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VASARIO 16 SIGNATARO ŽODIS VISIEMS LIETUVIMS

Pasaulio lietuvių sostinėje
f-' D VARDAS 

LIETUVIAI ĮKOPĖ J 
Čiakgos lietuvių aitbolo ko 

manda, dalyvaujanti salės fut 
holo primenybėse, po vasario 
1 d. rungtynių I-je divizijoje 
įkopė į pirmąją vietą. Mūsiš 
kiai įveikė Wislos vienetą 2:1 
ir tuo būdu atsiplėšė vienu taš 
ku nuo antrą vietą besidalina 
ričių trijų komandų. DabUr he 
tuviai turi tris laimėjimus ir 
dvi lygiąsias, kas sudaro 8 taš 
kus. Kitos komandos seka to 
kia tvarka: Rams 7 tšk., Maro 
ons 7, Red-White 7, Hoosie 
rs 6, Olympics 5, Wikings 3, 
Atlas 3, Hakoah 2, Wisla. 
Dar šiose pirmenybėse visoms 
komandoms yra likę sužaisti

S U L A 1 T 1 S 
PIRMĄJĄ VIETĄ 

r o 4 rungtynes.
JAUNIMAS PAMINĖS 

VASARIO 16 TĄJA
Čikagos studentų organiza 

cijos rengia Nepriklausomy 
bės minėjimą jaunimui. Minė 
jimas įvyks Jaunimo Centre, 
vasario 22 d., 2 vai. p. p. Pa 
maldos už Lietuvos laisvę bus 
laikomos tose pačiose patalpo 
se 10 vai.

Bendras vasario 16-sios m: 
nėjimas Čikagoje Įvyks vasa 
rio 15 d., 1.30 vai. p. p. Mari 
jos Augšt. mokyklos salėje, o 
Cicero liet, kolonija šią šven 
te paminės vasario 14 d. 7 vai. 
vak. šv. Antano parap. salėje.

Lietuvos Himno autorius, paruošęs Lietuvos nepriklau 
somybės netkūrimą.

do į upę. Išsigelbėjo tiktai 9 
žmonės, nuskendo 65.

— Pietų Virginijoje ramiai 
Įvesta integracija ir visų spai 
vų mokiniai gerai susigyvena.

— Berlyno burmistras at 
skrido i Kanada ir toliau skris 
i JAV.

— JAV duos ginklų Indone 
zijos kariuomenei apignkluoti.

— Monako princas paleido 
seimą ir įvedė absoliutinę rno 
narchiją.

— Sovietų maršalas Mali 
novskis kompartijos suvažiavi 
me baugino Ameriką balisti 
nėm raketom.

— Popiežius dvejiems me 
tams atidėjo projektuojamąjį 
visuotinį bažnyčios suvažiavi

Politinių įvykių savaitė
AR ANGLŲ POLITIKAI NEPADARYS ANTROJO 

MIUNCHENO?
Ar Nikita nesugundys Eisenh<Rwerio?

Tai yra klausimai, kurie iš 
kilo po Mikojano viešnagės 
Amerikoje. Mikojanas, ma 
tyt, atvežė pasiūlymų, tiktai 
i pirmą ugnį leidžiami anglai, 

/ kurie jau turi „Miuncheno“ 
praktiką.

Macmillanas su S. Lloydu Į 
Rusiją išvyksta vasario 21 die 
na. J oišlydėti praėjusią savai 
tę j Europą buvo išvykęs J. F. 
Dulles, nes išlydėjimas nebu 
vo paprastas, — dėl jo teko 
tartis Londone, Paryžiuje ir 
Bonnoje. Dėl to ir kilo kiaušy 
mas.
KĄ VAKARIEČIAI MANO 
DARYTI DĖL MASKVOS 

PLANŲ?
Spaudos žinios pranašauja 

pavojų, — galimas dalykas — 
antrąjį Miuncheną.

Ypač didelis susirūpinimas 
esąs Bonnoje, nes esą Vokie 
tija verčaima atsisakyti ryti 
nių sričių ligi Stetino. Po to 
bus kalbos apie susijungimą.

Vokietijos, kuri mus skriaū 
dė, žinoma mums netenka gai 
Ietis, bet jeigu iš tikrųjų taip 
įvyktų, tai tas veiktų jau ir 
Lietuvos reikalus.

ANTRAS MIUNCHENAS 
IR LIETUVAI BOTŲ 

KENKSMINGAS.
Maskva siekia kaip tiktai 

to, kad esamoji Europos žemė 
lapių padėtis būtų užkonser 
v uotą.

Maskvos veiklumas liečia ne 
mus vienus, jis jau siekia ir 
Ameriką.

CHRUŠČIOVAS UŽKVIE 
TĖ Į RUSIJĄ JAV 

PREZIDENTĄ, 
nes pats būtinai nori pasivaži 
nėti po Ameriką, šiandien dar 
neaišku, ar Eisenhoweris pri

ims pakvietimą. Tas neaišku 
mas jau negeras reiškinys.
POPIEŽIUS JONAS XXIII 
specialioje audiencijoje pri 
ėmė VLIKo Vykdomosios Ta 
rybos narį dr. P. Karvelį ir 
privačioje audiencijoje mm. 
St. Girdvainį, sveikinusį Po 
piežių naujaisiais metais.

KITOS ŽINIOS
— Genevoje derybos dėl A 

bandymų kontrolės įstrigo, 
nes rusai pareiaklavo kontro 
lės komisijai veto teisės.

— Kaire jaunimo komkon 
ferencijoje iš posėdžių jugos 
lavai išvaryti.

— Kinijos komunistai tęsia 
agresiją — tebebombarduoja 
Ęuemoy salas.

— Rusai buvo sulaikę JAV 
transportą iš Berlyno į Vaka 
rų Vokietiją, bet po protesto 
notos Maskvai paleido netikri 
nę.

— Italijos soc-dem suskilo 
ir viena dalis žada dėtis su Ne 
nni socialistais.

— Maskvoje pasibaigė XXI 
kompartijos suvažiavimas, ku 
ris paskutiniu žodžiu klausėsi 
Nikitos ir, žinoma, priėmė sep 
tynmetės programą.

— JAV paskelbė į mouito 
ringo kaspinus įrašytą rusų ia 
kūnų pasikalbėjimą, padarytą 
tuo metu, kada JAV paklydu 
sį transportinį lėktuvą prie 
Turkijos - Rusijos sienos nu 
mušė rusų lėktuvai ir žuvo 1 i 
asmenų. Tai atidengė Mikoja 
no ir kitų melavimą, kad lėk 
ttivas pats nukritęs.

— Danų laivas, išvykęs pir 
mon kelionėn Į Grenlandiją, 
susidūrė su ledų kalnu ir nu 
skendo su 95 žmonėmis.

— New Yorke lėktuvas ne 
pataikė į aerodromą ir nusiiei

mą.
— Hitlerio ir jo meilužes 

Braun palaikai, pasirodo, yra 
Maskvoje, o ji intrigavo, kad 
Hitleris vakariečių dėka pabė 
gęs ir ruošias žygi prieš Mas 
kvą. . .

PLB Valdybos pirmininkas

Jonas Matulionis
šį sekmadienį Montrealio he 

tuviams darys pranešimą 
Plateau salėje.

ĮSPŪDINGAS „LITO“ SUSIRINKIMAS
Kooperatinio 'Montrealio 

lietuvių bankas „Litas“ susi 
laukia vis didesnio kolonijos 
lietuvių supratimo, įvertinimo 
ir todėl nuolat ir pastoviai au 
ga. Auga visais atžvilgiais: 
narių skaičium, indėliais, indė 
lių dydžiu, paskolomis ir gau 
namuoju pelnu. Nenuostabu, 
kad banko direktorius, D. Jur 
kus, sako: Prieš trejus metus 
aš stovėdavau banko kamba 
rio duryse ir laukdavau intere 
santų, o šiandien, kaip matė 
te, prie banko durų jau susida 
ro eilė. Štai keletas skaičių, 
pavaizduojančių Lito augimą:
Metai Aktyvas Paskolos
1955 25,444.28 18,030.00
19,56 75,415.42 54,876.00
1957 122,857.95 106,246.90
1658 221,648.78 183,231.05
Metai Nariai Skol-kai Pelnas
1655 160 25 590.00
1956 226 55 2,134.81
1957 298 88 5,614.71
1958 383 111 9,005.76
Bet susirinkimo dieną narių 
jau buvo 425, tat per vieną tik 
tai sausio mėnesį įstojo 42 nau 
ji nariai. Tai yra reikšmingi 
skaičiai. Ir į metinį banko su 
sirinkimą šiemet prisirinko jau 
pusė salės narių.

Susirinkimą 'atidarė valdy 
bo pirm. A. Norkeliūnas ir, 
pasveikinęs bei pasidžiaugęs 
susirinkimo skaitlingumu, pa 
siūlė išrinkti balsų skaičiavi 
mo komisiją. Priimti pasiūly 
tieji p. Vazalinskas, p. Biauz 
džiūnas ir p. Adomaitis.

Sėkr.,' Pr. Rudin»;kas įiers 
kaito pereitų metų susirinki 
mo protokolą, kuris priima 
mas be pataisų.

V-bos pirm. A. NtTrkeliunas 
/ Lietuvos \ 
/ nacionaline A 
\ M.MaŽvydoJ

praneša apie praėjusiųjų me 
tų darbus, kurių vaisiai yra at 
spausdinti ir išdalyti naria 

ms. Pirmininkas kviečia na 
rius banko idėją, tikslus ir 
naudą aiškinti savo pažįstamie 
ms, kurie kviečiami tapti ban 
ko nariais, nes tai yra naudin 
gas lietuviams reikalas.

Lito vedėjas D. Jurkus per 
skaito visą 1958 metų banko 
veiklos apyskaitą ir apie ats 
kiras pozicijas plačiau paaiški 
na. 1958 irų gruodžio 31 die 
nai, kuriai sudaryta apyskai 
ta, indėlių turėta 187,439.42, 
paskolų išduota 147,238.15; 
palūkanų gauta 13,091.24; vi 
so pajamų turėta 279,056.64; 
išlaidų turėta 257,392.61, tat 
per metus padaryta 536, 449. 
25 apyvartos, tai yra daugiau 
kaip pusė miliono. Tai jau įs 
pūdingas skaičius. Be to p. 
Jurkus pastebi, kad nuo balan 
džio mėnesio palūkanos iš 72 
ct. už šimtą sumažinamos iki 
70 centų. Tai yra žemiausios 
palūkanos kredito kooperaty 
vuose visoje Kanadoje. D. Jur 
kus pasidžiaugia, kad didelė 
pažanga padaryta pačių indė 
lininkų, nes dabar yra tokių, 
kurie yra bankan įdėję dau 
giau kaip po 10 tūkstančių 
dol., o po tūkstantį padėjusių 
jau yra daugiau kaip 50. Ban 
ko vedėjas duoda praktišką pa 
tarimą: bankan padėti po 2000 
dol. indėlių prieš 55 metus am 
žiaus ir jeigu po to prireikia 
pinigų, tai praktiška yra iš 
baiko pasiskolinti, bet neisim 
ti įdėtųjų, nes tokiu atveju in 
dėlis padvigubėja (nelaimės ir 
nedarbingumo atveju). Be to. 
Direktorius sako, kad daugelis

RAŠO PROFESORIUS
1918 m. vasario 16-tąją die 

na Lietuvos Nepriklausomy 
bės paskelbimas Vilniaus mies 
te yra toks aiškus mūsų istori 
jos įvykis, jog bolševikinių 
maskolių beverčiamiems mūsiš 
kiams bolševikams arba net 
priverstiems su jais bendradar 
biauti nebolševikams prisitaikė 
ilams tenka verstis prasiinany 
mais šiam aktui išaiškinti ar 
ba tiesiog jį gėdingai nutylėti: 
kad tik pavergtoji Lietuvos vi 
suomenė kuo mažiau apie jį ži 
notų, kuo mažiau apie jį ir gal 
votų! Tiek Nepriklausomybės 
Aktą paskelbusiems Lietuvos 
Tarybos nariams—anais 1917 
m. Vilniaus Konferencijos pa 
rinktų ir patikėtų vyrų dvide 
šimtukei — su Basanavičium 
ir Smetona, Kainu ir Vileišiu, 
Šauliu ir Klimu priekyje, tiek 
laisvai ir sąžiningai galvojai! 
čiai lietuvių visuomenei buvo 
ir tebėra aišku, jog Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi 
mas nebuvo kieno nors iš ša 
lies lietuviams primestas, bet 
tebuvo tik savaime išplaukusi 
nuosakiai natūrali išdava ilga 
amžio Lietuvos Valstybės gy 
vavimo ir vėlesniojo tautinio 
mūsų atbudimo sunkiose, bet 
garbingose grumtynėse prieš 
lenkų, i^--'koiių ir prūsokų 
Įvairiarūšę persvarą vienięite 
lis sveikas ir teisingas tautinio 
sprendimas.

Ne vien Mindaugo, Gedimi 
no, Algirdo ir Kęstučio, Vytau 
to Didžiojo karo ir politikos 
sukurtoji Lietuvos didybe šil 
dė aštuonioliktaisiais metais 
tarybininkų širdis, — Goštau

MYKOLAS BIRŽIŠKA
tų, Radvilų, Katkų-Chodkevi 
čių veiklos nepamirštieji lietu 
viškieji pradmenys kaitino jų 
jausmus, — nenustelbdami, tik 
dar labjau istoriškai jiems įsvo 
rindami 1794, 1831, 1863 metų 
priešmaskoliškus sukilimus ir 
lengvai siedamiesi su aušrinin 
kų, varpininkų, sargiečių, bal 
siečių tarybinės kartos patyri 
mais ir išgyvenimais — lauža 
nt spaudos uždraudimą laisvos 
spaudos įsteigimu, — Kražiuo 
se liaudies mūru ginant savo 
bažnytėlę prieš žandarus ir ka 
zokus, — trumpu prieškariniu 
dešimtmečiu spaudą atgavus pa 
sivejant kitas tautas, kurioms 
jokie draudimai nekliudė tautiš 
kai bręsti ir kilti, — pagaliau, 
1905 m. garsingame Vilniaus 
seime 2.000 tautos atstovų drą 
šiai ir įspūdingai nustačius tau 
tinei politikai laisvės siekimą. 
Tuo keliu 1917 m. Vilniaus ko 
nferencija ir nuėjo, ne kažko 
kie okupacinės vokiečių admi 
nistraciyjs primesti, bet pačių 
lietuvių parinkti ir sukviesti 
200 atstovų, kur netrūko nė 
busimųjų bolševikų (Eidukevi 
čiaus, Rekašiaus, priartėjusio 
prie bolševizmo Domasevičia 
us ir kitų), kurie drauge su vi 
sais kalbėjo ir balsavo už Ne 
pi įklausomą Lietuvą. Tad ske 
ibdama vasraio 16-tos dienos 
aktą, Lietuvos Taryba vykdė 
tai, kas konferencijos įbuvo 
jai pavesta, ir Tautos siekimą 
apsisprendimą, n kaimynų pa 
vergtos Lietuvos atverguną, 
ir Jos įstatymą j nepriklauso 
rną nuo jų valstybinį kelią.

Nukelta Į 2-rą puslapį.

APIE LIETUVĄ GIRDĖS VISA KANADA 
Klausykime radiją šeštadienį, vasario 14 dieną.

Windsoro C. B. C. radio sto 
tis šventės minėjimą ruošia šeš 
tadienį, vasario 14 d. Paminė 
jimas bus transliuojamas per 
visas Kanados C. B. C. radio 
stotis nuo Atlanto iki Pacifiko 
vartdenynų ir apie 50 mažės 
niųjų Kanados radio stočių. 
Paminėjimas užtruks pusę va 
landos.

Minėjimas prasidės Windso 
ro ir Detroito laiku — 1 vai. 
30 min. p. p., banga 1550; To 
ronto — 1.30 v., banga 740; 
Montrealyje — 2,30 v. iš sto 
ties CBM, banga 940; Hali 
fax — 3 vai. 30 min. iš stoties, 
CBH banga 1330; Winnipege 
iš stoties CBW, b. 990, 12,30 
v.; Vancouver — 11,30 v., iš

lietuvių jau yra padarę klai 
dų: yra mirę keli tautiečiai, 
kurie, jeigu būtų Lito banke tu 
ręję indėlių, tai įpėdiniams bū 
tų palikę po dvigubą sumą — 

Nukelta į 8-tą pusi.

stoties CBU, banga 690.
Paminėjimo metu Kanados 

angliškai kalbanti vsuomenė 
bus supažindinta su Lietuvos 
Neprklausomiybe ir jai duota 
lietuviškų dainų ir muzikos.

Džiugu, kad Windsoro LB 
V-ba savo pastangomis, rasda 
ma stoties pareigūnų pritari 
mą Liet. Nepriklausomybės 
šventės minėjimui, per vietos 
ir jau tretį kartą per visos Ka 
nados CBC radio tinklą duo 
da minėjimą.

Minėjimo verta patiems pa 
siklausyti ir kitus paraginti ir, 
žinoma, pasiklausius, jparašy 
ti stočiai (CBE radio station, 
Security Bldg. .Windsor, 
Ont.) laišką arba atviruką 
trumpai' padėkajant ūž pro 

gramą. Atsiliepimai iš vietų 
padeda LB V-bai šio „Tradi 
tional Echos“ pusvalandžio 
metu gauti daugiau vietos lie 
tuviu ir Lietuvos reikalams.

P. J.

Gerbiamiems
ANTANUI ir ALDONAI MORKŪNAMS, 

tragiškai žuvus jų mylimam sūneliui
ARVYDUI

didelio liūdesio valandose reiškiame gilią užuojautą
E. ir M. Kringelis.

Mielus Prietelius
p. p. ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS, 

žuvus jų brangiam
ARVYDĖLIUI,

didžio skausmo valandoj širdingai užjaučiam ir 
kartu liūdim.

Ona ir Antanas Vilėniškiai.
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IR VISO PASAULIO IŠEIVIJOJE,
ną tikslą yra pirmoji sąlyga mū 
sų kovos už Lietuvos išlaisvi 
nimo sėkmingumą.

Gyvenamoji valanda stato 
mums daug reikalavimų kaip 
tautai, kovojančiai dėl savo va 
Istybės nepriklausomybės at 
statymo ir joje visų jos etno 
grafinių žemių apjungimo. Mu 
ms ne vistiek, kaip bus išspręs 
tas taikos ir Europos saugu 
mo klausimas ir kaip bus pa 
kreiptas Lietuvos likimas. Kas 
bus mūsų kaimynai, ypač Lie 
tuvos kaimynas vakaruose. 
Kam bus paskirta lietuviškoji 
Prūsų dalis. Ar susitarimas 
tarp Rytų ir Vakarų dėl pašau 
lio ir Europos saugumo siste 
mos atneš Lietuvai laisvę ar 
bent daugiau galimumų laisvė 
jimo kryptimi, ar Lietuva pa 
taps tarptautinių mainų objek 
tas, pažeidžiant visus teisėtu 
mo ir moralės principus ir nu 
sileidžiant brutaliai jėgai ir in 
teresų spekuliacijai.

Lietuvos laisvinimo klausi 
mas įgauna vis didėjančią glo 
balinę reikšmę. Jis yra dalis vi 
suotinos kovos tarp laisvės ir 
tironijos. Tiesiogiai ar netiesio 
giai jis yra paliečiamas visur, 
kur Vakarai su Rytais susitin 
ka — Jungtinių Tautų Organi 
zacijoj, pasaulio didžiųjų kon 
ferencijose, Washingtone, Lon 
done, Paryžiuje, Bonnoje, Va 
tikane, Viduriniuose ar Toli 
muosiuose Rytuose, — visur, 
kur siaučia šaltojo karo vėjai, 
sprogsta karštojo karo bom 
bos, ar vyksta dirbtinė koeg 
zistencijcl.

Visos mūsų tautos, kiekvie 
no jos nario pareiga ir atsako 
mybė budėti visur ir nuolat. 
Budėti ir vieningai suderintai 
veikti, kad Lietuvos . gyvybi 
niai interesai visur ir visuomet 
būtų apginti, kad abiejose gele 
žinės uždangos pusese kiekvie 
no lietuvio tautinis sąmoningų 
mas būtų išlaikytas ir nuteik 
tas išsaugoti viltį, didinti pas 
tangas ir būti pasiruošusiam 
aukotis Lietuvai laisvę atgauti 
ir atstatyti nepriklausomą vals 
tybę.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo keturiasdešimt pir 
mųjų metinių proga visiems 
tautiečiams siunčiame sveikini 
mus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas, Prezidiumas.

Besitęsianti Lietuvos okupa 
cija ir rusiškai bolševikiška 
priespauda visiems mums už 
deda sunkų jungą. Vargstame 
ir skurstame tėvynėje, Krem 
liaus apiplėšti, prievartaujami 
ir išnaudojami, kad savo pra 
kaitų ir darbo vaisiais tukintu 
me mūsų krašto okupantą — 
Sovietų Sąjungą; nekaltai ken 
čiame Sibiro tremtyje ar ver 
gų stovyklose tolimoje šiaurė 
je, šalčio ar alkio žudomi, ne 
sulaukdami išlaisvinimo valan 
dos; o ir išblaškytieji po sveti 
mas šalis, radę prieglaudą lais 
vąjame pasaulyje, taip pat jau 
nėra apdrausti nuo vargo ir rū 
pėsčių, o svarbiausia nuo ilge 
šio, kuris šaukia i gimtąjį kraš 
tą, kur bėga Šešupė, kur Nemu 
nas teka, kur mūsų tėvyne gra 
ži Lietuva.

Visi kaip vienas Žinome, kad 
kol Lietuva svetimųjų okupuo 
ta, kol mes patys nesame savo 
šalies šeimininkai, visiems mū 
sų vargams ir nelaimėms ne 
bus galo. Tik laisva lietuvių 
tauta savo nepriklausomoje va 
Istybėje Lietuvoje gali užtik 
rinti visiems savo sūnums ir 
dukterims tikrą laisvę, teisin 
gumą, socialinę lygybę, kultu 
rinį augimą ir gerbūvį. Lietu 
vių tauta nenori vergauti ma 
skviniam komunizmui ir neno 
ri būti svetimųjų priklausoma. 
Ji nori laisvos, nepriklausomos 
ir lietuviškos Lietuvos. Ji nuo 
seniausių amžių buvo laisva ir 
1918 metų vasario 16 dieną 
dar kartą patvirtino savo valią 
būti nepriklausoma ir niekad 
to savo apsisprendimo nepakci 
tė. Maskvos įvykdytoji 1940 
metais Lietuvos okupacija ir 
priverstinis jos prijungimas 
prie Sovietų Sąjungos, buvo 
nuoga Maskvos agresija, pačia 
ryta susitarus Stalinui su Hit 
leriu.

Tarptautinė teisė, tarptaut: 
nės deklaracijos, sutartys ir su 
sitarimai ir laisvųjų Vakarų 
nepriklausomos Lietuvos vals 
tybės suverenumo pripažini 
mas yra mūsų pusėje. Maskvos 
agresija ir Lietuvos okupacija 
yra prieš mus, prieš visą lietu 
vių tautą. Siekdami Lietuvos 
išlaisvinimo didžiai vertiname 
visas pastangas: diplomatines, 
religines, ideologines, visuome 
nines, kultūrines, ekonomines 
ir kitas. Visų tų pastangų ap 
jungimas ir nukreipimas į 'vie

Kanados Lietuvių Tarybos 
kūrėjai, bekurdami ir beplėsda 
mi bendrinę, kitaip — bendruo 
meninę organizaciją, tuo pačiu 
susirūpino ir savosios spaudos, 
kuri bendruomenei tarnautų, 
reikalu, todėl greta organizaci 
jos įsteigė ir laikraštį, kuriam 
davė reikšmingą „Nepriklauso 
mos Lietuvos’ vardą, nusakant 
jo ir organizacijos tikslus.

Laikraščiui leisti reikia sąly 
gų — patalpų, mašnių, darbi 
ninku, — todėl buvo susirūpin 
ta ir laikraščiui leisti suminėto 
mis priemonėmis, ir laikraščiui 
leisti įsteigta akcinė — šėrų 
bendrovė, pavadinta tuo pačiu 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
vardu. Darbo.pradžia, kaip daž 
nai esti, yra jieškojimų laiko 
tarpis. Taip buvo ir su Spau 
dos Bendrove „Nepriklausoma 
Lietuva“. Nors ji sukurta laik 
raščiui „Nepriklausomai Lietu 
vai“ leisti, bet su laikraščiu bu 
vo tarytum išskirta, kad šeri 
ninkai, kurių rūpestis leisti lai 
kraštis, su leidyba lyg nieko 
bendra neturėjo.

Dėl tų ir kitų priežasčių, Ka 
nados Lietuvių Centro Taryba 
ir Spaudos Bendrovė „Neprik 
lausoma Lietuva“ ne kartą sv 
arstė šį esmėje bendrą reikalą 
ir galų gale priėjo prie nuomo

nės, kad laikraščio leidimu ne 
mažiau interesuoti šėrininkai, 
kaip ir KLC Taryba, — todėl 
po pasitarimų, išgvildenę šį 
klausimą, KLCT sausio 23 die 
na ir Sp. B-vė „NL“ sausio 30 
dieną, nutarė sudaryti vieną 
leidybos vienetą. Tat nuo sau 
šio 30 dienos „Nepriklausomos 
Lietuvos“ leidėju pasirašo ir 
KLCT ir Sp. B-vė „NL“.

Bet šis apsijungimas, sulieja 
nt ir kasas ir inventorių ir rak 
tinai pavedant visą vadovybę 
Sp. B-vei, yra tiktai formalioji 
pusė. Esmėje gi, šerininkų Be 
nurovė yra susirūpinusi plėsti 
ir vystyti leidybą, išeinant iš 
vieno laikraščio leidimo ribų ir 
išvystant Bendrovę į komerciš 
kai veikiančią. Tam tikslui 
yra sumanymas įsigyti naujų 
mašinų ir išplėsti spaustuvę, 
kad ji ir šėrininkams neštų di 
videndų pelną. Tuo tikslu jau 
nuo anksčiau yra vykdomas 
NL Mašinų Fondo vajus. O 
po reformų yra sudaromas vei 
kimo planas ir Bendrovei ruo 
šiami įstatai, kad joje darbas 
galėtų eiti sklandžiai ir be kliu 
vinių, išvystant jos pajėgumą 
ir našumą.

Ryšium su šiuo persitvarky 
mu visi NL skaitytojai ū šeri 
ninkai kviečiami Į talką ir veik 
lumą.

Didžiai Gerbiamiems
ALDONAI IR ANTANUI MORKŪNAMS 

tragiškai žuvus jų sūnui, reiškiame gilią užuojautą
Aušros Vartų Parapijos Choras.

A. f A.
ARVYDUI MORKŪNUI 

tragiškai žuvus,
Jo tėveliams reiškiu gilią užuojautą

Jonas Nevardauskas.
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Mieliems
ANTANUI ir ALDONAI MORKŪNAMS, 

jų brangiam sūneliui tragiškai žuvus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Bijūnų šeima.
__ . ....___
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Didžiai Gerbiamiems ir mieliems

ALDONAI IR ANTANUI MORKŪNAMS 
tragiškai žuvus jų vieninteliam sūneliui 

ARVYDUKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

J Birutė ir Adomas Jocai.

TAUTOS FONDO ATSTOV YBĖS KANADOJE 1958 ME 
TŲ VEIKLOS 

XII. 31. $2462.00 
1958 m. $6548.00 
1. .

Saldo 1957.
Išlaidu per 
Saldo 58. I.
Gauta aukų per 58 m. $5144.49
Nuošimčiai banke .. .$32.14
Balansas ...................... $9010.00

Gauta aukų; $$
1. Toronto ..................2,000.00
2. Hamilon ..................1,000.00
3. Montreal ................. 260.00
4. Vancouver ............... 241.00
5. Sudbury ....................224.50
6. Fort William ...........173.79

. . . .$3833.37

KAI KURIOS MINTYS VASARIO 16-TOSIOS 
PROGA

Atkelta iš 1-mo puslapio.
Skelbdama atstatanti nepri 

klausomą Lietuvos valstybę, 
Taryba nesvajojo Jos atstatyti 
plačiose istorinėse ribose, pri 
pažindama kiekvienai jstori 
nės Lietuvos tautai teisę pačiai 
spręsti savo likimą. Tačiau ap 
siribodama vien tautinėmis sa 
vo sienomis, Ji nemanė ir ne 
linko tautinėje Lietuvoje lietu 
vių persvaros panaudoti nelie 
tuviams pavergti ir rūpestin 
guose pasitarimuose su žydų 
ir gudų - baltarusių veikėjais 
išsiaiškinusi, priėmė jų atsto 
vus į savo tarpą ir po to į su 
sidariųsią Lietuvos vyriausy 
bę. Tartasi ir su lenkais, kurių 
betgi vieni statė lietuviams ne 
įmanomus reikalavimus, o kiti 
tiesiog nepripažino nei Lietu 
vos Tarybos, nei dargi pačios 
lietuvių teisės kurti nepriklau 
somą valstybę, tad nei mūsų 
Tarybon, nei mūsų baldžįon len 
kai neįėjo. Kokių kliūčių jie ir 
vėliau statė mūsų valstybės kū 
rybiniam darbui, visi žinom 
kad ir iš peoviakų bylos, bet ii 
ganiui didžioji Lietuvos lenkų 
dalis apsiprato su Lietuvos ne 
priklausomybe ir virto ištiki 
mais bei veikliais Jos piliečiais, 
o kai pavojaus valandose — 
riet Vilniaus, Gardino, Seinų 
ar Suvalkų kraštų, Pilsudskio 
nuo Lietuvos atplėštų, lenkai 
ir nelenkai šaukėsi Lietuvos 
pagalbos ir globos — ir mes ją 
teikėme.

Pagaliau, Taryba skelbė Lie 
tuvos valstybės atstatymą de 
mokratiniais pamatais, kuriuos 
nustatytų Steigiamasis Sei 
mas, demokratiniu būdu visų 
Lietuvos gyventojų išrinktas. 
Tikrai, Steigiamasis Lietuvos

APYSKAITA
7. Sault St. Marie ... . 170.75
8. London, Ont...............150.00
9. Delhi ........................... 138.50

10. Welland .................... 133.15
11. Winnipeg ..................130.00
12. Windsor .................... 127.52
13. 13. Wawa ..................111,00
14. Calgario lietuvių ...50,02
15. Pembroke ....................39.50
16. Lethbridge ..................27.00
17. Dr. Arštikaitytė $20.00

ir Z. Domeikienė $3.- 23.00
18. Calgario 1. dr-ja . . . .15.00

20. Rodney .........................15.00
Viso gauta .... $5,144.49 

TF V-bai pasiųsta $ 6,391.25 
Rašomoji mašinėlė, susisieki 

mo ir pašto išlaidos 
per 1958 m.........156.75
Viso išleista. ... $6,548.00

T. Fondo atstovybė Kanado 
je, skelbdama praeitų metų sa 
vo veiklos apyskaitą, ta proga 
reiškia širdingą padėką visoms 
TF-do 1 atstovybėms, TFdo 
įgaliotiniams ir KLB-nės Apy 
linkės v-boms Kanadoje už jų 
pasiaukojimą organiuzojant ir 
renkant aukas T. Fondui per 
1958 m., taip pat širdingai dė 
kojų aukų rinkėjams, kurie ia 

Nukelta į 7-tą psl.

Seimas valstybinius pamatus 
demol^iįatiškai nustatė, kurie 
ms ne ką begalima buvo pri 
kišti, ir jau ne Tarybos kaltė, 
jog mes patys nesugebėjome d 
mokratinių reikalavimų .gyve 
nimo tikrovėje įtvirtinti, mas 
koliškos valdžios cariniais lai 
kais keliose mūsų kartose auto 
kratiškai tvarkomi negavę stip 
resnių demokratizmo skiepų ir 
neįpratę ganėtinai rimtai lais 
vės dovanomis naudotis. Ne 
įbrisdami betgi į nepabaigia 
mus ir nesveikus emigracinius 
ginčus dėl mūsų netolimos pra 
eities negerovių — klaidų, silp 
nybių ir tikrų nusidėjimų, turi 
me betgi pastebėti, jog ne tik 
mes demokratizme suklupome, 
bet ir visi mūsų artimieji ir to 
limieji kaimynai — kas kiek 
anksčiau, kas kiek vėliau su 
klupo, ir visų mūsų ir jųjų h 
kimas toks pat virto: visi pate 
kome į dar bjauresnę negu ca 
rinę — bolševikinę maskolių 
vergiją, kurioje jokio demokia 
tizmo nėra ir būti negali. 'Ia 
čiau pats demokratizmas — jo 
rimti reikalavimai — čia nieko 
nedėtas, tai ir tuos reikaiavi 
mus statęs Vasario 16-tosios 
aktas.

Nesiimame čia nei svarsty 
mų, nei pranašavimų, kaip ir 
kuriuo būdu pavergtose tauto 
se ir kraštuose, tad ir mūsų 
Tautoje Ir Tėvynėje, demokra 
tinė tvarka galės ir turės grįžti 
ar vidine verguomenės gyveni 
mo sąlygų ar tarpusavinių san 
tykių raida ar dargi audringų 
kovų ir net karų keliu. Mano 
jaunystėje populiarus buvo ru 
siškas Gorkio rašytojo „audro 
nėšio“ šūkis:

„Pust’ silnieje grianet bu 
ria!” (tegu stipriau audra tren 
kia). „Grianet" ar „negrianet“ 
— visaip dar gali būti. Tik vie 
na mums turi būti aišku: šie 
kime — jauni ir seni, — kad 
Lietuvos nepriklausomybė vė 
liai atsigautų ir mūsų Tauta 
laimingai grįžtų į laisvų demo 
kratinių tautų tarpą. Tame 
sunkiame, garbingame ir skau 
džiomis aukomis reiškiamame 
kelyje vienu šviečiančiu mums 
idėjiniu švyturiu tebūnie Vasa 
rio 16-tosios Aktas, rimtai įver 
tinamas ir ne tik sveikai su 
prantamas, bet ir jautriai išgy 
venamas.

Mykolas Biržiška.
1120—1122 S. Magnolia Ave. 
Los Angeles 6, Calif.

Brangius ir mielus
ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS, 

tragingai netekusius vienintelio sūnelio Arvydijlp, 
nuoširdžiausiai užjaučiame ir drauge liūdime.

E. ir B. Kirstukai.

Mielus
ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS, 

jų vieninteliam sūneliui ARVYDUI tragiškai mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Janina ir Jonas Adomoniai.

Tragiškai mirus mielam
ARVYDUI MORKŪNUI, 

begalinio skausmo prislėgtus tėvelius,
ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS, 

giliai užjaučia ir kartu liūdi
Linas, Ladas V. ir L. Giriūnai.
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Tragiškai žuvus
ARVYDUI MORKŪNUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo tėveliams
ALDONAI IR ANTANUI MORKŪNAMS

Zina ir Juozas Piečaičiai

Didžiausio skausmo valandoje ištiktus 
pp. ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS 

dėl Jų vienintelio neužmirštamo sūnelio
ARVYDO 

tragiškos mirties, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
Ališauskų šeima.

Netikėtai atsiskyrus amžinybėn brangiam sūneliui 
A. f A. 

ARVYDUI 
jo mielus tėvelius

ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

L Z. M. ir R. Tauterai.

P. p. ALDONAI ir ANTANUI MORKŪNAMS, 
žuvus jų mieląjam 

ARVYDĖLIUI, 
reiškiam širdingiausią užuojautą.

M. J. Adomaičiai.

1

Mirus visuomenės veikėjui Lietuvos Steigiamojo Seimo 
atstovui, LVL S-gos nariui

KAZIUI KUPČIŪNUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame likusiems 

artimiesiems ir bendraminčiams.
Kanados Lietuvių Valstiečių Liaudininkų - 
-Varpininkų Centro Valdyba.

A. A. JONUI MANKUI 
mirus, 

ANICETAI ir ALEKSUI MANKAMS 
reiškiame užuojautą

M. ir J. Kandižauskai.

Didžio skausmo valandoje, netekus brangaus sūnelio
ARVYDO, i

ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS
giliai užjaučia

Jonelių šeima.
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A. MERKELIS

Vincas Kudirka
(Aleksandro Merkelio paskaita Montrealy minint Vinco Ku 

dirkos 100 metų gimimo sukaktuves)

3 l’Ml

Tauta turi būti priaugusi ne tik nepriklausomybei, 
bet ir vergovei.
Tada ji bus pribrendusi ir amžinybei.

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

2.
Su Aušra mūsų tautos gyve 

nime sušvito nauji laikai, vadi 
namas tautinis atgimimas, ar 
tikriau pasakius, kultūrinis re 
nesausas. Didžiajam to laiko 
tarpio mūsų tautos dainiui Mai 
roniui—jie naujam gyvenimui 

Lietu 
meto 
iš gi

prisikeliančios Jaunosios 
vos pavasaris, ir savo to 
poezija, žadinusią tautą

lauš amžių miego, jis pavadino 
Pavasario Balsais, Maironiui.
Gražu, kai pavasaris, 

griaudamas ledą,
Pažadina gamtą skaisčiais

spinduliais,
Gražiau, kai didvyriai 

mylėdami veda,
Tėvynę naujais atgimimo

keliais!
pa

Kazimieras Smilgevičius, 
pianistas virtuozas, Vasario 16 
akto signataro sūnus, vasario 
15 d. Plateau salėje dalyvaus 
Lietuvos šventės minėjime.

Bronė Malaiškienė,
Montrealio Lietuvių Dramos 
Dramos Teatro aktorė, drauge 
su kitais, dalyvaus Vasario 16 

minėjime Plateau salėje.

minias“, — teigia V. Mykolai 
tis — Putinas, „Sukilėliuose“, 
vaizduojančius lietuvių kovas 
dėl žemės ir laisvės. Tokia yra 
lietuvių tauta, kuriai per pasta 
rąjį šimtą metų penkius syk 
daugiau teko vergauti, negu 
laisvai būti.

Kad lietuvių laisvėjimo ir
kultūrinio renesanso pastangos
iš infrekventinių virstų perma 
nentinėmis tauta turi būti or

lę, gerinti jos ekonominę būk 
lę ir saugoti lietuvių tautą nuo 
nykimo ar, jos įstatais tariant, 
plėsti lietuvystės sienas.

Tautai šviesti draugystė bu 
vo pasiryžusi leisti ir platinti 
lietuvių kalba knygas ir laik 
raščius, auklėti tautą, jai tei 
kiant naudingų žinių raštu ir
žodžiu, stipendijomis ir kitokia
medžiagine parama šelpti jvai 
rių mokslo šakų jaunimą ir stu

Devynioliktasis amžius

Elzbieta Kardelienė,
Lietuvos Operos solistė, vasario 15 dieną 3 valandą po pic 
tų, Plateau salėje dalyvaus Lietuvos Nepriklausomybės pa 

skelbimo minėjime.

vergtųjų tautų laisvėjimo am 
žius, ir, anot Maironio, nuo 
Juodmario krašto pavasaris ėjo 
Karpatų kalnais, tik Lietuvoj 
žiema: nei žodžio nei rašto ne 
leido erelis suspaudęs sparnais 
Tačiau mūsų laisvėjimo sąjū 
dis rado gyvo atgarsio ir dar 
tebežiemojančioj Lietuvoj, kė 
lė jai šviesių vilčių ir ne be pa 
grindo Maironis skelbė: 
Aplinkui jau žydi visur

atgimimas;
Išpančiotos tautos gyvuoja 

plačiai;
Ir Lietuvai lemtas ne kitas 

likimas,
Ir Lietuvai laisvės nušvis 

rytmečiai.

Per žiemą apmirusią gyvąją 
gamtą pavasarį atgydo saulė, 
o vergovės užguita tauta tega 
Ii pati iš savęs atgyti, ugdyda 
ma savąjį kūrybinį veiklumą ir 
šalindama visa tai, kas trukdė 
jam pasireikšti. Tautos kūrybi 
nis veiklumas — jos saulė, tei 
kianti jai gyvybės, šviesos ir 
džiaugsmo.

„Ir pavergta tauta kartais es 
ti nepaprastai kūrybinga. Ska 
usmas sutelkia pajėgas dide 
liems darbams ir dar didesnie 
ms pasiryžimams. Laisvės ide 
alas vėl pasirodo savo augšty 
bėse ir spindi nesuteptu skais 
tumu. Jis gaivina, įkvėpia ir ke 
lia ne tik išrinktuosius, bet ir

ganizuota, nusivokianti, kas ji 
yra ir ko ji siekia, kitais žo 
džiais tariant, jungiama vienin 
gos tautinės sąmonės, o kudir 
kiškai sakant, vardan tos Lie 
tuvos, kad vienybė žydėtų. 
Vincas Kudirka tai suprato ir 
vykdė, 1888 m. Varšuvoje, kur 
jis tuomet baigė medicinos stu 
dijas, draug su kitais viemnin 
čiais įsteigdamas Lietuvos 
Draugystę.

Lietuvos Draugystės tikslas 
— šviesti lietuvių tautą, gai 
vinti ir kelti jos tautinę šamo

dijuojančius dailę bei amatus, 
steigti mokyklas, kursus ir ki 
tokias mokymo įstaigas.

Tautos sąmonei gaivinti ir 
kelti draugystės buvo numaty 
ta aiškinti lietuvių tautos skit 
tingumas nuo kitų tautų, skir 
tingumas tarp tautos ir religi 
jos (neliečiant pačios religijos 
dalykų), aiškiau sakant, neleis 
ti lietuvių lenkinti per bažny 
Čias; skleisti žinias apie Lietu 
vos praeitį, apie tuometinę jos 
politinę būklę ir ateities sieki 
mus.

III
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? Trumpiausiu keliu —
> iš Londono į Lietuvą —

pačiunčiame gėrybių siuntinius. ■

Talkos Prekybos Bendrovė garantuoja, kad per ją siun- ■ į 
čiami siuntiniai pasieks adresatą.

Talkos Prekybos Bendrovės sandėlyje yra sukrautos tin ;i; 
kamiausios siuntimui gėrybės: avalinė, vaistai, maisto T 
produktai, laikrodžiai, įvairios medžiagos, gatavi rūbai, ; 

foto aparatai ir kitos gėrybės.

Siunčiamų prekių kainoraščių ir visais kitais siuntinių i: 
reikalais rašykite: j;

TALKA PREKYBOS BENDROVĖ,

1, Ladbroke Gardens, g
London, W. 11,Great Britain. z

nę, ugdyti jos literatūrą bei dai Nukelta j G-ta psl.

Birutė Vaitkūnaitė, 
išraiškos šokio šokėja, vasario 15 dieną dalyvaus Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo minėjime.

BORIS PASTERNAK ♦

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

3.
ANTRA DALIS —

MERGAITĖ IŠ KITOS APLINKUMOS
Karas su Japonija dar nepasibaigė. Staigiai jį uždengė 

kiti įvykiai. Per Rusiją ritosi revoliucijos bangos, viena už 
kitą augštesnės ir nuostebesnės.

Tuo metu į Maskvą iš Uralo atvažiavo belgo inžinieria 
us našlė, aprusėjusi prancūzė Amelija Karlovna Gišar su 
dviem vaikais, sūnum Radionu ir dukra Larisa. Sūnų ji ati 
davė j kadetų korpusą, o dukterį į mergaičių gimnaziją, į tą 
pačią ir j tą pačią klasę, kurioje mokėsi ir Nadia Kologrivo 
va.

Madam Gišar turėjo vyrų santaupų popieriais, kurie 
anksčiau kilo, o dabar pradėjo kristi. Sulaikyti savo išteklių 
tirpimą ir nelaukti sudėjus rankų, madam Gišar nusipirko 
nedidelę įmonę, L.evickos siuvyklą, esančią ties Triumfo vai 
tais, pas siuvėjos įpėdinius su teise išlaikyti senąją firmą su 
jos klientūra, modistėmis ir mokinėmis.

Madam Gišar tai padarė patariama advokato Komarovs 
kio, savo vyro draugo ir jos ramsčio bei žinovo, gerai pažinu 
šio reikalinį Rusijos gyvenimą. Su juo ji susirašė dėl persi 
kėlimo, jis juos sutiko stotyje, jis nuvežė per visą Maskvą i 
mebliuotus kambarius „Černogorija“ Oružeinam skersgatvy, 
kur jiems pasamdė numeri, jis gi prikalbėjo Roaią atiduoti į 
korpusą, o Larą į gimnaziją, kurią jis rekomendavo, ir jis 
gi nekreipdamas dėmesio juokavo, ir Įsižiūrėdavo į mergaitę 
taip, kad ji raudonuodavo.

2
Prieš persikeliant į trijų kambarių butą prie siuvyklos, 

jie apie mėnesį laiko laiko gyveno „Černogorijoje“. Tai bu 
vo baisiausios Maskvos vietos, landynės, ištisos gatvės, ati 
duotos ištvirkimui, „žuvusių esybių“ laužynai. Vaiku nešte 
bino numeriuose purvas, blakės ir baldų skurdeiviškurnas. 
Vyrui mirus, motina gyveno nuolatiniame nuturtėjimo pavo 
juje. Rodia ir Lara priprato girdėti, kad jie esą katastrofiš 
koje padėty. Jie suprato, kad jie ne gatvės vaikai, bet juose 
Įsigalėjo baimės jausmas turtingiems, kaip pas prieglaudos 
namų auklėtinius. Tokios baimės pavyzdžiu buvo motina. 
Amelija Karlovna buvo blondinė gal trisdešimt penkerių me 
tų ir jai kartojosi širdies priepuoliai su kvailumo priepuo 
liais. Ji buvo didelė bailė ir mirtinai bijojo vyrų. Dėl to bū 
tent iš baimės ir išsiblaškymo ji iš vieno jų glėbio patekdavo 
Į kitą.

„Černogorijoj" jie turėjo dvidešimt trečią numeri, o dvi 
dešimt ketvirtame nuo numerių įsisteigimo gyveno violonče 
listas Tiškevičius, stambus ir plikas geruolis, kuris maldin 
gai sudėjęs rankas ką nors Įtikinėjo, atvertęs galvą atgal ir 

Įkvėpati užkeldamas augštyn akis, grodamas visuomenėje ar 
ba koncertuose. Jis retai būdavo namie ir ištisoms dienoms 
išeidavo Į Didįjį teatrą ar Konservatoriją. Kaimynai susipa 
žino. Savytarpiai santykiai juos suartino.

Kadangi vaikų buvimas Ameliją Karlovną varžė, lan 
kantis Komarovskiui, Tiškevičiui, išeidamas, palikdavo jai 
savo numerio raktus priimti savo bičiuliui. Greit madam Gi 
šar taip susigyveno su jo pasiaukojimu, kad kelis kartus 
beldėsi į jo duris ir prašė pagalbos nuo savo globėjo.
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Namas buvo vieno augšto, ties Tverskos gatvės kampu. 

Buvo jaučiamas Brastos geležinkelio artumas. Kaimynys 
tėję buvo jo valdymo sritys, vadiški butai tarnautojams, gar 
vėžių depo ir sandėliai. Ten vaikščiojo pas save j namus 
Olia Demina, protinga mergaitė, vieno tarnautojo iš Mask 
vos-Prekinės giminaitė. Ji buvo gabi. mokinė. Oliai 
Deminai labai patiko Lara.

Siuvykloje viskas liko, kaip prie Levickos. Kaip pa 
dūkusios sukosi mašinos po nuleistomis kojomis arba besi 
sklaidančiomis pavargusių siuvėjų rankomis. Kas nors siu 
vo sėdint ant stalo ir skėsnojant ranką su adata ir ilgu siūlu. 
Grindys buvo apkritusios gabalėliais medžiagos. Kalbėtis te 
ko garsiai, nes reikėjo perrėkti mašinų ūžesį ir kaituolingus 
Kirilo Modestovičiaus kanarėlės trelius.

Priėmimo kambaryje damos grupavosi aplink stalą su 
madų žurnalais. Jos stovėjo, sėdėjo ir ramstėsi ant alkūnių, 
kaip matė pozas žurnaluose, tarėsi dėl fasonų. Prie kito sta 
lo direktorės vietoje sėdėjo Amelijos Krrilovnos padėjėja, 
viena iš vyresniųjų kirpėjų Faina Silantjevna Fetisova, kau 
linga moteris su karpomis įdubusiuose skruostuose. Ji pagal 
tusiais dantimis laikė kaulini kandiklį, primerkusi geltonais 
baltymais akis ir, leisdama geltoną srovę dūmų burna ir no 
sim, į sąsiuvinį rašė išmieras, kvitų numerius, adresus ir už 
sakytojų pageidavimus.

Amelija Karlovna siuvykloje buvo nepatyrus ir naujas 
asmuo. Ji nesijautė visateise savininke. Bet tarnautojai bu 
vo patikimi, Fetisova galima buvo pasitikėti. Tuo tarpu lai 
kas buvo neramus. Amelija Karlovna bijojo galvoti apie at 
eitį. Ją paimdavo nusiminimas. Jai tada viskas krito iš ran 
kų.

, Juos dažnai aplankydavo Komarovskis. Kai Viktor Ip 
politovičius eidavo per visą siuvyklą i jų pusę, baidydamas 
persirengiančias prašmatnuoles, kurios slėpdavosi už širmu 
ir iš ten atkirsdavo palaidus pasišaipymus, siuvėjos jį palydė 
davo duriančiomis pastabomis: „Malonėjo“, „Josios“, „Bui 
volas“, „Bobų kenkikas". Dar didesnę neapykantą kėlė jo 
buldokas Džekas, kuris stipriais smūgiais j} tampė taip, kad 
išmušdavo iš žingsnio ir bėgo paskui šuni, kaip bėga aklas 
paskui vedėją.

Kartą pavasari Džekas Įsikibo Larai i koją ir sudraskė 
kojinę.

— Aš jį, bjaurybę, mirtinai sunaikinsiu, — vaikiškai La 
rai Į ausį pasakė Olia Demina.

—Tikrai, bjaurus šuva. Bet kaip gi tu tą, kvailute, pa 
darysi?

— Tyliau. Aš jus išmokysiu. Štai Velykoms yra akme 
ninių kiaušinių. Pas mano motinėlę ant komodos. . .

— Na taip, marmuriniai, krištoliniai.
— Taip, taip. Reikia išmirkyti taukuose, tada jis surys 

ir. . . užries kojas.
Lara juokėsi ir su pavydu galvojo. Mergaitė gyvena sun 

kiai, dirba. Netutringųjų vaikai greit išsivysto. O betgi kiek 
joje nesugedusio, vaikiško. Kiaušiniai. Džekas, — iš kur tas 
viskas? „Kodėl toks mano likimas. — galvojo Lara, — kad 
aš viską taip matau ir dėl visko sielojuosi?“
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„Juk man mama — kaip tas vadinama. . . Juk jis — ma 

mos yra. . . Tai bjaurūs žodžiai, nenoriu kartoti. Tai kodėl, 
tokiu atveju, jis į mane žiūri tokiomis akimis? juk aš jos 
duktė“. Jai buvo per šešiolika metų, bet ji buvo visai susifor 
mavusi mergaitė. Kiti jai duodavo aštuoniolika metų ir dau 
giau. Ji turėjo Šviesų protą ir lengvą būdą. Ji buvo graži. 
Ji ir Rodis suprato, kad gyvenime jiems teks visko siekti 
iriantis šonais. Priešingai aprūpintiems ir patenkintiems, jie 
neturėjo laiko gilintis į teorinius svarstymus dalykų, kurių 
jie nebuvo palietę praktiškai. Purvinas tiktai neturtas. La 
ra buvo tyriausia esybė pasaulyje.

Brolis ir sesuo žinojo laimėjimų kainą. Reikėjo turėti 
gerą vardą, kad galėtų gyvenime iškilti. Lara gerai mokėsi 
ne dėl patrauklumo, bet todėl, kad gautų atleidimą nuo mo 
kesčio už mokslą reikia būti gera mokine.. Taip gi, kaip ge 
rai ji mokėsi, ji be nepasitenkinimo mazgojo indus, talkino 
darbus siuvykloje ir atlikinėjo Įvairius motinos pavedimus. 
Ti judėjo švelnaii, be triukšmo, ir visa joje — nepastebimas 
judėsiu greitumas, ūgis, balsas, pilkos akys ir geltoni plau 
kai — visa derinosi draugėn.

Buvo sekmadienis, liepos vidurys. Šventadieniais gali 
ma buvo ilgiau lovoje pagulėti, patinginiauti. Lara gulėjo 
augštielninka, atmetusi rankas už galvos. Siuvykloj buvo 
nepaprasta tyla. Langas Į gatvę buvo atviras. Lara girdėjo, 
kaip dardėjusi grubiu gatvės grindiniu karieta Įsuko i arkli 
nio tramvajaus bėgius ir nuriedėjo, kaip sviestu patepta. — 
Reikia dar pamiegoti, — pagalvojo Lara. Miesto ūžesys mig 
dė. kaip lopšinė. Savo ūgį ir padėtį lovoje Lara jautė dviem 
taškais — kairiojo peties atsikišitru ir didžiuoju dešinės ko 
jos pirštu. Tai buvo petys ir koja, o visa kita — maždaug ji 
pati, jos siela arba esmė, gracingai sudėta Į pavidalą ir jaut 
riai besiveržianti i ateiti.

Reikia ušmigti, —galvojo Lara ir jai vaizdavosi saulės 
apšviestoii Karmtinė eilė, vežimų daržinės su didžiulėmis 
vežėčiomis, o toliau, — vaizdavosi Lara, — dragūnų prati 
mai ties Znamensko kareivinėmis, eilės ratu einančių arklių, 
Įsibėgėjusių šoksniai i balnus ir jojimas žingine, risČai ir šuo 
liais. Ir išsižiojusios auklės su vaikais, apstojusios kareiviniu 
tvorą. O dar žemiau, — galvojo Lara, — Petrovka, Petrovą
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KAS JIE BUVO IR

ką iš jų padarė 
totalistinis okupantas ?

A. GUDAITIS-GUZEVIČIUS

KU LTŪR A
„LAISVOJI LIETUVA” 

parašyti publicistini straipsnį 
tema:

Atrodytų keista: enkavedis 
tas - rašytojas. Tai gi nesuden 
narni dalykai. Bet tai nesuderi 
narna „prakeiktuose“ Vakar uo 
se, bet tai visiškai natūralu 
„liaudies demokratijose Ten 
būtų net keista, kad enkavedis 
tas nebūtų „rašytojas“. Juk be 
veik visa sovietinė literatūra 
yra „utilitarinė“, „pamokanti'', 
„moralizuojanti”, įstatanti į 
„generalinę liniją“, iš kurios ne 
valia iškrypti. Kas gi šitą dar 
bą atliks, jeigu ne „rašytojas”? 
Tokios pareigos yra uždėtos 
„rašytojams” ir enkavedistą 
ms. Iš to yra aišku, kad rašyto 
jo vardas sovietijoje netrui tos 
prasmės, kokį jis turi Vakaruo 
se. Ir sovietinio rašytojo parei 
gos yra visai skirtingos negu 
rašytojo Vakaruose.. Tokių „ta 
rybinių rašytojų“ Lietuvoje iš 
leistoje knygoje „Tarybų Lie 
tu vos rašytojai” yra visa galeri 
ja. Joje Aleksandras Gudaitis- 
-Guzevičius yra gal pats tipin 
glausis.

Kaip patarlėje sakoma: „Vii 
kas miške gimęs — į mišką ir 
traukia“. Taigi, nors Guzevi 
čių tėvai, pirmai progai pasitai 
kius, po I pasaul. karo iš Mask 
vos atsivežė j Lietuvą, bet jį 
Maskva, kurios barikadose jis, 
giriasi, išbandęs „šlovingosios” 
spalio kruvinąją revoliuciją, ji 
traukte traukia. Anot kitos pa 
taries: „Kaip vilką bemaitink 
— jis vis vien į mišką žiūri“. 
Ir Guzevičius ne kartą slapta 
iš N. Lietuvos i Maskvą važinė 

ja, samokslauja su sovretine 
diktatūra ir Lietuvai ruošia ru 
siškąjj kolonializmą, rusiško 
sios diktatūros okupaciją.

Guzevičius dėl nieko nesivar 
žo, nes jam „tikslas pateisina 
priemones“. Toks jis rašyto 
jas. Jis net savo biografijoje 
kartoja sovietinį melą apie ne 
vykusias provokacijas prieš 
Tarybines Raudonosios Armi 
jos Įgulas Lietuvoje. Jeigu Gu 
zevičius bent kokį jautrumą tu 
retų objektyviai tiesai, tai jis 
nekartotų šių dirbtinių priežas 
čių Lietuvos okupacijai patei 
sinti. Bent kiek turint žmonis 
kos, ne komunistinės sąžinės, 
bent nutylėti reiktų, nes gi Gu 
zevičius labai gerai žino, kad 
tai yra melas.

O kai Guzevičius melą at 
kakliai kartoja, tai su tokia są 
žine žmogus ar gali būti objek 
tyvus tiesai? Dar A. Puškinas 
anais cariniais laikais „Mocar 
to ir Saljeri” poemoje tašė: 
„genijus ir piktadarybė — da 
lykai nesuderinami”. Tai yra 
didelė ir gili tiesa. Todėl, kai 
Guzevičius yra atviras ir at 
kaklus melagis, — tai a priori 
jau jis negali būti rašytojas, 
bent kiek gabesnis rašytojas. 
Jis yra enkavedistas. Ne rašy 
tojas.

Deja, sovietinės diktatūros 
sąlygas mes žinome labai ge 
rai. „Šlovingąjai“ partijai ne 
teikia gabių rašytojų, tikrų ine 
nininkų, tiesos skelbėjų, nes 
tikrasis menas yra didžioji tie

VINCO KUDIRKOS PORTRETAS 
dailininko Vytauto Remeikos pieštas

Montrealyje turime jau ke 
lis savo dailininkus, deja tiktai 
keliems jų likimas lėmė dirbti 
komercinėje, bet vis dėlto dai 
lininko, srityje ir veik nė vie 
nam gyventi iš grynos savo 
specialybės. Toks yra kanadiš 
kas, kaip ir amerikoniškas gy 
venimas ir jo sąlygos. Dailinin 
kai ką sugeba nudirbti savo pa 
šaukimo srityje, tai — laisva 

sa, bet jai reikia atkaklių ir na 
chališkų melagių - propagandi 
ninku, kurie, kad ir labai gerai 
žino rašą melą, bet atkakliai jį 
kartoja. Jeigu A. GudaiČio-Gu 
zevičiaus tokia yra teisybė, tai 
ir jo „Kalvio Igno teisybė“ 
yra tokios pat vertės. „Kalvio 
Igno teisybė” tai yra Gudaičio 
-Guzevičiaus „teisybė“, nieko 
bendra su teisybe, kuri rašyto 
jui privaloma, neturinti.

Gaila tokių žmonių, apaku 
šių, sudavatkėjusių, netekusių 
realybės sampratos, netekusių 
tiesos pajautimo. Tiktai tokio 
je santvarkoje toki „rašytojai" 
gali vegetuoti, nes tokiems 
veltėdžiams išlaikyti ir tukinti 
partija eikvoja didžiules darbo 
žmonių krauju ir prakaitu, pus 
badžiaujant ir neturint minima 
lių žmoniškesnio gyvenimo są 
lygų, uždirbamas didžiules su 
mas pinigų. Apgailėtini visi to 
kie penimiai, kurie apakime 
neįsivaizduoja, kad jų darbas 
isorijos bus įvertintas, kaip sa 
votiška nesąmonė ir beprotybė. 
Šlykštu apie tokius „rašyto 
jus” ir rašyti. 

taikiu nuo kitų darbų, duodan 
čių praktiškas gyvenimo saly 
gas. Apgailėtina, kad taip yia, 
bet taip yra.

Montrealio lietuvių dailinin 
kų tarpe turime jauną dailinin 
ką Vytautą Remeiką. Jis čia, 
Montrealyje. išėjęs dailininko 
studijas ir yra pasižymėjęs 
kaip gabus dailininkas. Jo dar 
bai, kur jam tenka dalyvauti 
parodose, susilaukia gero iver 
tinimo. Jo darbai yia moder 
naus dailininko darbai, kurie 
ms meno kritikai skiria didelį 
dėmesį.

Dailininkas Vytautas Re 
meika ir Vinco Kudirkos mine 
jimui nupiešė Didžiojo Varpi 
ninko portretą, kuriuo buvo pa 
puošta AV scena.

Vincas Kudirka, dailininko 
vaizdavimu, dvasinga asmeny 
bė, kupinu minties žvilgsniu ir 
tragingai ryžtinga išraiška. 
Nedaugeliu priemonių, pilkš 
varne fone dailininkas išryški 
no Vinco Kudirkos esminius 
bruožus*— kietą, tvirtą valią, 
didelį pasiryžimą, skriodžiantį 
žvilgsnį, besiskverbiančius pro 
fiziškai sunykusį, bet triumfuo 
įančios dvasios kūną.

Skrodžiantis įžvalumas, šie 
kiąs laiko tolius, kausto pirmą 
jį portreto įspūdį. Jeigu V. Ku 
dirka apie vyresnį savo drau 
gą, dr. Joną Basanavičių, at 
vertųsi jį į tikrąja lietuvybę, 
pasakė „pranašas”, — tai ir 
Vincas Kudirka iš tikrųjų yra 
pranašas,, — ir tas taip spindi 
iš dail. V. Remeikos darbo Vin 
co Kudirkos portreto.

Kokios specifinės priežas 
tys pastūmėjo dalį Amerikos 
lietuvių į komunizmą ir kokių 
priemonių reiktų imtis, kad vi 
sus ar bent dalį suklaidintų ir 
suklydusių būtų galima sugrą 
žinti į tikrųjų lietuvių tarpą.

B. Macianskas premijai pa 
skyrė 100 dol.

t. Rašiniai negali būti ilges 
nį kaip 7 puslapiai rašyti maši 
nėle. paliekant laukus ir rasa 
nt tik vienoje lapo pusėje.

2. Rašiniai — orginalūs ir 
niekim nespausdinti.

3. Premijuojamas vienas ra 
šinys 100 dol. ir premija išmo 
karna autoriui Konkurso Komi 
sijos nutarimu.

4. Premijuotas rašinys lieka 
„Laisvosios Lietuvos” nuosa 
vybe.

5. Nepremijuoti rašiniai grą 
žinau-i autoriams, arba susita 
rus su jais spausdinami „Lais 
vojoje Lietuvoje“ ar „Tėvų Že 
mėje“.

6. Visi prisiunčiamieji rasi 
niai ant voko turi įrašą „Kon 
kursui“, pasirašomi slapyvar 
džiu atskirame voke pažymi 
ma autoriaus tikroj ipavardė ir 
adresas.

7. Rašiniai prisiunčiami ne 
vėliau — 1959 m. balandžio 1 
d. adresu: „Laisvoji Lietuva”, 
911 W. 32 St., Chicago 8, Ill.

Malonu konstatuoti, kad jau 
nasis mūsų dailininkas jautrus 
lietuviškam reikalui ir paauko 
jo savo gražų darbą Didžiojo 
Varpininko ir Tautos Himno 
autoriaus garbei. Nuoširdus 
jam ačiū! jk.

SKELBIA KONKURSĄ
• Istorikas Konst. Avižonis 
sausio 29 d. sulaukė 50 m. am
žiaus. Baigęs Aušros gimnazi 
ją, studijavo Kauno universi 
tete ir gilino mokslus Berlyno 
universitete, kur 1932 m. gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. Rin 
ko Krokuvos ir kituose Lenki 
jos archyvuose istorinę me 
džiagą apie Lietuvą. Nuo 1934 
m. dėstė istoriją ir ūkio istori 
ja Klaipėdos Prekybos institu 
te. 1940 1944 m. Vilniaus uni 
versiteto humanitarinių moks 
lų fakulteto istorijos skyriaus 
docentas, taipgi buvo Vilniaus 
Mokslų akademijos Istorijos 
instituto redaktorius ir asisten 
tas. Tremtyje dėstė Freiburgo 
universitete, dirbo biblioteko 
je. Nuo 1952 m. pakviestas dės 
tyti Elon College, N. C.
• Valst. Grožines Literatūros 
leidykla 1958 m. išleido L. Rė 
zos Lietuvių liaudies dainas., 
Ją paruošė J. Jurginis ir B. 
Kmitas. Knygos pradžioje pa 
talpintas ilgokas įžanginis st 
raipsnis apie Liudviką Rėzą, o 
pabaigoje — pastabos ir žody 
nelis.
• Alė Sidabraitė buvo susirgu 
si vėžio liga ir buvo pasklidę 
gandai apie jos mirtį. Ilgesnį 
laiką gydėsi Leningrade ir da 
bar esanti pasveikusi. Dėl Ii 
gos iš teatro tarnybos turėjo 
pasitraukti. Dabar rašo muziki 
nius montažus liaudies meno 
ansambliams.
• Illinois Technologijos insti 
tūtą Čikagoje baigė ir sausio 
24 d. gavo diplomus: Tadas j 
Kojelis, Gytis Krikščiūans, D. ’ 
Pr. Simonaitis ir A. Holzhaus, 
M. Styra, A. R. Kolba, L. M. 
Subačius, Darata Ona Palulis, 
J. J. Platanatis, L. Kirkus.

ko linijos. ..Ką jūs, Larai Iš kur tokios mintys? Paprastai 
aš jums noriu parodyti savo butą, ypač, kad tai yra greta“.

Buvo Olga. pas jo pažįstamus Karietinei eilėj, maža 
duktė, varduvininkė Šia proga linksminosi ir suaugusieji — 
šoko, gėrė šampaną. Jis kvietė mamą, bet mama negalėjo, 
ji nesveikavo. Mama palakė: „Pa:mkite Larą. Jūs mane vi 
sada įspėjate: „Amalija, saugokite Larą“. Tat dabar saugoki 
te ją”. Ir jis ją saugojo, nėra kas sakyti! Cha-cra-cha!

Koks beprotiškas dalykas valsas! Suktis, suktis, nieko 
negalvojant. Kol groja muzika, praeina visa amžinybė, kaip 
gyvenimas romanuose. Bet kai tiktai sustoja muzika, sk,an 
dalo jausmas, tarytum tave apliejo šaltu vandeniu arba už 
klupo neapsirengusia. Be to, šias laisvybes leidi kitiems iš 
pasididžiavimo parodyti, kokia tu jau didelė.

Ji niekad negalėjo pamanyti, kad jis taip gerai šoka. Ko 
kios protingos jo rankos, kaip įsitikinamai jis paima už tali 
jos! Bet taip bučiuoti ji niekam daugiau neleis'. Ji niekad ne 
galėjo pagalvoti, kad kito lūpose gali būti sukaupta tiek 
daug begėdiškumo, kai jas taip ilgai spaudžia prie tavųjų. 
Mesti šias kvailystes. Kartą ant visados. Nevaidinti pras 
tuolės, nesuminkštėti, nenuleisti gėdingai akių. Tai kada no 
rs blogai baigsis. Čia pat greta baisi riba. Žengsi tiktai žin 
gsni, ir iškart nudardėsi i prarają. Užmiršti galvoti apie 
šokius. Juose visa blogybė. Nesivaržant atsakyti. Išgalvoti, 
kad šokti nesimokyta arba nulaužta koja.

5
Rudeny Maskvos geležinkelių mazge vyko neramumai. 

Sustreikavo Maskvos — Kazanės geležinkelis. Prie jo ture 
jo prisidėti Maskvos — Brastos. Nutarimas buvo priimtas, 
bet nebuvo susikalbėta dėl jo paskelbimo dienos. Visi gėle 
žinkely žinojo apie streiką, bet reikėjo priežasties, kad jis 
savaime prasidėtų.

Buvo šaltas apsiniaukęs spalio pradžios rytas. Tą dieną 
turėjo išmokėti algas. Ilgai nebuvo gautos žinios iš sąskaity 
bos dalies. Pagaliau į kontorą atėjo berniukas su lapais ir 
iš darbininkų paimtomis knygelėmis su tikslu padaryti iš jų 
atskaitymus. Išmokėjimas prasidėjo.

Kvepėjo miesto žiemos pradžia, sumintais klevo lapais, 
nutirpusiu sniegu, gervežių degėsynu ir šilta rugine duona, 
kuri buvo kepama stoties bufeto rūsyje ir tik ką išimta iŠ 
krosnies. Ėjo ir išėjo traukiniai. Juos tvarkė ir sortiravo. 
Skambėjo sargų tarnybiniai rageliai ir žemi garvežių švilpų 
kai. Į padanges kilo stulpai dūmų. Pakurti garvežiai buvo 
paruošti į kelionę. Karštais garais jie degino žemus šaltus 
žiemos debesis.

Paliai bėgius pirmyn ir atgal vaikščiojo distancijos vir 
šininkas susisiekimo inžinierius Fuflygin ir stoties rajono ke 
lių meisteris Pavel Ferapontovič Antipov. Antipovas remon 
to tarnybai įsibodėjo skundais dėl medžiagų, kurias jam tiekė 
atnaujinti bėgių dangai. Plienas nebuvo pakankamai elestiš 
kas. Bėgiai neišlaikė bandymų lūžiams ir išlenkimams, todėl 
Antipovo manymu jie turėjo lūžti nuo šalčio. Valdyba ta 
čiau nekreipė į jo skudus dėmesio. Kažkas tuo šlidė sau 
rankas.

Fuflygin dėvėjo brangią skrandą su tarnybiniu apvedi 
inu ir po ja civilį ševiotinį kostiumą. Jis atsargiai mynė py 
limą ir grožėjosi savo apsirengimu. Antipovo žodžiai jam 
skriejo per abi ausis. Fuflygin galvojo kažką sava, kiekvic 
na minutę jis žiūrėjo į laikrodį ir kažkur skubėjo.

— Teisingai, teisingai, tėveli, — nekantriai jis nutrauk 
davo Antipovą, — bet tai tiktai svarbiausiuose keliuose kur 
nors, arba tokiose vietose, kur didelis judėjimas. O atsi 
mink, kas pas tave? Kažkokie atsarginiai keliai ir tupikai, 
varnalėšos ir dilgės, kraštutiniu atveju — tuščių vagonų sor 
tiravimas ir „kukuškos“ manevrai. Ir jis dar nepatenkintas! 
Tu gal iš proto išėjai? Čia ne tai kad tokius bėgius, čia gali 
ma medinius tiesti.

Fuflygin pažiūrėjo laikrodin, užtrėškė durelę ir įsižiurę 
jo į tolį, kur prie geležinkelio artinosi plentas. Kelio posū 

kyje pasirodė vežimas. Tai buvo jo karieta. Jo paimti atvy 
ko žmona. Vežėjas arklius sulaikė prie pylimo. Arkliai bai 
dėsi geležinkelio. Karietoje į pagalvius atsirėmusi, sėdėjo 
graži ponia.

— Na, brolau, kaip nors kitą karta, — pasakė distanci 
ios viršininkas ir pamojo ranka — ne svarbūs šitie reikalai. 
Yra svarbesnių reikalų. — Pora nudūmė.

6
Trys ar keturios valandos arčiau prieš sutemas šalia ke 

lio lauke kaip iš žemės išdygo dvi figūros, kurių anksčiau ne 
buvo ant žemės, ir. dažnai apsidairydamos, greit tolo. Tai 
buvo Antipovas ir Tiverzlcias.

■— Eikime greičiau. — pasakė Tiverzinas. — Aš ne špi 
kų saugausi, kad nesusektų, bet negaliu jų matyti. Ir tu ge 
ras, šį ištižimą iš Nikolajevskos palaikai.

— Mano Darja serga pilvo šiltine. Ją reikėtų į ligoninę. 
Kol nenuvešiu, niekas į galvą neina.

— Kalbama, kad šiandien duoda algą. Nueisiu į konto 
rą. Jei ne išmokėjimų diena, dievaži, spjaučiau aš ant jūsų 
visų ir savo valia, nelaukdamas nė minutės, padaryčiau šiam 
delsimui galą.

— Tai, leiskite paklausti, kokiu gi būdu?
— Reikalas nepergudriausis. Nusileisčiau į katilinę, 

duočiau švilpuką, ir baigtas kriukis.
Jie atsisveikino ir nuėjo įvairiom kryptim. Tiverzinas 

ėjo miesto kryptimi. Pakeliui jis susitiko žmonių su gauta 
alka. Tiverzinas iš išvaizdos nustatė, kad stoties teritorijo 
je jau su visais buvo atsiskaityta. Pradėjo temti. Ties konto 
ros durimis būriavosi laisvi darbininkai. Prie įvažiavimo į 
stoties aikštelę stovėjo Fuflygino karieta. Fuflyginienė joje 
sėdėjo pirmykštėje pozoje, lyg nuo ryto lig vakaro ji nebuvo 
išlipusi iš vežimo. Ji laukė kontoroje algą gaunančio vyro.

Staiga prasidėjo šlapdriba. Vežėjas pradėjo kelti odinę 
būdą. Tuo metu Fuflygina grožėjosi sidabrine, kaip biseras, 
sniego koše, šmėkčiojusia kontoros langų šviesoje. Ji žiūrė 
jo tokiu svajingu nemirkčiojančiu žvilgsniu per darbininkus 
tokiu būdu, kad tarytum reikalui esant tas žvilgis galėtų 
įuos kiaurai perskrosti, kaip miglą.

Tiverzinas pripuolamai pastebėjo šitą jos žvilgsnį. Jį nu 
purtė. Jis nusisuko nepasveikinęs Fuflyginos, ir nutarė vė 
liau užeiti atsiimti algos, kad išvengus susitikimo su jos vy 
ru kontoroje. Jis pasuko į pusę depo.

— Tiverzin! Kuprik! — pašaukė jį keli balsai iš tamsos. 
Priešais dirbtuves buvo minia žmonių. Jos viduje kažkas rė 
kavo ir verkė berniukas. — Kiprijan Saveljevič, užstok ber 
niuką, — paprašė iš minios kažkokia moteris.

Senas meistras Petras Chudolejevas savo įpratimu mu 
šė mažametį mokinį Jusupką. Chudolejevas ne visada buvo 
mokinių kankintojas. Kažkada į šaunų darbininką įsižiūrėdavo 
priemaskvio manufaktūros krautuvių pirklių dukterys. Bet 
Tiverzina motina, kuriai jis piršosi, atsakė jam ir ištekėjo 
už jo draugo, garvežių meisto Sevelijaus Nikitičo Tiverzino. 
Šeštais jos našlystės metais (vyras vienoje pagarsėjusioje 
traukinio katastrofoje 1888 metais sudegė) Petras Petrov, 
čius atnaujino savo seną piršlybų, bet Marfa Gavrilovna vėl 
jam atsakė. Nuo to meto Chudolejevas pradėjo gerti, mušei 
kauti ir keršyti visiems, kaip jis manė, kaltiems už jo gyve 
nimo nesėkmes.

Jusupka buvo kiemsargio iš Tiverzino kiemo sūnus. Ti 
verzinas jį dirbtuvėje globojo. Tai Chudolejevui kėlė neapy 
kantą.

— Kaip tu, aziate, laikai trintuvą, — rėkė Chudolejevas, 
tampydamas Jusupką už plaukų ir mušdamas per sprandą. 
— Aš tave klausiu, ar tu vis man darbą gadinsi, kasirninė 
nuotaka, alia muilą kreivos akys?

— Ai negadinsiu, negadinsiu, dėdyte, negadinsiu, ai 
skauda!

— Tūkstantį kartų tau sakiau, pritrauk j priekį bobelę ir 
tada pristiprink, o ijs vis savo. Tik ką man špentelį nenulau 

žei. Šuns vaikas.
— Aš spindelio nekliudžiau, dėdyte, dievaž nekliudžiau.
— Del ko tu vaiką kankini? — klausė Tiverzinas, pra 

sispaudęs pro minią.
— Savi šunės riejasi, svetimas nesiartink, — atsakė Chu 

dolejevas. • . • r
— Aš tave klausiu, kodėl tu kankini vaiką’
— O aš tau sakau, eik su Dievu,---- social-komandic

riau. Jį maža užmušti, bjaurybę, tik ką nenulaužė špentelio. 
Tegu man rankas bučiuoja, kad gyvą palikau, žvairą velnią, 
__ aš jam tiktai ausis nusukau ir už plaukų pamokinau.

— O ką gi jam už tai reikėjo padaryti, gal galvą nurau 
ti, dėde Chiidolei? Susigėdintum. Senas meistras, prigyve 
nai žilus plaukus, o neprigyvenai proto.

___ Pasitiauk, pasitrauk, sakau, kol sveikas. Dvasią iš 
tavęs išmušiu. Mokins mane, šunsnukis! Tave ant pabėgių 
darė, sevriuginis'kraujas, tėvui panosėje. Tavo motiną, šlap 
jauodege, va kaip pažįstu, katę valkatą!

Kas įvyko toliau nesitęsė ilgiau minutės. Abu nusitvė 
rė kas po ranka papuolo, nuo. varstotų gabalus geležies ir be 
matant būtų vienas kitą nudobę, jeigu tuo pat momentu žmo 
nės nebūtų puolę jų išskirti. Chudolejevas ir Tiverzinas sto 
vėjo palenkę galvas, beveik siekdami vienas kitą kaktomis, 
krauju pasruvusiomis akimis, iš susijaudinimo negalėdami 
ištarti n ėžodžio. Juos tvirtai laikė už rankų. Kabliai ir sa 
gos iš jų drabužių išbyrėjo. Triukšmas tęsėsi.

— Dantrati! Dantratį iš jo atimk — galvą suskaldys. 
Tempkite juos j šalis ir uždaryti.

Staiga, sukaupęs visas jėgas, Tiverzinas pasipurtė ir 
nukratė nuo savęs visą buri laikiusių jį ir atsidūrė prie durų. 
Žmonės suprato jo krypti ir jo nekliudė. Jis išėjo, trenkė du 
rim ir nužingsniavo neatsigręždamas. Jį supo rudeninė drėg 
mė, naktis, ir tamsa. — Tu jiems stengiesi gera daryti, o jie 
tau taiko peilį pašonėn, —- murmėjo jis, nesuprasdamas, kur 
ir ko eina.

Šis niekšiškas ir klastingas pasaulis, kur nusigandusi po 
niutė taip gali žiūrėti j kvailučius darbuotojus, o nusigėrusi 
šitokios tvarkos auka randa pasitenkinimą tyčiodamasi iš j 
save panašaus, šis pasaulis jam buvo daugiau, negu bet kada, 
nepakenčiamas. Jis ėjo greit, lyg skubėjimas galėtų priartin 
ti laikus, kada viskas pasaulyje bus protinga ir darnu, kaip 
dabar įkaitusioje jo galvoje. Jis žinojo, kad jų siekiai, netvar 
ka geležinkeliuose, kalbos susirinkimuose ir jų nutanmas 
streikuoti, dar neįvykdytas, bet galiojus, — kad visa tai yra 
tiktai detales didelio kelio, kuris reikia nueiti. Jo susijaudini 
mas pasiekė tokį laipsnį, kad jam nesiken’ė ir jis vienu yptli 
norėjo perbėgti visą šį nuotolį. Jis nesuvokė, kur jis žings 
niuoja, plačiai mėtydamas kojas, bet kojos puikiai žinojo, kur 
jį neša.

Tiverzinas nemanė, kad jam ir Antipovui išėjus iš pože 
minės, posėdyje buvo nutarta pradėti streiką tą pat) vakarą. 
Komiteto nariai tuč tuojau pasidalino pareigomis, kur kam 
eiti ir ką kur nuimti. Kai iš garvežių taisyklų, tartum iš pa 
čių Tiverzino sielos gelmių, išsiveržė kurtus, bet pamažu 
skaidrėjąs švilpimas, nuo vartinio semaforo jau ėjo minia iš 
depo ir prekinės stoties, Tiverzinui davus signalą iš katilinės. 
Tiverzinas keliolika metų galvojo, kad tai jis šią naktį sustab 
dė geležinkeliuose darbus. Tiktai vėliau vykusios bylos, k u 
riose jis buvo kaltinamas veikęs drauge su kitais ir nebuvo 
kaltinamas už kurstymą jį įtikino, kad jo klysta.

Bėgo, klausinėjo: — Kur žmones švilpina? — iš tamsos 
atsakinėjo: — Ir pats nekurčias. Girdi — pavojus. Gaisrui 
gesinti. — O kur dega? — Reiškia dega, jeigu švilpia. — 
Trankė duris, išeidinėjo nauji. Girdėjosi kiti garsai. — Kai 
bėk gi — gaisras! Kaimas’ Neklausykite kvailio. Tas reiš 
kia šabasuojam, supratai? Štai pavalkai, štai ir lankas, aš 
tau ne tarnas palankus. Namo, vyrukai.

Žmonių vis daugėjo. Geležinkelis sustreikavo.
Bus daugiau.
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Tėvų dėmesiui
REZOLIUCIJOS

priimtos JAV Lietuvių Moky 
tojų ir Švietimo Darbuotojų 
Rajoninio Suvažiavimo, įvyku 
šio 1958 m. lapkričio 29 ir 30 
dienomis Čikagoje, Jaunimo 
Centre.

Lituanistinio Švietimo tvar 
kymas turi būti centralizuotas 
tam reikalui įsteigtoje prie Lie 
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos Švietimo Taryboje, 
kuri turi rūpintis: visų lituams 
tinių mokyklų programomis, 
vadovėliais, mokslo priemonė 
mis, vaikų ir jaunimo literatu 
ra ir kt. Esant reikalui ir gali 
mybei, rūpinasi mokytojų atly 
ginimu, tvarko tarnybos lapus.

Suvažiavimas siūlo pirmoje 
eilėje pakoreguoti esamas pro 
gramas ir pagal jas rūpintis va 
dovėlių paruošimu ir jų spaus 
dinimu.

Švietimo Taryba rūpinasi, 
kad plunksnos žmonės daugiau 
parašytų vaikams ir jaunimui 
scenos veikalų, montažų ii t. 
t. Mokytojams patartina kuo 
plačiau rengti bendrus ir rajo 
ninius parengimus, kad vaikai 
turėtų galimybės dažniau pa 
būti savoje lietuviškoje bend 
ruornenėje.

Skatinti lietuvišką visuome 
nę, kad kiekvienoje lietuviško 
je šeimoje būtų lietuviškos 
spaudos, o šeimose, kuriose 
yra vaikų, būtinai turi būti ir 
vaikų literatūros.

Kreiptis j tėvus, kurie nelei 
džia savo vaikų į lituanistinę 
mokyklą, kad jie pagalvotų, 
kokią žalą daro savo vaikams, 
lietuviškai bendruomenei ir 
mūsų Tėvynei.

Stengtis įtaigoti, kad tėvai 
padėtų savo vaikams tvarkyli 
jų laisvalaikį. Vaikai privalėtų 
turėti pakankamai laiko litua 
nistiniams reikalams, pamokų 
paruošimui, lietuviškų knygų 
skaitymui ir bendravimui su ki 
tais lietuviais viakais.

Suvažiavimas reiškia pade 
ką seselėms vienuolėms, para 
pijų klebonams, vaikų tėvams 
ir visai visuomenei, kurie nuo 
širdžiai remia lituanistinį švie 
timą.

Rimtai susirūpinti lituanis 
tinių mokyklų mokytojų prie 
augliu ir sveikina Čikagos Au 
gštesniąją Lituanistinę Mokyk 
lą (Direktorę ir mokytojų ta 
rybą), Fordham ir Kolumbijos 
universitetus, kad jie ta link 
me padarė rimtą pradžią.

Rūpintis, kad visa tikybinė 
praktika lietuvių jaunimui bū 
tų atliekama lietuvių kalba.

Rūpint—: lietuvių priešmo 
kyklinio amžiaus vaikų jėgų 
ugdymu lietuviškoje dvasioje.

Lietuvių Bendruomenės es 
minis tikslas išlaikyti svetur 
esančius lietuvius gyva tautos 
dalimi švietimo n kultūros 
priemonėmis, todėl Amerikos 
lietuvių mokytojų ir švietimo 
darbuotojų suvažiavimas skati 
na remti Lietuvių Bendruome 
nės švietimo ir kultūros pas 
tangas aktyviu įsijungimu j 

Lietuvių Bendruomenę.
Vadovėlių, skaitymo knygų 

ir kitų mokomųjų priemonių 
leidimą, telkiant ir privačioms 
iniciatyvoms, telkti JAV Lietu 
vių Bendruomenės Kultūros 
Fonde, kuris šiam tikslui turė 
tų sudaryti specialią lėšų pozi 
ciją.

Ateityje daryti rajoninius 
mokytojų ir švietimo darbuoto 
jų suvažiavimus.

JAV Lietuvių Mokytojų ir 
Švietimo Darbuotojų rajoninis 
suvažiavimas, įvykęs 1958 m. 
lapkričio 29 ir 30 dienomis, 
konstatavęs jaunimo nutauti 
mo pavojus, kreipiasi Į visus 
lietuvius, kad stengtųsi viso 
mis jėgomis išlaikyti gyvąją 
lietuvybės dvasią: lietuvių šei 
mose, lietuvių įstaigose ir ad 
ministruojamose mokyklose, 
lietuvių vardu veikiančiose 
bažnyčiose ir kitose lietuvių 
institucijose.

Taip pat prašo visos lietu 
vių visuomenės efektyvios mo 
ratinės ir materialinės paramos 
mūsų lituanistiniam švietimui, 
vykdomam lietuvių mokytojų 
su dideliu reikalo supratimu ir 
pasiaukojimu.

Rezoliucijų Komisije.

• Ne’i į7oąiliūtė-Dauguvietie 
nė, likusi našlė, dirba dramos 
teatre. Jos duktė P. Dauguvie 
tytė, baigusi Vilniaus Valst. 
konservatoriją, dirba Vilniaus 
kinematografijos studijoj.
• Dipl. arch. V. Liačas, baigęs 
Toronto universitetą ir įsigi 
jęs architekto teises, paruošė 
projektą 13 augštų rūmų Sun 
Liffe Apdraudos bendrovei ir 
Maltono aerodromo.
• Vasario 28 d. Čiurlionio Ga 
lerijoje Čikagoje yra rengiama 
dail. Ant. Rūkštelės meno pa 
rodą. Dailininkas šį kartą žada 
duoti visai naujų temų, — nau 
jų kūrinių.
• Čiurlionio Galerijai Our La 
dy of Sorrows vienuolynas pri 
siuntė prel. M. Krupavičiaus 
(dail. Ad. Varno tapytą) port 
retą. Vienas iš geresniųjų dail. 
Varno portretų.
• Mokslų akademijos Lietuviu 
kalbos ir literatūros institutas 
aptarė „Lietuvių literatūros is 
torijos“ IV tomo prospektą. 
Šis tomas apima 1940 — 1960 
metus.
• Su didžiausiu pasisekimu 
Kauno muzikinio dramos teat 
ro scenoje eina nauja lietuvis 
ka V. Baumilo opera „Pasken 
duolė“, kuriai libretą pagal A. 
Vienuolio apsakymą parašė jį 
Mikšytė ir P. Keidošius.
• Plungės vidurinės mokyklos 
mokytojai ir moksleiviai pami 
nėjo lietuvių rašytojo V. Ku 
dirkos 100-ąsias gimimo meti 
nes. Pro pranešimų apie rašy 
tojo gyvenimą ir kūrybą abitu 
rientai perskaitė „Lietuvos til 
to atsiminipių” ištrauką.
• Rašytojas Aleksandras Bau
ža minėjo 50-ties amžiaus me 
tų sukaktį. Išėjo jo apsakymų 
rinkiniai: „Persilaužimas“,

V,

AWNTjjREAL
OAKVILLE, Ont.

LIETUVOS NEPRIKLAUS OMYBĖS PASKELBIMO 
MINĖJIMĄ

SKAUTŲ LINKSMA VAKARIS
šeštadienį buvo sėkmingas, no 
rs atsilankiusiųjų galėjo būti
< ■i""—1,' H, 1 >< ">

„Atkaklusis mokytojas”, „Švie 
sus kelias“, „Seniūnas'’ ir kt. 
Bet visus tarybinius rašytojus 
reikia priimti su rezervu, nes 
daugumas nieko bendro su ra 
šytojo vardu neturi.
• Kauno mizikinės dramos te 
atre pastatyta Juozo Grušo 
pjesė „Vedybų sukaktis”. Pje 
sėjtf vaizduojami įvykiai vy 
ksta dviejų valandų laikotar 
pyje, dalyvauja tik penki vei 
kėjai. Rež. H. Vancevičiaus pa 
statymas.
• Lietuvos Rašytojų sąjungos 
poetų sekcija išrinko naują sek 
cijos biurą; išrinkti A. Balta 
kis (pirm.), A. Maldonis, V. 
Giedra, E. Matuzevičius ir P. 
Širvys.
• Tėvas A. Bernatonis, Vokie 
tijos lietuvių sielovados tvar 
kytojas, šiuo metu lankosi Chi 
cagoje ir renka aukas Vokieti 
joje pasilikusiems lietuviams 
šelpti.
• Dramos aktorius Aleksand 
ras Kupstas, nauju Nušičiaus 
pjesės „Misteris Doleris” pa 
statymu Kapsuko teatre, atžy 
mėjo savo 60 metų amžiaus ir 
40 metų scenos darbo sukaktį.
• Skulp. Petras Vėbra, baigęs 
Čekoslovakijoje skulptūros ir 
medžio drožybos mokyklą, Chi 
cagoje pradėjo dubti vienoje di 
džiulėje skulptūros įmonėje.
• Jonas Rimša, gyvenąs Pietų 
Amerikoje, jau ilgesnį laiką sir 
guliuoja ir negalėjo siųsti savo 
paveikslu numatytai jo parodai 
JAV.
• Pirmyn choras rengia Sme 
tanos operą „Parduotoji Nuo 
taka“, statomą Sokoių salėje ko 
vo 8 d. pastatymui vadovauja 
ir diriguoja pats Pirmyn muzi 
kas Kazys Steponavičius.
• Žymus lietuvių kultūros vei 
kėjas, profesorius, mokslinin 
kas, dabar pensininkas, agr. 
V. Zubovas su žmona Ona Ja 
kūbauskaite-Zuboviene atšven 
tė auksines vestuves.

— JAV 1960 metais ruošia 
si siųsti į erdves grupę žmo 
nių.

| Dr. Roman Pniewski |
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
3 Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. { 

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
§ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. |

ItWfhDE LUXE DRY CLEANERSį 
117—6th AVENUE, LACHINE

| M E 7- 6 72 7 Sav. P. RUTKAUSKAS į

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

Gyvybės Draudimo Atstovas X
The Royal Guardians

A Mutual Life Assurance Company 8
2055 Peel St., Montreal. P. Q. g

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

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC I
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai x

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. g

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika $ 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

BELLAZZI- LAMY, INC 
PO 8.S151 7679 G~,g' SU VHI. I

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija. Ten - Test, Mas >nite. statybinis popierts.

Į SIUNTINIAI |

I
* LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS |

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 3

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- $ 

džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, v 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

r Užsakymai iš kitur priimami pasta $
S Siuntiniai pilnai apdrausti.
& Kreiptis; 1319 St. Germain, Ville St. Laurent,
I Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. $

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS ♦♦

Laidotuvių Direktorių Įj 
h 

C. Halpin Funeral Home Reg’d.y
KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

H
4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193 H
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daugiau, nes skautų organizaci 
ja yra veiksminga ir lietuviška 
ir todėl remtina. Visuomenė į 
ją turėtų atkreipti dėmesį ir ri 
mtesnį dėmesį.

Linksmavakariui skautai bu 
vo pasiruošę ir davė didelę pro 
gramą. Už tai jie verti gero 
įvertinimo. Bet dėl programos 
detalių reikia bičiuliškai pakai 
bėti.

Jos referentu buvo vienas 
veikliųjų ir gabiųjų tam tiks 
lui vyresnių skautų, J. Rama 
nauskas. Graži ir švariai taisyk 
linga jo Jono Jablonskio tevis 
kės kalba (tiktai vienoje ar ki 
toj vietoj pasigirdo svetimos 
kalbos įtakos). J. Ramanaus 
kas gabus referentas. Daugelis 
jo sąmojų yra gražūs ir taiklūs. 
Taip pat ir V. Piečaičio su N. 
Kličiūte skaitytame laikrašty 
je, kuris turėjo taip pat, kaip ir 
referento, humoristinį pagrin 
dą, buvo labai gražių momen 
tų. Deja, kaip toje patarlėje — 
lašu deguto galima sugadinti vi 
są statinę medaus. Ir čia „per 
riebūs” ir seksuališku nediskre 
tiškumu rėžią kaikurie momen 
tai, kaip pas referentą nakties, 
o laikraštyje įvykis su Jonu. 
Tai yra dalykai juo mažiausiai 
tinkami viešumai, ypač, kad va 
kare buvo vaikų, bet ir suaugu 
siems tokie dalykai jau „per 
riebūs’“.

Tai viena. Deja, yra dar ir ki 
ta, /nors fne Kiek svarbu. Šokių 
„istorijoje“ buvo labai gražių 
momentų (menuetas, valsas 
ypač), bet buvo ir vulgarybių, 
kurios yra vengtinos. Jeigu 
„riebumai“ nesiderina su mora 
le, tai vulgarumai nesiderina 
su estetika, kuri jaunimui būtų 
labai pravarti. Iš „humoristi 
nių“ šokių išskirtinas „čarls 
tonas“, nes jis buvo tiktai pa 
šaržuotas, gal ir „tango“.

Tat, įvertinant gražias ir sėk 
mingas pastangas, tikrai gra 
žius momentus, būtų labai pa 
siūlytina visiems skautams per 
žiūrėti savo parengimų progra 
mas pagrindinių skautų princi 
pų dvasioje. Tikrai miela, kad 
skautų organizaci-je susibūręs 
jaunimas eitų ir šviesos ir tie 
sos keliais, ugdydamas gerą

B-nės apylinkė ruošia vasario 
14 d., šeštadienį Italų salėj Ar 
tona, Sirųpson, Fort William. 
Pradžia 7 vai. vak. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.
• Vyt. Radauskas vedė vietinę 
kanadietę panelę Huitikką. 
Vestuvių apeigos atliktos vie 
tos katedroje, o po to pokylis-

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 išsimo 
kėjimui jų pageidautomis sąly 
gomis, o už naujai išeinančius 
tomus, kurių dar bus 12—13 t. 
t., moka už kiekvieną iŠeinan 
tį tomą. Vieno tomo kaina J. 
A. V. $ 7.75, visur kitur — $8.

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors 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 susiiū 
pino, ją puolė ir iškoneveike, o 

skonį ir pajautrumą estetikai.
Programos eigoje, gražiai bu 

vo pašokti tautiniai šokiai — 
Lenciūgėlis ir čigonėlis, R. Kli 
čius stipriai pagrojo Švedo 
„Gaidį”, E. Rupšytė — Šope 
no „Polonezą“. Ir t. t. Buvo lo 
terija, ir vakaras praėjo geroje 
nuotaikoje.

ATLIKIME ŽMONIŠKĄ 
PAREIGĄ

Visoje Kanadoje dabar daro 
ma rinkliava šalpos reikalams. 
Montrealis nesudaro išimties. 
Visi mes turime prisidėti gali 
ma auka šalpai. Gerai gyvenda 
mi, mes turime užjausti tokios 
laimės neturinčius. Daugelis 
lietuvių tautos žmonių gyvena 
baisiame varge, skurde, prislėg 
ti ligų, nelaimių, invalidumo 
ir senatvės. Nors daugelis tnū 
su šelpia savo gimines, bičių 
liūs, gerus pažįstamus, bet yra 
tokių tautiečių, kurie neturi 
nei giminių, nei draugų, nei pa 
žįstamų. Tokių vargas yra di 
delis, sunkus ir be geresnių

priėmimas buvo suruoštas Fla 
mingo klube.. Viskas gražiai or 
ganizuotą, Po vestuvių jaunie 
ji išvyko į darbą Dryden apy 
linkėję. Jauniesiems linkime 
gražiausios ateities nau jame- 
šeimyniniame gyvenime.
• H. Poškui reiškiame nuošir 
džią užųuojautą dėl tėvelio mir 
ties Lietuvoje.

norėdami nuraminai okupuotą 
Lietuvą suteikė jai teisę tfisi 
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 en 
ciklopediją su gausia lituanisti 
ka. Kito tokio atsitikimo dar 
nėra pasaulyje. Mes darbą dau 
giau kaip įpųsėjome, tikime iki 
galo ištesėti.

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

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

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

prošvaisčių. Tat visų mūsų pa 
reiga dalyvauti bendroje šaipo 
je, kurios lėšos eis kaip tiktai 
tiems visų užmirštiems ir tik 
tai likimo nuolat spaudžiamie 
tns.

GALINTIEJI DAINUOTI
labai prašomi po kiekvieno sek 
madienio pamaldų pasimokyti 
su choro vedėju p. Ambrozai 
čiu ir užsirašyti į chorą. Arti
nas Vasario 16 minėjimas, rei 
kės pasirodyti ir prieš svečius, 
kurie, beabejo, žavėsis lietuvis 
ka daina. Todėl mėgstantieji 
dainą kuo skubiausiai prašomi 
įsijungti į chorą.
• Rašytojas Antanas Gustai 
tis, sausio 17 d., iškraudamas 
dekoracijas „Vinco Kudirkos“ 
veikalui, nusilaužė kairę ranką 
ties riešu. Keturias savaites A. 
Gustaitis turės laikyti ranką 
gipse ir dar kurį laiką vėliau 
nebus darbingas.

— Prancūzija sprogdins pir 
mąją atominę bombą Sacharo 
je.

$ Verdun PO 6-5641 8
$ HICKSON GROCERY |

f ALUS ir MAISTO PRODUKTAl|
< Pristatymas nemokamai
g 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūšy naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.
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MOŠŲ FSPOP,TAS'
VEDA KAZYS BARONAS 

SPORTAS LIETUVOJE
— Rusai apdovanojo sporto 

meisterio titulu futbolininką A. 
Mačiulį. Jis jau dešimt metų 
kaip žaidžia gynėju Vilniaus 
Spartake ir nežiūrint 34 metų 
yra aktyvus komandos žaidė 
jas.

— Dalyvaujant Kūno Kultu 
ros instituto ir Politechnikos 
studentams — sportininkams, 
Kaune įvyko poetų vakaras, 
kuriame savo kūrybą skaitė J. 
Marcinkevičius (Pirčiupio tra 
gedijos romano ištraukas), A. 
Maldonis, V. Bložė. Su pirmai 
siais eilėraščiais dalyvavo ir 
sportininkai.. Gan taikliai J. 
Marcinkevičius išsireiškė apie 
sportą, sakydamas, kad grakš 
tūs, harmoningi, suderinti gim 
nasto, krepšininko ar kokio ki 
to sportininko judesiai sukelia 
estetinį pasigėrėjimą, kaip ir 
kūrėjo menininko eilėraščio 
posmai, o meistriškas sparti 
ninko pasirodymas varžybose 
yra savotiškas poezijos kuri 
nys.

— Sov. Sąj. „B" krepšinio 
klasės pirmenybės bus vykdo 
mos trijose grupėse: vidurinės 
Azijos Taškente, Užkaukazės 
Baku ir Pabaltijo Minske. Stip 
riausia grupė yra Pabaltijo, ku 
rioje žais Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Leningrado ir RTFSR 
komandos. Pirmenybės prade 
damos kovo 2 d.
BRAZILIJA — MEISTERIS

Čilėje buvo pasaulio vyrų 
krepšinio pirmenybės, kurias 
laimėjo Brazilija, nors rimtu 
meisteriu buvo SS komanda, 
(atstovaujama pabaltiečių, 
daugiausia latvių), tačiau jai 
atsisakius žaisti prieš tautinės 
Kinijos rinktinę, buvo prarasti 
du brangūs taškai ir laimėjimas 
užskaitytas kiniečiams. Pana 
šiai pasielgė ir bulgarai.

— Panevėžyje buvo indivi 
dualinės Lietuvos stalo teniso 
pirmenybes . Jose nedalyvavo 
stipriausi žaidėjai, kaip A. Sau 
noris, R. Paškevičius, N. Rama 
nauskaitė, tad laimėjimas vyrų 
grupėje atiteko V. Baltakiui 
prieš Daunoravičių ir Dudėną. 
Moterų pusėje, taip pat be pra 
laimėjimų, meisterio vardą ga 
vo O. Žilevičiūtė. Antroje vie 
toje liko Kalakauskaitė ir tre 
čioje Graužinytė. Čia puikų 
laimėjimą atsiekė dešimtmetė 
Balaišytė, išsimušdama j penk 
tą vietą, surinkdama iš galimų 
vienuolikos taškų — septynis. 
Žaisdama dvejetą su Vitkūnai 
te, mažoji Balaišytė tik baig 
mėje pralaimėjo Žilevičiūtės - 
- Morkūnaitės porai 3:1. Žino 
mas žaidėjas V. Variakojis už 
ėmė devintą vietą.

— Kūno Kultūros Rūmuose 
įvyko skaitytojų konferencija, 
kurioje buvo aptarta „Soviets 
kij sport", „Teorija i praktika 
fizičeskoj kultury" ir vilniškio 
Sporto laikraščio reikalai. Įdo 
miausiai pasisakė KKI dėstyto 
jas Steponaitis, išsireikšdamas, 
kad laikraščiai negvildena spOr 
tinės terminologijos klausimų, 
mažai spausdina medžiagos 
apie Lietuvos sporto istoriją.

— Naują Lietuvos rekordą 
sunkumų kilnojime atsiekė vii 
nietis A. Janulis (lengvas svo 
ris), išspaudęs 110 kg.

— Jurbarko gimnazijos mo 
kiniai patys gaminasi sporto in 
ventorių. Prieš žiemos sezoną 
jie pasigamino 70 slidžių.

— Valgos (Estija) sporti 
ninkai viešėjo Šiauliuose ir su 
žaidė su dviračių fabriko ko 
manda krepšinį (47:41 lietu 
vių naudai), tinklinį, o su EI 
nio kombinato dar ir stalo te 
nišą, kuris baigėsi „sausa“ pa 
sėkme (0:11) lietuvių naudai.

ž
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NAUJI 25 STANDARTINIAI SIUNTINIAI
Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone, D. Britanijoje, 
turi garbę pranešti, kad pagal siuntėjų-reikalavimus ir 

gavėjų Lietuvoje pageidavimus ji yra sudariusi 
25 skirtingus standartinius siuntinius, 

kurie savo kainomis
negalės susilaukti varžovų.

Pavyzdžiui —
1) tiktai už 29 dolerius mes galime pasiųsti tokį siun 

tinį, kurį sudaro 6% jardo vilnonės medžią 
gos 2 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,

2) už 32 dol. galime pasiųsti 6 jardus vilnonės 
medžiagos 2 paltams,

3) už 49 dol. galime pasiųsti 13 jardų vilnonės 
medžiagos 4 vyriškiems kostiumams,

ir dar kiti 22 skirtingi suntiniai, kurių brangiausias 
yra 80 dolerių.

Kas pareikalaus, tuojau pasiųsime tų standartinių siunti 
nių kainoraštį, medžiagų pavyzdžius ir savo eilini kata
logą, kuriame surašyta daugiau kaip 600 skirtingu dalykų.
Mes garantuojame, kad: —

1) kiekvienas siuntinys bus tikrai pasiųstas,
2) jei jis dingtų, mes grąžinsime pinigus arba be jo 

kio mokesčio pasiųsime kitą siuntini,
3) visi mokesčiai sumokami, ir gavėjui Lietuvoje nie 

ko jau nebereikia primokėti,
4) prekės yra siunčiamos tik tokios, kokios užsako 

mos pagal pavyzdžius.
Mums reikalingi atstovai J. A. V. ir Kanadoje.

Rašyti:
LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STREET
LONDON, W. 11
Great Britain

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
daug važinėjęs po įvairius kra 
štus, gerai pažįsta net mažiau 
sias tautas ir jų padėtį, akty 
vus Lietuvos ir lietuvių reika 
lų gynėjas, dėlto ir paskaita 
bus įdomi visiems. Dalyvauki 
me Šventės minėjime visi.

P. J.

Tautos ūkišką būklę geri 
nant, mokyti tobulesnės žem 
dirbystės, gyvulininkystės, so 
dininkystės, žuvininkystės ir 
kitų smulkiųjų žemės ūkio ša 
kų, kelti amatus.

Tautai saugoti nuo sūnyki 
mo numatytos šios priemonės: 
stabdyti emigraciją, neišleisti 
žemės iš lietuvių rankų, išpirk 
ti žemes iš svetimtaučių ne tik 
pačioje Lietuvoje, bet ir nutau 
tintuose jos pakraščiuose.

Lietuvos Draugystė savo js 
tatuose taip pat buvo numačiu 
si steigti biblioteką, muzėjų, 
lietuvišką teatrą, skelbti litera

TAISAU
o is IQUIU ccpccx ct

A Albinas Pranevičius.
PO 8-5566

K Darbas garantuotas.

VINCAS KUDIRKA...
Atkelta iš 3-čio psl.

tūros, dailės ir kitokius kon 
kursus. Taigi, jos programa 
buvo plati, reali ir konkreti. 
Jos Lietuvai užteko 30 metų ir 
ji tebuvo įgyvendinta tik nepri 
klausomoj Lietuvoj.

Lietuvos Draugystės progra 
ma daugiausia buvo skirta švie 
suomenei ir jos įstatuose numa 
tyti trijų kategorijų nariai: 1) 
šviesuoliai, turį iniciatyvos 
veikti ir vadovauti, 2) galį veik 
ti pirmųjų vadovaujami ir 3) 
tie, tarp kurių reikia vykdyti 
draugystės programą. Ypač 
daug reikalaujama iš pirmo 
sios kategorijos narių: jie turi 
būti augštos moralės, išmoks 

!linti, pasiryžę gyventi Lietuvo 
je, osvetur gyveną remti drau 
gystę savo raštais ir piniginė 
mis aukomis.

Lietuvos Draugystės įsteigi 
mu, Vincas Kudirka tiesė pir 
muosius pagrindus lietuvišką 
jai visuomenei. Nors tai drau 
gystei dėl ano meto sąlygų ne

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

| D- E. BELANGER A SONS
| 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.

8 259—3 Ave., Ville Lasalie. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. 

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

I WINDSOR, Ont

I
 VASARIO 16-SIOS
ruošiamas Windsoro Lietuvių 
B-nės Valdybas, įvyks sekma 
dienį, vasario 15 d. Kroatų sa 
Įėję, 2520 Seminole St., tuojau 
po pamaldų, maždaug 1 vai. p. 
p. Paskaitą skaityti atvyksta 
dr. Kazys Pakštas, dabar pro 

$ fesoriaująs Steubenville Uni 
$ versitete. Dr. K. Pakštas yra 
I 

I
X Vasario 16-tąją Londono lie 
S tuviai mini vasario mėn. 14 die

ną Londono miesto Bibliotekos 
auditorijoj, Queen’s g-vė 305 
nr. Pradžia 7,30 vai.

Vasario 13 d., penktadienį, 
8 vai. vak. per radijo stotį CH 
LO, banga 680, bus lietuviškas 

Kviečiama pasi 
į minėjimą gausiai 

L. E-tas.
TURIME PALAUKTI 

SUTIKIMO
Londono L:et. Bendruome 

nės Apyl. V-ba, besirengdama 
iškilmingai paminėti Vasario 
16-tąją, kreipėsi Į Londono 
miesto burmistrą, prašydama 
sutikimo ir leidimo iškabinti 
mūsų tautinę vėliavą miesto au 
diencijų salėje vasario 16 die 
ną — Lietuvos Nepriklausomy 
bės Paskelbimo dieną.

Miesto burmistras Apyl. V- 
bos prašymą perdavė apsvars 
tyti miesto tarybai ir jai, kaip 
Londono Free Press rašo, štai 
ką pasakė: „Prieš darant Ju 
ms šiuo reikalu nutarimą, aš 
manau, kad turėčiau Jums pa

X pusvalandis. 
$ klausyti ir į 
$ atsilankyti.|
ft

HAAAIO-LTOV
RINKIMINĖS KOMISIJOS 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 Para

Kandidatų sąrašas
Bugailiškis Antanas
Kaušpėdas Antanas
Kazlauskaus Vaitiekus
Lastauskaitė Genė
Mikšys Kazys
Mikalauskas Povilas
Pilipavičius Alfonsas
Varanavičius Jonas
Volungė Petras

Kandidatų sąiašas
Dalius Stasys
Mikalauskas Aleksas
Stanaitis Jonas
Stonkus Juozas
Stukas Dionyzas

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

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

Visus Hamiltono Apylinkės 
kviečiame atvykti balsuoti. Di 
dėsnis balsavusių skaičius su

ir
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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.
Apylin kės Valdybą
461 Darbininkas
49 Darbininkas

Elektrikas
Raštininkė
Darbininkas
Tarnautojas
Darbininkas
Dipl. ekonomistas 
Darbininkas.

vak.

Tarnautojas 
Mokytojas 
Darbininkas 
Darbininkas 
Darbininkas

morali

19
40
34
37
47
43
Kontro lės Komisiją:
38
39
44 
46 
36
teiks naujai valdybai 
nės paramos jai dirbant tą sun 
kų darbą. Rinkiminė K-ja.

LIET. NAMŲ SKOLA
Montrealio bankui sausio 27 d. 
sumažinta vėl 1000 dol. Iš 15, 
000 dol., jo sdar liko 3000 dol.

Visi lietuviai prašomi stoti 
nariais. Sk. St.

LONDON, Ont.
VASARIO , 16-TOJ1

sakyti, jog prieš porą savaičių 
aš leidau ukrainiečių tautinei 
grupei iškabinti jų vėliavą 
miesto salėje. Tarybos narys 
Terry Fovnis pridūrė: „Princi 
pinai aš pritariu jums (supra 
sk-lietuviams), bet Lietuva, 
Latvija ir Estija po karo bu 
vo užimtos Rusijos. Taigi da 
bar kokioj padėty mes lieka 
me?”. Z \

Miesto taryba nutarė geria\ } 
gauti direktyvų iš augštesnės 
valdžios, t. y., kaip „Free Pr 
ess“ rašė, iš „State Depart 
ment“.

Šį Londono Apyl. V-bos žy 
gį tenka labai užgirti. Kad ne 
gauta tiesioginio miesto bur 
mistr oleidimo, kaip kad ūkiai 
niečiai buvo gavę, netenka nu 
siminti. Atrodo, kad Londono 
miesto tarybos kreipimasis i 
Stat'e Departmentą“ šį klausi 
mą padaro daug aktualesniu, 
nes tuo reikalu bus pasisaky 
mas jau valdžios sluogsnių. 
Taigi londoniškiai iki nepri 
klausomybės šventės minėjimo 
tarp kitko lieka ir laukimo- if/ 'į 
kle. L. E-tas. <

St. CATHARINES, Ont
PARAPIJINIAI REIKALAI

St. Catharinei patapus vys 
kupija ir lietuviškos parapijos 
reikalai, pasirodo, jau surašo 
mi juodai ant balto. Tautybių 
pamaldoms išsilaikyti yra tam 
tikros sąlygos. Visas sąlygas 
lietuviai išpildę gana gerai 
(nors galėtų išpildyti daug ge 
riau) ir dėl to lietuviškas dva 
sinis gyvenimas čia turi ir atei 
tyje gražias perspektyvas. Ar 
sižvelgiant į tai, kad dvasinis 
gyvenimas dabar labai glau 
džiai eina su tautiniu, yra be 
galo džiugu žinoti, jog stovi 
me ant tvirto pagrindo. Vien 
tik St. Catharinėje auga apie 
80 vaikų. Svarbu, kad jie aug 
tų gerais lietuviais — stiprūs 
dvasia ir kūnu. Parapija rūpi 
naši tuo kiek galėdama.

Įdomu pažymėti tai, kad šie 
met vasarą sueis lygiai dešimt 
metų nuo mūsų parapijos įsi 
kūrimo. Ta sukaktis bus at 
švęsta labai iškilmingai, pla 
čiai ir įvairiai.

Taip pat parapija vasarą 
švenčia savo kasmetinę šven 
tę. Švęs ją ir šiemet. Kiek gir 
dėti, šventėje dalyvauti yra pa 
kviestas Toronto „Varpo“ cho 
ras.

buvo lemta gyvuoti, tačiau jos 
programa nusmaigstė pirmą 
sias gaires tolimesniam mūsų 
tautos kultūriniam, visuomeni 
niam ir politiniam veikimui ir 
sudarė tvirtus idėjinius apma 
tus Varpui, kuris buvo pradė 
tas leisti 1889 metų pradžioje.

Lietuvių tautos laisvėjime 
nepaprastai didžios reikšmės 
turėjo 1861 metais baudžiavos 
panaikinimas. Ją panaikinus, 
dvarininkai, netekę nemoka 
mos darbo jėgos ir nesugebėda

išsigimę 
baudžiauninkų 

sukrautus 
gėdingai 

gyvenimo, 
užleisdami

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

mi prisitaikyti pakitėjusioms 
socialinėms bei ekonominėms 
gyvenimo sąlygoms, dar la 
bjau visokeriopai smuko ir bri 
do skolosna. Penkiasdešimt 
metų praėjus po baudžiavos pa 
naikinimo, 80% visos dvannin 
kų turėtos žemės (apie du mi 
lionai dešimtinių) buvo pra 
skolinta bankams, o toji skola 
lietuvius nuo 18 metų amžiaus

siekė apie šimtą milionų aukso 
rublių. O kiek jie dar skolų ta 
rėjo juos išnaudojusiems žydą 
ms, vienas Dievas težino. Tau 
tiškai ir morališkai 
dvarininkai,
kruvinu prakaitu 
turtus pralėbavę, 
traukėsi iš Lietuvos 
nieko jam nedavė, 
savo vietą buvusiems baudžitu
ninkams, ūkininkams, nauja 
jai, veržliai, daug žadančiai 
Lietuvos atžalai. Ir tuos di 
džius Įvykius stebėdamas, 24- 
riems metams praėjus po bau 
džiavos 
rašė;
Mainos 
Silpnas 
Nebijokim vargo kieto , 
Juk be jo galiūnai pūva! 
Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę,

panaikinimo, Maironis

rūbai margo svieto: 
kelias, tvirtas griūva;

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

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

Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę.

Vargai, skausmai ir skriau 
dos, kasdieniniai lietuvio vals 
tiečio palydovai, užgrūdino jį, 
kaip ugnis plieną, padarė stip 
rų, gajų ir pajėgų pakkėjusio 
se socialinėse bei ekonominėse 
sąlygose kurti šviesesnį ir ge 
resnį gyvenimą. Šimtmečiais 
trukusią žiauriąją baudžiavą 
lietuvis valstietis, nors ir suža 
lotas, tačiau nepalaužtas, ištve 
rė, nes anot liaudies, ne tas 
stiprus, kuris muša, bet tas, ku 
ris atlaiko.

Bus daugiau.

Šiems ir kitiems reikalams 
pasirūpinti jau išrinktas para 
pijos komitetas: J. Dainora, K. 
Galdikas, S. Šetkus ir P. Meš 
kauskas.

TVARKINGUMAS 
NEPRIVALOMAS?

Aną dieną viešos paskaitos 
metu vienas tautietis ėmė leis 
ti replikas paskaitininkui tie 
siog iš salės vidurio. Panašus 
atseikimas įvyko taip pąt prieš 
porą metų. Taip einant ir to 
liau, gali ateiti laikas, kad nie 
kas nebenorės atvykti į mūsų 
b-nę su paskaita. Ar toks yra 
tų replikuotojų tikslas?

Bendrai paėmus, neretai da 
bar salėse jaučiamės laisviau, 
kaip namuose. Veiksmui vyks 
tant, nesivaržome garsiai kai 
bėti ar juokauti su gretimų vie 
tų kaimynais, replikuojame į 
veiksmus. Ateinam ir išeinam 
kada patinka. Nesirūpiname 
paleistais po salę lakstyti vai 
kais. Lakstome j užscenį reikia 
ar nereikia. /

Neretas į visą tai atsakai, 
o kodėl gi ne? Kas gali už 
drausti?

Deja, taip nėra. Be reikalo 
tariamės darą taip, kaip šių 
kraštų žmonės. Šių kraštų vi 
suomenė viešuose susirinkimuo 
se elgiasi labai gražiai ir.tvar 
kingai, išskyrus gal pigiąsias 
popiečių kinų sales.

Tvarkingumas yra ne vieno, 
bet visų jaukumas, taip pat su 
sirinkimų pasisekimas. Tvar 
kingumas kelia norą lankytis 
lietuviškuose subuvimuose, ne 
tvarkingumas tą norą atima.

Tvarkingumas ir skaitymą 
sis su kitais viešuose susirinki 
muose rodo kultūringumą./ Y 
svarbų mostą mums lietuviams 
reikia didžiai branginti ir sau 
goti.

«

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. £•> 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

»
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1959 m. vasario men. 15 d.
HAMILTONE

Lietuvių Namuose

J. B. PRIESTLEY
(Delta kino salėje)

„INSPEKTORIUS ATVYKSTA”
(TRIJŲ VEIKSMŲ PJESĖ)

Pradžia 5 vai. 30 min. vakaro.
„A u k u r a s“

HAMILTON.r.

DR. VINCO
100-to metų gimimo sukakties 
minėjimas įvyko vasario 1 d. 
Lietuvių Namuose. Paskaitą iš 
Toronto skaitė Iz. Matusevi 
čiūtė. Prelegentė padariusi 
dviejų lenkmečių (1831 ir 18 
63 m.) apžvalgą ir jų pasek 
mes lietuvių tautai, išryškino 
tris svarbesnius to laikotarpio 
momentus: draudimą spausdm 
ti lietuviškas knygas lotyniško 
mis raidėmis, tautos trėmimą Į 
Rusiją ir mūsų tautos kovą 
prieš caro represijas ir jo jga 
liotinį Muravjovą. Tokiame lai 
kotarpyje gimė, kaip pareiškė 
Iz. Matusevičiūtė, pasaulinio 
mąsto laisvės kovotojas dr. V. 
Kudirka, pradžioje persiėmęs 
lenkiškumo dvasia, tačiau pa 
skaitęs Aušrą, įvykdęs dvasinį 
persliaužimą. Tikumoje jis Lie 
tuvai yra paaukavęs tik vieną 
dešimtmetį (1889-1899 m.) ta 
Čiau kaip publicistas priartinęs 
leidžiamu Varpu laisvės atga

KUDIRKOS
vimą mūsų tautai, parengęs dii 
vą Didžiajam Vilniaus seimui. 
Visų apleistas ir užmirštas 
(net savo tėvo), jis mirė dide 
liame skurde, sulaukęs tik 41 
metų.

Kaip ir visuomet Iz. Matuse 
vičiūtės paskaita buvo labai 
turtinga ir jos pilną vaizdą ga 
Įima buvo sudaryti iš progra 
mos, atliekamos paskaitos me 
tu. Čia jau didelis nuopelnas 
Aukuro rež. E. Dauguvietytės- 
Kudabienės, kuri atrodo, pir 
moji tremtyje įvedė naują, mo 
dernišką, minėjimų kelią: klau 
sytojas šalia paskaitos, čia pat 
turi ir jos iliustraciją, kaip kad 
pav. K. Inčiūros veikalo, darė 
didelį įspūdį, ypač paskutinia 
me programos punkte, pavaiz 
duojant dr. Vinco Kudirkos 
mirtį ir jo paminklą kapinėse.

Didelė padėka yra Iz. Matu 
sevičiūtei už paskaitą ir Auku 
ro rež. E. Dauguvietytei-Ku

(
Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje i 

„TALKA“. į;
Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 

■ i paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.? 
;; Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai.

vak., nptaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštas), 128 ?
Main St. W., tel. JA 7-55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. < 
iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. į 

Į N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Įvairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

dabienei, kuri šalia savo gau 
sios šeimos rūpesčių, nepamirš 
ta Mėgėjų Teatro „Aukuras“, 
režisavimo darbo įvairiuose mi 
nėjimuose. Dirbdama su jau 
nais aktoriais - mėgėjais, ji Ha 
miltono Aukurą iškėlė į vieną 
geriausių ir nuolatinių mėgėjų 
teatrų tremtyje, todėl ir reikia 
tikėtis, kad vasario 15 d. visas 
Hamiltonas atvyks į šių metų 
sezono atidarymą, pastatant 3- 
jų veiksmų pjesę Inspektorius 
atvyksta.

Dr. V. Kudirkos minėjimo 
programoje dalyvavo: J. As 
tas, V. Bernotas, K. Bungarda, 
J. Eidukaitytė, A. Juozapavi 
čius, A. Kaušpėdą, A. Matulis, 
A. Stasevičius, L. Virbickaitė, 
J. Ulbinas. Sceną puošė p. Šet 
kaus iš St. Catharines pieštas 
dr. V. Kudirkos paveikslas. 
Aukų prie Įėjimo surinkta 55 
dol. Su šia programa, Aukuras 
yra pakviestas minėjimui į To 
rontą.

DU DIDELI ĮVYKIAI
laukia mūsų koloniją. Tai Ne 
prlklaifsomybės atgavimo su 
kakties minėjimas vasario 22 
d. ir Kanados suaugusių stalo 
teniso pirmenybės ir jaunių kr
epšinio kovo 14 d., daly vau 
jant sportininkams iš Hamilto 
no, Toronto, Ročestcrio ir Mo 
ntrealio. ą K. B.

KOVO ŽINIOS
— Kovo narys J. Giedraitis 

yra ne tik geriausias Katedros 
gimnazijos amerikoniškojo fut 
bolo žaidėjas ir plaukikas, bet 
taip pat ir mokyklos koman 
dos geriausias vandensviedinin 
kas. Vietos angliškoje spaudoje 
jis vadinamas yra „big, husky, 
Joe Giedraitis“, ne kartą patai 
pinant nuotrauką ir pažymint 
jo lietuvišką kilmę.

ti iki vasario 16 d. Paskutiniu 
atveju, kas negalime spektak 
lyje dalyvauti ar pakvietimų iš 
platinti, grąžinkime juos.

Nuo mūsų visų priklauso, 
kad pirmasis LN parengimas 
savoje pastogėje praeitų su di 
džiausiu pasisekimu!

„INSPEKTORIUS 
ATVYKSTA“,

J. B. Prestley 3 veiksmų pje 
sė „Aukuro" bus suvaidinta L. 
Namuose šį sekmadienį 5 vai. 
30 min. po pietų. Mes didžiuo 
jamės, kad mūsų aukuriečiai su 
šiuo puikiu vaidmeniu išgarsė 
jo visoje Amerikoje.

Ateinančio sekmadienio po 
pietę paskirkime šiam vaidini 
mui. Jo metu pamatysime nau 
jai įrengtą LN sceną su visu 
puikiu jos apšvietimu.

IŠ ANGLIJOS
i Hamiltoną atvyko J. Varana 
vičius su šeima. Mes sveikina 
me juos ir kartu džiaugiamės, 
kad judrusis Hamiltonas jo as 
menyje susilaukė didelio lietu 
vio veikėjo. Buvęs augštose pa 
reigose Lietuvoje, „Žibinto“ 
prekybos mokyklos direktorių 
mi Vokietijoje, suorganizavęs 
ir nupirkęs Liet. Namus Brand 
forde, Anglijoje, įsteigęs ten 
lietuvĮšką mokyklą, suorgani 
zavęs Bradforde liet, parapiją 
— J. Varanavičius niekad ne 
pasakė pats sau jau gana man, 
tegu kiti dirba. Tik atvykusį 
pas mus, mes jau jį matome 
kandidatuojantį i A-kės B-nės 
V-bą.

Ljn/kime mieliesiems Vara 
navičiams puikiai įsikurti Ha 
miltone ir įsijungti į mūsų lie 
tuvišką veikimą. Sk. St.

TAUTOS FONDO...
Atkelta iš 2-ro psi. 

nkė kiekvieno lietuvio namus

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.

— Vyrų krepšinio lygos pir 
menybėse pralaimėta tik 
dviem taškais (53:55) prieš 
Grimsby miestelio rinktinę.

K. B.

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

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

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

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

PABAIGTUVĖS
suruoštos sausio 31 d., jungti 
nėmis parapijos choro, „Auku 
ro“ ir tautinių šokių grupės jė 
gomis, praėjo su dideliu pasi 
sekimu. Didoka slovakų salė 
buvo pilna. Iš visų išsiskyrė, 
puikiai išpildydama čigonės šo 
kį Milda Pusdešrytė. Šis muzi 
kalinis vaizdelis žiūrovų buvo 
labai šiltai priimtas.

NUOŠIRDUS PRAŠYMAS
LN NARIAMS

Ryšium su „Milžino Paunks 
mės” spektakliu, LN nariai ga 
vo po du pakvietimus. Būkime 
solidarūs ir netęskime su atsi 
skaitymu. Per visus metus LN 
v-ba pirmą kartą paprašė mū 
sų talkos. Padėkime. Kam gau 
ti pakvietimai būtų per bran 
gūs, prašome juos pakeisti pas 
LN v-bos narius.

Maloniai prašome atsiskaity

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 ĮSTAIGA

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. Juraiti*.

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 3 vai. v.

Sav. A. KALŪZA

I
A. E. HcKAGI E!

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras fi 

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

330 Bay Street, X

TORONTO 1, Ontario. $ 

a---------hm—.... w1 1 snr—>
Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO
T elef onai 

f'-tatpos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
K - MW- ' MX-" ——XX  -~M

prašydami aukos, o didžiausia 
padėka tenka visiems geros va 
lios lietuviams, aukavusiems 
tam kilniam, dideliam reikalui- 
-pavergtos Tėvynės išlaisvini 
mui.

Čia pat Vasario 16 diena, 
didelio pasiryžimo ir pasiauko 
jimo diena, kuomet Lietuva at 
statė savo Valstybės Neprik 
lausomybę, paskelbdama vi 
sam pasauliui savo pasiryžimą 
gyventi laisvai kitų laisvų tau 
tų tarpe.

Tas Jos pasiryžimas per ko 
vas ir kentėjimus tapo kūnu, 
nes visi lietuviai, kaip kas mo 
kėjo ir kuo kas galėjo, vienin 
gai tvėrėsi Tėvynės vadavimo 
darbo, nežiūrint kokių politi 
nių įsitikinmių jie būtų.

Tautieti, Vasario 16 minėji 
mo dieną Tautos Fondas pra 
šo Tave ateik į minėjimą ir ne 
pašykštėk paaukoti sulig savo 
išgalių nukryžiuotai Tėvynei. 
Ta diena bus iškilmingai šven 
čiama Lietuvių visam laisvam 
pasauly, tik ne pavergtoje Te 
vynėje, kur slapčiomis, su di 
dėlių sau pavojum, Tavo bro 
lis ir sesė klausysis oro bango 
mis ateinančio lietuviško žo 
džio iš laisvo pasaulio, taigi ne 
pašykštėk dolerio kito, kad tas 
vilties ir paguodos žodis būtų 
pastoviai siunčiamas į Tėvynę 
ir gaivintų lietuviškas širdis.

V. Vaidotas
TF-do Atst. Kanadoje P-kas.
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DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4-3608
PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont :

» . . / 
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
dr SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

H e y d e n Street

I
 (netoli Bloor ir Vongle) K

Toronto 5, Ont.
Tel.: Ofice WA 4-9501 |

Res.: BE 3-0978 «

WELLAND, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Vasario mėn. 15 dieną, K. L. Tuoj po pamaldų toj pačioj 
B. Wellando apylinkės valdy patalpoje, Columbus salėje, nu 
ba rengia vasario 16-sios minė matoma S. Šetkaus paskaita ii 
jimą. savanorių kūrėjų žodis.

Minėjimas prasidės 11 vai. Vasario 16-toji yra brangi 
30 minučių pamaldomis ir die kiekvienam lietuviui, todėl vai 
nai pritaikintu pamokslu. dyba tikisi minėjime gausaus

Pamaldas laikys ir pamoks tautiečių dalyvavimo.
lą pasakys tėvas Barnabas. Apylinkės Valdyba.

2.500.000 VOKIEČIŲ PABĖ GO Į VAKARUS
Prieš pradedant rusams da 

bartinį bandymą išstumti vaka 
riečius iš Berlyno, iš rytų pra 
dėjo eiti žinios apie pabėgėlių 
srovės padidėjimą ir bažnyčios 
būklės pablogėjimą. Antireligi 
nės literatūros laidos pasiekė 
dar negirdėto lygio. Pseudo 
moksliniu sttilium parašyti dar 
bai parduodami nepaprastai pi 
giai ir, kaikuriomis žiniomis, 
knygynų bei laikraščių kios 
kai prašyti, kad apsiimtų tani 
tikrus skaičius tų knygų par 
duoti, t. y. — išpildyti tam tik 
ras normas.

Saugumo policijos valdiniu 
kai tikrina bibliotekas ne lik 
viešąsias, bet ir kunigų piiva 
čias, ir didelius kiekius knygų 
konfiskuoja, daugiausia išleis 
tas Vakarų Vokietijoje po II 
pasaul. karo.

Svarbiausias spaudimas da 
romas jaunimui, mokiniams bei 
studentams. Visiems universi 
tetų profesoriams, asistenta 
ms ir t. t. reikia viešai užtikrin 
ti, kad jie ištikimi dialekti 
niam materializmui (ateiz 
mui). Rezultate vis daugiau 
studentų ir mokslinių jėgų jieš 
ko prieglaudos Vakarų Vokie 
tijoj.

Nuo 1958 m. sausio mėn. de 
šimties mėnesių laikotarpyje 
Vak. Vokietijos piieglaudos 
jieškojo 2393 Rytų Vokietijos 
mokomojo personalo, tame tai 
pe 250 universitetų profesorių.

Nuo sausio iki rugpjūčio m. 
j Vak. Vokietijos pabėgėlių 
stovyklas atvyko 813 gydyto 
jų (1957 m. tuo pačiu laikotar 
piu — 250 gyd.). Veik visi jie 
teigė, kad komunistų veiksniai 
(valdininkai) juos ragino, už 
rašant vaistus, atsižvelgti į pa 
ciento „politinį įsitikinimą bei 
nusistatymą“, ypač užrašant 
augštos vertės vaistus.

Nuo 1958 m. liepos mėn. 
kas mėnuo Vak. Vokieti jo 
kas mėnuo Vak. Vokietijon 
perbėgo po 5.000—6.000 asme 
nu. Nuo 1945 metų Vakarų 
Vokietijon perbėgo du su pu 
se milionų asmenų.

Rytų Vokietijos kalėjimuos 
šiuo metu yra 32 kunigai. Ber 
lyno vyskupas Otto Dibelius 
raudonųjų spaudimą į jaunimą 
vadina išimtinu baisiu ir kad 
tėvams pamažėl pradeda trūk 
ti jėgų tam spaudimui priešin 
tis. (Iš Canadian Lutheran 
Council).

JUOKDARIAI...
TIKTAI 

NESIJUOKITE...
Sovietų okupuotos Latvijos 

„švietimo ministeris“ Vilis Pet 
rovičius Samson per rusų spau 
dą padarė pareiškimą, kuriame 
sako: „Latvija dar neseniai bu 
vo vienkiemių šalis ir šių laikų 
mokinių tėvai dar atsimena 
tuos tamsius laikus. O šian 
dien mūsų respublika pieno iš 
dribiu vienam asmeniui (origi 
nale — dūšiai) dvigubai pra 
lenkė Jungtines Amerikos Va 
Istybes, o sviesto išdirbiu—tri 
gubai pralenkė Ameriką“.

Šis pareiškimas, žinoma, bu 
tų juokingas, jeigu nebūtų ap 
gaiiėtinas ir liūdnas, nes jis yra 
tiktai akiplėšiškas žmonių mui 
kinimas, žmonių, kurie ten Lat 
vijoje žino tikrąją padėtį, bet 
neturi teisės į tai reaguoti ir pa 
sakyti tiesos.

Tuo tarpu Maskvos leidžia 
mas kompartijos oficiozas 
„Prayda“ prieš XXI partijos 
suvažiavimą 1959 metų sausio 
10 d. Nr. 10(14769) vedamaja 
me rašo: „Degant noru, kaip 
galima greičiau įgyvendinti vi 
sos tautos uždavinį — pasivyti 
Jungtines Amerikos Valsty 
bes mėsos gamybos kiekvienai 
dūšiai gyventojų („po proiz 
vodstvu miasa na dušu nese 
lenija“). Taigi, kai visa Rusi 
ja pasiryžusi pavyti Ameriką 
tiktai per visą „semilietką", 
kuri prasideda 1959 metais, 
tai Latvija, pasirodo, ją pralen 
kusi net trigubai... Jeigu taip, 
tai Latvija pagaliau sviesto tu 
rėš ne tiktai pavalgyti, bet ir 
ratams tepti. . . Ot nelaimingi 
tie visi bliofininkai, melagiai 
ir sukčiai. . .
• Petronėlė Orintaitė paruošė 
spaudai apysaką „Teofilė nuo 
Kražantės“.

— Karači posėdžiavo Bag 
dado pakto dalyviai. Irakas ne 
dalyvavo, bet iš pakto nesitrau 
kia.

NIEKO BLOGO DEKSNIA 
MS NEATSITIKS

„Liaudies Balsas” susitūpi 
nęs, kad „Nepr. Lietuvos” pa 
tikslinimai apie Deksnius gali 
jiems ten, „rytų demokrati 
jos“ krašte, pakenkti, nes De 
ksnys buvęs kerenskininkas ir 
ardęs komunistų susirinkimus, 
atseit, sovietams — nekošer.

Nusiraminkite. Dėl to Deks 
niams nieko neatsitiks. Gali 
būti blogiausiu žmogum, net 
galvažudžiu, bet tiktai pritark 
komunistams, būsi jiems tobu 
las geras, šio teigimo įrody 
mui pavyzdžiai: L. Gira, bū 
llamas Lietuvos Kūrimosi lai 
ku žvalgybos viršininku su ko 
munistais visaip elgėsi. Bei 
kai tiktai nusilenk'ė Stalinui, 
iškart į kapitonus buvo pakel 
tas ir buvo viccministeriu. Ki 
tas pavyzdys: Dr. Kaškiaučiut; 
abortų dirbėjas, nuvaręs į ka 
pus ne vieną moterį, kas teis 
me buvo įrodyta. O ar komu 
nistinė spauda jo negarbina, 
ar jo nelaiko savo žmogum, 
net kankiniu?

Tat ir su Deksniąis; sugrįžo 
į Lietuvą — ir jau viskas tvai 
koje. Nes būk galvažudžiu, 
būk didžiausiu piktadariu, kri 
minalistu, bet tiktai nusilenk 
kompartijai — ir jau būsi ge 
riausis jos narys.

Apie Deksnius galima buvo 
nieko nerašyti, bet kad jie pra 
dėjo girtis ir meluoti, tai ir rei 
kėjo apie juos pasakyti tiesą.

Mandrapypkis.
• Maskvoje į'vyko visąsąjungi 
nės Kompozitorių sąjungos v- 
bos III plenumas, kurio metu, 
be kita ko buvo apsvarstyta ir 
jaunųjų lietuvių kompozitotių 
kūryba: A. Rekašiaus „Drama 
tiškoji poema“, A. Bražinsko 
sonatina, V. Laurušo baladė 
„Motina”, V. Baumilo operos 
„Paskenduolė" ištraukos ir kt.

— Windsore, Ont., Chrysle 
rio fabrikuose streikas po sa 
vaitės užsibaigė susitarimu.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve 5
„PARAMA” |

Paskola 1 asm. iki $ 3,000— g
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. v

Darbo valandos: g
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5’/2—9 v. vak. $ 
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro, 
Ttečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, g 
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, OnL Tel. LE 2-8723. 1
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Montrealio ir apylinkių lietuviai, visi dalyvaukime
1459. II. tl. — Nr. 7 (621)

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo
Sukaktuvių Minėjime,

KURIS ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ, VASARIO 15 DIENĄ, 4 VALANDĄ PO PIETŲ PLATEAU SALĖJE.
PLAČIAU MONTREALIO KRONIKOJE. S E I M E I O P R E Z 1 D I U M A S.

PAGERBTI GENĖ IR
Vasario 7 d. vakarą DLK 

Vytauto klubas buvo pilnas, 
kaip bičių avilys. Jis būtų bu 
vęs pilnas, jeigu būtų buvęs 
dvigubai didesnis, nes į pp. 
Bakanavičių pagerbimo vaka 
lą nebuvo galimybės sutalpin 
ti daugiau žmonių, kiek jų su 

i T minėjimą atvykime punk telpa klubo patalpose. Tai bu 
, tualiai, nes minėjimas bus pra 
i dėtas lygiai 4 valandą.
1 MONTREALIO LIETUVIAI 

ŠAULIAI
Vasario 15 d. iškilmingose pa 

. maldose Aušros Vartų bažny 
: čioje. J L vai., dalyvauja orga 
i nizuotai ir su vėliava.

kuopos šauliai privalo atvykti 
ir dalyvauti. Valdyba.

VASARIO 16 LIETUVIŲ
mokyklose minima šį šeštadie 
nį. Aušros Vartų mokykloje 
minėjimas bus 11 vai. Kvie 
čiami dalyvauti ir mokinių tė 
vai.
LIETUVIŲ AKADEMINIO 

SAMBŪRIO 
visuotinis susirinkimas įvyks 
ta vasario 13 d., 7.30 vai. va 
kare 4249 Berri St. Šio susi
rinkimo metu bus renkama 
nauja valdyba, visi nariai kvie 
dilimo kuo skaitlingiau daly 
vauti. Nesusirinkus reikiamam 
skaičiui narių, po valandos sau 
kiamas sekantis susirinkimas 
kuris skaitysis teisėtu ir bus 
išrinkta valdyba. Po rinkimų 
įvyks diskusijos apspręsti orga 
nizacijoš ateities veikimo pla 
nams. Valdyba.

DIDELĮ ŽEMĖS PLOTĄ
LaSallėje perka grupė lietu 
vių, susibūrusių Šerų pagšrin 
du. Objektas 408,000 dol. Po 
5 metų kaina numatoma tarp 
1 ir 2 milionų doi. Šėrininkų 
bus 30, kurių sėtai bus po 
3,333.33 dol., įmokant per 5

1 metus. Interesuoti smulkių ži 
nių gaus pas Joną Lukoševi

1 čių. Reikalas skubus ir daro 
1 mas šią savaitę.

J S

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO AKTO PASKELBIMO 

ir 41-rių metų sukaktuvių minėjimas
Montrealyje bus šį 

dieni, vasario 
pp.. Plateau 
lixa Lavalice 
rain parko.

Minėjimo pi ograma didele 
ii įdomi. Rasakilą skaitys i'a 
šaulio LB Valdybos pirm. j. 
Matulionis. Meninėje dalyje 
dalyvauja op. sol. E. Kardelie 
nė, pianistas K Smilgevičius, 
dviejų: B. Vaitkūnaitės ir B. 
Malaiškienės šokis su M. Tau 
tcraislės deklamavimu, Tauti 
nių šokių grupė, vedama J. 
Piečaičio. Bus iktų tautų ats 
tovų pasisakymų ir rezoliucį 
ja.

Prie įėjimo tvarka ta pa: , 
kaip buvo pernai: įėjimo paja 
mos eina Montrealio Lietuviu 
Seimelio Prezidiumo naudai- - 
apmokėti salės ir kitas išlai 
das ir kultūriniams reikalams; 
be to, laisvos aukos Tautos 
Fondui, kuris išlaiko radio 
stočių į Lietuvą transliacijas, 
išlaiko monitoringą, kuris už 
rašo rodio transliacijas iš Lie 
tuvos ir spaudai leidžia ketu 
riorn kalbom informacijos Iii 
tos biuletenius, o 
sės Talkos sambūrio lonuui au 
kow. Šiems abieius 
pagal tautiečių pasirinkimą, 
laisva auka. Kas kuriam fon 
dui nori, tam ir aukoja, arba 
neaukoja. Tas paliekama tau 
tiečių apsisprendimo ’ sąmonin 
gurnui ir gerai jų valiai. Bus 
ir rinkliavos šalpai stalas.

Bet būkime sąmoningi ii vi 
si į minėjimą atsilankykime ir 
tuo įvertinkime ir pagerbkime 
lietuvių tautos valią būti lais 
vai ir turėti savo valstybę, ku 
rią lietuviai nori tvarkyti denio 
kratiniu būdu — pagal visų 
jos žmonių valią.

I

LIETUVOS

sekma
15 dieną, 4 vai.

St., prie Lafon

kitos pu

fondams,

©
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DR. J. Š E M O G A 5 | 

Office 544i Bannantyne
(kamp. Woodland) S

Verdun. Tel. PO 7-3175. |
Priėmimo valandos: g

pirmadienį ir ketvirtadienį v
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.
Narnų tel. PO 6-9964

vo tikrai įspūdingos pagerbtu 
vės.

Sidabrinio vedybinio jubile 
jaus susilaukusius Genę ir Jų 
ozą Bakanavičius stuiko „tė 
vais“ buvę M. Kinienė ir W. 
Kiškis, o sutiktuvių maršą įs 
pudingai grojo P. Petronis ir 

Visi J. Mačionis.
Solenizantams susėdus už 

garbės stalo, pagerbtuvių pro 
gramą pradėjo W. Kiškis. Jis 
trumpai suminėjo gerbiamųjų 
solenizantų vaidmenį Montre 
alio lietuvių kolonijoje, kuriai 
jie abudu daug ir nuoširdžiai 
dirba ir pasiūlė jų garbei su 
giedoti „Ilgiausių metų“, o su 
giedojus pakvietė Pr. Šimelai 
tį persakityti raštu atsiųstus 
sveikinimus ir telegramas. Šių 
tarpe reikia suminėti labai gra 
žius sveikinimus savo nariams 
ir veikėjams Lietuvių Darbi 
ninku Draugijos Centro, Ka 
nados Liet. Socialdemokratų 
centro, 35 LDL Montrealyje 
valdybos, p. Indrelienės iš To 
ronto ir daugelį kitų.

Po to p. Kiškis pakvietė kai 
bėti NL redaktorių. J. Karde 
lis, augštai vertindamas pp. Ba 
kanavičių visuomenišką dal
bą, ypač pabrėžė Solenizantų 
didelį žmoniškumą ir jų su 
dies gerumą. Pp. Bakanavičiai 
naujiems ateiviams, o jų tar 
pe ir kalbančiojo šeimai prasi 
kuriant, yra parodę daug ge 
ros valios ir jautrios, širdies. 
Didelį Solenizantų žmonišku 
mą ypač augštai kalbėtojas 
vertino ir linkėjo jiems geros 
sveikatos, sėkmės ir ilgiausių 
metų.

Kadangi publika buvo jau 
gerokai „įsisiūbavus“ tai p. 
Kiškis nieko nelaukdamas visų 
vardu sukaktuvininkams G. ir 
J. Bakanavičiams įteikė gra 
žias dovanas — Poniai sidab 
rinį servizą, o p. Bakanavičiai 
—■ medžioklinį šautuvą ir pa 
prašė pp. Bakanavičių žodžio. 
Genė ir Juozas Bakanavičiai 

ADVOKATAS f nuoširdžiai pasidžiaugė gau 
siu būriu draugų, dėkojo už do 
vanas ir talkininkėms bei tai 
kininkams už didelj darbą, ruo 
šiant subuvimą, kurio iniciato

lt--------------------1f----------

SKUBIAI
IŠPARDUODAMI

buto baldai
PO 9-1659

SSTASYS DAUKŠA, LL. D.| 
Suite 25—26

$ 152 Notre Dame St. E. x
UN 1-8933 |£

« DANTŲ GYDYTOJAS
| D r. J. M A L I Š K A

d Pacientai priimami iš
a anksto susitarus
L 9 a. m. — 10 p. m.
įj išsky. antrad.: iki 6 v. p. rn.

5441 Bannantyne,
(kampas Woodland)

Tel.: PO 8-4547
8

I
 NOSIES, GERKLĖS IR 
< AUSŲ SPECIALISTAS 
( IR CHIRURGAS 

į Dr. R CHARIJlKP 
» 78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

a

i h-.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.-. LA 2-7236

ADVOKATAS |
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E. į;< 
Montreal. UNiversity 6-7026 !

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.

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

Tel.:

ir tuo 
dideli

j- JUS 
komisi

1.

2.

3.

Lietuvi,
savi pas savus!

Atlieku lengvų mašinų taisy 
mo darbus pagal pageidavimą.

Skambinti DU 9-0571
Viktoras. 9032 — 10 Avė..

St. Michel, (Montreal).
t- -T-- X x.--.....x------- - *

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. Budriiinas .... RA 2-8035 

. £ P. Adamonis ........ RA 2-2472
Sekite mūsų skelbimus apie 

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

JUOZAS BAKANAVIČIAI 
riais buvo pp. Kiškiai, Kinai, 
Kukeniai, Šimelaičiai. Vaisęs 
buvo labai gražios. Soleniz. pa 
gerbe atsilankymu Kuri. j. 
Bobinas.

MONTREALIO ŠAULIŲ 
klubas vasario 28 d., šeštadie 
nį, A V salėje loušia linksmą 
žaidimų ir lošimų vakarą. Pla 
čiau bus sekančiame NL nr.
• Trečiadienį Pelenė — Gavė 
nios pradžia. Peleną įbus šven 
tinami prieš pirmąsias šv. Mi 
šias 7 vai. ryto ir dalinami ti 
kimiesiems ir po 8 vai. šv. mi 
šių.
ĮSPŪDINGAS „LITO“ SU...

Atkelta iš I-mo pusi, 
po 4.000 dol. vietoje 2000, bet 
jie šituo nepasinaudojo 
palikuonims padarė 
nuostolį bei skriaudą.

Kredito kom. pirm, 
kevičius praneša apie
jos darbą, kad jis buvęs sklan 
dus ir be kliuvinių.

Revizijos kom. pirm. p. 
Staškevičius perskaito platų 
revizijos aktą, kuriame kons 
ratuojama, kad bankas visus 
reikalus veda tvarkingai ir 
tiksliai laikosi Kredito Unijos 
nuostatų. Priėmus ši protoko 
lą.paskirstomas pelnas taip, 
kaip V-ba pasiūlė:

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Vaikų darželiui . . . .$50.00 
Liet. Kat Moterų Dr-jai 
taut, rūbų konkursui 25.00 
Aušros Vartų Bažnyčios 
Statybos Fondui .... 50.00

5. Montrealio Liet. Dramos
Teatrui ........................... 50.00

6. Sporto Kl. „Tauras“ 40.00
7. Geležinio Vilko Skautų

Tunto vėliavai įsigyti 35.00 
Komitetuj ...................25.00

8. Šešt. Liet. Mokyklų Tėvų
9. Montr. Liet. Šaipos Fondo

Komisijai .......................25.00
Viso $ 350.00

Po to Direktorius praneša 
apie numatomą 1959 metų 
veiki). Kadangi Litas pašto 
viai auga, tai ir visų pozicijų 
augimas pranešime numaty 
tas, žinoma tai yra tiktai 
matymas. Dir. D. Jurkus 
stebi, kad tek? nurašyti 11 na 
rių, kurie, jnešę po 5 dol., ne 
papildo įnašų ir pagal įstatus 
savaime iškrinta iš banko na 
rių tarpo. Pasidžiaugiama, 
kad jau yra 24 jaunuoliai, ku 
rie taupo banke, ir p. Jurkus 
sako, kad būtų naudinga 
niems nariams, kad jie 

prie mokyklų, bet šiame 
ke laikytų santaupas.

Į valdybą slaptu baiasvimu 
išrinkti: A. Norkeliūnas, No 
taras J. Bernotas it P. Lukoše 
vičius; į rev. kom. — J. Bulo 
ta ir K. Toliušis ir į kredito 
kom. — Juozas Lukoševičius 
ir St. Kęsgailą.

Buvo dar keliama eilė kiau 
simų ir sumanymų, bet tai Ii 
ko naujai V-bai sugestija. Už 
darius susirinkimą, buvo vai 
šės ir privatūs pasikalbėjimai. 
Susirinkimas praėjo 
džiai ir gražiai.

Visi Montrealio lietuviai 
patariami susidomėti Litu ir 
stoti jo nariais.

nu 
pa

jau 
ne 

ban

sklan

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G URČI N A 3 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

LIETUVOS NEPRIKLAUSO MYBĖS ATSTATYMO 41 
METŲ SUKAKTIES IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

Toronte vyksta ši sekinadie 
nį, vasai io 15 d. Lietuviškose 
bažnyčiose 11 v. bus laikomos 
iškili ingos pamaldos ir sako 
mi šiai dienai pritaikyti pa 
mokslai.

Centrinis Nepnklausorny 
bės atstatymo sukakties minė 
jimas įvyksta 4 vai. po pietų 
didzi tjairie Imperial Teatre 
(Yong St., prie Dundas St. 
W.j. Čia bus iškilmingas pose 
dis, kurio metu svarbią kalbą 
paša..ys Kanados Senato pir 
alininkas Marc Drouin. Be to, 
Nepriklausomybės Šventės pr 
oga, lietuvius dar sveikins To 
ronto nuėsto burmistras N. 
Philips, Ontario provincijos 
vyriausybės atstovas ministe 
ris J. Yaremko, Latvijos ir Es 
tijos konsulai. Iš lietuvių pu 
sės šiame posėdyje kalbės ge 
neralinis konsulas V. Gylys, 
KLB Krašto v-bos pirm. V. 
Meilus ir Toronto ap. pirm. J. 
Senkus. Menine programą iš 
pildys Toronto ,,Varpo“ cho 
ras, solistas V. Verikaitis ir 
tautinių šokių grupė.

Kadangi, Imperial Teatras 
šiam minėjimui yra gautas la 
bai ribotam laikui, todėl visi 
tautiečiai yra prašomi rinktis 
punktualiai, bet nevėliau 4 v. 
Įėjimo durys bus atidaros nuo 
3 vai. 30 min. Atvykstą maši 
nomis galės pasianudoti Impe 
rial Teatro automobilių susto 
jimo aikšte (šiaurinėje pusėje 
Dundas St. W., tarp Bay ir Yo 
ng).

Nepriklausomybės Šventes 
minėjimo visos pajamos šiais 
metais, ryšium su KLB Toro 
nto Apyl. Tarybos sausio 11 
d. nutarimu, eis Į Apylinkės v- 
bos kasą, iš kurios bus dengia 
mos visos minėjimo išlaidos, 
ir likutis bus sunaudotas vie 
tos kultūriniams reikalams 
(lietuviškai mokyklai, jauni 
mo stovykloms ir kt.). Todėl 
visi kviečiami savo dosnumu 
paremti mūsų kultūrini darbą.

Aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams, ryšium su Vasario 
16 d. minėjimu, šiais metais 
prie įėjimo į salę bus renka 
mos.Tautos Fondo ir Neprik 
lausomybės Fondo. Tuo tiks 
lu abu Fondai turės savo sta 
liukus. Visi lietuviai kviečia 
mi atlikti savo tautinę parei 
gą ir Vasario 16 d. proga au 
koti Lietuvos laisvinimo reika 
lams, nes šios visos aukos bus 
sunaudotos tik Lietuvos vada 
vimo politinei akcijai remti.

Nepriklausomybės Šventė 
radio bangomis, minėjimo iš 
vakarėse, vasario 14 d. 
vai. vakare „ 
nimų“ radijo 
k lausomybės 
mui skiriama 
ga, trumpus 
Šv. Jono Krikštytojo parapi 
jos klebonas kun. P. Ažubalis 
ir Toronto apyl. pirm. J'. Sen 
kus; deklamuos p-lė Nalivai

kaitė, bus tautinės muzikos ir 
dainų.

Pačią minėjimu dieną, vast^ 
rio 15 d., 3 vai. po pietų radijo^ 
stotyje dainuos „Varpo“ cho 
ras ir bus duotas politinis pa 
sikalbėjimas su PLB v-bos na 
riu dr. J. Sungaila.
KLB Toronto Apyl. Valdyba.
VASARIO 16-J1 ŠV. JONO 
bažnyčioje švenčiama per dvi 
dienas. Sekmadienį, vasario 
15 d. H vai. iškilmingųjų pa 
maldų metu su vėliavomis da 
lyvauja kūrėjai savanoriai, at 
saigos kariai ir šauliai. Pačia 
vasario šešioliktąją, pirmadie 
nį, 7.30 vai. vak. įvyks iškil 
mingos pamaldos, kurių metu 
šv. mišias ir pamokslą pasakys 
J. E. Toronto vyskupas Frary 
cis Allen. Vakarinių pamaldų^ 
metu su uniformomis dalyvau 
ja Toronto Šatrijos ir Ramby 
no tuntų lietuvių skautai.
ĮVESTA RELIGINĖ RADIO 

VALANDĖLĖ
|. R. Simanavičiaus vado 

vaujamoje Totonto liet, radio 
valandėlėje „Tėvynės Prisimi 
niniai“ įvesta -10 minučių reli 
ginė valandėlė, kuri vyksta 
kas šeštadienį 5.50 vai. va«. 
Valandėlę globoja Kanados 
liet, kunigų Vienybės valdy 
ba. Religinė valandėlė pavadin 
ta „Krikščionis pasaulyje* vai
du.
TORONTO LIETUVIŲ KRE 

DITO KOOPERATYVO 
„PARAMA”

visuotinis narių (šėrininkų) 
susirinkimas šaukiamas 1959 
m. vasario mėn. 22 d., 3 vai. 
p. p. Lietuvių Namų didžiojo 
je salėje — 235 Ossington 
Avė., Toronto.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas.
2. Praeito susirinkimo pro 

tokolo skaitymas.
3. Valdybos pranešimas — 

Pirmininko pranešimas,

5—6 
Tėvynės Prisimi 
valandoje Nepri 
Šventės ųiinėji 

30 min. Šia pro 
žodžius pasakys

b) Iždininko pranešimas. #
4. Kredito Komiteto pra*
5.
6.
7.

sąmata.
8. Rinkimai — 2 narių į v- 

bą, 1 nario į Krtdito k-tą ir 1 
nario į Priežiūros k-ją.

9. Sumanymai.
10. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių regist 

racija prasideda 2 vai. p. p. 
Prašome atsinešti nario kny 
gutes. Valdyba.
• J. R. Simonaviėius iš Lietu 
vos gavo žinią, kad jo brolis 
muzikas, vedęs chorus, mirė. 
Užuojauta.

Priežiūros Kom, praneš. 
1958 m. pelno padaliniai. 
Pajamų ir išlaidų 1959 m.

Raštinė:

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

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

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštog palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeiiūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. saleie, Banko kambary.

A. L 1 U D 2 1 U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kūno 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: L E 6-5613.

-,Dr. 1’. MOKK1S
; DANTŲ GYDYTOJAS |

[ Vakarais ir šeštadieniais a 
; pagal susitarimą.
' 1082 Bloor W., Toronto 4. S
i (j rytus nuo Dufferin St.) x

Dr. E. Z U B R 1 E N Ė 
Danty Gydytoja 
1677 Bloor SL W.

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