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Politiniu ivvkiu savaitėc c J c
RUSIJOS DIKTATŪRA DEDA DESPERATIŠKAS PAS 
TANGAS UŽKONSERVUOTI ESAMA TARPTAUTINE 

z BŪSENĄ
‘nglijos politikai yra linkę ei ti į dideles Maskvai nuolaidas, 

bet Amerika supranta pavoja us didumą ir su tuo nesutinka.
Tai, kas dabar vyksta tarp 

tautinėje politikoje, turės ilgie
ms laikams savo neišvengia 
mų pasekmių.

Maskvos diktatūrai yra būti 
nas ilgesnis laikotaipis, kurio 
metu ji galėtų prievartauti tik 
tai savo žmones — „rytų denio 
kratijos“ vergus ir galėtų įvyk 
dyti Chruščiovo paskelbtąją 
„septynmetę”, kurios metu so 
vietijos vergija galėtų „pasi 
vyti Ameriką". To, žinoma, ne 
įvyks, nes

NĖ VIENA VERGIJA PA 
ŠAULYJE NIEKAD NĖRA 

-PASIEKUSI ŽMONIŲ 
GERBŪVIO,

jo nepasieks ir Rusija, kurioje 
siaučia kruvina diktatūra. Bet 
vis dėlto palyginamasis page 
rėjimas gali būti atsiektas. O 
to Maskvai jau pakanka triū 
byti apie „nepaprastus laimėji 
mus”. Tai viena.

Antra. Nepaprastai svarbu 
Maskvos diktatūrai turėti lai 
ko dar žiauriau įkalinti ir dar 
stipriau pavergti ir visiškai ko 
Jonizuoti okupuotas tautas ir 
jų valstybes.

Trečia. Per tą septynmetės 
atvangos laiką Maskvos diver 
sija gautų galimybės laisviau 
veikti „mažiausiai atspariose 
vietose”. O tokių vietų yra dai 
labai daug. Be jau žinomųjų 
Azijos vietų,

MASIŠKA! PAJUDĖJUSI 
AFRIKA YRA VIENA 
DIDŽIŲJŲ MASKVOS 

TAIKINIŲ.
Čia reikia labai daug jėgų

lėšų. Šiai visai akcijai kliudo 
„šaltasis karas", kurį, be ko 
kita, taip gražiai dabar supran 
ta De Gaulle, jau nekalbant 
apie Dulles, kuriam sveikata 
neleidžia, deja, dabar dalyvau 
jl politikoje. Tai didelis nuos 
olis tarptautinei politikai. 
Jet, atrodo, Dulles paliko ge 
us pasekėjus.

Dėl visų čia suminėtų prie 
žasčių.

MASKVOS DIKTATŪRA 
EINA Į KOMPROMISUS, 

KAD NORS KĄ VISDĖLTO 
LAIMĖTŲ.

Dėl to Maskva sutiko ir su 
užsienių reikalų miniserių kon 
ferencija, ir su atmetimu Len 
kijos ir Čekoslovakijos atstovų 
dalyvavimo šalių pasitarimuo 
se, ir su kitais vakariečių pa 
siūlymais. Dabar dar tenka 
‘aukti, kaip Įvykiai vystysis to 
jau. ~ ' 1

Reikia pastebėti, kad
VAŠINGTONAS LABAI 

ATYDŽIAI IŠKLAUSO IR 
PAVERGTŲJŲ 
NUOMONĖS:

išklausė PJT pirmininko p. Si 
dzikausko pasisakymų ir labai 
atydžiai išklausė VLIKo pir
mininko p. Trimako argumen 
tų. Šis konstatavimas — tai ne 
savęs raminimas, bet konstata 
vimas rimto klausimų svarsty 
mo. Šia proga verta pasakyti, 
kad JAV vadovaujančiuose po 
litiniuose sluogsniuose vis rea 
liau pradedama eiti prie klausi 
mų sprendimo, nors visiško 
balivumo ir verto jai ryžto dar 
ir nėra ir ar jie dar ilgai klai 
džios, nežinia.
ŠIANDIEN VAŠINGTONE 

PRASIDĖJO SVARBŪS 
PASITARIMAI, 

nes balandžio 31 dieną tarėsi

ir

užsienių reikalų ministerial, o 
dabar vyksta visų Atlanto pak 
to dalyvių pasitarimai, apie ką 
galima bus parašyti sekančią 
savaitę. Jei Vakarai būtų visai 
realūs, protingi ir ryžtingi, tai 
Chruščiovo iškeltas Berlyno 
klausimas būtų letalus ir 
Chruščiovui ir Maskvos dikta 
turai.

Sovietini bloką ir ypač Azi 
jos tautas
SUKRĖTĖ SUKILIMAS IR 

JO LIKVIDAVIMAS 
TIBETE.

Tibetiečiai, nepakęsdami sovie 
tinės Peipingo dikatūros vergi 
jos, sukilo ir pradėjo kovas. 
Bet Peipingo komvaldžia tibe 
tiečių sukilimą taip pat už 
smaugė ginklu, kaip Maskva 
užsmaugė Vengrijos sukilimą.

Tibetiečiai kovą dar tęsia. 
Tautinis ir religinis tibetiečių 
vadas Dalai Lama kažkur siaps 
tosi su kovojančiais sukilėliais.

Tibeto Įvykiai ypač jautriai 
atsiliepo Indijoje, kurios

PREMJERAS NEHRU 
GRIEŽTAI PASMERKĖ 
PEIPINGO SMURTO 

PRIEMONES.
Pasmerkė laisvos tautos pa 

vergimą ir susitarimų laužy 
mą. Indijos žmonės masinėmis 
demonstracijomis smerkia Ki 
nijos komunistų smurtą prieš 
Tibetą.

Nors jvykiai greitu tempu 
lenkia vieni kitus, bet gal ver 
ta suminėti, kad
MACMILLANO PASITARI 

MAI SU EISENHOWERIU, 
kaip pranešama oficialiai, buvę 
naudingi. Tai labai jau šautu 
rus pranešimas, už kurio nešim 
ku įžiūrėti skirtingas į klausi 
mus pažiūras. Ir tas faktas, 
kad Eisenhoweris, įkandin 
prieš Macmillano atvykimą iš 
dėstė pagrindinius JAV politi 
kos nusistatymus, aiškiai ro 
do, kad Amerika nesutiks su 
Macmillano tarpininkavimu ir 
jo iš Maskvos atsivežtais siū 
lymais. Taip ir Įvyko. Vakarų 
valstybių atsakyme Maskvaidėl 
Berlyno nėra tų kompromisų, 
kuriuos Macmillanas atsivežė 
iš Maskvos ir Įtaigojo Vakara 
ms.

Sutarti gi yra jau seniai siū 
lytieji sprendimai:

UŽSIENIŲ REIKALŲ MI 
NISTERIŲ KONFERENCI 

JA BE MASKVOS SATELI 
TŲ IR VIRŠŪNIŲ KONFE 
RENCIJAI REALIATYVIAI 
Jeigu užsienių reikalų ministe 
riai sutars ką konkietaus — 
bus viršūnių konferencija rude 
nį, o jeigu nesutars, viršūnių 
konferencijos nebus. Taip jau 
seniai yra JAV prezidento D. 
Eisenhowerio pareikšta, taip 
ir sutarta, — taip ir Maskvai 
visų atsakyta. Ir... Maskva su 
tiko. Nes jai desperatiškai to 
reikia. Beje, Vakarai atmetė ir 
Rapackio planą, kuriam anglai 
buvo pritarę. Nežinia, ar su tuo 
BUS PALAIKOMAS STET1 
NO MAINŲ KLAUSIMAS į

KARALIAUČIŲ, 
tiktai mums šis klausimas ture 
tų būti gyvas ir jam spręsti bū 
tina mums pajieškoti galimy 
bių ir būdų. Mums būtina iš 
naudoti ir klausimo iškėlimo 
aktualumą. „Kalk geležį—kol 
karšta“...

Pasaulio lietuvių sostionėje
RAŠO EDUARDAS ŠULAITIS

GRAŽUS MONTREALIO TEATRALŲ PASIRODYMAS
Kovo 21 d ir 22 d. Čikagoje 

viešėjo Montreabo Lietuvių 
Dramos Teatras, kuris Jauni 
mo Centre davė 2 B. Sruogos 
„Milžino paunksmės” spektak 
liūs. Apie 800 čikagiečių, pasi 
ilgusių gyvo lietuviškojo teat 
ro, pamatė šį gerai išstudijuo 
tą veikalą, kurį surežisavo B. 
Pūkelevičiūtė.

Kazys Veselka, Birutė Pūke 
levičiūtė, Juozas Akstinas, Bro 
nė Malaiškienė, Viltis Vaičių 
naitė, Felicija Sideravičiūtė, 
Leonas Barauskas, 'Vytautas 
Sabalys, Vaclovas Kerbelis, 
Vincas Skaisgiris, Ričardas Si 
maniūkštis, Steponas Kęsgai 
la, Zigmas Lapinas — pastaty 
mo dalyviai, kiekvienas įdėjęs 
didesnę ar mažesnę dalį į jo at 
likmą. Kai kurie čia turėjo po 
kelis vaidmenis, tačiau sugebė

Kanada, tartum -atsiliepda 
ma Į pasaulinius neramumus, 
taip pat pasireiškė neramu 
mais.

JAU KIEK LAIKO KAI 
NERIMAUJA

NEWFOUNDLANDAS.
Jo premjero Smolwoodo zy 

giai prieš žvejų ir kasyklų dar 
bininkų profesinę sąjungą, ją 
uždarant ir išleidžiant įstaty 
mą prieš centralizuotas proisą 
jungas, kurių šaknys yra JAV, 
sukėlė konfliktą su Federaline 
valdžia. Kaip aliejus į ugnį, 
Difenbakeris dar padarė pareis 
kimą, kad Newfoundlandui gali 
būti atimtos centro subsidijos, 
ir užteko, kad Newfoundlan 
das visas sukiltų ant kojų, ypač 
—St. Johno studentija. Nepasi 
tenkinimas išsiliejo i gatves 
demonstracijomis, kuriose net 
pakarta Diefenbakerio iškam 
ša ir sudeginta... (Chruščiovui 
reikia pasimokyti laisvės iš 
Newfoudlando...). Nesutari 
mai dar tęsiasi.
NUVERSTA MANTTOBOS 

VYRIAUSYBĖ
Žinios iš Winnipego prane 

ša< kad Manitobos konservą 
torių lyderio Duff Roblin vy 
riausybė, praėjusiais rinkimais 
paveržusi provincijos valdžią 
iš liberalo Cambell, nes konser 
vatoriai iš 57 vietų surinko 26. 
Kadangi liberalai turėjo 19, o 
socialistai—CCF 11 vietų, tai 
konservatoriaus Roblin pade 
tis buvo labai trapi. Dabar, sv 
arstant, .'provincijos biudžetą, 
jis negavo pasitikėjimo, todėl 
per 6 savaites vykdo naujus rin 
kimus. Diefenbakeriui tokie 
rinkimai visakanadine ertme 
davė laimėjimą, kažin, ar pana 
šiai laimes Roblin, ypač, kad 
CCF, kaip teigia oficialūs šal 
tiniai, įgauna didesnį pasitikę 
jimą.

jo visur gerai Įsijausti ir išgy 
venti.

Nedarysime čia kiekvieno ar 
tisto Įvertinimo, pasitenkinda 
mi teigimu, jog montrealiečių 
kolektyvas laikytinas stipriu 
ir yra daug sugebantis. Jis gali 
būti pavyzdžiu kitiems aktoria 
ms, pvz., čikagiečiams, kurie, 
nors ir turėdami stipresnių pa 
jėgų, labai retai tesistengia ką 
nors duoti.

Mes laikome montrealiečių 
pasirodymą Pasaulio lietuvių 
sostinėje gana maloniu reiški 
niu 
je-

mūsų kultūrinėje padangė

STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 20 d. Lietuvių Studen 
tų Sąjungos Čikagos skyrius 
buvo surengęs narių susirinki 
mą L. Vyčių salėje, kuriame 
dalyvavo apie 100 studentų. Čia 
paskaitą tema: „Žvilgsnis į 
išeivijos lietuvio studento cha 
rakterį“ skaitė Tomas Remci 
kis. Kovo 29 d. šis skyrius su 
rengė šokių vakarą Lietuvių 
Auditorijoje.

100 SPORTININKŲ | 
DETROITĄ

Daugiau negu 100 Čikagos 
lietuvių sportininkų tengiasi 
važiuoti į Detroitą, kur daly 
vaus balandžio 4—5 d. d. įvy

Duff

TRUMPOS ŽINIOS
— JAV lankosi Jordano ka 

ralius Huseinas.
— JAV apkaltino Rusiją, 

kad jos laivas sugadino telefo 
t no laidus per Atlantą.

—• Irakas išėjo iš Bagdado 
. pakto.
j — Irakas apkaltino Nasse 

lą sąmokslu nuversti Kassemo 
diktatūrą.

— Rusija stipriai gikluoja 
Iraką.

— Idonezijos prezidentas Su 
karno pasisako už vienybę su 
komunistais.

— Bulgarija atnaujina santy 
kius su JAV.

— Vokiečiai sako: Vokieti 
jos sujungimas išspręsti) ir 
Berlyno klausimą.

— Indiją užplūdo pabėgėliai 
iš Tibeto.

— Irako diktatūra tuojau nu 
žudė užsienių reikalų ministe 
rį, kai jis pareiškė išeinąs iš ka 
bineto.

— Australija ir Japonija 
sitarė dėl kultūrinių ryšių.

— Vakarai pasiūlė Maskvai 
gegužės 11 d. ministerių susi 
tikimui.

— Nehru Indijos seime, prie 
šingai Ču-En-lai protestui, pa 
reiškė, kad Indija su tibetie 
čiais smerkia Peipingo smur 
tą.

— Indijos sostinėje, Delhi, 
demonstrantai prie Kinijos 
atstovybės šaukė: „Šalin kinų 
imperializmą“.

— Italija gauna JAV vairuo 
jamas raketas.

— JAV 300 mylių augštyje 
išsprogdino 3 A bombas dar 
rudenį ir ligšiol, tirdama pasek 
mes. tylėjo.

— Mao-Tse-tungas apkalti 
no Nasserį ir Tito už sovieti 
nio imperializmo kritiką.

— JAV mokslininkai pa 
siuntė radaro signalus Į Venerą 
ir gavo atsakymą.

— JAV išrado radio imtuvą, 
kuris telpa kario šalme.

— Sovietai bando atstatyti 
diplomatinius santykius su 
Australija.

su

i

Tautiečiai, žinokime savo galią!
Niekas taip gerai negali paveikti visokius veiksnius ir už 

sieninės politikos vadovus, kaip masinis žmonių reagavimas, 
žmonių balsas, — todėl, akivaizdoje svarbių sprendimų, ku 
\iuos daLar daro Vakarų Valstybės, visi rašykime laiškus VL1 
Kui ir Pavergtoms Jungtinėms Tautoms ir per juos reikalau 
kime;

1) kad Lietuvos ir kitų pavergtųjų tautų klausimas būtų 
Įneštas j užsienių reikalų ministerių konferencijos dienotvar 
kę, reikalaujant pavergtiesiems laisvės;

2) kad antroji Mažosios Lietuvos dalis — Karaliaučiaus 
kraštas — būtų grąžintas Lietuvai, nors ir sovietinei.

Atsiminkime, kad mūsų jėga yra mūsų pačių rankose, 
— sunaudokime ją! Niekas to geriau nepadarys, ngu mes pa 
lys!

Rašykime laiškus lietuviškai.
VLIKo adresas: Suprem Committee for Liberation of 

Lithuania, 233 Broadway, Room 3014, New York, N. Y. USA.
PJT adresas: Committee for a Free Lithuania, 70—5th 

Avenue, New York 11, N. Y„ USA.

Nuo kapitoliaus padangės
VLIKAS PRIEŠ MACMILLANO SIŪLYMUS

Vliko pirmininkas lankėsi Valstybės Departamente.
Ryšium su numatomomis 

užsienių reikalų ministerių ir 
viršūnių konferencijomis, Vii 
ko pirmininkas, Dr. A. Trinia 
kas. kovo 26 d. lankėsi Valsty 
bės Departamente ir įteikė ta 
proga atitinkamą memorandu 
mą.

Per visą valandą užtrukusį 
pasikalbėjimą, o taip pat įteik 
tuoju memorandumu buvo nu 
rodyti pavojai, kurie gali Lietu 
vos ir kitų pavergtųjų kraštų 
laisvinimo reikalus skaudžiai 
paliesti, jei Vakarai patenkin 
tų Chruščiovo reikalavimus 
pripažinti esamąją padėtį ir su 
daryti paktą, kuris užtikrintų 
Sovietų ir jų primestą Vidu 
rio ir Rytų Europos paveig 
tiesiams kraštams raudonųjų 
režimų saugumą. Kartu buvo 
pabrėžta, kad Vakarų sutiki 
mas kviesti pavergtųjų kraštų 
okupacinius režimus dalyvauti

viršūnių konferencijoje, svars 
tant kai kuriuos klausimus, jau 
toli eina status quo pripažini 
mo kryptimi. Britanijos prem 
jero siūlymas užšąldyti esamą 
ją padėt; Rytų ir Vidurio Eu 
ropoję skaudžiai pakerta Lie 
tuvos ir kitų pavergtųjų tautų 
viltis greičiau išvysti laisvės 
rytojų. To siūlymo, jei jis bū 
tų Įgyvendintas, paliestosios 
pavergtosios tautos ilgai neuž 
mirš, o jo padariniai anksčiau 
ar vėliau tolygiai pakenks ir 
pačių Vakarų saugumui ir uite 
resams. Pakartotinai bmt> pra 
šyta susilaikyti nuo žygių, ku 
rie Įamžintų pavergtųjų vergi 
ją, ir atidėtų teisingos taikos 
ir tikro saugumo Įgyvendinimą 
tolimesniems laikams.

Panašaus turinio memoian 
durnai buvo Įteikti Britanijos 
ir Prancūzijos ambasadoriams 
Vašingtone.

. MIRĖ N. LIETUVOS 
! PAREIGŪNAS L. D IMS A

Gauta žinių, kad JAV, Sam 
, forde, Conn., kovo 26 d. mirė 
, vienas žymiųjų Nepriklauso 

mos Lietuvos pareigūnų —- Le 
. opoldas Dymša, sulaukęs 66 

metų amžiaus. L. Dymša nepri 
klausomos Lietuvos tarnyboje 
buvo nuo pat jos kūrimosi lai 
kų. Jis yra turėjęs daug parei 
gų ir atlikęs daug uždavinių.

Leopoldas Dymša gimė 1895 
m. vasario 15 d. Raseinių aps. 
ir valsč., Pausupio kaime. Bar 
gęs Londono universiteto (Ba 
chelor of Commerce laipsniu). 
1919—1922 m. ryšio karinio 
kas prie prancūzų, o vėliau 
britų karinės misijos Kaune, 
krašto apsaugos mmiseritjos 
astovas prie gen. Niesselio ko 
misijos, paskui Lietuvos vyriau 
sybės atstovas prie prancūzų 
okupacinės valdžios Klaipėdos 
krašte. 1929-35 m. pasiuntiny 
bės sekr. ir patarėjas Berlyne, 
1935-36 pasiuntinybės patarė 
jas Rygoje. 1936-40 general! 
nis konsulas Karaliaučiuje.

1944 m. rugpjūčio 14 d. ras 
tu vokiečių internuoto K. Škir 
pos buvo pavestas eiti Lietu 
vos pasiuntinio Vokietijai pa 
reigas charge d’affaires titulu. 
Po II pasauk karo pabaigos, 
šiuo raštu remdamasis, prie 
britų okupacinės valdžios ats 
tovavo lietuvių reikalus ir ėjo 
konsulo pareigas. Nuo 1946 m. 
pavasario buvo britų zonoj, 
Detmoldo mieste, Balfo ir NC 
WC atstovas. 19u0 m- atvyko 
Į JAV.

Išvertė H. Beecher - Stone 
Dėdės Tomo Trobelę, J. Swif 
to Gulivero keliones.

Leopoldas Dymša buvo vaka 
rų kultūros žmogus, angliško 
auklėjimo — tauri džentelme 
niška asmenybė. Gyvendamas 
Detmolde ir būdamas Balfo 
atstovu, rūpinosi lietuvių šal 
pos reikalais ir rėmė kultūriniu 
kus. Jo parama ir Tremties ope 
ra galėjo pasirodyti Vokiteijo 
je.

L. Dymša atrodė stiprus, 
kaip žemaičių ąžuolas, t ode

kstančiose Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynėse. LSK 
Neris vežasi vyrų ir jaunių 
krepšinio, vyrų, moterų ir mer 
gaičių tinklinio, vyrų ir mote 
rų stalo teniso ir šachmatų ko 
mandas; LSK Aras — jaunių 
ir jaunučių krepšinio ir mer 
gaičių tinklinio komandas. AS 
K IJthuanica ir Baltijos jūra 
bus atstovaujami vyrų krepšį 
ninku, o skaučių Vaiva — mer 
gaičių tinklininkių. Iš Čikagos 
balandžio 3 d. išvyks du specia 
lūs autobusai su sportininkais, 
kiti tos dienos vakare išvažiuos 
mašinomis.

LAIMĖJO KREPŠINIO 
PRMENYBES

Neries - Lituanicos jungtinė 
krepšinio komanda laimėjo 
Marquette parko vyrų krepši 
nio pirmenybes. Ji išsiaiškina 
mose runguįynėsę, įvykusiose 
kovo 22 d., įveikė „Žinia Liq 
nors” penketuką 74:55 (30: 
31). Ypatingai gražų žaidimą 
lietuviai parodė antrame keli 
nyje. Lietuviai krepšininkai 
pirmenybes sužaidė 15 rungty 
nių iš kurių laimėjo 13:7 pir 
mame rate, 5 anrame ir 1 meis 
torio vardo išaiškinime.

Šio parko jaunių klasės pir 
menybėse pergalė taip pat ati 
teko lietuviams, kuriuos Čia at 
stovavo LSK Aro krepšiniu 
kai. Taigi lietuviai šiame par 
ke išėjo dvigubais laimėtojais.
• Clevelande jaunųjų meno an 
samblis „Grandinėlė” atvyks į 
Čikagą ir čia gegužės 2 d. Jau 
nimo centre turės pasirodymą.
• Tradicinė Čikagos lietuvių 
skautų „Skautorama” yra ren 
giama balandžio 19 d. Jauni 
mo centre.

— Futbolo rungtynės tarp 
FC Barcelona ir Real Madrid 
reikėjo 1000 policininkų apsau 
gos, nes prie stadiono susirin 
ko 300.000 mėgėjų, kai tuo tar 
pu stadionas galėjo sutalpinti 
„tik” 125 tūkst..

— Greitojo čiuožimo rungty 
nes Suomijoje, laimėjo to kraš 
to atstovas Jearvioen, kai tuo 
tarpu rusas Gončarenko buvo 
net ketvirtas.

— Vokiečiai apskaičiavo,
kad pasaulio stalo teniso pirmo 1 
nybėse Dortmunde bus sužais jo mirtis yra nelaunkta. Užu o 
tos i574 rungtynės. jauta jo likusiai šeimai.
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INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

TAUTOS FONDO KANADOJE AUKŲ VAJUS
Spaudoje jau buvo skelbta, 

kad kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, yra vykdomas 
Tautos Fondui aukų vajus vi 
soje Kanadoje. Vajaus tikslas 
yra telkti lėšas pavergtos Tė 
vynės laisvinimo reikalams. 
Šiemet dėl ypatingai šaltos žie 
mos, aukų Tautos Fondui va 
jus nukeliamas į balandžio ir 
gegužės mėnesius. Per tuos 2

kosime — tiek bus atsiekta. Ne 
nuleiskime rankų, nežiūrint 
kaip sunkus būtų tas darbas ir 
kaip ilgai užsitęstų kova. Nesi 
traukim iš kovos lauko, nebū 
kime dezertyrais ir nejieškoki 
me tam pasiteisinimo, jo nėra 
nė vienam. Mūsų bočiai 120 
metų išbuvo rusų carų pavergi 
me, bet niekad nenustojo ko 
voti ir laimėjo prieš milžiną,

..................................... mėn. visi Kanadoje esantieji
Redaktorius Jonas Kardelis. Tautos Fondo skyriai, įgalioti

Telefonas: POntiac 7-7920 n,iai- ° kur W nėra> Apylinkes
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada. XuoTin^^uku Pinklia

Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates: v?» atsilankant į kiekvino lietu
„ , . c c nn /- i c c nr vio namus su atiku lapais ir taKanadoje .........................$5.00 Canada ..............................$ 5.0C , . 1. . proga platina liet, pasus, uz
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 America & S. America $ 5.5C gautą auką duoda tai sumai pa 
Visur kitur .................... $6.00 Other Countries ............. $ 6.0® kvitavimo ženklus, kurie įkli

laimėsime ir mes.
TF-do vajaus proga visos 

liet, organizacijos, biznieriai, 
gydytojai, prekybininkai ir ki 
ti verslininkai, prašomi aukoti 
savo organizacijų, ar firmų vai 
du. Vajui pasibaigus, pavardės 
visų aukavusių 2 dol. ir dau 
giau, bus skelbiamos Kanados 
Liet, spaudoje, 'iąd prašome,

L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
S1A KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

■anaMaBmaBmanaMBaKanMsaaiMMaBaaBiMMBMaaaMi

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
Adresų jiakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Atsakykite
Visi jūs, Michailovo tarnybo 

je esantieji „Tėvynes Balso“ 
bendradarbiai — Dausa, U te 
nis, Kaukas, Balsys, Aukštai 
tis, Šarūnas, Miniota ir kiti, 
kurie tvirtinate, kad Lietuva 
yra laisva, tiktai broliškoje 
draugystėje su „didžiąja rusų 
tauta“, — atsakykite Į šiuos 
klausimus:

L Jeigu Lietuva savarankis 
ka, tai kodėl jai valdyti j Lie 
tuvą atsiųsti Maskvos valdinin 
kai?

2. Kodėl Lietuvos „ministe 
rijose tebevyrauja rusų kalba 
ir kodėl susirašinėjimas vyksta 
rusų kalba?

3. Kodėl Lietuvos jaunimas 
turi karinę tarnybą atlikti Ru 
sijoje, o ne Lietuvoje?

4. Kodėl geras yra rusiškas 
patriotizmas, kuriuo rusai ga 
Ii didžiuotis, o kodėl yra blo 
gas lietuviškas patriotizmas, 
už kurį baudžiama trėmimu į 
Sibirą ir „kitas ne taip tolimas 
vietas’*?

5. Kodėl šimtai ir tūkstan 
Čiai lietuvių tebelaikomi ištrė 
mime — Sibire, Vorkutoje, Si 
biro tundroje, Jakutske ir tt. ?

6. Kodėl jūs raudate dėl lie 
tuvių, esančių Vakaruose, ko 
dėl jūs neraudate dėl lietuvių, 
esančių Rytuose?

i klausimusc
7. Jūs pūtėte miglas, kad vi 

siems politiniams .„nusikaltę 
liams“ yra duota amnestija,— 
tai kodėl amnestija neduoda 
ma ištremtiems i Sibirą ir ki 
tas rusų okupuotas sritis — 
Tadžikiją, Turkmėniją, Buria 
tiją ir tt?

8. Kodėl Lietuvai, sovieti 
nei Lietuvai, negrąžinamas Ka 
raliaučiaus kraštas, kai jis yra 
dalis Mažosios Lieuvos, ir ko 
dėl jis prijungtas prie Lenin 
grado oblasies, kuri su Mažąja 
Lietuva neturi nieko bendra?

9. Kodėl prievartaujami Lie 
tuvos kultūrininkai — rašyto 
jai, menininkai, mokslininkai 
ir verčiami apsikaltinti išgal 
votomis kaltėmis?

10. Kodėl Chruščiovas pa 
sveikino Mao-Tse-tungą, sulau 
kusį 60 metų amžiaus, o kodėl 
nepasveikino Justo Paleckio, 
tuo pat metu susilaukusį taip 
gi 60 metų amžiaus ir, be to, 
esantį R. S. F. S. R. viceprezi 
dento pareigose? Ar ne todėl, 
kad pabrėžtų pačiam Paleckiui 
ir visiems Lietuvos žmonėms, 
kad Lietuva yra okupuota ir 
turi tūnoti, „kaip pelė po šiuo 
ta?“

Kai jūs atsakysite į šiuos 
klausimus, tada plačiau pasi 
kalbėsime.

juojami į pasą.
TF-do Atstovybė Kanadoje 

prašo visų TF-do skyrius ir 
įgaliotinius aukų rinkliavas 
tvarkingai pravesti, o visus ge 
ros valios lietuvius prašo gau 
šiai ją paremti, aukojant kas 
kiek išgali. Jei dėl adreso neži 
nojimo tavęs aukų rinkėjas ne 
aplankė, siųsk auką laiške TF 
-dui, apylinkės įgaliotiniui, ar 
apyl. v-bai, nes Lietuvos laisvi 
nimas yra augščiausias mūsų 
visų tikslas.

Šiandieną mes neturime kitų 
ginklų, ar kelių Ją laisvinti, 
kaip tik laisvas tiesos žodis Lie 
tuvon ir visam laisvam pašau 
liui per Radiją ir Spaudą, nes 
tos dvi galybės formuoja vie 
šą laisvo pasaulio opiniją, at 
skleidžia priešo propagandą ir 
melus ir yra okupantui baisės 
nis ginklas, nei jo tankai. Tą 
sunkų darbą atlieka TF-das, 
tad spieskimės apie TF-dą ir 
jį remkime.

Lietuvos laisvė yra mūsų vi 
sų rankose. Kiek dirbsime, au

kad Tavo vardas, ar vardas Ta 
vo firmos ten nebūtų praleis 
tas. ,

Visus TF-do skyrius ir įga 
liotinius prašome vajų užbai 
gus siųsti Centrui 1. Aukoju 
siu sąrašus su išsktaitomomis 
pavardėmis ir kiek aukavo. 2. 
Pasų ir ženklų apyskaitą, t. 
y. kokiai sumai jų turėta prieš 
vajų, kiek išplatinta ir koks 
likutis. 3. Pašto perlaidas ra 
šyti V. Vaidoto vardu ir siųsti 
šiuo adresu: 806 Jane Str. To 
rono 9, Ont. 4. TF-do visus 
pranešimus ir jį lieičančius str 
apsnius, skelbiamus spaudoje, 
prašome iškirpti ir dėl žinios 
laikyti bylose. 5. Lietuviai gy 
veną atskirai, išsimėtę po pla 
čia Kanadą, prašomi siųsti sa 
vo auką TF-do Centro Atsto 
vybei, augščiau nurodytu adre 
sų. Jums bus pasiųsti kvitai, 
ar Liet, pasai su įklijuotais 

’ženklais.
Nuoširdus ačiū.

TF-do Ast. Kanadoje.

ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS IŠ 
SUVAŽIAVIMO

Saulėton Adelaidėn, apsup 
ton žaliuojančiomis kalvomis, 
žydinčiais sodais ir vešliais me 
džiais, suskrido Australijos lie 
tuviai akademikai. Šią, gražią 
aplinką dar labjau žavino ma 
lonūs šeimininkai — adelaidiš 
kių jaunimas ir senimas. Buvo 
įspūdžio, kad mes esame ne 
svečiuose, o savo namiškių, sa 
vųjų sesučių ir brolių tarpe.

Jau pirmąją suvažiavimo die 
na mes susirinkome i Adelai 
dės lietuvių namus. Šventės 
atidaryme dalyvavo 10 sydnė 
jiškių, 4 iš Canberros, 4 iš M ei 
burno ir per 30 šeimininkų iš 
Adelaidės. Buvo jauku kuk 
liuose, bet skoningai įrengtuo 
se lietuvių namuose.

Pirmajam savo žodyje AL 
SS pirmininkas T. Žurauskas 
trumpai nušvietė suvažiavimo 
tikslus. Jis ypač pabrėžė lietu 
vybės išlaikymo ir tautinės kul 
tūros ugdymo problemas, ra 
gindamas studentus būti tau

III-JO LIET. STUDENTŲ 
AUSTRALIJOJE
tai? Toliau jis ragino imti kai 
kuriuos pradus ir iš anglosak Eį 
sų materialistinių užmojų, ta 
čiau ypač stebėti aristotelinę 
pažiūrą ir apskritai susipažin 
ti su geriausiais pasaulio mąs 
tytojais ir rašytojais. Išvadoje 
buvo patarta: 'I apti tobulu 
žmogumi ir tauriu lietuviu. 
Paskaitos atgarsiai lydėjo ko 
legas per visas suvažiavimo 
dienas ir net pramogose atski 
ruoš būreliuos kėlė jie pašnekę 
sius jos temomis.

Po to malonūs mūsų šeimi 
ninkai iškėlė tuose pačiuose na 
muose susipažinimo ir suartėji 
mo vaišes.

M

Pirmadienį lankėme Meno 
Galeriją, grožėjomės istori JE 
niais Anglijos ir Australijos 
praeities eksponatais, pašto 
ženklų rinkiniais, archeologi 
nėm graikų, romėnų, egiptie 
čių ir kiniečių iškasenom. Bu 
vome muzėjuje, o vėliau atsira 
dome ir Adelaidės universite

Kų rašo kiti
APIE RELIGINĘ PADĖTĮ LIETUVOJE

F. IR A. ANIULIUS IR B. NIEDVARĄ 
brangiam tėveliui Lietuvoje

A. A. NIEDVARUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

P. ir V. Gudžinskai J. ir B. Jurgučiai.

MOKYTOJŲ DIENŲ REZOLIUCIJOS
Lietuviškoms šeimoms

Konferencija, apsvarsčiusi 
lietuviškosios mokyklos daroo 
sąlygas ir įvertinusi mokyklos 
uždavinius, randa reikalo kreip 
tis į bendruomenės organą. į 
visą lietuvišką visuomenę ir te 
vus, kviesdama toliau domėtis 
mokyklinio darbo klausimais 
ir ateiti mokyklai į talką. Lie 
tuviškai mokyklai pirmiausia 
reikia lietuviškų šeimų, t. y. 
vaikų tėvų pagalbos. Ką mo 
kykla šeštadieniais sėja, tėvai 
turėtų ugdyti ir puoselėti visą 
savaitę, padėdami vaikams pra 
plėsti lietuviškųjų mokomųjų 
dalykų supratimą bei moky 
mąsi, o svarbiausia, savo seimo 
se sudarydami tikrai lietuvis 
ką atmosferą.

Konferencija su padėka pu 
šunena dabar mokyklų gauna 
rną parapijų, bendruomenės 
organų bei organizacijų pagal 
bą ir kartu prašo visų bendruo 
meninių organų bei lietuviškų 
organizacijų stengtis lietuvis 
koje visuomenėje dar labjau gy 
vinti lietuviškojo švietimo bei 
apskritai lietuvybės išlaikymo 
klausimus dažniau juos kelia 
nt į viešumą ir dar gyviau įsi 
jungiant į švietimo organų bei 
mokyklų rūpesčius.

Dėl vaikų darželių
Lietuviškosios dvasios skie 

pijimo ir lietuviškojo mokymo 
kelyje labai reikšmingą darbą 
atlieka lietuviškieji vaikų dar 
želiai, pradedą pagrindus ir lie 
tuviškos mokyklos darbui. 
Konferenicija dėl to kviečia vi 
są lietuviškąją visuomenę dau

ir visiems lietuviams
giau domėtis lietuviškuoju vai 
kų darželių darbu, ragina tė 
vus stengtis nugalėti visus gy 
venimiškus sunkumus bei nepa 
togumus ir siųsti savo vaiku 
čius į lietuviškus darželius, o 
visus bendruomeninius orga 
nūs ir lietuviškąsias organiza 
cijas kviečia susirūpinti mate 
rialine pagalba patiems darže 
liams bei šeimoms, kurios gal 
norėtų pasinaudoti lietuviškų 
jų darželių patarnavimais, bet 
dėl kurių nors priežasčių to ne 
išgali.

Rezoliucija dėl programų 
įdėta 4-me puslapyje.

TĖVŲ IR JAUNIMO 
DĖMESIUI

Lietuviai pranciškonai, prieš 
trejus metus atidarę Kennebu 
nkport, Maine, gimnaziją (Hi 
gh School), kviečia į ją stoti 
pradžios mokyklas baigusius 
jaunuolius. Šiais metais pran 
ciškonų gimnazijoje jau veikia 
trys klasės. Gabūs mokiniai, 
pristatę savo mokslo pažymėji 
mus, gali persikelti ir iš kitų 
gimnazijų. Vietos bendrabuty 
je yra 100-tui mokinių.

Nuo praėjusiojo rudens mo 
kykla veikia naujose moderniš 
koše patalpose, kuriose yra 
bendrabutis, klasės, žaidimų 
salė, biblioteka ir laboratorija.

Į mokyklą priimami tik lie 
tuviai ir lietuvių kilmės berniu 
kai. Mokyklai ir bendrabučiui 
vadovauja patys lietuviai pran 
ciškonai. Gimnazija turi visas 
valdžios mokyklų teises ir jo 
je išeinamas visas vidurinėms

„World News" sausio 16 d. 
straipsnyje „Bažnyčia Lietuvo 
je 1959 metų pardžioje“, vysku 
pas V. Brizgys rašo:

1958 metų gale du buvę ka 
liniai vyskupai T. Matulionis 
ir tėvas Ramanauskas, kurie 
buvo įšvęsti 1957 m. gruodžio 
mėnesį, ir) vyskupas V. Slat 
kevičius dabar yra namų areš 
te. Praeitą birželio mėnesį vys 
kūpąs T. Matulionis buvo iš 
siųstas iš savo diosezijos ri 
bų ir uždarytas namų arešte 
mažame Šeduvos kaime.

Vyskupas J. Steponavičius 
Vilniuje buvo išvarytas iš savo 
apartamento, neduodant jokios 
padorios vietos jam pačiam 
nei jo raštinės įstaigai. Nors 
vyskupai Maželis ir J. Stepo 
navičius yra skaitomi laisvi, 
jie tačiau negali atlikti savo 
pareigų be rusų saugumo poli 
cijos sutikimo.

Nuo 1945 metų iki šiai die 
nai, visos pastangos sužinoti, 
kas atsitiko su vyskupu V. Bo 
risevičiu. buvo bergždžios. Kai 
kurių kalinių pranešti gandai 
tvirtina, jog jis tebėra gyvas 
vienoje darbo vergų stovyklo 
ie, kurios yra atkirstos nuo 
bet kokio susisiekimo su pašau 
liu.

Kun. P. Juozaitis, kurs da 
bar yra 85 metų amžiaus, ir ku

mokykloms nustatytas kursas 
su lotynų kalba ir lituanistika.

Už mokslą ir bendrabutį at 
lyginimas tik 400 dol. meta 
ms. Neturtingi gabūs mokiniai 
gali būti dalinai arba ir visiš 
kai nuo mokesčio už mokslą 
atleidžiami.

Pirmenybė teikiama norin 
tiems stoti į lietuvių pranciško 
nų vienuoliją jaunuoliams. Ve 
liau jie vienuolijos lėšomis bus 
mokomi ir ruošiami misionie 
riais, kad tarnautų lietuviams 
išeiviams ir išlaisvintai Lietu 
vai.

Visi lietuviai tėvai, kurie šie 
lojasi savo vaikų auklėjimu kri 
kšČioniškoje ir lietuviškoje dva 
soje, prašomi atkreipti dėmesį 
i šią gimnaziją. Įstojimo reika 
lais prašoma rašyti rėkto 
riui šiuo adresu:
Tėv. Vikoras Gidžiūnas, OFM.

Franciscan Monastery. 
Kennebunkport, Maine, USA.

rs dalinosi patalpa su buvusiu 
kaliniu vyskupu T. Matulio 
niu, buvo suimtas, žiauriai kan 
kintas ir dabar tebėra kalėji 
me.Nors 1958 metais nedaug 
kunigų tebuvo suimta, tačiau 
joks kunigas tais metais nebu 
vo paleistas iš ankstyvesnio 
arešto ar deportacijos.

Praeitos Kalėdos oficialiai 
buvo darbo diena, nors beveik 
niekas tą dieną nedirbo. Stu 
dentai yra terorizuojami susi 
laikyti nuo religijos praktikos, 
grasinant išsiųsti juos „sava 
noriais" į Kazachstaną. Jokia 
religinė spauda jokios rūšies 
jokia kalba nėra įsileidžiama į 
Lietuvą iš užsienių.

Priešreliginės komunistinės 
valdžios tendencijos, ypač jau 
nuomonės ir tarnautojų tarpe 
1958 metais buvo smarkesnės 
nei 1956 metais“...

APIE KOEGZISTENCIJĄ
„Mūsų Lietuvoje* rašo T. 

Daukantas:
„Tiek amerikiečių, tiek britų 

darbiečių koegzistencijos teo 
rijos — Wishful thinking — 
kad tai būtų tikrovėje, ko aš 
trokštu,—atrodo, praktikoj su 
dūžta.

Jie norėtų „koegzistuoti“, 
t. y. gerai pavalgyti, lankyti 
kiekvieną dieną kinematogra 
fus, pasivažinėti autais ir tai 
tik paskutinio modelio, kad tik 
jiems šitie raudonieji nekliudy 
tų“.

Pavergtųjų tautų gyvento 
jai neturi ko nustoti. Jiems trū 
ksta ir valgio ir automobilių, o 
kinematografai tik propagan 
dos, okupanto skleidžiamos, 
yra pasiekiami. Iš tokios ne 
laimingos ir beviltiškos pade 
ties tik vienas karas tegalėtų 
išgelbėti. Nuolatiniame pavoju 
je gyvendami, jie priprato pa 
vojaus nedaboti. Jiems karo 
metu blogiau nebus, kaip dabar 
yra.

Koegzistencija — mados žo 
delis! Keista, kad jos šaliniu 
kai nepasimokė iš netolimos 
praeities koegzistencijos ban 
dymų ir tų bandymų rezulta 
tų. Rooseveltas ir Churchiliis 
norėjo „koegzistuoti*’ Jaltos 
ir Teherano konferencijų me 
tais. Ar jų vaudovaujamoms 
tautoms ir valstybėms pasida

limo susipratimo ir tarpusavio 
susiklausymo pavyzdžiais. Ra 
gino remti lietuviškąją spaudą 
ir palaikyti glaudžius ryšius 
tarp lietuvių studentų.

Suvažiavimas džiaugėsi, kad 
jo pirmininku šį kartą buvo zi 
nomasis mūsų rašytojas Pulgis 
Andriušis. Skaitant sveikini 
mus salėje aidėjo katutės.

Iš kol. T. Žurausko praneši 
mo paaiškėjo, kad šiuo metu 
sąjungoje yra pilna šimtinė stu 
dentų, kurių 17 jau baigė Aus 
tralijos universitetus. Šis skai 
čius teapimąs tik Sydnėjų, 
Melbourną, Canberrą ir Ade 
laidę, o mūsų akademikai dar 
studijuoją Armidalėj, Brisba 
nėj, Hobarte, Newcastely, Pe 
rthe ir N. Zelandijoj.

Su giliu susikaupimu kole 
gos klausė Pulgio Andriušio 
paskaitos apie idėjų reikšmę 
gyvenime ir jų vietą anglosak 
sų pasaulyje. Prelegentas suge 
ba paprastai, vaizdžiai ii giliai 
perduoti savo mintis. Akade 
mikams paskaita buvo labai ak 
tuali ir iššaukė gyvo susidomė 
jimo. Joje buvo statytas Aust 
talijos lietuviui studentui klau 
simas: ar jo sielos lobynas pa 
jėgia sujungti teigiamąsias ry 
tų ir vakarų mintytoji! idėjas 
ir jomis naudotis? O gal ir jis 
darosi taip pat nepriimlus gra 
žiosioms idėjoms, koki daugu 
mojo yra anglosaksų studen

te.
Universiteto rūmai apaugę 

žalialapiais vijokliais. Jie stovi 
ant puikios Torrens upės kran 
to, kurios vaga meniškai ištie 
sinta, o pakrantės gėlynais ir 
parkmedžiais nusodintos. Toks 
reginys žavėjo akį ir širdį.

3 v. p. p. vėl susirinkom į 
darbo posėdį. Čia priėmėm 
sveikinimų rezoliucijas

Buvo nutarta šiais metais 
studentų suvažiavimą ruošti 
Cannberroje, o centrinę sąjun 
gos valdybą dviems metams su 
daryti Sydnėjuje.

Ateityje, kiek sąlygos leis, 
nutarta derinti suvažiavimus 
su kitais lietuviškųjų organiza 
cijų subuvimais. Suvažiavimų 
programa palikta esamo pobū 
džio, įvedant diskusinį forumą 
tarp studentų ir vyresniosios 
kartos. Nutarta remti Litua 
nūs, užsakant žurnalą univer 
sitetams bei kitoms viešosio 
ms Australijos bibliotekoms, 
platinant jį ir savųjų tarpe.

Paskutiniam vakarui susirin 
kom pas jaunimo bičiulius — 
pp. Reisonus. Jau jutom, kad 
greit reikės apleisti šį žavų ir 
svetingą miestą.

Skirstomės... Skubame į sto 
tis ir aerodromus. Mąstom 
apie netolimą ateitį ir vėl jau 
natviškas šauksmas:

— Iki pasimatymo Kalėdose 
Canberroje! V. Šliogeris.

Laisvoji tribūna.

MOTIEJAUS ATSAKYMAS P. ŽUKAUSKUI
P. Žukauskas pavadino Mo 

tiejaus rašymą maišu neteisy 
bių, bet savo ilgame barime 
net nebando parodyti bent vie 
ną pavyzdėlį to, ką sako.

Tiesa p. Žukauskas pakeičia 

rė lengviau? Bandė koegzistuo 
ti Prancūzijos 3-sios Respub 
likos Liaudies Frontai — pra 
laimėjo karą skandalingai Pran 
cūzija 1940 metais, nes tai bu 
vo Hitlerio su Stalinu koegzis 
tencija, kuriai priešintis būtų 
prancūzų komunistams misi 
kaitimas (taip Maskvos Molo 
tovo buvo įsakyta Paryžiaus 
kompartijai). Koegzistavo Be 
nešas Čekijoj — kur jis? Koeg 
zistavo lenkų Bierutas? Ar 
sveikas išliko?

Koegzistencija — viliojanti 
teorija, praktikoje bjauriai at 
rodo. Bet vilioti melu yra leng 
viau ,negu įtikinėti tiesa“.

temą: vietoje kalbėjęs apie m^F 
nėjimą, kalba jau apie ką kitą™ 
— apie pietus ir, „pritrūkęs 
painių žodžių, pereina prie „ku 
gelio kepimo“ ir tuo jau skai 
tosi įrodęs Motiejaus „maišą 
neteisybių*..

Tas pats ir su žmonėmis sa 
Įėję. Girdi, žmonių buvę pilna, 
bet čia pat apkaltina mūsų 
spaudą laiku neįdėjus pasiųstų 
skelbimų. Deja ir tas, pasiro 
do, nėra tiesa. Pripažįsta, kad 
po pamaldų kai kas ir nuėjo na 
mo, bet vėl teigia, kad salėje bu 
ve pilna žmonių, ir klausia ar 
galėjęs kada toje salėje sutilpti 
daugiau?

Kaip ne vietinis, p. Žukaus 
kas ir pirmą kartą šioje parapi 
jos salėje gali drąsiai panašius 
klausimus klausti be baimės 
būti pavadintu šposininku. Mo 
tiejus, kaip vietinis, jau eilė 

Nukelta į 7-tą psl.
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SVEIKINIMAS MOKYTOJŲ DIENŲ PROGA

Mokytojo misija emigracijos slinktyje
1. KUNIGAIKŠTINĖS LIETUVOS MOKYTOJAI.

Žiloje mūsų istorijos senovė 
je mokytojais buvo žyniai: pa 
goniškosios senlietuviu religi 
jos šventikai. Neretas jų buvo 
veteranas kareiva: invalidas ar 
ba apsenęs, dalyvavęs daugely 
je kovų, žygiavęs Į tolimąsias 
šalis, daug matęs ir girdėjęs.

Žynio pirmoji žymė buvo be 
rojinė: kariaudamas ir moky 
damas gynė savųjų laisvę, židi 
nių ugnį, gyvybe ir turtą. Ša 
lia heroines (drąsių kovų ir 
žygiu) aureolės žynys turėjo 
ir religinę - mistinę: buvo švcn 
tikas — vadovaudavo aukoji 

’ *>0 apeigoms alkose. Jis gynė 
rusiųjų urnavietes, dievus, 

šventąsias girias ir visą tradi 
eini bei paprotinj paveldėjimą. 
Trečioji senlietuviu žynio žy 
mė — išmintis bei žinojimas. 
Ketvirtoji — geradarys ir gel 
bėtojas: gydydavo, mokydavo 
ir atlikdavo laidotuvių deginti 
nes apeigas.

Taigi, kunigaikštinės Lietu 
vos mokytojas buvo kareiva ir

2. MISIJOS PRADINIS DVILYPUMAS.
Amžių slinktyje lietuvių mo 

kytojas tebebuvo drauge ir dva 
sininkas: per Mažvydą, Bret 
kūną, Sirvydą, Daukšą, Valan 

ų iki Tatarės, Gimžausko ir 
...atelės. Mokytojas ir dvasi 
ninkas buvo tikri dvynukai ben 
drakeleiviai per ištisus šimtme 
čius. Tiktai 19 amžiuje šalia mo 
kytojo-dvasinrnko /iškyla jau 
ir mokytojas - pasaulietis: Dau 
kantas, Ivinskis, Petras Kriau 
čiūnas. Įvyko žynio perskili 
mas j dvi gliaudąs: mokytojas- 
-kunigas ir mokytojas-pasaulie 
tis. Tačiau tiek nepriklausomy 
bės laikais, tiek ir čia emigra 
cijoj dideė lietuvių švietėjų da 
lis dar tebėra dvasininkai: sese 
lės vienuolės, tėvai vienuoliai 
ir kunigai. Rodos, nėra kitų 
dviejų tokių pašaukimų, tokių 
artimų, kaip mokytojo ir kuni 
go. Dalis kiekvieno kunigo mi 
sijos tebėra mokytojinė veikla. 
Kiekvieno mokytojo misijoje 
yra iš dalies ir kuniginio pi a 
do. Idealaus mokytojo ir idea 
lauš kunigo bruožai yra labai 

šventikas drauge. Kaip karei 
va ir kaip šventikas, jis buvo 
visų pirma lietuviuos gyvybės 
saugotojas — lietuvybės gynė 
jas ir gelbėtojas. Bet taip pat 
— kaip kareiva ir šventikas 
drauge — jis buvo lietuvybės 
stiprintojas: kėlėjas bei ugdy 
tojas. Šis pasiaukojęs gferada 
rys buvo senlietuvio dvasinis 
tėvas: dievinęs tiesos ir šviesos 
aiškintojas, senolių dorovės ir 
papročių saugotojas.

Senlietuviu patriarchalines 
dorovės klestėjimo šimtmečiais 
žyniai buvo ypatingai didelėje 
pagarboje. Tų mokytojų misija 
anuo metu buvo taip augštai 
gerbiama ir vertinama, jog net 
patys didieji kunigaikščiai ne 
laikė pažeminimu kartais pa 
mokytojauti. Istorijos šaltiniai 
liudija, kad pats Vytautas Di 
dysis ir Jogaila mokė naujakri 
kščius senlietuvius. Karaliaus 
Mindaugo vyriausias sūnus 
Vaišilgas buvo vienuolis moky 
tojas.

artimi: ne tik savo veiklos iš 
viršiniu pobūdžiu, bet ir idea 
lais bei vertybėmis, dėl kurių 
jiedu aukojasi. Mokytojas — 
t. y. žynys, tautosakininkas bei 
dvasininkas — per amžius bu 
vo lietuvių tautos dvasinis tri 
būnąs: lietuviškosios gyvas 
ties mąstytojas, regėtojas ir 
atvėrėjas.

Žyniai pasenę mirė ir užsida 
rė, i savo žemę, kaip gėlės. Bet 
ir vėl buvo kiti žyniai — ir vėl 
kaip kitos gėlės, o kuo gi jos 
ne tos pačios? Būdavo tėvynė 
je — po šakomis stabterėjęs— 
ar nesudrebėdavai, lapuose šir 
dimi anų burtažodžius užgir 
dęs iš amžių erčios? Ir būdavo 
tada sklinda gerumo pastovėti 
po senojo ąžuolo šakomis. Bet 
tąsyk dar nesupratome, ką iš 
tikrųjų, mes laimingi tenai gir 
dėdavome. Nūnai per savo gi 
lųjj kentėjimą įsitikrinom, kad 
visi mūsų mirusieji žyniai nė 
ra numirę. Tikime, kad žyniai 
— t’e gyviausieji iš gyvųjų —

negalėjo gi numirti, kaip gė me dedame savo mylimiausie 
lės, kurias didžiajame skaus ms ant karstų.

3. GYNĖJAS IR GELBĖTO JAS TREMTYJE.
Lietuvis mokytojas tremty 

je tebeturi lygiai tą pačią sen 
lietuvių mokytojo misiją: gin 
ti, gelbėti ir stiprinti lietuvy 
bę. Iš tėvynėje daug kainavu 
šio laikinųjų ginklų fondo mo 
kytojas neatsinešė nė vieno, jis 
teturi tremtyje tiktai tą vienin 
telę senlietuviu žynių amžiną 
ją ugnelę, kuri per pilkąsias 

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA $ 12.00
W. S. Maugham. DAŽYTAS VUALIS, arba svetimos

žmonos nevok . . . .3.00
„STUDENTŲ VARPAS” .. .............................................. 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI?.50
„VARPAS” (dvigubas) .......................................................... 2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA........................  5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $ 4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ................$ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO...........................  1.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .................... 2,20 nukritėliu tačiau sodi
Karole Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... 1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . . .1,50

1.00
2,50 
0,75 
2,00 
2,—

B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... .........
Merimee. KOLOMBĄ, romanas...............................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ..........................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ...
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas . . .............. $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................ $
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ............ ...............
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ............................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.........................................
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito .............. $
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

motinų motinas, per liesuosius 
senolių senolius paveldėta net 
iš priešistorinių amžių. Šis gink 
las negali nei pasenti, nei su 
rūdėti, kaip Baltijoj ties Palan 
ga nepaseno ir nesurūdėjo gin 
taras per tūkstančius metų. 
Niekas negali jo iš lietuvio mo 
kytojo atimti, kaip negalėtų iš 
Nemuno atimti zodiago atspin

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

1.50 
3,— 
2,— 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0 30 
0,30 
0,75 
0,25 

džių. Mokytojas teišsinešė tik 
tai tautinį testamentą šimtų 
milionų lietuvių, kurie grau 
džiai apverkti sugrįžo Į mūsų 
visų motiną Lietuvos žemę.

Šiandie mokytojo misija yra 
budėti prie tremties vieškelio 
ir širdimi bei rankomis saugo 
ti ugnį. Šios ugnies šiluma pa 
tyliukais ir intymiai sušildo 
brolį, nusigaudama iki pat kau 
lėlių smegenų — be šios šilu 
mos broliukas nebeišlaikytų. 
Šios ugnies šviesoje broliuko 
akys atranda raktinį senolių 
piliakalnių talismaną—be šios 
šviesos brolis nuskurstų aklas 
ir varganas, kaip sliekas, apžio 
jamas svetimtautės žuvies.

Lietuvybės gynimo ir gelbė 
jimo problema iškilo prieš mo 
kytoją tuojau, kai tik atvyko 
me į šį žemyną. Ir juo ilgiau 
čia užtrunkame, juo vis labjau

4. ŽYNIAI LAUKIA IŠVA 
DUOJANČIO SAULĖTEKIO

Bet mokytojas nieko nestato 
ant trumpalaikės vizijos: net 
ir šios tremties slenkstyje. Jis 
yra tiesioginis rezistentas, kiek 
švietimo veikla yra tiesioginė 
rezistencija.

Aišku, nūdieninėje nelemty 
je ne visi išliksime drauge su 
savo tauta: net ir geriausios 

' obels šakose dalis obuolių pra 
J deda kirmyti, pūti ir nukrinta.

ir 
so

ap

ninkas nekerta obels: taip 
lietuvių tauta išliks tautų 
de.

Nors ir kaip palša migla 
linkui, nors ir kaip skauduliu 
ga aplinkuma, mokytojai tiki 
šviesos pergale. Jie giliai tiki, 
kad ateina nauja Lietuvai die 
na. Jie nepajudinamai tiki, 
kad tiesa bei tautos gyvybine 
teisė kaipgi pagaliau nelaimė 
tų istorijos teisme savo bylos. 
Po nakties visad ateina vėl ry 
tas.

Kunigaikštinės Lietuvos žy
nių palikonys drungname vėju 
je tebebudi ir aukoja. Jie nega 
Ii miegoti net ir po pusiaunak 
čio, nes pasišventę lietuvio gy 
vybės ir laisvės ugniai. Su įkai 
tusiais smilkiniais pageliame 
priešaušryje jie rankas iškėlę 
laukia saulėtekio. 

ši problema aktualėja ir aštrė 
ja svetimtaučių apsupime.

Šitos sankryžos pačiame 
centre grumiasi mokytojas, gin 
damas lietuvybę. Dėl bendruo 
menės tautinio išlikimo jis me 
tai po metų aukojasi ir ištver 
mingai dirba. Jis veikia nesvy 
modamas, nes visiškai aiškiai 
žino, kad lietuvybės išlikimo 
problema — tai lietuviško auk 
Įėjimo bdi mokymo problema. 
Mokytojas ir šiandie tremtyje 
tebėra pasiaukotojas ir aukoto 
jas, kaip buvo žynys senojoje 
gadynėje. Ir šiandie mokytoja 
principe tebetarnauja tik visai 
savo tautai: ne valdžiai, ne ku 
riai nors atskirai piliai ar urė 
dui.

Mokytojo kančia šiandie 
gal nemažiau gili, kaip ano žy 
nio, kurs matė Pilėnų pilies de 
gėsius.

F. Peddie pasiryžęs suvai 
dinti rolę, išaugino barzdą ir 

ir ūsus.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

TREČIA DALIS — EGLUTĖ PAS SVENTICKIUS
10.

15
Juras ir Tonia, nors ir labai skubėjo, Sivcove Annos Iva 

novnos gyvos jau nerado. Ji mirė dešimt minučių prieš jų at 
vykimą. Ji mirė nuo laiku neatpažintos plaučių uždegimo 
komplikacijos.

Pirmąsias valandas Tonia baisiai raudojo ir kankinosi 
konvulsijose, nieko nepažindama. Sekančią dieną ji truputi 
apsiramino, kantriai klausė, ką jai kalbėjo tėvas ir Juras, bet 
atsakinėti galėjo tiktai galvos linkčiojimais, nes kai tiktai pra 
verdavo burną, vėl prasiverždavo raudos. Ji valandomis klū 
podavo prie mirusios, apkabinusi karsto galą gražiomis savo 
rankomis. Ji nesulaikomai sielvartavo.

Nuo skausmo, ilgo stovėjimo ant kojų ir nedarnigo, nuo 
tiršto giedojimo ir akinančios žvakių šviesos dieną ir naktį, ir 
nuo peršalimo Juro sieloje buvo saldus neaiškumas, palaimiu 
tai klajokiška ir skausmingai iškilminga nuotaika. Prieš de 
■imt metų, kai laidojo motiną, Juras buvo dar visai vaikas. 
Ligšiol jis atsiminė, kaip tada nenumaldomai raudojo, ištiktas 
skausmo ir pasibaisėjimo. Tada svarbumas buvo ne jame. 
Tada vargu jis suvokė, kad yra kažkoks jis, Juras, kažkoks 
esąs atskirai ir sudarąs interesą ir turįs kainą. Tada buvo svar 
biausia, kas buvo išorėje, aplinkui. Augštasis pasaulis apsupo 
Jurą iš visų pusių, kaip miškas, todėl Juras tada buvo sukrės 
tas motinos mirties, kai jis su motina paklydo šitame miške 
ir staiga šitame miške liko jis vienas, be jos. Šitą mišką suda 
rė visi pasaulio daiktai, — debesys, miesto iškabos, rutuliai 
gaisrininkų bokštuose, ir joję pryšakyje vežimo su Dievo Mo 
tina tarnai vieton čepurių dėvęję ant plikų galvų ausinius. Sj 
mišką sudarė krautuvių vitrinos ir nepasiekiamai augštas nak 
tinis dangus su žaigždėmis, Dievulėliu ir šventaisiais. Šis ne 
prieinamai augštas dangus nusilenkdavo žemai-žemai pas 
juos į vaikų kambarį, į auklės padalkas, kai pasakodavo kąnors 
dieviška, ir pasidarydavo arimas ir jaukus, kaip riešutyno vir 
šūnėlė, kai ji palenkiama skinant riešutus. Jis tarytum jų vai 
kų kambaryje pasinerdavo į auksuotą topazą ir, išsitvinkęs ug 
nyje ir aukse, tapdavo vatyva ar suma kurioje mažoje skers 
gatvio bažnytėlėje, į kurią jį auklė vedžiodavo. Ten dangaus 
žvaigždės tapdavo žvakutėmis, Devulis — kunigėlu ir visi 
pasiskirstydavo pareigomis pagal sugebėjimus. Bet svarbiau 
šia buvo suaugusiųjų pasaulis ir miesas, kuris panašiai, kaip 
miškas, buvo tamsus aplink. Tada visa savo pusiau žvėriška 

tikyba Juras tikėjo šito miško Dievą, kaip girininką. Visai ki 
tas dalykas buvo dabar. Visus šiuos dvylika mokyklos metų, 
vidurinės ir augštosios, Juras studijavo senovę ir tikybą, pa 
davimus ir poetus, praeities mokslus ir gamtą, kaip gimtųjų 
namų šeimos kroniką, kaip savo kilmę. Dabar jis nieko nebi 
jojo, nei gyvenimo, nei mirties, viskas pasaulyje, visi daiktai 
buvo jo žodyno žodžiai. Jis dabar jautėsi stovįs lygiomis su vi 
sata ir visai kitaip išstovėdavo gedulingas pamaldas už Anną 
Ivanovną, kaip praeity už savo mamą. Tada jis dėl skausmo 
užsimiršdavo, baiminosi ir meldėsi. O dabar gedulingas pa 
maldas jis klausė kaip pranešimą, tiesiogiai į jį nukreiptą ir 
tiesiai jį liečiantį. Jis įsiklausė į šiuos žodžius ir reikalavo iš 
jų prasmes, aiškiai išreikštos, kaip to yra reikalaujama iš kiek 
vieno darbo, ir jokio pamaldumo nebuvo jo santykyje su augš 
čiausiomis žemės ir dangaus jėgomis, kurioms jis lenkėsi kaip 
didiems praeiniams.

16
„Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis, 

pasigailėk mūsų”. Kas tai? Kur jis? Išlydėjimas. Reikia 
pabusti. Jis šeštą valandą ryto nenusirengęs nuvirto į šią so 
fą. Greičiausia jis turi karščio. Dabar jo jieško visuose na 
muose ir niekas nedasiproti, kad jis bibliotekoje miega — ne 
pabunda, užkampyje, už augštų, siekinčių lubas lentynų su 
knygomis.

Jurai, Jurai! — šaukia jį kiemsargis Markelis. Prasi 
dėjo išlydėjimas. Markeliui reikia tempti laukan vainikus, o 
jis neranda Juro.

— Markei! Jurai! — šaukia juos iš apačios. Markelis 
nugali garderobo durų jam pastojusį kelią kliuvinį ir su ke 
iiais vainikais nubėga laiptais apačion.

„Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis”— 
tyliu dvelkimu nuskrieja skersgatviu ir jame pasilieka, tartum 
būtų mosterėta per orą mingšta strausine plunksna, ir viskas 
supasi: vainikai ir sutinkamieji, sultanuotos arklių galvos, 
svyruojantis kunigo rankose kodylas, balta po kojomis žemė.

— Jurai! Dieve, pagaliau. Pabuski, prašau, — purto jį 
už peties suradusi Šura Šlezviger. — Kas tau? Išlydi jau. 
Tu su mumis?

— Na, žinoma.
17

Gedulingosios pasibaigė. Elgetos, sustingę nuo šalčio, 
lėtai keitė išvargusias kojas ir susiglaudė į dvi eiles. Sujudę 
jo laidotuvių vežimas ir dviratis su vainikais, Kriugerio karie 
ta. Vežikai pasitiko arčiau prie cerkvės. Iš jos išėjo užsiver 
Kusi Šura Šlezviger. Pakėlusi sušlapusią nuo ašarų vualę, ji 
susirado nešėjus ir su jais dingo cerkvėje. Iš cerkvės virto 
vis daugiau žmonių.

— Pastebėjote, kaip Fufkovas pergyvena? Į mirusią 

žiurėjo ištempęs akis, ašaros, kaip lietus, šniukšte. O vyras 
čia pat.

—Jis visą gyvenimą į ją žvalgėsi.
Su tokiomis kalbomis vilkosi į kitą miesto pusę, j kapus. 

Tą dieną po stiprių šlačių pasirodė atolydis. Diena buvo pilna 
nejudamo sunkumo, diena atleidusio šalčio, pasitraukusios 
gyvybės, diena pačios gamtos sukurta laidotuvėms. Purvu ap 
tekęs sniegas tartum buvo permatomas. Tai buvo tie patys 
atmintini kapai, kur buvo palaidota ir Marija Nikolajevna. Ju 
ras paskutiniais metais visai nelankė kapų. „Motinėlė”, pažiū 
tėjęs į jos kapo pusę, sušnabždėjo Juras beveik vienomis lupo 
mis.

Kapų takais ėjo iškilmingai ir net vaizdingai. Aleksandr 
Aleksandrovič už rankos vedė Tonia. Paskui juos sekė Kriu 
gėriai. Ant gaubtuvinių cerkvinių kryžių ir ant rožinių vie 
nuolyno sienų bryzais kabėjo šerkšnas, barzdotas, kaip pelė 
šiai. Vienuolyno kiemo gilumoje nuo vienos iki kitos sienos 
buvo nutiesta virvė, apkabinėta džiovinamais vienuolyno dra 
bužiais. Juras įsižiūrėjo į tą pusę ir atsiminė, kad tai yra ta 
pati vieta, kur tada siautė audra.

Juras ėjo vienas, greitu žingsniu, lenkdamas kitus ir pa 
stovėdamas laukiant kitų prisiartinimo. Reaguojant į iŠpūstė 
jimą, padarytą mirties šioje lėtai žingsniuojančioje visuomenė 
je, jam nenugalimai, kaip vanduo, sukdamas sūkurius, sruve 
na į gilumas, norėjosi svajoti ir galvoti, dirbti dėl formų, kurti 
grožį. Dabar, kaip niekuomet, jam buvo aišku, kad menas vi 
sada, niekad nenustodamas, užsiėmęs dviem dalykais: jis nesi 
baigiamai samprotauja apie mirtį ir nesiliaujamai tuo kuria gy 
venimą. Didelis, tikrasis menas, yra tas menas, kuris vadina 
mas Jono Apreiškimu, ir tas, kuris jį baigia aprašinėti.

Juras su pasigardžiavimu galvojo, kaip jis dienai ar 
dviem išnyks iš šeimos ar universitetinių padairų ir į savo at 
minimus apie Anną Ivanovną įpins visa, kas ligtol jam ateis į 
mintį: visa pripuolama, ką jam patieks gyvenimas: dvi-tris ge 
riausias mirusios savybes; gedulinį Tonios paveikslą; kelis 
gatvėse pastebėtus reiškinius grįžtant iš kapų; išskalbtus bal 
tinius toje vietoje, kur seniai kažkada naktį siautė audra ir 
jis, vaikas, graudžiai verkė.

KETVIRTA DALIS. —
PRIBRENDUSIEJI NEIŠVENGIAMUMAI

1
Tara gulėjo’ Felicatos Semionovnos miegamojo lovoje 

klajodama. Aplink ją šnabždėjosi Sventickiai, daktaras Dro 
kov, tarnai. Tuščias Sventickių namas skendėjo tamsoje ir 
tiktai ilgos eilės kambarių viduryje, mažame svečių kambary 
blandžiai žibėjo lempa, šviesdama pirmyn ir atgal, išilgai iŠri 
kiuotų į vieną eilę kambarių anfiladą. šiuo koridorium ne
kaip svečias, bet kaip savo namuose šeimininkas piktais ir ryž
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KAS JIE BUVO IR

ką iš jų padarė 
totalistinis okupantas ?

LIUNĖ JANUŠYTĖ

MOKYTOJŲ DIENŲ REZOLIUCIJA PROGRAMŲ IR

Po „rašytojo” — enkavedis 
to draugo A. Gudaičio-Guzevi 
čiaus, kuriam Lietuvos rašyto 
jų suvažiavime net Antanas 
Venilova negalėjo uždėti laurų 
vainiko (konstatavo „nepakan 
karną meniškumą” jo raštuo 
se), — Tarybų Lietuvos rašy 
tojų knygoje seka Liunė Janu 
šytė.

L. Janušytė — „buržuazinių 
laikų“ rašytoja, mitusi ne tik 
tai „buožaičių“, kaip rašo, la 
šiniais, sviestu ir kvietiniais 
miltais, kokių dabar negauna 
iŠ „tarybinės“ valdžios, bet ir 
„buržuazinės valdžios“ iždo 
duoklėmis. Na, perėjusi „Nau 
jojo žodžio“ „universitetą“ ir 
„susipratusi“, kur yra objekty 
vioji tiesa, L. Janušytė, ne ba 
do verčiama, bet siekdama iš 
taigos, smagiuriaudama ir „tuk 
dama liaudies krauju ir pra 
kaitų“, tame pat Paryžiuje, ku 
rin Lietuvos iždo pinigais bu 
vo pasiųsti studijuoti ir gauti 
vakarų Europos šlifo ir P. Cvii 
ka, ir S. Neris ir ji pati,—Liū 
nė Janušytė, ne proletariškame 
kvartale sėmėsi žinias ir mokė 
si gyvenimo tiesų, bet dažnai 
dabar keikiamoje Nepriklauso 
mos Lietuvos atstovybėje pri 
sivaišindavo ir prisigerdavo 
šampano, deja, net ligi šamo 
nės netekimo. . . Ar dabar už 
tai dera L. Janušytei niekinti 
įr dergti ir „buožaites“ ir „bur 
žuazinę Lietuvą?” Atrodo, su 
laukus 50 metų, jau reikėtų be 
nt kiek subręsti... Ir atsiminti, 
kad ir didesnių dalykų, negu 
plūdimasis ir teršimas to lizdo, 
kuriame išaugta ir kuris išlydė 
jo i gyvenimą. . .

ANTANAS JONYNAS
Jis yra galvojantis, ne tiktai 

jaučiantis, rašytojas - poetas. 
Tai jau yra gerai. Gal jis toks 
todėl, kad nelaimingas, kaip jis 
pats sakosi, nuo šeštos klasės 
gimnazijos aklas. Tai didelė ne 
laimė. Gal ši nelaimė jį ir pri 
vertė daugiau galvoti, svarsty 
ti. analizuoti gyvenimo apraiš 
kas.

Jonyno naudai reikia paša 
kyti, kad jis yra dasigalvoįęs 
gerų dalykų ir priėjęs prie kai 
kurių gerų sprendimų. Tai dau 
giau liečia socialinius dalykus. 

Jonynas yra patyręs, kad yra 
labai savanaudiškų žmonių. Jis 
neklysta. Bet ir šioje jo galvo 
senos srityje yra nepilnumo ir 
klaidos. Jis yra atsistojęs į klai 
dingą kelią, nes anot jo: „gar 
bingosios tarybinės poezijos 
tradicijos leido man giliai su 
vokti, kad tikras mūsų amžiaus 
poetas... turi būti liepsningas 
komunizmo šauklys'. Tokia iš 
vada prieštarauja jo pasisaky 
mui: „aš suprantu, kad kiekvie 
nas tikras poetas neturi būti 
vedžiojamas už rankos, kad tik 
ras kūrėjas turi gyventi savo 
galva“. Jonynas čia pasako tei 
singai, bet prieštarauja sau. 
„Susiorientavo" Jonynas apie 
1946 metus, o gal dar vėliau. 
Bet, kaip matome, jis dar nėra 
objektyviai susiorientavęs. Jis, 
kaip ir A. Miškinis, greičiausia 
bus palaužas, priverstas, išplo 
vus jam smegenis, o gal ir skil 
vį, „komunistine“ propagan 
da.

A. Jonynas tur būt nėra skar 
tęs objektyvių žinių apie Maja 
kovskį, kuris, kaip sako Jony 
nas, ir kovojo ar atsidėjęs tar 
navo „šlovingąja!”, o vis dėlto 
buvo nužudytas. Jonynas tur 
būt nieko nėra girdėjęs apie 
Mejercholdą, kuris pirmasis 
stojo bolševikams talkon, bet 
buvo nužudytas sadistiškiau 
siu būdu su savo žmona... Ko 
dėl?

— Todėl, kad turėjo savo 
galvą. Galva yra bolševikų 
priešas. . .

Jonynas, kaip visi, be išim 
čių, Lietuvos rašytojai ir poe 
tai, kurių tarpe yra labai gabių 
žmonių, garsiai nutyli pagrin 
dinį faktą, — Lietuvos okupa 
ciją, Lietuvos teritorijos apkar 
pymą, Lietuvai atėmimą Kara 
liaučiaus krašto ir t. t. Eg ir 
daugiau galėtume nurodyti 
„broliškųjų geradai ybių”. Ar 
gi jos broliškai padarytos ir ar 
jos neklaidingos, žmoniškai ir 
tikrai broliškai kalbant!

Antanai Jonynai, dar apsi 
galvok, Ne dėl to, kad galvoji, 
jog kmunizmas gali būti geras, 
bet dėl to, kad tariamieji „ko 
munizmo gyvendintojai“ iš tik 
rujų yra naujos rūšies imperia 
listai ir kolonialistai, o šitokie, 
jau tikrai nėra be klaidų...

KULT 0K WilfeoVIK A
DVARIONO „DALIA“ 

SCENOJE
„Dalia" — taip pavadinta 

komp. Balio Dvariono opeia. 
Libretą pagal B. Sruogos dra 
mą „Apyaušrio Dalia“ parašė 
J. Mackonis. „Dalią stato jau 
na teatro dirigentė M. Dvario 
naitė, aktyviai dalyvaujant pa 
Čiam autoriui.

— Mes stengiamės, — sako 
J. Gustaitis, — sceniniais vaiz. 
dais atkurti feodalizmo laiko 
tarpi Lietuvoje, parodyti betei 
sę to meto lietuvių liaudj. Ope 
ros centre — graži, talentinga 
liaudies dukra Dalia. Ji, nebo 
dama asmeninės laimes, atsisa 
ko būti ponų Tyzenhauzų iš 
augštinta ir turtinga. Priešin 
gai, ji sutelkia užguitą, kanki 
namą liaudį, stoja jos priešą 
kyje ir skelbia kovą žmogaus 
paniekinimui ir išnaudojimui.

Dalininkas Palaima, balet 
meisteris Kelbauskas.

MIRĖ DIDELĖ RUSU 
AKTORĖ

Olga Leonardovna Knipper-Če 
chova, viena iš Maskvos Dailės 
teatro steigėjų ir ilgametė jo 
aktorė, pasižymėjusi dideliu 
žmoniškumu ir giliu kūrybj 
niu jausmu. Ji Dailės teatie 
yra suvaidinusi šimtus rolių, 
kurios žavėjo ne tiktai rusus, 
bet ir užsieniečius - rašytojus, 
menininkus, kurie apsilankyda 
vo spektakliuose jai vaidinant. 
Paskutiniu metu ji jau nevai 
dino, bet jos žodis daug svėrė 
teatro gyvenime.

• Kipras Petrauskas ir Koma 
das Kaveckas išrinkti i Lietu 
vos sovietą. Antanas Sodeika, 
rašydamas apie K. Petrauską, 
nepaprastai garbina rusus...
• Lietuvos operoje iškyląs nau 
jas geras baritonas Eduardas 
Kaniava, Petro Olekos atkvies 
tas iš Kauno Veterinarijos aka 
demijos.

Ir dar pagalvok šiais klausi 
mais: Ar kada nirs pasaulyje 
buvo kokia nors partija, kuri 
darė tiek daug klaidų, kaip ko 
munistų partija? Kuri tiek da 
ug išžudė žmonių ir savo par 
tijos žmonių? Kuri jau 40 me 
tų kai žada ir vis neduoda žmo 
nėms gyvenimo? Ir bendrai, 
ar komunizmas įmanomas be 
laisvės, žiaurios diktatūros są 
lygose?

S. BARANAUSKO IR PRD. 
BIČKIENĖS KONCERTAS

Kovo 15 d. Marijos Augšt 
mokyklos salėje įvyko solistų 
St. Baranausko ir Prudencijos 
Bičkienės pasirodymas, kurio 
metu jie sudainavo visą eilę so 
lo ir porą duetų. Šiame koncer 
te solistai davė bemaž nauja 
repertuarą ir didelę jo dalį at 
liko lietuviškai. Pasirodymas 
buvo rimtas ir nusisekęs. Pub 
likos buvo nemaža, tačiau ga 
Įėjo prisirinkti žymiai dau 
giau, ypatingai kai jo pelnas 
ėjo jaunimo stovykols naudai.

MILŽINO PAUNKSMĖ, 
kurią Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatras parodė Čika 
gai, susilaukė šilto ir žmoniško 
įvertinimo — atsilankiusiųjų i 
du spektaklius ir teatro žino 
vų.

JAUNŲJŲ DAINININKŲ 
KONKURSAS

Dirva gegužės 2 d., Clevelan 
de, rengia jaunųjų dainininkų 
konkursą. Konkurso laimėtoja 
ms paskirtos trys premijos: 
300, 200 ir 150 dol.

Konkurse gali dalyvauti mo 
terys ir vyrai, nevyresni kaip 
28 m., iš anksto pranešę apie 
tai Dirvai, bet nevėliau, kaip 
iki balandžio 18 dienos. Įsire 
gistruojant reikia pranešti bal 
so rūšį, kur mokosi dainavimo, 
tikslų adresą irvieną fotogiafi 
ją, tinkančią laikraščiui.

Visi konkurso dalyviai, atvy 
kę į Clevelandą, gaus rengėjų 
parūpintą nakvynę lietuvių šei 
mose ir čia neturės jokiu išlai 
dų.

Konkurse dainininkai turės 
padainuoti po tris savo pačių 
pasirinktas dainas. Viena iš jų 
turi būti lietuvių kompozito 
rių kūrinys, gi dvi kitos gali bū 
ti ir svetimtaučių kūriniai. Dvi 
iš trijų dairų turi būti dainuo 
jamos lietuviškai, trečioji gali 
būti dainuojama ir originaline 
kalba.

Visiems konkurso dalyviams 
bus parūpintas akomponiato 
rius. Norintie gali ir savo 
akomponiatorių atsivežti. Jei 
kuris iš konkurso dalyvių nu 
mato sunkumų kelionės išlai 
das apmokėti, apie tai tuojau 
praneša Dirvai. Rehgėjai steng 
sis ir tuos sunkumus nugalėti.

VADOVĖLIŲ
Kanados lietuvių Mokytojų 

Dienų konferencija, Įvykusi 
1959 metų kovo 21—22 dieno 
mis Toronto mieste, išklausiu 
si JAV Lietuvių Bendruome 
nės Kultūros Tarybos paruoš 
tą lietuviškųjų mokyklų prog 
ramų projektą n jį palydėjusi 
platų aiškinimą, už ką pareis 
kiama nuoširdi padėka ir Kul 
tiiros Tarybai ir referentui p. 
J. Kreivėnui, ir palyginusi jį 
su Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Kultūros Fondo išleis 
tuoju programų projektu, o 
taipgi lygiagreta aptarusi lietu 
vybės išlaikymo už Lietuvos 
ribų reikalą, kuriam lietuviško 
ji mokykla turi patarnauti, — 
konferencija konstatuoja:

1) Lietuviškoms mokykloms 
programos yra būtinos ir, kiek 
galima, skubiau;

2) Jos turi būti vienokios vi 
soms lietuviškoms mokykloms 
ir gyvendinamos visose lietuviš 
koše mokyklose visų lietuvis 
kųjų kolonijų;

3) Vieningumo ir sistemin 
gurno tikslu šios programos 
turėtų būti patiektos Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Cent 
ro, kuriam todėl patiekiami vi 
si programų projektai bei jųjų 
kritika;

4) Pagal tas programas tu 
rėtų būti parašyti ir išteisėti 
mokykloms vadovėliai, kad 
tuo būdu praktiškiausiai būtų 
sunaudotos ir jėgos ir medžią 
giniai resursai.

MASKVOS BALETAS 
AMERIKOJE

Amerikai susitarus su Kusi 
ja dėl kultūrinio bendradarbia 
vimo, Maskvos Didžiojo teat
ro baletas balandžio pradžioje 
atvyksta į New Yorką, iš ku 
rio po gastrolių vyks į kitus J 
AV miestus — Čikagą, Los An 
gėlės, San Francisco ir Kana 
don — Montrealin ir Toron 
tan. Balandžio 16 d. Metropo 
litain teatre bus pastatytas Ro 
meo ir Julija“ baletas; po to 
seks „Gulbių ežeras”, „Žyzcl“, 
kancertiniaii pasirodymai. Tru 
pėje dalyvauja 130 asmenų.

• Istorikas Juozas Jurginis, 
studijavęs Stockholme, 1948 
m. apgynė disertaciją „Vilnia 
us miesto savivaldybės santy 
kiai su feodalinėmis jurisdikci 
jomis XVI a.“ Šiuo metu

J- Jurginis Vilniaus universite 
te dėsto Lietuvos istoriją. Jis 
susilaukė 50 metų amžiaus.

KLAUSIMAIS
• Viktoras Kubilius, prieš 2 
metus baigęs Nortr Eastern 
universitetą, buvo Bostone 
American Sugar Ref. E. Domi 
no projektų inžinierius, o da 
bar pradėjo dirbti Massachu 
setts Institute of Technology 
inžinieriumi.

• Jonas Šimkus po sunkios šir 
dies ligos pasveikęs ir prade 
jęs dirbti. Išbaręs „Tėv. Bal 
se“ užsieniuose esančius kaiku 
riuos rašytojus ir žurnalistus, 
jis dar ruošias jiems didesnę 
pirti. Be ko kita jis rašo: „Ne 
galima visų suplakti į vieną 
krūvą. Pav. dėl J. Kardelio 
man teks pasisakyti atski 
rai“... Ačiū. Jau buvo pasisaky
ta ir atskirai. . .

• Viktoras Miliūnas išleidžia 
pjesių rinkinį „Vidurdienio de 
besys“.

• Vilniečio E. Laucevičiaus ko 
lekcijoje saugomi keli Adomo 
Mickevičiaus originalūs laiš 
kai ir poeto bei marilės Vereš 
čekaitės vizitinės kortelės.

• Paskvilininko A. Gudaičio- 
-Guzevičiaus pjesėje „Nemato 
mas ginklas“ vaizduojami An 
tanas Smetona, ministras Sku 
čas, direktorius Povilaitis ir 
kt.
• Prof. Stp. Kolupaila profe 
soriaująs Notre Dame universi 
tete, Ind., baigia paruošti „Hid 
rometrijos” naują laidą.
• Marytė Eimaitytė - Troyan 
laimėjo pirmą muzikos premi 
ją Lyono rnuzikaiiniame kon 
kurse, kur dalyvavo 30 konku 
renčių. Pakviesta į Paryžių pa 
skambinti televizijoje. Laimė 
toje teturi tik 11 m.
• Dr. Alfredo Senno knyga 
apie Lietuvos valstybės įkūri 
mą „The Emergence of Mo 
dern Lithuania“ iš spaudos iš 
eisianti vasaros pradžioje.
• Aloyzas Končius, baigęs 
Maskvos konservatoriją, ture 
jo koncertą Vilniuje, kaip pia 
nistas, su simfoniniu orkestru, 
diriguojamu B. Dvariono.
• Liaudies dainų ir šokių an 
sambHs koncertavo Vidurinė 
je Azijoje. Uzbekijos spauda 
augštai įvertino lietuvių muzi 
kinį liaudies meną.
• Bus išleista M. K. Čiurlio
nio „Liaudies dainos", „Maži 
preliudai ir fugetos“, „Lietu 
vių liaudies instrurnentalinė 
muzika”, trečias Z. Slaviūno 
„Sutartiniu” tomas. »

tingas žingsniais vaikščiojo Viktoras Ippolitovičius. Jis tai 
žvilgčiojo į miegamąjį, pasiteiraudamas, kas ten dedasi, tai 
nueidavo į kitą namo pusę ir pro sidabriniais poterėliais apka 
binėtą eglutę prieidavo ligi pat valgomojo, kur stalas lūžo nuo 
svečių nepaliestų valgių ir žali vynui stiklai suskambėdavo, 
kai tarp jų prabėgdavo pelytė arba kas pravažiuodavo gatve.

Komarovskis siuto. Prieštaringi jausmai jaudino jam 
krūtinę. Koks skandalas ir bjaurumas! Jo padėtis buvo pa 
vojuje. Įvykiai griovė jo reputaciją. Bet kokia kaina reikia 
sutramdyti visas kalbas, kol dar nevėlu, o jeigu žinia jau pa 
plito, ją užgniaužti, numalšinti kalbas joms pasirodant. Jis 
pagaliau vėl patyrė, kad ši pamišusi mergaitė yra nenugali 
ma ir ryžtinga. Aiškiai matoma, kad ji ne tokia, kaip visos. 
Joje visada buvo kažkas nepaprasta. Tačiau, kaip nepatai 
somai, matyt, sužalojo jis jos gyvenimą! Kaip ji visą laiką 
blaškosi, kaip maištauja siekdama pakeisti likimą saviškai 
ir pradėti gyvenimą iš naujo. Reikia visais atžvilgiais jai 
padėti, gal pasamdyti jai kambarį, bet jokiu būdu jos nelies 
ti; priešingai, visiškai nusišalinti, kad ir šešėlis nekristų, o 
tai žiūrėk, kokia ji, dar kokį pokštą sugalvos ir iškrės! O 
kiek dar rūpesčių pryšaky! Juk už tai galvos nepaglostys. 
Įstatymas nesnaudžia. Dar naktis ir dar nepraėjo nei dviejų 
valandų, nuo to momento, kai prasidėjo ši istorija, o jau du 
kartu buvo teirautis policija, ir Komarovskis buvo išėjęs į 
virtuvę aiškintis su kvartaliniu ir viską užglostyti. O juo 
toliau, juo bus sudėtingiau. Bus reikalingi įrodymai, kad La 
ra taikė i jį, ne į Kornakovą. Bet ir tuo reikalas nebus išsem 
tas. Dalis atsakomybės Larai atpuls, bet ją teismas turės 
teisti už kitą dalį. Suprantama, jis visomis jėgomis tam pa 
sipriešins, o jeigu byla visdėlto bus iškelta, jis gaus psichiat 
rinės ekspertyzos sprendimą, kad Lara pasikėsinimo metu ne 
buvo sąmoninga ir pasieks bylos nutraukimą. Dėl šių samp 
rotavimų Komarovskis pradėjo nusiraminti. Naktis praėjo. 
Šviesos srovės skverbėsi iš kambario į kambarį, žvelgdamos 
į pastales ir po sofomis, kaip vagys arba lombardo įkainoto 
jai.

Pasiteiravęs miegamajame ir įsitikinęs, kad Larai nesi 
daro geriau, Komarovskis nuvyko pas pažįstamą juristę ir 
politinio emigranto pačią Rufiną Onisimovną Voit-Voitovs 
ką. Astuonių kambarių butas jai buvo petdidelis ir perbran 
gus. Ji du kambarius nuomojo. Vieną jų, neseniai atlaisvin 
tą, Komarovskis pasamdė Larai. Po kelių valandų Larą ten 
pervežė karščiuojančią ir pusiau be sąmonės. Ją apėmė nėr 
vinis karštis.

2
Rutina Onisimovną buvo pažangi moteris, visokių burtų 

priešininkė, geranorė viskam, kas, jos žodžiais, aplink buvo 
„teigiama ir gyvybinga”. Jos kambary ant komodos gulėjo 
egzempliorius Erfurto programos su autoriaus parašu. Vie 
noje fotografijoje, sienoje, jos vyras, „mano gerasis Voit“, 
buvo nufotografuotas Šveicarijoje viename subuvime drau 
ge su Plechanovu.1) Rufinai Onisimovnai iš pirmojo žvilgs 
nio nepatiko naujoji serganti kambario nuomininkė. Laią 
ji laikė pikta simulente. Laros kliedėjimų priepuoliai jai at 
rodė tiktai apismetimu. Rufina Onisimovną buvo tikra, kad 
Lara vaidina pamišusią kalėjime Gretchen. Rufina Onisi 
movna savo neapykantą Larai pareiškė pakeltu judrumu: ji 
trankė durimis, garsiai giedodavo ir dažnai vėdindavo kam 
barius. Jos butas buvo viršutiniame didelio namo augšte 
Arbate. Šio namo langai, pradedant žiemos saules pasisuki 
mu, prisipildydavo šviesiu melsvu dangum, plačiu, kaip išsi 
liejusi iš krantų upė. Pusę žiemos butas buvo pilnas artėjan 
čio pavasario žymių. Į atvirus langelius pūtė šiltas vėjas iš 
pietų, geležinkelių stotyse stūgavo garvežiai, ir serganti La 
ra, gulėdama lovoje, skendo praeities prisiminimuose. Daž 
nai jai prisimindavo pirmasis neužmirštamos vaikystės va 
karas Maskvoje, atvykus iš Uralo, prieš septynerius - aštuo 
nerius metus. Jie tada tamsiais skersgatviais vežiku važia 
vo per visą Maskvą iš geležinkelio stoties. Artėję ir toię ži 
bintai namų sienose rašė susilenkusio vežėjo šešėlius, še 
šėlis kilo, kilo, pasiekdavo nenatūralų dydi, dengusį namų 
sienas, gartvės grindinį ir stogus ir staiga nutrūkdavo. Ir 
vėl viskas kartojosi. Tamsoje virš galvų skambėjo Maskvos 
keturiasdešimt keturiadešimčių,2) gatvėmis žvangėdami va 
žiavo arkliniai tramvajai, bet rėkiančios vitrinos ir šviesos 
taip pat stelbė Larą, tarytum ir jos turėtų kokį nors savo 
balsą, kaip varpai ir vežimai. Viešbutyje ant stalo buvo La 
rą nustebinęs nepaprasto dydžio arbūzas ir Komarovskio jie 
ms paruošta duona-druska. Arbūzas Larai atrodė Komarovs 
kio galybės ir turtingumo simboliu. Kai staigiu peilio smū 
giu Viktoras Ippolitovičius perkirto perpus tamsiai žalią, ap 
valų, cukrine, kaip ledas, šerdimi padarą, Larai iš baimės už 
ėmė kvapą, bet ji nepajėgė atsisakyti valgyti. Per jėgą ji ri 
jo kvapnius gabalus, kurie jai strigo gerklėje. Ir juk baimė 
šio brangaus maisto ir naktinės sostinės, vėliau pasikartojo 
baime Komarovskio, svarbiausia visko vėlesnio atomazga. 
Bet dabar jis buvo neatpažįstamas. Nieko nereikalavo, savęs 
nepriminė ir netgi nesirodė. Ir visą laiką, laikydamasis ato 
kiai, tauriausiu būdu siūlėsi padėti.

‘j Plechanovas — rusų socialistų veikėjas.

2) 40X40—tai tiek Maskvoje buvę cerkvių—sorok sorokov.

Visai kitokis buvo apsilankymas Kologrivovo. Lara 
labai apsidžiaugė Lavrentiju Michailovičiu. Ne todėl, kad 
jis buvo augštas ir lieknas, o todėl, kad iš jo veržėsi gyvybiš 
kūmas ir talentas ir kad dėl to svečias savimi, savo trykštan 
čiu kibirkštimis žvilgsniu ir protinga savo šypsena užėm<^ 
pusę kambario. Jame pasidarė ankstu. Jis sėdėjo prie Laros 
lovos, trindamas rankas. Kai jį buvo išsaukę į Petrapilį mi 
nisterių tarybon, jis taip kalbėjosi su rimtais seneliais, tarsi 
jie būtų paruošiamosios klasės jaunikliai. O čia priešais jį 
gulėjo neseniai buvusi dalis jo šeimos židinio, kaip ir jo tik 
ra duktė, su kuria, kaip su savo šeimos nariu, jis persižvelg 
davo ir prabėgom pasikeisdavo vienu kitu sakiniu (tai buvo 
savaimingas jų santykiavimo grožis, ką gerai žinojo abi pu 
sės). Jis negalėjo su ja santykiauti, kaip su suaugusia, sun 
kiai ir bejausmiškai. Jis dabar nežinojo, ką su ja kalbėti, kad 
los neįžeistų ir, nusišypsojęs jai, pasakė, kaip vaikui.

— Ką gi jūs, mieloji, čia dabar sumanėte? Kam reikia 
šitų melodramų? — Jis nutilo ir žvalgėsi į drėgnas dėmes lu 
bose ir sienose. Paskui, apgailestaudamas palingavo galva 
ir tęsė: — Diuseldorfe atidaroma tarptautinė tapybos, skulp 
tūros ir sodininkystės paroda. Ruošiuosi. Drėgnoka pas 
jus. Ir ilgai jūs manote trankytis tarp žemės ir dangaus? 
Čia juk ne Dievas žino kokios erdvės. Ši Voitessa, tarp mi 
sų kalbant, nemaža bjaurybė. Aš ją žinau. Persikelkite. 
Gana jums gulėti. Pasirgote ir užteks. Metas atsikelti. Pa 
keiskite kambarį, pradėkite dirbti, baikite kursus. Aš turiu 
vieną pažįstamą dailininką. Jis dvejiems metams išvažiuoja 
į Turkestaną. Jo dirbtuvė perpildyta atliekomis ir, tiesą sa 
kant, tai yra vienas nedidelis butas. Rodos, jis viską nori per 
leisti į geras rankas. Norite sutvarkysiu? Ir po to dar kas. 
Leiskite aš jau reikališkai. Aš jau seniai norėjau, tai šventa 
mano pareiga... Kai mano Lipa... Štai Čia jums truputėlis— 
dovana už jos pabaigtuves... Ne, leiskite, leiskite... Ne, pra 
šau jus, nesispirkite... Ne, labai atsiprašau. — Ir išeidamas, 
jis vis dėlto privertė ją priimti dešimties tūkstančių čekį, ne 
žiūrint jos pasipriešinimo, ašarų ir net kažko panašaus į muš 
tynęs.

Pasveikusi, Lara persikėlė į Kologrivovo išgirtą vietą. 
Tai buvo visai prie Smolensko turgavietės. Butas buvo ant 
rame senos statybos mūrinio namo augšte. Jo apačioje bu 
vo prekybiniai sandėliai. Namuose gyveno sunkieji vežikai. 
Kiemas buvo išgrįstas apvaliais akmenimis ir visada užbiręs 
avižomis ir šienu. Po kiemą, burkuodami, vaikštinėjo karve 
liai. Jie šnarančiu būreliu pakildavo ligi Laros langų. Kai 
kada kiemo vandeniui nubėgti grioveliu nubėgdavo būreliai 
žiurkių. zd. b.)
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WELLAND, Ont
KLB WELLANDO APYLINKĖS VALDYBOS ŽINIOS
Pasirodžius spaudoje pole 

mikai dėl ruošiamų Joninių 
Wcllande, dar nepasisako, kas 
ruošia, ir Merrittone V. K. L. 
S. St. Catherines skyrius, K. 
L. Wellando apyl. valdyba ran 
da reikalą patikslinti visuome 
nę, kad ji jokiu Joninių neruo 
šia.

Ji parengimų ir kitais reika 
lais glaudžiai bendradarbiauja 
su St. Catharines apylinke, ko 
pasėkoje bendromis jėgomis 
yra suruošusios penktąją Ka 
nados Lietuvių Dieną ir Niaga 
ros pusiasalio lietuvių bend 
ruomenės dešimtmeti.

Atrodo, kad Jonines Wel 
landė ruošia Tautinė Sąjunga.

Taip pat pranešama, kad 
Wellando apylinkės valdyba

CALGARY, Alta.
NEPAPRASTAI AUGANTIS MIESTAS

Calgario miestas nepapras 
tai auga. Gal nėra kito miesto 
Kanadoje, kuris taip smarkiai 
augtų ir plėstųsi kaip Calgary. 
Štai prieš 15 metų buvo tik 
taip sau miestelis su 49 tūks 
tančiais gyventojų. į kurią pu 
sę tik pradėsi važiuoti, tuojau 
išvažiuoji į laukus. šiandien 
gi, jau arti 300 tuksiančių gy 
ventojų, ir ne tik kau priemies 
čiai, kaip Forest Lawn, Og 
den, Bowness, Montgomery, 
Kilarni, Maclaud-Trail, jau it 
raukti j miesto zoną, bet atsi 
rado dešimtimis visai naujų ko 
lonijų, kaip antai: Willdwood, 
Rosemount View, Cambrian 
Hts. Kingsland, Sunberta, Rox 
boro, Bank View, Southwood, 
Mount View, Capital hill, El 
bow Drive, River park, Scarbo 
ro, Cottonwood ocrescent, Ha 
ysboro, Briar hill, Mt. Pieasa 
nt, Meadowlark park. Knob 
hill, Westgate, Parkdale, Hays 
boro, Westwood, Holmwood, 
Fairview crescent, Altadore ir 
t. t. — visų nesuminėsi. Nors 
jau dešimtis tūkstančių stubų 
pastatyta, bet butų, dar vis Iru 
ksta ir statyba eina ištisus me 
t us.

Statoma ne tik gyvenimui 
stubos, bet ištisi centrai (shop 
ing centre), kur nuvažiavęs 
esi užtikrintas, kad gausi pasi 
statyti vežimą, (vien Simpson 
Sirs turi 20 akrų asfaltu aplie 
tą auto pasistatymui vietą) ir 
galėsi atlikti visus savo reika 
lūs. Ten yra — krautuves, ban 
kai, vaistinės, valgyklos, gazo 
lino parduotuvės, garažai ir t. 
t. Viskas patogiai vienoje vie 
toje. Tokių centrų veikia jau 
du, kiti du dar statomi. Taipgi

I TAISAU f 

$ televizijos ir radio aparatus. &

Albinas Pranevičius.
S PO 8-5566
ĮK Darbas garantuotas. k

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ
PASIRINKIMĄ

RA ymond 1-6005. 
Kreiptis bet kada. 

sudarė Wellando apylinkės rin 
kimams pravesti i Krašto Ta 
rybą sekančios sudėties rinki 
minę komisiją: B. Andriušis, 
J. Kutka ir J. Staškevičius.

Rinkiminė Komisija apylin 
kės bendruomenės narius vi 
sais su rinkimais susijusiais rei 
kalais, informuos betarpiai vė 
liau.

Be to Wellando apylinkės 
valdyba kviečia savo ir artimes 
nių apylinkių lietuvius j ruošia 
mą linksmą šokių vakarą, kuris 
įvyks š. m. balandžio mėn.
d. 7 vai. vak. jaukioje p. p. Sm 
kų Crowland Hotėlio salėje.

Žinoma, veiks skanių vai 
gių ir neblogų išgėrimų bute 
tai. Valdyba.

statomi viešbučiai, dirbtuvės 
sandėliai ir t. t. Taipgi jei pa 
tikėti ,,Calgary Heiald“, tai 
Calgarys yra antras miestas, 
kur automašinų yra daugiau 
negu žmonių. (Pirmoj vietoj 
stovi Los Angeles, Calif.). Da 
bar gauti auto pasistatyti sena 
me mieste tiesiog neįmanoma. 
Nors Hudson Bay Co. ir T. 
Eaton Co. pastatė didelius pas 
tatus, kur telpa šimtai auto, 
bet sustojimo problema nesu 
mažėjo. Turbūt todėl, kad gat 
vės persiauros šių dienų judė 
jimui. Miesto galvos bando vi 
sokius būdus judėjimui paleng 
vinti ir pagreitinti susisieki 
mą. Kai kuriose gatvese už 
drausta visai sustoti, kai kur 
tik nuo 4 iki 6 vai. vakaro drau 
džiama sustoti. Bet susisieki 
mas labai didelis. Taip tai ir 
kamuojamės.

Kodėl Calgary taip smarkiai 
auga, yra visokių samprotavi 
mų: aliejus, kurio šuliniai yra 
netoli; arti prie šiltų gydomų 
šulinių (Banf.) ; pigus gesas 
kurui, kurio žemėje yra begali 
nės versmės; prie Trans-Cana 
da kelio, ir Calgary Stampea 
de. Tai kaubojų kermošius, ku 
ris kiekvienais metais liepos 
mėnesį sutraukia šimtus tūks 
tančių žmonių. Pasipelno krau 
tuvės, viešbučiai, valgyklos ir 
bendrai visi gyventojai gauna 
įplaukų iš Stampeade, Nuomo 
ja kambarius, kiemus pasista 
tyti auto ir treilerių, gauna dar 
bų ir t. t. Ta Stampeaue savai 
tė tai didžiausia rugiapjūte vi 
siems. Kiekvieną vakarą gra 
nd stand pasirodo pasaulio gar 
senybės: šokėjai, dainininkai,

■■ imi— ■ii_'

Lietuvi,
savi pas savus!

Atlieku lengvų mašinų taisy 
mo darbus pagal pageidavimą.

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

St. Michel, (Montreal).
, M- —»*■ ■■-ir  —■>

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. 

6820—43 Ave. Rosemount.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSU

LENGVI APATINIAI

gius rūbus nuo suprakaitavimo

rumui visuomet žiūrėkite Pen

mano ženklo

Išsprendžia pažasčių 
prakaitavimo problemą

liarios rūšys vyrams ir berniukams

gan apatiniai, sugeria... padeda, pato

Penmans lengvi medvilniniai Balbrig

giai savyjautai, ir apsaugo jūsų bran

glaudūs-nespaudžia juosmens. Popu

Geresniam tinkamumui ir palva

NIAGAROS PUSIASALIS
PAVASARIO JAUNIMO ŠVENTĖ

VKLS-gos Kanados Krašto 
Valdybos iš eilės š. m. kovo 7 
dieną įvyko St. Catharinėje, 
vietos skyriaus valdybos nario 
Miko Saukos bute. Posėdyje 

juokdariai, aktoriai ir t. t. Kas 
tik yra geriausio, yra kviečia 
mi dalyvauti. Šiemet radau 
„Calgary Herald”, kad yra pa 
kviesta ir lietuvių grupė į Sta 
mpeade grand stand, bet kas, 
ir iš kur jie pakviesti, dar nete 
ko sužinoti. Jau prieš pusę me 
tų sunku yra gauti biletas ge
roj vietoj grand stand, o laike geriausių lietuvių meno pajė 
Sampeade geriau nei nebandy gų ■— Čirlionio ansamblis, tad 
ti gauti. Ar kuri viena priežas prie to dar nutarta tą deiną pa 
tis, ar visas sykiu sudėjus pa daryti sporto žaidynes duo 
deda Calgariui augti ir plėtotis dant labjau susipažinti su šia 
taip smarkiai, gal niekas tikrai lietuviška tradicija jaunimui, 
nežino, bet kad jis auga, tai ne tai šias sukaktuvines Jonines 
ginčijamas faktas. pavadinti Pavasario Jaunimo

A. Kučinskas. Švente.

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

4 Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. jį

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais! |

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus, !;■ 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias i 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.

I
Stai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: •

C Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžta m ą'> 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome j plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų ;!■ 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50. L

HI-HI RECORDING STUDIO

(Home Recording Service) L
4044 Ontario St. East, «Montreal, P. Q. LA 6-7521.
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dalyvavo be Toronto ir Hamil 
tono skyrių atstovų ir St. Cat 
barines skyriaus valdyba. Ap 
tarta buvo bendrai Krašto V- 
bos ir skyrių veikla. Lenkijoje 
esančių lietuvių šalpos reika 
lai, vajaus komiteto, Detioite 
š. m. gegužės 30-—31 dienomis 
VKLS-gos atstovų suvažiavi 
mo ir ruošiamų birželio 20 d. 
Niagaros pusiasalyje; Joninių 
reikalai.

Šiais metais penkių metų su 
kaktuvinėse Joninėse progra 
moję sutiko dalyvauti viena iš

Džiuginanti žinia iškilo po 
sėdyje, kad jau ir Hamiltone 
kuriasi VKLS skyrius ir Dct 
roite suvažiavime dalyvaus ir 
Hamiltono naujai įsikūrusio 
skyriaus atstovai. Gaila, kad 
Montrealis ikišiol dar vis ne 
pabunda. Apskaičiuota, kad 
Detroito suvažiavime iš Kana 
dos dalyvaus apie 15 atstovų.

Vakare po visos dienos posė 
džio atsigaivinimui svečiai bu 
vo pakviesti prie bendros vaka 
rienės, kurios metu draugiškai 
pasidalinta bendromis minti 
mis ir prisiminta Kazimierai. 
Pasirodo tokių atsirado net du 
du: Kazys Baronas ir Kazys

BALTIC INVESTMENT CORP.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

v. prez. A, Markevičius, RA 7-4097.

’ JM. MACIUKAS
I !

VYRIŠKŲ IR E
MOTERISKŲRŪBŲ L

SIUVĖJAS j
AUGSTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS j
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS i
79 ir 81 St. Zotiųue Si. E„ |

Tel. CR 7-0051. MONTREAL, |

I A. NORKELIŪNAS į
v Commissioner of the Superior Court of Montreat 
| MONTREAL ENTERPRISES REGO. |
| VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zottquc) 
$ Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312f).

17 metų patyrime*. 5

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jj patys.

Įrašykite į 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.

Bogušis, tat jų garbei sugiedo 
ta ilgiausių metų. jd.

JAUNIMAS GRAŽIAI 
PASIRODO

Niagaros pusiasalio skautai, 
vadovaujami P. Balso ir M. 
Gverzdienės, kovo 15 d. St. 
Catharines vienuolyno patai 
pose Šv. Kazimiero garbei su 
ruošė iškilmingą minėjimą. Mi 
nėjimas pradėtas pamaldomis, 
kurias atlaikė ir tai dienai pn 
taikintą pamokslą pasakė sve 
čias iš Toronto Tėvas Modes 
tas Stepaitis, OFM. Vėliau iš 
sirikiavus virš 30 skautų ir 
skaučių įžodis, po kurio buvo 
skautų laužas. Laužui bedė 
gant atlikti buvo du montažai, 
vienas kurių Šv. Kazimiero gar 
bei.

Turbūt viens iš labjausiai su 
įdominančių dalykėlių buvo 
mūsų jaunių konkursiniai pasi 
rodymai. Ypač išsiskiriančiai 
pasireiškė Niagara Falls’icčių 
jauniai. A. Šetiko vadovauja 
mi skautai suruošė „Kaziuko 
kermošių”, iš kurio pelnas ėjo 
padengti susidariusias išlai 
das. Programa visus nuteikė 
patenkinančiai, taip kad iš ki 
tų teko užgirsti užmetimų, ko 
dėl taip mažai surandama pro 
gų mūsų mažiesiems pasirody 
ti?

Kita Niagaros pusiasalyje 
jaunių grupė yra klebono tėvo 
Bernabo Mikalausko globoja
ma „Gintaras“. Ši mėgėjų gru 
pė jau ne kartą imponuojan 
čiai pasireiškė su savo menu. 
Dabar gabios menininkės S. 
Ulbinienės vadovaujama įtetnp 
tai ruošiasi prie didesnio savo 
pasirodymo balandžio 11 d., ku 
ris įvyks St. Catharines mies 
te, slovakų salėje. Savo darba 
ms paremti mažieji tikisi suau 
gūsių nemažos paramos. jd.
• Dailininkas A. Žmuidzinavi 
čius rašo jau trečią savo atsi 
minimų tomą, kurių du įteikęs 
leidyklai.
• Dail. T. Valius dalyvauja me 
tinėje grafikų s-gos (CPE) pa 
rodoje.
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfreed Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

„Lito ' paaiškinimas

Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos 

PRANEŠIME

DĖL MOKESNIO
Šitie trys pavyzdžiai išaiš 

kins, jog visokiu atveju „Lite" 
verčiau laikyti pinigus negu 
kituose bankuose.

1. Pavyzdys. Jūs turite $ 
3,000.

a) Juos laikote Lite: 
gaunate dividendo ..$127,50 
sumokate mokesnių . . 16,—
Jums lieka gryno divid. 111,50 
ir jūs turite nemokamai gyvy 
bės draudimą $2.000.
b) Juos laikote kitame banke: 
Gaunate palūkanų. . . .$82,50. 
Tokiu būdu-už jūsų $3.000 Li 
te (jau sumokėjus mokesčius, 
kadangi gavote virš 100), ju 
ms dar lieka 29 dol. daugiau di 
videndo ir dar 2.000 dol. gyvy 
bės draudimas.
2. Pavyzdys. Jūs turite 5.000.

a) Juos laikote Lite: 
Gaunate dividendo . $212,50 
sumokate mokesčių .... 28,— 
Jums lieka gryno divid. 184,50 
ir nemokamas gyvybės draudi

Joyce Sullivap.'ir dr. Leslie Bell CBC programose aiškina 
•* klausytojams apie muziką.

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

IME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

ttmmmtmnttttttonmnnmmtmmtmtmmmmmtMMmmnmsmnmMm

1 BELLAZZI- LA M Y, INC
:| PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale. j

Į įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. į 
p Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

UŽ DIVIDENDĄ
mas 2,000.— dol

b) Juos laikote kitam banke: 
gaunate palūkanų $137,50 
sumokate mokesčių .... 18,— 
Gaunate grynų palūk. 119,50 
Skirtumas $65,— ir $2000,— 
gyvybės draudimas.
3. Pavyzdys. Jūs turite 10.000.

a) Juos laikote Lite: 
gaunate dividendo . . .$425,— 
sumokate mokesčių . . $55,— 
Jums lieka gryno divid. 370,— 
ir virš to $2.000 gyvybės drau 
dimas.

b) Juos laikote kitam banke: 
gaunate palūkanų . . . $275,— 
sumokate mokesčių . .$36,— 
Grynų palūkanų jums
lieka ...............................$239,—

Skirtumas $131,— dividen 
do ir $2000,— Gyvybės drau 
dimas.

Šitie trys pavyzdžiai pirštu 
prikišamai įrodo, ar apsimoka 
laikyti pinigus „Lite” palygi 
nūs su didžiaisiais bankais.

sakoma:
1. Atsižvelgiant į Vilniaus 

kr. lietuvių S-gos nepartinę 
veiklą, valdyba ir toliau laiky 
sis vidurio kelio.

2. VKL S-ga sieks darnaus 
bendradarbiavimo ir taikingo 
sugyvenimo.

3. Mūsų spauda daug gali 
prisidėti jirie lietuvių vieny 
bės konsolidavimo ir prieš Lie 
tuvą nukreiptos kai kurių ne 
draugingai nusiteikusių kaimy 
nų, agresyvios propagandos 
vieningo atrėmimo.

4. VKL S-ga nori atkreipti 
visų lietuvių dėmesį dėl tamp 
resnių ryšių stiprinimo su uk 
rainieČiais siekiant Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
jos etnografinėse sienose, atsta 
tymo.

5. Siūlymą emigruoti į Bri 
tų Hondūrą atmetė kaip nerea 
lų ir nepriimtiną. Vilniečiai 
mano, kad gyva Lietuva gali 
išlikti tik Lietuvoje, bet ne Bri 
tų Hondūre.

6. Džiaugiamės, kad Kana 
dos lietuviškoji visuomenė ir 
paskiros organizacijos dosniai 
atsiliepė į VKL S-gos skelbia 
mą vajų paremti vargan pate 
kusius brolius Suvalkų trikam 
pyje.

Tačiau toks nekordinuotas 
siuntinių siuntimas, koks buvo 
iki šiol, dažnai neatsiekia užsi 
brėžto tikslo.

Vilniečių Krašto V-ba nu 
sprendė šį darbą centralizuo 
ti užvedant kartoteką. Todėl 
ateityje kiekviena organizaci 
ja ar pavieniai tautiečiai, nu 
siuntę siuntinių į Lenkiją, pra 
šomi atsiųsti gavėjo Lenkijoje 
pavardę ir adresą, kiek siunti 
nių yra pasiuntę ir prašytojo 
laišką. Sudarysime iš jų specia 
'ų Suvalkų trikampio lietuvių 
laiškų archyvą. VKL S-gos 
Kanadoje centrinės kartotekos 
ir archyvo vedėjo adresas: Mr. 
Br. Saplys — 1558 Davenport 
Rd., Toronto, Ont., Canada. 
Taip pat norintieji padėti mū 

Port Arthur ir Fort William, Ont.
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

buvo vasario 14 d. italų salėje jautriai kalbėjo primindamas 
„Artona“. Dalyvavo daug žmo mūsų šventą pareigą aukotis 
nių, nemažai kitų tautybių, ir aukoti Tėvynei.
Pradėta O Canada ir Lietuvos Jaunuomenė atliko progra 
himnais. mą gražiai. Jūratė Mitalaitė

Apyl. pirm, pabrėžė šios die skaitė eilėraštį ir skambino 
nos reikšmę Lietuvai ir lietu pianinu, Kristina Kaminskaitė 
vių tautai. Peržvelgė Lietuvos skambino pianinu, Gintautas 
praeitį ir sudėtas mūsų žmo Kaminskas smuikavo, Kęstu 
nių aukas tėvynei. Vieniems tis Erslovas—akordeonu, Law 
žuvus ar mirus, stojo į darbą rence Jakubauskas dainavo pa 
kiti. Jie išlaisvino kraštą. Jie ts sau pritardamas gitara, 
paskelbė pasauliui vas. 16 d. Po to sekė pobūvis.
1918 metais, kad kraštas turi Parengimui suruošti daug 
būti mūsų pačių valdomas ir padėjo L. Radzevičienė, p. Ka 
tauta yra pajėgi ir tvirtai pasi minskienė, p. Jonaitis, p. Ka 
ryžusi tvarkyti savo reikalus minskas, p. Zujus, p. Jonaity 
pati. tė, p. Jakubauskienė, p. Mitą

Visi mirę ir sudėję aukas laite ir p. Kajutis. Pp. Giedrai 
ant tėvynės aukuro pagerbti tis ir Giedraitienė padovanojo 
tylos minute ir pakviesta visuo lietuviškai pagamintą didelį sū 
menė už juos išklausyti Šv. Mi rį, kurio užteko net 80 žmo 
šias St. Elizabeth bažnyčioje nių.
vasario 21 d. Parengimo pelnas 36.18 dol.

Visiems stovint sugiedota Tie pinigai paskirti T. Fondui, 
malda už Tėvynę. Už fantus gauta 22 dol.

Prisiminta, kad šiuo metu T. Fondui aukas rinko p. Ka 
kiekvieno mūsų asmeniška ir minskienė ir p. Vaitkaitis. Au 
drauge visų yra reikalingiau kų surinkta tą vakarą 68.99. 
šia auka Tėvynei. Dar toliau aukas T. Fondui

Pirmininkauti buvo pakvies renka p. Bružienė. Aukotojų 
tas p. H. Poškus. Angliškai Zujus 51; V. Jonaitytė 22; P. 
kalbančiai visuomenei tarė žo Bružienė 22; Aukštikalnis 20; 
dį gail. sesuo Stella Giedraity sąrašą paskelbsime , kai bus 
tė-McKennon, P. J. Erslovas baigta rinkliava.

sų tautiečiams Lenkijoje, pra 
šomi kreiptis į minimą VKL 
S-gos Kanados Kr. V-bos iždi 
ninką ir kartotekos bei archy 
vo vedėją.

7. Joninės, Vilniaus krašto 
lietuvių gyvenime yra įėjusios 
į tradiciją dar gyvenant lenkų 
okupuotoje Lietuvoje. Kanado 
je jas sėkmingai puoseleje V K 
L S-gos St. Catharines sky 
rius, kurio valdyba ir šiais me 
tais rengia įspūdingas Jonines 
birželio 20 d. ne Wellande, 
kaip tai darydavo anksčiau, 
bet Merritton mieste .netoli St. 
Catharines.

8. Šaukiamas VKL S-gos 
C. Valdybos Amerikos ir Ka 
nados vilniečių suvažiavimas 
Detroite gegužės 30—31 d. d.

Krašto Valdyba daug vilčių 
deda į Montrealyje gyvenau 
čius vilniečius, tikėdama ten 
atgaivinti ir sustiprinti 5-jį S- 
gos skyrių.

9. Dr. A. Šapokos „Vilnius 
Lietuvos gyvenime“ anglų kai 
ba jau surinkta.

Knyga neužilgo išeis iš spau 
dos.

10. VKL S-gos Toronto 
skyr. Vajaus K-tas ir toliau iau 
kia visuomenės paramos. Kny 
ga išeis, bet pinigų jos išleidi 
mui dar gerokai trūksta,

Prašome pinigus siųsti: Lie 
tuvių Kredito Kooperatyvas 
Parama, 1125 Dundas St? W., 
Toronto, Ont., Canada, VKL- 
S-gos Vajaus K-to einamoji 
sąskaita Nr. 825.

11. Visais vilniečių reikalais 
prašome kreiptis į VKL S-gos 
Kanados Krašto Valdybą, ku 
rią sudaro :pirm. K. Baronas 
— 131 Kensington Ave. N., 
Hamilton, Ont.; vicepirm. J. 
Dilys — 11 Erie Ave., St. Cat 
harines, Ont.; sekret. A. Pet 
rauskas — 284 Lisgar St., To 
ronto, Ont.; ižd. Br. Saplys— 
1558 Davenport Rd., Toronto, 
Ont.; v-bos narys J. Cicėnas 
—21 Alhambra St., Toronto, 
Ont.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINES KOJINES
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-10-4)

NAUJŲ METŲ 
PARENGIMAS

suruoštas sausio 3 d., davė pel 
no 42.82 dol. Atskaitomybė pa 
daryta pas pp. Jonaičius. Po to 
p. Jonaitienė vaišino kavute ir 
skaniais užkandžiais.

Vasario 16 d. gimnazijai ir 
kun^ Bertašiaus atsilankymo 
proga dar nebuvo paskelbta 
spaudoje del negrąžintų visų 
išsiuntinėtų aukų lapų, tai pra 
nešame dabar: 27 dol. J. Danė 
nas; po 11 dol.: H. Poškus ir 
V. Bružas; po 10 dol.: A. Di 
lys ir E. Jasevičiūtė; po 9 dol.; 
Suslavičius ir V. Sibūlis; po 8 
dol.: V. Leveris ; po 7 dol.: V. 
Dirsė, V. Kalėda, J. Kazlaus 
kas, p. Lazdinis, A. Bagdonas 
ir p. Krupaitis; po 6 dol.: F. 
Statkus ir K. Kaminskas; po 
5 dol.: V. Radauskas, H. Ka 
valiauskas, J. Vaitkaitis, J. Par 
gauskas, p. Bielskis, J. Dau 
tartas, J. Žvirblis, A. Andriu 
šis, E. Kavaliauskas, V. Zujus, 
L. V. Girius ir J. Misevičius: 
po 4 dol:. A. Mitalas, J. Diki 
nis ir J. Škėma; po 3 dol.: Žu 
kauskas, A. Savickas, L. Ra 
dzevičius, A. Jonaitis, V. jaku 
bauskas, p. Stukoms, p. Raulic 
kis, A. Galiauskas, J. G. Aukš 
tikalnis, M. Avelis ir K. Jakau 
lėnas; po 2 dol.: A. Galvozas, 
C. Davis, p. Jean Champ, p. Ra 
manauskas, St. Kniukšta, p. 
Pažemeckas, B. Giedraitis, St. 
Ramon, J. Zigmantas, J. Tu 
mosas, p. Gruzinskas, J. Ozi 
la, V. Gurtajus, J. Girulis, A. 
Rameikis. V. Beustas, R. Šef 
leris, K. Jasiulevičius ir J. Pra 
nevičius; po 1 dol.: A. Balase 
vičius, Vilkas, Čeponnis, E. Ja 
kštys, Balionis, S. Girulis, S. 
Gimbutas, J. Paukštys ir Do 
nat Hward 50 et.

Vasario 16 d. gimnazijai ir 
seneliams bei ligoniams aukų 
surinko: H. Poškus 81.50; V. 
J. Škėma 10; L. V. Girinis 10 
ir V. Sibulis 4.

Pasaulio lietuvių seimo ženk

lėlių išplatinta 36. Juos platino 
p. Bružienė.

Visiems aukotojams ir rinkė 
jams, o taip pat ir parengimų 
rengėjams, tariame nuošir 
džiausią padėką už Jūsų duos 
numą ir pasiaukojimą.

Apylinkės Valdyba.

Joyce Hahn dainuoja per 
per CBC ladiją, bet šį kartą 
ji rodo savo naujos mados 

suknelę.

Į
SI U N TIN I Al j 
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. i

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis ; t

per Janiną ADOMONIENĘ. Į

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, &

akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

Užsakymai iš kitur primami paštu. $

Siuntiniai pilnai apdrausti.
■Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, £ 

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

| LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

j 4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193 |
i

MMMnMMUWRMtMMNMISMSMSMWHWnsnH

I
 Verdun ' PO 6-5641 |

HICKSON GROCERY

ALUS ir MAISTO PRODUKTAIS
Pristatymas nemokamai g241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas §

I
 LIETUVIŠKOJE* MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ; Į 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. ; Į

SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. J i

Lietuviams nuolaida. R
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. ' Į
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PRANEŠIMAS KLB KR. TARYBOS RINKIMŲ 
REIKALU

Pranešama, kad j KLB Kr. 
Tarybą Hamiltono Apyl. Rin 
kimu Komisijai kandidatų są 
rašus bei jų raštiškus sutiki 
mus būti renkamais reikia 
pristatyti iki balandžio 18 d., 
7 vai. vakaro. Ne mažiau 10 
rinkikų gali pasiūlyti nedau 
giau akip 30 kandidatų vienam 
sąraše. Siūlytojas gali pasira 
syti tik vieną kandidatų sąra 
ša. Siūlytojai ir kandidatai pri 
valo būti užsimokėję solidaru 
mo mokesti. Siūlytojas (rinki 
kas) privalo būti ne jaunesnis 
18 m. ir kandidtas — 21 m. 
y vžiaus. Sąrašai privalo ata 
f ' KLB Tarybos rinkimų tai 
syklėms. Apie atidarymą pasi 
tikrinimui rinkikų sąrašų, rin 
kimų datą bei vietą bus pra 
nešta vėliau. ,

Rinkimų Komisija.

Šiais metais vyks KLB Kraš 
to Tarybos rinkimai. Hamilto 
no Apyl. Valdybos, šios Apyl. 
rinkiminės Komisijos pirminiu 
ku pakvietė J. Stonkų ir na 
riais A. Bugailiškį ir P. Miką 
lauską. Visais rinkiminiais rei 
kalais prašoma kreiptis į Ko 
misijos pirmininką J. Stonkų 
102 Ontario Ave., Hamilton. 
Telef. IA 8-5090.

Apylinkės Valdyba.
SUSITINKAME

visi ši šeštadienj Royal Con 
naught viešbučio puikioje, sa 
Įėję, dideliame sportininkų pa 

| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
x Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 
? 7% iki 50% turto vertės.
> Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.
i Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai.

vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus
| įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2
« vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
g Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Įvairūs siuntiniai 
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., 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

xLIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

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

94 Douglas 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. KALOZA

vasario baliuje! Sportininkų 
parengimai visuomet džiaugda 
vosi, dideliu pasisekimu, tad ir 
balandžio 4 d. pavasario balius 
bus neeilinis, nes jam mūsų ko 
lonijos jaunimas paruošė daug 
įvairių staigmenų. Paremkime 
gražias Kovo sportininkų pas 
tangas, sukeldami iš parenki 
mų reikalingą jiems sumą pi 
nigų treniruotėms, išvykoms 
į kitas kolonijas, inventoriaus 
nupirkimui ir t. t. Vienas ant 
ras doleris, nepastebimai išleis 
tas prie Įėjimo ar loterijos, leis 
kiekvienam atvykusiam, prie 
puikios muzikos, užmiršti sa 
vaitės vargus ir rūpesčius. Ba 
liaus pradžia 7 vai. 30 min.

LIETUVIŠKUS FILMUS
J. Žukauskas ir K. Baronas ko 
vo 21 d. rodė Detroito lietuvia 
rns. Juos stebėjo apie 250 as 
menų. Šia pačia proga, K. Ba 
ronas turėjo posėdį su VKLS 
Detroito sk. valdyba, nes ge 
gūžės 30—31 d. d. toje lietu 
vių kolonijoje yra šaukiamas 
JAV ir Kanados vilniečių su 
važiavimas. K. B.

LAIMINGAS LIETUVIS
Sakoma, kad šiame pasauly 

je esama žmonių, gimusių po 
laiminga žvaigžde. Man atro 
do, kad prie tokių priklauso ži 
nomas sportininkas, NL skai 
tytojas ir spaudos b-vės šeri 
ninkas A. Tėvelis: du kartus 
turėjęs lėktuvo avariją Lietuvo

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

nepriklausoma e x a t u v a ? PSL.

HAMILTONE! HAMILTONE!

Atvažiuok — autobusu ar mašina. . .

Ateik su savo žmona ar simpatija...

Tiesiai iš darbo, ar iš namų...

Bet ateik j didelį sportininkų

PAVASARIO BALIŲ
kuris įvyks šį šešadienį, balandžio 4 d. 

*

puikioje ROYAL CONNAUGTH salėje.

Daug staigmenų! Turtinga loterija.

Griežia V. BABECKO orkestras.

Pradžia 7 vai. 30 min. HLSK Kovas..

je, apsivertęs su lengva mašina 
netoli Kingstono, tačiau iš šių 
nelaimių išėjęs tik su mažais 
odos įbrėžimais ir štai nese 
niai, laimėjęs arklių lenktynių 
loterijoje Airijoje 140 tūkst. 
dol., tapdamas turtingiausiu 
„dipuku” ne tik Hamiltone,, 
bet gal ir visoje Kanadoje. Ir 
tai tik už nupirktą 3,25 dol. bi 
lėtą, kurie platinami yra visa 
me pasaulyje, o laimėjimo vii 
tys kiekvieno bileto savininko 
yra 12.000 : 1.

Trumpa šio laimikio istori 
ja.

A. I evelis jau 9 metai kai 
dirba plieno fabrike. Kiekvieną 
kartą pirkdavo „Irish hospila 
l‘s sweepstake”, tačiau nelai 
medavo net 100 dol. Ir pasku 
tinis laimingas biletas buvo 
patekęs į kitas rankas, nes A. 
Tėvelis nelabai tikėjo laimėji 
mais, o biletus pirkdavo tik iš 
įpratimo, pas vieną darbininką.

Apie 11 vai. ryto visi korės 
pondentai atsiduria pas A. Tė 
veli. Net ii policijos lengvos 
mašinos patrulis atsistoja prie 
šingoje pusėj e ir stebi „judeji 
mą” 73 Gage Av. So Nuotrau 
kos, pasikalbėjimai, filmavi 
mas, užtrunka gerą valandą. Ir 
po pietų, vietos dienraščio pir 
mo puslapio politinės žinios 
„užmirštamos“, vietoje to, įde 
dant didžiausią A. Tėvelio 
nuotrauką, ilgiausią „Lithua 
nian” laimėjimo aprašymą. Pii 
nai suprantama, nes vietos 
skaitytojai mėgsta tokias sen 
sacijas, juo labjau, kad beveik 
kas 10-tas Kanados gyvento 
jas tokį Airijos biletą perka. 
Neatsilieka nei radijas ir tele 
vizijos. Vienu žodžiu, šalia sa 
vo tiesioginio laimėjimo, A. Tė 
velis išgarsina ir lietuvio var 
dą.

Neturiu progos padaryti pa 
sikalbėjimo šio laikraščio skai 
tytojams, atidėdamas jį kelio 
ms dienoms, tačiau mano di 
džiausiam nustebimui (ne tik 
mano, bet visų pažįstamų) A. 
Tėvelis sekančią dieną išeina 
į popietinį darbą!!! „Sugau 
nu” tik fabrike užklausdamas, 
kokia savijauta. Gaunu atsaky 
mą: „Niekas nepasikeitė. Kaip 
matai, dirbu toliau. Juk žinai, 
Kazy, xad vanduo, stovėdamas 
vienoje vietoje ir tai genda, o 
ką kalbėti, apie žmogų be dar 
bo...” Kokie planai — vėl kiau 
siu — juk The Hamilton Spec 
tator korespondentui pasisa 
kei važiuosiąs į Meksiką ?-Ach, 
jūs korespondentai, daug pa 
gražinate — atsako A. Tėve 
iis. Aš visiškai nesakiau, kad į

Prisimenu gerai, kada dvi 
savaites prieš lenktynes, jis gau 
tą savo biletą iš p. K. Geleži 
nienės parodė man ir užklau 
sė: „Ar taip pat turi biletą? At 
sakiau: — Taip. Et, vis vien 
nieko nelaimėsiu. Juk žinai, 
kad net parengimų loterijose 
nieko gero nelaimiu, tai ką kai 
bėti apie tūkstančius“...

Kovo 16 d. Antanas grįžta 
į namus po nakties darbo. Te 
lefonas. Skambina vienas drau 
gų ir praneša, kad per radiją 
pranešė apie jo laimingą bile 
tą ir jam skirtą Oxo arklį, ku 
ris įtrauktas į lenktynes. Ir bu 
vęs šeimininkas vengras pa 
skambina, kad jam yra telegra 
ma. . . ir padeda telefono rage 
lį. Bet po pietų, paskaitęs ži

I
A.I, McKAGIJEI

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras g 

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

330 Bay Street, a 
TORONTO 1, Ontario. $

K xx-------w — XX— >

Lietuvio Advokato įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Nolaras
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namu
EM 2-2585 ST 8-5088
X 'ĮSTMK” T.' MM ......... 'MX-------~~x

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-0978

DRAUDIMAI įj
Automobilių, namų, į: 

! gyvybės ir Lt.

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

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.Toronto, Ont.

nią vietos dienraštyje, atskuba 
uždusęs pas A. Tėvelį sakyda 
mas: Toni, you good men... O 
laikraščio korespondentai, nesu 
radę A. Tėvelio bilete nurody 
tu antrašu, negali padaryti jo 
kių noutraukų, jokių pasikal 
bėjimų. Tiesa, Oxo arklys ne 
priklauso prie lenktynių favo 
ritu. Jo „šansai* yra 100:7. Ta 
čiau diena dienon jo „vertė” 
kyla, nes už jį statoma vis dau 
giau pinigų.

Šeštadienį, kovo 21 d. rytas. 
A. Tėvelis, valgo pusryčius, 
prietelius J. Merkevičius klau 
sosi radijo iš Anglijos. 10 vai. 
25 min. pranešimas, kad lenkty 
nes laimėjo Oxo vardu arklys. 
Radio, televizijos, spaudos ko 
respondentai, skuba į Welling 
ton g-vę pas A. Tėvelį. Bet čia 
jo negyvenama. Prasideda pa 
jieškojimas per radiją, skambi 
narna lietuviškoms šeimoms, 
klausiama A. Tėvelio antrašo.

bažnyčią nevaikštau (pažįstu 
A. Tėvelį kaip praktikuojantį 
kataliką — K. B.), o jis para 
šė, kad po daugelio metų, aš 
tik prieš lenktynes nuėjau pa 
simelsti į bažnyčią... Kol kas 
jokių planų neturiu. Be abejo, 
dalis pinigų eis siuntiniams Lie 
tuvon, dalis lietuviškiems rei 
kalams... Gaus paramos ir Ha 
miltono sportininkai. Apie Ii 
kusius—nieko negaliu pasaky 
ti. Ir vėl klausiu: Ar teisybė 
Antanai, kad Hamiltono The 
Steel Co pasiūlė pirkti šėrų už 
100 tūkst. dol.? „Nieko neži 
nau” — atsako A. Tėvelis — 
kartu atleisK, nes nėra laiko 
pasikalbėjimui. Turiu dar per 
sirengti darbiniais rūbais. Pa 
simatysime kitą savaitę, kada 
dirbsiu dieninėje pamainoje, — 
sušuko Antanas prie ūžiančios 
fabriko mašinos ir nubėgo į per 
sirengimo kambarį.

Sveikiname N. Lietuvos sk 
aitytoją A. Tėvelį gražiu laimė 
jimu, džiaugdamiesi, kad dalį 
pinigų jis skirsiąs ir lietuviš 
kiems reikalams.

Kartu reikia pažymėti, kad 
pereitais metais tokioje pačio 
je loterijoje, hamiltonietis VI. 
Kybartas laimėjo 2 tūkst. dol. 
O nauji loterijos biletai vėl pla 
tinami. Ir stebėtina, kad jie nie 
kuomet nebuve, taip po^ulia 
rūs Hamiltono lietuvių tarpe, 
kaip po A. Tėvelio laimėjimo. 
Ne vienas jau turi nusipirkęs 
net po du. . . K. Baronas.

Laisvoji tribūna
Atkelta iš 2-ro psl.

metelių visokiais reikalais besi 
lankąs šioje salėje, mano, kad 
galėjo žmonių būti dešimtį kar 
tų daugian, ką ir leido sau sa 
vo rašinėlyje laikraščiui paste 
bėti, bet ir tai nenurodydamas 
kiek kartų galėjo būti daugiau. 
Tik daugiau ir viskas. Ir tą 
Motiejus parašė ne iš džiaugs 
mo, bet dėl linkėjimo, kad šios 
rūšies minėjimai pasisektų atei 
tyje gražiau, bet nepataptų vie 
no, kito žmogaus privilegija ir 
dėlto praeiti vos ne vos.

Dėl to visuomenės suskirsty 
mo, kaip kad sako Žukauskas, 
irgi panašiai. Tą suskirstymą 
daro pats p. Žukauskas ir nie 
kas kitas. Ar ne tam jis pats ir 
„Pelėdą“ rašo? Gi Motiejaus 
rašte jokio suskirstymo nėra ir 
tur būt niekad nebus. Rygiš 
kio Jono gramatikoje gali ją. 
Žukauskas rasti gražų ir labai 
išmintingą lietuvišką priežodį, 
kad kur medis kertamas, ten 
ir skiedros krinta. Ne ką kitą,

74 I J

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„PARAMA" U

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

■ Darbo valandos: C
g Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 1 i 
g Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 —— 9 vai. vakaro, j \ 
? Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, v 

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

| A. L I O D 2 1 U S, B. L„ įį 

X Viešasis Notaras £
X (Notary Public)
v Advokatas iš Lietuvos. & 
v Namų, žemės ar bet kurio £ 
& biznio pirkimo-pardavimo £ 
X dokumentų sudarymas ir $ 
X visi kiti notariniai reikalai. v 
$ Teisiniai patarnavimai. S

M or gi čia i. $
g įstaiga: JA 7-5575; X 
g Namų: FU 3-8928. »
g 20 King Street East, 
g Hamilton. $

bet tą ir turėjo galvoje Motie 
jus kalbėdamas apie skiedras. 
Ir ar ne tiesa: mūsų Pusiasa 
lis veiklus, na, tai kodėl negali 
viena kita ir skiedra nubyrėti, 
atsirasti? Pav. vienai lietuviš 
kai organizacijai pasiseka iš 
kelių sykių suruošti kurį paren 
girną, tai ateina po to ji, už 
ima ir vietą ir laiką ir dedasi 
esanti ta pati, — tai ar tai nė 
ra apgailėtina mūsų gyvenimo 
skiedra? Tumas-Vaižgantas pa 
našius dolykus vadindavo tie 
siog vėžiu ir, atrodo, neperdė 
davo.

P. Žukauskas dedasi nieko 
nežinančiu, bet labai jau opiu: 
žiūrėkite skirsto visuomenę! 
Arba vėl kitoje vietoje — žiū 
rėkite kalba bendruomenes 
vardu! Arba vėl: žiūrėkite drįs 
ta vanoti „organizaciją”.

P. Žukauskas geriau žino, 
kaip kas kitas, kad niekas nie 
ko neskirsto, niekas nekalba už 
kitus ir kad niekas netik neina 
prieš organizaciją tą ar kitą, 
bet dar visas palaiko ir remia, 
tik apgailestauja, kad kartais 
pasitaiko vienas antras tautie 
tis, kuris garbingą organizaci 
ją pasistato prieš save, kaip 
kokią mūro sieną tam, kad iš 
už jos išdykautų, rodytų praci 
viams visokias minas ir pasili 
pę f nti tos sienos Įrėktų r ,jjžiūrė 
kite, kokie mes dideli cacosl”

Pabandyk, tu žmogelis, pa 
traukti tokius už kojos, kad jie 
susiprastų — riksmas iki da.n 
gaus: „vanoja organizaciją*’!

Gale p. Žukauskas savo pa
baringo straipsnio pereina į ži 
nomą tokiais atvejais eleganci 
ją: pavartoja žodžius „etika“, 
„mandagumas" ir paaiškina, ko 
dėl to viso jo ilgame straipsny 
je nėra.

Motiejui tikrai nebepatogu 
daro*; įtraukus p. Žukauską į 
tokią šviesą. Ar negalėjo p. Žu 
kauskas bent šiuo atveju pia 
lepkti Motiejų? Bent jau pavyz- 
džiui po tokio moralės straips 
nio? Juk gyvenimas daugiau 
sprendžia ne iš to, ką sakai, 
bet iš to. ką darai?

Gale p. Žukauskas atsiprašo 
už nemandagumą,, už etikos sta 
ką netik visuomenę, bet ir re 
daktorių ir ne tpatį Motiejų!.. 
Tai tikrai gražu! Kas liečia 
Motiejų, tai jis pirmas puola 
tiesti ranka: ką-gl — prašom!

Motiejus.
N L Red. mano, kad išsiaiš 

kinimas yra geras dalykas, bet 
atrodo, kad Niagaros pusiasa 
lio lietuvių organizacijų santy 
kiai galėtų būti tokie, kurie ne 
reikalingi būtų tokio viešo ais 
kinimosi. Ar organizacijos ne 
galėtų parodyti daugiau savi 
tarpės tolerancijos ir respekto, 
kaip ir atskiri asmens.

— Kovo 14 d. draugiškoms 
krepšinio rungtynėms su kovie 
tėm yra pakviestos Aušros žai 
dėjos, laimėjusios 1659 m. Ka 
nados meisterio vardą.

Kenčianti tėvynė įpareigoja* 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.
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Šį šeštadienį, balandžio 4 dieną, 
niekur nebus taip linksma ir smagu, 

KAIP PIRMOJE PO GAVĖNIOS

Juozapinių Vakarienėje, 
kurioje bus puikiai paruošti valgiai ir gėrimai, 

bus žavinga muzika, Juzių ir Juozų pagerbimas 
ir malonus laiko praleidimas. 

Pradžia: 7 valandą vakaro. 
Vieta: Aušros Vartų salė. 

VISI, VISI maloniai kviečiami atsilankyti.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS 

PRANEŠA,
kad balandžio 4 d., 6 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos posė 
džių salėje (po kleoonija) šau 
kiamas Montrealio Lietuvių 
Seimelio susirinkimas.

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

Seimelio Prezidiumas.
VAKARIENĘ
šeimininkė, Po 
kas ir sudaro 
vakarienė bus

JUOZAPINIŲ 
ruošia žymioji 
nia Motuzienė, 
garantija, kad 
puikiai paruošta. Drauge bus
pagerbti visi Juozai ir Juzės, 
o Juozų tarpe, — kun. Juozas 
Aranauskas, ir visi Juozai ir 
Juzės, kurie tiktai atsilankys. 
PASKAITA APIE POLITI 
NES LIETUVOS SROVES, 
arba apie politinę lietuvių dife 
renciaciją (partijas ir neparti 
nius) iš balandžio 5 dienos nu 
keliama j balandžio 12 dieną, 
nes balandžio 5 d. daugelis jau 
nimo, kuris iškėlė šia tema pas 
kaitos reikalingumą, išvyksta 
i Detroitą, bet balandžio 12 d. 
galės paskaitoje dalyvaui. 
paskaitą kviečiami taip gi 
lankyti ir srovių lyderiai, 
vių dalyviai ir nepartiniai, 
kaita bus po pamaldų, 12
30 min. salėje po klebonija. Vi 
si, kas tiktai domisi, kviečiami 
paskaitoje atsilankyti.
• Kun. J. Navikevičius, MIC, 
yra atvykęs pas motiną M. Au 
kštaitę ir čia viešės visą sa
• Pas pp. Salalus viešėjo iš Ha 
miltono duktė ir žentas pp. 
Norkūs.

| DR. J. Š E M O G A S j 

$ Office 5441 Bannantyne X
(kamp. Woodland) X 

į Verdun. Tel. PO 7-3175. | 
X Priėmimo valandos:
X pirmadienį ir ketvirtadienį g & 
g 7 — 9 p. m. B
X antradienį ir penktadienį & <

l 
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sro 
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PRANEŠIMAS
D. L. K. VYTAUTO KLUBO 

ŠĖR1NINKŲ 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 
dendo 20% serų vertės.

Klubo Vaidyba. 
VELYKOS MONTREALYJE 
šiemet dėl ankstumo buvo vi 
siškai žiemiškos. Nors diena 
buvo graži, bet gana šalta, vi 
sur gulėjo sniegas ir moterys 
į rezurekciją atvyko kailiniais 
apsiaustais. Bet bažnyčiose, po 
gedulingosios savaitės, „Links 
ma diena“ skambėjo iškilmių 
gai.

Šv. Lauryno upė dar stovi, 
kaip po Kalėdų sustojusi. Šie 
met žiema labai ilga: kai prasi 
dėjo nuo pusės lapkričio, tai 
dar nežinia, kada pasibaigs... 
SLA 123 KUOPOS NARIAI 
informuojami, kad šį sekmadie 
nį, balandžio 5 d., tuojau po 
pamaldų, Aušros Vartų salėje 
kuopos finansų sekretorius ir 
organizatorius Mykolas Juod 
viršis priiminės iš narių mokes 
čius ir norinčius Įstoti naujus 
narius. Nariai, nesusimokėję, 
kviečiami susimokėti mokes 
čius.

SKAUTŲ-ČIŲ DĖMESIUI,
Šių metų vasaros stovykla 

Montrealio skautams-ems Įvy 
ks liepos 11—19 dienomis.
• Dr. H. Nagys šį savaitgalį 
išvyksta į Baltimorę aptarti to 
limesnio „Literatūros lankų" 
leidimo klausimą.
® Lingaičio Petro visa šeima 
ir p. Lingaitienė, motina, per 
sirgo stipriu gripu, kurio epi 
demija dabar siaučia Montrea 
lyje.

ADVOKATAS $

VELYKŲ ŠVENTĖS 
priminė daugiau žiemą. Šaltas 
oras, sniegas — dengė miestą 
daugiau Kalėdine nuotaika, ne 
gu pavasario džiaugsmu. Ne 
žiūrint to, pasiruošimas ir dva 
sinis (rekolekcijos VAV para 
pijos bažnyčioje) ir medžiagi 
nis (siuntiniai Lietuvon, Vely 
kinis stalas ir dovanos) lietu 
vių tarpe buvo pastebėtas ir pa 
siruoštas sutikimui šios šven 
tės. Didžioji savaitė praėjo su 
sikaupimo ženkle, užbaigiant 
ją sekmadienio rytą Prisikėli 
mo pamaldomis, pietos lietu 
vių parapijos bažnvčioje, besi 
svečiuojant po pietų visiems 
pas savo gimines, kitiems pas 
pažįstamus su dovanomis, pri 
simenant Šv. Velykas., praleis 
tas Lietuvoje, tačiau sušilai 
Čant nuo kiek stipresnio gėri 
mo, nes sekančią dieną jau iau 
ke kasdieninis darbas.

Mūsų jaunimas, „išpasnika 
vęs“ septynias savaites be jo 
kio pasilinksminimo — šokių, 
gausiai užpildė sportininkų ba 
lių, gražiai praleisdamas laiką. 
Po Velykų numatoma ir dau 
giau parengimų.

Į KRAŠTO TARYBĄ 
Hamiltonas numato išstatyti 
net 10 kandidatų. Kalbama, 
net apie valdžios ..pagrobimą" 
iš Toronto, perkeliant K. V-bą 
į Hamiltoną.

LIETUVIŲ DIENOS 
pasiruošimo darbai jau prade 
ti. Užvestas susirašinėjimas su 
numatomais dalyviais koncer 
tinėje programoje, Kalbėtojais, 
vedamos derybės dėl patalpų 
išnuomavimo, šeštoji Kanados 
LD įvyksta Hamiltone rugsėjo 
5—6 d. d.

SPORTO KLUBAS 
gegužės mėn. 2—3 d. mini sa 
vo gyvenimo dešimtmetį. Ta 
proga bus surengtos didelės 
sporto žaidynės, dalyvaujant 
sportininkams iš Toronto, Mo 
ntrealio, Ročesterio ir Detroi 
to. Vakare, Royal Connaught 
viešbučio salėje, rengiamas vi 
suomenės ir sportininkų susiar 
tinimo balius. Malonu būtų, 
kad mūsų visuomenė neatsisa 
kytų paremti vietos sportuojan 
čio jaunimo, nes pav. paskuti 
nės Kanados lietuvių pirmeny 
bės atnešė jiems 92 dol. nuos 
tolio.

ir

lo

METINIS BALTŲ 
FEDERACIJOS

Kanadoje susirinkimas Įvyko 
vasario 16 d. Šiemet pirminiu 
kavirnas išpuola latviams ir to 
dėl pirmininku išrinktas J. Le 
jinš. Lietuvius naujoje vaidy 
boję atstovauja E. Čuplinskas 
ir V. Rimas-Plukas vicepirini 
ninko ir iždininko pareigose.

Vasario 25 d. naujoji vaidy 
ba turėjo savo pirmą posėdi. 
Buvo diskutuota birželio depor 
tavimų minėjimo ir kiti klausi 
mai. Nutarta kreiptis į Onta 
rio valdžią prašant kreipti dau 
giau dėmesio i vykdymą nese 
niai priimto Įstatymo, drau 
ūžiančio diskriminaciją del ra 
sės, religijos ar kilmės darbo 
vietėje pareigų paskirstyme ir 
naujų tarnautojų priėmime. 
Taipgi bus kreiptasi Į federali 
nę valdžią prašant Į dabar ruo 
šiamąji piliečio teisių įstatymą 
Įtraukti ir. uždraudimą viršun 
nėtosios diskriminacijos.

g trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
g šeštadienį 11—1 p. m.
X arba pagal susitarimą.

Nainy tel. PO 6-9964

|STASYS DAUKŠA, LL. D.|

| Suite 25—26 |
152 Notre Dame St. E. X152 Notre Dame St. E. £

UN 1-8933 |

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALIŠKA
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland) 
Tek: PO 8-4547

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, ■

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

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

Res.; 40 Lafleur, 
LaSaile, tel. DO 6-1570 '•

MONTREALY STEIGIA 
MAS NEKALTO PRASIDĖ 

JIMO SESELĖMS 
REMTI BŪRELIS.

Sekmadieni, balandžio 5 d., 
tuoj po sumos yra kviečiamas 
Nekalto Prasidėjimo Seselėms 
remti būrelio steigiamasis susi 
rinkimas. Visi besidomintys ir 
norį padėti seselių darbams ir 
veiklai, nuoširdžiai 
šiame susirinkime 
Susirinkimas įvyks 

i muose.
• Didžioji vaikučių
Pirmoji Komunija A. V. para 
pijoje Įvyks balandžio 26 die 
ną. Suinteresuotų vaikučių tė 
vėliai labai prašomi padėti vai 

: kučiatjns tinkamai pasiruošti 
į šiai šventei. (AV).
• Pirmasis mėnesio penktadie 

: nis. Šv. mišios bus ir vakare 8 
• vai. Velykų nuotaika tikrai pa

į; dės mums tą dieną skaitlingiau 
dalyvauti šv. komunijoje. Tai

kviečiami 
dalyvauti, 
seselių na

šventė —

I
 NOSIES, GERKLĖS IR i 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

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

1 Tel. PL 9958 ?

bus nepaprastai gražus bei kii
& m m a o nus mūsų dėkingumo ženkias
Z N O I A K A b Prisikėlusiam Išganytojui.
Į JUOZAS BERNOTAS
| B. A., B. C. L.
4 215 St. James West,
§ 7 augštas.

AV 8-3115.Tel.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

REIKALINGI 
dupleksai, tripleksai ir keturių 

šeinių namai pardavimui 
DISTRICT ESTATE 

BROKERS
P. Adamonis VI 2-8501

Dr.E. Andrukaitis į
956 SHERBROOKE E. į

Tel.: LA 2-7236 £

NOTARAS t
MILTON W. WINSTON,!

B. A., B. C. L. ~ i

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

ATEITININKŲ KUOPA 
numato suruošti jaunųjų muzi 
kų pasirodymą, dalyvaujant 
Hamiltono ir Toronto geriau 
siems pianistams, solistams, 
deklamuotojams, baleto šokėja 
ms ir t. t. Tai sveikintinas ži 
ngsnis, nes jis leis ne tik see 
noje pasirodyti jauniems meni 
ninkams, bet taip bus gera pro 
ga išrinkti tsipresnius jaunuo 
litis, programų užpildymui įvai 
riuose minėjimuose, šventėse 

pan. K. B.

KOVO ŽINIOS
Sveikiname mūsų klubo sta 
tenisininką A. Tėvelį, laimė

jusi loterijoje 140 tūkst. dol.
Kovo dešimtmetis bus atžy 

mėtas gegužės 2 d. didelėm 
sporto žaidynėm, į kurias pa 
kviesta Toronto Aušra ir Vy 
ris, Detroito Kovas, Ročeste 
rio Sakalas ir Montrealio Tau 
ras. Vakare Įvyksta visuome 
nės ir sportininkų susiartinimo 
vakaras Royal Connaught vieš 
bučio salėje.

Kovo klubą ŠA Žaidynėse 
atstovavo vyrų stalo teniso ko 
manda. Valdyba yra nustebu 
si. įtraukimu Montrealio Tau 
ro vyrų ir moterų krepšinio ko 
mandų, kurios KSA pirmeny 
bėse nėra dalyvavusios, taigi 
ir jų pajėgumas nėra žinomas. 
Įdomu būtų išgirsti KSA va 
dovo pasisakymą tuo reikalu. 
Juk Kovo valdyba jokio oficia 
lauš rašto neparašė, kad Dėt 
roite su moterų krepšinio ko . varpai. Skamba jie ir kiek 

vienoje sieloje nuskaidrintoje 
dieviškąja malone, jie skamba 
ir sieloje dar tebejieškančioje 
Dievo bei Jojo malonės. Pla 
čiais keliais ir siaurais take 
liais, šventadieniškai pasipuo 
šusiai, skuba šiandien brolis, 
sesė lietuvis ten, kur kviečia 
viltingi Velykų varpai, Kris 
tus, mūsų brolis, praėjęs Gol 
gotą, prisikėlė iš numirusių. 
„Surexite vere — Jis tikrai 
prisikėlė"... Todėl ši diena mu 
ms sušvito linkemai. Ilgus am 
žius mes troškom šio džiaugs 
mo. Kėlęs Kristus neša šviesią 
viltį mums ir mūsų kenčiau 
čiai Tėvu Žemei. (AV).

(AV).
© Ekskursi’a į Detroitą, kurią 
ruošia A. V. S. K. Tauras, iš 
vyksta balandžio 3 d., 3 vai. 
lygiai nuo Aušros Vartų baž 
nyčios. Vyksime specialiu, mo 
dėmiu autobusu. Grįšime ba 
landžio 6 dieną, pirmadieni ry 
te. Dar yrą kelios laisvos vie 
tos. Ekskursijos reikalais kreip 
tis i Tėv. Borevičių telefonu 
PO 6-5755. (AV).
• Pp. Gurklių šeima susilaukė 
dukters.
® Pp. Lingaičiai, mirus jų gi 
minaitei Onai Voverienei, ties 
Simcoe, Ont. buvo nuvykę į 
laidotuves.
• J. Viliušis buvo tarpe tų 
šachmatininkų, kurie nugalėjo 
lenkus.
'3 Pp. V. ir V. Treigiai, Kana 
dos žiemos šalčius praleidę šil 
tuose kraštuose, jau sugrįžo i 
Delhi apylinkes, į savo tabako 
ūki, pailsėję ir atsigavę.
® Pp. Buika su žmona ir p. 
Kruelskienė pirmieji atsiliepė 
i plokštelių skelbimą, ir atvykę 
į redakciją jų nupirko 22.
• Pas pp. Tauterus iš Toron 
to viešėjo pp. Sadauskų šeima.

SKAUTŲ TĖVAI 
RĖMĖJAI

Skautų tėvų rėmėjų valdybo 
jc išrinkta: A. Dilkus, L. Ado 
inavičius, S. Dabkus ir P. Au 
gustinavičius. Tėvų susirinki 
rne abiejų tuntų tuntininkai kė 
lė minti, kad tėvų komitetas 
daugiau įsijungtų pagelbėti jau 
nimui, o ne suaugusiems.

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ ‘ 
SKYRIUS

savo viešą pavasarinį pobūvį- 
balių, yra numatęs suruošti ba 
landžio 18 d. Šv. Jono parapi 
jos salėje. Tuo tikslu tariama 
si su meninėmis pajėgomis dėl* 
programos. ' v*

Toronto kūrėjų - savanorių 
skyriaus Vaidyba vasario 16 
d. proga pasiuntė pasveikini 
mą Nepriklausomybės Akto 
Signatarui prof. Mykolui Bir 
Žiškai ir prie pasveikinimo pri 
dėjo Maney Orderi 25 dol.

manda nedalyvaus. Kodėl toks 
ankstyvas hamiltoniečių nu 
braukimas?

Kanados jaunių krepšinio ir 
stalo teniso pirmenybės viso 
se grupėse, Kovo valdybai at 
nešė 92 dol. nuostolio. Didžiau 
šią išlaidų 
lių nuoma,

poziciją sudarė sa 
teisėjai, vakarienė.

K. B.
suaugusių komanKanados 

dinėse stalo tenso pirmenybė 
se. Kovą atstovaus dvi koman 
dos : I-oji Braslauskas, Grajaus 
kas, Navickas, II-oji Stanaitis, 
Paltarokas, Trumpickas. Mote 
rų: Virbickaitė. Petrūšaitytė, 
jaunių krepšinio: Kronas, Bie 
liūnas, Dirvaitis, 
nas, Stankevičius, 
Grabušas, Stosius, 
Čius.

Breichma 
Blekaitis, 

Stanevi

MARGUČIŲ VAKARIENĖ 
su premijomis už gražiausius 
margučius, loterija ii puikia va 
kariene bus ši šeštadienį, ba 
landžio 4 d., 7 vai. vak. Šv. Ka 
zimiero parapijos svetainėje. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Klebonas kun. J. Bobinas la 
bai patenkintas ir dėkingas, 
kad parapijiečiai gražiai papuo 
šė altorius, labai gausiai dalyva 
vo prisikėlimo pamaldose ir 
vien lietuviai suaukojo 325.50 
et. iš bendros 554.50 et. aukų, 
vaitę.
• Ponia Stankienė, pasivažinė 
jusi po šiltus kraštus, jau su 
grižo j Montrealį.

INCOME TAX
blankus geriausiai užpildo di 
deli 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

A.
Ed

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

VELYKOS — KRISTAUS Iš 
NUMIRUSIŲ PRISIKĖLI 

MO ŠVENTĖ
Žmonija žengė sunkų Didžio 

jo Penktadienio kelią Golgotos 
link. Tamsa ir liūdesys lydėjo 
ją. Ir štai suskamba Aleliuja. 
Sušvinta nauji horizontai. Švie 
si viltis ir nuostabus džiaugs 
mas suaidėja žmogaus sielos 
gelmėje. Tai Velykos atbundan 
čio pavasario žieduose. Kai 
nais ir kloniais skamba Vely

PIANINAS 
gerame stovy parduodamas. 

Teirautis telefonu PO 8-4994.

ŽYMŪS SVEČIAI NL 
REDAKCIJOJE

„Nepriklausomos Lietuvos" 
redakciją aplankė buv. NL re 
daktorė rašytoja-poetė Marija 
Aukštaitė ir Marijonų Vicege 
nerolas kun. Pr. Brazys, MIC., 
dvi savaites vedęs rekolekcija^ 
Šv. Kazimiero parapijoje.

Malonu buvo matyti buv. N 
L redaktorę naujose patalpose, 
naujose sąlygose, kuiiomis ji 
domisi. Kun. dr. Pr. Brazys, 
pastoviai gyvenąs Romoje, pa 
pasakojo apie Įdomesnius įvy 
kius Romoje; be ko kita, kaip 
i Romą buvo atvykusi „Lietu 
vių katalikų delegacija", su ku 
ria kun. P. Braziui teko susi 
tikti ir kalbėtis. Pasirodo, kad 
ji buvo siųsta ne lietuvių, bet 
italų reikalams, nes tuo metu 
Italijoje buvo priešrinkiminė 
kampanija ir „Lietuvos katali 
kų delegacija“ turėjo būti įro 
dymu Italijos katalikams, jog 
komunistai katalikų neperse 
kioja. „Delegacija“ taip ir kai 
bėjo, bet kai spauda jai pra 
dėjo duoti klausimus, „delega 
cijos” nariai susipainiojo taip, 
kad negalėjo iš savo painiavų 
išsinarplioti... Ir delegacijos 
tikslas nuėjo niekais.

Kun. P. Brazys labai sėkmin 
gai vedęs rekolekcijas, jau iš 
vyko, bet liko rekolekcijomis 
patenkintas klebonas kun. J. 
Bobinas.

PAMINKLINĖS LENTOS .
REIKALU |

Paminklinės lentos pašven 
inimui pasirengimas eina visu 
kruopštumu. Kviečiami asme 
ns talkon padėti šį jvykį tinka 
mai paminėti mielai prisideda, 
tiek menininkai, tiek mūsų 
darbščios skruzdeles — Katal. 
Moterų S-ga. Kviečiame nepa 
miršti, kad kiekvieną sekma 
dienį A. Vartų salėje nuo 10 
v. iki 12.30 vai. galima įsigyti 
vakarienės kortelių, Kaip buvo 
skelbta N. L. nr. 10 iš kovo m. 
4 d. Vakarienės kortelės bus 
platinamos tiktai iki balandžio 
18 d. imamai. Kviečiame visus, 
visus.

• Tradicinė 
rienė, Juzių 
mas, Įvyks
džio 4 dieną, mūsų parapijos 
salėje. Šeimininkės ruošia ska 
nią vakarienę, skambės melo 
dingą muzika, veiks bufetas ir 
jauki nuotaika. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Pelnas 
skiriamas A. V. statybos fon 
dui. (AV).
• į Čikagą su Montrealio L. 
Dramos teatru buvo išvykų 
sios p. Kęsgailienė, p. Aksti 
nienė ir p. Veselkienė.

Savan. Kūrėjai..
Juozapinių vaka1 
ir Juozų pagerbi 
šeštadienį, balan

M1- ■ ■ W
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
L Ved D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120

Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.^

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
į D. N. Baltrukonis CR 6-5075

F. Jasutis..............LA 2-7879
■ A. Markevičius . . . RA 7-4097 

A. Budriūnas .... RA 2-8035 
į; P. Adamonis ........RA 2-2472

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

Star, La Press.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curat tea u 

Montreal. Tel. CL 5-5515
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