
Nr. 11(625) KAINA 15 ct. MONTREAL, 1959 m. KOVO-MARCH 11 d. PRICE 15 et. XIX METAI

MASINU FONDO VAJUS
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~ APolitinių įvykių savaitė

VISA PASAULINĖ POL1TI KA SUKASI APLINK 
MASKVOS SUKURTĄ NA UJO KARO ŽIDINJ —

BERLYNĄ
jlšklya naujas pasaulinis veiks nys — gyvai bundanti Afrika 
' Afrikos reiškinius, kurie po TINĘ VOKIETIJĄ PRIPA 
daugelio metų duslaus ir giliai 
vykusio kilimo pagaliau ima 
išsivežti žmonijos viešumon, 
reiktų laikyti vienu reikšmin 
giausių žmonijos gyvenime. 
Bet dinamiškoji Maskvos poli 
tika juos stelbia ir stato į še 
šėlį, nes

MASKVOS IŠKELTASIS 
BERLYNO KLAUSIMAS
SUDARO PAGRINDINI 
ŠIŲ DIENŲ POLITINI

ŽIDINĮ,
kuriam visa žmonija telkia dė 
mesį.

Berlyno klausimas paskuti 
niu metu nustelbė visus kitus 
tarptautinės politikos klausi 
mus. Barlyno klausimui dabar 
yra pajungta visa tarptautinė 
valstybių veikla. Berlyno klau 
simas iškeltas visu rimtumu ir 
grėsmingumu. Tai yra šių die 
nų „Gordijaus mazgas“, kuris, 
deja, dar nežinia kaip bus at 
megztas.

BERLYNO IR DRAUGE 
NAUJO KARO 
KLAUSIMAS,

kurį atsidėję tiria Anglijos va 
Istybės vadovai — premjeras 
Macmillan ir užisemų reikalų 
min. S. Lloyd. Išsiaiškinę klau 
simą su Chruščiovu, jie šią sa 
vaitę yra paskyrę išsiaiškini 
mui su Prancūzija, V. Vokieti 
ja, JAV ir Kanada, į kurias jie 
abudu jau yra išvykę.

Kaip ir ką jie yra išsiaiški 
nę, visai tiksliai tiktai jie vie 
ni žino, bet įdomu ir tai, kas 
yra pasiekę apie tai plačiąją 
viešumą. O tai nėra neįdomu.

MACMILLANAb SU 
CHRUŠČIOVU ESĄ PADA 

RĘ TRIS PRINCIPINIUS
SUTARIMUS:

1) kad reikia nusiginkluoti, 
2) kad reikia sustaodyti A ban 
dymus ir 3) kad reikia efekty 
vios kontrolės. Deja, kaip Mac 
millanas pats pasakė, tai yra 
tiktai principų sutarimai. Bet 
Macmillan, sugrįžęs j Londo 
ną, aiškiai aerodrome pasakė, 
kad jam 
NEPASISEKĖ MASKVOJE 

SUSITARTI DĖL 
BERLYNO,

o šis nesusitarimas griauna iš 
pat pagrindų visus kitus susi 
tarimus.

Nors Maskva savo paskuti 
nėmis notomis sutinka Berly 
no klausimą svarstyti užsienių 
reikalų ministeriams ir net su 
tinka nustatytąją gegužės 27 
dienos ribą nukelti į vėlesnį lai 
ką, bet tai greičiau yra tiktai 
taktiniai ėjimai parodyti, kad 
Maskva „daro nuolaidas“, o es 
mėje atrodo, kad iš to nieko ge 
ra neišeis, nes
MASKVA JAU RUOŠIASI 
NAUJIEMS ŽYGIAMS IR

TUO GRIAUNA BET 
KOKIŲ SUSITARIMŲ

GALIMYBES.
Kad iš derybų nieko teigia 

ma negali išeiti, rodo šaluti 
niai faktai, kuriuos, matyt, są 
moningai ryškina tyčia į Vokie 
tiją atvykęs Chruščiovas vary 
ti politinio šantažo.

Berlyne Chruščiovas atvirai 
■dar kartą pareiškė, kad 
MASKVA SU RYTINE VO 
KIETIJA SUDARYS SEPA 
RATINĘ SUTARTĮ IR RY

ŽINS ATSKIRA VALSTLBE.
Sovietinė politika yra tokia 

ir kitokia negali būti. Sovieti 
nė „logika“ čia pasireiškia vi 
su ryškumu: Taivanas būtinai 
turi būti prijungtas prie visos 
Kinijos, bet rytinė dalis Vokie 
tijos neturi būti prijungta prie 
visos Vokietijos...

Girdi, niekas kitas neturįs 
teisės Vokietijos apsijungimo 
klausimo svarstyti, kaip tiktai 
patys vokiečiai. Tai irgi sovie 
tiška „logika”: patys vokie 
čiai, bet Chruščiovas del to siū 
lo derybas. . .

O Berlyno klausimas tikrai 
reikalingas derybų, nežiūrint 
visokių Chruščiovo politikos 
vingių. Jis, kaip jį stato Mask 
va,

KELIA PAGRĮS 14 SUSI 
RŪPINIMĄ DĖL TAIKOS 

IŠLAIKYMO.
Nenuostabu, kad JAV prezi 

dentas buvo sušaukęe saugu 
mo tarybos posėdį, kuriame bu 
vo aptarta karo galimybė. Rasi 
sakyta prieš dėl to kylantį neri 
mą. Tuo tarpu vis dėlto ir kon 
krečiai galvojama apie karo 
galimybes. Klausimas, atrodo, 
daugiau paaiškės kai Vakarų 
sostines aplankys Macmilanas 
su Lloydu.

Berlyno klausimo fone yra 
įdomus ir svarbus taktas, kad 
JAV PASIRAŠĖ SAVITAR 
PINĖS PAGALBOS SUTAR 
TIS SU TURKIJA, IRANU 

IR PAKISTANU,
Tai yra tos sutartys, dėl ku 

rių Maskva kėlė ir tebekelia 
protestus. Bet jos pasirašytos 
ir Maskvos grasinimai atmes 
ti visu atviru aiškumu.

Vienas įdomiausių šių dienų 
reiškinių tai yra

AUDRINGAI PRASIDĖJĘ 
ĮVYKIAI AFRIKOJE.

Kenijoje, Njasoje, Rodezijoje 
ir pietinėje Afrikoje, kur anks 
čiau vyko kovos su būrais, pa 
sireiškė neramumų. Kai kur ne 
ramumai tęsiasi ir turi audrin 
gą pobūdį su kruvinom au 
kom. Kad sąmonėjančios ir 
bręstančios Afrikos tautos rei 
kalauja teisių ir savarankišku 
mo, nieko nuostabaus, nes vi 
sos tautos, supratusios savo es 
mę, savarankiškumo siekia, bet 
negerai, kad jose pasireiškia 
žiaurumai, kurie tikslui nepa 
sitarnauja. Kenijos atstovai ei 
giasi rimčiau, — jie vyksta į 
Londoną tartis dėl daugiau 
laisvių ir daugiau teisių.

KANADOJE
Premjeras J. Diefenbaker 

paskelbė programą sostinei Ot 
tawai plėsti ir gražinti. Pagal 
naująjį aktą panaikinama iki 
šiol veikusi Federal District 
komisija, įsteigiant jos vietoje 
20-ties asmenų organą, kuris 
koordinuos miesto ir apylinkių 
perplanavimą ir perstatymą. 
Aktas numato įtraukti į sosti 
nės dispoziciją apie 900 kv. 
mylių plotą. Į tą plotą jeina da 
bartinis Ottawos miestas, On 
tario provincijoje, Hull prie 
mieštis, kuris yra kitoje upės 
pusėje ir priklauso Quebec’ui, 
ir nemaži apylinkės žemių plo 
tai, parkų, kelių ir gražių aikš 
čių įrengimo reikalams, 
ksta sukilimas.

— Tailandui JAV davė 20

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMŲ REIKALU.

Šiais metais baigiasi trečio 
sios KLB Krašto Tarybos ka 
dencija. Tarybos suvažiavi 
mas, įvykęs 1958 m. gruodžio 
6 ir 7 d. d. Toronte, pavedė 
Krašto Valdybai pravesti nau 
jus Tarybos rinkimus.

Šiam reikalui Krašto Valdy 
ba sudarė Vyriausią Rinkimų 
Komisiją, į kurią įeina: Pirmi 
ninkas — Jokūbas Sližys, Na 
riai — Elena Senkuvienė, Her 
bertas Stepaitis, Irena Kairie 
nė ir Vytautas Rimas-Plūkas. 
Komisijos adresas. Mr. J. Sli 
žys, 53 Hewitt Ave., Toronto 
3, Ont. Tel. LE 1-8760.

Apylinkių Rinkimų Komisi 
jų ir rinkikų sąrašų sudarymo

reikalu, Krašto Valdyba išsiun 
tinėjo, š. m. kovo 9 d., Apylin 
kių Valdyboms aplinkraštį ir 
naujai atspausdintas Tarybos 
rinkimų taisykles. Jei kurios 
apylinkės nebus aplinkraščio 
gavusios, tai tik dėlto, kad ar 
ba naujai perrinktos Apylinkių 
Valdybos nėra Krašto Valy 
boję įsiregistravusios, arba ko 
respondencijai Vesti paduoti, 
Valdybų pareigūnų adresai yra 
pasikeitę ir Krašto Valdybai 
apie tai nepranešta. Tokias 
Apylinkes prašome ncatidėlio 
jant susisiekti su Krašto Vai 
dyba. Rinkimų data ir kitokia 
informacija bus skelbiama vė 
liau. KLB Krašto Valdyba.

Kaip bus ginamas Berlynas
vykstant MacMilianui, kuris 
turįs tikslą griauti šių ekono 
minį susitarimą, kenkiantį Ang 
lijos prekybai.

— Maskvos notoje, sutinkan 
čioje, kad vieton valstybių gal 
vų galinti būti ir užsienių rei 
kalų ministerių konferencija, 
yra siūloma į dciybų pertne 
rius įsiūlyti Lenkiją ii Čekoslo 
vakiją.

— JAV paleido kosminę ra 
ketą, kuri buvo taikyta į Menu 
lį, bet praėjo pro jį ir nuėjo į 
Saulės Orbitą. Paleista kovo 3 
d., ji siuntė signalus ligi kovo 
6 dienos imtinai. Kita JAV ra 
keta, paleista iš Kalifornijos, 
skrenda aplink Žemę per abu 
ašigalius.

— Iš Sacharos raketas pra 
dėjo leisti Prancūzija, kuri ne 
trukus paleisianti ir Žemes sa 
telitą.

— Iš Butano valstybės pra 
nešama, kad kanninysteje — 
Tibete — vyksta sukilimas 
prieš komunistinę invaziją.

— Paragvajuje politinis sam 
bruzdis, nukreiptas prieš esą 
mą valdžią.

— Sumatroje ir Celebese vy 
mil. dol. paskolos elektrai plės 
ti.

— Maskva Austrijos komp; 
tijai paskyrė 4 mil. dolerių su 
šaukti pasaulinę jaunimo kon 
ferenciją ar kongiesą.

— Jordano karalius Husei 
nas išvyko kelionėn į DB, JA 
V, Prancūziją ir kt.

— Per 1957-8 metus pašau 
lyje žmonių priaugo 90 mil. 
daugiau, negu buvo.

— Brno, Čekoslovakijoje, 
vyksta pasalinės hokey rung 
tynės.

— Chruščiovas Macmillan 
ui leido kalbėti per Maskvos 
televiziją. Premjeras pasakė, 
kad ne viena duona žmogus gy 
vas, kad jam reikia ir laisvės, 
bet rusai gi angliškai nesupran 
ta.

— JAV abiejų partijų lydė 
riai pritarė Eisenhoveno poli 
tikai. Demokratų lyderis dar 
pridūrė, kad Rusija turi duoti 
laisvę pavergtiems kraštams, 
o šių tarpe ir Pabaltijo valsty 
bėms.
sios atletikos pirmenybėse, ašt 
ri kova vyko 80 m kliūtinia 
me bėgime tarp Kuncienes ir 
Sinkevičiūtės. Prie pat baig 
m ės, Kuncienė būdama pasi 
lenkusi, perbėgo po juostele, 
o ją nutraukė tuoj pat Sinkevi 
čiūtė. Katra iš jų buvo pirmo 
ji?... Teisėjai nusprendė laimė 
jimą pripažinti Kuncienei. (no 
r s ji palindo po juostele) nes 
baigmės menamąją plokštumą

JAV pajėgos turi daugiau 
kaip 1000 tankų Vokietijoje, 
kuriuos būtų galima paleisti 
prieš Berlyno barikadas. Juos 
bus galima paremti už garsą 
greitesniais sprausminiais lėk 
tuvais. Bet atsakingi kariškiai 
mano, kad kareiviams .kuriems 
reikės pralaužti kelią į Berly 
ną, to neužteks.

Generolas Maxwell D. Tay 
lor, JAV armijos gen. štabo 
viršininkas, įrodinėja JAV se 
nato specialiai komisijai, kad 
kautynės Berlyne galėsiančios 
vykti tik paprastais ginklais 
(coventional weapons), nes 
sektorių artumas padalintame 
Berlyne nepraeisiąs panaudo 
ti didesnių ir moderniškų gink 
lų-

Berlyne šiuo metu yra 2-ji 
ir 3-ji kautynių grupe, priklau 
santi 6-tai divizijai. Kiekviena 
grupė turi 1200 vyrų. Jų sustip 
rinimui neseniai į Berlyną bu 
vo atvežti keli diden transpor 
tai sunkiųjų tankų. Bet nežiū 
rint to, amerikonų pajėgos tik 
laikinai galėtų atlaikyti vakarų 
sektorių.

Jiems į pagelbą tun ateiti 5 
armijos, iš kurių 2 yra šarvuo 
tos. Viena šarvuota divizija 
turi 14,600 vyrų ir 306 sunkių 
jų bei 54 lengvųjų tankų. Li 
kusios 3 pėstininkų divizijos 
turi po 13,700 vyrų ir 92 sun 
kiųjų bei 333 lengvųjų tankų. 

JAV septintoji armija turi 
Vokietijoje apie 5 batalionus. 
Kiekvienas batalionas ginkluo 
tas 6 280 mm atominėmis pat 
rankomis. Tačiau jų šovinių to 
li s20 mylių. Tat norint suteik 
ti efektingą paramą Berlynui, 
jos turės būti pastatytos giliai 
Vakarų Vokietijoje.

JAV aviacija Europoje turi 
20 eskadrilių, jų tarpe ir toli 
skraidančių SAC bombonešių. 
Kiekviena kautynių eskadrilė 
turi 14,000 vyrų, o strateginių 
bombonešių eskadrilė 3,500 vy 
rų.

Anglai gali paremti ameri 
konus 55,000 vyrų karinome 
ne ir kiek aviacija. Vakarų Vo ; 
kietija turi 7 pėstininkų divi 
zijas su 175,000 vyrų.

Rytų Vokietija šiuo metu tu 
ri 110,000 vyrų ir aviecijos, 
apie leurię neturima tikslių 
duomenų. Patys rusai rytų Vo 
kietijoj laiko daugiau kaip 400, 
000 vyrų kariuomenės. - as -

KITOS ŽINIOS
— Macmillanas Washingto 

ne bus apie kovo 15 d.
— Adenaueris Paryžiuje ta 

rėsi su De Gaulle. Jie rimtai 
sutaria veikti bendiomis jėgo 
mis. Jie tai padarė prieš at ji perkirto pirmoji.

„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 
tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Vincas, Skaržinskas,

Tarentorus, Ont......... 10.00
Visuomenininkas p. Vincas 

Skaržinskas, gyvendamas On 
tario provncijoje ir dirbdamas 
tolimoje jos šiaurėje, atsiuntė 
NL Mašinų Fondui 10 dolerių 
per mielą NL bendradarbį Jur 

Pasaulio lietuvių sostionėje 
EDVARDAS ŠULAITIS

SKAUTAI IR JŲ KAZIUKO MUGĖ
Čikagos skautai ir skautės 

kovo 1 d. Jaunimo namuose bu 
vo surengę Kaziuko mugę, su 
traukusią didelį būrį lankyto 
jų. Penki Čikagos skaučių ir 
skautų tuntai — Kernavės, 
Aušros Vartų, Lituanicos, Bal 
tijos Jūros, Juodkrantės ir 
Skautai akademikai buvo šios 
įdomios, pirmą kartą Čikago 
je matytos, pramogos šeiminin 
kais.

Šioje mugėje buvo išstatyta 
daug rankdarbių, kuriuos paga 
mino patys skautai ir skautės.

i SPORTO KLUBAS 
„TAURAS”

moterų ir vyrų komandos, spar 
čiai ruošiasi IX Š. Amerikos 
žaidynėms, kurios įvyks š. m. 
balandžio 4—5 dienomis, Dėt 
roite, U. S. A. Vytų krepši 
nio komanda dalyvaus taip pat 
Immaculate Conception para 
pijos ruošiamame krepšinio 
turnyre kovo mėnesį.

LIETUVIŲ STUDENTŲ
Sąjungos, Montrealio skyrius 
balandžio 4 d. ruošia vakarą. 
Maloniai prašomos kitos orga 
nizacijos tą dieną rezervuoti 
studentams.
• „Aušra“ Ontario CBA pir 
menybių rungtynėse nugalėjo 
St. Catharines 86:38. Sekan 
čios rungtynės bus šį antradie 
nį St. Catharines. Šį šeštadie 
nį bu sKanados krepšinio ir 
stalo teniso pirmenybės Hamil 
tone.
• Lietuviškų audinių ir išdirbi 
nių parodą suruošė K. L. K. 
Moterų Dr-jos šv. Jono par. 
skyrius.

MASKVA IŠ LIETUVOS 
PER RADIJĄ 

transliavo sovietinę „Moters“ 
dieną”. Pripasakojo visokių ne 
sąmonių. Girdi, Lietuvos mo 
teris tiktai dabar sulyginta su 
vyru — galilygiomis su vyrais 
kirsti mišką, valyti gatves, ne 
šioti žvyrą ant pečių ir negau 
ti, kaip ir vyrai negauna, gyve 
nimui reikalingų pragyvenimo 
patogumų — nei tinkamai ap 
sirengti, nei tinkamo buto, nei 
geresnio maisto. O Kai buvo 
pristatyta kalbėti mokytoja Sp 
rindienė, tai pasirodė, kad ji 
— iš nepriklausomybės laikų, 
nes mokytojauja jau 30 metų...

(E) Pirmoji durpių-iiendiių 
izoliacinių plokščių gamyba 
šiemet pradedama statyti Šilu 
t ės rajone. Plokštės bus panau 
dojamos kaip plytos prie sta 
tybų.

(E) Vilniaus radijo specia 
lioje valandėlėje „gydytojai at 
sako radio klausytojams", va 
sario 17 d. buvo kalbama ir 
apie alkoholizmą. Pranešėjas 
paiškino, kad alkoholizmas 
Lietuvoje esąs „buržuazijos 
laikų atgyvena...“

— Filipinų valdžios organai 
sulaikė žuklinius sovietų lai 
vus, įplaukusius į valstybinius 
Filipinų vandenis.

(E) Iš Baškirijos i*- Omsko 
atvyko lietuviškų ai khų pirkti 
į Šiaulius. Buvo pristatyta 170 
lietuviškosios sunkiosios veis 
lės ir 20 žemaitukų veislės ark 
lių. Atvykę iš tolimų Sovietų 
S-gos sričių pirkėjai nupirkę 
124 arklius.

gį Skardžių, Soult St. Marie, 
kuris informuoja, kad p. V. 
Skaržinskui miela būti ne tik 
tai skaitytoju, bet ir laikraščio 
savininku, nes dabar „Neprik. 
Lietuvą“ perėmė leisti Spau 
dos Bendrovė „Nepriklauso 
ma Lietuva“. Vincas Skaržins 
kas jau ne pirmą Sėtą perka.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva" Valdyba.

Čia buvo įvairių žaidimų ir pra 
mogų, kaip tikrame kermošių 
je. Išalkusieji galėjo pasisotin 
ti 4 skautiškose valgyklose ta 
me pačiame Jaunimo namų pa 
state.

Į šios pramogas atidarymo 
iškilmes buvo atvykęs ir kon 
sulas dr. P. Daužvardis, kuris 
pasakė kalbą ir perkirpo kas 
piną.

LAIMĖJO MEISTERIO 
VARDĄ

Čikagos lietuviai futbolinin 
kai laimėjo meisterio vardą sa 
lės futbolo (Indoor Soccer) 
pirmenybių I-je divizijoje, ko 
vo mėn. 1 d. įveikę savo pasku 
tinįjį varžovą — Atlas koman 
dą 1:0. Lietuviai, surinkę 15 
taškų, atsistojo I-je vietoje, 
tuo tarpu Maroons komanda 
su 14 taškų liko antraisiais. Lie 
tuviai pelnę šią pergalę bus 
įkelti į augščiausiąją Čikagos 
— „major" diviziją n joje žais 
sekančiais metais.

Iš 9 turėtų susitikimų lietu 
viai futbolininkai (Lituanicos 
futbolo klubo atstovai) laimė 
jo 6, o likusius tris sužaidė ly 
giomis. Tokiu būdu jie buvo 
vieninteliais, kūne visoje divi 
zijoje išėjo be pralaimėjimo.

Netrukus bus pradėtos lau 
ko futbolo pirmenybės, kurio 
se dalyvaus 2 Čikagos lieuvių 
klubai su keturiomis komando 
mis.

SUKAKTUVINIS 
POBŪVIS

Kovo 15 d. Liet. Auditorijo 
je yra rengiamas jubilėjinis 
„Naujienų" dienraščio pobū 
vis, skirtas jo 45 metų sukak 
čiai ptaminėti. Čia bus oficia 
lioji dalis: sveikinimai, kalbos 
ir meninė, kurioje pasirodys 
dainininkai Alg. Brazis, Ona 
Skeveriūtė ir tt. Taip pat bus 
ir vaišės. Programos pradžia 
4 vai. p. p-

SUVAŽIUOS JAUNIEJI 
SPORTININKAI

Kovo 14 — 15 d. d. Cikago 
je varžysis Vid. vakarų spirto 
cpygairtios jaunieji ,-sportinin 
kai, kurie čia turės krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso susiti 
kimus. Pirmenybės vyks jau 
nių, jaunučių ir mergaičių gru 
pėse. Tikimasi, jog čia daly 
vaus apie 150 jaunųjų. Ypatin 
gai gyvas susidomėjimas jau 
čiamas jaunių krepšinyje, kur 
laukiama 8—9 komandų daly 
vavimo. žaidimai vyks Foster 
parko salėje, kurioje jie prasi 
dės kovo mėn. 14 d. 12 vai.
• Čikagos Liaudininkų uieinits 
susirinkimas šaukiamas kovo 
22 d., 3 vai. po pietų Lietuvių 
Auditorijoje.
• Kovo 1 d. Lietuvos Vyčių 
organizacija paminėjo savo 
globėją Šv. Kazimiera Ta pro 
ga buvo pamaldos ir pusryčiai 
su programa.
• Cicero Lietuvių Bendruome 
nės narių susirinikmas įvyko 
kovo 1 d. šv. Antano parap. sa 
Įėję. Vedė dr. F. Kaunas.
• Vasario 28 d. Jaunimo na 
muose buvo studentų studijų 
dienos, kurios sutraukė apie 
70 dalyvių. Čia paskaitas skai 
tė dail. P. Augius, I. Čepėnai 
tė. dr. V. Vygantas. Po pas 
kaitų įvyko literatūros ir muzi 
kos vakaras.

I nacionalinė \ 
I M.Mažvydo )
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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“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
Telefonas: POntiae 7-7920

padėka
Nuoširdžiai dėkojame Šv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. J. Bobinui už jo asmenine iniciatyva vasario 28 die 
ną atlaikytas labai iškilmingas Šv. Mišias už sausio 27 d. 

mirusią Lietuvoje mūsų mamytę ir uošvę

MARIJONĄ GUDYNIENĘ.
Širdingai dėkojame parapijos chorui ir vargonininkui 

K. žižiūnui už prisidėjimą prie iškilmės ir visiems atsi 
lankiusiems i šias pamaldas.

Dėkingi duktė ir žentas Izabelė ir Kazimieras Ambrasai.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Persitvarkant
ir

TOBULINANT „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"
ORGANIZACIJĄ

lausoma Lietuva, laisva nuo 
bet kokių okupacijų ir nuo bet 
kokio kolonializmo, būtų jis ru 
siškas, lenkiškas, vokiškas, ang 
iiškas ar amerikoniškas. Tai 
pirmasis ir svarbiausia NL už 
davinys. Antras, nemažiau 
svarbus — lietuvybės išlaiky 
mas išeivijoje. Ir trečias — lie

gštųjų tikslų, ne pelno, ne me 
džiaginės naudos, lodei visie 
ms ir aukotojams, ir pirkėja 
ms šėrų ir bendradarbiams bei 
talkininkams priklauso pripa 
žinti didelė ir augšta garbė, pa 
triotizmas ir pasiaukojimas.

Bet, iš kitos puses, medžią 
ginio pagrindo plėtimas yra 
drauge ir idėjinių pagrindų 
stiprinimas bei plėtimas, todėl 
Spaudos B-vė NL, perimdama 
NL leidimą, yra susirūpinusi 
plėsti ir ekonominę bazę: pia 
nuojama išplėsti spaustuvę, įgi

Veda sktn. inž. J. Bulota.
JIE GIMĖ LIETUVIAIS
Likimo buvo lemta, kad mes 

lietuviai tapome išblaškyti po 
visą pasaulį. Jau antrąjį dešimt 
mėtį įpusėjome, tačiau vis dar 
neturime laimės lengvai atsi 
kvėpus vaikščioti, po savąją he 
tuviškąją žemelę, jau nevienas 
iš mūsų nustojo vilties pama 
tyti gimtąją žemę. Tačiau dau 
guma dar esame šventai isiti 
kinę, kad Lietuva bus laisva ir 
grįžę ją pamatysime.

Tačiau, ar mes bent retkar 
čiais pagalvojame ir prisimena 
me seses ir brolius, kurie turi 
tempti sunkią naštą dvigubo 
pavergėjo. Tai Suvalkų, Puns 
ko ir Seinų krašto lietuviai. Jie 
yra ištikimi Tėvynes Lietuvos

IR TOKIAIS NORi BŪTI, 
iš mūsų vienokios ar kitokios 
paramos.

Mums šventa pareiga yra 
jiem spadėti, O sušelpti Suval 
kų, Punsko ir Seinų lietuvius 
mes tikrai galime, savęs visiš 
kai neapsunkindami.

Daugumai mūsų jau per ma 
ži, ar nemadoj ir pan. anksčiau 
dėvėti rūbai bei avalyne. Taip 
pat kiek daug išaugusių vai 
kų rūbelių jau seniai kabo pa 
kabinti rūbinėse. Kas mums čia 
atrodo netinkama, nemadoje > 
ir pan. tai ten visiškai nežiūri 
ma. Suvalkų, Punsko ir Seinų 
apylinkėse yra viskas madoje.

Taigi, mieli tautiečiai nepa 
tingėkime pasitikrinti mūsų rū

Daug kartų, ilgai ii trumpai, 
šaltai ir net karštai buvo svars 
tytas „Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio ir Spaudos 
Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva” persitvarkymo klau 
simas. Prieš kelis metus šiam 
klausimui buvo panaudota di 
džioji Bendrovės susirinkimo 
laiko dalis; iš kitos pusės, Ka 
nados Lietuvių Centro Tary 
ba, kuri oficialiai pasirašinėjo 
laikraščio leidėja, taip pat da 
ug kartų tą klausimą svarstė. 
Tat persitvarkymo klausimui 
paskirta pakankamai laiko. Vi 
si dalyviai turėjo laiko ir gali 
mybių reikalą gerai pergalvoti 
ir persvarstyti.

Pagaliau, Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos plenumas 19 
59 metų sausio 23 dieną ii Sp 
audos Bendrovės „Nepriklau 
soma Lietuva” bendri Valdy 
bos ir Direktorių posėdžiai vie 
ningai sutarė, kad „KLCT per 
duoda savaitraštį „Nepriklauso 
ma Lietuva“ tolimesniam leidi

kurs yra būtinas Lietuvos lais 
vės ir lietuvybės išlaikymo rei 
kalams — tiems svarbiausiems 
visų lietuvių tikslams ir uždavi 
niams, kuriems siekti reikia ir 
autoritetingiausio, visų lietu 
vių, organo, kokiu begali būti 
tiktai Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenė. Įvykiai Vatikane 
mus netikėtai sukrėtė, bet ir ap 
nuogino mūsų silpnybes — vi 
sų ligšiol buvusių mūsų veiks 
nių. Tat, norint veikti rimtai 
ir efektyviai, visiems lietuvia 
ms reikia pagrindinai persi 
tvarkyti.

„Nepriklausoma Lietuva“

tuvių gerbūvis, padedant lietu 
viams organizuotią ir kurtis 
kultūriškai ir ekonomiškai. Ši 
tie tikslai jungia mus visus, 
yra visų mūsų ir jiems „Ne 
priklausoma Lietuva” turi tar 
nauti. Tarnauti visiems lygiai, 
nežiūrin ttikybos, srovės ir ki 
tų skirtumų.

šitiems tikslams reikia ir pa 
sišventimo, ir pasiaukojimo, ir 
idealizmo. Ir visai pagrįstai 
galima pasidžiaugti, kad ligšio 
lis NL leidėjas, t. y. — ii KL 
CT ir Sp. B-vė NL —*■ šitą 
turėjo. Visi, kas „Nepriklauso 
mai Lietuvai“ aukojo laiką, 
darbą ir dėjo pinigus, tai visų 
pirma siekdami suminėtųjų au

jus naujų mašinų n išplėtus 
spaudos darbus, kurie neštų ir 
pelną. Apie tai plačiau bus kai 
bama artimiausiame Spaudos 
Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva" metiniame susirinki 
me, kuris šaukiamas Montrea 
ly balandžio 26 dieną.

Dabar gi belieka pasveikin 
ti visus NL šėrininkus-akcinm 
kus kaip „Nepriklausomos Lie 
tuvos” leidėjus bei šeiminin 
kus ir palinkėti, kad persitvar 
kymas būtų įmanomas juo ge 
resnis, juo tobulesnis ir kad tai 
pareis dabar daugiausia nuo 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva” šėrininkų ir 
jų paramos. J. Kardelis,

vaikai.
Jau daugelis lietuvių palauš 

ta sveikata grįžo iš tolimųjų 
Sibiro plotų. Tačiau daugelis 
grįžusiųjų neilgai gyveno. Ne 
paslaptis, kad grįžusioms iš Si 
biro tėvynėje sunku įsikurti. 
Jų yra vengiama kaip raupsuo 
tųjų, nes bet koks bendravi 
mas su jais yra pirmasis žings 
nis būti išvežtam į Sibirą.

Daugelis grįžusiųjų į Lie 
tuvą iš šaltojo Sibiro nepajeg 
darni Lietuvoje įsikurti, rado 
prieglobstį pas Suvalkų, Puns 
ko ir Seinų vietovės lietuvius. 
Jie priglaudžia juos ii dalinasi 
paskutiniu duonos kąsniu. Sa 
vaime aišku, visi jie laukia ir

binės ir patuštinkime jas. Paau 
kokime tai patriotams lietu 
viams, kurie džiaugsis ir bus 
dėkingi, kad mes jų nepamirš 
tame.

Visi, kurie šį bei tą turite, 
malonėkite pristatyti į Baltic 
Valykla, Dundas Str. W. prie 
šv. Jono bažnyčios, Montrose 
Butchers - Grosers, 1006 Dun 
das Str. W. ir Margio Vaisti 
nę, 408 Boncesvalles Ave. Ho 
ward Park kampas. Kuriems 
ir tas sudaro sunkumų paskam 
binkite tel. LE 7-1781 p. Cicė 
nui ir iš jūsų bus paimta.

Neatstumkime sesių ir bro 
lių prašančių pagelbos, nes jie 
gimė lietuviais ir tik tokiais no 
ri būti.

Kas norėtų asmeniškai pa 
siųsti kuriai šeimai siuntinėlį, 
prašoma kreiptis: p. J. Damba 
ra, 19 Hewitt Ave. Toronto 3. 
Ont. ir bus tamstoms pasiųstas 
prašančio paramos adresas.

Skautų Židinys.
(E) Veikalas apie Dzeržins 

kį, buv. bolševikų čekos virŠi
mui ir pilnai atsakomybei Sp. 
B-vės „Nepriklausoma Lietu 
va", ir kad laikraščio leidėju, 
iki atskiro susitarimo, pasira 
šo Spaudos Bendrovė „Neprik 
lausoma Lietuva" ir Kanados 
Lietuvių Centro Taryba.

Faktinai Spaudos Bendrovė 
.„Nepriklausoma Lietuva” bu 
vo įsteigta ir plečiama kaip 
tiktai laikraščiui „Nepriklauso 
ma Lietuva“ leisti, — todėl B- 
vei duotas ir tas pat „Neprik 
lausomos Lietuvos” vardas. 
Tat nieko ir nėra nuostabaus, 
kad dabar kaip tiktai ir įvykdy 
tas tikslas: laikraštį leis Bend 
rovė. Primintina dar, kad savo 
metu „Nepriklausomos Lietu 
vos” laikraščio ir Bendrovės ir 
kasa buvo viena .Tat ir dabar 
tas padaryta. Bet tai yra dau 
giau techniškoji reikalo pusė. 
Kur kas yra svarbesnė esminė 
jo pusė.

Daugumui Kanados Lietu 
vių Tarybos skyrių persiorga 
nizavus į Bendruomenės sky 
rius, labai sumažėjo leidėjo ba 
zė, nors tas yra apgailėtinas 
faktas. Gal daug gražiau bū 
tų buvę, jeigu Kanada su di 
džiuoju kaimynu — Jungtinė 
mis Amerikos Valstybėmis — 
būtų palaikiusi vienokią orga 
nizacinę struktūrą, ypač, kad 
Kanados lietuviai buvo šios 
struktūros pionieriai. Bet gyve 
nimas padarė savo ir atgal ke 
lio nėra. Kaip atrodo, ir Ame 
tikos lietuvius kietasis gyveni 
mas galų gale nuves Bendruo 
menės keliais, nes čia logika ne 
tiktai paprasta, bet ir kieta: 
Vienybėje — galybė. Tat yra 
būtina, kad visame Žemės ru 
tūlyje išsisklaidę lietuviai ture 
tų vieną bendrą organizaciją, 
kurioj visi būtų lygūs ir kurių 
būtų tie patys tikslai ir siekiai. 
O tai, kuo jie vieni nuo kitų 
skiriasi, tai atskirų jų organi 
zacijų reikalas, į kurį Bendruo 
menė nesikiša. Persiorganizavi 
mas būtinas ypač todėl, kad pa 
sirodė, jog Amerikos Lietuvių 
Taryba lietuvių ir Lietuvos rei 
kalams nėra pakankama ir nė 
ra pajėgi veikti tokiu mastu.

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Minis terio pranešimas.

ninką, pastatytas rusų dramos 
teatre. Veikalą režisavo iš Balt 
gudijos artistas. Dailininkas iš 
Uzbekijos.

Kad galėtum pilnai dalyvauti 
pilietiniame gyvenime...
mokinkis kalbėti angliškai arba prancūziškai

ANGLŲ AR PRANCŪZŲ KALBOS MOKĖJIMAS YRA VIENAS IŠ PAG- 
RINDINIŲ ŽINGSNIŲ I KANADOS PILIETYBĘ.

TAČIAU, GERESNIS MOKĖJIMAS KALBOS, KALBAMOS JOSU BEN
DRUOMENĖJE, YRA REIKALINGAS, JEI JOS NORĖSITE PILNAI PASINAU
DOTI TEISĖMIS IR PILNAI DALYVAUTI KANADOS PILIETINIAME GYVE
NIME.

KAI JOS BALSUOJATE SAVIVALDYBINIUOSE, PROVINCIJOS AR 
FEDARALINIUOSE RINKIMUOSE, YRA SVARBU, KAD AIŠKIAI SUPRASTU
MĖTE KANDIDATŲ PAREIŠKIMUS BEI NUOMONES. TAM REIKIA GERO 
MOKĖJIMO ANGLŲ AR PRANCŪZŲ KALBOS.

JEIGU JOS NORĖTUMĖTE KANDIDATUOTI | KOKIĄ RENKAMĄ 
VIETĄ, YRA BŪTINA MOKĖTI BENT VIENĄ KANADOS VALSTYBINĘ KAL
BĄ, KAD GALĖTUMĖT IŠREIKŠTI SAVO NUOMONĘ SAVO APYLINKĖS 
BALSUOTOJAMS, O TAIP PAT ATSTOVAUTI JUOS SĖKMINGAI, JEIGU BO
TUMĖTE IŠRINKTAS.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBOS VAKARINIAI KURSAI VYKSTA BE
VEIK VISOSE VIETOVĖSE. INFORMACIJŲ APIE ŠIUOS KURSUS KREIPKI
TĖS l VIETOS MOKYKLOS VEDĖJĄ, KLEBONĄ AR PAS ARTIMIAUSI PI
LIETYBĖS AR EMIGRACIJOS PAR EI GONĄ.

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

PADĖKOS
Mane ištikus nelaimei 1958 

m. lapkričio mėn. 7 d., suteiku 
siems man pageibą bei para 
mą visiems nuoširdžiai dėkoju:

Aušros Vartų parap. klebo 
nui tėvui J. Borevičiui S. J. už 
taip rūpestingą ir nuoširdžią 
pagalvę: iš nelaimės vietos ma 
ne nakties metu savo masina 
nuvežimą į ligoninę, sutvark J 
mą reikalų ligoninėje, sutvar 
kymą apdraudos ir visų kitų 
reikalų, kurių nelaimės metu 
atsirado labai daug, šeštadien 
nes mokyklos tėvų komitetui 
už aplankymą ir suteikimą mo 
ralinės ir materialinės para 
mos; naujam šeštadieninės mo 
kyklos tėvų komitetui už ap 
lankymą ir pasveikinimą Kalė 
dų švenčių proga ir už labai 
naudingą dovaną; taipogi ir vi 
siems mane lankiusiems ligoni 
nėję ir namuose. Tokia nuošir 
di pagalba, lankymas ir užjau 
timas labai daug suteikė man 
stiprybės ligoje, las Tamstų 
nuoširdumas mano atmintyiŠ 
pasiliks amžinas... Tariu vis™ 
ms ir visoms nuoširdų ačiū.

Petras Kizerskis.
* ♦ •

Mano širdinga padėka, su 
rengusiems man išleistuves, 
persikeliant Į Ameriką, p. p. 
Liesunaičiams, p. p. J odeliams 
ir visiems išleistuvių dalyvia 
ms, už visas gėrybes ir linkėji 
mus, — ačiū labai.

Stasys Baltauskas.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas Vilas Vazne 

lis, kilęs iš Valinčiškių kaimo, 
nuo Punsko, anksčiau gyvenęs 
Noranda, Que. Jieško teta Ka 
taryna Vaznelienė.

Prašoma atsiliepti, ar žinan 
čius jo adresą pranešti:

A. Ališauskas, 272—1 Avė.
LaSalle 32, P. Q.
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A. MERKELIS

Vincas Kudirka
(Aleksandro Merkelio paskaita Montrealy ramint Vinco Ku 

dirkos 100 metų gimimo sukaktuves)
6.
Minėdami didįjį savo tautos 

kūrėją jo 100 metų gimimo su 
kakties proga, jo šviesųjį pa 
veikslą ir kilniąsias idėjas sten 
giamės atkurti iš jo Tėvynės 
Varpų, nes, pasak prol. Vinco 
Mykolaičio - Putino, Tėvynės 
Varpai — tai vienintelis auten 
tiškas ir Šiandien visiems pri 
einamas šaltinis Vinco Kudir 
kos asmenybei ir pažiūroms pa 
žinti. Juose ryškiausiai atspin 
di jo siela, visas jo susidomėji 
mas bei susirūpinimas Lietu 
vos reikalais, visa jo ideologi 

I ja. „Kudirkos asmuo Tėvynės 
Varpuose gyvena su visomis sa 
vo turtingos dvasios atošvais 
tomis. Aštrus pastabumas, gy 
vas reagavimas i gyvenimą, 
blaiva, greita orientacija, impul 
šyvi siela, humoras ir satyra, 
lengvas šypsnis ir rūsčiai apsi 
niaukęs veidas kaitaliojasi Tė 
vynės Varpuose. O iš viso to 
matome Vincą Kudirką buvus 
skaidrios dvasios idealistą ir 
pasiryžėlį, nepripažįstantį jo 
kių kompromisų ten, kur buvo 
paliesti tautos ir visuomenės 
reikalai“.

Vincas Kudirka tolerantas, 
skelbiąs, kad nedera peštis su 
kiekvienu, kuris mums nepatin 
ka, bet taip pat, anot jo, nega 
Įima leisti, kad kas šeiminin 
kautų mūsų šešmargy ir vie 
ton kivečių sėtų dirses. Jie ne 
atlaidžiai rūstus tiems, kurie 
savo menka „aš” stato augs 
Čiau visų gero. Tautos gerovė 
Vinco Kudirkos mąsto, kuriuo 
jis seikėja ir vertina savo tau 
tiečių elgesį.

Jo Tėvynės Vai puošė pozi 
tyviškai nušviesta kultūriškai 
atgyjančios lietuvių tautos de 
šimtmečio kronika, kruopščiai, 
nieko neslepiant, surašyta iš 
įvairių negalių sveikstančios 
lietuvių tautos ligos istorija. 
Vincas Kudirka su didžia šird 
gėla kelia lietuvių tautos ydas 
(o pasakykit, kuri tauta jų ne 
turi), nes jo supratimu, pikto 
nėra ko slėpti, nes slėpdami, 
leisime tiktai jam išbujoti, o 
kai giliai įleis šaknis — jau sun 
ku bus išrauti.

Vincas Kudirka ne tik Tau 
tos Himne, bet ir Tėvynės Var 
puošė nuolatos , ragina lietu 
vius eiti vien takais dorybės,
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nes juk dorybė, glūdinti pačia 
me žmoguje, yra tobuliausia jo 
žmoniškumo išraiška.

Ir garsiajam filosofui Itnma 
nueliui Kantui nuostabiausia 
buvo žvaigždėtas dangus vir 
šum jo ir dorovės {statymas ja 
me pačiame (Der gestirnte Hi 
mmel ūber mir das moralische 
Gesetz in mir). Ir juo žmoguje 
glūdįs augščiausias gėrio pra 
das, mažiau stelbiamas blogio, 
juo aiškesnis bei pati auklesnis 
jam grožis, kurio jis valingai 
siekia. Dostojevskis, suprasda 
mas grožį, kaip Dievo ir Šėto 
no, kitais žodžiais tariant, Gė 
rio ir Blogio, kavą žmogaus 
širdyje, skelbia, kad grožis iš 
gelbėsiąs pasaulį! Taip supran 
tarnas grožis ir mūsų tautą jos 
sunkiausiais negando laikais 
saugojo nuo pražūties.

Mūsų liaudis gausia tautosa. 
ka bei tautodaile išraiškingai iš 
sakė subtilųjį savo dvasios pa 
šaulį, kuriame atspindi jos 
skausmai, džiaugsmai ir lūkės 
čiai, ir tas vidujinis jo dvasios 
grožio pasaulis ir didžiausios 
priespaudos metu išliko lais 
vas, kuo mažiausiai svetimų 
įtakų veikiamas. Tiesa, atsklei 
dus mūsų tautai jos praeitį, bu 
vo didysis akstinas jai atgyti, 
gėrio skleidimasis — jos atgy 
jimo galingasis varyklis, o gro 
žis, besijeiškigs kūrybinėmis 
vertybėmis, kėlė ją į kultūros 
augštumas ir brandino amžiny 
bei.

Grožis ir Vincą Kudirką iš 
laikė mūsų tautai ir padarė di 
dį jos kūrėją. Grožio pajauti 
mą ir jo meilę jis paveldėjo iš 
savo motinos. Tėvynės Varpuo 
se jis pasakoja, kad motina 
jam davus, ką bendrai motina 
lietuvė galinti duoti savo vai 
kams, dargi daugiau, nes ir pa 
ti daugiau turėjus. Labai gra 
žiai dainavus, labai puikiai mar 
ginus margučiuis, labai dailiai 
sekus pasakas ir prie tų gražių 
dalykų jį patraukus. Jeigu jis 
muzikantas, pataikąs šį ar tą 
nupiešti ir, atsiprašant, eilia 
dirbis — tai esąs jo motinos 
nuopelnas. Gimnazijoje jis dai 
nuoja chore, griežia smuiku 
simfoniniame orkestre, leidžia 
lenkų kalba satyros laikraštė 
lį Klamstwo (Melas), kurio 
prakalboje pašaipiai sako, kad 

jame būsią daugiau tiesos, ne 
gu Varšuvos Prawdoje (Tie 
soje).

Draug su „Aušra” atbudęs, 
pajutęs savy naujų jėgų, ro 
dos, išsyk užaugęs ir tas pašau 
lis, kuriame jis gyveno, jau 
jam perankštas... Pajutęs save 
didžiu, galingu, nes pasijautęs 
lietuvis esąs... Netrukus susi 
žiedavęs su Lietuvos literatūra 
ir savo sužadėtinei liko visą 
gyvenimą ištikimas.

Vincas Kudirka, tas be bai 
mės ir priekaišto tiesos rite 
ris, uolus gėrio apaštalas, taip 
buvo ir nepailstąs savo tautos 
grožio aukuro vaidila. Tautos 
sąmoningumas bei savaimingu 
mas gražiausiai išsiskleidžia 
jo meninėj kūryboj, vaizduo 
jančioj žmogaus pastangas at 
sipalaiduoti iš jį slegiančios ma 
terijos, jo tolydinį veržimąsi į 
tiesą, gėrį ir grožj, vertybes 
įprasminančias žmogiškąją bui 
tį. Iš visų meno sakų tautos 
buitis ir jos siekimai plačiau 
šia, spalvingiausiai ii labjau 
šiai įtaigojančiai atsiskleidžia 
literatūroj. Ji daugiausia pade 
da formuoti tautinę sąmonę.

Savo literatūrine kūryba 
Vincas Kudirka lietuvių tautai 
siekia tų pačių tikslų, kaip ir 
Tėvynės Varpais: laisvės, švie 
sos ir gerovės. Eilėraščių rin 
kinelyje Laisvos Valandos jis 
ne savo sielos išgyvenimus reiš 
kiąs lyrikas, bet idealistas ir vi 
suomenininkas, skelbiąs tautai 
siektinąsias idėjas u- tuos žtno 
giškus savumus — tėvynės 
meilę, drąsą, pasiaukojimą, 
darbštumą, — kurie būtini to 
ms idėjoms siekti. Savo didžią 
sias idėjas, skelbiamas Tėvy 
nės Varpuose ir Laisvose Va 
landose, jis sukaupė Tautos 
Himne, kuris Lietuvai lyg ko 
ks amžinybės kelią rodąs švitu 
rys.

Idealistas Vincas Kudirka 
yra ir didis optimistas, liepa 
laužiamai tikįs ir be paliovos 
skelbiąs, kad gyvenime, anks 
čiau ar vėliau, gėris nugali blo 
gį. Ano meto didysis Lietuvos 
blogis — rusų priespauda, o 
jos skleidėjai — jų valdinin 
kai. Optimistiškai nusiteiku 
šiam nėra ir negali būti tokios 
priespaudos, prieš kurią žmo 
gus daugiau ar mažiau ne 
įstengtų spirtis ir savy išlaiky 
ti gėrio prado — laisvės. Svar 
blausia, kad ta priespauda bū 
tų suprantama, kaip nepaken 
čiams blogis, neleidžiąs skleis 
tis gėriui.

Savo satyrose — Viršinin 

kai, Cenzūros Klausimas, Lie 
tuvos Tilto Atsiminimai, Vii 
kai — Vincas Kudirka ir vaiz 
duoja tą didįjį Lietuvos blogį
— rusų priespaudą. Satyrai jis 
stato didelius reikalavimus: 
satyra, jo nuomone, turinti iš 
juokti žmoguje glūdintį blogį, 
o ne patį žmogų. Satyroje žmo 
gus iš tolo turi matyti savo silp 
nybes, o ne kitų į save atkreip 
tas akis ir linksmos minios pa 
sityčiojimus, kad jiems parody 
ta anka, ant kurios sprando ji 
gali sukrauti savo tokias pat 
išjuokiamas silpnybes. Taigi, 
kur kas esą sunkiau parašyti 
satyrą, negu pamokslą. Saty 
rai reikią ir mokslo ir išmin 
ties, o takto kur kas daugiau, 
negu kitiems rašto dalykams.

Savo satyrose Vincas Ku 
dirka vaizdžiai iškelia ir meist 
riškai išjuokia Lietuvos blogio 
skleidėjus—rusų valdininkus, 
ių nežmonišką menkystą, dau 
giausia pasireiškiančia jų beri 
biu godumu. Ryškiausias to 
kios menkystos jsikūnijimas
— Naujapilės apskrities virši 
ninkas Vakkanalij Vziatkovič 
Kruglodurov. Vincas Kudirka 
savo satyroms medžiagą ima 
iš gyvenimo, ir visi jų pagrin 
diniai veikėjai realus rusų vai 
dininkai, veikę jo laikais Suva! 
kų krašte ir gerai jo pažįstami. 
Vyriausias Viršininkų satyros 
veikėjas — Naumiesčio apskri 
ties viršininkas Kusakovas, su 
kuriuo ir pačiam Vincui Kudir 
kai teko nemažai įvairių reika 
lų turėti ir puikios progos jį 
gerai pažinti.

Vinco Kudirkos satyrų pa 
grindinių veikėjų pačius būdin 
giausius bruožus jau vaizdžiai 
nusako jų vardai oei pavardės. 
Vakkanalij Vziatkovic Kruglo 
durov iš tikrųjų ir yra girruok 
lis bei kyšininkas ir jau, anot 
žmonių, kvailas per visą pilvą. 
Neapsakomas kvailumas ir vi 
siškas savo pareigų nesuprati 
mas, lydimi beribio gobšumo 
ir besaikio girtavimo, klampi 
na jį į juokingiausias situaci 
jas, iškeliančias jį patį žudan 
čią menkystę. Kruglodurovas 
manė, kad vyriausybe jį į Nau 
japilį viršininku atsiuntus tam, 
kad jame, kaip kokiame veidro 
dy atspindėtų žmonių baimė ir 
vyriausybės gerbimas, pasįreiš 
kiąs kyšiais. Todėl vos tik at 
vykęs į apskritį jam prisistaty 
ti atėjusiems valdininkams pa 
sakė, kad esąs apskrities die 
vas. šie iš pradžių išsigando, 
nes nežinojo koks jis dievas, 
viską matąs ar viską imąs. Žy

VEDA KAZYS BARONAS 
Kanados lietuvių pirmenybes

Reikšmingas yra tremties 
lietuvių jaunimo didesnis susi 
būrimas, ypač kada jis įvyksta, 
suplaukus iš įvairių kolonijų at 
žalynui į rengiamas šventes, 
jaunimo organizacijų metines, 
ar didesnius sporto įvykius. 
Tokiomis progomis, užmezga 
ma pažintis, pabendraujama 
lietuviškoje dvasioje, užtrau 
kiama ir lietuviška dainelė, pa 
sidalinama įspūdžiais apie or 
ganizacinį gyvenimą, išsikalba 
ma apie ateities mokslo pla 
nūs — na ir „užmetama akis" 
vienos lyties kitai — kas yra 
taip pat labai reikalinga, ku 
riant lietuviškas šeimas ir tuo 
pačiu, išlaikant lietuvybę šia 
me krašte (ir bendrai emigra 
cijoje). Dideliu veiksniu lietu 
vybės išlaikyme ir jaunimo su 
cementavime yra sportas, ku 
ris ne tik prisideda prie fizinio 
jaunuolio brendimo, bet taip 
pat ir jo auklėjimo, atitraukda 
mas jaunuolį-ę nuo gatvės ir 
blogų darbų, kino n įvairių ka 
mikų į sveiką mankštą salėje, 
aikštėje ar plaukinio baseine.

Reikia džiaugtis, kad tėvai 
ir pats jaunimas suprato lietu 
viškojo sporto reikšmę išeivi 
joje, noriai jungdamasis į spor 
to klubus. O esant jų didės 
niam skaičiui, atsiranda reika 
las parungtyniauti tarpe savęs, 
išaiškinti geriausias komandas, 
nustatyti ir meisterius.

Ir tokia proga atsiranda ko 
vo 14 d. Hamiltone, kur įvyks 
ta Kanados Sporto Apygardos 
jaunių krepšinio ir visose gru 
pėse (vyrųs moterų, berniukų 
ir mergaičių) stalo teniso pir 
menybės. Jose dalyvaus: To 
ronto Aušra, Toronto Vytis, 
Ročesterio ’Sakalas, Hamilto 

no Kovas ir greičiausiai Mont 
realio Tauras. Pastarasis klu 
bas, dar nėra davęs galutinio 
atsakymo, tačiau reiktų labai 
apgailestauti, jeigu montrealie 
čiai į svetingąjį Hamiltoną dėl 
menkų priežasčių negalėtų at 
vykti. Montrealis, blykstelėjęs 
gražiu žaidimu Toronto Vyčio 
dešimtmečio proga surengtose 
dams greit išaiškinus, kad jis 
viską imąs, vėl gyvenimas te 
kėjo senąja vaga; valdininkai, 
įsiteikdami viršinnkui kyšiais, 
toliau plėšė žmones.

Bus daugiau.
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žaidynėse, vėl dingo iš Kana 
dos padangės, nedalyvauda 
mas pirmenybėse Toronte sau 
šio mėn., nors į jį buvo deda 
ma tiek daug vilčių, kaip į vie 
ną iš rimčiausių varžovų į Ka 
nados meisterio vardą, arba no 
rs (blogiausiu atvejui) antros 
vietos laimėtoją. Taigi, malo 
nu būti montrealiečius š{ kar 
tą matyti vėl didesnėse lietu 
viškose žaidynėse, įsitikinant 
nepripuolamai parodyta gera 
forma pereitų metų turnyre 
Toronte.

Kamuoliai — krepšinio ir 
stalo teniso yra apskriti — 
sunku iš anksto nustatyti lai 
mėtojus. Tačiau pamėginkime, 
imant dėmesin ligšiolinius pa 
sirodymus.

Jaunių krepšinio meisterio 
reiktų jieškoti tarpe Aušros ir 
Hamiltono Kovo (du kartus 
įveikęs Vytį), kurių eilėse ma 
tysime žaidėjus, žinomus ne 
tik Kanados lietuviškajame gy 
venime, bet ir tų miestų augš 
tesniųjų mokyklų komandose. 
Be abejo, negalima pamiršti ir 
„veterano“ V. Gryuausko va 
dovaujamų krepšininkų iš Ro 
česterio, kuris gali būti kietu 
riešutu visiems dalyviams ir 
atvykus Montrealiui — to 
miesto atstovų.

Vyru komandinis, stalo teni 
sas, turėtų būti išspręstas iš 
Toronto Vyčio, Hamiltono Ko 
vo ir Ročesterio Sakalo žaidė 
jų. Tiesa, Kanados meisteris 
Pr. Gvildys šiuo metu yra vi 
siškai be formos, panašiai kaip 
ir Rautinš, taigi visą naštą ant 
savo pečių turės nešti Nešukai 
tis (vienetai, dvejetai), norė 
damas apginti Š. Amerikos lie 
tuvių Vyčio komandos, laiko 
mą meisterio vardą. Negalima 
pamiršti, vieneto varžybose, 
londoniškių Braslausko ir Na 
vieko, atstovaujančių H. Ko 
vą, ročesterietį V. Grybauską, 
buv. š. Amerikos meisterį G. 
Paltaroką (Kovas), Z. Stanai 
tį, A. Grajauską. O gal iki pir 
menybių dienos vėl atgaus se 
ną formą Pr, Gvildys, Rau 
tinš...?! Linkime iš visos šir 
dies, nes pirmenybės vyktų la 
bai augštame lygyje. Šioje ša 
koje mums visiškai nėra žino 
mas Montrealis, nes apie jo 
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Kažkaip žiemą Aleksandr Aleksandrovič padovanojo An 

nai Ivanovnai garderobą. Juodo medžio garderobas buvo di 
džiulis. Neišardyto jo negalima buvo įnešti nė pro vienas du 
ris. Jį atvežė išardytą ir dalimis sunešė, bet kur jis pastatyti? 
Apačioj, kur buvo erdviau, jis netiko, o viršuje visur jis bu 
v o perdidelis. Tada jam buvo atlaisvinta laiptų aikštelė prie 
įėjimo i šeimininkų miegamąjį. Sustatyti jį atėjo kiemsargis 
Markelis. Su savim jis atsivedė šešiametę dukterį Marinką. 
Marinkai davė lazdelę cukraus, kurį ji pradėjo čiulpti ir 
laižyti.

Kaikurį laiką viskas ėjo gerai. Spinta kilo ir formavosi 
Annos Ivanovnos akyse. Staiga, kai beliko uždėti tiktai vir 
šus, ji susimanė Markeliui padėti. Ji atsistojo ant augšto 
spintos dugno, susvyravo ir spinta griuvo. Drauge su griū 
vančiomis lentomis nugriuvo ant nugaros ir Anna Ivanovna 
ir smarkiai susitrenkė.

— Ech, motinėle-ponia, — kalbėjo prišokęs prie jos 
Markelis. — Ir kaip gi čia jūs taip nudardėjote. Žiūrėkite 
kaulą. Pačiupinėkite. Kaulas sveikas? Minkštimas tai nie 
kis, prigyvenamas. Jūs gal ištiktųjų manėte, kad aš tikras 
kiemsargis, aš, jeigu tikrai pasverti, tai mano prigimtis — 
dailidystė. Spintos, nuotakoms kraičiai per mano rankas tik 
tai ėjo. Bet visam priežastis — išsigėrimas, stiprūs gėrimai.

Anna Ivanovna buvo pasodinta į krėslą ir vaitodma try 
nė sutrenktą vietą. Markelis atstatė sugriautą spintą ir kai 
uždėjo viršų, pasakė:

— Na, dabar lik j tiktai durelės, ir nors į parodą.
Anna Ivanovna garderobo nemėgo. Jis jai priminė kars 

tą ar carų antkapį. Jis kėlė jos prietaringą baimą. Ji jam 
davė „Askoldo kapo“ vardą. Tuo vardu ji vaizdavosi Olego 
arklį, dalyką, kuris atneša jos savininkui mirtį. Kaip netvar 
kingai įsiskaičiusi moteris, Anna Ivanovna painiojo gretimus 
dalykus. Nuo šio 1/ timo Anna Ivanovna pradėjo sirgti plau 
čių ligomis.
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Vienuoliktųjų 'tų lapkritį Anna Ivanovna išgulėjo lo 

voje. Ji sirgo plati uždegimu. Juras, Miša Gordon ir To 

nia sekančių metų pavasarį turėjo baigti universitetą ir 
Augštuosius moterų kursus. Juras baigė mediku, Toma — 
juriste, o Miša — filologu filosofijos specialybe.

Juro sieloje viskas buvo išjudinta ir supainiota, ir vis 
kas ryškiai savaiminga —• pažiūros, įpročiai ir nujautimai. 
Jis buvo nepaprastai imlus, jo įspūdžių imlumo savaimingu 
mas sunkiai aprašomas. Bet kaip labai jį traukė menas ir 
istorija, jis visdėlto lengvai pasirinko, darbo sritį. Jis buvo 
nuomonės, kad menas netinka būti pašaukimu tokia pat pras 
me, kaip negali būti profesija įgimtas linksmumas arba palin 
kimas į melancholiją. Jis domėjosi fizika, gamtožina ir ma 
nė, kad gyvenime reikia dirbti kokį nors visiems naudingą 
darbą. Tolei jis ir pasirinko mediciną.

Prieš ketverius metus, būdamsa pirmo kurso studentu, 
jis visą semestrą atsidėjęs dirbo universiteto anatomikume 
studijuodamas anatomiją iš lavonų. Anatomijos teatro gel 
mėse grupėmis ir atskirai dirbo studentai. Vieni mokėsi ap 
sikrovę kaulais, sklaidydami vadovėlius, kiti tyliai preparavo 
lavonus, treti plepėjo, pokštavo ir vaikė žiurkes, gausiai bė 
giojusias akmeninėmis lavoninės grindimis. Apitamsoje švi 
tėjo, kaip fosforas, krintantieji kūnų baltumu į akis lavonai 
nežinomų, jaunų nenustatytos asmenybės savižudų, gerai iš 
silaikiusių skenduolių moterų. Įtrėkšti į jų kūnus vaistai 
juos jaunino ir apgaulingai jų kūnus darė apvalių formų. Nu 
mitelius skrodė ir preparavo, ir žmogaus kūno grožis liko iš 
tikimas sau kiekivenu, nors ir smulkiausiu dalinimu, taip 
kad nuostaba dėl kiekvienos kokios dalies, grubiai numestos 
ant cinkuoto stalo, nepraeidavo kai būdavo atskirta ranka ar 
atkirstas koks kaulas. Rūsyje kvepėjo formlainu ir karbo 
Hum, ir slėpinio esimas buvo jaučiamas visame, pradedant 
nežinomu šių patiestų kūnų likimu ir baigiant gyvenimo bei 
mirties paslaptim, matoma šiame rūsyje, kaip ir pas save na 
mie arba kaip savo štabo būkle. Šio slėpinio balsas, nustelb 
damas visa kita, persekiojo Jurą ir kliudė jam preparavimą. 
Bet taip gi daug kas kita jam kliudė gyvenime. Juras prie 
to jau priprato, ir tas jo jau nejaudino. Juras gerai galvojo 
ir labai gerai rašė. Jis jau gimnazijos laikais svajojo apie 
prozą, apie gyvenimo aprašymo knygą, kurioje jis paslėptų 
sprogstamų lizdų pavidale galėtų pareikšti tai, Ką daugiau 
šia nustebinančio gyvenime pamatė ir pergalvojo. Bet tokiai 
knygai jis buvo perjaunas, ir tenkinosi rašymu eihų, kaip 
dailininkas kad visą gyvenimą, ruošdamasis sumanytam di 
deliam paveikslui, visą gyvenimą pieštų etiudus. Šioms eilė 
ms Juras atleido jų kilimo kaltę, jų energiją ir originalumą. 
Šias dvi savybes, energijos ir originalumo, laike realybės 
atstovais menuose, visais kitais atvejais bekūnius, ir nereika 
lingus.

Juras suprato, kiek jis skolingas dėdei už savo būdo 
savybes.

Nikolai Nikolajevič gyveno Lozanoje. Knygose ten 
išleistose rusų ir kitomis kalbomis jis vystė savo senąją min 
tį apie istoriją kaip apie antrąją visatą, žmonijos kuriamą at 
sakant į mirties reiškinius drauge laiko ir atminties reiški 
niais. Šių knygų siela buvo naujai suprantama krikščionybė 
ir tiesioge jų pasėkme ■— nauja meno idėja. Dar daugiau ne 
gu Jurą, šios mintys veikė jo draugą. Jų įtakoje Miša Gor 
don savo specialybe pasirinko filosofiją. Savo fakultete jis 
klausė ir teologijos paskaitų ir galvodavo apie persikėlimą į 
dvasinę akademiją. Jurą dėdės įtaka stūmė pirmyn ir laisvi 
no, o Mišą — kaustė. Juras suprato, kokią rolę Misos Susi 
domėjimų kraštutinumuose vaidina jo kilmė. Dėl taktikos 
saugumo Juras neatkalbinėjo Misos nuo savo planų. Bet daž 
nai jis norėjo Mišą matyti empiriku, artimesniu gyvenimui.
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Kartą lapkričio gale Juras iš nuiversiteto sugrįžo vi 

lai, išvargęs ir nevalgęs. Jam pasakė, kad dienos metu An 
nai Ivanovnai buvo pasidarę bloga — konvulsijos, suvažiavę 
keli gydytojai, tarėsi kviesti kunigą, bet vėliau tos minties 
atsisakė. Dabar jai geriau, ji turi sąmonę ir prašė, kai tiktai 
sugrįš Juras, tuojau jį pas ją atsiųsti. Jis paJdausė ir neper 
sivilkęs nuėjo pas ją į miegamąjį.

Kambarys atrodė kaip po praėjusio sambrūzdžio. Ligo 
nė skendo prakaite ir galiuku liežuvio laižė sausas lūpas. Ji 
buvo labai sumenkusi. „Ar tiktai ne diagnozės klaida", pa 
galvojo jis. „Visos žymės plaučių uždegimo. Atrodo, kad 
tai jau krizė“. Pasisveikinęs su Anna Ivanovna ir pasakęs 
kelis tokiais atvejais priimtus sakyti žodžius, jis budėtoją 
išsiuntė iš kambario ir paėmė Annos Ivanovnos ranką skai 
Čiuoti pulsą. Kitą ranką jis siekė užantin stetoskopo, bet 
Anna Ivanovna galva padarė judesį, iš kurio Juras suprato, 
kad jai iš jo reikia kažko kito. Sukaupusi jėgas, ji prabilo:

— Taigi, norėjo išpažinties... Mirtis pakibo... Gali 
kiekvieną minutę... Eini traukti dantį, bijai, skauda, ruošie 
si... O čia ne dantį, tave visą, visą, visą tavo gyvenimą... tra 
kšt, ir lauk, kaip replėmis... O kas tai yra?... Niekas neži 
no... Ir man liūdna ir baugu.

Anna Ivanovna nutilo. Jos veidais ritosi gausios ašaros. 
Juras tylėjo. Po minutės Anna Ivanovna tęsė:

— Tu talentingas... O talentas... ne kaip visų.. Tu tu 
ri kažką žinoti. Pasakyk man ką nors... Nuramink mane.

— Bet ka gi aš turiu pasakyti, — susirūpino Juras. — 
Pirmiausia ryt jums bus geriau, -— yra duomenų, duodu ju 
xns savo galvą nukirsti. O po to — mirtis, sąmonė, tikėjimas
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Antano Miškinio apsikaltinimas

Antanas Miškinis išpažįsta „kaltes“ J. Baltušiui, bet šis neatrodo, 
kad tikėtų Miškinio nuoširdumu. . .

Tarybų Lietuvos Rašytojų 
III suvažiavime poetas Anta 
nas Miškinis paprašė žodžio ir 
pasakė:

„Draugai,
Jūs negalite matyti mano 

širdies plakimo, bet jūs, tur 
būt pastebite, kaip virpa ma 
no pirštai. Šį kartę jie virpa iš 
džiaugsmo, kad, štai, po ilgos 
pertraukos aš vėl galiu būti jū 
sų tarpe.

Irdamasis gyvenimo vilni 
mis, pasinerdamas, vėl iškil 
damas, klysdamas, visur, kur 
bebūdamas, labjausiai pasiilg 
davau poezijos ir poetų (irau 
gijos.

Būdamas nuo jūsų atitru 
kęs, aš pajutau ir supratau, 
kad be darnaus kolektyvo, be 
visaliaudinių siekimų tikras po 
etas būti negali. Tatai supras 
damas, aš turėjau pakankamai 
laiko savyje ir savo aplinkoje 
padaryti griežtą vertybių per 
kainojimą. šitoksai perkaino 
jimas nekartą man buvo nef 
skausmingas, t. y. ne be kovos 
su savimi, kol pagaliau galėjau 
išsipainioti iš tų varžtų ir savo 
mintis bei nusiteikimus patik 
rinti.

Už suteiktą man garbę su 
grįžti į rašytojų šeimą ir Įsi 
jungti į tarybinę literatūrą šio 
je vietoje nuoširdžiai dėkoju 

visų pirma tiems, kurie man 
padėjo—ačiū draugams iš Lie 
tuvos Komunistų pai tijos Cent 
ro Komiteto, iš Vyriausybės 
ir draugams iš Rašytojų Są 
jungos valdybos.

Aš ateinu į jūsų tarpą, drau 
gai, nesidairydamas nei atgal, 
nei į šalis. Nuo šiol tegu nie 
kam nelieka dėl manęs jokių 
aliuzijų, jokių abejonių. Kaip 
aš čia kalbu iš visos širdies, 
taip prašau mane lygiai nuošir 
džiai ir suprasti. Dėl to aš. 
džiaugiuos turėdamas progą 
čia viešai ir atvirai pasisakyti.

Jūs žinote, kad iki tarybinės 
santvarkos likimas man buvo 
lėmęs rašyti savo tėvynės, sa 
vo liaudies temomis. Tos liau 
dies, kurią aš su pasididžiavi 
mu mylėjau. Ir mano apdai 
nuojamoji Lietuva nebuvo nei 
bankininkų, nei senųjų nei nau 
jųjų dvarininkų, suspėjusių 
per trumpą buržuazinės sant 
varkos metą pralobti liaudies 
sąskaita. Mano dainų Lietuva 
buvo darbo žmonių, valstiečių, 
plikų artojų Lietuva. Bent man 
ji taip atrodė. Paskui atėjo vi 
siems žinomi istoriniai įvykiai, 
mūsų Įtėvy nės' gyvenimą pa 
kreipę nauja gaivalinga tarybi 
ne linkme. Aš tada pabandžiau 
pasidžiaugti, bet praeities ir 
auklėjimo nuosėdos mane dar 

labai varžė ir dar neleido tap 
ti tuo, kuo privalėjau. Netikė 
tai, iš pasalų užklupęs karas 
ne mane vieną vėl supainiojo. 
Tėvynės karo metu užimta ma 
no pozicija daugeliu atžvilgių 
buvo lemtinga. Fašistinės oku 
pacijos metu aš buvau įtrauk 
tas į priešvokišką judėjimą ir 
tariausi einąs tinkamu keliu. 
Tačiau pasekmės man paaiškė 
jo tik karui pasibaigus. Tada 
tik galutinai pamačiau, kad aš 
esu įrankis buržuazinių nacio 
nalistų rankose. Kai aš paste 
bėjau, kad mano kelias yra ne 
tik klaidingas, bet ir nešantis 
pasibaisėtinas pasekmes, mane 
patį apėmė siaubas. Pajutau, 
kad zoologinis pacionlaizmas 
yra visiškai svetimas mano pri 
gimčiai ir pats skaudama širdi 
mi benorėjau ką nors daryti, 
bet pasirodė iš vienos pusės jau 
per vėlu, o iš kitos — man pa 
čiam tuo metu nepakako drą 
sos, nors ir gyvybės kaina iš 
to visko išsipainioti. Tad ir te 
ko už anksčiau padarytas klai 
das sumokėti didelę moralinę 
kainą (kur gi ne, — 10 metų 
Sibire. . .)

Šituos žodžius sakydamas, 
aš truputį nuogąstauju, kad 
kas nors nepamanytų, jog aš 
atėjau į šią tribūną, teisintis 
ir išsisukinėti. Ne! Aš atėjau

KULWW BOROMIR A
MIRĖ DAILININKAS EUGENIJUS KULVIETIS.

Šių metų vasario 12 d. po 
trumpos ligos ir sunkios opera 
cijos Kolumbijos Šv. Vincento 
ligoninėje, Medelline, mirė dai 
Jininkas Eugenijus Kulvietis. 
Velionis buvo gimęs 1883. IV. 
10 d. Alunčių dvare, Vadoklių 
valse., Panevėžio apskr. Gimna 
ziją baigė Rygoje. Tapybą stu 
dijavo Petrapilio karališkoje 
meno mokykloje. Dalyvavo ru 
su - japonų kare. 1910—1914 
gyveno JAV, Čikagoje, dau 
giausia versdamasis fotografo 
amatu. Be to, gyvendamas JA 
V, Kulvietis surengė kelias sa 
vo kūrinių parodas.

1914 m. grįžo į Lietuvą ir 
vėl buvo mobilizuotas rusų ka 
riuomenėn. 1919 m. savanoiiu 
įstojo į nepriklausomos Lietu 
vos kariuomenę. Nuo 1922 m. 

pasmerkti viso to blogio, tų 
klaidų, kurias aš ouvau pada 
ręs. Kai mano širdis ir protas 
po didelių gyvenimo painiavų 
nusiskaidrino, man tai visiškai 
negėda prisipažinti. Aš labai 
trokštu, kad nei dabai, nei atei 
ty panašių klaidų nepakarto 
tų kiti.

Ta pačia proga man rūpi iš 
sitarti dar vienu reikalu, jau 
kiek tolimesniu, tiesiogiai su 
mano asmeniu nesurištu, bet tu 
rinčių bendrą visuomeninę rei 
kšmę. Mes visi žinome, kad 
tam tikra saujelė politikantų, 
mūsų tautos atplaišų, iš už van 
denyno prasikaltėliškai bando 
visokiais būdais kenkti mūsų 
tėvynės ir mūsų žmonių geram 
vardui, sėdami šmeižtą, melą 
ir neapykantą. Apie juos, žino 
ma, šioje garbingoje vietoje 
gal nė kalbėti nevertėtų, nes 
jie nieku būdu nesutrukdys mū 
sų gražaus ir tolydžiai vis gra 
žėjančio gyvenimo, nepasuks 
atgal istorijos. Tai aišku ne 
tik mums, bet, aš neabejoju, 
ir jiems patiems. Ir ne dėl to aš 
čia apie juos kalbu. O dėl to, 
kad pas mus dar pasitaiko nai 
vių žmonių, kurie kartais jie 
ms gali patikėti. . .“

A. Miškinis buvo lietuvis ir 
juo turi teisę būti, buvo liau 
dies poetas ir jį už tai Lietuva 
mylėjo; nebuvo zoologinis na 
cionalistas įr fašistas; buvo 
patriotas, — tai ar jam valia 
dėl to būti išprievartautam? 
Už ką Miškinis 10 metų ture 
jo būti ištremtas į Sibirą? Už 
ką jis turi daryti „išpažinti*? 

Ukmergės gimnazijoje dėstė 
paišybą. Atsidėjo ir kūrybai, 
dalyvavo dailės parodose. So 
vietams užimant Lietuvą, ve 
lionis pasitraukė Vokietijon, 
vėliau persikėlė į Kolumbiją, 
kur buvo suruošęs eilę savo kū 
rybos parodų. Be to, Medelli 
no meno kolegijoje dėstė tapy 
bą. E. K. per savo gyvenimą 
nutapė daugiau kaip 2.000 pa 
veikslų, juose realistiškai vaiz 
duodamas gamtą. Velionis taip 
pat yra nutapęs nemaža port 
retų.

Kulvietis savo metu Lietu 
voje buvo pagarsėjęs kaip di 
delis natiurmortistas, kurio 
piešti natiurmortai buvo tokie 
realistiški, kad buvo diskutuo 
jama, ar tai dailininko tapyba, 
ar gamtos dalykų kopijavimas. 
Realistiški jo portretai tiksliai 
pertiekė originalo bruožus.

Nepaprastas dailininko suge 
bėjimas pertiekti realybę, jį pa 
skatino, kaip spėjama, paban 
dyti piešti ir banknotus, bet 
dėl to jis buvo turėjęs nernalo 
numų.

Visokiu atveju Kulvietis bu 
vo gabus ir savaimingai arigi 
nalus dailininkas. Mirė sulau 
kęs 76 metų amžiaus.
LIETUVOS ENCIKLOPEDI 

JOS XVII TOMO 
EKSPEDICIJĄ 

pradėsime 1959 kovo 20 d.
Apie XVIII tomo išėjimą 

atskirų pranešimų neriai ysime, 
todėl maloniai prašome atsiųs 
ti pinigus už du tomus iki au 
gščiau nurodytos dienos, 
XVIII tomo birželio 20 d.

Jei būtų sunku atsiųsti pini 
gus dabar už abu tomus, tai 
prašome nepamiršti atsilygin 
ti už XVIII tomą iki š. m. bir 
želio 20 d. Pinigus prašome 
siųsti: Lietuvių Enciklopedija, 
265—C—Street, So. Boston 
27, Mass., U. S. A.

Už paramą iš anksto nuošir 
džiai dėkojame.

LE Administracija.
MONTREAL1O LIETUVIŲ 

DRAMOS TEATRAS
Čikagoje bus kovo 22 dieną, 
Verbų sekmadienį ir vaidins 
Balio Sruogos „Milžino paun 
ksmę“. Teatrą kviečia meno 
barduotojų sambūris.
• Igno Šeiniaus apysakų rinki 
nį „Vyskupas ir velnias*’ spaus 
dina Lietuvių Dienos. Tai pas 
kutinę rašytojo knyga.

Milašius
20 metų suėjo nuo O. V. L. 

Milašiaus mirties. I orris sukak 
tuvėms paminėti išleista 20- 
ties autorių knygą. Joje kitG 
tarpe rašo St. Bačkis ir dr. Šie 
petytė; pirmasis apie diploma 
tą, antroji apie rašytoją.

Sustokim prie Milašiaus — 
diplomato.

Milašius — kam jis priklau 
so?

Milašius gimė 1871 gegužes 
28 istorinėje Lietuvoje, Labu 
navoje, kur yra dabartine Gu 
dija. 1886 jau Varšuvoje kii 
kštytas. Nuo 1889 mokėsi ir 
paskiau visą laiką gyveno Pa 
ryžiuje. Ten ir mile 1939 ko 
vo 2.

Kėlusi iš naujo nepriklauso 
ma Lietuva 1918 buvo aksti 
nas Milašiui apsispręsti, ar jis 
pasirinks Rusiją, Lenkiją arz 
Lietuvą. Milašius apsisprendė^ 
už Lietuvą: „...aš tikėjausi bū 
siąs naudingesnis, pasilikda 
mas po kukliu lietuvišku liau 
dies kryžium“.

Milašių susirado Paryžiuje 
Lietuvos delegacija 1918. Mi 
lašins tada tarpininkavo dele 
gacijai prieiti prie įvairių Pa 
ryžiaus žmonių ir taikos konfe 
rencijos metu buvo Lietuvos 
delegacijos diplomatinis redak 
torius. 1919 buvo oficialiai pa 
skirtas Lietuvos atstovu prie 
Prancūzijos vyriausybės, nors 
Lietuva dar nebuvo pripažin 
ta.

Laikotarpis 1919-25 buvo di 
džiausios Milašiaus diplomai® 
nės veiklos laiko tai pis. Tai la* 
kotarpis, kada reikėjo kovoti 
už pripažinimą, už Vilnių, už 
Klaipėdą ir tt. Milašius buvo 
laimingas, kada jam, kaip Lie 
tuvos atstovui, Prancūzijos pre 
zidentas Millerandao 1920 ko 
vo 11 pranešė, kad Prancūzija 
pripažįsta Lietuvą de facto, o 
gruodžio 1 ir de jure. Milašius 
buvo {Ženevoje, kada Tautų 
Sąjunga 1921 rugsėjo 22 Lietu 
vą priėmė į savo narius. Milą 
sius veikė charge d'affaires ti 
tulu ne tik Prancūzijai, bet ir 
Belgijai, Ispanijai, Portugal! 
jai.

1925 prašėsi atleidžiamas. Jį 
pakeitė nuo liepos 1 Petras Kli 
mas (per karą nacių kalintas, 
bolševikų deportuotas). Bet 
garbės patarėjo titulu Milašius 
liko ir toliau dirbti. Buvo siun 
čiamas į konferencijas ir reda 
gavo diplomatinius raštus Lie 
tuvos atstovybėje, nors 1931 
Prancūzijos prezidentas pasira 

Nukelta į 5-tą psl.

ir prisikėlimas... Jūs norite žinoti mano, kaip gamtininko, 
nuomonę? Bet gal būt kitą kartą? Ne? Tuojau? Na, kaip 
žinote, bet tai juk nelengva iškart. — Ir jis jai perskaitė vi 
są lekciją ir pats nusistebėjo, kaip tas jam išėjo.

— Prisikėlimas. Tokia grubia forma, kaip tas daroma 
Įbauginti silpnesniems, tai man svetima. Ir Kristaus žodžius 
apie gyvus ir mirusius aš kitaip suprantu. Kur jus padėsite 
šitą daugybę, surinktą per tūkstantmečius? Jai ir Dievui 
neužteks vietos, gėriui ir prasmingumui teks kraustytis iš vi 
satos. Ir užspaus šioje godžioje gyvuliškoje maišatyje. Bet 
visą laiką viena ir ta pati neaprėpiamai tas pat gyvenimas už 
pildo visatą ir nuolat keičiasi neišskaičiuojamais suderini 
mais ir kitimais. Štai jūs būkštaujate, ar prisikelsite, o jūs 
jau prisikėlėte, kai gimėte, bet šito nepastebėjote. Ar jums 
bus skaudu, ar jaučia audinys savo irimą? Kitais žodžiais, 
kas bus su jūsų sąmone? Bet kas yra sąmonė? Pažiūrėkime. 
Sąmoningai užmigti — tikras nemigas. Sąmoningas įsijauti 
mas į savo virškinimo darbą — tikras jo innervinimo pakri 
kimas. Sąmonė — išorėn mušanti šviesa. Sąmonė nušviečia 
mums kelią, kad nesukluptume. Sąmonė — tai einančio trau 
kinio pryšakyje uždegtos lempos. Apverskite jas Šviesa į vi 
dų ir jvyks katastrofa. Taigi, kas bus su jūsų sąmone? Jūsų. 
Jūsų. O kas esate jūs? Tame visa ir mįslė. Išsiaiškinkime. 
Kuo jūs save atsimenate, kokią dalį savęs jūs savyje suvokė 
te? Savo inkstus, jeknas, kraujagysles? Ne, kiek beatsimin 
tumėt, jūs visada save rasdavote išorėje, veiklos pasireiški 
muose, savo rankų darbuose, šeimoje, kituose. O dabar ati 
džiau. Žmogus kituose žmonėse ir yra žmogaus siela. Tai 
štai kas jūs esate, tai štai, kuo kvėpavo, mito, grožėjosi visą 
gyvenimą jūsų sąmonė. Jūsų siela, jūsų nemirtingumu, jūsų 
gyvenimu kituose. Ir ką gi? Kituose jūs buvote, kituose ir 
liksite. Ir koks jums skirtumas, kas po to bus vadinama at 
mintim. Tai būsite jūs, įėjusi į ateitį. Ir pagaliau paskutinis 
dalykas. Nėr dėl ko nerimauti. Mirties nėra. Mirtis ne jums. 
Bet štai jūs pasakėte talentas. Tai kitas reikalas, tai mūsų, 
tai mūsų atradimas. O talentas — augštame plačiausiame 
supratime yra gyvenimo dovana. Mirties nebus, sako Jonas 
Pranašas, ir jūs pasiklausykite jo argumentacijos. Mirties 
nebus todėl, kad kas buvo — praėjo. Tai bus maždaug taip: 
mirties nebus, nes šita jau buvo matyta, tai jau sena ir įkyrė 
ję, o dabar reikalinga nauja, o nauja yra amžinas gyvenimas.

Šita kalbėdamas jis vaikščiojo kambaryje.
— Užmikite, — jis pasakė priėjęs prie lovos ir padėjęs 

ranką ant Annos Ivanovnos galvos. Praėjo kelios minutės. 
Anna Ivanovna pradėjo snausti. Juras tyliai išėjo iš kamba 
rio ir pasakė Jegorovnai, kad ji pasiųstų j miegamąjį budėto 

ją. „Velniai žino, kas su manim darosi“, pagalvojo jis. „Aš 
darausi kažkokiu šarlatanu. Užkalbinėju, gydau rankų užde 
jimu“. Kitą dieną Annai Ivanovnai pasidarė geriau.

4
Annai Ivanovnai darėsi vis geriau. Gruodžio vidury ji 

pabandė atsikelti, oet pasirodė dar persilpna. Jai patarė atsi 
gulėti. Ji dažnai kviesdavo Jurą ir Tomą ir ištisas valandas 
jiems pasakodavo apie savo vaikystę, praleistą senelio dva 
re Varykine, prie Rinvės upės Urale. Juras ir Ponia niekad 
ten nebuvo, bet Juras iš Annos Ivanovnos pasakojimų įsivaiz 
davo tuos penkis tūkstančius dešimtinių keliolikos amžių 
miško, juodo kaip naktis, į kurį dviejose - trijose vietose įsi 
skverbia tartum vingių peiliais pradurtas, smarkiai tekanti 
akmenėtu dugnu upė augštais aptrūkinėjusiais kranto skar 
džiais iš Kriugerių pusės.

Jurui ir Tomai Šiomis dienomis pirmą kartą gyvenime 
siuvo išeiginius drabužius, Jurui — juodą surdutinę eilutę, o 
Tomai vakarinį tualetą iš šviesaus atlaso jau truputį atviru 
kaklu. Jie Šiuo apsirengimu ruošėsi apsilankyti tradicinėje 
Sventickių eglutėje dvidešimt septinto. Užsakymą ši vyriš 
kos siuvyklos ir siuvėjos atnešė tą pačią dieną. Juras ir To 
nia išbandė apsirengimą ir buvo patenkinti. Jie nespėjo dar 
nusirengti, kai atėjo Jegorovna ir pakvietė juos pas Anną 
Ivanovną. Kaip buvo apsirengę, taip ir nuėjo.

Jiems įėjus, Anna Ivanovna truputį atsikėlė, apžiūrėjo 
juos ir pasakė:

— Labai gerai. Tiesiog puiku. Žinote, kodėl aš jus pa 
kviečiau? Bet pradžioje keli žodžiai apie tave Jurai.

— Aš žinau, Anna Ivanovna. Aš pats prašiau jums pa 
rodyti šį laišką. Jūs kaip ir Nikolai Nikolajevič, manote, 
kad man nereikėjo atsisakyti. Truputį kantrybės. Jums 
kenksminga kalbėti. Tuojau aš jums viską paaiškinsiu. No 
rs, tiesa, jums viskas žinoma. Taigi, pirmiausia. Yra dėl 
Živagų paveldėjimo byla pamaitinti advokatus ir padengti 
teismo išlaidas, bet jokio palikimo tikrumoje nėra, vienos 
skolos ir maišatis, o be to purvas, kuris tokiais atvejais išky 
la. Jeigu kas nors iš to galima būtų iškeisti Į pinigus, argi aš 
tai padovanočiau teismui ir tuo nepasinaudočiau? Bet gi yra 
taip, kad byla išpūsta, ir vietoje čia krapštytis, geriau buvo 
atiduoti visas teises į nesamus turtus ir užleisti keliems pa 
kištiems varžovams ir pavydiems apsišaukėliams. Apie pre 
tendentę Madame Alice, gyvenančią su vaikais Živagų pa 
varde Paryžiuje, aš seniai jau girdėjau. Bet pasirodė naujos 
pretenzijos, ir man, nežinau kaip jums, man tiktai dabar pa 
sakė. Pasirodė, kad dar motinai esant gyvai, ievas buvo 

susidomėjęs viena svajotoja, pakvaišėle, kunigaikštienė Stol 
bunova-Enrici. Ši asmenybė iš tėvo turi sūnų, jam dabar de 
širrit metų, jį vadina Jevgraf. Kunigaikštienė — užsidarėbįft 
Ji niekur neišvykdama gyvena su sūnum atskiruose savo nĮ 
muose Omsko pakraštyje nežinomais resursais. Man parodė 
šio atskiro namo fotografiją. Gražus penkialangis, su ištisi 
niais stiklais ir skulptūriniais medaliais prie karnizo. Ir štai 
paskutiniu metu aš taip jaučiu, kad šis namas visais penkiais 
langais į mane, žiūri negeru žvilgsniu per tuos tūkstančius 
kilometrų, kurie skiria europinę Rusiją nuo Sibiro, ir anka 
čiau ar vėliau jis mane apžavės. Tai kam man visi šitie iš 
galvoti kapitalai, dirbtiniai varžovai, jų priešiškumas ir pavy 
das. Ir advokatai.

— Ir vis dėlto nereikėjo atsisakyti, — prieštaravo Anna 
Ivanovna. — Žinote, kodėl aš jus kviečiau, — vėl ji paklau 
sė ir tuojau tęsė: — Aš atsiminiau jo vardą. Atsimenate, 
aš jums vakar pasakojau apie girininką? Jį vadino Bakchas. 
Nuostabu, ar netiesa? Juoda miško baisenybė, barzda UŽ 
augęs ligi antakių, ir — Bakch! Jis turėjo sužalotą veidą, 
jį lamdė lokys, bet jis atsigynė. Ir ten visi toki. Tokius turi 
vardus. Arba Lupp. Arba, sakykime, Favst. Klausykite 
Būdavo praneš, kad Avkt arba Frol, ir mes iš vaikų kamba® 
bėgame į virtuvę. O ten, galite Įsivaizduoti, miškininkas sų 
gyvu lokiuku ar kas panašaus. Ir senelis visiems pagal rašte 
liūs į kontorą. Kam pinigų, kam kruopų, kam šaudmenų. O 
miškas prie langų. Sniego, sniego! Augščiau už namus! 
— Anna Ivanovna užsikosėjo.

— Nekalbėk, mama, tau nesveika, — Įspėjo Tonia. Ju 
ras ją palaikė.

— Niekis. Beje. Jegorov.ia priplepėjo, kad jūs abejo 
jate, ar jums poryt vykti į eglu ę. Kad aš šito daugiau ne 
girdėčiau! Ir koks tu, Jurai, po to gydytojas? Taigi, nu 
spręsta. Jūs vykstate be jokių atsikalbinėjimu. Bet grįžki 
me prie Bakcho. Šis Bakchas jaunystėje buvo kalvis. Jam 
muštynėse atkrėtė vidurius. Jis sau pasidarė kitus, geleži 
nius... Koks tu, Jurai, juokingas. Ar gį aš nesuprantu? Ži 
noma, netikrai. Bet taip žmonės kalba.

Anna Ivanovna vėl užsikosėję šį kartą stipriau. Ji vos 
kvėpavo. Juras ir Tonia pribėgo J rie jos. Jie sustojo greta, 
netys petin prie jos lovos. Tebe,rJ ėdama Anna Ivanovna su 
ėmė jų rankas ir laikė sujungta į Paskui, suvaldžius kosulį, 
ji pasakė.

— Jeigu aš numirsiu, n< j ėskite. Jūs sutverti viė 
nas kiram. Susituokite. Štai mJ ir sutariau,—pridėjo ji 
ir- pravirko. ičjyJ (daugiau bus).
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Atkelta iš 4 pusi.
šė jam Prancūzijos pilietybės 
pripažinimą. Tik 1938 pasitrau 
kė iš atstovybės daibo, atsidė 
damas grynai kūrybai. 1939 va 
sario 16 jam buvo pranešta 
apie Lietuvos pensijos (600 
lt.) paskyrimą, bet ja nebesi 
naudojo — kovo 2 mirė.

Milašius nebuvo tik diploma 
tas technikas.

Iš dr. St. Bačkio pateikiamų 
faktų matyti, kad buvo ir filo 
sofas, kuris pramatė pasaulio 
raidos didelį tempą.

„Nauja era prasideda visiem 
mum, — kalbėjo 1919. — Sena 
sis pasaulis yra sukrėstas savo 
vagoje; atėjo metas, kuris su 
duoda mirties smūgi iš pasigai 
Įėjimo senom vertybėm, atgy 
venusiom doktrinom, bevai 
šiam režimam. Europos politi 
nė ašis taip greitai keičiasi, 
kad per keliolika metų prieška 
rinės sąjungos bus visai netin 
karnos naujom sąlygom".

Su kokiom konkrečiom poli 
tinėm idėjom Milašius nori pa 
sitikti tuos naujus laikus? Bač 
kis jų sumini tris.

Nuo 1919 Milašius stovėjo 
už Lietuvos, Latvijos, Estijos 
sąjungą vienoje Baltijos pusė 
je ir Švediją kitoje, paskiau kai 
bėjo bent apie trijų Baltijos 
valstybių sąjungą.

Kita Milašiaus idėja buvo 
ta, kad lenkų ir lietuvių tautos 
yra natūralūs sąjungininkai; 
kad Lenkija turėtų jieškoti ge 
rų santykių su Lietuva ir kad 
Lenkijos interesai matyti Lie 
tuvą nepriklausomą (nuo jos 
su sostine Vilniuje. Tam reika 
lui, pasilikdamas po „kukliu lie 
tuvišku kryžium", tarėsi tar 
nausiąs Lietuvos n Lenkijos 
suartėjimui.

Trečia idėja — tai Europos 
suvienijamas, jungtinės Euro 
pos sukūrimas. Tai neišven 
giama Europos ir pasaulio liki 
mui. Kad Europa pajustų sočia 
linę, politinę vienybę, kapitalo 
ir darbo vienybę, ragino kiek 
vieną sukelti savyje asmeniš 
kai geriausias jėgas, nes vais 
tybės ir rasės esančios tik prie 
monės jų apaštalų rankose.

Pagaliau specialus siekimas 
— draugiškumas tarp prancū 
zų ir lietuvių, kurio simboliu 
jautėsi esąs pats, tardamas:

„aš nesu politikas. Aš nepri 
klausau jokiai partijai. Aš esu 
lietuvis poetas prancūzų kai 
ha”. (D)
• R. Viesulo litografijų serijos 
lietuvių liaudies dainų temo 
mis artėja prie galo. Apie R. 
Viesulo grafikos parodą Pary 
žiuje meno žurnalai ir dienraš 
čiai savo meno kritikos skyriuo 
se davė palankias recenzijas.

CANADA

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas.

Kad surastum draugų

mokinkis kalbėti angliškai arba prancūziškai

SUSIDRAUGAUTI SU KAIMYNAIS AR BENDRADARBIAIS BUS DAUG 
LENGVIAU, JEI GALĖSITE SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI AR PRANCŪZIŠKAI.

ŽINOMA, JŪS BRANGINSITE DRAUGYSTĘ TŲ, KURIE ATVYKO į 
KANADĄ IŠ JŪSŲ KILMĖS KRAŠTO. TAČIAU JŪS NORĖSITE PRAPLĖSTI 
DRAUGYSTĖS RATĄ, PAGILINDAMI SAVO PAJĖGUMĄ SUPRASTI IR KAL
BĖTI KALBA, DAUGUMOS KALBAMA JŪSŲ VIETOVĖJE. TOKIOS BIČIULYS
TĖS GALI DAUG PADĖTI JUMS IR JŪSŲ ŠEIMAI DALYVAUTI JŪSŲ BEND- 
RUOMENĖS GYVENIME IR PRISIDĖS PRIE JŪSŲ PASITENKINIMO IR LAI
MĖS KANADOJE.

PASIDALINANT PATYRIMU SU ANGLIŠKAI IR PRANCŪZIŠKAI KAL
BANČIAIS DRAUGAIS, JOS DAUG KĄ SUŽINOSITE APIE KANADĄ IR JIEMS 
PADĖSITE PAŽINTI SAVO TĖVYNĖS KULTŪRĄ BEI TRADICIJAS.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBOS VAKARINIAI KURSAI VYKSTA BE
VEIK VISOSE VIETOVĖSE. INFORMACIJŲ APIE ŠIUOS KURSUS KREIPKITĖS 
J VIETOS MOKYKLOS VEDĖJĄ, KUNIGĄ AR PAS ARTIMIAUSI PILIETYBĖS 
AR IMIGRACIJOS PAREIGŪNĄ.

Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

52-4

televizijos ir radio aparatus. 
Albinas Pranevičius. 

PO 8-5666 
Darbas garantuotas.

LIUDVIKAS ARAGON 
ATSIVERČIA?

Prancūzijos komunistų par 
tija dideliuose sunkumuose — 
jos narys rašytojas Liudvikas 
Aragon parašė naują romaną 
„Šventoji savaitė”, kuris yra 
lyginamas su Pasternako ro 
manu „Dr. Živago". Komparti 
ja, bijodama Pastarnako pobū 
džio skandalo, veikalą pripaži 
no „vęrtingu veikiau", bet tuo 
veikalu Aragon ideologiškai at 
siriboja nuo komunistų.
• Julija Švabaitė-Gyhenė, po 
etė, su šeima, iš Australijos 
keliasi į JAV.
• Alf. Gricius, poetas, iš Aust 
ralijos atvyko į Los Angeles ir 
čia planuoja apsigyventi.

CALGARY, Alta.
GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

tu kas sudainavo „Leiskit į tė 
vynę“ ir „Ant kalno mūrai“. 
Padainavo šauniai. Dainavo: 

Seniai nemačiau laikrašty ži mo istoriją, kai gruodžio 31d. p-nia T. Andersomenė, p-nia 
nučių iš šio miesto. Kažin ko suėjo 100 metų nuo jo gimimo, A. Kučinskienė, J. Žemaitaitis, 

O. Albrecht, A. Kučinskas. 
Vardus suradau programoje, 
o pasiteiravęs pas žinančius, 
sužinojau, kaip kad dainas, 
taip ir visą programą sumoki 
no ir eutvarkė nenuilstantis 
senos kartos veikėjas A. Ku 
činskas.

Po dainų sekė vaidinimas. 
Suvaidintas vieno veiksmo

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS r
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. į
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J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. 

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

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

dėl niekas neparašo, o įlaujie ir kad jis yra autorius Lietu 
nų juk yra. Štai vasario 7 d. vos Himno ir „Varpo" redak 
Calgario Lietuvių Draugijos 
pastangomis buvo surengtas 
Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo 41 m. minėjimas. Se 
niau buvo minėta, kad Calgary 
yra dvi draugijos, viena gyvuo 
ja seniai, antra tik pora metų 
kai sutverta. Senoji Calgario 
Lietuvių Draugija turi žmonių 
pritarimą ir į jos parengimus 
visada susirenka skaitlingai. 
Gi antroji visai sunyko. Lietu 
vos Nepriklausomybės paskel 
bimo minėjime, Calgario Liet. 
Dr-jos parengime dalyvavo 120 
žmonių, o kitoje tik 3 šeimos, 
12 žmonių.

Calgario Liet. Dr-ja Lietu 
vos Nepriklusaomybes paskel 
bimą minėjo puošnioje lenkų 
salėje. Vėliavas (Lietuvos ir 
Canados) įnešė dvi sesutės Sta 
kėnaitės pasirėdžiusios tutiš 
kais rūbais. O Canada skambi 
no p-nia Martin, Lietuvos 
Himną giedojo visa salė. Pag 
rindiniu kalbėtoju buvo kun. 
J. Mažrimas, svečias iš Van 
couverio. Apie jo kalbą reikia joms akomponavo p-nia Baltru 
pasakyti tiek, kad jis neįstengė 
prisitaikyti prie garsiakalbio, 
todėl negalma buvo jis norma kėlių net kelis sykius, 
liai girdėti. Nors buvo prašy 
tas apibūdinti Dr. Vinco Ku vio, apie dabartinę padėtį Lie 
dirkos įnašą į Lietuvos atbudi tuvoje. Ir suaugusiųjų penke

torius ir t. t., bet tik pasakė, 
kad dr. V. Kudirka vertas pa 
gerbti.

A. Kučinskas trumpai apibū 
dino programą, ir padėkojo 
programoje dalyvaujantiems 
už jų pastangas ir pasišventi 
mą pasiruošiant ir mokinan 
tis. Daugiau kreipė dėmesį į 
jaunimą, pabrėždamas, kad 
kad mes turime jaunuomenę 
ugdyti lietuviškoje dvasioje, 
pratinti juos viešai su mumis 
dalyvauti parengimuose, nes 
sako: mūsų eilės retėja, mes 
jau vienas po kito einame į už 
marštj, o kas užims mūsų vie 
tą kada mūsų čia neliks? Kas 
ugdys ir puoselės tą gražią mū 
sų lietuvišką kalbą, papročius, 
dainas? Tai jaunimo prieder 
mė, jų pareiga būti lietuviais 
ir sekti mūsų senuolių pėdo 
mis.

Po kalbų sekė meninė dalisi. 
P-lė V. Žukauskaitė paskambi 
no pianinu, sesutes E. ir M. 
Stakėnaitės padainavo duetą,

šaitienė. P-lė E. Vanagaitytė 
grojo akordeonu keletą daly 

Lenis
Kučinskas pasakė eilę iš Kelei

A. NORKELIUNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG*D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

vaizdelis Paslaptingoje Zon. 
je, iš Lietuvos partizanų gyve 
nimo. Atvaizduotas jų vargas, 
pasišventimas, ir kaip jie sun 
kiose sąlygose, trūkstant mais 
to, šovinių, rūbų, kovojo su 
daug gausingesnių ir geriau 
apginkluotu priešu. Kaip jie 
ms padėjo ne tik vyrai, bet ir 
moterys bei merginos, suteik 
damos žinių, ir pranešdamos 
priešų planus. Suvaidino labai 
gerai. Ne tik režisavo, bet ir ro 
lę turėjo A .Kučinskas. Prog 
ramų viršelius artistiškai nupie 
šė L. Kučinskas, 11 metų mo 
kinys, gi atspausdino Vyt. Ku 
činskas.

Kai tokia maža lietuvių ko 
lonija, tai kalgariečiai puikiai 
pasirodė. Po vaidinmo sekė Šo 
kiai. Griežė 5 asmenų orkest 
ras.

Dar pažymėsiu. Prie vieno 
stalo žemutinėje salėję dainuo 
ja būrys jaunuolių lietuvišką 
dainą, balsai geri ir linksma, 
kad jaunuoliai nenutolę nuo sa 
vo gimtos kalbos. Pasiteirauju, 
kas jie? Nagi tai Calgario inte 
igentai, profesionalai: John 
Snith - Sniečkus, advokatas; 
Dan Cherry-Vyšniauskas, dak 
taras: Justinas Anderson-And 
riuškevičius, inžinierius; Ida 
Rutkauskaitė - Boiuta, gailės 
tingoji sesutė (nursė). Tai la 
bai gražu ir malonu, kad ir jau 
nimas dayvauja.

Retas svečias.
N L Redakcija, dėdama šį Va 

sario 16-tos dienos minėjimo 
aprašymą Calgary, turi paste 
bėti, kad nedidelei Calgario lie 
tuvių kolonijai reikėtų pajieš 
koti gailmybių susitarti ir, mi 
nint tokias dienas, kaip Vasa 
rio 16, nesiskaldyti į kelis bū 
rius, bet visiems sueiti į vieną 
parengimą, dėl kurio iš anksto 
reikėtų susitarti. Kad yra ne 
viena lietuvių organizacija, tai 
nebloga. Organicijų gali būti 
ir daugiau, nes kiekivena gali 
turėti savo tikslus ir siekius. 
Bet reikia, kad organizacijos 
dirbtų, veiktų sutartinai, viena 
kitai nekliudydamos, o kur rei 
kia ir sueidamos į bendrą dar 
bą. Toks bendras visų darbas 
ir būtų tokia visiems didelė 
šventė, kaip Vasario 16-tosios 
minėjimas. Jeigu didžiosios lie 

‘ tuvių kolonijos, kaip Montrea 
lio, Toronto, Hamiltono susi 
tarė ir Vasario 16 mini visi 
drauge, sutelktomis jėgomis, 
tai mažoms kolonijoms juo 
prasmingiau nesiskaldyti ir mi 
nėti visiems drauge. Tegul tik 
tai organizacijų vadovai žmo 
niškai susitikę išsikalba, išsi 
aiškina ir tikriausiai ras bend 
rą kalbą. O veikdami vienybė 
je — nepalyginamai daugiau 
galės nuveikti ir greičiau pasie 
ks gražesnių tikslų.'

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

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

ATHLETIC 
S’PORT SHORTS

372
Visi veiklūs vyrai vertina Watsono 
atleto maišelius su trigubu prilaiky 
mu. Elastiškas juosmuo —* nepaly 
ginamas patogumas vyrams. Spe 
cialistų pasiūtos. Lengvai plauna 
mos — nereikia lyginti. Ilgam ne 
šiojimui. Tinka prie Jerseys. W1-8

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ
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VAKARŲ KANADOS SPAUDA IR RADIOFONAS MINI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ.

Lįętuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga, Al 
bertos ir Britų Kolumbijos ang 
lų ir prancūzų kalbomis leidžia 
ma spauda nuoširdžiai paminė 
jo Lietuvai reikšmingą Vasa 
rio 16 dieną.

Vasario 16 dieną, savaitraš 
tis „La Survivance“ No 12 lei 
diny skiria reikšmingą dalį Lie 
tuvos Nepriklausomybės šven 
tei. Apibūdintas istorinis lietu 
vių tautos krikšto laikotarpis 
ir Lietuvos teritorialinės tei 
sės nuo pat priešistorinių lai 
kų. Minimi Lietuvos Didžiųjų 
kunigaikščių, Mindaugo, Gedi 
mino, Kęstučio, Algirdo ir Vy 
tauto vardai ir dalis jų nuopel 
nų Lietuvos istorijai. Ypač nuo 
sekliai atvaizduotas pirmasis 
lietuvių tautos krikštas Min 
daugo laikais ir svarbiausios 
kliūtys, dėl kurių šio žymaus 
Lietuvos valstybės vyro suma 
nymai negalėjo Cbūti įgyven 
dinti ir liko atidėti vėlesniam 
istorijos laikotarpiui. Taip pat

atvaizduojama Lietuvos prie 
šų agresija ir lietuvių tautos at 
sparumas ir jos aukos ginant 
tėvynę.

Nemaža reikšmės skiriama 
taip pat lietuvių kalbai kaipo 
vienai iš seniausių pasaulio kai 
bu. Lygiai vaizduojamas pas 
kurinis Lietuvos Nepriklauso 
mybės laikotarpis ir Lietuvos 
kaipo suvereninės valstybės 
pažanga tvarkant savo neprik 
lausomą gyvenimą Europos de 
mokratinių tautų principais.

Redakcijos taip pat pasirūpi 
no gauti paskutinių žinių iŠ pa 
vergtos Lietuvos, Duodami 
tikri faktai apie studentų per 
sekiojimą okupuotoje Lietuvo 
je ir jiems uždedamas baus 
mes. Straipsniai papuošti Lie 
tuvos Didžiųjų Kunigaikščių 
Mindaugo ir Vytauto Didžio 
jo paveikslais, Vasario 16 d. 
suruoštame per CHFA radio 
foną lietuvių pusvalandyje ge 
rai buvo painformuota apie Lie 
tuvos bylą.

AR TAMSTOS 
JIESKOTE DARBO?

Jei taip, tai registruokitės savoje

—• eglučių pąsirądymo, kad Ginta 
ras vėl išeis su puikia progra 
ma, ko ir linkime kuo širdin 
giausiai visiems veikėjams.

VIENAI LIETUVEI
p. Mackevičienei įvyko skaudi 
auto nelaimė. Esant be galo sli 
džiam keliui, jos mašina nete 
ko kontrolės ir susidūrė su ki 
ta mašina, kurios vairuotojas 
dėlto ir žuvo. Daiiat teismas 
pripažino nelaimės įvykimo fak 
tus, bet sprendimo dar nepa 
skelbė. Laimei pati p. Macke 
vičienė šioje katastiofoje ne 
sunkiai nukentėjo. Linkime, 
kad viskas šioje nelaimėje pa 
sibaigtų galimai gerai. Visi 
pripažįsta nelaimę įvykus dėl 
nepaprasto kelio slidumo.

SUŠLUBAVO

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE
/

• NES yra NEMOKAMAS patarnavimas.

VANCOUVER, B.C.
VISUOMENINĖ VEIKLA MOŠŲ KOLONIJOJE

vyksta įprasta tvarka: pora ru 
dens parengimų, Naujų Metų 
sutikimas, Kalėdų eglutė vai 
bučiams ir vasario 16-sios mi 
nėjimas.

LiĮetuvos nepriklausomybės 
41 metų, sukaktuvių minėjimą 
šiais metais ruošė KL B-nės 
Vancouverio apyl.v-ba. minėji 
mą pradėjo pirm. A. Kaulius 
ir perskaitė VLIKo atsišauki 
mą į lietuvių tautą. Pagrindi 
niu kalbėtoju buvo J. Raudo 
nis. Pirmoje dalyje kalbėjo 
apie Lietuvos nepriklausomy 
bę ir tai atitiko šios dienos dva 
šiai. Antroje kalbos dalyje ku 
ri buvo ilgiausia, nukrypo į as 
meniškumus ir piktais žodžiais 
išvanojo savo nemėgiamas lie 
tuvių patriotines organizaci 

jas. Labai gaila, kad J. Raudo 
nis buvo toks „neapdairus“ ir 
„nežino“, kad tos jo nemėgia 
mos organizacijos per ištisus 
10 metų ruošė minėjimus, pa 
rengimus, rėmė spaudą, vykdė 
šalpą ir jų narių vaidai kas 
met randami Tautos Fondo bei 
šalpos aukų sąrašuose. Iš kitos 
pusės, p. Raudonis tik po 6 me 
tų pirmą kartą pasirodė lietu 
vių visuomenės tarpe. Anot jo 
paties pasakymo, matyti jis nu 
sivylė savo „klevo lapo organi 
zacija, kuri riedėjo vieno rato 
popieriniu vežimu“. Gal būt 
ir jo vardą po tiek ilgos pertrau 
kos užtiksime Tautos Fondo 
bei šalpos aukų sąrašuose.

Toliau sekė meninė dalis, ku 
rią paruošė ir vedė Z. Kaulie 
nė. Vaikučiai gražiai padekla 
mavo, pagriežė, padainavo ir 
pašoko tautinius šokius. Ypa 
tingai gražiai padeklamavo Rū 
telė Radzevičiūtė, Balio ir 
Danguolės Radzevičių 5 m. 
dukrelė. Akordeonu lietuviš 
kas daineles pagrojo V. Dia 
kas. Malonu konstatuoti pada 
rytą pažangą. Didesnę dalį pro 
gramos atliko p. Kaulių vaikai. 
Pabaigoje buvo sugiedoti him 
nai ir pirmininkas A. Kaulius 
padėkojo dalyviams. Vicepir 
mininkė A. Baronienė dalyvia 
ms įteikė gėlių.

Tautos Fondui aukas rinko 
K. Skrinska ir p. A. Baronie 
nė.

Šemininkės, L. Tomingienė 
ir B. Nakvošienė, pavaišino už 
kandžiais ir kavute.
NETEKOME TAUTIEČIO.

Vasario 20 d. lietuviių kolo 
niją sujaudino žinia, savo bute 
nusižudė naujas ateivis Juo 
zas Kaciukevičius, 49 metų 
amžiaus, viengungis. Velionis 
profesija siuvėjas ir visą laiką 
turėjo pastovų darbą. Paliko 
turto — 6 kambarių — 2-jų bu 
tų namą, kurį pereitais metais 
pirko išsimokėjimui. Nusižu 
dymo phiežastį policija tiria, 
bet kol kas nežinomos. Turi gi 
minių Toronte. S. M.

• Prityrę darbo parūpinimo tarnautojai yra tam, kad Įvertinti 
/ tamstų sugebėjimus ir nukreipti tamstas į tokius esamus

darbus, kuriems tamstos esate kvalifikuoti.

• NES nemokamai patarnauja tamstams jieškant ar tai ama- 
tinio ar neamatinio darbo bei vadovaujančio ar profesinio

/ pobūdžio darbo.

ATSIMINKIT E—THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE

TEIKIA NEMOKAMĄ PATARNAVIMĄ VISIEMS 
DARBININKAMS IR DARBDAVIAMS.

Personnel Selection Office for the Nation'

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE

St CATHARINES, Ont
MŪSŲ GYVENIMO FAKTAI

KYLA JAUNIMO VEIKLA?
Iš kitos veiklos yia pažymė 

tina jaunimo suaktyvėjimas lie

viena didžiausių inžinerijos fir 
mų pasaulyje. Tai Ackros-Con 
suiting Engineers, kurioje dir 
ba ir keli lietuviai.

Ši firma, kurios techniškąjį 
personalą sudaro per 600 žmo 
nių gaminančių brėžinius elekt 
ros jėgainėms, užtvankoms ir 
vandens reguliavimams įvai 
riose pasaulio šalyse, bet dau 
giausia Kanadoje. Jau treji me 
tai kai nebeganama užsakymų. 
Priežastys tos pačios visur. 
Šiuo metu firma paiengva pa 
leidžia žmones. Seniau paleis 
tas ir vienas lietuvis petrolche 
mijos inžinierius, ganęs Kana 
doje ir vedęs gimusią Kanado 
je lietuvaitę. Įspėjimą jau ga 
vo ir kitas tautietis geležies be 
tono skyriuje, kad gali būti pa 
leistas artimiausių mėnesių 
gyje. Geriau dar veikia vamz 
džių bei elektros skyriai ir ti 
kimasi, kad šie skyriai dar ga 
Ii laikytis gana ilgokai. Elekt 
ros skyriuje taip pat dirba dar 
vienas lietuvis, bet tai jau ir 
visi. Šiaip ACRES personalą 
sudarė ne visų tautybių žmo 
nės. Kiti atvykę specialiai iš sa 
vų kraštų praktikai, vienas pa 
kistanietis išvykdamas palinkę 
jo Lietuvai atgauti laisvę. Pa 
sirodė gerai informuotas lietu 
vos reiklais. Čia dirbo taip pat 
vienas įdomus lenkas: pulki 
ninkas iš Vilniaus krašto, bu 
vęs internuotas Lietuvoje ir 
dėlto Lietuvą įsimylėjęs. Lai 
ko lietuviškus suvenyrus kiše 
nėse: pašto ženklus, nuotrau 
kas ir pinigus. Žada niekad dėl 
Vilniaus neginti Lenkijos. Var 
gu tam bebus ir reikalo. Vii 
nius vargu kada bepriklausys

WINDSOR, Ont.
DVASINIS SUSIKAUPIMAS

Windsore Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje, 1479 Albert Road, 
kovo 15 dieną sekmadienį 4.30 
vai. vakaro bus trumpas dvasi 
nis susikaupimas. Ji ves garsu 
sis pamokslininkas Tėvas Dr. 
Tomas Žiūraitis O. P. iš Lima 
kolegijos, iš Amerikos. Turės 
vieną konferenciją, palaimini 
mą ir antrą konferenciją. Bus 
klausoma visą laiką išpažinčių. 
Dalyvaus dar vienas svečias

kunigas iš Detroito ir padės 
klausyti išpažinčių.

Taigi visus katalikus lietu 
vius maloniai kviečiu Windso 
ro miesto ir' plačiausios apylin 
kės, pasinaudoti šiomis trumpo 
mis rekolekcijomis ir atlikti sa 
vo velykinę pareigą. Dalyvau 
kite kuo skaitlingiausiai. Tėvas 
Tomas Žiūraitis yra mūsų la 
bai laukiamas ir brangus s ve 
čias. Kun. V. Rudzinskas.

§ Verdun PO 6-5641 l
5 HICKSON GROCERY į
iALUS ir MAISTO PRODUKTAI
g Pristatymas nemokamai 2 ‘
6 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jotas S

I
 SIUNTINIAI i

LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS I; 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis S

per Janiną ADOMONIENĘ. |

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

akordeonus, dviračius, maistą zr tt. &

Užsakymai iš kitur priimami paštu. X

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |

Praėjo 16 vasario 41 šventė, kaitėlė, St. Catharinėje irgi pa 
Tai nemažas laikas. Minėjimus našiai. Tiek vienur, tiek ir ki 
surengė ir St. Catharine ir tur šiemet parinkta aukų Tau 
Wellandas. Šiemet dėl lėšų sto tos Fondui. Aukavo visi širdin 
kos ir tampymo — galimai kuk gai, nes gi reikia prisidėti ir 
liau. Wellande pamaldos, pas centu.

1 AUSTIN Sales & Service j
g 949 ATWATER AVE, MONTREAL |

<p Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų angliškų ir Kana X
2 J diškos gamybos automobilių, kaip: Metropolitan, Ramb X
J; Jer, Ambasador ir sportinių Healy-Austin. v
1’ Kainos nuo $ 1,675.— X
$ \ Perkant naują ar vartotą automobili, $
g ?’*£ ** į kreipkitės g
g Jf 1 pas prityrus} mechaniką . . . X
j * / K. MARTINĖNĄ |
a \ Lietuviams padarysiu nuolaidą. X
S į Norint pasitarti, skambinti X
$ ’ po 6 vai. vakaro PO 7-7316 X

arba darbo vietoje asmeniškai. X

I BIELLAZZI - LAMY, INC
PO 8-5T51 7679 George St- vale Lasalie.

; Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
: Insuisacija, Tto - Test, Masonite, statybinis popietis.

F 
LIŪDESIO VALANDOJE

~ n ' KREIPKITĖS PAS ;

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPUYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

L 4500 VEBDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193

tuviškame darbe. Seniai išny 
kęs meno mėgėjų xatelis „Gin 
taras“ , vėl ėmė veikti. Tai vis 
dėka tėvo Bernabo, kuris tą 
„Gintarą“ seniau įkūrė ir ku 
ris dabar vėl jį atgaivino. Jau 
nimas dabar ruošiasi Motinos 
Dienos minėjimui. Nėra abejo 
nės, ypač po gražaus Kalėdų

Lenkijai.
Šita visa mase dabar, atro 

do, turės išsiskirstyti. Dadėjus , 
Toronto ARROW — Kanados 
technikinis personalas bus ga 
vęs gerą smūgį. Specialistai 
jau kviečiami Amerikon. Kiti 
aplinkiniai fabrikai ir įmonės 
irgi šlubuoja. t/" f

jfflOlDE LUXE DRY CLEANERS!
117—6th AVENUE, LACH1NE |

| ALE7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

I Dr. Roman Pniewski
į Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tei. VI 6-7623

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

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE f

BALTIC I
Dąromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai Xir kiti įvairūs medžio dirbiniai. X

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

Lietuviams nuolaida.

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

I
 A. M. DI K I N 1 S I

Gyvybės Draudimo Atstovas X
The Royal Guardians 

A Mutual Life Assurance Company

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

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



Ui, u, W, ii t, X * t U V A t Ht,

HAMILTON/
NAUJAI IŠRINKTOJI KLB 
pirmame posėdyje vasario 26 
d. pasiskirstė pareigomis kaip 
seka: Pirmininkas J. Varanavi 
čius, 35 Homewood, Ave., JA 
8-5860; Vicepirm. E. Lataus 
kaitė, Sekr. V. Kazlauskas, Iž 
dininkas A. Pilipavičius, Pa 
reng vadovas K. Mikšys, Na 
riai A. Bugailiškis n P. Miką 
lauskas.

Nuoširdžiai dėkojame buvu 
sios Valdybos Pirmininkui p. 
R. Bagdonui ir visiems jos na 
riams už gražų ir ištvermingą 
darbą savo kadencijos metu.

Dėkodami Hamiltono visuo 
menei už suteiktą pasitikėjimą, 
nuoširdžiai prašome visų orga 

aizacijų bei gerųjų hamiltonie 
čių visokeriopos paramos mū 
sų visų bendrama darbe. Iš sa 
vo pusės, mes stengiamės dėti 
visas pastangas, kad mūsų ko 
lonijos lietuviškasis veikimas

$ Viešasis Notaras
$ (Notary Public) £

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

įstaiga: JA 7-5575;
» Namų: FU 3-8928.

20 King Street East,

HAMILTONO A-KĖS V-BA 
būtų išlaikytas tinkamoje au 
gštumoje.

Ta pačia proga pranešame, 
kad kovo 15 d., 4 vai. Lietu 
vių Namuose kviečiamas Apy 
linkės V-bos ir Hamiltono or 
ganizacijų pirmininkų posėdis. 
Maloniai kviečiame organizaci 
jų pirmininkus arba jų įgalioti 
nius jame dalyvauti.
Hamiltono Apylinkės Valdyba.
MONTREALIO DRAMOS 

TEATRO
gastrolės Hamiltone praėjo su 
dideliu pasisekimu. Spektaklį 
sekė apie 800 žiūrovų, kurių 
tarpe matėsi ir tolimesnių ko 
lonijų tautiečiai — is Ročeste 
rio, Delhi, Tillsonburgo ir kt. 
Reikia džiaugtis, spektaklio 
punktualumu (nors svečiai pa 
tys gerokai vėlavo!), puikia ar 
tistų vaidyba, dekoracijomis. 
Vienu žodžiu, stebėdamas B. 

\ Sruogos „Milžino paunksmę“ 
S jauteisi kaip Vilniaus ar Kau 
's no teatre, ko mūsų tautiečiai 

visuomet linki kiekvienam 
tremties teatrui, nes tokiu at 
veju, nereikėt lieti ašarų dėl 
mūsų pasyvumo eiliniam spėk 
takliui, kuris dažnai nėperžen 
gia vidutinio lygio ribos. Keli, 
geri, spektakliai Montrealio 
Dramos Teatro ar Hamiltono 
Aukuro, prisidėtų prie N. Lie 

£ tuvos teatrų puoselėjimo trem 
X tyje.

Po vaidinimo, Montrealio 
Teatrą sveikino šio spektaklio

X 

C

u. „:u,,„ X reairą bvciwnv o»w
rengėjų vardu Lietuvių Namų

valdybos pirm. St. Bakšys, 
įteikdamas gėlių puokštę ir At 
eitininkų kuopa.

Paveikslų pertraukų metu, 
vertėjo kiek apibūdinti patį au 
torių a. a. B. Sruogą, kaip mū 
sų žymųjį dramaturgą.

ŠI ŠEŠTADIENI
Hamiltone įvyksta Kanados 

jaunių krepšinio ir visose gru 
pėse (vyrų, meterų, berniukų 
ir mergaičių) stalo teniso pir 
menybės, kuriose dalyvaus 
apie 150 sportininkų iš Toron 
to, Montrealio, Ročesterio ir 
Hamiltono. Vakare, VAV pa 
rapijos salėje jvyks dovami 
įteikimas laimėtojams ir bend 
ra visų sportininkų vakarienė, 
į kurią pakviesti yra PLB pir 
mininkas J. Matulionis, KLB 
pirm. V. Meilus, kun. dr. J. Ta 
darauskas, KSA vadovas, Ka 
nados šachmatų meisteris P. 
Vaitonis ir visų Hamiltono or 
ganizacijų pirmininkai. Mūsų 
kolonijos tautiečiai, prašome į 
pirmenybes nuvykti ir mora 
liai paremti visus sportinio 
kus, jų gražioje kovoje. Pirme 
nybėš pradedamos 10 vai. ryto 
Westdale mokyklos 'dviejose 
salėse.

RUOŠKIMĖS PIRMAM
Atvelykio pasilinksminimui, ku 
rį rengia balandžio 4 d. Royal 
Connaught viešbutyje mūsų 
sportininkai. šokiams grieš 
vietos B. Babecko orkestras, o 
programoje pasirodys Arthur 
Murray šokių mokyklos ins 
truktoriai, pademonstruodami 
moderniškiausius šokius.

LIETUVIŲ DIENOS 
KLAUSIMAS

Naujoji KLB Hamiltono
valdyba pakvietė bendram po 
sėdžiui pirmosios L. Dienų Ka 
nadoje rengėjus, aptardami 
šios šventės surengimo klausi 
mą šioje lietuvių kolonijoje.
• Su lietuviškais filmais iš Ka 
nados ir JAV lietuvių gyveni 
mo broliai J. K. Žukauskai pa 
kviesti kovo 21 d. į Detroitą.
• Dramos Teatras Aukuras su 
dideliu pasisekimu gastroliavo 
Ročesteryje, pastatydamas 
Priestley „Inspektorius atvyks

ap.

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 

vai. p. p.. Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.
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I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IS 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.
IS EUROPOS VALSTYBIŲ:

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui plauti peiliukus, 

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

20 kg cukraus . . . .$21.85 
20 kg taukų ......... $39.60
20 kg ryžių ......... $24.45
20 kg sviesto .........$53 45

• Rekolekcijos V AV parapi 
jos bažnyčioje prasidės kovo 
16 d. ir baigsis Veroų sekma 
dienį. Pamokslai bus sekami ry 
tais ir vakarais. K. B.

KOVO ŽINIOS
Sveikiname Toronto Auš 

ros, Ročesterio Sakalo, Mont 
realio Tauro ir Toronto Vyčio 
sportininkus, atvykusius į sve 
tingą Hamiltono lietuvių kolo 
niją Kanados krepšinio ir sta 
lo teniso pirmenybėms, linkė 
darni visiems dalyviams gra 
žios sportinės kovos, o laimė 
tojams garbingai atstovauti 
Kanados Sporto Apygardą Š. 
Amerikos pavasario žaidynėse 
Detroite, balandžio 4—5 d. d.

Valdyba.
— Klubo valdyba nusprendė 

užtraukti paskolą vietos Tai 
kos bankelyje, nes ryšium su 
pirmenybėm, Kovo dešimtine 
čiui ir kt. išlaidom, klubui yra 
reikalinga iki 500 dol.

— Kovietis Z. Stanaitis Ha 
miltono Me Master U-to stalo 
teniso individualinėse pirmeny 
bėse užėmė pirmą vietą.

Šį šeštadienį HLSK Kovas 
rengia Kanados jaunių krepši 
nio ir visose grupėse (vyrų, 
moterų, berniukų ii mergai 
čių) stalo teniso pirmenybės. 
Jos įvyks Westdale mokyklos 
(Main St. W) dviejose salėse 
nuo 10 vai. ryto. Laukiama, 
kad krepšinio aikštėje ir prie 
žaliojo stalo, susitiks per 150 
sportuojančio jaunimo, kuris 
dar vakare, VAV parapijos sa 
Įėję pasidalins įspdžiais, nes 
visiems pirmenybių dalyviams 
yra rengiama b e nu ra vakarie 
nė. Jos metu įvyks dov i *ei 
kimas laimėtojams. »; i-i»;s 
sporto klubams yra išsiuntinė 
ta platesnė tuo reikalu infor 
macija, tačiau rengėjai visų da 
lyvių prašo punktualiai atvyk 
ti į pirmenybes, tuo pačiu įro 
dant sportinę drausmę. K. B.

PADĖKA P. DILIUI
Vasario 24 d. Hamiltono L. 

Namai gavo iš Tamstos paš 
tu 100 dol., už kuriuos siun 
čiame Jums visų LN narių, v- 
bos ir mano nuoširdžiausią pa 
dėka Jei Tamstos pavyzdžiu 
pasekt, daugiau tautiečių, Ha 
milton .N darbas labai ir ia 
bai palengvėtų, o mes visi ar 
timiausioje ateityje turėtumėm 
vieną gražiausių ir didžiausių 
lietuviškų centrų pietiniame 
Ontario!
St. Bakšys, LN V-! n-kas.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario. 'ox

10 kg cukraus .... $13.22
10 kg taukų ............$22.60
10 kg ryžių ............$14.80
10 kg sviesto ..........$31.94

(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 (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.
Gyvenę 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
CENTRINĖ IŠTAIGA:

549 College St., Toronto, OnL, Canada. Tel. LE 1-3098
SKYRIAI :

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

94 Douglas Si-, Sudbury, OnL Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

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

Sav. A. KALŪZA

Akordeonai ir siuvimo 
mašinos Lietuvon 

Parduodame gerai žinomas rūšis 
MUITUS APMOKANT ČIA.

Siuvimo mašinos pradedant $ 150.00. 
Akordeonai pradedant $ 90.00. 
Pristatymas pilnai garantuotas. 

Prašome teirautis atskirų kainų.

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE 

1126 SHERBROOKE ST. W., 
MONTREAL.

Telefonas: Victor 4-4860
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ŠIOS SRITIES 

KANADOS ORGANIZACIJA.

St CATHARINES, Ont.
ŠVENTO KAZIMIERO ŠVENTĖ

maldas laikys ir pamokslą tai 
progai pritaikintą pasakys sve 
čias iš Toronto tėvas Modestas 
Stepaitis, O. F. M.

Skautai, vadovaujami M. 
Gverzdienės ir A. Šetikc, daro 
sueigas ir ruošiasi paminėti Šv. 
Kazimierą kovo 15 d. su atitin 
karna tai šventei programa. Pa

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

(stalo tenisą neteko ir anksčiau 
Ontario provincijoje įsitikinti, 
nei skaityti spaudoje.

Moterų grupėje laimėtojai 
yra aiškūs — tai Kasperavi 
čiūtė ir Urbonaitė, kurios kiek 
didesnį pasipriešinimą sutiks 
iš šeimininkų — L. Virbickai 
tės, R. Petrušaitytes ir I. Gra 
bušaitės, nors ankstyvesni jų 
susitikimai visuomet baigdavo 
si „sausa“ torontiškių pergale.

Berniukų ir mergaičių gru 
pėse, lauktina taip pat atkak 
lios kovos, nors ne vienas daly 
vių, gal keliais inčais, bus au 
gštesnis už patį stalą.

Baigiant, 'ginkime pirmeny 
J>ių dalyviams Hamiltone šį 
šeštadienį gražios sportinės ko 
vos, laimėtojams — išlaikyti 
garbingai visus metus gražias 
Sporto Apygardos skirtas tau 
res, o pralaimėtojams nenusi 
minti, nes po metų laiko, vėl 
bus pirmenybės ir proga paly 
ginti jėgas su meisteriais.

Dovanų įteikimas ir bend 
ras visų pirmenybių dalyvių 
pobūvis - vakarienė bus VAV 
parapijos salėje, kurioje daly

1 U—.! I'

vaus KLB-nci vadovaują asme 
nys ir garbės svečiai. Pirmeny 
bės vyks Westdalle mokyklos 
salėse.
SPORTINIAI MARGUČIAI

— Sov. Sąjungos krepšiniu 
kai, Europos pirmenybėse, iš 
kovojo 48 aukso medalius 
(skaitant kiekvienam pirmeny 
bių dalyviui po vieną), kurių 
12 priklauso lietuviams. Ki 
tos „respublikos“ jų turi: Lat 
vijos 3, Gruzijos 5, Estijos 7 
ir t. t. Įdomiausia, kad paverg 
tos Lietuvos spauda jungia į 
medalių skaičių ir N. Lietuvos 
laimėjimus, tuo Dūdų, gauda. 
ma iš viso 36 aukso medalius, 
taigi daugiausiai iš visų SS 
„respublikų“. <Už Sovietų fi
gą pirmenybėse žaidė šie krėp 
šininkai: S. Butautas (1947— 
1951—1953 m.) V. Kulakaus 
kas 1947 m., J. Lagunavičius 
(1947 — 1951—1953 m.), A. 
Lauritėnas (1953, 1957 m.) K. 
Petkevičius (1947 m. — 1953 
m.), S .Stonkus 1957 m.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

DOVANŲ SIUNTINIUS ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
siųskite per

TALKOS PREKYBOS BENDROVĘ. LONDONE.
Talka siuntinio siuntėjui persiunčia siuntinio gavėjo pakvi

tavimą, kad siuntinys gautas Lietuvoje.
Talkoje užsakius — siuntinys išsiunčiamas sekančią dieną ir 

pasieks adresatą Lietuvoje per 3—5 savaites.
Per Talką siunčiamas siuntinys yra apdraudžiamas ir įmo 
kami visi kaštai: sovietinio muito mokestis, išperkama siun

tiniui licenzija ir apmokami visi persiuntimo mokesčiai.
Siuntinio gavėjui Lietuvoje tereikia jį atsiimti vietiniame 

nemokant jokių papildomų mokesčių.

I .'S(J1.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 

aižiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

*:ir
Lietuvio Advokato (staiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

■ mr- » Mir——m

mmmmmmmummmmmmm 
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bllor ir Yonge)

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

Res. BE 3-0978

jnAMitmni
JANIQUt TRADING CO

n 5SCUHN ST W-TORONTO 3-EM4-4O2S

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

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

DRAUDIMO 
AGENTŪRA 

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

8.50

3.80

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. 

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, OnL Tel. LE 2-8723.

pašt
Štai keletas ištraukų iš naujojo Talkos kainoraščio: 

1100% vilnonės medžiagos vyrų ar moterų kostiumams 
I (visos medžiagos turi įaustą įrašą „Made in England 
I — All Wool“), įvairių spalvų, už vieną jardą......... ..

100% vilnonės medžiagos moterų suknelėm, raštuotos 
ar lygių spalvų, už vieną jardą .....................................
„Crombie” geriausios rūšies medž. paltams, už jardą 13.50 
Vilnonė megzta suknelė, lygių spalvų ..........................26.40
Jaunosios vestuvinis aprėdas, pilnas komplektas.... .51.60 
Vyrų Nylono viršutiniai marškiniai ............................. 8.60
Šveicariškas „Cyma“ (Triplex) rankinis laikrodis, 17 
akmenų, nerūdyjančio plieno, antimagnetinis, herme
tišku uždaru, nebijąs sukrėtimų. .......................... 56.80

(Sužymėtose kainose yra įskaitytas sovietini* mui
tas, siuntimo licenzijos mokestis ir persiuntimo iš
laidos. Už kiekvieną siuntinį papildomai mokamas 
nežymus patarnavimo mokestis).

Jokių kitų paslėptų mokesčių nemokate siunčiant per Talkų. 
Be čia sužymėtų prekių, per Talką galite užsakyti vaistus, 

maistą ir įvairias kitas galanterijos prekes.
Rašykite dar šiandien.

TALKA PREKYBOS BENDROVĖ, 
Skyrius Nr. 27,

1, Ladbroke Gardens, London W. 11. 
Gr. Britain.
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KOVO 22 D. MAŽOSIOS 

LIETUVOS LIŪDESIO 
DIENA.

|RE/\L
REKOLEKCIJŲ I VARKA

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJE

ŠV. KAZIMIERO PARAP1 
JOS REKOLEKCIJOS 

pradedamos šį sekmadienį, ko 
vo 15 dieną. Rekolekcijas ves 
Tėvas marijonas Bražys. Šj sek 
madienį pradedamus moterų re 
kolekcijos ir jos truks visą sa 
vaitę, o kitą sekmadienį, kovo

Kovo 22 d. sukanka lygiai 
20 metų, kai Lietuva turėjo pri 
imti nacių ultimatumą ir ati 
duoti šiaurinę Maž. Lietuvos 
dalį — Klaipėdos kraštą.

Nacių okupacijos metu maz 
lietuviai žiauriu būdu buvo 
persekiojami ir kalinami. Jsiga 
Įėjęs nacionalsocializmas, šukė 
lė padugnių aistras ir kerštą 
tiems, kurie nėjo su jais ir jie 
ms nepataikavo, bet liko ištiki 
mi savo tautai, kalbai ir papro 
Čiams.

Tokiu būdu daugiau kaip 30 
mažlietuvių turėjo padėti savo 
gyvybę, o tiek pat turėjo ken 
tėti kacetuose.

Jų prisiminimui ir pagerbi 
mui kovo 22 d., sekmadienį, 
12.30 vai. p. p., tuoj po pamal 
dų, Montrealio Austos Vartų 
salėje Montrealio Maž. Lietu 
vos Bičiulių Draugija ruošia 
pritaikintą tai dienai paskaitą.

Paskaitą skaitys M. L. B. 
Dr-jos Montrealio skyriaus pir 
mininkas A. Lymantas. Paskai 
toje bus nušviesti įvykiai, na 
cių taktika bei jų užkulisinės 
machinacijos, privedusios prie kąjį jaunimą dalyvauti šiose mū 
1939 m. kovo 22 dienos.

Visi tautiečiai, kurie norėtų 
pagerbti mažlietuvių žuvusius 
kovotojus, maloniai kviečiami 
atsilankyti į paskaitą. Paskai 
ta prasidės punktualiai nusta 
tytų laiku.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos Montrealio Skyriaus 

Valdyba.

Rytais 9 vai. rekolekcijų šv. 
mišios ir trumpas pamokslas.

Išpažinčių bus klausoma ry 
tais per visas mišias ir vaka 
rais per pamaldas ir po pamal 
dų.

Rekolekcijas baigsime Kan 
čios sekmadienį, kovo 15 die 
ną, parapijos bendra sv. komu 
nija sumos metu. Labai prašo 
mi tėvai, jaunimas n vaikučiai 
dalyvauti bendroje šv. Komu 
nijoje. Tai yra didžioji mūsų 
parapijos dvasios atgimimo 
šventė.

Rekolekcijų užbaigimo die 
ną, tuojau po Sumos, A. V. pa 
rapijos salėje, ruošiame bend 
rus pietus pagerbti mūsų mie 
lą Rekolekcijų vadovą.

Prašome pranešti mums apie 
ligonius, kad rekolekvijų vado 
vas galėtų juos aplankyti ir su 
teikti jiems rekolekcijų palai 
minimą.

Rekolekcijų metu vakarais 
savo auka turėsite progos pri 
sidėti prie susidarančių išlaidų 
rekolekcijų meu .

Labai prašome visą lietuvis

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Visi Montrealio ir apylinkių 
evangelikai informuojami, kad 
kovo 22 d., sekmadieni, 12 vai. 
30 min. dienos melu kun. J. 
Stanaitis, prieš grįždamas į Eu 
ropą, laikys visiems evangeli 
kams pamaldas, su šventa va 
kariene, 3594 Jeanne - Mance 
St. bažnyčioje, i kurias kvie 
čiami visi evangelikai. Taryba.

• Dr. J. Šemogas tma p. Priš 
manto sveikatą Lašinės ligoni 
nėję.

• Pr. Šimelaitis buvo paguldy 
tas į ligoninę ištirti sveikatai. 
Dabar jis jau namie, bet dar 
negali dirbti.

sų parapijos rekolekcijose, re 
kolekcijos tai yra didžių min 
čių bei jaunatviško entuziaz 
mo šaltinis. Tikimės, kad tė 
vai mielai padės mūsų sunkiai 
dirbančiam jaunimui atlikti 
šią svarbią pareigą. (AV).

VIENUOLIS
KUN. DR. L. ANDRIEKUS 

poetas, rašytojas, žurnalistas, 
kultūrininkas, atvykęs iš Bro 
oklyno AV bažnyčioje prade 
jo metines parapijos rekolekci 
jas. 
gini

Sumos metu pasakė įžan 
ir vakare pirmąjį rekolek 

cijų pamokslus, sukurtus gra 
taisyklinga saikingai poe 
kalba ir kupinus gražaus

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964

DR. J. ŠEMOGAS 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. TeL PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

zia, 
tine 
mintingo turinio.

K. L. KATALIKIŲ 
MOTERŲ DR-JOS 

susirinkimas, įvykęs kovo 8 d., 
išrinko naują valdybą: Ad. Zu 
bienė — pirm., V. Ottienė —- 
vicep., L. Balnienė — sekr., 
E. Bernotienė — ižd., M. Lėk 
nickienė — v-bos narė; kandi 
dates: V. Gražienė ir A. Ga 
baliauskienė; revizijos k-ja: 
p. Adomaitienė, p. Staškevi 
čienė ir p. Ališauskienė, kan 
didatė p. Baršauskienė.
• Jonas Gudas su seimą nuo 
širdžiai dėkoja visiems, ypa 
tingai A. V. choristams, už pa 
reikštą jiems prielankumą, išly 
dint juos į JAV.
<>©©©©©©©©©©

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933
s©©©©©

22 dieną, pradedamos vyrų 
kolekcijos, kurios taip pat 
sis visą savaitę ir užsibaigs 
vo 29 d.

Kovo 7 d. parapija turėjo • 
metinę vakarienę, į kurią atsi 
lankė labai daug žmonių. Va 
karienė gerai praėjo. Buvo tur 
tinga loterija.

Šv. Kazimiero varpams gau 
ta aukų: Vytauto klubas 1000 j 
dol., Jonas Baršauskas 1000 
dol., 200 dol. D. Vaitiekus, po 
100 dol. K. Ambrasas, J. Gar 
gasas, K. žižiūnas, po 50 dol. 
D. Norkeliūnas, P Fileris, P. < 
Botyrius, po 30 dol. J. Jurgic 
kienė, A. Jurevičienė, po 25 
Liazauskas, H. Vosyliūtė, D. 
Moussete, p. Jasiūnienė, A. Po 
pieraitis, A. Mackevičius, po 
20 dol. p. Keblinskienė, J. Paz 
nokaitis, p. Žebrauskienė, po 
15 dol. P. Abraitis, po 10 dol. 
St. Jaspelkis, p. Vainienė, p. 
Petraitienė. Klebonas kun. J. 
Bobinas visiems aukotojams : 
nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS KŪRĖJO

Vlado Putvinskio - Putvio 
30-ties metų sukaktuvių minė( 
jimas Montrealy buvo suorga 
nizuotas vietines Šaulių kuo 
pos. Iškilmingose pamaldose 
A. V. bažnyčioje šauliai daly 
vavo su vėliava. Po to AV sa 
Įėję buvo sukaktu veins skirta 
akademija, kurią atidarė kuo 
pos pirm. St. BarausKas. Primi 
nęs Šaulių s-gos kūrėjo mirtį, 
jis pakvietė' susirinkimą velio 
nies atmintį pagerbti susikau 
pimo minute ir po to pakvietė 
J. Navikėną paskaitos skaityti. 
J. Navikėnas neilgoje, bet kon 
densuotoje paskaitoje apibūdi 
no Putvį žmogų, veikėją, ko 
votoją ir Šaulių S-gos kūrėją, 
panaudodamas ištraukas iš ve I 
lionies raštų.

Sekusioje meninėje dalyje 
studentė S. Pakulyiė labai nm 
tai ir gražia interpretacija pa 
skambino fortepionu tris J. 
Tallat - Kelpšos fortepionui 
parašytas liaudies dainas, o J. 
Pauliūtė, fortepionu lydima M.. 
Siegrist, puikiai padainavo St.. 
Šimkaus liaud. dain<j ir Al. Ka 
čanausko „Kur prapuolė tas 
kelialis“. J. Pauliutes balsas, 
malonus ir šilto tembro, ar 
ir vystosi. Ji jau orientucja: 
ir interpretacijoje. S. Pakulyt-c 
ir J. Pauliūtė — tai musų ko1 
nijos priaugantis muzikinis at 
žalynas, iš kurio galima tikėtis 
puikių solisčių, rimtų meninin 
kių. Abiems solistėms buvo 
įteikta gražių gėlių. Pirm. p. 
Barauskui pareiškus padėką 
programos pildytojams ir pub' 
likai už atsilankybą, minėjimas 
baigtas Himnu.

re 
t? 
ko

TAUTOS FONDUI VAJAUS 
METU AUKOJO

Po 10 dolerių: J. Adamonis, 
Akademinis Sambūris, Dr. D. 
J. Mališka, K. Toliušis; 6.50 
dol. P. Paleckas; po 5 dol.: A. 
Rusinas, V. Kačergius, Dr. J. 
Šemogas, E. Aleksejūnaite,
Dz. Mališka, J. Jurėnas, Atei 
tininkų kuopa, K. Vabolis, Pr. 
Laurušonis; po 3 doi.. B. Staš 
kevičius, J. Kardelis; po 2 dol.: 
J. Dalmontas, P. Mažeika, G. 
Mačionis, Ladyga, Gyvojo Ro 
žančiaus Dr-ja, K. Kubilienė, 
V. Kudžma, V. Valka, Smilge 
vičius, J. Valiulis, L. Moretti, 
po 1.50 dol.: B. Vilčinskienė, 
Bernotas; po 1.25 dol.: R. Stu 
mbra, A. Gečionis, V. Lukaus 
kas; po 1 dol.: Ixaitė, J. Jus 
kienė, K. Šitkauskas, J. Tubis, 
Briksnis, K. Purvinskaite, J. 
Mickus, T. Čipkienė, L. Lapy 
das, V. Bilevičius, G. Oscilie 
nė, Pr. Paukštaitis, M. Gaputy 
tė, J. Patapas, Botyrius, M. 
Mačiukas, V. Mačikunas, K. 
Veselka, Pr. Šultė, j. Zabie 
liauskas, J. Gabriušionis, Z. 
Balnius. O. čečkauskienė, D. 
Šuotelienė, P. Kalpokas, A. 
Borchertas, S. Petrauskiene, J. 
Blauzdžiūnas, L. Giunis, V. 
Sabalys, V. Jancevičius, J. Dal 
mantas, A. Jurgutis, L. Urbo 
nas, St. Višniauskas, P. Kizers 
kis, Br. Abramonis, po 50 et.: 
B. Krivinskas, Pr. Sušinskas, 
V. Žakevičiūtė; po 25 et. A. 
Boileou, J. Januška.

Montrealio Tautos Fondo 
skyrius nuoširdžiai dėkoja vi 
siems lietuviams uz aukas va 
sario 16 dienos ir vajaus pro 
ga. Taip pat dėkoja p. Vaza 
linskui už plakato padarymą ir 
B. Lukoševičienei už taikiniu 
kavimą, minėjimo metu ren 
kant aukas. Ta pačia proga 
pranešame, kad atsiųstą iš Lie 
tuvos Tautos Fondui staltiesę 
burtų keliu laimėjo p. K. Ve 
.selka. Valdyba.

PAMINKLINĖS LENTOS 
REIKALU

Paminklinės lentos pašven 
, mimui pasirengimas eina visu 
kruopštumu. Kviečiami asme 
ns talkon padėti šį įvykį tinka 
mai paminėti mielai prisideda, 
tiek menininkai, tiek mūsų 
darbščios skruzdėles — Katal. 
Moterų S-ga. Kviečiame nepa 
miršti, kad kiekvieną sekma 
dienį A. Vartų salėje nuo 10 
v. iki 12.30 vai. galima įsigyti 
vakarienės kortelių, Kaip buvo 
skelbta N. L. nr. 10 iš kovo m. 
4 d. Vakarienės kortelės bus 
platinamos tiktai iki balandžio 
18 d. imamai. Kviečiame visus, 
visus. Savan. Kūrėjai.
• P. Keblys atostogų išvyko į 
Floridą, Miamai.
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RUOŠIAMAS DR. VINCO 
KUDIRKOS MINĖJIMAS
KLB Toronto Apyl. V-ba

KOOPERATYVAS 
PARAMA PLEČIASI

Neseniai išrinkti vykdomieji

DANTŲ GYDYTOJAS ■ 
D r. J. MALIŠKA 
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547

dupleksai, tripleksai ar keturių 
šeinių namai.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

P. Adamonis VI 2-8501

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. U Ni ver sity 6-7026

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

NOSIES, GERKLĖS IR | 
AITCtT OJDET<lAi ICTASI AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAMD
78 Sb Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

NOTARAS 
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.

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

Tel.:

REIK

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBAR YS 

moteriai arba vyiui 
Tel. AV 8-9416.

Lietuvi,
savi pas savus!

Atlieku lengvų mašinų taisy 
mo darbus pagal pageidavimą. 

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

St. Michel, (Montreal).

DrJE.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS t
I MILTON W. WINSTON,8

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

DEVELOPMENT CARP. 
VICTORIA

siūlo jums pirkti Lavai dės Ra 
pides mieste prie naujos auto 
strados, geromis išsimokėjimo 
sąlygomis greit brangstančius 
sklypus. Suinteresuoti sklypų 
pirkimu smulkesnių žinių ga 
.lės gauti pas jūsų atstovą.

Kreiptis po 6 vai. vak. tel.: 
CL 6-4318.

INCOME TAX
^blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dauge 

lio metų praktikos 
buvęs mokytojas

Pranas Tautkus.
Prašoma kreiptis pas p.
Matulį jo svetainėje 7682
ward St., Ville LaSalle, arba 

skambinti tel. PO 8-8112
šeštadieniais

nuo 1 iki 4 vai. po pietų 
ir

ir kitomis dienomis
OR 4-8996

Dr. Vinco Kudirkos 100 metų , 
gimimo sukakties minėjimą 
ruošė praeitų metų gruodžio i 
mėnesį, tačiau del techniškų 
kliūčių iškilmes teko nukelti i 
vėlesniam Išikui. Dabar šis mi 
nėjimas įvyks sekmadienį, ko 
vo 22 d., 4 vai. p. p. Pranciško ' 
nu Parapijos salėje. Minėji 
mas žada būti įdomus ir origi i 
nalus. Programoje dalyvauja 
Hamiltono ..Aukuras" su spe 
cialiu montažu, kurio metu pro ’ 
tarpiais paskaitą apie Dr. V. j 
Kudirką skaitys žinoma mūsų 
pedagogė Iz. Matulevičiūtė. 1 
Taip pat programoje dalyvau i 
ja mūsų pažiba — Toronto ’ 
„Varpo“ choras.

Šis Dr. V. Kudirkos minėji 
mas sutampa su Kanados Lie 
tuvių Mokytojų Dienų pabai 
ga, todėl jame turės progos at 
silankyti visi Mokytojų Dienų 
dalyviai. Toronto iietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti Dr. V. Kudirkos mi ■ 
nėjime ir pagerbti didįjį mūsų i 
tautos žadintoją, atkaklų kovo 
toją, „Varpo“ kūrėją ir Lietu 
vos Himno autorių. Valdyba.

METINĖS PR. PAR.
REKOLEKCIJOS 

prasidėjo sekmadieni. Jos tę 
sis 2 savaites: pirma savaitė 
skiriama moterims, antra — 
vyrams. Rekolekcijas veda sve 
čias iš Čikagos, visiems iš 
spaudos gerai pažįstamas kun. 
dr. J. Prunskis. Rekolekcijų 
tvarka sekanti: rytais, šv. Mi 
šios 7, 7,30, 8 ir 9 vai. Po pas 
kutiniųjų Mišių sakomas trum 
pas rekolekcijų pamokslas. Iš 
pažintys klausomos per kiek 
vienas mišias. Rekolekcijų ve 
dėjo klausykla — įėjus į baž 
nyčią dešinėj epuseje. Prade 
dant ketvirtadieniu, rekol. ve 
dejas klausys išpažinčių per 7, 
8 ir 9 vai .mišias. Vakarais: re 
kolekcijų pamokslas 7.30 v., o 
po po — trumpos pamaldos ir 
palaiminimas Švenč. Sakramen 
tu.Išpažintys klausomos per pa 
maldas ir po pamaldų. Antroje 
savaitės pusėje, be rekolekcijų 
vedėjo, išpažinčių klausys dar 
vienas svečias kunigas, šešta 
dienio rytą ir vakarą bus daro 
ma rinkliava rekolekcijų išlai 
doms padengti. Prašome nau 
doti vokelius. Moterų tekolek 
cijos užsibaigs šį sekmadienę 
per 11 vai. Mišias bendra mo 
terų komunija. Po to, bendra 
visų moterų agapė - pusryčiai 
parapijos salėje. Visos mote 

. rys maloniai kviečiamos. Vai 
šės bus nemokamos. Dėl r.en 
giamų bendrų pusryčių sekma 
dienį 11.30 vai. Mišių salėje ne 
bus. Taip pat saleje nebus vė 
lyvųjų mišių ir kovo 22 d., nes 
tada bus bendri vyrų pusry 
čiai.

Prie bendrų vyrų pusryčių 
L bus įsteigta parapijos katali 

kų vyrų organizacija. Laike 
. moterų rekolekcijų Virimo-ke 

pimo kursai neveiks. Parap. sa 
Įėję žaidžiamas bingo rekolek 
cijų ir Didž. savaitės laiku už 
darytas. Jį numatoma naujai 
atidaryti tuoj po Velykų^PPŽ

organai pasiskirstė pareigomis 
valdyboje — pirm. J. Straz 
das, vicepirm. V. Meilus, sekr. 
St. Grigaliūnas, ižd. j. Matu 
lionis, reikalų vedėjas P. Šer 
nas; kredito komitete — pirm. 
F. Senkus, vicepirm. St. Bane 
lis, sekr. Al. Kuolas; priežiū 
ros komitete — pirm. Aug. 
Kuolas, L. Adomavičius ir Kl. 
Dalinda nariai.

Bankeliui plečiantis įŲietu 
vių Namų raštinės patalpos pa 
sidarė per ankštos. Netrukus 
Parama užims LN antro augš ■ 
to salę, kur jau vyksta remoruf ” 
tas. Visus darbus vykdo lietu" 
viai kontraktoriai.

SPORTO KLUBO VYTIS 
METAI

Visuotiniu susirinkimu spor 
to klubas Vytis užbaigė veik 
los metus ir išrinko naujus va 
dovus: Pr. Gvildys — pirm., 
A. Supronas, — sporto vado 
vas ir A. Butkys — reikalų ve 
dejas.

Klubas pereitais metais tu 
tėjo 2942 dol. išlaidų, kurios 
išėjo varžybų organizavimui, 
sportinėms išvykoms, unifor 
moms ir pan. Vien sporto sa 
lių nuomai išmokėta daugiai^, 
kaip 500 dol. Pajamos atėjo 
parengimų (1500 dol. J ir au 
kų (1300 dol.).

Su tokia apyvarta šis sporto 
klubas yra ar netik pati di 
džiausią kolonijos organizaci 
ja-

A.
Ed

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.

MŪSŲ GRAFIKAI 
PARODOJE

Ontario muzėjuje atidaryto 
je vienos Kanados giafikų dr- 
jos (The Society of Canadian 
Painter - Etchers and Engra 
vers) metinėje parodoje daly 
vauja Tel. Valius ir Vikt. Brič 
kus. Valius yra išstatęs dideką 
dviejų spalvų lino-graviūrą 
vad. „Tinklai“. Bričkus davė 
dvi mažesnes litografijas. Pa 
rodą vyksta muzėjaus pirma 
me augšte ir tęsis iki kovo pa 
baigos.
KUDIRKOS PAMINĖJIMAS

Kovo 1 d. šv. Jono salėje aka 
deminis jaunimas, nesulaukęs 
bendruomenės ryžto, nutarė 
kiek tinkamiau paminėti V. 
Kudirkos 100 metų gimimo su 
kaktį. Centrine minėjimo dali 
mi buvo iš Bostono atvykusio 
V. Kavolio paskaita apie Ku 
dirkos tapimą žmogumi. Čia 
kalbėtojas nauju priėjimu 
vė eilę faktų apie Didžiojo Lie 
tuvio samenybę. Minėjimą api 
pavidalino studentai D. Meilu 
tė, R. Mėrkelytė, R. Vaštokas 
ir K. Manglicas paskaitęs iš 
Kudirkos raštų . t

Deja jaunimo pastangos vi 
suomenės nebuvo įyertintos.At 
šilankė tik 47 asmenys, įskai 
tant ir paskaitininką. Nežinoji 
mu negalima teisintis, nes bu 
vo skelbta abiejuose liakraš 
čiuose, per radio ir Prisikėli 
mo par. žiniose. Nemažų pint 
ginių nuostolių patyrę rengė 
jai, žinoma panašių darbų ne 
besiims. . .

LIETUVIŲ NAMŲ < 
SUSIRINKIMAS

Audringai praėjusiame Lie 
tuvių Namų metiniame susi 
rinkime šį sekmadienj, į valdy 
bą išrinkti: J. Strazdas, A. Kir 
šonis, St. Banelis, E. Jurkevi 
čius, J. Novogrodskis, A. Sta 
tulevičius ir J. Račys. Į revizi 
jos kimisiją įėjo V. Bačėnas, 
K. Grigaitis ir F. Valys.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve i

Santaupos pilnai aąjįdraąustio.s. Augstos palūkanos. 
Paskolos duodamos išetko^kiam geram tikslui.

Ved. DJurkus, PO 7-4280.,Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 
y^xkia sekmadien. ll-l vai. i? v. V. par. salėje, Banko kambary.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius
GURČINAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Rastinė: LE 4-4451

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.) ;
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