ir 
forminiai sprendimai patvirti 
na dailininko pergalę techniš 
koms kliūtims. Vis dėlto ta
pyba, pvz. „Uosto prieblan
doje“, norėtųsi tikėti, atsklei
džia bene tikrąjį dailininko 
veidą? Tik, deja, tiek mažai 
tapybos teišstatė. Turint ge
resnę orientaciją tarp abiejų 
jo darbo metodų, būtų gali
ma jau susidaryti optimistiš- 
kesnį vaizdą. Tuo tarpu ten
ka stebėti tolimesnę dail. Bu 
kausko kūrybos raidą.

Kiek mums žinoma, Bu
kauskas specializuojasi ir tai 
komosios dailės srityje. Tai
komoji dailė, paprastai laiko
ma „smulkiu” menu, tačiau 
ir ši sritis pareikalauja dide
lio sugebėjimo. Tik, žinoma, 
talentingas menininkas siekia 
aukštesnio tikslo — estetinių 
išgyvenimų savo laisva valia, 
— dvasios polėkiais. Jaunam 
dailininkui linkime sėkmės. 
Būtų gera, kad dail. Bukaus
kas surengtų daugiau paro
dų Chicagoje. >

Parodą surengė Montrea- 
lio Lietuvių Akademinis Sam 
būris. Katalogui įvadą para
šė MLAS pirmininkas Alfre
das Pusarauskas.

„Drauge” K. Valiulis taip 
budina R. Bukauską:

„Paskutinė prieš vasarą pa 
rodą Čiurlionio galerijoje Chi 
cagos plastinio meno mylėto
jams atnešė malonią staigme
ną.

Montrealis, daugiau ar ma 
žiau, kaip kataloge sakoma, 
yra šio kontinento Paryžius. 
Jo fizinių ir vidinių priešin
gumų sklidina atmosfera su
formavo ir iškėlė ryškiausius 
avangardinės tapybos . Kana
doje atstovus, kurių įtaka pa 
liko ženklus ir R. Bukausko 
tapybai. Jean-Paul Riopelle, 
Paul Emile Borduas, sukūrę 
automatizmo sąjūdį tapybo
je, pabaigė „Group of Se- 
ven”dailininkų tradiciją ir vė 
jų nugairintą Kanados žemę 
išnešė į tarptautinius vande
nis.

Don Harron ir Patterson šią vasarą duoda pramogos muzi
kos, perpinamos pasikalbėjimais. Per CBC radio jie girdimi 
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadienias.

BUKAUSKAS
R. Bukausko, kaip ir anks

čiau minėtų dailininkų kūry
boje, instinktas nulemia kom 
pozicinį ir spalvinį momentą, 
nesąmoningai — automatiš
kai vidinį impulsą perkelda
mas ant drobės ar popieriaus. 
Ir tik paveikslo užbaigime iš 
ryškėja tam tikra, jau logiš
ka tvarka, apvaldanti impul
so pasireiškimus.

Realybė R. Bukausko kū
ryboje nėra tiesioginė. Ji ky
la iš pasąmonės sukauptų vai 
dinių, ir todėl klystume ma
nydami, kad peizažo nuotru
pos, sutapę su normaliai regi 
momis formomis, reprezen
tuoja dailininko pasaulį. Daik 
tai čia praranda tiesioginę 
prasmę ir įgauna naują irra- 
cionalią dimensiją. Tas spon
taniškas irracionalios minties 
pasireiškimas R. Bukauskui 
svarbesnis už visą mus su
pančią aplinką ir, rodos, kal
ba, kad tikroji realybė su 
transcendentine tiesa glūdi 
žmoguje — jo širdyje, prote, 
jo1 pasąmonėje. Jis nevaizduo 
ja to, ką mato, ar to, ką mes 
galvojame jog matom, bet at 
neša kažką naują — susinte
tintą žmogiškos situacijos že 
įnėje kompli'kuotumą. „Not
re Daine" — vienas geriau
sių R. Bukausko paveikslų 
yra, gal būt, tik simbolis vi
so, kas žemėje šituo laiku ne
gali egzistuoti, o „Šiaurės pa 
švaistės“ statiška, vos kelių, 
pilkšvų spalvų kompozicija 
neturi įprastinės nuostabios 
harmonijos, bet dvelkia dide
liu egzistenciniu šiurpu.

Baigiant šias kuklias pas
tabas, norisi priminti R. Bu
kausko paveikslų eleganciją, 
neabejotiną skonį, kuris at
perka kai kuriuos kompozici
nius trūkumus, ir tą tikrą ab 
straktinės tapybos tradiciją, 
tą nuosaikumą, kuris patrau
kia ir konservatyvesnį žiūro
vą.

R. Bukausko paroda yra 
vienas šviesesnių šio sezono 
taškų Čiurlionio galerijoje”.

Kaip matome, ir M. Šilei
ka ir K. Valiulis rimtai įver
tina R. Bukauską, rasdami jo 
darbuose ir talento, ir suge
bėjimų, ir ateičiai dar geres
nių perspektyvų, jk.
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HAMI
KLAUSIMAI, TAPĘ BEVEIK 

KONTROVERSINIAIS

Tai Lietuvių namų klausi
mas, dabar padvigubintas pa 
rapijos suprojektuotu Jauni
mo namų klausimu.

Jau keliolika metų, kai Ha 
miltonas susirūpinęs pastaty
ti Lietuvių namus. Kieno su
manymas, dabar jau užmirš
tama. Visokiu atveju — tai 
Hamiltono lietuvių Bendruo
menės noro turėti savo na
mus padarinys. Bendruome
nė savo susirinkime iškėlė ir 
svarstė šį klausimą. Jis yra 
neabejotinas visų Hamiltono 
lietuvių siekimų tikslas.

Bet reikalai susikomplika
vo. Pinigų telkimas užtruko. 
Nupirktieji Ikino „Delta“ na
mai su priedais Hamiltono 
kolonijos nepatenkino. Teko 
jieškoti išeities, kad Hamilto 
no kolonija vis dėlto turėtų 
savo namus.

Atsidėjęs tam dirba St. 
Bakšys. Jis daugiausia ir pro 
jektuoja. Negalima sakyti, 
kad jo projektai būtų gerai 
pergalvoti ir visai realūs. Bū 
ta daug fantazavimo. Užsimoji 
mai, projektuoti keliais atve
jais, nesusilaukė realizavimo. 
Gal projektuotojas, kurdamas 
didelius užsimojimus ir įsi- 
leisdamas į kartais fantasti
nius projektus, gal tuo norė
jo paskatinti didesnį susido
mėjimą ir tuo patraukti tau
tiečius į geresnį šėrų pirki
mą. Bet keli projektai, pa
telktų inžinierių ir architek
tų, nuslydo' į ne visai realius 
vandenis, ir nuskendo. Tas, 
žinoma, negalėjo padėti Na
mų realizavimo siekimams.

Parapija nesulaukdama Lie 
tuvių namų, bet turėdama di
doką jaunimo prieauglį, susi
rūpino. Ji 
kaip atrodo, 
zuos. Kiek 
pirkti greta 
bonijos dviejų namų plotai. 
Namai, kaip teigiama, bus 
nugriauti ir jų vietoje bus pa 
statyti Jaunimo namai.

Jaunimo namus, 
nesunkiai reali- 
girdėti, jau nu- 

bažnyčios ir kle-

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.! g
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaguoja E. BOREIŠA. 
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Kada Le Theatre Populaire Molson užbaigė gastroles po provinciją, jean Duceppe ir Mar 
got Campbet buvo įteiktas tortas atžymint jų 100-jį pasirod ymą „Patate“. Įteikime mato 
me Serge Godbout ir Paul A. Cote iš Molson’s Bewery Quebec Ltd. Viso daugiau kaip 

10,000 žmonių dalyvavo.

?,ltow
Energingas klebonas su 

Parapijos komitetu, pasitel
kę dar apie šimtą aukų rinkė 
jų, jau esą surinkę arti 80 
tūkstančių dol. Tikimasi, 
kad iki Naujųjų Metų Jauni
mo namai bus pastatyti ir 
Naujus Metus galima bus su 
tikti jau su jaunimu.

Lietuvių namų valdybos pa 
stangos kaip nors suderinti 
statybas negali būti sėkmin
gos, nes tai visai skirtingi sta 
tybos pobūdžiai. Lietuvių na 
mai statomi šėrų pagrindu. 
Šėrininkai bus jų savininkai. 
Jaunimo gi namai yra stato
mi aukų pagrindu, parapijos 
apimty. Tat bus parapijos na 
mai.

Jaunimo namus suderinti 
su lietuvių namais neįmano
ma ir iš kitos pusės: Lietuvių 
namai versis įprastu būdu, su 
gėrimais ir tt., kas jaunimui 
netinka.

Bendrai kalbant abi staty
bos viena kitai ne konkuren
tės. Viena kitą tiktai papildo.

Todėl geriausia būtų, kad 
vykdant ir vieną ir kitą sta
tybas, būtų laikomasi rimties, 
saikingumo, geros valios. 
Rimtis ir visai realus klausi
mo svarstymas geriausia ga
lės pasitarnauti ir vienai ir 
kitai statybai. Ir, pagaliau, 
Hamiltono lietuvių vienybei. 
Kiekvienas karščiavimasis iš
veda žmones iš pusiausvyros 
ir erzina kitus.

Būkime rimti, objektyvūs 
santūrūs. Mes turime lair

bai veiklių ir labai darbingų, 
ir labai sumanių žmonių. 
Mums reikia tačiau išlaikyti 
geresnė pusiausvyra, kuri vi
siems bus naudingesnė, negu 
pasikarščiavimai. Neišleiski
me iš savo kolonijos lietuviš 
kojo pirmavimo, kuo mūsų 
kolonija ligšiol žymi ir gar
binga.

Hamiltonietis.

g
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL,.

Charlottentown, Prince Edward salos šimtmečio minėjimo centras yra mažas karališkas miestas. Važiuojant vandens 
keliu, atsidaro puikus vaizdas, kurį sudaro tikrai kanadiški mediniai namukai, išsitiesę eilėje pagal išlenktą vandens li
niją, Viktorijos parką su jo baltu kolonialinių laikų Vyriausybės namu, (paveikslas viršuje) kur yra oficiali rezidenci
ja gubernatoriaus, paskui seka kylą aukštyn bažnyčių bokš cai, sodnai už samanomis apaugusios sienos—tai ir bus įpras 
tas vaizdas iš Anglijos ir Sko tijos laikų. Miestas pavadintas Charlotte, karaliaus George III žmonos. CP Photo.

lietuviai veikia visur
Vokietija.

KRAŠTO VALDYBOS
REIKALŲ VEDĖJAS

p. A. Mariūnas lankė Nieder 
sachsten - Westffalen apylin
kes. Lebenstedt, Hannover, 
Osnabrūck, Bocholt, Kre
feld, Dusseldorf, Mūlheim, 
Essen ir Hagen. Ta proga ar 
čiau susipažino su apylinkių 
veikla, aptarė bendruomeni
nio darbo sunkenybes bei 
kliūtis, tarpininkavo santy
kių išlyginime tarp kaikurių 
apylinkių.

Aplankė Hagen ir Mūnster 
vargo mokyklas ir su moky
tojais apsvarstė šių mokyklų 
tolimesnio darbo galimybes.

Lankėsi Niedersachsen Pa
bėgėlių Ministerijoje išaiš
kinti pašalpos klausimams, iš 
to krašto 'kilusių Vasario 16 
gimnazijos mokinių.

Susitiko su latvių įgalioti
niu prie Niedersachsen p. 
Bračs ir informavosi bendrą 
pabėgėlių veiklą liečiančiais 
klausimais.

MŪNCHENO VAIKAI IR 
JAUNIMAS

gerai suvaidino B. Pūkelevi- 
čiūtės pasaką „Daržovių ge
gužinė“. Režisavo V. Her- 
manienė. Autoriaus vaidmenį 
atliko R. Hermanas. Vaidino: 
J. Barasaitė, A. ir V. Herma 
nai, K. ir R. Pauliukevičiūtės, 
N. ir R. Ruseckaitės, L. Ver 
šelytė, R. Žagarinskas.

Po programos Moterų Klu 
bo valdyba pakvietė visus į 
„Mamytės pyrago“ vaišes. 
Jaukiai praleidus porą valan
dų prie stalų, vėl dalyviai tu
rėjo progos pamatyti Caritas 
namų jaunimo suvaidintą ja
ponišką legendą apie moti
nos kilnumą.

MŪNCHENO MOTERŲ 
KLUBO 

pastangomis, užsakyta Olden 
Moteriškų taut, drabužių kai 
na — apie 170 DM. Galima 
užsisakyti ir vyriškus taut, 
drabužius, 
burgo vokiškoje audykloje di 
dėsnis kiekis tautinių drabu
žių ne tik Vokietijos, bet ir 
JAV moterims.

Jei dar atsirastų norinčių 
įsigyti taut, drabužius, gali
ma kreiptis į Mūncheno Mo
terų Klubo sekr. A. Grinienę 
8 Mūnchen 54, Kristallstr.
Australija.

SPAUDOS DRAUDIMO 
MINĖJIMAS

Birželio' 21 d. Tautos Fon
do Atstovybė Australijoje kar 
tu su Plunksnos Klubu, talki
ninkaujant Sydnėjaus lietuvių 
„Atžalos*“ teatrui, suruošė — 
100 metų nuo spaudos draudi
mo Lietuvoje minėjimą. Bu
vo tam tikslui pamaldos ir 
akademija.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS 
GEELONGE

Liet. Namuose įvyko V. 
Kudirkos vardo Savaitgalio 
mokyklos tėvų susirinkimas. 
Vedėjas apibūdino proble
mas, kurios iškyla mokinant 
vaikus ir ragino visus tėve
lius daugiau rūpintis savo vai 
kų lietuvybe, taip pat prašė 
tėvų domėtis vaikams už
duotomis pamokomis ir jiems 
kiek galint padėti.

SKILTININKŲ KURSAI 
MELBURNE

„Džiugo“ Tuntas pradėjo 
Skiltininkų kursus pagal Aus 
tralijos rajono vado atsiųstą 
statutą jauniesiems vado
vams paruošti. Šiuo metu ku 
rsus lanko 8 broliai ir 8 se
sės.

. . VEIKLI GLOBOS . .
DRAUGIJA

Sydnėjaus Liet. mot. soc. 
globos dr-ja turėjo savo vis. 
susirinkimą, kur paaiškėjo, 
kad iš visų lietuviškų organi
zacijų ši moterų dr-ja yra pa 
ti turtingiausia: savo kasoje 
Senelių Namų statybai turi 
jau 1000 svarų.

PAGERBTA 100 METŲ 
LIETUVAITĖ

pa

Birželio 10 d. sydnejiškė 
lietuvė Jarmalavičienė sulau
kė 100 metų amžiaus. Ta pro 
ga aplankė ją Imigracijos De 
partamento ir spaudos atsto
vai. Soc. Globos Moterų dr- 
ja ta proga birželio 14 d. 2 
vai. Dainavoje suruošė jai 
gerbimą.

INŽINIERIAI 
AUSTRALIJOJE

Adelaidės Liet. Inžinierių 
ir Architektų dr-ja išrinko 
naują valdybą: p-kas L. Ka
nas, sekr. A. Galatiltis ir ižd. 

Vyt. Klimaitis. Draugijai pri 
klauso 21 narys ir 6 kandida
tai (studentai).

Inž. P. Dirkis Sydney lie
tuviams papasakojo apie Na 
ująją Gvinėją, kur jis yra 
vyr inžinieriaus pareigose. 
Savo pranešimą pailiustravo 
spalvotu filmu. Sydnėjiškiai 
sužinojo, kad N. Gvinėjos vie 
tiniai gyvena kaip ir lietuviai 
Lietuvoje: ūkininkauja, na
mai šiaudiniais stogais ir tt.

Inž. P. Dirkis, Australijos 
vyriausybės komandiruoja
mas, išvyko į Angliją.

Prancūzija.

PR. LIET. B-NĖS 
KULTŪRINĖ KOMISIJA

Šios Komisijos posėdžiuo
se svarstyti artimiausių mė
nesių veiklos klausimai, kul
tūrinio bendradarbiavimo su 
pabaltiečiais Prancūzijoje ir 
„Prancūzijos Lietuvių Ži
nių“ redakcijos, straipsnių 
bei žinių telkimo klausimai. 
Pr. Liet. B-nės Kultūrinę Ko 
misiją sudaro: Birutė Vens- 
kuvienė — pirmininkė, Ug
nė Karvelytė - Lauer, Ada 
Martinkaitė ir Gražina Nar- 
vilaitė.

PR. LIET. B-NĖS
JAUNIMO KOMISIJA
Pereitą rudenį pradėjusi 

Gyvuoti Pr. Liet. B-nės Jau
nimo Komisija toliau gražiai 
tęsia savo veiklą.

Paryžiaus lietuvių jauni
mui apie gyvenimą Lietuvoje 
nepriklausomybės laikais kal
bėjo min. E. Turauskas.

Perkūnas Liutkus, Jauni
mo komisijos pirmininkas, 
ruošia universitetinę tezę, te
ma: „Saint - Marino respub
likos padėtis ir realybės“.

PARYŽIAUS LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ

GRUPĖS PASIRODYMAI
Paryžiaus lietuvių tautinių 

šokių grupė sėkmingai pasi
rodė tarptautiniame folkloro 
festivalyje Sorbonos universi 
tete.

Festivalį globojo Pary
žiaus Akademijos Rektorius 
J. Roche, jame dalyvavo 15- 
kos kraštų tautinių šokių gru 
pės.

Po 
žiaus 
grupė 
gyje net per 
gražiai demonstravo lietuvių 
tautinius šokius įvairiose 
Prancūzijos vietovėse.

Dalyvavo pavasario šven
tėje Versalyje. Geg. mėn. 2 
d. pasirodė tarptautiniam fol 
kloro festivalyje Coulomiers 
(Seine ir Marne departamen
te). Šis pasirodymas buvo nu 
filmuotas Prancūzų televizi
jos ir rodbmas birželio 19 d. 
Paryžiaus lietuvių tautinių šo 
kių grupė dalyvavo Joninių 
šventėje Viroflay (Seine de
partamente).

šio pasirodymo, Pary- 
lietuvių tautinių šokių 
paskutinių mėnesių bė 

kelius kartus

UKRAINIEČIŲ RAŠYTO
JO T. ŠEVČENKOS 

PAMINKLAS 
WASHINGTONE.

Birželio 26—28 d. (tuo pat 
metu, kai buvo ALTo Kong- 
resasq Washingtone įvyko 
150 metų T. Ševčenko minė
jimas, paminklo atidarymo iš 
kilmės, koncertai, eisenos per 
miestą ir t. t.

Taras H. Ševčenko, gimęs 
1814. III. 9 d. Ukrainoje bau 
džiauninko šeimoje. Tarnau
damas pas didiką Engelhardt, 
lankėsi Vilniuje, meno mokė
si Varšuvoje ir vėliau Petra
pilyje. Menininkų padeda
mas, išsipirko iš baudžiavos 
už 2,500 aukso rublių.

Jis buvo ne tik gabus dai
lininkas, bet rašė ir .eilėraš
čius. Pirmasis jo eilėraščių 
rinkinys išleista 1840 m. Kob 
zario vardu, yra viena iš po
puliariausių knygų ukrainiečių 
tarpe ligi šių dienų. Savo ei
lėraščiuose jis kėlė tautinio 
susipratimo ir išsilaisvinimo 
iš rusų imperialistinio jungo 
obalsius. Kai kuriuose iš jų 
jis užsiminė ir Lietuvą rusų 
pavergtųjų tautų tarpe. Už 
nepalankių rusams idėjų skel 
bimą, buvo nuteistas visam 
amžiui dirbti rusų kariuome
nės daliniuose Azijoje. Mirus 
carui Mikalojui I, buvo išleis
tas iš tremties. Mirė 1861. 
III. 10 dieną, Petrapilyje.

Ševčenkos keltos idėjos 
yra gyvos šiandien ne tik uk 
rainiečių, bet ir visų rusų ko
munistiško imperializmo pa
vertų tautų žmonių širdyse. 
1961 m. ukrainiečiai gavo iš 
JAV kongreso sutikimą ir 
vietą pastatyti šiam jų poe
tui, publicistui, dailininkui pa 
minklą Washingtone. Tai yra 
14 pėdų aukščio bronzinė 
Ševčenkos stovyla, kainavusi 
apie ketvirtį milijono dole
rių.

Paminklo atidarymo iškil
mėse D. Eisenhower’is tarė 
atidarymo žodį. Į iškilmes 
buvo suvažiavę apie 40,000 
ukrainiečių iš visos Ameri
kos, Kanados, Pietų Ameri
kos ir Europos. Paminklo ati 
darymo iškilmėse ir bankete 
dalyvavo Lietuvos Pasiunti
nybės patarėjas Dr. S. Bač- 
kis. G. G. K.
UKRAINIEČIŲ - LIET..

Atkelta iš 2-ro pusi.
viai ir ukrajiniečiai draugėje 
žygiuos sutikti laisvųjų tau
tų gyvenimo džiaugsmus.

Tad lai padeda mums Visa 
galis!

Valio Lietuvių tautai!!!
P. S. Pradžioje generolo - lei 

tenanto Vyšnivs’kio sveiki 
namosios kalbos yra krei
pinys „Pone Generole...“ 
Tai buvo taikyta VKLS- 
gos atstovų suvažiavimo 
dalyviui, mūsų generolui 
Stasiui Dirmantui. Beje, 
pravartu dar pažymėti, kad 
pagal pačių ukrajiniečių tar 
seną čia rašoma Ukrajina 
(Ukra-jina), o ne Ukraina, 
kaip tik rusai anksčiau ra
šydavo. J. D. Č.
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Toronto
ATIDARYTA SKAUTŲ 

STOVYKLA
Praėjusį sekmadienį daly

vaujant gražiam būriui sto
vyklautojų tėvų, naujoje lie
tuvių bendruomenės stovyk
lavietėje, buvo atidaryta 15- 
ta Montrealio skautų - čių va 
saros stovykla.

Atidarymo žodį tarė stovy 
klos viršininkė s.I. Lukoševi
čienė, pabrėždama, ikad šių 
metų stovykla buvo įmano
ma dėka kebų pasišventėlių, 
būtent: stovyklavietės insti- 
gatoriaus ir jos nepailstamo 
rūpintojo Pr. Rudinsko ir 
kelių skautų vyčių.

Pr. Rudinskas pasveikino 
stovyklautojus ir padėkojo 
visiems prie stovyklos paruo 
Šimo prisidėjusiems pinigine 
auka, ar darbu.

Šiemet palapinės yra past 
atytos ant medinių platfor
mų, kurių medžiagą skautai 
nupirko skolon už $ 390. 
Šiom išlaidom padengti Auš
ros Vartų parapija paaukojo 
$100. ir sekmadienį susirin
kę tėvai ir vyresnieji skautai 
$50.

Galintieji prisidėti prie 
šių išlaidų padengimo prašo
mi paskambinti J.Kibirkščiui 
HU 9-7531 (darbo) arba RA 
8-2614 (namų).

Ši skola turi būti sumokė
ta iki rugpjūčio 22 d.

Stovyklos programa yra 
kruopščiai paruošta ir bus 
įdomi ir naudinga. Lankyto
jų ir svečių įdomumui duoda 
me savaitgalių kai kuriuos 
dienotvarkės punktus: 
Sekmadieniais: 11.30 — pa- 

pamaldos,
12:00 — vėliavos pakėlimas, 
12 :30 — pietūs,
1:00 — stovyklos lankymas,
2.30 — užsiėmimai,
5.30 — vakarienė,
6.30 — laužas,
8.30 — vėliavos nuleidim., 

Šeštadieniais:
1—2 :00 — stovyklos lank.,
6 :00 — stovyklos lankymas,
7 :00 — vėliavos nuleidimas, 
7:15 — vakarienė,
8:30 — laužas.

Šeštadienį, rugpjūčio 8 d. 
— Tėvynės ilgesio diena.

Sekmadienį, rugp. 9 d. — 
Sporto diena.

Šeštadienį rugp. 15 — 
Lietuviškų papročių diena.

Sekmadienį, rugp. 16 — 
uždarymas.

Liepos 25—26 d. d. — tal
kos savaitgalis galutiniam 
stovyklos rajono paruošimui.
• Adomonis Petras atosto
gaudamas lankėsi Toronte.

— Pp. Bagdonai iš Hamil
tono praėjusią savaitę lankė
si Montrealyje.

— Montrealio meras Dra
peau skelbia, kad jau prade
dama komplektuoti pastovi 
Montrealio opiera.

— Susituokė K.Gelčys ir 
J. Leleckienė.

— Jonas ir Julija Sveikau 
skai atšventė 25't m. vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Sveiki 
name jubiliatus ir linkime su 
laukti auksinio jubiliejaus.

— Pp. Smilgevičiai atosto 
gauja Ocean City, iš
kur sveikina montrealiečius.

— Pp. Adomaičiai sugrįžo 
iš Cape Cod, kur atostogavo.

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadieni ir - . ~ » 
ketvirtadieni iP--- 

antradienį ir j _.... i 2—4 p. m. penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

1396 St. Catherine St. W.
Suite 419, tel. UN 6-823S

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.------

Tel.: LA 2-7238

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

— Šį penktadienį ,rugpj. 
7 d. 8 vai. vakaro pašalpinės 
draugijos mėnesinis susirink 
imas.

— Naujos statybos pasiru 
ošimai baigiami, jau gauti 
planai iš arch. Pierre Ronco 
ir vedamos diskusijos su sta
tybos kontraktoriais.

— Kontraktoriai prašomi 
atkreipti dėmesį ir pareikšti 
norą statybos darbus apsiim
ti.

Klubo Valdyba.
MIRĖ 

NUOŠIRDUS LIETUVIS
Sunkiai sirgęs širdies liga 

ir turėjęs kelias operacijas, 
lasalietis Romas Valentas, iš 
ligoninės namo buvo sugrį
žęs su viltimi gyventi, bet ne 
tikėtai buvo užkluptas pablo
gėjimo ir mirė, tesulaukęs 62 
metų amžiaus. Palaidotas per 
AV bažnyčią Montrealio ka
pinėse.

Velionis buvo taikaus, ra
maus ir švelnaus būdo. Visa
da buvo santūrus ir draugiš
kas. Todėl jo šermenyse daly 
vavo labai daug tautiečių, ku 
rie prie jo karsto padėjo daug 
gėlių, vainikų, ir į kapines pa 
lydėjo daug žmonių.

Velionis paliko žmoną, ku 
riai reiškiame nuoširdžią už
uojautą.

— Kapt. R.V.Paukštaitis, 
sugrįžęs iš Europos ir pas tė 
vus Montrealyje praleidęs 
gautą dviejų savaičių poilsį, 
jau pradėjo darbą, gavęs nau 
ją paskyrimą Kingstone.

— Dr. J. Šemogas su šei 
ma išvyko atostogų į Kana
dos rytus.

— Pp. Goriai atostogauda 
mi lankėsi Toronte pas bičių 
liūs.

— Pp. Šeidžiai atostogų 
proga lankėsi New Yorke ir 
domėjosi Pasauline paroda, 
kuri esanti tokia didelė, kad 
jai apžiūrėti reikia daug lai
ko.

— Pp. Zubai, p.Ottienė ir 
p.Skučienė atostoginiame pa 
sivažįnjime lankėsi Quebe- 
co mieste ir apžiūrėjo jo įdo
mybes —zoologijos sodą, se
namiestį, liaudies pasilinks
minimą paupyje ir tt. Pp.Zu
bai ankščiau yra gyvenę Que 
bece.

— Pp. Mačioniai, E. ir J., 
pardavę savo biznį ir gavę 
daugiau laiko, važinėjasi po 
Kanadą ir JAV.
— J.Bakanavičius atostogų 

metu lankėsi Ontario pietuo
se pas savo bičiulius.

— p.L. Černyšovas atosto
gaudamas lankėsi JAV.

— Juodviršis Mykolas, ne 
nuilstamas SLA darbuotojas 
turi atostogas, kurias sunau 
doja būtiniems reikalams.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., la 11 kamb. 

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS 

B. A., B. C. L.
Sun Life Building 

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKA TAS

JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L. 

---------------- Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Canadian Vickers Ltd. 
įieško

Plate Shop Marker Offs
Turi mokėti išbrėžti ir ant plieno išdėstyti, gaminant 
kompresines mašinas, kondensatorius, garo katilus ir 

kitokius sunkaus metalo išdirbinius.

Burners
Turi turėti prityrimą sunkių metalinių lapų darbe ir 

sugebėti atlikti automatinį bei rankinį deginimą.

10 Turret Lathe Operators
Tool Makers
Milling Machine Operators
Radial Drill Operators
Horizontal & Vertical Boring

Operators
Planer Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

Coppersmiths
Turi būti prityrę gaminant katilus, vamzdžius ir t. t. 

ir pajėgūs, naudojant planus, išsidėstyti.

Pels Nibbier Operator
Reikalingas prityręs operuotojas - specialistas sraigti

niuose, kraštiniuose, dubiniuose ir kitokiuose 
tekinimuose.

Normalus dirbančiųjų socialinis aprūpinimas.
Suinteresuotieji mašinistai priimami pasikalbėjimams ir., 
vakarais nuo 7 v. iki 9 v. vakaro Rugpjūčio 4, 5, 6 d. d.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Daine East. Montreal, P. Q.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Klebonas T.K. Pečkys 
SJ. sugrįžo iš atostogų, o T. 
J. Vaišnys išvyko į skautų 
stovyklą prie Sidabrinio eže
ro.

— Lietuvaitė iš Vankuve
rio I. Macijauskaitė - Piotro 
wski rugp. 7-8 d. Montrealy
je dalyvaus bėgimo varžybo- 
dėl vietos Olimpinėje Kana
dos Komandoje.
• J. Adomėnas patenkintas 
atostogomis Cape Cod., kur 
ilsisi ilgesnį laiką.

— L.irP. Kriščiokaičiai su 
dukrele Onute iš Hartford, 
Conn, daugiau savaitę laiko 
svečiavosi Montrealyje.

— Vine.Seniūnas su šeima 
lankėsi Montrealyje ir svečia 
vosi pas pp. Laimikius ir pp. 
Rimšus.

— D.Jurkus su Ponia vyk 
sta atostogų į Quebeco ry
tus, pas sūnų geologą, kuris 
šią vasarą dirba prie didžių
jų hidrostočių statybos.

PARDUODAMI LANGAI
4 metus dėvėti, labai gerame sto
vy, su sieteliais.

Teirautis tel: 484—9649.

iTelESom
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČI N AS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS f
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/į/ It I B 9

Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 Iki 8 vai.
Sv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak. 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai, ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Kun. Jono Gaudzės pri 
mieijos, 11 vai. iškilmingos 
primieijanto mišios, kurioms 
asistavo klebonai: kun. F.Ju- 
cevičius, kun. K. Pečkys ir 
T.T. Garbukas. Pamokslą sa
kė T.R. Šakalys OEM iš To
ronto, dalyvavo kun. J. Robi
nas, kun.V .Nenėnas ir kun. 
M. Burba. Po to įvyko vai
šės, kuriose dalyvavo apie 
300 žmonių. Vyriausia pobū
vio rengėja buvo M. Arlaus
kaitė.

— Penktadienis pirmasis 
šio mėnesio. Išpažintys ketvi 
rtadienį nuo 7 vai. vak. Mi
šios penktd. rytą 7.15 ir 7. 
45 ir 8 vai. vakaro.
® Rašytoja Marija Aukštaitė, 
naudodamasi gražiu vasaros 
laiku, važinėjasi po JAV. 
Ypač rašytoja patenkinta at
silankymu Washingtone, iš 
kur montrealiečiams siunčia 
sveikinimų.
• Matusevičius Jonas seno
kai serga ir laukia nelengvos 
operacijos.

ALLIANCE
REALTIES INC. 

Montreal Real Estate Hoard 
Nariai.

J. 3akrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
i Skučas RA 2-6152

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijoa, 
morgyčių parūpinamas.
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SMULKI TORONTO
— Gerojo Ganytojo stovy 

kla užbaigė stovyklavimą. 
Buvo rungtynių ir varžybų, 
dkskursijų ir laužų. Pagerb
tas Lietuvos partizanas. Lai
kas praleistas įdomiai ir nau 
dingai.
— Vienturtį K.A. Laurinai 

čių sūnelį Pauliuką ištiko 
skaudi nelaimė; besimaudy
damas ir nerdamas po vande 
niu, atsimušė į akmenį ir neiš 
kilo. Atgaivinti nepasisekė. 
Nelaimingasis palaidotas Šv. 
Jono Kr. kapinėse. Tėvas su
krėstas nelaimės, paguldytas 
į ligoninę.

— Atvyko iš Lenkijos, 
kaip turistės, Aldona Kavals 
kytė pas p. Bajorinienę ir M. 
Vanslauskaitė pas p. Karec- 
kienę i Hamiltoną.

— Šv.Jono Kr. parap. Kle 
bonas P. Ažubalis „Gintaro“ 
išvykai į Lietuvių dieną New 
Yorko parodoje rugpj. 23 d. 
paaukojo $100. dol.

— Rugsėjo 26 d. Vilties 
parapijoje tuokiasi Lilė Nau
jokaitė ir H. Jukna.

— Bleizgiai, Uršulė ir Jo
nas, ”Jawa Shoppe“ savinin
kai, atšventė sidabrinį vedy
bų jubiliejų, dalyvaujant per 
100 artimųjų. Jubiliejus bu
vo labai iškilmingas - ir šau
nus.

— Kun.A. Trakis, viešė
jęs Toronte ir dalyvavęs U.ir 
J. Bleizgių šeimos šventėje, 
ta proga pakrikštijo Rūtos ir 
Algimanto Žilinskų dukrelę 
Loretos Lilijos vardais.

— „Gintaro“ šokėjai vyk
ti į New Yorką reikalingi 
600 dol. kelionės išlaidų. Kol 
kas tiktai Kleb. kun .P. Ažu
balis yra tam tikslui paauko
jęs 100 dol. ’’Gintaras“ lau
kia daugiau aukų, kurias pri
ims G.Rinkūnaitė, 146 Close 
Ave, ir D. Tamošauskaitė, 
236 Dovercourt Rd.

— Pakrikštyta: Judįtą Ne

• S. Reutas ir p. Alekna ato 
stogas praleido Ontario, pas 
tabako ūkininkus, kurie sve
čius iš Montrealio priėmė la
bai nuoširdžiai ir vaišingai. 
P. Alekna ten turi savo dėdę.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

A. Gražys —— 739-9328
P- Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd.

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Sąskaitos Lite No. D-752

LIETUVIŲ KRONIKA
ris Lisa Velyvytė ir Zenia 
Rhoda Keturakytė. Labai pa 
girtini Vėlyviai, kad savo du 
krelei neužmiršo duoti lietu
viško vardo.

— Kun. J. Staškevičius su " 
tuokė mokytojus Algirdą Šu 
kį ir Vidą Kubiliūtę.

— Naujoje Wasagoje Tė
vai Pranciškonai pradėjo jau 
niausio jaunimo stovyklą, ki- 
ri tęsis dvi savaites.

— TT Pranciškonų para- 
pijon paskirti nauji vikarai: 
T. Tercizijus Garbukas lig- 
šiol studijas tęsęs Montrealy 
j,e ir T.Ambraziejus Praka- 
pas.

LIETUVIŠKASIS 
SKYRIUS KANADOS 

PARODOJE
šiemet turės labai gerą vietą 
„General Exhibits“ pavilijo- 
ne. Parodoje bus daugiausia 
lietuviškų liaudies išdirbinių- 
-audinių, drožinių, gintam iš 
dirbinių ir t. t. Vadovauja 
dail. T. Valius.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS BANKAS

po 21 mėnesio veiklos jau pa 
siekė visą milijoną dolerių in 
dėlių. Milijonas pasiektas A. 
ir S. Kymantams perkėlus sa 
vo indėlius iš Angliškojo ban 
ko į savo lietuviškąjį banką.

TT PRANCIŠKONŲ 
STOVYKLA

vaikams 7 — 13 metų prasi
dės N. Wasagoje rugpjūčio 
2 d., baigsis rugp. 16 d. Mo
kestis 30 dol. už abi savaites. 
Dviem vaikam iš vienos šei
mos — 50 dol., trims — 60 
dol. Nepasiturintieji visai at
leidžiami nuo mokesčio. Re
gistruotis: telef. LE 3-0621, 
Rushholme Pr. Cr.

JŪRŲ SKAUTAI 
visuotiniame susirinkime vi
sai atsiskyrė nuo kitų skautų 
ir įsteigė jūrų skautiją.
® Prisikėlimo parap. klebo
nas T. Placidas sugrįžo iš 
atostogų.
<• Sutuokti Irena Jučaitė ir 
Ramūnas Kalvaitis.
• Pakrikštyta S. ir B. Bars- 
kiečių duktė Michelės - Mei
lutės vardais.

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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