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Politinių įvykių savaitė
PRAĖJUSI POLITINĖ SAV AITĖ SUKOSI VIS APIE TA 

PATI ANASTASĄ MIKOJANĄ

Naujienos iš pasaulio sostinės
Plačiai prisiminta ir Pabaltijo 
valstybių okupacija

Politinę savaitę Amerikos 
kontinente sudarė teoesitęsian 
ti per JAV sovietinio vicepir 
mininko Anastaso Mikojano ke 
lionė, jo viešnagė pas inilionie 
liūs, kurių Cyrus Batoną jis ap 
dovanojo rusiška „truika“, o 
Cyrus jam atsidėkodamas pi a 
šo iš JAV 3 bilionų dolerių kre 
dito, kurį jis pats pasiimtų. 
Įdomu, kad didelės valstybės 
didelis magnatas,

MIKOJAN BENDRAVO 
TIKTAI SU KAPITALO 

ATSTOVAIS, 
ligi komunistų keikiamojo 
Wall Streeto New Yorke imti 
nai, kur jis turėjo didelį balių 
banke, kuriam Rusija tebėra 
dar skolinga 39 mil. dol.

Bet svarbiausia buvo tai
MIKOJANO PASITARIMAI 

SU DULLES IR 
EISENHOWERIU.

Dar prieš tuos pasitarimus 
spauda užatakavo ir išsaukė ga 
na atvirus Eisenhowerio ir Dul 
les pasisakymus.

Prezidentas buvo spaudos 
klube, kur plačiai kalbėjo apie 
santykius su Rusija. Eiscnho 
weris konstatavo visą eilę fak 
tų, kuriais Sovietai sulaužė da 
ugybę sutarčių. Jis suminėjo ir 
MASKVOS SULAUŽYTAS 

SUTARTIS IR SU PABALTI 
JO VALSTYBĖMIS.

Jis tiksliai išvardijo ir Lietuvą, 
kaip ir kitas valstybes, ir pa 
žymėjo, kad su sovietais gali 
ina tartis tiktai turint kokias 
tikresnes garantijas, negu lor 
inalias sutartis, kurių sovietai 
negerbia.

Dulles po ilgos pertraukos 
taip pat davė spaudai konferen 
ciją, kurioje budino JAV poli 
tiką. Iš šių pasisakymų, ypač 
po to, kai sausio 17 dieną Mi 
kojanas buvo priimtas Eisenho 
werio, paaiškėjo kai kurie jo 
kelionės tikslai.

Pasiatrimuose su Mikojanu
BUVO APTARTI VISI 

AKTUALŪS KLAUSIMAI.
Berlyno ir Vokietijos sujun 

gimo klausimais JAV laikosi 
seno nusistatymo — Vokietiją 
sujungti laisvais rinkimais, ką 
Genevoje buvo priėmę ir Sovie 
tai. Berlyno JAV nesutinka 
„neuralizuo'a“ ir palikti sovie 
tų apsupime. JAV siūlo šiuos 
klausimus spręsti plačiu mas 
tu: ne iktai išsprę'si Berlyno 
ir Vokietijos, bet ir Europos 
saugumo klausimus.

Nors susitikimuose su Ame

TORONTO
KUN. B. PACEVIČIAUS „BEVARDIS

Ateinantį sekmadienį 5 vai. 
Prisikėlimo par. salėje Toron 
to liet, scenos mylėtojų teatras 
stato gražųjį kun. B. Pacevi 
■čiaus 3-jų veiksmų scenos vei 
kalą „Bevardis“. Dalis Toron 
to lietuvių jau pernai turėjo 
progos matyti minėtą veikalą, 
bet šiais metais autorius veika 
lą gerokai reformavo, taip, kad 
be jokio abejojimo „Bevardis“ 
vėl bus miela matyti visiems, 
juo labjau, kad jame sprendžia 
mos gilios, ypač jaunimui tai 
komos idėjos. Vakaro pajamos, 
skiriamos solisto Kosto Oren 
to antkapio išlaidoms. Prie įėji 
mo — laisva auka. Visi tautie 
čiai, norį kultūringai praleisti 
sekmadienio popietį, maloniai 
kviečiami atsilankyti i vaidini 
mą. Ta pačia proga labai skati 
namas lietuviškas jaunimas bū 

rikos kapitalistais Mikojanas 
juos žavėjo prekybos perspėk 
tyvomis, bet derybose
YRA PAAIŠKĖJĘ, KAD RU 

SIJA NETURI F^JO 
PREKIAUTI, 

ir neturi dolerių. Todėl Eaton 
as ir prašo 3 bilijonų kredito, 
atseit — Amerika Eaotnui ap 
mokėtų rusišką užsakymą, o 
Amerika už tai nieko iš Rusi 
jos negautų... Geras „eatoniš 
kas biznis“'. .
M1KOJANA APKLAUSINĖ 
JO IR AMERIKOS SPAUDA 
Mikojanas atsakinėjo į žurnalis 
tų klausimus. Dėl JAV jis paša 
kė, kad palyginus su 1936 m., 
kada jis pirmą kartą lankėsi 
Amerikoje, padaryta didelė pa 
žanga, ypač fabrikų, kelių ir 
namų statybos srityse. Į klau 
simą, kodėl Rusija, priešingai 
Jungtinių Tautų reikalavimui, 
neišveda iš Vengrijos raud. ar 
mijos, Mikojanas atsakė, kad 
taip daroma pagal Varšuvos su 
tarti. Į klausimą, kodėl Rusijo 
je nepaskelbta Chruščiovo kai 
ba, pasakyta apie Staliną 
dešimtame kompartijos
suvažiavime? Buvo atsakyta, 
kad taip padaryta su tikslu, 
kad jos negalėtų panaudoti 
priešai propagandai prieš so 
vietiją. Į klausimą, kodėl nelei 
džiama sovietų valdžios kriti 
ka? — atsakė, kad valdžia esan 
ti gera, tai nėra dėl ko ją kri 
tikuoti... Mikojanas tikįs, kad 
didžiųjų konferencija įvyks, 
tiktai jis nežinąs, kur ir kada.

Bendrai, Mikojanas į JAV at 
vykęs informacijos tikslais.

KITOS ĮDOMESNĖS 
ŽINIOS.

— De Gaulle amnestavo 100 
nuteistų mirti ir 7,000 įkalintų 
alžyriečių. Jis pareiškė, kad su 
alžyriečiais vyksta derybos.

— Syrija jau bando atsiplėš 
ti nuo Egipto. Daro komunis 
tai, kad Syrija susijungtų su 
Iraku, kuris yra visiškai Mask 
vos žinioje.

— Italijoje Nenni socialistai 
atsiskiria nuo komunistų.

— JAV išrado naują aneste 
tinę medžiagą 10 kartų stip 
resnę už morfijų.

— JAV išrado aparatą, sve 
rantį 25 kilogramus kuris pa 
gamina tiek elektros, ki<K gau 
narna iš 600 tonų akumuliato 
rių.

— Tito iš JAV gauna 22 
mil. dol. ilgalaikės paskolos.

— Sausio 16 d. preze Eizen 
howeris Kongresui siunčia vals 
tybės darbų apžvalgą ir naują 
biudžetą 7 7 miliardų dol 

ti liudininku vertingo lietuvis 
ko scenos veikalo.
PASTATYTAS ANTKAPIS

Iniciatorių būrelio ir velio 
nio žmonos pastangomis Toron 
to Vilties kapinėse prie a. a. so 
listo Kosto Orento kapo pasta 
tytas gražus paminklas-antka 
pis. Antkapio projektą paruo 
šė dail. T. Valius: juodame 
švediškame granite meniškai 
išgraviruota lyra, kryžius ir ve
lionio vardas, pavardė bei gimi 
mo ir mirties datos. Paminklas 
kainavo 500 dol. Daugiau kaip 
pusė sumos jau yra sukelta. Da 
lį tikimasi sukelti aukomis šį 
sekmadienį vaidinimo metu.
VASARIO 16-JI TORONTE

Didysis Vasario šešiolikto 
sios minėjimas Toronte įvyks 
vasario 15 d., sekmadienį, 4 v.

IŠ VATIKANO NEGEROS 
ŽINIOS

Nežiūrint neseniai paskelb 
tų telegramų iš Romos, kurio 
se buvo optimistiškai sakoma, 
kad Lietuvos atstovybė Vati 
kane išgelbėta, ateina ir gero 
kai prastesnių žinių. V iena jau 
visai aišku, kad Lietuvos atsto 
vas, Vatikane neturės tokio 
statuso, kokį mūsų atstovas tu 
ri Vašingtone. Sakoma, kad 
vargu iš viso mūsų atstovas 
beturėsiąs diplomatinį statusą. 
Vargu bau kas galėtų abejoti 
dėl Vatikano politikos kitimo. 
Tai esą daroma „taikos labui“, 
per glaudesnį dviejų sostinių, 
Vatikanas - Maskva, taikingą 
sambūvį.

Pasireiškęs lietuvių jautru 
mas apverčiant Vatikaną tele 
gramomis, kurių galėjo su 
plaukti net per 2000, yra rea 
lūs dokumentas, įrodąs Lietu 
vos valstybės interesus ginant. 
Londono lenkai už tai lietu 
viams pripažįsta didelį kreditą. 
Lenkai to nedarę, gailisi; kaip 
praneša žinios iš Londono.

NL redakcija pakartotinai 
siūlo Vatikanui siųsti paiciški 
mus (žiūr. 2 pusi. — vedamą 
jį), o apie lenkus seks aiškini 
mas.

SLA 123 KUOPOS NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS
įvykęs sausio 15 d., turėjo 20 
su viršum dalyvių iš turimų 56 
pilnateisių narių Pirm.. prane 
šė apie kuopos veiklą ir SLA 
suvažiavimą. Fin. sekr. ir orga 
nizatorius M. Juodviršis prane 
šė apie narius, kurių 56 ir 3 
vaikai: yra suspenduoti 7 nar., 
bet SLA centras siūlo jiems 
grįžti į organizaciją ir duoda 
lengvatas. Mūsų kuopa centrui 
yra pasiuntusi 3,335.31, ligos 
apdraudos gavusi 5-ms susir 
gusiems nariams 563.65. Ižd. 
J. Šeidys duoda kuopos kasos 
apyskaitą ir konstatuoja, kad 
kasoje dabar yra 182.74 ir re 
viz. k-jos vardu H. Adomonis 
patvirtina faktą, konstatavęs, 
kad atskaitomybė yra tvarkoje.

Kalbant dėl v-bos praneši 
mų p. Zinkevičius iškelia suma 
dymą, kad ligos atveju pašai 
pa būtų išmokama pradedant 
pirmąja ligos diena. Tačiau na 
riai plačiau pasvarsto šį pasiū 
lymą ir balsavimu nepriima.

Susirinkimas nutaria AV Pa 
rapijai už naudojimą patalpų 
skirti 25 dol. ir Kat. Mot. D- 
jai, vykdančiai tautinių rūbų 
konkursą, paskirta 20 dol. pre 
mija.

Valdybon išrinkti. M. Juod 

didžiajame Imperial teatre. Pa 
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
federalinės valdžios teisingu 
mo ministeris Davie Fulton, 
kuris pakvietimą priėmė ir su 
tiko dalyvauti Lietuvos Nepri 
klausomybės šventės minėji 
me. Vasario šešioliktąją ren 
gia K. L. B. Bendruomenės To 
ronto apyl. valdyba.

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

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

Rosemount, P. Q........... 5.00
Julius Budrys,

Barnia, Ont. . <, icHivqsX 3-00 
nacio”“'“',6 j

Kbibliotek*/

SOVIETŲ DIKTATŪROS 
ATSTOVO LANKYMASIS

Sovietijos atstovui Mikoja 
nui dvi dienas viešint N. Yor 
ke, raudonasis svečias buvo 
neviorkiečių dėmesio centre. 
Ji vaišino bankų ir visų kitų 
biznių magnatai ar atydžiai 
klausėsi jo kalbų ir paaiškini 
mų. Spauda teikė šiltų bet ir 
griežtai kritiškų žodžių. Buvo 
surengti keli piketai. Juose dau 
giausia susirinkdavo vengi ai, 
kitų tautybių, tarp jų ir lietu 
viai nebuvo skaitlingi.

Ryšium su Mikojano lanky 
muši PET Generalinis Komite 
tas: a) surengė tarptautinės 
spaudos konferenciją, b) išlei 
do savo plačius pareiškimus, 
kuriuose Mikojanas parodo 
mas vienu iš didžiausių kalti 
ninku, kad šiandien Europa te 
bėra sudraskyta, kad per 100 
mil. žmonių, tarp jų it lietuvių 
tauta pavergta.

Šie pareiškimai buvo išsiun 
tinėti ne tik JT delegacijoms, 
bet spaudai ir organizacijoms, 
kontaktavusioms su Mikojanu. 
Kiloki atsišaukimai buvo dali 
narni gatvėse.

viršis, Stp. Kęsgailą, S. Mor 
kūnas, V. Zubas ir J. Kardelis; 
kandidatais: P. Lukoševičius, 
J. Šeidys ir J. Pakulis. Rev. 
kom. arba iždo globėjais H. 
Adamonis, p. Skaisgiris ir Pr. 
Laurušonis.
DU LIETUVIUS UŽPUOLO 

PIKTADARIAI
Penktadienį į M. Mačiuko 

siuvyklą užėjo neva „klientas“ 
ir pirmiausia pasiprašė į tuale 
tą. „Klientui“ ten nusišalinus, 
p. Mačiukas ant stalo tęsė nau 
jo užsakymo braižinį. Staigiai 
„klientas“, tyliai sugrįžęs į sve 
čių kambarį, tvėrė 5 užbaigtas 
kelnes ir išbėgo pro duris į gat 
vę. M. Mačiukas ėmė vytis. 
Gal piktadaris būtų su grobiu 
ir pabėgęs, bet paslydo ir par 
griuvo. Čia M. Mačiukas jį ir 
užklupo. Tadą, metes kelnes, 
piktadaris paspruko. Bet jis už 
miršo bėgdamas pasiimti skry 
bėlę, kurioje rasta dar ir šiokių 
tokių dokumentų, iš kurių poli 
cija nustatė jo „asmenybę“ ir 
suėmė.

Kitą dieną du „elektros tik 
rintojai“ užėjo į butą, kuriame 
darbininke yra Stella Andrai 
tytė. Ji patikėjusi, kad tai tik 
rai yra elektros tikrintojai (pa 
prastai esti vienas asmuo), 
juos įsileido. Bet tie „elektros 
tikrintojai“ ją tvėrė, surišo, bur 
na užlipino ir apgrobę šeiminin 
kus, pasišalino.

ČILĖJE, SANTJAGO
pasaulinėse krepšinio rungty 
nėse pirmame susitikime, sau 
šio 16 d., Kanada pralaimėjo 
Brazilijai 69—52. Kanados sp 
auda atžymėjo lietuvį Henriką 
Blatkauską, kaipo geriausį Bra 
zilijos rinktinės žaidėją, kuris 
komandai pelnė 20 taškų.

Nuoširdūs savosios, lietuvis 
kosios, spaudos rėmėjai — p. 
A. Žilinskienė ir p. J. Budrys, 
— siųsdami 1959 metų prenu 
meratą, ir NL Mašinų Fondui 
atsiuntė aukų.

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

JIE VASARIO 1 DIENĄ MONTREALY SKAITYS 
PASKAITAS APIE VINCĄ KUDIRKĄ

Aleksandras Merkelis 
kalbės apie Vincą Kudirką vi 
suomenininką, kovotoją, publi 

cistą, politiką.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS Š U L A I T 1 S 

IŠ LIETUVOS ATVYKO fCHICAGĄ
Joana Poškienė, 74 m. am 

žiaus, gruodžio 22 d. apleidu 
si Mariampolę, atvyko į Chica 
gą pas sūnų Juozą Pošką. Pa 
keliui į Ameriką, J. Poškienė 
buvo sustojusi Kaune, ir iš ten 
nuvyko į Maskvą. Gruodžio 31 
d. lėktuvu išskrido į Kopenha 
gą, iš kur Naujųjų Metų dieną 
pasiekė New Yorką.

Kelias dienas paviešėjusi 
Chicagoje, Poškienė išvyko 
pas kitą sūnų, gyvenantį Rock 
forde, 11. Iš ten žada važiuoti 
Arizonon, kur praleis žiemą.

ATVIRAS LAIŠKAS ANAS 
TAS L MIKOJANU!, 

kurį paskelbė Pabaltijo tautų 
atstovai Montrealy

Pabaltiečių (estų, latvių, lie 
tuvių) etninės grupės ir or gani 
zacijcfs Montrealy je atydžiai 
sekė bandymus įtikinti ameri 
kiečių viešąją opiniją dėl So 
vietų S-gos taikos intencijų at 
eityje ir apie jos žygius dėl so 
vietų darbo žmonių gerbūvio.

Gryni faktai, aiškiai išieikš 
ti buvusio Jungtinių Valstybių 
prezidento p. H. Hoover ir 
įtraukti i Kongreso Aktą (H. 
Res. 3462 H. Res. 438, 1954) 
sako, kad 36 tarptautinės su 
tartys (įskaitant daugelį pre 
kybos paktų) buvo Sov. S-gos 
vienašališkai sulaužyta laike 
1920—193.9 m. m.

Baltijos kraštai buvo pirmo 
sios aukos, sovietų gikluoiąją 
jėga priverstos 1939-1940 pa 
sirąšyti tarpusaves pagalbos 
paktus ir buvo po to likviduo 
tos.

Baltijos tautų gyvenimo sta 
ndartas, o ypač dirbančiųjų kl 
asės, buvo sąmoningai laike šių 
15 okupacijos metų taip nuže 
mintas, kad net tamsiausiais 
viduramžiais Baltų tautos ture 
jo daug augštesnį gyvenimo 
lygį už dabartinį — sovietinė 
je valdžioje.

Šie, buvę turtingi kraštai 
yra simboliškas pavyzdys, kad 
Sov. S-gos galutinis tikslas 
yra paprastas beširdis ir bėgė 
diskas visų kitų tautų išnaudo 
j imas.

Sovietų Sąjunga dabar turi 
puikią progą įtikinti Vakarų 
pasaulį dėl savo gerųjų norų.

Atitraukti sovietų karinome 
nę iš Baltijos kraštų, kur ji ne 
turi nei istorinės, nei teisinės, 
nei moralinės teises būti.

Pasirašė: estai, latviai, lietu 
viai.

Šį pareiškimą paskelbė Mont 
realio spauda.

Dr. H. Nagys 
kalbės apie Vinco Kudirkos 

literatūrinį palikimą.-

Juozas Poškus, kuris Amen 
koje gyvena jau nuo 1930 me 
tų, savo motinos atsiėmimu 
pradėjo rūpintis prieš ketve 
rius metus. Jis šiuo reikalu 
daug kartų lankėsi Washingto 
ne Sov. S-gos pasiuntinybėje 
ir net buvo nustojęs vilties pa 
matyti motiną Amerikoje.

J. Poškienė yra antroji lietu 
vė paskutiniųjų kelių metų iš 
Lietuvos atvykusi Amerikon. 
Pirmoji buvo Gaučicnė. kuri 
čia atvažiavo pas savo vyrą (p. 
Pavilanienė yra trečia lietuvė 
atvykusi į New Yorką).

GRAŽUS DAINAVOS 
KONCERTAS

Sausio 11d. Dainavos ansa 
mblis į Marijos augšt. mokyk 
los salę sutraukė apie 1,100 
klausytojų, kurie girdėjo reto 
pobūdžio koncertinę progra 
mą. Šiame koncerte vyravo St. 
Šimkaus ir VI. Jakubėno kuri 
niai, perduoti Dainavos miš 
raus choro ir solistų: Algirdo 
Brazio, Voldemaro Šalnos, Da 
nutės Stankaitltės ir Salome 
jos Valiukienės.

Malonios buvo ištraukos iš 
„Pagirėnų“ operos o taip pat 
VI. Jakubėno muzikinė poema 
—„Mano pasaulis“.* Kompo 
zitoriaus St. Šimkaus sūnus Al 
gis Šimkus, kuris buvo dirigen 
to rolėje, savo užduotį atliko 
pasigėrėtinai.

Po koncerto Hoollywood sve 
tainės patalpose buvo suruoš 
tos smagios vaišės Dainavos 
ansamblio nariams, aitimesnie 
ms talkininkams ir svečiams, 
kur pasidžiaugta tokiais vai 
siais tokio nusisekusi koncerto 
surengime, čia kalbėjo kun. J. 
Prunskis, A, Šimkus, muz. Br. 
Jonušas, muz. Zdanius, komp. 
VI. Jakubėnas, muz. K. Stepo 
navičius, sol. A. Brazis n kt.

AUKOS „N. L”
K. Žukauskas, Chiacgo .3.50 
M. Kiaupa, Mtl..................... 1.50
V. Miškinis, Otter-Rapid 1.00
I. Chazanas, Mtl. ...............5.-—
Albinas Brilvicas, Mt’. . .2.— 
V. Ragulis, Mtl.................... 1.—
E. Štėras, Bųucherville . .5.—
A. Masėvičius, Talon, P. Q. 5.-
B. Mozūras, Mtl....................5.—
S. Barzdaitis, Sutton, Gnt, 2.- 
A. Kenstavičius, Boston

Bar, B. C......... ....................2.—
J. Balsys, Montreal ..... 2.—
V. Jaseckienė, .................... 4.50
G. Dovydaitis. N. W. T. 5.—

Už aukas ir paramą nuošir 
džiai dėkojame. , N. L,
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Bjauri Maskvos provokacija
Lietuvoje
KURIOS PASEKMĖJE SUNAIKINTI TŪKSTANČIAI

Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽI MA
Telefonas: POntiac 7-7920

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Prenumerata metams:
Kanadoje $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ......................5 6.00
Teksto eilutė .................et. 0.15

3.
Atvykusieji iš Lietuvos, ku 

rių dabar yra Kandojc jau kc 
liolika asmenų, pasakoja apie 
taktus, kurie kelia dideli susi

Yearly Subscription Rates:
Canada .............................$ 5.0C
America & S. America, .$ 5.5C rūpinimą.
Other Countries ............$6.09 Atvykėliai be ko kita teigia,
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00 kad

vokatorius. Kai kolchozu „or 
ganizatoriai“* pradėdavo kai 
bas, kodėl ūkininkai turi su 
tikti eiti į kolūkius, tai provo 
katoriai ūkininkus ėmė kursty 
ti neiti į kolūkius, pasisakyda 
mi ir prieš kolchozinimą ir 
prieš valdžią, kuri tą kolchozi 
nimą daro. Žinoma, žmonės

YRA LAIKAS
NAMŲ IR ŪKIO PAGERINIMO PASKOLAI

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Naujos Vatikano politikos 
akivaizdoje

KAS MUMS, LIETUVIAMS, BELIEKA DARYTI?
Vatikano politika domimės ■ 

ne mes vieni, ypač kai ji mus < 
skaudžiai palietė, — Vatikano 1 
politika domisi visas pasaulis, i 
o ypač — Maskva, kuriai lig 
šiol Vatikano politika nebuvo 
palanki, greičiau — priešiška. 
Toks nusistatymas sekė iš prin ’ 
cipo krikščionybės, diametrališ 
kai priešingos kovojančiam bol 
ševikiniam ateizmui, pasauli 
nio centro, koks ligšiol buvo 
Vatikanas. Natūralu, kad dia 
metrališkieji priešiškumai lai 
kėši principų ir nuo jų nenusi 
leido. Bet Maskva visada veiks 
minga ir veiksmingos, visada , 
iieškančios politikos, darė dau 
gybę bandymu palaužti Vatika 
no politika. Neabejotina, kad j 
Maskva Vatikanui vra dariusi 
ir „ružavu“, ne raudonų, pasiū 
lymu. Gerai atsimename, kai • 
prieš kelis metus Maskva i Va 
tikana buvo atsiuntusi tarvhi 
nitis dervbininkus iš Lietuvos. 
Atsimename, kai Maskva i Va 
tikana buvo atsiuntusi specialų 
tam tikslui pasiuntinį,' kuris 
bandė visokius ėjimus, kad tik 
tai kaip nors būtu na’^'tžtas 
nricipinis Vatikano nusistatv 
mas. Bet miręs Popiežius Pi 
ius XII visus siūlymus ir visus 
bandymus palaužti Vatikano 
principiškuma atmetė.

Popiežius Pijus XII gerai su 
prato, kad Maskvai nepanras 
tai svarbu palaužti viena iš di 
džiausiu ir esmingiausiu atspa 
ros tvirtovių prieš bolševizmą 
-— Vatikaną, Popiežių. Pilus 
X II suprato, kad netekimas 
pricininio nusistatymo bus mo 
ratinis smūgis katalikiškajam 
pasauliui, bet jr tai bus esmi 
nis pralaimėjimas, nes bolŠeviz 
mui svarbu palaužti nrincina. 
o kiti laimėjimai patys savaime 
seks ir demoralizuos katabkiš 
kali nasauli, kain dabar kad de 
moralizuoja politini ir ekono 
mini.

Pilus XII buvo gilus noliti 
kas. Tam teko eiti per Scillas ir 
Charibdas. Ir jis mokėjo Šv. 
Petro laivą išvairuoti per dau 
gelį pavoju, o jų buvo ne tiktai 
suminėtieji komunistiniai, bet 
nemažiau pavojingi ir fašisti 
niai, ypač gyvenant apsuptam 
Mussolinio fašistų, kurie taip 
pat mėgo eksperimentus, kaip 
ir bolševikai.

Naujasis Popiežius. Tonas 
XXIII, paėmė naują Vatikano 
politikos kursą. Jeigu prieš dvi 
ar tris savaites tas dar nebuvo 
visai aišku, tai dabar, kada pa 
sisakė oficialusis Vatikano or 
ganas, „L’Osservatore Roma 
no” ir kai plačiai išsisakė Itali 
jos ir kita spauda, dėl to nėra 
jau abejojimų. Jau yia ir nau 
jos politikos padarinių; degra 
duota, o gal uždaryta, Neprik 
lausomos Lietuvos Pasiuntiny 
bė, neva dėl to, kad nėr kas pa 
sirašo naujų kredencialų, uždą 
ryta egzilinė Lenkijos Pasiun 
tinybė, nors ji naujus kreden 
cialus gali patiekti, nes turi ir 
valstybės galvą —- prezidentą. 
Galima spėti, kad koegzistenci 
ja, kartą pradėta, eis ir toliau, 
— reikia tiktai palaukti, nes gi 
nebūtų suprantama u ši pra 
džia, jeigu ji nevestų dar to 
liau, jeigu nebūtų be tolimes 
niu perspektyvų.

Rašant šita, nesiimama nau 
josios Vatikano politikos ver 
tinti. Čia tekonstatuojarm tik

tai faktai. Bet kai kurias išva 
das, nors dar nėra viskas visiš 
kai aiškiai paaiškėję, vis dėlto 
mums reikia pasidaryti. Reikia 
pasidaryti tokias išvadas, ku 
rios mums patiems Putų aiš 
kios ir aiškiai parodytų žmo 
nijai, kaip mes vertiname savo 
tautos ir savo valstybės reika 
lūs ir, bendrai, laisvės pnnci 
pus.

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
Vatikano mums, kaip ii visam 
laisvajam pasauliui, buvo Lie 
tuvos teisių Į laisvę ir neprik 
lausomybę simbolis. Praktiškai 
reikalų, kurie lietė Lietuvą, ne 
tvarkė. Tat Pasiuntinybės eg 
zistavimas ir buvo supranta 
mas kaip simbolinis, pryšakyje 
turis Lietuvos laisvės ir neprik 
lausomybės atkūrimo perspėk 
tyvą.

Kategoriškai reikia atmesti 
prokomunistų įtaigojamą mm 
tį, kad N. Lietuvos Pasiuntiny 
bė prie Vatikano, kaip ir prie 
kitų valstybių, buvusi tiktai 
fikcija. Maskva tikrai taip visą 
laiką įtaigoja, bet toks įtaigoji 
mas kaip tiktai ir pasako, kad 
egzistuojanti Pasiuntinybė yra 
ne fikcija, bet realybė, su ku 
rios egzistavimo faktu reikia 
skaitytis. Taip! Yra milžiniš 
kas skirtumas: yra Pasiuntiny 
bė, ar nėra Pasiuntinybės. Ma 
skva ilgai ir daug dirbo, kad 
jos nebūtų. Tat ji—ne fikcija.

Fikcijai ir mes negalime pri 
tarti. Jeigu Pasiuntinybė ’ikvi 
duojama ir vieton jos sudaro 
mas kažkoks surogatas, tai, 
manding, tegul ji jau bus tik 
rai likviduota, — tai žinosime 
aiškiai ir visiems matomai, kad 
likviduota. Ne vieną jau smū 
gį patyrėme. Bet pasipriešini 
mas smūgiams yra davęs daug 
teigiama.

Todėl šio trumpo pasisaky 
mo išvada yra tokia: nors ir ne 
tikra, kad išgelbėsimc Neprik 
lausomos Lietuvos Pasiuntiny 
be prie Vatikano, bet mes ne 
nuleisdami rankų ir gaivindami 
viltis darykime viską, kad Ne 
priklausomos Lietuvos Pasiun 
tinybė prie Vaktikano būtų pa 
likta, kaip buvusi, visateise Mi 
nisterija (yra tikra nesąmonė, 
kad grynas formalumas turi 
nustelbti tiesos esmę).

Tuo tikslu ir toliau visi, pa 
vieniai ir organizacijos, rašyki 
me Vatikano sekretoriui laiš 
kus, pareiškimus, memorandu 
mus (geraiusia — lietuviškai), 
kad Nepriklausomos Lietuvos 
Pasiuntinybė būtų ir toliau pa 
likta Ministerijos titulu ir St. 
Girdvainis — visateisiu minis 
teriu. Jeigu mes visi vieningai 
ir veiksmingai tvirtai pareikši 
me Vatikanui savo nuomonę, 
ir ją kartosime neatlaidžiai, tai 
daugiausia šansų turėsime lai 
mėti. Nežiūrėkime ką daro ar 
nedaro lenkai ir kiti, tai jų rei 
kalas. Bet, gerai žinokime, kad 
tiktai maksimaliu veiksmingu 
mu galime ir maksimališkai lai 
mėti! Nes gi, anot patarlės; 
„Žmonių balsas — Dievo bal 
sas“, o Dievo balsą ir Popie 
žius turės išgirsti.

J. Kardelis.
(Adresas laiškams: Eminenci 
jai Kardinolui Dominikui Tar 
dini, Vatikano Valstybės Sek 

• retoriui, Vatican City, Roma, 
: Italia).

DABARTINĖJE SOVIETŲ 
OKUPUOTOJE LIETUVO 
JE TĖRA LIKĘ TIKTAI 
APIE PUSANTRO MILIO

NO LIETUVIŲ!
Žinoma, tiksliai to skaičiaus 

niekas pasakyti negali, bet Lie 
tuvoje tokios žinios kursuoja 
labai tvirtai. Šis skaičius spė 
jamas ne taip sau, bet išveda 
mas iŠ baisių faktų, kurių kūrė 
jais yra Maskvos bolševikai.

Štai kaip šie faktai aiškina 
mi.

Kaip žinoma, kur bolševikai 
nueina, ten jie daro vadinamą 
ją „žemės ūkio kolektyvizaci 
ją“ — iš ūkininkų paima že 
mes, tepalikdami jiems tiktai 
po 60 akrų (hektaras turi 100 
arų), iš kurių ūkininkai turi 
pragyventi, o visa kita žemė 
yra paimama valstybes. Paim 
tą žemę ūkininkai turi išdirbti, 
bet visa jų nauda eina valsty 
bei. Suprantama, kad ūkinin 
kai yra priešingi kolektyvini 
mui — kolūkių darymui. Dėl 
to Rusijoje, kai ūkininkai bu 
vo varomi į kolūkius, buvo ma 
sinis pasipriešinimas, kurio re 
zultate, Stalino laikais, komu 
nistai išžudė milionus ūkinin 
kų. Taigi, turėdami „gerą” 
praktiką, ją pritaikė ir Lietu 
vai. Tiktai turėdami ne vien 
kolektyvinimo tikslą, bet ir

TURINT TIKSLĄ, KURI IŠ 
RYŠKINO MASKVOS ATS 

TOVAS: SUNAIKINTI
LIETUVIŲ TAUTĄ.

Kolektyvinimo metui oku 
pantas paruošė gaujas provo 
katorių. Deja, tais provokato 
riais buvo patys lietuviai, savo 
tautos išdavikai: visokį krimi 
nalistai, visoki parsidavėliai ir 
vadinamieji '„vietos komunis 
tai“.

Prasidėjus kolchozinimui, 
buvo daromi ūkininkų susirin 
kimai. Tuose susirinkimuose 
ir pradėta ta bjauri provokaci 
ja. Į ūkininkų susirinkimus ko 
munistų partija pasiuntė pro

provokatorių nesuprato ir kai 
kurie jiems pritarė. Tada tuos 
pritarusius provokatoriams pa 
ėmė į kalėjimus, trėmė Į Sibirą, 
kankino ir veiksmingiau pasisa 
kiusius ir likvidavo. Jie dingda 
vo be žinios. Tokiu būdu išnai 
kini tūkstančiai Lietuvos ūki 
ninku, kurių dauguma, žino 
ma, buvo lietuviai.

PROVOKACIJA BUVO LA 
BAI KLASTINGA IR BE 

GALO ŽIAURI.
Provokatoriai, patyrę iš su 

sirinkimų tuos ūkininkus, ku 
rie priešingi kolūkinimui, ne 
tiktai juos* čiupo vietoje, bet 
provokaciją dar gilino. Sudarę 
su jais „privačius” kontaktus, 
juos neva prikalbinėjo eiti į 
partizanų eiles, nes tuo metu 
veikė ir partiaznai, ir per juos 
atidengė ir būrius partizanų. 
Žinoma, susektus ir partizanus 
ir tuos išprovokuotuosius ūki 
ninkus likvidavo be pasigailė 
jimo. Ir tokiu būdu

BUVO PADARYTAS MAS! 
NIS LIETUVOS ŽMONIŲ 

NAIKINIMAS.
O visos tos provoitacijos re 

zultate Lietuvoje ir belikę tik 
tai apie pusantro mihono lietu 
vių Lietuvoje.

Sunku patikrinti šias žinias. 
Dabar bus vykdomas gyvento 
jų surašymas. Juo, kaip žino 
me, pasitikėti negalima, bet 
gal jis duos bent apytikrius sk 
aičius. Kad su Lietuvos lietu 
vių skaičium yra negerai, tai 
jau ir okupantas ne kartą užsi 
minė, žinoma, kaltę versdamas 
„fašistams ir nacionalistams“, 
bet įdomu jau ir tas, Kad iš an 
ksto, kaip matyti, norima pa 
ruošti dirva, kad nebūtų staig 
menos. Okupantas yra prasita 
ręs, kad Lietuvoje vietoje 3 mi 
lionų esą belikę apie 2 milionai 
žmonių. . .

Na, kaip ten bebūtų, vis dėl 
to bus įdomu ir svarbu patirti 
ir iš oficialių šailitinių žinių, 
kiek gi Lietuvoje yia likę lie 
tuvių? (d. b.)

PADĖKOS
Ruošdamiesi „Milžino Paun 

ksmės“ pastatymui, iš lietuviš 
kosios visuomenės susilaukė 
me reto prielankumo. Tokio 
plataus bičilių ir talkininkų ra 
to iki šiol dar nesame turėję 
—tarsi visa Montrealio lietu 
vių kolonija būtų tapusi mūsų 
darbo dalininke ir globėja. Šio 
mis sutelktinėmis jėgomis pa 
kėlę uždangą „Milžino Paun 
ksmei”, savo prietehus šian 
dien minime su gilia pagarba 
ir dėkingumu, kurį tebūna mu 
ms leista pareikšti ir spaudoje.

Pirmoje eilėje dėkojame dr. 
V. Daugirdaitei-Sruogienei už 
mums parodytą pasitikėjimą, 
leidžiant „Milžino Paunksmę“ 
statyti ir už taip jautrų sveiki 
nimą, atsiųstą premjieros pro 
ga iš Čikagos.

Gili mūsų padėka priklauso 
A. V. parapijai ir jos klebonui 
T. J. Borevičiui, S. J., suteiku 
siems mums leidimą naudotis 
parapijos sale repeticijoms ir 
per visą darbo laiką maloniai 
mus globojusiam. Reiškiame 
nuoširdžią padėką Montrealio 
savaitraščiui „Nepriklausomai 
Lietuvai“, red. J. Kardeliui ir 
„Tėviškės Žiburių” koresp. J. 
Petraškevičiui už spektaklio 
garsinimą spaudoje

Širdingai dėkojame prof. A. 
Tamošaičiui už leidimą naudo 
tis savo biblioteka; taipogi cho 
reografei B. Vaitkūnaitei ir 
dail. Vyt. Remeikai, reikšmin 
gai prisidėjusiems prie spėk 
taklio meninės talkos.

Dėkojame įvairių sričių spe 
cialistams, kurie, negailėdami 
savo brangaus laiko, su retu

nuoširdumu talkino spektaklio 
įforminimui: p. Keturkienei, 
p. Urbonaitei, pp. St. Ilgūnui, 
P. Paškevičiui, V. Jancevičiui, 
J. Budriui, I. Petrauskui, J. 
Gražiui ir visoms malonioms 
ponioms, su dideliu pasišventi 
mu pagelbėjusioms kastiumų 
išpildymo darbe.

Gili mūsų padėka priklauso 
Kultūros Fondo V-bai, su pir 
mininku J. Kralikausku priešą 
ky, ir visiems teatro garbės rė 
mėjams, parodžiusiems taip di 
delį jautrumą lietuviškąjai see 
nai išeivijoje. Besidžiaugdami 
maloniu savo bičiulių būriu, 
prašome leisti šia proga juos 
išvardinti (alfabeto tvarkoje) : 
pp. J. Adamoniai, Andruškevi 
čiai, p. Balzarienė, pp. Bulotai, 
Čipkai, Daugelavičiai, dr. St. 
Daukša su ponia, pp. Giriniai, 
p. Kaestli, pp. Mačiukai, dr. J. 
Mališka su ponia, pp. Masevi 
čiai, Morkūnai, p. Narbutas, 
pp. A. NorkeliūnaŲ D. Norke 
liūnai, prof. V. Pavilanis su po 
nia, pp. Pėteraičiai, Smligevi 
čiai, Šablauskai, dr. J. Šemogas 
su ponia, p. Toliušis, pp. Vii 
činskai, Zubai ir Žmuidzinai.

Jaučiame gilų dėkingumą p.
D. Sruogaitei-Bylaiticnei ir dr. 
J. G. Bylaičiui, suteikusiems 
mums didelę garbę savo atsi 
lankymu premjeron; taipogi 
brangiems tolimesnių apylin 
kių svečiams, suplaukusiems Į 
spektaklio šventę.

Širdingai dėkojame visiems, 
mus sveikinusiems po premje 
ros scenoje: Valst. Op. solistei
E. Kardelienei, L. B. pirm. J. 
Malaiškai, red. J. Kardeliui įr

remiamai valdžios 

ir gaunamai per jūsų banką

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ai namo 
viduje, įskaitant garažus ir priestatus,

Taip pat įsigijimams, įrengimams, pataisymams 
ar pagerinimams šildymo sistemos; elektros 
apšvietimo ir motorų sistemai ir vamzdžių įve- 

4 dimui; septiniams tankams bei prijungimui prie 
*) kanalizacijos; antrosioms durims bei langams, 

, * Taip pat dažymams, išpopieravimams ir bend- 
tinkleliams bei nuo saulės užuolaidoms;

. rai remontui; šulinių kasimui ar pagerinimui ir 
j kitiems namų pagerinimams.
\ NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS yra duo

damos žemiausiomis palūkanomis — iki $ 4.000 
ir iki 10-ties metų išmokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukitės savo banke ir atli- 

/'kite tai dar šią žiemą, kada meistiai ir medžiaga 
yra prieinami.

O
ŪKININKAI

Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO 
PAGERINIMO PASKOLAS gaunamas pei jū
sų bankus iki $ 5.000 ir iki 10-ties metų išmo
kėjimui. Paskolos padargams, gyvuliams ir 
taip pat plataus masto namų pagerinimui.

ATLIKITE DABAR!
Issued by Authority oi 

Hon. Michael Starr, 
Minister oi Labour
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WINNIPEG, Man.
WINNIPEGO MIESTO IR MANITOBOS PROVINCI 

JOS LIETUVIŲ RAŠTAS VATIKANUI
Sausio 7 d. K. L. B nės Win ir A. Rutkauskienė:

nipego Apyl. V-ba sušaukė 
Winipego miesto ir Manitobos 
provincijos įvairių lietuvių or 
ganizacijų atstovus, padare be 
ndrą susirinikmą ir pasiuntė 
Vatikanui sekančio turinio 
laišką per Vatikano sekretorių 
Em. kardinolą Domenico Tar 
dini šio turinio:

„Lietuviai, gyvenantieji Ka 
nadoje — Winnipeg© mieste 
ir Manitobos provincijoje, yra 
sujaudinti žinia, kad laisvos 

Lietuvos pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto veikla yra suspen 
duota.

Visų laisvų lietuvių vardu, 
gyvenančių Kanadoje — Win 
nipego mieste ir jo provncijo 
je, prašome Jūsų Eminenciją 
nepripažinti Lietuvos aneksi 
jos ir leisti toliau veikti Lietu 
vos pasiuntinybei su pilnomis 
diplomatinėmis teisėmis".

Pasirašė:
Lietuvių Kat. Moterų D-jos 

Valdyba Winnipege j. Raman 
chas, EI Januškienė, J. Knsčiū 
nienė, B. Bujokienė, S. Gustys

Akademinio Sambūrio Montrc 
alyje atstovams: I. Gražytei ir 
P. Lukoševičiui bei kitiems te 
atro bičiuliams, pobūvyje po 
premjeros įvertinusiems mūsų 
darbą šiltu žodžiu.

Gi dar kartą dėkodami visai 
Montrealio lietuvių kolonijai, 
ne tik visokeriopai mums pagel 
bėjusiai, bet ir taip gausiai į 
spektaklį atsilankiusiai, vilią 
rnės, jog ir ateityje mūsų ry 
šiai nenutruks. Turėdami tokią 
tvirtą atramą lietuviškoje vi 
suomenėje, nebijosime kilti ir 
į naują žygį, tikėdami, kad sa 
vitarpio darnoj būtų įmanoma 
realizuoti didelio masto užma 
nymus net ir išeivijoje — ne 
tik teatro srityje, bet ir kituo 
se lietuviškos kultūros baruo 
se.

Montrealio Lietuvių Dramos
Teatras

if
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Parapijos Jaunimo S-ga — 
L. Dargužaitė, Br. Stepulionis, 
C. Zavadskaitė, Kazimieras 
Alita, A. Malinauskas, Juozas 
Grabys, Verutė Demereckas ir 
H. Kriščiūnas;

Ateitininkų Sendraugių Sky 
rius Winnipege — S. Raman 
čauskas, V. Rutkauskas, V. 
Dargužas, B. Bujokas, J. Mali 
nauskas ir V. KrisČiūnas; fl ’

Lietuvių šeštadieninės MW ‘ 
kyklos Tėvų Komitetas — Ev. 
Federas ir V. Stankevičius;

Lietuvių Karių Veteranų S- 
ga — Pr. Matulionis, A. Maciu 
nas, Pov. Liaukevičius ir Vyt. 
Dargužas;

PL B-nės Apyl. V-ba Winni 
pege — Myk. Januška, Marija 
Januškienė, Mečys Šarauskas, 
J. Demereckas ir K. Strikaitis. 
1059 m. sausio mėn. 7 d.

PAJIESKOJIMAI į
— Jieškomas Gudelis Eduar 

das, sūnus Kosto, gimęs 1913 
m., j Kanadą atvažiavęs iš 
Vokietijos 1947 m. Jis pats,M 
ba žinantieji apie jį, prašom, 
rašyti adresu: Stasys Konkai 
tis, 232 Dundonold Avė, Ha 
milton, Ont., Canada.
• Teisėjams Kvebeko provmei 
ja pakėlė algas iš 12,000 iki 14, 
000 minimumo ir nuo 14,000 
iki lo.OOO dol. maksimumo.

• Pasibaigusiais metais Mont 
realy buvo 4,726 gaisrai, ku 
rie padarė milionus dol. nuosto 
lių; juose neteko gyvybės 29 
žmonės ir sužeista 2/0 asme 
nu.
9 Sūnų ir Dukterų D r-jos susi 
rinkime palikta sena valdyba: 
pirm. A. Janušis ,vicep. A. Ma 
tiukas, ižd. J. Vilkelis, tin. se 
kretorius J. Pelakauskas, pro 
tokolų sekr. J. Braknys. Į rev. 
kom., atsisakius J. LesveiČiui, 
ir F. Matusevičiui, išrinkti L. 
Kisielius, A. Lukoša ir J. Sin 
kevičius.
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Vasario 16 Akto Signataro
pagerbimas

Laisvės kov., J. Audėnas Liet.

Pabaltijo laisvės namuose 
jvyko prof. inž. Stepono Kai 
rio 80 metų gimimo paminėji 
mas. Šiam valstybes vyrui pa 
gerbti, iniciatyvos ėmėsi ir mi 
nėjimą vedė gen. konsulas 
New Yorke J. Budrys.

J. Budrys trumpu žodžiu iš 
kėlė Lietuvos valstybės kuri 
mą, kur didelį vaidmenį suvai 
dino S. Kairys. Sugiedojus Tau 
tos Himną, V. Sidzikauskas 
perbėgo S. Kairio gyvenimo 
etapus ir išryškino jo darbus.

Po to pasipylė daugybė svei 
kinimų žodžiu ir raštu. Dėl jų 
gausumo sveikintojai raštu bu 
vo tik paminėti, žodžiu sveiki 
no: P. Vainauskas K. D. S-gos 
vardu, dr. B. Nemickas Talkos, 
dr. A. Škėrys Darbo Fed., H. 
Blazas Vliko, V. Alksninis

Valst. Liaudininkų, Varpinin 
kų leidinių fondo, Varpo ir Sė 
jos žurnalų, V. Žilinskas LRS, 
p-lė Statkute New Yorko lietu 
vių studentų, J. Šlepetys — AL 
B Tarybos, A. Devenienė Bal 
fo, dr. E. Noakas New Yorko 
Alto, inž. A. Novickis JAV lie 
tuvių inžinierių, inž. V. Švipas 
ALT Sandaros New Yorko 
kuopos, dr. J. Rcpečka septy 
nių socialistinių organizacijų ir 
laikraščių, inž. Pocius L. Fron 
to, V. Januškaitė moterų klu 
bų ir teatralų, inž. Vilgalis ma 
žlietuvių, inž. J. Valaitis Švie 
sos-Santaros federacijos ir kt.

Raštu sveikinimų buvo iš 
Lietuvos diplomatų, iš Lenki 
jos bei Latvijos socialisų, lietu 
vių bendruomenių, pavienių as 
menų ir daugelio kitų organiza 
ei jų.

į minėjimą specialiai iš Va 
šingtono buvo atvykęs p. Lauč 
ka visą minėjimą su visomis 
kalbomis įrašė į juostelę, per 
teikti į Lietuvą.

Po visų sveikinimų p. Kai 
rys visiems priminė, kad dar 
bas savo tautai, darbas savo 
kraštui, nesąs joks žmogaus 
nuopelnas, o tik žmogaus inte 
ligento pareiga nors maža da 
limi grąžinti savo tautai suda 
riusiai sąlygas išsimokslinti, 
skolą.

Jam baigus atsakomąjį žodį, 
buvo sudainuota ilgiausių me 
tų. Po to, visus minėjimo daly 
vius p. Budrys paprašė į vaišių 
kambari.

VACLOVO SIDZIKAUSKO KALBA, PASAKYTA 1959 
M. SAUSIO 12 D. MININT PROF. STEPONO KAIRIO-

-KAMINSKO 80 METŲ SUKAKTĮ.
Šiuo Lietuvos laisvės šute 

mų metų visų lietuvių mintys 
ir jausmai nukreipti i Lietuvą, 
amžių būvyje istorijos arklo 
skersai ir išilgai išvagotą ir da 
bar vėl besigrumiančią su skau 
džia nedalia — su bolševikų 
okupacija. Kai mes, išblokš 
tieji iš savo krašto ir išblašky 
tieji po visus žemynus ilgimės 
netekę tėvynės, o krašte pali 
kusieji ar po Sibiro tyrus blaš 
komoji mūsų tautos dauguma 
ilgisi laisvės, gi visi mes — ne 
priklausomos Lietuvos valsty 
bes, 1918 metų Vasario 16 Die 
nos Akto, paskelbusio Lietu 
vos valstybės atstatymą, istori 
nė ir tautinė reikšmė visiems 
mums yra kurkas akivaizdes 
nė, nei kad ji mums buvo ne 
priklausomybes laikais. šian

dien, 41 metų perspektyvoje, 
reljefiškiau ir visoje istorinėje 
didybėje iškyla prieš mūsų 
akis ir Lietuvos valstybės at 
kūrėjai. Mes esame tikrai lai 
mingi, turėdami savo tarpe vie 
ną iš, deja, jau labai nedidelio 
skaičiaus Vasario 1b Dienos 
Akto signatarų, galėdami jį pa 
sveikinti sulaukusį 80 metų 
amžiaus, pareikšti jam mūsų 
pasididžiavimą juo, mūsų pa 
garbą jam ir mūsų meilę.

Garbingasis šios dienos Jubi 
liatas. Profesorius Steponas 
Kairys - Kaminskas, brendo 
„Aušros" poveikio laikotarpy 
je. Jis girdėjo skambant Dr. 
Kudirkos „Varpus“, jis stebė 
jo, kaip „Tėvynės Sargas” ir 
„Apžvalga“, o kiek vėliau ir 
„Darbininkų Balsas", kurį jis 

pats redagavo, slapta lankė lie 
tuvių inteligentą ir lietuvių 
valstieti bei darbininką. Jau 
nuolį greitai pagavo naujos ga 
dynės dvasia, ir jis anksti įsi 
jungė j mūsų tautinio atgimi 
mo sąjūdį, į kovą su anų laikų 
rusiškuoju okupantu, buvo vie 
nas lietuvių tautos budintojų.

Steponas Kairys buvo ir yra 
ne eilinių gabumų ir sugebėji 
mų, kietos kovos už savo tau 
tos ir žmonijos idealus užgrū 
dinto charakterio asmenybė. 
Iš tų jo asmens savybių plau 
kė nepaprastai šakota ir naši 
jo veikla, margi jo gyvenimo 
etapai. Mūsų garbingasis su 
kaktuvininkas ir jo darbai yra 
gerai žinomi mūsų visuomenei. 
Tad aš tenkinsiuos čia tik jo 
per 80 metų išeito kelio sche 
matišku priminimu. Tas kelias 
yra tipiškas anų laikų mūsų in 
teligentų kartai. Vaikystė — 
Lietuvos kaime su jo romanti 
ka ir jo kukliu medžiaginiu ger 
būviu, su sunkiai prieinamu 
mokslu. Progimnazija Palan 
goję, gimnazija Šiauliuose — 
abu aniem laikam gana reikš 
mingi bundančios lietuvybės 
centrai. Po to — Technologi 
jos Institutas Petrapilyje, veik 
la lietuvių studentų tarpe ir su 
lietuviais socialdemokratais, 
Rusijos Valstybės Dūmos ats 
tovais, revoliucinis 1904-05 me 
tų sąjūdis, Didysis Vilniaus 
Seimas, Vilnius ir Lietuvos Ry 
tai Pirmasis Pasaulinis karas 
Jubiliatą užklumpa Vilniuje. 
Atžymėtina jo veikla prieškon 
ferenciniame laikotarpyje, ypač 
vadovavimas Lietuvių Agrono 
mijos ir Teisių Pagalbos Drau 
gijai bei „Darbininko Balso" 
redagavimas sunkiose vokie 
čių okupacijos sąlygose, jo va 
dovavimo Vilniaus Lietuvių 
Konferencijoje ir tos Konferen 
cijos išrinktoje lietuvių Tautos 
Taryboje, Kurios jis buvo na 
rys, dalyvavimas Lozanos ir 
Berno konferencijose, — taigi 
Lietuvos nepriklausomybės ats 
tatymo preliminarijose. Paga 
liau, 1918 metų Vasario 16 Die 
nos Akto suredagavimas ir pa 
sirašymas ir kiek vėliau pasi 
priešinimas monarchijos įvedi 
mui Lietuvoje.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Step. Kairys yra vyriausybės 
narys, Steigiamojo ir visų de 
mokratmių Lietuvos seimų ats 
tovas, socialdemokratų parti 
jos pirmininkas ir seimų frakci 
jos lyderis, Kauno miesto inži 
nierius ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius.

Antrojo Pasaulinio karo me 
tu Profesorius Steponas Kai 
rys-Kaminskas yra apjungtos 

lietuvių tautos rezistencijos va 
das, pagrindinio Vliko pirmi 
ninkas. Po nepavykusios misi 
jos į Stockholmą, perėjęs nacių 
kalėjimą ir stovyklą, jis įsijun 
gia Į lietuvių tremtinių politinę 
veiklą Vakarų Europoje, kuri 
laiką tai veiklai vadovauja, vė 
liau dirba kaipo Vliko ir Vyk 
domosios Tarybos narys. Jis 
yra taip pat Lietuvos socialdc 
mokratų Delegatūros egzily 
je pirmininkas.

Visas Profesoriaus Stepono 
Kairio - Kaminsko gyvenimes 
buvo tarnyba idealui .— Lietu 
vių tautos ir žmonijos. Nuosek 
lūs demokratas, jis buvo ir yra 
atkaklus kovotojas už socialinį 
teisingumą ir bendrąją žmoni 
jos pažangą, tačiau, visų pir 
ma ir visose aplinkybėse—tau 
rus lietuvis patriotas.

Drauge su visais lietuviais, 
su visa lietuvių tauta Steponas 
Kairys-Kaminskas sielojasi da 
bartine Lietuvos padėtimi, jos 
didžiuoju negandu. Krištolinio 
tyrumo idealistas, visą amžių 
kovojęs už tautų ir žmonių tei 
sės ir pagrindines laisves, už 
teise ir tarptautiniu teisingu 
mu pagrįstus santykius tarp 
valstybių, jis ypatingai skau 
džiai išgyveno Kremliaus tiro 
nu klastą ir jų smurtą prieš 
Lietuvą. Kaip ir visa mūsų tau 
ta, jis tvirtai tiki laisva Lietu 
vos ateitimi. Kaip ir mes, jis ži 
no, kad kelias į Lietuvos ne 
priklausomybę ir laisvę nėra 
ir nebus lengvas, kad mus lau 
kia kieta kova, sunkus darbas, 
skaudžios aukos. Mums, kiek 
už jį jaunesniems, jis yra ir pa 
vyzdys ir įkvėpėjas.

Savo vaisingo gyvenimo dar 
bais ir raštais Steponas Kairys- 
-Kaminskas pastatė sau pamink 
lą, kurio nei laikas, nei pik 
čiausios okupanto užmačios ne 
sugriaus.

Laiminga tauta, kuri gali di 
džiuotis, turėdama tokį sūnų. 
Jis yra jai atrama ir pranašas 
skaudžių bandymų laikais. Jis 
yra paraginimas mūsų jaunajai 
kartai eiti jo pramintu keliu.

Pastarasis Lietuvos negan 
das — sovietinė okupacija — 
išplėšė ne tik Lietuvai laisvę, 
dėl kurios Prof. Kairys - Ka 
minskas visą savo gyvenimą ir 
darbą yra skyręs, ne tik tėvynę 
jam pačiam gyvenimo šaulely 
dyje, bet atplėšė jį nuo myli 
mos žmonos, nužudydamas ją 
bolševikinėje nevalioje. Tai 
augščiausias lietuvio visuome 
nininko - politiko likimo tragiz 
mas, sykiu ir heroizmas.

Palinkėkim mūsų brangiam 
Sukaktuvininkui dar daug svei 
kų ir darbingų metų, o už vis

Pirmasis pasaulio lietuvių 
kongresas 1935 metais

RAŠO RAPOLAS SKIPITIS
13 tęsinys. lą ir uždavinius ir' numatomus

Kongreso priimtoji politinė 
rezoliucija, kad ir Švelnioj for 
moj davė suprasti, kad Lietu 
vos vidaus santvarka truėtų bū 
ti pakeista. Kongreso vicepir 
mininkas L. Šimutis Klaipėdo 
je kalbėjo, kad norėtų matyti 
Lietuvą „be podukrų ir posū 
nių“-. Iš čia kyšojo mintis, kad 
esamoj Lietuvos vidaus sant 
varkoj piliečiai skirstomi į sū 
nūs ir posūnius, Į dukras ir po 
dukras. Pagaliau

Į PASAULIO LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS VALDYBĄ 

KONGRESAS NEIŠRINKO 
NĖ VIENO TAUTININKO, 
neskaitant tautininkams palan 
kaus kun. prof. F. Kemėšio. 
Čia dar kaip tyčia taip sutapo, 
kad tuoj po kongreso prasidė 
jo Suvalkijoj ūkininkų neramu 
mai, labai sunervinę vyriausy 
bę. Turėdamas galvoj čia sumi 
nėtus faktus ir pažindamas an 
uometinės Lietuvos vyriausy 
bės galvas, labai abejojau ar 
galės Pasaulio Lietuvių S-ga 
pradėti veikti. Kai Suvalkijos 
ūkininkų bruzdėjimas buvo ap 
rimęs ir vyriausybės nervai at 
slūgę, P. L. S-gos valdyba pa 
vedė man, kaip šios s-gos pir 
mininkui, nueiti pas ministerį 
pirmininką J. Tūbelį išsiaiškin 
ti ar vyriausybė pritaria P. L. 
S-gos įsikūrimui ir ar norės vy 
riausybė su P. L. S-gos valdy 
ba kooperuoti. Einu pas minist 
ra pirmininką J. Tūbelį. O kas 
turėjo su J. Tūbelių reikalu pa 
staraisiais keliais metais prieš 
jo mirtį, tas gali pasakyti, kad 
anuomet
TŪBELIS GALĖDAVO TAU 
KALBĖTI VALANDOMIS,

O Į PASTATYTĄ JAM 
KLAUSIMĄ 

NEATSTKYDAVO.
Ir sprendimo jis nepadaryda 
vo ten, kur jo sprendimas tik 
rai būdavo reikalingas. Kalbc 
davo jis tau valandą ar kelias 
valandas, o išeidavai reikia 
mos išvados ar nuosprendžio 
negavęs. Taip buvo ir P. L. S- 
gos reikalu man pas jį nuėjus.

Stengiausi trumpai ir aiš 
kiai išdėstyti P. L. S-gos tiks

labjau sulaukti Lietuvos lais 
vės ir sugrįžti į laisvą ir nepii 
klausomą Tėvynę.

artimiausius tos S-gos valdy
bos darbus. Baigdamas pra 
šiau vyriausybės pritarimo ir 
kooperavimo. J. Tūbelis kalbė 
jo bent dvi valandi, net jo nu 
sistatymas P. L. S-gos atžvil 
giu man nepaaiškėjo. Pakarto 
tinai prašiau man pasakyti ar 
principe pritaria P. L. S-gai. 
Jei taip, tai P. L S-gos valdy 
ba pateiks jam numatomų dar 
vų apimtį ir planą. Jis vėl kai 
bėjo labai ilgai ir turėjau atsi 
sveikinti jokio atsakymo nega 
vęs. Daugiau eiti pas J. Tūbelį 
nemačiau jokios prasmės. O * 
čia sklido gandai, kad J. Tube 
lis ministro pirmininko parei 
gas užleisiąs kitam asmeniui. 
Nutarėm palaukti naujo minist 
ro pirmininko. 1938 m. pra 
džioj ar kovo mėn.
Į MINISTRO PIRMININKO 

KĖDĘ ATSISĖDO 
KUN. V. MIRONAS.

Einu pas jį, dėstau tą patį, ką 
buvau kalbėjęs J. Tūbelių!.. 
Kun V. Mironas ramiai mano 
kalbą išklausą neskubėdamas 
tarė:

— Mat, asmeniškai gal aš ir 
pritarčiau tai s-gai, bet pas 
mus taip jau yra sutarta, kad 
svarbiais visuomeniškais klau 
simais turi pritarti Tautininkų( 
s-ga. Nueik tamsta pas Tauti 
ninku S-gos generalinį sekreto, 
rių dr. S. Janavičių ir pasikal 
bėk su juo. Jei jo pritarimas 
bus, tai toliau tarsimės mudu 
su tamsta.

Ar tikrai buvo vyriausybės 
toks susitarimas su Tautiniu, 
kų S-ga, ar tik ministras pirmi 
ninkas V. Mironas man taip pa 
sakė nenorėdamas parodyti sa 
vo neigiamą nusistatymą P. L. 
S-gos atžvilgiu, — man tas nė 
ra žinoma.

Einu
PAS TAUTININKŲ S-GOS 

GEN. SEKRETORIŲ 
D-RĄ ST. JANAVIČIŲ.

Vėl ėmiau dėstyti tą patį, ką 
buvau kalbėjęs J. Tūbelių! ir 
kun. Mironui. D-ras S. Janavį 
čius nedavė man nė kalbos baig 
ti. Mano kalbą nutraukęs sa 
ko:

— Suprantu, suprantu, ko ta 
msta nori. Tamstos tai s-gai aš 
visai nepritariu. Ji visai nerei 
kalinga. Aš ne tik nelinkęs jai 

Nukelta į 7-tą psl.

Juodos akvs tavo, Sulamita
IŠ M. KATILIŠKIO KNYGOS „IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI"

Hoch Stueblau reikia sutvirtinti. Jo gatves užversti sto 
rais pušų sienojais. Priešui neprieinamą padaryti šį mažą 
miestelį ant pakilusios augštumėlės. O bažnyčia remia debe
sis tokiu bokštu, kad gaidžio jo viršūnėje negali atskitn nuo 
žvirblio. Pajuodusių senobinių plytų ir viduje sunkiai beįžiū 
rimoje prieblandoje ūkuojančiais skliautais. Kartą buvau joti 
užėjęs, kai lauke siautė šlapdriba, ir mano povyza priminė iš 
markos ištrauktą linų pėdą. Ne vien šlapumu, bet ir avoksmu, 
kuom pasižymi išmirkyti linai. Bet aš galėjau nesivaržyti erd 
vės ir tuštumos riterių statytoje šventykloje. Atsisėsti ąžuo 
linėje klaupkoje ir patogiai pasiremti ant nuzulinto priestalio. 
Kur išdėstytos senos giesmių knygos, ir kur sekmadieniais 
susėda motinos su jaunomis dukterimis iš aplinkinių kaimų. 
Vandens klanelis susirinko ant išduobtų akmeninių grindų. 
Kai susės sekmadienį biurgerių dukterys ir kaimietės mergai 
tės, ši drumzlina balaitė bus išsekusi ir nė žymės, kad Čia sėdė 
jo vargo papjautas kareivis. Ir nė žymės jo šunim sudvisu 
šių rūbų tvaiko, jau tartum metų metais pūvančių ant kūno. 
Ypatinga^ jauku pasidarė pagalvojus, kad manęs pasiges ko 
ks niekšas prie statomų barikadų ir neras, nes kam kils mintis 
jieškoti bažnyčioje.

čia galima ir nusnausti. Čia greičiausia nėra papločių 
rakinti bažnyčių nakčiai, ne snė aukso, nė sidabro, kaip pas 
mus. Buvo beveik tamsu, o lauke siautė nuostabiausias pašau 
lis. Augštų ir siaurų vitražų švinas dalijo smulkučius stiklo 
gabalėlius ir nukėlė į nieko bendro su išore netruinčion plot 
mėn.

Aš nežinojau, kad esama tokių puikių vietelių pailsėti ir 
pasvajoti. Ir išvis jau neįsivaizduojamai seniai bebuvau taip 
vienas ir taip netrukdomas. Aš prisiminiau visas savo kelio 
bažnyčias ir mėginau apspręsti, kurioje būčiau jautęsis ge 
riau. Vaje, vaje. . . Štai, kada reikia lankyti bažnyčias! Kada 
kunigai ir davatkos ir niekuom dėti maldininkai užsiėmę ki 
tais darbais ir neturi kėslų savęs parodyti ir nuengti kitų. Ir 
pats Dievas taip neužimtas, ir Jo klausa atvira tavo burnai.

Aš turėjau kuom nors atsilyginti už tokią neeilinę dova 
ną. Tarp piliorių pastebėjau skardinę. Aš turėčiau nuslėpti 
šį veiksmą, bet negaliu ir todėl sakau, kaip buvo. Susiradau 
patį didžiausią, man visai nenaudingą, pinigą jau visai bebai 
giančioje supūti piniginėje ir, keleriopai jį sulankstęs, ne be 
vargo įgrūdau siauru plyšeliu, pritaikytu prasto metalo pfeni 

giams. Jokio lydimojo raštelio. Banknotas savaime bylos, 
kad čia būta užklydusio kurio tai pafnišusio svetimtaučio. Gal 
vienintelio ir paskutinio visiems laikams.

Po to mane knietė neatsikratoma mintis, kad mano in 
lencijoje būta nemažo žiupsnio ir to, kas papiktina kūdikius ir 
mažutėlius, ir už ką mane reikia užmušti akmenimis. AŠ ne 
buvau skaisčiai ir švariai ištirpęs ir pakilęs dūmu, o skendė 
jau perdėm materijoje. Panašų veiksmą taiksčiausi atlikti ir 
Kretingoje aną rūškaną spalių dieną. Prie improvizuoto iir 
vo su chimerišku gluosniu. Ir ten, kaip ir viso pasaulio vie 
nuolynuose, buvo renkami pinigai visais, net neįmanomiau 
siais, būdais. Bet staiga pagalvojau, kad labai negražu apgau 
ti varge ir visiškame neturte gyvenančius vienuolius, įgrūdant 
jų pinigus renkančion dėžutėn nė sau, ne jiems nebenaudingą 
valiutą, kursuojančią gal paskutinę dieną. O červoncų netu 
rėjau. Ok, ir tokią minutę nebuvau laisvas nuo žemiškų da 
iykų! Bet ką man daryti, jei toks buvau prieš ir toks net po 
to? Tik tiek pasirodžiau-padorus, kad nėšinaus kuo skubiau 
sai su savo nešvariomis mintimis iš švęstos vietos. Kur pini 
gui, tam velnių velnio išmislui nėra nei sprindelio vietos. Ir 
jis gaudomas tik taip sau, dėl viso ko.

Tada buvau prisiminęs vieną reginį Radviliškio stotyje, 
kai, laukiant traukinio, į laukiamąjį įžengė vienuolis kapuci 
nas. Dievas jį buvo apdovanojęs ūgiu, pečiais, iškilia kakta 
ir tauria plėšraus paukščio nosimi. Jo barzdos būtų pavydėjęs 
pats Sofoklis. Ji buvo tamsiai ruda, pasigėrėtino vešlumo, rū 
pestingai sušukuota ir išvėtyta bangomis ir įtrinta iki blizgė 
jimo mostimis, kurių kvapas tuojau pasklido salėje. Kiek tik 
buvo moterėlių, visos sužiuro ir pastėro plačiomis ir sudrėku 
siomis akimis. Sužiuro ir vyrai, kai vienuolis, užsigeidęs pa 
tikrinti laiką, išsitraukė laikrodį vidutinės lėkštės dydžio ir 
pasietą tokio storumo grandine, kad ji būtų tikusi ir arkliui 
pririšti. Masyvi grandinė ant piršto mėčiojo klaikius šveisu 
liūs, lyg skrendantis iš svetimų klėčių aitvaras, destis, kaip 

" sukino savo pirštą jo savininkas.
Bet vargšas gražuolis kapucinas buvo basas. Nežiūrint, 

kiek aukso jo kišenėse ir ant jo sąnarių — jis dėvėjo basnir 
čia menkutėmis sandalėmis, mums pažįstamomis iš biblinių 
piešinių. Ir skrybėlės jis neturėjo Adonio galvai pridengti ir 
savo brangios gelumbės sermėgą buvo sujuosęs virve.

— Kodėl jis batų neįsitaiso?
Ir aš nežinojau kodėl ir nieko negalėjau paaiŠKinti pasi 

šiaušiusiarn, denatūratu įdvisusiam jiešmininkui.
Aš turėjau gintis nuo panašių minčių, turėjau bėgti ir. 

išlaikyti atstumą nuo švarių ir šventų vietų.
O tuo metu Hach Stueblau virto mūsų sunkių pastangų 

dėka nepaimama tvirtove. Ar dar ką nors išgalvoti buvo ga 
Įima prie tų visų tvorų ir grievių, neaišku. Bet vokietis leite 
nantas, tiems darbam? vadovavęs, vos nenusišovė iš altaraci 
jos, kai pravažiuoją artileristai, smagiai nuisteikę, paklausė, 
iš kokios pusės esąs laukiamas priešas? Tą dieną ypatingai 
garsi kanonada girdėjosi bent iš trijų pusių ir beveik vienodu 

• stiprumu. Ir nusigiedrėjūsios padangės atvėrė dūmų stulpus 
lygiai tuose pačiuose sparnuose. Lėktuvai skrido per galvas 
šiaurės kryptimi, savo malonumui retuomiais pasišaudydami.

Vis tebegulinėjome mokykloje. Ir vakarais, galvas suki 
šus, pakuždomis vedama mintis, kad reikia bėgti.. Vieną ry 
tą, du jauni berniukai, vienas Žemaičiu, kitas Dzūkeliu vadi 
narni, pasitrynė prie kasamo bunkerio ir juokaudami pasisakė, 
kad bandysią toliau pakeliauti, nes čia nuobodu ir tiesą kas 
veikti. Tikrai, čia buvo velniškai nuobodu, o veikla — tai tik 
kiaulystė. Jie pasileido krūmais, ir matėme, kaip įsikabino 
įkalnėn sunkiai kriokiančio dyzelinio vežimo galan. Pamoja 
vo vyrukai, ir mes jiems linkėjome geriausios kloties, patys 
gėdydamiesi savo ištižimo ir subobėjimo.

Kitos dienos vakare, grupelėmis susirinkus prie mokyk 
los, įsakė išsirikiuoti aikštėje ir laukti vado. Nuo Karytovo 
laikų, kai buvo išsiaiškinta, kad ne vien šautuvu kuliamas tre 
tysis reichas, bet. lygiai kapliais ir kastuvais, panašių mitingų 
nebuvo. Jokio kontakto su vadu, ir štai jis ateina per aikštę 
ir, pasitaisęs akinius, ruošiasi skaityti popierių.

— Stillstand!
Gerai. Jau stovime.
Taigi, jis turįs pranešti savo kompanijai apie susidariusią 

ypatingesnę padėtį. Priešas esąs pasiekęs Baltijos jūrą — Ost 
see tarp vietovių: -— Koeslin ir Schlawe vardais. I adėtis rei 
kalaujanti didesnio jėgų įtempimo, susiklausymo, drausmės ir 
viena kryptimi, kurios vardas — Pergalė. Aeil - Sieg! 
visapusiško pasitikėjimo vadais, kurie kaip vedė, taip ir veda

Įsidėmėti prašoma visus, kad jūros kelias bus atviras tik 
mi be jokių išskaičiavmų atlgti sąžiningai savo pat eigas. Tvar 
vaikams, moterims ir sunkiai sužeistiesiems. Visi tad kviečia 
ka turi būti, ir ji bus kaip buvusi. Veikia kieti apgulties įsta 
tymai.

Jam esą labai nesmagu pranešti savo kompanijai, netekus 
dviejų vyrų, kurių pavardės skamba ištaip: — Caleficijus und 
Jofaiza. Šios dienos rytą jie buvo tos apylinkės vadu žinioje 
esančio karo lauko teismo nuteisti mirties bausme už dęzerty 
ravimą. Bausmė įvykdyta sušaudant tuojau pat.

Tai buvo mūsų Žemaitis, ir Dzūkelis. Šaunūs ii drąsūs 
jaunuoliai.

Reikalai paprastojo. Juo mažesnė erdvė — juo mažesni
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Dail. J. Pautieniaus
DAILĖS PARODA MONTRE ALYJE

60 METŲ NUO PIRMOJO LIETUVIŠKO 
SPEKTAKLIO

A. A. Venclauskienės metinės

VINCO KUDIRKOS GIMIMO ŠIMTMETIS BUVO 
PAMINĖTAS IR LIETUVOJE

Prieš mėnesį Montrealio iie 
tuviška kolonija turėjo progos 
matyti dail. J. Pautieniaus (gy 
venančio Čikagoje) apžvalginę
dailės parodą. Tenka sveikinti 
J. Pautienių kaip pirmąjį lietu 
vių dailininką suruošusį paro 
dą lietuviškai visuomenei Mo 
ntrealyje. Nors ir nevisai tin 
karnoje parodai atmosferoje bu 
vo malonu sekti parodą. Gaila, 
kad paveikslai neturėjo tinka 
mo parodai apšvietimo, tačiau 
rašantysis supranta esamas są 
lygas ir patalpas ir gerai žino 
galimybes ir geriausius norus 
gerb. klebono ir dailininko. 
Mūsų kukli salė priglaudė ke 
Horn dienom dail. Juozą Pautie 
nių ir jo spalvinį pasaulį, ku 
ris prasidėjo 1900 m. balan 
džio 16 d. Mūrininkų arba Šiau 
dadūšių kaime, Mariampolės 
apskirtyje.

Pradinį ir vidurinį mokslą iš 
ėjo Vilkaviškio ir Mariampo 
lės mokyklose. Įsisteigus Pai 
šybos kursams Kaune, jis pra 
dėjo savo dailininko karjierą. 
Baigia meno mokyklą ir moko 
si dail. A. Varno studijoje, iš 
kurio gauna daug žinių. Jo ko 
legos dail. J. Mikėnas, V. Viz 
girda ir kiti vyksta į Paryžių 
studijuoti, jis lieka Lietuvoje 
ir pereina į pedagogių} darbą.

Lietuvos meniniame gyveni 
mo J. Pautienius labai mažai 
dalyvauja, nutapo keletą pavei 
kslų (T. F. Žilinsko portretas, 
Gedimino kalnas e. t. c.).

Laikotarpis taiįp 1924 — 
1949 m. m. dailininko gyveni 
me beveik visiškai tuščias. Sun 
ku šiandien žinoti, kodėl tie 25 
m. praėjo neišnaudoti, kodėl 
nieko nebuvo sukurta. Pagaliau 
ateina tremties metai. Kartais 
tremties sąlygos vienus žino 
nes parbloškia ir sunaikina — 
kitus išneša į naujo pasaulio sū 
kurius ir suteikia jėgų ir naujo 
ryžto. Ir štai J. Pautienius at 
siduria tremtyje—Hannoveris, 
Bremenas, Hamburgas atidaro 
vartus savo muzėjų vertybėmis 
ir pažadina užmirštus tapy 
binius jausmus ir jaunystės 
svajones. Vakarų pasaulio ta 
pyba sužavi jį, ir jos pakanka 
mai didelė įtaka jaučiama jo 
kūryboje.

Išdrįsčiau pasakyti, kad J. 
Pautienių tenka priskirti prie 
jaunųjų mūsų dailininkų gru 
pės, kuris savo tradiciją ir ta 
pybinę manierą surado šiame 
paskutiniame dešimtmetyje. 
Nežinau ar būtų galima jį ko 
kiai nirs grupei ar srovei pn 
skirti, sunku net jo tikrą veidą

pamatyti, nes jis vis dar jieš 
ko, vis siekia naujų kelių ir ta 
pybinio išreiškimo. Šioje ap 
žvalginėje parodoje J. P. suda
ro šviesaus dailininko vaizdą. 
Dauguma jo paveikslų yra pil 
ni saulės, šviesos, sniego, me 
džių; jaučiama gana didelė po 
ir impresionistų įtaka. Per sa 
vo prizmę J. P. perkošia Ma 
net, Van Gogh, Gaugvin ir 
daugelį kitų; jie yra jam arti 
mi kaip dailininkai ir jie eina 
tuo pačiu keliu, kaip ir jie, tik 
jo brendimas yra labai greitas 
ir įtikinantis, ir matyti jo savi 
tas pasaulis ir tapybinė proble 
ma, kuri geroje tradicijoje bręs 
ta ir įgauna malonų asmenišką 
apipavidalinimą.

J. Pautienius nejieško gyve 
nimo problemos ar gilios filoso 
fijos savo paveiksluose. Jo kom 
pozicija yra nesudėtinga ir pa 
prasta, viskas yra aukojama 
spalvai ir tapybinei estetikai. 
Spalva yra vyraujantis elemen 
tas ir ją jis vartoja tinkamai ir 
su dideliu skoniu, net ir jo 
kompozicijos yra traktuojamos 
kaip spalviniai plėmai ir priėji 
mas yra šiltas ir atidus.

Galvoju, kad peizažai yra J. 
Pautieniaus stiprioji pusė, ir 
čia jaučiamas atsipalaidavimas 
nuo išorinės įtakos ii juose P. 
Pautienius atranda daugiausia 
jėgos ir savito džiaugsmo spal 
vai ir šviesai. Nesigilinant į 
detales, J. Pautienius sudaro 
kultūringo, gero dailininko 
vaizdą.

Tikiu, kad ateitis atneš dar 
daug tapybinių darbų ir su įdo 
niurnu seksime jo kūrybos žy 
dėjimą ir atsiekimus. J. A.

MĖGĖJŲ FILMAI 
LIETUVOJE

Kultūros ministerija ir Kine 
matografijos darbuotojų s-gos 
orgkomitetas suruošė pirmąją 
respublikoje kino mėgėjų fil 
mų apžiūrą. Joje buvo pademo 
nstruoti septyni filmai. Tai 
Valst. dailės Instituto studen 
tų kino komedijos „Stipendija 
juokiasi“ ir „Kartais pavasa 
rį“, Šiaulių pedagoginio insti 
tuto kino technikos būrelio 
kronikinė kino juosta „Studen 
tiškos įvairenybės”. Kauno me 
dicinos instituto studentų apy 
braižėlė „Mūsų praktika' . Po 
litechnikos institute Kaune mė 
gėjų periodiškai leidžiamo ki 
no žurnalo „Studijų dienomis" 
trečias numeris. Spalvotą fil 
mą „Juodkrantės žvejai" ir do 
kumentinį filmą „Kaip mes gau 
dome lašišą“, apžiūrai pateikė 
klaipėdietis.

KVLTŪRIVB^MOVIKA

1958 m. sausio 16 d. Water 
bury mirė a. a. Stanislava jakš 
evičiūtė - Venclauskienė, sulau 
kusi 84 m. amžiaus.

Velionė gimė Šiauliuose 18 
74 m. birželio 27 d. Jos abu tė 
vai buvo susipratę lietuviai. To 
kioje dvasioje buvo išauklėta 
ir jų duktė. Baigusi mergaičių 
gimnaziją Rygoje, garbingos 
atminties Venclauskienė, susi 
domėjo vaidybiniu menu - dra 
ma. Ji mokėsi dramos studijo 
se Rygoje ir Petrapily.

Šiauliuose ja susidomėjo ru 
sų teatro rėžis. Dolžanskoj ir 
pakvietė „išmėgini jėgas". Po 
pįrmo vaidinimo Dolžanskoj 
buvo sužavėtas jaunos lietuvai 
tės Jakševičiūtės gabumais... 
Jis davė jai pirmaeiles roles.

Jauna Jakševičiūtė vaidinda 
vo ne tik Šiauliuose, bet pasiek 
advo net Lietuvos sostinę Vii 
nių, bei kitus Lietuvos mies 
tus.

Jakševičių visa Šeima buvo 
dideli patriotai lietuviai. Su 
jais bendradarbiavo visi liet, 
atgimimo veikėjai. Jų tarpe 
žymiausias Povilas Višinskis, 
Aug. Janulaitis ir daugelis ki 
tų. Višinskiu! kilo pirmoji min 
tis suruošti lietuvišką vaidini 
mą. Jis tą sumanymą pasiūlė 
Jakševičiūtei. Ji mielai sutiko 
visą darbą pasiimti — vaidinti 
ir režisuoti. Jos pastangomis 
ir kitų pagalba 1899 m. VIII. 
20 d. Palangoje įvyko pirmasis 
lietuvių spektaklis — Ketur 
akio „Amerika Pirtyje“. Taigi 
šiemet nuo to laiko sueina 60 
metų. Reikėtų tą sukaktį tinka 
mai paminėti ir kur galima su 
vaidinti tą patį veikalą—Ame 
rika Pirtyje. Be to, šiemet lie 
pos 10 d. sukanka 85 metai nuo 
a. a. Stanislavos Jakšcvičiūtės- 
-Venclauskienės gimimo. Tai 
gal būt prasminga tuos abu ju 
bilėjus sujungti? Ruošiant ir 
vaidinant reikėtų prisiminti ir 
a. a. Venclauskienę.

Šia proga noriu priminti lie 
tuvių teatro istorikams, žurna 
listams, kurie domisi scenos 
menu, kad jau dabar yra pats 
laikas pagalvoti, kaip tą istori 
nį įvykį tinkamai paminėti. 
Laiko liko nedaug. O ir tas bė 
ga labai greitai. Tai pagalvoki 
me, kaip ir ką daryti. Delsti nė 
ra laiko. KI. Girdvainis.

• Dail. Adomas Varnas ryšium 
su savo amžiaus 80 metų su 
kaktimi gavo sveikinimus nuo 

A. Žmuidzinavičiaus r P. Rim 
šos iš Lietuvos. Viena studen 
tė, lankanti Vilniaus universi 
teto Dailės skyrių, rašo apie 
dail. A. Varną disertaciją.

MARIAUS KATILIŠKIO 
„IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI”

Iš spaudos išėjo nauja Ma 
riaus Katiliškio knyga „Išėju 
siems negrįžti“. Tai stambus, 
apie 540 psl., gražiai išleistas 
ir įrištas reprezentacinis leidi 
nys. Išleido Terra, viršelio ap 
lankas pieštas dail. A. Kuraus 
ko. Kaina nepažymėta, bet par 
davinėjama po 5 dol.

Marius Katiliškis, kaip savo 
puikiajame romane „Miškais 
ateina ruduo“, taip ir šioje kny 
goję, brandus, stiprus, stebi 
nantis talento jėga. Jis vaizduo 
ja nesenos praeities vaizdus ir 
įvykius, prabėgomis jau lietus 
mūsų literatūroje, bet iki šiol 
neparodytus tokiu ryškumu ir 
gilumu. Veikalas skirtas drama 
tiškam mūsų pabėgėlių pasi 
traukimui į Vakarus per žemai 
čių pulkus, vokiečių apkasų ka 
simo komandas, per liūtis, kla 
mpynes, speigus, pūgas, per ba 
dą, šaltį ir utėles, be vilties 
kaip nors pamatyti Vakarus 
už apsupimo žiedo ir per ste 
buklą vis dėlto atsirasti Vaka 
ruošė. Ne visiems pabėgėliams 
teko matyti šitas knygoje vaiz 
duojamas pragaras, net visie 
ms, kurie jį matė ir išgyveno, 
užteks jo siaubo prisiminimo 
iki mirties.

Autorius yra vienas iš tų, 
mačiusių, ir tai dar daugiau: 
vienas iš paskutiniųjų. Čia ne 
atsiminimai tikrąją ir grynąja 
atsiminimų prasme. Čia knyga 
apie gyvenimą ir mirti tūkstan 
čių mūsų tautiečių visose Ryt 
prūsių ir Mozūrų pelkėse, klai 
kiame Gdynės apsupimo pra 
gare, parašyta žmogaus ir ra 
šytojo tokiu atvirumu, nuošir 
durnu ir tokiu gaivališkumu, 
kad kiekvienam įsirėš atmintin 
ir liks nemari.

• Klemensas Jūra parašė kny 
gą Tėvynės vaidila, kuri išleis 
ta Sao Paulo mieste, Brazilijo 
je. Tai kun. Benedikto Suginto 
biografija, išleista jo 60 m. am 
žiaus sukakčiai paminėti.
• Prof. Vladas Jakubėnas bu 
vo pakviestas kompozitoriaus 
ir leidėjo Don Gilis aptarti iš 
leidimą kūrinio Mano pašau 
lis.

Gruodžio 29 d. į Kudirkos 
Naumiestį iš Vilniaus buvo at 
vykę įvairių oficialių įstaigų ir 
organizacijų atstovai. Prie ka 
po buvo padėti vainikai — nuo 
Lietuvos Mokslų Akademijos, 
Kultūros „ministerijos ', rašy 
tojų s-gos, Švietimo darbuoto 
jų, Kudirkos Naumiesčio rajo 
no žmonių, linų fabrjko darbi 
ninku, rajono laikraščių redak 
cijos, mokytojų, vidurines mo 
kyklos moksleivių ir kt.

Rajono kultūros namuose bu 
vo iškilmingas susirinkimas, 
kuriame apie V. Kudirką pla 
čiai kalbėjo iš Vilniaus atvy 
kęs prof. Pranskus. Vilniaus 
teatro artistai išpildė V. Kudir 
kos ir kitus kūrinius. Buvo ir 
koncertas.

Šio jubilėjaus progą, Kudir 
kos Naumiesčio vidurinė mo 
kykla pavadinta: Kudirkos 
Naumiesčio Vinco Kudirkos 
Vidurine mokykla.

Kitas minėjimas buvo Vilnių 
je. Minėjimas vyko Liet. Mo 
kslų Akademijos saleje. Tai bu 
vusi speciali Vincui Kudirkai 
pagerbti mokslinė konferenci 
ja. Prof. K. Korsakas apžvel 
gęs V. Kudirkos kūrybinę ir 
visuomeninę veiklą; Prof. J. 
Žiugžda kalbėjęs apie Kudir 
kos visuomenines pažiūras; 
Zinkus kalbėjo opie XIX šimt. 
revoliucinį judėjimą ir V. Ku 
dirkos literatūrinę kūrybą; do 
centas Gaudrimas apie Kudir 
kos muziką; Libenka skaitė 
paskaitą „Kaikurie Vinco Ku 
dirkos satyrų probleminiai 
klausimai“: doc. Kuosaite skai 
tė paskaitą „Vinco Kudirkos 
vertimai į lietuvių kalbą“ ; doc. 
Palionis skaitė paskaitą „Vin 
co Kudirkos vaidmuo lietuvių 
literatūrinės kalbos istorijoj“, 
ir literatūros mokslinio korės 
pondento Grigo pranešimas: 
„Vinco Kudirkos ryšiai su lie 
tuvių liaudies kūryba“.

Yra daug rašoma apie V. Ku 
dirką sovietinėje spaudoje.

IŠEIS LIAUDIES INSTRU 
MENTINĖS MUZIKOS 

RINKINYS

Valst. Grožines literatūros 
leidykla ruošia spaudai „Lietu 
vių Liaudies Instrumentinės 
Muzikos Rinkinį*“. Jame bus 
sudėti skudučių, triūbų, dau 
dyčių, lumzdelių, birbynių, 
ožio rago, švilpos, kanklių, 
smuiko, armonikos, bandūrėlio 
ir kt. instrumentų muzikos pa 
vyzdžiai, įvairiu laiku užrašyti 
iš pačių liaudies atlikėjų. Rinki 
nyje pirmą kartą bus paskelb 
ta ir nauja, pas atskirus rinkė 
jus tebesanti bei Mokslų Aka 

demijos archyvuose saugojama 
medžiaga.

Leidykla kviečia turinčius 
panašios liaudyje surinktos me 
džiagos dalyvauti rinkinyje. 
Medžiagą su plačiais komenta 
rais, metrika, instrumentų bei 
atlikėjų foto nuotraukomis ir 
t. t. prašoma siųsti; Vilnius, 
Kapsuko g. 10. Valst. Groži 
nės literatūros leidykla.

PARODA DAILININKŲ 
SUVAŽIAVIMO PROGA

Gruodžio 1 d. Vilniaus Vai 
stybiniame dailės muzejuje ati 
daryta tarybinių dailininkų ta 
pybos, skulptūros ir grafikos 
darbų, sukurtų 1955 — i957 
m. m., paroda. Šie kūriniai bu 
vo eksponuojami Visasąjungi 
nėję dailės parodoje Maskvoje.

Hl-čiojo Tarybų Lietuvos 
dailininkų suvažiavimo proga 
jaunieji dailininkai S-gos rū 
muose ir Dailės salono pataipo 
se suorganizavo piešimo ir ak 
varėlės parodą.

BALTUŠIS AŠARAS LIEJA 
DĖL TARYBINĖS

KINEMATOGRAFIJOS

Paskutiniame „Literatūros 
ir Meno“ laikraštyje tarybinis 
rašytojas J. Baltušis, rašyda 
mas apie tarybinių Lietuvos ra 
šytojų suvažiavimą, lieja aša 
ras dėl tarybinės Lietuvos ki 
nematografijos, ypač — kino 
dramaturgijos, — kad ji neturi 
„prideramos vietos“, kad ja ne 
sidomi spauda, kad ji „siste 
mingai „iškrinta“ iš literatu 
ros balanso ‘ ir t. t.

• Vasario 1 d. Sakalų salėje 
bus įteikta premija naujam 
„Draugo“ romano konkurso 
laimėtojui. Taip pat čia bus 
įteikta premija ir laimėjusiam 
lengvojo žanro muzikos kon 
kursą.
• Dail. Telesforas Valius Ka 
nados Grafikų s-gos metimą 
me susirinkime yra išrinktas s- 
gos valdybos nariu.
• Laiko—Argentinos lietuvių 
laikraščio — dešimtmetis. Bu 
enos Aires mieste leidžiamas 
dvisavaitinis laikraštis Laikas 

-praeitų metų pabaigoje atšven 
tė savo 10 metų sukaktį. Laik 
raštį redaguoja redakcine kole 
gija; atsakomasis redaktorius 
— J. Duoba.
• Žurnalistų Sąjungos Chica 
gos skyriaus narių susirinki 
mas įvyks sausio 30 d., 7 vai. 
vak. Jaunimo Centre.
• Stasys Goštautas Kolumbijo 
je, Medellino mieste redaguoja 
ispanišką kultūros žurnalą „In 
formacion“.

reikalavimai. Ir net norai ir troškimai. Tai įvyksta savaime, 
pačiam nedarant jokių žymesnių pastangų. Pavyzdžiui: — 
jei seniau mūsų pokalbiuose su ilgesiu buvo minimos tokios 
vietovės, kaip Wuerzburg, Stuttgart, Freiburg im Breisgau, 
arba koks miestelis ant Reino su jo uolom, pilim ir vynuo 
gynais, tai dabar labai malonūs tapę; — Danzig, Gotenhafen, 
Stolpmuende ir Kolberg. Nes tai uostamiesčiai ir vieninteliai 
mums likusiame plote.

Bet mes ne moterys ir rie vaikai. O tačiau, kas užgins 
pasvajoti? Gal kurią dieną teks priartėti prie jūros ir patek 
ti trečion laimingųjų kategorijon? Menkas rankos peršovi 
mas negalioja. Aptvarstys sanitarai ir galėsi eiti oliau. Kas 
kita, jei tave paties ant menčių koks plaučių uždegimas, ir tu 
nebepakelsi galvos nuo šiaudų. Reikėjo matyti, kokiais žvilgs 
niais buvo palydėtas kareivis, kritęs pleurito priepuolin. Jį 
išnešė ir išgabeno, ir mes žinojome, kad kaip tik ten, kur rei 
kia. Jis išėjo į laisvę. O mes pasilikome.

Dviejų savaičių bėgyje nusistojo tokia tvarka, kad dvi 
•trys dienos kuriame kaime ir vėl iškeliauti. Eiti vėl grynai 
priešingon pusėn ir daryti tą patį, kas buvo daroma vakar ir 
anksčiau. Arba nieko neveikti. Kraštas atrodė pusiau išmi 
ręs. Tuščių trobų net perdaug. Ir likusieji laikėsi kažnkaip 
keistai, lyg būtų ko tai laukę, bet taip slaptai, užmaskuotai. 
Laftkti tegalėjo tik rusų.

Ties Konitzu, besidarbuojant miške ir patogiai įsikūrus 
moderniai įrengtame vaikų darželyje, kurį betgi žiauriai buvo 
suniokoję prieš tai gyvenę visokio plauko ruskeliai, su gero 
mis vokiškomis uniformomis ir R. O. A. raidėmis ant ranko 
vių, paskelbė tankų aliarmą. Paskelbė primityviai, be sirenų 
ir varpų. Įbėgo leitenantas ir sušuko:

— Vyrai, į kojas!
Paskui tik pašnibždom, lyg kokią paslaptį ar naujieną — 

girdi, esą tankai netoliese. Visai kaip Nakvosų kaime apie 
Vaškus vasaros viduryje.

Čičinskas pirmas, o mes įkandin aiškiausia rytų kryptimi 
gerai išlikusia autostrada, naudota lenkų valdomo Dancigo ko 
ridoriaus perkirtimui. Per naktį pusėtinai sukorėme, o išau 
šus ir saulei patekėjus, ties tuo pačiu Hoch Stueblau pasirodė 
sauja lėktuvų ir, leisdamiesi žemyn, įniko šventinti plentą. 
Kad tik nesušaudytų virtuvės katilo, prisidengęs griovkran 
čiu, sekiau besiaižančius kelio akmenėlius ir dulkes po kulkų 
lietumi. Tai jau neįkainojamas nuostolis palikti be šilto vira 
.lo, visą naktį kulniavus ir nieko burnoj neturėjus. Kliuvo ark 
liams ir vežimams. Jų gi nepatiesi į griovius apsaugai. Vadas 
įsibauginęs nėrė į artimiausią jauną ir tankų pušyną ir ten nu

tarė praleisti dieną. Dieną pasirodė jau pavojinga keliauti, 
bet vadas greičiausia ir nebežinojo kur. Visa ta jaukaiyne bus 
apsukusi jo galvą.

O miestelis su smailabokšte bažnyčia jau taip įtartinas.
Kelintą kartą apie jį sukame, ir vis kas nors nutinka. Ir ne 
galime nuo jo nutolti, lyg jis būtų mūsosios žemelės centre, o 
mes pagauti jo rato.

Keliu praslinko ilgiausia belaisvių kolona. Jie judėjo lė 
tai, kaip ir visi išvarginti ir turį begales laiko žmonės. Keli 
volkssturmo seniai juos lydėjo ir nieko, atrodo, nebuvo long 
vesnio, kaip pabėgti. Bet kur jie bėgs, kai saviškiai už kelio 
likos mylių? Tykų rytą jie girdi rusiškų kulkosvaidžių kale 
nimą.

Kad taip būtų mums! Jei čia būtų anglai ar amerikiečiai.
Kiek sveiktos sutaupytume!. Mes šnekučiavomės, susėdę ant 
samanų po jaunomis pušelėmis.

— Toji vieta mums bus fatališka.
— Kaip tai?
— Nežinau, — klierikas gūstelėjo petim ir, atsilošęs Į 

kamieną, užmerkė akis. — Kartais atrodo, kad iš čia nebeišei 
sime.

— Užmuš, tu manai? — kvotė Kuosa.
— Nebūtinai. Gali ir neužmušti. Gali. . .
— Paimti belaisvėn?

— Išrikiuos aikštėje prieš tą bažnyčią. Suskaičiuos, pirš 
tu baksnodamas, na ir. . .

— Aš netikiu, kad šaudytų vietoje. Netikiu. Jiems rei 
kia žmonių. Išvarys pėsčius į Sibirą. Bet ar tai belaisvė? Ge 
riau jau šaudytų, — neramiai atsikrankštė Kuosa ii grebėsi 
jieškoti tabokos.

Klierikas daugiau nieko nebepasakė. Keistai jis elgėsi 
paskutiniu metu. Vis sunkiau besidavė prakalbinamas. Laikė 
si nuošaliau, dažnai įsižiūrėjęs į tolį, tyliai krutindamas lūpas, 
lyg šnabždėtų poterius.

Iš nuobodulio susikūrėme ugnelę, nors tai buvo pavojui 
gas ir griežtai uždraustas daiktas. Bet pušynėlio toks tanku 
mas, lyg būtumei po tamsiai žaliu stogu. Kas ten pastebės, 
kai tokia mažytė ir kurstoma sausomis šakelėmis.

Kad būtų sužinojęs Čičinskas, jog mes tą peklą užtrau 
kerne ant visos kuopos, ar tik nebūtų kuriam galvos.nuėmęs. 
Mat, visgi dūmelis sunkėsi, ir jis vinguriavo siaura ir šviesia 
srovele virš tamsaus pušyno . O iš dangaus, iš tokio augščio, 
kokiu skraidė rusiškieji parpliai, matomumas pasigėrėtinas. 
Lindėjome tankumyne, kaip Dievo ausyje, koks dvylika vy 
rų, aptūpę lauželį. Staiga šakos sutraškėjo ir viršūnės pasiu

to kristi ant galvų. Kriokdami pažeme ir kalendami, kaip 
gandrai, suko ratus lėktuvai ir šventino. Lauželio anglys ir 
nuodėguliai pažiro Į šalis, ir pelenai pabiro Į akis. Ratelis vie 
nu akymoju iškriko ir dingo tankumyne. Ir vėl ir vėl, ratas
po rato. Ir bombų serija padrioksėjo, pakeldama į viršų mc 
džius su šakom ir kelmais. Troso arkliai pasibaidę nešėsi ir, 
pasikorę tarp medžių, žvingaudami spardėsi. Virtuvė įsikirto 
dvišakyje taip bjauriai, kad be kirvio nebuvo galima jos išva 
duoti.

Buvo sužeistų, nors nesunkiai. Kai susirankiojo bombų 
išblaškyta vyrija, kaikurie atrodė grįžę iš žaidynių su lauki 
niais katinais. Nuakėtais snukiais, nubalnotom nosim ir at 
lupinėtom ausim. Kitam skvernas palikęs ant medžio ir kepu 
rė ant išsikišusios šakos. Vis, mat, to smagaus bėgimo per tan 
kumyną padariniai.

Toji apylinkė ir vadui bus sukėlusi nepasitikėjimo. Gero 
kai dai prieš saulės laidą išnėrėme iš miško, ir priešais atsivė 
rė platokas slėnis, lyg ežeru tyvuliuojantis, ištvinusio upokš 
nio užlietas. Tik kelio pylimas su tiltu kyšojo toje baloje. 
Vadas nenori laukti sutemų, o būtų geriau palaukus, nes jau 
visai nekaip išeitų, jei tokioje vietoje pasirodytų lėktuvai. 
Vado brikelė tik pasileido ir nudardėjo pylimu. Jei įkandin
būreliai po kokią dešimtį. Jau keletas būrelių anoje pusėje. 
Jau ir maniškis būrelis pasileido, kiek kojos iškerta. Jau čia 
pat tiltelis. Tik, kad sukrioks iš miško, rodos, su visais me 
.džiais, su visomis šaknimis ir kelmais ir kalnais ant mūsų. 
Lyg praplėšus duris iš pragaru įsisiautusios karčiamos. Pūsi 
plojome ir nutirpome ant plikos kelio kupros. Laimė, kad ra 
tai nenunešė kuprinių. Ir staiga maurodami augštyn. Žino 
ma, mes klydome, pergerai save vertindami. O jų taikinys bu 
vo skarotas kaimas ar dvaras ant augštumos. Lėktuvai suko 
ratus, šaudė ir vis po bombą kiekvienam apskridimui. Tuojau 
dūmai ir liepsnos. Užsidegė daržinės ir javų ir šiaudų kūgiai. 
Dvare vyko didžiulė javų kūlimo talka, km tlakininkų vietą 
užėmė eibės rusų belaisvių. Ruseliai lakstė, keikdami paskuti 
niais žodžiais savo lakūnus. Jų primušo ir sužeidė, matyt, ne 
mažai. Nebepaeinančius vilko iš degančių daržinių.

Mes tik skubinome prabėgti, kad neprikinkintų koks vo 
kietis prievaizda gesinti gaisro ir kitų nemalonių ir nešvarių 
darbų atlikti. Skubinome prabėgti plynus laukus ir vėl pasi 
nerti miškan. Tuo mišku iki vidurnakčio, snausdami ii tran 
kydami kaktas į medžius. Jau švito, kol gavome įsisprausti 
haigiančion susmegti molinėn pirkion. Niekas ten negyveno. 
Asla apversta supuvusiais šiaudais — beliko tik griūti ir už 
migti.
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LIETUVIŲ PROFESORIŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE
pradeda spausdinti savo narių 
darbus. Pirmuoju 1959 m. past 
rodys Žemės Ūkio Akademijos 
pirmojo rektoriaus, senesnės 
kartos lietuvių veikėjo, varpi 
ninko ir viltininko, mok. miški 
ninko, profesoriaus, Dr. h. c. 
Povilo Matulionio gyvenimo ir 
veiklos aprašymas, paruoštas 
mok. miškininko, docento An 
tano Rukuižos. Šis 3—4 lenkų 
leidinys bus papuoštas portre 
tu ir Lietuvos miškų atvaiz 
dais. LPDA iždininkas prašo 
lietuvius akademikus ir šviesuo 
menę užsiprenumeruoti šią kny 
gą, kol ji dar yra spausdinama. 
Išanksto paaukavę LPDA Lei 
dinių fondui ne mažiau kaip 3 
dolerius, pirmieji gaus šį leidi 
ni, kuriame garbės pienumera 
orių sąraše bus atspausdinta 

jų vardas, pavardė n, jei kas 
norės, — paukota suma.

Antru leidiniu eis (jau nu 
tarta) mūsų krašto gilaus van 
deny žinovo, prof. Stepono Ko 
lupailos (dabar Notre Dame 
universitete S. Bend,, Ind.) 
antras tomas veikalo vardu Ne 
munas. Pirmasai tomas išėjo 
dar laisvoje Lietuvoje. Šio, ant 
ro LPDA leidinio prenumera 
ta dar nėra skelbiama. Jis iš 
spaudos išeis tik 1959 ar 1960 
m. Tai bus storokas tomas su 
tekstu ir anglų kalba. Jame 
ypač daug bus tabelių, brėži 
nių, schemų ir žemėlapių. Jis 
ira baigtas rašyti jau 1945 me 

tais ir laukia leidėjo.
Mokslininkai, turį paroušę 

rimtų studijų, susietų su Lietu 
vos kraštu ir jo žmonėmis ir 
norį jas paskelbti spaudoje,— 
yra prašomi pranešti mūsų dr 
augijai, apibūdinant rašinio tu 
rinį ir apimtį. Iš trumpesnių 
darbų susidarys medžiagos 
metraščiui. Pageidaujamos sa 
ntraukos anglų kalba.

Visi, kam rūpi lietuvių mo 
kslas ir kultūra, yra prašomi pa 
remti aukomis, įnašais, pienu 
merata ir moksliniais rašiniais 
Lietuvių Profesorių Draugiją 
Amerikoje. Būkite jos nariais- 
rėmėjais. LPDA Leidinių fon 
dan be valdybos narių jau yra 
įmokėję visą eilė kultūrinnkų.

Paprasta knygos kaina — 
prenumerata šiuo metu yra vie 
nas doleris. Užsakymus — pre 
numeratas, pinigus ir išskaito 
mus adresus prašome siųsti LP 
DA iždininkui prof. S. Dirman 
tui 4241 S. Maplewood, Chica 
go 32, Ill. U. S. A. L. P. D. A.

S VOLKAMI ŽYT - PO 
VOLČJI I VYT

Tas reiškia: Su vilkais gyve 
nant reikia ir staugti vilku... 
Taip yrą su poetu Amanu Miš 
kiniu. Jis ilgus metus buvo 
kankinamas Sibire. Prieš dve 
jus metus paleistas Lietuvon. 
Bet, matyt, su sąlyga — jeigu 
staugs vilku. Na, ir pradėjo A. 
Miškinis „staugti vilku“... Jau 
rašo apie kolūkius ir „platy 
bes’’ (nors broliškoms respub 
likoms okupantas atidavė tree 
dalį Lietuvos, o Mažosios Lie 
tuvos negrąžina), apie maši 
nas, apie Bandungus (netaiką 
nt to, žinoma, Lietuvai)... Miš 
kinis „staugia“. Pažiūrėsim, 
ar greit jis sutaps su visais Lie 
tuvos vilkais...

— Dėl finansinių sunkumų, 
naujų uniformų pirkimas atidė 
tas pavasariui.

LIETUVOS FIZINĖ 
GEOGRAFIJA

Per pastarąjį dešimtmetį at 
liekant įvairius tyrimus, buvo 
sukaupta daug naujos moksli 
nės medžiagos, liečiančios Lie 
tuvos gamtines sąlygas. Ši me 
džiaga išspausdinta :,>>LietU' 
vos TSR fizinėje geografijo 
je”, kuri leidžiama dviem to 
mais. Pirmajame tome apžvel 
giama visa Lietuvos teritorija 
aplamai, o antrasis tomas nu 
matomas paskirti atskiriems 
gamtiniams Lietuvos regioną 
ms išnagrinėti.

Pirmasis tomas susideda iš 
keliolikos skyrių. Pirmajame 
skyriuje trumpai apibmūdina 
ma Lietuvos geografinė pade 
tis viso Žemės rutulio ir Euro 
pos kontinento fone ir išryški 
narna tai, kad dabartinės Lietu 
vos geografinės aplinkos bruo 
žų sudaryme neretai dalyvauja 
veiksniai, esantieji labai toli už 
Lietuvos ribų. Antrajame sky 
riuje pateikiama trumpa Lietu 
vos istorijos geografinio pažini 
mo istorija, susijusi su visuo 
menės vystymosi pradais, tre 
čiajame — kalbama apie vieto 
vardžių prasmę ir etimologiją. 
Norint gerai suprasti šiuolaiki 
nes fizines-geografines sąly 
gas, reikia susipažinti su Lie 
tuvos geografinės aplinkos is 
torija, jos kitimu ir raida geo 
loginėje praeityje, kurios įvy 
kiai paliko pėdsakus Lietuvos 
žemės gelmėse. Apie tai paša 
kojama ketvirtajame skyriuje. 
Pereinamuoju laikotarpiu iš ge 
ologinės praeities j geografinę 
dabartį susidarė Lietuvos že 
mės paviršius, kuris nagrinėja 
mas penktą jame skyriuje. To 
liau analizuojant geografinę 
aplinką, šeštajame skyriuje 
gvildenamas paviršių gaubian 
čios atmosferos režimas — kli 
matas. Paviršiaus reljefo ir kli 
mato sąveikoje atsirado krašto 
vidaus vandenys, kurie aprašo 
mi septintajame skyriuje. Aš 
tuntajame skyriuje gvildena 
ma dirvožemių danga, o kituo 
se dvejuose skyriuose -— biosfe 
ros elementai. Vienuoliktajame 
skyriuje išryškinami realieji, 
Lietuvos kraštovaizdžius suda 
rantys gamtiniai kompleksai, 
su kuriais siejasi ir faunos pa 
siskirstymas (dvyliktasis sky 
rius). Tryliktajame skyriuje 
pasakojama apie geografinės 
aplinkos panaudojimą ir jos 
keitimą, o keturioliktajame — 
bandoma Lietuvą suskirstyti 
natūraliais regionais.

Knyga gausiai iliustruota fo 
tonuotraukomis, duodami že 
mėlapiai.
• Jonas Gielgudas, letuvių kil 
mės britų aktorius, su pasiro 
dymais scenoje keliauja po JA 
V. Gielgaudas per tris mene 
sius bus apvažinėjęs 18,000 my 
lių, scenose sudarydamas vie 
no žmogaus spektaklį, vadina 
mą Žmogaus amžiai, paremtą 
Shakespearo dramomis ir so 
netais. Jo pasirodymu susido 
mėjimas yra: 55-se vietose bu 
vo iš viso surinka 250.000 dol. 
Gielgudas dabar turi 54 m. am 
žiaus. Šiuo metu jis yra Broad 
way’aus scenoje iki sausio 24 
d. Po to jis pasilsės ir vyks Į 
Londoną.
• Eugenijus Bartkus, plačiai 
pąsireiškiantis visuomeninėje 
veikloje asmuo, yra paskirtas 
Meissner Engineers kompani 
jos vyriausiu inžinieriumi. Jo 
žinioje yra 170 tarnautojų.

LIETUVOS ARCHEOLOGI 
NIAI PAMINKLAI IR JŲ 

TYRINĖJIMAI
Nauji atradimai nepaprastai 

pagausina archeologinius šalti 
nius, padeda atskleisti daugelį 
iki šiol nežinomų istorinių įeis 
kinių. Šios knygos pirmoje da 
lyje autorė paaiškina skaityto 
jams, kas tai yra archeologi 
niai paminklai, pasakoja apie 
senąsias lietuvių gyvenvietes, 
apie stivyklas ir sodybvietes, 
piliakalnius. Gausiausią Lietu 
vos teritorijos ištirtų arebeolo 
ginių paminklų dalį sudaro lai 
diojimo paminklai. Užtat R. Ku 
likauskienė išsamiai aprašo plo 
kštinius kapinynus, pilkapius, 
nurodo kapų rūšis, be to, supa 
žindina su alkakalniais, lobiais, 
akmenų užmetimais, senaisiais 
keliais ir brastomis.

Antrojoje dalyje pasakojama 
apie archeologinių paminklų 
tyrinėjimą: žinių rinkimą ir jų 
pirminę registraciją, žvalgomą 
sias ekspedicijas ir jų uždavi 
nius, archeologinių žemėlapių 
sudarymus, nurodoma, kaip 
šiuos paminklus apsaugoti.

Knygos pabaigoje— priedai 
ir naujausioji literatūra Lietu 
vos archeologijos klausimais.

IŠ LIETUVIŲ KULTŪROS 
ISTORIJOS

Sistemingai vykdydamas sta 
cionarines bei žvalgomąsias ar 
cheologines ir etnografines eks 
pedicijas, Istorijos institutas 
sukaupė didelę ir vertingą me 
džiaga, sudarančią konkietų pa 
grindą nušviesti seniausiai lie 
tuvių tautos istorijai, buičiai ir 
kultūrai.

Straipsnių rinkinyje „Iš lie 
tuvių kultūros istorijos“, re 
miantis konkrečia medžiaga, 
bandoma nušviesti atskirus lie 
tuviu tautos istorines ptaei 
ties, buities bei kultūros reiš 
kinius. Skelbiami tokių reikš 
mingų Lietuvos istorijos moks 
lui archeologinių paminklų, 
kaip Nemenčinės ir Migonių 
piliakalniai, Veršvų kapinynas,, 
taip pat Vilniaus miesto arche 
ologinių tyrinėjimų duomenys. 
Etnografiniai straipsniai, skir 
ti Instituto atliktiems lietuvių 
liaudies architektūros ir kitų 
materialinės kultūros reiškinių 
tyrinėjimams apibendrinti.

JAUNŲJŲ KŪRYBOS 
APŽIŪRA

Maskvoje Tarybinių kompo 
zitorių s-gos valdybes pienu 
mas, skirtas jaunųjų kompozi 
torių kūrybai, truks dvi savai 
tęs. Jo metu įvyks 5 simioni 
niai, 5 kameriniai ir įvairūs ki 
ti koncertą’

Iš Vilniaus į plenumą išvy 
ko kompozitoriai J. Juzeliūnas, 
E. Balsys, P. Tamuhūnas, A. 
Klenickis, V. Baumilas, V. La 
urušas, o taip pat jauni kompo 
zitoriai — LTSR Valst. kon 
servatorijos studentai A. Reka 
šius, V. Kairiūkštis, V. Bar 
kauskas ir A. Bražinskas.

Plenumo dalyviai orkestro-

Dr. Roman Pniewski |
Daugiametė praktika dienelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. L 
3537 PARK Ave, Montreal Tel. VI 5-7623 |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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j BELLAZZI-LAMY, INC
Į PO 8-5151 767» Gec-rge Št, VUIeLaaaBa. I;

t Įvairi medžio statybinė medžiagai Durys, langų rėmai. 
: Insuliacija, Ten - Test, Masonite., statybinis popietis. I

 SIUNTINIAI į
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ. v

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- 
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt

Užsakymai iš kitur priimami paštu. $

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. jt
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 Norite pirkti ar parduoti?

Turime rimtų pirkėjų ir gerų p siūlymų: ?:
• BUNGALOW • SPLPr-LEVEL• DUPLEKSAI • TRIrt.EKSAi

• APARTMENTAl • SKLYPAI.
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Laidotuvių Direktorių j
C. Halpin Funeral Home Reg’d.įį
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Mosklo ~ Technikos naujienos enciklopedijos talka

RUSAI PALEIDO DIRBTINĮ SAULĖS SATELITĄ
1957 metų spalio 4 dieną ru 

sai paleido pirmąjį dirbtini Že 
mės satelitą, rusiškai — sputm 
k’ą. Šis satelitas, kurio dabar 
jau nėra, išvystė lėkimo greitį 
— 8 kilometrus per sekundę. 
Paleisti raketai į Mėnulį reikė 
jo didesnio greičio.

1959 metų sausio 2 dieną, 
pasinaudojant pirmojo satelito 
duomenimis ir naujais bandy 
mais, buvo paleista raketa Į 
Mėnulį. Ši raketa išvystė lėki 
mo greitį iki 11,2 kilometrų 
per sekundę ir sugebėjo išeiti 
iš Žemės traukos.

Sovietams nepasisekė patai 
kyti į taikinį — Mėnulį, — bet 
gauti rezultatai yra didesni, ne 
gu buvo laukiama: raketa nuė 
jo pro šalį Mėnulio, išvengė 
būti pritraukta jo Įcentrinės 
jėgos ir nuėjo į Saulės trauki 
mo sritį. Skaičiuojiama, kad ra 
keta suksis aplink Saulę orbito 
je, kuri bus tarp Marso ir Že 
mės orbitų. Aplink Saulę kelią 
ji darys per 447 Žemės die 
nas, t. y.—jos metai turės 447 
Žemės dienas ilgio. Į savo or 
bitą aplink Saulę raketa patek 
Ti turėjo sausio 7—8 dienomis.

Kosminės raketos, kuri yra 
kelių laiptų — daugianarė, pa 
skutinis narys sveria 1,473 ki 
logramus, t. y. — beveik pus 
antros tonos, bet aparatūra su 
jėgos šaltiniais ir visu šios apa 
ratūros laikytuvu tesveria tik 
tai 361,3 kilogramo.

Nuo paleidimo, sausio 2 die 
nos, raketa davė signalus ir 
su ja buvo palaikomas radio 
ryšis iki sausio 5 dienos, 10 v. 
Maskvos laiku. Po to raketa 
nutilo ir su ja ryšis nutrūko, iš 
sekus jėgos šaltiniams.

Aštuoni aparatai, kurie nu 
rodytu laiku veikė ir davė ži 
nių, esą davę daug vertingos 
medžiagos tarpplanetinėms erd 
vėms tirti. Tą medžiagą Sovie 
tai žada paskelbti.

TELEVIZORIUS BE 
LEMPŲ

Yra pagamintas televizorius 
be lempų. Vietoje lempų pa 
naudoti puslaidininkiniai prie 
taisai, kurie sumažina elektros 
srovės sunaudojimą. Jeigu šiuo 
laikinis tobulas televizorius rei 
kalingas apie 100 W galingu 
mo, tai puslaidininkinis televi 
zorius tesunaudoja 12 W. Nau 
jos konstrukcijos televizorius 
dirba žymiai geriau negu įpras 
tinis televizorius, nes puslaidi 

atlikime išgirs A. Rekašiaus 
Dramatinę poemą simfoniniam 
orkestrui ir A. Bražihsko So 
natiną fagotui su fortepionu, o 
iš įrašų magnetofono juostoje 
klausys V. Baumilo operos „Pa 
skenduolė“ ištraukų. V. Lauru 
išo simfoninę - vokalinę baladę 
„Motina“, R. Žigaičio perdirb 
tas liaudies dainas u V. Kai 
riūkščio sutartines vokaliniam 
-duetui.

ninkiniai įrengimai laikosi 10 
kartų ilgiau negu lempos. Tele 
vizorių maitina standartinio ti 
po 12 voltų akumuliatorius. Te 
levizorius sveria tik 6 kg. Ek 
ranas yra 180 mm skersmens. 
Dabartiniu metu siekiama pa 
didinti ekrano matmenis.

PRIPUČIAMIEJI NAMAI
Ši namų konstrukcija labai 

paprasta: iš dirbtinio šilko ar 
ba nailono audeklo suklijuoja 
mas norimos formos bei dydžio 
namas, kurio pagrindas herme 
tiškai tvirtinamas prie žemės. 
Belieka atsukti suslėgto oro ba 
liono čiaupelį arba įjungti ele 
ktrinį oro siurblį, ir namas įg 
auna reikiamą formą. Panašiu 
būdu palaikomas pastovus oro 
slėgimas viduje. Durys bei lan 
gai hermetiškai uždaromi. 0.7 
atmosferos slėgimo pakanka, 
kad namas išlaikytų savo for 
mą, esant vėjo greičiui net 80 
metrų per sekundę.

Panašiu prinąipu numatoma 
apdengti Jr stambius įrengi 
nius •— stadionus, vasaros teat 
rus, baseinus, cirko arenas ir 
panašiai. Tada lietus nekenks 
futbolo žaidimo lygiui, nei ga 
dins ūpo gausiems sporto mėgė 
jams bei teatro žiūrovams.

VĖŽYS IR TABAKAS
Jau seniai nustatytdj kad rū 

kantieji dažniau suserga lūpų, 
gomurio, gerklės, skilvio ir 
plaučių vėžiu negu neiūkantie 
ji-

Tirdamas šią problemą, ang 
lų mokslininkas Maiklas Asas, 
naudodamasis Heigerio skai 
tikliu, priėjo prie nelauktų re 
zultatų: nustatė, kad tabako 
radioaktyvumas yra 8—10 kar 
tų didesnis negu maisto pro 
dūktų. Papildomieji tyrimai pa 
rodė, kad tabako radioaktyvu 
mas priklauso nuo kalio ir rubi 
nio kiekio tabake.

Kas žino, gal šio klausimo 
studijavmas padės išaiškinti vė 
žio kilmę.

— Kaip ir kasmet niujorkie 
•čiai gana triukšmingai sutiko 
Naujuosius Metus. Bu/o du di 
deli vieši pobūviai: New Yor 
ko visų bendruomenių ir spor 
to organizacijų surengtas Bro 
oklyne Grand Paradais patai 
pose sutikimas, kuriame daly 
vavo per 600 dalyvių. Antras 
buvo jaunimo — Šviesos ii Stu 
dentų Santaros, Viešbutyje 
McAlpin. Jame dalyvavo apie 
200 dalyvių.

— Nasser naujus metus pra 
dėjo komunistų suėmimu. Suim 
ta per 300 komunistų. Tai nas 
sarinės politikos vaisius.

I
 Verdun PO 6-5641 |

HICKSON GROCERY |

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
Pristatymas nemokamai x

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas X

Lietuvių Enciklopedijos Lei 
dykla skelbia paskutinę Lietu 
vių Enciklopedijos Talką nuo
1958 m. spalio 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d. Talkos me 
tu naujai L. E. užsisakiusieji 
gaus dovanų knygomis.

Užsisakę L. E. nuo 1958 m. 
gruodžio 15 d. gaus pilną V. 
Krėvės Raštų rinkinį (6 tt,).- 
Ir visi tie, kurie užsisakys nuo
1959 m. vasario 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d., gaus Lietu 
vos Žemėlapį ir Jono Balio Lie 
tuvių Dainos Amerikoje.

Išėjus L. E. 15 tomų naujie 
ji prenumeratoriai gaus išsimo 
kėjimui jų pageidautomis sąly 
gomis, o už naujai išeinančius 
tomus, kurių dar bus 12—13 t. 
t., moka už kiekvieną išeinan 
tį tomą. Vieno tomo kaina J, 
A. V. $ 7.75, visur kitur — $8.

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asmeni 
nis reikalas, bet visų lietuvių 
sutelktinių pastangų vaisius;, 
nors, deja, tik laisvame pašau 
lyje gyvenančių lietuvių pas 
tangos už savo kultūrą ir lietu 
viškumo išlaikymą, šiandien ta 
pęs ir besąlyginės laisvinimo 
kovos dalimi. Šiandien jau jo 
kia paslaptis, kad pradėjus leis 
ti išsibarsčiusiems pasaulyje Ue 
tuviams L. E. Maskva susirū 
pino, ją puolė ir iškoneveikė, o 
norėdami nuraminti okupuotą 
Lietuvą suteikė jai teisę iŠsi 
leisti susovietintą enciklopedi 
ją lietuviškai. Tą pažadą davė 
vien tik lietuviams, bet, kaip 
įprasta, pažadas liko pažadu ir 
Lietuvoje turėjusi pasirodyti 
sovietiška enciklopedija jau nu 
marinta Maskvos okupacinėje 
cenzūroje. Šis Maskvos rūpės 
tis ir nuolatinis L. E. puolimas 
rodo, kokį milžinišką lietuviš 
ką darbą šiandien mes išeiviai 
atliekame. Ir tikrai, mes ja ga 
lime didžiuotis, nes tik vieni 
lietuviai, išsiblaškę po visą lais 
va pasaulį, leidžia bendrąją en 
ciklopediją su gausia lituanisti 
ka. Kito tokio atsitikimo dar 
nėra pasaulyje. Mes darbą dau 
giau kaip įpusėjome, tikime iki
galo ištesėti.

Mielas Lietuvi, mes kviečia 
me Tave įsijungti į L. E. pre 
numeratorių eiles ir tuo pačiu 
būti mūsų pradėtojo darbo da 
lininku. L. E. leidžiame visi su 
telktinėmis pastangomis, ją 
leidžiame visi bendra talka. To 
dėl ir ją baigus, visas mūsų pa 
sididžiavimas ir būsimų kartų 
įvertinimas priklausys visietns: 
leidėjams, redaktoriams, talki 
ninkams ir prenumeratoriams.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

265 C Street
So. Boston 27, Mass. U. S. A.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą

Mr. Manured Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.
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PRADĖJUS 1959-TUS METUS
Eilė N. Lietuvos skaitytojų 

(daugiausiai sporto mėgėjai) 
laiškais kreipėsi j mane, pra 
šydami dar daugiau sporto ži 
nių iš Tėvynės ir tarptautinio 
gyvenimo. Malonu, kad šio sky 
riaus skaitytojai gražiai Įverti 
no Redakcijos pastangas teisin 
gai ir efektyviai informuoti 
tremties lietuvius apie sportinį 
gyvenimą pasaulyje, tačiau kar 
tu tenka pranešti, kad N. Lie 
tuvos laikraštis nėra skiriamas 
vien tik sporto reikalams, bet 
jame telpa lietuviško ir pašau 
Hnio gyvenimo įvykiai, ivai 
rios korespondencijos iš paski 
rų kolonijų, skelbimai ir pan. 
Taigi, sporto skyriui yra skiria 
ma tam tikra laikraščio dalis, 
kuri negali peržengti savo ri 
bų. Ateityje (gal jau po metų 
laiko), kada N. Lietuvos Spau 
dos B-vė įsigys naujas maši 
nas, pats laikraštis pakeis for 
matą ir bendrai pasikeis techniš 
kas spausdinimo darbas (o gal 
net matysime NL du kartus sa 
vaitėje) — Redakcija šiam 
skyriui galės skirti daugiau 
vietos. Tad pradėdami 1959 m. 
visi Kanados ir JAV sporto mė 
gėjai, sporto klubai, prašomi 
prisidėti prie N. Lietūyos Spau 
dos B-vės talkos, nupcrkant 
nors po vieną akciją — šėrą, 
kad kuo greičiausiai galima bū 
tų pereiti priev moderniško NL 
spausdinimo kelio. Kreiptis pra 
šoma tiesioginiai į NL Redak 
ciją, arba šio skyriaus vedėją. 
Vienos akcijos — šėro kaina 
tik 10 dol.

DĖL PAKLAUSIMŲ
Nevisuomet esant galimybės 

atsakyti i paklausimus šio laik 
raŠčio puslapiuose į visus laiš 
kus, aš mielai atsakysiu asme 
niškai, ypač kas liečia dabartį 
nį Lietuvos sportinį gyvenimą, 
atsiunčiant laišką šiuo antrašu: 
131 Kensington Ave. N. Ha 
milton ir pridedant pašto ženk 
lą atsakymui.

APIE STALO TENISĄ
Skaitytojas A. B. iš Toronto, 

paskutiniame laiške, prašo 
kiek plačiau parašyti apie po 
karinį Lietuvos stalo teniso gy 
venimą. Ši sporto šaka, nepri

TAISAU S
® televizijos ir radio aparatus, b
S Albinas Pranevičius. įS
| PO 8-5566 I 

Darbas garantuota*.

klausomybės laikais Lietuvoje, 
buvo plačiai paplitusi, turėda 
ma daug mėgėjų. Tikiu, kad ir 
kitiems skaitytojams bus įdo 
mu sužinoti, kaip ji vystėsi 
Lietuvoje, buvo plačiai papiltu 
si, turėdama daug mėgėjų. Ti 
kiu, kad ir kitiems skaitytoja 
ms bus įdomu sužinoti, kaip ji 
vystėsi Lietuvoje, praūžus ant 
rąjam, pasauliniam, karui. Tad 
šį kartą, kiek plačiau, ties pa 
vergtos Lietuvos stalo tenisu.

Iki pirmos Pabaltijo okupa 
cijos, stalo tenisas didesniuose 
Sov. S-gos miestuose, buvo ma 
žai kultivuojamas, o provinci 
joje beveik nepažįstamas. Dar 
1940—1941 m. tuo reikalu tek 
davo išsikalbėti su rusų moks 
leiviais - gimnazistais Vilniuje, 
(rusų karininkų vaikai turėjo 
savo gimnaziją Vilniuje, Gedi 
mino g-vėje, priešais Lukiškių 
aikštę), kurie šia sporto šaka 
susidomėjo ir mielai ateidavo 
pažaisti į netolimą Vytauto Di 
džiojo gimnaziją, tačiau aiškiai 
vengdami lietuviškų klubų. O 
juk tai buvo privilegijuota Sov. 
S-gos klasė, kuri geriau gyve 
no, daugiau matė, negu darbi 
ninkai ar kolchozininkai. Ta 
čiau apie stalo tenisą mažai tu 
rėjo supratimo.

Ir po karo, dėl mažo susido 
mėjimo visoje SS, pavergtos 
Lietuvos stalo tenisas, negalė 
jo sau rasti atitinkamos vietos. 
Tiesa, šią sporto šaką po karo, 
kiek daugiau išpopuliarino Ma 
skvoje gyvendamas Lietuvos 
pilietis Duškės, tad raudonoje 
Mekoje, nuo 1947 m. buvo da 
romos to miesto pirmenybės. 
Pačioje Lietuvoje tik 1949 m. 
buvo pirmą kartą pirmenybės 
ir į kovą stojo dar Nepr. Lietu 
vos senoji „gvardija"*, kaip Ni 
kolskis, Dzindziliauskas, Va 
riakojis, Vitartaitė ir kt. Pir 
mos pirmenybės vyrų grupėje 
baigėsi Variakojo laimėjimu, 
kuris baigmėje įveikė Dzindzi 
liauską, moterų •— Vitartaitė, 
dvejetai — Variakojis, Nikols 
kis ir mišriame — Vitartaitė 
ir Variakojis. Tačiau į vetera 
nų tarpą pradėjo spraustis jau 
nimas, ypač vilnietis Alg. Sau 
noris. Tik 1950 m. jis buvo ant 
rosios Vilniaus rinktinės atsar 
giniu, tačiau jau po metų lai 
ko, Lietuvos pirmenybėse jis 
baigmėje įveikia Variakojį ir 
1952 m. tampa visos Sov. S- 
gos meisteriu. Nuo 1949 m. Lie 
tuvos pirmenybes laimėjo šie 
atstovai:
1949 m. Vitartaitė —.

Balaišienė, Variakojis
1950 m. Žilevičiūtė, Variakojis

Viešas skelbimas

Užmokestį imančios 
Darbo Parūpinimo Agentūros

Sausio 4 d., 1959 m., yra data, nuo kada įsigalioja nauji nuostatai, ke
ičiantys apmokamų darbo parūpinimo agentūrų veikimą, 
t' •
Pagal naujuosius nuostatus yra nelegalu privačioms darbo parūpinimo 
agentūroms imti užmokestį iš darbininkų už parūpinimą bile 
įjokro darbo, išskiriant žemiau išvaidintas sritis.

Nėra nelegalu imti užmokestį iŠ darbininkų už parūpinimą jiems 
darbo kaipo vaikų prižiūrėtojams; registruotoms bei praktikuojančio
ms slaugėms; atletams, scenos darbuotojams, paskaitininkams ar pra- 
mogininkams; ar bile kokiems amatams, užsiėmimams, bei profesijoms, 
kurios yra nustatomos Unemployment Insurance Commission.

Nėra nelegalu privačioms darbo parūpinimo agentūroms imti užmo
kestį iš darbdavio.

Pilnos informacijos, liečiančios darbininkų ir darbo agentūrų teises ir 
/pareigas, gaunamos kiekvienoje National Employment įstaigoje.

47

UNEMPLOYMENT INSURANCE
COMMISSION

/-r

jflrnnPE LUXE DRY cleaners!
117—6th AVENUE, LACHINE S

| ME7- 6727 Sav. P. RUTKAUSKAS I

1951 m. Žilevičiūtė, Variakojis
1952 m. Vitartaitė —

Balaišienė, Saunoris
1953 m. Vitartaitė —

Balaišienė, Saunoris
1954 m. Urbšienė 

(Verbickaitė, Paškevičius
1955 m. Vitartaitė, Saunoris
1956 m. Žilevičiūtė, Saunoris
1957 m. Žilevičiūtė, Saunoris
1958 m. Žilevičiūtė, Paškevič. 

Be abejo, visos Sov. S-gos
stalo teniso gyvenime, pirmuo 
ju smuiku griežia lietuviai. Iš 
skyrus 1957 m., kada pirmeny

siomis vietomis keičiasi lietu 
vaitės ir estės.
KOKS DABARTINIS LIETU 

VOS STALO TENISO 
LYGIS?

Nemačius — sunku atsakyti, 
tačiau sprendžiant iš pereitų 
metų Europos pirmenybių Bu 
dapešte pasekmių, reikia paša 
kyti, kad jis yra žemesnis už 
buv. nepriklausomoje Lietuvo 
je, Budapešte, lietuviai, žais 
darni Sov. Sąjungos vardu, sa 
vo grupėje pasirodė silpnai ir

čiui Kanados meisteriui, Pr. 
Gvildžiui šį pavasarį teks susi 
tikti Vokietijoje su pavergtos 
Lietuvos stalo tenisininkais, 
tad lauksime įdomių jo pasisa 
kymų mūsų spaudos puslapiuo 
se.

Senieji stalo tenisininkai 
(Nikolskis, Variakojis, Dzin 
dziliauskas, Vitartaitė jpasitrau 
kė iš aktyvaus gyvenimo, ta 
čiau jų vietas užėmė jaunoji 
karta: Paškevičius, Saunoris, 
Baltakis, Zablockis, Ramanaus

kaitė, Žilevičiūtė, Saulytė, de 
šimtmetė Balaišytė (Vitartai 
tės-Balaišienės dukra), Čepu 
lis ir kt., kurie dar laisvosios 
Lietuvos laiku stalo teniso ge 
rą vardą, išlaikys atatinkamo 
je augštumoje ir atėjus laikui, 
vėl ją garsins su mūsų trispalve 
ant savo krūtinių, tarptautinė 
je sporto arenoje.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Kaunietis R. Tamulis bu 

vo įtrauktas į SS bokso rinkti 
nę rungtynėse prieš Vengriją, 
savo kovą laimėdamas taškais. 
Tuo tarpu pussunkaus svorio 
meisteris, Melbourne Olimpia 
dės bronzos medalio laimėto 
jas R. Murauskas, Kauno bok 
so sekcijos posėdyjs, pasižadė 
jo „pasitaisyti“ ir laikytis spor 
tininko režimo. Abu šie boksi 
ninkai buvo nubausti už didelį 
dievaičio Bacho garbinimą. -

— Jau prasidėjo Sov -Sąfl 
augščiausios krepšinio lygos 
pirmenybės. Pirmosios rungty 
nes sužaistos Taline, kur KKI 
vyrai laimėjo prieš vietos Poli 
technikos Institutą 62:58 (no 
rs kauniečiai vedė 46:27) o mo 
terų Kauno Politechnikos ko 
manda estėms pralaimėjo 61: 
41 (29:14).

—- Dideliame stalo teniso tu 
rnyre Stockholme, Nijolė Rama 
nauskaitė pralaimėjo pusfinaly 
je anglei Collins 3 :2, o C. Paš 
kevičius stipriausiam jugosla 
vui. Po turnyro lietuviai Švedi 
jos sostinėje sužaidė dvejas 
rungtynes su darbininkų k<^ 
mandomis, ir jas laimėjo. 
Stockholm©, kaunietis nuvyko 
dar į Eskilstumo miestą ir čia 
surengtame trunyre, laimėjo 
antrą vietą.

— Prienų Kultūros Namuo 
es Įvyko Nemuno draugijos st 
alo teniso turnyras. Vyrų gru 
pėje nugalėjo mažeikietis Klo 
va, o mergaičių — mažeikietė 
Graužinytė.

— Sov. S-gos meisteris 1500 
m ir 2000 m bėgimuose J. Pi 
pynė smarkiai ruošiasi 1959 m. 
lengvosios atletikos sezonui, 
treniruodamasis uždarose* pa 
talpose.

—- Anykščių Jono Biliūno vi 
dūrinėje mokykloje veikia tu 
ristų būrelis, turėdamas 40 na 
rių. Pereitais metais, devyni bū 
relio nariai keliavo po Karpatų 
kalnus. Tuo tarpu, tos pačios 
mokyklos pravestame tarpkla 
siniame krepšinio ir lengvosios 
atletikos turnyre, dalyvavo per 
100 mokinių.

— Kalvarijos rajone vyksta 
krepšinio turnyras, dalyvauja 
nt astuonioms vyrų ir šešioms 
moterų komandoms.

— Kauno vietinio ūkio vai 
dybos įmonėse ir įstaigose dirt 
ba apie 8000 asmenų. Iki šiol 
jie neturėjo jokio sporto klubo. 
Sušauktame susirinkime, išrink 
ta valdyba, kuri pradės jungti 
sporto mėgėjus į naują sporto 
klubą.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

| D. E. BELANGER ft SONS
I 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

§ GARANTUOTAS DARBAS.
Ville Lasalle. PO 8-4588.Avė.,

irnmttmttttttinmuinnnmmnttttttttuttttmttttmtttmmtmmttttttnttmttn

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.
RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

bes laimėjo Moldavijos Grin 
berg, vyrų grupėje pirmauja 
lietuviai (Saunoris, Paškevi 
čius), o moterų pusėje, pirmo

į baigmę nepateko, kai tuo tar 
pu N. Lietuvos atstovai, pa 
šaulio pirmenybėse užimdavo 
4-tą vietą. Greičiausiai torontie

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ j

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS j;

RANKŲ DARBAS 1

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS | 

79 ir 81 St. Zotique St. E., | 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

:wr4CRaw;;;imnnanwuu»ijrraw»nt!!TOmn;mrmttiniinnunrnxg

A. NORKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal g

MONTREAL ENTERPRISES REG D. $

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120
12 metu patyrimas.

| A. M. D I K I N I S |

Gyvybės Draudimo Atstovas x
£ The Royal Guardians

A Mutual Life Assurance Company
2055 Peel St., Montreal, P. Q.

$ Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
$ Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364 į

I LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS t
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos jvairios puošmenos.!h
JiDidesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas, ;į> 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas. t:
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

r/c
Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai X 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. x

SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U C I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

' ? Lietuviamsnuolaida.
J i Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
L Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. Jįjį
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Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

„TALKA“. ii:

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už ii: 
’ paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.;:;

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. ii: 
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštas), 128 i; 
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. ;

' iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. i;
$ N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. ;;

DIDELIS
KAUKIŲ BALIUS

RUOŠIAMAS TF AT-BĖS HAMILTONO V-BOS,

HAAAl-w.LTOlV
PRANEŠIMAS „TALKOS“ 

NARIAMS.
Hamiltono Lietuvių Kredi 

to Draugijos „Talka" metinis 
narių-šėrininkų susirinkimas 
yra šaukiamas 1959 m. sausio 

7 25 d., sekmadienį, 4 vai. po pie 
tų, Aušros Vartų paiapijos sa 
Įėję, 58 Dundurn St. N., Ilamil 
ton, Ont. šiai dienotvarkei sv 
arstyti:

1. Narių registracija, •
2. Susirinkimo atidarymas,
3. Praeitų metų protokolo 

skaitymas ir priėmimas,
4. Pranešimai: a) Valdybos 

pirmininko, b) Iždininko, c) 
Kredito komiteto, d) Revizijos 
k-jos,

5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Apyskaitos 1958 m. pri 

ėmimas,
7. 1958 m. pelno paskirsty 

mas,
8. Sąmatos priėmimas 1959 

m.,
9. Rinkimai į v-bą, Kredito 

kom. ir Revizijos k-ją po vie 
ną narį,

9a. Svečių žodis: a. CUNA 
atstovo, b. Kitų,

10. OCU League metinis na 
rio mokestis 1 doi.,

11. Klausimai,
12. Sus-mo uždarymas.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

narius ir prijaučiančius daly 
vauti šiame svarbiame inetinia 
me susirinkime. Norintieji ga 
lės vietoje įstoti nariais.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Draugijos „Talka Val-ba.

ARTIMIAUSI 
PARENGIMAI

Lietuvių Namuose artimiau 
siu laiku numatyti šie minėji 
mai bei parengimai:

1. Vasario 1 d. — Vinco Ku 
dirkos minėjimas. Ruošia „Au 
kuras“.

2. Vasario 15 d. vaidinimas 
„Inspektorius atvyksta“. Stato 
Hamiltono Lietuvių Dramos 
Teatras „Aukuras“.

3. Vasario 22 d. Liet. Nepri 
klausomybės šventės minėji 
mas. Rengia Hamiltono B-nės 
Valdyba.

4. Kovo 1 d. Montrealio Dra 
mos Teatras stato Balio Sruo 
gos „Milžino Paunkstnę“. Te 
atrą kviečia Hamiltono LN 
Fondas.

5. Kovo 8 d. — Šv. Kaži 
miero minėjimas. Jį ruošia Ha 
miltono ateitininkai.

Maloniai prašome ir kviečia 
me visus tautiečius į šiuos mi 
nėjimus ir parengimus skait 
lingai atsilankyti. Vietos ma 
rios, ir erdvės dar daugiau, o 
kas svarbiausia — jei jau ir įsi 
gijome savus L. Namus, paro 
dykime, kad mums jų reikėjo 
ir būtinai pratinkime j juos lan 
kytis priaugančią kartą.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
sausio 13 d. pasiųsta JAV 291. 
50 dol. Šias aukas sudėjo kuk 
lieji tautos didvyriai — 6 rėmė 
jų būrelių nuolatiniai nariai, au 
kodami kas mėnesį daugumas 
po 1 dol. Didesnė narių dalis

Įvyks vasario 7 d., 
šeštadienį prieš užgavėnes

Hill Crest Restaurant gražiosepatalpose
Concesion ir Wentworth g-vių kam-pas 

(ant kalno)

Kaukėms Įėjimas nemokamai, 

o geriausios bus premijuojamos.

Įvairus bufetas, turtinga loterija ir t. t.

Šokiams Benni Ferri orkestras.

Pradžia 7 v. v.

Maloniai kviečiame visus kuo skaitlingiausiai atsi

lankyti ir tuo pačiu paremti TF lėšų telkimo tikslą 

— tėvynės išlaisvinimą. Valdyba.

rėmėjų eilėse yra šeštus metus, 
tuo tarpu, kada daugelis mūsų 
dar vis nepasiryžta, kad ir ma 
žiausia pinigų suma prie liet, 
reikalų prisidėti.

Pagal surinktas lėšas būre
liai šiaip atrodo: Būr. nr.

16 St. Pilipavičius $ 60.50
1 7 J. Kežinaitis $ 36.—
18 Z. Orvidas $ 36.—
82 Ad. Dalangauska;, $ 60.—

178 J. Bajoriūnas $ 48.—
184 J. Mikšys $ 51.—

Įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
I Š KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiam: iš Kanados 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

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

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

Viso $291.50
Aukos surinktos už pr. me 

tų rugsėjo, spalio ir lapkričio 
mėnesius. Siuntimo dieną kur 
so skirtumas tarp Amerikos ir 
Kanados dolerio buvo 3 % %, 
kas sudarė $9.47 likutį, kuiis 
užpajamuojamas į kasos kny 
ga.

Šia proga nuoširdus ačiū in 
žineriui K. činčiui iš l osonto, 
kuris gruodžio 12 d. St. Pilipa 
vičiaus būreliui prisiuntė 12 
dol., vienu kartu už visus 1958 
metus.

Malonu labai padėkoti nau 
jai įstojamiems rėmėjams, ku 
rių šį kartą galime paskelbti 
net šešis: į St. Pilipavičiaus bū 
relį įstojo L. Paceviičus n K. 
Urbanavičius: į Ad. Dalangaus 
ko būrelį J. Kežemėkas, P. Ka 
rėčkas, J. Švabaitis ir F. Rim 
kus.

Proėjo jau visi streikai ir ne 
darbas. Fordas, tik pradėjęs 
streiką, tuojau ir baigė. Esame 
jau prasigyvenę, ir doleris ki 
tas paaukoti — visai nesunku. 
Neatidėliokime padaryti gero 
darbo — tuojau skambinkime 
bet kuriam būrelio vadovui ir 
įsijunkime į didelį, lietuviško 
švietimo darbą.

10 kg cukraus $12.30
10 kg taukų...........$21.70
10 kg ryžių ............$14.45
10 kg sviesto .... $30.90

20 kg cukraus . . $20.95
20 kg taukų...........$38.80
20 kg ryžių...........$24.65
20 kg sviesto .... $52.45

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg—$2.50)

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

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA :

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098
SKYRIAI :

LN NARIŲ DĖMESIUI.
Apie 200 narių dar neatsiė 

mę savo LN šėrų. Kadangi jų 
išsiuntinėjimas sudarytų apie 
50 dol. išlaidų, tad būtų gera 
jų išvengti. Artimiausioje atei 
tyje L. Namuose numatyta vi 
sa eilė parengimų ir minėjimų, 
todėl maloniai prašome visus 
narius juose dalyvauti ir ta 
proga atsiimti savo akcijas. 
Jos bus išduodamos prie įėji 
mo. Tiktai po kovo 1 d., kada 
įvyksta didysis „Milžino Pa

I
A.E. McKAGI 'Ej

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras x 

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

330 Bay Street, a
TORONTO 1, Ontario. $

* ------ 'HX X*r- ' wx~ -_■»

unksmės“ spektaklis, likę neat 
siimti šėrai bus išsuintinėti re 
gistruotu paštu.
HLN V-bos pirm. St. Bakšys.

LN KINE
šį savaitgalį, nuo sausio 22 iki 
24 d. eina du gražūs spalvoti 
filmai: kariškas „Tank Focre“ 
ir „The Hard Man“.

Pirmadienį pradedami rody 
ti irgi du spalvoti filmai „Freu 
lein” ir „The Fly“. jie eis tik 
tris dienas.

Juodžiausiu menesiu musų 
kinui buvo praėjęs gruodis, da 
vęs nuostolio 213.50 dol. Šio 
mėnesio suaugusių lankytojų 
dienos vidurkis buvo 147 ir vai 
kų 30, viso 177. Dienos pajamų 
vidurkis 85.35 dol.

Pusmetinis, liepos-gruodžio, 
kino vaizdas yra toks: suaugu 
šių lank. 36,572, vaikų 8,226. 
Šešių mėn. grynas pelnas 4, 
906.66.

Mėnesinis pelno vidurkis 
817.77 arba 167.77 dol. kas mė 
nesi daugiau, negu anksčiau 
buvo gaunama už kiną nuo 
mos.

Pradedant sausio mėn. 1 d. 
lankytojų skaičius, palyginus 
su gruodžio mėnesiu žymiai pa 
didėjęs.

ŠEIMOS ŠVENTĖ
Sausio 10 d. V. ir A. Pauliu 

kai suruošė naujai pirktų gra 
žiu namų 40 Spadina Avė įkur 
tuves, kurios buvo sutapdintos 
su šeimininkės Valerijos Pau 
liukienės gimtadieniu. Prie gra 
žaus stalo susirinko apie 20 šei 
mininkų draugų, Kurie šia pro 
ga įteikė sukaktuvininkeibran 
gių dovanų, pabrėžiant šeimi 
ninku gerumą. Kalbėjo V. Na 
viekas, St. Juozapavičius, St. 
Bakšys dėkodamas už įteikimą 
LN 100 dol.

V. ir A. Pauliukai daug pade 
da Lietuvoje likusiems.

Sukaktuvininkei Pauliukie 
nei linkime šia proga šimto me 
tų be tų metų, o Antanui ir jie 
ms abiems tariame gražiausią 
ačių už puikų priėmimą ir už 
taip retai pastiaikantį mūsų tau

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
Telef. L. E. - 4-3608
PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

DARBO Valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALŪZA

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Istaipos N-’.n-iu
EM 2-2585 ST 8-5081
w———mr-------- M»e!’.r^r5oe==3«

I ietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN 
Barristers, Sehcitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Of ice WA 4-9501 
R-s BE 3-0978

«

Visi Hamiltono ir apylinkių lietuviai 
nepraleiskite progos pamatyti š. m. sausio 31 d.

J. KRŪMINO

„Lietuviškas Pabaigtuves” |
Išpildo H. L. Ansamblis: choras, tautinių šokių ir 

scenos mėgėjų grupės.
Po programos — linksmas pobūvis: šokiai, loterija, 
bufetas ir tt. Pradžia 7 vai. vakaro, punktualiai, vaidi
nimas pradžioje. Įėjimas: $ 1,50.

Salė randasi: 1406 Barton St. E., Hamilton.

tinių reikalų darnų įpymmą į 
šeimyninės šventės nuotaikas!

Sk. St.
KAUKIŲ BALIUS

Ruošiamas T. F. At-bės Ha 
miltono skyr. v-bos įvyksta 
sausio 7 d. Hillcrest Restau 
rant naujoje ir gražioje salėje, 
kuri yra Concesion ir Went 
wart g-vių kampas, (ant kai 
no).

Visus hamiltoniečius ir apy 
linkių lietuvius maloniai kvie 
čiame atsilankyti.

Ypatingai kviečiame ir lau 
kiame gausaus būrio kaukių, 
kurioms konkurso būdu bus 
duodamos premijos ir dovanos. 
Pats laikas skubiai pradėti 
ruoštis.

Šokiams gros Benni Ferri 
orkestras, veiks turtinga lote 
rija ir įvairius bufetas.

T. F. Hamiltono skyr. V-ba.
KOVO ŽINIOS

— Stalo teniso turnyras, pra 
vestas klubo narių tarpe, bai 
gėsi Z. Stanaičio laimėjimu. 
Antroji vieta atiteko A. Gra 
jauskui ir trečioji G. Paltaro 
kui. Tolimesnes vietas užėmė 
E. Petrušaitis ir A. Trumpic 
kas.

— Kanados jaunių krepši 
nio pirmenybės įvyks Hamilto 
ne. Susitarus su Kanados spor 
to apygarda, greičiausiai tuo 
pačiu laiku bus pravestos Ka 
nados vyrų ir moterų stalo te 
niso pirmenybės. Šios žaidy 
nės turi įvykti dar prieš ŠA žai 
dynes Detroite balandžio 4— 
5 d. d., taigi greičiausiai vasa 
rio mėn. pabaigoje, ar kovo m. 
pradžioje.

— Moterų krepšinio lygos 
pirmenybėse, Kovas laimėjo 
prieš Firestone komandą 26: 
25(15:7), sužaisdamas vienas 
geresnių savo rungtynių. Tiks 
liais metimais pasižymėjo V. 
Miniotaitė, pelniusi komandai 
13 taškų. Žaidė: Stanaitytė 4, 
Meškauskaitė, Bakaitytė 2, Vir 
bickaitė 2, Petrušaitytė, Garbu 
šaitė, Prunskytė 5.

— Vyrai lygos pirmenybėse, 
tik po pratęsimo pralaimėjo 
(35:37) McNeil komandai, nes 
rungtynės normaliu laiku bai

PIRMASIS PASAULIO...
Atkelta iš 3-čio psl.

padėti, bet greičiau pasisteng 
siu, kad ji Lietuvoje veikti ne 
galėtų.

D-ras St. Janavičius su ma 
nim kalbėjo tokiu tonu, lyg aš 
būčiau kokį kriminalą padaręs. 
O mano nusikaltimas šiuo atve 
ju buvo tik tas, kad orgamza 
vau pirmąjį pasaulio lietuvių 
kongresą, kuris nenusilenkė A. 
Smetonos bei tautininkų dik 
tatūrai.

JAU PRAĖJO 23 METAI 
NUO ANO KONGRESO.

2-ras Pasaulinis Karas atnešė 
Lietuvai vergiją. Lietuvos Ue 
tuviai aklinai atskirti nuo lais 
vojo pasaulio lietuvių. Viena 
bendra organizacija viso lais 
vojo pasaulio lietuviams tapo 
dar labjau reikalinga negu tuo 
met. Kaip gaila, kad ano meto 
Lietuvos šeimininkai užkirto 
kelią reikiamai įsikurti ir veik 
ti Pasaulio Lietuvių S-gai. Tie 
sa, po ano kongreso už 4 metų 
atėjo 2-ras Pasaulinis karas. 
Bet sprendžiant iš ano meto 
nuotaikų ir turint galvoj kon 
greso sukeltą patriotinj ūpą, ga 
Įima buvo drąsiai tikėtis, kad 
per 4 metus Pasaulio Lietuvių 
S-ga būtų išaugusi į stiprią or 
ganizaciją, apjungiančią didelę 
dalį laisvojo pasaulio lietuvių.

Šiame rašiny išdėstytus fak 
tus man pagelbėjo prisiminti 
B. Kviklio ir d-ro A. Račkaus 
paskolintoji spauda, o taipogi 
L. Šimučio ir J. Vilkaičio užra 
šai.

Už tą pagalbą šiems asmeni 
ms nuoširdžiai dėkoju.

Rapolas Skipitis.
Čikaga, 1958. X. 31.

N L red. dėkoja R. Skipičiui 
už vaizdingą aprašymą.

gėsi lygiomis — 33:33.
— FASK’o Centronė Rinki 

minė Komisija iš savo pareigų 
atsisatydino. Tuo reikalu bus 
platus pranešimas spaudoje.

— Numatytas Užgavėnių ba 
liūs vasario 10 d. atšaukiamas.

K. B.

LONDON, Ont
AKCIJA DĖL MOŠŲ PASIUNTINYBĖS VATIKANE

Tik po Kalėdų londoniškius 
sukrėtė žinios apie mūsų pa 
siuntinybės likimą Vatikane. 
Nutarta tuoj telegramomis 
kreiptis į kardinolą D. Tardini 
ir mūsų Diplomatijos šefą St. 
Lozoraitį. Susirišta su Woods 
tocko, Ingersollo ir Mt. Bryd 
ges lietuvių kolonijomis ir lie 
tuvių bendruomenių vardu iš 
siųstos telegramos į Romą. 
Dar atskirą telegramą išsiuntė 
ir Mt. Brydges lietuviai katali 
kai.

Kadangi Diplomatijos Šefui 
St. Lozoraičiui prie siunčiamos 
telegramos buvo apmokėtas at 
sakymas, tai po kelių dieną iš 
St. Lozoraičio buvo gauta tele 
grama, kurioje jis labai dėkoja 
už lietuvių paramą ir akciją ir 
praneša, kad reikalas truputį

pagerėjo.
Malonu pažymėti, kad Lon 

dono lietuviai labai skubiai ir 
karštai reagavo, kai buvo pa 
liesti mūsų tautos ir valstybės 
gyvybiniai reikalai.

L. E-tas.
NUOLATINĖ ŠALPA 16- 

TOS VASARIO 
GIMNAZIJA!

Negalint sudaryti, ar teisin 
giau sakant atgaivinti buvusio 
16 Vasario Gimnazijos rėmėjų 
būrelio, lietuvių skautų „Židi 
nys" įsipareigojo nuo š. m. sau 
šio mėn. pradžios kas mėnesi 
gimnazijai mokėti po 5 dol. 
Gražu, kad bent lietuviai skau 
tai įsipareigojo būti nuolati 
niais 16 Vasario Gimnazijos rė 
mėjais. L. E-taa.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve |

| „PARAMA”
J* Paskola 1 asm. iki $ 3,000.— £
$ Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. J

Darbo valandos: v
a Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5J/2—9 v. vak. a
\ Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. S,

Ttečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. ©
$ Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dunda# St, W. £ 

Toronto, Ont. TeL LE 2-8723. I
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Visi į nuotaikingą Užgavėnių pasilinksminimą!
Aušros Vartų sporto klubas „TAURAS“

šį šeštadienį, sausio 24 dieną, 8 valandą vakaro Aušros Vartų parapijos salėje ruošia

UŽGA VENIU PASILINKSMINIMĄ

1959. L 21. — Nr. 4 (618)

Gros puikus orkestras ir vyks šokiai. Veiks bufetas.
Bus įvairių staigmenų, ypač įdomių jaunimui, bet nemažiau įdomių ir vyresniems.

Visi kviečiami atsilankyti. Kas atsilankys — nesigailės! Rengėjai.

A\O wWrE /\.L
MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA 

„LITĄ S”
šaukia š. m. vasario 8 d., sekmadienį, 12 v. 30 min., Aušros 
Vartų parapijos salėje „Lito“ metinį visuotinį narėj susirin
kimą su sekančia dienotvarke:

ŠAUKIAMAS MITINGAS
Sąryšy su paskutiniais įvy 

kiais Vatikane, š. m. sausio 25 
d. (sekmadienį) 1 vai. p. p. L. 
Namuose (Ossington-Dundas) 
didžiojoj salėj įvyksta lietuvių 
mitingas.

Pranešimus padalys: gen. 
konsulas dr. V. Gylys, vilnie 
čių, ABN, ir „Talkos“ organi 
zacijų atstovai. Mitingą sau 
kia: Toronto šauliai, ABN ir 
„Talka“. Visi lietuviai kvie 
čiami atsilan kyti.
M. JANKAUS IR KLAIPĖ

APYL. TARYBOS POSĖDIS
Buvo sukviestas sausio 11 

d. Lietuvių Namuose aptarti 
vasario 16 d. paminėjimą. Po 
sėdį atidarius v-bos pirm. J. 
Senkui, toliau pirmininkavo Tė 
vas P. Barius, gi sekretorium 
buvo B. Aušrota. Praeito ta 
rybos posėdžio protokolas pri 
imtas be pataisų.

V-bos pavestas, J. Senkus ta 
rėsi su tautininkų grupėmis, 
kurios minėjimą ruošia atski 
rai. Jo gautas įspūdis, kad tau 
tininkai prisidėtų prie bendro

DR. V. KUDIRKOS 
MINĖJIMAS

Montrealy įvyks vasario 
d., sekmadienį, 4 vai. po pietų 
Aušros Vartų salėje. Bus pas 
kaitos ir didelė meninė dalis, 
kurioje dalyvaus Dramos Teat 
ro artistai ir jauni muzikai.
DĖMESIO KLCT NARIAMS

Ryšium su DLK Vytauto 
klubo susirinkimu, sausio 18 
d., sekmadienį, KLCT pienu 
mo posėdis nukeliamas į sausio 
23 d,, penktadienį, 7 vai. vaka 
ro.

Nesusirinkus reikiamai dau 
gumai, po valandos posėdis 
bus laikomas teisėtu. Dienot 
varkė ta, kuri pažymėta pakvie ; 
timuose. KLCT Prezidiumas,
PAMALDOS EVANGELIKĄ 
ms įvyks sausio 25 d. 12.15 vai. 
3594 Jeanne Mance St. Mont 
realyje. Pamaldas laikys kun. 
J. Stanaitis. Prašome visus pa 
rapijiečius kuo skaithngiau da 
lyvauti Taryba.

ŠAUKIAMAS ŠAULIU 
SUSIRINKIMAS

Sausio 25 d., 12.30 vai. p. p. 
Aušros Vartų parap. salėje šau 
kiamas Montrealio Lietuvių, 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
Šaulių kuopos visuotmis-meti 
nis narių susirinkimas.

Susirinkime narių n kandi 
datų dalyvavmas būtinas.

Nustatytu laiku nesusirin 
kus kvorumui, susirinkimas įvy 
ks, nežiūrint atvykusių narių 
skaičiaus kaip teisėtas.

Taip pat maloniai kviečiami 
atvykti Tėvynėje buvusieji šau 
liai, šaulės ir norintieji naujai 
įstoti nariais. Valdyba.
• P. Žižiūnas šv. Kazimiero 
varpams paaukojo 50 dol.
• Šv. Kazimiero parap. Vytau 
to klubas paukojo 25 dol.

j DR. J. ŠEMOGAS | 

§ Office 5441 Bannantyne X 
g (kamp. Woodland) X 
| Verdun. TeL PO 7-3175. | 

Priėmimo valandos:
S pirmadienį ir ketvirtadienį ©

7 — 9 p. m. g 
g antradienį ir penktadienį X 

2—4 p. m.
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. X 

šeštadienį 11—1 p. m. g 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964 g

a

4

1

VARPININKŲ - LIAUDĮ 
NINKU SUEIGA

Sausio 25 d., sekmadienį, 2. 
30 min. 6815—42 Ave. Rose 
monte įvyksta sueiga, kur be 
eilinių reikalų įvyks ir didžiojo 
Varpininko, mūsų himno au 
toriaus, Vinco Kudirkos pager 
bimas. Užbaigai kavutė.

Nariai ir prijaučiantieji ma 
loniai kviečiami atsilankyti.

TRADICINĖ ŠV. ELZB1E 
TOS DR-JOS VAKARIENĖ 
bus Šv. Kazimiero parap. salė 
je šio sausio 24 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Be puikios vakarie 
nes, kurią paruoš prityrusios 
šeimininkės, bus dar gausi lo 
terija. Įžanga tiktai 1.50. Visi 
kviečiami atsilankyti.

SKAUTŲ PARENGIMAS
Sausio 31 d. „Neringos * sk 

ančių ir „Geležinio Vilko Skau 
tų Tuntai Aušros Vartų para 
pijos salėje ruošia Šiupinį-Šo 
kių vakarą. Visos otganizaci 
jos prašomos tą dieną rezervuo 
ti skautams ir skautėms.
• Užgavėnių pasilinksminimą 
ruošia A. V. sporto klubas 
„Tauras“. Gros puikus orkest 
ras. Visi, ypatingai visas lietu 
viskas jaunimas kviečiamas sk 
aitlingai dalyvauti. Pasilinks 
minimas įvyks 8 vai. vak. AV 
salėje, sausio 24 dieną.
• Pp. M. ir J. Leknickai, 
gauti šalčių, serga užsidarę 
mie.
• Mažeika Juozas susirgo 
yra slaugomas artimųjų. 
® Mirė Juozas Paznokas. 
lionis buvo palaidotas iš j 

par. bažnyčios.
KIETA ŽIEMA 
MONTREALY

Ši žiema, prasidėjusi iapkri 
čio mėnesį, visą laiką laikosi 
kietai — žema temperatūra, la 
bai daug sniego (prisnigo jau 
per 50 colių), šv. Lauryno upė 
užšalo visa, kas labai retą žie 
mą esti, ligi pat krioklių. Žmo

■ nės tokios žiemos neatsimena 
jau nuo 30 metų.

;S ADVOKATAS X 
: ^STASYS DAUKŠA. I L. D. | 
' X 
i!

pa 
na

ir

Ve
AV

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933

1.
2.
3.

4.

Susirinkimo atidarymas,
Balsų skaičiuotojų ir tikrintoji! rinkimas, 
Paskutiniojo metinio susirinkimo protokolo skaitymas 
ir priėmimas. 
Valdybos pirm, pranešimas.
Banko vedėjo pranešimas apie finansini stovi.
Kredito komisijos pranešimas,
Revizijos komisijos pranešimas,
Pelno paskirstymas ir metinis balanso priėmimas,

6.
7.
8.
9. Naujų valdybos, revizijos ir kredito komįsiji.i 

narių rinkimai, 
Pranešimai apie numatomą veiklą 1959 m., 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo — trumpas pobūvis.
Gerbiamieji nariai prašomi atsinešti i susirinkimą

10. 
J 1.
12.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L I Š K A
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547 į

1 NOSIES, GERKLĖS IR | 
j AUSŲ SPECIALISTAS | 

IR CHIRURGAS 8

j Dr. R. CHARLAND |
4 78 St. Joseph Blvd. W. j 
? Tel. PL 9958

I) r JE. A ndr u kaltis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

minėjimo, jei gautos aukos bū 
tų paliktos vietos reikalams, at 
seit — apyl v-bai. Šį Klausimą 
diskutuojant pasiūlyti trys su. 1 x 
manymai: L Minėjime, kaip / 
anksčiau aukas rinkti vien tik 
T. Fondui, 2. Leisti rinkti au 
kas ir TF ir Nepr. Fondui, 3. 
Visas pajamas palikti vietos rei 
kalams. Slaptu balsavimu nu 
balsuotas trečias siūlymas. Tai 
gi minėjimo pajamos šiemet eis 
kolonijos reikalams.

Užbaigus porą valandų už 
trukusį klausimą, buvo aptarta 
minėjimo programa.
SUSIRINKIMAS DĖL AU 

KŲ RINKIMO
Apyl. tarybai nutarus Vasa 

rio 16 minėjimo pajamas paves 
ti vietos reikalams, Tautos F- 
do įgaliotinis V. Vaidotas 
sausio 15 d. L. Namuose sf 
kvietė organizacijų atstovų pa 
sėdį šiam klausimui aptarti, 
kad pagal nusistovėjusią t radi 
ciją visos minėjime gautos pa 
jamos eitų T. Fondo naudai. 
Apyl. vald. pirm. J. Senkus pa 
reiškė, kad dėl bendru labo jis 
tarėsi su T. Fondo įgal. V. Vai 
dotu ir stambesnių grupių atsa 
kingais asmenimis ir buvo pri 
ėję prie bendros nuomonės, 
kad vasario 16 minėjime aukas 
leisti rinkti ir Tautos Fondui 
ir N. Talkai, nežiūrint į Apyl. 
Tarybos skirtingą nutarimą. 
Tačiau atvykę į šį posėdį tų 
grupių atstovai ir vieni ir kiti 
pakeitė savo nuomones: T. F. 
grupė sako, kad jiems vienie 
ms tos aukos priklauso, o N. 
Talkos šalininkai reikalauja lai 
kytis Apyl. Tarybos nutarimo. 
Jie sveikino Apyl. V-bą ir Tary 
bą pralaužus ledus vieningam 
darbui ir bendram sugyveni 
mui.

Kadangi organizacijų atsto 
vų susirinkimas Apyl. Tarybos 
nutarimo pakeisti neturi ga 
lios, buvo siūloma, kad % tary 
bos narių, kaip reikalauja B- 
nės Statutas, įteiktų Apyl. v- 
bai raštišką reikalavimą sušau 
kti Apyl. Tarybos posėdį šianr' \ 
klausimui persvarstyti. V '

Susirinkimo pirmininkas p. 
Užupis, sumaniai pravedęs šį 
susirinkimą, pripažino, kad jis 
buvo tik įinformacinio nobū 
džio. Sus-me dalyvavo arti 20 
asmenų. Bs.

SVARBIOS MENO 
PARODOS

MIESTO meno galerijoje iš 
statyta ši parodų sezone reikš 
mingiausia paroda — jaunų 
prancūzių ir vokiečių dailininkų 
apžvalginė, parodanti vėliau 
sias kryptis šiuolaikinėje dailė 
je.

Beaches bibliotekos galerijo 
je Viktoras Bričkus turi vieny S 
žmogaus akvarelių parodą. A > 

MEDICINOS GYDYTOJAS 
— gerklės, nosies ir bendrai 
galvos vienintelis Toronte lie 
tuvis specialistas dr. Urbaitis, 
turėjęs offisą Dundas Str., per 
sikėlė į 2259 Bloor Str. W. ir 
dabar priima ligonius nuo 1 
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak., iš 
skyrus sekmadienius ir šventa 
dienius. Naujo offiso tel. RO 
6-6791. Nedarbo metu skam 
binti tel. LE 3-8408.

DOS KR. SUKILIMO 
minėjimo komitetas, sudarytas 
iš K. L. B. Toronto apylinkės 
valdybos ir M. Lietuvos Bičių 
lių dr-jos Toronto skyr. valdy
bos narių, sausio 11 d. turėjo 
posėdi ir aptarė minėjimo pro 
gramą. Šio minėjimo metu, sau 
šio 25 d.. 4 vai. 30 min. Francis 
konų parap. salėje bus parodė 
lė iš Martyno Jankaus gyveni 
mo ir darbų, tarp kitko bus ir 
spaudos draudimo laikais leis 
ta „Aušra“.

Čia svečias iš New Yorko 
dr. P. Dagys skaitys paskaitą. 
Meninę dalį išpildys solistai 
Žemelytė ir V. Bigauskas, ako 
mponuojant muz. St. Gailevi 
čiui, Orentienės liet, baleto 
studijos mokinės (16) ir D. 
Meilutė padeklamuos M. Jan 
kaus eilėraštį.

Rengimo Komitetas. 
PASIKEITIMAI B-NĖS 

VALDYBOJE
Ilgametis apj>l. v-bos narys- 

-iždin. P. Lelis, dėl šeimyninių 
aplinkybių, pasitraukė iš parei 
gų. Į jo vietą įėjo pumas kan 
didatas J. Karka.

SAVANORIŲ 
SUSIRINKIMAS

Karių - savanorių sk. visuot. 
metinis narių sus-n^as šaukia 
mas vasario 1 d. 4 vai. L. Na 
muose. Nariai ir į skyrių dar 
neįstoje kūij-savainoriai kvie 
čiami dalyvauti. Bus svarstomi 
savišalpos ir tolimesnės veik 
los reikalai.

Atsiliepiant i Maž. Lietuvos 
Bič. dr-jos c. v. kvietimą, kūr.- 
-savanorių Toronto sk. pasky 
rė 12 dol. sumažinimui E. Simo 
naičiui vokiečių teismo primes 
tų, kaip buv. kacetimnkui pen 
sijos gavimo reikalu bylinėji 
mosi išlaidų.

NUKELTAS STUDENTŲ 
BALIUS

Vasario pradžioje įvykti tu 
įėjęs studentų balius, nesura 
dus tinkamos salės, nukeltas į 
kitų mokslo metų pradžią, kuo 
met numatoma suruošti ir Ka 
nados liet. stud, studijų dienos.

Pasibaigus mokslo metams 
apie gegužės vidurj Toronte 
įvyks Akademinio skautų Sąjū 
džio metinis suvažiavimas, į ku 
rį laukiama apie 200 svečių iš 
JAV. Suvažiavimo metu bus 
plati programa prieinama ir vi 
suomenei.

BALDŲ MUGĖ
CNE Coliziejuje vyksta Ka 

nados baldų mugė, kurioje sa 
vo skyrių turi ir Metropolitan 
Furniture Co., kurios savinin 
kas yra Edv. Bumeisteris.

savo 
banko knygutes. Dėl kandidatų išstatymo rinkimams atkrei
piame Tamstų dėmesį į šią „Lito” įstatų 18 (b) skyriaus iš
trauką :

„Kandidatuoti rinkimuose į valdomuosius organus narys 
turi būti pasiūlytas raštu mažiausia kitų dviejų nariu ir tolis 
pasiūlymas turi būti padarytas per sekretorių mažiausia vie 
ną savaite prieš metinį visuotinį narių susirinkimą. Sekreto
rius turi apie tai painformuoti pasiūlytuosius narius prieš vi
suotini metinį susirinkimą“.

Valdybos sekretorius. P. Rudinskas.
LOTERIJAI AUKOJO
144. N. Jakonienė, V. Krėvės 

raštai.
145. H. Puodžiūniene, 

niams indas.
146. J. Pauliutė, 1 dol.
147. D. Barauskienė, 2 dol.
M8. Paul’s Delicatessen — Jo 

cas ir Jankus: cigarų dė 
žutė ir dėžė (50) cigare 

čių.
149. Hickson Grocery — P. Jo 

cas: 2 tuzinai (mažų) 
alaus.

Visiems parėinusiems NL 
spaudos balių nuoširdžiai dėko 
jame. NL.
© AV Spaudos kioskas prime 
na savo klientams, kad jau lai 
kas atnaujinti laikraščių prenu 
meratas. Kioskas priima visti 
lietuviškų laikraščių prenume 
ratas, neskaitydamas nieko už 
pinigų persuintimą.
0 Mažosios Lietuvos švente, 
kasmet minima sausio 15 d., 
šiemet nukeliama į kovo 22 d. 
ir bus minima kitokiu būdu.
© Dr. J. Mališka KLKMD susi 
rinkime skaitė įdomią paskaitą 
apie dantų 
pavaizdavo 
dais.
© Dr- J.
apendicitu susirgusį Joną Gu 
dą, kuris jau baigia sveikti.
© Maldos Oktava už krikščio 
nių vienybę prasideda sausio 
18 dieną — ir baigiasi sausio 
25 dieną.
• Aušros Vartų parap. komit. 
visuot. susirinkimas esamų ii" 
buv. narių, įvyks sausio 25 d..

SPAUDOS BALIAUS
106. M. Šulmistras, alaus.
107. J.
108. K.
109. J.
110. F.

Martinaitis, $2.
Maciulevičienė. $ L
Pranevičius, $ 2.
V. Bagdonas, 2 rankų

darbo piniginės.
111. L Račkus, elektrinė maši 

nėlė barzdai skusti.
112. J. Rukšėnienė, šokolado d.
113. A. Gaurys, 3 dėž. šokola 

do ir žiebtuvėlį.
K. Otto, odinį portsigarą.
Dow b-vė, 5 setai stiklų.
Pp. šunelaičiai, papuošal.
P. Šipelienė, $ 1.

a 
©
T

ADVOKATAS !| 
JOSEPH P. MILLER,

B. A., B. C. L
Suite 205 : ;<

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

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

114.
115.
116.
117.
118.0. Šulmistrienė, vyno b.
119. M. it J. Jurėnai, Lachute, 

$ 2.
120. A. Vilimas, vyno b.
121. Pp. Leipus, vaza gėlėm.
122. Ranbow (Chazanas ir An 

šelevičius), stovinčią pele.
123. Br. Šileliai, staltiesė ir ser 

vetėlių setas.
124. Br. Abromonis, šokolado 

dėžė.
125. Jakonienė, knyga.
126. Puodžiūnienė, vazikė.
127. Navickas, vynas.
128. Jankauskas, karoliai.
129. Laurušonis, vyno bonka.
,30. Urbonienė, saldainiai.
131. E. Sheffchick, švarkelis.
132. Norkeliūnienė, kvepalai.
133. Šablauskienė, žiurstas.
134. Paukštaitis, baltiniai.
135. Paunksnienė, šampanas.
136. Ptašinskas, 2 dol.
137. Višniauskas, vynui stikl.
138. Laiškams popieris.
139. Vyšniauskienė, dėžė vokų.
140. Šemogas, vynas.
141. Smilgevičienė, puodukas.
142. J. Adomonienė, 2 siuntin.
143. Ė. Kerbleienė, 1 dol.

saldai

profilaktiką, kurią
šviesintais vaiz

Šemogas operavo

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.Tel.:

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

District Estate
Brokers

177 Sherbrooke, St. W.

V! 2-8501
D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius . . . RA 7-4097
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis .........RA 2-2472
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.

. * . S'* .

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

B. A., B. C L. 
Suite 504 ir 505 

4 Notre Dame Si. E. 
Montreal. UN 6-6556

PARDUODAMAS
Verdun — Rolland St. duplek 
sas po 4 atskirus kambarius, 
28 
tas

pėdų pločio. Pirmas augs 
šildomas. Didelis sklypas.

Įmokėti $9,000.
Paskola iš 4%%.

P. Adamonis
VI 2-8501 ar RA 2-2472

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
G U R C I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

^TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.y’ z ’ < CĮOJtkL/JVo vi U VUdlJt Jvo UClnUAluni glicuu 14AO1U1. >>

< Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120'?
8 Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary. $ $

sekmadienį, 4 vai. po pietų, A.
V. klebonijoje.
© Pp. Seleniai, Ona ir Liudas, 
susilaukė sūnaus.
© Lietuvių Bendruomenės Chi 
cagos apygardos apyl. atstovų 
visuotinis suvažiavimas yra šau 
kiamas vasario 8 d. Liet. Audi 
torijoje. Pradžia 11 vai. ryto.

i A. L 1 O D Ž I U S, B. L., |

X Viešasis Notaras
X (Notary Public) v
© Advokatas iš Lietuvos. X 
v Namų, žemės ar bet kurio X 
X biznio pirkimo-pardavimo X 
X dokumentų sudarymas ir $ 
X visi kiti notariniai reikalai.
v Teisiniai patarnavimai. X
4 Morgičiai.
X 91 Roncesvalles Avė.
/k vToronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

Dr. E. ZUBRĮ E N Ė 
Danty Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St. j
TORONTO
Tel. LE 2-4108
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