
RUSAI PRIE NILO
PILDOSI CARU SAPNAI

it a mite
Sovietų karo patarėjų, ra

ketų, instruktorių, lėktuvų ir 
lakūnų atsiradimas Egipte, 
Izraeliui kelia visiškai su
prantamą baimę. Neseniai 
buvusi Egipto prez. Naserio 
devyniolika dienų užtrukusi 
viešnagė Maskvoje taipogi 
neveikia raminančiai.

Todėl paviršutiniškesniam 
stebėtojui gali pagrįstai atro
dyti, jog šį kartą sovietai vi
sai rimtai ruošiasi padėti 
arabams galutinai iššluoti 
žydus iš jų pažadėtosios že
mės. Bet ar tokios prielaidos 
iš tikrųjų turi pagrindo?

Žinomas sovietologas Ed
ward Crankshaw tvirtina, kad 
— ne. Viename savo straips
nyje jis Izraelį vadina Dievo 
sovietams duotąja dovana. 
Anot jo, be Izraelio sovietai 
negalėtų efektyviai tęsti savo 
įtakos plėtotę Vid. Rytuose. 
Jų planuose Izraelis vaidina 
labai svarbią rolę. Bet tiktai 
gyvas ir labai gajus, o ne su
naikintas Izraelis sovietams 
gali būti parankus. Pagal 
Crankshaw, bent šiuo metu 
nei tiesiogiu Izraelio sunaiki
nimu, nei aplamai komuniz
mo idėjų plėtimu Viduriniuo
se Rytuose sovietai dar nesi
rūpina.

Pastoviai kurstydami arabų 
-žydų kivirčo liepsną, sovie
tai pajėgė akivaizdžiai su
stiprinti savo įtaką Vid. Ry
tuose, ko nė imperalistiš- 
kiausieji senosios Rusijos 
carai nesapnavo.

Europos istorijoje Viduri
niųjų Rytų klausimas ir su 
juo susijusios Rusijos užma
čios prasiveržti į Viduržemio 
jūrą Anglijos ir Prancūzijos 
pastangomis būdavo sėkmin
gai apstabdomos. Praeityje 
Rusijos laivynas plaukiojo tik 
po Juodąją jūrą. Šiandien gi 
po revoliucijos ir dviejų pa
saulinių karų, sovietų valdžia 

* pagaliau atsiekė to, ko carai 
niekados nepajėgė padaryti, 
be ypatingų pastangų.

Štai, po antrojo pas. karo 
didelė teritorija Vid. Rytuose 
buvo palikta Dievo valiai. Jos 
vidury buvo Izraelis, užsis
pyręs išlikti ir pykinantis 
arabus. Sovietams juk nesun
ku buvo sutapatinti Izraelį su 

^amerikoniškuoju imperaliz- 
mu. Ir nesijaudino sovietai, 
kad arabų vadai buvo menki 
komunistai. Neliūdėjo jie nė

VILNIAUS PAAUGLIAI

Vaizdas Vilniaus Bočių sve
tainėje: ant stalo šermukšninio 

■^Anykščių vyno buteliai, cigare
čių dėžutės, ties stalu keturi 
14-15 m. amžiaus paaugliai kaž 
ką diskutavo, užgerdami šnicelį 
vyno taurėmis.

Apie tai paskelbė Tar. mo
kytojo laikraštyje du laikrašti
ninkai. Jie teigia, jog esą"liūd- 
na, kad šie paaugliai padavė
joms — tik klientai, o ne vai
kai, kuriems atnešti vyno butelį 
ir cigarečių - tiesiog nusikal
timas". 

dėl to, kad Naseris uždraudė 
Egipte komunistų partiją. Tai 
kas, kad keletas komunistų 
atsidūrė kalėjimuose? Gali
mybės gauti Egipte karo lai
vyno bazes yra sovietams ge
ri?

Prislopinę komunizmo pir
šimą, bet apeliuodami į ara
bų nacionalizmą ir rūsčiu 
balsu nuolatos vanodami Iz
raelį, sovietų vadai tikriau
siai pralenks carų išsvajotą 
įsitvirtinimą Viduržemio jū
roje.

Prezidentas Niksouas pa
vėluotai, bet teisingai paste
bėjo, kad sovietai jau veržia
si į Viduržemio jūros erdvę. 
Dabar, žinoma, jau per vėlu 
tą jų veržimąsi sustabdyti. 
Kaip paprastai, Amerikos ir 
Anglijos klaidos vėl sudarė 
sovietams puikią politinę 
progą.

Amerikai besirūpinant Iz
raelio saugumu, gal vis dėlto 
vertėtų žvilgterėti pirmyn ir 
platyn? Apsižvalgyti, ar so
vietai vėl nespendžia panašių 
pinklių kur kitur? Kad vėl 
nesipildytų carų sapnai. ..

v. ž.

BENDRAUKIME, BET IR 

BŪKIME ATSARGŪS

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (Vliko) 
pirmininkas (Ir. J. K. Valiū
nas jaunimo seminare Chi- 
cagoje birželio 7 d. skaitė 
paskaitą apie ’’Lietuvos lais
vinimą ir santykius su pa
vergta Lietuva“. ’’Drauge“ 
birželio 17 d. jos santrauką 
paskelbė J. Damauskas. Jis 
dr. J. K. Valiūno mintis a- 
pie bendravimą su pavergta 
Lietuva šitaip atpasakojo:

’’Bendravimas su Lietuva, 
ypač.jaunimui, yra būtinas. 
Tačiau su kraštu reikia 
bendrauti ne tik širdimi, bet 
ir protu, visuomet turint gal
voje, kad nepakenktų Lietu
vos laisvinimo idėjai. Vil
kas visai nemano organizuo
ti kokią rezistencinę veiklą 
Lietuvoje. Ir iš viso apie ko
kią nors panašią veiklą ne
gali būti kalbos, neišprovo
kuojant represijų prieš lie
tuvius Lietuvoje. O kokios 
nors kalbos apie rezistenci
nę ’’veiklą“ Lietuvoje, ypač 
susirinkimuose, tėra vien 
tušti plepalai, su kuriais Lie
tuvos laisvinimo idėja nie
ko bendro neturi. Svarbu 
Lietuvoje išsaugoti lietu
vius. Čia gi nustokime vieni 
kitus kaltinti ir šmeižti. Net 
ir lietuvio komunisto, vei
kiančio Lietuvoje, nevadin
kime išdaviku. Niekas neži
no, kuris iš jų gali pasekti 
Konrado Valenrodo pėdo
mis. Tačiau greta to būkime 
budrūs, nes rusai čia turi 
nemaža savo agentų, kurie 
stropiai seka visus lietuvius. 
Branginkime kiekvieną lie
tuvį, pasitikėkime jo patrio
tizmu, bet būkime budrūs“

HEPWfWPtirfM PRO PORCIJA
Birželio 14 d. vykusiuose 

rinkimuose į Sovietų Sąjungos 
"parlamentą" — Aukščiausią
ją tarybą balsavo ir Lietuvos 
respublikos gyventojai. Buvo 
renkami deputatai į abu AT 
rūmus: vadinamąja Sąjungos 
tarybą ir Tautybių tarybą.

Į Sąjungos tarybą Lietuvos 
gyventojai išrinko 1O deputa
tų, jų tarpe 2 rusus. Į Tauty
bių tarybą — 32 atstovus, jų 
tarpe 8 rusus. Vadinasi, ly
giai ketvirtadalis Lietuvos 
atstovų Maskvos parlamente 
yra rusai.

Šita proporcija iš tikrųjų 
nėra labai proporcinga. Prieš 
dešimtį metų rusų gyventojų 
skaičius Lietuvoje tesiekė 
apie 8 nuoš. Prileidžiant ga
limybę, kad pastaruoju metu 
rusų gyventojų skaičius Lie
tuvoje vienu kitu nuošimčiu ir 
padidėjo, jis tikrai nėra pa
siekęs ketvirtadalio visų gy
ventojų.

Žinoma, kad sovietuose, 
taigi ir Lietuvoje, visus kan
didatus į tarybas parenka ir 
atsijoja komunistų partija. O 
tokia neproporcingai didelė 
rusų tautybės deputatų dalis 
siūlo išvadą, kad kompartija 
nesuranda pakankamai patiki
mų lietuvių išstatyti kandida
tais į Aukščiausiąją tarybą. 
Kita išvada būtų, kad patys 
lietuviai komunistai neturi 
pakankamai įtakos į aukš
čiausiąją tarybą pasiųsti sa
vus kandidatus.

Žinoma, kad sovietų rinki
muose paprastai išstatoma 
tiek komunistų partijai pri
imtinų kandidatų, kiek atsto
vų reikia išrinkti. Tačiau 
rinkimai vis dėlto turi šiokių 
tokių priemonių parodyti savo 
nepasitenkinimą išstatytai
siais kandidatais. Viena tokių 
priemonių būtų rinkikui apla
mai nebalsuoti. Šita protesto 
priemone vis dėlto labai ne
daug piliečių tepąs inaudo ja. 
Anksčiau, ypač Stalino lai
kais, rinkikus prie urnų vedė 
beveik su prievarta. Nebal
suojantieji galėjo susilaukti 
visiškai konkrečių nemalonu
mų ir bausmių. Ilgainiui nuo
ga prievarta nebepastebima, 
tačiau įkyri propoganda bal
suoti ir netiesiogis spaudi
mas vis dar yra akivaizdus. 
Pagaliau žmonės paprasčiau
siai eina balsuoti atomatiš- 

kai, atlikti įkyrią ir nieko 
nepakeičiaačią pareigą. Tai 
paliudija ir pastarųjų rinkimų 
rezultatai — Lietuvoje balsa
vo 99,92 nuoš. visų turinčių
jų teisę balsuoti.

Kita rinkikams prieinama 
priemonė parodyti savo nepa
sitenkinimą yra balsuoti 
"prieš" išstatytus kandidatus. 
Oficialūs sovietų šaltiniai nu- 
/ xio, kad rinkimuose į Są
jungos tarybą tokių "prieš" 
balsų Rusijoje buvo paduota 
apie 319 tūkstančių, Ukraino
je — per 27 tūkstančius, Ka
zachijoje apie 20 tūkstančių, 
Estijoje — apie tris tūkstan
čius, Latvijoje — 1.354, Lie
tuvoje — 873, o mažiausiai 
Gruzijoje — 549. Panašus 
protesto balsų santykis pas
tebimas ir rinkimuose į tau
tybių tarybą.

Būtų įdomus klausimas iš
tirti, kodėl Lietuva ir Gruzi
ja mažiausiai pasinaudojo ga
limybe paduoti "prieš" bal
sus, kai tuo tarpu, pvz., Es
tijos gyventojai proporcingai 
padavė bene didžiausią skai
čių protesto balsų. Atsaky
mas gal galėtų būti ir toks: 
estai labiausiai pasinaudoja 
sovietų santvarkos teikiamo
mis galimybėmis pareikšti 
savo nepasitenkinimą esamą
ja padėtimi, o Lietuvos ir 
Gruzijos gyventojai yra abe
jingiausi tokių rinkimų pavei
kumu ir balsuodami teatlieka 
formalią pareigą. Kita gali
mybė būtų ta, kad komparti
jos aparatas Lietuvoje ir 
Gruzijoje griežčiau prižiūri 
pačią rinkimų eigą.

JAV KREPŠININKAI 
KAUNE?

Numatytas Lietuvos Žalgi
rio krepšinio komandos susi
tikimas su JAV krepšininkais 
Kaune rugpjūčio vidury, — 
praneša vilniškis Sporto laik
raštis.

Maždaug tuo pačiu metu 
Lietuvoje laukiama ir Kubos 
krepšinio komanda, o JAV 
krepšininkai šią vasarą daly
vaus organizuojame krepšinio 
tarptautiniame turnyre Mask
voje, kuriame žais "TSRS, 
JAV, Jugoslavijos ir dar vie
nos Europos valstybės" ko
mandos. Sportas, pranešda
mas apie busimąją JAV krep
šininkų viešnagę, po praneši
mo pastatė klaustuką.

Vienas iš St. Catharines 
vykdamas į SLA seimą Ame
rikoje jaučiau savotišką trū
kumą. Bet, štai, žiūriu, sto
tyje SLA veikėja A. Ališaus
kienė su vyru perka bilietus. 
Paaiškėjo, kad ir Ališauskai 
vyksta į New Yorką, į SLA 
seimą. Nuotaika pagerėjo. 
Važiuojame tryse autobusu, 
nelaimingo atsitikimo atveju 
vieni kitiems galime padėti.

Išvažiavome 9.30 ryto, o 
New Yorką pasiekėme 9 vai. 
vakaro.

Buffalo muitinėje vyko la
bai atydus tikrinimas. Ilgos 
eilės, visiems atidarinėja 
bagažą, išžiūri viską smulk
meniškai. Moterims rankinu
kus tikrino, žiūrėjo net vo
kus, knygas.

New Yorke visokių nelai
mingų atsitikimų pasitaiko, 
todėl nutarėme ieškoti balta
veidžio, kad nuvežtų į vieš
butį. Einant ir dairantis, pa
augliai negrai siūlosi panešti 
bagažą ir nuvežti, kur reikia. 
Bijome. Pamatėme taksį prie 
kurio stovėjo baltaveidis. 
Prašome, kad nuvežtų į vieš
butį. Neveža, bet parodo į ki
tą taksį. Ir vėl paauglys juo
dukas prisistato pagelbėti. 
Sėdam į mašiną ir nuvažiavo
me. Vėliau pasidarėme išva
dą, kad tie paaugliai negriu
kai už tarpininkavimą ima 
arbatpinigius, Pasiekėm 
viešbutį laimingai, džiaugė
mės, kad viskas sekėsi ge
rai.

Viešbutyje sutikau SLA ge
neralinį organizatorių M. 
Klimą. Jis painformavo apie 
seimo eigą ir davė gerų pa
tarimų. M. Klimas yra nepa
prasto takto asmuo. Būda
mas draugiškas, neturi sun
kumų gauti naujų SLA narių.

Birželio 22 d. SLA seimą 
atidarė advokatas Steponas 
Briedis. Skautai įnešė Lietu
vos ir Amerikos vėliavas.

Povilas Dargis
Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, kalbėjo gen. 
konsulas Anicetas Simutis. 
Jis pabrėžė, kad Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje yra 
seniausia ir stipriausia lietu
vių organizacija pasaulyje. 
Kada SLA kūrėsi, Lietuvoje 
buvo uždrausta spauda. SLA

seimas 1894 m. protestavo 
prieš Kražių skerdynes. Kal
bą pasakė kongresmanas iš 
New Yorko John M. Murphy. 
Sveikinime kalbą pasakė ir 
Vliko pirm, J. K. Valiūnas. 
Jis pareiškė, kad įstosiąs į 
šią garbingą organizaciją na
riu. Be to, kalbėjo V. Sidzi
kauskas ir B alfo atstovas.

Seimą vesti perėmęs SLA 
pirm, P. Dargis, savo žody
je, be kita ko, priminė Lie
tuvos Steigiamojo seimo 50 
metų sukaktį ir kvietė visus 
delegatus būti tolerantiškais, 
gerbti vieni kitų pažiūras.

Po aktoriaus V. Žukausko 
deklamacijos, paskaitą apie 
Steigiamąjį seimą skaitė K. 
Škirpą.

Antrąjį posėdį pradėjo SLA 
vykd. tarybos atsakingasis 
aktuaras R. E. Bruce, pada
rydamas išsamų pranešimą 
apie SLA veiklą. Jis nurodė, 
kad dabar valdžios kontrolės 
įstaigos SLA suteikia teisę be 
gydytojo patikrinimo priimti 
narius iki 55 m. amžiaus. 
Vadinasi, SLA atsargos yra 
stiprios.

Buvo seime ir nepatenkintų 
demokratiškai išrinkta SLA 
vadovybe, bet tokių nebuvo 
daug.

Kun. M. Valadka pasakė 
kalbą apie SLA. Atvykęs 1928 
m. į Scrantoną., lankydamas 
lietuvius rado moterį su 6 
vaikais. Visi priklausė Susi
vienijimui. Jis užklausė, ko- 
dėl visi priklausote SLA ? 
Moteris atsakė, kad SLA ma
ne ir mano vaikus gelbsti nuo 
bado. Dalyvavo šiame seime 
senyvo amžiaus delegatų, ku
rie yra gavę iš SLA vienokią 
ar kitokią pagalbą, ir po dau
gel metų SLA mini su pagar
ba.

SLA pirm. P. Dargis pa
kvietė sekr. A. Budreckį 
perskaityti aktą, kuriuo tei
sininkas, poetas ir vertėjas 
Nadas Rastenis už nuopelnus 
Susivienijimui ir lietuvybei 
skelbiamas SLA garbės na
riu. Naujasis garbės narys 
tarė žodį ir deklamavo iš sa
vo kūrybos.

Rašančiam teko SLA 72 
kuopos vardu kreiptis į Ame-
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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

JAV gyn.
nešame
Pi etų. Vi etnamas neša taika,Kam- 
bodijai, Laosas neša taika... pa- 
I auk, kaip 6i a yra?,.

ministras Lairdas: Mes 
tai k av P i etų. Vi et n amu i,

SANTYKIAI IŠSILYGINO

nesusipra- 
pašalinti", 
federalinės 
Stanfieldas

atskiros brigados Havajuose , 
Aliaskoje ir Panamoje. JAV jū
rų pėstininkų trys divizijos ne
būtų paliestos, tačiau ketvirto
ji jūrų pėstininkų divizija nese
niai buvo paleista į atsargą po 
to, kai ji buvo sugrąžinta iš 
Vietnamo.

Didžiausią nepasitenkinimą 
tokiu planu reiškia Vakarų Vo
kietijos vyriausybė, kuri yra 
pasiryžusi ... samdytis Ame
rikos kareivius savo gynybai. 
Vakarų vokiečiai pasiūlė Va- 
šingtonui mokėti po vieną mili
jardą dolerių per metus, jei 
JAV savo įgulų Vokietijoje ne
sumažins.

trauktų kuo greičiau, "bent 
taip greitai, kaip viešai ža
dėta".

Du komiteto nariai savo 
pranešimu sukėlė sensaciją 
JAV spaudoje. Jie nurodė,

Con Son saloje Pietų 
laiko devynetą

kad
Vietnamas 
tūkstančių politinių kalinių. 
Kaliniai yra surakinti rete
žiais ir uždaryti "tigrų nar
vuose”. Keturi arba penki ka
liniai laikomi 40 kv. pėdų dy
džio narvuose. Pietų Vietna
mo įstaigos pranešė, kad re
težiai nuo kalinių būsią nuim-

BITYNAS?
"Esu labai patenkintas nuo

širdžiais santykiais, kurie iš
sivystė tarp Kanados ir Pran
cūzijos. Buvusieji 
timai, atrodo, yra 
pareiškė Kanados 
opozicijos vadas R.
po pasikalbėjimo su Prancūzi
jos užsienių reikalų ministru' 
M. Schumannu.

Stanfieldas nurodė, kad Ka
nada ir Prancūzija yra panašios 
nuomonės pasaulinės politikos 
klausimuose, neišskiriant In- 
dokinijos ir Viduriniųjų Rytų 
problemos. Jis išreiškė viltį , 
kad Kanados prancūziškosios 
tradicijos pasitarnaus išvystyti 
ekonominius santykius su Pran- 
cūzijh, o per ją ir su Europos 
Ekonomine bendruomene.

Balandžio mėn. Paryžiuje 
lankėsi Kanados užs. reikalų 
ministras Sharpas. Jo vizito 
metu buvo pagaliau pašalinti tie 
nesklandumai tarp abiejų kraš
tų, kuriuos iššaukė buv. Pran
cūzijos prezidento de Gaullio 
nediplomatiški pareiškimai 
Kvebeke.

NAUJI ND P VADAI

ELECTION SPECIAL

TIRPSTANČIOS DIVIZIJOS

Apkarpytas Amerikos karinis 
biudžetas verčia JAV gynybos 
ministrą M. Lairdą mažinti ak
tyvių divizijų skaičių. Šiuo me
tu JAV parengtyje turi 20 divi
zijų, tačiau penkios numatytos 
paleisti į atsargą.

Planą įvykdžius, liktų pen
kios divizijos pačiose JAV, 
trys su puse divizijos Vak. Vo
kietijoje, viena Pietų Korėjoje ,

STEPHEN LEWIS

Saskačevano Naujosios de
mokratų partijos vadu yra iš
rinktas 44 m. amžiaus advo
katas Allan Blakeney. ND P 
suvažiavime iškilo kairysis 
partijos sparnas, kurį ypač 
palaikė jaunesnieji nariai.

Ontario provincijos NDP 
vado vieta pasiliuosuos rude
nį, kada į pensiją pasitrauks 
D. MajDonaldas, partijai 
provincijoje vadovavęs 17 
metų. Savo kandidatūrą paši
lių osu o jai čia i vietai jau pa
skelbė 32 m. amžiaus S. Le
wis, NDP federalinio vicepir
mininko D. Lewiso sūnus. 
TIGRU NARVAI 
VIETNAME

JAV atstovų rūmų komite
tas po dviejų savaičių kelio
nės pietų rytų Azijoje grįžo į 
Vašingtoną. Komitetas reko
mendavo, kad JAV savo ka
riuomenę iš Vietnamo ati-

142 metų amžiaus New Ste- 
tesman, tur būt, yra vienas 
pačių įtakingiausių politinių 
savaitraščių pasaulyje. Žur
nalas yra nuosaikiai, bet ele
gantiškai socialistiškas, jame 
bendradarbiauja būrys ga
biausių britų žurnalistų, ir 
sakoma, kad savaitraštį skai
to politikai ir valstybininkai 
daugelyje pasaulio sostinių.

Savaitraščio bene garsiau
sias redaktorius buvo Kings
ley Martin, vienas žinomiau
sių britų publicistų. Šiokia 
tokia sensacija buvo, kai 
prieš daugiau kaip 1O metų 
New Statesman redaktoriumi 
buvo paskirtas P. Johnsonas. 
Tai buvo pirmas atvejis, kad 
socialistiško leidinio redak
toriumi Anglijoje pasidarė 
praktikuojantis katalikas. Jis 
savaitraštį iš tiesų sume-der-r 
nino, atsisakė dogmatiškai 
marksistinio požvilgio, buvo 
vienodai kritiškas darbiečių 
ir konservatorių vyriausy
bėm.

SVEIKATOS DRAUDIMAS 
KVEBEKE

Po visos eilės atidėliojimų 
ir trukdymų Kvebeko libera
lų vyriausybė pagaliau pa
skelbė, kad įgyvendins savo 
rinkiminius pažadus, ir nuo 
rugsėjo 1 d. provincijoje pra
dės veikti valstybinis sveika
tos draudimas.

Trukdymų vis dar yra, ku
riuos daro savo siaurus gru
pinius interesus ginantieji — 
bendrosios praktikos gydyto
jai, gydytojai-specialistai, 
dantų chirurgai, optometris- 
tai. Visos šios grupės, truk
dančios efektyviai įvesti ligos 
draudimą, garsiai aiškina 
apie savo profesinę etiką ir 
medicinos patarnavimų lygį, 
tačiau neutralūs stebėtojai 
prileidžia, kad tikroji truk
dytojų priežastis iš tiesų yra 
susirūpinimas savo medžia
gine gerove ir noras iš vy
riausybės išsiderėti kuo ge
resnes finansines sąlygas — 
sau, bet ne mokesčių mokė
tojams ir visuomenei.

Federalinė vyriausybė pro
vincijų ligos draudimo siste
mas finansiškai remia tik tuo 
atveju, jei draudimas yra vi
suotinas, be jokių išimčių. 
Kvebeko vyriausybė, atrodo, 
yra pasiryžusi laikinai nuo 
federalinės paramos atsisa
kyti ir ligos draudimą pradėti 
ne visuotinu pagrindu, 
sakant, prie visuotino 
dimo eiti palaipsniui, 
vyriausybė ilgainiui 
išsiderėti
jams- palankesnes sąlygas iš 
gydytojų ir kitų specialistų.

Įstatymui pradėjus veikti, 
Kvebeko Sveikatos draudimo 
valdyba pradės iš darbdavių ■ 
ir darbėmių rinkti po 8 nuoš. 
■nuo pajamų, kaip įmokas 
draudimui finansuoti.

Būdingai įdomų pareiškimą 
debatų metu Kvebeko parla
mente padarė Kvebek iečių 
partijos vadas dr. Camille 
Laurinas. Jis teigė, kad Ka
nados ir Kvebeko psichoana
litikų draugijos pageidauja iš 
valstybinio sveikatos draudi
mo išjungti savo patarnavi
mus sergantiesiems. Pasak 
Taurino, mokesčių mokėtojai 
neturėtų nešti finansinės naš
tos apmokėti psichoaialitinį

gydymą. "Tai yra gydymo 
metodas, kuris neprieinamas 
neturtingiesiems. Tai turtin
gų žmonių gydomoji priemo
nė", pareiškė dr. C. Tauri
nas, kuris pats yra gydytojas 
-psichoanalitikas.

Kvebeko sveikatos minist
ras Claude Castonguay parla
mente pareiškė, kad jam to
kia problema nebuvo žinoma. 
Atrodo, kad bandoma ir vals
tybinį sveikatos draudimą ap
riboti, privilegijas paliekant 
tik turtingiesiems.

AUGANTIS SOVIETU 
LAIVYNAS

Britanijos užs. reikalų mi
nistras A. Douglas-Home savo 
kalboje parlamente įspėjo apie 
pavojų, kuris atsiranda augant 
sovietų karo laivynui. Jis nu
rodė, kad sovietai šiuo metu 
turi 350 povandeninių laivų, o 
JAV, Britanija ir Prancūzija- 
200.

Sovietai kariškai kontroliuoja 
Egiptą ir Adeną, be to, jų įtaka 
vis auga rytinėje Afrikoje.

kitaip 
drau- 
idant 

galėtų
mokesčių mokėto-

š

R. J. I S G A N A I T I S, BA, BCL 
ADVOKATAS BIEGA. BEAUREGARD, VALADE 6 IŠGANAITIS 

INSURANCE EXCHANGE BUILDING 
276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 

TEL- 842- 1 126. NAMU: 674-7038 MONTREAL 126.

SUMAŽĖJO AVARIJŲ 
SKAIČIUS

Per penkis pirmuosius 
m, mėnesius autoavarijų
skaičius Lietuvoje sumažėjo, 
— spaudos atstovams pranešė 
valstybinės automobilių ins
pekcijos kalbėtojas Vilniuje.

Kaip Sovietijoje įprasta, 
tikslus eismo nelaimių skai
čius viešai Lietuvoje nėra 
skelbiamas, bet žurnalistai 
raginami rašyti apie reikalą 
vengti pavojingo vairavimo, 
nes vasaros mėnesiais auto
mobilių srautas Lietuvos ke
liuose ypač padidėja.

VAJUS
TF pirm. prel. J. Balkū- 

nas savo bendralaiškyje Tau
tos fondo bendradarbiams nu
rodo, kad rugsėjo 8 d. bus 
pradėtas platesnio masto va
jus lėšas Vlikui telkti.

re-

4475 BANNANTYNE AVĖ., 
VERDUN, QUE.

DRA. S. PORIERAITIS
/.A, M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c)

CHIRURGINĖ praktika kreiptis Tel. 931 -3275
į SEA'FORTH MEDICAL BUILDING
; 3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeHuoju
v Vasaros laike saugojimas

(Storage),' t

Tel. 767- 6 >83 .j

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andr6) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street IV., 
Room 600

Tel: 866-8235, namu 4 88 - 852 8.

DR. A. 0. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas
11- 12 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737-9681.

Dr. V. GIRIUNIENe
Dantų gydytoja

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

ADVOKATAS

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

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

N 0 T 4 S 4 S t,

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l.

Dabar New Statesman 
dakciją perėmė Richard 
Crossmanas. Jis yra parla
mento narys ir paskutinėje 
darbiečių vyriausybėje buvo 
socialinių reikalų ministras. 
Pradėdamas redaguoti, Cros
smanas pareiškė: "Leidinys 
išsivystė į labai protingą, ge
rai redaguojamą ir tobulą sa
vaitraštį. Tžičiau jam trūksta 
kovingumo, o redaktoriaus 
galvoje trūko bitelių dūzgimo. 
Mano galvoje visuomet dūzgia 
gausybė bitelių... "

kailiu, siuvėjas

6396 B annantyne Ave. Verdun, Montreal
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VALIŪNO
SVEIKINIMAS

Vliko pirm. K. J. Valiūnas 
Grandinėlės vadovui Liudui 
Sagiui atsiuntė sveikinimo 
raštą, kuriame, be kita ko, 
sakoma: "Pasirodymais Pietų, 
Amerikoje atlikote reikšmin
gą tautinę misiją. Visi lietu
viai Grandinėlės veikla pa
grįstai didžiuojasi".

Dėkodamas K. J. Valiūnui 
už sveikinimus, L. Sagys pa- 
reiškė, kad tiek jo, tiek ir r 
jaunimo jėgos esančios ribo
tos, "veikiamos lietuviškos 
visuomenės nuotaikų, rūpes
čių ir įprastų gyvenimo vilio
nių”.
SOCIALINĖ GLOBA
KVEBEKE

Praeitais metais priimtas 
socialinės globos įstatymas ■ 
Kvebeke pradės veikti nuo 
lapkričio 1 d. Iki šiol galioju
si tvarka nebuvo labai teisin- 

vienodoje padėtyje

pačią socialinę

ga, nes 
atsidūrę asmenys nevisuomet 
gaudavo tą
paramą. Profesinės sąjungos
ir visuomeninės organizaci
jos jau keletą metų reikalavo 
buvusią sistemą kuo greičiau 
reformuoti.

Naujosios socialinės globos 
taisyklės daugumą iškeltų ne
tikslumų pašalina. Ateityje 
numatyta tokia tvarka, kad 
paskata grįžti į darbo rinką 
būtų akivaizdi, bet tuo pačiu 
ir pagrindiniai žmogaus po
reikiai būtų patenkinti.

Liepos 4 d. JAV šventė sa
vo Nepriklausomybės dieną, j 
Vašingtone 350 tūkstančių 
žmonių dalyvavo viešosiose ' 
iškilmėse.

Floridoje laikraščio repor
teris mašinėle išrašė ištrau
kas iš Amerikos nepriklauso
mybės deklaracijos ir pen
kiasdešimčiai amerikiečių 
pasiūlė po jomis pasirašyti. 
Pasirašyti sutiko tik vienas. 
Kiti paaiškino, kad tekstas 
esąs per daug radikalus, "ko- į 
munistinės sąšlavo* "

TEL. 769-8831

USED CARS
1 year guarantee

Kre ipk i tęs į
LEO GURECKAS

Sales Manager
Keating Ford lietUVIS Clt-StOVOS 

769 -_883 L

Tel: narnq 366-2548

ADAMONIS
Chartered Insurance BrokerADAMONIS INSURANCE AGENCY, INCl c j. l . o ,

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I Su teiSe d,rbh Quebeco ,r Ontar" 

3907 A Rosemunt Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 752D

PROVINCI JOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 8 6

C

ADRESAS-. 1465 Dc Scve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.
KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sckmo- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

SENOVĖS 
BEIEŠKANT

Lietuvoje prasidėjo kasinė
jimų sezonas. Prasidėjus va
saros atostogoms, šįmet ka
sinėjimus atliks penkios ar
cheologinės ekspedicijos.

Archeologė R. Rimantienė 
su būriu pagelbininkų jau iš 
eilės penktą vasarą tyrinės 
akmens amžiaus stovyklavie
tę prie Šventosios, kur yra 
surasta daug įdomių senovės 
gyventojų buities liekanų.

V. Urbonavičius Anykščių 
rajone vadovauja Piktagalio- 
Marijampolės kapinyno kasi
nėjimams, o dr. R. Kuli
kauskienė drauge su Vilniaus 
universiteto archeologais ty
rinės Sudargo piliakalnius KO M E R CIN10, P RI V AT AU S T U R T 0, AUTOMOBILIŲ, AT SAKO MY BE S, GY V Y B E S D R A U DIM A} 
Š ak ių ra j on e. -----------------—------------------------------------------—--------- —-----------------------------------------------------

5.0%
6.0%

MONTREAL) O LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 
ŠERUS ( numatyta)
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5%
TERM.IND. I metams 7.25%
TERM.IND. 2 " 7.75% '
TERM.IND. 3 “ 8.00%

Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 seru sumos.

DUODA P A S K OLAS
(iškaitant nario gyvybes apdraudė^ 

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

INVESTACINES pagal ju4rūsi nuo 
9.5% iki \2%.

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk- 
tadiėniai s nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 <1 
iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409, _ .

i Albertas NORKELIŪNĄ S, b.a. c.s.c., i.b. 376-3781
- Į i NAMU:
|> ' 6 72- 5303,

7273120



IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

REDAKCIJOS PASTABA
Laikraščio pabaigoje turi

me įrašę, kad mūsų kores 
pondentų spausdinamos min
tys nebūtinai atitinka redak
cijos nuomonei. Tai ypač tai
kytina šiai laikraščio daliai 
— laiškų ir nuomonių skyriui. 
Esame įsitikinę, kad žodžio 
ir minties laisvė yra viena iš 
svarbiausių vertybių demo
kratinėje visuomenėje, todėl, 
atrinkdami spausdinamąją 
medžiagą, stengiamės leisti 
pasisakyti visokių pažiūrų 
bendradarbiams.

Vietos stokodama, redak
cija pirmoje eilėje spausdins 
tas korespondencijas, kurios 
bus pasirašytos autoriaus pa
varde arba bent jo inicialais. 
Iš principo redakcija neatsi
sakys spausdinti nė slapyvar
džiais pasirašytų laiškų, ta
čiau tik tokiais atvejais, kai 
redakcijai bus žinoma auto
riaus tikroji pavardė ir adre
sas. Anonimus laiškai ir ko
respondencijos be išimties 
keliaus į redakcijos krepšį.

VIENUR PATINKA, 
KITUR NE ...

Paskaičius NL Jono Meko at
virą laišką, puolantį H. Nagį , 
negaliu iškęsti neparašęs nors 
kel us žodžius.

Žodžiai "kaip drįsti" tinka 
kaiptik jam pačiam? Kaip drįs
ti, Mekai, taip akiplėšiškai 
šaukti ant H. Nagio, kuris ra
šo teisybę, otų bandai apversti 
kitaip, nors ir pats, gal būt, 
tuo netiki? Niekas nepatikės, 
kad būtum toks žioplas ir nesu
prastum, kas dedasi Vietna
me? Kodėl tu nešauki, kad 
leistų Vietname pravesti lais
vus rinkimus ir galėtu taip 
tvarkytis, kaip dauguma nori ?

Tau labai patiktų, kad Viet

namą atiduotų komunistams, ir 
jie žudytų tuos, kurie kitaip 
galvoja. Kodėl nešauki prie 
laisvų rinkimų Lietuvoje? Ko
dėl tau vienoje valstybėje pa
tinka revoliucijos, kitoje ne?

J. Išganaitis

ŠEDEVRĄ S

Perskaičiau H. Nagio 
straipsnius apie apsimetėlius 
ir apie J. Meką. Kažkas nepa
prasto — šedevras turiniu, lo
gika, drąsa, aktualumu, mora
lės stiprumu — visais atžvil
giais.

Mes, inžinieriai, kurdami 
pastatus — fizinius šios epo
chos kurinius,'paremtus logika 
ir gamtos dėsniais, jaučiame 
tą patį apie mūsų krašto ir mai
šomo pasaulio tragediją, bet 
neturim nei laiko, nei tokio la
kaus iškalbingumo visam tam 
išreikšti.

Todėl nepaprasta laimė ir 
garbė turėti iškilų lietuvį poe
tą ir rašytoją su tokiais stip
riais principais, taip nesava
naudiškai klausančio savo są
žinės balso ir taip drąsiai ir 
genialiai kovojančio už Šventą 
Tiesą. J. A. Rasys

JONINĖS IR SKAUTAI

Daug visuomenės atvyko į 
Joninių šventę St. Catharinėje 
ir parodė, kad tokius įvykius 
tikrai mėgsta. Todėl St. Catha
rines lietuviai Jonines ateityje 
turėtų dar geriau paruošti ir 
paversti metiniu visų Kanados 
lietuvių kultūriniu įvykiu.

Skautų eilės mažėja ir ma
žės, nes prieauglis negausus . 
Mokslus baigęs jaunimas išsi
skirsto. Netrukus, matyt, teks 
koncentruotis nebe į skautus , 
nebe į ateitininkus, bet į lietuvį 
jaunuolį, turbūt, niekam nebe
priklausantį.

Vaikams išaugus ir išsikė
lus gyventi kitur, tėvai nebero
do to paties dėmesio. Pagaliau 
niekas juk nejaunėja. Todėl 
ateityje bus vis sunkiau išsi
rinkti skautų rėmėjų valdybą, 
ypač tokią, kuri imtųsi didelio 
Joninių ruošos darbo. Tad jau 
laikas pagalvoti apie rėmimą 
lietuvio jaunuolio, neatsižvel
giant į tai, ar jis kokiai nors 
grupei priklauso ar ne. O tokių 
jaunuolių dar turim nemažai.

Tokiu būdu vėl sugrįžtame 
prie visos bendruomenės lietu
vybės išlaikymo problemos . 
Jaudabar St. Catharines apyl. 
valdyba rūpinasi visus lietuviu
kus, be religinių ar srovinių 
skirtumų, pritraukti prie lietu
viškos mokyklos. Ypač mišrių 
šeimų vaikus. Jau padaryta 
puiki pradžia. Prieš metus 
mokyklą lankyti pradėjusieji 
jau supranta lietuviškai. Kitas 
jau paskaito, parašo, padekla
muoja ir padainuoja lietuviš
kai. Tuo keliu reikia eiti ir 
ateityje.

Bendruomenė yra daug pajė
gesnė ateityje ruošti Jonines, o 
ne negausūs skautų rėmėjai. 
Arne laikas bendruomenei pa
dėti gausiom šeimom auklėti 
vaikus lietuviais ? Jokio kito 
svarbesnio darbo nėra.

Jaunimo rėmėjas 
SENIU
PA S IS MA G URIA VIM A S

Graži tradicinė Joninių 
šventė prieš daugelį metų bu
vo atgaivinta Niagaros pusia
salio liet, kolonijoje. Kad ir 
uždarose patalpose šią gražią 
tradicinę Joninių šventę labai 
vykusiai atkūrė ir kelis me
tus puikiai organizavo Vil
niaus krašto sąjunga. Vilnie
čiai visuomet sugebėjo duoti 
labai gražią ir prasmingą 
programą Joninėms, užtat 
susilaukdavo ir didelio skai
čiaus svečių iš plačių apylin
kių.

Laikui bėgant atsirado kon 
kurencija, Joninių parengimą 
perėmė kiti žmonės ir Joni
nių pobūdis pasikeitė. Iš gra
žios jaunimo šventės pasida
rė senių pasismaguriavimas.

CITATOS

PASIDARO TRUPUTĮ 
NEJAUKU

Liet, krikščionių demokra
tų sąjungos biuletenio 1970 m. 
Nr. 13 įžanginis straipsnis 
pradeda tokiais samprotavi
mais:

"Kai du priešininkai retais 
atvejais kokiu nors klausimu 
sutaria, ir dargi viešai, 
abiems greičiausiai pasidaro 
truputį nejauku. Prieš minkai, 
dargi net priešai, juk norma
liai negalėtų kokiu nors klau
simu susitarti. Susidaro ne
sutarto, bet bendro žygio, 
bendro tikslo situacija.

"Tokiu nesutartu, bet daž
nai labai panašiu keliu ke
liauja ir Lietuvos okupantas 
ir kai kurie emigrantai bei jų 
grupės, pasinešę nolens vo- 
lens "reformuoti" Vliką, Jei 
sovietinis okupantas iš esmės 
yra priešingas Vlikui ir net 
jo idėjai — nenuostabu. Bet 
lietuvių ir okupanto ‘ikslai 
yra diametraliai priešingi — 
vieni viską aukoja laisvei 
siekti, kiti viską panaudoja 
vergijai įteisinti. Jau daug 
sunkiau suprasti, ko siekė

Šiais metais Joninių meni
nę dalį išpildė Londono jauni
mo ansamblis Baltija ir Ha
miltono parap. choras. Lon
dono jaunimui ir vadovams 
priklauso pagarba už jų gražų 
darbą,

Joninių proga buvo pagerbti 
Jonai, senieji ateiviai ir pa
garbūs svečiai. Bet turime 
gan daug labai gražaus jauni
mo visame Niagaros pusiasa
lyje. Gan dažnai esame rei
kalingi savo jaunuolių paslau
gos: prie vėliavų taut, šven
čių proga, prie vainikų tam 
tikrais atvejais, tautybių fes
tivaliuose ir pan. Turime ir 
abiturientų, bet ar mes juos 
nors kartą prisiminėme ir 
kokia nors forma atžymėjo
me ?

Joninės — jaunimo šventė. 
Kaip tik šia proga ir tiko 
mums savo jaunuolius prisi-

Lietuviu dienų metu Los Angelėje šimet vyko pirmoji Prano 
Gasparonio skulptūros paroda. L. Kanto nuotraukoje trys 
darbai i s geležies.

Vliko "reformatoriai", kurių 
žygiai iš esmės yra bendra- 
siekiai su okupanto pastango
mis".
SPAUDAI SUNKŪS LAIKAI

1970 metų Keleivio kalen
doriuje, kurį redagavo S, 
Michelsonas, įžanginiame 
straipsnyje ir šitaip rašoma:

"Deja, mūsų spaudai pra
sideda sunkūs laikai. Taip 

minti ir atatinkamai pagerbti. 
Bet rengėjai numatė stalus ir 
vietas seniams, o jaunimui 
teko pasitenkinti pašaliais.

Dar vienas iš gražiųjų mo
mentų Joninių šventėje. Pasi
rodo, kad Baltijos ansambly
je buvo vienas Jonukas. Tai 
labai puikus ir simpatiškas 
berniukas: Nors orkestro va
dovas yra lietuvis, ir daugu
ma griežikų yra lietuviai, bet 
to berniuko garbei buvo su
grota angliškai Happy Birth
day. Bet Baltijos ansamblio 
jaunimas pasveikino savo 
draugą, išmesdami jį į orą, 
atnešė jam gražų tortą ir 
gražiai lietuviškai jam už
traukė Ilgiausių metų. O Bal
tijos mergaitės išbučiavo sa
vo simpatiškąjį Jonelį. Telie
ka šis gražus jaunuolių žes- 
tas pavyzdžiu mums visiems.

O. S-tė 

yra visoj Amerikoj, nuo Ka
nados iki Argentinos. Skun
džiasi visi mūsų laikraščiai. 
Visų cirkuliacija mažėja, o 
išlaidos didėja, Popieris, da
žai, elektra, mašinos, tele
fonas, paštas, darbininkai — 
viskas pabrango keleriopai, 
ir galo infliacijai nesimato.

"Todėl peršasi įkyrus 
klausimas: kaip ilgai mes ga
lėsime savo spaudą išlaiky
ti? Senesnieji mūsų skaityto
jai miršta; jų vaikai lietuviš
ka spauda nesidomi, nes ang
liška jiems įdomesnė; naujų 
ateivių iš Lietuvos jau nebe- 
atvažiuoja, o jei vienas kitas 
pasirodo., tuos puolame kaip 
kokius "vilkus". Smerkiame 
ir tuos, kurie iš Amerikos 
nuvyksta Lietuvon. Daroma 
viskas, pagiežos siena atsi
riboti nuo Lietuvos, kad izo
liuoti save nuo tautos kamie
no.

"Šitaip Lietuvą "vaduoda
mi" ne tik jos neišvaduosime, 
bet ir Amerikoje lietuvybei 
greičiau kryžių pastatysime,

"Yra tačiau vilties, kad kol 
kas bloga gal ir nebus. Ta 
viltis, tai ta pati mūsų spau
da. Kol mes ją remsime — 
ne tik skaitydami, bet ir ki
tiems ją platindami — tol ir 
lietuvybė bus gyva".

STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

I r » * ♦ * * •

Ramiai man prabėgo laikas kulistane. Gera buvo, 
nes ausys pailsėjo nuo šlykščių prižiūrėtojų keiksmų. 
Taigos ošimas mus ramino ir liūliavo tyliaisiais vaka
rais, žiogų armijos savo smuikeliais grojo vasaros 
uvertiūras, o varlių kurkimas nešė mus Morfijaus pa
sakų šalin, šis kraštas — tai tikra varlių karalija.

Gera čia buvo, nes aš ilgėjausi prarastos laisvės, 
vaikai norėjo laisvės žaisti, siausti .ir paišdykauti, ir 
mes visi čia jautėmės lyg ir pamiršę kolchozinio gyve
nimo rutiną.

žaląją karvytę miniu kaip gerąją pasakų laumę, 
kuri apsilankė pas mus, vargelį vargstančius, ir atnešė 
vaikams skanaus pienuko. Daug jiems sekiau pasakų 
apie gerąsias ir piktąsias laumes, apie vargdienius ir 

. našlaitėlius vaikučius. Labai jiems patiko pasaka apie 
Jonelį ir Elenutę, kuriuos pikta ragana uždariusi ka
lino. Tik tada negalėjau jiems pasakyti, kad toji biau- 

■ rioji ragana — komunistų partija, kuri ir jų kūdikystę 
1 apkartino, nuskurdino, badu išmarino jų senelius ir 
; mus visai nekaltus įkalino dvidešimt penkeriems me- 
j tams. Pergyveno vaikai su pasakų veikėjais visas ne

laimes, troško jiems laisvės ir norėjo, kad jiems pasi
ūt sektų pabėgti iš raganos vergijos.

Deja, apie savo vergiją jie dar nesuprato ir nieko 
Į neišmanė. Aš jiems priminti apie jų nedalią ir ką nors 
J daugiau pasakyti negalėjau, nors papasakojau jiems 
: apie savo paliktą dukrytę Nijolę. Pasakiau jiems, kad 
' ji turėjo minkštą lovytę ir jai nereikėjo gulėti ant 
I kietų narų ar grindų; kad ji turėjo daug žaisliukų ir 
i vaikiškų drabužėlių. Jie klausėsi akutes išplėtę, lin- 
< gavo savo apšepusiomis galvutėmis ir sakė:

— Tai mergytei buvo labai gera gyventi.

RUGIAPIŪTĖ

. Atėjo karšta Sibiro rugiapiūtė. Daugybė skubaus 
ir sunkaus darbo, čia, galima sakyti, tėra tik du metų 
laikai: žiema ir vasara. Pavasaris ir ruduo yra labai 
trumpi pereinamieji laikotarpiai, kurie būna labai stai
gūs. Sibiro vasara reikalauja, kad visi žemės ūkio dar
bai būtų greit atliekami. Visa augmenija skuba augti, 
valandomis stiepiasi į viršų, ir prie tos spartos žmo
nėms reikia prisitaikyti. Vasarą būna labai daug sau

lės šviesos ir šilumos, nes Celsijus pakyla iki keturias
dešimt laipsnių, o naktys labai trumpos, žemė labai 
derlinga, nes turtinga puvenomis. Dirvos visai netrę- 
šiamos. Sėjama visos javų kultūros, kaip ir Lietuvoje, 
tik žieminiai kviečiai čia neauga, nes nepakelia šalčių. 
Būtinai reikėtų išvesti Sibirui pritaikintą žieminių 
kviečių veislę, bet tuo niekas nesirūpina. Vasariniai 
kviečiai labai gražiai bujoja. Gerai auga ir kukurūzai, 
bet sėklų nepribrandina, nes jiems per trumpas augimo 
periodas. Jie auginami tik pašarui ir silosuojami. Do
bilų Narymo srityje nemačiau.

Rugiai užauga kaip mūras. Vos tik akimis aprė
piami. vilnija rugių laukai ir šnara savo auksinėmis 
varpomis. Kolchozininkai, kurie tuose laukuose pra
kaitavo, viliasi ir laukia naujo derliaus. Laukia teisė
tai, nes tose dirvose daug prakaito išlieta. Tik gaila, 
kad jiems teks labai nedaug ir blogiausių grūdų — 
pasturlakų.

Rugelių derliaus laukia ir tie, kurie minta svetimu 
prakaitu ir sau, kaip komunizmo statytojai, susikrau
na pasisekimo nuopelnus. Į Malinovka jau atvažiavo 
nekviesti, nelaukiami ir nemylimi svečiai — sovietinio 
saugumo ir kompartijos atstovai. Jie čia ilgai sėdės 
ir spaus kolchozo pirmininką ir brigadininkus, kad 
paskubėtų laiku nuimti derlių ir tvarkingai atiduotų 
valstybei duoninių grūdų paruošas. Pastarieji keik
damiesi visus darbus sukraus ant kaimiečių ir trem
tinių palinkusių pečių. Atstovai įkyriai kamantinės 
raudonojo kampelio vedėją, kaip jis dirbančiųjų tarpe 
pravedė agitaciją už didesnį darbo našumą ir spartą.

Jau visuose pakampiuose iškabino skelbimus, kad 
dabar karo metas, tad visomis išgalėmis reikia padėti 
kovojantiems didžiajame tėvynės kare vyrams, todėl 
frontų užnugaris privalo dirbti dieną ir naktį ir už
miršti poilsį. Tik dar nepasakyta, kad reikia ir apie 
maistą negalvoti. Bet niekur atsišaukimuose nebuvo 
priminta, kad apvaliais pilvukais kompartijos termi
tai kolchozuose sudoroja pačius geriausius produktus. 
Jie ir į namus šeimoms vežasi iš čia prisikrovę pilnus 
maišus gėrybių. O darbininkai putrą srebia iš bendro 
katilo. Malūnai kviečių nepikliavoja, tai rugiapiūtei 
pridirbo makaronų iš rupiai maltų kvietinių miltų. 
Mėsai paskerdė sergantį gyvulį. Kad nors tos mėsos 
didesnį davinį duotų. Dabar gauni tik vieną kąsnelį, o 
kartais, kaip šuneliui, atitenka tik kaulelis aplaižyti. 
Toks maistas laikomas geriausiu, nes rugiapiūtei pra
sidėjus ir skeltanagiams atvažiavus, pagerino bendrą 
katilą. Ką gi, lygybė ir brolybė.

šiandien išvarė visus kaimiečius, kas tik dar gali 
pajudėti, į rugių laukus. Išvarė jau nukaršusias ir 
amžiaus naštos sulenktas senutes. Jas paskyrė arčiau 
kaimo, kur šlapesnės dirvos ir negalima su mašina 
įvažiuoti. Jos turi pjautuvais nupjauti visus rugių lau
ko iškišulius ir kampus, kur negalės paimti mašina. 
Eina sulinkusios senutės, nes jų pečius spaudžia daug 

sovietinės vergijos metų. Jų veidai išvagoti skausmo 
ir lapojančio vargelio raukšlėmis, o kiekviena tokia 
raukšlelė turi savo graudžią istoriją. Va, eina senutė 
Ivanovna, kuri pirmaisiais jų ištrėmimo ir bado me
tais taigoje palaidojo savo vyrą ir šešis vaikus. Jos 
kojos išdžiuvusios, kaip šakaliukai, o ilgas iš maišo 
pasiūtas sijonas painiojasi, ji eidama klumpa. Rankų 
pirštai sukumpę, kabliais susirietę, ir jų negali ištiesti. 
O reikės imti į rankas pjautuvą, lenktis prie žemės ir 
švariai piauti rugelius. Iš visur girdisi skundai, kad 
seneliai keliami iš mirties patalo ir varomi dirbti.

— Nerūstauk, kaimynėle. Matai, kad mums pa
garbą reiškia ir neužmiršo išvaryti j darbą.

— Dieve, Dieve, kad tik greičiau galėčiau užmerkti 
akis ir nematyčiau tos neteisybės, — skundžiasi kita 
senutė.

Sunkiai lenkiasi senutės, sugrubusiais pirštais ka
bina saują rugių ir piautuvą leidžia darban. Rugiai 
pagarbiai joms lenkiasi, o vėjelis švelniai paglosto, 
ntipūsdamas akis užkritusias sidabro gijas.

Vyrų ir moterų grupė, sudaryta rugiams kirsti, į 
kulistaną eina lėtai ir neskubėdama. Tik pamatę atvež
tus darbo įrankius, karštligiškai griebia dalgius, kad 
tik geresnį nusitvertų. Kam teko blogesnis, tas matuš- 
komis nusikeikia, susisuka laikraščio gabaliukan bank- 
rutkę, užtraukęs dūmą nusispiauna ir dar kartą nusi
keikia. Tas keiksmas apgalvotas ir labai aišku kam' 
skiriamas, bet vis dėlto bijoma jį viešai išrėkti.

— Pustyklės nėra. Petrai, perlaužk savo pusiau 
ir duok man gabalą.

— Nesikarščiuok, už viską petys atsakys.
Visi išsipiauna karklo ar akacijos vyteles ir prie 

dalgių prisitaiso du ar tris lankelius, čia rugius guldo 
ne baran, bet pradalgėsna. Moterys renka ir riša į 
pėdus ir kaip pakliuvo sustato į gubas. Niekas čia 
mendelių taip tvarkingai ir gražiai nerikiuoja, kaip 
būdavo daroma pas mus namuose, Lietuvoje.

Susitvarkę dalgius ir išsikeikę, visi pasileidžia į 
rugių lauką, žmonės dirba, kruta, bet niekas neskuba. 
Tegu rugiai gula, tegu byra, niekas dėl to nesijaudina. 
Neteks mums tų rugių, nes viską pasiglemš atvažiavę 
slibinai. Todėl nėra reikalo spaustis ir paskutines jėgas 
eikvoti.

Man, kaip vienišai, teko tolimasis kulistanas. Ten 
skiriami darbininkai susirinko prie kolchozo raštinės. 
Jau iš tolo girdėjosi prižiūrėtojų keiksmai. Atvykę 
svečai rėkė ant pirmininko ir brigadininkų, o visi kar
tu šūkavo ant tų vargšų kolchozininkų. Jei kas minutę 
pavėlavo, tai ant to barasi, keikia, atrodo, kad jau gyvo 
nepaliks. Jį padaro visų nepasisekimų kaltininku. To
dėl visi stengiasi greičiausiai išnykti viršininkams iš 
akių, nors jie pas mus atvažiuos darbo tikrinti, ragins 
sparčiau dirbti.-

Moterys visu būriu pasileidome pėsčios į kulista
ną. Pirma pradardėjo plaunamos mašinos ir vežimai 

su arpais, dalgiais ir grėbliais. Net ir neštuvus vežė pė
dams nešioti. Vežikai važiuoja neskubėdami. Svarbu, 
kad jau pabėgo iš valdžios akių. Vargingas gyvenimas 
visko išmokė: keiksmų, žiaurumo, suktumo ir visokių 
kombinacijų. Rugiapiūtė daugeliui teikia gerų vilčių, 
tik baisu, kad sargai neišskaitytų tų šelmiškų akių 
žiburėlių, kurie sako, kad beveždami tikrai nusikom- 
binuosime vieną kitą maišelį rugių.

Kolchozas turi ir vieną kombainą, bet iš jo daug 
nelaukiama. Kombainu pjauna arčiau kaimo ir sauses
nėse dirvose. Gera dirbti tuo gigantu, nes nupjauna 
ir iškulia javus. Lieka tik grūdus arpuoti ir džiovinti. 
Tik visa bėda, kad jis piauna, piauna ir sugenda. Tada 
mechanikai taiso kelias dienas, tupinėja apie mašiną 
ir pagaliau pareiškia, kad reikia kažkokios naujos da
lies. Tos dalies be rajono ar apygardos MTS negausi. 
O ta stotis už pustrečio šimto kilometrų ir tokiais blo
gais keliais ten skubiai nenuvažiuosi. Dažnai tas kom
bainas įklimpsta dirvoje ir lieka visai rugiapiūtei įklim
pęs stovėti. Rusiški kombainai tik spaudoje pasigirti, 
kad pas mus visi darbai mechanizuoti, o ne praktiš
kam darbui dirbti.

Eidamos kulistanan, neužmirštame ir pasiganyti. 
Patenkintos, kai pakelėje randame ropių ar turnepso 
lauką. Prisiraunam ir visos eidamos graužiame ropes. 
Efremovna šluosto ropę į žolę ir plačia rusiška burna 
keikiasi. Jos veidas seniai yra matęs muilą, pageltęs ir 
pajuodęs. Sunku net ir amžių atspėti, nes čia visos 
moterys atrodo dešimčia metu vyresnės. Jai iš akies 
galima duoti keturiasdešimt metų, bet dar pajėgia 
dirbti sunkiuosius darbus ir turi šunišką apetitą. Tren
kė ropę j kelmo kraštą, perskėlė pusiau, kremta vidurį 
gumbo ir pašnibždomis niurna:

— Tai prigyvenom, kad ir paėsti nėra ko. O tie 
velniai čia atvažiavę gerai pripus. Jie viską ir suryja. 
Anksčiau nepažinome jokių kulistanų ir buvome sotūs.

— Dabar apie nieką daugiau ir negalvoji, kad tik 
kaip nors iškombinavus sočiau pavalgyti, — įsiterpė 
Froska.

Tai mažutė, liesutė ruselė, ant kurios vos besilaiko 
iš maišo pasiūtas sijonas. Veidelis smulkutis, rudas, 
apkandžiotas uodų ir patinęs. Juodą skudurą užsigau- 
busi ant galvos, ji visai nepretenduoja j gražuoles.

Taip ir einame, grauždamos ropes ir labai santū
riai reikšdamos nepasitenkinimą savo gyvenimu.

— Velniai žino, ką iš mūsų padarė. Esi nei žmo
gus, bet dar ir ne galvijas. Geriau jau būti neprotau
jančiu gyvuliuku, — atsiliepė tylioji Marusia, nes ir 
jai pakarto toks gyvenimas. <

Pamažu pasiekėme ir tolimąjį kulistaną. Pėsčiom 
reikėjo nueiti aštuoniolika kilometrų, čia visus darbi
ninkus suskirstė grupėmis ir pristatė prie įvairių darbų.«

Bus daugiau
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CHAGALLIS
Dabarties dailė be Chaga- 

Hio vardo jau būtų sunkiai 
įsivaizduojama. Jis pažįsta
mas visiems tiems, kurie 
apie meną turi bent šiokią to
kią nuovoką ir jis, tur būt, 
ypač artimas suprantamas ir 
gal net jaukus tiems, kurie 
patys yra kilę iš vidurio rytų 
Europos lygumų, kurie tebe
prisimena tų kraštų sodriai 
žalias vasaras ir senobiškas 
kaimo lūšneles.

Jiems, matyt, ir Chagallio 
į žalių medžių viršūnes 
įpieštos žalmargės atrodo 
savaip jaukios ir kone realis
tiškos savo neįprastoje aplin
koje. ..

Tur būt, nedaug lietuvių 
težino, kad žydų kilmės, Ru
sijoje gimęs, tarpukarėje 
Paryžiuje pasaulinio pripaži
nimo susilaukęs dailininkas 
Mare Chągallis savo pirmąją 
užsienio parodą surengęs bu- 
voJLietuvoje.

Šių metų pradžioje Pary
žiuje, Grand Palais rūmuose 
įvyko apžvalginė Chagallio 
kūrinių paroda, pavadinta 
"Homraage a Chagall". Paro
dos kataloge nurodyta, kad 
pirmoji M. Chagallio indivi
duali paroda įvyko dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, 1914 
m., Rusijoje. O antrąją dai
lininko individualę parodą 
1922 m. Kaune suruošė Lie
tuvos dailininkų draugija.

Po bolševikų revoliucijos 
Rusijoje Chagallis savo gim
tajame Vitebske 1918 m. buvo 
paskirtas dailiųjų menų ko
misaru. Tačiau itin ryškaus 
individualinio braižo dailinin
kas prie "proletarinio" ir 
"socrealistinio" meno reika
lavimų, matyt, negebėjo pri
sitaikinti. Jau 1921 m. jis te
gavo, tarnybą kaip paišybos 
mokytojas karo našlaičių 
prieglaudoje netoli Maskvos. 
Jo padėtis revoliucinėje Ru
sijoje darėsi vis kritiškesnė, 
ir Chagallis pasiryžo emi
gruoti.

Tai nebuvo lengvas uždavi
nys, nes bolševikų valdžia 
žinomus menininkus iš kraš
to nenoriai išleisdavo. Pa
galbon atėjo poetas Jurgis 
Baltrušaitis, kuris anuomet 
buvo Lietuvos respublikos 
pasiuntinys ir įgaliotas mi
nistras Maskvoje. Jis Lietu
vos dailininkų draugijai pa
siūlė Kaune suruošti Chaga
llio darbų parodą ir patį dai
lininką į tą parodą asmeniš-

UNIVERSITETO
BIBLIOTEKAI — 400 METŲ

Lietuvos spaudoje nurodo
ma, kad Vilniaus universite
to biblioteka yra "seniausia 
šalyje", atseit, Sovietų Są
jungoje. Bibliotekai šįmet 
sukanka 400 metų amžiaus.

Pradžią bibliotekai davė 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Žygimanto Augusto dova
nota 2500 knygų kolekcija. 
Dabar bibliotekoje yra apie 3 
milijonus tomų.

Senienų skyriuje saugoma 
pirmoji žinoma lietuviška 
knyga — 1547 m. išleistasis 
M. Mažvydo katekizmas, pir
moji dabartinėje Sov. S-gos 
feritorijoje išspausdintoji 
knyga — 1525 m. Vilniuje iš
leistasis Skorinos "Aposto- 
las", pirmoji rusų kalbos 
gramatika, 1619 m. išleista 
Vievyje.

Be to, bibliotekos retų 
spausdinių skyrius saugo pir
mąsias lietuviškas gramati
kas, Sirvydo žodyną ir daug 
kitų mūsų raštijos paminklų. 
Bibliotekoje taip pat yra pir
mosios estų, laivių knygos, 
II a. sudarytasis Ptolomėjaus 
atlasas, 1543 m. Koperniko 
traktatas ir kt.

IR LIETUVA
kai pakviesti. Lietuvos daili
ninkai su pasiūlymu bema
tant sutiko, nes Chagallis jau 
anuomet buvo pagarsėjęs me
nininkas.

Jurgis Baltrušaitis Mask
vos kultūriniuose, ir literatū
riniuose sluoksniuose turėjo 
daug artimų pažinčių ir ryšių. 
Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
jis buvo labai aktyvus Mask
vos literatūriniame gyvenime, 
buvo pagarsėjęs kaip poetas 
simbolistas ir pasaulinės li
teratūros veikalų vertėjas į 
rusų kalbą. 1922 m., panau
dojęs savo pažintis ir diplo
matinį prestižą, J. Baltru
šaitis iš sovietų valdžios iš
rūpino leidimą Chagalliui ap
lankyti savo kūrinių parodą 
Kaune, o toji paroda vyko 
Lietuvos ir Rusijos kultūrinių 
ryšių ir bendradarbiavimo 
rėmuose.

Kitas įdomus faktas kūry
binėje Chagallio biografijoje 
yra tai, kad kone visi anksty
vesnieji dailininko kūriniai 
Rusiją apleido per Lietuvos 
respublikos pasiuntinybę 
Maskvoje. Dalinai oficialiai, 
dalinai kaip "diplomatiniai 
siuntiniai" Chagallio darbai 
buvo išsiųsti į Lietuvą, iš 
kur jie pasiekė Vakarus ir 
dabar susilaukia nuostabiai 
aukštų kainų.

Šitą įvykį aprašęs Vokieti
jos Baltų draugijos biuletenis 
nurodo, kad Lietuvos daili
ninkų talka Chagalliui tebuvo 
dar vienas įrodymas, jog 
Lietuva tarpukarėje atliko 
savo uždavinį, kaip kultūrinis 
tiltas tarp Rytų ir Vakarų, 
tuo pačiu atkreipdamas dė
mesį į tai, kad nepriklauso
moji Lietuva aplamai yra 
daug padėjusi ir prieglobstį 
suteikusi rusų intelektualams 
ir menininkams po pirmojo 
didžiojo karo.

Ž. Amaitis

CHAGALLIS Cirko jojikas

ČIURLIONIS
MASKVOJE

Muzikologas Vytautas 
Landsbergis, Vilniaus peda
goginio instituto docentas, 
Maskvos Kinematografijos 
institute skaitė paskaitą apie 
M. K. Čiurlionio tapybą ir 
muziką. Jis klausytojus su
pažindino ir su Čiurlionio 
poetiškąja "Rudens sonata".

Po pranešimo buvo rodytas 
filmas apie M. K. Čiurlionį, 
sukurtas pagal Vyt. Lands
bergio scenarijų.
PARYŽIEČIO KŪRINIAI 
VILNIUJE

Literatūros ir meno sa
vaitraštis praneša, kad Pa
ryžiuje gyvenantis lietuvis 
dailininkas Žibuntas Mikšys, 
"jausdamas didelę meilę ir 
pagarbą gimtajai Lietuvai, 
dalį savo autorinių darbų, 
taip pat įvairių vertingų lei

DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI
IR MINTYS

Socialistinio nusistatymo lietuviu jaunoji inteligentiją toliau 
vis labiau tebekrypo į L.S.D. Partiją ir nuo varpininkų tolinosi, 
bet per keletą metų nesusipratimų nebūdavo.

1896 metai galima laikyti lietuviu inteligentijos kryžkele, nes 
apie tuos metus aiškiau ėmė skirtis 3 stambesnės grupės - 1) Lie
tuvių Demokratų, 2) Katalikų ir 3) Socialdemokratų. 1896 m. 
užgimė kataliku „Tėvynės Sargas“, kuriam netrukus ėmė vado
vauti talentingas rašytojas kun. Jz. Tumas. Tais pačiais 1896 m 
datuota gegužės 1 dieną pasirodė Lietuvos Socijal-Demokratų 
Partijos programa ir laikraštis „Lietuvos Darbininkas“. Prie 
„Varpo“ ir „Ūkininko“ pasiliko Lietuvių Demokratai (tuomet 
varpininkais vadinami). Jų pradžia reikėtų laikyti nuo 1888 m. 
Jų buvo dvi srovės — radikaldemokratų ir ramiųjų lietuviu 
demokratų. Tos srovės ilgai kartu bendradarbiavo. 1907 m. atsi
radę ar tik užsimezgė iš dalies iš varpininkų kilusi tautininku 
organizacija su laikraščiu „Viltimi“, vadovaujama Tumo ir A. Sme
tonos. Nors viltininkai iš pačios buvo maišyto kraujo (kataliku 
su varpininkais), bet jie galima kildint daugiau iš varpininkų, 
negu iš kitokios pašaknies, nes pirmieji tos srovės rėmėjai buvo 
atskilėliai nuo varpininkų-demokratų (A. Smetona. Žalys, Kubi
lius, L. Gira). Įdomu, kad ir kun. Jz. Tumas, kai jo vadovybė 
buvo privertusi atsisakyt nuo redagavimo „Tėvynės Sargo“, per
simetė i gana veiklų varpiniką, rašydamas 1902 ir 1903 m. ne- 
pasikartojamais slapyvardžiais prieš klebonus korespondencijas 
„Ūkininke" ir „Varpe?. Tų savo straipsnių jisai nepaminėjo nė 
savo bibliografijoj. Jie paaiškėjo tik iš rastų „Varpo“, „Ūkininko" 
archyve Tumo originalinių rašiniu.. Jie buvo tokiais parašais 
pažymėli: Bugienis ). Niūnys. Nuokauia (?), Vyturys. Tuo būdu 
varpininkai tartum davinėjo tam tikrą prieglaudą visoms seniau 
buvusioms keturioms ir net penkioms (su daug vėlybesniais 
Santariečiais) partijoms. Z. Patirgis 1946 m. emigracijos „Žibu
riuose“ buvo pavadinęs varpininkų organizaciją partijų perykla? 
Tokia varpininkų misija visai sutinka su V. Kudirkos „Lietuvos“ 
draugijos įstatų penktuoju dėsniu — vienyt lietuvius; apie tai 
nekartą būdavo rašoma pirmojo — (anot M. Rocmerio, pra- 
demokratinio) periodo „Varpe“.

Kaip matyt iš Kudirkos 1888 m. įsteigtos universalinės visiems, 
ypač susipratusiems lietuviams skiriamos „Lietuvos“ draugijos 
įstatų, o taip pat ir varpininkų kitų rašinių, 1889 m. pradėjęs 
rodytis ..Varpas“, o nuo 1890 m. ir „Ūkininkas“, turėjo gana 
aiškų tikslą — kelti lietuvių tarpe tautinį susipratimą, susigrą
žinti uždraustą 1865 m. lietuvių spaudą, kultūrinti lietuviškai 
kalbančius Lietuvos kaimiečius, platinti lietuvių kalbos sienas, 
lobinti lietuvius ir ginti lietuvių tautą nuo nykimo ir skriaudų, 
kurias darydavo ne viena rusų valdžia, bet ir svetimtaučiai ir 
kai kurie lietuviai. Netrukus to pasirodė per maža, fau 1889 m. 
varpininkų suvažiavime P. Leonas ir J. Gaidamavičius pasisako, 
kad verta pagalvoti, ką veiksim, kai susigrąžinsime savo spauda. 
Jie jau tada buvo užminę mįslę apie Lietuvos nepriklausomybę.

Toliau, pasipažinę su P.P.S., su Kautskio „Die Neue Zeįt“ il
su rusų revoliucionierių raštais, varpininkai rašinėja ne vien apie 
tautinę, bet ir apie socialinę nelygybę.

Lietuviai pas save namie tapo nepilnateisiais gyventojais. 
Pravoslavai rusai ir evangelikai turėjo daugiau teisių, negu vie
tiniai katalikai lietuviai.

dinių iš kitų Prancūzijoje gy
venusių lietuvių paliktų bib
liotekų siunčia Vilniaus uni
versiteto bibliotekai".

Dail. Ž. Mikšio grafikos 
darbų parodos buvo suruošta 
Paryžiuje, Italijoje, Chicago- 
je, Bostone ir kitur. Daili
ninko darbai Vilniuje saugomi- 
universiteto grafikos kabine
te, kuris buvo įkurtas praei
tais metais.
BANIONIS EKRANE

Panevėžio dramos teatro 
aktorius Donatas Banionis iš
kyla į vieną žinomiausių kino 
artistų Sovietų Sąjungoje ir 
aplamai rytinėje Europoje.

Dvyliktasis Banionio vaid
muo kine yra Olbeuio herco
gas Lenfilmo filme "Karalius 
Lyras". Aktorius šiuo metu 
baigia sukti filmą "Goja" Ry
tų Vokietijoje, kur jis vaidi
na garsųjį ispanų dailininką.

Varpininkai stengėsi daugiausia per spaudą išryškint tokią 
lietuvių nelygybę ir tuo kelti žmonėse vis tebeaugantį nepasiten
kinimą prieš caro neteisingą santvarką.

Varpininkų ideologais aš laikau V. Kudirką, Joną Gaidama
vičių, Jz. Adomaiti, Jz. Bagdoną, P. Leoną, M. Lozoraitį, P. Vi- 
■šinską, J. Vileišį. Pr. Mašiotą. K. Grinių. Bet jų rašinių analizė 
ir sintezė dar nepadaryta, ir iš galvos, be pačių rašinių teksto, 
tai dabar man atlikti neįmanoma.

Tad varpininkų programiniai nusistatymai yra labai sudė
tingos kilmės.

VARPO KONKURENTAI

Į „Varpą““ (1889—1905) galima žiūrėt, kaip į „Aušros“ (1883—1886) 
įpėdinį, paveldėtoją anos prademokratinių tautinių tradicijų, ku
rios buvo varpininkų perdirbtos į aiškiai demokratinį sąjūdį.

Buvo ir kitų bandymų užmigusiai „Aušrai" pavaduoti, ir su 
tais pavaduotojais „Varpui“ teko konkuruoti, varžytis ii- skaity
tojais, ir rašytojais, ir vadovavimu.

Rimta konkurente „Varpui“ galėjo pasidaryti USA „Vienybė 
Lietuvininkų“, eidama iš Amerikos. Tai buvo didelis tebeaugantis, 
senas, nuo 1886 m. gyvuojantis, savaitraštis. Jis ir Lietuvoj apie 
1894 m. buvo gana plačiai žinomas, tik jo vėlavimas trukdė jam 
daugiau plisti Didžiojoj Lietuvoj. Be to, „Vienybė Lietuvininkų“, 
kaip didžiulė paklodė, buvo sunku nuo žandarų slėpti, na. ir 
knygnešiam: gabenti buvo nepatogi.

Prūsų katalikiški laikraščiai, pv„ „Apžvalga“ (1890—1896), „Tė
vynės Sargas“ (1896—1904), talentingai kun. Jz. Tumo redaguo
jamas, savo katalikiškumu ' laisvamanėjančiai Lietuvai ne visur 
tiko. „Apžvalga“ arba „Tėvynės Sargas“ kiekvienas pajėgdavo 
kas mėnuo paleisti į pasaulį apie po 2000 cgz. Skaičius tam laiko
tarpiui nemažas. Didžiausias Tilžės spaustuvininkas O. Maude- 
rodė „Apžvalgą“ buvo apsiėmęs spausdinti ir leisti savo atsako
mybe, kad tik jam kunigai duotų maldaknyges spausdinti. Žodžiu, 
katalikiški „Varpo“ konkurentai pinigais buvo, rodos, geriau už 
„Varpą“, „Ūkininką“ aprūpinti. „Varpas“, ir „Ūkininkas" abudu 
kartu taip pat turėdavo tiražo kas mėnuo apie 2000 egz„ t. y. apie 
tiek pat, kiek ir kuniginiai Tilžės laikraščiai. Bet abiejų krypčių 
laikraščiai, kartu eidami, vieni kitų nenuslopino. Jei „Apžvalga“ 
1896 m. žuvo, tai ne varpininkų kaltė, ir jos vietoj tuoj „Tėvynės 
Sargas“ užgimė.

Mat, augantis lietuvių skaičius ir žemės stoka versdavo emi
gruoti į USA apie 18—20 tūkstančių žmonių kasmet, jie pramok
davę Amerikoj laisvamanybės, iš dalies grįžę Lietuvon, keldavo 
antiklierikalizmą. Savo keliu daugėjanti gimnazijų ir universitetų 
jaunoji inteligentija, pasilikusi be kunigų priežiūros, „bedievėjo“. 
Tas procesas ėjo visame pasauly. Visuomenė ėmė skilti į prakti
kuojančius sakramentus ir nepraktikuojančius 'katalikus, arba 
„bedievius“. Čia veikti (ėmė pasaulinę lietuvių inteligentiją kelios 
visuomenės srovės. Apie 1894 m. daugiausia lietuvių inteligentijos 
duodavo Rusijos imperijos aukštosios mokyklos — Maskvos, Petra
pilio. Tartu. Varšuvos; mažiau US Amerikos. Vokietilos. Pran
cūzijos švietynai, o taip pat Krokuvos aukštosios mokyklos (uni
versitetas, dailės akademija).

M. Jankaus bandymai kartas nuo karto trumpam laikui leidi
nėti savo periodinius spaudinius, tik paminėtini, nes jo laikraščiai 
.dažnai trumpai eidavo ir labai maža prenumeratorių surinkdavo. 
Jie Varpui“ „Ūkininkui" kokios .nors konkurencijos nepadary
ti avi..

L.S.D.P. suvažiavimas Vilniuje. Susirinko Dr. Doma
ševičiaus bute Vilniuje: 1) Dr. Domaševičius, 2) Alfonsas Morav- 
skis, 3) Okuliąrnikas (akinių nešiotojas, slapyvardis), 4), 5), 6) trys 
Vilniaus gimnazijos mokiniai, du jų — Daukša ir Gulbinas — lie
tuviškomis pavardėmis, bet lietuviškai kalbėti nemoką, trečiasis gal 
Maleckis, 7) paskiau išgarsėjęs Felksas Dzeržinskis, 8) Dr. Jz. 
Bagdonas, 9) Dr. St. Matulaitis, 10) Dr. K. Grinius ir dar kokie

EGLĖ VIKTORIJA AGLINSKAITĖ

1 Vytautas A. Jonynas, cit. Vytaut Kavolį straipsnyje „Violetą sąskambis mūsų po
ezijos vaivorykštje“. Metmenys, Nr. 17, 19(59 m. psl. 143.
2 John Lewin, „Greek Religion and Conventions of Tragedy,“ in Setting the Stage 
(Minneapolis: Minnesota Theatre Co., 1967), 4 psl.
3 ibid.
4 Athony Caputi, Classical Greece (New. York: Ratheon Education Company, 19(58),
58 psl. Clytaemnestra, Aescylaus „Choeuphorėjoje.““

(M. Vytis)

LIETUVIO STUDENTO SUBRENDIMAS IR SUSIPRATIMAS 
GRAIKŲ TRAGEDIJOS ŠVIESOJE

Lietuvis studentas, užaugęs lietuviškoje šeimoje, kupinas studentiš
kų problemų, vienu ar kitu laiku pasijunta esąs „egzilijoje.”

Egzilis — tikėjimo mirtis. Tiksliau: viena iš mirties formų, prieš 
kurias tenka nuolat, išdidžiai ir beviltiškai kovoti ribotomis žmoniš
kos egzistencijos priemonėmis.1)

Ši Vytauto Kavolio citata pabrėžia studento visuomenininko, bend
ruomenės dalyvio nusivylimą vyresniųjų mintimis ir komunikacijos 
priemonėmis. Lietuviškoje bendruomenėje veiklus studentas dažnai pra
randa tikėjimą, kad jo darbas yra vertingas ir net praranda pasitikėjimą 
vyresniaisiais. Deja, po išsamių konfliktų savyje ir anapus savęs, šis 
studentas pasiryžta nepasiduoti ir tęsti veiklą.

Antras studento tipas, taip pat užaugęs lietuviškoje šeimoje, kupinas 
panašių studentiškų problemų, taip pat aktyviai dalyvaudamas visuome
nės veikloje, samprotauja, kad vyresnieji savo konservatyviomis idėjo
mis ir beprasmiškais smulkmeniškais užsispyrimais užstoja jam kelią j 
konkrečiai Lietuvai padedančią pažangą. Apsisprendžius niekada iš to 
kelio nepasitraukti. Įsakmiai ii- dažnai aitriai pabrėžęs savo nusivylimą 
ir nesutarimą, užtrenkia duris lietuvybės išlaikymo link.

Trečias studentas, modernus, ,.radikalus1’ daugelis vyresniųjų aki
vaizdoje rašo, stengdamas skelbti savo asmeniškas kūrybines pažangas 
ir politines idėjas, tuo būdu išlaikydamas lietuvybę.“

Deja. Lietuvos ir lietuvybės likimu susirūpinusių studentų yra daug 
daugiau negu čia apibrėžta. Išskiriant tuos, kurie nuo pat mažens nu
tarę visiškai suamerikonėti. nei piršteliu neprisiliečia prie lietuviškos 
visuomeninės veiklos, yra pagrindas spręsti kad ažnas lietuvis studen
tas visuomenininkas ne'tik yra panašus pristatytiems tipams. Jis yra 
patyręs visus tris konfliktus. Daugelis studentų dirba su jaunesniais 
lietuviais — skautybėje, lituanistinėse mokyklose, tautinių šokių grupėse, 
tuo pačiu laiku rašto ir aktyviai dalyvauja studentų organizacijose, te
atruose, spaudoje. Yra ir tokių studentų, kurie visai pasišalina iš ak
tyvaus lietuvių studentavimo ne tiek dėl vyresniųjų spaudimo, kiek dėl 
asmeniškų konfliktų. .

Bet koks tas spaudimas? Ar jis visuomet iškyla vyresniųjų vaiz
duotėse? Gal būt patys studentai reiškia priekaištus savo nenorėjimu 
pasistengti suprasti vyresniųjų asmeniškas krizes ir išklausyti jų pasiū
lymus apie lietuvišką veiklą, lietuvišką jaunimą, lietuvišką kultūrą ir 
bendrai apie Lietuvos išlaisvinimo reikalus?

Senųjų Graikų religijoje buvo visai suprantama kad konfliktas nėra 
tarp .teisingojo“ ir .klaidingojo“ bet tarp dviejų teisingųjų.“ ) Tai pat, 
Kerkegaardo žodžiais „Gyvenimas gali būti suprantamas atbulai, bet 
turi būti gyvenamas pirmyn.“ ) Deja, laikas jaunimui ir vyresnei kartai 
suprasti ir susiprasti su šiomis idėjomis. Ne visuomet vieni bus teisingi, 
verčiau „teisingesni“. Kartais reikės sekti arba «j (vyresniųjų manymu) 
teisingąjį kelią, arba tą (jaunesniųjų nuomone) tiek pat teisingą kelią. 
Bet, apspręsdami priežastis kodėl šis ar tas kelias turėtų būti sekamas, 
abidvi kartos naiviai pasielgtų jei jos nepripažintų Kierkegaardo idėjos 
pagarbos vertingumo. Lietuvybė yra per brangi ir Lietuvos okupacijos 
krizė yra per aktuali, kad lietuviai nesusipratimais pasiduotų V. Kavo
lio minimai „tikėjimo mirčiai“.

„Būkite perspėti. Jūs esate atsakingi.“ Ų
“Be warned. You are responsible.”

5 žmonės, tur būt, iš darbininkijos, kurių apibūdinti negaliu, iš 
viso apie 15 žmonių. Svarstyta buvo partijos programa ir priim
ta. Mums varpininkams buvo svarbu, kad į programą įtrauktas 
paragrafas apie Lietuvos politinę nepriklausomybę *). Mano trum
pai suglaustas pranešimas apie lietuvių tautinį judėjimą, apie 
jau gana plačią užsieninę periodinę lietuvių literatūrą, apie pla
tinimą tos literatūros per knygnešius, apie bandymus varpininkų 
laikraščius pakreipti į socializmo pusę, pagaliau apie pagalbą, 
kurios L.S.D.P. gali laukti iš varpininkų (vertimai į lietuvių kal
bą ir iš lietuvių kalbos, susisiekimas su užsieniu — rašinių siun
tinėjimas ir davimas, perleidimas žmonių į ten ir atgal, litera
tūros spausdinimas Tilžėj, tos literatūros gabenimas per sieną ir 
Kaunan arba Vilniun, susipažinimas su lietuvišku judėjimu, su 
dabar leidžiamais užsieny lietuvių laikraščiais ir visuomenės par
tijomis, su kaimų proletariatu) susirinkime padarė nemaža įspūdį. 
Varpininkų judėjimas turėjo daug daugiau inteligentų ir spau
dinių negu L.S.D.P., kurios nariai pamatė, kiek naudos gali L.S. 
D.P. turėti, bendraudama su varpininkais. Mes matėme, kad L.S. 
D.P. mus laiko net savo partijos pilnateisiais nariais. Mes pasi
sakėme, kad šiame susirinkime dalyvaujame ne kaip L.S.D. Par
tijos nariai, bet tik kaip jos sąjungininkai, besilaikydami diplo
matų dešino: d o u t dės (aš duodu, kad ir tu duotum). Mes 
jums padėsime, bet ir jus mums padėkite, kad Vilniaus ir Kauno 
darbininkija būtų tikrai painformuota apie varpininkų veiklą, ir 
rūpinkitės, kad nevirstų lenkais. L.S.D.P. metinis susirinkimas 
priėmė savo programą ir pagyrė partijos valdybos bendradarbia
vimą su varpininkais.

*) Iš kur L.S.D.P. steigėjams atėjo galvon įtraukti į savo pro
gramą Lietuvos nepriklausomybės paragrafas, aš tik galiu spė
lioti. Pagal K. Bielinį (1946 m. gegužės 1 d. „Varpas“ Nr. 5) tas 
dalykas 1896 m. V. 1 d. L.S.D.P. programoj buvo šitaip suformu
luotas:

Nepriklausoma Lietuvos Respublika, fed e ra
tiniais ryšiais susijungusi su kitais carij Rusi
jos kraštais: Latvija, Ukraina, Lenkija. Federacijos 
klausimas vėliau buvo paliktas atviras. Aš spėju, kad ta idėja 
galėjo būti L.S.D.P. paimta iš anksčiau už L.S.D.P. susiorganiza
vusios Lenkų Socialistinės Partijos programos, kur buvo reika
laujama nepriklausomos Lenkijos. Tas nepriklausomybės reika- . 
lavimas L.S.D.P.-,įai net pakenkė, nes, anot Z. Patirgo (Augsburgo W 
„Žiburiai“ 1946. V. 18 Nr. 20/32), L.S.D. II internacijonalo suva
žiavime nebuvo priimta pilnateisiu nariu (buvo iš USA atvykęs 
J. Šliupas). R. Luksemburg, pasišovusi atstovaut Lietuvai ir Len
kijai, lietuvius delegatus išvadino šovinistais patriotais, kurie mul
kiną darbininkus ir tarptautiniam socijalizmui darą didelę žalą. 
Toliau L.S.D.P., saugodama savo proletarinę skaistybę, vengė nu
sikalsti ortodoksams marksistams ė la R. Luksemburg. Gal būt. 
kad Dr. A. Domaševičius ir A. Moravskis, tų metų L.S.D.P. va
dai, tame lietuviškame patriotizme nujautė istorinį procesą, kad 
siekimas Lietuvos nepriklausomybės bus stiprus ginklas kovoje 
su P.P.S. (su Jz. Pilsudskio partija), kuri laikė Lietuvą Lenkijos 
dalimi ir nepriklausomybės nežadėjo. Mums, 3 varpininkams, 
dalyviams ano 1896. V. 17 L.S.D.P. susirinkimo Vilniuje, Lietuvos 4 
nepriklausomybės punktas buvo malonus ir rodė, kad mes su ’ 
L.S.D.P. galėsim sugyventi. Ir naujos, lietuviškosios formacijos 
L.S.D.P. programoj tasai nepriklausomybės punktas, anot K. Bie
linio, buvo įtrauktas. Tad R. Luksemburgaitės autoritetas L.S.D.P. 
patriotizmo nepaveikė. Reik dar pridėt, kad apie 1896 m. nebuvo 
kitos Lietuvių partijos, kuri skelbtu, politinį Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Rusijos, tik L.S.D.P. buvo tai padariusi. Šernas „Varpo“ 
A u d i a t u r et altera pars į šovinistų patriotų rusų rašy
mus, kad Pabaltijo pakraščiai npri skirtis nuo Rusijos, aiškinda
vosi, kad tai pačių rusų prasimanymas, kad jų pačių šalininkai 
dar griežčiau imtu spausti separatistus. Ministeris MUravjevas. 
matyt, iš tikrųjų manė, kad lietuviai (1899—1900) turi tendenciją 
atsiskirti. Tendencija buvo. Bet ji ir 1905 m. D. Seimo nutari
muose nebuvo visai aiškiai pasireiškus: Ir net 1917 m. Petrapilio 
tremtinių susirinkime bijota pilna nepriklausomybė skelbti.

Bus daugiau

4 fSL. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 1970. VII. 22
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KAI SUKČIAI APSIMETA GERADARIAIS
rąstų. Suprantama, šitaip 
verčiantis, „šefo" kišenės 
putėsi kaip ant mielių. Jei 
reikėjo, jis pats samdė vir
tines sunkvežimių. j kombi
nacijas greit įtraukdavo svv-
ruojančius, neatsparius pa
gundai. Antai Kapsuko gele-

Rūpestingas likimas bėdo
je nepaliko jo vieno. Teisia 
nnjjų suole greta „garsaus" 
■statvbininko petys petin at-, 
sisėdo paslaptingai veikęs 
paskyrų organizatorius ir tie-

f)L.GimHT0 J KILTU
Tęsdami jau prieš eilę metų pradėtą NL tra

diciją perspausdinti įdomesnius rašinius iš 
Lietuvos spaudos, šįkart siūlome susipažinti 
su J. Meškausko straipsniu iš Tiesos.

Statybinių medžiagų trūkumai, tiekimo šlu
bavimas sudaro sąlygas pasireikšti Lietuvoje 
ir privatiems statybininkams, nors sovietų įs
tatymai tokį verslą draudžia. Nežiūrint to, ko
lūkių administratoriai tokiais "privatininkų" 
patarnavimais, matyt, mielai pasinaudoja, kai 
oficialiai nei statybinių medžiagų, nei valsty
binių statybininkų patarnavimų greitai sulaukti 
negali.

zl NT teisėjų stalo trys 
storoki baudžiamosios 

bylos tomai. Vienas po kito 
liudija kelios dešimtys liudi
ninkų iš Vilniaus. Vilkaviš
kio, Kapsuko rajonų. Tris 
dienas Kapsuko rajono liau
dies teismas nagrinėjo šią 
neeilinę bylą. Pertraukų 
metu advokatai su pašai
pėle dėstė savo požiūri 
teisėjams: vyrai, nieko neiš- 
taisysit, teisiamieji ne tokie 
didvyriai, kaip buvo manyta 
anksčiau, ruošiant bylą. Tada 
ne vienam atrodė: išaiškės 
milžiniški kyšiai, neregėtas 
piktnaudžiavimas. Kaip ma
tot, tokios žuvelės į paviršių 
neiškyla...

Abu teisiamieji gavo pa
gal nuopelnus. Išsikerojęs 
blogis išrautas su šaknimis 
(statymo |ėga. Bet jaudina 
štai kas: ar nusikaltimo dir
va iškėlė skydą prieš blogį, 
ar po senovei liko vaisinga? 
Kas bus, jei vėl nukris nuo
dinga sėkla?

Šios istorijos nebūtų, jei
gu Albinas Stankevičius, gi
męs kaime ir iš jo pasitrau
kęs, gyvendamas Kalvarijo
je, nebūti) užsidegęs aistringa 
„meile" kolūkiams. Maždaug 
prieš porą metų jis ėmė ieš
koti aukso kasyklų pietiniuo
se Vilkaviškio rajono kai
muose. Susidarę sunkumai 
dėl darbo jėgos, laikina sta
tybinių medžiagų stoka |am 
teike daug vilčių.

— Aš nesu joks viršinin
kas, nepriklausau jokiai or
ganizacijai, net profsąjungai, 
liet, jei norite, galiu prista
tyti daug naujausių namų, 
jei reikia, per mane galite 
gauti tokių statybinių me
džiagų, kokių tik panorę- 
šit...

Rimti vadovai iškart ne
norėjo patikėti auksaburnio 
pasakomis. Stankevičius išsi
traukė magišką popierių.

—Aš tiesiog išsigandau. — 
prisimena Keturvalakių kol
ūkio pirmininkas Vincas De- 
gulis. — Tai buvo paskyra 
astuoniems tūkstančiams 
kvadratinių metrų medžio 
drožlių plokščių.

Ne žmogus, o stebuklas. Jo 
rankose vis dėlto deficitas. 
Panašiu būdu paslaptingasis 
geradėjas gundė ir kitus 
ūkių vadovus. Jiems iš tiesų 
truko įvairių statybinių me
džiagų, reikėjo statybininkų. 
Juk kolūkiečiai kaip nieka
da keliasi į gyvenvietes. 
Patyliukais su daug galinčiu 
privatininku buvo sudaromos 
rašytos ir nerašytos sutar
tys. Vienas iš įdomiausių 
punktų: leidžiama jam aukš
tesnėse instancijose veikti 
Kaip pilnateisiam kolūkio at
stovui. Kalinino kolūkio pir
mininkas Ignas Stanaitis pa
rašė paraišką tiesiai LTSR 
Valstybinei plano komisijai, 
patvirtino ją paiašu, dviem 
antspaudais ir įdavė „šefui". 
Prašomos medžiagos tuoj bu
vo gautos. Ne, ne per rajo
ną. o kaip tik gudriai apei
nant atitinkamas rajonines 
organizacijas. Beje, jų srau
tas greit paplūdo iš įvairių 
respublikos vietų. Į Vilka
viškio geležinkelio stotį at
riedėjo miško medžiaga pa
krauti vagonai Kalinino, Ke
turvalakių, Širvintos, „Gim
tosios žemes" kolūkiams. Žo

džiu, tiems, su kuriais ap
sukrusis šefas užmezgė daug 
žadančius sandėrius. Jis net 
juodu ant balto keliuose 
ūkiuose pasižadėjo pastatyti 
bent po 10 gyvenamųjų, na
mų. o „Gimtosios žemės" 
kolūkyje modernią dviejų 
aukštų parduotuvę. Susitarė 
projektuotoju nevarginti. Si 
kūrini „rangovas" mielai su
liko vesti, taip sakant, lais
vu stiliumi ir prižadėjo bran
giai nenulupti — tik 7.200 
rublių. |

Girdžiu klausimą: ar ga
li šitokią galybe aprėpti 
vienas žmogus? Beje. A. 
Stankevičius tik „vadovau
ta'. o statybose pluša jo 
samdyti darbininkai. Sako, 
jam pačiam dirbti juodą dar
bą nesą kada. Gal tik ret
karčiais. priešokiais... .Argi 
maža rūpesčių, margų mar
giausių kombinacijų? Ir 
taip jo „Pobeda" vos spėja 
visur aplakstyti. Todėl kol
ūkiuose nei pirmininkai ger
biamo „šefo" kitaip ir ne
vadino. kaip „musų darbų 
vy kdytojas", „rangovas"...

Tik įsivaizduokit, su kokia 
meile, neregėtu atsidavimu 
jis rūpinosi kolūkiais, kiek 
jiems yra padaręs gero. Toks 
auksinių rankų meistras vi
sur reikalingas, žmones jį 
sutinka ir išlydi su didžiau
siu dėkingumu. Taip iš su
sižavėjimo. tiesiog įkvėptai 
kalbėjo advokatas iš Vil
niaus, kad ne vieną teismo 
salėje suėmė graudulys. Sa
limais išgirdau šliurpčiojant 
motei iškę:

— Alhinėlis kažkam gera 
darė, o už gerą širdį kiša j 
kalėjimą.

Visai neabejoju, užtarėjų 
atsiras ir daugiau. Daug kas 
pateisins kolūkių ryšius su 
„rangovu": negi žiūrėsi su
tiktajam į danlis, jei tik 
gali iš jo turėti naudos? Pra
žiopsos' tu, pasinaudos ki
tas... Tuos draugus, kurie 
linkę tvirtai laikytis minėtos 
nuomonės, prašytume daly
kiškai, visuomeniniu-moralf- 
niu požiūriu įvertinti šiuos 
dalykus.

Kolūkiai gerai žinojo: jie 
turi reikalą su suktu žmo
gum, kuris kažkur aplinki
niais keliaiš prieina prie 
trūkstamų vertybių aruodo. 
Na, tai kas. kad. ūkiui už 
viską apmokėjus, tam tik
rą dali jis pasigiemzia 
neteisėtai. Bet kitą dalį 
jis mandagiai perka sa
vikainos verte. Antai Ketur
valakių kolūkis perleido jam 
iš 8.000 kvadratinių metrų 
medžio diožlių plokščių dau
giau kaip pusę, o Kalinino 
kolūkis net du trečdalius 
(2.000 kvadratinių metrų). To
dėl A. Stankevičius Kalvari
joje galėjo atidaryti speku
liacijos bazę su keliais punk=- 
tais. Už vieną plokštę mokė
jęs po rublį sli kapeikomis, 
jis nesigėdijo plėšti po pen
kis ar šešis rublius. Vis tik 
malonus deficitas: j kišenę 
bvra solidūs tūkstančiai, ku
riuos masiškai sukrauna gy
ventojai net iš dviejų rajo
nų.

Ir štai teisme liudininkais 
stoja daug pirkėjų. Manot, 
jie piktinasi spekuliantu, įro
dinėja jo nesąžiningumą?

Nors nėra kur išsisukti nuo 
nenuginčijamų faktų, dau
guma kalba taip, kad j aiš
kius dalykus pripūstų kuo 
daugiau miglos, užuojautos, 
prielankumo piešusiam. Suk
čius. spekuliantas vienas nie
ko nedaro, nes be bendrinin
kų. kurie sudaro jam sąly
gas bizniui, jis būtų bejėgis. 
Štai kodėl teismo pirminin
kas A. Sprogys, paskelbęs 
nuosprendį, vis tebesi jaudi
no: ar vadovaujantys drau
gai padarys iš šios pamokos 
išvadas? Prieš teismą jie sto
jo liudininkais, o savo poel
gius subalansavo arti nusi
kaltimo ribos. Be abejo, rak
tą nuo seifo vargu jie pati
kėtų geriausiam draugui, o 
štai A. Stankevičius su kol
ūkių įgaliojimais vienas 
tvarkė reikalus Grigiškių 
bandomajame popieriaus 
kombinate, Jurbarko miškų 
ūkyje, Kalvarijos lentpjūvė
je. LTSR Valstybinėje plano 
komisijoje... Pasitikėjo to
kiu išskaičiavimu: jei nuo ki
tų ką gero sukombinuosi 
mums, tai ir mes leisim tru
pučiuką pasivogti. Prašom, 
sąlygos auksinės. Niekieno 
nekontroliuojamas. A. Stan
kevičius veže kelis šimtus 
kubinių metrų miško iš Kaz
lų Rūdos, šimtą — iš Jur
barko, „savo" transportu. 
Vien tik Širvintos koiūkiui 
šis apsileidimas kainavo 20 
kubinių metrų puikiausių

žinkelio stoties viršininkas 
Jonas Sabaliauskas iš įmonių 
ir įstaigų suorganizavo A. 
Stankevičiui ištisą autotrans
porto koloną.

Na, o kartą visus apstulbi
no toks atsitikimas. Vilka
viškio rajono vykdomasis 
komitetas visai netikėtai ga
vo LTSR Valstybinės plano 
komisijos raštą: rajonui pa
skirta 1.600 kietmetriu miško 
medžiagos ir 300 kietmetriu 
stulpų. Kadangi tokio dosnu
mo nėra buvę, plano komisi
jos pirmininkas S. Ramanaus
kas paskambino į Vilnių: gal 
būt. atsiųsta ne tuo adresu, 
gal klaida? Atsakė, kad ne. 
Tada rajono vadovai žadė
tąjį fondą paskirstė ūkiams 
savo nuožiūra ir pasiuntė 
raštą j Vilnių. Kai miško me
džiagos, popieriaus ir kuro 
tiekimo realizavimo valdy
bos ekonomistė Laimutė Nor- 
kūnienė jau ruošėsi išrašyti 
paskyras, jos ranką švelniai 
sulaikė prisistatęs atstovas iš 
Vilkaviškio rajono vykdomo
jo komiteto. Rajono paskirs
tyme jis skubiai darė patai
sas. Išbraukė Šilupės kolūkį, 
tarpkolūkinę statybos orga
nizaciją. Girdi, jiems nerei
kia. Išbrauktųjų dalį pridėjo 
Keturvalakių ir „Gimtosios 
žemės" kolūkiams. Paskui su
bruzdo ieškoti to. kas patai
sė. Pasirodo, tai padaiė so
lidžiu atstovu apsimetęs pats 
A. Stankevičius.

kėjas. buvęs LTSR Valstybi
nės plano komisijos medžio
apdirbimo ir popieriaus pra
monės skyriaus viršininko 
pavaduotojas Genrikas Sols- 
kis. Savo bokšte šis irgi ne
galėjo išsiversti vienas. Įsi
geidęs žūt būt apeiti rajono 
šeimininkus ir statybines 
medžiagas be kliūčių nupluk
dyti į Stankevičiaus „aptar
naujamus" ūkius, jis prisivi
liojo Tarpkolūkinių statybos 
organizacijų susivienijimo 
valdvbos materialinių fondų 
skvriaus viršininką Vaclovą 
Tuinvlą. Aklųjų draugijos 
centro valdybos pirmininko 
pavaduotoją Kazį Nausėdą, 
kurie rašė fiktyvias paraiš
kas. Paprastai Solskio orga
nizuotos operacijos buvo 
rengiamos beveik ledo ritu
lio puolėju tempu.

— Žinot, kad nereikėtų 
žmogui po keliskart važinėti. 
Juk vilkinimas vis dėlto bai
sus biurokratizmas, — šitaip 
teismui argumentavo neeili
nį savo operatyvumą Solskis, 
sukombinavęs Stankevičiui 
neteisėtų paskyrų statybi
nėms medžiagoms už kelias 
dešimtis tūkstančių rublių.

Sukčiavimas yra nusikalti
mas, spekuliacija — taip pat 
Jeigu sukčiams ir spekulian
tams dar pavyksta kartais 
apsimesti geradariais, kurie 
mums išrūpina tai, kas mums 
priklauso, tai tuo kalti tik 
mes patvs.

J. MESKAUSKAS

APMASTYMAI GRANDINĖLEI GRIŽUS

Dabar jau juokingai — jei 
ne kvailokai — atrodo *os ne
didelės tautiečių grupelės 
pastangos visais būdais dis
kredituoti Grandinėlės an
samblio darbą ir jau įvykusią 
išvyką pietinėn Amerikon. 
Gauti atsiliepimai, galime 
drąsiai tarti, prašoka visas 
turėtas viltis: Lietuvos ir 
lietuviškosios kultūros veidas 
ir vardas plačiai pasklido ap
lankytų kraštų viešojoje opi
nijoje. Plačiai apie tai rašė 
vietinė spauda, informavo 
radijas, rodė televizija. O ką 
jau bekalbėti apie ten gyve
nančiųjų mūsų tautiečių en- 
tuziasmą ir pakilią nuotaiką, 
kurtą sudarė Amerikos lietu
vių Cleveland iečių jaunimo 
gastrolės. Miela girdėti ir 
žinoti, kad lietuviškosios 
nuotaikos ir bendrieji nusi
teikimai buvo sustiprinti, kai 
kuriais atvejais ir naujai su
žadinti., Ten gyvenančiam 
jaunimui buvo itin maloni 
proga susipažinti, _pabend- 
rauti su tokiu pačiu jaunimu
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rikos lietuvius ir prašyti pa
ramos. Ji yra užsibrėžusi 
SLA vardu įstoti į Kanados 
Lietuvių Fondą.

P. Dargis pasakė kalbą 
seimo delegatų ir svečių va
karienės metu. Jis pabrėžė, 
kad reikšmingiausi įvykiai 
lietuvių tautai buvo atgavimas 
spaudos ir įsteigimas SLA. 
Už Lietuvos laisvę visa tauta 
turi kovoti. Lietuva prašo iš 
mūsų ne gyvybės, bet sanda
ros. P. Dargio kalba buvo 
palydėta audringų plojimų.

Teko pasimatyti su Vliko 
vicep. J. Audėnu ir padisku
tuoti, kaip paskleisti platesnę

propagandą anglų kalba. Buvo 
malonu susipažinti su social
demokratų veikėju Jonu Vil
kaičiu. Taip pat malonu buvo 
pasidalinti įspūdžiais su SLA 
ir kitų organizacijų veikėjais 
Brone Spudiene, P. Brazai
čiu, A. Sukausku, A. Mie- 
liausku, J. Novogrockiu ir kt.

Dalyvaujant SLA seimuose 
daugiausiai tenka būti drauge 
su senais imigrantais, Ame
rikos lietuviais. Jaučiu jų di
delį nuoširdumą.

Seimui pasibaigus, su ki
tais delegatais teko lankytis 
Jungtinių Tautų pastate. Ap- 
kankėme ir tą posėdžių salę, 
kur Chruščiovas daužė stalą 
su batu. Teko būti vienoje sa
lėje, kur vyko posėdis ir 
svarstė kolonialinių valstybių

problemas. Kaip tik tuo metu 
kalbėjo rusų atstovas. Iš
vaikščiojome pora valandų. 
Mūsų vadovė buvo S. Norke- 
liūnaitė, kuri yra reporterė 
prie Jungtinių tautų.

J. Šarapnickas

LITUANISTIKA ANGLIŠKAI

Mouton leidykla Hagoje per
nai išleido anglų kalba Baltra
miejaus Vilento. "Katechizmą 
mažą ... " Jo antraštė "The 
Old Lithuanian Catechizm of 
Baltramiejus Vilentas, 1579". 
Veikalą parengė Northwestern 
universiteto JAV prof. Gordon 
B. Ford.

Literatūra ir Menas paskel
bė, kad minėtas leidinys nese
niai pasiekė Vilnių. Nurodyta,

kad tai bene pirmas atvejis, kai 
lietuviškos giesmės išverčia
mos į anglų kalbą ir kad prof . 
Fordo darbas atliktas pavyz
dingai kruopščiai, esąs didžiai 
vertingas įnašas į lietuvių kal
bos ir raštijos istorijos tyrinė
jimus bei puiki dovana visiems 
lituanistams, populiarinant se
nąją lietuvių raštiją bei kalbą 
tarptautiniam kalbotyros moks
le. E .
VARPININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Apie 50 dalyvių ir svečių da
lyvavo varpininkų suvažiavime, 
kuris birželio 27 d. vyko Gin
taro vasarvietėje prie Union 
Pier, Mich.

Varpo redaktoriui A. Kučiui 
moderuojant, nuomones pa
reiškė įvairių visuomeninių ir 
politinių grupių atstovai. Švie

sos — Santaros vardu kalbėjo 
jaunasis filosofas Mykolas 
Drunga. Jonas Daugėla prista
tė valstiečių-liaudininkų pažiū
ras. Jonas Jurkūnas išdėstė 
tautininkų, o Stasys Rudys 
frontininkų nuomones. Trumpai 
pasisakė ilgametis socialde
mokratų veikėjas Jonas Valai
tis. Žurnalistų sąjungos vardu 
kalbėjo Vytautas Alantas.

Vakare įvyko poezijos vaka
ras, kuriame įžanginį žodį ta
rė prof. Aldona Augustinavi- 
čienė, o poeziją deklamavo Li
dija Juodviršytė, Marija Smil- 
gaitė ir Rimvydas Vasiukevi- 
čius.

Kitą dieną, sekmadienį, įvy
ko Varpo leidėjų, skaitytojų ir 
rėmėjų draugiškas pasitari
mas.

iš šiaurės. Toks jaunimo 
bendravimas, neturint nor
malių ryšių su tėvų žemės 
jaunuoliais, juk turi būti ir 
toliau skatinamas ir atitinka
mai vertinamas.

Sovietinės įstaigos savai-1 
siais trukdymais Grandinėlei 
itin gražiai talkininkavo toms 
pastangoms Jungtinėse Vals
tybėse, kurios irgi bandė 
trukdyti, šmeižti ir kenkti 
visam ansambliui. Dabar, 
rasi, visi tie, kaišioję bas
lius, jau turi raudonuoji iš 
gėdos patyrę, kad jų pastan
gos tebuvo pas itarnavimu 
mūsų visų bendram priešui... 
Tenka tik viltis, kad visa bu
vo neapgalvota, gal net ir ne
turint tikrai piktų minčių, 
daugiau jausmu, bet ne protu 
besivadovaujant. Taipgi rei
kėtų tikėtis, kad dabar- visa 
bus užmiršta, atleista ir 
ateičiai jau nebeliks jokių 
tarpusavio nesklandumo 
ženklų. Mokėti atleisti, mo
kėti ir drįsti prisipažinti kly
dus, aišku, ne kiekvienam 
lengva, be* tai kilnios žmo
giškosios dorybės, be kurių 
negali apsieiti bet kuri tauri 
bendruomenė.

Čia negalimos jokios išim- ; 
tys ir mums patiems, lietu
viams. Grandinėlės dalyvė 
Daiva Bielinytė suteikė pasi
kalbėjimą Dainavos stovyklo
je leidžiamam laikraščiui Ju- 
bilas. Čia ir tenka pasinau
doti to pokalbio medžiaga.

— Koks buvo Grandinėlės 
tikslas nuvykti į pietų Ame
riką?

— Šokėjų grupė keliavo per 
pietų kraštus su mintim pasi
rodyti vietiniams lietuviams. 
Tokie dalykai daug retesni 
Pietų Amerikoje. Ruošė kon
certus ir pasirodymus jiems, 
ir tuo pačiu parodė, kad lie
tuviška kultūrinė veikla stip
riai reiškiasi šiaurinės Ame
rikos lietuvių gyvenime.

— Kur pasirodėte?
— Keliavome ir pas įrodė

me Medelline ir Bogotoje, 
Kolumbijoje. Venecueloje ap
lankėme Velenciją, Maracay 
ir Caracasą.

— Ar turėjote kalbos prob
lemų ?

— Mūsų tarpe mažai kas 
mokėjo ispanų kalbą. Vienas? 
kitas pietietis "suprato" ang
lų kalbą, nors ir nekalbėjo 
jos. Su Kolumbijos ir Vene- ' 
cuelos lietuviais kalbėjome 
lietuviškai.

— Kaip šokėjų grupei pati
ko išvyka?

— Visi parvažiavo pilni įs
pūdžių ir laimingi, gavę tokią -i 
progą pakėliau*!. Pietų lietu-?' 
viai labai šiltai mus priėmė; ■ 
Patys vietiniai gyventojai bu
vo labai malonūs. Mūsų šo
kius filmavo ir taip pat rodė 
televizijoje Caracaso mieste. 
Mus sutiko gubernatoriai ir 
teko aplankyti įdomesnes , 
miestų vietoves.

— Be šokimo, ką dar atli
kote ?

— Venecueloje padėjome/ 
vietiniams atšvęsti tautinę 
šventę ir prie Simono Boli
varo paminklo padėjome vai
niką. Venecueloje taip pat iš
klausėme privačias mišias, 
kurias vyskupas atnašavo ka
tedroje. Kiekviename mieste 
pamalėme žymesnius pa
minklus, muziejus ir pana
šiai.

— Ar jūsų manymu Grandi
nėlė paveikė vietinius lietu
vius?

— Taip, aš manau, kad 
mes jiems padarėme didelį ; 
įspūdį, kaip ir jie mums. Ti-J 
kiu, kad šokėjų pastangos ir 
darbai bus ilgai jaučiami.
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Mičigano didmiestyje viskas pilka ST. CATHARINES

Pirmoji vasaros savaitė. 
Paukščiai per ugnį ir vandenį 
pasiekia saldžiąsias vyšnias ir 
visas nulesa. Mes renkame 
avietes, kurių nė kirminai čia 
neėda. Žydi baltos ir gelsvos 
rožės, ir jų dygliai ieško drą
sių pirštų. Vakarais uodai ieš
ko žmogaus kraujo. Kas trečią 
dieną pradeda lyti, ir lyja po 
tris dienas. Kai saulė — tai pa
vėsio ieškome dirbtinai vėsina
muose, kambariuose. Vasara.

John Norman Collins, 23 m. 
amžiaus, gražiai aprengtas, 
sušukuotas, iškvėpintas, laukia 
teismo tarėjų. Jis oficialiai 
kaltinamas išprievartavęs ir 
nužudęs to paties universiteto 
devyniolikmetę kolegę Sue Bi
neman, bet jam yra priskiria
mos dar bene a štuonių tokių pat 
merginu žmogžudystės ir, tuo 
tarpu garsiai nekalbama, kele
tas kitokių neišaiškintų nužudy
mu. Collinso advokatas pratina 
jį pačiam įdomiausiam teismo 
spektakliui, kokį tik kada Mi
čiganas turėjo. O tarėjai jau 
renkami tris savaites.

Detroito kriminalinių nusi
kaltimų nuošimčiai, lyginant su 
pernykščiais ir lyginant su visa 
valstybe, pakilo nepavejamai. 
Tegyvuoja Detroito laimėjimai.

*

Padėkime kriminalą į šalį. 
Pakalbėkime apie grožį. Prieš 
mėnesį viešėjo Metropolitan 
opera. Papuoliau savaitės vi
dury į Donizečio"Lucia di Lam- 
mermoor". Lucijos rolę turėjo 
dainuoti Robertą Peters. Įeida
mi gavome šalia programų po 
skiautelę popieriaus su keletu 
žodžių. Pakeitimas. Vietoj su
sirgusios Robertos, dainuos 
Gail Robinson. Kuo ji daugiau 
dainavo, tuo daugiau plojom. 
Kai ji baigė, tai plojimai tęsėsi 
penkias minutes, gal ilgiau. 
Kitą dieną ir dar porą dienų po 
to spauda buvo pilna jos nuo
traukų ir aprašymu. Sužinojo
me, kad ji čia atvažiavusi po 
dviejų dienų atlikti mažytę solo 
partijėlęMozarto Zauberfloet- 
te operoje. Ir sužinojome, jog 
ji tik šių metų pradžioje su Me
tropolitan opera sutartį pasira
šė. Ir sužinojom, jog ji pati tu
rėjo baisią slogą, jog tą pačią 
dieną du kartu buvo beatsisa
kanti, bet spiriama, tiesiai 
grąsinama, gydytojo antibioti
kais apglušinta, išėjo. Pra
džioj nei gyva, nei mirus, o 
paskui... gimė nauja žvaigždė . 
Dabar muzikos kritikai jai jau 
žada Joan Sutherland ateitį. 
Štai, kaip žvaigždės gimsta. 
Ir, dievai, aš pats buvau liudi
ninku __

Birželio 13 -20 d. Dainavoje 
stovyklavo visokie skautai. 
Skautai akademikai suorgani
zavo visą eilę paskaitų, numiz
matikos bei meno kūrinių paro
dą, literatūros vakarą. Nors 
dienraščiuose ir pats raginau 
publiką iš Detroito ten dalyvau
ti. bet dalyvauti neturint atos
togų buvo neįmanoma. Visos 
paskaitos vidudieniais. Kaip gi 
ten nusidanginsi, kai turi dirb
ti?

Užtat šeštadienį iš Detroito 
nemaža susirinko. Buvau i r aš. 
Mačiau pora puikių Bronės Ja- 
meikienės vitražų, mačiau ke
letą labai įdomių aliejaus ir 
grafikos darbų, bet net negalė
jau jų kūrėjų vardų užsirašyti. 
Vakaras, žmonių spūstis.

Literatūros vakare buvo ir 
koncertas. Alvydo Vasaičio 
pianinu palydima, du kartu išė
jo Ona Pliuškonienė, mezoso- 
pranas. Pirma su trimis dai
nomis, o paskui su keturiomis . 
Ta ketvirta buvo publikos per 
prievarta išplėšta, nes plojimai 
ir bis šauksmai nesiliovė tol,

kol ji grįžo. Plojo jau po pir
mos dainos. Kuo solistė gar
siau dainavo, kuo aukštesnes 
gaidas išvežė, tuo daugiau plo
jo. Kas ji, pagal mergaitės pa
vardę ? Kur ji mokėsi muzikos ? 
Kodėl apie ją niekada spauda 
nerašė? Ar ji aplamai kur di
desniam būriui klausytojų pa
sirodė? Jauna, gal dvidešimt 
penkerių. Šviesaus veido ir 
plaukų. Kukli — tipiška lietu
vaitė. Tesužinojau, kad ji iš 
Filadelfijos. Nieko daugiau. 
Argi čia ne žvaigždė gimė 
Argi ir čia ne žvaigždė gimė , 
mūsišku mastu matuojant? Iki 
Gail Robinson ir iki Aldonos 
Stempužienės jai dar toloka, 
bet ji jau visiškai nebloga so
listė.

♦

Vakaras pradėtas Henriko 
Nagio Dedikacija iš naujosios 
jo poezijos knygos, kuria skai
tė Danutė Jankienė. Po to, bū
reliu prie mikrofono sustoju
sios, savo poeziją skaitė Živi
lė Bilaišytė, Austė Pečiūraitė , 
Marija Saulaitytė ir Rasa Šilė- 
naitė. Viena su mini, kitos su 
trumpais sijonėliais. Žiūrėjo
me į tą judančią puokštę, į tą 
poeziją, ir mažai begirdėjome , 
ką skaitė. Kitos ir nesistengė , 
kad Išgirstume. Tik viena Bi
laišytė interpretavo, kėlė bal
są, kėlė akis, kvėpė į savo žo
džius ir eilutes prasmę. Ja la
biausiai ir žavėjosi publika. 
Ja, ir Saulaitytė.

Prie mikrofono atėjo Algis 
Lapšys. Ilgas, rodos, brune
tas, melancholiško veido, gilių 
akių. Visos moterys kaklus iš
tiesė. Paskui, po vakaro, la
bai jo poeziją gyrė, o kai sutiko 
opoziciją, tai argumentavo:'jis 
labai gražus".

Va, šitaip pasiruošęs ir arti
nuos! prie Liūnės Sutemos. 
Poeziją, pikčiau negu muziką , 
gera klausytis tada, kai minti
nai moki. O kai skaitoma pir
mą kartą, ir jeigu skaitomos 
baltos eilės, tai daugeliui (man, 
prisipažinsiu, labiausia), ma
žai atminty tepalieka. Ypač, 
kai skaitoma, kaip anos mer
gaitės skaitė.

Geras, ir rimtas, ir liūdnas 
Liūnės veidas. Kai jos klausy
davau Tabor Farmoje, tai vis 
bijodavau, kad nepravirktu. Šį 
vakarą ji buvo visiškai rami ir 
iškilminga. Jos kūrinys vadi - 
nosi Tikrovė. Poema? Teži
nau. Aštuoni puslapiai, bet 
strofom neišmatuojami. Be ri
mu, bet su ritmu. Tik ne cho- 
rėjos, ne jambai, ne kokie kiti 
ten teoretikų patiekti biesai. 
"Paslėpki veidą mano glėby ir 
nebijoki — viskas praeina"— 
poetė aiškiai sakė pradžioj ir 
po kelių dešimčių eilučių vėl 
pakartojo. Ir "Dieną praeinu 
pro save, net nežvilgterėdama . 
Dieną nepažįstu savęs ' — buvo 
pakartota du ar tris kartus. Čia 
ma j ritmas, čia man akcentai. 
Čia man kontrastai. Tik stip
rus ir drąsina silpnąjį, siūly
damas glėbį veidui paslėpti ir 
laukti, kol viskas (pikta) pra
eis. Tik silpnas ir dieną nepa
žįsta savęs ir skuba, neatsi
gręždamas, nuo savęs pabėgti. 
Liūne skaitė puikiai: Ir ne tiek 
liūdna, kiek sarkastiška ji bu
vo. Pasiuskit jus visi'. Kas su
pranta, tesiklauso, o kas ne , 
tai ir nereiki a.

Marius Katiliškis davė vaiz
delį, jo paties žodžiais, be 
vardo. Girdėjau, jog pradėjęs 
rašyti jau išvažiuodamas, o 
baigęs Dainavos krūmuose, nuo 
uodų besigindamas. Vis dėl to 
ir tokiame mažame skubos kū
rinėlyje buvo daug literatūros: 
keletas gyvų, sultingi; persona
žu, natūralūs jų dialogai, nuo
širdžiu humoru pagražinti. Bū
tų labai gera, kad po pirmojo

apsilankymo Mariaus ir Liūnės 
Dainavoje netektų vėl dešimtį 
metų laukti ...

Ai, daug dar turėčiau kalbė
ti apie suvažiavimus, išvažia
vimus, minėjimus ir piknikus. 
Jų daug nuo paskutinio repor
tažo čia įvyko, ir daug visko 
dar užplanuota. Bet nebegali 
žmogus visko susemti ir viską 
popieriuje išlieti.

Vis dėlto vieną dalyką, į ku
rį pats esu įkritęs, privalau 
pamiršti. ?'agi. paskutinį 'ŽS 
centro valdybos posėdį ir nau
jus Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centrinio skyriaus narius.

Buvo pasidžiaugta nauju Pra
nešėju (redakcijas prašome pa
komentuoti), sustota ties įsta
tų, projektų, žurnalistų istori
jos rašymo gera pradžia. Ap- 
svarstėme paduotus devynius 
pareiškimus įstoti į LŽS cen
trinį skyrių ir visus patenkino
me. Tie 9 nauji LŽS centrinio 
skyriaus nariai yra: Vytautas 
Alseika, dr. Jonas Balys, dr. 
Kazys Karvelis, prof. dr. Vai
devutis Mantautas, Karolis 
Milkovaitis, prof. dr. Antanas 
Ramūnas-Paplauskas, Rober- ' 
tas Selenis, Vytautas Semaška 
ir Antanas Skirka. Nereikia nė 
aiškinti, jog naujų narių tarpe 
turime didelės erudicijos rašy
tojų, veikalų autorių, redakto
rių ir, aplamai būrį patvarių 
spaud-s darbuotojų. Dabar 
centriniame skyriuje yra 76 
nariai.

Toronto

MIRĖ ALEKSAS 
STATULE VIČIUS

Birželio25 d. 58 m. amžiaus 
staigiai širdies priepuolio iš
tiktas mirė veiklus ir žinomas 
Toronto lietuvis Aleksas Sta- 
tulevičius.

Velionis buvo zarasiškis , 
Kaune studijavo ekonomiją, 
priklausė neolituanams. Lietu
voje dirbo revizoriaus darbą 
viešojo atsiskaitymo kredito 
įmonėse.

1944 m. pasitraukė į Vakarus 
ir 1949 m. atvyko į Kanadą. 
Apsigyvenęs Toronte A. Statu- 
levičius dirbo lietuviškų visuo
meninių ir kooperatinių orga
nizacijų vadovybėse. Kurį laiką 
ėjo atsakingas Liet. Namų 
ūkio vedėjo pareigas, bet, tur 
būt, labiausiai susigyvenęs bu
vo su Toronto lietuvių bankeliu 
Parama, kur eilę metų sąžinin
gai išdirbo.

Velionis palaidotas Port Cre- 
dito lietuvių kapinėse. Atsi
sveikinimo žodį tarė kun. P. 
A žubalis ir lietuvių visuomenės 
bei organizacijų atstovai. Alek
so Statulevičiaus gedi žmona 
Anelė, brolis Albinas, sesuo 
Liucija su šeimomis ir Toronto 
lietuvių visuomenė.

JONINĖS PRALENKĖ 
LŪKESČIUS

Pašto streikas jau seniai 
yra St. Catharinę paklojęs ant 
menčių. Išleidus Joninių pa
rengimui beveik tūkstantį do
lerių ir nesant jokios rekla
mos, reikalai šį kartą atrodė 
nelinksmi, bet išėjo visai ki
taip. 600 vietų salė buvo pil
nutėlė, ypač grojant tokiam 
orkestrui kaip S. Babecko.

Joninių iškilmės prasidėjo 
Jono Ma‘ulionio neilgu, bet 
sodriu žodžiu. Jam baigus 
kalbą, buvo prisegta pirmuti
nė rožė. Po to» po rožę gavo 
visi salėje esą Jonai ir Jonės, 
o susirinkusieji griausmingai 
sugiedojo Ilgiausių metų.

Pagrindinę programos dalį 
atliko Hamiltono Aušros pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Aleksandro Paulionio, ir 
Londono Baltija. Abu vienetai 
buvo labai kruopščiai pasi
ruošę. Abu pagavo dėmesį, ir 
jį išlaikė iki pat galo. Chorui 
padėjo dainuoti ir pati publi
ka. Publika dainavo taip gar
siai, kad choristams 'eko ge
rokai pasitemp‘1. Tai tikrai 
lietuviškas bendradarbiavi
mas.

Apie Baltijos ansamblį ten
ka pasakyti, kad tai turintis 
didelę vaizduotę vienetas. 
Baltija turi daug drąsos, be 
kurios nieko gyvenime nega
lima pasiekti, ir daug talen
tingų lietuvių jaunuolių, ku
riem lietuviškai šokti ir dai
nuoti, atrodo, yra tikras ma
lonumas.

Dainų vadovas yra jaunas 
anglas studentas, įsimylėjęs 
į lietuvybę, ypač į lietuviškas 
dainas.

Programos pabaigoje Jonas 
Kalainis laimėjo Jonams 
skirtą staliuką — turtingą vi
sais atžvilgiais. Publika pa
plojo laimėjusiam ir taip pat 
staliuką paaukojusiam Juozui 
G i re v ič tu i, kuris plačiai 
žinomas, kaip tylus, bet šir
dingas talkininkas, sugyve
nantis taikoje su visomis pu
sėmis. J. Girevičiui svarbu 
ne kas dirba, bet kas dirba
ma lietuvybei. Jis visada pa
siruošęs gerai atlikti jam su
teiktas pareigas.

Padėkos, plojimai, gėlės 
teko choro vadovui A. Puulio- 
niui ir pačios gražiausios ro- 

’.ės Londono lietuvių ansamb- 
'o vadovams D. ir M. Chat- 
luskams. Joninių koncertinė 

dalis buvo baigta Lietuvos 
himnu.

Niagaros nedidelę lietuvių 
apylinkę vėl aplankė Joninių 
proga didelio skaičiaus *au- 
tiečių iš artimų ir tolimų 
vietovių. Kor.

PER VILNIAUS RADIJĄ

Vilniaus radijas birželio 7 d . 
perdavė Dariaus Lapinsko har
monizuotas dainas. Tos pačios 
dienos popietėje radijas pateikė 
Metropolitan operos solisto M . 
del Monaco įdainuotas plokšte
lėse arijas. E.
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KETURIOLIKOS DIENU

EKSKURSIJA I EUROPA * •

nuo rugpjūčio 27
iki rugsėjo 10 dienos.

SKAMBINTI V. BAČĖNUI telefonu / 416 / 278-7261

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

( prie Toronto)

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

^■K8JANS0NV VASARVIETES viloje

Audronė— -
0 87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655 

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
e Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONĖ JAU ATIDARYTA 
IR PRIIMA SVEČIUS

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8125, 
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

536 Broadway,
,’lšku, ęsate girdeje, kad tai laikraštis, kuris Jau eina 62- 

sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi j| mėgsta skai
tyti. Kodėl’

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

Kel ivls duoda ir teisiniu patarimu, jame rasite gražiu ap- 
sak/mu bei eilerasciu. Ji., ‘uri ir moterų skyrių. Prenumert.. 
tik $6.00. ‘ ,

Jau galima gauti —- 1970 — metų Keleivio Kalendorių. — (Vaina $ 1.00.

02127 USA.

SĖJA Tautines, demukratines minties mėnesinis lietuviu laikraštis. 
Leidžia Varpinink’i leidiniu fondas.

Redaktorius Grozvydae Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urb.li.
1649 N. Broodvay, Melrose Pork, III. 60160 USA.

Prenumerata: J A V i; kitur $5.00 metams.

UETUVIŽKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENĮ PER F MB STOTI

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

1053 Albonele Qr.t
Du»ernoy, Mfl. P.O. Tf:L. 669 -8834. Programos vedojos L. 5 » •» n k e v i i i u

Prof. dr. A. RAMŪNO, Ottawos Universiteto Lyginamosios
■ Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų 

Fakulteto vicedekano nauji veikalai:

* DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION------
Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. įvado pa
raše Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi 
teto pirmininkas. Prof. J. Marifain pareiškė apie ki 
darbo: M Tai galutini s )(laušimo nu&vietimas* .
> DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU • •••
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy
kius, prreityj. dabartyje ir ateityje. įvadą paraše 
kardinolas Koenig. I įleido Ottawos Un - tos.
❖ IŠ SUTEMU Į AUŠRĄ-— (pronefiaų k.)
Jame iškeltos naujos mintys apie žmogų, tauta ir 
žmonija kosminiam amiiui auštant.

Veikalai gaunami A.V.parap. Kioskoje, 
1465 [)e Seve St. .Montreal 205, P. Q-

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į - Lietuvą, Latvi1 ą, L' s t i j c, Ukrainą 
(I. S. S. R. paprastu bei oro paštu.

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, automobiliams motorai, skalbiamo-ii . Taip pat persiunčiame pinigus, n/ kuriuos gavėjas gali 
sios mašinos, siuvamosios masinos, televizijos ir radijo | Į | nusipirkti įvairią prekių ir maisto do erincte krautuvėje . 
priimtuvai, šaldytuvai ir Lt. Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti,

nes automobilių skaičius yra ribotas.
• Re to, siunčiame lūsų sudarytus ir apdraustus (vairiu* siuntinius iki IfFi svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
• Gy veną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gave musu pranešimą
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

Pries pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti kiek ko galima viename siuntinyje s I, 
nes nuo 1969 m. spalio men. daiktu ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to. jei turima neais umu, pra
šome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškinsime ir duosime patarimą. ICTAlfA

Mūsų įstaiea labai daug kam pasitarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje. LIETUVIŲ Įb
---- k-------  EXPORTING CODARBO VALANDOS:

pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro;

teitadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, f>NT. 
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. K AI.07. A



Montreal
SKAUTŲ STOVYKLA

Montrealio skautai Baltijo
je stovyklauti pradeda liepos 
26 d. Tėvai kviečiami stovyk
lautojus suvežti kaip galima 
anksčiau, kad stovykla iki 
atidarymo galėtų būti sutvar
kyta.

Skaučių stovyklai vadovaus 
S. Kuncevičiūtė, A. Baršaus
kienė, A. Lukoševičienė, R. 
Montvilaitė, S. Žurkevičiūtė, 
A. Žurkevičiūtė, V. Žitkutė 
ir R. Lukoševičiūtė.

Skautų stovyklai vadovaus 
R. Otto, Br. Niedvaras, K. 
Barteška ir D. Lukoševičius.

Stovyklos kapelionas bus 
tėv. L. Zaremba, ūkvedys — 
J. Zurkevičius, šeimininkės 
— Montvilienė, Kerbelienė ir 
Zitkienė.

Vienos savaitės stovyklos 
mokestis yra 20 dol. Du sto
vyklautojai iš tos pačios šei
mos moka 35 dol. Trys sto
vyklautojai — 50 dol.

Dviejų savaičių stovyklos 
mokestis yra 35 dol. Du sto
vyklautojai iš tos pačios šei
mos už dvi savaites moka GO 
dol. Trys stovyklautojai — 
85 dol.

Be to, kiekvienas stovyk
lautojas apsimoka po 2 dol 
registracijos mokesčio.

Antrą savaitę Baltijon su
važiuos jaunieji skautų vado
vai iš Atlanto pakraščio ir 
kitų Kanados vietovių. Atvyks 
ir vyresniųjų vadovų: A. Sau- 
laitis, Č. Kiliulis, L. Milu- 
kienė, Subaitienė, Kiliulienė 
ir kt.

Neužsiregistravusieji pra
šomi kuo greičiau tai atlikti 
ir gausiai dalyvauti šioje ne
eilinėje stovykloje.

McGill universitetas baka
lauro laipsnį suteikė Leniui 
Beldikui. 1949 m. gimęs 
akademikas specializavosi 
biochemijoje, kurią baigė su 
pažymėjimu, ir gavo univer
siteto stipendiją. Jis mokslą 
tęs to paties universiteto me
dicinos fakultete.

MIRĖ N. PAULAUSKIENĖ

PASISEKUSI
GEGUŽINĖ

Liepos 12 d. Vekterių va
sarvietėje buvęs Šv. Kazi
miero parapijos gegužinė su
traukė 54 automobilius lanky
tojų ir davė 246 dol. pelno. 
Rengėjai ypač džiaugėsi su
laukę nemažo jaunimo būrio.

Buvo pravestos įvairios 
varžybos jaunimui ir senimui, 
buvo ir turtinga loterija. Pa
žymėtina, kad vasarvietės 
savininkai Vekteriai jokio už
mokesčio iš parapijos neėmė. 
VEDĖ

Praeitą savaitę vedė Van
dos ir Tomo Lauraičių sūnus 
Albertas. Jaunasis yra mo
kytojas, o jo nuotaka taip pat 
mokytojauja.

Sutuoktuvės buvo Aušros 
vartų bažnyčioje. Vestuvinės 
vaišės vyko pas jaunojo ir 
nuotakos tėvus.

PAŠVENTINO
NAMUS

Liepos 5 d. kun. dr. F. 
Jucevičius pašventino La
zauskienės namus prie Ri
chelieu upės. Ta proga šei
mininkę aplankė keliolika lie
tuvių šeimų ir įteikė gražią 
dovaną — lempą ir staliuką.

BENDRAS
RENGINYS

Bendroji Aušros Vartų ir 
Šv. Kaz. parapijų gegužinė 
įvyks rugsėjo 13 d. Vekterių 
vasarvietėje.

Tikimasi, kad gegužinė iš
virs į visų Montreallo lietu
vių susibūrimą, kuriame sa- 
vitarpyje susipažinti progos 
turės ir visas lietuviškasis 
jaunimas.
NUMATYTI
PARENGIMAI

Šv. Kazimiero parapija šį
met numato šitus parengimus:

Rugs, 13 d. — bendra abie
jų parapijų gegužinė. Spalio 3 
d. — grybų vakarienė. Lap
kričio 11, 12, 13 d.d. — bingo 
parap. salėje. Gruodžio 31 d. 
— Naujųjų metų sutikimas.

VEDĖ
DR. R. ZIENIUS

Birželio 27 d. Montrealyje 
vedė dr. Rimgaudas Zienius, 
Loyolos kolegijos dėstytojas.

Jaunavedys yra Emilijos ir 
Kazio Zienių sūnus. Vestuvių 
vaišės buvo suruoštos Vytau
to klubo salėje.

MONTREALYJE ISNUOMUOJA- 
MAS KAMBARYS. TEIRAUTIS 
PAS M. GUDIENĘ TEL. 7687478.

IŠVYKO ISPANIJON
Dvi jaunos ir veiklios 

Montrealio lietuvių šeimos 
atostogom išvyko į Ispaniją.

Silvija ir Vincas Piečaičiai 
ir Ina> ir Algis Kličiai Ispani
joje išbus dvi savaites.

BITAS
LIETUVOJE

Jaunimas Lietuvoje vis 
daugiau pamėgsta estradinę, 
lengvą muziką. Neseniai Vil
niuje įvyko jau trečiasis jau
nųjų estrados atlikėjų kon
kursas "Vilniaus bokštai".

Kultūros gyvenimo vairuo
tojai, atrodo, tai krypčiai ne
sipriešina. V. Indrikonis, 
kultūros ministerijos parei
gūnas, teigė, kad tie konkur
sai reikalingi. Ta proga jis 
pripažino, kad per Vilniaus 
radiją "beveik visiškai ne
girdėti žymių užsienio daini
ninkų balsų. Televizijos ek
ranuose pramoginės laidos — 
nepavykę bandymai sukurti 
revių... "

Būdinga, kad Lietuvos kul
tūros ministras L, Šepetys, 
neseniai kalbėdamas per te
leviziją, bitmuziką priskyrė 
prie jaunimo kultūrėjimo 
reiškinių.

Lietuviu, kilmės buvusi montreo- 
lietė Joanna Shimkus vis labiau 
garsėja fi Imu. pasauly j e. Spausdi
namojoje nuotraukoje J. Šimkutė 
vaidina čigonaitę naujame britu, fil
me Nekaltoji ir čigonas. Filmas 
suktas pagal D. H. Lawrenco To
rn an a,.

SIBIRO LIETUVIAMS
Iš Verito radijo siųstuvo 

Maniloje, Filipinuose, liepos 
1 d. buvo transliuojama pir
moji lietuviška radijo pro
grama, skirta Sibiro lietu
viams.

Laidą paruošė ir į juostą 
įrašė Romas Kezys.

Daugiau kaip 80 metų am
žiaus sulaukusi mirė Natalija 
Paulauskienė, palikusi sūnų 
Povilą, dukterį A. Marcin
kienę, vaikaitį ir jau ketvir
tos kartos palikuonis — ber
niuką ir dvynukes mergaites.

St. Jeans gyvenusi velionė 
buvo labai gražiai ir įspūdin
gai palaidota liepos 13 d., da
lyvaujant giminėms ir gau
siam draugų būriui.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

W. LA PENAT
‘General 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.

PARDUODAMI NAMAI

I Vokietiją grįžtantis vokietis 
skubiai parduoda aukštos kokybės 
plytini, bungalow tipo namą.
Name yra trys miegamieji, vonios 
kambarys su patogumais, virtuvė, 
raštinės kambarys, salonas, val
gomasis, didelis cementu išbaig
tas rūsys, didelis pramogų kam
barys su medinėmis grindimis. 
Name yra daug specialių įrengimų 
ir patobulinimų. Už namą prašoma 
tik 7.599 dol. ' y _ 
ATVYKITE IR APŽIŪRĖKITE! 
TAI JUK NIEKO NEKAINUOJA!

Kreipti s pas 
Mr. Fritz Gromes,

320 Caron Str., Dorion Gardens, I 
Dorion, P.Q.

Tel. 1- 234-4329 ___________________________________ 1

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

Nemokumas gyvybės ir asm. paskolų draudimas 

Nemokamas pilnas Sekiu patarnavimas

Parduodame American Travelers tekius ir money orderius

U ^tikrintos i n dėl i u saugom :«s 
Kapitalas vir< $ 1 ,8 50,0 00.0 0

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. 
Šešt. 9—1 v.p.p.

MOKAME UŽ:

Depozitus 5%
?ėrus 6*/2 %

Uz vienų metu indėlius 8%

SKOLINAME:

Asmenines paskolas iŠ 10% \

Nekiln. turto paskolas is 9 %

Liepos ir rugpiucio menesiais sestadieniais uždaryta.

LAURINAITIS JUOZAS IeL '121 *22291
DĖMESIO, DĖMESIO £ Parduodu alų perkama kaina, 

visų rūšių minkšta, gėrimą po $2.00 už case, Varškę 5’Z> sv.už$2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūLytas dešras ir kitus produktus. 
Atvykite patys i. krautuvę - 1918 Frontenac St.( Prie pat METHO).

Vienintelė, Kanados valdžioje re- , 
gistruota lietuviška natū-alaus gydy- J 
■no sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Phyziniai 
gydomieji judesiai, — hydro terapija.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- PAPAM A
SIAME iOKONiO LIETUVIŲ f
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

: ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
• pagal valdžios nustatvta norma — 66% Įkainuoto turto. 
; VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
: draustos iki $5.000.
!; KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
> sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
j iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

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

MOKA

5’/z % už depositus
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. den. 
7%% uz 2 m. term. dep.

IMA

3% už mortgičius

8% už asm. paskolas

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

60 i St. John Road TEL. 695- 3883,

POINTE CLAIRE z QUE .

(M. RUTKAUSKO)

® Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų : arbus.
e Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
e Tiktai keliolika minučių iš Montreal!© greitkeliu Nr.40 

arbu Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
a Krikštynoms, vestuvėms ir l ai dotuvėm s.

• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietovei

LaSalle Mo Specialist llegV. TEL =-

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

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

(Priešais NL redakciją)

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

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008. HIGHLAND AUTO BODY

Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 ■ 7281

Lietuviams nuolaida.

Unive'tPal Cleane'i^ Tjailoij
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941

239 FOURTH AVtNUE 
(of Wellington St.)

Windsor
DRY CLEANERS flc DYERS CO. LTD. 

1205 Church avenue, Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

SKAMBINKIT F.„ 

iš visu vietų LaSalėje.

TEL. 366-8300

-- visas 24 valandas

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

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

• Atliekami mechaniniai darbai

a Išores taisymas ir dažymas 

o Dunlop padangos ir baterijos

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

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

Windsor yra moderni valykla( turinti 20 me

tu patirti šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drcbuziu ap saug a (storag e) 
ir greita, patarnavimą,.

Savi'ninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. KerŠulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAU5AS ir J. SIAUCIULIS

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio

547 Lofleur Ave., L a Sal I e (650) P. Q. d i r b in i ai.

BELLAZZI-LAMY INC. —
BOIS DE CONSTRUCTION įVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

BUILDING MATERIALS Durys, |angu remoi. Ilo|ioeijar Ten . Test,

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61eme Ave., LaSalle

Masonite, statybinis popietis , cementą.-,, 
B.P. i šdirbinini , cementas ir kt.

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia c.

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastą gydomąją medžiaga, sugebančia, 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per ke 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams Įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydomąja 
medžiaga ( B i o - D y n e), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audinių augimą.

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

Jettė & frere Itee
Plumb;ng & Heating kontraktorius

LASALLE 366-0330

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai

9 Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavimn s nemokama

'ony 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

T EL. 525- 8971.

- PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

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

e A.B.C. yra vienintelė bendrovė Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teise pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iš Montrealio.

e Mes turime pilna pasirinkimų įvairiausių medžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai- 
das angliškoms medžiagoms ( joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jardų) jF*

ui apsiaustus nuolaida iki jį tt J /O
• 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.  o. c
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 1970.VII.22 - PSL. 7
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K RQHIKf)
tikslus adresas

NL adresas iš tikrųjų ne
pasikeitė. Redakcija ir admi
nistracija vis dar yra Mont- 
realio miesto dalyje La Sa
gėje, vadinasi, priklausome 
ne centriniam Moitrealio 
paštui.

Dabar, kai laiškų skirsty
mas yra automatizuotas, Ka
nados pašto valdyba reikalau
ja, kad visi nurodytų savo 
tikslų ir oficialų adresą.

N L toks adresas yra:

Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, 
Lo Salle 690, P.Q., 
Canada

Prašome visus tuos, kurie 
mums siunčia laiškus ir 
siuntas paštu, naudoti tik čia 
nurodytą adresą, nes antraip 
korespondencija mus pasiekia 
pavėluotai.
IŠVYKO Į
Lietuvą

Šešiolikos lietuvių grupė 
praeitą savaitę iš Montrealio 
išskrido j Lietuvą. Keliaunin
kai Lietuvoje išbus 1O dienų 
— 5 dienas Vilniuje, likusį 
laiką kitose vietovėse.

Ekskursiją, kuri išskrido 
per Amsterdamą ir Lenin
gradą, sudaro M. Akuckas, 
St. Andraitytė, J. Braknys,
J. Jarmalinskienė, B. Jar- 
malinskas, K. Juška, St. 
Karvelis, E. Maastavičienė,
K. Pakvilienė, D. Svotelienė, 
St. Šukienė, G. Tamošaus
kienė, R. Urbonienė, I. Ki- 
birkštytė-Vilgalienė, J. Vil
kelienė, I. Z ižas.

RUGPIŪČIO 9 D., SEKMADIENI
P. SKRUIBIO VASARVIETĖJE" Point Fortune, P.Q., 

BUS

TRADICINĖ 
ŠAULIU 
GEGUŽINĖ
Programoje:

1 vai. p. p. vėliavos pakėlimas, prizinis 
šaudymas, lietuviška muzika, bufetas ir užkandžiai, 
loterija, pramogos ir žaidimai.

(Lyjant geguiinė nukeliama j kitą sekmadienį).

L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS 

VALDYBA

LIEPOS 26 D. SKUIBIU ŪKYJE, POINT FORTUNE, P.Q., 

LVS RAMOVE RENGIA

GEGUŽINE
Programoje: puiki muzika, loterija, baras, pramogos. 

Visi, visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

Skyriaus valdyba

LAIKRAŠČIO
RĖMĖJAI

Išlaikyti lietuvišką laikraš
tį užsieniuose nėra lengva. Ir 
NL finansinė padėtis nėra to
kia, kokia turėtų būti. Tai 
supranta visa eilė laikraščio 
draugų ir prenumeratorių, 
kurie, atsiųsdami savo pre
numeratos mokestį, NL pa
remia savo auka.

Leidykla yra iš tikrųjų dė
kinga šiems lietuviškosios 
spaudos rėmėjams. Ateityje 
juos pastoviai skelbsime savo 
skiltyse. Pirmąjį aukotojų ir 
laikraščio rėmėjų sąrašėlį 
čia ir spausdiname.

4 dol. aukojo J. Krikštolai- 
tis, po 3 dol. — M. Guoba ir 
Alf. Pundžius, po 2,50 dol. 
— M. Meškauskas, A. Jasiū- 
nas, J. V. Danys, Pr. Kum
ža, E. Szewczuk, P. Dabkus 
ir S. Senkus, po 2 dol. — J. 
Matijošaitis, K. Vasiliauskas 
ir V. Bakūnas, 1,75 dol. A. 
Stalionis, 1, 50 dol. P. Gulbi
nas, 1 dol. J. Liorentas.

LANKĖSI
REDAKCIJOJE

NL redakcijoje lankėsi 
Adelė ir Ignas Šajaukos ir 
Jadvyga ir Kazys Stundžios iš 
St. Catharines.

Lankytojai atostogų metu 
atvyko į Montrealį, apžiūrėjo 
miesto įdomybes, garsiąją 
Montrealio parodą, o keliau
dami pro Kingstoną, sėkmin
gai žvejavo prie tūkstanties 
salų. Grįždami atostogautojai 
dar žada aplankyti Otavą ir 
North Bay.

Montrealio liet, jaunimo ansamblis Gintaras, kuris dalyvaus 
Montrealio parodos Lietuviu, dienų programoje.

VIEŠNIA iš
TORONTO

NL bendrovės direktorius 
Augustinas Mylė su žmona 
Ona lankėsi pas gimines To
ronte, o iš Toronto pas save 
paviešėti pasikvietė savo gi
minaitę gimnazistę Rūtą Jo
nušaitę.

Viešnia apžiūrėjo Moatrea- 
lį, lankėsi parodoje, buvo ir 
NL redakcijoje.

REPORTAŽAS iŠ TORONTO

PASIKALBĖJIMAS TRAUKINYJE

Vasaros atostogų metu va
gonuose nebesijaučia dides
nės spūsties. Nežiūrint to, 
senesniuose nevėsinamuose 
vagonuose nepaprastai šilta. 
Požeminiui traukiniui vietom 
išneriant į paviršių, saulė 
taip užlieja didžiulius langus, 
kad prie jų sėdint pajuntamas 
krosnies karštis. Tą labiau 
pajunta elegantiškai apsiren
gę vyrai. Jie, kietai užtrauk
tu kaklaraščiu, kaip už
smaugti, prakaituoja ir vos 
jiems užtenka vagone prikai- 
tinto oro. Dailiajai lyčiai kiek 
patogiau. Mergaičių lengvutė 
mini apranga pakilusi į tokias 
drastiškas aukštumas, kurios 
vos bepridengia strategines 
vietas. Tuo akiplėšiškai ryš
kina ne visuomet pasigėrėtino 
apvalumo linijas.

Šalia sėdį du keleiviai 
lengvai apsirengę. Vienas iš 
jų vilki tropikinę eilutę, o ki
tas užsidėjęs tik trumpų ran
kovių marškinukus. Jiedu 
kalbasi lietuviškai, aptarda
mi aktualesnes naujienas. 
Viena iš paskučiausių ir juos 
daugiau sujaudinusių žinių, 
tai pereitą sekmadienį To
ronto priemiestyje nukritęs 
lėktuvas. Su juo žuvo apie 
1OO žmonių. Tą įvykį laiko 
pasibaisėtinai gyvu prieš dvi 
savaites tuo pačiu lėktuvu į 
Lietuvą skridusi torontiečių 
ekskursija. Jų tarpe buvę 
daug pažįstamų ir artimųjų. 
Kaip esą malonu, kad toji ke
lionė jau praeityje, kad visi 
grįžę sveiki ir gyvi.

Einant prie šviesesnių gy
venimo polėkių, keleiviai ap
taria prasidėjusių atostogų 
metą. Kur jie atostogausią, 
ką apkeliausią. Jiedu prisi
mena vieną iškilesnę pavasa
rio sezono užbaigos apraišką 
— Danijoje gyvenusių lietuvių 
pobūvį. Pobūvio metu per Da
nijos konsulą buvo išreikšta 
didelė padėka Danijos val
džiai, kad anais metais ji 
priglaudusi mūsų pabėgėlius.

Tropikinę eilutę apsirengęs 
vyras entuziastingai aiškina, 
kad tai buvęs vienas iš gra

PRANCŪZŲ KALBOS 
PAMOKOS

Montrealio kat. mokyklų val
dyba — MCSB — suaugusiųjų 
švietimo skyrius rugsėjo mėn . 
organizuoja prancūzų kalbos 
kursus. Kursai vyks St. Denis 
lingvistikos centre: 3205 St. 
Joseph Boulevard, East. Tel. 
525 - 2531. Pamokų laikas bus 
pritaikytas prie lankytojų pa
geidavimų.

žiausių mostų, pasigėrėtinas 
naujo kelio suradimas mūsų 
parengimų monotonijoje. Po 
nusibodusių, beveik kas šeš
tadienį rengiamų mažai be
lankomų šokių, torontiečiai 
įnešė naują mintį, pagerbda
mi tą kraštą, kuriame mūsų 
dalis buvo laikinai apsistoju
si. Pagal tą naująją idėją, 
dabar būsianti gera proga 
perduoti mūsų padėką Vokie
tijos vyriausybei, kuri mus 
priglaudė anais bėgimo me
tais. O vėliau būtų gera pri
siminti tokius kraštus, kaip 
Belgija, Anglija, Venecuela, 
Australija.

Kalba įsibėgėjęs vyras va- 
lendėlei mėgina atsikvėpti 
vagono karštyje. Jis bando 
dar pridėti Kanadą, Ameriką, 
bet tuo pačiu jis pastebi 
skeptišką savo bendrakeleivio 
šypseną. Jis suvokia, kad yra 
kažką netaip pasakęs. Bet jis 
greitai orentuojasi. Supranta 
bekeliaująs į neatmezgamas 
platumas. Nutilęs ir nesulau
kęs bičiulio atsakymo, tarsi 
teisindamasis jis nedrąsiai 
pasitaiso. Jis sutinka, kad 
norėdami ką nors nuveikti, 
nebesilaikome nė logiškos 
nuovokos. Iš tikrųjų, kaip be
atrodytų, jeigu pradėtume 
rengti dėkingumo pobūvius 
Kanadai, o tuo labiau Ameri
kai. Dar juokingiau būtų, jei
gu į tą pobūvį mėgintume pa
sikviesti Trudeau ar Nixoną. 
Bet kaip reikėtų suregzti pa
dėkos žodį tokiai Belgijai, 
kuri įsileidusi mūsų tautie
čius, juos sugrūdo į anglių 
kasyklas? Dar blogiau su 
Anglija, kurios drėgmėje 
skęstanti verpalų pramonė ne 
vienam mūsiškiui davė nepa
gydomą reumatą. O kaip būtų 
su dėkingumu kaimyninei 
Švedijai, kuri rusams išdavė 
146 mūsų kareivėlius ? Antra 
vertus, ir toji Danija nebuvo 
jau taip svetinga mūsų pabė
gėliams. Kaip Ramojus ap
rašo savo atsiminimuose, 
mūsiškiai ten patyrė ir ne
maža nuoskaudų...

S. Pranckūnas

kRe'vi 
ve/dūodz/n

JUOKAI RYTU EUROPOJE
Lietuviai

Maskvoje viename mitinge 
propogandiestas šaukia:

— Už penkių metų kiekvie
nas rusas turės po automobi
lį, o už dešimt metų — lėktu
vą.
Iš salės pasigirsta balsas:

— Kuriem velniam man 
reikalingas lėktuvas?

— Kaip tai nereikalingas ? 
Nebus Maskvoje pieno — sėdi 
į lėktuvą, zvimt į Telšius ir 
gauni pieno.

Lenkai
— Kaip tau sekasi?
— Geriau negu rytoj. ..

Rusai
Koncentracijos stovykloje 

kalbasi trys kaliniai.
— Už ką tu čia pakliuvai?

— klausia vienas.
— Už tai, kad prieš dešimt 

metų blogai kalbėjau apie 
draugą Popovą; , O tu už ką ?

— Už tai, kad prieš penkis 
metus gerai kalbėjau apie 
draugą Popovą.
Po to abu kreipiasi į trečiąjį:

— O tu už ką?
— Aš esu draugas Popovas.

Rusai
Viename parke turistas 

klausia vertėjo, ką vaizduoja 
didelė cementinė s^ovyla.

— Čia išradėjas draugas 
Smirnovas. Komunistas.

— Ką jis išrado?
— Jis išrado televiziją, 

lėktuvą, radiją, žirkles ir 
milijonus kitų dalykų.

— O ką vaizduoja statula 
šalia jo?

— Tai išradėjas draugas 
Ribovas, Komunistas.

— Ką jis išrado?
— Jis išrado išradėją 

draugą Smirnovą.

Parinko M. Čapkauskas

BALTUONIO DARBAI 
EKSPO PARODOJE

Žmogaus ir jo pasaulio pa
rodos Tautybių paviljone lie
pos 9-11 d.d. vykusiame etni
nės mozaikos renginyje cent- 
triniu tašku buvo žinomo 
Montrealio lietuvio skulpto
riaus Prano Baltuonio darbai. 
Iš viso dailininkas buvo iš
statęs IO savo medžio šaknų 
drožinių,

Rengimo metu lankytojus 
priiminėjo ir informacijas 
teikė trys lietuvaitės — Daina 
Kerbelytė, Audra ir Silvija 
Žurkevičiūtės.

Tautybių paviljono lietuvių 
skyriaus koordinatorė Birutė 
Nagienė kruopščiai ruošiasi 
parodos Lietuvių dienom, ku
rios vyks rugsėjo 6-7 d.d. Be 
daugelio įdomių išstatinių, 
specialiai gaminamų vaizdi
nių priemonių, Lietuvių dienų 
metu vyks koncertai, per 
garsiakalbius be pertraukos 
bus transliuojama lietuviška 
muzika ir kt.

Turimomis žiniomis, Lie
tuvių dienų proga parodą žada 
aplankyti daug lietuvių iš kitų 
Kanados miestų ir iš JAV.

Rumunai
Mokytojas klausia vaiko:
— Kas mums yra Sovietų 

Sąjunga?
— Mūsų didysis brolis.
— Kodėl nesakai "mūsų di

dysis draugas?"
— Dėl to, kad draugą gali

ma pakeisti.

Vengrai
Kadaras pasišaukė čigonę 

ir sako:
— Padėk mai, su savo bur

tais, išspręsti ' gyventojų 
prieaugliaus problemą.

— Labai lengvai, — atsako 
čigonė. — Atidaryk kelius į 
Austriją,

— Gerai, bet kaip su mais
to problema ?

— Uždaryk kelius iš Sovie
tų Sąjungos.

R y t ii vokiečiai
Į zoologijos sodą atvyksta 

vakarų vokietis, Vietinis jį 
nuveda prie narvo, kur yra 
vilkas ir avis,

— Matai, — sako jis, — čia 
pavyzdys, kaip visi gali su
gyventi su rusais.

— Tikrai keista, — nu
stemba vakarietis, — kaip jūs 
ištreniravote vilką kartu gy
venti su avim viename nar
ve?

— Mes jam kas vakarą 
įmetam po šviežią avį.

Čekai
Prie vieno Pragos viešbu

čio stovi amerikietiškas au
tomobilis, Aplink smalsuolių 
būrys.

— Koks puikus rusų gami
nys . — sako vienas.

— Kaip tai rusų? Nejaugi 
nepažįsti amerikietiškos
markės ?

— Markę tai pažįstu, bet 
nepažįstu tavęs.

Montrealio gatvėvaizdis kaitria 
vasaros diena.*
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