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Pasaulio lietuvių sostionėjč
EDVARDAS ŠULAITIS

Politinių įvykių savaitė
UŽĖJO ŽUDYNIŲ LAIKOTARPIS, AR TAI NE jzANGA 

Į NAUJĄ PASAULINĮ KARĄ?
Macmillanas atvyksta Amerikon. — Susipainiojo komunisti 

iai spekuliantai. — Chruščiovas skuba gesinti komiageryje 
pasidėjusi gaisrą. — Havajai bus 50-ta JAV valstpbė. —

Kamerūnas gauna nepriklausomybę. —
Žmogaus sauntimas j erdves. —

Praėjusi savaitė labąi turtin 
ga politiniais įvykiais^ turin 
čiais tarptautinę reikšmę. De 
ja, tie Įvykiai taip formuojasi 
ir dėstosi, kad tai turn sudaro 
lyg ir Įžangą Į naują pasaulin} 
karą, nors JAV piezidento D. 
Eisenhoverio pareišKimu,

NAUJAS PASAULINIS 
KARAS NESĄS 

ĮMANOMAS.
Taip pareiškė ir DB užsie 

nio reikalų min. S. LJoyd, ku 
ris tarptautinių klausimų sp 

ndtm^.karo priemonėmis lai 
ko pasenusiu ir atgyventu reiš 
kiniu ir yra įsitikinęs, kad vi 
sus tarptautinius kiausmus rei 
kia ir galima spręsti derybų 
būdu. Tokiai nuomonei negali 
ma nepritarti, bet kad ji būtų 
dabar reali, deja, to negalima 
teigti. Daugelis reiškinių rodo, 
kad
TARPTAUTINIAI VALSTY 
BIŲ SANTYKIAI VIS DAU 

GIAU PAINIOJAMI.
Tuo tarpa nematyti reiški 

nių, kurie vestų Į taiką. Visų 
pirma principinis Maskvos nu 
sistatymas būtinai padaryti bol 
ševikinį perversmą visame pa 
šaulyje. Tai yra pirmoji ir pag 
rindinė kliūtis taikai išlaikyti. 
Kol kas taip yra, kad Maskva 
savo tikslą siekia be atvangos 
ir pastoviai.

Kai vienoje srityje jiems ne 
siseka, jie tuojau persimeta i 
kitą, bet
MASKVA PASTOVIAI VE 
DA PUOLIMĄ, O VAKARAI 

TIKTAI GINASI.
Šia prasme labai protingai 

pasisakė JAV užsienių komisi 
jos pirmininkas senatorius Fui 

ę 'right, pasiūlęs JAV vyriausy 
-oei iš defenzyvos pereiti Į ofen 
zyvą, ir vietoje gynusis dėl 
Berlyno, pasiųsti notą Mask 
vai ir
PAREIKALAUTI, KAD RU 
SIJA PAS1TRAU1Ų Iš OKU 
PUOTŲ IR KOLONIZUOJA 

MŲ SRIČIŲ:
satelitinių ir okupuotų Pabal 
tijo valstybių. Tai gerai besi 
orientuojančio politiko pasiū 
lymas, aiškus ir realus, už ku 
rį senatoriui Fulbright visi mes
turėtume pasiųsti po padėkos 
laišką. (Būtinai tą padaryki 
me!). Bet mes jam galime pa 
tarti dar daugiau, ko jis, kaip 

rotntr.-dar nėra išstudijavęs, 
— būtent:
RUSIJA YRA OKUPAVUSI 
PER 150 TAUTŲ, KURIOS 
LAUKIA IŠSILAISVINIMO, 
tai yra: Ukrainai, bielorusai, ka 
zokai, gruzinai, armėnai, tiur 
kaiV tadžikai, Kaitai, turkmė 
nai, komi, ainai, kamčedalai, 
buriatai, jakutai ir t. t. Visi jie 
yra rusų pavergti todėl, norint 
gauti iš visų šių tautų prijau 
timą, nereikia jų užmiršti. Jie 
yra pribrendę savarankiškam 
gyvenimui ir jie, kaip ir visos 
laisvosios tautos, siekia ir no 
n savarankiško gyvenimo ir 
laisvės.
JEIGU VAKARAI PAREIKA 
LUTŲ LAISVĖS VISIEMS 

PAVERGTIEMS, 
jie, iš vienos pusės — pereitų 
iš gynimosi pozicijų į puolimą 
ir, iš antros pusės — susilauktų

visų pavergtųjų tautų paramos 
ir Įverintimo. Šitą minti yra 
būtina Įtaigoti Vakarams, ku 
rie yra labai nerangus dar.

Labai Įdomus reiŠKinys yra
KILĘS BOLŠEVIKINAME 

LAGERYJE VIDAUS 
GAISRAS.

Nasseris, kovodamas su Va 
karais, buvo krites Maskvai į 
kojas. Maskva jį „priglobė“, 
bet... Maskva nieko veltui ne 
daro. Nassenui padedant, Ira 
ke buvo nuverstas karalius ir 
žiauriai likviduotas, kaip Įpras 
ta bolševikams. Nasseris tikė 
josi, kad bus viskas gerai — 
Irakas bus Jungtinės Arabijos 
dalyvis. Bet gi Maskvai tas ne 
pakeliui. Todėl Irake diktato 
rius padarytas paklusnesnis 
Maskvai, negu Nasser, kuris 
bolševikų, kaip tironų ir dikta 
tūros;' praktikuotojų nemegs 
tas. Todėl ir jo remiamas Ira 
ko sukilėlis, Maskvai padeda 
nt, buvo likviduotas. Toks Įvy 
kių pasisukimas
NASSERĮ ATVEDĖ Į DĖS 

PERACIJĄ, IR JIS PASI 
ŠIAUŠĖ PRIES KASEMĄ 

ir komunizmą. Dabar vyksta 
stiprus politinis susidūrimas. 
Nasser ir Kassem vienas kitą 
kaltina ir kolioja. Vyksta de 
montracijos. Tai rikošetupja 
Maskvą. Todėl Chruščiovas su 
sitarė su Mao-Tse-tungu ir 
skubiai vyksta Į Kairą, pasiry 
žę gerokai apstumdyti Nasse 
rį jo paties namuose. Netrukus 
pamatysime, kuo tai pasibaigs, 
bet faktas Maskvai labai neįdo 
mus.

Prie šio gaisro, nors ir šąlu 
tine prasme. Prisideda ir Tito, 
paskutiniu metu buvęs priimtas 
kelių valstybių. Tito, kaip jis 
pats sako, suprato pagaliau vie 
ną tiesą, kad
ŽMONĖMS REIKIA DUOTI 
GYVENIMĄ DABAR, O NE 
SIŪLYTI NEŽINIA KADA, 

KAIP DARO MASKVA, 
kuri visą laiką tiktai žada, bet 
neduoda. Toks esąs skirtumas 
tarp Maskvos ir Sofijos komu 
nizmo. Gerai, kad Tito šį daly 
ką suprato, bet jis, pats būda 
mas diktatorius, dar nesupran 
ta, kad
JOKIA DIKTATŪRA NEDA 

VĖ IR NIEKAD NEDUOS 
ŽMOĖMS 

PASITENKINIMO, 
nei dvasinio, nei medžiaginio 
ir kad jokia diktatūra nesuku 
rs ir komunizmo, nes diktatūra 
žmones tiktai prievartauja. Tik 
tai laisvas žmogus gali kurti 
augščiausį gerbūvį — ir dvasi 
nį ir medžiaginį.

Ir praėjusią savaitę toliau bu 
vo tęsiami pasitarimai dėl Ber 
lyno- Macmillanas su S. Lloy 
du tarėsi Bonnoje su Adenaue 
riu. Oficialiai jie pasakė, kad 
esą vienos nuomonės. Šią sa 
vaitę
DB POLITIKOS VADOVAI 

ATVYKSTA AMERIKON,
pirmiausia Ottawon, o po to 
— Washingtonan. jie, matyt, 
nori Eisenhoweriui atvežti vi 
są žinių arsenalą ir, gal, tuo 
bandyti jį palenkti savo samp 
rotavimų naudai. O anglų 
samprotavimus visada piaktiš 
ka primti rezervuotai, nes ang

GYVAS TORONTO LIETU VIŲ NAMŲ DALININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Didelis lietuvių kultūrinis židinys.
Lietuvių namų dalininkų vi 

suotinis metinis susirinkimas 
įvyko kovo 8 d. Sį kartą jis 
buvo bene skaitlingiausias iš 

'visų buvusių ir jame dalyvavo 
per 120 asmenų.

Pirmininkas J. Stiazdas, ku 
ris vedė susirinkimą, paprašė 
atsistojimu ir tylos minute pa 
gerbti pr. metais mirusius na 
rius-dalininkus ir po to podarė 
valdybos veiklos pranešimą. 
Namai, esą, metai iš metų vis 
progresuoja, kad juose nuolati 
nę prieglaudą randa mūsų kul 
tyrinės? organizacijos, pežiū 
rint kokio antspalvio ar religi 
nių įsitikinimų jos būtų, kad 
juose nuolatinę pastogę turi 
skautai, tautinių šokių grupė 
choras „Varpas“, muzikos stu 
dija, sportininkai, vyksta orga 
nizacijų posėdžiai, kad Čia turi 
savo nuolatinę buveinę Bend 
ruomenės apylinkė, Krašto 
Valdyba ir čia gimė, plėtojosi 
ir turi gražią ateitį mūsų eko 
inominiame gyvenime bankas 
„Parama". Nežiūrint, kad L. 
N. šėrų kopitalas siekia trupu 
tį daugiau kaip 20 tūkstančių 
dolerių, šiandieninė namų ver 
tė siekia arti 75 tūkstančių do 
lerių, neskaitant 4000 dol. su 
mai įgyto inventoriaus. Skola, 
kuri yra „Paramoje” ir sausio 
1 d. siekė 23 tūkstančius dol., 
po keleto metų tikimasi padeng 
ti. P. Strazdas kėlė mintį ir 
kvietė visus subui tomis jėgo 
mis eiti prie didesnio objekto 
įsigijimo, nes esamieji namai 
yra perankštūs.

Pr. metų balansą ir apyskai 
tą perskaitė bei paaiškinimus 
davė A. Kiršonis. Pereitų metų 
turėtas pelnas 1266 dol. 84 et. 
paskirstytas: 4% dividentui 
ir 428 dol. atsargos fondui.

Revizijos Komisijos platoką 
aktą perskoitė K. Lukošius. Iš 
akto paaiškėjo, kad L. N. ūki 
nė atskaitomybė kiek šlubavu 
si ir padaryti kai kurie netiks 
lumai ir kai kurioms pozicijo 
ms nesą valdybos nutarimo. 
Paaiškėjus, kad dalis v-bos na 
rių tuos netikslumus kėlė vai 
dybos posėdžiuose ir dėl to vai 
dyboje kilę nuomonių skirtu 
mai, ir visuotiniame susirinki 
me pasireiškė skirtumai. Pir 
mininkaujantis teigdamas, Kad 
revizijos komisija šališka ir 
smulkmeniška, siūlė susirinki 
mui Reviz. Komisijos aktą at 
mesti ir pavesti naujai išrink 
tai Revizijos Komisijai iš nau 
jo padaryti reviziją. Toks pir 

lai pernelyg yra linkę į perdi 
delius kompromisus. Tat ir da 
bar mums dar reikia palaukti 
to momento, kai jie pasimatys 
su Eisenhoweriu.

ŠVIESŪS PASAULINĖS 
POLITIKOS MOMENTAI

praėjusią savaitę buvo: Hawa 
jams pripažinimas JAV valsty 
bės, 50, teisių ir Kamerunui— 
nepriklausomybės. Labai įdo 
mu, kad prieš suteikimą Kame 
runui nepriklausomybės Mask 
vos ir jos satelitų atsovai bal 
savo prieš!

Labai įdomu, kad JAV jau 
ruošiasi

Į ERDVES PASIŲSTI 
ŽMOGŲ,

prieš tai išbandę raketą į Ve 
nerą, kuri jau esanti baigiama 
ruošti.

Tai būsianti didelė raketa. 
Ji turės būti taip paruošta, kad 
galėtų pati nusileisti norimu 
momentu. Dideli žmonių žudy 
mai vyksta Kuboje ir Irake, Ru 
sija gi įvedė mirties bausmę tie 

mininko pasiūlymas sukėlė 
audrą ir tik F. Senkui pasiūlius 
aktą tvirtinti su Revizijos Ko 
misijos padarytomis išvado 
mis,, (priimant pirmininko pa 
geidavimą, kad aktas būtų pa 
pildytas ta prasme, pavedant 
naujai išrinktai Rev. Komisi 
jai patikrinti Šerams rinkti kny 
gutes, kurios nebuvę patikrin 
tos.

Prieš statant kandidatus į 
renkamus organus, paaiškėjo, 
kad jau iš anksto buvo buvo va 
romą agitacija, ką rinkti į v-bą 
ir rev. kom-ją, o tą pačią dieną 
prie Prisikėlimo bažnyčios bu 
vo dalinamos numatytų asme 
nų sąrašų kortelės, kurias ne 
vienas į susirinkimą atsinešė. 
Dėl tokios kai kurių partinių 
veikėjų veiklos susirinkime ki 
lo nepasitenkinimas, kad iki 
šiol vieningas darbas griauna 
mas. Kai kurie tame sąraše fi 
gūravę asmenys pareiškė, kad 
jų pavardės įdėtos be jų žinios.

Į v-bą buvo pastatyta net 18 
kandidatų ir šešiems atsiėmus 
savo kandidatūras, slaptu vai 
sovimu buvo išrinkti. J. Straz 
das, A. Kiršonis, E. Jurkevičie 
nė, St. Banelis, Novog-Novo 
grodskis, J. Račys ir S. Statu 
levičius. Kandidatais liko B. 
Sakalauskas. V. Petraitis ir dr. 
S. Čepas. Į Revizijos komisiją 
išrinkti V. Bačenas, K. Gri 
gaitis ir F. Valys.

Nežiūrint įtemptos atmosfe 
ros, susirinkimas, užsitęsęs per 
4 valandų, sumanymuose dar 
gyvai kėlė daug ūkinių klausi 
mų bei sugestijų. Tarp kitų, 
jau per diskusijas keltas ir su 
manytmuose pakarotas klausi 
mas, kad pirmininkautų ne vai 
dybos pirmininkas, o būtų ren 
karnas iš susirinkusiųjų tarpo, 
kad samdomasis administraci 
nis personalas turėtų būti ne 
tik tinkamas savo pareigose, 
bet taip pat būtų ir geri lietu 
viai, kad valdyba daugiau ture 
tų kontakto su nariais, kad bū 
tų daromi dažnesni susirinki 
mai, kad būtų įvesta pageida 
vimų dėžutė ir daug kitų pagei 
davimų. Z. K.
• Ilgametis Toronto lietuvių 
Namų valdybos pirmininkas 
Jurgis Strazdas, sušaukęs nau 
jai išrinktą valdybą, kovo 8 d. 
susirinkime įteikė atsistatydi 
nimo raštą. Šiuo laiku valdyba 
pareigomis dar nepasiskirstė. 
Pirmas posėdis šaukiamas šį 
antradienį, kovo 17 d., Liet. 
Namuose.

ms, kas negrįžta sovietijon.
KITOS ŽINIOS

■— Macmillan su de Gaule su 
tarė, kad viršūnių konferenci 
joje gali dalyvauti Lenkijos ir 
Čekoslovakijos atstovai, jeigu 
konferencija sutiks klausimus 
svarstyti plačiai.

— Šaukiamas Lenkijos kom 
partijos suvažiavimas. Žemės 
ūkio min. pareiškė, sad Lenki 
ja nekartos klaidų ii žemės 
prievarta nekolekty vizuos, bet 
rems kooperatyvus.

— JAV svarsto Berlyno 
klausimą perduoti j TO Saugu 
mo tarybai.

— Salvadoro prezidentas 
lanko JAV. Jis pasisako už 
bendradarbiavimą.

— JAV prezidentas papra 
šė Kongresą skirti 4 miliardus 
dol. pagalbos kitoms valstybė 
ms.

— JAV Jordanui pasiuntė 
produktų, nes ten 
ir stinga mąisto.

Jis susidarė Pabaltiečių ini 
ciatyva. Pirmininku išrinktas 
Latvijos konsulas p. Tomso 
nas. Į šią organizaciją yra pa 
kviestos ir kitos tautybės.
REKOLEKCIJOS AUŠROS 

VARTŲ PARAPIJOJE 
užbaigtos iškilmingomis pamal 
domis, kuriose dalyvavo pilna 
žmonių bažnyčia. Klebonas ku 
nigas J. Borevičius, SJ, dėkojo 
rekolekcijų vedėjui kun. L. 
Andriekui, OFM už labai gra 
žius, gilios minties ii poetiškos 
formos, pamokslus ir rekolek 
cijų vedimą. Po iškilmingų pa 
maldų, salėje buvo šiai iškil 
mei skirta agapė, kurioje taip 
pat dalyvavo daug žmonių. 
Klebonas kun. J. Borevičius, 
dar kartą padėkojo Tėvu L. 
Andriekui už rekolekcijas, pa 
kvietė kalbėti bažnytinio komi 
teto atstovą p. Vazalinską, ku 
ris gražiu žodžiu nuoširdžiai 
dėkojo rekolekcijų vedėjui ir 
Klebonui už atkvietimą tokio 
puikaus rekolekcijų vedėjo. 
Dar kalbėjo Klebono pakvies 
ti, KLB Montrealio Seimelio 
Prezid. pirm. J. Malaiška ir 
red. J. Kardelis, iškeldami re 
kolekcijų vedėjo kun. L. And 
riekaus kaip kunigo ir poeto 
gražius savaimingumus.
KANČIOS SEKMADIENIS
Jeigu kentėti nebūtų pati kil 

niausioji privilegija šios že 
mės keleiviui žmogui, tai Dan 
gaus Tėvas nebūtų josios da 
vęs savo mieliausiajam Sūnui 
Jėzui Kristui. Kančia duoda 
žmogaus dvasiai gelmės, pra 
turtina ją. Kaip vaisius subręs 
ta skaisčiame saules spinduly 
je, lpgiai ir žmogaus dvasia 
kančios ugnyje. „Ar jam (Kris 
tui) nereikėjo kentėti ii taip 
įžengti į amžiną garbę“... Tai 
buvo Kristaus gyvenimo dalia, 
bet lygiai tas pats kelias yra 
skirtas ir kiekvienam krikščio 
niui. Kančia didžių žmonių gy 
venime nėra tikslas, bet pati 
kilniausioji priemonė bręsti.

(AV).
• Į mokytojų dienas, vykstan 
čias Toronte, iš Montrealio

LIETUVIAI
Lietuvos stalas su lietuviš 

kais išdirbiniais buvo išstaty 
tas Modernaus gyvenimo ir 
Gėlių parodoje, kuli vyko ko 
vo 8—15 d. d. Čikagos Navy 
Pier patalpose. Lietuviai buvo 
vieni iš 10 tautų, supažindinu 
siu parodos lankytojus su savo 
tautiniais gaminiais. Ant Lie 
tuvos stalo, prie kurio buvo 
iškabinta trispalvė ir užrašas 
„Lithuania“, buvo lietuviškų 
juostų, medinių lėkščių, indų, 
stilizuotas kryžius n kt. Šio 
stalo puošimu rūpinosi Lietu 
vos konsulo Čikagoje dr. P. 
Daužvardžio žmona.

Parodą aplankė daugiau 
300,000 žmonių, taigi lietuvia 
ms čia buvo gera proga pasiro 
dyti ir priminti tūKstančiams 
apie Lietuvą.

Taip pat lietuviai dalyvauja 
ir pasaulinėje Gėlių parodoje, 
atidarytos kovo 14 d. (tęsis 
iki kovo 22 d.) didžiuliame 
Amphiteatro pastate, čia lie 
tuviams, kaip ir kitoms tauty 
bėms yra paskirtas 10x20 pėdų 
plotas, kuriame pagal arch. J. 
Muloko projektą yra paruoštas 
lietuvjškas darželis su , tauti 
niais motyvais: seklyčios kam 
pas, kryžius, tvorelė. Darže 
lyje yra pasodinta nemaža Lie 
tuvos gėlių, kurių tik per trum 
pą laiką buvo galima išauginti.

Šioje pasaulinėje parodoje, 
kurios yra rengiamos kas 12 
metų, lietuviai dalyvauja pir 
mą kartą.

JANIEJI TALENTAI
- Imigrantų globos įstaigos 
lietuvių pagalbinis komitetas 
kovo 8 d. Jaunimo centre bu 
vo suruošęs jaunųjų menininkų 
varžybas - koncertą. Čia, daly 
vaujant 15 asmenų, pirma vie 
ta buvo pripažinta dainininkei 
Nerijai Linkevičiūtei, kuriai

PARODOSE
atiteko 100 dolerių premija. 
Antrą vietą laimėjo ir 50 dol. 
gavo pianistas Ignas Ketvirtis, 
III v. ir 25 dol. gavo pianistė 
Izolina Jovaįšaitė. Komisija, 
kurią sudarė: Br. jonušas, J. 
Kudirka, A. Leparskas, A. Šim 
kus, L. Šimkus, jau., pripaži 
no, jog trečios premijos buvo 
verti Marija Vilkaitė ir Neri 
jus Paulionis.

LIETUVOS OKUPANTŲ 
ATSTOVAS CH1CAGOJE
Vasario men. pabaigoje Či 

kagoje lankėsi Sovietų ambasa 
dos Washingtone antrasis sek 
retorius Laurynas Kapočius, 
kuris buvo vietos lietuvių, pri 
tariančiųjų Lietuvos okupaci 
jai, svečias. Būdamas Čikago 
je, jis turėjo nemaža pasitari 
mų su savo vienminčiais, nors 
taip pat bandė susisiekti su kai 
kuriais naujaisiais ateiviais dėl 
„kultūrinio bendradarbiavi 
mo“.
• Čikagos Studentų At-kų 
draugovė išleido laikraštį „Švy 
turys“ Nr. 1. Rašytas mašinė 
le, atspaustas spaustuvėje ofse 
tiniu būdu.
• „Dainavos“ meno ansamblis 
balandžio 4 d. Liet. Auditorijo 
je rengia šokių vakarą su prog 
romą.
• Spaustuvininkas dr. Myko 
las Morkūnas susižiedavo su 
Zina Laskauskaite. Vestuves 
įvyks balandžio 4 d. M. Morkū 
nas šiuo metu spausdina nema 
ža periodinių leidinių bei kny 
gų-
• LSK Neries šachmatininkai 
iš Liet. Auditorijos savo treni 
ruotėms perėjo į Jaunimo cent 
r o patalpas. Žaidimai vyksta 
kiekvieną penktadieni nuo 6, 
30 vai. Kambario nr. 102. Šach 
matų sekcijai vadovauja VI. 
Karpuška.

MONTREALIS 
MONTREALY SUSIDARĖ LAISVOS EUROPOS 

KOMITETAS
šiemet vyksta Dr. H. Nagys ir 
red. J. Kardelis, dirbąs Augs 
tesniuosiuose Lituanistikos 
kursuose; iš šeštadieninių mo 
kyklų: pp. Baltonienė, Adomo 
nienė, Gedvilienė.
• Ministeris Pirmininkas J. 
Diefenbakcr šį trečiadienį lan 
kosi Montrealyje, kur be kitų 
turės susitikimą su Montreal}' 
esančiomis etninėmis grupė 
mis.
• Dramos Teatras šį savaitga 
lį išvyksta gastrolių į Čikagą, 
kur B. Sruogos „Milžino paun 
ksmę“ parodys didžiajai lietu 
vių kolonijai. Montrealio Lie 
tuvių Dramos Teatro gastrolės 
su „Milžino Paunksme“ Toron 
te ir Hamiltone pasisekė labai 
gerai. „Tėv. Žiburiai“ įdėjo net 
po kelias recenzijas. Paskutinia 
me jų nr-je abi recenzijos yra 
visai teisingos. Jos abi mūsų 
teatrą įvertino labai teigiamai, 
— tikimės, kad ir Pasaulio lie 
tuvių sostinės kolonija juo do 
mėsis.
• Vytauto klubo paskutiniame 
susirinkime, įvykusiame kovo 
1 dieną, kluban įstojo šie nau 
ji nariai: Marija Arlauskaitė, 
Aleksandra Mikalajūnienė, Iza 
bele Popieraitis, Aniceta Man 
kus, Aleksandras Mankus, Ali 
ce Martinka ir Helen Michell.
• P-lė Ubonaitė, įmonės ko 
mandiruota, išvyko į New Yor 
ką, kur išbus apie dvi savaites.
• Tautinių drabužių konkurso 
atgarsiai nuaidėjo per visas 
lietuvių kolonijas visame pa 
šaulyje. Artimiausiai išeiną 
iliustruotieji žurnalai — Lietu 
vių Dienos ir Viltis iš konkur 
so turės atvaizdų ir reportažų.
• Ketvirtadienį Šv. Juozapo 
šventė. Šventasis Juozapas yra 
katalikų bažnyčio sglobėjas, ku 
riam Kanada yra pavesta ypa 
tingu būdu. Šios šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname Juzės ir 
Juozus ir linkime jiems visiems 
gausiausių Dangaus malonių. 
Tradicinė juozapintų vakarienė 
yra nukeliama į pirmąjį šešta 
dienį po Velykų, balandžio 4 
dieną. (AV)
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PLEČIANT „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
SPAUSTUVĘ

Praeitame NL numery sumi bei kiti smulkūs darbai ir turi vergtos Lietuvos sportininkų j 
nėtieji Kanados Lietuvių Cent NL redakcijos rūpesčiu ir pas 
ro Tarybos, kaip „Neprikiau tangomis įgytus penkis dide 
somos Lietuvos” leidėjos ir Sp liūs sklypus (lotus) žemės dvie 
audos Bendrovės „Neprikiau 
soma Lietuva”, Kaip NL leisti 
organizacijos;; /kuriai suminė 
tais nutarimais perleistas „Ne 
priklausomos Lietuvos“’ laik 
raščio leidimas, kaip sakyta, ne 
siriboja vien laikraščio leidimo 
ribomis. Persitvarkymo tikslas 
yra daug didesnis. Kaip jau ne 
kartą yra rašyta, tikslas yra iš 
plėsti „Nepriklausomos Lietu 
vos“ spaustuvę taip, kad ji išei 
tų į komercinės įmonės ribas ir 
taptų komercine įmone pilna 
šios sąvokos prasme ir šėrinin 
kams galėtų mokėti dividen 
dus.

„Nepriklausomos Lietukus’* vos“ skaitytojus tapti šėrinin 
spaustuvės tikslas taip ŠUsĖ kais, nes šėrininkai yra šios 

bendrovės ir laikraščio savinin 
kai ir leidėjai.

Valdyba ir Direktoriai.
• Albinas Elskus savo naujo 
joj atelje Lexinton Avenue, 
New Yorke, baigė ruošti pas 
kutiniuosius tapybos darbus 
savo parodai Bostono Taut, na 
muose kovo 14. Albinas Eis 
kus buvo New York Times žy 
miojo meno kritiko išskirtas 
Riverside mažėjuje vykusioje 
Pasaulio Lietuvių Meno paro 
doje.

spaustuvės tikslas taip W- 
tvarkyti, kad ji palaipsniui tap 
tų spaustuve — įmone, kuri 
galėtų dirbti daugiausia spau 
dos darbų. Tiesa, spaustuvė ir 
dabar jau dirba kaikuriuos ma 
žus darbus, bet tai yra tiktai 
pradžia. Tikslas gi yra tas, 
kad spaustuvė galėtų dirbti da 
ug spaudos darbų: galėtų sp 
ausdinti daugiau laikraščių, iš 
pildyti galimai daugiau komer 
cinių spaudos užsakymų, spaus 
dinti knygas, brošiūras, viso 
kius atsišaukimus, plakatus 
skelbimus lapelius ir tt. ir tt. 

juose kūrimosi vietose prieš 
dvejus metus įvertintus apie 
2,500 dolerių, bet ligšiol tos že 
mės kaina yra bent padvigubė 
jusi. Ateity, dar daugiau paki 
lūs žemės kainai, ji gali būti re 
alizuata gera kaina ir tuo papil 
(lyti piniginius B-vės fondus.

Visa tai konstatuojant, visus 
šėrininkus-akcininkus Spaudos 
Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva“ Valdyba ir Direkto 
riai kviečia ir prašo arba padvi 
gubinti šėrus, arba įsigyti ligi 
penkių, arba nupirkti dar bent 
po vieną šėrą; taip gi kviečia 
visus „Nepriklausomos Lietu
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MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SPORTINIAI RYŠIAI SU LIETUVA
sinimai, tai visas susirašinėji 
mas eitų tiesiog per Maskvą — 
Sov. Sąj. vyriausybę, ir ji pa 
siųstų tą kvietimą Lietuvos Ta 
rybinei valdžiai, kuri kaip „sa 
varankiška“ noriai pradėtų 
tartis su Kanados ir JAV vai 
džia, o per ją, jos sporto vado 
vybe, kas būtų įrodymu ir fak 
tu, jog šie kraštai pripažįsta 
„Lietuvos valdžią”. To rusams 
ir reiktų. Tuo tarpu Kanados 
ir JAV vyriausybės Lietuvą lai 
ko okupuota valstybe ir jos 
vyriausybės nepripažįsta.

Taigi, kaip matome, paverg 
tos Lietuvos sportininkų at 
kvietimts iš mūsų pusės yra ne 
įmanomas. Tik Kanados — J. 
A. V. sporto institucijos gali 
daryti žygius, pakviečiant SS 
kokią nors komandą (pav. pe 
reitais metais ledo rutuliniu 
kai), nes tų kraštų vyriausy 
bės pripažįsta SS de facto ir 
de jure.

KOVO ŽINIOS
Vyrų krepšinio lygos pirme 

nybės, Kovo komanda žaidė 
taip vad. „play-off“ rungtynes 
su Grimsby miestelio koman 
da, laimėdama pirmas rungty 
nes 57:46 (32:20), bet praiai 
mėdama antras 46:63. Po dve 
jų rungtynių krepšių santykis 
103:109 kanadiečių naudai. 
Tuo būdu, lietuviai iš tolimes 
nių rungtynių iškrito.

Hamiltono miesto stalo teni 
so pirmenybėse, Kovo dveje 
tai — G. Paltarokas — A. Tė 
velis ir L. Stankaitis — A. Gra 
jauskas iškovojo <teisę žaisti 
baigmėje.

Kovo jauniai „nuskriaudė“ 
Toronto Vyčio jaunius, laimė 
darni augšta pasekme 75:1b.

TRUMPAI Iš VISUR.
— 1946 m. Vilniuje įvyko 

futbolo rungtynės taip Vilnias 
Dinamo ir Kauno Lokomoty 
vo. Dėl blogo valtininko žai 
dimo, kauniečiai jau dvidešim 
toje minutėje vedė net 4 :0. Vi 
dūrio puolėjui V. Saunoriui pa 
prašius vartus saugoti jam, jis 
juos ryžtingai gynė per liku 
sias 70 min., įleisdamas tik vie 
ną įvartį. Išvada — futbolinin 
kas turi mokėti žaisti kiekvie 
noje poizeijoje.

Michailovo „Tėvynės Bal 
sas‘, komentuodamas sportinio 
tremties jaunimo prieauglio 
klausimą ir išpeikęs „baronus, 
keturakius, šulaičius" dėl jų 
šmeižimo Lietuvos sportinin 
kų, (Lietuvos sportininkai nie 
kados nėra šmeižiami—K. B.) 
pabaigoje savo sraipsnio (au 
torius V. Utenis) sako: „čia 
pat nori pažymėti, kad prie 
^migrantų, įsportinio prieaug 
lio pažangos daug kuo galėtų 
padėti ir glaudūs ryšiai su Ta 
rybų Lietuvos sportine visuo 
mene”. Aiškus kvietimas ben 
dradarbiauti, pakviečiant į Ka 
nadą ar JAV pavergtos Lietu 
vos sportininkus! Be abejo, šis 
klausimas buvo gan plačiai dis 
kutuotas Hamiltono sportinin 
kų tarpe, (manau, kad taip pat 
ir kitose kolonijose) pasisaka 
nt prieš ir už. Svarbiausiu ar 
gumentu už pakvietimą pa

Amerkos kontinentą buvo tas, 
kad atvykęs Lietuvos jauni 
mas į Kanadą — JAV įsitikiu 
tų melagingą rusų propagan 
da apie šių kraštų lietuvišką 
jaunimą, kuris anot rusų nieko 
nemato, nes yra uždarytas ver 
gų pirklių fabrikuose.

Tuo reikalu kreipiausi į vie 
ną politinių mokslų daktarą, 
kuris man atsakė:

1) Lietuva, kaip neturinti sa 
vo vyriausybės, nėra nariu nei 
vienoje tarptautinėje sporto 
institucijoje, todėl pakvietimas 
per Kanados Sporto vadovy 
bę savaime atkrinta.

2) Sportininkų išvykimą į 
užsienį tvarko paskirų sporto 
šakų vyriausybės, ar vienas 
centrinis sporto organas, žiū 
rint kokia krašte veikia sant 
varka (Kanadoje ir JAV šių 
kraštų A. A. U.).

3) Visos sportininkų išvy 
kos į užsienį ar atvykimas iš 
užsienio, eina per Užsienių Rei 
kalų M-ją ir čia atsistoja politi 
nis statusas mūsų krašto.

4) Kadangi nė vienos iš Pa 
baltijo tautų nerandame tarp 
tautinių sporto institucijų na 
riais ir iš jų nepripažįstama jo 
kje tarptautiniai laimėjimai, re 
kordai (pasaulio ar Europos) 
ir tų kraštų atstovai SS rinkti 
nėję tarnauja tik SS vardo gar

KANADOS SPORTO 
APYGARDA

„Nepriklausomai Lietuvai“, 
Norime Jus painformuoti 

apie „Nepriklausomos Lietu 
vos” prieš penkeris metus įs 
teigtąją Kanados Sporto Apy 
gardos Jaunių krepšinio nuga 
lėtojams pereinamąją taurę.

Toronto Prisikėlimo Parapi 
jos sporto klubas „Aušra“, jau 
nių komanda, jau treji metai iš 
eilės laimi Kanados Sporto Apy 
gardos Jaunių krepšinio nuga 
lėtojams pereinamąją taurę.

Toronto Prisikėlimo Parapi 
jos sporto klubas „Aušra”, jau 
nių komanda, jau treji metai iš 
eilės laimi Kanados Sporto 
Apygardos jaunių pirmenybė 
se meisterio titulą ir tuo pačiu 
pereinamąją taurę.

Laikydamiesi Jūsų nurodytų 
sąlygų, kad taurė pereina visiš 
kon klubo nuosavybėn ją lai 
mėjus penkis kartus be eilės 
ar trejus metus iš eilės, perda 
vėmė ją PPSK „Aušra“ visiš 
kon nuosavybėn.

Visi Apygardos sportinių 
kai nuoširdžiai dėkojame „Ne 
priklausomai Lietuvai” už spor 
tuojančio jaunimo reikalų gilų 
supratimą bei įvertinimą. Stip 
rūs kūnu ir nepalaužiami dva 
šia, rįžtamės kovoti už Neprik 
lausomą Lietuvą.

Už sportuojantį jaunimą
J. Gustainis, 

Kanados Sporto Apygardos 
Vadovas.

„Nepr. Lietuvos” redakcijai 
malonu yra pasveikinti „NL“ 
taurės laimėtoją „Aušrą” — ir 
palinkėti jai veiksmingos spor 
tinės veiklos ir naujų laimeji 
mų!

— Kaip rusų spauda moka 
„užtušuoti” savo pralaimėji 
mus, nurodo anglų Daily Tie 
graph vienu pavyzdžiu, paim 
damas dviejų tautų atstovų le 
nktynes, kurias anglas laimė 
tų. Tokiu atveju, Didž. Britą 
nijos spauda parašytų; vakar 
įvyko lenktynės tarp Ivano ir 
Tommy, kurias laimėjo anglas. 
Tuo tarpu, rusai, kitaip šį įvy 
kį aprašytų. Jis skambėtų: len 
ktynės įvyko vakai tarp Ivano 
ir Tommy. Ivanas atbėgo ant 
ruoju. Tommy atbėgo tik tru 
puti priekyje nuo paskutinio 
dalyvio.

Pasaulio sunkaus svorio bok 
so rungtynės tarp F. Petterso 
no ir švedo Johansono įvyks 
New Yorke.
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POL. KOMPLIKACIJOS
DĖL KARIKATŪROS

Didelį susijaudinimą ir diplo 
matinį protestą neseniai iššau 
kė suomių karikaūristas Kari 

SŲomalainen už karikatūrą, 
pieštą Londono parodai, kuri 
vėliau pasirodė daugely pašau 
lio laikraščių ir žurnalų.

Karikatūroje Suomalamėn 
pavaizdavo Chruščiovą kaip 
„Volgos laivininką“, kuris, už 
silipęs ant baidooko, sušunka 
ant vakariečių vadu: „Gėda ju 
ms, imperialistai!” kai tuo tal
pu satelitai velka jf ir jo baido 
ką prieš upės srovę.

Už tai Suomijos užs. reikalų 
ministerija bematant susilaukė 
aštraus Maskvos protesto. Pa 
ts Chruščiovas pareiškė didelį 
savo nepasitenkinimą Suomi 
jos prezidentui Kekkonen, kai 
jie abu susitiko Leningrade.

Grįžęs prezidentas, tuoj pers| 
pėjo suomių karikatūristus dėl 
panašių karikatūrų, galinčių 
iššaukti sovietinių dievaičių 
pasipiktinimus.

Laisvojo pasaulio politikams 
būtų gėda jaudintis ir protes 
tuoti tarptautiniu mastu dėl 
juokingos karikatūros. Visai 
kas kita su sovietiniais vadais 
-vadukais. Jie nepratę būti kri 
ūkuojami. Teisybė, išreikšta 
bet kuria forma, jau bado jie 
ms akis. Todėl jie ir nepri 
rbendę suprasti karikatūros, 
išreiškiančios politinį humorą 
ar ironiją.

Suomijos užs. reikalų minis 
terija atsakė Maskvai,, kad jif 
neturinti jokios įtakos ir galios* 
į Suomijos karikatūristus ir jų 
darbus. Bet vis tik prašė Šuo 
malainen neparduoti minėtos 
karikaf ūros vienai sovietinių 
kraštų pabėgėlių organizaci 
jai, kuri, ją padidinus, norėjo 
iškabinti priešais Jungtinių 
Tautų rūmus. Ministerija to 
kiu būdu norėjo išvengti toli 
mesnių komplikacijų dėl „Vol 
gos laivininko". - as -

JAV vyriausybė nedavė įva 
žiavimo vizų rytinės Vokieti 
jos sportininkams, kurie nore 
jo atvykti olimpiniams Žiemos 
žaidimams Squaw Valley.

PAJIEŠKOJIMAI
— Vaišnoro Vinco jieško 

tėvas Vincas Vaišnora. Rašy 
ti: U. S. S. R. Lietuva, Kazlų 
Rūdos raj„ Būdos ap„ Kampi 
nių km. J. Plaušinis - V. Vaiš 
norą.

Tai yra tikslas. Bet tikslui • 
siekti reikia priemonių. Reikia 
daugiau ir geresnių mašinų, be 
kurių suminėtieji darbai neįma 
noma dirbti. Tuo tikslu yra pa 
skelbtas Mašinų Fondo vajus. 
Kadangi moderniškesnis spaus 
tuvės sudarymas yra reikalin 
gas didesnės pinigų sumos, tai 
Mašinų Fondo vajus tęsiamas.

Spaudos Bendrovė „Nepri 
klausoma Lietuva”, sutarusi su 
Kanados Lietuvių Centro Tary 
ba persitvarkymą, nutarė kvies 
ti visus lietuvius prisidėti prie 
Mašinų Fondo vajaus. Nuošir 
džiai dėkodama už tam vajui 
aukas ir naujai nupirktus šė 
rus, Bendrovės Valdyba ir Di 
rektoriai bendrame susirinki 
me nutarė kreiptis į šėrininkus 
ir prašyti visus dar nupirkti 
šėrų. Būtų labai malonu, kad 
visi nupirktų bent po vieną 
naują šėrą. Bet būtų dar ge 
riau, kad kiekvienas šėrininkas 
taptų bent penkių šėių savinin 
ku. Minėtame susirinkime bu 
vo ir tokių nuomonių, kad šė 
rų įsigijimą galima būtų išdės 
tyti išsipirktinai, pinigus įne 
šant dalimis. Bet galutinis pla 
nas paliktas paruošti visuoti 
niam šėrininkų susirinkimui, 
kuris įvyks balandžio 26 dieną 
3 vai., 1465 rue de Seve, Mont 
real 20, P. Q., Canada.

Minėto susirinkimo NL sp 
austuvės vedėju ir spaustuvės 
plėtimo vajaus plano projektuos- 
toju ligi suvažiavimo išrinktas 
B-vės Direktorius Povilas Nar 
butas (3515 Lome Ave, Apt. 
1, tel. VI 5-2539).

Bendrovė gali konstatuoti, 
kad persitvarkymo metu ji tu 
ri namus ant savo sklypo, turi 
mašinas, kuriomis spausdina, 
ma „Nepriklausoma Lietuva”

DARB. KOJIN
T-BALTIN

Be rankovių 
sporto jerseys 
elast. juosm. 
kelnaitės

MOTERŲ IK MERGAI 
ČIŲ APATINIAI.

paltim ir ®
te]n. 2-4 iki 6 lH
metų merg.
Baltais medv. 

krašt. megzti baltin/®*?, 
į ir keln. 8-16 metų 
|merg. Mot. baltin. n g| 
I keln' balt, megzt. , 
B medviln. mažų, vid. W 
1 ir did. numerių.

LENGVI 
APATINIAI

IŠEIGINĖS IR 
SPORTO KOJINĖS

KELNAITĖS-JERSEYS- 
T-BALTINUKAI VYRAMS

M—vėsūs ir 
Ip patogūs, 
Gaunami 
visų stilių.

T-Baltin. nail, pa- 
stipr. apykakle.

Puikūs apat. elast. 
juosmeniu 

kelnaitės.

KŪDIKIŲ APATINIAI — 
liaus ir suseg. prieky, medv. 
baltinėliai. Dydžiai 3-6-9 mė 
sujungtiniai, apjuosiamo sti- 
nesių iki 1 ir 2 metų.

KITI cJemfMrtĄ GAMINIAI: Merino „95‘ Apa 
tiniai; Merino „71“ Apatiniai; šiltu pamušalu apatiniai;

Penmans Golfo kojinės; Penmans pirštinės, 
Penmans megztiniai.

KELNAITĖS ir JER 
Si SEYS- BERNIUKAM 

|Wm Penmans turi kokybę, 
/atlaikančią šiurkštų ne- 
rūpestingą nešiojimą ką 

motinos ir nori savo vaikams.

Apsaugo jūsų 
Į|&; -■■■•' ^brangius viršut 

v •' rūbus nuo
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Vincas Kudirka
(Aleksandro Merkelio paskaita Montrealy minint Vinco Ku 

dirkos 100 metų gimimo sukaktuves)
7.
Savo satyromis Vincas Ku 

dirka moko, kad nedorų, gob 
šių ir kvailų rusų valdininkų 
nesą ko bijoti, bet reikia drą 
šiai priešintis piktiems jų dar 
bams, nes teisė lietuvių pusė 
je. Patys valdininkai jaučia, 
kad jų dienos nebeilgos ir prieš 
gaišdaini dar labjau dūksta 
žmones plėsdami. Vincas Ku 
dirka viršininkuose parodo ir 
pirmąsias to pasipriešinimo pro 
švaistės, tačiau jos kol kas pro 
švaistėmis ir lieka, nes lietu 
viams kovoje su atėjūnais vir 
šininkais daugiausia trūko vie 
ningumo.

Lietuvos Tilto Atsiminimai 
nebe tik rūsti satyra, sarkastiš 
kai plakanti kvailus bei nedo 
rus rusų valdininkų darbus, 
bet taip pat ir graudi lyriška 
lietuvių tautos likimo alegori 
ja. Tiltas pasakoja apie save, 
kad jį pagimdęs .Lietuvos miš 
kas, išvedusios į pacaulį lietu 
vių rankos, nuo Lietuvos žirgų 
kanopų pirmą kart sudundo 
jęs... Buvęs drūtas, tvirtas ir 
stiprus. Visi laisvai juo naudo 
jęsi. Bet viskas pasikeitė, kai 
pradėjo rusų valdininkai šeimi 
ninkauti ir tiltą taisyti, steng 
damiesi iš to taisymo sau kuo 
daugiau naudos išplėšti. Nuo 
to taisymo jis sunegalavęs ir 
pradėjęs siūbuoti, kaip supuok 
lės, ir jei nebūtų atsigriebęs 
nors keletos savo senųjų dalių, 
tai jau būtų visai žuvęs. Virši 
ninkai tikėdamiesi tiltą surusi 
nę (nors iš tikrųjų tik jo užra 
šus rusiškais pakeitę), ruošėsi 
jį j pravoslavinti. Kadangi 
pravoslaviškai krikštijant, pa 
nardinama j vandenj, todėl ir 
tiltas buvęs silpinimas, kad jį 
galėtų panerti į Šešupę.

Kiekvienam šios graudžios 
alegorijos prasmė aiški; tiltas 
— tai Lietuva. Ji buvo drūta, 
tvirta ir stipri, kol buvo laisva. 
Rusijos pavergta ir jos valdi 
ninku naikinama ji silpo ir tuo 
jos silpimu naudojantis buvo 
siekiama Lietuvą visiškai su 
žlugdyti, ją suliejant su Rusi
ja. Į tuos pragaištingus kęslus 
tiltas, tai yra Lietuva, ryžtin 
gai ir draug pranašingai atsa 
ko:

Kol bus tilte nors viena se 
noji mano dalelė, tokio krikš 
to nebus: išlaikysiu, o visų da 
lių, bičuliai nesuspėsite. . . Juk 
ir jūs patys neamžini; nusmuk 
site, bevažinėdami per savo 
darbo tiltus.

Literatūra gausėja bei tur 
tėja ne tik orginaliais, bet ir 
verstiniais veikalais, ir Vincas 
Kudirka, turtindamas lietuvių 

literatūrą, stengėsi kiek gali 
ma daugiau į lietuvių kalbą iš 
versti vertingų veikalų. Šile 
rio Orleano Mergeles ir Vi 
liaus Tellio ir Bairono Kaino 
vertimais jis nori iškelti lietu 
vių kalbą, parodyti pasauliui, 
kad ir lietuviai jau yra priau 
gę savo literatūroj turėti žy 
miausius pasaulio rašytojų vei 
kalus. Savo knygų leidėjui Pet 
rui Mikalainiui rašo, kad nese 
niai pasirodęs Viliaus Tellio 
vertimas turkų kalba, ir apie 
tai laikraščiai skubiai paskelbę 
pasauliui. Mes, skundžiasi Vin 
cas Kudirka, tokius veikalus 
laikome nieku ir nenorime jų 
spausdinti..., kad kartais pa 
saulis nepatirtų esant kažko 
kiai ten lietuvių literatūrai. Or 
leano Mergelę ir Vilių Tellį i 
lietuvių kalbą jis vertė dar ir 
dėl to, kad ten vaizduojamos 
didvyriškos kovos dėl tautos 
laisvės.

Iš lenkų kalbos išvertė tris 
istorines dramas: Slovackio 
Mindaugį, Asnyko Kęstutį ir 
Vroblievskienės Nerimantą; 
Adomo Mickevičiaus Konrado 
Valenrodo Vaidylos Apysaką 
ir Vėlinių III-sios dalies I-jį 
veiksmą. Tie veikalai lietuvia 
ms svarbūs dėl juose vaizduo 
jamos Lietuvos didvyriškos 
praeities, iš kurios Vincas Ku 
dirka Tautos Himne ragina 
semtis stiprybės. Iš lenkų kai 
bos išvertė taip pat keletą apy 
sakų (M. Radzevičiūtės Žemės 
Dulkės, Brolio Pagieža ir Jur 
gis Durnelis, M. Baluckio Vai 
tiekus Smaigas, A. Digasins 
kio Žvirbliai), kurių siužetai 
imti iš lietuvių gyvenimo ar 
vaizduojamas jiems artimas 
gyvenimas.

Be to, pagal Krilovą jis pa 
rašė 10 eiliuotų pasakų, kurio 
se alegoriškai vaizduojamos 
dažniau žmonių tarpusavio san 
tykiuose pasitaikančios silpny 
bės, ir kiekvienos pasakos ga 
le pridedama sentecija, pavyz 
džiui: kitiems ir žmogus su no 
ru teikia, ko jam pačiam jau 
visai nereikia (Vilkas ir La

St CATHARINES, Ont.
K. L. B. St. CATHARINES APYLINKĖ

1959 m. vasario 22 d. Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje pami 
nėjo Lietuvos Nepriklausomy 
bės 41 metų sukaktį. Minėji 
mas prasidėjo pamaldomis. Pa 
maldas laikė, šventei pritaikin 
tą pamokslą pasakė ir maldą 
už tėvynę sukalbėjo Tėvas Ber 
nabas Mikalauskas O. F. M.

Kalbėtoju buvo pakviestas 
R. Medelis iš Toronto, kuris

pė), Kas tik klausė kvailo va 
do, tas tikrai nelaimę rado 
(Apuokas ir Asilas) etc.

Vincas Kudirka atsidėjęs se
kė lietuvių spaudą. Varpe kri 
tiškai vertino kone kiekvieną 
naują leidinį ir tais savo verti 
mais dėjo pagrindus lietuvių Ii 
teratūrinei kritikai. Jo rūpės 
čiu ir pastangomis Varpe įves 
tas kritikos skyrius Literatu 
riška Peržvalga, kuiioje spaus 
dinami kritiniai straipsniai ir 
recenzijos. Vincas Kudirka pa 
rašė ir pirmąją lietuvių kalba 
poetiką Tiesos eilėms rašyti. 
Anais laikais jis buvo didžiau 
sias ir įtakingiausias lietuvių 
literatūros autoritetas, daug u 
męs jos meniškumui keltu

Antroji meno šaka kuria Vin 
cas Kudirka domėjosi ir ugdė 
— muzika. Tebūdamas tik mu 
zikas mėgėjas, be specialaus 
muzikinio pasiruošimo, jis sava 
rankiškai kurti negalėjo. Ta 
čiau jausdamas didelę muzikos 
svarbą ir reikšmę, jis kvietė į 
talką lenkų muzikus, ir, jų pa 
dedamas, rašė lietuviams pra 
moginę muziką, harmonizavo 
liaudies dainas, kurių buvo iš 
leistas dviejų dalių rinkinėlis 
Kanklės, Lietuviškos Dainos 4 
balsams (vyriškiems), 56 psl.

Vinco Kudirkos veikla pla 
ti, šakota, aprėpianti visą at 
gyjančios ir laisvėjančios lietu 
vių tautos gyvenimą. Jis įtakin 
giausias ir labjausiai su atgy 
jančios lietuvių tautos gyveni 
mu suaugęs veikėjas.

Laikai, kuriuose Vincas Ku 
dirka gyveno panašūs į dabar 
tinius, gal tik su tuo skirtumu, 
kad tada Lietuva buvo paverg 
ta caristinės, o dabar komunis 
tinės Rusijos, kuri dar aršiau 
niokoja mūsų tautą ir baisės 
ne jai pražūtimi graso. Tiek 
tuomet, tiek ir dabar svarbiau 
sias klausimas: ar ištversime? 
Vincas Kudirka niekad nesu 
abejojo Lietuvos ištverme ir 
jos nešamu laimėjimu. Nesu 
abejokime ir mes.

— Kad lengviau būtų ištver 
ti ir greičiau laimėti, nesiblaš 
kykime į visas puses, stokime 
visi drauge, stenkimės laikytis 
išvien, idant mūsų darbų ir au 
kų būtų vienas tikslas — ta pa 
ti Lietuva, — kalba mums Vin 
cas Kudirka Tėvynės Varpais.

padarė apžvalgą, valdant Lie 
turą kunigaikščiams: Kęstu 
čiui, Vytautui, Lietuvos Nepri 
klausomybės laikmetį ir dabar 
tinį Lietuvos okupacijos gyve 
nimą.

Kalbėtojas labai jautriais žo 
džiais išreiškė savo mintis ir 
baigus kalbą buvo palydėtas 
ilgu plojimu.

Po paskaitos sekė meninė
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GAMINIŲ SUVISUOMET VERTA REIKALAUHTI
PENMANO ŽENKLU, RODANČIU VERTĘ IR KOKYBĘ

B7-8

(D) IKI KELIŲ trum 
pu rankovių KOMBI 
NACIJA.
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs.

(C) CRISS 
be rankovių 
iki kelių 
NACIJA.

Penmans 253 balti 
251 natūralūs.

(B) V-KAKLO trumpom 
rankovėm pilno ilgio 
KOMBINACIJA. 
Penmans 2530 balti; 
2510 natūralūs.

(F) PRIEKYJE UŽ 
SEGAMI trumpų 
rankovių marškiniai; 
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs;
223 2-jų siūlų balti; 
222 2-jų siūlų natūr.

251
223
222

(E) APAT. KELNĖS, 
pilno ilgio užsegamu 
priekiu.
Penmans 253 baltos; 
251 natūralios;
223 2-jų siūlių baltos 
222 2-jų siūlių natū 
ratios.

vyrams ir 
ms, lygios 
temis.

CROSS 
susegti 
KOMBI

(A) TRUMPŲ RANKOVIŲ 
pilno ilgio KOMBINACIJA 
Penmans 253 balti;

natūralūs;
dvigubi balti;
dvigubi natūralūs.

(G) BE SAGŲ 
elastiniu juosme 

niu, pilno ilgio KEL 
NAITĖS.
Penmans 253 baltos; 
251 natūralios.
(H) T-BALTIN. vy 
rams ir berniukams.
(I) BALTIN, vyra 
ms ir berniukams, ly 
gūs arba eilutėmis.
(J) KELNAITĖS', 

berniuką 
arba eilu

dalis, kurią išpildė solistas A. 
Paulionis ir vietos skautai: Vi 
da Butkutė, Irutė Grigaitė, 
Audronė Pavilčiūtc, Laima 
Grigaitė, Danutė Piliponytė,

Marius Šetlfa^s ir Vytas Paulio 
nis. Skautams; vadovavo A. Še 
tikas.

Minint vatsario Ib-tąją B- 
nei daug padlėjo pp. Galdikai,

kurie globojo paskaitininką iš 
Toronto ir paruošė pietus mi 
nėjimo rengėjams.

Kalbėtojas R. Medelis nepa 
Nukelta į 6-tą psl.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

TREČIA DALIS — EGLUTĖ PAS SVENTICKIUS 
8.

5
Tūkstantis devyni šimtai šeštųjų metų pavasary prieš 

pereinant į paskutinę gimnazijos klasę, šeši mėnesiai ryšių su 
Komarovskiu perviršijo Laros kantrybės ribą. Jis labai vik 
riai mokėjo naudotis jos nuolaidumu, ir kai jam buvo reikalin 
ga, nerodydamas to, gudriai ir nežymiai primindavo jai tra 
pią jos padėtį. Šie priminimai Larą vesdavo į sumišimą, kuris 
yra reikalingas smaližiui iš moters, šis sumišimas vis daugiau 
stūmė Larą į jausminio košmaro nelaisvę, nuo ko išsiblaivius, 
jai piestu stodavosi plaukai. Naktinio pamišimo prieštaringu 
mai buvo neišaiškinami, kaip burtininkystė. Čia viskas buvo 
apversta viršun kojomis ir priešinga logikai. Aštrus skaus 
mas pasireikšdavo sidabru nuskambančiu juoku. Kova ir ne 
pasidavimas reiškė sutikimą, ir kankintojo rankas dengė dė 
kingumo bučiniai. Atrodė, kad tam nebus galo. Bet pavasa 
rį, vienos iš paskutiniųjų mokslo metų pabaigos pamokų metu, 
susigalvojusi, kaip padažnės lindimai vasarą, kai gimnazijoje 
nebus užsiėmimų, išseko paskutinės Laros priemonės prieš su 
sitikimus su Komarovskiu ir Lara padarė greitą, ilgam pakei 
tusį jos gyvenimą, nutarimą.

Kai esant gimnazijoje pasipylė purvinas miestiškas lie 
tus, Lara išplėšė iš sąsiuvinio lapelį ir kaimynei Nadiai Kolo 
grivovai parašė: „Nadia, man savo gyvenimą reikia sutvarky 
ti atskirai nuo motinos. Padėk man susirasti pelningesnių 
pamokų. Tu turi daug turtingų pažįstamų“. Nadia atsakė to 
kiu pat būdu: „Lipai jieškoma auklėtoja. Eik pas mus. Tai 
būtų gražu! Tu juk žinai, kaip tave myli tėtė ir mama“.

6
Daugiau kaip trejus metus Lara išgyveno pas Kologrivo 

vus, kaip už mūrinės sienos. Niekas į ją nesikėsino, ir netgi 
motina ir brolis ją paliko ramybėje.

Lavrenti j Michailovič Kologrivov buvo Stambus Wiujau 
sios formacijos verslininkas-praktikas, gabus ir protingas. At 
gyvenusią santvarką jis neapkentė dviguba neapykanta — 
pasakiško turtuolio, galinčio atpirkti valstybės iždą ir paša 
kiškai didelį žingsnį pirmyn padariusio liaudies žmogaus. Jis 
pas save slėpė nelegalius, samdė politiniams ginti advokatus 
ir, kaip kai kas juokomis įtikinėjo, subsidijuodamas revoliuci 
ją, pats ėjo prieš save kaip savininkas, ir kėlė streikus savo 
fabrikuose. Lavrentij Maichailovič Jbuvo geras šaulys ir aist 
ringas medžiotojas. Tūkstantis devyni šimtai penktų metų 
žiemos sekmadieniais jis važiuodavo į Serebriannyj mišką, į 
Losinyj salą mokinti šaudyti šaulius. Tai buvo nuostabus 
žmogus. Serafima Filippovna, jo žmona, gera jam Ouvo pora. 
Lara jais buvo sužavėta ir gerbė. Visi ją šeimoje mylėjo, 
kaip giminaitę.

Ketvirtais Laros nerūpestingumo metais pas ją atėjo bro 
liukas Rodia. Manieringai pasisūpuodamas ant ilgų kojų ir 
išdidžiai ištardamas žodžius į nosį bei juos nenatūraliai pra 
tęsdamas, jis papasakojo jai, kad jo laidos kariūnai atsisvei 
kmimo su mokyklos viršininku dovanai pirkti surinko poni 
gus, įdavė juos Rodiai ir pavedė jam rasti ir nupirkti dovaną. 
Ir štai prieš tris dienas jis šiuos pinigus pralošė ligi paskuti 
nės kapeikos. Pasakęs tai, Rodia visa savo ilga figūra krito į 
Kėdę ir pravirko. Lara išgirdusi tai, apmirė. O Rodia verk 
damas tęsė: 5

— Vakar aš buvau pas Viktorą Ipolitovičių. Jis atsisakė 
apie tai kalbėti su manim, bet pasakė, kad jeigu tu panorę 
turn. .. Jis pasakė, kad nors tu mūsų visų jau nemyli, bet ta 
vo valia jam dar labai didelė. . . Larute. . . Pakanka vieno ta 
vo žodžio. . . Supranti tu, kokia gėda ir kaip tas veikia kariu 
no garbę?.. . Nueik pas jį. ką tau tas reiškia, paprašyk jį. . . 
juk tu gi neleisi, kad šią gėdą aš nuplaučiau savo ktauju.

— Nuplauti krauju.. . Kariūno garbė, — pasipiktinusi 
kartojo Lara jo žodžihs. — O aš be garbės ir su manim gali 
ma daryti visa, ką tiktai nori. Ar tu supranti, ko tu prašai, 
ar tu perpratai prasmę to, ką jis tau siūlo? Metai po metų Si 

zifo pastang omis statyk, kurk, nedamiegok, o šis atėjo, ir jam 
visvien ar jįs pūsters, ar spjaus, ir viskas grius. Po velniais! 
Nusišauk, j|ei nori. Koks man reikalas? Kiek tau teikia?

— Šesk šimtai devyniasdešimt su kieku ten, sakykim dėl 
skaičių apvalumo — septyni šimtai, — varžydamasis atsakė 
Rodia.

— Rodia! Tu iš proto išėjai! Ar tu supranti, ką tu kai 
bi? Tu pra.lošei septynis šimtus rublių? Rodia! Rodia! Ar 
tu žinai per kokį laiką toks prastas žmogus, kaip as, tokią su 
mą gali uždirbti ? — Po tylos piuizės ji šaltai ir fatališkai paša 
kė: — Gėriai. Aš pabandysiu. Ateik ryt. Ir atsinešk revol 
verį, kuriuiC' tu norėjai nusišautu Tu jį man atiduosi, n gerą at 
sargą patronų, atsimink!

Pinigai ji gavo pas Kologri'rovus.

7
Tarnyba, pas Kologrivovus Larai nesukliudė baigti gimna 

ziją, įstoti i kursus ir priartėti prie jų baigimo, kuris turėjo 
įvykti sekančiais tūkstantis devyni šimtai dvyliktais metais.

Vienuoliktų metų pavasarį pabaigė gimnaziją jos ruošia 
moji Lipocka. Ji jau turėjo sužadėtinį, jauną inžinierių Fri 
zendanką* geros ir pasiturinčios šeimos. Tėvai buvo patenkin 
ti dukters pasirinkimu, bet patarė jai dar netekėti, nes ji buvo 
perjauna. Išlepinta gi Lipočka, šeimos numylėtinė, spyrėsi 
ir prieštaravo.

Turtinguose namuose, kuriuose Larą laikė kaip giminai 
tę, apie jos skolą padarytą Rodios reikalui, nebuvo nei prisi 
menama,, šdą skolą Lara jau seniai būtų sugrąžinusi, jeigu ji 
nebūtų turėjusi kitų išlaidų r kurių tikslą ji slėpė. Ji slaptai, 
Pašai nežinant, siuntė pirūgufs tremtiniai Antipovui, ir padėda 
vo dažnai sergančiai jo moti nai. Be tp»ji dar daugiau slėpda 
masi mažino išlaidas paties Pušos^ be jd^V^ios primokėdama jo 
šeimininkams už jo martiniitią ir butą. '

Paša truputį jaunesjnis už Larą, ją mylėjo ilgi beproty 
bės ir visame kame jos klausi. Jai reikalaujant, baigęs reali 
nę, Paša sėdo prie gimną zi jos: .kursą papildomų dalykų — lo 
tynų ir graikų kalbų, ką|d universitetą gajėtų baigti filologu.
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Lietuvoje
kažkas darosi ypatinga

Mes gerai žinome, kad so 
vietinė diktatūra nepaliauja 
mai kovoja dėl savo išsilaiky 
mo, dėl to žmonių gyvenimui 
neduoda ramybės — murdo ir 
murdo, baugina ir baugina, kai 
tina ir kaltina, ragina ir ragi 
nt, dėl to ir visas sovietinis gy 
venimas vyksta neaiškiame mu 
tiny, apžavėtas ir be aiškios są 
monės.

Kai ir dabar, po XXI kom 
partijos suvažiavimo, pučia 
mas milžiniškas džiaugsmas 
lyg septynerių metų planas 
jau būtų įgyvendintas ir „Ame 
rika jau pasivyta”, per bolševi 
kinėmis dumplėmis pučiamą 
miglą prasiveržia nuoga tikro 
vė, nuoga net ir be „figos la 
po”. Štai buvęs karštas stali 
nistas Talvytis rašytojų šuva 
žiavime kalba (L. ir M.);

„Mes ateiname į ši mūsų gau 
sios šeimos ataskaitinį susirin 
kimą, partijos padedami, įvei 
kę žalingosios bekonfliktišku 
mo „teorijos“ padarinius, vul 
garizatorius ir lakuotojus, atsi 
kratę asmenybės kulto liku 
čiais, laiku palaužę iš svetur 
atneštą, dekadentizmo akrais 
te pridengtą revizionizmo pa 
vojų, garbingai apgynę vienin 
telį mūsų kūrybinio darbo me 
todą — sicialistinio realizmo 
darbo metodą”.

Pasirodo, kad Tilvytis nu 
nuogina realybę, kuri yra „nuo 
dėminga“ galima sakyti viso 
mis „vakarų nuodėmėmis”. Ma 
tyt, nors Tilvytis sako, kad vi 
sos nuodėmės nugalėtos, bet 
K. Korsakas kaip rašo (L. ir

„Nemaža suvažiavime kalbė 
jusiu draugų nurodė, kad mū 
sų rašytojams ir kritikams rei 
kia mokytis, ypač giliau įval 
dyti marksizmo teoriją. Šiam 
pageidavimui iš tiesų tenka 
pritarti. Tačiau ir šioje srityje, 
atrodo, yra nesuprantamų ir 

STASYS SANTVARAS
Raidės pakalnės pakraštėly

Nors dienom naktim tavęs jieškosiu, 
Barsiu rūsčią savo dalią — 
Niekur, niekur aš tavęs nerasiu, 
Mano žemių žiedeli, mano erdvių saulele. . .
Tiek žalių pakalnių žemėj žydi, 
Tiek žvaigždžių padangių mėly — 
Tu tik akmenio raidėm spindėsi 
Seno miesto pakalnės nežymiam pakraštėly. . .
Gal tu verksi ten, gal tu raudosi, 
Gal naktų naktis budėsi, — 
Kol tave bešaukdamas nuvysiu, 
Tartum diemedis, rudenio šaltajam pavėsy. . .
Graudžiai, graudžiai sodo paukštelė ūbaus, 
Ašarom nuplauks antelė — — 
Niekur, niekur aš tavęs nerasiu, 
Mano žemių žiedeli, mano erdvių saulele. . .

(Iš naujai išėjusio S. Santvaro poezijos rinkinio 
„Atidari langai“).

tiesiog nepateisinamų reiški 
nių. Neaišku, kiek ilgai kai 
kurie draugai dar yra pasiren 
gę mokytis? Praktika parodo, 
kad pasitaiko asmenų, kurie 
baigę tarybinį universitetą, ap 
gynę disertacijas, gavo tarybi 
nius mokslo laipsnius ir šian 
dien yra jau paskirti mokyti ki 
tus, bet kai jie imsis nagrinėti 
konkrečius literatūros reiški 
nius, tai pasirodo, kad tebėra 
nieko neišmokę... Taigi, kiek 
ilgai galima taip mokytis?...”

Ir K. Korsakas kviečia visus 
rašytojus vienybėn: „...kad
mes—ir senosios, ir jaunosios 
kartos rašytojai — tvirtai su 
jungtume rankas“...

Taigi, pasirodo, yra dar dau 
giau nuodėmių, negu Tilvytis 
suminėjo: nėra vienybės ir yra 
seni ir jauni.

Šiandien, iš to, kas jau pasi 
reiškė Lietuvos rašytojų šuva 
žiavime, kuris senius išmetė iš 
vadovavimo, dar atsargu dary 
ti didesnes išvadas, bet galima 
konstatuoti, kad ten kažkas da 
rosi, kad vyksta ir idėjinė ir 
kartu, ir metodų kova.

Šita galima suprasti tiktai 
tokia prasme: Lietuvoje yra gi 
gabių rašytojų, senų ir jaunų, 
ir protingų žmonių, kurie nesi 
duoda sukišami, kaip katės, į 
vieną maišą. O jeigu taip da 
romą, tai, kaip katės maiše, 
jie ir pjaunasi.

Ir dar vienas konstatavimas: 
Padidėjo okupanto spaudimas. 
Ligšiol vis dar laikėsi Putinas 
Mykolaitis, bet ir jį nabagą pri 
vertė viešai atgailauti. Atgai 
la paleista per visą, ne tiktai 
lietuvišką ir rusišką, bet ir ki 
tomis kalbomis spaudą. Rašy 
toją — nukryžiavo! Kas iš to
seks — pamatysime. Bet bū 
sena tragiška.

Ir šioje tragiškoje būsenoje 
vyksta kažkas, kažkas nauja.

KULTŪRW#KROJVIKA
ERDMONAS SIMONAITIS KORSAKAS PASIGENDA 

RAŠO SAVO VIENYBĖS IR
ATSIMINIMUS ĮVERTINIMO

„L. ir M.” paskutiniame nu 
mery Įdėjo K. Korsako strai 
psnį, kuriuo jis pasi. ako nege 
roves ir nesklandumus, kurie, 
matyt, gula okupuotosios Lie 
tuvos rašytojus. Matyt, iš vie 
nos pusės „senius " gula savo 
spaudimu okupantas, o iš kitos 
— kylantis jaunimas. Gero 
kai dėl to paaimanavęs, K. Kor
sakas ilgą straipsnį baigia šiais 
žodžiais:

„Baigdamas " noriu kviesti 
draugus rašytojus Į principinį, 
ne konjunktūrinį, o nuoširdų 
bendradarbiavimą. Daugiau 
konsolidacijos, (Įdomu girdėti 
—sovietuose nėra rašytojų 
konsolidacijos... Ar „šlovingo 
ji” nejungia?) daugiau princi 
pingumo mūsų bendroje veiklo 
je (šita pasakys ir nurodys nau 
ji politrukai ir pačiam Korsa 
kui), kad mes — ir senosios ir 
jaunosios kartos rašytojai — 
tvirtai sujungtume rankas 
(kaip tai? Ar partijos Įsakymo 
ir direktyvų iš Maskvos bei 
Sniečkaus paraginimų neuž 
tenka?) ir kad jaunosios kartos 
atstovai nepamirštų, jog senų 
jų rankos, nors gal kiek jau ir 
pavargusios, yra užgrūdintos 
ir turi dideli vairavimo patyri 
mą (mat, jaunimas suvažiavi 
mo metu iš senųjų paveržė vai 
rus...). Tad Į bendrą darbą, 
draugai! (veltui aimanos, nes 
šis kvietimas dabar priklauso 
jau jaunimui...).

JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSAS

Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas E. Simonaitis nuo 
nugarkaulio nervo uždegimo 
jau pasveiko ir išvyko lankyti 
Maž. Lietuvos skyrių Vokieti 
joje. Užjūrio bičiulių parem 
tas, jis lankėsi Luneburge, 
Wentorfe ir Lubeke, kur vy 
ko ir M. Lfc T-bos Prezidiumo 
posėdis. Be to E. Simonaitis 
dar aplankė Muncheno, ir Rur 
poldingo mažlietuvius. Ta pro 
ga teko pasimatyti ir su nese 
niai grįžusiais mažlietuviais, 
kurie pranešė naujų žinių iš 
tėvynės. Tarp kitko teko pasi 
kalbėti ir su Rusijoje bolševi 
kų nukankinto žinomo Maž. 
Lietuvos dailininko ir veikėjo 
Adomo Brako žmona, kuri ne 
seniai grįžo iš Klaipėdos.

Kaip žinome, E. Simonai 
čiui šiuo metu užjūrio lietu 
viai padėjo apmokėti teismo iš 
laidas už prarastą oylą prieš 
buvusius nacius dėl kacetinin 
ko pensijos atėmimo. Atsidėko 
damas savo bičiuliams, kurie 
palengvina jo gyvenimo ir vei 
kimo galimybes, E. Simonai 
tis pradėjo rašyti savo atsimi 
nimus apie kovą už Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos suaugi 
mą. Atsiminimai žada būti la 
bai Įdomūs.

— as —
„PAKARUOKLIO NAMUO 

SE APIE VIRVE 
NEKALBAMA”

6(640)-me „Lit. ir Meno' n- 
ry „Literatū'rinio pašto " sky 
riuje rašoma, kaip „...1939 m.' 
fašistai sudegino laužuose ge 
riausius vokiečių ii pasaulinės 
literatūros kūrinius* ... Taip, 
degino. Bet.... kas gi daugiau 
jų sudegino: vokiški ar rusiški 
fašistai? Vokiškų fašistų jau 
nėra, bet rusiškieji ir dabar dar 
tebedegina ir dabar dar tebe 
gaudo iš bibliotekų „buržuazi 
nį palikimą“. Bent gėdos ture 
tumėt „pakaruoklio namuose 
apie virvę kalbėti“. . .

„EGLĖ IR JOS VAIKAI“
Tokiu pavadinimu Berlyne 

išleista knyga, kurioje atspaus 
dintas lietuvių liaudies pasakų 
rinkinys. Įžangoje sakoma, 
kad bus jau šimtas metų, kai 
vokiečiai domisi turtinga lietu 
vių liaudies kūryba. Vokiečių 
rašytojas Herderis, bei vienas 
iš pirmųjų vokiečius supažindi 
no su lietuvių liaudies kury 
ba, o poetas Goehe lietuvių 
liaudies dainas panaudojo sa 
vo kūrybai. Leidinyej yra 55 
pasakos, 5 liaudies dainos ir 14 
patarlių. Vertė E. Daneris ir 
E. Ehlers.
• J. Pautieniaus Čikagos lietu 
vių dailininko darbai išstatyti 

Almaus Meno galerijoj.

NAUJA ĮDOMI ATSIMINI 
NIMŲ KNYGA

Iš spaudos išėjo Kipro Bie 
linio. knyga „Dienojant“, spau 
dos draudimo laikų atsimini 
mai. Šio leidinio puoduose
skaitytojas ras Įdomių žinių: 
kaip- prieš 100 metų kaikurie 
Kauno gubernijos dvarininkai 
patys naikino savo dvaruose 
baudžiavą, pereidami į samdo 
mą darbą, kaip nustatinėjo jie 
ms atlyginimą ir kt. Iš kito 
priedo — „Maskolių darbai 
Kražiuose“ — patirsite, kaip 
kražiečiai grūmėsi su kazokais 
ir kaip jie buvo teisiami Vii 
niaus mieste. Knygoje yra da 
ug kitų dokumentų.

Knygą išleido Amerikos Lie 
tuvių Socialdemokratų Sąjun 
gos (LSS) Literatūros Fon 
das. Leidinys (464 psl.) įriš 
tas į kietus viršelius. Jo kaina 
6 dol.

Kur nėra knygynų ir knygų 
platintojų, leidinį galima užsi 
sakyti paštu, prisiunčiant čeki 
ar money orderį 6 dol. šiuo 
adresu: K. Bielinis, 70 Fifth 
Avenue, 9th floor, New York 
11, N. Y. USA.

O. V. L. MILAŠIAUS
dvidešimties. metų mirties su 
kakties minėjimo proga vasa 
rio 28 d. Sorbonoje, jaunas 
prancūzas poetas, J. Buge, 
skaitė paskaitą apie Milašių; 
kovo 3 d. pamaldos už Milašių 
ir iškilmingas aktas viename 
teatre, skirtas Milašiui pagerb 
ti. Taip pat kovo mėnesį Pran 
cūąijos radijas pciduos kelias 
transliacijas apie Milašių.

Sukakčiai atžymėti veikia, 
specialus " Milašiui paminėti 
Globos Komitetas, kurį suda 
ro Lietuvos atstovas Paryžių

Akademinis Skautų Sąjūdis, 
mėgindamas prisidėti, prie lie 
tuvių literatūros puoselėjimo, 
1958 metų rugsėjo mėn. pas 
kelbė Jaunimo Literatūros Kon 
kursą. Svarbiausia, konkursas 
stengiasi paskatinti jaunuosius 
mūsų tautos literatus, riboda 
mas amžių iki 30 metų. Be to, 
dalyviais gali būti visi lieta 
viai nežiūrint ideologinių pa 
žiūrų (išskyrus komunistines).

Skiriamos dvi premijos: 150 
dol. už geriausią prozos kūrinį 
ir 150 dol. už geriausią poezi 
jos kūrini. Pagrindiniu reikalą 
vimu yra augštas meninis ly
gis ir prisiųsti rašiniai privalo 
sudaryti įnašą į lietuvių litera 
turą. Temų paskirstymas yra 
laisvas.

je, dr. S. Bačkis ir Milašiaus 
draugai bei gerbėjai.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Didelįs, spalvomis atspaus 

dintas Lietuvos žemėlapis, su 
lankstomas, turįs specialų prie 
dą, kuriame yra Lietuvos vie 
tovardžiai — miestai, mieste 
liai, bažnytkaimiai, kaimai, 
ežerai, upės, augštumos ir že 
mūruos. Žemėlapis tinka mo 
kykloms ir namų reikalams. 
Šis žemėlapis tekainuoja 3.50 
dol. Žemėlapis gaunamas „Ne 
priklausomos Lietuvos” redak 
cijoje: 7722 George St., Laša 
lie, Montreal, P. Q.

© Romas Viesulas iš Par y 
žiaus buvo nuvykęs Londonan 
aplankyti parodų ir galerijų.

Konkurso terminas yra 1959 
m. balandžio 30 d. Jury komisi 
ją sudaro: M. Katiliškis, A. 
Landsbergis, H. Radauskas ir
Šilbajoris. Rašinius siųsti ar 
konkurse} taisyklių reikalais 
rašyti: R. Šilbajoris, 108 East 
College Street, apartment 3, 
Oberlin, Ohio. ■

Akademinis Skautų Sąjūdis, ką

Weyhe Galerijos jury komisi 
ja atrinko jo „Viena akim aklą 
vilką“ aštoniūbše JAV-bių mu 
zė juose vykstančiai grfaikos 
parodai. Cincinnati Meno mu 
zėjaus rekomendacija Tarpiau 
tinis Meno komitetas, su cent 
ru Ljubliaribje, Jugoslavijoje, 
kviečia Romą Viesulą reprezen 
tuoti su kitais Amerikos grali 

Jugoslavijoje.

LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Šabaniausko Įdainuotos: tan 
go Jaunystės meilė ir Anglų 
valsas, tango Ateis diena ir 
Dangaus Ž /aigždė, tango tai 
nebuvo meilė ir Ar atsimeni?, 
daina Saulėta diena ir serenada 
Mano svajonė, fokstrotas Tūks 
tantis žiedų ir Širdies valsas; 
A. Dvariono Įdainuota: foks 
tvotas Pamilau čigonę ir Prisi 
pažink; J. Dambrausko cho 
ras su vargonais Linksma die 
na ir Dangaus valdovė; Pupų 
dėdės-Biržio Gieda gaideliai ir 
Gražus miško būdas; Hofmek 
lerio orkestras Suktinis ir No 
riu miego; A. Kutkaus Kur 
bai.užė samanota ir Lolita. Vie 
nos plokštelės kaina 1.50 dol. 
Plokštelės gaunamos „Neprik 
laužomos Lietuvos*’ redakcijo 
je: 7722 George St., Lassalle, 
Montreal 32.
O VI. Vijeikio spaustuvėje Čika 
goję spausdinamas Br. Railos 
publicistinių straipsnių rinki 
nys „Tamsiausia prieš Aurą“. 
Br. Rala šį mėnesį mini 50 m. 
amžiaus sukaktį.

ŽURNALAS „SĖJA” 
PERSITVARKO

Šiais metais tautines, demok 
ratinės minties žurnalas „Sė 
ja*’ kiek perstivarkė. Dabar jo 
išeis per metus 6 numeriai, po 
48 pusi. Tai padaryta dėl to, 
kad redakcijoj ir admimstraci 
joj dirbą asmens, „Sėjai” ski 
ria tik atliekamą nuo tiesiogi 
nio darbo laiką ir joMo alygi 
nimo už darbą „Sėjai“ neima.

Varpininkų leidimų fondas 
šiais metais be šešių numerių 
„Sėjos", dar nutarė išleisti po 
vieną numerį „Varpo“ ir „StU 
dentil Varpo“. Visi šie leidi 
niai prenumeratariams kaštuos 
5 doleriai, vien tik „Sėja * 3 
dol. metams. Studentams ir 
moksleiviams perpus pigiau.

Šio pirmo Sėjos (57) nr. 
turiny: J. Cicėnas rašo apie 
Vasario 16, čia kiekvienas tau 
lietis ras sau labai brangių ir 
gilių minčių; V. Čižiūnas — 
apie PLB darbus; B. Kalinaus 
kas gvildena Lietuvos santy 
kius su Vatikanu ir paskuti 
niuosius, taip mums snaudžius, 
Įvykius; P. Stravinskas apta 
na tas žalas, kurias mes daro 
me tautai susiskaldydami; Dr. 
K. Karvelis įieško kelių į Lie 
tuvos nepriklausomybę; Fortu 
nato audringas, liečiąs mūs sau 
tykius su Vatikanu, straipsnis, 
agr. A. Valucko tęsinys „Kova 
uz demokratiją“; Dr. V. Ter 
cijonas duoda 8 pusi, apie „Ta 
rybinės Lietuvos Mediciną” 
„Pavergtoje Lietuvoje”; „Vi 
vat Academia", Juozas Šalna 
rašo apie prof. Stepono Kairio 
80 m. amžiaus sukaktį, pabai 
goję „Gyvenimo Pamaivos“ ir 
„Apžvalgos“ skyriai.

„Sėjos” adresas: 1649 No. 
Broadwy, Melrose Park, Ill. 
U. S. A. S. Paulauskas.

Lara svajojo po metų, kai jie abu išlaikys valstybinius egzami 
nūs, susituokti su Paša ir išvykti mokytojais Į kurį nors guber 
nijos miestą, kur nors į Uralą. Paša gyveno kambary, kurį 
Lara pati jam surado pas ramius šeimininkus Kamcrgerskoj, 
ties Dailės teatru.

Vienuoliktųjų metų vasarą Lara paskutinį kartą su Kolo 
grivovais vasarojo Dupliankoje. Ji šią vietą nepaprastai mė 
go, labjau už pačius savininkus. Tai buvo gerai žinoma ir dėl 
to buvo toks nerašytas įstatymas. Kai juos atvežęs karštas ir 
pajuodavęs traukinys nueidavo toliau, ir neapsakomoje kvap 
nioje lyloje susijaudinusi Lara netekdavo žado, ją paieisda 
vo į dvarą vieną pėsčiomis, kol buvo kraunamas į vežimą ba 
gažas, o Dupliankos vežėjas dėvimas berankovių kazakinu, ku 
rio iškarposna buvo Įmautos raudonais marškiniais rankos, 
ponas pasakojo vietos naujienas.

Lara ėjo paliai geležinkelį keliauninkų ir maldininkų pra 
mintu takeliu ir išsuko į pievos takelį, vedantį miško krypti 
mi. Čia ji sustojo ir, užmerkusi akis, traukė į krūtinę mišraus 
kvapo pločių orą. Jis buvo giminingesnis už tėvą ir motiną, 
geresnis už mylimąjį ir protingesnis už knygą. Akimirkai bū 
ties prasmė Larai vėl paaiškėdavo. Ji čia, — ji suvokdavo, — 
todėl, kad suprastų pasiutišką gamtos nuostabumą ir viską 
pavadintų vardais, o jeigu tai nebus pajėgu jos jėgomis, tai 
iš meilės gyvenimui gimdyti įpėdinius, kurie tai už ją padarys.

Šią vasarą Lara atvyko pervargusi nuo sunkių darbų, 
kuriuos ji pati sau užsikrovė. Ji nervinosi. Ji pasidarė prieta 
ringą, kokia anksčiau nebuvo. Tai menkino jos būdą, kuris bu 
vo plataus pobūdžio ir be smulkmenų.

Kologrivovai jos neatleido. Ją supo pirmykštė jų meilė. 
Bet nuo to meto, kai Lipa tapo savarankiška, Lara šiuose na 
muose save laikė nereikalinga. Ji atsisakė atlyginimo. Bet jie 
visdėlto mokėjo. Tuo tarpu pinigai jai buvo reikalingi, o čia 
esant viešnios padėtyje savarankiškai uždarbiauti nebuvo pa 
togu ir praktiškai neįmanoma. Lara savo padėtį laikė netinka 
ma ir nepakenčiama. Jai atrodė, kad visi ją bodisi, tiktai to ne 
parodo. Ji pati savim bodėjosi. Jai norėjosi bėgti kur akys 

mato ir nuo savęs ir nuo Kologrivovų, bet jos supratimu pirma 
ji turi grąžinti Kologrivovams pinigus, bet šiuo metu jai nėr 
iš kur juos paimti. Ji jautėsi kaip užstatas dėl to kvailo Ro 
dios išeikvojimo ir negalėjo dėl to nusiraminti. Jeigu gausūs 
Kologrivovų svečiai jai rodė dėmesį, jai atrodė, kad ją vertina 
Kaip neatsakingą „auklę”. O kai ją palikdavo rainy bėrje, jai 
rodėsi, kad ją laiko neverta dėmesio ir todėl jos nepastebi.

Tačiau ipochondrija jai nekliudė dalyvauti gausių Dup 
liankos svečių pasilinksminimuose. Ji maudėsi ir plaukydavo, 
irstėsi valtimi, dalyvavo naktiniuose už upės piknikuose, su 
visais ji leido fejerverkus ir šoko. Ji vaidino mėgėjų spektak
liuose ir ypatingu pamėgimu šaudė iš trumpų Mauzcrio šautu 
vų Į taikinį, bet mieliau naudojosi Rodios atiduotu jai revolve 
riu. Ji taip išsimitrino šaudyti ir taip taikliai, kad gailėjosi, 
jog ji moteris ir negali būti dvikovninke. Bet juo daugiau La 
ra linksminosi, juo jai darėsi blogiau. Ji pati nežinojo, kojai 
teikia. Ypač tas jausmas sustiprėjo jai sugrįžus į miestą. Čia 
prie Laros nemalonumų prisidėjo nedideli nesutarimai su Ra 
ša (rimtai su juo pyktis Lara vengė todėl, kad jį laikė pasku 
tiniu savo užtarėju). Paša gi paskutiniu metu jautėsi daugiau 
įsitikinusiu. Pamokinančios jo pokalbių įtarpos ją juokino ir 
sudarė nemalonumą. Paša, Lipa, Kologrivovai, pinigai, — vi 
sa tai sumišo jos galvoje, ir gyvenimas jai pasidarė bjaurus. 
Ji ėjo Į pamišimą. Jai norėjosi mesti visa, kas žinoma ir ii ban 
dyta ir pradėti ką nors nauja. Taip nusiteikusi, devyni šimtai 
vienuoliktų metų Kalėdų metu ji padarė lemtingą sprendimą. 
Ji nutarė tuojau palikti Kolgrivovus ir savo gyvenimą sufvar 
kyti vienatviškai ir savarankiškai, o reikalingų tam tikslui pi 
nigų ji nutarė prašyti pas Komarovskį. Larai atrodė, kad po 
to, kas įvyko ir po sekusių po to jos iškovotų laisves metų, jis 
turi jai padėti riteriškai, nesigilindamas į bet kokius išsiaiški 
nimus, nesavanaudiškai ir be purvo. Tuo tikslu Ji gruodžio 
dvidešimt septintos dienos vakarą išvyko į Petrines linijas, ir, 
išeidama. į muftą įsidėjo Rodios revolveri, paruoštą šauti į Vik 
torą Ippolitovičių, jeigu jis jai atsakys, kreivai supras jos pra 
šymą, arba kaip nors ją pažemins, šventadieninėmis . gatvė 

mis ji j o sumišusi ir nieko aplink nematydama. Sumanytasis 
t uvis j; i suskambėjo jos sieloje, visiškai nažiūiint to, į ką 
jis nukreiptas. Šūvis buvo vienintelis dalykas, kurį ji suvokė, 
ji tą šūvį girdėjo visą kelią, ir tas šūvis buvo Į Komarovskį, į 
pačią :v , Į savo likimą, į Dupliankos aikštelėje ąžuolo kamie 
ne išpjautą taikini.

8
— Nekliudykite muftos, — įspėjo ji Emmą Etvestovną, 

kai ši tiesė raukas, norėdama padėti Larai nusirengti. Viktoro 
Ippolitov Kiaus namie nebuvo. Emma Ernestovna Įkalbinėjo 
Larą įeiti ir nusirengti.

— Aš negaliu. Aš skubu. Kur jis? W
Emma Ernestovna pasakė, kad jis yra eglutės baliuje. Su 

adresu ■ koše Tara bėgo žemyn niūriais, viską jai priminu 
siais laiptais su spalviniais gerbais langų stikluose ir pasuko 

Miltų miestcj pas Sventickius. Tiktai dabar, antrą kartą 
išėjusi i gatvę, Lara apsižiūrėjo aplink. "Buvo"žiema. Buvo 
miestas. Buvo vakaras. Buvo didelis Šaltis. Gatves dengė 
jt-odas ledas stoj-ait, kaip sumuštų alinių butelių dugneliai. 
Buvo skaudu kvėpuoti. Oras buvo persisunkęs pilku šerkšnu 
ir atrodė, kad jis savo šiurkščiais gaurų šeriais ją kutena ir v 
bado, kaip.ir jos apvedėjusios garžetės žilas kailis, jai lindęs į 
burną. S. kinejaučia širdim Lara ėjo tuščiomis gatvėmis. Pa 
keliui Lara matė garuojančias karkiamų ir arbatinių duris. Iš 
lū.u išn" o apšalę praeivių veidai, raudoni kaip dešra, ir barz 
doti arklių ir šunų snukiai, aplediję žvakutėmis. Aptraukti 
storu 1- do ir sniego sluogsniu namų langai atrodė lyg būtų 
užtepti kreida, ir nepermatomu jų paviršium slankiojo spalvo 
ti e -lučių ir žmonių šešėliai, tartum žmonėms gatvėje būtų ro 
domi rąganinės lempos, vaizdai rėmų ištemptuose baltų pak 
lodžių ekranuose.

Ka> ergi niame Lara sustojo. — Aš daugiau,nepajėgiu, 
aš neišlaikysiu, — beveik girdimai jai išsprūdo žodžiai. — Aš 
viską jam papaskosiu, — susivaldžiusi ji pagalvojo, atidaryda 
ma didžiules prieangio duris. (d. b.)
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TIKTAI MENIŠKAI APDIRBTAS METALAS GALI ĮSPŪDINGAI DEKORUOTI JŪSŲ BUTĄ IR SODĄ 
MES GAMINAME iš geležies, vario, misingio, aliuminijaus—baidus, staliukus, kėdes, lempas, žvakides, pertvėrimus, 

turėklus ir įvairiausius išdirbinius, pritaikytus dovanoms, išpuoštus mozaika ir keramika.

DIRBINIAI PARODAI IŠSTATYTI 2014 Metcalfe Str, Tel. VI 5-1532 arba UN l-6634arba po 7 vai. MO 9-0507.

MIRĖ
DR. JONAS MIKULSKIS.

KUN. ANTANO MILUKO 
MONOGRAFIJAI IŠLEISTI

Sausio 8 d. Viiie.ianche s- 
mer ligoninėj mire dr. Jonas 
Mikulskis, gim. 1885 m. Medi 
cinos mokslus baigė Vienoje, 
Austrijoje. Gydytojavo Tel 
šiuose ir vėliau buvo Telšių 
apskrities gydytojas.

A. a. dr. J. Mikulskis buvo 
darbšti ir stipri asmenybė. Pri 
klausė tai prieškarinei inteli 
genty kartai, kuri veiksmingai 
dalyvavo didžiajam tautos są 
monės brendimo darbe ir kuri 
pakėlė pirmąją naštą Neprik 
kuisomos Lietuvos veikloje. 
■ tini darbą dirbo Valstiečių 
Naudininkų Sąjungos rėmuo 
se ir artimai draugavo su K. 
Grinium bei M. Sleževičium.

Buvo didelis filatelistas. Tu 
tėjo žymiausj pašto ženklų 
rinkinį Lietuvoje. Kaip filate 
listas žinovas-ekspertas buvo 
žinomas ir užsieniuose.

1909 m. vedęs Jadvygą Dir 
mantaitę (mirė 1933) išaugi 
no dvi dukras: Janiną Liutkie 
nę (kuri globojo tėvą iki mir 
ties) ir Danutę Baublienę (gy 
vena Amerikoje). 1942 m. sun 
kiai susirgo — tapo suparali 
žuotas. 1944 m. besitraukiant 
iš Lietuvos Baubliu šeima Ii 
jį nį išsivežė su savimi. Kokį 
" gą bei skurdą jie turėjo pa 
kelti per pirmąjį tremties lai 
kotarpį, kada dar siautė karas 
ir badas, nesunku įsivaizduoti. 
Tai galėtų būti mūsų tremtinių 
kentėjimo simboliu. Po karo Ii 
gonį visu atsidavimu slaugė 
Liutkų šeima Villeiranche. Li 
gonio sveikata tačiau vis ėjo 
blogyn. Buvo pakartotini ligos 
priepuoliai ir taip kentėjo jis 
pats ir jo artimieji net 17 me 
tų, tiek ilgų ir sunkių bandy 
mų metų.

Liutkų ir Baubliu šeimoms 
reiškiame nuoširdžiausią užuo 
jautą.

MIRĖ M. URBŠIENĖ
Marija Mašiotaitė Urbšienė, 

62 metų, mirė širdies liga ko 
vo 2 d. Kaune ligoninėje.

Velionė buvo duktė varpi 
ninko, pedagogo ir vaikų lite 
ratūros rašytojo Prano Mašio 
to ir žmona paskutinio neprik 
lausomos Lietuvos užsienio rei 
kalų ministerio Juozo Urbšio. 
Ji buvo didelė lietuviškos kny 
gos mylėtoja ir bibliografijos 
darbininkė.

• Čikagoje mirė J. Juodelis,

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Albinas Pranevičius.
PO 8-5566 

Darbas garantuotas.

teisininkas, buvęs Kauno Apy 
gardos Teismo teisėjas, Liau 
dininkų s-jos narys, priklausęs 
Čikagos kuopai.

• Prof. Alfr. Sennas, dėstąs 
Pennsylvanijos universitete, 
išvyko su paskaitomis į Euro 
pą.

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS S 

| D. E. BELANGER & SONS j 

I 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE S
I GARANTUOTAS DARBAS. I

* 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. |

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S I R I N K I M Ą.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.
RA ymond l-t>005.
Kreiptis bet kada.

CANADA

IŠMOKIMAS ANGLŲ AR PRANCŪZŲ ARBA ABIEJŲ KALBŲ JUMS PA- 
DĖS PILNIAU DŽIAUGTIS KANADIŠKU GYVENIMU.

JŪS, ŽINOMA, NORĖSITE IR TOLIAU SKAITYTI LAIKRAŠČIUS IR 
KNYGAS SAVO GIMTĄJA KALBA, TAČIAU PILNUMOJE SUPRASITE IR GA
LĖSITE DŽIAUGTIS KANADIŠKUOJU GYVENIMU TIK TADA, KAI IŠMOKSI
TE KALBĖTI IR SKAITYTI ANGLIŠKAI AR PRANCŪZIŠKAI, ŽIŪRINT KURI 
IŠ TŲ KALBŲ DOMINUOJA JŪSŲ VIETOVĖJE.

TAI JUS ĮGALINS PASINAUDOTI TOKIU KULTŪRINIU IR PRAMO
GINIU GYVENIMU, KAIP NAMŲ AR MOKYKLOS ORGANIZACIJOS, SOCIA
LINĖS GRUPĖS, KLUBAI, TEATRAI, PASKAITOS, TELEVIZIJA, RADIJAS 
LAIKRAŠČIAI, ŽURNALAI IR KNYGOS.

BE TO, JŪS GALĖSITE KELIAUTI PO KANADĄ DAUG LENGVIAU IR 
SU DIDESNIU MALONUMU, JEI SUPRASITE ANGLŲ AR PRANCŪZŲ... AR 
ABI KALBAS.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBOS VAKARINIAI KURSAI VYKSTA BE 
VEIK VISOSE VIETOVĖSE. INFORMACIJŲ APIE ŠIUOS KURSUS KREIP 
KITĖS Į VIETOS MOKYLOS VEDĖJĄ, KLEBONĄ AR PAS ARTIMIAUSI 
PILIETYBĖS AR IMIGRACIJOS PAREIGŪNĄ.

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas.

Kad džiaugtumeis 
kanadišku gyvenime...

mokinkis kalbėti angliškai arba prancūziškai

WINDSOR, Ont
KOLONIJOS CHORO PAGERBIMAS

Su džiaugsmu Windsoro lie 
tuviai prisimena ir reiškia pa 
garbą ir padėką kolonijos cho 
rui, kuriam eilę metų vadovau 
ja chorvedys Juozas Sinkus. 
Jau aštuoneri metai veik tos pa 
čios sudėties, kas sekmadienį 
choras gieda per lietuviškas pa 
maldas: atlieka menines prog 
ramas savų ir kitatučių iškil 
minguose minėjimuose; daly 
vavo Dainų Šventėje.

Visada, o ypač paskutiniais 
metais, silpnėjant lietuviškai 

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

išsimokėti

Maistas Lietuvon
Ar bandėte mūsų puikiuosius Danish Food maisto siun
tinius? Turime visko, ko tik pageidautumėte maisto 
srityje ir užtikriname, kad siunčiame tik geriausius pro

duktus. Pristatymo laikas — vienas mėnuo.
Prašome teirautis paskirų kainų.

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. W., 
MONTREAL.

Telefonas: Victor 4-4860
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ŠIOS SRITIES 

KANADOS ORGANIZACIJA.

veiklai, choras yra vienintelis 
veiksnys, kuris palaiko gyvą 
lietuvybės židinį.

Choras nėra skaitlingas, bet 
dėka darbštaus chorvedžio ir 
daugumoje balsingų choristų 
—choras labai gražiai gieda ir 
dainuoja, kuo yra pasidžiaugę 
ne vienas iš kitur atvykęs ir ge 
rai nusimanąs muzikos ir dai 
nos mene. Be to, pasiklausyti 
skambių lietuviškų giesmių, ne 
mažai ir svetimtaučių atsilan 
ko į lietuviškas pamaldas.

52-5

Choras savo repertuare turi 
apie porą tuzinų gerai išmoktų 
dainų ir apie tiek giesmių, pri 
taikytų įvairiems minėjimams 
ir bažnyčios šventėms.

Nuopelnai šio gražaus dar 
bo pirmiausiai priklauso susi 
pratusiems lietuviams - choris 
tams. Jie daug sugaišo ir gaiš

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS 
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

A. NORKELIUNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REGT). 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

kĮĮĮR. 79 ir 81 St. Zotique St. E.,
Tel. CR 7-4)051. MONTREAL.

KOMITETAS
Žurn. VI. Mingėla jau para 

šė didžiojo Amerikos lietuvių 
veikėjo ir kultūrininko kun. 
A. Miluko monografiją, kurios 
išleidimu rūpintis vasario 28 
d. autoriaus bute buvo sudary 
tas komitetas į kurį įeina: pir 
mininkas — tėvas dr. T. Žiū 
raitis, O .P.; vicep. — prof. dr. 
J. Pikūnas; sekr. — inž. V. 
Kutkus; reik. ved. — žurn. 
VI. Minėla; kas. — L*. Mingė 
lienė ir iždo globėjai —- rašyt. 
Alė Rūta Nakaitė ir Matas A. 
Milukas (kunigo A. Miluko 
brolis).

Komitetas tikisi sulaukti pa 
ramos iš lietuviškos visuome 
nės, nes tiek daug Lietuvai ir 
lietuvybės išlaikymui pasitar 
navęs kun. A. Milukas, kuris 
pats išleido apie 200 knygų, 
tikrai nusipelnė, kad jp mono 
grafija būtų išleista.

Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos spaudoje vė 
liau.

Vytautas Kutkus,
1610 Scotten Avė., 
Detroit 9, Mich.

• Didžioji premija, suorgani 
zuota Prancūzijos katalikų Ii 
teratūrai remti, buvo paskirta 
belgų rašytojui Franz Weyer 
gans už romaną „Laimingos 
dienos*.
• Dail. Pr. Lapė, dėstęs meną 
vienoje amerikiečių augšt. mo 
kykloje, ruošiasi savo kūrinių 
parodai.

ta laiko, o taip pat nemažai tu 
ri išlaidų. Daug yra pasidarba 
vę buvęs pirmas seniūnas Juo 
zas Miliauskas, dabar gyv. 
Worchester, U. S., dabartinis 
ilgametis ilgametis seniūnas 
Albinas Tautkevičius ir choro 
vadovas Juozas Sinkus. Nežiū 
rint, kad ponas Sinkus 
yra persikėlęs nuolat gy 
venti į Detroitą, bet r^esant 
kam chorui vadovauti, — nesi 
gailėdamas ilgų kelionių, išlai 
dų ir laiko, tuo labjau, kad tu 
ri sunkumų dėl pasitraukimo 
nuo darbo, visada atvyksta ir 
tęsia choro vadovavimą.

Gražu, kad chorą papildo 
bręstantis jaunimas.

Energingas lietuvybės Žadin 
tojas parapijos klebonas kun. 
Rudzinskas choro pagerbimui
per šv. Atvelykes p. p. Emili 
jos ir Vytauto Barysų naujuo 
se namuose ruošia pagerbimą- 
vakarienę.

Kadangi subuvimas įvyks 
privačiuose, palyginti nedide 
liuose namuose, visi ten nega 
lės sutilpti, tad savo ir nedaly 
vavusių mielų ir geros valios 
windsorieČių vardu chorve 
džiui ir chorui Ilgiausių Metų!

J. Ražauskas.
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Sepps- augščiausios kokybės maisto produktai Montrealio lietuviams yra žinomi jau 25 metai.Daugybė rūšių dešrų, geriau 
šia mėsa, rūkyti unguriai ir lašiša — mūsų gamyba. Įvairiausi vietiniai ir importuoti skanėstai, rauginti kopūstai, 

ruginė duona—Jūsų patogiam patarnavimui mūsų krautuvės randasi šiose vietovėse :

3769 St. Lawrence Blvd.—Tel. BE 1471; 4742 Cote des Neiges Road, Tel. RE 7-8181; 6672Cote St. Luc Road, Tel. HU 1-1876;
1376 St. Catherine W., Tel. UN 1-1988; 4830 Verdun Ave., PO 9-4202. Rūkykla 4444 Colonial A., BE 1109.

Mes lietuvius klijentus augštai gerbiame todėl remiame PL IAS Stipendijų Fondą.

WINNIPEG, Man. gausaus plojimo. Mažytis Vi ............... ............................. . .. ............ ............................................ . ... -..... ........ . ..................
das Januška smuiku pagrojo:

LABAI GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO 16.
Vasario 22 d., sekmadienį, 

KLB-nės Winnipego Apyl. V- 
ba surengė vasario 16-tos mi 
nėjimą.

11 vai. įvyko pamaldos, ku 
rias atlaikė parapijos kleb. 
kun. J. Bertašius. Pamaldų me 
tu savanoris-kūrėjas Povilas 
Liaukevičius laikė Lietuvos vė 
liavą, o garbės sargyboje sto 
vėjo studentės lietuvaitės: Za 
vadskaitė 'Gražina, -Dargužai 
tė Lidija ir Daubaraitė Vikto 
rija. Pamaldų metu gražiai gie 
dojo bažnytinis choras, vado 
vaujamas Danguolės Januškai 
tės. Dr. P. Vytė giedojo solo. 
Kun. J. Bertašius pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą, pa 
brėždamas tėvynės meilę savo 
tautai. Pamaldos baigtos tau 
tos himnu.

12.30 vai. žmonės rinkosi į 
parapijos salę minėjimo. Die 
na pasitaikė labai graži, todėl 
ir publikos prisirinko pilnutė 
lė salė.

Prie įėjimo su aukų lapais 
stovėjo Tautos Fondo atsto 
vas Mečys Šarauskas, o jam 
pagelbėjo v-bos ižd. J. Deme 
rėčkas.

Susirinkimą atidarė v-bos p- 
kas Mykolas Januška. Jis savo 
įžangos žodyje apibūdino Va 
sario 16-tos dienos reikšmę ir 
palietė savanorių kūrėjų kovas 
už Lietuvos Nepriklausomybę. 
Baigęs žodį, minėjimo progra 
mai vesti pakvietė b-nės seki.
K. Strikaitį.

Padėkojus B-nės p-kui už žo 
dį į garbės prezidiumą buvo pa 
kviesti savanoriai - kūrėjai: Po 
vilas Liaukevičius, Albertas 
Nolius ir Mykolas Januška.

Po to, sekė paskaita, kurią 
skaitė B-nės vicepirmininkė 
Marija Januškienė. Labjausiai 
prelegentė pabrėžė pareigos 
jausmą savo Tautai. Baigdama 
paskaitė 1907 m. Žemaitės laiš 
kus rašytus Amerikos Lietu 
viams. Kalbėtoja, jautriais žo 
džiais perskaitė rašytojos Že 
maitės žodžius: „Jūs — mūsų 
geriausioji ir tvirčiausioji spe 
ka — išbėgote Amerikon, bet
iš ten atsiliepkite, reikalauki 
te liuosybės”... Visi čia pri 
slėgti, bijo išsižioti, ant galo 
ir užginta minėti teisybę, o iš 
ten galite tvirtai išmėtinėti ru 
su valdžios šunybes, kankini 
mus, nekaltų žmonių mėty 
mus“. .. „Dabar proga, geras 
laikas, šaukite, rašykite, pasi 
darykite spėka galinti kas va 
landą stoti ir ginti savo teises. 

OTĮiDE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE

: ME7“ 6727 Sav. P. RUTKAUSKAS

ta

BELLAZZI - LAMY, INC
: PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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| SIUNTINIAI I: 
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
; Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis ; [

per Janiną ADOMONIENĘ.. X
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g

' medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, £ 
> akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 8
i Užsakymai iš kitur primami paštu. 8

Siuntiniai pilnai apdrausti. g

!
 Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

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

Jums bepigu, netaiko į jus ka 
rabinas, ar durtuvas už kiek 
vieną išsižiojimą. Pas mus bė 
da: užčiaupti dantys, užsmaug 
tos gerklės, o drąsesniems — 
net kartuvės pastatytos”. Pa 
baigai ji savo energingu žodžiu 
pasakė: „Nors dažnai ir nusi 
minimas varsto mūsų širdis, 
bet nenusiminkime ir turėkime 
viltį, kad Lietuvai išauš švie 
sesnis rytojus". Publika jai 
gausiai plojo, o ypatingai, kad 
bene pirmoji moteris, kuri taip 
energingai veikia B-nės valdy 
boję.

Iš savanorių - kūrėjų tarė 
žodį Povilas Liaukevičius, ku 
ris suglaustai nušvietė neprik 
lausomybės kovas, už Lietuvos 
laisvę ir ragino nesiskirstyti į 
atskiras grupes, bet vieningai 
veikti dėl Lietuvos išlaisvini 
mo.

Po to, sekė meninė progra 
ma. Dr. P. Vytė padainavo so 
lo: „Kur bakūžė samanota” — 
Šimkaus; pianu palydėjo var 
gonininkė D. Januškaitė.

Tuojau Daiva Matulionytė 
pasakė Baladę „Skaistūnas”. 
Daivutė, nors dar mažytė, bet 
vvinnipegiečiams jau gerai ži 
noma, kaipo gera deklamuoto 
ja, todėl iš publikos susilaukė

NIAGAROS
VILNIAUS KRAŠTO

Mieli lietuviai!
Šiais metais birželio 20 die 

ną ruošiame penktas Jonines, 
taipgi jos yra ir sukaktuvin 
es. Į jas rengiamės sutraukti 
kuodaugiausiai jaunimo, todėl 
jas ir pavadiname Pavasario 
Jaunimo Švente.

Šios sukaktuvinės Joninės 
ir Jaunimo Šventė ruošiamos 
plačiu mastu. Dienos metu vy 
ks sporto varžybos, vakare me 
ninę programos dalį atliks iš 
Clevelando lietuvių tautinio me 
no Čiurlionio ansamblis. Smul 
kesni aprašymai bus skelbiami 
vėliau.

Prieš penkius metus Niaga
ros pusiasalyje pradėdami Jo 
ninių šventę netikėjom, kad ga 
lėsime ją taip išplėsti. Rengda 
miesi penkmečio sukaktuvinei 
šventei džiaugiamės, kad mūsų 
viltis pralenkė įdėto darbo re 
zultatai, todėl drąsiai ruošia 
mės penktajai šventei suteikda 
mi šiai padangei pasigrožėti 
net tokią meninę pajėgą, kaip 
Lietuvių Tautinį Čiurlionio An

„Ant marių krantelio” ir „Tri
jų seselių. . .” Pianinu paskam 
bino Lina Čingaitė, kuri publi 
kai taip pat jau gerai žinoma, 
kaipo gera pianistė.

Po pertraukos pasirodė vėl 
du mažiukai: Vidas ir Algis Ja 
nuškai, kurie vienas smuiku ir 
kitas akordeonu pagrojo „Lie 
tuva brangi mano Tėvynė”, pia 
nu pritariant D. Januškaitei. 
Eugenijus Kalasauskas paskai 
tė: „Laiškas į Sibirą”, kuris 
publikai labai patiko. Toliau J. 
Demereckas deklamuoja eilė 
raštį: „Tėvynė” — P. Babic 
ko. D. Januškaitė pianinu pa 
skambino: „Nurimk sesut" ir 
valsą.

Galiausiai scenoje vėl pasi 
rodė Dr. P. Vytė ir padainuo 
ja solo „Granada". Tačiau pub 
likai nenurimstant ir šaukiant 
bis, solistas dar kartą pasirodė 
scenoje ir dar padainavo vieną 
dainelę. Reikia pastebėti, kad 
dr. P. Vytė labai publikai pati 
ko ir įnešė didelės jėgos į Win 
nipego B-nės veiklą. Užbaigi 
mui žodį tarė pranešėjas pade 
kodamas publikai už gausų at 
silankymą ir minėjimas užbai 
giamas Tautos Himnu. Per šį 
minėjimą Tautos Fondui su 
rinkta 120.50 dol.

K. Strikaitis.

PUSIASALIS
LIET UVIŲ SĄJUNGOS 

samblį.
Gyvenant tokiame laikotai 

pyje, kada lietuvių tauta ne 
gailestingai naikinama, o šia 
pus Atlanto būdami patys pa 
mažu tirpstame, lietuviams rei 
kia, kad ir retesnės, į metus no 
rs vieną kartą, bet didesnės tau 
tinės prošvaistės. Kad mes lie 
tuviais esame gimę, ir kad to 
kiais esame Lietuvių Tautinio 
Meno Ansamblis sugeba netik 
priminti, bet ir įkvėpti.

Kartu primename, kad šiais 
metais mielų svečių patogu 
mui, visos iškilmės vyks nebe 
Wellande, kaip anksčiau per 
ketverius metus mes ruošdavo 
me, bet Merritton mieste, ku 
ris yra susijungęs su St. Cat 
harines. Salės pavadinimas 
Merritton Community Centre 
Hall, Park Ave. Savo sukaktu 
vines Jonines ruošiame Merrit 
tone tiktai dėl to, kad surado 
me didesnę ir tinkamą sportui 
ir koncertams salę.

Šiais metais laukiame ypa 
tingai savo kultūriniam darbe 
visuomenės stiprios paramos. 
VKLS Kanados Krašto Valdy 

bos pavesta St. Catharines
Skyriaus Valdyba.

NIAGAROS PUSIASALIS 
PO VELYKŲ

Labai gražus „Gintaro" vardu 
Niagaros pusiasalio jaunimas,

I Verdun PO 6-5641 |
| HICKSON GROCERY

lALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
8 Pristatymas nemokamai X
X 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas $
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LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE 

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

AR TAMSTOS
JIESKOTE DARBO?

Jei taip, tai registruokitės savoje
NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE

• NES yra NEMOKAMAS patarnavimas. «...

• 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.

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE
„Personnel Selection Office for the Nation”

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION

susibūręs į meno mėgėjų vie 
netą, uoliai lanko pratimus, mo 
kindamiesi šokti, dainuoti, 
sportuoti. Šio sambūrio tikslas 
puoselėti lietuviškąjį meną-dai 
ną, šokį ir vaidinimą. Tuo pa 
čiu pasiekiamas ir svarbausias 
tikslas: išlaikyti priaugantį 
jaunimą lietuviais prie lietuviš 
kos parapijos.

Iki šiol „Gntaras“ reiškęsis 
tik minėjimų progomis, balan 
džio 11 d. išeina viešu paren 
girnų, tikėdamasis sulaukti 
šilto visuomenės pritarimo ir 
daug svečių iš kaimyninių ko 
lonijų, kaip Hamiltono, Toron 

to, Buffalo, Rochesterio.
Vakaras įvyks Slovakų salė 

je, Page ir Welland gatvių 
kampas. Šokiams gros orkest 
ras iš penkių. Pradžia 6 vai., 
kad davus užtektinai laiko pro 
gramai ir pasilinksminimui. 
Tai pirmas povelykinis paren 
girnas Niagaros pusiasalyje, vi 
sų mėgiamas kampelis šuva 
žiuoti ir šauniai pasilinksmin 
ti. Jaunimo globėjai.

ST. CATHARINES, ONT.
Atkelta iš 3-čio psl.

ėmė nė cento už atvykimą. Te 
vas B. Mikalauskas davė nemo 
Kamai patalpas minėjimui. Di 
džioji padėka tenka sol. A. Pau 
lioniui, kuris turėjo vai go pro 
gramą paruošiant, nes jo nuo 
latinis pianistas prieš minėji 
mą susirgo. Tačiau, A. Paulio 
nis programoje dalyvavo, bet 
nieko nepaėmė iš Bendruome 
nės už savo vargą, pareikšda 
mas: mano dalį skirkite tėvy
nei Lietuvai. Bendruomenė* Valdyba.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE ’ [

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai ! I 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ; ;

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

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

Lietuviams nuolaida. a
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, aMontreal, P. Q., TeL: DO 6-3884. ft

Minėjimo metu buvo daroma į 
rinkliava Lietuvos reikalams, t 
Aukavo: po 7 dol. J. Šarapnic 
kas ir J. Satkus; po 5 dol. L 
Šajauka, St. Šetkus; po 4 dol. 
J. Gireviičus ir K. Stundžia; po 
3 dol. P. Polgrimas ir A. Stau 
gaitis; po 2 dol. A. Atnbrazė 
jus, V. Alonderis, T. Daugi 
nas, J. Dilys, K. Jonušas, J. Ka 
valelis, A. Klimas, A. Gricius, 
V. Pavilčius, V. Platakis, K. 
Jesevičius, J. Markuškis, V. 
Satkus, A. Vyniautas, A. Vi 
sockis, J. Žemaitis, po 1 dol. 
P. Baronas, K. Goldikas, Jo 
nas Grigas, Juozas Grigas, J. 
Kolainis, A. Kuraitis, P. Mes 
kauskas, V. Palujanskas, Z. 
Piliponis, J. Skeivelas, A. $va( 
žas. Po 50 et. J. Mackevičius. 
Viso surinkta 81.50 et.

Visiems pnsidėjusiems mi 
nint vasaro 16-tą n aukavusi e 
ms Lietuvos vadavimo reikalą 
ms dėkojame.
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HAMIf|LTOM
KAIP ŠIANDIENĄ ATRODO HAMILTONO LIET. 

NAMAI
tuviškų laikraščių bei žurnalų 
skaityklą (pavyz. kaip Toron 
to Liet. Namuose). Manau, 
kad tą padaryti būtų nesunku, 
nes kambarių tuščių dar yra, 
laikraščių bei žurnalų užsipre 
numeruoti galima būtų iš paša 
linių pajamų. Būtų malonu, 
kad šį pasiūlymą gerb. v-ba 
pasvarstytų ir padarytų atatin šė ir 1 anksčiau ištsojęs vėl su 
karną nutarimą.

Atsimenu, kaip prieš kelius 
metus grupė Lietuvos patrio 
tų entuziastų priešakyje su S. 
Bakšiu, ėmėsi nepaprastai sun 
kaus darbo — rinkti lėšas Lie 
tuvių namams įsigyti. Tuo rei 
kalu Hamiltone buvo įvairių 
kalbų bei pranašavimų. Bet 
štai šiandieną faktas įvykęs, na 
mus turime. Hamiltono Liet, 
kolonijai garbė. Didesnės kolo 
nijos neturi tokių namų, kaip 
mes.

Namai pavyzdingai tvarko 
__ , visuomenei pranešama

$ smulki pajamų ir išlaidų apys 
I

Stebint iš šalies, kaip tvar 
kosi Hamiltono Liet, namai, su 
sidaro toks vaizdas, kad tie na 
mai jau tikrai tarnauja lietuviš 
kiems reikalams. Po ta lietuviš 
ka pastoge pradeda kunkuliuo 
ti visos Hamiltono liet, koloni 
jos gyvenimas. Scena ir sale 
pasinaudojama. kultūriniams 
parengimams, vaidinimams, mi 
nėjimams bei susirinkimams. 
Vaidybos grupė „Aukuras“ ir 
skautai bei skautės nemoka 
mai gauna savo reikalams po 
kambarį. Liet, namų aptarnavi 
mui turi darbo trys lietuviai ir 
♦rys lietuvės. Iš savo pašalinių 
ajamų Liet. Namai finansiš 

kai remia įvairias lietuviškas 
organizacijas.

Bet kad dar daugiau subur 
tų tautiečius apie Liet, namus, 
pageidaujama būtų įrengti lie

„DIENOJANT” 
HAMILTONE

Iš spaudos išėjusi Kipro Bie 
linio knyga „Dienojant“, spau 
dos draudimo laikų atsimini 
mai, kaina 6 dol., gaunama klausyti torotiškio Dr. Songai 
pas plaintoją K. Lukoševičių: 
30 Ontario Ave., Hamilton, 
tel. JA 2-5827. Užsisakyti ga 
Įima ir telefonu, knyga bus pri 
statyta į namus.
HAMILTONO LN NAUJŲ 
NARIŲ SĄRAŠAS NR. 20.

Nuo sausio 12 d. iki kovo 12 
d. į Hamiltono LN įstojo 20 
naujų narių, 1 papildomai įne

ŠV. KAZIMIERO
gražų minėjimą kovo 8 d. su 
rengė Lietuvių Namuose atei 
tininkai. Į jį atsilankė ajie 250 
tautiečių, kurie turėjo progą iš

v r
A. UGDŽIUS, B. L., $ mi,

Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos. Ak 
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir £ 
visi kiti notariniai reikalai. s>

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

{staiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-6928.

20 King Street East, 
Hamilton.

1

kaita, iš kurios matyti, kad 
Liet, namų finansinis stovis 
yra geras. Labai gaila, kad dar 
tam tikra dalis hamiltoniečių, 
kaž kodėl abejingti ir neprisi 
deda prie Liet, namų rėmimo. 
Abejojimų jau nebegalėtų bū 
ti. Iš visko aiškiai matyti, kad 
tie namai visapusiškai pateisi 
na savo tikslą ir nesvyruodami 
stokime į Liet, namų rėmimo 
fondą — visi po lietuviška pa 
stoge! Liet, namų narys

K. Lukoševičius.

los puikią apie Šventąjį paskai 
tą. Po jos sekė meninė dalis, iš 
pildyta sol. Janinos Liustikai 
tės, akomponuojant kun. Br. 
Jurkšui, tautinių šokių grupės, 
vad. G. Breičhmanienės, ir mū 
sų kolonijos jaunųjų deklama 
torių — Silv. Martinkutės, Lu 
cijos Kaminskaitės ir Linos 
Verbickaitės.

Prie įėjimo surinkta 88 dol. 
aukų, kurios tepadengė dalį 
išlaidų, nes jų dėl augštų hono 
rarų susidarė net 160 dol.

Minėjimą atidarė ir jį baigė 
ateitininkų v-bos p-kas Jer. 
Pleinys, ypač šiltai padėkojęs 
mūsų kolonijos puikiai tautinių 
šokių grupei ir jos vadovei G. 
Breichmanienei, pabrėždamas 
jų pasiaukojimą, neimant nei 
už vieną pasirodymą jokio ho 
noraro.

LN KINAS
vasario mėnesį davė 1339.01 
dol. gryno pelno. Į jį įeina ir 
nuoma už salę sekmadieniais, 
kurios per mėnesį gauta 85 d.

Gražūs filmai LN kine Delta 
bus rodomi nuo šio ketvirta 
dienio, kovo 19 d. iki šeštadie 
nio imtinai: „Hunters“ su Ro

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 s!2—2 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

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

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

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

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

patenkinti.
IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:

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

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

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

grįžo. Bendra jų jnešta pinigų 
suma yra 2550 dol.

Po 200 dol. įnešė 4 nariai: 
Danauskienė' Janina, Water 
loo, Ont., Norkevičius Vincas, 
24 Stirton St. ir 2 asmenys, 
prašę jų neskelbti.

Po 100 dol. įnešė 17 narių: 
Urbanavičius Kazys anksčiau 
jau įnešęs 300 dol., Kėžinaitytė 
Marytė, Kriščiokaitis Arvy 
das, Blankas Vladas, Povilaus 
kas Jonas, Fronczak Zdzislaw 
ir Rasa, Balakauskas Paulius 
ir Elenutė, Veiveris Vytautas, 
Simcoe, Ont., Tirilis Robertas, 
Stonkus Juozas, Enskaitis Pra 
nas ir Teresė Kazlauskas Vai 
tiekus, Kazlauskienė Julija, Di 
lys Juozas, St. Catharines, 
Ont., Giedraitis Juozas, sr. ir 
2 asmens nenorį būti paskelb bert Mitchum ir Bob Wagner 
ti.

Po 50 dol. įnešė Meškauskas 
Leonas ir Kotryna, anksčiau 
jau įnešę 50 dol.

Šiuo sąrašu yra pasiektas L 
N narių bendras skaičius — 
400. Iš Hamiltono ir apylinkių 
dar lengvai galėtų prie Lietu 
vių Namų prisidėti mažiausiai 
kita tiek tautiečių. Todėl ma 
loniai visus prašome nelikti 
nuo šio didžiojo tautinio dar 
bo nuošaliai ir kviečiame visus 
jungtis nariais į Lietuvių Na 
mus. Rašykite ar skambinki 
te v-bos p-kui St. Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont. 
JA 9-4662. Valdyba.
„MILŽINO PAUNKSMĖS” 
vaidinimas, ruoštas Hamiltono 
LN Fondo kovo 1 d. Lietuvių 
Namuose, davė 1234.68 dol. 
pajamų ir 594.71 dol. išlaidų. 
Gryno pelno liko 639.97 dol.

Teisingai laiške LN naria 
ms buvo paminėta, kad „Daug 
rankų didelę naštą pakelia".

ir „From Hell to Texas” su 
Don Murray ir Diane Varsi. 
Abu filmai spalvoti sinemasko 
piniai.

Nuo ateinančio pirmadienio 
kovo 23 d. iki trečiadienio eis 
„The Key” su William Holden 
ir Sophia Loren ir spalvotas 
„Pal Joey“ su Rita Hayworth 
ir Frank Sinatra.

Prašome visus tautiečius į 
savąjį kiną atsilankyti I Sk. St.

PADĖKA
Mūsų brangiam sūneliui, Arvydui Morkūnui, tragiSkai 

mirusiam eismo nelaimėje š. m. sausio 30 d., artimiesiems, 
draugams ir visai lietuviškai Montrealio visuomenei reiškia 
me nuoširdžiausią padėką už užuojautas, pareikštas aemeniš 
kai, per spaudą ar laiškais bei telegrama, už gėles, atsiianky 
mą į koplyčią ir palydėjusiems į kapines.

Ypatingą padėką reiškiame už paskutinį bažnytinį pa 
tarnavimą, bažnyčios papuošimą ir iškilmingas pamaldas 
Aušros Vartų parapijos gerb. klebonui J. Borevičiui S. J., St, 
Wilhbrord mokyklos mokytojai Miss Lucille Durocher, kuri 
rūpinosi mūsų sūneliu nelaimės vietoje, palydėjo į ligoninę 
ir rūpinosi mumis namuose, Ponams Br. ir D. Staškevičiams 
ir Aug. ir St. Ališauskams už nepaprastą rūpestį ir moralinę 
pagalbą mūsų didžiausio skausmo valandose, St. Willibrord 
mokyklos (berniukų) direktorei M. St. Agatha ir Verdun’o 
Katalikų Mokyklų kapelionui kun. Gerard Riepel už gražų 
organizuotą dalyvavimą paskutiniame atsisveikintame kop 
lyčioje ir bažnyčioje, Aušros Vartų Lietuvių šeštadieninės 
Mokyklos vedėjai, mokytojams, Tėvų Komitetui ir mokintą 
ms už organizuotą atsisveikinimą ir p. Rimkevičienei už jaut 
rų atsisveikinimo žodį, „Geležinio Vilko" skautų tuntininkui 
J. Piečaičiui ir skautams už organizuotą atsisveiknimą, St. 
Willibrord parapijos kunigui Cheatham, Aušros Vartų para 
pijos kunigams: J. Aranauskui S. J. ir St. Kulibui S. J., š. 
P. M. N. P. vienuolėms: sės. M. Felicijai ir sės. M. Cilinai, 
La Commission de Ecole Catholiques de Verdun prezidentui 
Mr. M. M. Laurent Gendron, St. Willibrord ir St. Thomas 
More Tėvų ir Mokytojų Komiteto nariams: vice prezidentei 
Mrs. Edgar Hamalin, Mr. J. J. Lenon, Mr. N. Neil, Mr. L. E. 
Kelly, Verdun’o miesto Aiderman Mr. George O’Reilly, Ver 
dun sporto klubų vadovui Mr. Rex Turnbull, Verdun’o jau 
nimo (policijos) klubo vadovui Mr. Claude Recicott.

Už nepaprastai gražias gėles: P. P. Leknickams, V. B*1 
takių šeimai, Frances Baltakis, John Baltakis, Hans Olson, 
Joseph Baltakis, Annie Sargood, John Jonikas, Jazokams, 
„Geležinio Vilko“ skautų tuntui, Aušros Varių šeštadieni 
nės mokyklos mokiniams, Ališauskams, Staškevičiams, S t an 
kaičiams, Rukšėnams, Joneliams, Kucinamas, Monkams, Ra 
tavičiams, Eismontams, Mažeikams, Šeidžiams, Meilučiams, 
Kandižauskams, Montrealio Lietuvių Mokyklų Tėvų Komi 
tetui, Jonathan Logan of Canada tarnautojams, C. P. R. ad 
ministracijai ir tarnautojams, Management of Jonathan Lo 
gan of Canada ir visiems nuoširdžiausia padėka uz gėles, ku 
rių kortelės yra dingusios ir išvardinti nebeįmanoma.

Aldona ir Antanas Morkūnai.

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

BALTIC EXPORTING Co
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

549 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

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

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

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

Sav. A. KALŪZA

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.

MILŽINO PAUNKSMĖ” TORONTE.
se matėsi ašaros.

Bendrai, „Milžino Paunks 
mė“, kaip gaivinantis pavasa 
rio lietus mūsų tautiečių širdy 
se įžiebė naujų gražių idėjų; 
prisiminimų iš Lietuvos, o kar 
tu ir vilčių, prisimenant sene 
lio Jogailos sielvartą, vėl pa 
matyti mieluosius Trakus.

Atrodo, kad „Milžino Paun 
ksmė“ gastroliuos ateityje vi 
sose didesnėse Amerikos lietu

XX xxr..' '"„'jmK

Lietuvio Advokato {staiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 301 ,
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namu
EM 2-2585 ST 8-5088

=xx=rzT-xjc=:.... xx--:-o<

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 3-097S

Gyvenime yra valandų, ku 
rios nepamirštamos ir kurios 
žmogaus sąmonėje iššaukia 
naujų idėjų, naujų minčių. Vie 
nas tokių nepamirštamų mo 
mentų Toronto lietuviams bu 
vo Montrealio lietuvių Dramos 
Teatro „Milžino Paunksmės“ 
spektaklis.

Spektaklis, tiek žiūrovų skai 
čiumi tiek jųjų palankumu vai 
dinimui yra kuo puikiausiai 
vertintinas. Aktoriai, vaidyba, 
apipavidalinimas, veikalo idė 
jos ir nuostabiai gražus B. 
Sruogos literatūrinis žodis yxa 
verti augščiausio pagyrimo ir 
susižavėjimo.

Be abejo, visas veikalas ten 
ka vertinti 14 amžiaus pers 
pektyvoje, o patys veikalo he 
rojai vertinti vidury tarp, tikro 
vės ir autoriaus lakios vaizduo 
tės. Apie kokias idėjas prieš ti 
kėjimą ar lietuvybę, įtarinėji 
mai neturi jokio pagrindo. Prie 
šingai, „Milžino Paunksmė“ 
yra daugiau lietuviškas ultra 
patriotinis kūrinys. Kad tai ne 
vien tušti žodžiai, o reali tik 
rovė, beteko stebėti daugelį 
spektaklio žiūrovų, kurių aky

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

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

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

vių kolonijose. Ir be jokio abe 
jojimo, su didžiausiu pasiseki 
mu. Už visai tai tenka pagar 
bos ženkle lenkti galvas mio 
liems Montrealio Teatro akto 
riams ir jųjų gabiai režisorei 
rašytojai B. Pūkelevičiūtei. M.

{DOMŪS FILMAI
Praėjusį savaitgalį šv. Jono 

Kr. par. salėje Toronto SLA 
iniciatyva gražiai pavyko Don 
Kuraičio iš Čikagos filmai. Juo 
se buvo parodyta įvairūs kelio 
nių įspūdžiai iš Rusijos, Azijos 
ir Afrikos. Filmai spalvoti. 
Gražiai juos paaiškino pats au 
torius, šeštadienio vakare dėl 
žiūrovų daugumo, daliai jų te 
ko grįžti į namus, nes salėje ne 
buvo vietos.

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 įrao 
kami visi kaštai: sovietinio muito mokestis, išperkama siun

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

pašte—nemokant jokių papildomų mokesčių.
Štai keletas ištraukų iš naujojo Talkos kainoraščio: 

100% vilnonės medžiagos vyrų ar moterų kostiumams 
(visos medžiagos turi įaustą įrašą „Made in England 
— 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 sovietinis mai
tas, siuntimo licenzijos mokestis ir persiuntimo iš
laidos. Už kiekvieną siuntinį papildomai mokamas 
nežymus patarnavimo mokestis).

Jokių kitų paslėptų mokesčių nemokate siunčiant per Talką. 
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.

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, Ont. Tel. LE 2-8723.
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PRIEŠ 20 METŲ jVYkUSĮ KLAIPĖDOS ATPLĖŠIMĄ PRISIMENANT, š. M. KOVO 22 D. 12.30 VAL. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

M. L. B. DR-JOS MONTREALIO SKYRIUS RUOŠIA z

1939 m. kovo 22 dienos Įvykių ir nacių aukų minėjimas
PRITAIKYTĄ PASKAITĄ SKAITO DR-JOS PIRMININKAS A. LYMANTAS.

VISI TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI KUO SKAITLINGIAUSIAI ATSILANKYTI.

d., 
vra

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS 

PRANEŠA.
kad balandžio 4 d., 6 vai. vak. 
Aušros VSrtų parapijos posė 
džių salėje (po kleoonija) sau 
kiamas Montrealio Lietuvių 
Seimelio susirinkimas. Dienot 
varkėje:
1. Seimelio atidarymas,
2. Dienos prezidiumo rinkimai,
3. Valdybos pranešimai,
4. Revizijos Komisijos praneš.
5. Seimelio ir Prezidiumo rinki 

mų klausimas.
6. Einamieji reikalai.

Pastaba: Po valančios susi 
rinkimas bus teisėtas neatsi 
žvelgiant narių skaičiaus.

Seimelio Prezidiumas, 
MONTREALIO LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

Šį sekmadienį, kovo 22 
tuoj po 11 vai. pamaldų,
šaukiamas Montrealio lietuvių 
organizacijų atstovų susirinki 
mas su Seimelio Prezidiumu 
aptarti KLB Krašto Tarybos 
rinkimų klausimo ir sudaryti 
tiems rinkimams komisiją. Or 
ganizacijos prašomos atsiųsti 
veiklius žmones. Susirinkimas 
vyks salėje po klebonija.

Sęim. Prezidiumas.
PRANEŠIMAS

ŠALPOS REIKALU
Ponia Lukošienė, Montrea 

lio Lietuvių Seimelio Piezidiu 
mo narė Šalpos reikalams, pra 
neša, kad ji aukas šalpos reika 
lams priima kas .-.e.unadienis 
AV salėje tuojou po pamaldų. 
Šį sekmadienį, kovo 22 dieną, 
yra paskutinis sekmadienis, ka 
da ji renka šalpai aukas. P. Lu 
košienė prašo visus, kas dar 
neaukojo, paaukoti šalpos rei 
kalams. Be to, ji prašo visus, 
kas turi paėmę aukoms rinkti 
lapų, šį sekmadieni susirinkti 
AV salėje ir atsincsti ir lapus 
ir surinktas aukas, nes jau atė 
jo laikas baigti šis vajus.

| DR. J. ŠE MOGA5 į 

$ Office 5441 Bannantyne K 
$ (katnp. Woodland) x 
S Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

$ Priėmimo valandos:
X pirmadienį ir ketvirtadienį g 
® 7 — 9 p. m. ©
X antradienį ir penktadienį

PRANEŠIMAS
D. L. K. VYTAUTO KLUBO 

ŠĖRININKŲ DĖMESIUI.
» Balandžio 5 d., po pašaipi 
nės draugijos susirinkimo, bus 
mokami dividendai už 1958 me 
tus. Kiekvienas, atvykdamas 
atsiimti dividendų, privalo at 
sinešti pašalpinės draugijos na 
rio mokesčių rinkliavos knyge 
lę. Šiais metais išmokama divi 
dendb 20% šėru vertės.

Klubo Valdyba.
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOJE
metinė vakarienė davė 723 dol. 
gryno pelno.

Penktadienį Įvykusi naujau 
šių madų paroda buvo labai 
sėkminga, nes dalyvavo labai 
daug žmonių.

Varpams aukojo Magdalena 
Bobinienė 100 dol., P. Mali 
šauskas 20 dol. ir dai vienas as 
niuo 2 Odol.

Moterų rekolekcijos prasidė 
jusios kovo 15 d., užsibaigs šeš 
tadienio vakarą ir vyrų reko 
lekcijos prasidės sekmadienio 
vakarą, kovo 22 d.

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Visi Montrealio ir apylinkių 
evangelikai informuojami, kad 
kovo 22 dieną, sekmadienį, 2 
valandą dienos metu kun. J. 
Stanaitis, prieš grįždamas į Eu 
ropą, laikys visiems evangeli 
kams pamaldas, su šventa va 
kariene, 3594 Jeanne - Mance 
St. bažnyčioje, į kurias kvic 
čiami visi evangelikai. Taryba.
• Kun. L. Andriekus, OEM, 
vedęs AV parapijos metines re 
kolekcijas, viešėjimo metu Mo 
ntrealy aplankė savo pažįsta 
mus, senus draugus ii, Klebo 
no kun. J. Borevičiaus lydi 
mas, vizitavo ..Nepriklausomą 
Lietuvą'**. Kaip žinoma, Tėvas 
L. Andriekus dirba ir spaudos 
darbą — tvarko „Aidus“.
• Rekolekcijose, kurias AV 
bažnyčioje vedė Tėvas L. And 
riekus, OFM, dalyvavo tautie 
čių ir iš už Montrealio — iš 
Cornwal M. Meškauskas, iš 
St. Huachynte p. Guobys su 
draugu.

RUOŠIAMAS DR. VINCO 
KUDIRKOS MINĖJIMAS

Apyl. V-ba 
100 metų 
minėjimą 
kovo 22 
l’ranciško 

Minėji 
ir origi

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus.
Jūs labai noriai jiems rasote ir net trumpiausias

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo. & KLB Toronto 
štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: $ L>r. Vinco Kudirkos 

» gimimo sukakties 
: Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūž ta mą » ruošia sekmadieni 

plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, f dieną, 4 vai. p. p.
neišskiriant nei vaikų. « nų Parapijos salėje

Mes įrašome j plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų » mas žada būti įdomu 
namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50. II naltis. Programoje dalyvauja 

HI-HI RECORDING STUDIO II cialiu montažu, kurio metu pro
(Home Recording Service) » tarpiais paskaitą apie Dr. V.

4044 Ontario St. East, a Kudirką skaitys žinoma mūsų
Montreal, P. Q. LA 6-7521. g pedagogė Iz. Matusevičiūtė.

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 lietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti Dr. V. Kudirkos mi 
nėjime ir pagerbti didįjį mūsų 
tautos žadintoją, atkaklų kovo 
toją, „Varpo“ kūrėją ir Lietu 
vos Himno autorių. Valdyba.

MIŠKININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 22 d., 4 vai. po pietų. 
Lietuvių Namuose — 235 Os 
sington Avė, šaukiamas L. M. 
S. I. Toronto skyriaus narių su 
sirinkimas. Visi nariai malo 
niaį kviečiami susirinkime da 
lyvauti.
L. M. S. L Toronto sk. V-ba.

į Dr. Roman Pniewski | 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose < 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. S; 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos : Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

A. V. SPORTO KLUBAS 
„TAURAS” 

organizuoja nepaprastai įdo 
mią ekskursiją į Detroitą, į De 
vintąsias Šiaurės Amerikos 
žaidynes Vykstame moderniu, 
patogiu autobusu ir juo grįžta 
me atgal. Išvažiuojame balan 
džio 3 dieną pavakariu ir grįž 
tame balandžio 6 dieną, pirma 
dienį anksti rytą. Detroite ža 
da būti labai įdomios dienos, 
puiki sporto švente ir sutiksi 
me daug mielų bičiulių. Dar 
yra kelios laisvos vietos. No 
rintieji vykti su eksKursija, pra 
šomi kreiptis į A. V. parapijos 
kleboną Tėv. J. Borevičių.

(AV).
IŠKILMINGI PIETOS, 

pranciškonui Tėvui L. Andrie 
kui, užbaigus AV rekolekcijas, 
buvo iškelti Aušros Vartų Kle 
bono jėzuito J. Borevičiaus, pa 
gerbti rekolekcijų vedėją ii sve 
čius: Šv. Kazimiero kleboną J. 
Bobiną ir jo parapijos rekolek 
cijų vedėją marijoną, Marijo 
nų vicegenerolą, Tėvą Pr. Bra 
žį, kuris yra atvykęs iš Romos.
• O. Bendžaitytė-Timinins su 
silaukė dukters.
• Pr. Keturka sutiko rūpintis 
A. V. bažnyčios ir salės tvai
ką.

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

ADVOKATAS 
f STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933

3

PROGA:
65.000 kv. pėdų žemės, namas, 
8 valtys, 500 pėdų prie van 
des, tinkamas vasarnamis ir kt.

Teirautis: HU 4-5113.

^8e®8»j?ŽŽ

I
 DANTŲ GYDYTOJAS l

D r. J. MALIŠKA £

Pacientai priimami iš U 
anksto susitarus :i;

9 a. m. — 10 p. m. U
išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.;į;5441 Bannantyne,

ji (kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

ADVOKATAS
: JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame SL E. < 
;Montreal. UNivęrsity 6-7026 

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

IŠNUOMOJAMAS
3 kambarių butas.

Rosemounte (prie 9 ir Holt ■ 
Ave.) Teirautis po 6 vai. vak.

RA 2-8542.

ŠEŠTADIENIŲ 
DEŠIMTMETIS

Kovo 7 d. vienuolyno saleje 
buvo susirinkę posėdžio Mont 
realio šeštadieninių mokyklų 
mokytojai ir tėvų komitetas. 
Posėdžiui pirmininkavo Kultu 
ros ir Švietimo Reikalų vedėja 
p. Rimkevičienė. Be kitų reika 
lų svarbiausiu buvo šiemet su 
kankantis dešimtmetis nuo lie 
tuviškų mokyklų įsteigimo 
Montrealyje. Nutaita sukaktį 
paminėti sumosiant sporto 
šventę.

Sporto šventė bus sujungta 
su mokslo metų užbaigimu ir 
įvyks birželio 7 d. gamtoje. Mi 
nimą datą prašoma rezervuoti.

Tėvų komiteto s.
• Būtų labai gražu, jeigu visi 
parapijiečiai galimai greičiau 
užsimokėtų A V parapijos mo 
kestį už 1958 metus. (AV)
• A. Lymantas, Mažosios Lie 
tuvos Bičiulių Dr-jos Montre 
alio skyr. pirmininkas, kelios 
dienos kaip serga stipriu gri 
pu.

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys, 

įrašykite i plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

(Home Recording Service) 
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

Tel. PL 9958

I
Dr.E.Andrukaitis

956 SHERBROOKE E. 
Tel.': LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.Tel.:

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

REIKALINGI: 
dupleksai, tripleksai ar keturių 

šeimų namai. 
DISTRICT ESTATE 

BROKERS
P. Adomonis VI 2-8501

Lietuvi,
savi pas savus!

Atlieku lengvų mašinų taisy 
mo darbus pagal pageidavimą.

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

St. Michel, (Montreal).
Tu ■■nu.“ ** r ir

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

KOVO 22 D. MAŽOSIOS 
LIETUVOS LIŪDESIO 

DIENA.
Kovo 22 d. sukanka lygiai 

20 metų, kai Lietuva turėjo pri 
imti nacių ultimatumą ir ati 
duoti šiaurinę Maz. Lietuvos 
dalį — Klaipėdos kraštą.

Nacių okupacijos metu maž 
lietuviai žiauriu būdu buvo 
persekiojami ir kalinami.

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

Jų prisiminimui n pagerbi 
mui kovo 22 d., sekmadienį, 
12.30 vai. p. p., tuoj po pamal 
dų, Montrealio Ausios Vartų 
salėje Montrealio Maž. Lietu 
vos Bičiulių Draugija 
pritaikintą lai dienai 
tą.

Paskaitą skaitys M.
Dr-jos Montrealio skyr. pir 
mininkas A. Lymantas. Pas 
kaitoje bus nušviesti įvykiai, 
nacių taktika bei jų užkulisi 
nes machinacijos, privedusios 
prie 1939 m. kovo 22 dienos.

Visi tautiečiai kviečiami at 
silankyti į paskaitą, kuri prasi 
dės punktualiai.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos Montrealio 5kyr. V-ba.

ruošia 
paskai

L. B.

A.
Ed

District Estate 
Brokers 

177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
N. Baltrukonis CR 6-5075 
Jasutis.....................LA 2-7879
Markevičius ... RA 7-4097 
Budriūnas .... RA 2-8035 
Adamonis ..........RA 2-2472

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

D.
F.
A.
A.
P.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

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

I. G. ELECTRIC R d
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius
GURCI NAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

LIETUVIŠKA RADIO PRO 
grama „tėvynės 

PRISIMINIMAI“
Toronteį vadovaujama L R. 
Simanavičiaus, jau ilgesnis lai 
kas kai transliuojama visiems, 
labai patogiu laiku, šeštadie 
niais nuo 5 iki 6 vai. p. p. iš To 
ronto stoties CKFH, banga 
1400. Programa kiek galimai 
suįdominta ir įvesta naujų da 
lykų.

Nuo balandžio 4 d. (Atvely 
kio) yra įvedama valandėlė 
vaikams — jaunimui. Šią prog 
ramą išpildys: liet, darželio 
vaikai, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, skautės-tai, ateitinin 
kai ir kitos jaunimo grupės. 
Šios programos atsakominguo 
ju vadovu yra pakviestas žino 
mas visuomenininkas Liudas 
Tamašauskas. Nuo sausio 31 
d. jau yra įvesta religinė 10 mi 
nučių ’valandėlė, pavadinta 
„Krikščionis posaulyje“. Ją 
globoja ir finansiškai rūpinasi 
Kanados Kunigų Vienybė. Šią 
programą atidarė K. K. Vieny 
bės pirm. Hamiltono liet, para 
pijos klebonas kun. dr. J. Ta 
darauskas. Juk visuomet būna 
kas nors nauja ir iš religinio pa 
šaulio. Šioje programoje kalba 
ir liet, evangelikų kunigai.

Lietuviškai radio programai 
paremti yra organizuojamas ra 
dio klubas, šiuo laiku yra jau 
apie 50 narių, kurie metams, 
kaip narys, moka 2.50 dol.

Specialiai šiai programai pa 
remti yra organizuojamas pla 
tous masto, įdomus, su visokio 
mis staigmenomis vakaras -ba 
liūs, pirmas po Velykų, balan 
džio 4 d., atvelykio šeštadienį. 
Prisikėlimo parap. salėje. To 
ronto ir apylinkių lietuviai no 
rį, kad ši programa sėkmingai 
veiktų, kviečiami skaitlingai 
atsilankyti.

Liet, radio programa „Tėvy 
nės Prisiminimai’’ jau eina de 
vintus metus.

Radio programos vedėjas.
SOL. ŽEMELYTĖ

Toronto konservatorijoje ant 
rųjų studijinių metų proga tu 
rėjo rečitalį. Koncertas vykęs. 
Padainuota italų, prancūzų, 
anglų, rusu ir lietuvių kalbo 
mis. Oficialūs konservatorijos 
kritikai su Dr. Waiter pryšaky 
je lietuvaitės egzaminui) rečita 
lį įvertino labai gerai.

NAUJI SKAUTŲ 
VADOVAI

Skautų tuntininkui V. Abro 
maičiui išvykus į JAV, tunto 
vadovybę perėmė Gytis Šer 
nas, kuris energingai imasi žy 
gių atgaivinti dėl organizaci 
nių bei kitų kliūčių susilpnėju 
šią skautų veiklą, laipogi su 
daryta nauja tunto vadija. Da 
bar vilkiukams vadovaus J. 
Kuprevičius padedant R. Jurk 
šaltytei; skautų draugovės 
draugininku bus J. Karaziejus, 
talkininkaujant senam skautui 
A. Dilkui — skautų tėvų ir rė 
mėjų komiteto pirmininkui.

AUKOJO SUVALKŲ TRI 
KAMPIO LIETUVIAMS:

po 4 dol. (20 sv. drabužių siun 
tinio persiuntimui) pp. B. Bun 
tinas, A. Dirgys, J. Dambaras, 
K. Grigaitis, E. Kulys, K. Jan 
kus. M. Valiulienė ir 16 dol. p. 
VI. Rušas, V. Kalama 5 dol. 
vaistams.

Minėtiems ir visiems kitie 
ms, sunešusiems bei davusiems 
drabužių ir avalynės šitam di 
deliam tikslui — lietuvybės iš 
laikymui, Toronto skautų „Ži 
dinys“ dėkoja, o is visų kitų, 
kurie dar nesuspėjo kuo nors 
prisidėti, laukia.

Skautų „Židiny#“,
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