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Politinių Įvykių savaitė
KANADOS PARLAMENTAS PRADĖJO SESIJĄ

VATIKANO VALSTYBĖS SEKRETORIUI 
Jo Eminencijai kardinolui Do minikui Tardini

Eederalinis Parlamentas vėl 
pradėjo posėdžiauti. Ši kartą 
sosto kalbą paskaitė Gen. Gu 
bernatorius. Kalba parašyta 
Min. Pirm. J. Diefenbakerio ir 
jo ministerių.

Kalbą paskaičius opozicija 
tuoj išėjo su priekaištais

DĖL TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
KANADOS SUNKUMŲ 

šiuo metu — nedarbo, infliaci 
jos ir gynybos. Opozicija kalti 
no, kad vyriausybė per mažai 
tuo reikalu padarė ir numato 
per mažai padaryti.

Infliacijos reikalai bus išdis 
kutuoti kai ateis naujojo biu 
džeto svarstymas, Tai bus ko 
vo gale ar balandžio pradžoje. 
Nedarbo reikalu vyriausybė jau 
iš karto pasakė, kad taisys pa 
dėti skirdama daugiau pinigu 
namu statybai. Krašto gynybos 
reikalai dar kartą eis per ugnį, 
kai bus nagrinėjamos išlaidos.

Vyriausybė jau paskelbė, 
kad

YRA IŠSPRENDUSI VIE 
NĄ PAINŲ KLAUSIMĄ, 

kuris praeityje užimdavo daug 
laiko. Tai yra radaro stočių rei 
kalas. Kanados valdžia perima 
radaro stotis ir gynybos linijas, 
esančias Kanados teritorijoje.

Valdžia paskelbė, kad numa 
to įkurti valstybinę Energijos 
Tarybą. Šiųįi taryba turėsianti 
daug teisių anglies, naftos ir 
natūralinių dujų gamybos ir 
prekybos reikalais.

Kitas straipsnis kalba
APIE NMATOMA NEDAR 

BO DRUADIMO ĮSTATY 
MO PAKEITIMĄ, 

padidinant nedarbo pašalpas.
Toliau kalbama, kad vyriau 

sybė yra nusistačiusi išsiderėti 
iš amerikiečiui daugiau užsaky 
mil karo reikmenų gamybai. 
Kadangi Kanada perka iš ame 
rikiečių didelius kiekius gyny 
bos reikmenų, o amerikiečiai 
perka iš Kanados palyginamai 
mažai, tai yra visai teisinga ba 
ndyti tą santykį kiek išlyginti. 
Ypač turint galvoje, kad Kana 
da ruošiasi pirkti iš amerikie 
čių brangiai kaštuojančias ra 
ketas. Tenka palinkėti, ) ad mū 
su vyriausybės viltys išsipil 
dytų, bet daug ko negalima ti 
kėtis, nes pačiose JAV bedar 
bių skaičius šiuo metu jau šie 
kia iki 6 mil.

Pašaliniam stebėtojui šioje 
sesijoje Įdomu,
KAIP TVARKYSIS LIBERA 

LŲ PARTIJOS VADAS
Lester B. Pearson. Pereitoje 
sesijoje Mr. Pearson veikla bu 
vo kritikuojama jo paties drau 
gų: esą jis per daug užsiėmęs 

P. PETRONĖLEI JUŠKEVIČIENEI - MILLER 
su ŠEIMA, 

brangiai mamytei
A. J A.

MAGDALENAI VILIMIENEI 
mirus, nuoširdi užuojauta

Paukštaičių šeima.

užsienio politikos reikalais ir 
per mažai seka vidaus reikalus, 
kurie opozicijos vadui turi bū 
ti svarbiausi.

MIN. DUPLES§1S 
PRALAIMĖJO

bylą su montrealiečiu, kuriam, 
jo Įsakymu buvo atimtas like 
riti komisijos leidimas. Bet by 
Ja dar nebaigta.

Iš kitų savaites įvykių, svar 
biausis gal yra
MASKVOJE VYKSTĄS XXI 

KOMPARTIJOS
SUVAŽIAVIMAS,

Kuriame Chruščiovas gyrėsi 7 
valandas. Per tas 7 valandas 
Chruščiovas „subytino“ Stali 
ną ir save pastatė į „asmens 
kulto“ garbinimo vėžes.

Jam paremti, pagal planą, 
Petrogrado atstovas pareikala 
vo iš Bulganino viešos išpažin 
ties prieš partiją. Šiuo faktu 
dar daugiau patvirtinta, kad 
Chruščiovą svisai tvirtai įsėda 
į Stalino sostą ir į jo valdymo 
metodus.

Svarbiausias Chruščiovo pa 
skelbtos semilietkos — septyn 
metės tikslas

PASIVYTI JUNGTINES 
AMERIKOS VALSTYBES.

Tuo tikslu, dalinai, į JAV bu 
cęs pasiųstas Mikojanas, kad 
pasižiūrėtų, ar yra galima Ame 
riką pasivyti? Nežiūrint fakto, 
kad Mikojanas Ameriką rado 
nepaprastai pažengusią pir 
myn, Chruščiovas paskelbė „pa 
vytines“, nors jau Salinas skel 
bė, kad Amerika ne tikai pavy 
ta, bet ir pralenkta.

Įdomus faktas, kad
KREMLIAUS SUVAŽIAVI 
ME DALYVAUJA UŽSIE

NIO KOMPARTIJŲ 
ATSTOVAI.

Jie giria sovietų diktatūrą ir 
peikia savo kraštų santvarką. 
Tat šiame kompartijos suvažia 
vime visu atvirumu išryškėja 

Penktosios kolonos veikla už 
Rusijos ribų.

MONTREALIS
• Mirė Barbora Kantautienė, 
84 metų amžiaus. Palaidota 
per Šv. Kaizmiero bažnyčią.
• Antradienį yra šv. JBlažie, 
jaus šventė. Šia proga ryte po 
7 ir 8 vai. šv. Mišių bus visie 
ms teikiamas specialus palaimi 
nimas šio šventojo kankinio.
• P. Zažeikienė ilgokai sirgo 
ir gydėsi ligoninėje, bet kai pa 
sveiko ir sugrįžo namo, turėjo 
antrą nelaimę, nes rado išvog 
tą butą.
• Pranas Grigaliūnas nusipli
ko krautuvę-groserį. Tautie 
čiai patariami pirkti pas savus.

Jūsų Eminencija,
Mus pasiekė nauja didelį liū 

dėsi bei susirūpinimą kelianti 
žinia, kad Šventas Sostas esąs 
pakeitęs /Lietuvos Ministerio 
pono Stasio Girdvainio statusą 
į ligi šiol diplomatinėje prak 
tikoje nežinomą „Gėrant d’Af 
faires”. Toks lietuvių tautos ne 
naudai keitimas yra, mūsų su 
pratimu Vatikano nuolaida be 
dieviškai Maskvos diktatūrai 
bei Molotovo-Ribbentropo 19 
39 metų - genocidinės prigim 
ties sutartimi, visuotinai pa 
smerkta, įvykdytos Lietuvos 
okupacijos netiesiogis pripaži 
nimas.

Todėl Montrealio dešimties 
tūkstančių lietuvių kolonija sa 
vo ją atstovaujančiame masinia 
me susirinkime nutarė dar kar 
tą apeliuoti Į Jus, Eminencija, 
prašydama palikti Lietuvos Mi 
nisterio pilnateisi senąjį statu 
są.

Neleidžiame sau abejoti, kad 
Šventas Sostas, būdamas tautų 
nepriklausomybės, žmogaus 
teisių ir moralinių principų vy 
riausias gerbėjas bei saugoto 
jas, o taip pat atsižvelgdamas 
Į tarptautinėje teisėje susidariu 
sį, Atlanto Jung. Tautų chartų 
dvasios ir teisinės sąžinės įta 
koje precedentą, jau tapusį ta 
rpvalstybimu papročiu, pagal 
kurį aštuoniolikos metų būvy 
je nei Jungtinės Amerikos Vals 
tybės, nei kitos Valstybės, pa 

VINCO KUDIRKOS SUKAK TUVIŲ MINĖJIMAS
sekmadienį, nors oras buvo la 
bai šaltas, vis dėlto sutraukė 
artipilnę AV salę tautiečių.

Seimelio Prezid. pirm. J. Ma 
laiškai atidarius minėjimą, bu 
vo paskaityta Aleksandžo Mer 
kelio, kuris pats negalėjo at 
vykti, paskaita (ji ištisai spaus 
dinama „Nepr. Lietuvoje“). 
Apie V. Kudirkos literatūrinį 
palikimą turiningai kalbėjo dr. 
H. Nagys, augštai įvertinda 
mas Didįjį Varpininką ypač 
kaip puikų satyrininką, vertė 
ją ir publicistą (Dr. H. Nagio 
paskaita taip pat bus atspaus 
dinta).

Po to sekė meninė dalis, ku 
rioje visų pirma buvo pavaiz 
duota V. Kudirkos kūryba. K. 
Veselka iš V. Kudirkos atsimi 
nimų pavaizdavo jo atsiverti 
mą iš tautinio paklydimo. V. 
Vaičiūnaitė — iš V. Kudirkos 
satyros „Viršininkai“ ir L. Ba 
rauskas iš „Lietuvos tilto atsi 
minimų“. Šios ištraukos labai 
gražiai pavaizdavo dr. H. Na 
gio iškeltas V. Kudirkos savy 
bes satyrų, ir dabar mielai susi 
rinkusiųjų išklausytų.

S. Pakulyte gera išraiška ir 
tvirtu tikrumu paskambino 
Čiurlionio Polonezą ir V. Ku 
dirkos polką „Dėdienė“, vieną 
iš pirmųjų V. Kudirkos kompo 
zicinių bandymų.
Užbaigai J. Pauliūtė, K. Smil 

gevičiui palydint, dideliu pasi 
sekimu pagiedojo minėjimo die 
nai pritaikytus lietuvių kompo 
zitorių — B. Budriūno, M. Če 
rienės ir R. Tvardausko — kū 
rinius.

P. Malaiškai pareiškus pade 
ką programos dalyviams ir pub 
likai už dėmes} ir pagarbą mū 

sikeitus jų priešakyje esantie 
ms Šefams, nereikalavo iš Lie 
tuvos ir kitų, sovietų pavergtų, 
šalių vyriausybių pripažinta 
tvarka akredituotų Pasiuntinių 
naujų kredencialų, — patenki 
ns šį mūsų prašymą, tąjį lietu 
vių tautos šauksmo aidą.

Leiskite, Jūsų Eminencija, 
pastebėti, kad mes teprašome 
tiktai laikinai-suspensyviai-ati 
dėti Vatikano valstybės Sekre 
toriato praktikuojamojo proto 
kolinio įgaliojimų atnaujinimo 
taikymą Lietuvos Ministerio 
atveju iki tol, kol teisėta Nepri 
klausomos Lietuvos Vyriausy 
bė galės atlikti kredencialus he 
čiančius formalumus. Savaime 
aišku, šita mūsų įteigiama Va 
tikanui procedūrinė laikysena, 
Įgalinanti palikti Lietuvos Mi 
nisterį kaip ir anksčiau visatei 
siu, negalės net griežčiausio 
Vakarų pasaulio juristo moksli 
ninko akimis, pažeisti bet kurį 
veikiantį viešosios tarptautinės 
teisės pricipą ar normą.

Visuotinio susirinkimo 
įgalioti: (seka parašai).

N L red. pataria tautiečiams 
bei jų organizacijoms pasinau 
doti šio rašto turiniu ir juo dau 
giau šios dvasios raštų pasiųs 
ti Vatikano valstybes sekreto 
riui, prašant jį Lietuvos Pa 
siuntinybę prieš Šv Sosto palik 
ti visateise - nepakeisto dipio 
matinio statuso.

sų T. Himno kūrėjui, gražus 
minėjimas buvo užbaigtas Tau 
tos Himnu.

STASYS BALTAUSKAS, 
populiarus montrealietis, persi 
kelia gyventi į JAV. Vasario 7 
d. jis apleidžia Montreal} ir ap 
sigyvens pas gimines Brookly 
ne. Linkime jam sėkmės naujo 
je vietoje.
• Penktadienį yra pirmasis mė 
nėšio penktadienis, skirtas 
Kristaus dieviškosios Širdies 
garbei. Šv. Mišios bus ir vaka 
re 8 vai. (AV).
• Sekmadienį prieš sumą bus 
iškilmingai laiminamos žvakės. 
Šia proga prie bažnyčios durų 
bus dalinamos žvakutės tikin 
tiesiems. Išlaidoms apmokėti 
čiapat už žvakes bus priima 
mos ir aukos. (AV).

PRANEŠIMAS NL 
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

Sausio 23 d. KLCT nutarė 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
leidimą perduoti Spaudos B- 
vei „Nepriklausoma Lietuva”, 
drauge ir pačiai dalyvaujant 
leidyboje .Sausio 30 d. Sp. li
ves „NL” valdyba ir direkto 
riai bendrame posėdyje — su 
KLCT nutarimu sutiko. Nuo 
sekančio N L numerio laikraš 
čio leidėju pasirašys ir KLCT 
ir Sp. B-vė NL. Bendrovė tuo 
tarpu išdirba naujus veiklos 
planus, apie ką plačiau bus pa 
skelbta sekančiame N L nume 
ryje.
LABAI ATSIPRAŠOME, kad 
dėl daugybės užuojautų subė 
gimo, tiktai dalis jų galima bu 
vo įdėti, — kitos bus įdėtos se 
kančiame NL nr-je.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS š U L A I T I S 

METINIS BALFO SUSIRINKIMAS
Čikagos Balfo apskiities v- D. Sabalis, K. Repšys, J. Grau 

ba sausio 24 d. Jaunimo centre žinis.
buvo sušaukusi metinį darbuo 
tojų susirinkimą, pirmininkau 
jant Balfo dir. Norai Gugienei 
ir sekretoriaujant spaudos ko 
misijos nariui Edvardui Šulai 
čiui. Pranešimus padarė kun. 
S. Šantaras, A. Lekečinskas, I. 
Daukus, K. Bružas, F. Serciči 
kas, P. Bičiūnas ir kt.

Per 1958 m. turėta 21,497.06’ 
dol. pajamų, suma pati didžiau 
šioji Čikagos Balfo istorijoje. 
Į valdybą išrinkti: kun. S. Šan 
taras, K. Bružas, I. Daukus, P. 
Bičiūnas, Petrauskas, J. Keru 
lis, O. Krikščiūnienė, S. Seme 
nas, F. Sereičikas. Rūbų komi 
sijon: J. Kerulis, J. Bernotas, 
spaudos komisijon išrinkti: 
A. Antanaitis, A. Baronas, 
V. Butėnas, A. Gintneris, V. 
Kasniūnas, S. Daunys, E. Šit 
laitis; parengimų komisijon: 
F. Sereičikas, E. Markūnienė, 
A. Stankus, P. Mažrimas, J. 
Arštikys; revizijos komisijon:

I
 Tragiškai žuvus vilkiukui

ARVYDUI MORKŪNUI,
Jo tėveliams reiškiame gilią užuojautą.
Montrealio „Geležinio Vilko’’ Skautų Tuntas.
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Tragiškai mirus Montrealio Lietuvių Šeštadieninės 
mokyklos mokiniui

ARVYDUI MORKŪNUI,
P. p. ALDONAI ir ANTANUI MORKŪNAMS 

gilią užuojautą reiškia
Montrealio Lietuvių šeštadieninių Mokyklų 

Tėvų Komitetas.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAI 
Čikagos Lietuvių Taryba Ne 

priklausomybės šventės minėji 
mą šiemet rengia vasario 15 d. 
1,30 vai. Marijos augšt. mokyk 
los salėje.

Cicero lietuvių kolonija šią 
šventę paminėti ruošiasi vasa 
rio 14 d., 7 vai. vak. šv. Ant? 
no parapijos salėje.

ROMANO PREMIJOS 
LAIMĖTOJAS

Aštuntojo „Draugo“ romą 
no konkurso laimėtoju tapo ra 
sytojas Juozas Balčiūiias-švais 
tas už kūrinj „Jo sužadėtinė“. 
Premijuotasis romanas vaiz 
duoja prieš nepriklausomybių: 
laikotarpį.

Premija buvo įteikta vasario 
1 d. „Draugo“ koncerto metu

J. Balčiūnas-švaitsas dabar 
yra išėjęs i pensiją ir gyvena 
Chicagoje. Jis paskutiniaisiais 
metais dirbo „Naujienų“ reda 
kcijoje.

A. J A. 
MAGDALENAI VILIMIENEI 

mirus,
PONŲ JUŠKEVIČIŲ 

šeimą gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

D. J. ir A. Gražiai.

„Nepriklausomos Lietuvos“ bendradarbiui
KAZIUI KUPČIŪNUI

po sunkios ir ilgos ligos mirus, nuoširdžią užuojautą
PONIAI KUPČIŪNIENEI, ŠEIMAI IR 

ARTIMIESIEMS
reiškia

'Lietuvos \ 
nacionalinė \ 
M.Mažvyilo )
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A. MERKELIS Štėrui uždaviau klausimą:

Vincas Kudirka
(Aleksandro Merkelio paskaita Montrealy minint Vinco Ku 

dirkos 100 metų gimimo sukaktuves)
Tauta turi būti priaugusi ne tik nepriklausomybei, 
bet ir vergovei.
Tada ji bus pribrendusi ir amžinybei.

V. Mykolaitis - Putinas,
. Sukilėliai, 1957 m., 502 psl.

Devynioliktojo amžiaus ant 
roji pusė mūsų tautai davė žy 
mių ir taurių vyrų, daug mūsų 
tautai' nusipelniusių ir gražiai 
savo vardą Įrašiusių į jos kultu 
ros istoriją. Vienas iš jų pačių 
žymiausių ir šauniausių yra 
Vincas Kudirka, kurio šimtą 
metų gimimo sukakti minime.

Šimtas metų praslinko, kai 
Vincas Kudirka gimė ir 19o9 
m. šešiasdešimt metų, kai jis 
mirė, tačiau jo kilni didvyriška 
asmenybė mus ir šiandien tebe 
žavi, lyg jis mūsų tarpe tebebū 
tų gyvas, o jo skelbtosios ide 
jos tebėra tiek pat aktualios, di 
džios ir reikšmingos, kaip ir 
jo gyventais laikais. Taip iš 
tikrųjų daugiausia yra todėl, 
kad jis buvo pasiaukojęs savo 
tautai, teisingai suprato ir ryž 
tingai vykdė lietuvio veikėjo ir 
rašytojo didžiąją pareigą, iš 
plaukiančią iš ypatingų lietu 
vių tautos gyvenimo aplinky 
bių, nuolatos grasančių jai pra 
žūtimi. 1889 m. Varpo septintą 
jame numery, pradėdamas sa 
vo garsiuosius Tėvynės Varpus 
Vincas Kudirka rašė, kad „kiek 
vienas iš mūsų turi žinoti, kur 
lietuvis verkia, o kur džiaugia 
si, kur vargsta, o kur turtuose, 
kur apleistas ir nuskriaustas, 
o kur laisvas ir laimingas, ida 
nt matytume, katrą brolį rei 
kia gelbėti, o iš katro prašyti 
pagalbos, turime žinoti visų lie 
tuvių jausmus, mintis ir dar 
bus, idant aišku būtų, kuo ga 
Įima remtis, norint apginti sa 
vo tėvynę ir suteikti jai laimę“.

Pažinti savo tėvynę, ją gin 
ti ir teikti jai laimę — tai šven 
čiausias Vinco Kudirkos veikc 
jo ir rašytojo tikslas, kurio jis 
ryžtingai siekė; svarbiausia jo 
pareiga, kurią jis ištikimai ėjo 
ligi paskutinio savo atodūsio. 
Vincui Kudirkai buvo lemta 
gyventi vos keturiasdešimt vie 
nerius metus ir iš jų tik dešimt 
metų dirbti savo tautai, tačiau 
ir per tą, palyginti, trumpą lai 
kotarpį jis spėjo nutiesti gai 
res, padėjusias lietuviams iš 
vergovės slegiamos liaudies iš 
augti j tautiškai sąmoningą vi 
suomenę, siekiančią šviesos, ge 
rovės ir laisvės.

Savo plačia ir šakota veikla 
Vincas Kudirka yra vienas iš

MAGDALENAI VILIMIENEI 
mirus, -

P. P. JUŠKEVIČIŲ ŠEIMAI
nuoširdžią užuojautą reiškiame

E. S. ir A. Barauskai.

Yearly Subscription Rales:
Canada ............................. $ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ............$ 6.09
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

pačių didžiųjų laisvos Lietu 
vos kūrėjų, tą jos laisvę su 
prantant ne tiek politine, kiek 
metafizine prasme. Vincas Ku 
dirka siekė Lietuvos, kuri bū 
tų laisva nuo bet kurios pries 
paudos, smurto, svetimų jos 
dvasią žalojančių įtakų ir men 
kystos, pančiojančios jos kury 
binius polėkius. Laisė, toji 
brangiausia dangaus dovana že 
mėj, glūdi pačioje tautoje, su 
darydama jos egzistencijos pa 
grindą, nes be laisvės tauta ne 
galėtų būti tuo, kuo jai lemta 
būti. Politinė laisvė, pasireiš 
kianti nepriklausoma valstybe, 
tautai duoda geriausias saly 
gas kūrybinėms galioms klėstė 
ti. Tačiau politinė nepriklauso 
mybė tai tik tobuliausia tautos 
laisvės pasireiškimo forma, ku 
rios esmę sudaro tautos kury 
ba, rodanti jos dvasios gyvybin 
gumą, sąmoningumą, stiprumą 
ir atsparumą visam tam, kas 
varžo jos dvasiai laisvai reikš 
tis.

Šimtmetis, skiriąs mus nuo 
Vinco Kudirkos gimimo, yra 
vienas iš pačių dinamiškiausių 
ir reikšmingiausių mūsų tau 
tos gyvenime, kupinas didžiai 
lemtingų, džiugių ir liūdnų Įvy 
kių. Baudžiavos panaikinimas, 
kovos dėl spaudos laisvės laimė 
jimas, gražiais kūrybiniais žie 
dais prasiskleidęs kultūrinis re 
nesansas, 1918 m. vasario 16 
d. nepriklausomos valstybės pa 
skelbimas ir nepriklausomybės 
metais pasiekti didžiuliai kultu 
riniai ir ūkiniai laimėjimai — 
tai to šimtmečio skaidrieji lais 
vės pragiedruliai. Pastarieji 
baudžiavos metai ir jos palik 
tas vergiškumas, slogi caristi 
nės Rusijos priespauda, ketu 
riasdešimtį metų trukęs spau 
dos draudimas, du syk kraštą 
nusiaubę pasauliniai karai, dvi 
vokiečių okupacijos ir dvi So 
vietų Sąjungos, kurios pastaro 
ji ir dabar tebeniokoja Lietu 
vą — tai tie niaurūs ir sunkūs, 
lyg švinas, vergovės debesys, 
kurie daugiausia per tą šimt 
meti mūsų tautą slėgė, grąsin 
darni jai pražūtimi. Ir vis dėlto 
mūsų tauta nežuvo, nes ji savo 
laisva kūrybinga dvasia priau 
gusi ne tik nepriklausomybei, 
bet ir vergovei, o tuo pačiu jau

Mielą draugą sudburieti

MYKOLĄ PRANCKŪNĄ 
ir

TERESĘ ŠEŠTOKAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 

sveikiname ir linkime laimingo ir saulėto 
šeimyninio gyvenimo.

Elena ir Petras Vileniškiai
ir

Elena ir Jonas Dalmotai

CANADA

Reikia mokėti kombinuoti
(Tęsinys iš praeito NL Nr.)

(galutinis

— Tamsta sakai, kad tarp 
Didžiosios Lietuvos ir Mažo 
sios, tiksliau — Karaliaučiaus
— vyksta mainų prekyba. Ko 
kiu būdu tai daroma, kai net 
susisiekimo priemonės yra tik 
tai valdiškos? Juk negi kolcho 
ziniais arkliais važiuojama?

— Ką ten arkliais, — numo 
jo ranka p. Štėras. — Kolūki 
nius arklius, kiek jų per žiemą 
išlieka neišgaišusių ųuo bado, 
tai vasarą vėjas ir pargriauna 
ir neša. Ne arkliais į Karaliau 
čių važiuojama, bet kolūkių 
sunkvežimiais. Matote : kai yra 
varžantieji Įstatymai, tai greta 
jų sugalvojami ir varžymus ap 
einantieji būdai, sakyčiau — 
irgi įstatymai, nes jie yra tvir 
tesni už varžančiuosius. Kol 
ūkiai išgalvoja visokių priežas 
čių ir sunkvežimius siunčia į 
komandiruotes, o tuo jau pasi 
naudoja žmonės.

— Ir tai vyksta be kliūčių?
— O, yra kliūčių, bet ir kliu 

tims apeiti yra būdai. Pakeliui 

pribrendus ir amžinybei. Vin 
cas Kudirka didingos Lietuvos 
praeities ir vargingos, bet kū 
rybingos dabarties sintezėj pra 
našo įžvalgumu matė nemarios 
lietuvių tautos šviesios ateities 
viziją ir savo tautai skelbė rus 
tų gyvybinį imperatyvą: 
Lietuva mano!, priešui ant 

tavęs įnirtus, 
Privalai hydra tapti ta, 

kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos 

vieton jos išdygsta 
Išliksi tik hydra gyvumo 

pavirtus. 
Nors priešas nestygsta.

Laisvė neįmanoma be mei 
lės, kaip kūrybinis veikimas be 
stipriai išgyvento jausmo. Mei 
lė — laisvei kelrodis vertybių, 
kurių siekiant viskas aukoja 
ma, ir toje aukoje visa savo 
skaistybe išsiskleidžia gražu 
sis laisvės žiedas. Tad laisvė 
neatsiejama nuo herojiškumo, 
didvyriškumo. Kur herojišku 
mas išblėsęs, ten negali būti 
pilnutinės laisvės. Štai kodėl 
Vincui Kudirkai, siekusiam 
Lietuvai laisvės, Lietuva tėvy 
nė — didvyrių žemė, nes argi 
galima laisvė be didvyrišku 
mo?

Visa žmonijos praeitis nuo 
tolimiausių proistorinių laikų 
ligi pat šių dienų tolydinės lais 
vėjimo pastangos, heroiškas 
veržimasis iš žmogaus kūną ir 
dvasią kaustančių varžtų. Pro 
istorinių laikų žmogus laisvėjo 
iš jį supančios gamtos, privers 
damas ją sau paklusti, istori 
nių laikų — iš vergijos, feodą 
lizmo ir kitokios vergovės pan 
čių. Lietuvių tauta visuomet 
buvo jautri laisvei, ją didvyris 
kai gynė, o jos netekus siekė. 
1794 m., 1831 m. ir 1863 m. 
sukilimai, 1905 m. revoliucinis 
sąjūdis — heroiškos lietuvių 
tautos pastangos į laisvę. Nors 
jos, pareikalavusios daug au 
kų, ir nebuvo laimėjimu vaini 
kuotos, tačiau neliko be pras 
mės.

• Zigmantas Sierakauskis, vic 
nas iš 1863-64 m. sukilimo va 
dų, apie jo aukas rašė, kad tai 
esančios lietuviškos sėklos, ku 
rios pagaliau pražys baltu lais 
vės žiedu. O kitas to sukilimo 
vadas narsusis Konstantinas 
Kalinauskas 1864 m. kovo 23 
d. Vilniuje, Lukiškių aikštėje 
miriop nuteistas iš kartuvių pa 
pėdės pranašingai pasakė. . . 
„Liaudie, tu tik tada laimingai 
gyvensi, kai tavęs maskoliai ne 
bevaldys!“

Bus daugiau.

judančius kontroliuoja, bet jei 
gu susidaro visiems nauda, tai 
ir kontrolė turi naudos.

— Suprantu, Pone Štėrai. 
Bet tai juk savotiška vagystė?..

BE „KOMBINACIJŲ“ 
NĖR GYVENIMO.

— Ne. Lietuvoje niekas taip 
nekalba. Lietuvoje, kaip ir viso 
je sovietijoje, sakoma: žmonės 
kombinuoja. Ten be kombina 
vimo gyventi neįmanoma. To 
dėl visi, kas tiktai gali, kombi 
nuoja. Vieni vienaip, kiti ki 
taip, bet kombinuoja. Reikia 
įsivaizduoti: baudžiavos laikais 
ūkininkai turėdavo po pusę, va 
lako ir net po valaką žemės, o 
kaip skundėsi, kaip badavo, o 
dabar iš žmonių paimta visa že 
mė, ir jie turi išgyventi tiktai 
iš 60 arų, nepilno hektaro, tai 
kaip jie gali išgyventi nekom 
binuodami? Todėl jie kombi 
nuoja ypač pašarą, nes karvutė 
yra didelė šeimos maitintoja. 
O kai pakombinuoja sau paša 
ra, tai

LIGI PAVASARIO IŠGAIŠ 
TA DAUG KARVIU IR 

ARKLIŲ,
nuo bado. Tai žiauru, bet kai 
žmoguj gresia bado mirtis, tai 
jis turi kombinuoti... .

— Kokios gi dabar Lietuvo 
je kainos?

— Štai jos: Valdžiai kol 
ūkietis mėsą turi atiduoti kilo 
gramą už 10 rublių, o pats rin 
koje už tai moka 24 rublius; už 
sviestą iš valdžios gauna 8.50 
kap., o pats moka 28 rublius; 
kiaušinių 10 vertinama 4.50, o 
perkant reikia mokėti 10 rub 
lių; rugių centneris (50 kg) 
oficialiai 9.50, o turguje 150 
rublių; avienos kilo 8 rub., la 
šinių 30 r., valcuoti miltai nuo 
1.60 iki 4.80: muilo gabalėlis 4 
rub.; centneris bulvių 60 r.; 
vilnonės medžiagos metras 
400 rublių, šilko 100 r.; odiniai 
batai 700 rub., brezentiniai 80 
r. O tarybiniam ūkyje darbimn 
kas už visą mėnesį gauna 300 
rublių, plius karvei ganykla ir 
truputis žiemai pašaro. Tai, 
kaip jis gali išgyventi nekombi 
nuodamas?

AR YRA DAR PARTIZANŲ?
— Jų buvo daug, bet likimas 

jų tragiškas. Ir tai daugiausia 
dėl savo išdavikų, — sako p. 
Štėras. — Rusai dedasi gerais. 
Jie sako: Jūsų pačių žmonės iš 
duoda; jūsų pačių žmonės mu 
ms skudžia vienas kitą; mums 
tas neįdomu, bet jūsų pačių 
žmonės savus įduoda.. .

— Tur būt tokių skundikų ne 
daug yra?

— Nedaug, bet jie daug ir 
didelės žalos padaro.

— O KAIP SU 
DARBADIENIAIS?

— Tai yra sunkus klausi 
mas. Ne viskas jums, neišgyve 
nusiems kolūkiečio gyvenimo, 
galima išaiškinti. Jūs vis vien 
visko neperprasite, nes sovieti 
nis gyvenimas yra žmonėms 
nesuprantamas. Patys sovieti 
niai žmonės dažnai nesupran 
ta, kaip jie gyvena, kaip jie ga 
Ii gyvi išsilaikyti? O darbadie 
nių klausimas yra nepaprastai 
painus ir sudėtingas. Kartais 
kolūkiečio vienas darbadienis 
padaromas per 2-3 dienas, o 
kartais per vieną dieną jis pa 
daro 2-3 darbadienius ir net 
daugiau... Tas yra sunkiai iš 
aiškinama. Pav., vienas lietu 
vis buvo nuvežtas net Mask 
von ir rodomas kaip fenome 
nas, nes jis per metus padarė 
tūkstantį darbadienių... Kaip 
jis padarė, tai tiktai jis vienas 
ir žino. Tai nesiduoda išaiškina 
ma...
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Pilietybes
Ellen Fairclou °

ir Int-iyrac i:js Ministers

NE IMIGRANTŲ PRAŠYMAI 
NUOLATINIAM APSIGYVENIMUI 
KANADOJE TURI BŪTI GAUTI 
PRIEŠ 1959 M. KOVO 1 DIENĄ.

TAI YRA TREČIAS PRANEŠI
MAS ŠIAME LAIKRAŠTYJE APIE 

J VYRIAUSYBĖS NUSISTATYMĄ, 
PASKELBTĄ PARLAMENTO 1955 

■' 7 M. RUGPJŪČIO 23 D.

TIE, KURIE ATVYKO Į ŠĮ KRAŠ 
TĄ KAIPO NE IMIGRANTAI 
PRIEŠ RUGPJŪČIO 23 D., 1958 IR 
NORĖTŲ APSIGYVENTI KANA 
DOJE NUOLATINAI, TURĖTŲ 
PRAŠYTI NUOLATINIO APSIGY 
VENIMO TEISĖS ARTIMIAUSIO 
JE IMIGRACIJOS ĮSTAIGOJE 
PRIEŠ 1959 M. KOVO 1 DIENĄ.

VISI PRAŠYMAI BUS SVARSTO 
Ml INDIVIDUALIAI, ATSIŽVEL 
GIANT Į IMIGRACIJOS REIKALĄ 
VIMUS.

PO 1959 M. KOVO 1 DIENOS, 
IMIGRANTŲ NUOLATINIO APSI 
GYVENIMO PRAŠYMAI BUS SP 
RENDŽIAMI 
KANT IMIGRACIJOS AKTO IR 
TAISYKLIŲ.

GRIEŽTAI PRISILAI

$ 
I

VANCOUVER, B.C
ITŲ KOLUMBIJOS APYL1T 1 
SUSIRINKIMAS " J 

rinskas, 569 Hamilton St., Mai 
shall Hotel, room 16.

VISI J KUGELIO 
BALIŲ — VAKARĄ,

kuri sįvyks vasario 7 d., 8 vai,, 
vak., 767 Keefer Street, Jugos. 
lavų salėje, Vancouver. Prity 
rusių šeimininkių: L. Tomin, 
gienės, Z. Katilienės, Al. Baro, 
nienės ir Br. Nakvošienės, tu: 
rėsite Jprogos prisisotinti ge 
riausiai iškeptu kugeliu.

Šokiams yra pasamdytas ge 
ras orkestras.
VASARIO 16-SIOS MINĖJI
mas Įvyks vasario 13 d., Ukrai 
nian Community Centre, 154 
East 10th. Avenue.

Smulkiau apie minėjimą pra 
nešime vėliau.

Apylinkė* Valdyba,

K. L. BENDRUOMENĖS BR 
KĖS VISUOTINIS 

išrinko naują valdybą, kuri su 
sirinkusi pirmo posėdžio, parei 
gomis pasiskirstė sekaničai: 
pirmininkas — Ad. Kaulius, 
sekr. — Aldona Baronienė, 
iždininkas — K. Skrinskas, 
parengimų vadovais — Lidija 
Tomingienė ir Edv. Gumbele 
vičius.

Kazys Skrinskas yra Tautos 
Fondo Įgaliotinis ir 88-to Vasa 
rio 16 gim. rėmėjų b. vadovas.

P. Zita Katilienė, v-bos pa 
prašyta, sutiko vadovauti Kul 
tūros ir Švietimo reikalams.

V-bos adresas: Ad. Kaulius, 
3256 W. 3rd. Ave., Vancouver 
8, B. C. Telef. CE 5962.

Išdininko adresas: Kazys Sk

Daug dar su p. V. štėru kai 
beta, bet ir „arklio odoje visko 
nesurašysi. . .
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LAIVYNAS.
Po trumpo, bet labai bran 

giai kaštavusio pinigu įdėjimo 
į kreiserius (didelio greičio 
šarvuoti karo laivai), sovietai 
nusprendė svarbiausiai kon 
centruoti savo dėmesį ir pini 
gus į povandeninius laivus, „ku 
rių jie dabar turi nemažiau kaip 
500. Povandeniniai laivai da 
bar yra kaip sovietų karinio 
laivyno širdis. Povandeninis 
laivas yra pagrindiniai skaito 
mas gynybos ginklu, kurio pa 
skirtis yra neleisti priešui įeiti 
j savo teritorijos vandenis. Kie 
kvienas turistas Sovietų S-go 
je tai gali matyti, kad nėra sta 
tomi joki kariniai laivai didžiu 
lėse Kronštadto laivų dirbtuvė 
se, prie Leningrado. Kaip tik 
šios dirbtuvės yra užsiėmę pre 
kybinių laivų statyba. Keturi 
„Sverdlov” klasės kreiseriai gu 
Ii šiose dirbtuvėse neužbaigti. 
Tą faktą, kad sovietai koncen 
truojasi gynybai patvirtina ir 
jų pačių naujausių, tobuliausių 
ir pavojingiausių minų išradi 
mas, kurios dar ligi šiol nebu 
vo žinomos jūrų tarnyboje. 
Vienas amerikiečių laivyno ka 
rininkas, minų ekspertas, yra 
pareiškęs, kad amerikiečiai ne 
galėtų prasilaužti per sovietų 
labai sunkiai užminuotus van 
denis be didelių, labai didelių 
nuostolių. Ligi šiol vakariečiai 
neturi jokių žinių ar įrodymo, 
kad raudonieji pastatė atomine 
energija varomą povandeninį 
laivą. Reikia tikėti, kad jie, be 
nt tuo tarpu, dar ir nemokėtų 
tokio tipo laivą pasistatyti.

ORO LAIVYNAS
Sovietai turi karinį oro laivy 

na su 18-20.000 lėktuvų, dau 
giausia sprausminių lėktuvų. 
Sovietų bombonešių skaičius 
apytikriai lygus J. A. Valsty 
bių. Strateginės Oro Koman 
dos (SAC) bombonešių skai 
čiui, susideda iš maždaug 1500 
sprausminių ir turbyninių — 
propelerinių lėktuvų. Dauguma 
iš šių sovietų lėktuvų yra arti 
mo skridimo lėktuvai, tačiau 
paskutiniu laiku išvystė naują 
kuro papildymo techniką laike 
skridimo, o tai ir įgalins sovie 
tų lėktuvus pasiekti Šiaurės 

Ameriką ir sugrįžti j savo ba 
zes. Nors sovietų bombonešiai 
„Bison“ ir „Badger“ yra men 
kesnės vertės už amerikiečių 
B-47 ir B-52, nes jų lėktuvų 
pažiūros ir užlaikymo tarnyba, 
o taip pat lėktuvų įgulos paren 
girnas yra žemai vertinamas, 
bet gero bombonešio įvertinimo 
pagrindas yra tai ar lėktuvas 
ir pilotas gali įvykdyti savo už 
davinį ar ne. Gi rusų bombone 
šiai ir jų pilotai vertinami kai 
po galintieji išpildyti savo mi 
siją.

Sovietų lėktuvai - naikintu 
vai apie 90 proc. jų karinės 
aviacijos yra kitas reikalas. Jau 
senstąs amerikiečių karinis 
lėktuvas - naikintuvas F-86 ap 
ginkluotas naujai įvesta vai 
ruojama .raketa „Sidewinder”, 
yra kur kas geresni už rusų M 
IG-17, o tą šį rudenį įrodė net 
nacionalistinės Kinijos laku 
nai.

Niekas dar tikrai nežino, 
kaip pasirodys amerikiečių nai 
kintuvai F-100 prieš rusų nau 
jausius lėktuvus — naikintu 
vus MIG-21. Nedaug naujos in 
formacijos yra ir apie naujau 
šią sovietų visokiam orui pritai 
kytą deltos sparnų naikintuvą. 
Didžiulės sovietinės gynybos 
naikintuvų jėgos yra labai pa 
dedamos, kaip galima išsrieikš 
ti, geriausiu pasaulyje oro ir 
lėktuvų stebėjimo ir sekimo 
tinklu. Sovietų lėktuvai tuo 
tarpu nesugeba pagauti ir nu 
mušti amerikiečių lėktuvus sk 
rendančius labai dideliame au 
gštyje, nors jie puikiausiai ga 
Ii matyti amerikieičų lėktuvus 
savo radaro tinklo ekranuose.

Rašant šias eilutes, žurnale 
„Aviation Week“ pasirodė str 
aipsnis, kad sovietai jau turi 
branduoline energija varomą 
bombonešį, kuris jau prieš 2 
mėnesius yra pastebėtas skrai 
dant Maskvos rajone. Šie skri 
dimai pastebėti komunistinių 
ir nekomunistinių kraštų stebė 
tojų ir tuo būdu amerikiečiai 
šioje srityje yra atsilikę bent 4 
metus rusų užpakalyje.
SAUSUMOS KARIUOMENĖ

Stipriausios jėgos tradicinei 
sausumos (žemyno) karybai 
orientuotoje Sov. S-goje yra ar

mija iš 160 divizijų. Tai yra 
vienintelė didesnė sausumos ka 
riuomenė pasaulyje, kuri buvo 
pagrindinai Rerginkluota po 
II-rojo pasaulinio karo. Šios 
milžiniškos sausumos kariuome 
nės transportas nėra šiuo laiku 
labai svarbi problema, nes ji 
jau yra išdėstyta - išskleista so 
vietų satelitų pasienyje vaka 
ruošė, kad galima būtų panau 
doti prieš vakariečius arba 
prieš komunistinę Kiniją. Ne 
žiūrint šio patogaus savo sausu 
mos kariuomenės išdėstymo, 
Sov. Sąjunga stato didžiulį mo 
darnišką transporto lėktuvų 
laivyną, kad reikalui esant ga 
lėtų savo karines pajėgas grei 
tai permesti reikiamon vieton.

VAIRUOJAMOSIOS 
RAKETOS.

Rusai laiko didžiausioje pa 
slaptyje savo vairuojamųjų ba 
listinių raketų programą. Vaka 
riečiai keliautojai Sov. S-goje 
nepastebėjo tokių vairuojamųjų 
raketų bazių kaip amerikiečių 
„Nike“, kuriuos pastebėsime 
prie daugelio didesnių miestų 
J. A. Valstybėse. Vakarų stebė 
tojai matė keletą vairuojamųjų 
raketų vežamų specialiose plat 
formose - sunkvežimiuose Ma 
skvoje vykstančiuose paraduo 
se, tačiau vakariečių spėjimu, 
rusai nėra tiek pažengę vairuo 
jamųjų raketų srityje kaip kad 
buvo galvojama apie pirmųjų 
rusų žemės satelitų „sputnikų“ 
paleidimo. Amerikiečių radaro 
postai pastebėjo rusų vairuoja 
mųjų raketų siekiančių 800 my
lių atstumą bandymus iš Kras 
ny-Yar ir iš Novaja Zemlia sa 
los, Arktikos jūros šiauriniame 
pakraštyje. Rusai taip pat išmė 
ginę tarpkontinentinę vairuoja 
mąją raketą siekiančią tūkstan 
čius mylių. Tačiau prisiminus 
J. A. Valstybių armijos sėk 
mingai išbandytą vairuojamą 
ją raketą „Jupiter“, galinčią 
pasiekti taikinius už 1600 my 
hų, o ypač po sėkmingo bandy 
mo pavykusio š. m. lapkričio 
m. pabaigoje amerikiečiams iš 
šovus tarpkontinentinę vairuo 
jamą raketą „Atlas“ nušautą iš 
Floridos Cape Canaveral į Pie 
tų Atlanto vandenyną prie As 
cension salos, o tai sudaro virš

MŪS ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

IŠRINKTAS GERIAUSIS 
1958 METŲ SPORTININKAS

Vilniškis „Sportas“ buvo pa mus prisiuntė tik 1002 radio
skelbęs anketą išrinkti 1958 m. 
geriausį Lietuvos sportininką.

Iš skelbiamų gruodžio mene 
sį žinomesnių sporto veikėjų 
pasisakymų, galima buvo drą 
šiai tvirtinti, kad ši garbė atite 
ks pasaulio jieties metimo meis 
terei Birutei Zalagaitytei. Taip 
ir įvyko, nes ši lietuvaitė surin 
ko 11.752 taškus iš skaitytojų 
(pirmoji vieta 10, antroji — 9 
taškai, rečioji — 8 ir t. t.) ir 
gavo Sporto redakcijos dova 
ną, poliruoto ąžuolo lentelę, m 
krustuotą aukso spalvos viela, 
vaizduojančią tautiniais rūbais 
lietuvaitę, kuri rankose laiko 
tautinę juostą. Apačioje, ant 
tamsaus padėklo, pritvirtintas 
natūralaus gintaro gabalas. Le 
ntelės viršuje, metalinėje auk 
so spalvos juostelėje, išgravi 
ruoti žodžiai: „Geriausiam Ta 
rybų Lietuvos spoįritninkui“, 
nurodant metus ir sportininko 
pavardę. Sprendžiant iš gautų 
taškų, galime dalinai nusakyti 
ir vilniškio Sporto tiražą, ima 
nt, kad 11.700 taškų duoda 
1170 skaitytojų, (10x1170), o 
likusius priskaityti mažesnie 
ms taškams, arba bendrai neda 
lyvaujant balsavime. Tokiu bū 
du, šiandieninis sportas turėtų 
tarp 1.500 — 1.700 nuolatinių 
skaitytojų ir jo tiražas negali 
prašokti dviejų tūkstančių skai 
čių.

Tuo tarpu Vilniaus radio 
klausytojų pravestoje anketoje 
dėl dešimties geriausių Lietu 
vos lengvaatlečių, savo atsaky 

6300 mylių, atrodo, kad rusai 
nėra pralenkę amerikiečius, 
nors varžybos-lenktynės šioje 
srityje eina pilnu tempu.

Gi užbaigiant sovietų kari 
nių jėgų įvertinimą, šiandien 
galima pasakyti, kad sovietai 
koncentruojasi gynybai, o jų 
puiki žemyno (sausumos) ka 
riuomenė yra sovietų ginkluo 
tųjų jėgų širdis ar branduolys, 
o sovietų vairuojamosios rakė 
tos yra jų viltis. J. Skardis. 

klausytojai, taip pat į pirmą vie 
tą pastatydami B. Kalėdienę- 
-Zalagaitytę. Ir dar kas įdo 
miausia, kad į tą tarpą nepate 
ko nė vienas rusas (Rusinov, 
Zaikina) nors jie laikomi Lie 
tuvos meisteriais.

Kiek kitaip pasielgė Lietuvos 
žurnalistų s-ga. Į prisiųstą an 
keta iš Maskvos, nustatymui 
dešimties geriausių SS 1958 
m. sportininkų (o gal ji buvo 
paruošta jau iš anksto ir lietu 
viams buvo tik palikę padėti 
savo parašus?), mūsų žurnalis 
tai Birutę įrašė į devintą vietą. 
Tuo tarpu, torontiškiame Glo 
be and Mail lapkričio mėn. Nr. 
Tass agentūros pranešimu ir 
rusų trenerio tvirtinimu, Biru 
tė Zalagaitytė buvo pripažinta 
iškiliausia lengvaatlete 1958 
m. Kaip suderinti dabar pirmą 
vietą ir devintą? Atsakymas la 
bai aiškus. Joks lietuvis nebus 
oficialiai pripažintas augščiau 
rusų! Tokie sportininkų rinki 
mai yra paimti iš vakarų pa 
šaulio, kur jie praktikuojami 
jau iš anksčiau.
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PAŽINTAS AUSTRALAS 
BĖGIKAS ELLIOT, MOTE 
RŲ GRUPĖJE AUSTRALI 

JOS LATVĖ PLAUKIKĖ 
ILSA KONDRATS,

ir jos brolis Janis — trečioje 
vietoje. Taigi, rusai vejasi „bur 
žuazinį“ pasaulį įvairiose gyve 
nimo srityse, nes pav. rusai le 
do rutulininkai, besilankydami 
JAV, pareiškė, kad Kalėdos 
(jie gastraliovavo gruodžio — 
sasio mėn.) yra tik išmislas ca 
ro laikų žmonių, o jiems daug 
daugiau patiko čia vadinamas 
N. Metų balius, kuris yra S. 
Sąjungoje. Nueita dar toliau, 
išrenkant Colorado augštesnė 
je mokykloje ir ledo rutulio 
grožio karalienę! O juk viso 
to Sov. S-goję nėra!

Nevisuomet lengvojoje atle 
tikoje, pasaulio rekordas, skai 

čiuojant taškus dešimtkovės 
sistema, turės būti pirmoje vie 
toje. Tarptautinė Lengvosios 
Atletikos S-ga už kiekvieną 
varžybų pasekmę, yra nusta 
čiusi ir taškų skaičių. Tokiu 
skaičiavimu A. Varanauskas 
Lietuvoje rutulio stūmime (S 
S vicemeisteris) atsistos pirmo 
je vietoje, nes jo rezultatas 17, 
81 m duoda 1302 taškus. To 
liau seka Baltušnikas disko me 
time (56,58 m) su 1276 t., tre 
čiuoju J. Pipynė už 1500 m bė 
girną — 1175 t. ir tik ketviito 
je vietoje B. Zalagaitytė už jie 
ties metimą (57,49 m) 1122 tas 
kai. Šią nenormalią padėtį, grei 
čiausiai tarptautinis lengvosios 
atletikos kongresas ištaisys.

Su nemaža rusiškos priemai 
šos doze, Lietuvos moterų tink 
linio pirmenybes laimėjo res 
publikinė sporto mokykla (ša 
lia lietuvaičių — rusės su mo 
derniška šukuosena — Sadova 
ja, Manajenko) ir vyrų grupėje 
Kūno Kultūros Institutas, žai 
džiant šalia lietuvių ir rusams 
Trudnevui, Barilkai, Naviko 
vui.,

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Pasaulio ledo rutulio pir 

menybės įvyksta čekoslovaki 
joje, dalyvaujant vienuolikai 
tautų. Kanados atstovu bus 
Belleville komanda, kuri šiuo 
metu rūpinasi lėšų telkimu,(!) 
nes ji yra sudaryta iš mėgėjų ir 
valstybės, nei biznierių nere 
miama. Spauda praneša, kad 
jau surinkta 20 tūkst. dol., o 
reikia kelionės išlaidų padengi 
mui beveik 50 tūkst. Šią sumą 
klubas tikisi surinkti iš šokių, 
loterijų ir privačių aukotojų.

— Pasaulio krepšinio pirme 
nybėse SS ir Bulgarija atsisa 
kė žaisti su tautinės Kinijos 
rinktine.,

— Pasaulio sunkaus svorio 
rungtynės numatomos šią va 
sąrą JAV tarp švedo Johanso 
no ir amerikiečio Pattersono. 
Rungtynes suorganizuoti apsi 
ėmė Rosensohn.

— 79 metų (!) ponia Anna 
Andretten Austrijos ir greičiau 
šiai pasaulio seniausia aktyvi 
slidininke, atsidūrė ligoninėje. 
Kaip ji pareiškė, jai važiuojant 
nuo kalno slidėmis, kažkoks ne 
prityręs slidininkas užvažiavęs 
ant jos, tačiau ji tikisi vėl da 

Nukelta į 6-tą psl.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS
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Nikos nebuvo nei sode, nei namuose. Juras suprato, kad 

jis slapstosi, nes jam nuobodu su jais, ir Juras jam ne pora. 
Dėdė su Ivan Ivanovičiu nuėjo dirbti į terasą, palikę Jurą bas 
tytis be tikslo aplink namus.

Čia buvo nuostabiai gražu! Kiekvieną minutę girdėjosi 
paukščių giesmės. Stovintis, tarp žiedų gėlių kvapas kaitros 
buvo prikaltas prie klumbų! Kaip visa tai priminė Antabas ir 
Borgiderą! Juras visą laiką grąžėsi. Virš pievelės klausine 
galiucinacija kabėjo motinos balso vaidinys, skambėjęs Juro 
ausyse paukščių čiulbėjimu ir bičių dūzgimu. Juras krusčiojo, 
jam rodėsi, kad motina jį kažkur šaukia.

Jis priėjo prie skardžiaus ir pradėjo juo leistis. Jis nusi 
leido per tyrą mišką, augusį skardžiaus viršuje, į alksnyną už 
augusį jo dugną. Čia buvo drėgna tamsa, išvartos, puvėsiai, 
maža gėlių ir krumplėti asiūlių stiebai, panašūs į egiptiškais 
ornamentais piligrimų lazdas iliustruotame šventraštyje.

Jurui darėsi vis liūdniau. Jam norėjosi verkti. Jis sn 
smuko ant kelių ir paplūdo ašarose.

„Dievo angele, šventasis mano sarge, — meldėsi Juras, 
— sustiprink mano protą tiesos kely ir pasakyk motinėlei, 
kad man čia gera, kad ji nesirūpintų. Jeigu yra pomirtinis 
gyvenimas, Dieve, duok jai dangaus karalystę, kur šviečia 
šventųjų ir ištikimųjų veidai kaip šviesuliai. Motinėlė buvo 
tokia gera, negali būti, kad ji būtų buvusi nuodėminga, pasi 
gailėk jos, Viešpatie, padaryk, kad ji nesikankintų. Motinė 
lė!“ — sielą veriančiu skausmu šaukė jis ją iš dangaus, kaip 
naujai palaimintąją, ir staiga neišlaikė, krito žemėn ir neteko 

ąmonės.
Neilgai jis buvo apalpęs. Kai atsigavo, jis išgirdo iš 

skardžiaus viršaus dėdę jį šaukiant. Jis atsiliepė ir pradėjo 
kopti į viršų. Staiga jis atsiminė, kad nepasimeldė už nežinia 
kur dingusį tėvą, kaip jį mokė Marija Nikolajevna.

Bet jam buvo taip gera po nualpimo, kad jis nenorėjo ne 
tekti Šio lengvumo jausmo ir bijojo jo netekti. Ir jis galvojo, 
kad neatsitiks nieko tokio, jeigu jis už tėvą pasimels kitą kartą.

— Palauks. Pakentės, — jis pagalvojo. Juras jo visai 
neatsiminė.

7
Traukiny, antros klasės kabinoj važiavo su savo tėvu, pri 

siekusiuoju gynėju iš Orenburgo, Gordonu, vienuolikmetis 
mįslingu veidu ir didelėm juodom akim berniukas, antros kla 
sės gimnazistas Miša Gordon. Tėvas kėlėsi į Maskvą, berniu 
kas buvo keliamas į Maskvos gimnaziją. Motina su seserimis 
jau seniai buvo vietoje ir tvarkė butą. ,

Berniukas su tėvu jau trečia diena buvo traukinyje. Pro 
šalį karštų dulkių debesyse, saulės išbaltinta, kaip kalkės, lėkė 
Rusija, laukai ir stepės, miestai ir kaimai. Keliais traukė 
gurguolės, sunkiai išsukančios pervažose, ir iš pasiutiškai le 
kiančio traukinio atrodė, kad vežimai stovi vietoje, nejudėda 
mi, o arkliai kilnoja kojas vienoje vietoje.

Didesniuose sustojimuose keleiviai, kaip padūkę, begte 
bėgo į bufetą ir sėstanti saulė iš už stoties sodo apšvietė jų 
kojas ir vagonų ratus.

Visi judesiai skyrium buvo apskaičiuotai tikslūs, ir bend 
rai imant be galo girti bendrąja gyvenimo srove, kuri visus 
jungė. Žmonės stumiami savo rūpesčių mechanizmo, dirbo ir 
krutėjo. Bet mechanizmai nebūtų veikę, jeigu svarbiausiu jų 
reguliatorium nebūtų augščiausis ir kraštutiniškas nerūpestin 
gumas. Šį nerūpestingumą darė žmonių esimo jausmas, vie 
nų į kitus perėjimo įsitikinimas, laimės jausmas dėl to, kad vi 
sa kas dedasi žemėje, į kurią pakasami mirusieji, vyksta kaž 
kur kitur, ten, ką vieni vadina Dievo karalyste, o kiti istorija, 
o treti dar kažkaip.

Berniukas iš šios taisyklės sudarė skurdžią ir sunkią iš 
imtį. Galutine jo spyruokle buvo susirūpinimo jausmas, ir ne 
rūpestingumo jausmas jo nei lengvino, nei taurino. Jis žino 
jo šią paveldėjimo žymią ir įtaringu suklusimu gaudė savyje 
jos žymes. Ji apkartino jį. Jos buvimas jį žemino.

Nuo to laiko, kai jis save atsimena, jis negali sustoti ste 
bėjęsis, kad turint vienokias rankas ir kojas ir bendrą kalbą 
bei papročius galima būti ne tuo, kaip visi, ir be to kažkuo to 
kiu, kas nedaugeliui patinka ir ko nemyli? Kuriam tikslui tas 
yra? Kuo atlyginamas arba kuo pateisinamas šis beginklis iš 
šaukimas, nieko neduodąs, be skausmo?

Kai jis kreipdavosi aiškinimo į tėvą, šis sakė, kad jo klau 
simai neprasmingi ir kad taip svarstyti neįmanoma, bet vieton 
to nesiūlė nieko, kas Mišą sudomintų minties gilumu ir pri 
verstų jį tyliai sutikti su būtinybe. Ir darydamas išimtį tėvui 
ir motinai, Miša pamažu pradėjo neapkęsti suaugusių, užvirti 
šių košę, kurios jie nepajėgia susrėbti. Jis buvo tikras, kad 
kai jis išaugs, jis sugebės viską išnarplioti.

Štai ir dabar, niekas nesiryžtų pasakyti, kad jo tėvas pa 
sielgė neteisingai pasileidęs vytis tą beprotį, kai jis išbėgo į va 
gono aikštelę, ir nereikėjo sulaikyti traukinio, kai jėgingai at 
stūmęs Grigorijų Osipovičių ir atidaręs vagono dūri, jis me 
tesi iš greitojo, ėjusio visa skuba, žemyn galva į pylimą, kaip 
nuo maudymosi tramplyno metasi į vandenį, norėdami pasi 
nerti.

Bet kadangi stabdžių rankeną pasuko ne kas kitas, bet 
Grigorijus Osipovičius, tai išėjo, kad traukinys ilgai stovi dė 
ka jo malonės.

Niekas tikrai nežinojo stovėjimo priežasties. Vieni kalbė 
jo, kad nuo staigaus stabdymo sugedę oriniai stabdžiai, kiti, 
kad traukinys stovi prieš statų pakilimą, į kurį be įsibėgėjimo 
negali pakilti. Plito ir trečia nuomonė, kad kadangi užsimu 
šęs yra žymi asmenybė, tai jo įgaliotinis, važiavęs su juo drau 
ge, pareikalavęs iššaukti iš artimiausios stoties, Kologivovkos, 
teismo posėdininkus surašyti protokolui. Štai dėl ko mašinis 

to padėjėjas laipiojo į telegrafo stulpą. Drezina tikriausiai 
jau pakeliui.

Vagone truputį sklido kvapas iš išviečių. Jame damos iš 
Petrapilio pudravosi, kalbėjo krūtininiu girgždančiu balsu, ta 
pusios čigonėmis nuo riebios kosmetikos ir garvežio dūmų. 
Kai jos praeidavo pro Gordono kupė, supdamos skaromis pe 
čius ir koridorių ankštumą darydamos nauja koketavimo prie 
mone, Mišai rodėsi, kad jos šnypščia, arba, sprendžiant pagal 
išpūstas jų lūpas, turi šnypšti: „Ach, sakykite susimildami, ko 
ks jautrumas! Mes nepaprastos! Mes inteligentės! Mes ne 
galime!“

Savižudžio lavonas gulėjo ant pylimo. Per savižudžio 
kaktą tarp akių bėgo juoduodama sukrekėjusio kraujo srove 
lė, tarytum žegnodama jo veidą. Kraujas atrodė ne kraujas, te 
kąs iš jo kūno, bet prisijungusiu pašaliniu dalyku, plėstru ar 
ba pridžiūvusio purvo sriauteliu arba šlapiu beržo lapu.

Smalsuolių ir užjaučiančių būrelis visą laiką kito. Prie 
jo kumurnas ir be išraiškos 'stovėjo jo bičiulis ir kūpės kaimy 
nas, standus ir išdidus advokatas, kilmingas gyvulys, sušlapu 
siais nuo prakaito marškiniais. Jis leipo nuo karščio ir vėdino 
si minkšta skrybėle. Į visus klausimus jis nemaloniai, sunkda 
mas per dantis, atsakinėjo, traukydamas pečiais ir nepasisuk 
damas: „Alkogolikas. Ar nesuprantama? Tipiškiausia balto 
sios karštligės pasekmė”.

Prie lavono dukart buvo priėjusi moteris, apsirengusi vii 
niu drabužiu ir mezginių skarele. Tai buvo našlė ir motina 
dviejų ministerių, Tiverzina, tarnybiniais biletais vykusi su 
dviem marčiom. Tylios, žemai parištomis skarelėmis, nekalbė 
damos sekė paskui ją, kaip seselės paskui perdetinę. Ši grupė 
įtaigojo pagarbą. Joms buvo duodamas kelias.

Tiverzinos vyras gyvas sudegė vieno traukinio katastro 
fos metu. Ji stovėjo kelių žingsnių atstume nuo lavono, taip 
kad per minią matytų, ir atsikvėpimais tarytum darė palygini 
mą. „Kaip kam gyvenime skirta, — tartum ji kalbėjo. — Kai 
kam pagal Dievo valią, o čia, matai, tokia eilė rasta, — nuo 
prabangaus gyvenimo ir sąmonės padūkimo“.

Visi traukinio keleiviai pabuvojo prie lavono ir grįžo į va 
gonus del susirūpinimo, kad kas nenuteptų jų daiktų. Kai jie 
nušokdavo iš vagonų, mankštinosi, skynė gėles. Visi jautė, 
kad vietovė atsirado dėka traukinio sustojimui, ir pelkėtos 
pievos su krūmais, plačios upės ir gražaus namo su cerkve au 
gštame kitame upės krante nebūtų, jei ne ši nelaimė. Netgi 
saulė, atrodžiusi taip pat vietiniu reiškiniu, vakariškai prisi 
merkusi švietė sceną prie bėgių, kažkaip bailiai prisiartinusi 
prie jų, kaip žiūrėtų karvė iš netoliese besiganančios bandos.

Miša šio įvykio buvo sukrėstas ir pirmomis minutėmis 
verke iš gailesio ir išgąsčio. Ilgos kelionės metu nusižudėlis 
kelis kartus buvo užėjęs į jų kupė pasėdėti ir pasikalbėti su 
Mišos tėvu. Jis kalbėjo, kad jis pasitraukia siela moraliai šva 
rioje tyloje ir supratime ir klausinėjo Grigorijų Osipovičių 
apie visokias juridines plonybes ir painius atsitikimus su vek 
sėliais, dovanotais turtais, bankrotais ir padirbimais. — Tai 
štai kaip! — stebėjosi jis Gordono aiškinimais. — Jūs naudoja 
tės kažkokiais švelnesniais įstatymiškumais, Pas mano pati
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Mirė žymus mūsų rašytojas
IGNAS JURKŪNAS - ŠEIN IUS - IRVIS GEDAINIS

1959 metu sausio 15 dieną 
Stockholm© priemiestyje Bro 
mma mirė vienas žymiųjų mu 
sų rašytojų Ignas Jurkūnas, 
pagal savo gimtąjį kaimą Šei 
niūnus (Gelvonių valsčiaus, 
Ukmergės apskrities) pasirin 
kęs slapyvardę — Šeinius, bet 
turėjęs dar ir kitą slapyvardę, 
daugumui visai nežinomą — Ir 
vis Gedainis, kurią jis naudo 
jo publicistikoje ir veik išimti 
nai „Lietuvos Žiniose“.

Gimęs 1889 metų balandžio 
3 dieną, I. Jurkūnas mokėsi 
Musninkų pradžios mokykloje, 
Vilniuje gimnazijoje, Kaune 
„Saulės“ mokytojų seminarijo 
je ir Maskvos universitete, kur 
studijavo istorijos-filosofijos 
fakultete.

Literatūroje I. Jurkūnas pra 
dėjo reikštis 1910 m. Pirmasis 
jo bandymas buvo pažangios 
minties moksleivių laikrašty 
je „Aušrinėje“, kurioje savo 
darbus spausdino ir V. Krėvė,
ir Vienuolis, ir daugelis kitų Ii 
teratų. Dar prieš pirmąjį pa 
saulinį karą buvo išspausdin 
tas jo romanas „Bangos siau 
čia“, kuris kėlė lietuvių švie 
suomenės viltis, kad iš I. Jur 
kūno išaugs gabus literatas. 
„Bangos siaučia“ I. Jurkūną 
stipriai iškėlė į viešumą ir jį 
padarė anuomet labai populia 
rų lietuvių jaunimo, daugiau 
šia besitelkusio Vilniuje, tar 
pe.

Be šių veikalų I. Jurkunas- 
-Šeinius yra parašęs vaizdelių 
rinkinį „Nakties žiburiai“, „Va 
saros vaišės“, apysaką „Kupre 
lis“, romaną „Siegfried Immer 
selbe atsijaunina”, novelių rin 
kinį „Aš dar kartą grįžtu”, vai 
kystės prisiminimus „Tėviškės 
padangėje“, pjesę „Diplomą 
tai”, atsiminimų knygą apie m 
siškąją Lietuvos okupaciją 
„Raudonasis potvynis” ir, be 
to, švedų kalba „Naktis ir sau 
lė”, dramą „Tomas Galindis“, 
romaną „Stebuklo belaukiant" 
ir vėliau išverstą lietuviškai 
„Raudonąjį potvynį“.

Šeinius — impresionistas. ŠĮ 
jam įtaigojo norvegas Knutas 
Hamsunas, kai 1915 metais jis 
Lietuvių draugijos nukentėju 
siems nuo karo šelpti buvo pa 
siųstas į Švediją studijuoti ir 
ten arčiau susipažino su skan 

dinavų literatūra. Impresionis 
tai savo dėmesį telkia į veikėjų 
psichikoje susidarančių įspū 
džių vaizdavimą. Įspūdžių, ku 
rie nulemia jų veiksmus. Ypač 
tas rašymo būdas ryškus „Va 
saros vaišėse“ ir „Kuprelyje“, 
viename brandžiausių jo kuri 
nių.

I. Šeinius dirbo ne tiktai Ii 
teratūros darbą. Publicistika 
yra gal antroji jo didžioji dar 
bų šaka. Jam teko būti „Lietu 
vos Aido“ vyr. redaktorium, o 
atsidūręs opozicijoje, jis bend 
radarbiavo „Lietuvos Žiniose“, 
straipsnius pasirašinėdamas Ir 
vis Gedainis slapyvardę.

Trečia jo darbų sritis — dip 
lomatinė. Atkuriant Lietuvos 
viešpatingumą, I. Jurkūnas bu 
vo Lietuvos atstovu Skandina 
vijos valstybėse — Danijoje, 
Švedijoje, Suomijoje. Daugiau 
šia — Švedijoje, kur ir žmoną 
vedė švedę, kurios kalbą ir gy 

Lietuvių konferencijos Stockholme dalyviai. Sėdi iš kairės: dr. J. Šliūpas, F. Bortkevičienė, kun. 
J. Tumas; stovi: J. Savickis, M. Yčas, p. Aukštuolis, Ignas Jurkūnas-Šei nius, dr. Alekna ir St. Šilingas.

venimą buvo gerai pažinęs ir 
kur ir mirė. Švedijoje jis pakar 
totinai buvo Lietuvos atstovy 
bės tarnyboje.

Sugrįžęs į Lietuvą, jis dirbo 
Klaipėdos krašto gubernatūro 
je, o Vilnių atgavus, buvo Lie 
tuvos Raudonojo Kryžiaus ats 
tovu Vilniuje, bet dėl sovieti 
nės okupacijos turėjo bėgti iš 
Lietuvos, ir vėl jieškoti prie g 
laudos Švedijoje.

Su Švedija I. Jurkūnas buvo 
tampriai susirišęs ir suaugęs. 
Švedijoje užsimezgė ir jo diplo 
matinis darbas, kai 1916 me 
tais Stockholme įvyko lietuvių 
konferencija Lietuvos nepri 
klausomybės atkūrimo klausi 
mais. Joje dalyvavo: dr. J. Šliū 
pas, kun. J. Tumas-Vaižgan 
tas, Felicija Bortkevičienė, Sta 
sys Šilingas, Martynas Yčas, 
p. Aukštuolis, Jurgis Savic 
kas, dr. J. Alekna ir Ignas Jur 
kūnas-Šeinius. Vieni jų buvo 
atvykę iš Lietuvos per Vokieti 
ją ir Daniją, kiti — iš Rusijos 
per Suomiją. Konferencijos ti 
kslas buvo sudaryti kontaktus 

tarp Lietuvoje pasilikusių ir at 
sidūrusių Rusijos tremtyje, ir 
aptarti bei nustatyti bendras 
veikimo gaires. Tai buvo pir 
mieji tokie kontaktai po to, kai 
karas tremtinius buvo atsky 
ręs fronto uždanga.

Tat su Igno Jurkūno-Šeinia 
us-Irvio Gedainio netekimu ne 
tekome ytin pasižymėjsio ir iš 
kilaus lietuvio - patroto, rašy 
tojo, diplomato, publicisto, vi 
suomenininko. Velionis dar bū 
tų daugiau parašęs, bet neišlai 
ko jo širdis, kuri buvusi pervar 
ginta.

Velionis paliko žmoną švedę 
ir sūnų Irvį Jurkūną, dirbantį 
vienoje Stockholm© redakcijo 
je.

Ignas Šeinius mirė, bet jo 
raštai, vaizduoją lietuvių ir Lie 
tuvos gyvenimą, liks ilgiems 
laikams.

Užuojauta jo paliktiems arti 
miesiems ir lietuvių rašytojų 
šeimai, trumpu laiku neteku 
šiai jau antro (p. S. Kymantai 
tės-Čiurlionienės) žymaus na 
rio. j. k.

KULTORIVEjffeO^IKA
ANTANAS BAUŽĖ — JUS 

TICE OF THE PEACE
NSW valstijoj ALB-nės gar 

bės narys A. Baužė gavo Justi 
ce of the Peace (J. P.) valdi 
ninko titulą. Spalio 24 d. Augš 
tesnaime Teisme jis buvo pri 
saikdintas toms pareigoms.

Dabar Sydnėjaus apylinkių 
lietuviai turės galimybės doku 
mentus sutvarkyti pas savo 
tautieti.

Šiais metais P. A. Baužei su 
eina 60 metų amžiaus. Į Aust 
raliją jis yra atvykęs prieš 28 
metus, vertėsi įvairiais darbais 
ir prekyba. Šiuo metu p. Bau 
žė turi nuosavybės pirkimo ir 
pardavimo agentūrą.
• Vilniuje sausio 21 d. prasi 
dėjo Lietuvos rašytojų šuva 
žiavimas, žinoma, „šlovingo 
sios“ garbei, ne rašytojų kury 
bos reikalams. Suvažiavimas 
vyksta jau „reabilituotojo“ An 
gariečio gatvėje.

NESĖKMINGAS 
SOCREALIZMAS

Vilniuje tapytojų susirinki 
me dail. V. Mackevičius anali 
zavo priežastis, dėl ko mūsų ta 
pytojai silpnai atsilepia į aktu 
alios tematikos, glaudaus ry 
šio su gyvenimu klausimus. I- 
jame Visasąjunginiame daili 
ninku suvažiavime giliai iŠnag 
rinėti socialinio realizmo kury 
binio metodo principai kažko 
dėl neranda platesnio atgarsio 
kūrybinėje praktikoje.
• Romoje sudaryta lietuvių ko 
misija, kuri ruošia relginę lite 
ratūrą. Jau ruošiamos knygos 
šiomis temomis: Krikščionško 
ji pasaulėžiūra, Katalikas viešą 
jame gyvenime, Bažnyčia ir aš, 
Gyvosios dvasios sąjūdžiai. Ap 
reiškimas ir apreiškimai, Šven 
tasis raštas naujų atradimų 
šviesoje, Kaip skaityti Šv. Ras 
tą?, Bažnyčios Tėvų žfodis (ke 
lėtas knygų), Liturginiai sim 
boliai, Ką krikščionybė davė
Lietuvai?, Lietuviškoji šeima, 
Lietuviškosios tradicijos. Lie 
tuviai katalikai Nepriklauso 
mybės atstatymo išvakarėse.
• R. Plokštytė, lietuvaitė bale 
rina, gyvenanti Australijoje, 
buvo nuvykusi į Londoną, kur 
buvo priimta į garsiąją Sadler 
Wells baleto mokyklą. Metus 
kietai dirbusi, baigė šią mokyk 
lą. Plokštytė vėl grįžo i Austrą 
lija ir dirba Adelaidėje instruk 
tore Madame Babiševos bale
to mokykloje. .
• Seniausio lietuvių dienraščio < 
pasaulyje svarbi sukaktis artė
ja. Tai bus „Naujienų” 45 m. 
jubilėjinis numeris, išleidžia 
mas kovo 1.4 dieną ir sukaktu 
vinis banketas kovo 15 dieną, 
rengiamas Lietuvių Auditori 
joj.
O Solistė P. Bičkienė, kartu su 
Stasiu Baru (Baranausku) bei 
amerikiečių baritonu M. Bou 
don, pasirašė sutartį su Com 
munity Concerts, Inc., vienerie 
ms metams.
• Poetas Antanas Vilutis išver 
tė Omaro Chajaus „Rubaja 
tus". Tai garsieji ketureiliai 
(persiškai „rubajat”) eilėraš 
čiai, sudarą ištisą 170 psl. kny 
gą-
• Dail. V. Ratas Sydnėjuje, 
Australijoje, demonstravo gra 
fikos technikos metodus.

ketinį kitos žinios. Į šiuos reikalus jis žiūri žymiai žiauriau.
Kiekvieną kartą, kai šis nervingas žmogus nusiraminda 

vo, iš pirmosios klasės ateidavo jo paimti jo juristas ir kūpės 
kaimynas tempdavo jį į sahon-vagoną gerti šampano. Tai bu 
vo tas standus, akiplėšiškas, trumpai nuskustas ir prašmatniai 
apsirengęs advokatas, kuris dabar stovėjo prie savižudžio kū 
no, nieku pasaulyje nesistebįs. Niekaip negalima buvo nusi 
kratyti jausmo, kad nuolatinis jo kliento erzinimasis kažkaip 
jam parankus.

Tėvas kalbėjo, kad tai yra žinomasis turtuolis, geradarys 
ir šalapūtas, jau pusiau nesukalbamas. Nesivaržydamas Mi 
šos, jis atvirai pasakojo apie savo sūnų, Mišos vienmetį, ir apie 
mirusią žmoną, paskui — apie antrąją savo šeimą, taip pat jau 
paliktą. Čia jis prisimnė kažką nauja, bąlo iš baimės ir prade 
jo užsikalbėti ir užsimiršti. Mišai jis rodė neapsakomą, tur būt, 
atspindinčią ir, galimas dalykas, ne jam skiriamą švelnumą. 
Jis Mišai nuolat ką nors dovanojo, ir tuo tikslu didžiosiose sto 
lyse išeidavo į pirmosios klasės sales, kur buvo knygų stalai 
ir kur pardavinėjo žaislus ir krašto įžymybes.

Jis nuolat nesustodamas gėrė ir skundėsi, kad jau trečias 
mėnuo nemiega ir, kai nors trumpam išsiblaivo, kenčia skaus 
mus, kurių normalus žmogus negali įsivaizduoti. Minutę 
prieš galą jis įbėgo pas juos į kupę, nutvėrė Grigorijų Osipo 
vičių už rankos, kažką norėjo pasakyti, bet negalėjo, ir, išbė 
gęs į vagono aikštelę, metėsi iš traukinio.

Miša žiūrinėje Uralo mineralų rinkinį medinėje dėžutėje 
— paskutinę velionio dovaną. Staiga viskas aplink sukruto. 
Kitu keliu prie traukinio prisiartino drezina. Iš jos išlipo tar 
dytojas su kokarda kepurėje, gydytojas, du miestsargiai. Pa 
sigirdo šalti tarnybiniai žodžiai. Statė klausimus, kažką už 
rašinėjo. Pylimo viršum miestsargiai ir konduktoriai, klimpda 
mi smėly, tempė lavoną. Graudžiai pravirko kažkokia boba. 
Publiką paprašė į vagonus ir davė švilpuką. Traukinys pa 
judėjo.

8
„Vėl šis aliejaus kvapas!“ — piktai pagalvojo Niką ir 

pradėjo blaškytis po kambarį. Svečių balsai artėjo. Pasitrau 
kimas buvo perkirstas. Miegamą jame stovėjo dvi lovos, Vos 
koboinikovo ir jo, Nikos. Ilgai neaglvojęs Niką palindo po 
antrąja. Jis girdėjo, kaip jo jieškojo ir šaukė kituose kamba 
riuose ir stebėjosi jo dingumu. Paskui nuėjo į miegamąjį.

— Na, kas gi daryti, — pasakė Vedeniapin, — pasivaikš 
čiok, Jurai, galbūt vėliau atsiras draugas, pažaisite. — Kurį 
laiką jie kalbėjo apie universitetinius neramumus Petrapily ir 
Maskvoje ir išlaikė apie 20 minučių Niką kvailoje ir žeminan 
čioje padėty. Paskui jie nuėjo į terasą. Niką tyliai atidarė 
langą, iššoko per jį ir nuėjo į parką.

Jis šiandien buvo pats sau ne savas. Jam ėjo keturiolikti 
metai. Jam atsibodo būti mažu. Visą naktį jis nemiegojo ir 
dienai brėkštant išėjo iš fligelio. Kilo saulė, ir žemę parke 
dengė ilgas, šlapias nuo rasos, kilpuotas nuo medžių šakų še 
šėlis. Šešėlis buvo ne juodos, o tamsiai pilkos spalvos, kaip 

sušlapęs vailokas. Svaiginantis ryto kvapas, atrodė, sklinda 
kaip tiktai iš šio sudrėkusio šešėlio su pailgomis šviesesnėmis 
dėmėmis, panašiomis į mergaitės pirštus.

Staiga sidabrinė gyvsidabrio srovelė, tokia, kaip rasos la 
šai žoleje, pradėjo bėgti keliuose žingsniuose nuo jo. Srovelė 
bėgo ir bėgo, bet žemė jos nepriėmė. Staiga srovelė griežtu 
judėsiu pasidavė Į šoną ir dingo. Tai buvo geležinė gyvatė. 
Niką sudrebėjo. Jis buvo lieknas berniukas. Susijaudinimo 
metu jis pats su savim kalbėdavo. Jis pamėgdžiojo motiną, 
linkusią į augŠtas sritis ir paradoksus.

„Kaip pasaulyje gera!“ — jis pagalvojo. — „Bet kodėl 
dėl to visados taip skaudu Dievas, žinoma, yra. Bet jeigu 
Jis yra, tai Jis esu aš. Štai aš jai įsakysiu”, — pagalvojo jis, 
pažiūrėjęs į drebulę, visą nuo apačios ligi viršaus apimtą dre 
bėjimo (šlapi mirguliuoją jos lapai atrodė išpjauti iš skardos), 
— štai aš jai įsakysiu“ — ir beprotiškame savo jėgų perveiti 
nime jis ne sušnibždėjo, bet visa savo esybe, visu kūnu ir krau 
ju panorėjo ir mintimi įsakė: „nurimk!“, ir medis tuojau gi pa 
klusniai užmirė nejudėdamas. Niką iš džiaugsmo prasijuokė 
ir šoko bėgti prie upės maudytis.

Jo tėvas, teroristas Dimentij Dudorov. Jo motina gruzi 
nu kunigaikštytė Eristova buvo sumišėlė ir dar jauna gražuo 
lė, amžinai kuo nors susižavėjusi — maištais, maištininkais, 
kraštutinėmis teorijomis, garsiais artistais, neturtingais nenu 
sisekėliais.

Ji Niką dievino ir iš jo vardo Innokentij darė krūvą ne 
įmanomai švelnių ir kvailų pavadinimų, kaip Inoček, Nočenka 
ir vežiojo jį parodyti savo giminėms į Tiflisą. Ten jį daugiau 
šia nustebino iškerojęs medis kieme to namo, kuriame jie ap 
sistojo. Tai buvo kažkoks nevalyvas atogrąžų milžinas. Savo 
lapais, panašiais į dramblio ausis, jis dengė kiemą nuo degi 
nančio pietų dangaus. Niką niekaip negleajo priprasti prie 
minties, kad tai — augalas, ne gyvulys.

Berniukui buvo pavojinga turėti baisią tėvo pavardę. 
Ivan Ivanovič, sutinkant Ninai Galaktionovnai, ruošėsi duoti 
carui prašymą suteikti Nikai motinos pavardę. Kai jis gulėjo 
po lova piktindamasis reikalų eiga pasaulyje, be ko kita jis 
galvojo ir apie šita. Kas jis toks tas Voskoboinikovas, kuris 
drįsta taip toli kištis į reikalus? Jis juos pamokins! O ši Na 
dia! Jeigu jai penkiolika metų, tai ji turi teisę riesti nosį ir 
kalbėti su juo, kaip su mažu? Tai ir jai jis parodys! „Aš jos 
neapkenčiu, — kartojo jis sau. — Aš ją užmušiu! Aš pakvie 
siu ją pasiirstyti ir nuskandinsiu“. Gera taip gi ir mama. Ji, 
žinoma, apgavo jį ir Voskoboinikovą, kai važiavo. Jokiame ji 
Kaukaze, o paprasčiausiai nuo pirmojo geležinkelių susikryžia 
vimo ji pasuko į šiaurę ir Petrapilyje ramiausiai sau su studėn 
tais šaudo į policiją. O jis turi supūti šioje purvinoje duobėje 
gyvas. Bet jis visus juos apsuks. Nuskandins Nadią, pames 
gimnaziją ir pabėgs pas tėvą į Sibirą kelti sukilimo.

Kūdros kraštas visai užaugo lelijų ąsuotėliais. Valtis pra 
pjovė šią tankmę sausai traškėdama. Užaugimo properšose 
buvo matomas vanduo, kaip trikampėje arbūzo išpjovoje sul 

tys. Berniukas su mergaite pradėjo skinti ąsotėlius. Jie abu 
nusitvėrė už vieno ir to pat netrūkstančio, kaip guma, stiebo, 
Jis juos suvedė draugėn. Jie susidūrė galvomis. Valtis, kaip 
pastūmėta, pasisuko į krantą. Lelijų stiebai mišo ir trumpėjo, 
balti žiedai su ryškių, kaip trynys su krauju, viduriu, niro į 
vandenį ir iškildami varvėjo vandeniu.

Nadia ir Niką tęsė gėlių rovimą, vis daugiau nuversdami 
valtį į šoną guldami greta ant nukrypusio jos šono.

— Atsibodo mokytis, — pasakė Niką, — Laikas pradėti® j 
gyventi, uždarbiauti, eiti į žmones.

— O aš kaip tiktai norėjau tave prašyti paaiškinti man 
kvadratines lygtis. Aš taip silpna esu algebroje, kad tik ką iš 
siverciau be pataisos.

Niką šiuose žodžiuose pajuto kažkokį kandumą. Na, 
žinoma, ji stato jį į savo vietą, primindama jam, kaip jis dar 
mažas. Kvadratinės lygtys! O jie dar ir neuostė algebroš. 
Neišsiduodamas, kaip jis giliai įžeistas, jis prisiinetęs nepažeis 
tu ją paklausė ir tą pat minutę suprato, kaip tas yra kvaila:

— Kai tu išaugsi, už ko tu ištekėsi?
— O, tai dar taip toli, gal būt už nieko. Aš kol kas ne 

galvojau.
— Neįsivaizduok, prašau tave, kad tas man labai įdomu.
— Tai kodėl tu klausi?
— Tu kvaila.
Jie pradėjo pyktis. Niką atsiminė šio ryto savo antimote. 

riškumą. Jis pagrasino Nadią, kad jeigu ji nenustos kalbėti 
akiplėšiškai, tai jis ją nuskandins. g

— Tiktai pabandyk — atsakė Nadia. *
Tarp jų prasidėjo kova. Jis ją nutvėrė už liemens, jie ne 

teko pusiausvyros ir nukrito į vandenį. Abu jie mokėjo plau 
kyti, bet vandens lelijos kibo jiems į kojas ir jie dar negalėjo 
pasiekti dugno. Pagaliau jie dasikasė krantą. Vanduo jiems 
bėgo iš batų ir kišenių. Ypač pavargo Niką. Jeigu tas būtų 
atsitikę neseniai, dar tiktai praėjusį pavasarį, tai jie, būdami 
šlapi, būtų triukšmavę, keikesis arba gardžiai juokęsis. O da 
bar jie tylėjo ir vos kvėpavo, priblokšti įvykio neprasmingu 
mo. Nadia piktinosi ir aimanavo, o Nikai skaudėjo visas kū 
nas, tarytum jam kas lazda būtų sumušęs rankas ir kojas ir su 
laužęs šonkaulius.

Pagaliau, tyliai, kaip subrendusi, Nadia ištarė;
— Beprotis! — O jis taip pat kaip suaugęs atsakė:
— Dovanok man.
Jie pradėjo eiti prie namų, palikdami pakeliui žymes, lyg 

būtų važiavusios dvi vandenvežės bačkos. Jų kelias ėjo dulkė 
ta vieta, pilna gyvačių, kur rytą Niką buvo pamatęs geležinę.

Niką atsiminė kerėjantį nakties pakilumą, dienos brėski 
mą ir savo rytinę visagalybę, kai savo noru įsakinėjo gamtai. 
Kas jai įsakyti dabar? — pagalvojo jis. Ko jam visų daugiau 
šia dabar norisi? Jam pasirodė, kad daugiausia jis norėtų ka 
da nors dar kartą su Nadia įkristi į kūdrą ir daug atiduotų už 
tai, kad dabar galėtų žinoti, ar kada nors tas įvyks, ar ne.

Bus daugiau.
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LIETUVIŲ MOTERŲ TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
KONKURSO MONTREALYJE PROGA St. CATHARINES. Ont.

Lietuvių liaudies dainos gra 
žiai apdainuoja lietuvę moterį 
audėją, apdainuoja stakles ir 
baltas drobes. Mes mielai tas 
dainas dainuojame, nors jau ir 
nebeaudžiarne. Nebeaudžiame, 
bet liaudies dainomis ir lietu 
vės audėjos sukurtais tautiniais 
drabužiais didžiuojamės ir šian 
dieną.

Didžiuojamės ne be reikalo, 
nes lietuvės moters Įdėtas triū 
sas kuriant per šimtmečius sau 
gražesnį rūbą, nenuėjo veltui, 
iandieną mes galime drąsiai 

teigti, kad mūsų moterų tauti 
niai drabužiai yra vieni iš gra 
žiausių pasaulyje tiek spalvų 
derinimo, tiek rašto, tiek sti 
liaus atžvilgiais. Tai nėra pasi 
gyrimas. Tai rodo tarptautinė 
se parodose laimėtos premijos 
ir svetimtaučių pasisakymai. 
Mes tuo džiaugiamės. Mes my 
lime savąjį rūbą nežiūrint, kur 
mes bebūtume. Tėvynėje lietu 
vės moterys šiandieną nepra 
leidžia nė vienos progos pasi 
puošti tautiniu drabužiu, tuo 
lyg norėdamos parodyti savo 
tautinį nusistatymą. Tą pat 
mes matome ir čia, išeivijoje. 
Ir čia norime pabrėžti savąją 
:ilmę, parodyti savąjį tautinį 

veidą, kad išsiskirtume , tauty 
bių masėje.

Tačiau kaip kiekvieną židinį 
reikia pakurstyti, kad neišblės 
tų, taip ir meilę savąjam rūbui 
reikia nuolatos ugdyti, kad am 
žiais kurtą galėtume perduoti 
ateinančioms kartoms. To šie 
kiant, neužtenka mūsų puikino 
sius drabužius parodose rody
ti, negana pasipuošti tautiriių 
švenčių metu scenoje. Mes tu 
rime savąjį tautinį meną popu 
liarinti savųjų tarpe nuolatos, 
turime ugdyti meilę tautiniam 
drabužiui jaunimo tarpe.

Šitokių minčių vedamos, mes 
drįsome rengti pirmą kartą 
Montrealyje Moterų Tautinių 
Drabužių Konkursą. Rengėjos 
kreipėsi, pritarimo jieško^a 
mos, į organizuotą lietuviškąją 
visuomenę. Pritarimą radome. 
Pirmasis atsiliepė mūsų jauni 
mas Tautinių Šokių Grupes 
sąstate maloniai sutikdamas nė 
tik konkurse dalyvauti, bet ir 
išpildyti vakaro meninę prog 
ramą. Mums pritarė paskirda 
mos pinigines premijas konkur 
so laimėtojoms Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) 
Montrealio Kuopa ir Montrelio 
Lietuvių Bankas „Litas“. Šių 
organizacijų pritarimas buvo 
ypatingai padrąsinantis mora 
liai, nes SLA jau daugiau kaip 
70 metų gyvuojani lietuvių 
draudimo organizacija turi pa 
sitikėjimą lietuvių visuomenė 
je visoje Amerikoje, o savąjį 
Lietuvių Banką „Litas“ mes 
visi gerai pažįstame.

Konkursui pravesti skelbia 
me sekančias Lietuvių Moterų 
Tautinių Drabužių Premijavi 
mo Taisykles.

1. Kanados Lietuvių Katali 
kių Moterų Draugijos Montre 
alio Skyrius skelbia konkursą 
premijuoti lietuvių moterų tau 
tinius drabužius, kad prisidėtų 
prie lietuvių tautinių drabužių 
populiarinimo ir palaikymo 
tautinio meno išeivijoje.

2. Premijos skiriamos už ran 
kų darbo austinius lietuvių mo 
terų tautinius drabužius.

3. Premijuojami geriausio au 
dimo, gražiausio rašto bei 
spalvų derinimo tautiniai dra 
bužiai, išlaikyti pasiuvimo sti 
liuje ir būdingi kuriai nors Lie 
tuvos apylinkei.

4. Pirmoji premija $ 30. Ski 
ria K. L. K. Moterų Draugijos 
Montrealio Skyrius.

Antroji premija $ 25. Skiria 
Montrealio Bankas „Litas“.

Trečioji premija $ 20. Skiria 
Susivienijimo Lietuvių Ameri 
koje (SLA) Montrealio kuopa.

5. Premijos skiriamos lietu 
vių tautinių 'drabužių dėvėto 
jom, atsilankiusiom į Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Dr- 
jos rengiamą viešą vakarą š. 
m. vasario 7 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje.

6. Premijoms pripažinti su 
daryta sekanti Jury Komisija:

1) Dailininkas prof. A. Ta 
mošaitis,

2) Tautinių Drabužių Audė 
ja p. Veselkienė.

3) K. L. K. Moterų D-jos 
atstovė p. Adomaitienė,

4) Banko „Litas“ atstovas ir
5) SLA atstovas.
7. Jury Komisija turi teisę 

premijas padalinti arba suma 
žinti. Jury komisijos sprendi 
mas yra galutinis.

Skelbdamos šį konkursą, 
kviečiame visas Montrealio lie 
tuvcs moteris, turinčias tauti 
nius drabužius, būtinai konkur 
se dalyvauti. Nesvarbu ar Ta 
mstos rūbas bus premijuotas, 
kaip gražiausias. Svarbu sutelk 
ti galimai daugiau tautinių rū 
bų pasipuošusių moterų. Svar 
bu parodyti mūsų meilę tauti 
niam drabužiui, per šimtme 
čius kurtam ir puoselėtam mū 
sų tautos moterų. Tenelieka šį 
vakarą nė vieno rūbo dūlėti 
spintoje.

Mes kreipiamės ir į visus 
Montreallio lietuvius, kviesda 
mos ne tik nepraleisti progos 
pasilinksminti, bet taip pat pa 
rodyti ir savo meilę ir dėmesį 
mūsų tautiniam menui, mūsų 
tautiniam pasididžiavimui. Jū 
sų skaitlingas atsilankymas pa 
rodys, kiek mes branginame sa 
vąjį tautinį palikimą, savąjį me 
ną. Tad iki pasimatymo 7 vasa

Mosklo - Technikos naujienos
SENSACINGAS IŠRADIMAS LIETUVOJE

Amerikos spauda paskelbė 
iš oficialių šaltinių, kad Jonas 
Žilevičius, Lietuvos Elektro 
grafikos tyrimo instituto direk 
torius, pareiškęs: „Mes baigia 
me ištobulinti naujos rūšies te 
levizinį išradimą su nuostabia 
savybe rinkti vaizdus elektros 
priemonių ir „nutupdyti“ foto 
grafine juostele, kurią galima 
pakartotinai vartoti“.

Agentūra sako, šis lietuvio 
sugalvotas išradimas yra, be 
raidžių magnetiškas linotipas, 
kuris spaudos ženklus ir išti 
sus vaizdus suklosto popierių 
je be spausdinimo. Nebereikė 
šią klišių, raidžių rinkėjų, cin 
kografų ir taip toliau. Naujuo 
ju išradimu būsią galima spaus 
dinti kiek norima egzemplio 
rių knygų, žurnalų, laikraščių 
ir panašių dalykų.

Tokias žinias apie šį sensa 
cingąjį išradimą paduoda Ame 
rikos spauda. Deja, dar nieko 
aiškaus ir itkra iš to nematyti, 
o gal tai yra koks senas Ameri 
kos išradimas, o gal ir blefas, 
nes jeigu yra tikras išradimas, 
tai kam slepiamas jo aprašy 
mas?
IŠRADIMAS TELEVIZIJOS 

REIKALAMS
Anksčiau buvo skelbiama, 

kad ateityje televizijai nerei 
kės lempų, nes jas atstos kitos 
rūšies įrengimai. Dabar US Ar 
mija praneša, kad jos moksli 
ninkai išrado televizijos priim 
tuvams lempą, kuri niekad ne

WINNIPEG, Man.
WINNIPEGAS MAŽIAUSIA PALIESTAS NEDARBO.
Winnipegas yra šiuo metu 

viena iš tų retų vietų Kanado 
je, kur nedarbas šiemet mažės 
nis nei pereitais metais.

Analizuodamas tą padėtį vie 
tos laikraštis „The Winnipeg 
Tribūne“ prieina prie išvados, 
kad tai yra pasėka „nuolatinio 
ir vieningo progreso“ Manito 
bos provincijoje pastarųjų me 
tų laioktarpyje. Pastarųjų 15 
metų bėgyje toliau išvedžioja 
laikraštis, Manitoba nustojo bū 

rio, šeštadienio vakare 7 vai. 
Aušros Vartų Parapijos salėje.

K. L. K. Moterų Dr-jos 
Montrealio Skyrius.

• Liudas Dovydėnas buvo pa 
rašęs knygą „Mes valdysime 
pasaulį“ Knyga buvusi jau su 
rinkta ir atiduota rišyklon, ta 
čiau autorius išspausdintus lan 
kus atsiėmė. Knyga tokia, ko 
kia buvo paruošta pirmame ra 
nkrašty, nebepasirodysianti. 

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

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

BELLAZZI-LAMY, INC
PO 8-5151 7879 George SL’ Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
InsuKacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

I
 SIUNTINIAI ii

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis J ' 
per Janiną ADOMONIENĘ. « ■

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- į 
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mažinąs, <;

akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

Užsakymai iš kitur priimanu paštu- X

Siuntiniai pilnai apdrausti. $
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, SMontreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |

Norite pirkti ar parduoti?
Turime rimtų pirkėjų ir gerų pasiūlymų:

• BUNGALOW
• DUPLEKSAI
• APARTMENTA1

• SPLIT-LEVEL
• TRIPLEKSA1
• SKLYPAI.

• IR VISŲ RŪŠIŲ BIZNIAI
PARŪPINAME PASKOLAS

; Cosmopolitan Realties Co
Real Estate Brokers 

Lietuvis dalininkas A. Rakauskas
6525 Somerled HU. 9 - 3819 Montn

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

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

išdega.
O gal tai yra tas pat išradi 

mas, tiktai kitaip spaudoje api 
budinamas?

SAULĖ KURČIŲJŲ 
TARNYBOJE

Vis intensyviau rūpinamasi 
pajungti saulės spindulių jėgą 
žmogaus reikalams, paverčiant 
juos kita energijos rūšimi. Ži 
nomoji Amerikos įmonė „Zeni 
th", kuri kurtiems įrengė klau 
symo aparatus stambiuose aki 
nių rėmuose, išrado mažytes 
baterijas, kurios tam įtaisui 
energiją ima iš saulės. Esą ga 
minama elektros visiškai pakan 
karnai, kad kurčiasis galėtų 
laisvai kalbėtis, naudodamasis 
jo klausai pagerinti įtaisais.
ELEKTRA SPECIALIOJE 

MAŠINŲ TARNYBOJE
Žiemos metu automobilių 

vairuotojai turi rūpesčių su la 
ngų užsąlimu. Pro užšąlusius 
langus sunku įžiūrėti kelią ir 
dėl to dažnai pasitaiko ir katas 
trofos. Dėl to buvo jieškoma 
būdų ir priemonių, kaip lengvu 
būdu galima būtų valyti maši 
nų langus nuo apšalimo.

Libbey Owens Ford Glass 
bendrovė išrado būdą, kaip ele 
ktros pagalba išlaikyti automo 
bilio langus švarius nuo ledo ir 
sniego: langai aptraukiami per 
matoma medžiaga — švino ok 
sidu, kuriuo paleidus elektros 
srovę nušyla apledėjimas ir 
sniegas.

ti priklausoma išimtinai nuo 
grūdų ūkio. Per tą laiką išau 
go naujos pramonės šakos, duo 
dančios uždarbio tūkstančiams 
darbininkų. Tai ir išlygina pa 
dėtį.

Pasikeitė ir žemės ūkio vei 
das. Dabar provincijos ūkinin 
kas nebėra ištisai priklausomas 
nuo vieno kurio nors javo, ku 
rio užderėjimas atneštų pratur
tėjimą, o nederlius (atėjęs dėl 
gamtinių priežasčių) ar pašau 
iio rinkos pasikeitimas — skur 
dą. Dabar Manitobos ūkinin 
kas savo pajamas grindžia ne 
tik javais, bet ir galvijų augini 
mu, sėmenimis, cukriniais run 
keliais, daržovėmis, pašarais.

Šalia viso to, provincijoje au 
ga kasyklų, miškų ir naftos pra 
monė.

Tuo norima pabrėžti, kad 
kai kitose Kanados dalyse ne 
darbas padidėjo, tai Winnipe 
ge sumažėjo. (CS).

KALĖDŲ EGLUTĖ
B-nės v-ba Slovakų salėje 

sausio 11 d. suruošė vaikučia 
ms Kalėdų eglutę. Ta proga bu 
vo suvaidintas gyvas paveiks 
las „Betlėjus” ir tolimesnė pro 
grama — šokių ir plastikos.

Programą paruošė ir režisa 
vo Z. Ulbinienė iš Niagara Fol 
Is. Muzikinę dalį išpildė p. UI 
binienės dukrelė, pianistė Rita 
Ulbinaitė.

Programą išpildė Niagaros 
pusiasalio mokyklinio amžiaus 
berniukai ir mergaitės: B. Bo 
gušytė, I. Čeporiūtė, V. Grigai 
tė, V. Liangaitė, D. Surblytė, 
I. Bušauskaitė, V. Btukūtė, M. 
Čeporiūtė, I. Grigaitė, L. Gri 
gaitė, A. Pavilčiūtė, L. Siurb 
lyte, V. Gudaitis, A. Lianga, 
A. Gverzdys, V. Paulionis ir 
M. Letkus.

Programa buvo gražiai pa 
ruošta ir vaidinimo metu salė 
je buvo tyla. Netik vaikučių 
akys buvo nukreiptos į sceną, 
bet ir suaugusiems buvo įdo 
mu pasižiūrėti.

Programai pasibaigus, yaį 
dintojų vaikų motinos įteikė p. 
Ulbinienti dovaną. Pianistei Ri 
tai Ulbinaitei b-nės v-ba įteikė 
gėlių.

B-nės v-ba pakvietė visus

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS TALKA
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 išsinio 
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 asmenį 
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 lie 
tuviams L. E. Maskva susirū 
pino, ją puolė ir iškoneveikė, o

PRAĖJO GRAŽIAI
programos išpildytojus į vie 
nuolyną vaišių.

Kalėdų senelis K. Jonušas ap 
dovanojo visus vaikučius dova 
nėlėmis.

B-nės valdyba, atsižvelgda 
ma į neturtingą b-nės kasą, so 
lidariai padengė susidariusias 
vakarienės išlaidas.

B-nės v-ba dėkoja p. Galdi 
kienei, p. Dauginienei, p. Skei 
velienei ir p. Pavilčienei už pa 
ruošimą vaidintojams vakarie 
nės. Tėvui Bernabui Mikalaus 
kui OFM už bendradarbiavi 
mą ir prisidėjimą darbu ir pini 
gaiš Kalėdų eglutę ruošiant. T. 
B. M. sumokėjo nuomą už sa 
lę, be to, vaikų tėvelius ir b- nės 
valdybą maloniai priėmė ir pa 
vaišino. Džiugu, kad T. Berną 
bas Mikalauskas remia bend 
ruomenės veiklą. Zofijai Ulbi 
nienei už parengimą progra 
mos tenka didysis nuopelnas, 
nes už jos vargą ir sugaištą 
laiką niekas negali atsilyginti. 
Jai vienai teko programą pa 
ruošti ir specialius rūbus siūti. 
Jos darbas Niagaros pusiasaly 
je, auklėjant jaunimą lietuvis 
koje dvasioje, yra labai svar 
bus ir vertingas.

B-nės Valdyba.

norėdami nuraminti okupuotą 
Lietuvą suteikė jai teisę ifisi 
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 lietuvis 
ką darbą šiandien mes išeiviai 
atliekame. Ir tikrai, mes ja ga 
lime didžiuotis, nes tik vieni 
lietuviai, išsiblaškę po visą lais 
vą pasaulį, leidžia bendrąją on 
ciklopediją su gausia Htuanisii 
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 sto 
telktinėmis pastangomis, įf» 
leidžiame visi bendra talka. Te 
dėl ir ją baigus, visas mūsų pa 
sididžiavimas ir būsimų kartų 
įvertinimas priklausys visiems: 
leidėjams, redaktoriams, talki 
ninkams ir prenumeratoriams.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

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

I Verdun PO 6-5641 g
g HICKSON GROCERY |

SALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
$ Pristatymas nemokamai X
X 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas

DOVANŲ SIUNTINIAI J 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. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE, PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausią ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.
------------------------------------- - -
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AtkeiU if} 3-čid pak
lyVkūti šiatriė sporte kaip tik 
bus išleista iŠ ligoninės. Teisin 
gai sakoma: sportas nepripa 
žįsta amžiaus ribos.

— Vokietijos pietų futbolo 
lygoje, gerai pažįstamos lietu 
viams komandos Eitracht Fra 
nkfurt -— randasi antroje vieto 
je, o BC Augsburg paskutinė 
je. Su pirmąja 1946 m. lietu 
viai sužaidė lygiomis (3:3), 
pralaimėdami Augsburgui 3:1.

— Ledo rutulio lygoje ir to 
liau pirmauja Montrealis, ne 
žiūrint kad jų geriausias žaidė 
jas M. Richard dėl sužeidimo, 
turėjo pasitraukti iš komandos. 
Silpnai žaidžia paskutinėje vie 
toje esąs Toronto.

— Šiemet prie tradicinių dvi 
račių rungtynių tarp Lietuvos 
ir Latvijos prisijungė ir estai. 
Tokiu būdu, lenktynių kelias 
pratęsiamas yra iki Talino. Jo 
maršrutas yra toks: gegužės 
30 d. iš Vilniaus, per Ukmer 
gę, Kaunas, Šiauliai, Joniškis, 
Jelgava, Ryga, Valmiera, at 
gal į Rygą, Estijos Pernu ir Ta 
linas. Bendras kelio ilgis 1004 
km.

— Taškais apskaičiuota, kad 
1958 m. Lietuvos sportiniame 
gyvenime iš visų miestų geriau 
šiai pasirodė Kaunas, žymiai 
pralenkdamas pereitų metų lai 
mėtoją Vilnių. Sostinės sporti 
ninkai tik penkiose sporto ša 
koše (iš 21) užėmė pirmas vie 
tas. Trečioji vieta atiteko Šiau 
liams, ketvirtoji Klaipėdai ir 
penktoji — Panevėžiui.

— D. Nepaitė taškais pen 
kiakovėje visoje SS yra devy 
nioliktoje vietoje. Augščiau jos 
stovi dar viena Pabaltijo etsto 
vė estė Maremia.

— Rankinio rungtynėse ta 
rp Vilniaus ir Kauno komandų, 
kauniečiai nugalėjo sostinę 19 
:I3, o moterys 18:2.

— Futbolo sekcijos prezidiu 
mas nutarė, kad šiais metais 
Ijetuvos A klasės pirmenybių 
komandų, rungtynėse lygiagre 
čiai turės dalyvauti ir jaunių 
komandos, duodant progos iš 
kilti gabesniems futbolininką 
ms, gimusiems 1941-42 m.

KOVO ŽINIOS
— Lietuvio sportininko var 

das vėl tapo išgarsintas augštų 
jų mokyklų individualinėse sta 
lo teniso pirmenybėse, kur Ko 
vo narys ir Hamiltono McMas 
ter U-to studentas Z. Stanaitis 
laimėjo antrą vietą, tik baigmė 
je pasekme 3:2 pralaimėdamas 
japonų tautybės studentui. Pir 
menybėse dalyvavo Hamiltono 
McMaster, Londono Western, 
Toronto Osgode Hall, Guelph 
Ž. Ū. Akademija, Toronto Ry 
trson ir Kitchener Waterloo 
studentai. Sveikiname kovietį

Canada

darbų galimybėmis
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SVARBUS PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS 
MINISTERIO PRANEŠIMAS

Kanadiški darbdaviai mieliau samdosi žmones, kurie supranta nurodymus ir 
susikalbėti bendradarbių kalba.

Pakėlimas įvairių rūšių tarnybose didele dalimi pareina „u<) sugebėjimo larsva, kalbėli, 
skaityti ir rašyti angliškai ar prancūziškai.

Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

Daugumoje vietovių veikia anglų ir prancūzų kursai. Tolimesnės informacijos apie Šiuo, 
kursus kreipkitės pas vietos mokyklos vedėj,. kleboną ar kunig, arba artimiausi Pilie 
tybės ar Imigracijos pareigūną.

Pakankamas anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra svarbiausias dalykas 
tarnyba.

Mokėjimas laisva, naudotis viena iŠ oficiabųjų Kanados anglų ,, prancŪ2u kalbu pMei. 
„amai nuo Jūsų gyvenamos vietos, įgalins j„s pasmaudoii kiekviena pasitaikiusi! darbo 

>^proga.

NEPRIKLAUSOMA tvt,<°malieTUva

Geriausiai pasinaudosite

mokydamiesi kalbėti prancūziškai arba
1 angliškai

105$. II. 4. —- Nr. 6 (620)

MA LAR TICE NEDAUG 
LIETUVIŲ BELIKO

Apie mūsų šiaurės ir meškų 
kraštą, kiek galėdamas painlor 
muosiu. Lietuviai čia sugūžėjo 
1947-48 m., kaip dipukai. Se 
nųjų nebuvo ir nėra, Gal jie bi 
jo šalčio, gal neapsimoka to 
kiam užkampy? Pradžioj buvo 
apie 60 dūšių. Dabar liko 6—7 
šeimos. Visi, taip atrodo, gal 
ir pasiliks čia gyventi visą am 
žiu, nes beveik visi turi nuosa 
vus namelius ar biznį. Mieste 
lis mažas, apie 8000 gyv., Di 
dosnieji miestai gan tolokai: 
Montrealis — 500, Torontas— 
800, Ruanas — 50 milių. Kc 
liai geri j visas .puses, asfaituo 
ti. Taip pat ir miestelio visos 
gatvės asfaltuotos, žodžiu, dul 
kių nėra. Tik gal perdaug kar 
čiamų. Yra geležinkelių stotis. 
Kasdien po kartą eina trauki 
nys j abu galus, Torontąn, 
Montrealin. Taip pat skrend' 
keleiviniai lėktuvai, Susisflį 
mas puikus. Paštą kiekvieną 
dieną gaunam ir išsiunčiam. 
Čia vyrauja visų metalų kasyk 
los - mainos, daugaiusia—auk 
so. Šiek tiek dirba, ir miške, 
bet miškas labai prastas. Iš lie 
tuvių nei anksčiau, nei dabar 
niekas miške nedirba. Visi į 
mainas sulindę. Pora, tėvas su 
sūnum, dirba kaip matuotojai 
požemy prie inžinierių. Vienas, 
iš Letuvos inžinierius, Pakalnis 
kis, prasimušė j vyr. inžinie 
rius, mažoj 300 darbininkų 
mainoje. lakusieji eiliniais dir 
ba, vargsta. Uždarbiai čia ma 
ži, palyginus su kit. province 
jomis. 1.00—l.aO dol. va{ j 
dai. Tai kaip matot, tik pra^y"* 
venti galima, ypač su didesnė 
mis šeimomis.

Kaip kiekvienoje kasykloje, 
ir čia atsitinka nelaimių. Nelai 
mė ištiko ir mūsų tautietį Vyt. 
Oželi, 1953 m. kovo 20 d, jis 
buvo sunkiai sužeistas, pože 
my, į galvą Toger keliamos ma 
šinos. Nuo to ir po 6 metų ne 
gali atsigauti ir nieko dirbti. 
Apie trečdali laiko po nelaimes 
praleido ligoninėse -—; Montrea 
ly General Hospital, Hotel 
Dieu dakt. Jean Saucier prię 
žiūroj, dailnai dakt. E. Audru 
kaičio. Daktarai šneka apie gal 
vos operaciją. Vyt. Oželis pra 
gyvena iš mokamos mėnesinės 
rentes 111.72 dil. V. O.

| TAISAU
® televizijos ir radio aparatus.
S Albinas Pranevičius.
| PO 8-5566

® Darbas garantuotas.

puikiu laimėjimu.
— Kanados jaunių krepšinio 

ir suaugusių stalo teniso pirme 
nybės įvyksta Hamiltone kovo 
14 d. Pirmenybių rengėjas — 
Hamiltono Kovas, yra išnuoma 
vęs dvi sporto sales Westdale 
mokykloje, nes į šias žaidynes 
atvyksta Toronto, Montrealio, 
Ročesterio ir Hamiltono spor 
tininkai. Taures laimėtojams 
skiria Kanados Sporto Apygar 
da, o vaišes po pirmenybių ren 
gia Kovo klubas, dalyvaujant 
sportininkams ir Hamiltono or 
ganizacijų pirmininkams. Daly 
vių registracija pravedama iki 
vasario 25 d. Kovo antrašu —

95 Delaware Av. Hamilton. 
Šios pirmenybės yra garbės rei 
kalas mūsų kolonijos sportinin 
kų, tačiau reikalaująs nemažai 
ir piniginių išlaidų.

Malonu būtų, kad Hamilto 
no Jįetuyiškos organizacijos, 
prekybininkai if visi (kaip ir 
visuomet) dosnus hąpiiltonie 
Čiai, prisidėtų prie tų išlaidų su 
mažinimo, kad ir nedidele au 
ka, pranešant klubo pirm. K- 
Stanaičiui telef. JA 9-8460, ar 
ba sekmadieniais po pamaldų.

— Pabaltiečių stalo teniso 
pirmenybėse Toronte, dalyva 
vo ir Kovo atstovai. Geriausiai 
pasirodė K. Stanaitis, laimėjęs 
ketvirtą vietą. Jis buvo įtrauk

tas į lietuvių rinktinę rungty 
nėse prieš latvius.

— Vyrų lygos krepšinio pir 
menybėse, koviečiai nežymiai 
pralaimėjo stipriai negrų Stw. 
Memorial komandai 32:45, pir 
mą puslaikį užbaigdami lygio 
mis 19:19. Žaidė: Bieliūnas 3, 
Kvedaras 2, Breichmanas, Tru 
mpickas 2, Jankauskas 14, ži 
įipųis 4, Petrųšaitis 7.

— Visi sporto klubo nariai 
prašomi ruošti fantus loterijai, 
įvykstančiuose šokiuose balan 
džio 4 d. Royal Connapght sa 
Įėję. Padarykime Šią loteriją 
turtingiausią iš visų, pristaty 
darni bent po dešimt fantų kiek 
vienas? K. B.

• 100 metų sukaktis kaip mirė 
Mažosios Lietuvos kultūriniu 
kas Jonas Krause, vienas iš Rė 
zos bendradarbių, padėjęs ruoš 
ti jam 1825 metų dainyną, taip 
gi teikęs medžiagą Schleiche 
rio lietuvių kalbos gramatikai 
ir žodynui. Mirė 1859 metų sau 
šio 24 d. Pilkalnyje,
• Oskaro Milašiaus pasaulinio 
garso lietuvio poeto ir mintyto 
jo 20 m. mirties sukaktis bus 
kovų 2 d.
• Stasio Santvaro poezijos rin 
ktinė „Atidari langai“ — jau 
išėjusi iš spaudos. Išleido J. Ka 
počius.

DE LUXE DRY CLEANERS} 
117—6th AVENUE, LACHINE | 

j ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKASj i

| Ą. M. D I K I N I S Cl
;? Gyvybės Draudimo Atstovas x
! I ThęRctyalGuardians

!
 A Mutual Life Assurance Company

2055 Peel St., Montreal, P. Q.
Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.

Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364 1

• Povilas Gaučys baigė versti 
Herman Melville romaną apie 
banginių medžioklę. Veikalas 
pavadintas siautulingasis Diek 
arba Baltasis banginis. Anks 
čiau P. Gaučys yra paruošęs 
amerikiečių autorių novelių rin 
kini.

• Dr. Vytautas J. Bieliauskas, 
Ksavero universiteto psicho^ 
gijos profesorius, paskelbė 
ją mokslinę studiją JqurnaQ į 
Clincal Psychology „The ętie 
et of formal art training upon 
I he quantitative scores of the 
H-T-P". Ji nagrinėja klausi 
mą, kiek įtakos psichologiniam 
piešinių įvertinimui tyri piešė 
jp menins išsilavinimas.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

f D. E< BELANGER 8c SONS
| 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.
i 259—3 Ave., Ville Lasaile. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESN Ė S 
KAIP KITUR.

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

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

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

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ rūbų

M. MACIUKAS h

' yy • v • • IV/’V O «

J?’ I

A. NORKELIUNAS I
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG D. g

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

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

■»

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

2MZ T/C j
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai, * x
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C I U L 1 S

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika &
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. X

Lietuviams nuolaida. a
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 

Montreal, P. Q„ Tel.: DO 6-3884. J
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$ Taupykime ir skolinkime* kooperatiniame bankelyje

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 
paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai. 
vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128 
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. 
iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. 
N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

HAAA1BLTOW
KETVIRTAS „TALKOS” 

dalyvaujant 44 nariams, pirmi 
ninkaujant A. Vainauskui ir se 
kretoriaujant St. Daliui.

Praeitų metų protokolas pri 
imtas be pataisų, išklausyti pra 
nešimai. Pirm. A. Vainauskas 
pažymėjo, kad sunku įsivaiz 
duoti, kad prieš ketvertą metų 
įkurtas bankelis atneštų tokius 
gražius rezultatus, nes dabar 
yra apjungęs 304 narius ir per 
kopęs 100.000 dol. kapitalą. O 
perspektyvos tolimesnam augi 
mui yra gražios ir valdyba dc 
da visas pastangas kuo geriau 
nariams patarnauti. Iki šioi 
dar neturima apmokamo tar 
nautojo ir visi valdybos nariai 
dirba aukodami savo laisvalai 
ki. Pamini, kad valdyba per 
praeitus metus turėjo 12 posė 
džių, pakeltas išduodamų pas 
kolų dydis nuo 2.000 dol. iki 3. 
000 dol., praplėstos bankelio 
operacijos dirbant dvi dienas 
savaitėje, pakelta šėrų riba nuo 
.5.000 iki 10.000 dol., kilus ST 
ELCO streikui, visiems palies 
tiems, kurie to prašė buvo ati 
dėtas skolos mokėjimas paian 
kiausiom sąlygom, pradėta iš 
davinėti pirmiesiems morgičia 
ms paskolos, prisidėta aukomis 
prie einamų bendruomenės rei 
kalų. Baigdamas prašė tėvus, 
kad pratintų savo vaikus prie 
taupymo savame bankelyje Įra 
šant nariais, nors tokių vaikų 
turimas jau gražus būrys.

Iždin. E. Lengnikas padarė 
finansinį pranešimą perskaity

Viso padaryta išlaidų 3,560.88 išdalinti Hamiltono lietuvių jau 
dol. Grynas pelnas 4,295.85 
dol. Likutis iš 1957 m. 294.58 
dol. Viso patiekiama visuoti 
nam susirinkimui padalinti 4, 
590.43 dol.

Po to balsavimo keliu patiek 
ta apyskaita ir balansas priim 
ta 42 balsais, 2 balsams sušilai 
kius.

Kredito Komiteto pranešimą 
padarė pirm. J. Mikšys pažy

nimo kultūrinėms organizacijo 
ms, kurioms ta parama reikalin 
ga.

Referuojant ižd. E. Lengm 
kui patiekta sąmata 1959 m., 
kurioje numatoma gauti paja 
mų 11,650 dol. ir turėti išlaidų 
5,216 dol. balsavimo keliu vien 
balsiai priimama.

Iš v-bos šiais metais išeina 
P. Giedraitis, iš Kredito k-to

MET1NIS SUSIRINKIMAS
damas balansą, kuris už 1958 
m. suvestas 118,230.99 dol. su 
moję. Aktyvo pozicijoje yra ka 
sa-banke 15,845.09 dol. Išduo 
tos paskolos 82,617.75 dol. De 
ponuota OCU Leag. 19,297.12 
dol. Raštinės turtas 301.03 dol. 
Kiti aktyvai 170.00. Pasyvo 
pusėje narių šėrai 104,751.00 
dol. Garantijos Fondas 1,931. 
03 dol. Švietimo Fontas 0.53 
dol. Grynas pelnas atėmus per 
vestą 20 proc. į Garantijos Fon 
dą 859.1 7 dol. yra 3,436.68 
(prie to prisideda likutis iš 
1957 m. 294.58 dol.) viso gau 
naši 3,731.26 dol.

Metinė pajamų ir išlaidų 
apyskaita iki 1958 m. gruodžio 
31 d. atrodo šitaip: Pajamos: 
Palūkanos už išduotas nariams 
paskolas 7,519.11 dol., Dividen 
das iš OCU League 154.75 dol. 
Dividendas iš CUNA Mutual 
Ins. už 1957 m. 115.04 dol. Ki 
tos pajamos 67.83 dol. Viso pa 
jamų turėta 7,856.73 dol.

Išlaidos: Einamos išlaidos: 
Apdraudimo premijos 1,184.65 
dol., Pašto išlaidos 56.61 dol. 
Raštinės ir kitos išlaidos 142.97 
dol., Administracijos ir susisie 
kimo 850.00 dol., Honoraras 
valdomiesiems organams 288. 
00 dol., Raštinės nuoma 190.00 
dol., skelbimai ir spauda 143.50 
dol. Viso išlaidų 2,855.73 dol. 
Palūkanos už indėlius 359.88 
dol., Palūkanos už paskolą gau 
tą iš OCU League 252.88 dol., 
Turto amortizacija 92.39 dol.

mėdamas, kad Kredito Komite 
tas per 1958 m. turėjo 44 posė 
džius. Naujų paskolų buvo leis 
ta išduoti 90 narių bendroje su 
įnoje 94,204.91 dol., tačiau 
leista suma ne visi nariai pasi 
naudojo, nes faktiškai paskolos 
paimta 88,194.44 dol. Kredito 
k-tą per 1958 m. sudarė pirm. 
J. Mikšys, nariai K. Stanaitis 
ir A. Šukaitis.

Revizijos k-jos aktą nr. 4 per 
skaitė pirm. A. Jankūnas pažy 
mėdamas, kad tikrinta atskaito 
mybės knygos, pateisinamieji 
dokumentai, žiūrėtas nutarimų 
vykdymas. 1958 m. lapkričio 
m. Revizijos k-ja išsiuntinėjo 
visiems nariams jų sąskaitą iš 
traukas, į kurias gauta 116 na 
rių atsakymai, kurie praneši 
muose klaidų nerado. Spalių 28 
-29 d. centro revizoriai iš To 
ronto dvi dienas atidžiai tikri 
no „Talkos“ veiklą ir viską ra 
do tvarkoje ir pagyrė „Talkos" 
veiklą bei knygvedybą. Bevizi 
jos k-ją šiais metais sudarė pir 
mininkas A. Jankūnas, nariai 
P. Savickas ir P. Lukošius.

Svarbiausią dienotvarkės 
punktą ir ilgesnes diskusijas 
sukėlė gauto pelno už 1958 m. 
paskirstymas. Valdyba buvo 
tą apsvarsčiusi ir patiekė visuo 
tinam šėrininkų susirinkimui 
savo numatytą pelno paskirsty 
mą: Garantijos Fondui (privalo 
mas 20 proc.) 859.17 dol., Švie 
timo fondui (nedaugiau 5%) 
150 dol., Šėrininkams 4,5% 
dividento 2,804.11 dol., Hamil 
tono L. B-nei (kuri įpareigoja 
ma padalinti šeštadienio mok. 
100, Sporto klubui „Kovas“ 50 
dol., skautams 25 dol., skautė 
ms 25 dol.) 200 dol. Likutis 
palikti nepaskirstytam pelne 
577.15 dol.

K. Stanaitis ir Revizijos k-jos 
P. Savickas. Rinkimams praves 
ti sudaroma k-ja iš A. Jankūno, 
P. Volungės ir A. Paukščio. Į 
v-bą išrinktas E. Sudikas, Kre 
dito k-tan K. Stanaitis, Reviz. 
k-jon P. Savickas.

P. Savickas padarė praneši 
mą pavaizduodamas jo paties 
išpaišyta diagrama kiek tenka 
sumokėti palūkanų skolinantis 
iš bankelio „Talka“, Bank of 
Comerce ir Finance kompani 
jos. Notaras A. Liūdžius supa 
žindino su pirmųjų įmorgičių 
paskolom.

Nutariama privalomą metini 
vieno dol. mokestį Ontario Cre 
dit Union League atskaityti iš 
kiekvieno nario turimų šėrų ir 
depozitų. Šis nutarimas pada 
rytas visam laikui, kad ateity 
je vėl nereikėtų balsuoti.

Baigus dienotvarkėje įrašy 
tus punktus prasidėjo laisvi 
klausimai bei sumanymai, ku 
riū būdingesni šie: D. Strikas 
siūlo įnešti pataisą morgičių 
mokėjime, kad nebūtų visą lai 
ką atviri. P. Volungė pasiūlo, 
kad „Talkoje" morgičiams są 
lygos būtų palankesnės negu 
kur kitur. J. Kšivickis siūlo su 
mažinti paskoloms procentą iki 
9%. E. Sudikas patikslina, kad 
tai yra susirinkimo sugestija, 
o valdyba tą apsvarstys ir jei 
sąlygos leis sumažins procen 
tą, nes ir iš 12% sumažinta iki 
10% be susirinkimo atskiro nu 
tarimo. J. Skaistys LN akcinės 
b-vės administratorius siūlo, 
kad būtų pakeisti bankelio įsta 
tai by-laws, kad jo nariais gale 
tų būti nelietuviai, nes dabar 
Liet. Namų akc. b-vės narių tar 
pe yra nelietuvių, kurie galėtų 
būti bankelio nariais, tačiau įs 
tatai draudžia juos įsileisti. Kie

I PASINAUDOKITE I 
I SLA PAGALBA |
I nelaimes ir ligos atveju H
H SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) -j
H p
H draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 Į •• 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

į| Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skambinkite:
h ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE 4-0773
»• L. Rickevičienė —RO 0-7668 V. S. Mastis —LE 2-6513
H H. Chvedukas —LE 4-1528 į O. Indrelienė —LE 1-8522
:: A. Dūda —RO 9-4612 Į A. Paulauskas —I..E 6-3545

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO LIETUVIU PARAPIJOS
1958 m. pajamų

1. Likutis iš 1957 m. . .235.1 1
2. Sekmadienio rinkliavos

(Bažn., Wasaga) 11,081.56
3. Aukos, kalenda ..8,157.98
4. Salės pajamos . . . .5,210.90

Viso pajamų . . . .24,685.55
1. Algos kunigams. .2,279.00
2. Algos tarnautojams

(vargom, salės
tvarkymas) ............... 878.00

3. Maistas...................  1,537.31
4. Kuras (bažnyčia, salė,

klebonija) ..................905.81
5. Vanduo .........................42.69
6. Elektra .......................426.76
7. Telefonas .................. 130.35
8. Raštinės išlaidos ..159.17
9. Salės išlaidos ...........482.49

ir išlaidų apyskaita
10. Bažnytinės išlaidos 637.07
11. Kurijai išmokėta 1,310.65
12. Mokesčiai miestui,

pastatų drauda . . . 1,345.96
13. Naujas inventorius,

remontai ..................2,186.16
14. Parapijos aukos . 269.17
15. Palūkanos ............ 1,263.5 7
16. Išmokėta bažnyčios

remonto skolų . .9,861.20
Viso išlaidų • . . .23,713.36

1. Užbaigiant 1958 m.
banke kasoje.............. 970.15

2. Bankui išmokėta
remonto skolų . . . .5,740.00

3. Kompanijoms
išmokėta ..................4,121.20

4. Užbaigiant 1958 m.
parapijos skola20,100.09

Įvairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

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

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

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

patenkinti.

Ižd. E. Lengnikas prašo to 
likučio neišdalinti, o palikti ne 
išdalintam pelne, nes pagal da 
bartinę apyvartą atsargos kapi 
talas yra mažas ir reikia būti 
nai savo dispozicijoje turėti 
tam tikrą sumą galimiems ne 
tikėtiems nuostoliams dengti. 
Balsavimo keliu nutarta liku 
čio neskirstyti. Daugiau pasi 
sakymų sukėlė v-bos numaty 
tas 200 dol. Balsavimo keliu 
nutarta 38 balsais prieš 5, kad 
paskirti 200 dol. Apyl. V-bai, 
kuri savo nuožiūra įpareigota

tai siūlo, kad susirinkimas pa 
darytų atatinkamas išvadas, 
nes priešingu atvejų, jeigu ban 
kelio Įstatai nebus pakeisti sve 
timtaučių įsileidimui, tai Liet. 
Namų akc. b-vė įsteigs kitą 
Kredito Uniją.

Nebekylant naujų klausimų 
pirmininkaujantis padėkojęs 
už dalyvavimą, susirinkimą už 
daro 8 vai. vak.

Baigiant dar keletas skaičių 
apie „Talkos“ augimą per 4 me 
tus 1955-1958:

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.

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 —

j 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 :

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. y.

Sav> A. KALŪZA

J. D.

Metai Aktyvas Paskolos Nariai Skolin. Pelnas Div. %

1955 10,177.3.1 7,139.93 95 19 162.67 4 %
1956 29,054.43 22,137.59 156 56 969.81 4 %
1957 66,896.57 50,251.31 240 107 2,677.23 4.5%
1958 118,230.99 82,617.75 304 125 4,295.85 4.5%

VISAI TEISINGAI
per Toronto lietuvišką radio 
valandėlę PLB pirm. J. Matu 
lionis pareiškė, kad kartais, at 
rodo, mūsų visuomeninis gyve 
nimas yra gerokai apsnūdęs, ta 
čiau iškilus svarbiam reikalui, 
tremties lietuviai spontaniškai 
išsiveržia į krantus, gyvai rea 
guoja į įvykius. Tokiu pavyz 
džiu gali būti paskutiniai įvy 
kiai Vatikane, sujaudinę visą 
tremtį. Neatrodo, kad tie Įvy

I
A.E. McKAGUeI

Barrister and Solicitor » 
Advokatas ir Notaras Jz 

TeL EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg, a 

330 Bay Street, X 
TORONTO 1, Ontario. $

k. , .'/MM1.... mm__
Lietuvio Advokato Jstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS

A dvokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay ft Richmond) 

TORONTO. ONTARIO
Telefonai

įstaigos Namų
EM 2-2585 ST8-50S

kiai paliestų Hamiltono LB vai 
dybą. Ji ne tik kad nesušaukė 
tuo reikalu susirinkimo (pav. 
su organizacijų atstovais, arba 
po pamaldų viešo), bet ir nepa 
siuntė Vatikanui jokio rašto. O 
juk Hamiltonas laikomas pa 
vyzdingiausia tremties lietu 
vių kolonija, nors Kr. Tarybos 
suvažiavime pirm. R. Bagdo

*?*?xxxxtx?tx*zxxxxxtxtxxxxtTXx*xxx?x*xrx?t?••xf
DRAUDIMAI
Automobilių, namų, H 

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

DRAUDIMO
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave. į: 
| Toronto, Out. g 
u: :m i:: 11:: u i m: u 11 n u i: 11 iiimim:: „

t- t

I
. . ?Lietuviai advokatai ,1 

NEIMAN, BISSETT |
& SEGUIN |

Barristers, Selicitors,
Notary Public. ft

H e y d e n Street
; (netoli Bloor ir Yongle) « 

Toronto 5, Ont. 1 «

!Tel.: Ofice WA 4-950) !
Res. BE 3-0978 |

nas pareiškė, kad ji koordinuo 
ja organizacijų veiklą. Juk tas 
ir priklauso prie LB darbų taip 
pat. Be to, nors rengimas Ka 
nados Lietuvių Dienų 1959 m. 
yra pavestas Hamiltonui, ta 
čiau valdyba nesiteikė šio rei 
kalo dar apsvarstyti savo posė 
dyje. O gal šiemet ji praeis ne 
atžymėta kaip ir pereitais me 
tais?

VIETOS DIENRAŠTIS
The Hamilton Spectator perci 
tą savaitę patalpino nuotrauką 
iš pasaulio krepšinio pirmeny 
bių rungtynių tarp Kanados ir 
Brazilijos rinktinių, kurios su 
dėty žaidė ir lietuvis Blatkaus 
kas. Nuotraukoje jis neblogai 
matomas ir pavardė Įrašyta la 
bai teisingai. Reikia pažymėti, 
kad lietuvis žaidė puikiai, lai 
mėdamas Brazilijai daugiausiai 
taškų.

HAMILTONIEČIAI 
nekantriai laukia atvykstant 
Montrealio Lietuvių Teatro su 
B. Sruogos veikalu „Milžino 
paunksmėje“. Teatrą kviečia 
Hamiltono Lietuvių Namai Į sa 
vas patalpas. Bendrai, didesni 
Hamiltono Įvykiai, jau koncent 
ruojasi savuose namuose ir juo 
se esančia didele, moderniška 
scena.
N. LIETUVOS PRENUME 
ratą galima prailginti sekma 
dieniais po pamaldų parapijos 
salėje pas K. Baroną.
• Paslydęs ant ledo sulaužė 
koją N. Zabulionis. Po to, at 
sirado komplikacijos. Ligonis 
guli Šv. Juozapo ligoninėje.
• Stipri žiema ir daug sniego 
yra dideli mašinų vairuotojų 
priešai, nes kelias būna labai 
slidus dėl ko ir Įvyksta daug ne 
laimių. Per radiją policija kiek 
vieną dieną skelbia praneši 
mus, kviečiančius be reikalo ne 
važinėti, o važiuojant nemaišy 
ti alkoholio su benzinu... K. B.
„MILŽINO PAUNKSMĖS“ 
spektakliui, kuris įvyks Hamil 
tono Lietuvių Namuose kovo 
1 d., sekmadienį, 4 vai. po pie

tų, dabar pats laikas įsigyti pa 
kvietimus. Hamiltoniečiai pra 
šomi tuo reikalu kreiptis pas L. 
N. v-bos narius, o toliau gyve 
nantieji malonėkite rašyti St. 
Bakšiui, 38 Stanley Avė., Ha 
milton, Ont.

VYRESNIŲJŲ SKAUTŲ 
ŽIDINYS

įsisteigė sausio 25 d. Skautų va 
dų iniciatyva minėtą dieną bu 
vo sušauktas L. Namuose bu 
vusių skautų susirinkimas, ku 
riame dalyvavo 18 tautiečių. 
Jam pirmininkavo Z. Laugalys. 
Visi dalyviai mielai sutiko, kas 
kuo gali, prisidėti prie skautiš 
kojo mūsų jaunimo veiklos su 
aktyvinimo. Apie pusė susirin 
kusių tuojau Įsirašė į skautų 
rėmėjų būrelį, apsidėdami nuo 
latiniais mokesčiais - aukomis.

Skautų veikimas, gavus jie 
ms Liet. Namuose būklui patai 
pą, žymiai pagyvėjo. Retas tė 
ra vakaras, kad kuri nors skil 
tis neturėtų jame savo sueigos. 
Taip norėtųsi pagreitinti visiš 
ką L. Namų atbaigimą, kad vi 
sos liet, org-jos turėtų juose 
geras patalpas.

P. Rupinsko pradėtą organi 
zuoti skautams remti būrelį 
perėmė ir jam vadovauja Pr. 
Vizbaras.

Iš viso dabar čia veikia "7 
skautams remti būreliai.

LN KINE
šią visą savaitę eina garsus ir 
labai gražus filmas „From He 
re to Enternity” su Mont. Cli 
ft ir Deborah Kerr. Nuo atei 
nančio pirmadienio irgi visą sa 
vaitę eis visiems girdėtas ir tu 
rįs didelį pasisekimą filmas 
„Cat on the Hot Tin Roof“ su 
Liz Taylor ir Paul Newpnan.

VYTAUTAS VEIVERIS,
gyv. R. R. 3, Simcoe, Ont., L. 
Namams paštu atsiuntė čekį 
sumoje 100 dol.

Mielam ir brangiam V. Vei 
veriui visos LN v-bos ir savo 
vardu reiškiu gilią pagarbą ir 
gražiausią padėką!

St. Bakšys
LN valdybos pirmininkas.

| Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve |
\ „PARAMA” |
£ Paskola 1 asm. iki $ 3,000.—
'J Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Darbo valandos: a
Pirmad ir penktad. nuo 10—12 v, lyto ir 5’/2‘—9 v. vak. $ 

< Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. $ 
X* Tieciūd. ir ketvirt. nuo 10—12 vai ryto. Vak. uždaryta, 
J* Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
** Toronto, Ont. Fel. L E 2-8723.



* PSL. N tti»RiKLAUSOMA LIETUVa 1939. II. 4. — Nr. 6 (020)
■wr.-ptt’

Mont|realHAMI^LTOW t
K. L. K. Moterų Dr-ja kviečia visus į 

Piitną kartą Montrealy Įvykstantį

I Tautinių drabužių
KONKURSĄ -- BALIŲ

Hamiltone Didelis Kaukiu

t< vasario? d.
Į į Aušros Vartų Parapijos Salėje
g Programoje: Tautinių drabužių premijavimas,

5 Prof. A. Tamošaičio pastabos apie mūsų tautinius drabu 
žius, tautiniai šokiai vadovaujami J. Piečaičio.
Baliuje: prityrusios šeimininkės pavaišins svečius pi 
kantiška vakariene, didelis ir geras orkestras šokiams, tur 
tingas bufetas atsigaivinimui, loterija laimei išbandyti.

Ponios ir panelės kviečiamos atvykti pasipuošusios tau 
tiniais drabužiais ir dalyvauti konkurse. Tokio vakaro 
Montrealy dar nebuvo ir greit nebus, tad nepraleiskite 
progos. Kvietimai į šį vakarą niekam nebus siuntinėjami.

^Įėjimas: $ 1.75: studentams $ 1,00.
Jj Pradžia: 7 vai. vak. punktualiai,
h

n 
S

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS DIENOS ŠVENTĖ 
MONTREALYJE

Lynn ir Sofijos ir Juozo Skučų 
septintą vaiką Viktoru Zig 
mantų.
DIDELĖ PONŲ MORKŪNU 

NELAIMĖ
Penktadienį, apie 12 vai., kai 

paleidžia iš mokyklų vaikus na 
mo, Arvydas Morkūnas, Aldo 
nos ir Antano Morkūnų sūnus, 
su draugais bėgo namo. Bet 
perbėgant Verdune, ties Willi 
brord mokyklomis, skersai gat 
vę, jis bėgo pro autobuso užpa 
kali, ir pasitaikė taip, kad tuo 
momentu iš priešingos puses 
važiavo trokas, ir nei berniu 
kas nespėjo susilaikyti ir atšok 
ti atgal, nei trokas sustoti. Įvy 
ko susidūrimas ir nelaimingas 
berniukas po 15-kos minučių 
ligoninėje mirė.

Arvydas, apie 6 metus am 
žiaus. pirmojo skyriaus moki 
nys, vienintelis Ponų Morkū 
nū sūnelis. Tėvai liko didžia 
me liūdesyje. Nuoširdi jiems 
užuojauta jų tikrai didelėje ne 
laimėje.

Gedulingas pamaldas už a. 
a. Arvydo Morkūno sielą ruo 
šia Aušros Vartų šeštadieninė 
mokykla vasario 7 d., šeštadie 
nį 10 vai. ryte Aušros Vartų 
bažnyčioje. Pamaldose kviečia 
mi dalyvauti mokytajai ir mo 
kiniai.

bus minima vasario 15 dieną po 
pietų Plateau salėje. Paskaitą 
skaitys Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės Valdybos pirmimn 
kas Jonas Matulionis, Bus ii 
meninė dalis. Plačiau sekančia 
me NL numeryje.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
Sąjungos, Montrealio skyrius 
balandžio 4 d. ruošia vakarą. 
Maloniai prašomos kitos or g a 
nizacijos tą dieną rezervuoti 
studentams.

TAUTOS FONDO 
VALDYBOS POSĖDIS

Vasario 7 d., 5 vai. Aušros 
Vartų parap. salėje šaukiamas 
Tautos Fondo v-bos posėdis. 
Prašoma, kaip v-bos narius, 
taip ir pavienius asmenis iki 
tos dienos grąžinti aukų lapus. 
Negalint atnešti asmeniškai, 
prašom atsiųsti šiuo adresu : K. 
Toliušis, 1907 Egan Avė, Mo 
ntreal 20. Valdyba.
• Morkūnų sūnelis Arvydas 
yra pašarvotas Halpin koply 
Čioje, 4500 Verdun Ave., Ver 
dun. Laidotuvės Įvyko pirma 
dienį 10 v. ryto iš Aušros 
tų bažnyčios.

ŽV. KAZIMIERO 
KLEBONAS

kun. J. Bobinas pakrikštijo J. 
ir G. Stulginskų dukrelę Jenet

DR. J. S E M O G A S | 

Office 5441 Bannantyne X 
(kamp. Woodland) X 

Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

Priėmimo valandos:
pirmadienį ir ketvirtadienį & 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

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

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

Var

9

ti «

SKUBIAI
IŠPARDUODAMI 

buto baldai
PO 9-1659

ADVOKATAS
|STASYS DAUKŠA, LL. D. į

Suite 25—26 g
152 Notre Dame St. E. 1

UN 1-8933 |i

ruošiamas

T. F. A-bės Hamiltono Skyriaus Valdybos 
įvyks vasario 7 d., 

ateinantį šeštadienį prieš užgavėnes, 
Hill Crest Restaurant 
gražiose patalpose (ant kalno) 

Concession ir Wenthworth g-vių kampas.
X

Kaukėms įėjimas nemokamai, geriausios bus premijuojamos 
|

f

Įvairus bufetas, turtinga loterija ir t. t 
Šokiams Benni Ferri orkestras. Pradžia 7 v v.

Maloniai kviečiame visus ir iš visur lietuvius kuri 
skaitlingiausiai atsilankyti.

T. F. Valdyba.
6

RINKIMINĖS KOMISUOS PRANEŠIMAS
Rinkimai, į KLB Hamiltono 

Apylinkės Valdybą ir Kontro 
lės Komisiją 1959 metų kaden 
cijai, Hamiltone įvyks š. m. va 
sario 15 dieną, sekmadienį.

Rinkimai prasidės 9 vai. ryto 
tęsis ligi 2.30 po pietų Parair

X

Toronto Putvio Šauliu Kuopa 
maloniai visus kviečia atsilankyti >

į paskutinį šio sezono šokiu vakara, z
kuris Įvyks vasario 7 d., ?

Šv. Jono parapijos salėje. S
Šokiams gros geras orkestras, veiks pilnas bufetas ir >! 

loterija. Menineje dalyje vieno veiksmo linksma komedija. į 
Vaidina Toronto Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė. Režisuoja 5 

p. Ramanauskas. Pradžia punktualiai 7 vai. vak. >:
Įėjimas 1 dol. T. P. Š. K. Parengimu Komisija. *

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MAL1ŠKA
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland)
Tek: PO 8-4547

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E.
; Montreal. UNiversity 6-7026: j

I NOSIES, GERKLĖS IR 

į AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND 
į 78 St. Joseph Blvd. W. 
£ Tel. PL 9958

i ir.E.A ndm kailis
956 SHERBROOKE E. 

Tek: LA 2-7236

MIRĖ STEIGIAMOJO SEIMO NARYS
2 dieną, Toronte mirė, jau ii 
gesni. laiką ligoninėje si nkiai 
sirgęs, po apopleksijos priepuo 
lio, Lietuvos Steigiamojo Sea 
mo narys, ilgameti smoky tojasl 
ir Mokyklų inspektorius Ka 
zys Kupčiūnas, kelis metus Ka 
nadoje dirbęs Ottawoje valdi 
nėse įstaigose.

Šeimai persikėlus i Toronto, 
prieš metus su viršum ir K. 
Kupčiūnas persikėlė į Toron 
tą, kur šeima Įsigijo namus. 
Deja, velionį ištiko smūgis, ku 
ris paguldė į ligonine ir iš jos 
jau neišleido.

Velionis paliko žmoną, dūk 
teri ir sūnų. Jo artimiesiems 
reiškiama nuoširdi užuojauta.

K. Kupčiūno palaikai laidoja 
mi trečiadienį, vasario 4 dieną, 
10 vai. ryto.

EVANGELIKŲ LIUTEROV 
NIŲ LIETUVIŲ 

PAMALDOS
Išganytojo liuteronių Bažny 

čioje, 1691 Bloor Street West 
ir Indian Road kampe, vasario 
8 d. 1 vai. po pietų, įvyks lietu 
vių evangelikų pamaldos, laiko 
mos kun. J. Stanaičio. Prašo 
me visus lietuvius evangelikus 
kuo skaitlingiausiai atsilanky 
ti. Praneša Evangelikų Liūte 
ronių Lietuvių Parapijos Tary 
ba, Torante.

PALAIDOTAS 
VISUOMENININKAS

Jonas Maukus, vienas anka 
čiau veikliųjų Toronto lietuvių 
socialdemokratų, tiktai prieš 
kelis metus persikėlęs gyventi 
i Oakvilę, šio’ius dienomis mi 
rė ir palaidotas Oakvilėje.

Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių, nes velionis bu 
vo ramus, rimtas ir geros šir 
dies asmuo, visada ir visur rei 
kale parėmęs tautiečius, dauge 
liui dipukų sudaręs Įvažiavimo 
dokumentus ir t. t.

Nuoširdi užuojauta Poniai 
Mankuvienei - Kudirkaitei, 
Vinco Kudirkos giminaitei, ku 
ri, deja, taip pat labai sunkiZ 
serga.

Į laidotųvesi iš Montrealio 
buvo nuvykęs velionio giminai 
tis populiarus montrealietis Po 
n as Mankus.

TORONTO ŠAULIŲ PUT 
VIO KUOPA

vasario mėn. 7 d., 7 vai. (prieš 
paskutinį šeštadieni prieš gavė 
nią) Šv. Jono parap. salėje ruo 
šia linksmą pobūvį.

Programoje: p. Ramanaus 
ko režisūra vieno veiksmo ko. 
mediją. Vaidins Toronto Jau 
nimo Meno Mėgėjų grupė, šo
kiams gros dūdų orkestras. 
Bus sočiai užvalgyti ir užgerti. 
Rengėjai pasiryžę suteikti > 
novišką šaulišką nuotaiką.

Vasario men. 8 d., 12.30 vai. 
Šv. Jono parap. mažojoj salėj 
šaukiamas kuopos metinis susi, 
rinkimas.

Nepriklausomybės (šventėje 
kuopa organizuotai dalyvauja, 
su vėliava.

Kovo mėn. 1 d. šventinama 
vėliava, kurią, pagal Liet, sau 
lių vėliavos pavyzdį, paganu 
no dail. Valius.

X PI B V-bos pirm, fonas Ma 
jt. tulionis ir V-bos narys Kęstu 
X tis Grigaitis paskutiniu mo 
A meniu prieš išleidžiant NL nu 
X meri, telefonu iš Toronto p-a 
X nešė, kad pirmadienį, vasario

pijos salėje, 58, Dundurn Stre 
et N.

Nuo 3.30 ligi 6 vai. vak. rin 
kimai perkeliami į Lietuvių Na 
mus „Delta“ kino patalpose.

Rinkimų pabaiga 6 vai. vak.

Kandidatų sąrašas į Apylin kės Valdybą
1 Bugailiškis Antanas 46 Darbininkas
2 Kaušpėdas Antanas 49 Darbininkas
3 Kazlauskaus Vaitiekus 38 Elektrikas
4 Lastauskaitė Genė 19 Raštininke
5 Mikšys Kazys 40 Darbininkas
6 Mikalauskas Povilas 34 Tarnautojas
7 Pilipavičius Alfonsas 3 7 Darbininkas
8 Varanavičius Jonas 47 Dipl. ekonomistas
9 Volungė Petras 43 Darbininkas.

Kandidatų sąiasas į Kontro lės Komisiją:

1 Dalius Stasys 38 Tarnautojas
2 Mikalauskas Aleksas 39 Mokytojas
3 Stanaitis Jonas 44 Darbininkas
4 Stonkus Juozas 46 Darbininkas
5 Stukas Dionyzas 36 Darbininkas

Į Apylinkės Valdybą balsuo 
jama už septynis asmenis, o j 
Kontrolės Komisiją už tris as 
menis.

Rinkiminė komisija kviečia 
visų organizacijų atstovus da 
lyvauti rinkimuose ir balsų 
skaičiavime.

Visus Hamiltono Apylinkės 
lietuvius nuo 18 metų amžiaus 
kviečiame atvykti balsuoti. Di 
dėsnis balsavusių skaičius su 
teiks naujai valdybai morali 
nės paramos jai dirbant tą sun 
kų darbą. Rinkiminė K-ja.

Kės.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570 1

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre D am e Si. E. 
Montreal. UN 6-6556

„LITO” METINIS 
SUSIRINKIMAS

įvyks vasario mėn. 8 d., sekma 
dienį, 12 vai. 30 min. Aušros 
Vartų parpijos salėje. Po susi 
rinkimo — pobūvis su gėri 
mais ir užkandžiais. Kviečiami 
nariai, svečiai ir visi, kurie tik 
domisi „Lito“ augimu ir jo rei 
kšme Montrealio lietuvių eko 
nominiam stiprėjimui. Pr. R.
• Jonas Gudas su šeima persi 
kelia į Čikagą gyventi.
• P. Urbonienė lankėsi JAV ir 
iš Worcesterio atvežė pažįsta 
miems sveikinimų ir bičiulių.

REIKALINGA
prie dviejų paaugusių vaikų 
moteris, kuriai bus duodamas 
kambarys, maistas ir atlygini 

mas pagal susitarimą.
Darbas penkių dienų savaitėje. 
Susižinoti telef.: CL 9-7807, 

geriau vakare po 6 vai.

LIETUVIŲ VYTAUTO 
KLUBAS

metų pradžioje įvede pakeiti 
mą nariams ligoje, kurie pra 
nešimą laišku siunčia vicepirm. 
Pr. Paukštaičiui, 7510 — 1st 
Ave, St. Michel. L. Gudas lie 
ka mokesčių rinkėju kartu ir 
moterims, į kurį galima kreip 
tis ir ne sus-mo metu.

Naujoji vadovybė pasiryžu 
si daugiau dėti palankumo lie 
tuviams, kurie pageidauja daž 
niau užeiti klubam Be to, be 
iki šiol prieinamai naudojantis 
patalpomis šeimyninių švenčių 
progomis, žadama duoti naudo 
tis lietuviškoms organizacijo 
ms, net yra svarstymo eigoje 
paskirti vieną vakarą savaitėje 
kad galėtų ne tik su klubu su 
sijusius, bet ir kitokius reika

DIDYSIS KAUKIŲ BALIUS, 
rengiamas Tautos Fondo At
ties Kanadoje Hamiltono sky 
riaus Valdybos įvyks 1959 m. 
vasario 7 d., šeštadieni, gražio 
je ir puošnioje Hill Crest Res 
taura, it salėje, (Wenthworth 
ir Concession St. kampas, ant 
kalno). Kartu bus ir užgavė 
nių balius ir paskutiniai šokiai 
prieš gavėnią.

Svarbiausia kviečiame kau 
kės jau dabar pradėti ruoštis i, 
skaitlingu buriu dalyvauti. 
Kaukės bus premijuojamos. 
Vertingoms bus skinamos 3 
piniginės ir 3 daiktinės premi 
jos. Visos premijos bus stam 
bios. Visoms kaukėms įėjimas 
nemokamas, išskyrus tik mas 
kės užsidėjusiems, kurios Įėji 
mo mokestį turės mokėti.

Kaukės bus premijuojamos.
Kaukės prašomos susirinkti 

prieš 9-vai., nes bus paradas.
Veiks savas bufetas—todėl 

kainos bus neaugštos ir .apsirū 
pinimas. bereikalingas.

Ruošiama didelė loterija, 
Pradžia 7 vai. vakaro.
Salė pasiekiama važiuojant 

iš miesto centro į kalną James 
Str. S. — Jolley Cut iki Conces 
sion, čia sukti Į kairę ir Conces 
sion važiuoti iki pirmų šviesų, 
kurios yra ant Wenthworth g- 
vės. Čia dešinėj pusėj yra mini 
moji salė. Į salę Įėjimas tiesio 
ginis ir patogesnis, nereikės ei 
ti per valgyklą. Yra iš Wenth 
worth g-vės.

Mašinoms pastatyti yra vie 
tos prie salės, ten netilpus — 
galima laisvai statyti Lablaw 
krautuvės aikštėje, kuri yra 
prieš salę kitoj gatvės pusėj.

Maloniai kviečiame kaukes 
ir svečius gausiai atsilankyti.

TF Hamiltono skyr. V-ba.
PATIKSLINIMAS

NL paskelbtas patikslinimas 
dėl K.LB Ham. apyl. revizijos 
komisijos pranešimo yra red. 
sutrumpintas iš rev. kom. ilgo 
aiškinimo, nes jis pakankamai 
patikslina faktą

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.

VI 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.

gero 
gatvės

ROSEMOUNTE 
PARDUODAMAS

keturių butų namas, prie 
susisiekimo ir biznio
Masson. Labai geros pajamos 
— 3,100 dol. per metus. Kairia 
26,500 dol. Skambinti po 6 v. 
vakaro RA 1-1656.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

GURC1NA3 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. |
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. į 

Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120L 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.^

lūs atlikti, ypač kad klubu pa 
talpos yra miesto centre, kas 
sudaro patagumtj gyvenantie 
ms Montrealio miesto pakraš 
čiuose.

Pašalpinės dr-jos susirinki 
mas Įvyksta vasario 1 d., 2 vai. 
ir v-bos posėdis vasariu 5 d, 8 
vai. vakaro.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. Ig 

nui Petrauskui už paaukotus 5 
dol. paminklinės lentos A. V. 
bažnyčioje Įrengimo išlaidoms 
padengti.

Kūr.-Savanorių Skyr.V-ba.

; ! (Notary Public) ' 
’ ’ k j i --.. :< > Advokatas is Lietuvos. į
■ ’ Narnų, žemės ar bet kurio < 
* • biznio pirkimo-pardavimo ) 
a dokumentų sudarymas ir J 
X visi kiti notariniai reikalai, j 
v Teisiniai patarnavimai. 4 
X Morgičiai.

X 91 Roncesvalles Avė. ? 
$ Toronto 3, Ontario. j 
X Telefonas: LE 6-5613. J 
® i

Šaulys.

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

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