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Per eilę metų Nepri
klausoma Lietuva savo 
puslapiuose, telkė, rūpinosi, 
ugdė laisvo ir atviro žodžio 
prasmę. Tokie liekame ir to
liau. Redaktorių pasikeitimai 
nekeičia nusistovėjusių tradi
cijų ir tikslų. Jie gerina, to
bulina, ieško būdų ir randa 
kelius lietuvišką spausdintą 
žodį išlaikyti išeivijoje. 
Kiekvienas periodinis leidi
nys yra kolektyvinio darbo ir 
rūpesčio kūrinys,.

Nepriklausomos Lietuvos 
akcininkai-šėrininkai, skai
tytojai, bendradarbiai, bičiu
liai žinojo, kad dr. Henrikas 
Nagys p.o J. Kardelio mirties 
redagavimo darbą perėmė tik 
laikinai. Kasdieninio darbo 
sąlygos mokykloje jam telei
do laikraščiui skirti vos ke
letą valandų savaitėje. Atsa- 
komingąjį darbą jis atliko ir 
sąžiningai tęsėjo. Dr. H. Na- 
giui esame nuoširdžiai dėkin
gi-

Britų Bendruomenės Sek
retoriato Londone patarėjui 
A. B. Pusarauskui tarpinin
kaujant, pasisekė susirišti ir 
susitarti su žurnalistu Romu 
E. Maziliausku. Nepri
klausomos Lietuvos 
redagavimą R. E. Maziliaus
kas perėmė. Šitame atsakin
game darbe jam linkime ge
riausios sėkmės. Kartu kvie
čiame visus spaudos bičiulius 
didelėn talkon. Parodykime, 
kad savajam laikraščiui ne
same svetimi ir kad ranka 
rankon dirbdami su savuoju 
redaktorium R. E. Mazi
liausku, Nepriklausomą 
Lietuvą tobulinsime ir ug
dysime.

Nepriklausomos Lie
tuvos redaktoriai — V. Dagi
lis, M. Aukštaitė, J. Yla, M. 
Arlauskaitė, L. Girinis-Nor- 
vaiša, P. Rudinskas, J. Kar
delis, H. Nagys — keitėsi. 
Natūralu, kad žmonės keisis 
ir ateityje. Tačiau meilė sa
vajai žemei ir laisvės troš
kimas savajam kraštui mus 
įpareigoja išlaikyti savo 
spausdinto žodžio tęstinumą. 
Nepriklausoma Lietu
va ir jos sąžiningos, iš tik
rųjų liberalios idėjos išliks, 
ir didysis mūsų visų tikslas
— Lietuvos nepriklausomybė
— bus atsiektas.

Lietuvos prieauglis: Vilniaus studentes prie^ egzaminus
Evaldo Puodžiaus nuotrauka

UŽ TIKRO H OZO! KO i >
KONSTITUCIJOS KOMITETE MAŽUMU ATSTOVAS

Otavos parlamente birželio 
11 d. buvo paskelbta, kad iš 
Kanados konstitucijos parla
mentarinio komiteto laisva
noriškai pasitraukė sen. J. 
Macdonald, savo vietą komi
tete užleisdamas senatoriui 
iš Winnipego Pauliui Yuzykui.

P. Yuzykas į senatą buvo 
paskirtas 1963 m. Rusų ir 
sovietų istorijos profesorius 
Otavos universitete, jis pri
pažįstamas vadinamųjų etni
nių grupių arba tautinių ma
žumų atstovu senate.

Nuo 1965 m., kada buvo 
įvesta atskira Kanados vėlia
va, ir ypač nuo 1967 m., ka
da buvo švenčiamas Kanados 
šimtmetis, krašto vyriausybė 
ir parlamentas kreipia vis 
didesnį dėmesį konstitucijos 
reformai. Neseniai sudarytas 
Kanados konstitucijos parla
mentarinis komitetas yra 
įpareigotas visame krašte 
daryti apklausinėjimus, tirti 
kanadiečių nuotaikas ir paga
liau paruošti naujos konstitu
cijos projektą.

P. Yuzykas vasario 17 d. 
senate pasakė kalbą, kurioje 
nurodė, kad naujoji konstitu
cija privalo atsižvelgti bei 
apsaugoti mažumų interesus 
ir teises. Ne britų ir ne 
prancūzų kilmės tautinės ma
žumos Kanadoje sudaro treč
dalį visų gyventojų. Mažumų 
kultūros ir kalbos taip pat 
privalo būti puoselėjamos ir 
pavirsti neatskiriama kana- 
diškosios mozaikos dalimi.

Dėka šitų ir kitų pastangų, 
Otavos parlamentarai pripa
žino tautinėm mažumom teisę 
dalyvauti ruošiant naujosios 
konstitucijos projektą. Sen. J. 
Macdonald iš konstitucijos 
komiteto tam ir pasitraukė, 
kad į komitetą galėtų būti 
įjungtas tautinių mažumų ats
tovas — P. Yuzykas.

L

Paulius Yuzykas yra ukrai
nietis istorikas, daugelio 
knygų ir straipsnių autorius 
ir Kanados kultūrinių teisių 
komiteto pirmininkas. Spau
dos atstovams jis pareiškė, 
kad ir ateityje jis laukia tau
tinių mažumų talkos ir bend
radarbiavimo, idant naujojoje 
Kanados konstitucijoje būtų 
įgyvendinti lygybės ir teisės 
principai.

JONINIŲ BOMBA
Per Jonines — Kvebeko 

provincijos šventę — Mont- 
realio centro pašte sprogo 
nedidelė bomba. Nuo gegužės 
24 d. Montrealyje sprogo 17 
bombų.

Policija tyrinėja dinamito 
dingimą Mont-Joli miestelyje.

SEPARATISTAI INDĖNAI
Kanados Šešių tautų indėnų 

rezervate atskira Irok iečių 
kovotojų konfederacija reika
lauja sau nepriklausomybės. 
Konfederacija praeitą savaitę 
užėmė rezervato tarybos na
mus ir pareikalavo iš kara
lienės paramos savo reikala
vimuose Kanados vyriausybei.

AUKOS BA TUNUI 
NEAPMOKESTINAMOS

JAV Vidaus pajamii depar
tamentas pranešė, kad aukos 
Batunui arba UBA /United 
Baltic Appeal/ organizaci
joms gali būti atskaitytos nuo 
apmokestinamų pajamų.

Ubos-Batuno lietuviškojo 
skyriaus pirm, yra prel. J. 
Balkonas, vicepirm. K. K. 
Miklas. ir A. Vakselis, in
form. reikalams P. Wytenus, 
sekr. V. Jurgėla, ypatin
giems reik. H. Kulberienė, 
N. Umbrazaitė, H. Miklienė, 
nariai D. Bulgaraitė ir B. 
Budrevičius.

;PAŠALINTAS DUBČEKAS

Aleksandras Dubčekas, buv. 
Čekoslovakijos premjeras, 
pašalintas iš ambasadoriaus 
pareigų Turkijoje. Prilei
džiama, kad 48 m. amžiaus 
Dubčekas netrukus bus paša
lintas iš komunistų partijos.

Manoma, kad A. Dubčekas 
gaus darbą kaip fabriko tech
nikas savo gimtajame Treci- 
no mieste Slovakijoje.

J. KAJECKAS, LIETUVOS 
ATSTOVAS, BUVO UŽPUL

TAS IR SUŽEISTAS
Lietuvos atstovas J. Rajec

kas, birželio 16., 6 vai. po
piet išėjęs pasivaikščioti, neto
li pasiuntinybės, gretimoje gat
velėje (Mozart PL), buvo iš už
pakalio užpultas keturių paaug
lių juodukų. Vienas jų smogė 
jam į kairę veido pusę, kitas 
prfadėjo graibstyti jo švarko ki
šenę. Ištraukė pigų laikrodėli ir 
smulkių monetų. Užpultajam 
sušukus ir nepargriuvus ant že
mės, užpuolikai pabėgo.

Nuvežus į ligoninę, konsta
tuotas kairiojo žandikaulio per- 
skėlimas.

Birželio 19 Lietuvos atstovui 
padaryta chirurginė intervenci
ja žandikauliui gydyti. Po to jis 
grižo Į pasiuntinybę.

Gijimas namie galis užtrukti 
šešetą savaičių.

IMIGRACIJA KANADON

Per pirmuosius tris 1970 
m. mėnesius Kanadon atvyko 
30.783 imigrantai. Daugiau 
kaip pusė imigrantų atvyko iš 
Anglijos — apie 4000.

17. OOO naujųjų imigrantų 
apsigyveno Ontario, per 
5.000 Kvebeke, apie 4.000 
B. Kolumbijoj, kitose pro
vincijose mažiau.

SEKANTIS NL NUMERIS

KITĄ SAVAITĘ NL DĖL VASAROS 
ATOSTOGŲ NEIŠEIS. SEKANTIS LAIK
RAŠČIO NUMERIS IŠEIS LIEPOS 15 D.

!5 % PRIEW&JJI
Lietuva jaunėja. Beveik 

pusė Lietuvos gyventojų gimė 
po 1940 m., vadinasi, pusė 
Lietuvos gyventojų yra jau
nesni kaip 30 m. amžiaus,, 
kurie gimė, augo ir mokėsi 
jau ne nepriklausomoje Lie
tuvos valstybėje.

Visuotinio gyventojų sura
šymo duomenimis, sausio 15 
d. Lietuvoje buvo 3.129.000 
gyventojų. Per pastarąjį de
šimtmetį Lietuvoje gyventojų 
priaugo 418.000 arba 15 nuo
šimčių. Iš tikrųjų tai yra, 
palyginti, aukštas gyventojų 
prieauglis, viršijantis kone 
visų Vakarų kraštų prieauglį. 
Lietuvos gyventojų prieauglis 
taip pat yra didesnis už Lat
vijos ir Estijos prieauglį, 
kuris sudaro 13 nuoš. Latvi
joje dabar yra beveik 2, 4 mi
lijonai gyventojų, o Estijoje 
— 1,4 mil.

Lietuvos gyventojų pasta
rojo dešimtmečio prieauglis 
yra truputį žemesnis už visos 
Sovietų Sąjungos vidurkį — 16 
nuošimčių. Sov. Sąjungoje 
sausio 15 d. buvo beveik 242 
mil. gyventojų, vadinasi, per 
IO metų priaugo 33 mil. gy
ventojų. Pačioje Rusijos fe- 
deralinėje respublikoje gy
ventojų prieauglis tesiekė 11 
nuoš., o kai kuriuose Rusijos 
rajonuose prieauglis buvo iš 
tiesų menkas. Pvz.,Volgos- 
Vietkos rajone tepriaugo vie
nas nuoš., derlingoje juodže
mio juostoje — 3 nuoš., Ura
lo srityje — 7 nuoš. Didžiau
sio gyventojų prieauglio So- 
vietijoje pasiekė Tadžikista
nas ir Uzbekistanas. Šitose 
Azijos sovietinėse respubli
kose gyventojų skaičius padi
dėjo apie 45 nuoš.

Iš šitų duomenų nereikia 
daryti išvadų, kad, sakykime, 
tadžikai daugiau gimdo kaip 
rusai. Gyventojų prieauglis 
atskiruose rajonuose atspindi 
ne vien tiktai natūralų gyven
tojų didėjimą, bet ir gyvento
jų migraciją — persikėlimus 
ir perkeldinėjimus pačioje 
Sov. Sąjungoje.

Naujas Kanados 20 dol. banknotas

Ir Lietuvoje natūralus gy
ventojų prieauglis tesiekė 
367.000 arba 88 nuoš. viso 
prieauglio. Taigi per pasta
ruosius 1O metų Lietuvoje 
apsigyveno iš kitur atsikėlę 
51.000 asmenų.

Per pastarąjį dešimtmetį 
Lietuvoje itin išaugo miestie
čių skaičius. Per tą laikotar
pį kaimo gyvenviečių gyven
tojų skaičius sumažėjo 108. 
OOO, o miestiečių skaičius 
padidėjo 50 nuoš.

Vilniuje per IO metų gy
ventojų pagausėjo net 136 
tūkstančiais. Lietuvos sosti
nėje dabar yra 371.700 gy
ventojų. Kaune jau yra 306. 
200 gyv., Klaipėdoje — 139. 
900, Šiauliuose — 92.800, 
Panevėžyje — 73.500.

Beje, Mažojoje Lietuvoje, 
vadinamojoje Kaliningrado 
srityje šiandieną yra 732. 
OOO gyventojų, Čia prieaug
lis siekė 20 nuoš.

Platesni gyventojų surašy
mo duomenys bus paskelbti 
vėliau, o tada ir bus galimy
bė smulkiau panagrinėti Lie
tuvos ir jos kaimynų gyvento
jų judėjimą, sudėtį ir ateities 
perspektyvas. ei

NAUJI KANADOS BANKNOTAI
Birželio 22 d. apyvarton išė

jo naujas Kanados 20 dolerių 
banknotas. Naujasis banknotas 
yra spalvingesnis už senąjį, 
taip pat su karalienės portretu. 
Senieji 20 dol. banknotai apy
vartoje liks tol, kol susidėvės 
ir palaipsniui bus išimti.

Po šio naujojo seks ir kiti 
visų verčių naujai apipavidalin
ti Kanados banknotai. 1, 2 ir 20 
dol. banknotai bus su karalie
nės portretu; 5 dol. banknotas 
turės Wilfrid Laurier atvaizdą , 
lOdol. — J. A. Moacdonald, 50 
dol. — W. L. Mackenzie King, 
o 100 dol. — R. Borden. Nau
jųjų banknotų spalvos atitiks 
dabartiniems.

Šiuo metu apyvartoj yra apie 
370 milijonų Kanados banknotų , 
kurių vertė siekia 3,4 milijardų 
dolerių.
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Ilgamečiui Nepriklau
somos Lietuvos redak
toriui Jonui Kardeliui suikiai 
susirgus, buvo pradėta ieš
koti kito žmogaus, kuris ga
lėtų tęsti tą darbą. Tačiau 
redaktorių išeivijoje, deja, 
neturime perdaug, o ir mūsų 
laikraščių mokami atlygini
mai yra -- tai nepaslaptis —. 
vos pakankami. Tokiu būdu 
Nepriklausomos Lietuvos 
spaudos be įdrovė teturėjo 
vieną išeitį: kol bus surastas 
pastovus redaktorius — pa
kviesti laikiną.

Tuo laikinuoju redaktoriu
mi išbuvau daugiau kaip pu
santrų metų. Dabar atvyko 
nuolatinis redaktorius. 
Romas Maziliauskas skaitan
tiems mūsų spaudą yra gerai į 
žinomas žurnalistas. Jo blai
vūs, įžvalgūs ir sklandžia 
kalba parašyti straipsniai 
liudija, kad jis bus pirmaei
lis redaktorius. Jis pažįsta 
spaudos meną ir techniką, 
domisi visom kultūrinėm bei 
visuomeninėm lietuvių ir kitų 
tautų apraiškom, — todėl ga
lės padaryti mūsų savaitraštį 
įdomiu ir išskirtiniu periodi
niu leidiniu išeivijoje. To jam 
iš širdies linkiu.

Visiems Nepriklauso
mos Lietuvos bičiuliams

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pašiūrąs ar nuomone. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakvmai nebus spausdinami. Red.

TAIP REIKIA, 
TAIP REIKĖTŲ ...

Jei NL redaktorius dr. 
Henrikas Nagys ištvers re- 
daktoriškoj kėdėj /girdėta, 
nori pasitraukti; būtų tikrai 
gaila/ bent keletą metų, jisai 
paliks vertingų raštų publi
cistikoj, vertų išleisti atski
ra knyga.

Žinau ir žinome, jį kaip 
vieną gerųjų lietuvių poetų. 
Nežiūrint subrendusio am
žiaus, dar stiprėja poezijoje. 
Prigimtas poezijos talentas, 
pasirodo, nežino laiko slenks
čio.

Būti geru publicistu nėra 
pažeminimas žymiam poetui. 
Geri, pagarbūs publicistai 
buvo įvairių tautų žymūs 
asmenys. Negarbindami sve
timųjų, prisiminkime A. 
Smetoną, B. Sruogą, Vaiž
gantą, Mykolaitį-Putiną, Myk. 
Biržišką ir daugelį kitų, 
įskaitytlnai lietuvių tautos 

ir bendradarbiams, kurie 
talkino man redaguojant, dė
koju ir prašau lygiai nuošir
džiai padėti naujajam redak
toriui. Dėkoju Nepriklauso
mos Lietuvos spaudos bend
rovei ir tiems, kurie aukom 
ir prenumeratom rėmė laik
raštį. Jų paramos tebereikia 
ir tebereikės. Mūsų laikraš
tis, kaip jau daug kartų esa
me minėję šioje vietoje, ne 
tik gali, bet ir turi išlikti dar 
ilgus metus ir būti skaitomas 
visų išeivijos lietuvių.

Asmeniškai ir bičiuliškai 
spaudžiu ranką Vaciui Žižiui, 
padėjusiam man ilgą laiką 
planuoti ir redaguoti. Taip 
pat Pranui Paukštaičiui, be 
kurio nesuskaičiuojamų va
landų darbo ir rūpesčio, laik
raštis dažnai nebūtų išėjęs 
laiku. Dailininkui Romui Bu
kauskui — ačiū už nuolatinę 
pagalbą.

Be abejo, NL puslapiuose 
dar rašysiu, todėl ir laikau 
šiuos sakinius tiktai redakto
riaus atsisveikinimo žodžiu, 
bet ne Nepriklausomos 
Lietuvos bendradarbio. 
Tokiu liksiu iki mūsų savait
raštis eis.

Dar kartą sėkmės naujajam 
redaktoriui.

patriarchą dr. J. Basanavi
čių, tautos iš apsnūdimo ža
dintoją dr. V. Kudirką ir 
daugelį kitų. Tai ir mielam 
redaktoriui dr. H. Nagiui te
gali būti nauja garbė, kad ji
sai jau kopia į publicistikos 
viršūnę.

Bent keletas jo vedamųjų, 
paskelbtų N L, buvo tiek geri, 
kad juos citavo, net per liet, 
radijo valandėles skaitė įvai
rių pakraipų žmonės. Lai ji
sai ir toliau nepavargsta ge
rais rašymais.

Mane ypač šiltai nuteikė jo 
vedamasis NL Nr. 21, 1970 
m., antrašte "Vienintelis 
švyturys". Tenai jisai gra
žiai pasisako už stipresnį, 
gyvesnį domėjimąsi lietuviš
kuoju pajūriu, Prūsijos rei
kalais. Rašo, kad A. Lyman- 
to redaguojamas laikraštis 
"Lietuvos pajūris" turėtų bū
ti skaitomas kiekvieno išeivi
jos lietuviob Neužtenka vien 

tuščių kalbų /kartais ir jų 
per maža... A. G. /.rašo
ma, reikia daugiau veiksmo, 
kad kiti nesišaipytų iš lietu
vių nepajėgumo kovoti už sa
vąsias žemes prie Baltijos.

Visų Prūsiją /jei norite 
Mažąją Lietuvą/ mylinčių 
vardu dėkoju redakt. H. Na
giui už gražius, širdingus ir 
paremiančius žodžius, kurių 
jau niekas nesunaikins.

Jei šiltus vedamuosius, ar 
bent šiaip straipsnelius, ži
nutes dažnai skelbtų įvairi 
lietuvių spauda, vis raginda
ma užsiprenumeruoti LP, 
laikraštis ne tik greit išvirs
tų į mėnesinį, bet ir stipriai 
"pastorėtų" puslapiais.

Lietuviams turėtų būti tau
tinė garbė bent kartą metuose 
parašyti straipsnį LP. Dau
giau pagalvotų apie tą kraštą, 
problemą, pasiknistų po kny
gas.

Algirdas Gustaitis

PAMIŠĖLIO ŽLIUMB'MAS
Liet, "valkata", rus."chuli- 

gan",vok. "Strolch", angį, "hip
pies ","yippies", "goons" ir kt. 
vardai duodami tiems,kurie ne
dirba jokio darbo, vaikšto ap
driskę, apžėlę,nesiprausę, ap - 
svaigę nuo narkotikų, naktis 
praleisdami kur nors parkuose 
arba kokiose nors lūšnose.

Jų vienintelis užsiėmimas 
yra orgijos, vagystės, žmogžu
dystės ir.. . demonstracijos... 
prieš Jungtines A merikos Vals - 
tybes, prieš jų vyriausybę. Jau 
kuris metas, kai Amerikoje ir 
kitur šie tipai rengia demons
tracijas prieš Vietnamo karą. 
Girdi, tas karas tarnauja tik 
Amerikos didžiųjų kompanijų 
interesams.Su tuo gal ir galima 
būtų sunkti,nes, jeigu Amerikai 
rūpėtų sustabdyti komunizmo 
plėtimasį-tam buvo ir yra daug 
geresnių progų,pav.,Kuba,Ven
grija,Berlyno siena,Čekoslova
kija ir 1.1. Stabdant komunizmo! 
plėtimasį - kam reiktų vesti* 
slaptas derybas su komunistais 
Helsinky, Vienoj, Berlyne ?

Taigi,jauniem amerikiečiam 
(ypač kilusiems iš komunistų 
pavergtos Europos dalies),Viet
namo karo tikslas tikrai neaiš
kus. Pagaliau pats karo vedimo 
metodas nesuteiks Amerikai 
nugalėtojo vardo. .. .

Tai viskas galima būtų su
prasti, jei tos valkatų demons
tracijos nebūtų organizuojamos 
vien tik komunistų. Jeigu de
monstracijos vyktų prieš karus, 
prieš įsibrovimą į svetimą že
mę,prieš nekaltų žmonių žudy- 
mą-kur gi valkatų eisenos buvo 
Čekoslovakijos užėmimo metu? 
Kai milijonai žmonių badu mi
rė Biafroj-ar nors vienas hip- 
pis,narkotikas, homoseksualis
tas, venerikas, plėšikas, žmog
žudys,baptistas, žmogaus teisių 
"gynėjas" ir kitokio plauko "hu
manistas" nors balsą pakėlė 
prieš Nigerijos valdžią? Ne, 
nes tą valdžią rėmė be britų, dar 
ir Sovietai. O prieš Sovietus 
demonstruoti "ne mada.'"

Prieš žmonių žudynes Ar
timuosiuose Rytuose taip pat 
niekas nei nemano rimčiau de
monstruoti. Prieš Prancūzijos 
intervenciją Chade - kam de
monstruoti ? Kam rūpi Irako ge
nocidas prieš Kurdus ?

Taigi,toms visoms Antiviet- 
naminio karo demonstrantams 
nerūpi nei joks humanizmas,nei 
kokia nors taika, o tik papras- 
čių paprasčiausia - sovietinės 
įtakos skleidimas ir jos plėti
mas tiek Amerikos, tiek kitų 
kraštų tautose.

Ton sovietinėn kilpon pakliu
vo ir Jonas Mekas, kuris išdrį
so histeriškai žliumbti, kad NL 
redakt. Henrikas Nagys neįsi
jungia į sovietų propaguojamą 
Šiaurės Vietnamu! simpatijų 
vajų.

Jeigu Mekui tik vienas Šiau
rės Vietnamas terūpi, o kitos 
šalys, kuriose taip pat kariau-
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"Žmogaus ir jo pasaulio" pa

roda Montrealyj jau atidaryta, 
lankytojai vaikšto po paviljo
nus, žiūri, stebi, pramogauja. 
Mums, ateiviams, bene arti
miausias bus Tautybių paviljo
nas, kuris oficialiai vadinamas 
Ethnic Mosaic Pavilion.

Tautybių paviljoną įrengė 
Kvebeko etninė liaudies menų 
taryba, kurios pirmininku yra 
C. G. Stanczykowski. Paviljo
no vedėja yra slovake M . 
Dvorsky, o lietuvių dalies ko
ordinatorė — Birutė Nagienė .

Paviljonas iš tiesų yra Kve
beke gyvenančių tautybių mo
zaika. Šalia lenkų, škotų ir uk
rainiečių, matome Trinidado , 
graikų ir italu atstovus, šalia 
slovakų, vengrų ir kiniečių, 
savo tautinę kultūrą rodo lat
viai, portugalai ir fili pinai, 
nekalbant apie vokiečius, toba- 
giečius, estus ir kitus.

Etninės grupės yra įsikūru
sios buv. Expo Japonijos pavil
jone. Paviljono ekspozicija yra 
pavyzdinga, o parodos atidary
mo dieną iš daugelio paviljonu 
tik nedaugelis laiku, lygiai 5 
vai. vak., gebėjo atverti duris 
lankytojam. Parodos vadovybė 
buvo beveik nustebusi Tautybių 
paviljono punktualumu, ir šioje 
vietoje gal verta paminėti, kad 
prie bendro paviljono ruošos 
darbo labai didelį indėlį davė 
B. Nagienė ir jos talkininkai 
lietuviai.

Tautybių paviljono šūkis yra: 
Nous Sommes Chez Nous Aussi, 
atseit, Mes čia taip pat esame 

jama-ne,tai rodo,kad Mekui tas 
žodis "humanizmas" yra tik 
yra tik tuščia sąvoka. Jis tiek 
nusimano apie humanizmą, kiek 
mano katė apie budizmą. . .

Kodėl nei Mekas nei kiti jam 
lygūs neverkė, kai tų pačių 
amerikiečių dėka tūkstančiai 
negrų buvo išžudyta Konge ir 
galų gale įsteigta Kongo Liau
dies Respublika. ..

Mat,šitos žudynės nėjo prieš 
rusų interesus...

Toliau Mekas pliurškia apie 
kažkokią tai "revoliuciją". . . . 
Kokia tai ta revoliucija, ko ji 
siekia, prieš ką ji nukreipta - 
Mekas arba pats nežino, arba 
tyli, lyg sušlapusi višta patvo 
ry- • •

Na, bet gal galima jam ateiti 
į pagalbą. Panašus į Cohn-Bendit 
(ir mokėk, žmogau, susikombi
nuoti tokią pavardęl) kitas Me
ko mesijas Jerry Rubin Kento 
universitete,1500 klausytojų rė
kė: "jeigu jūs nesate pasiruošę 
užmušti savo tėvus-jūs dar ne
pasiruošę revoliucijai. .. Ame
rikos mokyklų sistema bus 
baigta per du metu. Nustokite 
būti studentais-tapkite nusikal
tėliais. Mes turime sugriauti 
kiekvieną instituciją ir laužyti 
kiekvieną įstatymą... .(New York 
Times 23. 5).

Ta va, tos Meko lauktosios 
revoliucijos tikslai. Kai kur tie 
"revoliucinieriai" jau savo vel
nišką misiją ir pradėjo. Pav. , 
Kalifornijoj vienas pasivadino 
"Jėzumi", susirado bendra
minčių ir pradėjo vogti automa
šinas,' plėšikauti, skersti nėš
čias moteris, iš pasalų šaudy
ti žmones ir pan.

Mekas žliumbia, kad Nagys 
tokias žmonijos atmatas smer
kia, atseit, jis nuodija žmonių 
mintis. .. Sunku man pasakyti, 
ar iš viso Mekas dar sveiko pro
to, ar jau tiek išmirkytas bol
ševikiniame rašale, kad jam tik 
primintina biblijos posakis:... 
"tokiam geriau būtų uždėti gir
nų akmuo ant kaklo ir paskan
dinti. .. Žinoma, kur gi Mekas 
gaus tą girnų akmenį, kaip jis 
nueis į Hudsono upę. Pagaliau 
ir užterštų vandenį.. .Arne ge
riau ir įspūdingiau būtų, jei Me
kas,kaip tie budistų vienuoliai, 
pasiimtų galioną naftos, ir nu-
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namie. Šalia pačios ekspozici
jos, paviljone vyks ir bendri
ni ai tautybių rengini ai, vadina - 
moji Etninė mozaika. Tokie 
renginiai bus liepos 9-15 d. d. , 
rugpiūčio6-8 d.d. ir rugpiūčio 
27-29 d. d.

Lietuvių dienos Tautybių pa
viljone vyks prieš parodos už
darymą, Darbo dienos savait
galio metu, rugsėjo 6-7 d.d. 
Tuo metu Tautybių paviljono 
šeimininkais bus lietuviai. Ta
da bus gausūs lietuviški išsta- 
tiniai, bus lietuviški renginiai 
ir koncertai, tomis dienomis 
lankytojams bus pristatoma 
lietuvių kultūra.

Tam jau dabar kruopščiai 
ruošiamasi. Lietuvių dalies

SKYRIŲ VEDA SKAUTININKAS L. EIMANTAS.
1496 Mardell Place, London, Ont.Canada.

VADOVŲ LAVINIMOSI 
REIKALU

Vyriausieji skautininkai ir jų 
vadijos yra susirūpinusios va
dovu lavinimu.

Skaučių Seserija praneša, 
kad šiais metais ruošiama va - 
dovių Gintaro mokyklos stovyk
la. Dalyvės: skautės nuo 15 me
tų amžiaus, vadovaujančios ar 
turinčios sugebėjimų vadovau
ti. Programoje bus įvairūs pa
šnekesiai apie vadovavimą vie
netams, darbeliai ir stovykli
niai užsiėmimai.

Stovyklos-Gintaro mokyklos 
viršininkės. S. Subatienė. Re
gistruotis pas tuntininkes ir 
vietininkes.

Skautų Brolija šią vasarą 
ruošia vadovų lavinimo Ąžuolo 
mokyklos praktinę sesiją sto
vykloje. Dalyviai: skautai nuo 
17 m. amžiaus. Programoj bus 
stovyklos skilčių ir asmeniški 
skautiški uždaviniai, stovyklos 
įrangos ir papuošimai, pašne
kesiai apie vadovavimą draugo
vei, lituanistinį vieneto lavini
mą, programas, dainavimą, 
diskusijos šių dienų klausi
mais. Ąžuolo mokyklos uždavi
nius galima atlikti raštu iš 
anksto.

Mokyklai vadovaus prityrę 
instruktoriai. Mokykla vyks nuo 
rugpiūčio 1 iki 8 d. Montrealio 
stovyklavietėje Baltija, Lac

koordinatorė B. Nagienė pa
reiškė, kad planuojami specia-
lūs pasirodymai, koncertai ir 
išstatiniai. Talkon kviečiami 
dailininkai, muzikai ir kitų sri
čių žinovai, idant lankytojai to
mis dienomis iš tiesu galėtų 
susidaryti vaizdą, kas tie lie
tuviai yra, ką jie gali, kuo jie 
įdomūs arba bent skiriasi nuo 
kitų tautybių.

Suprantama, kad tokio užmo
jo ruoša ir įvykdymas pareika- 1 
lauš ne vien tiktai sutelktinių 
pastangų, bet ir nemaža lėšų. 
Parodos vadovybė tik dalį susi
darančių išlaidų padengia, va
dinasi, pagrindinė finansavimo 
našta krenta ant KLB Montrea- 
lio seimelio prezidiumo pečių , 
kuris lietuviškąją Tautybių pa- 
viljono dalį organizuoja .

Sylvere, St. Donat, Kvebeko 
prov. Mokestis apie 3 dol. die
nai. Registruotis pas vienetų 
vadovus.

SKILTININKŲ KURSAI
Skiltininkų ir bendrai jau

nesniųjų vadovų lavinimas yra 
esminė skautiškos veiklos da
lis. Jis turi vykti ne tik kur 
suose, bet sistematingoje skil- 
čių ir vienetų veikloje: sueigo
se, stovyklose, sąmoningos 
veiklos planavime, vieneto va
dijos posėdžiuose. Skautiškas 
metodas grindžiamas aktyviu 
dalyvavimu ir praktiškumu. 
Jaunųjų vadovų ir skautų lavi
nimas vykdomas uždaviniais , 
žaidimais, diskusijomis, pa
šnekesiais (ne paskaitomis). 
Geras vadovas visada veda 
skautiškus užrašus.

Brolija yra paruošusi Skilti - 
ninko vadovėlį. Tai apie 200 
psl. naudinga knygelė. Turiny
je: skautybė, skiltis, vadova
vimas, lietuvis ir lietuvišku-1 
mas, skautai ir jų lavinimas , 
veiklos planavimas, užsiėmi
mai, vadovo darbai, skilties 
kūrimosi būklė, kaip būti ge
resniu vadovu ir pan. Tai bus 
labai naudingas vadovėlis skil
tininkų kursams. Žinoma, šį 
leidinį papildo šie jau turimi 
spausdiniai: Skaučių ir skautų 
žaidimai, Stovyklos vakarai, 
Skautų užsiėmimai. L. E-tas
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Skaitytojus supažindindami 

su naujuoju NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS vyr. redak
torium Romu E. Maziliausku, 
atsisakome nuo daugeliui 
įprastos deklaracinės tradi
cijos. Deklaracijų vietoje 
spausdiname draugišką po
kalbį, kuris, tikimės, išryš
kins eilę mus dominančių 
klausimų.

PRAMUŠTA
GALVA
VŽ: Kaip tau patinka toks 
pristatymas NL skaityto
jams?
REM: Labai. Formalistas iš 
tiesų nesu. Bičiuliškas po
kalbis man visuomet mieles
nis už etiketingą pristatymą. 
Antra vertus, esu truputį 
skeptiškas visokiom iškil
mingom deklaracijom.
VŽ: Esi viduriniosios kartos 
atstovas...
REM: Dėkui, kad teisingai 
mane įstatai kartų sąrangoje. 
Jau spėjau truputį praplikti ir 
pilvuką užsiauginti, bet iki 
šiol — bent viešai — vis bū
davau priskiriamas prie 
"jaunųjų". Nors gal tai ir su
prantama emigracijoje, kur 
aktyviųjų laikraštininkų am
žiaus vidurkis — dėl mums 
žinomų priežasčių — svyruo
ja tarp 60 ir 80.
VŽ: ...vadinasi, nedaug mū
sų kartos atstovų pasidarė 
žurnalistais. Kodėl tu Šitą 
amatą pasirinkai?
REM: Ar tokio pobūdžio ama
tai aplamai pasirenkami? Ži
nai, kai mano jaunystės drau
gė, gyvenanti kitame pasaulio 
krašte, sužinojo, kad esu pa
kviestas į NL, ji ėmė ir pa
rašė man laišką. Sako, tu, 
Romai, visuomet jau turėjai 
"one track mind", atseit, 
pramuštą galvą žarnaiizmui. 
Gal tai ir būtų teisingiausias 
atsakymas į tavo klausimą.
VŽ: Yra žinoma, kad tau bu
vo siūloma redaktoriaus kėdė 
ir kituose laikraščiuose... 
REM: Yra taip pat žinoma, 
kad emigracijoje vis labiau 
trūksta pajėgių laikraštininkų. 
Senieji palaipsniui pasitrau
kia, o jaunesnieji, deja, ne
bemoka pakankamai literatū- 
tinės lietuvių kalbos, kad ge
bėtų lietuvišką laikraštį tvar
kyti. Tad nėra pagrindo iš to 
daryti kokių nors platesnių 
išvadų.
VŽ: Kokios aplinkybės nulė
mė pasirinkti Nepriklauso
mąją ?
REM: Leisk atsakyti šitaip: 
jeigu būčiau laikraštininku 
nepriklausomojoje Lietuvoje, 
būčiau norėjęs būti Lietuvos 
Žinių redaktoriumi...

AT SAKOMY BĖ IR 
DINAMIKA
VŽ: Kaip jautiesi perimda
mas NL redagavima?
REM: Nejaukiai. Nedrąsu 
sėstis Kardelių ir Henriko 
kėdėn. Kardelis yra vienas 
didžiųjų mūsų redaktorių, 
kuris jau seniai įėjo lietuviš
kojo žurnalizmo istorijon. 
Toji aplinkybė uždeda dar di
desnį atsakomybės krūvį. O 
išlaikyti Henriko dinamiką, 
ypač vedamuosiuose, taipogi 
prilygsta iššūkiui.
VŽ: Trumpiau ar ilgiau gyve
nai Australijoje, Anglijoje ir 
kituose kraštuose. Ar tavo 
pirmieji įspūdžiai patvirtina 
spėliojimus apie čia gyvenan
čius lietuvius?
REM: Klausimas gal truputį 
ankstyvas.,. Bent iki šiol tie, 
kaip tu kad sakai, spėliojimai 
pasitvirtino. Jau daug metų 
sąžiningai skaitau Kanados 
lietuvių spaudą, teko ir as
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meniškai su ne vienu Kanados 
lietuviu susitikti. Be to, juk 
žinai, kad jau kuris laikas 
ruošiausi vykti Montrealin. 
Tuo metu pasistengiau Lon
done ir savo "namų darbus" 
atlikti...,
VŽ: Esi gerai susipažinęs su 
lietuvių išeivių spaudos rū
pesčiais. Kokios, tavo nuo
mone, yra svarbiausios sąly
gos, kad užtikrinus mūsų 
spaudos gyvavimą dabar ir 
ateityje?
REM: Sakyčiau, kad būtiniau
sios sąlygos yra dvi — žmo
nės, kurie ją daro, ir... pi
nigai. Jei turėsime tam dar
bui pasišventusių žmonių ir 
jei turėsime pakankamai pi
nigų, tai turėsime tokią spau
dą, kurią žmonės skaitys ne 
iš "patriotizmo” ar "parei
gos", bet dėl to, kad toji 
spauda bus skaitytojams įdo
mi ir reikalinga.

REM: ”Nedrąsu Kardeiio kedėje'-?
J. Siaučiulio nuotrauka

NL VIRTUVE
WZ-. Ar jau susipažinai su NL 
leidimo sąlygomis?
REM: Šiokį tokį vaizdą apie 
NL "virtuvę", atseit, jos lei
dybos konkrečias sąlygas da
bar ir praeityje, susidariau. 
Žmonių šitam laikraščiui, 
atrodo, niekad, netrūko. Argi 
galėjo būti geresnis, tinka
mesnis žmogus už Kardelį 
šitą laikraštį redaguoti? At
sakymas tik vienas — ne. 
Argi pritrūko pajėgių ir pa
sišventusių žmonių čia pat 
Montrealyje, kai Jonui Kar
deliui buvo lemta išeiti ten, 
iš kur nebegrįžtama ? Aišku, 
kad ne. Ir Henrikas, ir tu, 
Vacy, ir toli gražu ne pasku
tinėje eilėje Pranas Paukš
tasis laikraštį ne tik išlaikė, 
bet ir tobulino, modemine 
labai nepalankiomis techniš
komis ir finansiškomis sąly
gomis. NL niekada nebuvo 
tokia, kokią ją tvarkantieji 
žmonės būtų sugebėję pada
ryti, jei netrūktų pinigų. Nė 
didžiausias pasišventėlis be 
pinigų tikrai gero laikraščio 
padaryti neįstengs. Vadinasi, 
NL yra ir bus tokia, kokias 
medžiagines sąlygas ją leisti 
sudarys jos skaitytojai ir rė
mėjai.
VŽ: Ar įmanoma tą patį laik
raštį skirti dviem skirtingom 
generacijom?
REM: Sunku, bet manau, kad 
įmanoma. Manding, čia svar
besnė kita aplinkybė — tai 
būtina, jei nenorime, kad 
lietuvių išeivių spauda ne
mirtų kartu su iš gyvenimo 
pasitraukiančiais senaisiais. 
VŽ: Ar galima prisivilioti 
jaunuosius skaitytojus, ne
prarandant senųjų?
REM: Jei senieji nemanys, 
kad po jų — nors ir tvanas, 
tai, turbūt, galima...

VISKAM SAVO
VIETA

VZ: Po antrojo pasaulinio ka
ro atvykę į šį kraštą, dauge
lis pasibaisėjome anuometine 
lietuvių sapuda. Ji buvo per
krauta vietinio pobūdžio žine

lėmis, šeimyniškomis pane- 
gerikomis. Netrūksta to nė 
šiais laikais. Ar turi kokią 
formulę tam išvengti?
REM: O kam to vengti? Jei 
skaitytojams tokios žinios 
įdomios, reikia ir tai spaus
dinti. Tegali kilti klausimas, 
kaip tokią medžiagą apipavi
dalinti, kaip ją kultūringoje 
formoje patiekti. Viskam sa
vo vieta ir tinkama forma.
VZ: Pastaruoju metu išeivija 
yra gerokai susiskaldžiusi 
dėl santykių su kraštu. Kokių 
žygių spauda turėtų imtis, tą 
nenaudingą susiskaldymą pa
šalinti?
REM: Nuomonių įvairovė pati 
savaime dar nėra kenksmin
ga. Nesveika padėtis susida
ro, kai skirtingų nuomonių 
reiškėjai užsidaro savo kiau
te ir visiškai nė klausytis ne
benori kitaip manančiojo nuo
monės, kai veiksmus diktuo

ja įaistrinti jausmai, o ne lo
giškas protavimas. Manau, 
kad tokiam karštakošiškumui 
išvengti spauda vis dėlto gali 
pasitarnauti.
VŽ: Būtent kaip?
REM: Pavyzdžiui, nespaus
dinti nekultūringai išreikštų, 
stačiokiškų arba asmenišku
mais perpintų nuomonių, ta
čiau spausdinti kiekvieną, 
nors ir mažumos nuomonę, 
nes tik nuomonių įvairybėje 
galop išryškėja teisingiausias 
kelias. Niekuomet neverta 
kitaip manančiųjų nuomonę 
slopinti. Tada tesusikuria li
guistos visokių kovingų "opo
zicionierių" grupės ir grupe
lės, kurios savaime yra de
struktyvus elementas visuo
menėje. Kalbėti, išsikalbėti, 
susitarti — spauda čia gali 
būti vienas svarbiausių įran
kių.

TRADICIŠKAI
I KAIRE u *•
VŽ: Ar priklausai kokiai nors 
politinei partijai?
REM: Ne. Matyt, nesu pa
kankamai "drausmingas", 
idant įtilpčiau partiniuose rė
muose. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad neturėčiau savo po
litinių pažiūrų.
VŽ: O kokios tos pažiūros?
REM: Tradiciškai išsireiš- 
kus, kažkur į kairę nuo cent
ro.
VŽ: Kokios vertės teiki lietu
vių politinėm partijom išeivi
joje?
REM: Beveik jokios. Jaunie
siems partijos iš tiesų tėra 
"praeities atgyvena", be jo
kio natūralaus pagrindo mūsų 
bendruomenėse. Seniesiems 
jos, žinoma, vis tebėra šio
kia tokia realybė, na, senti
mentas, persunktas nostal
giškais prisiminimais, kaip 
tos partijos kadaise Lietuvoje 
dėl valdžios rungėsi. Savoje 
valstybėje tos rungtynės, 
aišku, buvo savaime supran
tamos ir net ' reikalingos, o 
beveik 30 metų praėjus nuo 
valstybinio gyvenimo pabai-

• Tarp 120 tūkstančių lietu
vių Chtcagoje ir apylinkėje 
įvyksta įvairių ir nelaimių. 
Vos geg. 9 d. palaidojome 
jauną JAV karį kapitoną P. 
Bojevą, žuvusį P. Vietname, 
štai, Mirusiųjų dienos sa
vaitgaly, geg. 31 d., ties Wi*~ 
llow Springs įvyko labai 
skaudi mašinos katastrofa: 
Eduardas Veinsreideris ir 6 
m. amžiaus dukrelė Lena 
vietoj užmušti, kita dukrelė 
ir žmona sunkiai sužeistos. 
Velionis Eduardas buvo Lie
tuvių Televizijos valdybos 
narys, technikinis specialis
tas.
• Steigiamojo Seimo narių 
Chicagoje turime berods tik 
du: žurnalistą Juozą Pronskų 
ir prelatą Mykolą Krupavičių. 
Šiais metais minime St. Sei
mo 50 metų sukaktį, tad la
bai būtų gerai dar gyvus 
esančius jo narius tinkamai 
pagerbti ir įamžinti į filmus.
• Gegužės mėn. 30 d. Ame
rikoje švenčiama Mirusiųjų 
šventė. Tą dieną visur pager
biami mirę ir ypač žuvę ka
riai. Lietuviai pagerbė miru
sius Lietuvių Tautinėse ir Šv. 
Kazimiero kapinėse. Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse bu
vo įspūdingos iškilmės prie 
50 vėliavų alėjos. -Gėją 
įrengė Dariaus ir Girėno ir 
Don Varno postai. Šv. Kazi
miero kapinėse yra palaidota 
virš tūkstančio lietuvių JAV 
karių. Prie naujai pastatyto 
kapinių administracijos pa
minklo atžymėti įkūrėjus ir 
draugijas, įvyko tuo pačiu 
laiku LB komiteto ir Kapinių 
draugijos iškilmės. Čia pirm. 
Regis kalbėjo kapinių išlaiky
mo klausimais, o Gimimo 
par. choras sugiedojo giesmę 
ir himną.

gos, ir partijos palaipsniui iš 
politinės tikrovės ' persikelia 
į istorijos puslapius.

PAGARBA 
TRADICIJAI
VŽ: Ar manai keisti NL 
kryptį, pobūdį?
REM: Ir taip, ir ne. Jei kalbi 
apie laikraščio išvaizdą, tai 
žinai, kad tobulybei ribų nė
ra. O apie turinį kalbant, 
reikalas jau kiek sudėtinges
nis. Nepriklausomoji tam 
tikra prasme juk yra kauniš
kių Lietuvos Ž inių įpėdinė ir 
tęsėja. O Lietuvos Žinios bu
bo įsteigtos dar Vilniuje 1909 
m. Neabejoju, kad ir Jonas 
Kardelis šitą tęstinumą jautė. 
Tačiau ir kauniškės LŽ, at
seit, jau Kardelio redaguoja
mos, buvo kitokios, negu vil
niškės, kai laikraštį redaga
vo J. Vileišis, Žemaitė, Gri
nius ir kiti. Pasikeitė laikai, 
aplinkybės, priaugo nauja 
skaitytojų karta. Tad ir Kar
delio Nepriklausomoji nebuvo 
aklas Lietuvos Žinių sekimas 
ir pamėgdžiojimas. Bet sa
votiška tradicija, savotiškas 
nueitojo kelio įsisąmoninimas 
išliko. Nenusižengė tai tradi
cijai nė Henrikas Nagys, 
nors jo Nepriklausomoji vėl 
skyrėsi nuo Kardelio. Manau, 
kad šitą tradiciją aš pakanka
mai gerai suprantu ir gerbiu. 
O jei sutarsime pagarbą tra
dicijai neprilyginti užkonser
vavimui, tai NL krypties ne
žadu keisti. Tačiau laikraštį 
daryti juk turėsime ne 1909, 
ne 1939 ir net ne 1950, bet 
1970 metų skaitytojui. Pasi
keitė aplinkybės, keičiasi 
pats gyvenimas, vadinasi tu
ri keistis ir spaudos pobū
dis. ..
VŽ: Ko pageidautume! iš NL 
skaitytojų, bendradarbių, rė
mėjų?
REM: Talkos laikraščiui.
VŽ: Dėkui, Romai, už pokal
bį.

• Birželio 6 d. Jaunimo 
Centre įvyko Jaunučio Puo
džiūno baleto studijos vaka
ras. Grupė mokinių išpildė 
Chopinianą, įvairius valsus 
ir lietuviškais motyvais dai
nas su pritaikintais baleto 
šokiais. Publikos, nors ir 
gana šilta buvo lauke, prisi
rinko pilna salė, nebuvo nė 
laisvos vietos, matyti, žmo
nės žino, kad J. Puodžiūno 
baleto studija yra verta pasi
žiūrėti. Ypač gražiai pasiro
dė Violeta Karosattė, Janina 
Kolytė, Simas Velbasis, Jau
nutis Puodžiūnas, Virg. Bal- 
niutė, L. Jaunutė ir kt.
• Dail. Adomas Varnas su
laukęs 92 m. amžiaus, bet jis 
dar gana veiklus ir tebesisie- 
lojąs lietuvybės raikalais. 
Yra pas mus ir daugiau se
nesnių žymių lietuvių, kaip 
dr. St. Biežis, akt. St. Pilka 
ir kt.
• Lietuvių Televizijos val
dyba ir komitetas rengia lie
pos 12 d. Bučio sode Lietuvių 
dieną. Joje plačiai bus pa
gerbti žymūs Chicagos veikė
jai, politikai. Pernai sėkmin
gai pavyko Chicagos Lietuvių 
diena, kur buvo pagerbtas 
Šaltimieras su radio darbuo
tojais. Šiemet tikimasi ap
jungti Margučio, Sophie Bar
čus radio darbuotojus. LTV 
veiks visą vasarą, kiekvieną 
sekmadienio vakarą 8.30 vai. 
kanale 26. Nors lėšų labai 
stinga, bet norima išlaikyti 
geras laikas ir sustiprinti 
programas.
• Amerikos Lietuvių Repub- 
likonų lygos Illinojuje veikla 
plečiasi. Jai vadovauja žino
mas veikėjas K. Okasas. Šie
met/ tik vienas lietuvis, T. 
Allen-Ališauskas, kandidatuo
ja į Sanitarinio distrikto pos
tą, tačiau yra užsibrėžta at
eity daugiau įtraukti lietuvių.

• Chicagoje birželio 20 d. 
Jaunimo Centre bus įteiktos 
trims rašytojams , premijos 
už partizanų žygių literatūri
nį įamžinimą knygose. Daly
vaus jauni talentai ir jaunimo 
teatro aktoriai.

• Lietuviškų plokštelių Chi
cagoje yra didelis derlius. 
Sunku net jau beįtikti pirkė
jams, tačiau gerų menininkų 
plokštelės vis dar ieškomos. 
Pasiekusi mus iš Anglijos 
Kipro Petrausko ilgo grojimo 
plokštelė turi neblogą pasise
kimą, nes daug kas jį čia 
prisimena.

• Birželio 7 d. Chicagoje 
įvyko du dideli parengimai. 
Atidaryta "Lithuanian Plaza" 
prie Dariaus ir Girėno pa
minklo. Susirinko keli tūks
tančiai lietuvių ir amerikie
čių. Ta pačia proga paminėta 
1OO metų sukaktis nuo lietu
vių atsikėlimo į Chicagą. 
Antras didelis parengimas 
buvo "Pavasario šventė", ku
ri įvyko Marijonų soduose, 
30 mylių už Chicagos Kristi
jono Duonelaičio mokykloj. 
Ją pravedė vedėjas Širka. 
Mokiniai dainavo, šoko, žai
dė pritariant Šilkaičiams ir 
Gutauskui akordionais. Mo
kykla turi 444 mokinius. Ją 
išlaiko tėvai.

Prof. dr. A. RAMŪNO, Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų 
Fakulteto vicedekano.nauji veikalai:

DEVELOPMENT OF THE WHOLE 
THROUGH PHYSICAL EDUCATION

Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. (vada 
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio 
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie 
darbo: “Tai galutinis klausimo nušvietimas" 

<§> DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU • 
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir Europos santy 
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. Įvadą parašė 
k ordinal as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas._ 
<§> IŠ SUTEMU | AUŠRĄ—- ’ (prancūzų k 

Jame iškeltos naujos mintys apip žmogų, tautą 
žmoniją kosminiam amžiui auštant.

Veikalai gaunami A. V.parap. Kioskai e, 
i465 De Seve St.,Montreal 205, V. Q.

t

• Chicagos katalikų laikraš
tis The New World rašo, kad 
Ptlseno apylinkėje išnyko lie
tuvių parapija. Ten pasiliku
sios lietuvaitės seselės kazt- 
mterietės, esą, visos išmo
kusios kalbėti kita kalba ir 
dabar aptarnaujančios kita
taučius. Pilseno apylinkės 
mokykloje dabar dirbančios 
9 lietuvaitės seselės. Tuo 
tarpu lietuvaičių seselių labai 
trūksta ne tik Gimimo para
pijoje, bet ir Marijos, gimna
zijoje, tad kyla klausimas, 
kodėl anos 9 seselės nepersi
kelia ten, kur lietuvių dar
buotojų taip trūksta.

Bal. Brazdžionis

SUDEGĖ LA CIGALE
Montreal!© naktinis gyveni

mas patyrė nuostolį, kai ne
seniai sudegė La Cigale nak
tinis klubas. Priešingai ki
tom tokiom įstaigom, kuriose 
paprastai būna kabaretinio 
pobūdžio programa, La Ciga
le klubas specializavosi ope
riniame dainavime.

Klubas buvo gerai pažįsta
mas ir lietuviams, ypač dėl 
to, kad jame šešerius metus 
dainavo lietuvaitė G. Čap- 
kauskienė, kurios sceninis 
vardas yra Gina Capkas.

MIRE ST. GIRDVAINIS
♦

Romoje mirė Stasys Girdvai
nis, nuo 1939 metų Lietuvos Įga
liotas ministeris prie Šventojo 
Sosto. Velionis ilgai sirgo. St. 
Girdvainis gimęs 1890 metais 
rugpjūčio 27 d. Užsienių k. Skau
dvilės valsčiuje, Tauragės aps. 
Baigęs Šiaulių gimnaziją, Petra
pilio ir Maskvos universitetuose 
išėjo teisės studijas, baigė 1916 
m. Maskvoje karo mokyklą. Tel
šių gimnazijoje dėstė prancūzų 
ir lotynų kalbas, 1919-20 metais 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
nuo 1920 metų perėjo į užsienio 
reikalų ministerijos tarnybą.

Diplomatas St. Girdvainis dir
bo pasiuntinybėse Berlyne, Pa
ryžių jet Vatikane. Kurį laiką, 
buvo protokolo direktorium už
sienio reikalų ministerijoje.

DR. AVIŽIENIS VILNIUJE

Prof. dr. A. Avižienis, Ka
lifornijos profesorius, birželio 
1 d. skaitė paskaitą Vilniaus 
universitete. Tiesa pažymėjo , 
kad paskaitos klausėsi mate
matikai, techninės kibernetikos 
specialistai ir studentai. Avi
žienis iš Vilniaus išvyko į Lon
doną dalyvauti tarptautiniame 
kongrese, kuriame buvo nagri
nėjamos skaičiavimo technikos 
panaudojimo perspektyvos erd
vės užkariavime. E.

IR GERAI, IR BLOGAI
ATKELTA IŠ 2 PSL.

ėjęs į Times Spuare, ... susi- 
spirgintų... Vardan protesto , 
vardan Šiaurės Vietnamo, var
dan tos "revoliucijos"... .

Iš kitos pusės, gal ir gerai 
būtų Amerikoje pamatyti tos 
"revoliucijos" eigą... Gal Ame
rikos vyriausybė suprastų, kad 
tikrai tų kalėjimų perdaug ir 
kad jie be reikalo perpildyti.... 
Jeigu tų benamių valkatų, plė
šikų ir žmogžudžių žūtų keli 
tūkstančiai, kas dėl jų žliumb
tų? Tik pamišėliai. ..

J. GEDVILĄ
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Mokslininko sukaktis
DR. ANTANAS RUKŠA — MOKSLO SKRUZDE 

JO GYVENIMAS IR DARBAI

Dr. A. Rukšai birželio 15 — 
gimtadienis. Šįmet jis septy
niasdešimtasis. Žurnalistas 
ar mokslo mylėtojas negali 
lengvai pro šią datą praeiti. 
Stabtelėkime ir pažvelkime į 
jubiliato gyvenimo kelią ir jo 
nuveiktus darbus.

Dr. A. Rukša gimė 1900 m. 
Žvigonių viensėdyje, Pabais
ko vals. Ukmergės apsk., 
ūkininkų šeimoje. Jų giminė
je buvo nemaža mokytų žmo
nių: vysk. A. Baranauskas, 
prel. A. Povilonis. Taigi tė
vai ir sūnų mielai leido į 
mokslą, tikėdamiesi jei ne 
kunigo, tai bent mokslo vy
ro. ..

ATSIKRATYTOJI 
PANABERIJA

Motina nuvežė Antanuką į 
Anykščius pas savo tetą Ane- 
liją Povilonytę ir atidavė pri
vačiai mokytojai Zaikauskai
tei, kuri buvo senų, bajoriš
kų, lenkiškų pažiūrų. Ji mul
kino jaunuolį, kad Lietuva 
neturinti istorijos ir įbruko 
jam į rankas Lenkijos istori
ją "Dzieje Polski". Bet vėliau 
šios lenkiškos "panaberijos" 
Antanukas atsikratė, kai 1911 
m. įstojo į Ukmergės gimna- 
ją ir, gyvendamas pas vargo
nininką Stasį Puodžiūną, su
sipažino su Lietuvos istorija. 
Tada Antanuko "lenkiškumas" 
ištirpo kaip sniegas.

1915 m. vasarą, artėjant 
vokiečių frontui, prel. A. Po
vilonis išsiuntė Antaną į Rže- 
vą pas atsargos pulk. A. No
vickį ir davė jam mokslapini- 
gių. Antanas mokėsi labai ge

rai. Baigęs 6 klases, 1918 m. 
vasarą jis grįžo į Lietuvą ir 
keletą mėnesių mokytojavo 
Pabaisko pradžios mokykloje. 
1919 m. jis įstojo savanoriu į 
Kėdainių J. Šarausko vado
vaujamą • komendantūrą. 
Gruodžio mėn. baigė karo 
mokyklą. 1920 m. ties Drus
kininkais buvo patekęs į lenkų 
nelaisvę, bet laimingu būdu 
su kitais 4 draugais pabėgo.

1932 m. A. Rukša Panevė
žio gimnazijoje gavo brandos 
atestatą. Tada jis ėmė studi
juoti Kauno universitete lite
ratūrą, vėliau ekonomika ir 
galop, prof. J. Balčikonio 
paskatintas, klasikinę filolo
giją. Dirbdamas gimnazijos 
mokytojo darbą Panevėžyje, 
aktyviai dalyvaudamas visuo
meninėje veikloje, 1933 m. 
jis baigė Vytauto Didžiojo 
universitetą. Klasikines stu
dijas gilino Vienoje pas prof.
K. Mrasą — lotynistą ir prof.
L. Raderma oherį — graikistą. 
Šias studijas apvainikavo fi
losofijos daktaro laipsniu.

KLASIKINES GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS

1936 m. dr. A. Rukša buvo 
paskirtas Kauno III valstybi
nės gimnazijos direktoriumi. 
Jo dėka ši gimnazija buvo pa
versta vienintele klasikine 
gimnazija Lietuvoje.

1939 m. jubiliatas buvo uni
versitete paskirtas lotynų 
kalbos ir literatūros lekto
riumi. 1940 m. bolševikų bu
vo atleistas iš gimnazijos di
rektoriaus pareigų, bet pa
liktas universitete, kur buvo 
humanitarinių mokslų tarybos

nostrifikuotas jo daktaro 
laipsnis, ir pakeltas į docen
tus. 1941-42 m. be universi
tetinio darbo dr. A. Rukša 
buvo paskirtas Švietimo va
dybos generalinio tarėjo pa
vaduotoju. 1944 m. jis su 
žmona pasitraukė į Vokietiją 
ir nuo 1945 m. gyvena Augs
burge. 1946-49 m. jis buvo 
Pabaltijo universiteto Ham
burge ir Pinneberge klasiki
nės katedros vedėju ir eks
traordinariniu profesoriumi. 
Vėliau jam teko dirbti IRO. 
BALFo organizacijose, Vasa
rio 16 gimnazijoje mokytoju 
bei direktoriumi Ir galop vo
kiečių gimnazijose. Dabar jis 
gyvena kaip pensininkas ir 
dirba mokslinį darbą.

Pirmasis mokslinis dr. A. 
Rukšos rašinys buvo paskelb
tas "JaunojojeLietuvoje" 1929 
m. — "Klasicizmo reikšmė 
mūsų kultūrai". Pirmasis jo 
publicistinis straipsnis taip 
pat buvo išspausdintas tame 
pačiame žurnale. Bedirbda
mas mokslo darbą universi
tete, dr. A. Rukša su J. 
Dumčiumi buvo suplanavę pa
ruošti didžiulį mokslinį lietu
vių — graikų kalbos žodyną. 
Bet 1944 m. bolševikinė oku

pacija šiuos planus sužlugdė. 
Lietuvoje gyvendamas, kartu 
su A . Venclova, išvertė So
foklio tragedijas ir parašė du 
mokslinius darbus: "De Catu- 
lli carmine" ir "Diarium So- 
cietatis lesu ir lietuvių"kalba 
Vilniuje 1710-1723". Šie dar
bai dėl nenormalių karo są
lygų Lietuvoje nebuvo iš
spausdinti. Pirmąjį darbą iš
leido Pabaltijo universitetas, 
o antrąjį išspausdino "Tautos 
praeitis” 1961 m.

LIETUVIŠKASIS
E N C I K L O P E D I ST A S

Didžiausią mokslinio darbo 
duoklę dr. A. Rukša atidavė 
"Lietuvių Enciklopedijai". Jis 
jai parašė išviso per 43.000 
eilučių, Tai sudarytų kelių 
tomų veikalą. Vis tai moks
liniai darbai iš graikų ir ro
mėnų istorijos, religijos, 
mitologijos, literatūros, kal
botyros etc. Jis tikrai nusi
pelnė lietuviškojo enciklope- 
disto vardą.

Ir dabar dr. A, Rukša rašo 
du didžiulius mokslo darbus: 
"Lietuvos universiteto istori
ja nuo jo įkūrimo iki antro
sios bolševikų okupacijos". 
Tai 420 mašinėle rašytų pus
lapių veikalas. Jį leidžia Lie
tuvių profesorių draugija 
Amerikoje. Vyr. redaktorius 
— istorikas ir enoiklopedistas 
dr. Pr. Čepėnas, Kitas dr. A. 
Rukšos mokslinis darbas

AUŠRA NEW YORKE
Dešimtoje tarptautinėje 

, dailės parodoje, kuri nuo 
£ birželio 18 iki 27 d, d. vyksta 

Galerie Internationale patal
pose New Yorke, Madison 
Avenue, dalyvauja ir lietuvė 
dailininkė Natalija Jasiuky- 
naitė su savo paveikslu "Auš
ra".

"Lietuvos švietimas ir moks
las 1920-40 m." bus iš
spausdintas dr. Pr. Čepėno 
redaguojamam kolektyviniam 
veikale "Lietuvos istorija, 
1900-1940". Veikalą leidžia 
dr. Kazio Griniaus fondas.

Jubiliatas ir skaitytojai 
man atleis, jei čia neišvar
dinsiu gausybės smulkių jubi
liato mokslo darbų. Tai bib
liografų uždavinys. Noriu tik 
tiek pabrėžti, kad dr. A. 
Rukša, kaip mokslininkas, 
pasižymi dideliu kruopštumu, 
moksliniu atsargumu, objek
tyvumu ir darbštumu. Jis, 
kaip ta darbščioji skruzdėly
tė, tempia mokslo skruzdė- 
lynan šapą po šapo, trūkšlį 
po trūkšlio...

ENEJIDĖS
VERTEJ AS

Dr. A. Rukša ne tik moks
lininkas, bet ir klasikinės li
teratūros vertėjas. Be Sofolio 
tragedijų, jis yra išvertęs į 
lietuvių kalbą Vergilijaus 
"Enėjidę", to paties romėnų 
poeto Bukolikas ir Georgikas, 
Horacijaus odžių knygą.

Nors kritikai įvairiai ver
tino dr. A. Rukšos "Enėji- 
dės" vertimą, tačiau ir šian
dien galiu pakartoti, ką prieš 
keletą metų esu rašęs: "Kai 
kas žavisi Enėjidės II, TV ir 
VI knyga, tačiau su didžiau
siu susižavėjimu perskaičiau 
dr. A. Rukšos visas 12 knygų, 
nes kiekvienoje knygoje, 
kiekvienoje hegzametro eilu
tėje jaučiau vis kitokį grožį. 
Lietuviškojo hegzametro 
skambumas daug kur pralen
kia vokiškojo J. Spitzenber- 
gerio vertimą".

Di'. A . Rukša tikrai apsigi
męs poetas, kuris meistriš
kai valdo stilių ir jaučia lie
tuviškojo žodžio kūrybinę ga
lią.

Vladas Šlaitas

' TEBŪNA ATLEISTAS MAN 
MANO NEVALYVUMAS

Esu patenkintas savo gyveni- 
/mu.

Esu patenkintas tuo, 
ką turiu, 
ir esu patenkintas tuo, 
ko neturiu, 
ir, 
tebūna atleistas man mano 

/nevalyvumas, 
esu patenkintas pa*:s savimi. 
O kai būsiu kitam pasauly, 
tada, 
tikriausiai, 
parašysiu jums šimtą kartų 

/gražesnį eilėraštį.

Jubiliatas yra nemaža dar
bų atlikęs ir visuomeninėje 
veikloje. Jis yra skaitęs daug 
paskaitų įvairiausiomis te
momis jaunimui ir suaugusių 
auditorijai. Jis yra tremtyje 
dalyvavęs Lietuvių demokra
tų partijos ir Lietuvos atgi
mimo sąjūdžio steigime ir 
centro vadovybėse, jis buvo 
vienas iš "Minties" laikraš
čio steigėjų ir bendradarbių. 
Jis buvo išrinktas Vokietijos 
liet, bendruomenės Krašto 
Valdybon ir vienerius metus 
ėjo sekretoriaus pareigas, 
kelias kadencijas buvo Gar
bės teismo narys, Krašto ta
rybos narys ir t. t.

Dr. A. Rukša išvarė platų 
barą pedagoginio, mčkslinio, 
literatūrinio ir visuomeninio 
-politinio darbo srityje. Savo 
pozityviais darbais jubiliatas 
yra didžiai nusipelnęs mūsų 
tautai. Baigdamas drįstu pa
linkėti jubiliatui ilgiausių, 
našiausių ir kūrybingiausių 
metų. Stepas Vykintas
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su
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SIBIRE
NEMALONI PAŽINTIS

Sibiro taigų degimuose auga labai daug aviečių ir 
laukinių raudonųjų serbentų. Vieną pietų pertrauką 
sugalvojau prie silpno maisto prisidurti aviečių uogų. 
Kol visi pailsės, manau, truputį pasiuogausiu. Kulis- 
tano pastatas taigos pakraštyje, toli eiti nereikės ir 
spėsiu nusiskinti kelias avietes. Nieko nesakiusi, iš
ėjau į taigą. Priėjau buranų išverstą milžinišką kedrą. 
Pasižiūrėjau — baisiai storas ir vargiai aš galėsiu per 
jį perlipti, nes mano jėgos silpnutės, kaip iš po sun
kios ligos atsikėlus. Apėjau aplink išvirtusį medį, nors 
labai nenorėjau to lanksto daryti.

Tuojau atradau ir didelį avietyną. Uogų daug, 
didelės ir gražiai prisirpusios. Skaniai valgau saldžias 
ir raudonas uogeles. Girdžiu, kad kažkas kitas dar 
tame pačiame avietyne uogauja. Galvoju, gerai, kad 
atėjo, nes dviems bus drąsiau ir ramiau. Dar vienam 
darbininkui parūpo uogos ir savo pietų poilsį sunaudos 
pasismaguriauti. Uogaujame ir pamažu artinamės vie
nas prie kito, nes mindomą šakelių traškėjimas vis 
aiškiau pradeda girdėtis. Pakeliu galvą — prieš mane 
ant paskutinių kojų stovi didžiausia meška. Ji nuste
busi žiūri j mane, o aš persigandusi spoksau į ją. Drebu 
ir nežinau, kas daryti. Atsikvošėjusi pasileidau bėgti, 
o meška stovi vietoje ir savo mažomis akutėmis seka 
mane. Pribėgau aną išvirtusį kedrą, pati nepajutau, 
kaip peršokau per jį, ir lėkte lėkdama atsidūriau prie 
kulistano.

Radau jau visus einančius į pievas. Klausia, kur 
aš buvau dingusi. Pasisakiau, kad buvau taigoje avie- 
čiauti ir susitikau mešką.

Dabar prasidėjo kalbos apie meškas. Toje apylin
kėje taigose gyveno daug meškų. Vasarą jos būna tai
kios ir žmonių nepuola, žiemą, jei kas jas pabudina ir 
išbaido iš guolių, jos būna labai pavojingos ir sutikto 

'žmogaus, jeigu jis tuščiomis rankomis ir neturi kuo 
gintis, nepaleidžia.

Meškos labai kerštingos. Kartą vienas mūsų kaimo

■■ v. ■

gyventojas pasigavo meškiuką ir suvalgė, nes meš- 
kieną čia visi valgo. Kartais net galima jos turguje 
nusipirkti. Mama užpyko ir pradėjo už vaiką keršyti. 
Visą vasarą slankiojo, sukinėjosi aplink kaimą ir ieš
kojo aukos, žmonės būtų ją nušovę, nes ji pasidarė 
labai drąsi ir akiplėšiška, bet niekas neturėjo šautuvo. 
Šautuvus turi tik medžiotojai, kurie priklauso medžiok
lės artelėms. Tik jiems galima šaudyti tuos taigų gy
ventojus.

Vieną naktį kolchozo naktigonis Jegorovičius ganė 
arklius. Naktis buvo šalta. Jis sėdėjo prie laužo ir ant 
pečių buvo užsimetęs sibiriškus kailinius. Tą naktį 
meška norėjo pasigauti kumeliuką, bet arkliai sustoję 
ratu kumeliukus laikė viduryje, spardėsi ir meškos 
neprisileido. Tada jį atbėgo prie laužo ir griebė arklia
ganį. Jegorovičius išsimovė iš kailinių ir greitai per
šoko kiton pusėn laužo. Meška per ugnį nešoko, bet iš 
pykčio į skutelius suplėšė kailinius ir niaurodama nu
ėjo j taigą.

Mūsų kaimo apylinkėje medžiojo du vyrai. Jie 
laiveliu atplaukė iš tolimesnės vietos. Ilgai klaidžiojo 
po taigą, bet nieko nenušovė. Susėdo laivelin ir ruo
šėsi plaukti atgal. Staiga išlindo iš girios tankumyno 
meška, šoko tiesiai į laivelį ir jį apvertė. Vieno me
džiotojo vatinį vanduo pradėjo nešti tolyn, o meška 
plaukdama pradėjo jį vytis. Medžiotojai tuo pasinau
dodami, įsikabinę į laivelį išsikepurniojo į krantą. Kiek 
palaukę, beginkliai nuplaukė namo, nes šautuvai ir šovi
niai nuskendo upėje. Meška pasigavusi vatinį sudraskė.

Meškos labai mėgsta medų. Jos dažnai sukasi ap’ 
pasiekas ir naktimis ateina bitelių plėšti ir medučio 
palaižyti. Budint prie pasiekos jos nesiartina, nes ge
rai užuodžia žmogų ir šautuvą. Bitininkams duoda lai
kyti medžioklinius šautuvus. Dažnai jie, gerai užsi
maskavę, avilių plėšikes nudeda. Už saldų medutį ne 
viena meška pasiekose padeda .savo galvą.

Sibire meškų kailius kloja ant grindų ir prie lovų, 
kilimų vietoje. Jų taukus naudoja džiovai gydyti. Tur
guose žmonės dažnai ieško pirkti meškos taukų, nes 
šiame krašte labai išplitusi džiova.

ŠIENAS KARVYTEI

Visi kolchozininkai laiko karves, o dažnas ir avį. 
Be gyvuliukų Sibiro kaimuose negalima gyventi, nes 
tik badausi ir mokesčių neišsimokėsi. Karvutės žmo
nėms padeda gyventi ir vargelį vargti. Tik visas rū
pestis, kaip ir iš kur joms gauti pašaro. Aplinkui tokia 
plati ir pašarais turtinga taiga, šienauk, kiek tik nori, 
nes didžiausi pievų plotai lieka nenušienauti. Ir keista. 
Laisvai šienauti žmonėms neleidžia. Visi kaimiečiai iš 
kolchozo gauna tik po gabaliuką pievos nusišienauti.

Nuplautą žolę stropiai išsidžiovina, susikrauna į 
mažas kupetaites ir stengiasi tuojau parsivežti namo, 
kad kas nors kitas nepavogtų.

Šienui parsivežti kolchozas arklio neduoda. Dabar
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jau žmonės prie tos tvarkos priprato ir niekas neprašo. 
Sibire man neteko girdėti, kad kada nors kaimietis 
gautų iš kolchozo arklį savo asmeniškiems reikalams. 
Lietuvos kolchozai dar duoda savo nariams pasinaudoti 
bendruomeniniais arkliais.

Sibire kaimietis p .skolina iš kolchozo vadovy
bės tik ratus, pasikinko savo maitintoją karvutę ir 
važiuoja šieno parsivežti. Prikrauna vežimuką šieno, 
ir karvutė iškišusi liežuvį tempia namo sau pašarėlį. 
Tokia jau bolševikų tvarka, jeigu jautis veža vežimą, 
tai ne ponia ir karvė, čia visi sulyginti, išauklėti, susi
pratę ir niekas nenori prasilenkti su ’’žmoniškiausios” 
sovietinės konstitucijos nuostatais, kuri visiems ga
rantuoja ’’laisvę, lygybę ir brolybę”. O, ką aš sakau! 
Čia tokia neribota laisvė, kad net sovietinės respubli
kos ’’laisvai” gali pasitraukti iš sovietinių tautų šei
mos. Tegu tik pamėgina ... tai ištiks Pavolgio vokiečių 
ir Krymo totorių likimas.

žiemą kolchozas duoda šiaudų ir pelų gyvuliams 
šerti.

Stebėjausi, kaip Sibire nesušąla naminiai gyvu
liai. žiemą čia baisiai šalta, o tvartelis lentinis. Visi 
šio krašto gyvuliai prisitaikę klimatinėms sąlygoms ir 
daug ištvermingesni, žiemą dažnai pamatai, kaip kar
vutės ant takelių rankioja šieno padraikas, nes jais 
buvo vežamas šienas ir pribarstyta nuobirų. Kai ma
žesnis šaltis ir dar plona sniego danga, tai karves iš
varo taigon pasiganyti. Ėdrinėja karvutės sausą ir iš
kasėjusią žolę ir niekam nesiskundžia. Sumaurosi smar
kiau ir jau gali apkaltinti...

Laisvėje ir pertekliuje gyvendami, žmonės yra 
nejautrūs, lengvai nusisuka nuo nuskriaustojo ašarų 
ir tampa net dideliais savanaudžiais. Tik sunkų vargą 
vargdamas ir tau užkrautą jungą traukdamas, išmoksti 
atjausti kitus, suprasti savo artimo skriaudą ir ašaras, 
gailėtis net ir mažiausio vabaliuko.

Tremtyje pastebėjau, kad karvės-labai jautrios ir 
moka tyliai kentėti. Jos net ir verkti moka. Atima ver
šelį — ir karvė verkia graudžiomis ašaromis. Jei karvę 
parduoda, tai ji labai nenoriai eina iš namų, tarytum, 
gailisi savo šeimininkės ir ilgai jos nepamiršta.

Sykį sutikau skerdyklon varomus jaučius. Varo
vai bandą sustabdė pasiganyti. Priėjus arčiau pama
čiau, kad jiems kaip pupos rieda ašaros. Paglosčiau 
vieną, paraminau, nušluosčiau ašaras, bet nežinau, ar 
jam palengvėjo. Liūdnai pasižiūrėjo į mane skarma
luotą ir tyliai sumykė ...

Mūsų kaime labai susižeidė karvė ir ją pribaigė. 
Pro tą vietą piemenys ginė karvių bandą. Karvės, 
užuodusios savo giminės kraują, sustojo ratu, uostė 
žemę, nirtulingai kasė ją kojomis ir visos klaikiai mau
rojo. Labai šiurpu klausytis tokios gyvulių raudos ...

JAVŲ RAVĖJIMAS

Brigadininkas, paskaitęs iš sveikatos punkto at-
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neštą pažymėjimą, simuliante manęs nepalaikė. Jis 
liepė mati tuojau surinkti visus kaimo vaikus ir su jais 
eiti į tolimąjį kulistaną piktžolių iš javų ravėti. Išrašė 
maisto: duonos, kruopų ir truputį mėsos. Įsakė pri
žiūrėti vaikus, išvirti jiems valgyti ir kartu su jais 
dirbti. Liepė negrįžti kaiman, kol nebaigsime darbo, 
nes vaikai, kai pareina namo, nė vienas nenori grįžti į 
laukus, T^vai nenoromis vaikus išleidžia dirbti. Leidžia 
daugiau iš baimės, nes to reikalauja kolchozo valdyba 
ir pirmininkas. Sovietinė konstitucija skelbia laimingą 
ir nerūpestingą vaikystę, bet ji tik popieriuje, čia vai
kai kenčia alkį, vargą, skurdą ir dar maži jau verčiami 
dirbti. Jie dabar kenčia už senelių nuodėmes, nes anie 
buvo buožės, pirkliai, namų savininkai ar caro režimo 
valdininkai, tik gink Dieve, ne vagys ir girtuokliai, ne 
tinginiai ir sukčiai. Paskutnieji dabar būtų ’’samyj 
lučyj narod” — patys gerieji žmonės.

Susirenka viso kaimo mokyklinio amžiaus vaikai 
prie raštinės. Atsirado keturiolika galvų. Visi dides
nieji vaikai dirba laukuose su suaugusiais darbininkais.

Sandėlyje gaunu išrašytus maisto produktus. Vis
ką sukrauname į kibirą, kuris mums pavaduos katilą 
ar puodą, kai ką sudedame į krepšelius ir pasileidžiame 
kulistanan, kuris net už penkiolikos kilometrų nuo 
kaimo. Kelią vaikai gerai žino, nes daug kartų yra 
ten buvę.

Einame, klampojame, nes kelias šlapias ir pur
vinas. šiose lygumose keliai ir vasarą nepradžiūsta. 
Visa Narymo sritis — viena bala. Mano mažieji drau
gai labai apdriskę, jų drabužėliai tik vieni lopai. Visi 
apsivilkę suaugusių vatiniais, kurie jau tiek suplyšę, 
kad nėra kaip ir lopyti. Tokius jau atiduoda vaikams. 
Rankoves prikerpa ir visas pritaikymas. Kitų ranko
vės nesutrumpintos, bet tik atraitytos. Toks apdaras 
padaro mažuosius tikrais klounėliais. Jų apavas irgi 
menkutis; vieni nešioja kaliošiukus, o kiti avi suau
gusių suplyšusiais batukais. Brendame visi per balas, 
o kelias tolimas ir biaurus. Vaikai greitai pavargsta, 
nes jie blogai maitinami, neišsivystę ir silpnučiai. Gaila 
man tų mažylių, nes tikrai ne už savas nuodėmes jie 
kenčia. Sustojame pailsėti ir truputį pasėdime. Norė
čiau jiems padėti, bet ir aš, kaip tas pasakos ’’laimin
gasis”, be marškinių.

žiūriu į vaikus ir galvoju apie savo Lietuvoje 
likusią dukrytę. Dabar labai skaudu būtų matyti ją 
pavargusią, alkaną ir brendančią per liulantį purvyną. 
Greičiausia dabar būtų likusi pas šeimininkę, lauke 
ar pašalyje. Gal jai geriau išeis, kaip čia vargstantiems 
mažiesiems tremtinukams. Raminu save, o nežinios ir 
abejonių kirminas vis giliau graužiasi mano krūtinėn. 
Kad žinočiau, jog išlikęs nesuimtas ir gyvas jos tėvas, 
būčiau visai rami. Bet L. Kumpiniauskas man sakė, 
kad matė jį uždarytą vagone su kitais mūsų pažįsta
mais. Geriau aš būčiau su juo nekalbėjusi. Kaip pra
skleisti tą nežinios uždangą? Reikia ieškoti vyro. Bet 
kur ir kaip?

Bus daugiau



STAMBAUS MOKSLININKO
NETEKUS

Tadas Ivanauskas

Prof. Tadas Ivanauskas, bir
želio 1 d. miręs Kaune, buvo 
viena pačiu stambiųjų asmeny
bių lietuvių mokslininkų tarpe . 
Gimęs 1882 m. Lydos apskr. , 
Ivanauskas gamtos studijoms 
atsidėjo dar gimnazijos suole 
būdamas. Aukštąjį mokslą bai
gė Sorbonoje.

Ivanauskas zoologijos kate
drai universitete vadovavo nuo 
pirmųjų aukštosios mokyklos 
dienų Kaune 1920 m. visą ne
priklausomybės tarpsnį ir nuo 
1940 m. — Vilniaus universite
te. Jis yra atstovavęs Lietuvą 
eilėje užsienio konferencijų , 
dalyvavęs ekspedicijose Brazi
lijoje, Murmansko, Norvegijos 
pakraščiuose ir "kt.

L. K. MOKSLO AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija rugsėjo 1-6 d. d. To
ronte šaukia savo aštuntąjį su
važiavimą. Įžanginę paskaitą 
"Tauta kaip žmogiškoji tikro
vė" skaitys Aidų redaktorius 
Juozas Girnius.

A. Klimo vadovaujamojoje 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcijoje pranešimus, be sek
cijos vadovo, darys B. Cipli- 
jauskaitė, A. Vaičiulaitis, R. 
P. Šilbajoris, A. Schamlstie- 
gas ir A. Sennas.

Istorijos sekcijai vadovaus 
J. Jakštas ir skaitys praneši
mą apie Aušros laikų istorio
grafiją. S. Yla kalbės apie sve
timybių antplūdį XVIII a. Lietu-

Velionies iniciatyva Lietuvoje 
buvo įvestas paukščių žiedavi- 
mas, be to, Ivanauskas 1929 m. 
pirmasis Lietuvoje suorgani
zavo kailinių žvėrelių augini
mą.

Velionis reiškėsi ir visuome
nės gyvenime. Nepr. Lietuvoje 
dirbo Šaulių sąjungoje, kaip 
šaulys -• savanoris kovojo dėl 
Lietuvos laisvės. Lietuvos pa
triotu buvo visą savo kūrybingą 
gyvenimą. Ne visiems žinomas 
faktas, kad prieš kelerius me
tus jis buvo nuvykęs į gimtąją 
Lydos apskritį ir reikalavęs ten 
steigti lietuviškas mokyklas , 
bet.. . komunistų pareigūnų bu
vo išprašytas.

Tadas Ivanauskas birželio 3 
d. palaidotas Tabariškėse , 
Garliavos vaisė. , kur jis gy
vendavo ir buvo įkūręs kailinių 
žvėrelių ūkį. E.

BURIASI
AUSRIECIAI

Šįmet jau sukanka 30 metų, 
kaip Kauno berniukų ir mer
gaičių Aušros gimnazijos už
baigė savo laisvą egzistenci
ją.

Pasaulyje yra daug išsi
barsčiusių aušriečių, jų tar
pe nemaža pasižymėjusių as
menybių — menininkų, profe
sionalų, visuomenininkų. 
Vien tiktai Toronte yra dau
giau kaip 70 įvairių laidų 
aušriečių. Toronte Mart. Yčo 
ir kitų iniciatyva kilo suma
nymas suorganizuoti buvusių
jų aušriečių suvažiavimą. Į 
suvažiavimą numanoma pak
viesti ir buvusius Aušros 
mokytojus, kurių gausus bū
rys yra Vakaruose, du iš jų 
— dail. A. Šepetys ir prof. 
A. Ramūnas - Paplauskas — 
Kanadoje.

Suvažiavimą ruošti sudary
tas IO aušriečių komitetas, 
kurio pirm, išrinktas inž. R, 
Rimas. Finansais rūpinasi A. 
Rūkas. Koncertinę suvažiavi
mo dalį organizuoja Imbra- 
zienė, kuri stengsis suburti 
buvusius aušriečius meninin
kus, pvz., pianistus Kupre-

voj, o R. J. Masiūno tema bus 
"Algirdo tikėjimas"

Sociologijos sekcijos vado
vas A. Musteikis kalbės apie 
akademinę ambasadorystę, R. 
Vaštokas nagrinės lietuviu cha
rakteristiką antropologiniu at
žvilgiu, o Irena Lukoševičienė 
pažvelgs į lietuvių jaunimo įsi
jungimą socialinėn veiklon.

"Mokytojas sovietinėj Lie
tuvoj" — bus G. Procutos pra
nešimo tema. J. Račkauskas 
kalbės apie lietuvių įnašą Eu
ropos pedagogikon, J. Gutaus
kas pristatys šeimos ir mokyk
los vaidmenį lietuvybės ugdy
me, o pedagogikos sekcijos va
dovas A. Ramūnas kalbės apie 
lietuvių pedagogiką kryžkelėse.

Pr. Gaidos vadovaujamoje 
teologijos sekcijoje praneši
mus taip pat skaitys A. Balti
nis ir F. Jucevičius. Filosofi
jos sekcijai vadovaus J. Navic
kas, dalyvaus — V. Mantautas , 
V. Vyčinas, K. Skrupskelis . 
Psichologijos sekcijoje prane
šimus skaitys A. Šidlauskaitė 
ir A. Paskųs. V. Vardžio va
dovaujamoje teisės, politikos 
ir ekonomikos sekcijoj skaitys 
V. Vardvs. D. Krivickas, J. 
Norkaitis, jun. ir St. Bačkis .

Gamtos-fizikos sekcijoj da
lyvaus Br. Povilaitis, V. Fid- 
leris, P. Kaladė ir A. Ketvir
tis. Medicinos sekcijoj — V. 
Pavilanis, Z. Danilevičius ir 
D. Jasaitis. Architektūros ir 
meno sekcijoje pranešimus 
skaitys A. Kulpa-Kulpavičius , 
A. Kerelis ir L. Urbonas.

Suvažiavimo rėmuose būsi
mam literatūros koncerte pro
gramą išpildys poetai J. Ais
tis, L. Andrlekus ir pianistas 
A. Kuprevičius. Suvažiavimo 
metu įvyks ir J. Tumo-Vaiž
ganto paminėjimas.

L en c i u g e I i s Los Angeles lietuviu jaunimo Šventėje

L. Kanto nuotrauka

kRe'vi 
VE/DRODž/AI

vičių ir Kepalaitę, aktorius 
Valiuką, Maurukienę-Kuber- 
tavičiūtę, D ik in iu s ir kt.

Suvažiavimui jau užsakytos 
Toronto Prisikėlimo parapi
jos ir kitos patalpos ateinan
čių metų gegužės 29-30 d., 
nes tomis dienomis bus ilgas 
savaitgalis JAV.

Suvažiavimo reikalais pra
šau kreiptis į komiteto sek
retorių A . Stanėną, 52 Apple 
Orchard Path, Thornhill, 
Ont.

-alpuk-

SUTIKIMAS

Birželio 13 d. NL spaudos 
b-vės pirm. L. Girinis-Nor- 
vaiša su žmona savo viloje 
suruošė sutikimą iš Europos 
atskridusiam aujajam NL 
vyr. redaktoriui R, E. Mazi
liauskui.

Sutikime su žmonomis da
lyvavo NL spaudos b-vės val
dybos nariai, laikraščio dar
buotojai ir artimieji bendra
darbiai sudr. H. Nagiu prie
šakyje, E. Kardeliene ir šei
mininkų artimensi bičiuliai. 
R E. Maziliauskas sutikiman 
atvyko tuoj po nusileidimu 
aerodrom-.. Platesnio masto 
atsisveikinimas su pareigas 
perduodančiu vyr. redakto
riumi dr. H. Nagiu ir susi
pažinimas su naujuoju redak
toriumi bus ruošiamas vėliau.

IŠREIKŠTA PADĖKA
NL spaudos bendrovės val

dyba savo birželio 26 d, po
sėdyje vienbalsiai nutarė iš
reikšti padėką pasitraukian
čiam NL vyr. redaktoriui dr. 
Henrikui Nagiui. Valdyba ne
abejoja, kad H. Nagys ir 
ateityje liks uoliu laikraščio 
talkininku ir bendradarbiu, 
juoba kad jis yra ir valdybos 
narys.

Valdyba vyr. redaktoriumi 
patvirtino R. E, Maziliauską,

Be einamųjų reikalų ir 
ateities planų, valdyba svars
tė galimybes patobulinti laik
raščio techniškąją pusę.

RUOŠIAMAS VEIKALAS
APIE TELŠIŲ VYSKUPĄ
Telšių vysk. V, Borisevi- 

čius buvo sovietinės valdžios 
suimtas ir nuteistas mirti už 
partizanų rėmimą. Nuos
prendis nebuvo įvykdytas, bet 
vyskupas buvo ištremtas, 
jam buvo draudžiama susira
šinėti, ir jis galop mirė.

Apie vysk. V. Borisevičių 
dabar svetur ruošiama bio
grafija, Mecenatas, leidėjas 
ir redaktorius veikalui jau 
surasti, tačiau trūksta žinių 
ir smulkesnių duomenų apie 
velionį. Tokių žinių apie vysk. 
V. Borisevičių turintieji pra
šomi susisiekti su A, Liutku
mi ir B. Žukausku, 6910 So. 
Fairfield Avenue, Chicago, 
Ill. 60629, USA,

KAS TEISYBĖ, TAI NE MELAS
Ti'iss bv visada ateina, tik jinai įprato vėluotis.

Mi lo kojos trumpos, bet jo i.(>s|s j|u<1.

(•Intuose ųlinsla liesa. Deja, m visada t>all t»linti uini’.il.

Laikas viską patikrina, bet jo ievizl|a neterminuota.

\ ntv !<■ j imas Kbandvta priemone, kai meluoti neojl*. o tiesos 
nenori pasuks Ii.

Jei nemokėtum meluoti, v isad.i sakvtmn k Išviję.
I. LAURINAVIČIUS

R. GRAŽYS

KELIAUNINKAI
Rieda Nulis nuo kalniuko. 
Net kelelis dulka. . .
Ir pamato, ir sutinka 
Nulių Visą pulką.

Kur keliaujat, mano broliai!
— Ieškom menko skaičiaus, — 
Prisijungsim — pagyvensim. 
Visi žmonės aikčios.
Burbulas baloj paioko:
— Aš taip pat ne mulkis!. . 
Rieda nuliai nuo kalniuko. 
Net kelelis dulka. ..

Virš atsargumo: valkstant po kambarj laikytis 
gatvės judėjimo taisyklių.

— O —
Tiek daug gėrė į kitų sveikatą, kad prarado 

savąją.
— O —

Jeigu šoferis tiki nemirtingumu, keleivio gy
vybė pavojuje.

— O —
Gyvenime dramos vyksta be repeticijų.

"rsiprasau uz pavėlavimą, oer 
mano žmona vis delsė, sakydama, 
kad neturi kuo apsirengti.

PRIEŠLAIKINIS DŽIAUGSMAS
Kartą pasaulio šachmatų 

čempionas Argentinoje žai
dė simultaną. Staiga vie
nas jo priešininkų garsiai 
džiūgaudamas pareiškė:

— Maestro, tuojau jūs 
gausite matą trimis ėji
mais.

Pasaulio čempionas šyp
telėjo:

— Gerai, gerai, sinjore, 
tik nesijaudinkite. Kol kas 
aš skelbiu Jums matą 
dviem ėjimais.

ATSIMINIMAI 
IR MINTYS

Selemos Grinių namai buvo visai katalikiški. Atsimenu tok: 
atsitikimą. Tėvai nakvodavo su kūdikiais seklyčioj, o paaugesni 
vaikai, taip pat samdiniai (mergina, bernas, piemenys) — kitame 
gale, stuboj. Mano vyresnioji sesuo Marė, turėdama jau kokią 10 
metų, kartą motinai pasakė, kad bernas nakčia buvo iš savo guo
lio nuėjęs pas gulėjusią kitame stubos suole samdinę merginą. 
Išėjo iš to naminė audra. Kad mūsų mama pradėjo tą mergina 
imti ir peikti: sakė, kad už tokią nuodėmę galįs perkūnas į na
mus trenkti; kad ji negalinti savo namuose tokios „griešnikės“ 
laikyti, kad ji tuojau artimiausią sekmadienį eitų pas kunigą iš
pažinties ir iš visos širdies gailėtųsi savo nedoro pasielgimo. Ber
no, kuris buvo tėvo brolis Silvestras, mano mama nedrįso taip 
smarkiai pulti, bet ir jam „ant keturių akių“ pasakė, kad elgtųsi 
padoriai ir nepiktintų vaikų, be to, privertė ir jį išpažinties prieti.

Tokiai griežtais būdais ir tikybinėmis praktikomis būdavo pa
laikoma mūsų šeimoj dorovė.

Bet anuo metu, apie 1870—1880 m., „bedievybė“ kaimuose jau 
reikšdavosi, ir jos priežastys ne taip lengva išaiškinti. Kaikurie 
kunigai, kaip vysk. Justinas Staugaitis, kun. prof. Dr. Jonas To
toraitis, dėl praplitusios lietuvių tarpe „bedievybės“ buvo išsi
tarę, jog čia esą kalti rusų nihilistų ir anarchistų raugo prisi
gėrę Maskvos mokslus ėję lietuviai studentai. Manau, kad tie 
mūsų kunigai klysta. Kun. prof. Dr. J. Totoraitis tiems maskvie
čiams studentams „bedieviams“ suverčia dar vieną lietuvių pra
laimėjimą. Esą, eidami Maskvoj aukštuosius mokslus, lietuviai 
studentai buvo atkalbėję nevienų Marijampolės gimnazijos mo
kinį, kad neitų į kunigus. O iš to išėjo tai, jog Seinų klierikų se
minarijoj lietuvių skaičius sumažėjo, ir mozūrų klierikai tada 
bene perviršijo lietuvius. Tai esąs „bedievių“ pakenkimas lietuvių 
tautos reikalams, nes toj seminarijoj nuo seniai vyraudavo lie
tuviai.

Man rodosi, kad čia lietuvių bedievėjimo eigoj yra labiausiai 
kalti patys katalikai kunigai, ypač lenkininkai, kurie pasivėlavo 
įsijungti į tautinę lietuvių kovą ir tuo atstūmė nuo savęs ir nuo 
katalikų bažnyčios lietuvius patriotus moksleivius.

Senoji mūsų kunigija, kaip ir sulenkėjusi dvarininkija, savo 
laiku nepastebėjo lietuvių tautinio judėjimo rimtumo. Tos dvi gy
ventojų inteligentijos dalys po senovei tebeėjo senais pramintais 
takais, manydamos ir toliau vyrauti ir vadovauti šalies gyvenime, 
nors 1863 m. sukilimu tos visuomenės srovės buvo jau pasira
šiusios mirties sprendimą, pralaimėjusios ir karą, ir tradicijas, ir 
savo žemių dalį, kartu nustojusios gyventojuose vadovaujamos 
rolės ir pasitikėjimo. Kunigijos lenkiškume ir tradiciniame ben
dravime su lenkiška dvarininkija ir glūdi svarbi lietuvių mok
sleivių subedievėjimo priežastis.

Tiesa, išsilaisvinimas iš kunigų, kaip ir iš kitų tradicinių 
autoritetų, tebeėjo ne vien Lietuvoj, bet visame pasaulyje. To 
svarbiausia priežastis buvo greita mokslų, pramonės, technikos 
ir demokratijos pažanga, pozityvizmas, nusivylimas senaisiais die
vaičiais. Tikybos nesugebėjo prie tokios pažangos prisitaikyti ir 
suprasti naujųjų mokslo išradimų (pvz., darvinizmo). Katalikų 
bažnyčia, bekovodama prieš K. Darvino evoliucijos teoriją, mok
sleivijos akyse pralaimėjo, tiesiog buvo diskredituota. Tiesa, kaip 
rašo istorikas (Daukanto laikais) Jaroševičius, katalikų kunigų 
autoritetas ir seniau Lietuvoj, bent bajorų tarpe, nebuvo labai di
delis. Anot Jaroševičiaus, iš kunigų juokdavosi. Ir man beaugant, 
prieš 75 metus, atsirasdavo „bedievių“ valstiečių be kokios mok
sleivių propagandos.

Nereikia užmiršti beaugančio nuo XIX amžiaus „bedieviško“ 
socializmo mosklo, kuris rado pritarimo ir Lietuvos moksleivijoj,

ne tik Maskvoj, bet ir katalikiškoj Varšuvoj, kur buvo kaltinami 
dėl priklausymo socialistinei lenki; „Proletariato“ partijai lietu
viai — Oleškevičius. Julius Aleksa, V. Kudirka.

Mano tėvas ir mama, nors buvo gilūs katalikai, glaudžiai nuo 
pratėvių susigyvenę su katalikų bažnyčia žmonės, laikydavosi iš 
tolo nuo kunigų ir patarimų pas juos, kaip daugelis kitų, gaspa- 
dorių darydavo, nebėgiodavo. Tėvas sakydavo, kad ne tiek daug 
yra gerų kunigų. Apie Pilviškių kleboną M. Oleką Vincas Gri
nius išsitardavo, kad jam labiausiai tiktų ne kunigauti, bet ko
kiame dvare ekonomauti, „žoneauti“ arba vyresniojo policininko 
pareigas eiti. Atlaidai, anot mano tėvo, yra labiausiai reikalingi 
kunigams ir „ubagams“, gaspadoriams iš atlaidų tik nuostoliai, o 
šeimyna per atlaidus išmoksta dykinėt, dažnai prasimanytais „įža
dais“ apgaulingai po atlaidus begaišdama. Kur kunigai baliavo- 
ja, iš tų namų gaspadoriai dažnai ubagais išeina, — sakydavo 
mano tėvelis. Mano mama drausdavo tėvą nuo tokių kalbų, kad 
nepiktintų šeimynos ir vaikų, bet pati taip pat su kunigais nesi- 
bičiuliaudavo. Mamos pusbrolis, batsiuvys Šleinių Matjošius, dar 
man mažam besant, nustojo vaikščiojęs į bažnyčią ir liovėsi ėjęs 
išpažinties. Jisai buvo pakliuvęs į kalėjimą už tai, kad girtas, 
nusipirkęs silkę, beeidamas triukšmavo Marijampolės gatvėj. 
Suimtas ir atvestas į „policiją“, jisai, kviečiamas raštininko, ne
nusiėmė kepurės prieš caro sienoj kabantį portretą. Maža to, 
jisai silkę tėškė į caro portretą, taręs: „Ar aš prieš šitą brudą 
turiu be kepurės stovėti?“ Žinoma, išėjo politinė caro didybės 
užgavimo byla. Atsėdėjęs 10 savaičių kalėjime, buvo teisiamas ir, 
kaipo buvęs girtas, nepilnaprotis, žmogus pasiliko nenubaustas. 
Kalėjime jisai pramoko „bedievybės“. Kitas kaimynas, siuvėjas 
Izidorius Kulboką, jau kiek paskiau, užpultas Sasnavos kunigo, 
kodėl neinąs į bažnyčią, atsakė, kad jam bažnyčios nereikią, ji 
daug labiau esanti reikalinga kunigams. Taigi, dar Maskvos stu
dentai nebuvo pradėję savo „bedievybės“ platinti, o žmonių tarpe 
jau atsirasdavo „bedievių“, kūne jei ne savo, tai ir ne anų stu
dentų protu subedievėjo. Nemaža „bedievybę“ platino ir išvilk- 
dinti ar patys išsivilkę katalikų klierikai, kaip V. Kudirka, Jz. 
Kačergius, V. Mickevičius-Kapsukas ir kt. Net patsai lietuviu 
prisikėlimo apaštalas, teologijos kandidatas, gimnazijos senovės 
kalbų mokytojas, žymus lituanistas Petras Kriaučiūnas kataliky
bės ir kunigų negindavo, o kunigus lenkintojus tiesiog smerkdavo. 
Surambėjusius senus klebonus P. Kriaučiūnas su panieka „paro- 
chais“ vadindavo. Tad ne tik Maskvos universitetas, bet ir kuni
gų seminarijos, ir net katalikų akademija padėdavo „bedievybei“ 
plisti.

1945 ir 1946 m. parlamentų rinkimai (Prancūzijoj, Austrijoj 
Belgijoj) parodė, lyg katalikybė Europoje atgytų. Bet tai galima 
ir kitaip aiškinti. Prancūzijoj pifmą kartą rinkimuose ėmė daly
vauti moterys, kurios, kaip visur yra žinoma, visados esti labiau

Lietuvos antrojo s e imo v a I s tie C iy-l iaudininkų 
frakcija. Dr. K. Grinius sėdi antras iš d.

Paminklas dr. K. Griniui Lietuvių tautinėse kapinėse.^

už, vyrus pasiduodančios misticizmui. Ir Lietuvos nepriklausomoj 
Respublikoj 1920—1926 m. demokratiniuose rinkimuose krikščio
nišką seimų bloką buvo išvežę į pirmąją vietą ne kas kitas, kaip 
moterys. Taip daugelis manė. Belgijos ir Austrijos rinkimai ėjo 
prieškariniais keliais, ir naujo katalikų kilimo nerodo. Žinoma, 
bolševikų veržimasis į vakarus' turėjo veikti ypač katalikus, nes 
naujoji komunizmo sistema nepakęstų katalikybės, ir dėl to ka
talikai buvo priversti labiau sukrusti ir labiau dalyvauti rinki
muose.

Grįždamas prie lietuvių katalikų sąjūdžio, noriu dar pasakyti, 
kad naujoj nepriklausomoj Lietuvoj katalikai gali dar laimėti ir 
ateities valdžiose dalyvauti, nes dar yra stiprios senosios tradici
jos ir moterys bus rinkikės. Apsisaugoti nuo tolesnio smuki
mo jie gal ir gali, bet turėtų glaudžiau susijungti su tautos rei
kalais, kad katalikų bažnyčia išeitų daugiau lietuviška, negu 
rymiška, kad k. bažnyčia nesidarytų pašinu lietuvių tautos kūne, 
kuriuo ji buvo per kelius šimtus metų.

Lietuvių tauta gali dabar iš katalikų bažnyčios reikalauti, kad 
ji stengtųsi išlyginti istorines tautai padarytas skriaudas:

1) kad padėtų lietuviams, nors ir prieš kitų tautų katalikus, 
išlaikyti lietuvių kalbą, teritoriją ir politinę nepriklausomybę;

2) kad išsižadėtų tradicija virtusio veidmainiavimo — žodžiais 
taip, darbais kitaip — ir savo elgesiu neiškryptų iš dekalogo;

3) kad iš tikrųjų, kaip bažnyčia liepia, kovotų su pfiešgamtiniu 
apsisaugojimu nuo apsivaisinimo ir tuo sulaikytų gyventojų prie
auglio mažėjimą;

4) kad kraujami bažnyčios atliekami turtai būtų naudojami 
lietuvių reikalams, sakysim, socialiniams trūkumams lyginti;

5) kad stiprintų ganytojavimą ir keltų tautos dorovę ne vie
nais žodžiais, bet ir darbais;

6) kad neužmirštų, jog susipratusi tauta palaiko tai, kas jai 
naudinga, ir vengia to, kas jai kenkia ir

7) kad lietuvių tauta yra jau pusėtinai susiorganizavusi: tai 
rodo nors ir tas faktas, jog sunkiausiomis sąlygomis ji pajėgė 
sukurti savo vadovybę ir išlaikyti tautinę vienybę.

Bus daugiau
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Pasaulis aplink mus
ŠVARI ŠVEICARIJA

Britanija turi toki parla
mento narį konservatorių 
Enochą Powelli, kuris jau 
kelinti metai savo kalbose 
gąsdina visuomenę juodai
siais imigrantais. Po karo to
kių imigrantų Britanija pri
sileido nemaža, ir, deja, 
daugiausia kaip ti'k konser
vatorių laikais. Darbiečiai 
priėmė Įstatymą, kuris ap- 
varžė jų įvažiavimą. Bet Po
wellis vistiek suranda argu
mentų gąsdinti. Jeigu jis tik
rų argumentų neturi, tai 
naudoja netikrus, iš piršto 
išlaužtus ar pakištus jam ša
lininkų, kurie dar labiau už 
jį trokšta baltos Britanijos 
ir dėl to stengiasi padėti to
kią politiką peršančiam sa
vo apaštalui. Kartą net ke
lių laikraščių bendradarbiai 
ryžosi patikrinti, kur gyve
na tie juodųjų skriaudžiami 
baltieji, anie kuriuos kalbė
jo Powellis, bet nesurado.

Powellis kalba visada ne 
kaip koks hors demagogas 
— jo balsas niekada neiš
duoda jokios isterijos. Jis 
kalba ramiu balsu, kaip 
koks mokytojas, kuris sten
giasi vaikučius įtikinti, net 
ir savo kūno judesiais toki 
tėvišką mokytoja vaizduo
damas. Tai jeigu iis yra de
magogas, tai tokiu tėvišku 
įtikirieiimu ir reiškiasi jo de
magogija. O gal io laikvse- 
na išsiliko iš tu laiku, kai jis 
buvo universiteto dėstytojas, 
klasikiniij kalbi] specialis
tas?

Bet Powellis ne vienas ir 
už Britanijos sienų. Ana, 
Šveicarijos parlamento na
rys dr. James Schwarzenba
chas tvirtina, kad jeigu jis 
būtų britas, tai būtų vienas 
Enocho Powellio rėmėjų. 
Taip, tasai Schwarzenba
chas savo krašte yra tikras 
Powellis, kuris šiuo metu 
ten daugiau triukšmo yra 
pridaręs, negu jo gerbiamas 
britas savo baltojoje Brita
nijoje. Jis nori, kad iš Švei
carijos būtu išgyvendinta 
bent 300,000 svetimšalių, 
kuriu ten yra arti miliono. 
Kai Šveicarija teturi tik tru
puti daugiau kaip 6 mil. gy
ventojų. tai toksai svetim
šaliu skaičius, žinoma, yra 
didelis. Sakoma, kad tokio 
svetimšalių procento neturi 
joks kitas Europos 'kraštas, 
ir Powellio gąsdinamosios 
kalbos, kad juodukai greit 
valdys Britaniją, palyginti, 
tėra fantazijos. Tačiau, įei
nu Šveicarija išvarytu sve
timšalius. tai jos ūkis su
smuktu iš karto (tas pats 

galioja ir Britanijai, kur au
tobusus vairuoja, žmones li
goninėse gydo ir slaugo ir 
fabrikuose sunkiausius dar
bus atlieka daugiausia spal
votieji).

Po karo Šveicarijos ūkis 
atkuto, bet tik svetimšalių 
darbininkų pastangomis. 
Daugelyje imoniu yra tokių 
darbu, 'kuriu šveicaras neno
ri dirbti. Dėl to imonėse dir
ba anie trečdalis svetimša
lių. Statvbose ir drabužių 
pramonėje daugiau kaip pu
sė darbininkų yra svetimša
liai. Bent pusė jų dirba teks
tilėje. šiek tiek mažiau kaip 
pusė metalo pramonėje. Vi
siškai suprantama, kad di
džiausius svetimšalių pro
senius laiko priglaudusios 
tos pramonės šakos, kuriose 
mokami mažiausi atlygini
mai ar darbas yra pavojin
gas ar nešvarus.

Dr. Schwarzenbachas ma
ses rėmėju turi kaip tik dar
bininkų sluoksniuose ir se
nime. Darbininkai dažnai 
kur svvruoja, kai tenka pa
sirinkti tarp pavydo ir žmo
niško savo klasės solidaru
mo. O senukai nori patriar
chališkos Šveicarijos, kad 
jiems gatvėje negadintų au
sti tarškia savo šneka būrys 
italų. Tai šitas švarios Švei
carijos apaštalas ir mušo 
daugiausia į tą patriarchališ
kumą.

Schwarzenbacho idėjoms 
priešinasi ne vienas organi
zuotas vienetas. Jo idėjoms 
išvaryti bent trečdalį svetim
šaliu priešinasi partijos, 
profesinės sąjungos, spauda, 
bažnyčios, bankai ir pramo
nininkai, vieni iš įsitikinimo, 
kiti suprasdami, ką reiškia 
netekti darbininkų. Vyriau
sybė pati pasirūpino kovo 
mėn. pravesti įstatymą, pa
gal kuri kasmet bus įleidžia
ma ne daugiau kaip 40,000 
svetimšaliu. Kadangi nema
ža tu svetimšaliu atvažiuoja 
ne įsikurti, bet užsidirbti pi
nigų, o su pinigais jie grižta 
namo, tai vyriausybė tikisi 
nėr ketvertą metų pagal tą 
įstatymą sumažinti jų skai
čių bent 160,000. Deja, 
Schwarzenbachas ir schwar- 
zenbachininkai nori, kad vi
suose kantonuose svetimša
liu procentas sudarytu ne 
daugiau kaip 10 procentų vi
su gyventoju. Išimti jie su
tinka daryti Ženevai, kur y- 
ra tarptautiniu orffanizaci- 
iu centrai ir reikalingas vi
soks tarptautinis personalas. 
Ten galėtu būti iki 25 pro
centu svetimšaliu.

Pagal juos, pastoviau įsi
kūrusiu ar ilgesniam laikui 
atvažiavusiu svetimšaliu vie
ta galėtu užimti sezoniniai 
darbininkai, kurie būtu įsi
leidžiami ne ilgiau, kaip de- 
wniems mėnesiams. Kad to
kie darbininkai nuolat nesi- 
maišvtu po kojų švariems ir 
patriarchališkiems šveica
rams, jie turėtu būti laikomi 
barakuose. Apie puse visu 
svetimšaliu ir iki šiol suda
ro italai, tai viską žinąs tė
vukas Schwarzenbachas ir 
barakų steigimą gražiai pa
teisina tuo, kad.italai, girdi, 
juk nemėgsta turėti sau at
skirą kambarį.

Šveicarijos demokratinė 
santvarka leido Schwarzen- 
bachui jau nemaža pasiekti. 
Įstatymas leidžia skelbti re
ferendumą — atsiklausti gy
ventojus, jei kuriuo nors ke
liamuoju klausimu surenka
ma bent 50,000 parašų. 
Schwarzenbacho vadovau
jamasis sąjūdis surinko net 
70,000 ' parašų. Dėl to pa
skelbtas referendumas. Jo 
rezultatai tokie: už 557,714. 
prieš 654.588. Vadinasi, kol 
kas svetimšalių skaičius ne
mažinamas, bet balsavimas 
rodo, kad Schwarzenbachas 
turi daug pasekėjų.

Nėra jokios abejonės, kad 
Schwarzenbacho laimėjimas 
būtų iškėlęs nemaža naujų 
klausimu. Kur dirba daug 
svetimšalių, tai, juos pašali
nus, teks uždaryti įmones, 
nukentės ir šveicarai darbi
ninkai. Bet švarios Šveicari
jos trokštantieji šitokių 
klausimu nevirškina. Jiems 
pirmiausia rūpi savo krašto 
švarumas, kad nebūtų itališ
ko česnako kvapo.

S. Baltaragis
(Keleivis)

ĮVAIRENYBĖS

Yra baltų varnų, baltų 
žvirblių, net baltų vilkų, bet 
ypatinga retenybė yra baltas 
krokodilas. Toks yra Stutt- 
garto (Vokietijoje) zoologi
jos sode.

* * *
Vokietijoje Sonnenbergo 

žaislų muziejuje yra auksi
nė lėlė, vienintelė tokia pa
saulyje. Kilimo ji iš senovės 
Egipto, ir jai jau daugiau 
kaip 4,000 metų amžiaus. 
Tame muziejuje yra apie 
700,000 įvairių laikotarpių 
žaislų iš viso pasaulio.

* * *
Londone buvo surengtos 

gedulingos pamaldos pirma
jai automobilio aukai. Tai 
buvo moteris, kurią 1896 m. 
pervažiavo automobilis, rie
ti ėjęs 6 kilometrų greičiu per 
valandą.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- pADAAAA 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ f Atf\AA/rIA4 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5’/2% už depositus
6% už serus (numatoma) 
7/o už 1 m. term. den.
73/t% uz 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

KANDIDATUOJA
Į ATEITININKŲ VALDYBĄ
Nauja Moksleivių Ateitinin

kų Sąjungos centro valdyba 
bus renkama Dainavoje liepos 
4-5 dienomis, Kartu bus 
svarstomi sąjungai aktualūs 
klausimai.

Senosios centro valdybos 
kadencijai pasibaigus, jos 
vietą žada perimi i torontiš
kiai: Eugenijus Girdauskas, 
Almis Kuolas, Vaida Kupre- 
vičiūtė, Romas Puteris ir 
Algis Čepas, Visi kandidatai 
užsidegę dirbti ir aukotis 
a te itin ink i jos labui, žinoda
mi, kad Torontas stovi užnu
gary, visuomet pasiruošęs 
jiems padėti, FAVRA

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
:|j ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIUS 
ph panai valdžios nustatyta normą -- 66% Įkainuoto turto. 

I' : VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
: draustos iki $5.000.
• KASOS V AI.ANUOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
t sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
t iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

: BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

VASAROS STOVYKLA

Toronto Prisikėlimo para
pijos vaikų vasaros stovykla 
Aušra prasidės liepos 11 ir 
baigsis liepos 25 d. Parapijos 
ir kitų vietovių jaunimas pri
imamas nuo septynių metų 
amžiaus, Mokestis vienam 
stovyklautojui už dvi savaites 
40 dol., už vieną 23 dol, 
dviem stovyklautojam už 2 
savaites 70 dol., už vieną 40 
dol.; trim stovyklautojam ir 
daugiau už dvi savaites 90 
dol,, už vieną 50 dol.

Stovyklos metu bus specia
lūs krepšinio kursai. Bus 
taipgi visa eilė ir kitų sporto 

šakų, kaip stalo tenisas, 
lengvoji atletika, plaukimas, ‘ 
lauko tenisas, tinklinis ir t, 
t, Vadovaus prityrę sporti
ninkai. Registracija jau pra
dėta,

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

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

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto. Ont. LE3-8008.

•ST. CATHARINES

PIKETAI PRIEŠ LENINĄ

Estai, latviai, lietuviai, len
kai, ukrainiečiai, čekai, slo
vakai ir vengrai gegužės 30 d. 
St. Catherines mieste piketavo 
Lenino jubiliejinį minėjimą. 
Demonstrantai su plakatais , 
šūkiais ir transparentais minė
jimo pasisekimą regimai su
trikdė. Minėjimo pradžioje sa
lėje tebuvo 4 asmenys, po pus
valandžio tik 16.

Demonstracijos, piketai ir 
viešos kalbos sutraukė nemažą 
žiūrovų minią, o The St. Ca
tharines Standart kitą dieną 
įvykius aprašė ir išspausdino 
nuotraukas. Miesto policijos 
viršininkas išreiškė pasitenki
nimą, kad demonstracijos bu
vusios tvarkingos.

Be KLB St. Catharines apy
linkės valdybos, prie piketų 
ruošos ir eigos ypač daug pasi- 
darbavoA. Zubrickas ir A. O. 
Šulei ai.

Birželio 4 d. The St. Catha
rines Standart išspausdino KLB 
apyl. valdybos pirm. J. Šarap- 
nicko laišką, kuriame buvo nu
rodytos tos skriaudos, kurias 
Lenino idėjų pasekėjai padarė 
Lietuvai. Dalyvis

LAIŠKAS IŠ
Tegu ir gražiausia gėlė, kuri diena iš die

nos žydėtu tuo pačiu žiedu ir diena iš die
nos puoštųsi tais pačiais lapais iš šimtme
čio j šimtmetj. būtų jau mirusi tik baigusi 
sukrauti tą savo puiki) amžini) žiedą. Su
stingimas yra dėsnis ne tik priešingas gy
vajai gamtai, bet ir iš viso neįmanomas 
viskam, kas supa mus šioje žemėje.

Žmogus, sumaniausias ir veikliausias vi
sų gyvių tarpe, gimsta su instinktu siekti 
tikslų ir jiems veikti. Tie tikslai yra dik
tuojami tai jo asmeniškų reikalavimų. lai 
dvasinės bei medžiaginės aplinkos sukur
tos žmonių generacijų prieš jį. Žmogaus 
sėkmė jo gyvenime ir priklauso nuo jo su
gebėjimo ne tik įsisąmoninti bei suprasti 
tų paveldėtų dvasinių bei medžiaginių tur
tų vertingumą, bet ir perduoti juos gyvus 
ir dar daugiau vertingus sekančiai genera
cijai. O tai vėl reiškia, kad šis turtų pavel
dėjimas uždeda žmogui naujas pareigas, 
nuolatos kelia naujas problemas, kurias 
jis. kad nesustingtų, bet gyventų, privalo 
spręsti ir jų sprendimui veikti.

Pasididžiuotini ir gražūs buvo Aušros 
laikai Lietuvoje! Bet kas iš ių būtu likę, 
jeigu sekanti generacija būtų jais tik gro- 
žėjusis ir nebūtų vykdžiusi to Aušros lai
kų paveldėjimo uždėtųjų pareigų? Aušros 
laikai būtų mirę. Nepriklausomos Lietuvos 
niekuomet nebūtų buvę. Dvasiškai lietuvis 
būtų gal nustojęs alsavęs.

Ir štai šios pabiros mintys kažkaip ri
kiuojasi ir glaudžiasi į vieną sakinį — žmo
gus vien savo prigimtimi yra skirtas siekti 
ko nors naujo ir savo siekimams veikti net

NOTTING HAMO
irgi tokiais atvejais, kada jo siekimai ir jo 
veikimas vestų jį į .jo paties sunaikinimą. 
• lis negali merdėti, jis negali ir atgal eiti.

Sutinku, kad šis sakinys praskleidžia už
dangą paskutiniųjų žmogaus siekimų tra
gedijai. Deja, žmogus neturi kitokio pasi
rinkimo jis privalo siekti, jis privalo 
veikti. Ar žmogus veikia savęs sunaikini
mo ar savęs patobulinimo linkui, priklauso 
nuo to. kiek ir kaip jis įsisąmonina iš anks- 
įybesnių generacijų paveldėtuosius dvasi
nius ir medžiaginius turtus, kiek ir kaip 
jis supranta gyvenamojo laiko uždavinius 
ir kiek tinkamai pasirenka priemones 
tiems uždaviniams spręsti.

Kodėl jaunimas vaikšto ilgaplaukis, abe
jingas. nusivylęs? Kodėl jis maištauja, ke
lia riaušes, laužo ir degina? Kodėl tokių 
senų žmogaus sukurtų institucijų pagrin
dai. kaip. pvz... bažnyčios, atrodo, braška, 
norėti) skilti ir subyrėti? (o kokio naujo 
pastato ji norėti), tai bažnyčia pati dar ne
žino). Kodėl žmogus ir jo visa bendruome
ninė sandara, atrodo, yra atsidūrusi neži
nioj ir žemės kamuolys, ant kurio jis gyve
na. atrodo, štai gal šiandien, o gal rytoj, 
kaip pritvinkusi pūslė, paims ir sprogs be 
plano?

Mokslininkai, dvasiškiai. menininkai. 
x kariai ir politikai, kudloti ir nuplikę, apsi

rengę ir nuogi — visi šiandien svarsto tą 
patį klausimą: kaip ilgai dar?..

Tai ne pirmas atsilikimas Europos isto
rijoj. kad žmogus taip 'staiga pasikeistų, 
kaip jis tai padarė mūsų gyvenamajame 
šimtmetyje. Dvi siaubingos karo audros 
juk negalėjo praūžti, visai nepaliesdamos 
žmogaus. Visi) pirma žmogus tapo iki tam 
tikro laipsnio nuvertintas, o nusivertinęs 
jis pradėjo abejoti savim, visų savo kūri
nių vertingumu. įskaitant Dievą. Visu kuo 
abejodamas, jis pasijuto dvasiškai išsem
tas. tuščiaviduris Ir pasimetęs. O pasime
tęs jis arba visai nusivylė ir pasitraukė ra
miai sau gyventi, siekdamas tik viena 
galimai pagarbiau pragyventi iki galo (tai 
senoji generacija), arba protestui prieš se
nąją santvarką užsiaugino barzdas, nusi- 
nuogino ir išėjo j laukinį primityvi) gyve
nimą ieškoti naujų gyvenimo tikslų, naujos 
prasmės, naujų stabų (lai naujosios gene
racijos dalis).

Tačiau daugumai nė vienas tų dviejų ke
lių pasirodė nepriimtinas, šios daugumos 
žmogus, kad ir tiek pat nusivylęs, kad ir 
tiek pat nusivertinęs. kad ir tiek pat pasi
metęs. apsisprendė likti ten. kur jis yra. 
ieškoti naujų gyvenimo idealų ir tikslų, 
kurti naujas vertybes ir griauti senas.

Naujas vertybes kuriant, niekas tiek 
daug nepasitarnavo, kaip mokslas. įsidė
mėkime: nė viename žmogaus civilizacijos 
saulėtekio horizonte, ar tai Azijos, ar tai 
Afrikos, ar pagaliau pačios Europos tūks
tančių metų būvyje, mokslas nedavė tiek 
daug ir tokių žymių žmogaus likimą ap
sprendžiančių išradimų, 'kaip kad šio šimt
mečio tik septyniasdešimties metų laikotar
pis. Kai kurie mums jau labai gerai žino
mi išradimai įgalina žmogų girdėti ir ma
tyti. kas vyksta už tūkstančių mylių: pa
pusryčiavus Londone, papietauti Vašingto
ne, o iš ten nuskristi į mėnulį; padaryti Že

mę neišsemiamu žmogaus gerovės šaltiniu 
arba susprogdinti ją j dulkes; padaryti že
mės dirvą dar našesnę arba pasiųsti ūki 
ninku su visais jo padargais ir gyvuliais j 
muziejų, o pačiam valgyti fabrikuose pa
gamintą maistą: pagaliau gimti gamtos 
tvarka arba gal artimoj ateity būti pagim
dytam stiklinėje pagal užsakymą — ber
niuku ar mergaite, mokslinin'ku ar kariu, 
geraširdžiu samariečiu ar žiauriu galvažu
džiu.

Aš esu tikras, kad šis sakinys skamba vi
siems. kaip ir man. tarytum pasaka arba 
sugalvotą nesąmonė. Bet tai yra tikrovė, 
tai naujas pasaulis, kuriame mes jau gyve
name arba greitu laiku gyvensimi". Tas pa
saulis. gal jūs tūli pasakysite, yra įdomus, 
viliojantis, intriguojantis, bet aš dar pri
dursiu: ir labai klastingas, žiaurus, drama
tiškas. Ar žmogus pasirinks gyventi su lai
mingojo šypsena, ar rūsčiu veidu keliaus į 
savęs sunaikinimą, priklausys nuo jo pa
ties. t. y. nuo tos daugumos, kurią buvau 
tik paminėjęs. Tuo tarpu norėčiau tik pa
stebėti. kad žmogui, bandančiam šypsotis, 
atrodo, nesiseka, nes jo šypsena reikalau
ja daug ir didelių pastangų. Atseit, dau
guma tarvtum lyg ir veda žmogų į jo su
naikinimą. užuot vedusi į jo naują atgimi
mą.

* *
O kas yra ta dauguma?
Niekuomet gyventoji) skaičius Europoje 

neaugo taip sparčiai, kaip mūsų laikais. 
Tik pastarojo pusantro šimtmečio bėgyje 
Europa ne tik patrigubino savo gyventojų 
skaičių, bet dar net apvaisino tokius konti
nentus. kaip Australija ar Amerika. Tuo 
būdu atsirado žmonių minios. Vos tik pra
slinkus šimtmečio pusei, minia pradėjo įsi
galėti. pradėjo reikalauįi sau teisių, pradė
jo 'keisti paskirą žmogų ir tapo svarbiu 
žmogaus bendruomeninės sandaros veiks

niu. Ir štai loji dauguma minia! Toji nu
žmoginti. dauguma, užkariavusi jau mil
žiniškus plotus ir suradusi sau vadus, ver
žiasi toliau...

Minia yra vienas keisčiausių žmogaus 
bendruomenės padarinių. Ji. savaime aiš
ku. negali galvoti arba protingai veikti. Ji 
vadovaujasi tik savo gaivališku instinktu 
arba savo egoist iškų geislų jausmais; savo 
veiksmais ji yra nepaprastai agresinga, 
žiauri, ir jos kasdieninė malda yra smur
tas. Siekianti kurti, ji griauna ir imt griu
vėsių pastato naujus stabus, kuriais ii 
greit nusivilia. Bet naujai pastatytieji sta
bai dabar jau būna galingesni, ir minia pa
tampa verge.

štai toji pasimetusi dauguma, kuriai su
krėsta. išdalyta, pavargusi abejinga Euro- 
pa. atrodo, gal patikės savo šimtmečiais 
kurtuosius ir sukrautuosius turtus. įgalins 
išrūšiuoti, gausiai plaukiančias mokslo ver
tybes ir panaudoti jas žmogui.

Ar ši dauguma panaudos visa tai pasi
metusio žmogaus atgimimui, ar jo visiš
kam sunaikinimui? Aš manau, kad atsaky
mas seka savaime, nes atgimimui reikalin
gi nauji idealai, kurių minia neturi ir ne
gali turėti. Norėčiau priminti Dubčeko ne
vilties šauksmą grąžinti žmogui žmo
gaus veidą. Prahoje tuo laiku gyveno stu
dentas Palach. kuris susidegino žmogaus 
veido vardan, bet Paryžiaus. Romos. Ber
lyno studentai degina žmogų savo nužmo
gintų stabų pergalei. Stabai žygiuoja, žmo
gus gyvena baimėje.

Vakarų Europa arba suras naujus gyve
nimo idealus ir juose atgims, arba taps rpi- 
nios gaivališkų instinktų bei smurtų auka 
ir taps nauju rytų koncentracijos stovyklos 
priestatu.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas
(Europos lietuvis)
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HAAAI L T ON
Geriausio taupyti ir skolinti! tik Hamiltono lietuvių

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

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
Ufiikrintas indėliu saugumus
Kapitalas virf 5 1,850,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p..

MOKAME UZ:
Depozitus
Šeru s

Už vienų metu indėlius

SKOLINAME:
Asmenines paskolos i5
Nekiln. turto paskolas

5%
6‘/z %

8%

10%

9%

Liepos ir rugpiučio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta.

talka peržengė antrą
MILIJONĄ

Talkos bankelio balansas 
jau peržengė dviejų milijonų 
dolerių sumą. Akcijų sąskai
doje gegužės mėn. buvo be
veik 68 tūkstančiai dol., de
pozitų sąskaitoje — 1.265 
tūkstančiai dol., o specialio
je depozitų sąskaitoje — 519 
tūkst. dol. Asmeninių pasko
lų išduota 503 tūkst. dol., 
hipotekos paskolų — 1.278 
tūkst. dol.

Hamiltono Talkos bankelis 
šiuo metu turi 1217 narių, 382 
indėlininkus ir 349 skolinin
kus .

Už asmenines paskolas 
Talka ima 1O nuoš., o už hi
potekas — 9 nuoš. Už akcijas 
bankelis moka 6, 5 nuoš. pa
lūkanų, už specialius viene- 
rių metų indėlius — 8 nuoš., 
o už paprastas sąskaitas su 
teise operuoti čekiais -- 5 
nuoš. Be to, visi Talkos na
riai gauna nemokamą 2.000 
dol. vertės gyvybės apdraudą.

Prieš kurį laiką buvusiame 
Talkos susirinkime į valdo
muosius organus perrinkti A. 
Vainauskas, J. Bulionis, J. 
Mikšys, R. Kontenis, A„ 
Meškauskas. Vadinasi, val
dybos ir komisijos sudėtis ir 
šiais metais nepasikeitė.

moniREflus
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GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS Ė 
I CAPE COD - OSTERVILLE į

= KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO .JŪROS PLIAŽO
Ę — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE =

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

| AUDRONE |
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655

| Tel. (Area 617) 428-8425 =

E • Vila Audronė yra apsupta didelio pušį;, beržų ir kt. dekoratyvi- E
E nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. =
ž: • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. E
X • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės =
= pėsčiom i. =
= • Geras lietuviškas maistas. ~

= Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir = 
= jau dabar priimami užsakymai. E

= Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST.. BOSTON. = 
= MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai i vilą = 
= AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., MARIJA JANSONAS. ‘ ’

E Visi maloniai kviečiami atvykti į šia gražiausią ir didžiausią =
= Cape Cod žalumynuos paskendusia lietuviška pajūrio vilą. =
niiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin

TREČIADIENI PER

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

♦ T

STCTI
t.

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

1053 Albanele Cr., 
Duvernay, Mtl. P.O. T^L. 669»8834. Programos vedėjas L. i n k e v i c i u

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

60 "i St. John Road T h.L. 695- 3885

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę ne apsirik site!_______________

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus šeštadienio mokyklos abiturientai su valdyba. Iš kairės: prel. dr. J.
Tadarauskas, mok. ved. J. Mikšys, mok. M. Kvederiene ir KLB Hamiltono apyl. pirm. K. Mileris.

Nuotrauka A. Jurgaičio.

LONDON, ONT

S LA GEGUŽINĖ
Liepos 12 d. SLA 72 kuopa 

ruošia savo tradicinę geguži
nę A. Padolskio sodyboje, 
Paris, Oct.

Į A. Padolskio sodybą at
vykę, visi jaučiasi gerai. 
Seimininkas yra simpatiškas, 
o jo sodyba apaugusi me
džiais. Mėgėjai galės pasi
naudoti ir maudymosi basei
nu.

SLA gegužinės programoje 
dalyvaus jauna dainininkė Ro
maną Ulbaitė. Ne kartą ji To
ronte laimėjo pirmąsias pre
mijas. Netruks ir kitų staig
menų, nuobodžiauti niekam 
neteks. Veiks turtinga loteri
ja. Svečių patogumui bus už
kandžių ir nesvaiginamų gė
rimų bufetai.

SLA gegužinės pasidarė 
pastovi susitikimo vieta arti- 
mų ir tolimesnių apylinkių 
lietuviams. Kiekvienais me
tais matyti naujų veidų. Šiais 
metais SLA kuopa 1OO dol. 
pelno skirs Kanados Lietuvių 
fondui. Fondą paremti iš tie
sų verta, nes jo lėšos bus 
panaudotos tik nepriklauso
moje Lietuvoje, o procentai 
tautinės veiklos palaikymui 

/ čia.
r Iš Hamiltono A. Padolskio 

sodyba pasiekiama 2-ju keliu. 
Perkirtus 5—jį kelią, pava
žiavus pusantros mylios, su
kama kairėn. Po pusės my
lios matysite lietuvišką tris
palvę A. Padolskio sodyboje. 
Važiuojantieji 5-ju keliu įsu- 

įį. ka į 2—jį kelią. Važiuojantieji 
į rytus pasuka kairėn, o va
žiuojantieji į vakarus — deši
nėn. Turintieji sunkumų su
sirasti A. Padolskio sodybą 
gali skambinti Paris 442- 
3576.

Gegužinė įvyks ir blogam 
orui esant, nes A. Padolskis 
užleidžia ir savo gyvenamą
sias patalpas.

Kuopos valdyba

Savininkas Alfonsas Viskantas ■

SPECIALIOS KAINOS:
a Krikštynoms, vestuvėms ir I aidotuvėm s.

» I to!imesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves

S K AMSINK IT% 

iš visų vietų LaSalėje.

ThL. 366-8300

-- visas 24 valandas

PRIMICIJOS
Birželio 14 d. Londone pir

mąsias mišias atlaikė kun. 
Vytas Gorinas. Jis pasirinko 
Londoną todėl, kad yra senas 
kun. B. Bacevičiaus pažįsta
mas dar iš siminarijos Likų. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių 
Giedojo ''Baltijos" ir suaugu
sių jungtinis choras.

Po mišių visi susirinko į 
salę, kur buvo naujai įšven
tintojo pagerbimas. Kartu 
buvo paminėti tragiški birže
lio įvykiai ir šešių m-tų su
kaktis nuo Šiluvos parapijos 
įkūrime,

Programą tvarkė Šiluvos 
parapijos šalpos komiteto 
pirm, J. Butkus. Sveikino 
Londono L, Bendruomenės 
pirm, A. Pocius ir M,. Cnai- 
lauskas — kitų organizacijų 
vardu. Linkėjimus perdavė 
šeštadieninės mokyklos vedė
jas L. Pimentas.

Meninę programą atliko 
Londono "Baltija'', Tarp dai
nų ir šokių buvo daug pavie

nių ir grupinių sveikinimų 
kun. V. Gorinai ir parapijai. 
Po programos kun, V. Gori
nąs buvo tiek sujaudintas, kad 
užlipo ant scenos ir kiekvieną 
ansamblio dalyvį asmeniškai 
pasveikino. Jis pasakė labai 
jautrią kalbą ir pagyrė Lon
dono jaunimą.

J, Butkus dėkojo "Baltijos" 
jaunimui. Pažymėjo, kad 
Londone veikia ir sportinin
kai. Gaila, kad pamiršo pa
minėti Londono skautus, ku
rie šiuo metu taip rūpestingai 
dažo bažnyčią. Po minėjimo 
buvo kavutė.

B. A

LAURINAITIS JUOZAS i _ 1 _ _ _ _
DĖMESIO, DĖMESIO ! Parduodu alų perkama kaina, 

visų rūsiu minkšta gėrimą po S2.0G už case, Varškę 5!4 sv.už$2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus., 

j Atvykite patys i. krautuvę - 1918 Frontenac St.( Prie pat METHO).

LILY HOSIERY MFG CO.
NYLON HOSIERY. LINGERIE a MENS UNDERWEAR

★ ★ ★ ★ * *

d Nai lenini s trikotažas, moterį ška ir vyriška apatine apranga.
® Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba Iietuviškai.

J. WISGARDISK'’ (WISE)
/OfcO RITCHISON S7 

MONTREAL. QuE.

W. L APEN AT
Genera/ Construction Reg'd.

89 Orchard Street LaSalle, Que.
* *** ***

įvairi industrine, komercine ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Tel. 366-_6237._

LaSalle luto Specialist Heg’i. » EL: garažo 366- 0500 
namų 366 - 4203 HIGHLAND AUTO BODYi

TAISAU IR DAŽAU AUTO MASINAS.

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

(Priešais NL redakciją)

Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 7281 

Savininkai: y. Sušinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

• Atl tekami mechaniniai darbai 

o Išores taisymas ir dažymas 

a Dunlop padangos ir baterijos

Uniue'ižal Cleaneti & Tja.ilo’iA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.,’

Windsor
DRY CLEANERS Sr DYERS CO. LTD.

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

Savi'ninkai: A. Kersys, P

Valau ir taisau ’’yriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

_______________________________________
Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namu apyvoka.

Windsor yra moderni valyklaf turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengta 
mod’rni skiausi a drobužių apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą,.

Petrulis, P. Kursui i s, A. Greibus.

Jettė & Frėre Itee
Plumb:ng & Heating kontraktori us

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

Baltic Woodwork Co, tel■«-,m
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULI5 Daromos Įvairios durys, langai, vi,,

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio 
547 Lofleur Ave., La Salle (650,-P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. ~
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6iėme Ave., LaSalle

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris, cemento.;, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

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

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

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumera. 
tik $6.00.

Jau galima gauti ••• 1970 metų Keleivio Kalendorių. Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

■ Jk Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
■■■ I Jį Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grozvydos Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: J AV ir kitur $ 5.00 metams.
•L- i ■■ ■ i----------- ——---------------- - ------------------------—'

140-2e AVENUE A
LASALLE JOO"UjJU

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

9 Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimjty

• Apkainavimn s nemokama s<*C:'~

PORTRETAI ■ VEDYBOS - KRIKŠTYTOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

T EL. 525- 8971.

ĮVAIRIOS PROGOS 
L

T. Laurinaitis

A.B.C. PARCEL SERVICE

3891 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL, QUE., CANADA

TEL. 844-9098

e

A.B.C. Parcel srrvice patarnauja gerbiamiems lietuviams klijentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dar daugelį metų ateityje.
A.B.C. yra vienintelė bendrovė Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teisę pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iŠ Montrealio.
Mes turime pilna pasirinkimą įvairiausių medžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai- 
das angliškoms medžiagoms ( joms muitas yra tiktai S 1.00 - vienas doleris - už jardą)

už apsiaustus nuolaida iki || /n

Parduodame taip pat specialius pažymėjimus (certificates), už kuriuos galima pirkti prekes 
dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
Skubėkite mus aplankyti arba skambinkite mums, kad galėtumėte gauti visų informacija.apie 
tai, ką geriausia šiuo metu siųsti Lietuvon. ______ oLfyt

7 psl. »•» *•* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.26(120 5), 1970 m. liepos mėn. 1 d.
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Liepos 19 d.
P. Skruibio vasarvietėje, Pointe Fortune, P. Q., 
rengiama

Programoje:
Laisvas jaunimo pasirodymas, 
populiari šių dienų džiazo muzika, 
šokiai ir žaidimai, 
plaukiojimas laiveliais, 
prizinis šaudymas, 
bufetas ir užkandžiai.

MINDAUGO KUOPOS 
JURU ŠAULIAI

JONINĖS GAMTOJ
Praeitą šeštadienio popietę 

lietui lyjant Prano Skruibio 
vasarvietės gojeliu pradėjo 
rinktis Montrealio šaulių ge
gužinės rengėjai ir svečiai, o 
kai vakarop buvo uždegtas 
tradicinis joninių laužas, apie 
jį jau susispietė gražus daly
vių būrys.

V. Sušinskas pravedė lau
žui pritaikytą montažą, kurį 
atliko J. Jukonienė, A. Urba- 
naviečienė, St. Reutas ir J. 
Zavys. Po programos buvo 
išmėginta naujoji šokių plat
forma. Jurgiui Mačioniui ir 
plokštelėm grojant, šokėjai 
linksmai sukosi iki vėlumos.

Tolimiausias svečias buvo 
V. Kijonka su žmona, atvy
kęs iš Monroe, Conn., JAV.

IŠVYKO BOSTONAN
NL bendrovės direktorius 

Henrikas Adomonis išvažiavo 
į Bostoną, kur pasimatys su 
iš Lietuvos atvykusiu savo

BEHbFtUOFlEHVBĖS
dėde Julium Adomoniu ir da
lyvaus savo dėdės Jono Ado
monio gimtadienyje.

GRįŽO MONTREALIN
Irena Petrulytė po ilgesnės 

kelionės Europoje grįžo na-

MFRGVA KARIAI
S v. Kazimiero par. salėje 

gausus būrys moterų ir mer-

KAZIMIERIEČIŲ GEGUŽINĖ
Ypač jaunimas laukiamas

Sv. Kazimiero parapijos ge-

Buvęs montrealietis P. Su
šinskas, dabar gyvenantis JAV, 
su Montrealio lietuvių bendruo
mene vis dar nenutraukia ry
šių. Savo indėlį jis vis dar lai
ko Lito bankelyje, o svarbiau
sia, kad jis vis tebemoka ben
druomenės solidarumo mokestį 
į KLB Montrealio seimelio iž
dą.

Tai iš tikrųjų malonus pa
vyzdys, parodantis ne tik atski
ro asmens prisirišimą prie sa
vo bendruomenės, bet ir parei
gos jausmą tai bendruomenei.

KLB Montrealio seimelio 
prezidiumas tebetęsia savo pa
stangas visus bendruomenės 
narius įjungti į pastovų solida
rumo mokesčio mokėjimą. Tu
rintieji sąskaitas Lite dabar juk 
gali pasinaudoti labai patogia ir 
lengva priemone: pareikšti Li
tui, kad iš sąskaitos kiekvie
nais metais KLB Montrealio 
seimelio iždan pervestų tą iš 
tiesu nedidelę sumelę — 2 do
lerius. O tie bendruomenės na
riai, kurie sąskaitos Lite netu
ri, visuomet savo finansinę pa
reigą bendruomenei atlikti gali 
tiesiogiai per seimelio prezi
diumo iždininką Juozą Šiaučiu- 
lj.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką visiem- dalyviams ir 
rengėjams, suruošusiems 
mums nepamirštamą, puikų 
ir malonų pagerbimą gegužės 
6 d. Aušros Vartų salėje, 
mūsų vedybinio gyvenimo 35 
metų sukakties proga.

Dėkojame vakaro rengė
jams B. ir M. Kasperavi
čiams, P. ir B. Bužams ir 
jų mielai dukrelei Lindai; dė
kojame šeimininkėms, talki
ninkėms ir talkininkams L„ 
Jurjonienei, J. Šmitienei, 
Keršienei, K. ir M. Buzai- 
tėms, J. Gurklytei, G.^ Za- 
nellai, A. Jurjonui, J. Švei
kauskui, H. Pliopliui ir va
karo vedėjui — J. Šiaučiuliui.

Maloniai dėkojame visiems 
sveikintojams už linkėjimus 
ir už gražias ir brangias do
vanas: Aušros Vartų parapi
jos klebonui tėvui L. Zarem
bai, S. J., sūnui Mykolui 
Grinkui, broliui ir brolienei 
W. Grinkevičiams, Šv. Onos 
draugijos vald. pirm. A. 
Ūsienei, solistui A. Kebliui, 
seselei Margaritai, A. V. 
choro seniūnui H. Celtoriui, 
Nidos klubo vald. pirm. Br. 
Kirstukui, L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos vald. pirm. Ig. 
Petrauskui, Moterų skyr. 
pirm. V. Dikaitienei, V. Su- 
šinskui, visiems giminėms ir 
draugams, prisidėjusiems 
prie mums suruošto pagerbi
mo.

M. M. G rinkai

Per Litą bendruomenės soli
darumo mokestį jau moka 107 
bendruomenės nariai. Penkio
lika įsijungė naujai. TaiS. Ane- 
liūnas, B. Baltuonis, J. Bal- 
tuonienė, O. Čečkauskienė, P. 
Gabrys, M. Guobys, Iz. Gorys, 
C. Januškevičius, O. Januške
vičienė, J. Kibirkštis, P . 
Montvila, Alb. Ruzgas, P. 
Norkeliūnienė, K. Sitkauskas 
ir G. Sušinskas.

KLB Montrealio seimelio 
prez. iždininkas J. Šiaučiulis 
pareiškė, kad finansinė našta 
išlaikyti ir paruošti lietuvių 
skyrių Tautybių paviljone dabar 
vykstančioje Montrealio paro
doje krenta tik ant Bendruome
nės pečių. Iždininkas dėkoja vi
siems tiems, kurie pareigingai 
apsimoka solidarumo mokestį 
per Litą arba tiesiogiai, bet ir 
primena, kad labai didelis ben
druomenės narių skaičius vis 
dar neprisiruošia savo pareigą 
atlikti. Ypač dabar, kada sei
melio prezidiumo laukia stam
bios išlaidos ryšium su Mont
realio parodos Lietuvių die
nom, pareigingas ir nedelsus 
atsiskaitymas yra itin pagei
dautinas.
MIRĖ

Eismo nelaimėje Monrea
lio gatvėje sunkiai sužeista 
buvo Ona Sagevičienė, kuri 
vis dar guli Royal Victoria 
ligoninėje. Jai sergant mirė 
jos vyras Fr. Sagevičius.

Praeitą savaitę mirė Anta
nas Stanaitis, į Kanadą atvy
kęs pries, 45metus.

STEREO LOTERIJAI
Šv. Kazimiero parapijos 

metinei loterijai jau nupirk
tas didysis fantas — stereo 
įrenginys. Šįmet loterijoje 
laimėjimų iš viso bus net 50. 
Tarp laimėjimų bus ir Kana
dos valstybiniai paskolos 
lakštai bei kiti laimikiai.

Loterija bus rudenį.

PERSILAUŽIMAS?
Anksčiau parapijos susi

rinkimuose paprastai būdavo 
vartojama anglų kalba, bet 
birželio 18 d. įvykusiame Šv 
Kazimiero parapijos bendra
me komiteto ir tarybos pasi
tarime vyravo lietuvių kalba.

Susirinkime buvo pranešta 
apie einamuosius reikalus ir 
ateities planus.

Montrealio Sir George Williams
universitetas šįmet Reginai Ba
rysaitei suteikė bakalauro laips
ni. R- Barysaite specializuojasi 
istorijoje.

DR.A.S. P0PISRAITIS
B.A.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c) 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA K R E i p T i s Tel. 93 1 - 3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andrė) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. CATHERINE Street «
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namu 488 - 852 8.

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

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737- 968 L

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L' Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Suite 205

J.P. Miller, b.a., b.c.l 168 Notre Dame St. E. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 866- 1359

KAILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

• Siuvu ir parduodu
• Tai sau ir remodeliuoju
e Vasaros laike saugojimas 

(Storage)' <

 . Te/. 767-6183.

mo į Verduną, Mcntrealyje.
I. Petrulytė aplankė Lie

tuvą, iš kur per Londoną bu
vo nuvykusi paatostogauti Is
panijoje.

LIETUVIAI DIPLOMANT XI 
MONTREAL YJE

Loyola College baigė: Alg. 
Bakaitis, K. Alinauskas, G. 
Adomonis, J. Ciiernis.

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesniu informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403

arba skambinkite
(305) 844-3388

ginų "mergvakarį" suruošė J. 
Klezaitei. Busimoji nuotaka 
gavo iš tiesų daug dovanų.

Vytauto klube staigmena 
buvo suruošta Saundrai Ryan, 
žinomo fotografo Antano Lau
rinaičio sužieduotinei.

Staigmeną Saundrai suor
ganizavo K. Keršienė, M. 
Mptusevičienė, J. Rimeikie
nė, D. Ryan ir J. Vilkelienė.

Augaičių bute mergvakaris 
buvo suruoštas Laimai Ba
ka ityte i.

Laima Bakaitytė rugp. 1 d. 
ištekės už bramptoniškio Al
gio Bačėno.

NAUJA ŠEIMA
Birželio 20 d, Šv. Kaz. 

bažnyčioje Petras Kuliks su
situokė 3u ukrainiete Olga 
Gharuk,

gūžinėje, kuri liepos 12 d. 
įvyks J. Vekterio ūkyje.

Jaunimui numatyti atskiri 
stalai, nemokami nesvaigina
mieji gėrimai, o įvairių var
žybų laimėtojai gaus dovanų. 
Patys mažieji — visi bus lai
mėtojais ir, žinoma, gaus 
dovanų. Šeimininkė, atsive
žusi savo keptą skaniausią 
pyragą, gaus premiją.

Gegužinė prasidės po pa
maldų, kurios bus 11 vai,

IŠVYKSTA EUROPON

Rita Gudžiūnaitė ir Violeta 
Vasiliauskaitė vasaros atos
togų išvyksta į Europą,

Rita Gudžiūnaitė rudenį 
Kingstono universitete pradės 
studijuoti magistro laipsnį?* 
gauti.

J. I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Hr. 458628, 
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS, 
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų 
slinkimą, gražina natūralia plauku spalva MOTERIMS 
ir VYRAMS. 100 procentų garantuotai, J. I. B. varto
damas 8 uncijas 16 savaičių, nebusi nei plikas, net 
žilas.

Užsakymus su $6.00 money orderiu siųsti:
JIB Laboratorija, 2498 Daugall Ave., Windsor, Ont.

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

| Su teise dirbti Quebec© ir Ontario
į PROVINCIJOSE
I

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86.

ADRESAS: 1465 De Scve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766-5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 5.0% 
ŠERUS l numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. 1 metams 7.25% 
TERM.1ND. 2 “ 7.73%
TEPM.IND.3 “ 8.00%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šeru sumos.

DUODA PASKOLAS:
(iškaitant nario gyvybes apdrauda 

iki $10,000 paskolos sumos) 
ASMENINES, čekiu kredito ir nekiln. 
turto (rezidenc. nuosavybių) iš 9% 

INVESTAC1NES pagal ju, rusi nuo 
9.5% iki 12%.

TERMINUI suėjus paskolos atnauji
namos iš tuo metu galiojančio palu* 
kanų procento.

KASOS VA,LANDOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — treči od’eni ai s ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Di 
tadreniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarais--pi
trečiao' ,-niais ir penktadieniais nuo 7 ik 

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo biržei 
iki rugsėjo :5 d. ir per visus ilguosius

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA <,727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409,

I Albertas NORKE LIŪNAS, B.A. C.S.C., l.B. 376- 3781
I j I w NAMU:
1 Arvydas RUDZEVIČIUS ■ A-I.B. 672-5303,

KOMERCINIO, PRIVATAUS TURTO, A U TC MOBILI U, ATSAKOMYBES, GYVYBES D R AUDI M A.

4475 BANNANTYNE AVĖ. USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
I Sales Manager*

(acting Ford lietuvis atSloiXM
769-8831.

Tel: namų 366-2548

TEL. 769-8831
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