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LIETUVA
INDEPENDENT

pirmai progai pasitaikins, tuo 
jau N L Mašinų Fondui pasky 
rė 10 dolerių, pareiškęs: Kai 
skaitytojas yra ir leidėjas, tam 
tikslui jau yra pagrindo skirti 
daugiau dėmesio. . .

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės ,,Neprik

Valdyba.

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
VI. Vanagas, Montreal $10.00

Montrealio lietuvių visuome
nės veikėjas Vladas Vanagas, 
pastebėjęs „Nepriklausomos
Lietuvos" tūlą persitvarkymą, lausoma Lietuva"

Politiniu ivvkiu savaitė
C V «/ c

DĖL BERLYNO VĄKARIEčlAI VIENINGOS 
NUOMONĖS

Kipro nesantaikos žaizda užgydoma. — Eisenhoweris 
kvietinių nuomonės nekeičia. — Korėjos konfliktas 
Australija. — Indonezija mezga ryšius su Australija. — 

Dulles sunkiai serga. —
nuolaidų, nors jos nebus malo 
nios ir nebus populiarios.

Kai Berlyno klausimas tebė 
ra politinėje dienotvarkėje.
KIPRO NESANTAIKA JAU 

BAIGIAMA SPRĘSTI.
į Neisantaikoms besitęsiant, 

ir turkai ir graikai turėjo lai 
ko apsigalovti ir, ousėdę prie 
vieno stalo, sutarė daryti tai 
ką •— sutikti su kompromisu, 
kuris kaip tiktai patenkina ir 
Angliją.

Turkai su graikais sutarė, 
kad

KIPRAS BUS 
SAVARANKIŠKA 

VALSTYBĖ.
Jau pasirašyta laikinoji 

nstitucija, o dabar Londone 
vyksta baigiamiej darbai. Su 
s:tarimų pasirašyti į Londoną 
nuvyko ir Kipro vyskupas Ma 
karija.

Bet žmonija nerimsta. Kai 
Kipre jau prieinama prie tai 
kos, tai suisdaro Korėjos konf 
liktas su Australija. Australi 
ja sutiko korejieičus išleisti į 
šiaurinę Korėją, o pietinė Ko 
rėja užprotestavo ir reikalai! 
ja, kad korėjiečiai butų atlei 
džiami Į pietinę Korėją. Kai 
Australija nepaklausė, nes ji 
besivadovaujanti išvykstančių 
jų valia, Pietinė protestuoda 
ma atšaukė savo atstovus ir 
nutraukė dipl. santykius. O 
Burmoje revoliuciniai neramu 
mai, nes vyksta kovos su kom 
sukilėliais.

SPAUDOS KONFEREN 
CIJOJE EISENIHGWERIS 
buvo paklaustas apie kelionę į 
Rusiją. Atsakyta; jeigu tas ga 
Ii pasitarnauti taikai, jis sutin 
ka, bet iš Chruščiovo pareiški 
mų to nematyti. O, be to, iš 
Rusijos nėra oficialaus kvieti 
mo. Rusijos bosai apie Ameri 
kos lyderius atsiliepė nekorek 
tiška forma, todėl ir iš šios pu 
sės nėra pagrindo važiavimui.

Praėjusios savaitės politinė 
padangė apsiniaukė, nes paaiš 
kėjo, kad vienas iš žymiausių 
politikė,

J. F. DULLES SUNKIAI 
SERGA.

Buvo manyta, kad jį kanki 
na padidėjusi kyla, bet opera 
cijos metu pasirodė, kad jam 
atsinaujino prieš dvejus metus 
operuotoji vėžio hga. Šis 
faktas politikus jaudina. ^Dul 
les yra didžioji šių laikų, įga 
vusi autoritetingumą, politinė 
figūra.

KITOS ŽINIOS
— Molotovas, kurio Chruš 

čiovas nepajėgia likviduoti, pa 
siūlytas atstovu į Olandiją, ku 
ri tačiau jo dar nesutinka pli 
imti.

—- Indonezija su Australija 
mezga gerus santykius.

— Iš Nepalo sostinės, Kat 
mandu, pranešama, kad kara 
liūs paleido seimą n Įvedė ab

JAV Valstybės sekretorius
John Foster Dulles 

dabar yra sunkiai susirgęs.

Berlyno, lyg kokios neužgy 
domos žaizdos, skausmas jau 
čiamas perdėm ir neatslūgsta 
mai. Atrodo, kad jis eis vis in 
tensyvin pagal tai, kaip bus ar 
tinamasi prie lemiamojo mo 
mento.

BERLYNO KLAUSIMAS 
vakariečiams dabar sudarė di 
džiulį rūpestį. Dėl jo Washing 
tone buvo tariamasi su DB, V. 
V. ir Prancūzijos atstovais. Po 
to Dulles turėjo ypatingą išvy 
ką į Londoną, Paryžių ir Bon 
ną. Sunku tiksliai pasakyti, 
kas ir kaip ten sutarta, nes tai 
laikoma paslaptyje, bet Dul 
les, sugrįžęs iš kelionės, pa 
reiškė, kad
VAKARAI DĖL BERLYNO 

SUTARIA.
Žymesnių skirtumų nesą.
Kažin, ar paryškindamas 

tuos susitarimus, o gal stoda 
masis jiems skersai kelią, Ber 
lyno burmistras W. Brandt, 
viešėdamas Amerikoje, aiškiai 
pasisakė, kad negalima igno 
ruoti pačių berlyniečių nuomo 
nės ir valios būti laisvais žmo 
nėmis; kad su berlyniečių nu 
sisteatymu reikia skaitytis, nes

BERLYNIEČIAI PATYS 
NESIDUOS PAVERGIAMI.

Tokiu Berlyno burmistro 
pasisakymu tenka tikėti, ypač 
turint prie šakis sukilimą ry 
tiniame Berlyne, kuris tiktai 
Rusijos tankų pagalba buvo nu 
galėtas. Vakariečių nusitaty 
mo vieningumas yra kaip tik 
tai berlyniečiams parankus.

Narpaliojant šį klausimą, 
yra daug pasiūlymų, kurių vie 
nas — kovo mėnesį sušaukti 
tam tikslui keturių konferenci 
ją. Iš kitos pusės yra pasiūly 
mas išbandyti amerikiečių tan 
kus, lydint transportus. Bet, 
atrodo, kad vis dėl to, Vakarų 
Vokietija, kuri siekia abiejų iš 
skirtų dalių sujungimo, atro 
do, turės daryti kokių nors
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BERLYNO KLAUSIMAS PRYŠAKY

New Yorke esą egzihniai lai 
svinimo veiksniai, yra neina 
žiau užimti, kaip Vašingtone 
posėdžiaujanti JV, Britų ii 
Prancūzijos speciali komisija, 
ruošianti medžiagą deryboms 
dėl Berlyno. Tai toli gražu ne 
vien Berlyno klausimas. Berly 
nas yra tvirta ašis, apie kurią 
sukasi visa Europa, kaip Mė 
nulis apie Saulę. Tik čia yra 
didelis skirtumas — Mėnulio 
juodoji pusė periodiškai būna 
ir šviesioji pusė, o Europos 
tamsioji bolševikri apsėsta pu 
sė, šviesos nei laisvės niekad 
nemato.

Apie Berlyno ašį sukasi la 
bai daug planų, galinčių n šie 
kiančių nulemti tamsiąją Eu 
ropos pusę. Bus ji ilgam palik 
ta pavergti ir dar labjau ūžtam 
sinta, ar jei bent šiek tiek jai 
bus duota laisvės ir šviesos. 

Todėl egzilams yra dėl ko pa 
sitempti ir viską padaryti pa 
vergtuosius kraštus gelbėti. 
Tuo reikalu kruopščiai dirba

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAIT1S 

J. KAJECKAS ČIKAGOJE
Vykdamas į Lincolno 150 

gimimo sukakties minėjimą 
Springfielde, Čikagoje viešėjo 
Lietuvos atstovas Amerikai Ka 
jeckas ir ta proga vasario 11 
d. kalbėjo Lietuvių Prekybos 
Rūmų susirinkime, skirtame 
Vasario 16-sios paminėjimui. 

Kalbėtojas iškėlė Vasario 
16-sios reikšmę. Jis paminėjo, 
kad Vasario 16-ji yra iškilmin 
gas pažadas tautai, diena paža 
dų, prisiminimų. Taliau Lietu 
vqs atstovas sustojo ties garbin 
goms sukaktimis — JAV lais 
vės deklaracija, nuo kurios šie 
met sukanka 170 metų ir gar

del
su

ko

VASARIO 16 MINĖJIMAS MONTREALY
Rezoliucija Kanados ministerių pirmininkui J. Diefenbake 

riui ir sveikinimas JAV
Vasario 16 minėjimas Mont 

realy buvo pradėtas iškilmingo 
mis pamaldomis abiejose lietu 
vių bažnyčiose, kur organiza 
cijos dalyvavo su vėliavomis. 
Abiejų parapijų klebonai, AV 
Tėv. J. Borevičius, SJ, ir Šv. 
Kazimiero kun. J. Robinas, at 
laikė Lietuvos intencija Šv. 
Mišias ir pasakė Lietuvos šven 
tei pritaikytus pamokslus. Pa 
maldos buvo užbaigtos Lietu 
vos Himnu, kurio pasiliko pa 
klausyti bažnyčiose buvę kita 
taučiai.

4 vai. po pietų Plateau salė 
je buvo iškilminga akademija, 
kurion susirinko artipilnė di 
dėlė Plateau salė tautiečių ir 
kitų tautų atstovų.

Seimelio Prezidiumo pirmi 
ninkui J. Malaiškai trumpu žo 
džiu atidarius minėjimą, K. 
Smilgevičiui Vedant fortepio 
nu, buvo sugiedoti Kanados 
DB imperijos himnai. Po to bu 
vo pakviestas paskaitininkas.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Valdybos pirmininkas 
Jonas Matulionis, laisvai kai 
bedamas, padare Lietuvos Ne 
priklausomybės atkutimo ir 
Nepriklausomybės laikotar 
pio, davusio lietuvių tautinės 
kultūros ir ekonomikos sukies 
tėjimą, apžvalgą. Minėdamas 
lietuvių tautos kovas už lais 
ve, prelegentas augštai Įvelti 
no pasiaukojusius už laisvę bei 
tautos ateitį ir pakvietė visą 
susirinkimą pagerbti juos susi 
kaupimo minute.

Prelegentas, kaip I-LB Cent 
ro pjįtm-kasį, ■ plačiau sustojo 
prie Bendruomenes organiza 
cijos tikslų ir uždavinių. Jis 
suminėjo, kad ligšiol už Lietu 
vos ribų buvusieji lietuviai yra 
daug nudirbę tautos ir Lietu 
vos valstybės naudai, bet lig 
šiol neturėję orgamazcijos, ku 
rj visame pasaulyje esančius 
lietuvius jungtų į -vieną viene 
tą, į vieną organizaciją, — Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenė 
yra ta organizacija, kuri paga 
liau apjungia visus lietuvius 
bendriems tikslams. Jai priklau 
so ateitis ir nepaprastai svar 
būs uždaviniai.

Po paskaitos Lietuvai pareiš 
kė sveikinimus latvių vardu 
Latvijos konsulas p. Tomsons, 
estų bendruomenės atstovas 
E. V. Saks. Lenkijos egzilinės 
valdžios atstovas Kanadai mi 
nisteris O. Jastrzęmbski ir Ka 
zakijos atstovas N. Pergan. 
Lenkų valdžios atstovas ta pro 
ga apibūdino nautralios tarp 
komunistinio pasaulio ir Vaka 
rų valstybių zonos sudarymą 
iš Pabaltijo valstybių, Lenki 
jos, Vengrijos, Čekoslovakijos 
ir Balkanų valstybių.

Po to buvo priimta specia 
liai Kanados ministerlui pirmi 
ninkui J. Diefenbakcriui taiko 
ma rezoliucija, kuria jis prašo 
mas užtarti Lietuvą ir jai lais 
vės grąžinimo reikalą.

Prelegentui J. Matulioniui 
suminėjus sunkią JAV sekreto 
riaus J. F. Dulleso ligą, jver 
tinant jo nepaprastą pavergtu 
tautų laisvės gynimą, susirinki 
mas priėmė telegramai tekstą, 
kuriuo pareiškiama jam užuo

sekre toriui J. F. Dulles.
jauta ligoje ir išreiškiami linkė 
jimai greičiau pasveikti. Tele 
gramą pasirašė lietuvių, lat 
vių, estų ir lenkų atstovai.

Dėl kai kurių priežasčių iŠ 
sekus laikui, nes salė buvo gau 
ta tiktai ligi 6 valandos, atsi 
sakyta pertraukos ir tuojau 
pradėta meninė dalis, kuri bu 
vo kondensuota ir padarė ge 
rą įspūdį.

B. Vaitkūnaitės K. Bradūno 
eilėraščiui choreografinis vaiz 
delis su rugio varpomis, išpil 
dytas V. Vaitkūnaitės, B. Ma 
laiškienės ir M. Tauteraitės 
padarė gerą Išpūtų. K. Smilge 
vičius puikiai paskambino M. 
K. Čiurlionio labai įdomius, 
Lietuvoje naujai išleistus pre 
Indas labai gražų noktiurną. 
E. Kardelienė giedojo Br. Bud 
riūno harmonizuotą liaudies 
dainą, jo gi A. Nakaitės žo 
džiams Šauksmas ir B. Dvario 
no iš naujai statomos Vilniuje 
operos ,,Dalia" — ariją Vii 
niui. Šokių grupė, didelė ir 
graži, A. Vičiui grojant, gra 
žiai pašoko Čigonėlį, Vėdarą, 
lenciūgėli ir Kalvelį. Šokius 
sėkmingai veda J. Piečaitis.

Pirm. J. Malaiškai padėko 
jus suminėtiems akademijos da 
lyviams ir dail. Bukauskui už 
prisidėjimą prie akademijos ir 
tautiečiams bei svečiams už 
atsilankymą, minėjimas buvo 
užbaigtas Tautos Himnu.

VASARIO 16 LIETUVIŲ 
MOKYKLOSE

Aušros Vartų mokykloje mi 
nėjime dalyvavo Mokyklos GIo 
bėjas Tėv. J. Borevičius, S. J. 
visi mokytojai, tėvų komiteto 
nariai ir daugelis tėvų.

Minėjimas buvo atidarytas 
mokyklos vedėjos Seselės Fe 
licijos trumpu žodžiu. Po to bingo JAV prezidento A. Lin 
visą programą vedė mokyt. A. 
Blauzdžiūnas. Tėvas j. Borevi 
čius Įdomiai supažindino ma 
žuosius su Vasario 16~tos rei 
kšme Lietuvai. Vėliau seke 
įvairi programa, atlikta pačių 
mokinių: (pavieniai ir grupė 
mis deklamacijos, damos, mer 
gaičių šokiai, akordeonu solo, 
skaitymas iš savo dienoraščio 
ir kit. Matyti, kiek daug dar 
bo 
mi 
vo 
vo

PET generalinis komitetas, ku 
riam vadovauja V. Sidzikaus 
kas. Posėdžiauja ir Lietuvos 
delegacija su Lietuvos Laisvės 
Komitetu ir kt.

Viena iš mūsų kovų priemo 
nių būtų Laisvosios Europos 
radijas. Iš naujo daromi žygiai 
pabaltiečiams iškovoti laisvai 
kalbėti į pavergtuosius kraš 
tus.

LINKOLNUI BRANDT
Vasario 11d. JV plačat bu 

vo paminėtas buv. prezidento 
Abraomo Linkolno 150 gimta 
dienis. Centrinis minėjimas, tu 
įėjęs plačios tarptautinės reikš 
mes, buvo Spriengiield, III. 
Čia pagrindiniu kalbėtoju bu 
vo dabar J. V. viešįs Berlyno 
burmistras Wylly Brandt.

Kadangi, kaip minėta Berly 
nas dabar yra svarbiausais fak 
toius, tai į Sprienifeldo mine 
jimą buvo pakviesta ir daug 
svečių ir reziduojančių svetimų 
atstovybių JV. Ncuuvo užmirs 
ta ir pavergtoji Europos dalis.

kolno 150 gimimo sukaktimi.

Pažymėjo, kad šios abi sukak 
tys derinasi su Vasario 16-ja, 
nes jos neša vilti pavergtam 
lietuviui ir ta viltis yra stip 
resnė negu Kremliaus valdovų 
galia.

Kalbėtojas Į savo paskaitą 
Įterpė ir JAV sekretoriaus Dul 
les šiomis dienomis išleistą 
deklaraciją Lietuvos ir kitų Pa 
baltijo kraštų Nepriklausom)' 
bių paskelbimo minėjimo pro 
ga, kurioje nedviprasmiškai bu 
vo pasisakyta dėl klastingo ko 
munistų Įsiveržimo Į Pabaltijį 
ir išreikšta gyva viltis, jog šie 
ms kraštams vėl ateis laisvės 
dienos.

Brangiam mūsų bičiuliui
ANTANUI PARŠELIONUI 
staiga ir netikėtai mirus, jo

BROLIUI JONUI IR ŠEIMAI
reiškiame giliausią užuojautą toje sunkioje ir 

liūdnoje gyvenimo valandoje.

L. ir L Adomavičiai-

soliutinę monarchiją, kaip ir 
Monako princas.

— Hondūre vyksta fašistų 
sukilimas prieš demokratinę 
santvarką.

— Irake įsigali Maskvos 
agentai. Demokratai suimami.

—.Chistian Herter eina Dul 
les pareigas.

— Švedija ir Norvegija sutt 
ko priimti Chruščiovo vizitą.

mokytojai įdėjo, beruošda 
šią programą. Akompana 

p-lė S. Pakuly te. Salė bu 
papuošta trispalve ir Dr. 
Kudirkos paveikslu. Minė 

jimas, užsitęsęs visą vaiandą, 
buvo baigtas Tautos himnu.

Labai gražu, kad mokytojai 
be savo tiesioginio darbo, nesi 
gaili laiko pratinti mažuosius 
įvairių minėjimų proga pasiro 
dyti platesnei auditorijai.

Rosemoune į šeštadieninės 
mokyklos Lietuvos nepriklau 
somybės 41-os sukakties minė 
įima atsilankė: Kult. Fondo 
Įgai. p. Rimkevičienė, Tėvų 
komitetas, Seimelio Prezidiu 
mo atstovas p. Girinis, kapelio 
nas Tėv. Aranauskas, Lenkų 
mokykos mokytojai su moki 
niais ir gausus būrys tėvų.

Mokyklos vedėja p. Navike 
nienė atidarė minėjimą, kurį 
vesti paprašė mok. p. Baltuo 
nienę. Gražiais, jautriais žo 
tižiais p. Baltoniene pei žvelgė 
Lietuvos praeitį, jausmingai ir 
giliai turiningai kalbėdama, 
kreipė mūsų ateitį — mažuo 
sius, branginti savo tėvų kai 
bą, būti gerais ateities kariais.

Malonu pažymėti, kad p. 
Baltuonienė vilkėjo gražų 
Klaipėdos krašto tautinį rūbą, 
gautą iš Lietuvos. Tas prime 
na, kad mūsų paveigtieji sten 
giąsi išlikti tikrais lietuviais, 
nepasiduoda didžiajai priespau 
dai.

pat

pa
K.

Sveikino: Kult. Fondo {gal. 
p. Rimkevičienė, Liet. B-nes 
vardu p. Girinis, Tėvų Kom. 
Pirm. p. Alinauska^, Lenkų 
mok. p. Krasinskaja ir kiti.

Vaikai gražiai pasakė eilė 
raščius, paskambino pianinu, 
pagrojo akordeonu, pažaidė, 
padainavo. Minėjimą baigė 
Lietuvos himnu. Minėjimas 
praėjo labai gražiai ir kultu 
ringai.

Augštesnieji kursai taip 
paminėjo Vasario 16.

SKELBIMAS 
SAVANORIAMS

Vasario 22 dieną, 1 i vai. 
kartotinai šaukiamas k. K.
Savanorių £-gos Montrealio 

skyr. narių metinis sustinki 
mas Aušros Vartų parapijos 
patalpose. Susirinkimo dienot 
varkė buvo paskelbta „NL.. 
Nr. L Be to bus svarstoma 
jau pagamintos paminklinės 
lentos pašventinimo lentos nūs 
tatymas ir kiti tą reikalą liečia 
ntieji klausimai. Visų dalyvavi 
mas būtinas. V-ba.

ŠV. KAZIMIERO 
parapijoje buvo šv. Elzbietos 
narių susipažinimo arbatėlė, 
kurioje dalyvavo per 100 as me 
nų. Susipažinta, pasikalbėta ir 
dovanų paskirstyta.

— Kovo 7 d. bus Šv. Kaži 
iniero parapijos vakariene, ku 
riai prašoma pasiruošti.

— Kovo 13 d. šv. Kazimie 
ro parapijos svetainėje bus 
naujausių madų paioda, kuriai 
biletai jau platinami.
• Ponia Bulotienė pradėjo mo 
kytojos darbą prancūzų mo 
ky kloję.
• Aušros Vartų paiapijos re 
kolekcijos įvyks kovo 8—15 d. 
d. Jas pravesti maloniai sutiko

pranciškonas Tev. Leonardas 
Andriekus iš New Y oi ko. Jau 
dabar ruoškimės šiam didžiam 
mūsų davsios atgimimo įvy 
kiui ir prašykime Viešpaties 
Jojo gausios palaimos tam.
• įspūdingas koncertas 
ros Vartų parap. salėje Įvyks 
šeštadienį, vasario 21 d., 8 v. 
vak. Išgirsime pirmą kartą 
Montrealyje solistę Janiną 
Liustikaitę, jauną n talentingą 
dainininkę iš ItahjOo, kuri šiuo 
metu sėkmingai koncertuoja 
Amerikos kontinente. Koncer 
tą ruošia Aušros Vartų parapi 
jos komitetas. Pelnas skiria 
mas A, V. Bažnyčios statybos 
fondui. (AV)

Po koncerto bus kavutė ir 
pašnekesiai.
• „Tauro“ sporto kluyo krep 
šininkės ir krepšininkai spar 
čiai ruošiasi IX š. Amerikos 
krepšinio žaidynėms, kurios 
įvyks Detroite, balandžio 4—

dienomis.
MILŽINO PAUNKSMĖ 

TORONTE
Gražiai Montrealyje praėju 
Milžino Paunksmės premje 

ra vasario 28 d., šeštadienį, sta 
tomą Toronte. Toronto ir Ha 
miltono lietuvių tarpe Montre 
alio lietuvių Teatras su dideliu 
susidomėjimu laukiamas. Bile 
tai platinami parapijų kioskuo 
se, J. Margio vaistinėje, J. Bei 
žinsko krautuvėje ir panelių 
Katmaičių beauty salione. Bi 
lotai numeruoti. Jų kaina: 3, 2 
ir 1 dol. Spektaklis įvyks Prisi 
kėlimo par. salėje.
LETHBRIDGE, ALBERTA

Vasario 16 d. minėjimas yra 
ruošiamas vasario 23 d., šešta 
dieni, ne štai dienas paissekė 
gauti salę. G. N.

Auš
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VEPRIKLAUS'dAVA L'OWA
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

POSVCTHDU

iW»Ta*aVXW

Redaktorius Jonas Kardelis.
Telefonas: POntiac 7-7920

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje ..................... $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ..................$6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada ........................$ 5.0C

Veda sktn. inž. J. Bulota.
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS

Užsienio skyrius praneša, jog 
yra gautas pakvietimas lietu 
viams skautams dalyvauti Pa 
saulinėje Skautų Jamborėje, 
kuri šiais metais liepos men. 
17—26 d. d. įvyks Filipinuose.

Norima, jeigu tik finansi 
niai sunkumai bus nugalėti, pa

America & S. America. . $ 5.5C siųsti mažą lietuvių skautų de 
Other Countries ..........$ 6.0® legaciją į kalbamą laisvojo pa

šaulio jaunimo masišką susibū 
rimą, kur yra proga Tolimųjų 
Rytų visuomenei bei jos jauni 
mui išaiškinti Lietuvių Tautos 
nelaimes, apie ką pastarieji yra 
labai mažai informuoti.

STOVYKLAVO 
STUDENTAI

Akademikų skautų veiklus 
skyrius ir šiemet surengė žie 
mos stovyklą. Ji įvyko vasario 
1 d. savaitgalyje lietuvių va 
sarvietėje Springhurste. Tris

lietuviai

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

Vienybės!
BENDRUOMENĖS CENTRŲ PASISAKYMAS

PLB Valdyba, JAV LB Ce 
.ntro Valdyba ir Kanados LB 
Krašto Valdyba, susirinkusios 
1959 m. sausio 24 d. bendro 
posėdžio Toronte, Kanadoje, 
ir apsvarsčiusios aktualiuo 
sius Lietuvių Bendruomenės 
klausimus ir reikalus sutarė:

1. Pabrėžti Lietuvių Bend 
ruomenės uždavinių ir siekimų 
prasmę ir reikšmę. Ta> yra ko 
va dėl Lietuvos laisvės bei ne 
priklausomybės ir tautinės ava 
sios bei gyvybės išlaikymas.

2. Šiems tikslams siekti rei 
kia visų lietuvių jėgų, pastan 
gų bei pasiaukojimo. Lietuvių 
Bendruomenė tvarkydamosi 
demokratiniais principais jun 
gia lietuvius tautinio solidaru 
mo pagindu ir kviečia visus jo 
je aktyviai reikštis.

3. Nesikišdama į lietuvių po 
litinių srovių tarpusavius san 
tykius, Lietuvių Bendruomenė 
tačiau apgailestauja laisvinimo 
pastangų susiskaldymą, žalin
CLEVELANDO LIETUVIŲ

1959 metų sausio mėn. 18 
dieną Cleveland©
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cleveland© skyriaus valdybos 
sušauktame susirinkime, iš 
klausę ir išdiskutavę ALT’o 
skyriaus valdybos pianešimus 
paskutiniųjų Vatikano įvykių 
kausimu, plriėjo prie išvados, 
kad tie įvykiai užkupo lais-me 
pasaulyje gyvenančius lietu 
vius politiškai susiskaldžiu 
sius, bendros ir visų pripažįs 
tamos bei remiamos politinės 
vadovybės neturinčius, Tėvy 
nės Lietuvos laisvinimo fron 
te bendrai planuoti ir suteikto 
mis jėgomis kovoti negeban 
čius.

Neturint vieningo ir akty 
vaus vadovaujančio politinio 
organo, kuris iš autentiškų 
šaltinių laiku būtų surinkęs vi 
sas žinias apie gręsiantį mūsų 
pasiuntinybei pavojų, plačioji 
lietuvių visuomene negavo lai 
ku tikslios bei nešališkos infor 
macijos. Lietuvos Pasiuntiniui 
Vatikane nebuvo kam suteikti 
ir organizuoti teisinės ir admi 
nistracinės pegelbos bei pasta 
tyti mūsų valstybinius intere 
sus tarptautinės teisės ir prin 
cipų šviesoje. Del siu pačių 
priežasčių taip pac ir gražiai 
bei visuotinai pasireiškusi mū 
su visuomenės veikla bei pa 
šaulio lietuvių reakcija nebu 
vo įstatyta į tvarkingą išmin 
ties ir logikos kelią.

Akivaizdoje mūsų politinio 
susiskaldymo ir anarchijos Lie 
tuvos laisvinimo fronte bei po 
tokios mums skaudžios pamo 
kos, Cleveland© lietuviai,

1) kreipiasi į plačiąsias lietu 
vių mases, prašydami visus 
lietuvius nusiteikti tikrosios 
šiandien mūsų tautai taip rei 
kalingos ir būtinos vienybės 
dvasia;

gai taip pat atsiliepiantį Bend 
ruomenės gyvenimui bei dar 
bui, pasisako už icikalą turėti 
vieną Lietuvių Tautos vardu 
kalbančią politinę vadovybę ir 
sveikintų politinių veiksnių 
konsolidavimąsi šia linkme.

4. Posėdyje buvo aptarti 
Kultūros Tarybos sudarymo 
pagrindai, Spaudos Dienos jve 
dimas, Tėvynės Bibliotekos kū 
rimas, lietuviškai nekalbančių 
lietuvių organizavimosi galimy 
bės, PLB Valdybos leidinio 
bei biuletenio ir kiti reikalai.

5. Pabrėždamas finansų rei 
kšmę gyvybiniams LB reikalą 
ms atlikti, posėdis skatina vi 
sus LB dalinius n organus 
kreipti reikiamą dėmesį į tau 
tinio solidarumo įnašų telkimą 
ir kaip galima didesnio lietu 
vių skaičiaus ir kitus pajamų 
šaltinius.

PLB Valdyba, 
Kanados LB Krašto Valdyba, 

JAV LB Krašto Valdyba.
VIEŠAS PAREIŠKIMAS
2) prašome visas mūsų poli 

tines grupes, jų vadovybes ir 
jų veikėjus pamiršti visas gru 
pines bei asmenines ambicijas 
ir dėti visų pastangų sutelkti 
jėgas ir atstatyti vienybę bend 
rame 
te;

3) 
daug prieš 15 metų okupuoto 
je Lietuvoje visų politinių gru 
pių ir kovos organizacijų suda 
rytas Vyriausias Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas ir pa 
skelbtoji 1944 m. vasario m. 
16 d. deklaracija buvo graži 
lietuvių tautos politinės vieny 
bės demonstracija. Šia dėklą 
racija visos lietuvių politinės 
grupės įsipareigojo sujungto 
mis jėgomis dirbti Lietuvos iš 
laisvinimo darbą. Apgailestau 
darni, kad Vyriausiojo Lietu 
vos Išlaisvinimo Komiteto, ku 
ris per visą eilę metų sėkmin 
gai vadovavo Lietuvos Laisvi 
nimo kovai užsieniuose, pastan 
gos vėl sutelkti visas mūsų po 
litines jėgas Lietuvos laisvini Kas kartą darosi sunkiau su 
mo kovos fronte iki šiol neda rasti, kuriam minėjimui paskai 
vė teigiamų rezultatų, — kvie 
čiame, kad jis šių pastangų ir 
vėl imtųsi. O visas politines 
grupes prašome laikytis įsipa 
reigojimų, kuriuos jos iškil 
mingai deklaravo savo atsišau 
kimu į tautą ir vieningai dirb 
ti laisvinimo darbą iki Lietu 
vos Tėvynės laisvė vėl bus at 
gauta;

4) Lietuvos laisvės Kovai už 
sitęsus, Cleveland© lietuvių vi 
suomenė, pavargusi nuo susi 
skaldymo ir destrukcijos mūsų 
politiniame gyvenime, atkurtą 
ir pilnai konsoliduotą tautos

, laisvinimo vadovybę netik 
i džiauksmingai pasveikins, bet 
; įsipareigos dar stipriau ir dar 
; gausiau ją materialiai ir mora 

liai paremti.

dešimties studentų skautų bū 
rys tris dienas slidinėjo, darė 
iškylas į gražią gamtą, o vaka 
rop linksminosi ir diskutavo 
įvairias su lietuvybe surištas 
temas. Iš jų pažymėtinos: V. 
Šerno — lietuvių politinės par 
tijos praeityje. K. Dainoro — 
Lietuvių literatūros apžvalga, 
V. Kvedaro — Lietuvybės pa 
laikymas ir kt. Į Korp! Vytis 
pilnus narius — senjorus pa 
kelti ir iškilmingose apeigose 
spalvos įteiktos A. Dvarionui, 
K. Dainorai, V. Šernui, M. 
Slapšiui, A. Dailydei ir V. 
Kvedarui.

Torontiečiams šiemet atiten 
ka Akademinio Skautų Sąjū 
džio metinio suvažiavimo ren 
girnas. Suvažiavimas su kon 
centruota kultūrine programa 
turėtų įvykti gegužės 9 d.

Lietuvos laisvinimo fron

konstatuojame, kad maž

VATIKANO VALSTYBĖS SEKRETORIŲ J. E. D. 
TARDINi

Be to, esame įpareigoti at 
kreipti Šventojo Sosto dėmesį 
ir į šiuos faktus:

1. Lietuvių tauta yra ne tik 
giliai /krikščioniška, humaniš 
ka, bet ir nešioja, dar iš prote 
vių paveldėtą, meilę savajam 
kraštui.

2. Mūsų istorijoje netrūksta 
duomenų apie švento Sosto 
veiksmus, kurie mūsų tautai 
paliko skaudžių paseku. Bet 
juos, bent iki šiolei, mokėjo 
me perduoti priaugančioms 
kartoms, kaip senų amžių ir 
vietos bei laiko epochos per 
mažą supratimą.

3. Šis paskutinis, Švento Sos 
to veiksmas, prieš musų geriau 
sius norus, turės būti istorikų 
ne tik konstatuotas, bet tiks 
liai perduodamas netik dabar 
tinei, bet ir ateinančioms kar 
toms.

Turėdami tokius taktus, jų 
pasėkas, ir galimas skaudžia 
lietuvių tikinčiųjų išvadas, pra 
šome Šventąjį Sostą savo vei 
ksmą prieš Nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinį a- įgaliotą 
ministerį objektyviai persvars 
tyti.

Ir tik šio, Šventojo Sosto, 
žygio anuliavimas, tai yra grą 
žinimas mūsų Tėvų šalies pa 
siuntiniui pilno, turėtu rango, 
pripažinimas būtų garbingas ir 
Teisingumo Simboliui, Šventą 
jam Sostui, pagarbos ir dėkin 
gurno vertas gestas.

Reiškiame ųuoširdžią pagar 
bą: seka v-bos parašai.

Jūsų Eminencija,
Lietuvių Darbininkų Drau 

gija, visuotiniame savo susi 
rinkime svarstė Vatikano žy 
gį, prieš Neprikausomos Lie 
tuvos pasiuntinį ir įgaliotą mi 
nisterį prie Šventojo Sosto.

Susirinkimas, turėdamas 
prieš akis jau išryškėjusį fak 
tą, kad atstovybei, kuri simbo 
lizavo laisvos Lietuvos valsty 
binį tęstinumą, yra atimtas 
diplomatinis statusas, įparei 
gojo mus, draugijos valdybą, 
pareikšti Jo Šventenybei pro 
testą.

Mes savo protestą grindžia 
me sekančiais motyvais:

a) Sudarytas konkordatas 
tarp Lietuvos suvereninės vy 
riausybės iš vienus pusės ir 
Šventojo Sosto iš antros pu 
sės, iki šiai dienai nėra suin 
teresuotųjų šalių atšauktas.

b) Nepriklausomos Lietu 
vos valstybinis tęstinumas nė 
ra panaikintas, tik, laikinai, 
svetimos pajėgos yra sutrukdy 
tas. Bet tautos teise aepriklau 
somai tvarkyti savus politinius 
ir ekonominius reiaklus atsto 
vąuja, kol vėl susidarys saly 
gos demokratiniu keliu išrink 
ti seimą ir nudaryti vynausy 
bę, Vyriausias Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas tremtyje.

c) Švento Sosto žygis yra 
vienašališkas veiksnias prieš 
tautą, kurios laisvę sutrempė 
imperialistinis ir ateistinis ko 
munizmas, ir tokį veiksmą ne 
galime kitaip, kaip tik pastara 
jam nusileidimui, skaityti.

Kazį Kupčiūną
PALYDINT f

Kazio Kupčiūnu asmenyje 
netekome profesionalo mokyto 
jo,, va'lstyb’fninko, visuomeni, 
ninko ir netekome pažangaus 
žmogaus, demokrato.

Kazys Kupčiūnas mirė nak 
t j iš sausio 31 į vasario 1 die 
ną Toronte Queen Elizabeth 
ligoninėje; palaidotas per Šv. 
Jono Krikštytojo parapijos 
bažnyčią vasario 4 dieną.

Kazys Kupčiūnas buvo gi 
męs 1890 metais gegužės 15 
dieną Dobilės kaime, Pakuo 
nio valsčiaus., Kauno apskri 
ties. 1904-7 metais mokėsi Vei 
veriu mokytojų seminarijoje: 
1909 metais Kaune baigė Sau 
lės mokytojų kursus.

1910 metais K. Kupčiūnas 
pradėjo mokytojo darbą, kurį 
tęsė visą savo gyvenimą, kol ; 
tiktai turėjo galimybę būti mo , 
kytoju. 1910-14 metais jis bu 
vo mokyklos vedėju Žemaičių ■ 
Kalvarijoje. Karui artejus, bu < 
vo mobilizuotas i rusų kariuo < 
menę, iš kurios buvo paimtas ; 
į vokiečių nelaisvę. 1919-1920 j 
metais, atsikuriant Lietuvai, ■ 
jis buvo Telšių apskrities pra , 
džios mokyklų inspektorium. 1 
1920 m. buvo išrinktas į Stei 
giamąjį Seimą kaip Valstiečių ( 
Sąjungos, vėliau įėjusios į Lie . 
tuvos Valstiečių Liaudininkų , 
Sąjungą, atstovas. Seime būda 
mas, dirbo jos Švietimo komi 
sijoje.

Išėjęs iš St. Seimo, K. Kup 
čiūnas tęsė mokytojo darbą ir 
1923-26 metų laikotarpyje bu : 
vo Kauno pradžios mokyklos 
mokytojų, 1927-39 metais Kau 
no pradžios mokyklų mspekto 
rium ir 1930-36 metais vėl mo 
kytoju.

Susidėjus naujokoms poiiti 
nės sąlygoms, K. Kupčiūnas tu 
rėjo keisti tarnybą ir 1937-40 
m. buvo Amlit bendrovės tar 
nautojas. Vėl kito politinės są 
lygos, ir K. Kupčiūnas 1940- 
44 m. laikotarpį dirbo finansų 
ministerijoje tarnautoju.

Pasitraukęs nuo artėjančio 
karo, su šeima laikinai sustojo 
Vokietijoj, iš kur persikėlė į 
Kanadą, ir kelis metus dirbo 
Kanados sostinėje — Ottawo 
je valdinį darbą. Prieš dvejetą 
metų persikėlė į Torontą-, kur 
velionį čia ištiko kraujagyslių 
s'mūgįs:, kurie jį paguldė ii

AMŽINYBĘ

gam į ligoninę ir pagaliau į an| 
žinybės poilsį.

K. Kupčiūnas nesitenkino 
vien profesiniu darbu, bet visa 
da buvo gyvas visuomenės-bęn 
druomenės narys. Būdamas 
mokytoju, jis buvo veiklus mo 
kytojų profesinės sąjungos na 
rys ir jos organo „Mokykla ir 
gyvenimas“ bendradarbis. Jis 
taip gi buvo veiklus mokytojų 
Spaudos 'kooperatyvo „Spau 
dos Fondas” narys, dažniausia 
dalyvavęs jų valdomuosiuose 
organuose. Taipgi buvo veik 
lūs L. Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos narys ir Kauno kuo 
pos valdybos dalyvis.

K. Kupčiūnas vienas arba 
drauge su bendradarbiais yra 
išleidęs eilę mokykloms vado 
vėlių ir populiaraus skaitymo 
knygų. Visada veikius periodi 
nės spaudos bendiadardis, ir 
Kanadoje — Nepriklausomos 
Lietuvos dalyvis, visada sielo 
jęsis Lietuvos laisvės klausi 
mais. K. Kupčiūnas — visada 
buvo veiklus, visada įdarbin 
gas, visada susirūpinęs tautos 
ir bendruomenės reikalais. To 
dėl tenka labai apgailestauti, 
kad jis pergreit mirė, nes ligi 
paskutinio smūgio jis buvo gy 
vas, darbingas ir veiklus. Jis 
dar galėjo veikti ii nudirbti 
daug naudingo darbo, kurio 
mūsų bendruomenei niekad nė 
ra perdaug.

Apgailestaudami peraųksty 
vą jo mirtį, likusiai jo šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojau 
tą. J. K.

Steigiamojo Seimo buv. Atstovui
KAZIUI KUPČIŪNUI

mirus, gilią užuojautą reiškia Poniai Kupčiūnienei 
ir šeimai Jonas Makauskis.

ŽODIS
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Gilaus liūdesio valandą, 
tragiškai žuvus jų mylimam sūnui

ARVYDUI,
ALDONĄ ir ANTANĄ MORKŪNUS.

nuoširdžiai užjaučiame
A. R. J. ir Emilius Knystautai

tininką. Ne tai, kad nebūtų 
tam tinkamų žmonių. Jų yra, 
bet daugelis vengia Jšeiti kur 
su paskaita, nes bijo kritikos.

Bendrai įsigalėjusi dabar 
nuotaika yra, kad nereikia kai 
bu. Kad kalbos turi būti kuo 
trumpiausios. „Nieko taip ne 
kenčiu, kaip kalbų“, — sako ne 
retas dabar. „Kalba, kalba ir 
vis tą patį“, — sako kiti. „Vis 
kas žinoma ir be kalbų, Ge 
riau mažiau kalbėti, bet dau 
giau dirbti...”

Deja, visi šie pareiškimai, gi 
liau pagalvojus, yra didžiai ne 
teisingi ir nenuoširdūs. Jie nau 
dos jokios neduoda. Lietuvis 
kam žodžiui užkelia vartus.

Be žodžio mes negalime nič 
nieko nuveikti. Žodis šiais lai

Susirinkimas šį pareiškimą 
paveda Amerikos Lietuvių Ta 
rybos Cleveland© skyriaus vai 
dybai paskelbti viešai ir išsiun 
tinėti visų lietuvių politinių 
organizacijų vadovybėms ir 
veikėjams.

Susirinkimo Prezidiumas 
Inž. A. Gargasas, St. Lazdinis, 

Inž. R. Minkunas.

kais visose tautose yra gaiin 
giausia priemonė tikslams pa 
siekti. Moderniškos valstybės 
dabar skiria dideles sumas žo 
džiui. Specialiai ruošia kalbėto 
jų kadrus. Šiuose kraštuose ne 
galima gauti atsakomingesnių 
pareigų nesugebant tarti žo 
džio. Pagaliau dabar vykstąs 
šaltasis karas remiasi didžia 
dalimi žodžio jėga.

Jei iš vienos pusės svarbu 
yra mokėti pakalbėti reikalui 
esant, taip iš kitos pusės yra 
svarbu sugebėti sakomą žodį 
išklausyti kantriai ar tas žodis 
patinka, ar ne.

Kaip sykis šios geros ypaty 
bes mes imame kratytis. Kant 
rybės išklausyti mažiau ir ma 
žiau. Apkarpomos mūsų kai 
bos net žymiausių mūsų veikė 
jų tiek, kad ištikrųjų nebegali 
ma net minčių išvystyti. Už 
kalbos išklausymą dabar reika 
laujama užmokėti gera progra 
ma. Turi būti žymus kalbėto 
jas, o iš kur tą viską paimti?

Iš tikrųjų joks kalbėtojas ne 
galėtų mus sudominti tiek, kad 
mes eitumėm jo mielai paklau 
syti, nes mūsų lietuviškos te 
mos perdaug jau mums visie 
ms žinomos. Tačiau kalbėti rei

kia, kad ir vis ta pačia tema, 
nes mūsų tikslas vienas ir tas 
pats: matyti galų gale vėl mū 
sų tautą laisvą.

Nieko naujesnio, bet gi 
gali šiandieną pasakyti net 
džiausi pasaulio kalbėtojai, 
litikai. Tema, kaip ir mūsų
naši ir žinoma: laimėti šaltąjį 
karą prieš kylantį rusišką ko 
munizmą.

Apie tai nuolat kalba visi kai 
bėtojai. Tą rašo spauda. Tą ak 
centuoja visas kultūrinis gyve 
nimas. Ne tik tokiu būdu sufor 
muojama viešoji nuomonė, pa 
šaulio nuomonė, kuri gali būti 
kartais lemtingas dalykas.

Taigi mūsų lietuviškos te 
mos kartojimas irgi yra vienas 
kitas, kaip akcentavimas mūsų 
pasiryžimo atkovoti mūsų tau 
tai laisvę. Tai yra taip pat for 
mavimas mūsų lietuviškos nuo

monės. Dalinis rėmimas Vak® 
rų šaltajame kare. Mums gi 
dar vienas labai svarbus daly 
kas: mūsų nuomonės perdavi 
mas priaugančiai kartai. Kad 
ta kana žinotų, ko ji turi siek 
ti ir žinotų, koks yra mūsų tau 
tos palikimas ir rūpestis.

Tą visą atlieka kiekvienas 
mūsų kalbėtojas. Todėl neturi 
me ir negalime neklausyti jų 
kalbų. Daugeliui tos kalbos ži 
nomos iš anksto, bet daugeliui 
nežinomos. Čia yra kuo ne vi 
sa esmė. Kita esmė yra kartoti 
,r kartoti svarbų žodį tam, kad 
tas žodis būtų visą laiką gyvas 
mumyse, kad neapsineštų rudi 
mis. s

Pagaliau lietuviškas žodinį 
bėra kuo ne vienintelė priemo 
nė mus visus vėl surišti bend 
riems tautos tikslams. Joks te
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Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.
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V incas Kudirka
(Aleksandro Merkelio paskaita Montrealy minint Vinco Ku 

dirkos 100 metų gimimo sukaktuves)
— Kur žengsi, kur žvilgte 

rėsi Lietuvoje, esančioje šiau 
rėš erelio globoje, ten pamaty 
si, kaip visokiais pavidalais ru 
siškumo dvasia sukasi apie lie 
tuvius: čia kaip slibinas atida 
ręs nasrus, drąsiai leiužia lieps 
ną ant silpnų, neturinčių gink 
lo aukų, idant jas prie visko 
priverstų bauginimu; čia vėi 
kaip angelas, plasdenimu švel 
nių sparnų migdo, idant leng 
viau Įveiktų auką; čia, lyg ko 
ks geradėjas, ištiesia ranką su 
dovanomis išoriniai gražiomis, 
o viduje nuodingomis, čia vėl, 
tarsi nekalčiausias avinėlis, šo 
kinėja tarp lietuvių, nuduoda 
mas, būk nieko, o nieko nega 
lįs pakenkti.

— Mes gi leidžiame tai dva 
šiai suktis aplink mus ir taisy 
ti mums kilpas; nepasakome 
— apage sutanas! Arija jau ne 
Įstengiame, ar neišdrįstame 
tai padaryti, arba visai nieko 
nepastebėdami, arba ir širdyje 
manydami: tegu sau rusišku 
mo dvasia sukasi ir tenka au 
kas ateičiai, kad tik mums pa 
tiems būtų šiandien sotu ir šil 
ta! — rašo Vincas Kudirka 
1896 m. Tėvynės Varpuose.

Bet Vincas Kudirka pavo 
jaus ir kovos Tėvynės Varpais 
nuolatos šaukia:

— Apage satanas! Šalin še 
tone! Šalin rusicizmo dvasia, 
kuriais tik pavidalais tu besi 
skverbtum Į lietuvių tautą, nes 
tu jai neši pražūtį!

Kelių šimtmečių lenkų apaš 
talavimas Lietuvoje trodė, kad 
jų skelbiama katalikybė buvo 
sėkmingiausia priemonė lietu 
viams lenkinti, ir ilgainiui ry 
tiniai Lietuvos pakraščiai visiš 
kai sulenkėjo, o lenkų kultūri 
nė įtaka buvo stipri visoje lie 
tuvių tautoje. Rusų administra 
cija buvo įsitikinusi, kad kata 
likybė Lietuvoje didysis lenky 
bės ramstis, ir, norint lietu 
vius surusinti, reikia jis pakeis 
ti pravoslavija. Jau beveik šim 
tas metų buvo praslinkę, kai 
Lietuva Rusijos pavergta, ta 
čiau rusiškos valdžios įstaigos, 
mokyklos ir kariuomenė, tos 
didžiosios pavergto krašto ru 
sinimo priemonės, labai maža 
pėdsakų tedavė, labai maža lie 
tuvių rusėjimo pėdsakų tepali 
ko. Tad lietuvių tautai rusinti 
l talką kviečiama n pravoslavi

3.
Lietuvių tautiniame atgiji 

me bei kultūriniame renesan 
se, be abejo, daug lėmė di 
džios savo praeities atmeni, 
mas, betgi daugiausia veiklė 
janti rezistencija prieš varga 
nos dabarties žmonių skriau 
das. Pasyvioji rezistencija lie 
tuvių tautą, lyg rugio daigą, 
padengtą storu sniego klodu, 
išlaikė gyvą per žiemos spei 
gus, o aktyvioji sa\o kūrybi 
niu veiklumu tirpdė sniegą, 
slėgiantį želmens daigą, kad 
jis veikiau į laisvę prasikalęs 
savąjai laimei ir kitų džiaugs 
mui augtų ir klestėtų.

Vincas Kudirka didžiausias 
ir veikliausias lietuvių tauti 
nės rezistencijos kėlėjas ir ug 
dytojas. Jo Tėvynės Varpai— 
lietuvių tautos pavojaus ir ko 
vos Varpai, kurių galingi ne 
ramūs dūžiai skrido, blaškyda 
miesi, lyg gaisrų liepsnos, lyg 
mirtinos grėsmės iš lizdų pa 
žadinti paukščiai. Jie nuolatos 
be perstojo skelbė Lietuvą pa 
vergusios Rusijos mirtiną grės 
mę: caristinė Rusija Įvairiau 
šiomis priemonėmis siekė su 
naikinti lietuvių tautą. 1890 
m. Tėvynės Varpuose jis rašo:

— Dvigalvis šiaurės erelis, 
idant galėtų iš karto praryti 
visus svetimuosius, ant kurių 
užtūpė ir įleido nagus, turi 
tikrai permažai galvų. Mažų 
mažiausiai reikėtų nors trijų 
galvų: Lenkams, Panaitės sri 
tims ir Lietuviams
trims skaniausiems kąsniams. 
O turint tik dvi, gali žiotis 
tik dviem kąsniam, kurių pa 
ragauti kartais ateis noras, pa 
liekant kitus, jų neprisilietus, 
arba vos tik apseilėjus. Ka 
žin ar erelio dvi galvos ilgam 
įstengs tarnauti neišpasaky 
tam jo pilvo godumui? Ar, tu 
rint tiek daug kąsnių ir juos 
tokiu godumu ryjant, šiaurės 
erelis nesugadins vidurių?

Dvigalvis erelis buvo ne tik 
godus, bet ir klastingas, ir V. 
Kudirka Tėvynės Varpuose 
kartkartėmis įspėja lietuvius 
apie jo klastas. Jis teisingai 
tvirtina, kad Rusija savo kita 
taučių politika panaši į tą virė 
ją, viliojančią vištas žiupsniu 
grūdų: neva lesina jas, o čia 
žiūri, kad tik sugautų arčiau 
šiai priėjusią ir papjautų.

straipsny rašo, kad žmogų' 
net supurto mintis pagalvojus, 
kaip žemai nupuola kiekviena 
bažnyčia, jei tiktai užmiršta sa 
vo augštą dorinį siekimą ir, 
kaip tarnaitė, parsiduoda pa 
saulinėms valdžioms, kad joms 
priviliotų politinių aukų. Tokį 
vaizdą matome Lietuvos cerk 
vėse. Jos, nusimetusios savo

tiems

ja.
Pavergus tautą, lengva su 

naikinti jos valstybines bei po 
litines institucijas, sunkiau — 
kultūrines, o sunkiausia religi 
nes. Iš kadaise buvusios nepri 
klausomos Lietuvos valstybi 
nių bei politinių institucijų tau 
toje jau ne ženklo nebeliko, o 
jos kultūra, nors ir smarkiai 
varžoma ir žalojama, tebebu rūstumo ■ apsiaustą, kraiposi, 
vo gyva ir gaji, o katalikų rikė mankosi, žvairuoja, kaip leng 
jimas tvirtas ir nepajudina vabūdė merga, kaa kuo dau 
mas, lyg kokia milžiniška uola, giau priviliotų. Lietuviams pa 
tačiau plėšrusis šiaurės erelis 
savo godų žvilgsni buvo ir į 
ją atkieipęs ir juo toliau, juo 
labjau ją savo grobuoniškais 
nagais puolė. Buvo naudoja 
mos visokiausios smurto ir 
klastos priemonės Lietuvai pra 
voslavinti. Vincas Kudirka 
Tėvynės Varpuose vaizdžiais 
faktais ir statistiniais duome 
nimis Įrodinėja, Kaip rusai vii 
ko akimis žiūri Į Lietuvos kata 
iikų bažnyčias.

Paskutiniu laiku,—rašo Vin 
cas Kudirka 1889 m. Tėvynės 
Varpuose, — ir cerkvė pasisiū 
lė pasaulinei valdžiai siaurinti 
Lietuvoje katalikybę ir lietu 
vybę. Panevėžyje cerkvėje sa 
ko lietuviškus pamokslus! Lie 
tuviai iš savo bažnyčios tiesiog 
traukia į cerkvę klausytis tų 
pamokslų ir išranda, kad tą 
pat sako, kaip ir mūsų bažny 
čioje. Spąstai puikiai Įtaisyti! 
Kvaili tamsūs žmones, nieko 
nenujausdami, lenda j juos, o 
spąstų užtaisytojai trina sau 
rankas iš džiaugsmo, šiandien 
kvaili žmonės lenda j cerkvę 
dėl naujienos ir smalsumo, ryt 
jiems lieps toliau vaikščioti, o 
poryt pasijus užrašyti į pra 
voslavų bažnyčią. Taoa jau nie 
kas neišlaisvins”.

Tokiais cerkvės žygiais Vin 
cas Kudirka, kaip savo tautos 
reikalais besisielojąs lietuvis, 
piktinasi ir toliau tame pat
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Tiverzinas į namus sugrįžo trečią dieną pervargęs, nemi 
gęs, neskustas. Naktį ištiko neįprastas tokiam laikui šaltis, 
o Tiverzinas buvo apsirengęs rudeniškai. Vartuose jį pasiti 
ko kiemsargis Gimazetdin.

— Ačiū, pone Tiverzin, — kalbėjo jis. — Jusup nedavei 
skriauda, amžių Dievą mels.

— Ką tu pamišai, Gimazetdin, koks aš tau ponas? Mesk 
tu šita, prašau. Kalbėk greičiau, matai koks šaltis.

— Kam šaltis, tau šilta, Savelič. Mes vakar visą dieną, 
tavo mamaša Marfa Gavrilovna Moskva — Prekinė visą dar 
žinę malkų vežiojom, geri malkai, sausi malkai.

— Ačiū, Gimazetdin. Tu dar kažką nori pasakyti, sa 
kyk greičiau, aš sustingau, supranti.

— Pasakyti norėjau, namie nenakvok, Savelič, slėptis 
reikia. Sargybinis klausė, aplinkinis klausė, kas vaikščioja? 
AŠ sakau niekas nevaikščioja. Padėjėjas, sakau, vaikščioja, 
garvežių brigada vaikščioja, geležinkelis vaikščioja. O kad 
kas nors svetimas, ni-ni!

Namas, kuriame viengungis Tiverzinas su motina ir ve 
dustu broliu gyveno, priklausė kaimyninei Šventos Trejybės 
cerkvei. Šis namas buvo apgyventas dalim bažnytinės tarny 
bos, dviem vaistininkų ir mėsininkų artelėm, kurios prekiavo 
nuo stalų, o daugiausia — smulikų Maskvos - Brastos geie 
žinkelio tarnautojų.

Namas buvo plytinis su medinėmis gelerėjomis. Jos b 
keturių pusių supo purviną negrįstą kiemą. Į galerėjų viršų 
vedė purvini mediniai slidūs laiptai. Čia kvepėjo katėmis ir 
įaugintais kopūstais. Aikštelėse buvo išviečių būdelės ir sau 
deliukai užrakinti kabančiomis spynomis.

Tiverzino brolis buvo pašauktas į karą ir sužeistas prie 
Vafangou. Jis Krasnojarsko ligoninėje buvo gydomas, kur 
žmona su dviem dukterim išvyko jo parsivežti. Paveldimi ge 
ležinkeliečiai Tiverzinai buvo lengvi važinėti ir keliavo tar 
nybiniais pažymėjimais per visą Rusiją. Dabar bute buvo ty 
lu ir tuščia. Jie gyveno tiktai motina ir sūnus. Butas buvo 
antrame augšte. Prieš įeinamąsias duris buvo statinė su van

traukti cerkvėse ruošiamos di 
džiulės iškilmės, kurios vėliau 
Lietuvoje rusiškuose laikraš 
Čiuose plačiai lietuvių ausims 
garsinamos.

„Prieš porą metų, — rašo 
Vincas Kudirka, — cerkvė st 
vėrėsi lietuviškai išveistų pra 
voslaviškų pamaldų, šiandien 
sako lietuviškus pamokslus, o 
jei ir to neužteks, tai į cerkvę 
bus įvesti kitoki įvairumai, ir 
naujienos, idant, tik daugiau 
pritrauktų smalsių lietuvių. 
Paskiau, šiokiu ar tokiu būdu 
privilioję, rašo: lietuviai lan 
ko cerkvę, ergo, nori būti ru 
sais, nori priimti pravoslavų ti 
kėjimą. Teisinkis tada — kur 
teisinsies ir kas klausys".

Vincui Kudirkai pravoslavi 
nimo politika aiški. į katalikų 
bažnyčią įsprausti rusų kalbą, 
o į cerkves lietuvių, kad lietu 
viai patys bėgtų iš oažnyčios 
Į cerkvę, idant suprantama kai 
ba išgirstų Dievo žodį ir, anot 
Vinco Kudirkos, ir Liuciperis 
pragare rauna sau plaukus iš 
piktumo, kad žemėje žmonės 
sugalvoja geresnes žabangas 
gaudyti nekaltiesiems.

Tie žabangai buvo tokie klas 
tingi, baisūs ir gi ąsą lietuvių 
tautinei gyvybei, jog, apie 
juos galvojant, Vincui Kudir 
kai daug liūdnų minčių veržė 
si Į galvą, daug skaudžių jaus 
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Trumpiausiu keliu —
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pačiunčiame gėrybių siuntinius.
Talkos Prekybos Bendrovė garantuoja, kad per ją siun

čiami siuntiniai pasieks adresatą.
Talkos Prekybos Bendrovės sandėlyje yra sukrautos tin 
kamiausios siuntimui gėrybės: avalinė, vaistai, maisto 
produktai, laikrodžiai, Įvairios medžiagos, gatavi rūbai, 

foto aparatai ir kitos gėrybės.
Siunčiamų prekių kainoraščių ir visais kitais siuntinių 

reikalais rašykite:
TALKA PREKYBOS BENDROVĖ,

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

deniu. Kai Kiprian Savieličius pakilo j savo butą, jis pastebė 
jo, kad statinės dangtis nustumta j šąli ir ant ledo stovi pri 
šalęs puodukas.

— Ne kitaip — Prov, — pagalvojo Tiverzinas, nusišyp 
sojęs. — Geria, neprisigeria, ugningi viduriai.

Prov Afanasjevič Sokolov, psalomščik (chorvedys, pra 
voslaviškas vrgoniniakas) buvo tolima Marfos Gavrilovuos 
giminė.

Kiprian Savielič nuplėšė nuo ledo puoduką, statinę už 
vožė dangčiu ir patraukė skambučio rankeną. Buto oro ir
skanių garų debesys padvelkė iš kambario.

— Karštai prikūrenote, mamyte. Šilta pas mus, gera. — 
Motina apkabino jo kaklą ir pravirko. Jis paglostė jai galvą, 
palaukė ir švelniai atsitraukė.

— Drąsa miestus užima, mamyt, — pasakė jis, — mano 
kelias nuo Maskvos ligi Varšuvos.

— Žinau. Todėl ir verkiu. Neišsisukti tau. Pasišalinti 
tau, Kupren'ka, kur nors toliau.

— Man tik ką galvos nepralaužė jūsų mylimas draugu 
zis, meilusis piemenužis, Pioter Tetrov. — Jis tikėjosi ją pra 
jukinti. Ji nesuprato jo juoko ir rimtai atsakė:

— Nuodėmė iš jo juoktis, Kuprin’ka. Tu jo pasiganė 
turn. Jo dainelė jau sudainuota, žuvęs žmogus.

— Paėmė Antipovą Pašką, Povilą Ferapontovičių. Ate 
jo naktį, kratė, visa išvartė. Rytą išvedė. Juo labjau jo Dar 
ja, šiltine, ligoninėje. Pauluška mažas, mokosi realinėje, vie 
nas namie su kurčia teta. Juos varo iš buto. Aš manau, ber 
niuką reikia paimti pas mus. Ko Prov buvo užėjęs?

— Iš kur tu tą žinai?
— Statinė, žiūriu, neuždengta ir puodukas. Tikrai, sa 

kau, Prov bedugnis lakė vandenį.
— Tu supratingas, Kuprin’ka. Tavo tiesa. Prov Afanas 

jevič. Užbėgo pasiskolinti malkų, — aš jam daviau. Bet ką 
aš, kvaila, malkų! Ir užmiršau, kokią jis atnešė naujieną. Ca 
ras, supranti, pasirašė manifestą, viską petversti naujoviška^, 
nieko neskriausti, valstiečiams žemę ir sulyginti su bajorais. 
Pasirašytas įsakas, ką tu manai, tiktai paskelbti. Iš sinodo 
naują prašymą atsiuntė į jektinją, ar kokią ten maldą, įstaty 
ti maldą už carą, ar ką ten, nenoriu sumeluoti. Provuška sa 
kė, bet aš užmiršau.
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Patulia Antipov, suimtojo Povilo FerapontoviČiaus ir Ii 

goninėn išvežtos Darjos Filimovnos sūnus, apsigyveno pas 
Tiverzinus. Tai buvo švarus, taisyklingų vedo buoižų gelton 
plaukis, į abi puses sušukuotas berniukas. Jis nuolat glostė 
plaukus ir taisė švarką ir diržą su realinės sagtim. Patulia bu

TORONTO ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS
Žinomos šaulių veikėjos E. 

Klupšienės ir kitų senų šaulių 
iniciatyva prieš penkerius me 
tus įkurtas šaulių klubas rado 
atgarsį buvusių šaulių tarpe ir 
greitu laiku jam buvo suteik 
tas Putvio šaulių kuopos var 
das. Tiesa, prieš kiek laiko 
kuopos veikla buvo lyg ir su 
šlubavusi, bet persitvarkant 
valdomiesiems organams, eina 
ma prie darnaus darbo ir tas 
teikia gražių vilčių ateičiai.

Vasario 8 d. įvyko kuopos 
višuotinis - metinis narių susi 
rinkimas, kurį atidarė kuopos 
v-bos pirm. J. Preikšaitis ir po 
trumpų žodžių atsistojimu bu 
vo pagerbta naujai įgytoji kuo 
pos vėliava, laikyta per visą 
susirinkimą, kas pi įdavė tam 
tikros rimties. Į prezidiumą 
pirmininku buvo pakviestas J. 
Jankaitis, o sekretoriumi V. 
Petraitis. Priėmus V-bos pa 
tiektą dienotvarkę, praeitų me 
tų visuotinio susirinkimo pro 
tokolą perskaitė S. Jokūbaitis.

V-bos vardu pranešimą pa 
darė J. Preikšaitis. Sąrašuose 
esą 104 nariai, jų tarpe 13 mo 
terų. Nemaža narių dėl neak 
tyvumo greičiausiai teksią iš 
braukti. Nemalonus, esą, įvy 
kis buvęs ir su vienu valdybos 
nariu, kuris dėl nesuderina 
mos su šaulių garbe veiklos bu 
vo priversas iš valdybos išsto 
ti. Dar vienas narys, kaip nu 
sižengęs šauliškai drausmei ir 
įstatams, buvo pašalintas iŠ na 
r.ų tarpo.

Apie kasos stovį pranešimą 
padarė iždininkas J. Žavys. 
Per praeitus metus turėta pa 
jamų 460 dol. 41 et. jų tarpe 
301 dol. iš parengimų, o išlai 
dų padaryta 355 dol. 40 et., jų 
tarpe 185 dol. vėliavai įsigyti. 
Likutis Šiems metams 105 dol. 
Q1 et. Revizijos Komisijos ak 
tą perskaitė V. Bačėnas. Kasa 
vedama tvarkoje, o tik anksty 
<Vesnių buvusių parengimų 
apyskaitos sudarytos vieno as 
'mens ir sukelia kai kurių abe 
jonių dėl sąskaitų tikrumo iš 
formalės pusės.

Parengimų komisijos vardu 
pranešimą padarė St. Jokūbai 
tis. Komisijos pastangomis bu 
vo suruoštos Joninės Wasago 
je, padaryti 2 šaudymų prati 
mai, , .uruošti 2 pobūviai. Tai 
davė' įplaukų. Užmegsti ryšiai

su Hamiltonu ir Londonu įstci 
gimui šaulių grandžių ir daro 
mi pasirengimai kuopos vėlia 
vos šventinimo iškilmėms, ku 
rios numatytos kovo 1 d. ir tam 
reikalui yra sudarytas komite 
tas.

Dėl padarytų pranešimų 
kiek plačiau buvo padiskuluo 
tas Revizijos Komisijos akte 
pastebėtų trūkumų klausimas, 
bet susirinkime tam asmeniui, 
dėl kurio kaltės tas įvyko, ne 
dalyvavus, pageidauta, kad at 
eityje panašių pasikartojimų 
nebūtų.

Slaptu balsavimu | Valdybą 
išrinkti: J. Preikšaitis, J, Jan 
kaitis, V. Petraitis, V. Bačė 
nas ir M. Valiulienė. Kandida 
tais liko St. Jokūbaitis ir J. Za 
vys. Į Revizijos komisiją iš 
rinkti St. Banelis, M. Petrulis 
ir Dragašįus — junr., o į pa 
rengimų komisiją j. Zavys, p. 
Butienė, Galdikas, VI. Jokūbai 
tis ir Ripkevičius.

Prie sumanymų buvo kelia 
mas klausimas imtis iniciaty 
vos šauliams roųšti tradicines 
Joninės, daryti bent 2 į metus 
visų šaulių susirinkimus, o š. 
Rusas perskaitė Centro v-bos 
ir „Kario” redakcijos laiškus, 
kuriais nusiskundžiama sun 
kia finansine žurnalo būkle, o 
taip pat „Tremties Trimito” 
finansiniais vargais, prašant, 
pagal išgales juos paremti. 
Per rankas buvo paleistas at 
siųstas aukų lapas ir čia pat 
surinkta arti 30 dol. Susirinki 
mo pasisakyta už rėmimą žur 
nalo „Karys", tik pageidauta, 
kad „Tremties Trimitas" būtų 
ne vien kaip informacinis biu 
letenis, bet ir daugiau būtų ak 
tuokiu straipsnių iš šaulių ide
ologijom ir bendrai iŠ šauliš 
kos veiklos praeityje ir tremty 
je. Pageidauta, kad visi kuo 
pos žymesni Įvykiai pasiektų 
spaudą ir kas sugeba valdyti 
plunksną, savo rašiniais remtų 
spaudą, o pirmon eiien „Kari" 
ir „Tremties Trimitą '.

Susirinkimas, užsitęsęs tris 
valandas, praėjo šauhškoje dva 
šioje ir buvo baigtas TauttX 
Himnu. /

Po susirinkimo sesių šalį 
visi susirinkimo dalyviai bu? 
pavaišinti skaniais samus u 
niais. Bs.

viską, ką matė, pamėgdžiojo. it
Netrukus po septynioliktojo spalio manifesto buvo sugal 

vota didelė demonstracija nuo Tverės ligi Kaluginių vartų. 
Tai buvo sumanymas patarlės „pas septynias aukles vaikas be 
akies” dvasioje. Kelios revoliucinės organizacijos, prisidėju 
sios prie sumanymo, susikrimto tarpusavyje ir viena po kitos 
nuo to atsitraukė, o kai sužinojo, kad paskirtąjį rytą žmonės 
visdėlto išėjo į gatvę, paskubom pas manifestantus pasiuntė 
savo atstovus.

Nežiūrint Kipriano Saveličiaus atkalbinėjimų, Marfa Gav 
rilovna su linksmuoju Patulia į demonstraciją išėjo.

Buvo sausa šalta lapkričio pradžios diena, su pilkai švi 
niniu dangum ir retai, beveik suskaitomai, krintančiomis anie 
guolėmis, kurios ilgai ir nenoriai sukosi ore pirmiau negu 
krito ant žemės, kad ten susimestų į gatvės nelygumus.

Gatve plaukė žmonės, veidai, veidai, veidai, žieminiai va 
tiniai paltai ir avinės kepurės, seniai, kursistės, ir vaikai, uni 
formuoti geležinkeliečiai, tramvajų ir telefonų stoties taniau 
tojai batuoti augščiau kelių ir odiniais švarkais, gimnazistai 
ir studentai.

Kurį laiką giedojo „Varšuvietę", „Kovoje jūs kritot", 
„Marscljetę”, bet staiga žmogus, ėjęs užpakaliu pirmyn ir 
kepure rankoje dirigavęs giedojimui, atsisuko, užsidėjo kepu 
rę ir nustojo dirigavęs. Jis klausėsi, ką kalba greta ėję kiti 
vadovai. Giedojimas pakriko ir nutrūko. Geravaliai pranešė 
eisenos iniciatoriams, kad demonstrantų pryšakyje laukia ku 
zokai.

— Tada kas gi, — kalbėjo tvarkdariai. — Tada svarbiau 
šia — šaltas kraujas ir nepasimesti. Pirmiausia reikia užimti 
pirmuosius visuomeninius namus, pranešti žmonėms apie gre 
siantį pavojų ir pavieniui išsiskirstyti. Susiginčijo, kur bus 
geriau. Ginčui nepasibaigus buvo prisiartinta: prie mokyklos. 
Kai eisena prisiartino, vadovai ženklais sulaikė minią ir atida 
rė duris, — minia pradėjo plaukti laiptais į mokyklos patai 
pas. Kai ji jau išsidėstė patalpose, vadovas kelis kartus bandė 
pranešti apie priekyje užstatytus spąstus, bet niekas jų ne 
klausė. Minia suprato, kad ji pakviesta pamitinguoti ir mitin 
gas prasidėjo. Žmonėms ilgai ėjus.ir dainavus, norėjosi pašė 
dėti ir patylėti, tegul dabar kiti plėšia gerkles. Didžiausis pa 
sisekimas atiteko blogiausiam kalbėtojui, nevarginusiam klau 
sytojų, kad jo reikia klausyti. Kiekvienas jo žodis buvo ly 
dimas pasitenkinimo kauksmu. Niekas nesigailėjo, kad jo Žo 
džiai buvo nustelbiami triukšmo. Kai sudarant protesto te 
legrama atsibodo, minia, užmiršusi kalbėtoją, išsiveržė lau 
kan. Eisena buvo tęsiama.

Kai užšoko dragūnai, užpakalinėse eilėse pirmąją minu
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K Kudirka ir muzika ia
Viena iš mažiau išryškintų Baltiko karalienė“. Idant rfa 

jų Vinco Kudirkos veiklos sri rašyti dėl jos muzika, reikto 
čių yra muizkinė jo veiklos sri 
tis. O tačiau ne kas kitas, bet 
Vincas Kudirka buvo svietiš 
kosios lietuvių muzikos pradi 
ninkas. Tiesa, beveik visuoti 
nai žinoma, kad V. Kudirka 
mėgo muziką, ją domėjosi ir, 
kaip žinoma, dalyvavo orkest 
ruošė, nes pats grojo smuiku 
ir violončele. Bet, galima šaky 
ti, tai yra dalis to, kas muziki 
nėję srityje jo veikta. Daug 
svarbesnis jo »nuzikinis dar 
bas — tai jo kompozicijos ir 
jo raštai apie muziką, ypač — 
apie lietuviškąją muziką., ir, 
kas yra labai svarbu — lietu 
vių liaudies dainų kėlimas ir 
propagavimas. Tiesiog tenka 
stebėtis Kudirkos jautrumu ir 
anais laikais tiksliu liaudies 
muzikos svarbumo supratimu. 
Jis daug yra rašęs apie lietu 
vių liaudies dainų grožį ir jų 
reikšmę formuojant tautinį lie 
tuvišką muzikos stilių.

Kai lietuvių tautos lenkinto 
jai, — kurių tarpe buvo ir ne 
susipratusių arba pasidavusių 
svetimai įtakai, kaip kad ir da 
bar, deja, tokių yra lietuvių, 
siekdami lenkinimo arba rusi 
nimo tikslų, — įtaigojo, kad 
lietuvių liaudies dainos yra pa 
gonizmo palikimas, nekultu 
ringos ir netinkančios naujie 
ms laikams, — Vincas Kudir 
ka kovojo už lietuviška liau 
dies dainą, jos vertę, jos grožį 
ir jos grynumą. V. Kudirka ra 
Šė: „Žmonės gėdinasi dainuot 
pilnas poezijos melodijoje ir 
žodžiuose senovės lietuviškas 
dainas, sakydami, kad tokias 
dainuot jau „ne mada“. Užtat 
gi noriai dainuoja tokias, kurių 
melodija ir žodžiai, pagal dva 
šią, panašios į lietuviškas taip, 
kaip žagrė į klumpę“.

V. Kudirka gerai suprasda 
mas, kad lietuvių nutautinto 
jai deda visokių pastangų su 
niekinti lietuviui, jo kalbai, jo 
pakročiams ir jo esminiam dva 
sios pasireiškimui grožyje, 
nuostabiai gražioje liaudies 
dainoje, — jis ne kartą skun 
dėsi, kad lietuviškai 
draudžiama skambėti 
tai svetimtaučių arba 
nutautėlių dvaruose, 
kaimuose, kur „tūli dvasiškiai 
liepia dainuoti tik šventas gies 
mes, jog kartais poetinis dai 

tekstas žalojamas prozaiš 
:*ais priedais“.

Tautinei muzikai V. Kudir 
ka skyrė didelį dėmesį, bazuo 
damas jį liaudies motyvais, 
skelbė konkursą operos libre 
tui, 1889 metų Varpe V. Ku naudojo liaudies 
dirka rašė: „Ant konkurso at Pav. valsui „Nemuno vilnys“ įspūdžius iš sovietijos, bet ir 
siųsta tik viena triaktinė artin jis panaudojo liaudies dainą parodys ten jo padarytus fil 
ga lietuviams opera „Jūratė

dainai 
ne tik 
savųjų 
bet ir

gerai pažinti lietuviškas mejs 
dijas, o be jų pažinties oper%c 
muzika bus tokia, kaip Jerty 
kio „Mindaugas“ ir ’ „Jadvie 
ga” arba Zalenskio ir Ponchei 
llio „Valenrodas“, kuriose ni» 
dešimties taktų nėra lietuv 
kų gaidų“. ž ka

Ryšium su tuo ,y, Kudirįja 
spaudoje kėlė mintį, kad reikat 
steigti lietuvių muzikinį teų 
rą — operoms, koncertam^

Gaila, V. Kudirka komptęs, 
cijai nebuvo rimtai pasiruošyo 
bet su muzikos teorija bu,u, 
susipažinęs ir, kas yia svariu, 
muzikai buvo labai jautriad 
Matydamas ir žinodamas, kos, 
lietuviai neturi savo muzikpir 
jis imasi komponuoti. Jau tos 
mame Varpo n-ryje yra įdėies 
dvi jo 
dainos 
siūbavo 
mėtą“. Tokiu būdu, Varpe vi 
Kudirka yra atspausdinęs įau 
są eilę savo subalsuotų Itį“, 
dies dainų: „Šėriau žirgeive 
„Močiute mano”, „Ganiau « ei 
les pagiriais“, „Oi, eisim, js“ 
sim”, „Ant kalno malunelsla 
ir kt. Prisidengęs V /T ’io kini 
pyvarde, jis iš “lu ... < ’lyra 
ninkų-kių užras, .u kių 
suharmonizavęs pei 40 tome 
liaudies dainų, kurios 1895 lei 
tais buvo išleistos atskiru ;s“, 
diniu, pavadintu „Kankli 
pakartotu 1899 metais. Ku

Reikia pastebėti, kad V. -mo 
dirka ne tiktai, chorams haiyra 
nizavo liaudies dainas, bet įrin 
bandęs jas praplėsti, paįva su 
ti ir padaryti įvairesnės u jau 
dėtingesnės faktui os. Tai(žda 
iš mėgėjiškų ribų išeinąs tį jo 
vinys. Teigiama, kad dal per 
harmonizuotų dainų yra kom 
žiūrėję jo pažįstami lenkų Mas 
pozitoriai S. Niedzielski, yra 
zynski ir kiti, bet dėl toįzaci 
abejojimų, nes jo harmonkslu 
joje yra harmoninių netimpo 
mų, kurių išmokslinti ko 
zitoriai nepadarytų. >niza

Tačiau ne tiktai harmcųsda 
vo liaudies dainas, bet jatinių 
mas lietuviškų instrument ry 
kūrinių stoką, V. Kudirkt mu 
žosi kurti ir instrumentin® ins 
ziką, ir yra sukūręs per 2|įnių,. 
trumentinės muzikos kūr2 ga 
iš kurių minėtini 3 valsai, jkos. 
lopai, 3 mazurkos, 4 pchenti 
Vieni iš pirmųjų instrurt for 
nių kūrinių „su-’ *yti an(udir 
tepiono“, kaip , net Karpe 
ka sakė, buvo „\
lis“ ir polka „Dv„ -ė“, amen 
tinei ’kiifyiSMl pa

subalsuotos iiaudjai 
„Ant kaino karkįau 

ir „Sėjau rūtą, sėjV.

KULTURWe^KKOVIKA
LIETUVIŲ PAVILJONUI 

RENGTI
, tarptautinėje pai odoje Chica 

goję komitetas, kurį sudaro: 
, A. Baliūnas, Dr. K. Drange 
į lis, prof. S. Dirmantas, M. Iva 

nauskas, dr. J. B. Jei ome, J. 
Jasaitis, J. Mulokas, A. J. Ru 

t dis, J. Stankus, V. Šimkus, A. 
t J. Valonis ir J. P. Varkala, pe 
. reitame posėdyje pasiskirstė 

pareigomis ir darbais. Komite 
to pirmininku išrinaias A. Ba 
liūnas, vicep. dr. J. B. Jerome 

’ ir J. P. Varkala, ižd. A. J. Va 
lonis ir sekr. J Jasaitis.

Stanley Balzakas lietuvių 
Į pavilionui įrengti paaukojo 

100.00 dol. Dr. J. B. Jerome 
' sutiko paruošti lietuvių pavi 

lionui katalogą ir paaukojo 50 
dol. V. Šimkus ir J. P. Varka 
Ja paaukojo po 25 dol.
„LITERATŪROS
8-tas numeris jau 
spausdinti. Be poezijos, belet 
ristikos ir literatūrinės kriti 
kos didelę dalį naujo numerio 
užima anketinė medžiaga, kur 
įvairių krypčių ir kaitų mūsų 
rašytojai pasisako aktualiais 
dabarties literatūros klausi 
mais. Žurnalo numeris ilius 
truojamas R. Viesulo darbais.
NAUJA RADIO PROGRA 

MA ETNINĖMS GRUPĖMS
Antradienių vakarais, nuo 

7 ligi 7.30 per CBE stotį Wind 
sore pradėta transliuoti nauja 
programa, pavadinta „Interna 
tional Rendezvous“, kuri duo 
da žinias apie įvairias Kana 
dos etnines grupes.

Programa vedama anglų 
kalba ir jai vadovauja „Malta 
News” laikraščio redaktorius 
George Bonavia. 1948 metais 
atvykęs iš Maltos į Kanadą, p. 
Bonavia yra parašęs tris kny 
gas apie Kanadą ir yra prisi 
ėjęs prie neseniai baigtos 
„Encyclopedia Canadiana“ lei 
dimo. 1958 metais už savo pi 
lietybės {darbą Kanados mal 
tiečių tarpe jam buvo suteik 
tas šv. Jono iš Jeruzalės Orde 
no Malonės Riterio titulas.

„šios programos tikslas, nu 
rodo p. Bonavia, yra suvesti 
etnines grupes, kad tai būtų vi 
sų kanadiečių susitikimo vie 
ta, bendras pagrindas. Ši prog 
rama yra pašvęsta viešumos in 
teresui pagal Kanados demok 
ratines tradicijas.“ (CS).

DAN KURAITIS, 
praeitą vasarą keliavęs per Ru 
siją — Maskvą, Krymą ir t. t., 

- f , i — kovo 8 d. atvyks į Torontą 
melodijas, ir čia ne tiktai papasakos savo

Nukelta j 5-tą psl. mus.

LANKŲ” 
baigiamas I

ATSIGAUNA 
„KNYGŲ LENTYNA”

(1132 N. Walnut St., Danvil 
le, III.). Kultūros Fondas iš 
leido paskutini 1936 m. nr. 
9—12, kuriame aprašytos tik 
tai 4 knygos ir period biblio 
grafijoje sužymėta daugiau 
kaip 1200 straipsnių. 1957 m. 
N<. 7-9 (priešpaskutiniame) 
aprašytos 129 knygos. Praneš 
ta, kad KL leisti paskirta lė 
šų sekantiems tris metams, de 
ja nepaskelbtos prenumeratos 
sąlygos...

Knygų Lentyna yra naudin 
gas leidinys ir būtinas, jeigu 
norima rimtai tvarkytis su 
spaudos reikalais. Todėl KL 
atgaivinimas yra pagirtinas 
darbas.

NAUJOS KNYGOS 
LIETUVOJE

K. Būga. Rinktiniai Raštai.
t. Tomą sudaro anastyvieji

jo darbai, parašyti nuo 1907 
iki 1917 metų, lemo pradžio 
je — Z. Zinkevičiaus ir J. Ka 
belkos įžanginis straipsnis.

Mūsų Pasakos. Surinko ir 
paruošė S. Tijūnaitis. 360 psl. 
Rinkinyje išspausdintas pluoš 
tas lietuvių liaudies pasakų. 
Visos jos suskirstytos į 7 sky 
rius — „Pipirai”, „Turtai aK 
menyje”, „Glūdulis ir uoge 
lė”, „Plėšikas Čerpė-', „Ugni 
mi kūlė”. Knygą iliustravo 
dail. R. Ulbikaitė.

K. Saja. Klumpės. 191 psl. 
Šią knygą sudaro 10 autobio 
grafinio pobūdžio apsakymų. 
Knygą iliustravo dail. V. Va 
liūs.

V. Vaineikienė. Vaišvila. Že 
maičių baudžiauninkų vadas.. 
Romanas. 210 psl.

„SVARBIAUSIAS 
UŽDAVINYS”

Kas yra sovietinis .rašyto/ 
jas ir koks jo tiksiąs, geriau 
šia pasako paskutiniame oku 
puotosios Lietuvos rašytojų 
suvažiavime vijrš prezidiumo 
stalo iškeltas šūkis, kurs sa 
ko:

„Visa propaganda turi būti 
pagrįsta politiniu ūkinės staty 
bos patyrimu. Tai yra mūsų 
svarbiausias uždavinys“.

Šis „svarbiausias uždavi 
nys”, žinoma, pirmoje vietoje 
įrašytas okupanto kalba — ru 
siškai: „Vsia propaganda 
dolžna byt’ postrojena na po 
litičeskom opyte choziaistven 
nogo stroitel’stva. Eto naša 
glavneišaja zadača*.

Jeigu taip įkalbėtų propa 
gandos arba ūkio ministerija, 
būtų visai suprantama, bet to 
ks yra okupuotos Lietuvos „ra 
šytojo” svarbiausias uždavi 
nys. Ką gi bendra jis turi su 
rašytojo kūryba?

TECHNIKOS ŽODIS” KANADOJE
Maironį. Ne Baltrūną, ne Bal 
tušį, ne Guzevičių, ne Čyžių 
Lietuvos žmonės plačiai skai 
to, bet... Maironį. Daug ir aiš 
kinti nereikia...
• Rimas Geniušas dabar yra 
vyriausia Lietuvos operos diri 
gentas Vilniuje. Jis diriguoja 
21 operą ir kelis baletus. Be 
to diriguoja ir simloniniuose 
koncertuose. R. Geniušas mu 
zikos mokėsi Lietuvos konser 
vatorijoje, kurią baigė 
čių okupacijos metais, 
okupacijos metais tęsė 
lūs Leningrade.

„DAINAVA”
Tokiu pavadinimu pernai 

Lietuvoje Valstybinės politi 
nės ir mokslinės literatūros lei 
dykla išleido 230 puslapių di 
dėlę iliustracijų, vaizduojan 
tiu Dainavos kraštą, knygą, 
kuriai įžangą parašė mokyto 
jas Kazys Klimavičius, o ei 
liuotą tekstą ir prie kiekvie 
nos iliustracijos eiliuotą para 
ša K. Kubilinskas, leidinio dai 
liniukas A. Kučas. Bet kny 
gos autoriais pasirašė A. Ma 
tutis ir V. Stanionis.

K. Kubilinsko tekstai para 
syti gražiai. Iliustracijos nors 
ir ne pirmos rūšies, bet vaizdą 
iš jų galima susidaryti. Leidi 
nys būtų tinkamas bet kam, 
jeigu ne tas brudiškas „šlovin 
gosios” ir jos svaičiojimų mėš 
lynas, kuris gadina visą leidinį 
ir daro jį kultūringam žmo 
gui nepriimtiną.

ATSIŲSTA PAMINĖTI {’

Stasys Santvaras. ATIDA 
RI LANGAI. Rinktinė lyrika. 
Išleido Juozas Kapočius. Vir 
šelį ir skyrių pavadinimus da 
rė dail. Telesforas Valius. 168 
pusi. Kaina 3 dol. Adresas: 
265 C Str. So. Boston 27, 
Mass., USA. Gražus, kultūrin 
gai išleistas ir gražiai atspaus 
dintas leidinys.

Leidinio eilėraščiai suskirs 
tyti šiais skyriais: Saulėtekio 
maldos ir pakalnių debesys; 
Giesmės apie saulę ir sielą p 
Laivai palaužtom burėm; Au 
kos taurė. Gale leidinio auto 
riaus žodis.

KREIPIMASIS DĖ!L 
„ŽYGIO”.

1938 m. gruodžio pradžioje 
Klaipėdoje buvo išleistas laik 
raštis „Žygis“ — pirmasis ir 
vienintelis numeris. Jei kas 
jį turėtų, labai prašau man per 
leisti, paskolinti ar painformuo 
ti reikalingiems išrašams gan 
ti. J. Audėnas,
252 Cleveland Street 
Brooklyn 8, New York.
• Akademinis dramos teatras
pastatė naują A. Gudaičio-Gu 
zevičiaus dramą „Nematomas^ 
ginklas“. j

Lietuvių Inžinierių ir Ar 
chitektų S-gos organas „Tech 
nikos Žodis” eina jau devintus 
metus. Tai gražus iliustruotas 
liuksusiniame popiery spaus 
dinamas žurnalas, 
sispindi technikos 
žanga, 
ir ūkio klausimai, 
lietuvių technikos 
gyvenimas ir rūpesčiai išeivijo 
je-

Šio žurnalo leidimo rūpestis 
gula ant PLIAS Čikagos sky 
riaus, kuris nors ir pajėgiau 
sias, bet negali be talkininkų 
iš kitur apsieiti.

Pagal šių metų „I. Ž." lei 
dimo planą, kiti didesni sky
riai yra įpareigoti 
paruošti medžiagą atskiriems 
žurnalo numeriams 
nados - Toronto ir 
skyriams pavesta paruošti me 
džigaą 4 nr. Tai būtų lyg ka 
nadiškis „Tedhnikos žodžio“ 
numeris. Praeitais metais ka 
nadiškiam „T. Ž. ’ bendradar 
biavo straipsniais inžinieriai: 
L V. Danys (Montreal), S. 
šepetys (Edmonton), M. Mei 
liūnas, P. Lelis ir J. Sližys (To 
ronto).

Kanados lietuviai inžinieriai 
ir kiti asmenys, kurie domisi 
technikos mokslu ir ūkio klau 
simais, prašomi rašyti straips 
inus, apžvalgas, kronikines ži 
nias ir prisiųsti nevėliau gegu 
žes 15 d. „T. Ž.“ atstovams 
Kanadoje, adresu: P. Lelis, 
125 Beatrice St., Toronto 3, 
Ont. ir V. Stankevičius, 4900 
Grand Blvd., Montreal

Rašant straipsnius, 
tarp eilučių didesnius 
o brėžinius daryti ant 
lapų.

„Technikos Žodis” savo str 
aįpsnių įvairumu, iiiustiacijo 
mis ir išvaizda yra įdomus ne 
vien inžinieriams, bet visiems, 
kas domisi lietuvišku gyveni 
mu ir mokslo pažanga.

Kas jį norėtų užsisakyti, 
prašomi kreiptis aukščiau nu 
rodytais adresais (pas T. Ž. 
atstovus).

Prenumeratos kaina 3 dol. 
metams. P. L.

„KULTŪRA I ŽYZN” 
žurnalas, Maskvos leidžiamas 
propagandos tikslais keliomis 
kalbomįp, įdėjo V. Mykolai) 
Čio-Putino straipsnį, apie tai, 
„kokį poveikį tapybinė sant 
varka turėjo lietuvių kultu 
rai“. Tame straipsnyje Puti 
nas, pagal Maskvos ti atarėtą, 
kalba ne apie tautinę, bet apie 
„nacionalinę” lietuvių kultūrą 
ir augštai vertina „socialistinį 
realizmą”. O kai duoda pavyz 
džius, tai vis dėlto iškelia ne 
dabartinius „realistus”, bet 
„buržuazinių” laikų idealistą

Lietuvos

kuriame at 
mokslo pa 

technikiniai 
o taip pat 
darbuotojų

sutelkti ir

išleisti. Ka 
Montrcalio

29, Q. 
palikti 
tarpus, 
atskirų

vokic 
Rusų 
moks

tę tas nebuvo matoma. Bet iš pryšakinių eilių atsirito triukš 
mas, tartum kas būtų šaukęs „ura“. Šauksmai „karaul”, „už 
muso” ir ikti susiliejo į neišskiriama. Veik tą pačią minutę, 
miniai subangavus ir pasirodžius joje properšai, skubiai ir 
tyliai mosykuodami kardais, prajojo raiteliai.

Pusbūris perjojo, persitvarkė minios užpakalyje ir, ap 
sisukęs, įsirėžė į minią. Skerdynės prasidėjo. Piaejus kelio 
ms minutėms, gatvė buvo beveik tuščia, žmonės išbėgiojo 
skersgatviais. Sniegas mažiau krito. Vakaras buvo sausas, 
kaip piešinys anglim. Sėstanti už namų saulė staiga iš 
už kampo tarytum pirštu ėmė badyti į visa gatvėje raudona; 
i raudonais dugnais dragūnų kepures, į nukritusios raudonos 
vėliavos drobę, į per sniegą nutysusias kraujo sroveles ir la 
šus.

Grindinio pakraščiu, rankomis pasiramsčiuodamas, vilko 
si vaitodamas su perskelta galva žmogus. Žengine greta vie 
nas kito jojo keli raiteliai. Jie grįžo iš galo gatvės, kur jie 
buvo nusekę paskui bėgančius demonstrantus. Visai jiems po 
kojomis blaškėsi su nusmukusia skarele Marfa. Gavrilovna 
ir nesavu balsu rėkė: „Pašą! Patulia!“ Jis visą laiką su ja 
ėjo greta ir juokino ją imituodamas paskutinį kalbėtoją, ir 
staiga sąmyšyje, užšokus dragūnams, dingo. Susidūrime Mar 
fa Gavrilovna pati gavo bizūną per nugarą ir nors storai vata 
pamuštas šušunas neleido jai pajausti skausmo, ji nusikeikė 
ir tolstantiems raiteliams pagrasino kumščiu, pasipiktinusi, 
kaip jie viešai galėjo ją, seną moterį, mušti. Ji jaudindama 
si žvalgėsi į šalis. Staiga laimei ji kitoje gatvės pusėje pama 
tė berniuką. Ten tarp kolonialinės krautuvės ir atskiro na 
mo maišėsi minia žioplių. Ten juos suvarė dragūnas, užjojęs 
ant trotuaro ir užstojęs jiems kelią. Jam įdomus pasirodė jų 
baiminimasis ir jis su arkliu išdarinėjo visokius piruetus, ma 
niežiniuš triukus, varė arklį atbulą, statė jį piestu. Staiga jis 
pamatė žengine jojančius draugus, paspaudė arklį pentinais 
ir dviem-trim šuoliais jau buvo greta jų. Žmones, anksčiau 
prispautsi į kampą, dabar išsivaikščiojo. Paša, anksčiau bijo 
jęs prabilti, metėsi prie senelės,

Jie ėjo namo. Marfa Gavrilovna visą laiką niurzgė. — 
Galvažudžiai prakeikti, sielažūdžiai niekadėjai. Žmonėms 
džiaugsmas, caras davė laisvę, o jie nenukenčia. Jie viską ter 
šia, kiekvieną žodį išverčia atvirkščiai. —- Ji buvo pikta ant 
dragūnų, ant viso pasaulio aplink ir šią minutę net ir ant sū

naus. Įtūžimo minutėmis jai rodėsi, kad viskas, kas dabar vy 
ksta, visa tai Kiprijono maišytuvų, kuriuos ji vadino nepatai 
kėliais ir gudrigaliais.

— Pikti aspidai! Ko jiems, paskelbtiems, reikia? Jokio 
supratimo! Tiktai keiktis ir niekus pliaukšti. O sis, iškalbu 
sis, kaip jis, Pašen’ka? Parodyk, mielasis, parodyk. Oi mir 
siu, oi mirsiu! Nei duoti, nei atimti, kaip nulieta^. Tru-ru 
ru-ru-ru. Ach tu niežtulys — zvimbulys.

Namie ji puolo sūnų priekaištais, sako ne tokių aš esu 
metų, kad kanopuotas balvonas mane botagu kapotų.

— Ir ką tu dievaži, mamyte! Lyg aš koks kazokų šimti 
ninkas ar žanadrų šeichas.

9
Nikolai Nikolajevič stovėjo prie lango, kai pasirodė bė 

gantieju Jis suprato, kad tai iš demonstracijos, ir kurį laiką 
įsižiūrėjo į tolį, ar nepamatys išsiskirstančiųjų tarpe Juro, ar 
ba ką kitą. Tačiau, pažįstamų nepasirodė, tiktai jam pasiro 
dė, kad skubiai pražingsniavo šitas (Nikolai Nikolajevič užmir 
šo jo vardą), Dudorovo sūnus, britvonas, kuriam neseniai iš 
peties išėmė kulką ir kuris ir dabar bastosi vėl, kui nereikia.

Nikolai Nikolajevič Čia atvyko iš Petrapilio rudenį. Ma 
skvoje jis savo buto neturėjo, o į viešbutį nenorėjo eiti. Jis 
sustojo pas tolimus giminaičius Sventickius. Jie jam davė 
kampinį kabinetą mezonine. Šį dviaugštį fligelį, perdidelį be 
vaikei Sventickių porai, mirusieji seniai Sventickiai nuo ne 
atmenamų laikų nuomavo iš kunigaikščių Dolgoiukovų. Jų 
valdomieji plotai su trim kiemais, sodu ir daugybe įvairiausių 
stilių netvarkingai išsklaidytų pastatų ribavosi su trim skers 
gatviais ir senu įpratimu buvo vadinami Miltų miestu.

Nežiūrint keturių langų, kabinetas buvo apytamsis. Jis 
buvo užverstas knygomis, kilimais, popieriais ir graviūromis. 
Prie kabineto iš oro pusės buvo balkonas, pusračiu supęs visą 
namo kampą. Dvigubos stiklinės durys į balkoną žiemai bu 
vo aklinai užtaisytos. Pro du kabineto ir balkono langus bu 
vo matomas išilga ivisas skersgatvis — nubėgantis rogių ke 
lias, kreivai sustatyti nameliai ir kreivos tvoros. Iš sodo į ka 
binetą tiesėsi melsvi šešėliai. Medžiai taip žvalgėsi į kamba 
rį, lyg būtų norėję patiesti ant grindų sunkaus šerkšno ap 
trauktas šakas, panašias į alyvines sustingusiojo stearino sro 
vėlės.

Nikolai Nikolajevič žiūrėjo j skersgatvį ir atsiminė pra

ėjusių metų Petrapilio žiemą, Gaponą, Gorkį, Vittės aplanky 
mą ir jaunus šiuolaikinius rašytojus. Iš šitos maišaties jis pa 
bėgo čia, i pirmasostės tylą ir rimtį rašyti sumanytą knygą. 
Kur ten! Iš ugnies jis pateko į gaisrą. Kiekvieną dieną pas 
kaitos ir pranešimai neduos atsipeikėti. Tai Augštuosiuose 
moterų kursuose, tai Religiškai-filosofinėje, tai Raudonajam 
kryžiui, tai streikų fondui. Dasigauti į Šveicariją, kur nors 
į miškingą kantoną. Ramybė ir aiškumas virš ežero, dangus 
ir kalnai, ir skambus, viskam pritariąs, įsiklausomas oras.

Nikolai Nikolajevič nusisuko nuo lango. Jam panoio į 
svečius pas ką nors arba išeiti į gatvę pasivaikščioti be tiks 
lo. Bet jis atsiminė, kad pas jį turi ateiti su reikalu tolstojie 
tis Vyvoločnov, ir jam negalima pasišalinti. Jis pradėjo vai 
kščioti po kambarį. Jo mintys nukrypo į giminaitį.

Kai iš pavolgės kurtynų Nikolai Nikolajevič persikėlė į 
Petrapilį, jis į Maskvą atvežė Jurą į ratą giminiu Vedeniapidf 
nu, Ostromyslovų, Seliavinų, Michaelisų, Sventickių ir Gro™ 
mekų. Pradžiai Jurą apgyvendino pas nevykėlį senį Ostro 
myslenkovą, kurį giminės paprastai vadino Fed’ka. Fed’ka 
slaptai gyveno su savo auklėtine Motia ir todėl save laikė pa 
matų griovėju, idėjos kovotoju. Jis nepateisino pasitikėjimo 
ir pasirodė ne visai sąžiningas, nes Juro išlaikymui skirtas lė 
šas jis naudojo sau. Jurą tada perkėlė į profesorišką Grome 
ko šeimą, kur jis ir dabar yra.

Pas Gromeko Jurą apsupo pavydėtinai gera atmosfera.
— Pas juos ten toks triumviratas, — galvojo Nikolai Ni 

kolajevič: — Juras, jo klasės draugas gimnazistas Gordon ir 
šeimininkų duktė Tania Gromeko. Ši trijulė sąjunga prisi 
skaitė „Meilės prasmės“ ir „Kreicerio sonatos“ ir susižavėju 
si nekaltybės skelbimu. Jaunystė turi pereiti per visas jau 
nystės tyrumo svajas. Bet jie perdeda, jų protas nuslysta už 
protingumo. Jie baisūs juokdariai ir vaikai. Jausmų sritį, 
kuri juos taip jaudina, jie kažkodėl vadina „niekšybe“, ir 
tai taiko reikiant ir nereikiant. Labai nevykęs žodžio parin 
kimas! „Niekšybė“ tai jiems ir šauksmas instinkto, ir porno 
grafinė literatūra, ir moters eksploatacija, ir tik ne visąs fizi 
nis pasaulis. Jie ir rausta ir bąla, kai taria šitą žodį.

— Jeigu aš būčiau Maskvoje, — galvojo Nikolai Njkola 
jevič, — aš neleisčiau jiems taip toli nuklysti. Gėdijimasis 
reikalingas, ir tam tikrose ribose. . . O, Nil Feoktistpvič! Ma 
loniai prašome, — jis sušuko ir nuėjo pasitikti svečio, (d. b.)
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V. KUDIRKA IR MUZIKA

Atkelta iš 4 pusi.
,.Siuntė mane motinėlė”. Ir 
konstatuotina, kad ši jo duota 
kryptis ateinančioms, jau mu 
zikiškai išmokslintoms mūsų . 
muzikų kartoms davė kryptį ir 
tuo suvaidino didelę rolę jieš 
kant lietuviško stiliaus dva 
sios.

Nedaug ką galima pasakyti 
apie jo stiliaus lietuviškumąV. 

> Kudirkos kompozicijose, -ne 
bent tiek tiktai, kad tūliems 
i'ortepiono dalykams jis pa 
naudojo liaudies uainų melo 
dijas. Stilius, savaimingas tau 
tinis, nesukuriamas dirbtinai, 
vienu ypu „užplanuotu" suma 
nymu. Jis nesisekė mūsų jau 
išmokslintiems muzikams, kaip 
Sasnauskas, Naujalis, M. Pet 
rauskas; netoli jis pažengė ir 
Šimkaus kūryboje; tiktai pra 

(dedant Gruodžiu jau jis įgau 
ia savaimingumą ir dar dau 
giau ryškėja pas jaunesnius 
kompozitorius — Banaitį, Ja 
kubėną, Nabažą, Budriūną.Šve 
dą. Bet V. Kudirka, jo garbei 
pasakytina, atspėjo kryptį bei 
kelius, kuriais reikta eiti jieŠ 
kant lietuviškojo stiliaus, t. y. 
— liaudies dainų, melodijų 
kryptimi.

Skyrium verta būtų paissa 
kyti apie V. Kudirkos sukurtą 
ją „Tautišką giesmę", dar 
prieš nepriklausomybės atkū 
rimą tautos priimtą kaip Tau 
tos Himnas.

Pirmą kartą „Tautiška gies 
mė”’ buvo išleista priedu prie 

(Varpo 1898 metais, vieni me 
tai prieš V. Kudirkos mirtį. 
Kadangi šios giesmės „Kank 
lių” laidoje nebuvo, o ji, šiaip 
ar taip kalbėti, yra biandžiau 
sis jo kūrinys, tai galima s,pė 
ti, kad autorius ją ruošė atsi 
dėjęs, neleido jos neištobuii 
nęs. Prof. J. Žilevičius Varpe 
(1958 m. Nr. 3-4J rašo, kad

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas.

V. Kudirka „Tautiško* gies 
mės” tekstą su melodija buvo 
pasiuntęs Seinų seminarijos 
klierikams ir prašęs jų pareikš 
ti savo nuomonę. Ką jie V. 
Kudirkai atsakė, ko. kas neži 
noma. Bet faktas įdomus: iš 
to matyti, kad V. Kudirka at 
sidėjęs ruošė „Tautišką gies 
mę", galimas dalykas — ją nu 
matydamas Tautos Himnu.

Kaip rašo J. Žilevičius, daug 
buvo pasiūlymų Tautos Him 
nui: A. Mickevičiaus iš Pono 
Tado žodžiams „Lietuva tėvy 
ne mano”, kun. J. Žibaus „Lai 
gyvuoja mūsų tauta", vysk. 
Baranausko „Tu Lietuva, tu 
mieliausia"; dr. Pietens pasiū 
lė psalmę „Dievas galybių su 
mumis”; įtaigotą Č. Sasnaus 
ko „Jau slavai sukilo", paga 
liau St. Šimkaus — „Lietu 
viais esame mes gimę", ku 
cią, atrodo, yra linkę priimti 
mažlietuviai savo himnu, — 
bet iškilusio V. Kudirkos su 
kurto Himno niekas nenurun 
gė ir jis tapo oficialiu Tautos 
Himnu.

„Tautiškos giesmes”, kitaip 
— Lietuvos Himno ir žodžiai 
ir muzika yra parašyta to pa 
ties Vinco Kudirkos. Tai yra 
retas atsitikimas, kad himnui

CANADA

Kad surastum draugų...
mokinkis kalbėti angliškai arba prancūziškai

SUSIDRAUGAUTI SU KAIMYNAIS AR BENDRADARBIAIS BUS DAUG 
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ŽINOMA, JŪS BRANGINSITE DRAUGYSTĘ TŲ, KURIE ATVYKO | 
KANADĄ IŠ JŪSŲ KILMĖS KRAŠTO. TAČIAU JŪS NORĖSITE PRAPLĖSTI 
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PASIDALINANT PATYRIMU SU ANGLIŠKAI IR PRANCŪZIŠKAI KAL
BANČIAIS DRAUGAIS, JŪS DAUG KĄ SUŽINOSITE APIE KANADĄ IR JIEMS 
PADĖSITE PAŽINTI SAVO TĖVYNĖS KULTŪRĄ BEI TRADICIJAS.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBOS VAKARINIAI KURSAI VYKSTA BE
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1 VIETOS MOKYKLOS VEDĖJĄ, KUNIGĄ AR PAS ARTIMIAUSI PILIETYBĖS 
AR IMIGRACIJOS PAREIGŪNĄ.

Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

nuomone, V. Kudirkos sukur
tam Tautos Himno tekstui vi 
siškai tinka ir melodija — ku 
pina teksto ritmo, rimties, su 
simąstymo, net maldingumo 
didiems tikslams siekti ir, 
dviem sustojimais paįvairinta, 
— verčianti giliai susikaupti 
ir, stipriai akcentuojanti „ir 
šviesa, ir tiesa”, ir „vardan tos 
Lietuvos", — nepaprastai de 
rinasi muzika su žodžių teks 
tu. Galima teigti, kad V. Ku

52-4

ir žodžius ir muziką būtų su 
kūręs tas pat kūrėjas.

Apie mūsų tautos Himno žo 
džius galima būtų pasakyti ir 
daug ir maža. Bet lieka fak 
tas faktu, kad jie — tai mūsų 
tautos gyvybės ir veiklos pro 
grama, pagrįsta humaniškiau 

siais principais, kurie yra ža 
vūs kiekvienam kultūringam 
žmogui.

Himno melodija yra dau 
giau susilaukusi kritikos. Yra 
priekaištų, kad ji iyg esanti 
nugirsta iš kažkokio ten karo 
■dalinia, stovėjusio Vilniuje; 
ji primenanti Anglijos karališ 
kąjį himną ir pan. Ir komp. J. 
Žilevičius, iškėlęs V. Kudir

kos Himno teksto nepaprastą 
grožį ir gilų prasmingumą, 
apie jo muziką sako: „Tuo tar 
pu melodija toli gražu nepri 
lygsta tekstui. Ji daug silpnės 
ne; kiek tekste sutelkta kil 
niausiu tautai linkėjimų, tiek 
melodijoje nerandama grynai 
tautinio charakterio. Nors kai 
kurie išvingiavimai melodijoje 
sutampa su kažkuriomis liau 
dies melodijomis, ypatingai 
pradžia tiek daug nutolusi". 
Kažin, ar dėl šio teigimo nebū 
tų prasminga suabejoti? Spė 
jant iš daug ko, nėia pagrindo 
manyti nemaž, kad V. Kudir 
ka, labai vertinęs liaudies dai

ną, be abejo buvo domėjęsis ir 
bažnytinėmis lietuvių giesmė 
mis bei jų melodijomis, o vie 
na jų, būtent — giesmė Auš 
ros Vartų Marijai — tikrai tu 
ri pirmuose posmuose panašu 
mą, tai giesmė „Skaisčiausio 
ji, gražiausioji Dievo Marija". 
Ši giesmė rytinėje Lietuvoje 
yra giedama visose hažnyčio 
se ir plačiai žmonių žinoma ir 
giedama. Neabejotina, kad V. 
Kudirka ją žinojo .ir, prilei 
džiama, pasinaudojo jos tema. 
Tačiau, jo garbei reikia paša 
kyti, jis aklai ja nepasinaudo 
jo, nepriėmė jos ištisai, bet tik 
tai sumaniai panaudojo jos pa
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Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4560 

Montreal 2, P. Q„ Canada.

I
I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

| BALTIC
® Daromos jvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

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.

mni'niwminwww..... iii į u tmn,

BELLAZZI-LAMY, INC I
PO 8-5151 7679 George St.. V»lle I asaile. Į

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 
Insuliadja, Ten-Test, Masonite, statybini* popierių, t

dirka Himne, kaip ir kituose 
savo poezijos kūriniuose, kaip 
intelektualas, mokytojas, ide 
jų skelbėjas, ir Himno melodi 
jai davė daugiau intelektuali 
nę kryptį bei prasmę, negu 
poetinę, bet yra aišku, kad 
himno melodija yra suderinta 
su žodžių prasme, a taip melo 
dija atatinka žodinį tekstą.

Verta pastebėti, kad kaip 
„Kanklių” dainas yra savaip 
perharmonizavę kiti kompozi 
toriai. Dabar keturbalsių cho 
rų giedamas Himnas yra Juo 
zo Gruodžio pertvarkytas, ta 
čiau visai paliekant originalų 
V. Kudirkos melodinį tekstą.

Pabaigai Įdomus taktas: ca 
rinis rusų okupantas iš V. Ku 
dirkos paminklo K. Naumies 
tyje iškapojo vieną Himno pos 
mą, o sovietinis okupantas — 
visą Himną. Kai sovietinė 
spauda apie V. Kudiiką gana 
daug parašė, tai apie Himną 
— nė vieno žodžiu! Lyg jo ne 
būtų buvę. Neabejotina, kad 
už tai jis gyvas tautos širdyje.

J. Kardelis.

— Lenkijai Popiežius pa 
skyrė 4 naujus vyskupus, kard. 
Viszynskio pasiūlytus ir Go 
mulkos aprobuotus.

— Argentina ruošia planą 
gerinti žmonių gyvenimą.

— Prie Izraelio ir Jordano 
sienos įvyko susišaudymas, 
bet JTO veikimu sulaikytas.

grindinę temą ir jos ritmą, pa 
tį Himną sukurdamas savai 
mingai. Nenuostabu, kad kom. 
prof. J. Žilevičius apie „Tau 
tišką giesmę” rašo: „...vis tik 
jo „Tautiška giesmė” yra vie 
na svarbiausių ir reikšmingiau 
šių kūrinių. Jei jis nieko kito 
nebūtų parašęs, tik tą vieną 
dalyką - himną, ir tai jo var 
das būtų gyvas tautos lūpose, 
kaip kad yra šiandien. Šis vei 
kalas vainikuoja visą jo kury 
bą muzikoje4..

Tai yra tiesa. Ir, NB, tai 
jau yra kalba ne už tekstą, bet 
už jo melodiją. Rašančiojo

BC kontraversijų meistras 
Nathan Coiien.

| SIUNTINIAI i
I LIETUVON IR | KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS | 
j per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

t Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis $
per Janiną ADOMONIENĘ. $

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

» akordeonus, dviračius, maistą ir 11.
g Užsakymai iš kitur priimami pasta $
g Siuntiniai pilnai apdrausti. X

Kreiptis; 1319 St. Germain, Ville St. Laurent,
X Montreal, P. Q. Tel. Rl 4-6940. R

ė 
ii LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS
ii «
H n

! Laidotuvių Direktorių
H
|c. Halpin Funeral Home Reg’d.y

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE 
! i
i 4500 VERDUN Ave, Verdun.------- TeL PO 9-1193 t:
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NAUJI 25 STANDARTINIAI SIUNTINIAI
Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone, D. Britanijoje, 
turi garbę pranešti, kad pagal siuntėjų reikalavimus ir

buvo sudaryta 
Tamošaitis ir 
kaip žinovai 
skyrusiu pre 
KLKM D-jos

kurį suruošė KLM Dr-jos Mo 
ntrealio sk., gražiai pasisekė: 
žmonių atsilankė daug ir, kas 
svarbiausia, — daugelis mote
rų buvo apsirengusios tauti 
niais drabužiais.

Pirmininkei p. Zubienei ati 
darius subuvimą ir perdavus 
jį vesti akt. L. Barauskui, spe 
cialiai į šį pobūvį atvykęs dail. 
prof. A. Tamošaitis apibūdino 
lietuviškojo tautinio drabužio 
savybes, ryškindamas jas pa 
gal būdingiausias Lietuvos sri 
tis. Buvo J. Piečaičio vedami 
tautiniai šokiai. Po to sekė 
konkursas.

Konkursui
komisija: prof. 
A. Veselkienė, 
ir organicacijų, 
mijas, atstovai: 
M. Adomaitienė, Lito atstovas 
Pr. Rudinskas ir SLA 123 kuo 
pos vicepirm. St. Kęsgailą. Ko 
misijai, kaip patirta, premijas 
paskirti nebuvę lengva, nes 
tikrai gražių drabužių buvo 
daug. Po ilgų svarstymų ir ap 
tarimų, komisija galų gale su 
tarė šias premijas: pirmąją, 35 
dol., Elvyrai Mikalajūnaitei 
už Klaipėdos krašto drabužj; 
antrąją, 25 dol., Janinai Tu 
maitei už dzūkišką drabužį; 
trečią, 20 dol., Silvijai Pakuly 
tei už suvalkietišką drabužį. 
Pirmieji du drabužiai yra dail. 
A. Tamošaitienės Meno studi 
jos darbo ir abu yra laimėti 
„Npriklausomos Lietuvos” 
Montrealio Spaudos baliuose, 
o trečiasis p. A. Tamošaitie 
nės mokinių išaustas.

Vieno dalyko iniciatorės ne 
numatė, kad turima reikalo su 
labai opiu dalyku. Juk kiekvie 
nas drabužis savininkei yra 
pats gražiau sis... Todėl, gali 
ma spėti, kad po konkurso kai 
bų bus pakankamai... Atsime 
name, kaip Lietuvoje gen. Na 
gius - Nagevičius buvo suma 
nęs padaryti būdingiausios lie 
tuvaitės konkursą-išnnkti gra 
žiausią lietuvaitę, ir iš to nie 
ko neišėjo... Tat ir tautinio dra 
bužio konkursas yra opus rei 
kalas, kurio, galimas dalykas, 
iniciatorės nepasvėrė...

Buvo gera loterija ir vaka 
ras praėjo labai geroje nuotai 
koje. Šis vakaras buvo iš tik 
rujų tur būt šios rūšies ar tik 
tai ne pirmasis i šviso lietuvių 
gyvenime. Neteko girdėti, 
kad kas nors ir kur nors būtų 
ruošęs tokį konkursą. Už tai 
iniciatorės vertės pagyrimo.

Atrodo, kad mes dar nemo 
kame į tokius dalykus žiūrėti

25 skirtingus standartinius siuntinius, 
kurie savo kainomis

negalės susilaukti varžovų.
Pavyzdžiui —

1) tiktai už 29 dolerius mes galime pasiųsti tokį siun 
tini, kurį sudaro 6% jardo vilnonės medžią 
gos 2 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,

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

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

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

Kas pareikalaus, tuojau pasiųsime tų standartinių siunti 
nių kainoraštį, medžiagų pavyzdžius ir savo eilinį 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:

NIAGARA FALLS, Ont
ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
ATVYSTA J NIAGAROS 

PUSIASALĮ.
Šiais metais, birželio mėn.

20 d. į vilniečių rengiamas su 
$ kaktuvines Jonines su progia 
X ma atvyksta geriausias musų 
g meninis vienetas — Čiurlionio 
X ansamblis.
K Joninės šiais metais rengia 
X mos ne Wellande, kaip anks 
X čiau būdavo, bet Merrittono 
į? miestelyje, Merritton Commu 
X nity Centre Hali, daug didės 
X nėję ir tinkamai koncertams 
X salėje. Kor.

VASARIO 16-TOS DIENOS 
MINĖJIMAS

įvyks vasario 22 d., 12 vai., 
tuojau po pamaldų 'Levų Pran 
ciškonų patalpose: 73 Rolls 
Ave., St. Catharines, Ont.

Minėjimas prasidės iškilmin 
gomis pamaldomis, po ko dus 
paskaita ir meninė dalis.

Programoje dalyvauja visų 
mėgiamas solistas A. Paulio 
nis ir kitos meninės jėgos.

Bus daroma rinkliava Lietu 
vos vadavimo reikalams. Vi 
sus Niagaros pusiasalio lietu 
vius (kviečiame dalyvauti va 
sario 16-tos minėjime.

B-nės Valdyba.

| WINNIPEG, Man.
| WINNIPEGAS MINĖS VASARIO 16-JĄ

X Pranešama, kad vasario 16- J. Liustikaitė, tam tikrom! ; 
tos dienos minėjimas Winni linkybėms susidėjus, nebeatvy 

i* pege įvyks vasario mėn. 22 d.
$ (sekmadienį), tuojau po pa
$ maldų, t. y. — 12,30 vai. pa 

rapijos salėje.
Kaip buvo paskelbta „Ne 

priklausomoje Lietuvoje”, p-lėI©

ks.
Tiek to, jos vietoje turime 

kitą solistą, o be to, dar bus 
įvairi programa. Kviečiame vi 
sus skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.

•-1

LFETUVIšKOJO APRĖDO KONKURSAS,
kaip ir lengvai praeinamus, 
kaip vieno vakaro žaismą, ko 
kiu jis ištikrųjų yra.

TRAGIŠKA MIRTIS.
Penktadieni, sausio 20 d. 11 

vai. 30 min. grįžtant iš mokyk 
los pietų, smarkiai važiuojan 
čio sunkvežimio Verduno gat 
vėje mirtinai buvo suvažinėtas 
Arvydas - Antanas Morkūnas, 
pp. Aldonos ir Antano Morkų 
nu vienintelis sūnelis. Nuga 
bentas į ligoninę, po valandos 
mirė.

Arvydėlis gimė 1951 m. spa 
lio 20 d. Lankė Wilhbrord ang 
lų mokyklą ir lietuvių šešta 
dieninę Aušros Vartų mokyk 
lą. Abiejose mokyklose buvo 
antrame skyriuje. Buvo gabus 
ir vienas i špirmųjų mokinių. 
Tos pačios tragiškos dienos 
vakare, Arvydėlis turėjo daly 
vauti, kaip . čiuožėjas. Verdu 
no Auditorijoje mokyklų ruo 
šiamame ledo čiuožimo karna
vale. Karnavalo metu buvo pa X LITHUANIAN TRADING COMPANY
gerbtas vienos minutes susi © j ą HUNT STREET
kaupimu tragiškai žuvęs ber $ LONDON W. 11
niukas. Anglų ir piancūzų ra X Qreat Britain
dio taip pat paminėjo tą liud $ 

i’vvki ną jvyKj.
Nors Arvydėlis turėjo tik 

septynerius ųietus, bet jis bu 
vo aktyvus mūsų kolonijos 
mažasis narys. Visuose lietu 
vių mokyklos ir vaikų darželio 
parengimuose mes matėme tą 
baltaplaukį gudrų berniuką. 
Mes matėme Jį iškilmingų 
švenčių metu nešant gėles, ar 
ba su gražiais „klapčiuko” rū žintas žmogžudybeje (man 
bais klūpant prie altoriau^ Jis slaughter) kaltu ir nubaustas 
buvo aktyvus skautukas.

Tas tragiškas įvykis smar 
kiai sukrėtė visą musų kolom 
ją- 

Laidotuvės buvo labai iškil 
mingos ir gražios. Laidotuvių 
koplyčia buvo pilna gėlių, kaip 
retai kam. Tai nebuvo laidotu 
vių koplyčia, bet gėlynas. Tik 
ką pražydusi gėlytė skendo 
tarp gėlių vainikų.

Sekmadienį atlanKė Jį lietu iš parapijų. Lietuviai, stiprin 
’ _ , Jami savo parapijoj, padėtį, 

sausio 25 d. parapijos susirin 
kime išrinko naują parapijos 
komitetą iš keturių asmenų: 
pirm. St. Šetkus, Pr. Meškaus 
kas, J. Dainora ir K. Galdi 
kas.

— Sausio 17 d. Klaipėdos at 
vadavimo minėjime skaitė pas 
kaitą Dr. M. Anysas apie Pru 
tėnus ir i šToronto J. Strazdas 
tarė trumpą žodį iš SLA veik 
los. Programą išpildė sol. A. 
Paulionis, V. Pauhonienė ir 
K. Šukienė. Jau ne pirmą kar 
tą šioji trejukė pasirodo, bet 
kiekvieną kartą su pažanga, 
ypatingai A. Paulionis, kuris 
yia kviečiamas net estų, vokie 
čių ir kitų tautų pasirodymuo 
se.

— Mackevičių šeimoje ne 
laimė. Vasario 3 d. del slidaus 
kelio' M. Mackevičienės vai 
ruojama mašina susidūrė su

St. CATHARINES, Ont.
MALONIOS IR NEMALONIOS ŽINIOS

Kazys Svirplys, 34 me 
tų, už nudobimą 1958 m. ko 
vo 17 d. savo žmonos Ritos, 
28 metų, rugsėjo 19 dieną St. 
Catharines teismo tapo pnpa

10 metų kalėjimo Kingstone.
— Pabaigoje spalio tapo 

įsteigta Kanadoje nauja R. ka 
talikų St. Catharines diocezi 
ja, kuri apima Lincoln, Wel 
land ir Haldimand apylinkes. 
Jos valdytoju paskirtas vysk. 
Thomas McCarthy. Perėmus 
naujam vyskupui dieceziją, at 
sirado nauja tvarka, didesnė 
kontrolė ir nauji reikalavimai

©
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vių šeštadieninės mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir skautai. 
Kultūros Fondo Įg. p. Rimke 
vičienė pasakė jautrų atsisvei 
kinimo žodį. Laidotuvėse da 
lyvavo visa anglų mokykla, to 
dėl bažnyčioje vietos buvo, per 
pildytos.

Arvydėlis paliko didžiame 
liūdesyje savo tėvelius, gimi 
nes, draugus ir artimuosius.

NUO ŠOLČIO Į ŠILTUS 
kraštus vasario 6 d. lėktuvu 
išskrido A. Stankienė, atšven 
tusi 70 metų sukaktuves (įI į T A I S A U SS Arizoną) ir šeštadienį rytą sa

.... S vo mašina, į Floridą išvyko p.
televizijos ir radio aparatus. Jokubauškienė su sūnum. Iš

Albinas Pranevičius. $ vykusieji Amerikoje pasiliks 
pn « 1 gal mėnesį’ 0 gal ir ‘te1™-

re °-3000 • Lietuvoje, Ignalinoje, mirė
$ Darbas garantuotas. «, mūsų mielo montrealiečio Po 

vilo Rutkausko motina. Nuo

f.

kita mašina, ko pasekmėje 
nas vyras užmuštas, viena 
teris sunkiai sužeista ir leng 
viau sužeistas vaikas su M. 
Mackevičienė atsidūrė Niaga 
ra Falls ligoninėje. Dabar M. 
Mackevičienė yra namie ir po 
truputį sveiksta. Greitos svei 
katos.

— St. Catharines 278 SLA 
kuopos valdyba kovo 7 d. Pr. 
Dauginu bute, 47 Currie St., 
šaukia visuotinį metinį naiių 
susirinkimą. Žinąs.

VILNIEČIŲ SUVAŽIAVI 
MAS BUS DETROITE

Tenka patirti, kad Vilniaus 
Krašto
Centro Valdyba gegužės 30— 
31 d. Detroite šaukia S-ges 
skyrių atstovų suvažiavimą.

Suvažiavimo posėdžiai vyks 
„Hispanos Unidos“ mažojoje 
salėje 3570 W. Verner St., 25- 
th St. kampas, pries lietuvių 
Šv. Antano parapijos bažny 
čia. Posėdžiu praūžia gegužės 
30 d., 10 vai. r. Banketas-vaka 
rienė įvyks gegužės 30 d., 8 
vai. vakaro Yorba Hotel, 4020 
W. Lefayette.

Informacijų ir kičais reika 
lais kreiptis į Detroito VKLS 
Skyriaus Valdybą, 531 W. 
Grand Blvd., Detroit 16, 
Mich. U. S. A.

vie 
mo

Lietuvių Sąjungos

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D-E< BELANGER,, A SONS 
118 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

širdi sūnui ir giminėms užuo 
jauta.
• AV
gražiu,
Schulc 
čiu du bažnytinius dalykus.
• Mišios vakarais 8 vai. bus 
laikomos gavėnios metu kiek 
vieną penktadienį. Jų metu 
bus klausoma išpažinčių.

bažnyčioje sekmadienį 
švariu tonu čelistas p. 
išpildė su A. Ambrozai

Vasario 7 dieną ponai Taut 
kevičiai pakrikštijo savo dūk 
rą Laimą-Loretą. Krikšto tė 
vais buvo visuomenės veikėjai 
ponai Vyt. ir Emilija Barisai. 
Krikšto- pareigas atliko kun. 
V. Rudzinskas šv. Pranciš 
kaus bažnyčioje. Vakare pp. 
Tautkevičių bute buvo gražus 
ir jaukus pokylis. Svečių sugū 
žėjo gražus būrys. Pasikalbę 
ta, pabendrauta, pasijuokta. 
Kadangi Tautkevičių visa šei 
ma yra dainininkai ir turi gra

ir

WINDSOR, Ont
GRAŽIOS KR1STYNOS.

žius, skambius balsus, tagi 
nuoširdžiai padainuota.

Svečių tarpe buvo: Zators 
kiai, Razauskai, Pakauskai, 
Mikelskai, Gudžiūnai ir V. 
Pundžius. Vietos kunigas^**u 
jagimei Loretai-Laimai £ 4 
kėjo gražios ateities, .tevelia 
ms gi ilgiausių metų. Z. T.
• Liudas Zeikus turi sukūręs 
du naujus romanus, vieną — 
iš tremtinių gyvenimo Ame 
rikoje, kitą — fantastinį.

■

Lietuva rusų okupacijoje.
• Dail. Jonui Janunui suėjo 
70 metų amžiaus ir 45 metų 
kūrybinio darbo. Dail. Janu 
lis 1913 m. baigė Kazanės dai 
lės mokyklą, 1921 m. grįžęs j. 
Lietuvą mokytojavo, dirbo 
Kauno Dailės mokykloje, o 
1947 m. išėjo į pensiją. Jis 
yra sukūręs apie 2000 pavei 
kslų, portretų ir peizažų.
• Švidtimo Yninisterija kartu 
su Kultūros ministerija orga 
nizavo jungtinį kolegijos posė 
dį moksleivių estetinio auklėji 
mo klausimams aptarti. Pasi 
sakė komp. Balsys, dail. Drė 
ma ir kit.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

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

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

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

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dimas nėra kieno nors asmeni 
nis reikalas, bet visų lietuvių 
sutelktinių pastangų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pašau 
lyje gyvenančių lietuvių pas 
tangos už savo kultūrą ir lietu 
viškumo išlaikymąį šiandien ta 
pęs ir besąlyginės laisvinimo 
kovos dalimi. Šiandien jau jo 
kia paslaptis, kad pradėjus leis 
ti išsibarsčiusiems pasaulyje lie 
tuviams L. E. Maskva susirū 
pino, ją puolė ir iškoneveikė, o
^©©©©©©©•rz©©©©©©©©©*^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*  

1 *

norėdami nuraminti okupuotą 
Lietuvą suteikė jai teisę išsi 
leisti susovietintą enciklopedi 
ją lietuviškai. Tą pažadą davė 
vien tik lietuviams, bet, kaip 
įprasta, pažadas liko pažadu ir 
Lietuvoje turėjusi pasirodyti 
sovietiška enciklopedija jau nu 
marinta Maskvos okupacinėje 
cenzūroje. Šis Maskvos rūpės 
tis ir nuolatinis L. E. puolimas 
rodo, kokį milžinišką lietuvtš 
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 įpusėjome, tikime iki 
galo ištesėti,

Mielas Lietuvi, mes kviečia 
me Tave įsijungti į L. Er ’»re 
numeratorių eiles ir tuo* du 
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.
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StaNu DE LUXE DRY CLEANED
117—6th AVENUE, LACHINE ' !

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose t 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. TeL VI 5-7623

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

i©©©©©©©©©©©©©©

i

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.,
Tel. CR 7-0051. MONTREAL-
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PRANEŠIMAS APIE VASARIO 16 MINĖJIMĄ SPORTAS LIETUVOJE
KLB Hamiltonu Apylinkės 

Valdyba vasario 22 d. rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

11 vai. Vilniaus Ausros Var 
tų parapijos bažnyčioje iškil 
mingos pamaldos. 5 vai. vak. 
H. Lietuvių Namuose, 1292 
King St. E., įvyks minėjimo 
Aktas. Paskaitą skaitys hamil 
toniečiams dar naujas, neper 
seniausia iš Anglijos atvykęs, 
torom^tietis p. J. Senkus. Meni 
nę dalį išpildys Hamiltono 
mišrus choras, vad. Kun. B. 
Jurkšo, Tautinių šakių grupe, 
vad. G. Breichnianienės ir B. 
Kvietytės išraiškos šokio stu 
dija iš Toronto.

Į minėjimą yra pakviestas

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

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

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

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

mų užgavo širdį, daug karčių 
. žodžių norėjo tarti. . .

,,Ne mano reikalas, — jis ra 
šo 1889 m. Varpuose, — kaip 
sulaikyti lietuvius prie Katali 
kų Bažnyčios, o atginti nuo 
cerkvės. Bet tegu man bus 
leista pastebėti, jog lietuviai 
vaikščioja į cerkvę ne dėl ko 
kito, o tik dėl lietuviškų pa 
mokslų. Tolesnis šio fakto aiš 
kinimas nereikalingas. Tegul 
tik Lietuvoje arti bažnyčių, ku 
riose dar šiandien lietuviška 
kalba (daugumos) turi trauk 
tis prieš lenkišką kalbą (kele 
tos) stos cerkvės su lietuviš 
kais pamokslais, tada paaiškės 

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

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

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

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

patenkinti.
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.

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

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

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg—$2.50)
Siuvama kojinė mašina firmos „Minerva-122” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

BALTIC EXPORTING Co
849 College SL, Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098

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

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

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

Sav. A. KALŪZA

miesto burmistras, parlamenta 
rų bei kiti žymūs kanadiečiai, 
kurie, atrodo, daugumoje da 
lyvaus, todėl Apyl. V-ba pra 
šo, kad minėjime dalyvautume 
me labai skaitlingai ir parody 
tume svečiams savo tautinį su 
sipratimą. Moterys prašomos 
dalyvauti minėjime pasipuošu 
sios tautiniais rūbais.

Prie įėjimo bus renkamos 
Tautos Fondui aukos. Apyl. 
V-ba, įvertindama hamiltonie 
čių tautinj subrendimą bei dos 
numą Tautos Fondui, prašo at 
likti savo tautinę pareigą kuo 
skaitlingiausiai dalyvaujant mi 
nėjime.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba

lietuvių kalbos vertė lietuviš 
koše bažnyčiose, tada pamaty 
sime, katra svarstyklių pusė 
nusvirs žemyn. Neduok Die 
ve, kad tik ta priemonė lietu 
viams beliktų išbandyti gimto 
sios kalbos svarbumui! (d. b.)

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

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

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

N. Lietuvos sportinis gyve 
nimas buvo tvarkomas Kūno 
Kultūros Rūmų, kurie priklau 
sė Švietimo Ministerijai. Ji 
skirdavo direktorių, o šis spor 
to apygardų pirmininkus. 
Šiandienins mūsų Tėvynės gy 
venimas yra pcrreiormuotas 
Maskvos įsakymais, todėl ir 
augščiausiu organu yra Kūno 
Kultūros ir Sporto Komitetas 
prie Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos Vilniuje (Liudo Gi 
ros g-vė 28) su atskirais sky 
riąis prie jo (kadrų, mokama 
sis — sportinis). Be abejo, 
sporto apygardų vardai yra iš 
braukti, duodant jiems naujus 
pavadinimus, kaip pav. Vilnia 
us m. Kūno Kultūros ir Sporto
Komitetas, Kauno, Klaipėdos 
Šiaulių ir Panevėžio bendra 
vardžiai. Pakeisti gražūs lietu 
viškų klubu vardai. Vietoje 
LGSF, LFLS, Kovo, Sveika 
tos ir kt. klubų, štai atsirado 
Lenino ordino „Dinamo” lais 
vanoriška sporto dr-ja, (Res 
publikinė taryba Vilniuje) ve 
rslinės kooperacijos Spartako 
laisvanoriška sportinė fizkul 
tūrinė d-ja, Lietuvos TSR pro 
fsąjungų Žalgirio d-ja, Nemu 
no (daugiausia priklausąs jam 
kaimo jaunimas), Darbo rezer 
vų, geležinkelio darbininkų — 
Lokomotyvas. Negalima pa 
miršti ir augštųjų mokyklų. 
Jų sporto klubai pavadinti mo 
kyklos vardu, kaip pav. Vilnia 
us Valstybinio V. Kapsuko 
vardo U-to sporto Klubas, Lie 
tuvos ižemės Ūkio Akademi 
jot, Liet. Veterinarijos, Vii 
niaus Pedagoginio instituto, 
Lietuvos Kūno Kultūros Insti 
tuto ir t. t.

Kur mūsų jaunimas spor 
tuoja? Pagrindinės vietos sos 
tinėje yra šios: Dinamo stadio 
nas Kosciuškos g-veje, Sparta 
ko stadionas M. Melnikaitės 
g-vėje 32 (Juozapavičiaus pro 
spektas), Lokomotyvo stadio 
nas, Žalgirio irklavimo stotis 
Kosciuškos g-vėje, plaukymo 
baseinas Spartako stadione ir 
žiemos plaukymo oaseinas toje 
pačioje M. Melnikaitės g-vėje 

Kiek ilgiau vertėtų sustoti 
ties Dinamo stadionu Kosciuš 
kos g-vėje. Lenkų okupacijos 
laikais jis vadinosi šešto pėst. 
pulko stadionu, puikioje vieto 
je, tarp kalnų. Tačiau labai ne 
dėkingas, nes spirtas kamuo 
lys paprastai asitdurdavo... 
Kosciuškos g-vėje. Kitas reika 
las jame žiemos tiamplynas. 
Čia buvo pastatytas Europos 
meisterio lenko J. Marusažo re 
kordas, tačiau atiodo, kad da 
bar slidžių tramplynas yra per 
keltas į Sapiegos griovius, kur 
yra ir slidinėjimo bazė. Geres 
nės sales yra: Dinamo Liejyk 
los g-vėje Nr. 4 (Lietuvos lai 
kais priklausė sporto apygar 
dai), U-to salė Čiurlionio g-vė 
je 23 (netoli Vingio parko), 
Pedagoginio Instituto ir Spar 
tako (Juozapavičiaus prosp. 
32).

Kaune yra: Kūno Kul 
tūros Instituto (buv. K. K. Rū 
muose) ir jame žiemos plauki 
mo baseinas, stadionas, Spar 
tako jachtklubas Raudondva. 
ryje, irklavimo bazė Šančiuo 
se, žirginio sporto — Žaliakal

I
A.E. VlcKAGI Et

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras » 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 I 
1008 North Ontario Bldg, jį 

330 Bay Street, « 
TORONTO 1, Ontario. $

* -- ...... 1 Wk---------------- >
Lietuvio Advokato įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Arlvokatas-Nntars, 
62 Richmond St West 

Ronrn 503
(kampas Bav <4 Richmond ) 

TORONTO, ONTARIO 
T e 1 e f o n a ’

Ltaip’o® Nitui

EM 2-2585 ST 8-5n«.
K— 

nyje. Spartako pavilionas ir 
čiuožykla yra Laisvės Alėjoje 
nr. 37.

Klaipėdoje veikia Žalgirio 
sporto rūmai, stadionas, dvira 
čių trekas Palangos plente, irk 
lavimo stotis Dangės saloje, 
o Žalgirio jachtklubas — Smil 
tynėje. Šiauliai yra dar „bied 
nesni”. Čia yra Žalgirio spor 
to salė Vilniaus g-vėje 245, ir 
to paties vardo stadionas Dau 
kanto g-vėje. Panaši padėtis 
ir Panevėžyje: Žalgirio stadio 
nas, Spartako ir I vid. mokyk 
los sporto salės.

Nors SS prieš kitas valsty 
bes didžiuojasi dideliais laimė 
jimais, tačiau čia norėčiau pa 
rodyti, kad visi jos rarptauti 
niai susitikimai yra atsiekti 
dėka lietuvių, kurie yra įtrauk 
ti į visas sporto varžybas, o 
pav. stalo tenise, krepšinyje ir 
rankinio komandų sudėtyse, 
griežė pirmuoju smuiku. Pra 
dėsiu nuo stalo teniso. Šie žai 
dėjai yra astovavę SS tarptau 
tiniuose susitikimuose: Balai 
šiene Br., Čepaitis^ Dzindzi 
liauskas, Paškevičius, Rama 
nauskaitė, Saulytis, Saunoris, 
Sirutytė, Zablockis, Žilevičių 
tė. Rankinis: Gilyte, Juknevi 
čiūtė, Kirvelaitytė, Krumhol 
caitė, Pečiulytė. Krepšinis: Bu 
zelis, Butautas, Lauritėnas, 
Kulakauskas, Stonkus, Tūlevi 
čiūtė, Daktaraitė. Futbolas: ku 
likauskas, Dūda. Čia norėčiau 
pažymėti, kad prieš keletą me 
tų, Maskvos spaudoje, tekda 
vo dažnai sutikti Maskvos Sp 
artako klube vartininko Tiš 
kaus pavardę. Ši komanda, SS 
duodavo daugiau rinktinės žai 
dejų. Tačiau paskutiniu metu 
jis dingo iš horizonto. Gal nu 
sižengė, panašiai kaip CDKA 
(Centralnyj Dom Krasnoj Ar 
miji) klubas po pralaimėjimų 
Helsinkio Olimpjaucje (buvo 
išsiųsti į Sibirą), gal kitos 
priežastys; vertė liškų pas 
traukti. Vienu žodžiu, jo pa 
varde spaudoje nebesutinjea 
ma. Boksas: Sočikas, Muraus 
kas, Tamulis. Dviračiai: Kru 
likauskas. Lengvoji atletika: 
Pipynė, Zalagaityte, Mikėnas, 
Ruzgytė. Irklavimas: broliai 
Rudzinskai. Šuoliai į vandenį 
— Kareckaitė. Ši, šviesiaplau 
kė lietuvaitė, yra vienintelė 
atstovė (Europos meisterė), 
nepriklausanti Lietuvos klu 
bui, bet Maskvos. Visos SS 
rinktinės treneriais yra: Butau 
tas, Kulakauskas (krepšinis), 
Variakojis — stalo tenisas. 
Teisėjais visose SS „respubli 
koše“: Astrauskas Jurgis, Gr 
uodis, Klimas, Peleckis, Viet 
rinas.

ŽODIS
Atkelta iš 2-ro psl. 

atras to neatliks.
Ko nors siekiant gyvenime 

reikia kartoti ir kartoti, kaip 
kokią maldą, tik tada bus gali 
ma pasiekti.

Tad duokime kelią lietuviš 
kam žodžiui visur ir visada. Te 
gu skamba jis. Kitą sykį ty 
ruošė balsas padaro stebuklus. 
Lietuviškas žodis, ačiū Dievui, 
dar nėra žodis tyruose. Tegu 
jis niekad nebūna.

Gerai pasiseka kalbėtojui pa 
kalbėti ar ne taip gerai — pri 
imkime vistiek šiltai. Net ge 
riausi pasaulio tkalbėtojai ne 
atsirado iš oro, bet iš prakti 
kos. Širdies reikia lietuviško 
žodžio skelbėjams, tada netrū 
ks jų mūsų minėjimuose. Žodis 
yra šių laikų galingiausias 
ginklas, kodėl tad mums lietu 
viams juo nesinaudoti šiais 
taip gyvybiniai svarbiais mūsų 
tautai laikais?

Lietuviai advokatai « 
:| NEIMAN, BISSETT | 

:J A SEGUIN S 
(Barristers, Solicitors, K 

Nnturv Public.
H » v d f n Street |s 

(netoli Bloor ir Vongle) «

I
l’nmnto 5, Ont

Tel Oficr WA 4-950! I;
P-. BE 3-0978 «

PASINAUDOKITE I
SLA PAGALBA I

nelaimes ir ligos atveju
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) I 

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į | 
mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

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

KOR.-SAVANORIŲ VEIKLA
Laisvės kovų veteranų - sa 

vanorių metiniame susirinkime 
nutarta įsigyti vėliava ir rais 
čius su pirmųjų savanorių ne 
šiotais tautiniais trikampiais. 
Jie bus dėvėmi savanoriams or 
ganizuotai dalyvaujant švenčių 
minėjimuose bei kitose iškilmė 
se.

25 norius turintis Toronto 
skyrius pernai išsiuntė 200 do 
lerių Vokietijoje esantiems 
laisvės kovų invalidams bei 
vargan patekusiems kūr.-sava 
noriams. Per kelis metus jie 
ms pasiųsta per 1000 dol., Ve 
lykų ir Kalėdų progomis šutei 
kiant po dovanėlę.

Į skyriaus valdybą išrinkti: 
prof. A. Zubrys — pirm., St. 
Čepas — ižd., St. Banelis — 
sekr. Į rev. komisiją įėjo J. 
Matulionis, J. Šipelis ir VI. 
Kazlauskas.

LIETUVIAI REIŠKIASI 
VAIDYBOJE

Keletas vaidyba besidomin 
čių jaunuolių lanko vietines 
dramos studijas ir kartkartė 
mis vaidina įvairiuose kanadie 
čių pastatymuose. NewPlay So 
ciety mokinių pastatyme rys 
kią rolę išpildė Toronto u-to 
studentas-humamtaras Romas 
Vaštokas. Simboliniame meksi 
kiečio dviejų scenų vaidinime 
Vaštokas parodė stiprų drama 
tinį jausmą ir gerą balsinę in 
terpretačiją. Iš jo tektų laukti 
neeilinio aktoriaus. Gaila, kad 
apsnūdęs Jietuv. kolonijos jsce 
nos ir šiaip kultūrinis gyveni 
mas nesudaro progų pasireikš 
ti jaunimo pajėgoms.

TIKIMASI PAMINĖTI 
V. KUDIRKĄ

V. Kudirkos 100 metų gimi 
mo sukaktis pernai Toronte 
praėjo nepastebėta. Kad ir pa 
vėluotai, ją pagerbti ruošiasi 
akademinis jaunimas. Gautas 
žymaus jaunosios kartos pas 
kaitininko sutikimas ir minėji 
mas greičiausiai bus kovo pra 
džioje.

LAUKIAME LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRO

,,Caritas“ pakvietė jį vasa 
rio 28 dieną Toronte pastatyti 
B. Sruogos „Milžino paunks 
mę“. Mes jo laukiame, nes jau 
žinome iš ankstyvesnių jo čia 
pasirodymų, kad tai yra tikro 
spektaklio kūrėjai. Visi eisime 
pažiūrėti ir ne tiktai pastaty 
mo, bet ir veikalo, rašyto Vy 
tauto metams paminėti.

P. P. FRENZELIAI 
SUKAKTUVININKAI

Artimųjų ratelyje pagerbti 
Ponai Frenzeliai, susilaukę 35 
metų vedybinių sukaktuvių. 
Šiemet vasarą jiems abiems su 
kanka 60 metų amžiaus sukak 
tuvės.

J* • $1g Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve <;f „PARAMA”
£ Paskola 1 asm. iki $ 3,000.— x
£ Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. x

Darbo valandos: 3
‘i Puma i it prnktad. nuo 10—12 v. ryto tr 5^—9 v. vak. 5 

Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. n 7—9 vai. vakaro. ft 
Tteciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. 4 
Būstinė: Lietuvių Narnai, 1129 Dundas St. W.

? Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. >

• Lietuvos operos solistui K. 
Orantui paminklas jau pasta 
tytas, tikati jam apmokėti dar 
trūksta 300 dol., kurie dabar 
renkami.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY 

VO „PARAMA” 
1958 m. gruodžio mėu. 31 d. 

balansas
Aktyvas $$
Kasa .............................100.00
Banko sąskaita ........... 3649.45
Asmeninės paskol. 433,987.75 
Ipotekinės paskol. 112,387.08 
Invest. į nek. turtą 51,500,00 
Invest. į vert. pop. 24,511.32 
Baldai ir raštinės 

inventorius 894.37
Amortizacijos 

rezervas .434.50 459.87
Išlaidos sumokėtos už

1959 m.........................39.36
pajamos priskaitytos už

1958 m........................ 217.b5
$ 026,852.38 

Pasyvas
Šerų kapitalas . . . .180,299.55 
Depozitų kapitalas 420,192.34 
Garantijos fondas . . 7,005.80 
Algų mok. už 1958 m...19.25 
Neapmokėtos 1958 m.

sąskaitos ................3,540.59
Pajamos sekantiems

metams ................. 940.00
Pereinamos sumos . . 3,685.73 
1958 m. pelnas . . . .11,169.12

$ 626,852.38
• Lietuvos operos ir baleto te 
atras ruošia B. Dvariono ope 
ra „Dalia‘s, pagal B. Sruogas 
tekstą.
• Lietuvos rašytojai ruošia 
spaudai šiuos veikaus: J. Pati 
kštęlis romaną „Pabudimas”, 
J. Baltušis romano „Parduo 
tos vasaros“ tęsinį, A. Marke 
vičius apysaką „šūvis miške“ 
ir kt.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

g

JMMIENShl
JAHIQUF TRADING CO

835 QUfEN ST.W<TORONTO 3-TM4 402'-

Skyriai: Hamiltone, 
Sb Catharines ir kitur.
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Vasario 21 dieną, šeštadienį, 8 valandą vakaro
AUŠROS VARTŲ SALĖJE

i v y k s

RETAS KONCERTAS
Solistė Janina Liustikaitė

ATVYKUSI IŠ ITALIJOS, PIRMĄ KARTĄ KONCERTUOS MONTREALYJE.

Koncerto programoje: Lietuvių liaudies dainos ir operų arijos. Solistei akomponuoja muz. M. Siegrist.

Koncertą ruošia A. V. parapijos komitetas. Pelnas skiriamas A. V. statybos fondui.

a\omt|realHAAAI^LTON/ to
pažinkime „milžino pa unksmės” turinį TORONTO LIETUVIŲ KRE DITO KOOPERATYVO

MONTREAL1O LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO Montrealio

ŠAULIŲ KUOPA
nuoširdžiai kviečia visus atvykti i ruošiamą 

žaidimų ir lošimų vakarą, 
kuris Įvyks vasario 28 d., 7 vai. vak. 

Aušros Vartų parapijos salėje.
Visi prašomi iš anksto sudaryti grupes, nes salėje 

sugrupuoti yra žymiai sunkiau.
Žaidimų ir lošimų priemones, kaip šachmatus, šaskes, 

kortas ir kita, svečiai atsineša savas.

mos Teatras vasario 24 d. su 
šiuo vaidinimu atvyksta į To 
rontą, o kovo 1 d. jHamiltoną. 
Šia ,proga supažindiname tau 
tiečius su veikalo tuilniu.

Balys Sruoga parašė „Milži 
no Paunksmę“ 1930 m., Lietu

Lietuvių Dia rinius faktus idant, uždangai

vai minint D. L, K. Vytauto 
mirties sukaktuves. Tačiau 
šiandien jo trilogija dar aktu

pakilus, aiškesnė būtų trilypė 
šio veikalo intryga ir persona 
žų santykiai.

Įžanginiams Vavelio varpa 
ms skambant, persikelkime 
i 1427 metus. Kryžiuočių oidi 
nas sutriuškintas. Žemaičiai

„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;

racija prasideda 2 vai. p. p. 
Prašome atsinešti nario kny 
gutes. Valdyba.
DĖL LIETUVOS KONSULO 

FORMALUMŲ
NL buvo rašyta, kad gen.

Svečiai ir viešnios bus pavaišinti Kavute.
Įėjimas 1.25. Šaulių Kuopos Valdyba.

JONAS MATULIONIS PLB VALDYBOS 
PIRMININKAS

Montrealyje viešėdamas, buvo 
giminaičių pp. Januškevičių 
svečias. Montrealyje jis ture 
jo daug susitikimų ir pasima 
tymų. Po pranešimo Plateau 
salėje, Seimelio Preziumas sve 
čio garbei suruošė gražų pri 
ėmimą Windsor viešbutyje, 
kur dalyvavo apie 20 asmenų. 
Priėmimo metu išsiaiškinta ei 
lė svarbių klausimų ir nagri 
nėtos kaikurios opesnės prob 
lemos. P. Matulionis į Toron 
tą išvyko pirmadieni dienos me 
tu.

ATVYKO IŠ LIETUVOS Į 
MONTREALĮ

iš Tauragės Andrius Tranelis, 
kurio visa šeima jau seniai yra

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

<į Office 5441 Bannantyne £
(kamp. Woodland) » 

% Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

$ Priėmimo valandos: Ą 
$ pirmadienį ir ketvirtadienį v 
X 7 — 9 p. m. $
X antradienį ir penktadienį

šiapus Atlanto. A. Tranelis 
apsistojo Montrealyje, kur gy 
vena trys jo jau ištekėjusios 
dukterys — p. Bitnerienė, p. 
Bendikienė ir p. Saičiūnienė, 
ketvirta duktė, p. Vencelienė, 
gyvena Čikagoje, o sūnus yra 
lietuvių dalinio Vakarų Vokie 
rijoje vyr. leitenantas. P. A. 
Tranelis iš Lietuvos išvyko 
prieš pusmetį. Atvyko per Va 
karų Vokietiją.

DLK VYTAUTO KLUBO 
NARIAMS

Vasario 22 d., 2 vai. po pie 
tų įvyksta D .L. K. Vytauto 
N. klubo metinis, labai svar 
bus susirnkimas. Vaidyba.

w trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. $ 
X šeštadienį 11—1 p. m. & 
x arba pagal susitarimą. t*
$ Namų tel. PO 6-9964

S

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547

(
NOSIES, GERKLĖS IR | 
AUSŲ SPECIALISTAS |

IR CHIRURGAS |
I Dr. R. CHARLAND i 
| 78 St. Joseph Blvd. W. | 
g Tel. PL 9958

alesnė. Apsiniaukusiame. Lietu 
vos danguje Vytauto kova už 
jos suverenumą, už jos garbę 
šviečia iš tolo, kaip kelrodė 
žvaigždė.

Kadangi „M. P.” yra istori 
jos kronika, gal pravartu bū 
tų prisiminti kai kuriuos isto

apkrikštyti. Vytis ir Erelis 
spindi jungtines karalijos her 
be. Bet Lietuvos valdovas te

1. Atidarymas.
2. Praeito susirinkimo pro 
kolo skaitymas.

Lietums konsulas neprieisią 
tęs Ottawoje, neturįs iškabos, 
neiškabinąs prie konsulato v ė

tu

ATPIGO SIUNTINIŲ, 
SIUNČIAMŲ PER 

ANGLIJĄ ,KAINOS
Gerbiamiems klientams

riu malonią pareigą pranešti, 
kad nuo naujų metų siunčiant 
per mano atstovybę siunti 
nius, prekių kainos yra atpigin 
tos, o muitas ir persiuntimo iš 
lados paliktos kaip anksčiau 
buvę. Todėl dabar siuntinius 
galima pasiųsti pigiau.

J. Adomonienė.

laukia progos nuli auk n uniją 
su lenkais, svajodamas apie ka 
fališką vainiką, kinis galuti 
nai perdalintų žemėlapi ir už 
brėžtų savarankiškos valsty 
bes sienas.

Jogaila ir Vytautas jau žen 
gia gilion senatvėn, todėl ašt 
riai iškyla Įpėdinystės klausi 
mas. Juoba, kad 74 metų sulau 
kušiam Jogailai vienas po kito 
gimsta du sūnūs, Vytauto pla 
nams sutvirtėjus, lenkų, sosto 
padėtis yra neparanki. Tad ket 
virtoji Jogailos žmona Sonka 
(Sofija Alšėniškė) patenka pa 
čion valstybinių interesų susi 
kryžiavimo ugnin.

Krokuvos dvaras Sonka ne

Lietuvi,

3.

b)
4.
5.
6.
7.

Valdybos pranešimas — 
Pirmininko pranešimas, 

Iždininko pranešimas. 
Kredito Komiteto pran. 
Priežiūros Kom. praneš. 
1958 m. pelno padalinim. 
Pajamų ir išlaidų 1959 m.

sąmata.
8. Rinkimai 2 narių 

bą, 1 nario Į Kredito k-tą 
nario į Priežiūros k-ją.

9. Sumanymai.
10. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių regist

i v- 
ir 1

liavos. Tai yra taip. Bet yra/ 
ta medalio pusė, kuri patirs, 
iš patikimų šaltinių. Konsulas 
nėra įpareigotas sostinėje įteik 
ti kokius kredencialus, kurie 
yra privalomi diplomatiniams 
atstovams. Konsului užtenka 
paskyrimo, kuris yra pripažin 
tas, kaip ir šiuo atveju. Kai 
dėl iškabos ir vėliavos, tai tam 
tikslui reikalingos lėšos, o visa 
tai gali būti. Konsulatas, tei 
giama, tam tikslui neturįs lė 
šų.

SKUBIAI 
IŠPARDUODAMI 

buto baldai 
PO 9-1659

| ADVOKATAS |

R STASYS DAUKŠA, LL. D.I
| Suite 25—26 |

R 152 Notre Dame St. E.
$ UN 1-8933 $ | TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

District Estate 
Brokers 

177 Sherbrooke St. W.

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

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

savi pas savus!
Atlieku lengvų mašinų taisy 
mo darbus pagal pageidavimą.

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

St. Michel, (Montreal).
»,■ ■ -- .-Kr—. ------------ -^»t-------■-1

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktoriua

IGNAS G U R ČI N A3 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-551S

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, :

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
215 St. James West,

7 a ugš t as.
AV 8-3115.Tek;

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

I
 j
IJr.E.Andri įkaitis j

956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

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

pasitiki, nes Vytautas Jogailai 
ją išpiršo, gi Vytauto malonę 
ji praranda po sūnų gimimo. 
Norėdama įsitvirtinu soste, 
Sonka bando laimėti visagalio 
Krokuvos vyskupo Zbignievo 
Olesnickio prielankumą. Ta 
čiau, benarpaliodama savo mei 
iiškų intrygų siūlus, įsipainioja 
tinklan pati. Gandai apie jos 
neištikimybę ir sosto įpėdinių 
neteisėtumą pasiekia Vytautą, 
kuris situaciją panaudoja sa 
vo tikslams. Zbignievas, iki 
šiol karalienę ignoravęs, besą 
lygiškai gindamas karūnos gar 
bę, tampa Sonkos sąjunginiu 
ku. Byla apmarinama, Jogaila 
pripažįsta koralaicius sosto 
įpėdiniais.

1429 m. Lucke įvyksta gar 
susis suvažiavimas, kurį su 
ruošti popiežius Martynas V 
paveda Vytautui. Suvažiavimo 
metu Šv. Romos Imperijos im 
peratorius Sigismundas Vytau 
tui pasiūlo karališką vainiką. 
Jogaila šiai minčiai pritaria, ta 
čiau lenkų ponai reikalauja, 
kad karalius atšauktų duotą 
žodį. Gi Vytautas ryžtasi ka 
rūnuotis be lenkų pritarimo.

Krokuva desperatiškai šie 
kia Jogailos abdikacijos ir siu 

autui, no
rėdama žūt būt išlaikyti tini 
jos ryšius.

Vytautas nepriima siūlomos 
lenkų karūnos pareikšdamas, 
kad jis tesiekiąs Lietuvos kara 
liško vainiko. Lenkai kursto 
prieš Vytautą Šv. Sostą, pra 
šydami neteikti jam karūnos. 
Tačiau imperatorius Sigismun 
das reikalą pasuka nauja kryp

| A. L I U D ž I U S, B. L., i 

X Viešasis Notaras
K (Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos. X
C Namų, žemės ar bet kurio S 
<p biznio pirkimo-pardavimo x 
R dokumentų sudarymas ir x 
X visi kiti notariniai reikalai $ 
v Teisimai patarnavimai. © 
į£ MorgiČiai. A
X 91 Roncesvalles Avė.
$ Toronto 3, Ontario, 
o Telefonas: L E 6-5613.

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

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

lo lenkų karūną V

p®

i AUSTI N Sales & Service 
949 ATWATER AVE, MONTREAL 
Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, 

kreipkitės pas savo tautietį
K. MARTINĖNĄ 

Norint pasitarti, skambinti 
po 6 vai. vakaro PO 7-7319 

arba darbo vietoje asmeniškai.

timi, teigdamas, kad pagal ka 
nonų teisę jis pat sgalis Vytau 
tą karūnuoti. Zbignievas ap 
stato Lietuvos pasienį sargybo 
mis ir rašo Šv. Sostui skundą 
prieš Vytautą, kurį Jogaila, bū 
damas beraštis ir nežinodamas 
jo turinio, savo antspaudu už 
tvirtina.

Krikščionybės ir pagonystės 
sąvartoje Dievo žodis dažnai 
buvo skelbiamas nevertų lūpų. 
Kryžiuočių smurtas ir lenkų 
dvaro palaidumas buvo menku 
pavyzdžiu perkrikštui- Tačiau 
lietuvio dvasia nuostabiu būdu 
perprato krikščionybės esmę 
ir giliai persiėmė jos idėjomis. 
Toksai tikras krikščionis ,JWU1 
žino Paunksmėje** yra f t 
liūs Jogaila, garsiąjame laisico 
monologe jieškąs atsakymo į 
žemiškos egzistencijos proble 
mas.

Lenkai, negalėdami Vytau 
to palaužti, nutaria paleisti iš 
kalėjimo Švitrigailą, žinodami 
Švitrigailos pretenzjas j Lietu 
vos sostą, tikisi juo užpjūdysią 
Vytautą ir sukeistą biolių ka 
rą Lietuvoje.

Karališkieji vainikai Vytau 
tui ir antrąjai jo žmonai Julijo 
nai jat išsiųsti Lietuvon. Karu 
navimas paskirtas itigsėjo 5 d. 
Tačiau veltui Vytautas vaini 
ko laukia. Pasieny karūnos pa 
siuntiniai sulaikyti, karu/ a 
grobta. Gi pats Vytautas, ,;u 
kritęs nuo žirgo, sunkiai susi 
trenkia ir guli mirties patale 
Trakuose. Savo Įpėdiniu jis 
skiria Švitrigailą, ir ūmus kuni 
gaikštis tuojau pat pašiaušia 
prieš lenkus savo nugarą.

, 1430 metais spalio 27 d. Di
; dysis Lietluivoų ’kunigaikštis, 
; Vytautas miršta. Svečiai, susi 
! rinkė jo karūnavimui, palydi 
[ Vytautą į amžino poilsio vietą. 
[ Toks trumpai M P turinys.

Dr. E. ZU BRIEN Ė
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor SL W.

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