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Nuo kapitoliaus padangės 
SUSIRŪPINIMO IR VILTI ES SVEIKINIMAI NATO 

SUKAKČIAI
Sveikindamas NATO (At 

ianto pakto) dešimtmečio su 
kaktj, Pavergtųjų Europos va 
Istybių Seimas kovo 31 pasiun 
t ė susirūpinimo ir vilties tele 
gramas Britanijos, Jungtinių 
Valstybių, Prancūzijos ir Vo 
kietijos užsienių reikalų minis 
leriams. Telegramose sakoma:

kauti su pavergtųjų tautų vieš 
Kačiail", o javais veiksmais pa, 
5 virtais vieno iš Nata steigėjų, 
buv. JV prezidento H. S. Tru 
mano neseniai pasakytus žo 
džius, kad „pasaulis yra pasi 
mokęs iš Miuncheno (1938 pa 
sitarimų su Hitleriu), jog, pa 
leidžiant „down the river'*

Politinių Įvykių savaitė
NATO IR TIBETAS

Rimtai pradedama kalbėti apie karą, bet agresorius tebeeina 
pirmyn.

a • Visą paėjusią savaitę viso pa 
•julio spaudos žinių antraštės 

pirmoje vietoje skelbė ir karto 
jo didžiausiomis raidėmis du 
vardus — blATO (tai Įyra 
Šiaurės Atlanto Sąjungos) ir 
Tibeto vardus. Tibeto vardas 
tartum pylė alyvos į NATO de 
šimtmečio posėdžius.

Pirmoje eilėje visdėlto buvo 
minimi

TIBETO ĮVYKIAI.
Indijos, kuri visą laiką sten 

gėsi pabrėžti savo neutralumą, 
politikų kalba kalbant, Tibeto 
įvykiai, kurie yra lyginami su 
Vengrijos įvykiais, yra 

ĮSPĖJIMAS AZIJAI
, ir visoms tautoms, nes sovieti 

' a žiauriai meluoja ir apgaudi 
k nėja; visą laiką kalba apie tai 

ką ir visą laiką kariauja; visą 
laiką kalba apie tautų laisvę ir 
visą laiką jas vergia, kaip da 
bar padarė ir su tibetiečiais.

Anot Indijos premjero Neh 
ru, kuris atsidėjęs pataikavo 
komunistams, pats Kinijos 
premjeras, Čuenlai, lankydama 
sis Indijoje, jam pareiškęs, kad

TIBETIEČIAI NE KINAI
ir kad jiems priklauso autono 
mija, kurios Kinija neturinti 
teisės siaurinti; Bet dabar tas 
pats čuenlai karu užkariauna 
Tibetą, kuris ryžosi priešintis 
kinų komunistų imperializmui.

DALAI LAMA PABĖGO,
bet kovos Tibete dar tęsiasi. 
Kovos Tibete nepalyginamai 
didesnės, negu buvo Vengri jo 
je. Kai Dalai Lama, dvasinis 
ir svietinis Tibeto vadas, atvy
ko į Indiją, Nehru jj priėmė, 
kaip svečią, bet 
Peipingą.

Prieš Tibeto 
jos ■ komunistai 
tūkstančių kariuomenės. Tibe 
to sostinėje, Lchasoje, suborn 
barduoti Dalai Lamos rūmai, 
komunistai dešimtimis tūks 

/Lnčiu suima tibetiečius ir ve 
ža į sovietines katorgas.

Tibeto užpuolimas sutapo ne 
tiktai su NATO konferencija, 
bet ir su Azijos pietryčių są 
jungos arba
SEATO KONFERENCIJA,

kuri buvo susirinkusi Naujo 
sios Zelandijos sostinėje Wel 
lingtone. Ir ši konferencija tu 
rėjo įsisąmoninti ir įtemti de 
mesį tam, kas yra daroma Ki 
nijos imperialistų.

Nenuostabu, kad JAV prezi 
dentas Eisenhoweris pakartoti 
nai turėjo viešai aiškinti Ame 
rikos žmonėms pavojų, kuris 
gresia iš imperialistinio ir ka 

Jringojo Bolševizmo pusės.
Mums, kurie esame patyrę 

rusų bolševizmą savo kailiu, se 
niai yra aišku tai, ką dabai 
skelbia savo tautai Eisenhowe 
ris. Jis sako tiesą: bolševikų 
tikslas —

UŽKARIAUTI VISĄ 
PASAULI.

Ir tai, kas vyksta Tibete, yra 
tiktai maža dalis to, kam rusų 
imperialistai yra pasiryžę. 
Taip Eisenhoweris kalbėjo NA 
TO konferencijos atidaryme,

tebesižvalgo Į

žmones Kini 
mete per 100

taip jis dieną vėliau kalbėjo 
Getysburgo kolegijoje.

Reikia pasakyti, kad Eisen 
howeris kalbėjo ne tiktai su 
prasdamas bolševikus, bet ge 
rai jausdamas atsakomybę ir 
už Berlyną, ir už Europos 
vę, ir pagaliau — už savo 
vę.

Labai keistu sutapimu,
NATO KONFERENCIJA 

sutapo su Kinijos komunistų 
agresija Tibete, kuri yra dar 
vienas Įrodymas, kad Maskvos 
diktatūra yra karinga ir kad 
niekus kitas jos nesuvaldys, 
kaip tiktai tokia pat jėga, ko 
kią naudoja rusai. Todėl Eisen 
howeris ir pareiškė, kad Vaka 
rai gali atsispirti tiktai

BENDROMIS JĖGOMIS, 
visiškoje vienybėje ir susitarę. 
Toks priimtas ir NATO bagia 
masis komunikatas. Ir konsta 
luotą, kad NATO sudarymas 
prieš 10 metų buvo protingas 
žygis, nesfbe Nato, be Vakarų 
vienybės, imperialistinė Mask 
vos diktatūra nežinia kur da 
bar būtų buvusi nužygiavusi.

Ir konferencijose ir po jų vis 
aiškiau pradedama kalbėti apie 
karą. Tiktai vieni bolševikiniai 
imperialistai kalba apie taiką, 
bet veda karus. . .

MONTREALIS NORI 
PASAULINĖS PARODOS
Montrealio miesto bei jo įs 

taigų ir įmonių vadovai surašė 
memorandumą, kurį įteikė Fe 
deralinei Vyriausybei. Memo 
randume prašoma pritarti Mo 
ntrealio siūlymui, kad pasauli 
nė paroda, kuri turi įvykti 19 
67 metais, kad būtų ruošiama 
Montrealio mieste. Memoran 
dūme sakoma, kad į pasaulinę 
parodą turi pretenzijų kol kas 
Austrija ir Jungtinės Valsty 
bės, bet jeigu Kanada pareikš 
tų savo norą, tai paroda pri 
klausytų Kanadai. Min. pirmi 
ninkas Diefenbaker memoran 
durno neatmetė, bet pareikala 
vo parodos plano ir sąmatos.

NATO DALYVIAI 
KANADOJE

Grįždami iš Washingtono į 
Europą, Šiaurės Atlanto Orga 
nizacijos (NATO) nariai, su 
generaliu sekretorium p. Sp 
pak pryšakyje, balandžio 8 d. 
atvyksta į Montreal}, kur tu 
rėš eilę priėmimų. Po to, turės 
pasikalbėjimą su spauda.

Iš Montrealio NATO nariai 
vyks į Quobeco miestą, kur 
taip pat turės viešnagę. Ir iš 
Quobeco skris į Kanados sos 
tinę, Ottawa, kur bus priimta 
Federalinės valdžios ir su ja 
turės konferencijų.
KANADA PASIŪLĖ V1RSŪ

NIŲ KONFERENCIJĄ 
šaukti Kanadoje, Quobeco 
mieste, kuris taip pat pareiškė 
sutikimą rudenį priimti didžių 
jų viršūnių konferencijos da 
lyvius.
• Lietuvos konsulas dr. Petras 
Daužvardis dalyvavo Airijos 
prezidentui Sean O’Kelly ir jo 
žmonai pagerbti pirėmime, ku 
rį surengė Airijos ambasado 
rius.

iais
lais

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDUARDAS ŠULAITIS

PABALTIEČIŲ PIRMENYBĖS 
kūmo. Tačiau čia yra savotiš 
ka rizika, nes oras turi nema 
ža įtakos į tabako derlių ir 
darbį.

LANKĖSI VLIKO 
PIRMININKAS

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirm. dr. A. Triina 
kas praėjusią savaitę lankėsi 
Čikagoje. Kovo 31 d. vakare 
jis Amerikos Lietuvių Tary 
bos valdybai padarė praneši 
mą iš VLIKo veiklos ir su jais 
pasitarė Lietuvos laisvinimo 
klausimais. Jis taip pat kalbėjo 
VLIK’ą sudarančių grupių na 
riams bei veikėjams.
• Stanley Yankus, Čikagoje gi 
męs ūkininkas, kuris nepakęs 
damas ūkinių suvaržymų yra 
Musprendęs išvykti Austrai! 
jon, kovo 28 d. turėjo pasikal 
bėjirną televizijoje su žinių ko 
mentatoriumi Norman Ross. 
Programos vedėjas Norman 
Ross, supažindindamas kiaušy 
tojus su Jankumi, paieiškė, jog 
jo tėvai yra atvykę iš Lietu 
vos. Pasikalbėjimas užtruko 
apie 10 min. ir jame buvo nag 
rinėta mūsų tautiečio kova su 
šio krašto valdžia apie ką jau 
anksčiau buvome rašę.
• Naujai pastatytoje lietuvių 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje I 
ties 125 gatve ir Halsted (Ro 
selando kolonijoje) pamaldos 
bus pradėtos laikyti gegužes 
mėnesį. Čia klebonauja kun. 
St. Petrauskas.

Vienas iŠ didžiausiųjų šiais 
metais sportinių įvykių Čika 
goję (lietuvių tarpe) bus 1959 
m. krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso pirmenybės. Jos yra nu 
matytos balandžio 25—26 d. 
d. ir bus Foster parko salėje 
(prie 83-ičos ir Loomis g-vių). 
Lietuvių reprezentacinės ko 
mandos buvo sudarytos IV Š. 
Amerikos liet, sporto žaidynių 
metu Detroite ir netrukus bus 
paskelbtos spaudoje. Praėju 
siais metais lietuviai laimėjo 
krepšinį ir stalo tenisą, o tink 
linį laimėjo latviai.

LEIS BIULETENJ
Lietuvių Bendruomenės Ci 

cero apylinkė yra numačiusi 
leisti biuletenį, kuris bus sp 
ausdinamas spaustuvėje, 8 psl. 
apimties ir pasirodys kartą per 
mėnesį. Čia šalia vielinės bei 
Čikagos kronikos tilps žinių ir 
iš kitų vietovių. Pirmasis šio 
biuletenio numeris išeis balan 
džio pabaigoje..

SVEČIAS IŠ KANADOS
Agr. A. Šiurna su žmona, iš 

Tollinsbur, Ont., viešėjo Čika 
goję ir čia aplankė sergančią 
giminaitę Aleliūnienę ir kitus 
gimines. Agronomas Šiurna 
Kanadoje turi 64 akrų ūkį ir 
verčiasi tabako auginimu. Sve 
čias pasisakė, jog tabako ūkis 
yra pelningesnis negu darbas 
įmonėje, neskaitant žymiai di 
desnės laisvė/s ir savarankis

už

MASINU FONDO VAJUS

miestą, ar valstybę, ar tautą, 
taikos pasiekti negalima".

— Mūsų tautos, — baigia 
ma telegramose, — nori tikėti 
Vakarų galybes sutiksiant, kad 
sovietų sunkumai Rytų Europo 
je sudaro tvirtą argumentą 
spausti Europos problemų sp 
rendimą pagal karo metų ir po 
karinės sutarimų, kurių partne 
ris yra iv Sovietų Sąjunga, 
principus, o ne pritarinėti pa 
dėčiai, kuri ne tik priešinga 
teisingumo principui, bet ir bū 
tų Vakarų nuolatinio nesaugu 
mo šaltinis. Mūsų tautos taip 
pat nori tikėti Vakarų galybes 
suprantant, kad sovietiniai 
viešpačiai, kad visa patirtis ir 
pastarieji jų siūlymai Vokieti 
jos klausimu rodo, yra intere 
suoti tik tokiu Europos proble 
mų sprendimu, kuris sankcio 
nuotų sovietų užgrobimus ir 
pašalintų kliūtis jų tolesnei ag 
resijai. Visi sovietiniai siūly 
mai yra nepriimtini Vakarams. 
O, nepaisant, kad Vakarai sa 

na Vakarų galybė rodo palan vąjį nustatymą beatskleistų, jis 
kūmo status quo Rytų Europo vistiek nebus priimtinas sovic 
je formaliam pripažinimui tuo tams. Šitokiomis sąlygomis 
sulietimu, kad, atsižvelgiant į vienintelis realus Vakarams ėji 

mas — paskelbti savą Europi 
nės taikos programą, pirmiau 
šia atremtą teise, o ne tariamu 
praktiškumu. Tokios progra 
mos sutarimas ir nuolatinis 
propagavimas praktiškai duo 
tų tai, ko dabar pavojingomis 
nuolaidomis veltui siekiama.

Telegramos primena nesc 
niai šių valstybių vyriausybėms 
įteiktą PEVS memorandumą 
dėl Vakarti taikos programas, 
dėkoja už kietą laikyseną Btr 
lyno krizės atveju ir šaukiasi 
Vakarų galybių tvirtybės atei 
siančiuose bandymuose.

Telegramą pasirašė Pavetg 
tųjų Europos Valstybių Seimo 
pirmininko pareigas einąs V. 
Sidzikauskas ir gen. sekreto 
rius B. Coste. Kor.

butų susi 
pareiški

susirūpini 
pastarojo

— Mes (pavergtųjų valsty 
bių atstovai) esame visiškai 
tikri, kad mūsų kraštų žmonės, 
turėdami žodžio laisvę savo tik 
tiems jausmams pademonstruo 
t i, nuoširdžiai jungtųsi prie 
mūsų sveikinamojo pareiški 
mo. Ir mes neabejojame, kad 
tasai jų pareiškimas 
rūpinimo ir vlities 
mas.

— Mūsų tautų 
irias kyla dėl kelių 
meto dalykų.

I9 Dėl Vakarų galybių gali 
mo sutikimo su siūlymu įsileis 
ti satelitines vyriausybes į vir 
sūnių pasitarimus, ar Į Vokie 
tijos taikos sutartį, ar į Euro 
pos saugumo paktą. Tatai bū 
tų tolygu sutikti su Centro ir 
Rytų Europos pavergimu. To 
lygu atsisakymui kartotų už 
tikrinimų nedaryti nieko, kas 
prailgintų ar itvritintų paver 
girną.

2° Dėl atkaklių ir nepaneig 
tų spaudos tvirtinimų, kad vie

sunkumus 
sveikintų 

akciją, ku 
satelitams

Sovietų Sąjungos 
Rytų Europoje, ji 
kiekvieną (Vakarų) 
ri jos europiniams 
„kalną piltų“, už tą paslaugu
mą atlygindama Berlyno kri 
zės suminkštinimu.

3° Dėl ženklų, kad Vakarų 
galybės,užuot siekusiosEuropo 
je visuotinio sprendimo ir Eu 
ropos padalinimo galo, linksta 
prisimerkti net ir dėl Vokieti 
jos. apsijungimo.

— Mūsų tautos, — sakoma 
telegramose, „viliasi, kad šie 
susirūpinimai neturėtų būti pa 
grįsti ir kad Vakarų galybės 
pagerbs uavo ’.vieno (didžiojo va 
įstybininko užtikrinimą, /kad 
„laisvasis pasaulis nėra pasi 
rengęs savu saugumu maini

Mūsų sekretoriui
B. NEDVARUI,

mirus tėveliui Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia
Šeštadieninių mokyklų Tėvų Komitetas Montrealy.

„N. L." Mašinų Fondo vajus 
tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
P. J. Senkus,

Toronto, Ont...................5.00
Toronto Seimelio pirmininkas

p. J. Senkus NL Mašinų lon 
dui, prie progos, paskyrė 5 dol. 
aukų.

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

MONTREALYJE SUSIREN 
KA CHIRURGŲ 
KONGRESAS

Šią savaitę Montrealyje susi 
renka didžiulis Jungtinių Ame 
rikos Valstybių ir Kanados 
chirurgų kongresas, kuriame 
dalyvaus mažiausia 3 tūkstan 
čiai chirurgų.

Chirurgai posėdžiaus eilėje 
Mintrealio viešbučių, pirmaei 
lių, turės eilę chirurginių de 
monstracijų, eilę paskaitų ir 
pranešimų.

Chirurgų kongresas užtruks 
beveik visą savaitę.

— NATO konferencija koris 
tatavo. kad Berlyno, kaip ir į 
jį priėjimų laisves reikalas yra 
būtinas ir to Vakarai neatsisa 
kys.

— Chruščiovo pakviestas į 
Maskvą išskrido maršalas Mo 
ngomery.

— JAV prezidentas atvyks 
į Montreal} atidaryti Jūrų ke 
lio Šv. Lauryno upe ir čia susi 
tiks su Anglijos karaliene.

— Amerika 47 miliardus do 
lerių pašalpos skiria atsilikusio 
ms ir išsivystyman žengiančio 
ms tautoms.

— Balandžio 13 d. Londone

IŠ MEKSIKOS PER 
MONTREAL!

pravažiavo Sovietų Rusijos 
diplomatai, kuriuos Meksika 
pareikalavo išsikraustyti todėl, 
kad jie buvo pagauti organiza 
vę Meksikos geležinkelių strei 
ką. Išsiunčiamieji yra N. Ase 
nov, sekretorius, su šeima ir 
laivyno atašė N. Remizov. Ko 
respondentų klausinėjami, jie 
tylėjo, „kaip vandens burnas 
priėmę”. Iš Montrealio jie iš 
skrido danų oro linija.

— Nasser pareiškė, kad ko 
munistai stengiasi palaužti ara 
bų toutinį sąjūdį, kuris Mask 
vai nenaudingas. Dėl to Chruš 
čiovas nerado galima vykti į 
Kairą.

— Arabų lygos gen. sekreto 
rius pareiškė, kad geriau yra 
atsisakyti Sovietų paramos, ne 
gu ją priimti su sąlygomis.

— JAV prezidentas Gettys 
burge kalbėdamas pasakė, kad 
yra būtina remti Japoniją n 
Vietnamą, nes joms gresia im 
perialistų pavojus.

— Kovo mėnesį iš Rytinės 
į Vakarinę Vokietiją pabėgo 
9,309 vokiečiai.

— Vakarų Vokietijos užs.
reik. min. Brentano pareiškė,
kad Berlyno laisvė yra lygi Va susirinks Vakarų valstybių už 
karų laisvei. slėnių reikalų ministerių atsto

— JAV neleidžia savo žurna vai paruošti įžengiamuosius pa 
listų į Kiniją, nes Kinija nepil sitarimų punktus.
do savo įsipareigojimų, amen 
kiečius tebelaiko kalėjimuose, pareiškė, kad Vakarai yra pasi 
o už savo piliečius JAV atsa ruošę pasipriešinti sovietinei 
kinga. agresijai.

— NATO karo jėgų vadas

Vilniaus radiją klausant 
PIRČIUPIO TIESA SKAU DŽIAI GILIA LIETUVOS 

OKUPANTĄ...
liudininko", kuris tvirtina, kad 
dėl pirčiupio tragedijos kalte 
tenka ne „hitleriniams fašistą 
ms ir buržuaziniams naciooa 
hstams, bet tarybiniams parti 
zanams“...

Tikrai taip NL Pirčiupio 'du 
dininkas rašė. Ir tai yra gryna 
tiesa. Pirčiupio ūkininkai yra 
lietuviai patriotai. Iškentę 
žiaurią lenkų okupaciją, jie bu 
vo užgrūdinti patriotai, kurie 
bet kokios okupacijos bijojo, 
kaip maro. Todėl jiems baisi 
buvo ir rusų okupacija, po 
trumpo laisės laikotarpio už 
griuvusi Pirčiupį. Rusų okupa 
cijos agentai tą gerai žinojo, 
todėl sąmoningai išprovokavo 
vokiškąjį okupantą, kad pat 
riotingą Pirčiupio kaimą sunai 
kintų. Sovietiniai partizanai 
tikslą atsiekė. Jie tyčia vokie 
čių transporto užpuolimą pada 
rė prie pat Pirčiupio kaimo. 
Vokiškas okupantas nemačiau 
buvo žiaurus, kaip ir rusiška 
sis. Jis be tardymo ir be ap 
kIf.usenėjimo ^sunaikino fvisą; 
Pirčiupio kaimą ir sudegino 
119 žmonių. Ir tai yra krimlna 
las, kurio atsakomybė lygio 
mis priklauso vokiškam ir ru 
siškam okupantams.

Veltui tad okupantas teisina 
si. Nieko nepadės ir pasišauki 
mas | pagalbą okupacijos padė 
jėjų Urbonavičiaus ii- Apyva 
los. Ir ką kita jie gali parody 
ti, būdami po okupanto padu, 
kaip tiktai tai, kas jo diktuoja 
ma?

Ne, Lietuvos okupantui ne 
nusiplauti pirčiųpiečių kraujo 
ir provokacijų, kurios ir dabar 
tebekankina Lietuvos žmones.

Vilniaus radijas (iš Mask 
vos) kovo 29 d. susijaudinęs 
teisinosi dėl „Nepriklausomos 
Lietuvos“ (šį vardą bijo vie 
tai paminėti, todėl kalbėjo: 
„Kanadoje leidžiamas laikraš 
tis, kurį redaguoja Karde 
lis“...) paskelbto straipsnio, 
pasirašyto „Pirčiupio įvykių

TORONTO
PARAPIJŲ VYRAI 
ORGANIZUOJASI

Prie abiejų R. K. parapijų 
gražiai veikiančių Katalikių 
Moterų draugijų, kurios para 
pijų veikloje yra didelis rams 
tis, sukruto ir parapijų vyrai 
organizuotis. Prieš norą savai 
cių prie Prisikėlimo parapijos 
buvo sukurta vyrų draugija, o 
balandžio 5 d. prie šv. Jono pa 
rapijos išdygo vyrų „Sambų 
ris“. Šiame steigiamajame susi 
rinkime, kurį vedė A. Rinku 
nas, buvo priimtas „Sambūrio" 
statutas, aptarti veiklos darbai 
ir išrinkti valdomieji organai. 
Valdybon įėjo ir tą pačią dieną 
pasiskirstė pareigomis: V. Mo 
ntvilas — pirm., A. Čiriūnas— 
vicep., P. Kundrotas — iždin., 
J. Andriulis — sekr. ir P. Kak 
nevičius — v-bos narys paien 
gimams. Revizijos Komisija su 
daryta iš A. Rinkūno, P. Pus 
vaškio ir P. Kaino.

Sambūrio globėju pasirink 
tas Dieyo tarnas arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius.

Sambūris pirmuoju savo dar 
bu numato gegužės 1 d. su 
ruošti krikščioniškos darbo die 
no5 ū..adcniiją.
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Idėjų prasmė
RAŠO A.‘GERMANAVIČIUS

Drauge skaitytojau, pamąstyk, kad tavo gyvenimas 
neprabėgtų vien tik nekenčiant ir bijant.

VOKIETIJOJE VEIKIANTI „BALTŲ DRAUGIJA”

Laisvė, lygybė, žmonišku 
mas, teisingumas — vieniems, 
kurie kenčia jų stoką, tai idė 
jos, dėl kurių galima aukotis 
ir mirti, kitiems — tai tik savo 
kos, dėl kurių prasmės galima 
pasiginčyti, tretiems — tik žo 
džiai, tušti, neturį savo atitik 
mens tikrovėje, todėl neverti 
didesnės atidos. Ir atrodo, kad 
Šių pastarųjų skaičius laisvaja 
me pasaulyje nuolatos didėja. 
Abejingumas idėjoms yra lyg 
ir normalus reiškinys. Kodėl?

Jau prieš daugeli metų aky 
lūs stebėtojas Karei Čapek kai 
tą išsireiškė, kad mes neturime 
laiko idėjoms. Kasdieninių gy 
venimo rūpesčių genami, mes 
tiS prabėgomis pažvelgdami 
į laikrašti, pastebime jas kai 
tais, kaip blyškias bekraujės po 
vyžas aktualijų šešėlyje. Mū 
su mintis sustoja prie jų tik 
trumpą akimirką; mes atžymi 
me jas kartais gal pabraukimu 
arba pastaba paraštėje ir, ati 
dėję laikraštį į šalį, užmiršta 
me. Idėjos nesiskverbia į mūsų 
gyvenimą, kaip rūpestis kas 
dienine duona, arba koks neati 
dėliotinai išpildytinas reika 
las. Jų tyli būtis nekelia mums 
jokių reikalavimų ir mes nejau 
čiame joms jokio įsipareigoji 
mo. Tik išgyvendami jų priešių 
gybę, pajaučiame jų stoką ir 
suvokiame jų svarbą.

Kas gi laisvas būdamas gal 
voja apie kitų laisvę! Kartkar 
temis reikėtų gal padaryti dva 
sinio turto „inventorizaciją”, 
kad pamatytume, su kuo mes 
savo gyvenime išsiverčiame ir 
kiek lieka nenaudojamų dvasi 
nių galimybių ir nesiekiamų 
vertybių. Tuomet pamatytu 
me, kas sudaro mūsų „turinį‘ 
ir užpildo mūsų gyvenimą.

Pačią didžiausią mūsų gyve
nimo dalį užima mūsų asmenis 
ki rūpesčiai. Dažnas todėl ga 
lėtų net padaryti išvadą, pana 
šią į vokiečių rašytojo Gott 
fried Benn, kuris kartą išsireiš 
kė. kad „yra klaidinga galvoti, 
kad žmogus turi kokį turini, ai 
ba turėtų jį turėti. Žmogus tu 
ri maitinimosi rūpesčių, šei 
mos rūpesčių, rūpesčių dėl ger 
būvio pakėlimo, garbės troški 
mų, neurozių, bet tai jau nėra 
žmogaus turinys metefizine 
prasme”. Laisvas nuo rūpesčių 
laikas užpildomas pramogo 
mis arba domėjimusi tariamo 
mis „aktualijomis”. Žmogus 
„užsimiršta", „išsiblaško“, pa 
simeta tarp dienos aktualijų ir 
Įdomybių ir užmiršta, kad tik 
stengdamasis siekti idėjų įgy 
vendinimo žmogus suteikia sa 
vo buičiai turinį. Ten, kur žino 
gaus domėjimasis apsiriboja 
tik pramogomis ir dienos aktu 
alijomis, ten pasireiškia idėjų 
nebuvimas, kaip paties žmo 
gaus stoka, „tarsi žmogus bū 
tų liovęsis būti žmogumi, iyg 
būtų vien tik stoka... tik žmo 
gaus forma uždengta, žmogaus 
forma kaip kauke” (Max Pi 
card).

Kita idėjų užmiršimo piie 
žastis yra įsigalėjusi pažiūra, 
kad idėjos yra nereikalingos 
mūsų pastangų, kad jos pačios

Stendhal.
įsitikrovina. Galvodami, kad jų 
būtis yra dvasinio pobūdžio, 
mes pasiduodame naiviai tliuzi 
jai, kad joms negresia joks pa 
vojus, kad, kaip išsireiškė J. 
Gaitenides, „jas galima suvar 
žyti, ištremti — bet ne sunai 
kinti, galima žudyti jų nešėjus 
— bet nuo to idėjos tik laimi”. 
Tai pragariška pažiūra. Idė 
jos yra visuomet grasomos ir 
puolamos jų priešingybių, jos 
yra lyg mūsų dvasinio gyveni 
mo tvirtovės: kur viena iš jų 
užmirštama, neginama ir neap 
leidžiama, ten pasilieka ne tuš 
tuma, bet įsigali apleistos idė 
jos priešginybė, gresianti mū 
sų pačių gyvybei. Norėdami ap 
ginti savo gyvastį, mes turime 
vėl atkovoti visas apleistas po 
zicijas. Kui laisvė neginama, 
ten įsigali tironija. „Tironijos 
ir laisvės negalima suvokti ats 
kirai, nors jos laiko eigoje ir 
pakeičia viena kitą. Galima, 
tiesa, sakyti, kad tironija ati 
ma ir sunaikina laisvę — bet, 
žiūrint iš kitos pusės, tironija 
yra tik ten galima, kur laisvė 
jau yra domestikavusi, tapuši 
tik tuščia sąvoka” (E. Juen 
ger). Ši dvasinė „domestikaci 
ja” (pagal Ernst Juenger), tai 
patikėjimas kitiems spręsti es 
minius mūsų būties klausimus 
ir tenkinimasis kitų teikiamu 
„dvasiniu penu”, laukiant, kad 
taip, kaip mūsų butai miesto 
Įstaigų yra aprūpinami šviesa 
ir vandeniu, kad taip būtų aprū 
pinami ir dvasinėje srityje, ku 
rioje iš tikrųjų turėtume patys 
jieškoti ir semti iš savų šalti 
nių. Tapdami tokiais dvasi 
niais „įnamiais", mes užleidžia 
me kitiems tuos mūsų būties 
postus, kuriuose mes patys tu 
retume budėti ir gintis. Mes ir 
dvasinėje srityje pasitikime ki 
tais, ir, nelaimės atveju, laukia 
me pageibos, kaip laukiama ug 
niagesių ištikus gaisrui. Tik 
šitokios nelaimės atveju daž 
niausiai niekas neskuba padėti. 
„Visus patogumus reikia apmo 
keti. Naminio gyvulio situaciją 
seka skerdykla” (E. Juenger). 
Į šitokią naminio gyvulio situ 
aciją patenka ne vien tik pavie 
nis žmogus, bet ir tautos, ku 
rios pačios nesirūpina laisvės 
ir teisingumo realizavimu, nei 
jų apgynimu.

Dar viena abejingumo idėjo 
rns priežastis (bet, antra ver 
tus, dažnai ir jo pasėka) yra 
ideologijų Įsigalėjimas. Kai idė 
jos: laisvė, lygybė, žmonišku 
mas ir teisingumas turi univer 
salini etinį pobūdi, apimantį be 
jokių skirtumų visąžmoniją, ide 
ologijos .dažniausiai susietos 
tik su viena kuria pasaulėžiū 
ra arba kurios nors grupės in 
teresais, neturi tokio kaip idė 
jos visuotinumo, o tačiau turi 
didesnį pasisekimą už idėjas, 
nes jos dažniausiai išreiškia 
atskirų grupių savanaudiškas 
užmačias, arba yra tų grupių 
politinės kovos priemonė. Ten, 
kur įsivyrauja pavienių* grupių 
ideologijos, kurios nesivado 
- ruja visuotinėmis idėjomis, ar 
ba jomis tik prisidengia kaip 
kauke, negalima pasiekti jo 

vasario viduryje surengė Liti 
neburge, Ostdeutsche Akade 
mie patalpose, savo ketvirtąjį 
suvažiavimą, trukusį tris die 
nas. Jo metu buvo skaitoma vi 
sa eilė paskaitų, kurių vedamo 
ji mintis buvo: „Rytų Europa 
ir europinio apsijungimo idė 
ja”. Iš lietuvių pusės paskaitą 
laikė Valteris Banaitis, kalbe 
jęs apie europinę mintį anapus 
geležinės uždangos. Pasinaudo 
damas atbėgėlių iš „anapus” 
apklausinėjimų duomenimis, 
jis išvedė, kad taip pat Mask 
vos pavergtų tautų tarpe euro 
pinio apsijungimo idėja yra gy 
va ir teigiamai vertmma. V. Ba 
naičio paskaita susilaukė dide 
lio pritarimo, kaip ir iš viso šis 
mūsų tautietis savo vispusišku 
išsilavinimu ir minčių origina 
kimu yra pasidaręs vienu iš 
stambiausių ramsčių „Baitų 
Draugijos“ veikloje.

Kaip ir anksčiau, taip ir į šį 
suvažiavimą atvyko Vokieti 
jos užsienio reik, m-jos atsto 
vas, federalinės pabėgėlių in- 
još atstovas, buvęs federalinis 
ministeris W. Kraft. Kaip Lie 
tuvos diplomatines tarnybos 
atstovas suvažiavime dalyvavo 
pasiuntinybės patarėjas Dr. A. 
Gerutis. Suvažiavimas pareis 
kė padėką už uolų bendradar 
biavimą dipl. chemikui K. 
Drungai, Vokietijos lietuvių 
bendruomenės v-bos pirminiu 
kui, kuris kovo 23 d. išemig 
ravo į Ameriką.

Balandžio mėn. „Baltų Drau 
gija“ rengia pabaltiečių „kui 
tūrines dienas“ Miunsteryje, 
Vestfalijos universitetiniame 
mieste. Pereitą rudenį tokios 
dienos buvo surengtos Viurc 
burge.

„Baltų Draugija”, siekdama 
vokiečių ir baltų tautų artimo 
bendradarbiavimo, atlieka itin 
svarbų darbą, kurį kiekvienas 
lietuvis turėtų paremti. Todėl 
būtų pageidautina, kad ypač 
Vokietijoje gyvenantieji lietu 
viai gausiai dėtųsi prie draugi 
jos. Įsirašyti į dr-jos narius 
galima, kreipiantis šiuo adre 
su: „Baltische Gesellschaft in 
Deutschland”. Munchen-Pasi 
ng. Graf str. 72 Dr-jos genera 
linis sekretorius yra Adam 
Grunbaum, kuris pasiekiamas 

kio pastovaus susitarimo, nei 
sukurti patvarios politinės 
struktūros, nei kultūrinio bend 
ravimo.

Idėjos — šie žmonijos augs 
ėiausių siekimų Įvaizdžiai — 
yra nedalomai visuotinės, to 
dėl jos yra nesuderinamos su 
■.Ideologijom) sį atstovaujančio- 
mis partiškumą, vienos tautos, 
grupės, klasės arba rasės pir 
mavimą, jų išimtines teises ar 
ba privilegijas. Čia yra negah 
ma jokia „koegzistencija”, nes 
kaip negalimas yra tiesos ir ne 
tiesos taikus „sugyvenimas", 
taip laisvė negali toleruoti ne 
teisingumo ir žmoniškumas v el
dijos

Mūsų generacijai jau teko 
skaudžiai patirti ideologijų Įsi 
galėjimo Europoje pasėkas, to 
dėl mes galime pramatyti da 
bar gresiančio jų įsigalėjimo pa 
šaulyje visą baisumą. „Vakarų 
žlugimas” gal nėra vien tik re 
torinė frazė... Tačiau kai kalba 
ma apie Vakarų žlugimą, kaip 
apie neišvengiamą likimą, ban 
dant ji net pagrįsti gamtiniu 
dėsningumu, užmirštama, 
kad Vakarai — tai šitų univer 
salinių idėjų visuma: jie yra 
ne ten, kur mes esame, bet 
ten, kur stengiamasi Įgyvendin 
ti lygybės, laisvės, žmonišku 
mo ir teisingumo idėjas. Vaka 
rų pasaulis, tai lyg savotiški 
dvasiniai namai, kurių pamatai 
yra minėtos universalinės idė 
jos. Kai tik viena iš jų sunaiki 
narna — griūva visas pastatas. 
(Ar nesame kartais mes patys 
šito žlugimo kaltininkai?) Vo 
kiečių filosofas Max Mueller, 
2-jam pasauliniam karui pasi 
baigus, kartą išsitarė, kad vo 
kiečių aimanavimas dėl karo 
metu sugriautų katedrų buvo 
veidmainingas. Jos buvo pačių 
vokiečių anksčiau (dvasine 
prasme) sugriautos, negu ant 
jų buvo mestos bombos, nes 
jos jau nebuvo jų gyvenime 

minėtu adresu ir kuris mielai 
suteiks visų reikiamų žinių. Na 
rio mokestis yra fa vok. mar 
kės metams. Dr-ja leidžia biu 
letenį, kuris skelbia vertingų 
žinių apie pabaltiečių kultūrinį 
gyvenimą.

Vasario 14 d. „Baltų Drau 
gijos“ suvažiavimo dalyviai iš 
Liuneburgo buvo nuvykę į Ha 
mburgą, kur dalyvavo tenykš 
čtų lietuvių surengtame vasa 
rio 16 sukakties minėjime.

• TB mums pristato tėvą ii su 
nil Siparius. Tėvą, dramos ak 
torių, pažįstame nuo „Vilkola 
kio‘ laikų, o sūnų — iš plokšte 
lių. Sūnus turi gražų balsą, tik 
tai bolševikiniai „specai” lig 
šiol nemoka pagaminti padorių 
patefonui plokštelių. „Pažan 
giausia sovietinė teknika“, pa 
sirodo, tokia „pažangi”, kad 
net plokštelių nemoka padary 
ti. . .

• Istorijos magistro K. Stalša 
no naujas veikalas „Latviešu 
un Lietuviešu Austrumu apga 
bu likteni“ — jau knygų rin 
koje. Veikalas turi '456 psl., 
gausiai iliustruotas, su daugy 
be žemėlapių. Knyga parašyta 
latviškai, bet labai įdomi ir lie 
tuviams. Čia nagrinėjama ais 
čių — baltu tautų kilmė, baltų 
apgyventos vietos, aprašomas 
slavų veržimasis j baltų ten 
tori ją, atskirai svarstomas liki 
mas galindų, jotvingių ir prū 
sų.

• Įsteigta draugija gerontolo 
gijai (mokslas apie senatvės 
problemas) tirti. Steig. susi 
rinkime pranešimą skaitė medi 
cinos mokslų kandidatas A. 
Jurgelionis, v-bos pirm. Drau 
gijos nariais Įsirašė: A. Žmui 
dzinavičius, prof., J. Balciko 
rus, prof. Z. Žemaitis ir kt.

• Prof. Z. Ivinskis atvyko i 
Bonną vadovauti Baltų Moks 
lo Institutui. Netikėtai mirus 
prof. Šturmui, mūsų prof. Z. 
Ivinskis buvo skubiai iškvies 
tas į augščiau minėtas parei 
gas. Per keletą mėnesių ap 
tvarkęs būtiniausius reikalus, 
planuoja grįžti i Romą.

• Dr. Jonas Gutauskas ruošia 
religinio gyvenimo vadovėlį 
mokykloms.

tuo, kuo jos buvo jas sukinu 
siose epochose, būtent: dvasi 
nio gyvenimo ir simbolis, ir iš 
raiška, ir centras. Jos buvo tik 
dideli tušti pastatai, teturėję 
istorinių paminklų reikšmę, 
kaip įdomūs arba keisti buvu 
siu epochų liudininkai.

Panašia prasme ir Europa 
jau prieš 2-jį pasaulinį karą bu 
vo griuvėsiai, nes tai, kas buvo 
jos tikroji esmė, buvo jau rasi 
nių, tautinių ir partiniai-kolek 
tyvinių ideologijų sugriauta, ir 
niekas, išskyrus keletą silpnų 
jų, nebuvo pasiryžęs jos ginti. 
Ir koks naivus dar ir dabar vis 
praktikuojamas tikėjimas, Kad 
galima išsaugoti Europą, jos 
tautas vieną po kitos atiduoda 
nt vergijon, kad galima išsau 
goti idėjas, neginant ir išdilo 
dant priešams jų nešėjus, kad 
galima garbinti žmoniją, kai 
bėti apie žmoniškumą ir me 
kinti pavienį žmogų. . .

Neužtenka kalbėti apie idė 
jas — jas reikia Įgyvendinti il
ginti. Idėjos tėra vertintinos 
kaip tikrovės galimybės. Jos 
nėra kokios nors „abstrakei 
jos”. Kai mes siekiame idėjų 
realizavimo, tai ne del pačių 
idėjų, bet dėl pačios tikrovės, 
kuriai idėjos yra lyg ir augs 
čiausios jos galimybės. Tai dėl 
pavienio žmogaus mes kalba 
me apie žmoniškumą ir turime 
visuotinę laisvės ir teisingumo 
idėją, kaip žmogaus būties pil 
mitinio išsiskleidimo sąlygą.

Bet, pakartojant E. Juen 
ger’io mintį, žmogus, tik su 
kirviu ar kitu ginklu budėda 
mas tarpduryje, išsikovojo sa 
vo namų neliečiamumo teisę, 
todėl ir mums, kad pasiektu 
me mūsų dvasinių „namų” ne 
licčiamumo pripažinimą, kad 
pasiektume mūsų idėjų įtikro 
vinįrną, reikės nemažiau ir bud 
rūmo ir ryžto.

A. Germanavičius. 
Baden-Baden.
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JUOKDARIAI...
MIZARA JIEŠKO KVAILIŲ

Arba jis pats apsimeta kvai 
lu. arba jis tikrai yia kvailas, 
jeigu jis taip mano apie poetą 
Antaną Miškini, kaip jis rašo 
13-ine „Laisvės“ nr. Būtent :

„Amerikos klicrikaiai per ii 
gą laiką skaitė poetą A. Miški 
nį savo žmogumi. A. Miškinis 
— talentingas poetas, aišku. 
Bet per kurį pokario laiką jo 
kūrybos Lietuvos spaudoje ne 
simatė. Dėl to priešiška Lietu 
vai spauda skelbė:

— A. Miškinis išvežtas. . .
Per pastaruosius dvejus-tre 

jus metus minėtas poetas jau 
pasireiškė Lietuvos spaudoje; 
ne vieną jo kūrinį ir įneš L»iis 
vėje buvome išspausdinę“.

Taip rašo R. Mizara ir tuo 
nori pasakyti, kad Miškinis yra 
medžio gabalas, iš kurio gali 
ma nutašyti tokį balvoną, kaip 
Rojus Mizara. A. Miškinis bu 
vo ir liks krikščioniškas poe 
tas, nežiūrint to, ką ii kaip jis 
kalbės.

Miškinis buvo ištremtas į Si 
birą ir nerašė! Išbandęs Sibi 
ro „malonumus”, senatvėje no 
ri vis dėlto būti Lietuvoje. Te 
gul Mizara pasako, kodėl Miš 
kinio, nors jis ir gabus poetas, 
nėra „Tarybinių Lietuvos ra 
šytojų” rinkiny, jeigu jis jau 
pasidarė balvonu, kaip Mizara 
nori jį parodyti?

Ir Romos vergai, geležiniais 
pančiais sukaustyti, turėjo gy 
venti ir gyveno, —- ir Miškinis 
turi gyventi, nes tai yra jo tei 
sė, kaip ir Mizaros. Gal Miški 
nis bus priverstas net „pagar 
binti“ mizarinę „šlovingąją“, 
bet nei Mizara, nei Lietuvos 
okupantas iš A. Miškinio bal 
vono nepadarys!

Lietuvos rašytojų suvažiavi 
mas parodė, kad okupantui iš 
tikrų rašytojų balvonu. nors ir 
prievartaujant, nesiseka pada 
ryti. Tam gi jie žmonės, turi 
savo ir protą, ir sąžinę, ir savo 
aš. Jie labai gerai supranta, 
kad dėl partijų gali susitarti: 
anuomet Lietuvą 13 metų vai 
dė tautininkų partija, dabar 
tiek metų valdo komunistų par 
tija, —- tai pereinami dalykai. 
Miškinis, kaip ir kiti rašytojai, 
pagaliau gali būti ir komunis 
tai. Bet kodėl jie turi kentėti 
okupaciją? Kodėl jie okupanto 
nužmoginami? Kodėl jiems ati 
mama teisė būti savarankis 
kais??? Tiktai Mizara to nega 
Ii suprasti, nes jis tikrai yra 
mizara mizeriškiausia.

Čia matome Dr. Helen Creighton iš Dartmouth, N. S. ap 
suptą „vaiduoklių" rašytojų, kurie pritaiko radio vaidini 
mui temas iš jos knygos Bluenbse Ghosts (Mėlynanosiai 
Vaiduokliai). Šiuo vardu programa girdima per CBC 

Trans-Canada penktadieniais.

APDOVANOJO NAMAIS...
Rusiškasis Lietuvos okupan 

tas kaikada pasirodo „labai ge 
ras”. Kai mūsų montrealiečiai 
pp. Deksniai sugrįžo Į Lietuvą, 
tai nežiūrint to, kad dar Kana 
doje būdami i rusų banką ture 
jo pervesti 30 tūkstančių dole 
rių, bet jiems, kaip pats p. De 
ksnys sako, sovietinė valdžia te 
davė tiktai du kambarėlius su 
virtuvėle (kur jie, nabagėliai, 
padės savo „fornicius”?).

Tuo tarpu ta pati valdžia 
Kanadoje gyvenančius dipukus 
apdovanojo didžiuliais rūmais. 
Štai iš Vilniaus ateinąs ilius 
truotas žurnalas „Švyturys” 
vasario mėnesio Nr. 3(243) 14 
ir 15-tą puslapius paskyrė Kau 
no rūmų vaizdams ir jų aiški 
nimams. Per du puslapius ant 
rašte skelbia „Yra gražūs rū 
mai”. Gale šios antraštės pri 
kergtas Vacio Reimerio poša 
kis: „Jaunieji bičiuliai (iš dipu 
kų pasiskolintas žodis...), jūs 
žinot, ar ne tuos rūmus, gra 
zius. daugiaaugščiam Kau 
ne?...” O po to seka tų gražių 
rūmų aiškinimas.

Rūmai tikrai gražūs, aiškini 
mas dar „gfažesnis”, tikras oku 
pantiškas. Tai ir suprantamas. 
Sakykim, buvo Pažangos rū 
mai, dabar krautuvė — Prekes 
vaikams. Ką gi — visuomenes 
naudai... Bet tarp Pažangos ir 
Žemės banko rūmų lyg „nežy 
miai” įspraustas kažkoks ne 
aiškus kampinio namo fragmen 
tas ir virš strėlės parašas: „Tė 
vyne „myliu” ne žodžiais,, o 
„darbais“, todos, sako pono 
Kardelio rūmas Žaliakalnio ce 
ntre, prie Aušros gatvės. Jis, 
tur būt, ir dabar kursto „patno 
tizmą". Ypač, kad čia ponas 
Kardelis buvo Įrengęs pelnin 
gą kiną ir taip toliau...“

Ką reiškia „ir taip toliau”, 
„Švyturys” nesako, bet gana 
to, kad „ponas Kardelis Žalia 
kalnio centre turėjęs rūmus, 
kur buvo Įrengęs pelningąjį 
ną“. Atseit, tas pabėgėlis Kar 
delis yra „liaudies priešas”, nes 
turėjo kino ir išnaudojo liau 
di... Taigi, „jaunieji bičiuliai, 
žinokit”, su kuo turite reika 
lą. . .

Čia liktai vienas „Švyturiui” 
klausimas: tur būt meluojate 
todėl, kad su teisybe neišsiver 
čiate?

• Vilniaus universitetas išlei 
do „Mokslo darbų”, „Kalboty 
ra” I tomą.
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J. TRIBŪNAS. Laisvoji tribūna

Vatikanas, veiksniai 
ir visuomenė 

KOEGZISTENCIJOM GAIRĖMIS
Laisvosios tribūnos titulu dedamasis čia straipsnis 

aptana aktuoliuosius lietuviškosios politikos klausimus. 
Straipsnis, tiksliau — straipsnių serija, kaikam pasiro 
dys tur būt „gana aštrus”, bet jis išdėsto mintis, kurios 
yra grynai lietuviškos, dėstomos grynai lietuvišku po 
žiūriu. Šioje straipsnių serijoje daug ligšiolinės lietuvis 
kosios politikos kritikos, bet per ją ryškėja ir būtinasis, 
autoriaus supratimu, konstruktyvumas. „Pylos” gau 
na visos srovės, visi veiksniai, visos politinės organiza 
cijos ir iš jų pasipainioję „ant viešojo kelio“ asmens. 
Jeigu kas nors iš to, kas čia išdėstoma Skaitytojui past 
rodytų ne taip, kaip yra, redakcija mielai suteiks vie 
tos ir kitokiems pasisakymams. J. Tribūnas vis dėlto 
i klausimus peržiūri atvirai, korektiškai, nors ir kai kur 
gal ir „stiprokai”. Red.

Paskutiniu metu sovietai su 
Mjauja energija visu savo verž 

tnu atnaujino, Budapešto 
' gatvėse pralieto kraujo sutruk 
dytas, pastangas legalizuoti po 
karinius savo laimėjimus. Vi 
liejančiai šypsodamasi ir sifily 
dama atidaryti savo rinkas Va 
karams iš vienos pusės ir gra 
sindama savo sputnikais bei ra 
ketomis iš kitos pusės, Maskva 
atidžiai stebi Vakarų pasaulio 
reakciją, rengdamasi paskuti 
nei II-ojo pasaulio kai o fazei 
— pasaulio padalinimui tarp 
„Dviejų Didžiųjų". Vis ma 
žiau beturėdama įtakos Vaka 
rų masėms, vis mažiau galėda 
ma jas laimėti savo propagan 
dai, Maskva staiga savo dėme 
vą nuo vis nenorinčio „lemia 

jai kova" sukilti Vakarų „pro 
letariato“ nukreipė į autokra 
tus. Šis Maskvos posūkis jai bu 
vo sėkmingas. Jeigu Chruščio 
vas galėjo paskelbti, kad jis 
jaučiąs „šaltojo karo atodrė 
kį”, tai tik dėl to, kad „visų ša 
lių autokratai vienykitės“ pasi 
rodė žymiai efektingesnė for 
mulė, negu jos Markso pasiū 
lytas proletarinis variantas.

Pereitų metų rudeni Cleve 
landė susirinkę JAV protestan 
tai išsiaiškino, kad už geleži 
nės uždangos religinė laisvė 
esanti „pakenčiama“ ir reikalą 
vo JAV vyriausybės užimti ko 
egzistencijos liniją. Šioms ten 
dencijoms nebuvo niekuomet 
uždari ir katalikai. Besirūpin 
damas dvasiškijos gerbūviu, 
Vatikanas jau seniai svarstė 

su komunistais sugyvenimo 
galimumus ir jo formas. Jėzui 
to Klemens Brockmoller su Po 
piežiaus įsakmiu pritarimu (im 
primatur) parašytoji knyga 
„Krikščionybė atominio am 
žiaus rytmetyje" privertė su 
klusti visus, kurie domėjosi 
Vatikano politikos vingiais. To 
dėl nereikėtų laikyti didele 
staigmena, kad senuko Jono 
XXIII „dinamiškumas” tarp 
tautinės politikos srityje pirmo 
je vietoje išsiliejo į — jo deši 
niosios rankos, kardinolo Tar 
dini, žodžiais kalbant — „fan 
tomų" (šmėklų) Vatikane iš 
sklaidymą. Atsieit, Vatikanas 
nenorėjo atsilikti nuo Clevelan 
d’o protestantų ir pats betar 
piškai prisidėjo prie „taikos 
stabilizavimo“, taikos, siekia 
mos laisvės kaina, įgyvendini 
mo. „P'antomų” išsklaidymas 
reiškė atsisakymą teikti Lietu 
vos pasiuntinybei Vatikane dip 
lomatinę padėtį, kas tuo pačiu 
implikavo Lietuvos aneksijos 
de facto pripažinimą. Šiuo — 
pas mus Įprastais žodžiais kai 
bant — „ypatingu Lietuvai dė 
mesio parodymu”, Popiežius 
pradėjo naują Lietuvos-Vati 
kano istorijos lapą. Šis Vatika 
no politinis posūkis nebūtų 
skaudus, jeigu jis vyktų norma 
liose sąlygose: valstybių santy 
kiai visuomet keičiasi ir net 
diplomatinių santykių nutrau 
kimas ncvisuomet vertinamas 
tragiškai. Tačiau šiuo metu, ka 
da tauta yra eksponuota (išsta 
tyta) didžiausiam savo istori

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MVSVPP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 

YRA LAIMĖJIMŲ IR PRALAIMĖJIMŲ
Kaip laiškuose iš Tėvynės 

pranešama, šiemet Lietuvoje 
beveik žiemos nebuvo: mažai 
; niego, , temperatūra -svyravo 
tarp 0—31C. Jau kovo mėnesį 
dalis gyventojų vaikščiojo su 
vasariniais paltais. Lengvu kii 
matu pasinaudojo ir lengvaat 
lėtai, po trumpos žiemos per 
traukos, išeidami Kaune Į aikš 
te. Nors varžybos, pravestos 
vasario 28 d. ir kovo 1 d. nepa 
rižymėjo augštu lygiu, tačiau 
jos atnešė nemažai staigmenų. 
Pirmiausiai — pralaimėjimas 
pasaulio meisterės B. Zalagai 
lytės. Tačiau jos treneris L. 
.1 uskunigis pareiškė, kad Biru 
tė šiemet yra geriąu fiziškai pa 
siruošusi, negu praėjusių metų 
pavasarį, tačiau gripas sukliu 
dė jai treniruotis. Antra staig 
mena, kai T. Koreivos pralai 
mėjimas šuolyje į augštį Ma 
žeikai, iššokusiam 1,85 m. Ne

joje priešo spaudimui, kada jos 
kova dėl valstybinės nepriklau 
somybės yra kartu kova ir dėl 
individo integralumo bendrai, 
o ne vienam ji yra dar ir kova 
dėl laisvo katalikybės išpažini 
mo, šitoks Vatikano žygis ne 
gali būti vertinamas kitaip, 
kaip smūgiu su
priedu besigrumiančiam drau 
gui. Atimdamas diplomatinę 
padėtį Lietuvos pasiuntiniui, 
Vatikanas ne tik pats užėmė 
mums priešišką poziciją, bet sa 
vo pavyzdžiu paskatino ir ki 
tas Vakarų valstybes mesti sa 
vo „nerangumą“, kylantį dėl 
baimės nusikalsti principams 
(tai esą juk paprasti fonto 
mai!) ir skaitytis su esamais 
faktais. Kalbant paprastai lietu 
viškai: Vatikanas moko kitas, 
pasaulines valstybes, nesisielo 
ti dėl principų, susidūrus su 
materialine jėga. Sovietų „ko 
egzistencija", pasaulio padali 
nimas į įtakos sferas įgavo nau 
jo plano, vakarietiškas slydi 
mas į oportunizmą, defetizmą 
ir suglebimą naujos paskatos, 
naujo pateisinimo.

Bus daugiau. 

blogai 1000 m bėgime pasiro 
dė V. Selcnis, prabėgęs nuo 
toli per 2; 40,2 min. ir D. Ne 
paitė 80 m. barjeriniame bėgi 
me — 12,2 sek., taip pat B. Za 
lagaitytės „konkurentė” J. Lau 
kytė numesdama diską 40,28 
m.

Bendrai, mūsų moterys, at 
rodo geriau pasiruošė pavasa 
rio susitikimams, nes pav. Kau 
no Žalgirio rankinio komanda, 
dalyvaudama visos SS suruoš 
tame turnyre Charkove, laimė 
jo pirmą vietą. Jos antroje vie 
toje paliko pereitų metų meis 
terį Odesos komandą, pasiek 
damos už rusus net dvigubai 
daugiau įvarčių. Pas lietuvai 
tęs geriausiai sužaidė Gylyte 
ir Bimbienė, pasiekdamos po 
13 įvarčių. Miliukštytė 11, Kir 
velaitytė ir Klumbytė po 10. 
Kauno Politechnikos ^nstitu 
to vyrų komanda, tame pačia 
i.-.e turnyre, prie truputi dau 
giau laimės, turėjo užimti ant 
ra vietą, tačiau nesėkmingai 
pralaimėtos vienos rungtynes, 
nukėlė juos vienu laiptu že 
myn.

Tuo tarpu mūsų krepšinin 
kės, dalyvaujančios SS pirme 
nybėse, paskutinėse minutėse 
įveikė Maskvos ELG (Elekt 
ros lempučių gamykla) komai! 
dą 44 :34, tuo pačiu, nustumda 
mos pavojų iškritimo į žemes 
nę klasę. Tiesa, likus žaisti sep 
tynioms minutėms, rusėms rte 
pavyko pasekmę sušvelninti 
iki 36:31, tačiau puikiai žai 
džiusios Tūlevičiūtė ir Dakta 
raitė (SS rinktinės žaidėjos), 
laimėjimą nusvėrė Kauno Poli 
technikos Instituto pusėn.

Vilniuje leidžiamas sporto 
laikraštis, oficialiai išėjo savo 
puslapiuose į polemiką su šio 
skyriaus vedėju ir Naujienų 
atstovu Br. Keturakių, tuo pa 
čiu įrodydamas, kad užsienio 
lietuviai gerai žino apie Lie 
tuvos sportinį gyvenimą, kad 
čia leidžiama yra lietuviškoji 
spauda ir t. t. Iki šiol, tik Tėvy 
nės Balsas minėdavo „įvairius 
keturakius, šulaičius, baro

3 PSL.

nepaprastai 
patogios 
kojinės

: (10S-8)
PATENTUOTOS „2-PADŲ” KOJINĖS

Dvigubi mėgsti padai is dviejų dalių, išvidinė pado dalis 
yra išversta tam, kad koją liestų minkštoji kojines dalis. 

Jos nėra didesnės ar sunkesnės.
Į Jūs turite panešioti Penamano dvigubų padų kojines, 

kad pamatytumėte skirtumą.

nūs”, tačiau jis mūsų Tėvyne 
Įe nėra platinamas, o skiriamas 
grynai užsienio liteuvių propa 
gandai.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Į pasaulio ledo rutulio 

pirmenybes Čekijon buvo išvy 
kusi ir Lietuvos turistų grupė, 
kurioje matėsi Šiaulių miesto 
sporto koimteto pirm. I. Urbo 
nas, futbolininkas Jakimavi 
čius, ledo rutulio teisėjas Mar 
tišius, žaidėjai Zgirskis, Burze 
vičius, sporto žurnalistas ir kt.

— Futbolo rungtynėse Lat 
vijos meisteris Liepojos Šarka 
nais Metalurgs laimėjo prieš 
Klaipėdos LRĮ (Laivų Remon 
to Įmonės) komandą, pasek 
me 4:1.

— Klaipėdos m. lengvosios 
atletikos rungtynėse uždarose 
patalpose, Lepšys nušoko į to 
h 9,95 m., Antanavičienė 4,74 
m., o Tumėnas blogose oro są 
lygose (lauke) 5000 m nubė 
go per 16; 06,8 min.

•— Vilniaus m. tikjinio pir 
menybes iškovojo PSK klubas, 
antroje vietoje palikdamas Di 
namo. Moterų grupėje laimėto 
ju liko RSM.

— Lengvosios atletikos ru 
ngtynėse, Sov. Sąj. vicemeiste 
ris A. Varanauskas rutulį nu 
stūmė 17,25 m., o Išganaitytė 
13,39 m. Kaip praneša Lietu 
vos spauda, Varanauskas tre 
niruočių metu, rutulį stumia 
beveik 18 m., taigi šiemet lau

kiama iš jo, atsiekiant Europos 
rekordo. Lietuvio didžiausias 
konkurentas latvis Lipsnis šie 
met jau nustūmė 17,41 m, o B. 
Zalaigytės konkurentės Voro 
šilo 48,61 m ir Šostitko 46,73 
m numetė jietį. K. B.

— Kanados ledo rutulio Bei 
leville komanda, besiruošda 
ma pasaulio pirmenybėms Če 
koslovakijoje, Europos konti 
nente sužaidė eilę draugiškų 
rungtynių. Deja, savo žaidi 
mu, ypač Švedijoje, Suomijoje 
ir Vokietijoje, kanadiečiai ap 
vylė gausius (žiūrovus, pade 
monstruodami labai aštrų žai 
dimą ir tuo pačiu privesdami 
prie bereikalingų išsišokimų ir 
incindentų. Suomių spauda po 
rungtynių atspausdino ilgiau 
sius straipsnius, užvardindama 
juos „Go home Canadians”, o 
vokiečiai kanadiečių žaidimą pa 
vadino „Laukinių vakarų”. To 
rontiškis Globe and Mail taip 
pat griežtai reagavo, savo veda 
majame apkaitindamas šio 
krašto žaidėjus ir pareikšda 
mas, kad kanadiečiams nemo 
kant prisitaikyti prie mėgėjų 
žaidžiamų taisyklių, visiškai 
nėra reikalo siųsti komandos i 
pirmenybes, nes per tokį spor 
tą gadinamas yra geras Kana 
uos vardas.

• Bus išliesta J. Čiurlionytės 
knyga apie lietuvių liaudies 
muzikinę kūrybą.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

TREČIA DALIS — EGLUTĖ PAS SVENTICKIUS
11.
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Kaug vargo buvo su Paša. Kol Lara sirgo rimtai, jo 

.čėieido jos lankyti. Ką jis turėjo jausti? Lara norėjo už 
mušti žmogų, jo supratimu, jai neutralų, o po to buvo globo 
jama to žmogaus, aukos nepasisekusios jos žmogžudystės. 
Ir visa tai po atmintino jų pasikalbėjimo Kalėdų naktį prie 
degančios žvakės! Jeigu ne šis žmogus Larą būtų suėmę ir 
nuteisę. Jis nuvedė ją į šalį nuo šios bausmės. Dėka jo ji 
liko kursuose sveika ir nepaliesta. Paša kankinosi ir abejo 
jo. Kai pasidarė geriau, Lara pasikvietė Pašą pas save ir jam 
pasakė:

— Aš bloga. Tu manęs nepažįsti, aš kada nors tau pa 
pasakosiu apie save. Man dabar sunku kalbėti, tu matai, aš 
springsta ašaromis, bet tu palik mane, užmiršk, aš tavęs ne 
verta.

Po to sekė sielą draskančios scenos, viena už kitą sun 
kesnės. Voitovskaja, — nes tos scenos vyko dar tada, kai 
Lara buvo Arbate, — Vojtovskaja matydama užsiverkusį 
Pašą, bėgdavo iš koridoriaus į savo pusę ir nuvirtusi į sofą 
mokdavosi iki skausmų, sakydama „Oi negaliu, oi negaliu! 
Jai galima sakyti ištikrųjų. . . Cha, cha, cha! Herojus! 

Cha, cha, cha!
Atpalaidoti Pašai nuo prisirišimo, su šaknimis jį išrauti 

ir padaryti kankynei galą, Lara pareiškė jam, kad griežtai jo 
atsisako, nes jo nemyli, bet taip sakydama taip raudojo, kad 
sunku buvo patikėti, ką ji teigia. Paša Įtarė ją nuodėminga 
esant visomis mirtinomis nuodėmėmis, bet netikėjo nė vie 
nu jos žodžiu, norėjo ją prakeikti ir neapkęsti, bet velniškai 
ją mylėjo ir pavyduliavo net savo paties mintims, skardinei, 
iš kurios ji gėrė ir pagalviui, ant kurio ji gulėjo. Išvengti 
beprotybės reikėjo veikti ryžtingai ir skubiai. Jie nutarė su 
situokti nedelsiant, dar prieš baigiamuosius egzaminus. Bet 
vestuves, Larai prašant, atidėjo. Juos sutuokė Dvasios die 
na, antrąją Sekminių dieną, kai galutinai paiškėjo jų mokslo 
baigimas. Viską tvarkė Liudmila Kapitonovna Čepurko, Tu 
sios Čepurko, drauge su ja baigusios, motina. Liudmila Ka 
pitonovna buvo graži moteris su augšta krūtine ir žemu bal 
su, gera dainininkė ir nepaprasta prasimanininkė. Mieste 
buvo labai karšta, kai Larą vežė tuokti. Auksiniai cerkvių 
gaubtuvai ir smėlys pasivaikščiojimų takeliuose buvo veria 
mai geltoni. Uždulkėjęs berželių, nukirstų Sekminių dienai, 
žalumas niūriai karojo šventovių užtvarose, susiraitęs Į vamz 
delius ir tartum apdegęs. Sunku buvo kvėpuoti ir nuo sau 
lės raibo akys. Ir tartum tūkstančius vestuvių kas ruošė, 

nes visos mergaitės buvo sufrizuotos ir baltai apsirengusios, 
ir visi jauni vyrai sušukuoti ir juodai apsirengę. Ir visi jau 
dinosi ir visiems buvo karšta. L.agodina, kitos Laros drau 
gės motina, Larai pabėrė ant kilimėlio, kai ji atsistojo, saują 
sidabrinių pinigų, linkėjimą praturtėti, o Liudmila Kapito 
novna tuo pat tikslu Larai patarė, kai ji bus tuokiama, žeg 
notis ne nuoga ranka, bet pridengta krašteliu vualio ir, be 
to, ji patarė Larai žvakę laikyti augščiau už Pašos žvakę, 
kad šeimoje būtų pirmaujanti, bet Lara, aukodama savo atei 
ti Pašai, žvakę leido kuo žemiausia, tačiau kiek ji besistengė, 
vis buvo taip, kad Pašos žvakė buvo vis žemiau.

Po šiūbo visi sugrįžo i dailininko dirbtuvę, pueš tai 
Antipovo atnaujintą, vaišių. Svečiai rėkė: „Kartu, kartu”; 
iš kito kampo šaukė: „Reikia pasaldinti“, ir jaunieji nepato 
gūs šypsojosi ir bučiavosi. Liudmila Kapitonovna jiems su 
giedojo „Vynuogės” ir su dvigubu refrenu „Duok, Dieve, 
jums meilę ir darną” ir dainą „Išsipinkit plaukai kasų ir pa 
birkit geltonumu visu”. Kai visi išsiskirstė, Pašai pasidarė 
nejauku dėl įsiviešpatavusios tylos. Kieme priešais Laros 
langą ant stulpo buvo žibintas, ir kaip Lara bedangstė langą, 
siauras šviesos ruožas, lyg pro prapjautą lentą, skverbėsi Į 
kambarį. Šis šviesos ruoželis Pašai nedavė ramybės, lyg kas 
juos būtų sekęs. Paša su pasibaisėjimu pastebėjo, kad šiuo 
šviesos ruoželiu nuo žibinto jis susirūpinęs daugiau, negu 
savim, Lara ir savo jai meile.

Per šitą naktį, ilgą kaip amžinybė, tik ką buvęs studen 
tas Antipovas, „Stepanida“ ir „Skaisti mergelė“, kaip jį va 
dindavo draugai, pabuvojo ir laimės viršūnėse ir nusiminimo 
dugne. Įtariamieji jo spėliojimai eiliojosi su Laros prisipaži 
nimais. Jis klausė ir po kiekvieno Laros atsakinėjimo jo šir 
jis kito, lyg jis kristų į prarają. Sužeistasis jo įsivaizdavi 
mas nespėjo skubėti paskui naujus atidengimus. Jis kalbėjo 
si ligi ryto. Antipovo gyvenime nebuvo permainos didesnės 
ir staigesnės kaip šią naktį. Rytą jis atsikėlė visai kitu žmo 
gum, beveik stebėdamasis, kad jį šaukia kaip anksčiau.

4
Po dešimties dienų bičiuliai jiems iškėlė išleistuves tuo 

se kačiuose kambariuose. Paša ir Lara baigė mokslus, abu 
geriausiai, abu gavo darbo pasiūlymą, kaip norėjo, viename 
Uralo mieste, kurin kitą dieną turėjo išvykti. Vėl gėrė, dai 
navo ir triukšmavo, bet šį kartą tiktai jaunimas be vyresnių. 
Už pertvaros, skyrusios gyvenamuosius užkampius nuo dide 
lės dirbtuvės, kur rinkosi svečiai, buvo didžiulė bagažinė, 
Laros krepšis, lagaminas ir dėžė su indais. Kampe gulėjo ke 
Ii maišai. Daiktų buvo daug. Viskas buvo sukrauta, bet ne 
visai. Lara vis dar atnešdavo naujų daiktų ir juos dėlidavo 

krepšius.
Paša buvo namie su svečiais, kai Lara, važinėjusi į kur 

su raštinę metrikų ir kitų dokumentų, sugrįžo su kiemsargiu, 
nešinu stora virve rytdienos daiktams surišti. Lara atleido 
kiemsargį ir apėjusi svečius, su visais pasisveikino rankos 

paspaudimu, su kitais pasibučiavo ir po to nuėjo už užtva 
ios persivilkti. Kai ji išėjo persirengusi, visi pradėjo ploti, 
triukšmauti ir susėdę pradėjo puotauti, kaip vestuvėse. Veik 
iesnieji pilstė degtinę, daugelis rankų, ginkluotų šakutėmis, 
nutiso į stalo centrą valgių ir užkandžių. Gražbyliavo, krio 
kė, vilgė gerkles ir lenktyniuodami sąmojavo. Kaikurie greit 
pradėjo svaigti.

— Aš mirtinai pavargau, — pasakė Lara greta sėdėjų 
šiam savo vyrui. — O tu viską suspėjai, ką norėjai padaryti?

— Taip.
— Ir visdėlto aš jaučiuosi puikiai. Aš laiminga. O tu?
— Aš taip pat. Man gera. Bet tai ilga kalba.
Į vakarušką, išimties keliu, buvo įleistas Komarovskis. 

Vakarui baigiantis jis norėjo pasakyti, kad jauniems drau 
gams išvykus, jis liks vienišas, kad Maskva jam taps dyku 
na, Sachara, bet taip susijaudino, kad pravirko ir susijaudi 
nimo nutrauktą sakinį turėjo pakartoti. Jis prašė Antipovus 
leisti su jais susirašinėti ir apsilankyti pas juos į Juriantiną, 
naują jų gyvenvietę, jeigu išsiskyrimas jam būtų per sunkus.

— Tai visiškai nereikalinga, — garsiai ir be dėmesio at 
siliepė Lara. — Ir bendrai visa tai netinka, susirašinėti, Sa 
chara, ir taip toliau. O atvykti ten nei negalvokite. Dievas 
Juos ir be mūsų išsilaikysite, ne tokie jau mes išskirtini, ar 
ne tiesa. Paša? Gal gi atsiras jūsų jaunųjų draugų pakai 
talas. — Ir visai užsimiršusi, su kuo ir apie ką kalba, Lara, 
kažką atsiminusi, pakilo ir nuėjo už užtvaros. Ten išardė 
mėsai malti mašinėlę ir pradėjo dėlioti į dėžę, užmiršusi, kad 
via svečiai. Tiktai svečių triukšmas ją pabudino iš užsimir 
Šimo ir tada Lara pagalvojo, kaip girti stengiasi atsidėję vai 
dinti girtus ir juo labjau, juo jie girtesni.

Iš laiptų kažkas paskambino. Lara pastatė ausis. Iš už 
stalo nuėjo įleisti. Tai buvo Nadia. Lara bėgo pasitikti. 
Nadia buvo tiesiai iš traukinio, svygi, žavinga ir visa kvėpė 
jo kaip ir Dupliankos konvalijomis. Draugės stovėjo negalė 
damos ištarti žodžio, ir tiktai rėkavo, glebėsčiavosi ir tik 
ką viena kitos nesmaugė.

Nadia Larai atvežė visų namų sveikinimus, kelionės lin 
kėjimus ir tėvų dovaną. Ji išėmė iš sakvojažo įvyniotą į po 
pietį dėžutę, išvyniojo ir, atidariusi dureles, Larai įteikė re 
to grožio kaklo papuošalus. Prasidėjo ai ir oi. Kažkas iš 
prablaivėjusiųjų pasakė:

— Rožinis hiacintas. Taip, taip, rožinis, neabejokite. 
Brangakmenis nemažiau vertingas už deimantą.

Bet Nadia ginčijo, kad tai geltoni sapfyrai. Pasisodinu 
si greta savęs ir vaišindama, Lara brangenybę padėjo prie 
savo servizo ir neatitraukdama akių į ją žiūrėjo. Suglausta 

saujelę ant violetinio pagalvėlio ji keitėsi spalvomis, degė 
ir atrodė lyg lašeliais suriedėjusi drėgmė, lyg kekė smulkių 
vynuogių. Kaikas tuo metu spėjo užstalyje prablaivėti. At 
sibudusieji vėl išlenkė po vieną dėl kompanijos su Nadia. 
Nadią greit nugirdė. Greit visas namas tapo miegančiųjų ka 
ralija. Daugumas, numatydami rytdienos išleistuves, pasi
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HENRIKAS NAGYS kalbinio genijaus pasiekti, 
j- . — • • Ilgiausioji Vinco KudirkosLlt&rtltUriJllS satyra „Viršininkai” yra tikra

caristinės ,taenkystės, iįli’ustra 

V. Kudirkos palikimas 
piešia autorius, tarytumei šios 
liūdnos parodos vadovas, kar 
tais tik linksmai šyptelėdamas, 
kartais geliančiai kandus, kar 
tais gi po savo deginančiu ir 
demaskuojančiu žodžiu nebe 
slėpdamas nei pykčio, nei pa 
niekos. Atsivertę šios satyros 
pirmąjį puslapį, mes ūmai ii 
be jokių aplinkinių bei nerci 
kalingų Įvadų esame Įvedami 
šin prasigėrusių ir moraliai 
smukusių „vieŠpatakų" pašau 
lin.

Ir taip pro mūsų akis prabė 
ga pagrindinio šios satyros he 
rojaus Vakchanalijaus Vziatko 
vičiaus Kruglodurovo (gir 
tuoklio, kyšininko ir visiško 
kvailio) administracinės veik 
los epizodai, vienas po kito vis 
labjau išrengia šį „Karžygį”, 
kovojantį su įvairiom litvoma 
nybės apraiškom, bet labjau 
šiai su stikleliu ir žydija, 
sėkmingai padedant visai ple 
jadai, nė kiek nelankstesnių ir 
nė kiek negudresnių jo tarnų, 
tarnelių ir tarnukų.

Šioje satyroje, kaip ir kito 
se. Vincas Kudirka atsiekęs 
atigšto literatūrinio išbaigtu 
mo, taipgi atsiekė ir savo kitą 
tikslą, jau visai aiškų norą pa 
rodyti vargdieniams savo kraš 
to žmonėms kokie kvaili ir 
kokie niekam netikę yra to 
Viešpačio caro valdininkai, ca 
ro, kurio valdžios, kaip sako

Per maždaug dešimtį savo 
pastarųjų gyvenimo metų (t. 
y. nuo, jo paties aprašytojo, at 
sivertimo lietuvybėn, perskai 
čius pirmąjį „Aušros" numerį, 
1893 metais) Vincas Kudirka 
parašė visą savo kūrybą lietu 
vių kalba ir išliko mūsų litera 
tūros istorijoje, kaip vienas pa 
čių pirmųjų pajėgiausių belet 
ristų (šalia Vyskupo Motie 
jaus Valančiaus ir Jono Biliū 
no). 1909—1910 metais JAV- 
se Tėvynės Mylėtojų Draugys 
tė išleido jo pilną raštų laidą 
(žiūr. LE 281 psl.).

Vincas Kudirka — patriotas 
kovotojas, pirmasai sąmonių 
gai ėmęs skelbti bekompromi 
sinį reikalavimą, kad Lietuva 
keltųsi nepriklausoma valsty 
be, Vincas Kudirka Lietuvos 
himno autorius ir neatlaidus 
šauklys kovon su caristine oku 
pacija, Vincas Kudirka — pla 
čiausiai paplitusio „Varpo“ re 
daktorius, kandus ir sąmojin 
gas publicistas, Vincas Kudir 
ka — vienas pirmųjų Varpinin 
kų ideologijos teoretikų ir lie 
tuvių liberalų iniciatorius, Vin 
cas Kudirka — nepailstantis 
visuomenininkas, — jis buvo 
visa tai, bet, pirmoj eilėj, pui 
kus rašytojas, nebe mėgėjas, iš 
reikalo ėmęsis plunksnos, bet 
eruditas radęs savitą ir kulti 
vuotą stilių ir turėjęs neeilinį 
talentą kūrėjas.

Peržvelkime tad trumpai jo 
raštus (palikdami jo nė kiek 
nemažiau augštos kokybės pu b 
licistiką nuošaliai), kurie nebe 
vien iš tautinio sentimento, bet 
iš esmės yra pajėgūs ir vel
ti dėmesio grožinės literatui os 
kūriniai.

Vinco Kudirkos lyrika šių 
jų tarpe, reikia pripažinti, yra 
siįįpniauaią.Kudiirka, kaip ta ro 

do jo eilės, nebuvo gimęs poe 
tu. Jo poezija racionaliai su 
konstruota, taikanti į skaitan 
čiojo protą, logiška ligi proza 
iškumo, tik vietomis sužiba 
tikra poetine inspiracija. Ku 
dirka sueiliavo savo idėjas, kur 
ne kur pajieškodamas joms po 
etinio rūbo. O ir pati Kudir 

kos eilėraščių forma gana skur 
di ir dirbtinė: nelankstus rit 
mas, kieti ir tieisogi rimai, ne 
išradingos vazdinės priemo 
nės. Tarpe nedaugelio jo eilių, 
pažįstamų daugeliui klausyto 
jų iš mokyklos laikų, geriau 
siu atveju tiktai keli posmai ver 
ti tikros poezijos vardo. Ta 
čiau, Vincas Kudirka nėra sic 
kęs savo poezijoje estetinės 
kokybės, — jo norėta skaity 
tojui pasakj ti žmogiškas ir tau 
tines tiesas, jieŠkota savo žo 
dzin pabudinti miegančias ar 
užnuodytas savo bendralaikių 
sąžines ir sąmones. (Plg. „La 
borą“ ir „Maniesiems”). Vin 
co Kudirkos literatūrinis taien 
tas sušvis visu ryškumu jo sa 
tyrose. Čia jis išradingas ir gy 
vas, puikiai ;charakterizuojąs 
savo veikėjus keliais meistriŠ 
kais sakiniais, gabiai kompo 
nuojąs situacijas, be priekaiš 
to valdąs dialogus, niekad ne 
ištęsiąs pasakojimo, taikliai pa 
renkąs žodį ir stilistiškai taip 
brandžiai ir savaimingai for 
muojąs literatūrinę medžiagą, 
kad drąsiai galima teigti, jog 
ir iki šio laiko vos keli lietu 
viai rašytojai bus prilygę Vin 
co Kudirkos satyrinei kūrybai. 
Norėčiau netgi teigti, jog Ku 
dirka yra pats pajėgiausias šio 
sunkaus žanro atstovas visoje 
mūsų literatūros istorijoje. O 
tai jau būtų pripažinimas, ro 
dąs kokių nepapiastų gabumų 
ir kokios plačios talento ska 
lės jo turėta. Tuo metu, kai 
aušrininkai ir kiti tautinio ai 
gimimo romantikai dar labai 
sunkiai dorojosi su pačiu lie 
tuvišku žodžiu, sakiniu ir sin 
takse, Vincas Kudirka rašė 
taip, kad ir šiandien dar gali 
me stebėtis jo nepaprasta kai 
bine nuojauta, jo stilistine erų 
dicija. Ta prasme, aišku, Vin 
cas Kudirka buvo unikumas 
netik to laikmečio rašytojų tar
pe. Suvalkietiškoji jo tarmė 
jam čia, be abejo, padėjo, bet, 
iš kitos pusės, nemaža tuome 
tinių rašytojų buvo iš to pat 
krašto, tačiau nesugebėjo ir ma 
žos dalelytės jo kūrybinio ir 

rusofilai ir padlaižiai, niekas 
šioj žemėj negalįs nugalėti, to 
dėl ir Lietuvos okupacija bū 
sianti amžina ir ją reikia pi i 
imti, kaip neišvengiamą moti 
nėlės Rusijos globą. Kaip tik 
tai prieš šiuos hipokritus ir 
konformistus nukreipta pirmoj 
eilėj nuodinga ir aštri Vinco 
Kudirkos satyrinė strėlė — Įti 
kinti žmones, kad tokia vai 
džia negali būti gerbiama, kad 
tokios valdžios nėra ko bi 
joti it kad tokia valdžia ilgai 
neištvers. Ir, reikia pasakyti, 

paprastai lietuvis varguolis 
tą Kudirkos žodį suprato. Jis 
buvo patenkintas, kad gali juok 
tis iš galingųjų, kad, štai, iš jų 
pačių tarpo, yra žmonių, mo 
kytų ir gudrių, kurie taip nie 
kiną ir taip tyčiojasi iš jo že 
mės engėjų ir kenkėjų, kad 
tie žandarai pagaliau netokie 
jau ir galingi, jei negali nutil 
dyti šitokios patyčios ir aki 
vaizdžios tiesios, drebiamos jie 
ms į akis ir jų blizgančiais or 
dinais apkrautas krūtines.

Šiaip jau, literatūriniu žvil 
gsniu, ir ši, ir kitos, Kudirkos 
satyrus yra realistiniai kūn 
niai, beveik buitinės iškarpos, 
kurioms jo satyrinį aspektą su 
teikia autoriaus žaismingai lin 
ksma, o kartais ir geliančiai 
pikta, laikysena.

Tarytumei tąsa pradėtos 
kvailių ir smulkių niekšelių ga 
lerijos reikia laikyti „Vilkus”, 
kur labai kondensuotai Kudir 
ka pristato skaitytojui dar dau 
giau įvairių viršininkėlių, tary 
tumei seriją šaržų ir karikatū 

Nukelta į 5-tą psl.

VISUOMENĖS MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

darbas
5410 SIXTH AVE. 
BROOKLYN 20. N. Y.

atstovauja žmogų, laisvę nuo prietarų ir baimės; gina kultu 
ra, pagrįstą humanistinėmis vertybėmis; stebi Lietuvos, iš 
eivijos ir pasaulio gyvenimą; apjungia kūrėjus, kurių kritiška 
mintis ir šviežias žodis atveria skaitytojui naujus akiračius.

Išeina keturis kartus metuose.
Norintiems susipažinti vienas numeris siunčiamas dovanai, 

pirmasis šių metų „Darbo” numeris, skirtas „nūdienės Lietuvos 
gyvenimui plačiau apžvelgti ir mūsų santykiui su Lietuva kritiškiau aptarti“. Tai yra labai 
įdomus „Darbo” numeris, vertas visų dėmesio.

Jau išėjo iš spaudos

KULTORiytsStROVIKA
DR. H. NAGYS UŽSIBRĖŽUS DAUG LITERATŪROS 

DARBŲ
vė pinigų mokytis Paryžiuje, 
jeigu jis laisvai gyveno ir išgy 
veno iš literatūros darbo, ko 
daugumas „sovietinių” rašyto 
jų neįstengia dabar? O juk 
Cvirka „tarybiniais laikais“ nie 
ko neparašė.

DĖL MARŠŲ PLOKŠTELIŲ 
muz. Br. Jonušas paskelbė vie 
ša laišką, kuriame aiškina, kad 
firma supainiojo maršų mime 
raciją ir jis turėjęs plokšteles 
grąžinti firmai pataisyti. Bet 
jis tikisi, kad plokštelės, ku 
rios esančios labai gerai įgro 
tos, bus pataisytos ir prenume 
ratoriams išsiuntinėtos, bet 
dar reikia pakentėti. Br. Jonu 
šas laišką baigia šiais žodžiais: M 
„tikiu, įsigijusieji plokšteles ne ** 
liks apvilti“.

• Vilniaus universiteto vidaus 
ligų propedeutikos katedros 
vedėjas docentas Mykolas Mar 
cinkevičius Kauno medicinos 
instituto mokslo taryboje ap 
gynė disertaciją medicinos mo 
kslų daktaro laipsniui įgyti. 
Tai pirmoji mokslų daktaro di 
sertacija, apginta Kauno medi 
cinos institute. Taigi, pasigy 
rimai be galo dideli, o pirmasis 
daktaratas tiktai po 15 metų!.. 
Tai bent mokslo „pažanga“...
• Juozas Daubėnas, jaunas lie 
tuvis aktorius, neseniai garsia ML 
jame New City Center teatre 
„Lute Song“ sėkmingai atliko 
kiniečio Youen-Kong vaidme 
nį. Garsusis New York Times 
dramos kritikas B. Atkinson 
savo įvertinime pastebi, kad 
vaidintojų tarpe yra pirmaeilių 
aktorių ir tarp 5 suminėtų as 
menų įvardina ir J. Daubėną.
• Poetas Faustas Kirša, sulau 
kęs pensijos ir turėdamas dau 
giau laiko, rašo toliau „Pele 
nūs”, satyrinio pobūdžio poe 
ziją, kurios dalis buvo išspaus 
dinta nepriklausomoje Lietu 
voje.
• Juozas Bakis paskutiniu me 
tu pereina į abstraktinę kury 
bą. Dirba prie didesnio kuri 
nio — Šv. Jono Krikštytojo ba 
reljefo.

Jau dabar turi paiuošęs eilė 
raščių rinkinį spaudai. Po to 
žada išleisti dar porą poezijos 
knygų. Taip pat yra užplana 
vęs dailiosios prozos kūrinių.

Dr. H. Nagys daug dirba ir 
kultūrinėje srityje, daug rašo 
Lietuvių Enciklopedijai ir tt.

DĖL KO JIE PUČIASI IR 
DIDŽIUOJASI?

okupantas ir jo Car 
ir didžiuojasi Pet 
Bet kokiu pagrin 
Cvirka yra „buržu

Tais

Lietuvos 
nai pučiasi 
ru Cvirka, 
du? Petras 
azinių laikų” rašytojas,
laikais jis parašė visa, ką para 
šė. Ir visa buvo išleista Lietu 
vos nepriklausomybės laikais. 
Ir nieko P. Cvirka neparašė 
„tarybiniais laikais'. Visiškai 
nieko. Tat, kuo gi bolševikai 
didžiojasi? Ir kodėl dergia Lie 
tuvos nepriklausomybę? Ko 
dėl P. Cvirka nieko neparašė 
„palaimintais tarybiniais lai 
kais“?

O dabar, kovo 14 d., Cvir 
kos 50-jo gimtadienio proga, 
kovo 14 d., Vilniuje atidarant 
jam paminklą, Lietuvos okupa 
cijos patarnautojai tauzija, kad 
Lietuvos nepriklausomybės lai 
kais Cvirka buvęs persekioja 
mas. Koks gi persekiojimas, 
jeigu visi Cvirkos raštai buvo 
išleisti nepriklausomybės lai 
kais, jeigu Cvirkai valdžia da

liko nakvoti. Pusė jau seniai miegojo nuvirtus į pakampes. 
Lara pati neatsiminė, kokiu būdu ji atsidūrė greta Iros La 
gudinos sofoje ir nenurengusi. Ją pabudino svetimas balsas 
iš kiemo. Pravėrusi akis, Lara nustebo. „Koks gi Paša ne 
ramuohs, stovi versto stulpu vidury kambario ir kažko nesu 
stodamas jieško“. Tuo metu menamasis Paša pasisuko į La 
ra veidu, ir ji pamatė, kad tai visai ne Paša, o kažkokia ka 
napėta pabaisa su veidu rando perkirstu nuo antakio ilgi 
smakro. Tada ji suprato, kad pas ją vagis, plėšikas, ir uorė 
jo surikti, bet neįstengė iššaukti balso. Staiga ji atsiminė 
brangenybę ir, nežymiai pakilusi ant alkūnės, pažiūrėjo į sta 
lą. Bet brangenybė buvo ant stalo tarp maisto likučių. Va 
gis gi rausėsi ir vartaliojo jos sukrautus daiktus. Larai pasi 
darė pikta, kad sujaukiamas jos darbas. Susijaudinusi, Lara 
sukrutėjo, spyrė keliu greta gulinčiai Irai pilvan, ir ši nuo 
skausmo suriko. Vagis numetė ryšulius ir pasileido bėgti 
laukan. Įvykis visai Larą prablaivė. Ji sukėlė visus miegoju 
sius, pagirdė juos kava ir išvarė į namus, kad traukiniui iš 
einant jie galėtų būti stotyje. Viskas įvyko taip, kaip Antipo 
vai planavo. Traukinys pajudėjo švelniai, plaukiamai, tar 
tum mėgdžiodamas skrybėles, kuriomis išlydintieji jiems mo 
javo atsiveikinant. Kai sustojo mojuoti ir triskart kažką iš 
tolo suriko (tur būt „ura"), traukinys pradėjo eiti greičiau.

5
Šalo jau trečią dieną. Tai buvo antrasis karo ruduo. Po 

pirmųjų metų pasisekimo, prasidėjo nepasisekimai. Aštunto 
ji Brusilovo armija, sutelkta Karpatuose, buvo pasiruošusi 
nusileisti nuo augštumų ir įsiveržti Į Vengriją, bet vieton to 
ji traukėsi, bendro atsitraukimo spaudžiama. Mes traukė 
mės iš Galicijos, užimtos pirmaisiais karo mėnesiais.

Daktaras Živago, kurį anksčiau vadindavo Juru, o da 
bar vienas po kito vis dažniau vadino vardu ir tėvo vardu, 
stovėjo ginekologijos klinikos akušerijos korpuso koridorių 
je, priešais duris palatos, kurion paguldė tikką atvežtą pačią, 
Antoniną Aleksandrovną. Jis su ja atsisveikino ir laukė aku 
šėrės, norėdamas susitarti, kaip ji jam tieks žinių, reikalui 
esant, ir kaip jis galės pasiteirauti apie Tonios sveikatą. Jis 
neturėjo laiko. Jis skubėjo į savo ligoninę, o ligtol jis dar 
turėjo užsukti į dvejus namus pas ligonius, o jis tuščiomis 
gaišino brangų laiką, žiūrėjo per langą į įžambią bruožotę 
lietaus, kurio sroves laužė ir kreipė į šalį trūkčiojantis ru 
dens vėjas, kaip guldo ir panioja laukuose audra javus. Dar 
nebuvo sutemę. Jurijus Andrejevjčius galėjo matyti klini 
kos užkiemius, stiklines Devičjem lauke atskirai pastatytų 
namų terasas, vieną atvesto į klinikos kiemus elektrinio tram 
vajaus šaką. Lietus pylė pačiu žiauriausiu būdu, nemažėda 
mas ir nedidėdamas, nežiūrint vėjo siautėjimo, atrodė, astre 
jančio dėl ramumo žemėn kritančio vandens. Vėjo smūgiai 
kankino laukinių vynuogių ūgius terasoje. Vėjas tarytum no 
rėjo augalus išrauti su šaknimis, pakeldavo į orą, supurtyda 
vo iškeltus ir numesdavo žemėn, kaip suplyšusį rūbą.

Pro terasą prie klinikų prisiartino du vagonai. Iš jų 

pradėjo nešti sužeistus. Maskvos ligoninėse, prikimštose ligi 
begalės, ypač po Lucko operacijos, sužeistuosius pradėjo gul 
dyti koridoriuose ir laiptų aikštelėse. Ligoninių perpildymas 
pradėjo būti jaučiamas moterų skyriuose.

Jurij Andriejevič atsisuko nugara į langus ir pradėjo 
nuo nuovargio žiovauti. Jam nebuvo apie ką galvoti. Nelauk 
tai jis atsiminė. Chirurginiame Krestovozdviženskos ligoni 
nės, kurioje jis tarnavo, skyriuje mirė ligonė. Jurijus And 
riejevičius teigė, kad ji turi jeknų echinokoką. Visi su juo 
ginčijosi. Šiandien ją pjaustys ir atidengs paslaptį. Bet pro 
zektorius — baisus girtuoklis. Dievas žino, kaip jis tai pa 
darys.

Greit sutemo. Neįmanoma buvo ką nors įžiūrėti už lan 
go. Tartum magikui pamojus lazdele, visuose languose įsi 
žiebė elektra.

Nuo Tonios į koridorių išėjo vyriausis skyriaus gydyto 
jas, mastodont-ginekologas, į visus klausimus visada atšaki 
nėjęs pakėlimu akių į lubas ir patraukimu pečių. Šis judėji 
mas jo mimikos kalboje reiškė, kad kaip dideli būtų žinojimo 
atsiekimai, yra, mano mielas drauge Horacijau, mįslių, prieš 
kurias mokslas pasuoja. Jis praėjo pro Jurijų Andrejevičių, 
sypsociamasis jam nusilenkė, ir padarė kelis plaukiojamus ju 
desius riebiomis su papurusiais delnais rankomis, ta prasme, 
-tad reikia sutikti su padėtimi ir dar palaukti.

Tada prie Jurijaus Andrejevičiaus priėjo nekalbiojo gy 
dytojo asistentė žodingumu visiška jam priešingybė.

— Jūsų vietoje aš vykčiau namo. Aš jums ryt paskam 
binsiu. Vargu ar tai prasidės anksčiau. Aš įsitikinus, kad 
gimdymas bus natūralus, be dirbtinio įsikišimo. Bet, iš ki 
tos pusės, truputį siaurokas dubuo, antra — užpakalinė pa 
dėtis, kurioje guli vaisius, nebuvimas skausmų ir nežymus 
raumenų susitraukimas kelia kaikurį susirūpinimą. Bet tai 
dar perankstyvi spėliojimai. Viskas priklausys nuo to, kokias 
ji „išvystys pastangas”, kai prasidės gimdymas.

Trečią dieną jis sužinojo, kad gimdymas prasidėjo nak 
tį, švintant nuėjo vandenys, ir nuo ryto nesibaigia skausmai. 
Jis paskubom nuvyko į kliniką ir eidamas koridorium pro 
praviras duris išgirdo skausmingus Tonios šauksmus. Jam 
negalima buvo ten užeiti. Sukandęs ligi kraujo sulenktą pirš 
tą, jis priėjo prie lango, už kurio, kaip vakar ir užvakar, lijo 
tas pat įžambus lietus. Iš palatos išėjo patarnautoja ir pasi 
girdo cypiantis naujagimio riksmas.

— Išgelbėta, išgelbėta, — džiaugsmingai kartojo sau 
Jurij Andrejevič.

— Sūnelis. Berniukas. Su laimingomis gimtuvėmis, — 
dainiškai kalbėjo tarnautoja. — Dabar dar negalima. Ateis 
laikas — parodysime. Prisikankino. Su pirmu visada kan 
kinamasi.

— Išglbėta, išgelbėta, — džiaugėsi Jurij Andrejevič, ne 
suprasdamas to, ką jam pasakė tarnautoja, ir to, kad savo žo 
džiais jį įskaitė į dalininkus įvykio, kai tuo tarpu, kuo gi jis 
čia dėtas? Tėvas, sūnus, — jis nejautė pasididžiavimo dova 
nai jam atitekusiu tėviškumu, jis nieko ypatinga nematė šia 

me jš danguas iškritusiame sūniškume. Vis tai buvo šalia jo 
sąmonės. Svarbiausia buvo Tonia. Tonia, patekusi mirtinan 
išbandyman ir laimingai jį praėjusi. Durys į palatą buvo pra 
viros. Pats nejausdamas, ką darąs, Jurij Andriejevič pra 
sprūdo į praviras duris. Priešais jį, kaip iš po žemių išaugo 
mastodontas'ginekologas baltame chalate.

— Kur jūs? — springstančiomis pašnabždomis, kad ne 
išgirstų gimdyvė, jis jį sulaikė. — Ką jūs iš proto einate? 
Žaizdos, kraujas, antiseptika, jau nekalbant apie psichologi 
nį sukrėtimą. Geras! O dar gydytojas. '

— Bet ar gi aš. . . Aš tiktai viena akim. Iš čia. PęijK 
plyšelį.

— A, tai kitas reikalas. Tegul bus. Bet kad man!.. 
Žiūrėkite! Jeigu pastebės, užmušiu, gyvo nepaliksiu!

Palatoje nugaromis Į duris stovėjo dvi moterys, akušerė 
ir auklė. Auklės rankose muistėsi susitraukdamas ir išsities 
damas, kaip tamsiai raudonos gumos gabalas, žmogiškasis 
spurgas. Akušerė rišo ligatūrą, skirdama virkščią nuo nuo 
valos. Tonia gulėjo vidury palatos chirurginėje lovoje. Ji 
gulėjo gana augštai. Jurijui Andrejevičiui, kuris dėl jaudini 
mosi viską matė padidinto masto, kad ji guli nepaprastai 
augštai. Pakelta ligi palubių, Tonia skendėjo iškentėjitnų 
garuose, ji tartum dūmavo nuo išvargimo. Tonia palatos vi 
duryje iškilo taip, kaip uoste iškiltų iškrautas baidokas, per 
plaukęs mirties jūrą ir pasiekęs gyvenimo kontinentą su nau 
jomis sielomis, persikehančiomis čia nežinia iš kur. Ji da 
bar kaip tiktai įvykdė vienos tokios sielos išlaipinimą ir da 
bar gulėjo išmetusi inkarą, ilsėdamasi visu patuštėjimu pa 
lengvėjusių šonų. Drauge su ja ilsėjosi įlaužti ir apsunkūM 
tieji įrengimai ir apsiuvos, ir jos užsimiršimas, jos užgesūšr*® 
atmintis apie tai, kur ji neseniai buvo, ką perplaukė ir kur 
priplaukusi sustojo. Ir kadangi niekas nežinojo geografijos 
to krašto, po kurio vėliava ji sustojo, nebuvo žinoma, ko 
kia kalba į ją prabilti.

Tarnyboje jį visi, vieni kitus lenkdami, sveikino. „Kaip 
greit jie sužinojo“ stebėjosi Jurijus Andrejevičius. Jis už 
ėjo į ordinatorių kambarį, kurį visi vadino kabaku, nes dėl 
ankštumo visi čia ėjo su kaliošais ir nusirengti. Prie jo lan 
go stovėjo apsmukęs prozektorius, pakėlęs rankas ir kažką 
žiūrėjo stiklinėlėje.

— Sveikinu, — jis pratarė vis tebežiūrėdamas j stikli 
nėlę.

— Ačiū. Aš sujaudintas.
— Neverta dėkoti. Ne aš tą padariau. Bet visi nuste 

binti. Echinokokas. Tai sako, diagnostas! Apie tą tiktai ir 
kalba.

Tuo metu į kambarį įėjo vyriausis ligoninės gydytojas. 
Pasisveikinęs, jis pasakė:

— Taip, živago, įsivaizduojate, — echinokokas! Mes 
buvome netaisūs. Sveikinu. Ir po to — nemalonumas. 
Vėl jūsų kategorijos peržiūra. Šį kartą nepasiseks jus *P 
ginti. Didžiausis nedateklius karo-medicinos personalo, le 
ks jums pauostyti parako kvapo.
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DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys.

Įrašykite i plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statvmas 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.

LITERATŪRINIS...
Atkelta iš 4-to pusi, 

rų, vykusiai sukomponuotų ir 
.labai taikliai keliais pabrauki 

-ais išryškinančių visą taurų 
l ariamo didvyrio portretą.

Jau beveik anekdotinei mc 
džiagai artima satyra „Cenzu 
ros klausimas" (pavadinta pa 
saka-nepasaka) apie tupyklų 
reikšmę ir kvailo žandarų vir 
šininko kovą su lietuviška spau 
da. Tačiau ir šioje satyroje Ku 
dirka sugeba išvengti pigaus 
farso, pašaipiai charakterizuo 
damas valdininkus ir to meto 
pažangėjančio kaimo tam tik 
rus Įtaisus, čia Kudirka kiek 
papeša ir kunigus, kurių lietu 
viškumas tuo metu buvo kai 
kuriose parapijose gerokai abe 
jotinas, o dalies senesniųjų 
veikla buvo neabejotinai lenky 

ės platinimas ir gynimas.
Kitokia satyra „Lietuvos til 

to atsiminimai“ sudaryta iš 2 
dalių: pirmoji pasakoja kokia 
nerami dalia pasienyje gyve 
nančiųjų dėka kito kvaišo lie 
tuviškos knygos pei sekiotojo 
karininko Barono - Rylosuje 
vo, pavadinto žmonių popieri 
niu karininku, nes šis atiminė 
ja, nesuvokdamas kas toji liet, 
knyga, iš žmonių receptus ir 
suima beprotį, rankiojanti sal 
dainių popierėlius. Graži ant 
roji, alegorinė šios satyrinės 
apysakos dalis. Čia vaizduoja 
mas pačios Lietuvos likimas— 
tilto per Šešupę. Parašyta šio 
ji dalis jautriu, beveik poetiš 
ku, žodžiu, kondensuotai1, kul 
turingo ir pajėgaus rašytojo 
polėkiu. Lengvai ir įtikinamai 
Kudirka pereina iš satyrinės į 
lyrinę plotmę ir baigia savo kū 
rini pranašingu žodžiu apie sa 
vo žemės prisikėlimą ir pavei 
gėjų galą.

Gilų literatūrinį subrendi 
mą ir išsilavinimą rodo visų 
Kudirkos satyrų pobūdis: ne 
paminėti čia konkretūs virsi 
ninkai ir žandarai: jų simboli

kymas, tarytum išplečia šių kū 
rinių tereną visai šaliai ir šutei 
kia jai plataus literatūrinio ga 
liejimo. Nusmukusios rusų ad 
ministracijos atstovai yra tar
si personifikuotos ydos ir, to 
kiu būdu, Kudirkos kūriniai 
Įgauna beveik moljerinių di 
mensijų. Kudirka perprato tik 
ros literatūrinės satyros reika 
lavimus — plakti ne atskirą 
individą, konkretų laike ir vie 
toje, bet demaskuoti pačią 
žmogiškos prigimties vieno ar 
kito niekingo apsireiškimo šak 
nį. Šiuo atveju rusų valdiniu 
kai ir yra, tarsi, vaikščiojančios 
votys, kurios padengia ir išdar 
ko lietuviškos žemės ir papras 
to, bet tiesaus ir moralę spon 
taniškai perprantančio, žemdir 
bio gyvenimą. Kudirka tikėjo 
žmogaus švarumu ir tiesumu, 
tikėjo jis ir esminėmis krikščio 
niškos meilės idėjomis, nors 
Bažnyčios tarnus retkarčiais ir 
papešiodavo. Kudirkos bota 
gas buvo nukreiptas ir prieš 
Lietuvos žydus ir zydiją aps 
kritai, kaip savanaudžių ir ego 
istų mažumą, (bet ne kaip 
tautą. Red.), o taip pat vadi 
Jarnos marksistinės /lygybės 
konspiratorius. Ta proga pažy 
mėtina, kad Kudirka niekad 
nėra žavėjęsis komunistiniais 
ar net ir socialrevoliuciniais šū 
kiais. Jo idėjos, išreikštos taip 
aiškiai jo kūryboje, apsiriboja 
tikėjimu savo žeme ir aiškiu po 
zityvizmu, paremtu žmogaus 
laisvu apsisprendimu ir jo įgim 
tu žmoniškumu.

Pabaigoje paminėtini Kudir 
kos vertimai ir kritika. Jo vel
tiniai, pirmiausia, rodo, kad 
Kudirka be slaviškų kalbų ge 
rai mokėjo ir vokiečių bei ang 
lų kalbas. O pačių kurinių pa 
sirinkimas (Schillerio „Orlea 
no mergelė“ ir „Vilius Tellis“, 
Byrono „Kainas“, A. Mickevi 
čiaus „Konrado Valenrodo“ 
ir „Vėlinių” ištraukos, Slovac 
kio „Mindaugas karalius“ ir 
kt.) rodo, kokiai tematikai Ku 
dirka tuomet skyrė didžiosios 
reikšmės. Kudirkos vertimai ti 
kslūs, labai gerai atlikti ir Šian 
dien juos galima laikyti pavyz 
džiu, jei ne kriterijų, šios rū 
šies kūriniams lietuvių litera 
tūroje.

Vincas Kudirka tad, iš tie 
su, nėra vien tik laisvės šauk 
lys ir kovotojas, bet daug lab 
jau ryškus ir puikus rašytojas, 
tikėjęs žodžiu ir žeme taip gi 
liai, kad sąmoningai ir be bai 
mės savąjį gyvenimą jiems sky 
rė. Jo širdyje tikrai degė Lie 
tuvos meilė taip kaitriai, kad 
apie Vincą Kudirką galima tar 
ti: jis mirė Lietuvos likimu.

Henrikas Nagys.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Ižd. E. Griganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas PO 6-5421.

NIAGAROS PUSIASALIS
PAVYZDINGAI VEIKIA SLA KUOPA

Vienintele Niagaros įpusia 
salyje esanti SLA St. Cathari 
nes 278 kuopa dažnai pasireiš 
kia ir visuomenineje veikloje, 
kaip kad netolimoje praeityje 
jos rūpesčiu buvo surengtas 
Klaipėdos atvadavimo 35-kių 
metų minėjimas ir savo 4-rių 
metų isisteigimo prisiminimas. 
Šioms sukaktims paminėti iš 
Toronto buvo iškviestas Maž 
lietuvių veikėjas dr. M. Any 
sas, kuris skaitė tai dienai pri 
taikintą paskaitą apie Prūtė 
nūs. Gan plačiai bei smulkiai 
nušviesdamas jų praeitį, jų ap 
sigynimo kovas ir dabartį. Aiš 
kiai pabrėžė, kad šioje vietoje 
nebegyveno joki prūsai, o tik 
lietuviškos kilties tauta-prūtė 
nai. Prūsais juos padarė šį kraš 
tą vokietindamas okupantas- 
vokietis.

kitas, o tik jūs užimsite mūsų 
vietas.

Paskutinis kuopos metinis 
susirinkimas įvyko kovo 7 d. 
Pr. Dauginio name, kuriame pa 
grindiniu punktu buvo išrinki 
mas ateinančiai kadencijai kuo 
pos valdybos, nes buvęs pirm. 
Z. Piliponis dėl susidariusių 
reikalų kitai kadencijai atsisa 
kė kandidatuoti. Išbuvus 4-rius 
metus pirmininku ir dabar jo 
netekti kuopos valdybai yra ne 
mažas nuostolis. Netekti vieno 
stipraus organįzatoriauą, ,ku 
ris sunkiausiame momente su 
gebėjo surasti išeitį nešališkai 
išspręsti, kad nugalėtų visus 
sunkumus ir kuopą pastatytų 
ant stiprių kojų. Už tai, už jo 
4-rių metų įdėtąjį susivieniji 
mui darbą Valdybos ir kuopos 
nariai jam širdingai dėkojo ir

ČESNAKAS YRA SVEIKA
Pasiklauskite daktaro — pasiklauskite vaistininko.
Kasmet daugiau ir daugiau žmonių naudoja „A dams 

P e a r ] e s, kad pasinaudotų vertingais Česnako privalu
mais. Per šimtmečius vyrai ir moterys naudojo česnaką 
sveikatai, tikėdami jo gydančiu ir stiprybe teikiančiu vei
kimu.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vaistas ir patekęs 
į kūną įsisiurbia į skysčius bei audinius ir dėka savo anti
septinio veikimo, naikina bakterijas.

Pasirodo, kad česnakas labai veiksmingai apsaugo nuo 
nušalimų bei varginančių slogų. Dėka savo antiseptinių ir 
expectorant savybių, česnakas pagelbsti nuo astmos ir 
bronchito. Jis palengvina sunkų kosulį, atliuosuodamas ir 
panaikindamas tirštus, smaugiančius skreplius ir įgalina 
laisviau ir lengviau kvėpuoti. Česnakas turi antiseptinių 
savybių, kurios apsaugo ir sunaikina pūliavimus, tuo būdu 
padėdamas išlaikyti kraujo srovę laisvą nuo nešvarumų, o 
be to apsaugo sistemą nuo palinkimo į artritį ar reumatiz
mą.

Adams Garlic Pearles (česnakas) yra ma
žos, želatino kapsulės, kurios turi savyje kondensuotos čes
nako alyvos, stipriausioje ir labiausiai pribrendusioje for
moje, tačiau neturi kvapo ar skonio ir tūkstančiai patenkin
tų vartotojų visame krašte giria šį puikų natūralų vaistą 
dėl jo taip vertingų jų patirtų savybių. Adams Gar
lic Pearles garantuotai padės ir jums arba jūsų pini
gai bus jums sugrąžinti.

Nusipirkite Adams Garlic Pearles pokelį 
vaistinėje dar šiandien ir patys įsitikinsite, kad jums jis pa
dės. Jūs būsite patenkinti taip padarę.
—BEKVAPIS—BESKONIS—KAPSULIŲ FORMOJE—

Apie SLA bendrą veiklą, jos 
išsivystymą ir nepaprastą jos 
reikšmę mūsų išeivijai praneši
mą padarė irgi iš Toronto sve
čias J. Strazdas, kuris pnmi 
nė: jei norime išlikti tvirtais 
lietuviais, privalome netik vie
ns Kitą gėlai pa2‘iTAi, 'ūt.V.'i’.?. 
darbiauti bei draugauti, bet ir
savo santaupas glausti arčiau 
saVę s lietuvius ir neatiduo
k ii,t k; taučiams, jeigu yra
prjo- j; iems pasinaudoti, o 
taįm .ausias kelias yra per
SLA susivienijimą, kuris duo 
da geresnes sąlygas negu ki
tos ne lietuviškos draudimo 
kompanijos.

Minėjimo meninę programą 
atliko nepaprastai užimponuo 
damas visus susirinkusius savo
taip gražiu, galingu balsu sol. 
Aleksas Paulionis ir ne pirmą 
kartą šioje apylinkėje pasiro 
džiusios visų mėgiamos daini 
nįnkės Veronika Paulionienė 
ir Kazė Šukienė. Geras, planin 
gas darbas, kuomet iš anksto 
pasiruošta, niekuomet neap 
vils ir atneš tik gerus vaisius.

Galima prisiminti tą sunkią 
kuopos sreigimosi pradžią 
prieš ketverius metus. Daug 
kas spėliojo ir nepritarė tam, 
Tačiau dėka steigėjų didelio 
noro, pasiryžimo bei didelių 
pastangų visos kliūtys nugalė 
tos ir šiandien turime energin 
gą ir stiprią kuopą, jau turin 
čią savo gretose 36 suaugusius

prašė ateityje kuopos reikalų 
nepamiršti. Jo vieton pirminiu 
ku tapo išrinktas pilnas ener 
gijos nuo pat isisteigimo (nuo 
1955 m.) ėjęs kuopos sekreto 
riaus pareigas K. Jonušas. Per 
duodamas jam savo pareigas 
b'ū.'f'įS. r,L-T.. Pilioonis nalin 
kėjo geriausios sėkmės ir daug 
daugiau dirbti susivienijime 
naudai, negu buvo ligšie 
dirbta. Pagal balsų daugumą 
naują kuopos valdybą išrin 
ti: pirm. Kostas Jonušas, vic~ 
pirm. J. Girevičius, sekr. J. 
Šarapnickas, fin. sekr. P. Pol 
grimas ir iždin. J. Kavalėlis. Iš 
paskelbto b. valdybos praneši 
rno paiškėjo, kad 1958 m. bu 
vo 5 narių susirinkimai, 8 vai 
dybos posėdžiai, 2 parengimai: 
gegužinė gegužės 24 d. ir 35- 
kių metų Klaipėdos atvadavi 
rno minėjimas sausio 17 d. Na 
riai susirinkimus lanko 80%. 
1958 m. rugsėjo 20 d. susirin 
kime nariai suaukojo 29 dol. 
Sibire esankiam lietuviui su 
šelpti, kurie buvo pasiųsti per 
BALFą. Palaikyti vietinę lie 
tuvių parapiją, bažnyčiai įsigy 
ti naujus vargonus ir iš kuopos 
kasos paaukota 5 dol. Harding 
Motelio savininkui už nemoka 
mai pasinaudojimą susirinki 
rnams patalpas Kalėdų švenčių 
proga kuopa įteikė dovaną gė 
lems vazą (6 dol. vertės) ir 
vietos laikraščiuose įdėjo viešą 
padėką. Centrui mokesčio 1958

nelaimingi, nes sirgo net 7 na 
riai, tikėkimės, kad einamieji 
metai bus laimingesni. Reikia 
tikėtis, kad šiais metais prisi 
rašys ir kitų vietovių naujų na 
rių ypatingai iš Niagaros pu 
siasalio. Remkim susivieniji 
ma, nes jis mus lietuvius re 
tn(i, nežiūrint, kiek esi įnešęs 

kiek metų įsirašęs, nelaime 
bei ligoje sušelpia. Baigiant 
.* noriu pasigirti, kad mūsų 
opa su kitomis organizacijo 
s sugyvena labai artimai. Vi 

s, kultūrinį darbą įvertina ir 
vienodai remia, tai ir visi kiti 
ųuopai panašiai atsimoka.

Esame' sužinoję, kad birže 
]įc 20 d. į Niagaros pusiasalį 
pifmą kartą atvyksta Joninėms 
įįiirlionio ansamblis. Už tokį 
didelį kultūrinį įnašą mūsų ko 
lonijai SLA kuopa dėkoja, o at 
sijyginimui prašo visų susivie 
njjimo narių stipriai tą vilnie 

darbą paremti.
Valdybos vardu P. P.

NEEILINIS VAKARAS
Meno mėgėjų grupė „Ginta 

ras“ ruošia šaunų vakarą su di 
drle gražia programa, kuri bus 
išpildyta balandžio 11 d., šeš 
t^dienį, slovakų salėje, Page 
ir Welland gatvių kampas. Šo 
ibiams gros geras orkestras, 
y'eiks turtingas bufetas ir lo 
te*rija. Laukiama svečių ir iš 
tolimesnių kaimyninių koloni 
jd. Pradžia 6 v. v. Rengėjai.

išvengtų painiavos ir dėlto vi 
šokių nesusipratimų. Jau da 
bar jie ima reikštis, kai reškia 
ma tendencija degraduoti vii 
niečius už tai, kad šie kas me 
tai Jonines suruošdavo labai 
sėkmingai.

Susiderinus tokių dalykų ga 
Įima būtų išvengt, nes pana 
šios kalbos murzina visą čia 
veiklą tiek, kad jokie pelnai 
jos jau nebenušveis. Argi tam 
lietuvybės darbas? Ar svar 
biau, kas ką dirba, ar bendras 
gražus ir darnus lietuvybės 
veikimas šiame krašte, nežiū 
tint, kas už to viso Petras, Jo 
nas ar Kazys?

Taip pat reikia derinti jau 
nimo veiklą. Skautai ruošia sa 
vo sueigas, Gintaras ruošia sa 
vo. Abu beveik tuo pat laiku, 
gi vaikai tie patys. To pašėko 
je viena šeima jau atėmė savo 
vaikus iš skautų tuo vaikus pri 
vertųsi sulaužyti neseniai duo 
tą vėliavai priesaiką, kartu 
įnešdami pirmą nuotrupą į čia 
veikiančią skautų organizaci 
ją, kuriai iki šiol priklausė vi 
si iki vieno. Štai to organizaci 
nio grožio ir nebėra dėl vieno 
neapgalvoto kapryzo.

Tą žinoma sudaro nesuside 
rinimas.

Vaikai tie patys ir ten ir 
čia. Vieni kitus papildo ir dar 
numas galėtų būti tiesiog har 
meniškas. To nesant, ateis se 
nas kiekvienoje netvarkoje kiū

nės pavardės ir vietos nenusa

» $
® TAISAU K

Lietuvi, 
savi pas savus!

't televizijos ir radio aparatus. ® Atlieku lengvu mašinų taisv 
| Albina, Pranevičių,. į mo ^rbus pagį pardavimą, 
® ® Skambinti DU 9-0571
| PO 8-5566 (| Viktoras, 9032 — 10 Avė.,
$ Darbas garantuotas. « St. Michel, (Montreal).

I GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS Į:

D- E. BELANGER ft SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
Vilie Lasalle. PO 8-4588.259—3 Avė.,

ir penkius jaunuosius narius ir m. pasiųsta per 1500 dol. Na 
jau galvojama apie sudarymą rių skaičius kiekvienais metais 
atskiro jaunių poskyriaus. didėja. 1958 m. padidėjo 12 na 
Džiugu, kai atsiranda žmonių rių. 4 naujus narius prirašė J. 
toliau p-a -ratančių, rūpinančių šarapnickas, o aštuonis P. Pol 
si save’.. os ateitimi. Ne sy grimas.
k; pirn .įimdamas savo kuo Yra gavę sergančių paš; 
pos nariais jaunius, išsireikšda pas: A. Švažas — 360 dol., j 
vo: jūs esate mūsų ateitis, jūsų H. Giliūnas 222 dol., St. Gal 
pareiga ne vien būti gerais na dikienė 140 dol. ir A. Zubric 
riais, bet stipriais susivieniji kienė 27 dol. Reikia pripažin 
n;o šulais, nes po mūsų, ne kas ti, kad 1958 m. kuopai buvo

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

:į Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. J

REIKĖTŲ DERINTI!
Kaip jau žinoma, šiais me 

t^is Niagaros pusiasalyje bus 
didelis lietuvybės judėjimas, 
įkalbama jau net apie Čiurlio 

io ansamblį, apie „Varpą“ 
apie kelis dešimtmečius, va 
k arus, gegužines ir tt.

Visas šis darbas jau dabai 
turėtų būti derinamas tam, kad

■

tintis baubas: „tas kaltas, anas 
kaltas“. To turėtumėm vengti, 
kaip maro.

Taigi ateina gražaus lietu 
viško darbo vasara. Pasiryžki 
me jau dabar vieni kitiems pa 
dėti, vieni kitus remti. Tai bus 
vienintelis visų pasisekimo lai 
das. Šio krašto lietuvybės 
džiaugsmas. Danguolė.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Vietoj rašymo - pasikalbėkite] 
su savo artmaisiais!

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

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo. ji
Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą j nedūžta m ą;i 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, ■

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 

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

HI-HI RECORDING STUDIO 
(Home Recording Service) 

4044 Ontario St. East, 
Montreal, P. Q. LA 6-7521.

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAI

A. NORKELIUNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
y 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
® Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. Jį
X 12 metų patyrimą*.
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PRANCŪZ. SU L. 
KELNAITĖS

Glaudžiai gulinčios, vėsios, 
patogios, švelnaus nėrinio 
iš šukuotos medvilnės. . . 
lėkščių siūlų. . . elastinis vi 
sas juosmuo ir dvigubas
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H priekio angos aplenkimas.
H Tinka prie Jerseys.
g W3-8 , -

Praktiškais 
ekonominiais klausiniais

Kaip yra senas žmonijos gy 
venimas, taip sena ir nekilno 
jamojo turto problema. Pašau 
lio pradžioje Dievas davė Ado 
mui ir Jievai kampą žemės va 
dinamą Rojumi. Būtų galima 
pasakyti, kad jį išnuomavo, 
nes davė su sąlyga.

Sana jame Testamente prana 
šo Jeremijo knygoje yra apra 
soma, kaip Abraomas pirko že 
mę iš Hanameel. Nurodo že 
mės padėtį, pirkimo liudinin 
kus.

Amžiams bėgant buvo daug 
karų ir išlieta daug kraujo už 
žemės plotus. To netrūko ir 
paskutiniaisiais laikais. Tad lie 
tuvis, tik ką atsistojęs ant Ka 
nados žemės, ima galvoti: kad 
taip sau namą arba sklypą že 
mės įsigijus? Kiti suka galvą 
apie vasarnamius, dar kiti apie 
pajamų namus arba žemės plo 
tus, kad tuo būdu būtų galima 
geriau įsikurti.

Apie ką pagalvoja — veidas 
švyti, dūšioje gera darosi: ot, 
tai bus nuosavas kampelis — 
tiesiog Rojus. Niekas tokių są 
lygų, kaip Dievas nestatys, tik 
susimokėk paskolas laiku.

Žadu išdėstyti šioje srityje 
Įgytus patyrimus, kiek jų čia 
per penketą metų teko įgauti. 
Tai bus labai mažai ką apie ne 
kilnojamą turtą galima pasaky 
ti, bet gal kas nors ras naudin 
ga. Sustosiu prie kiekvieno da 
lyko atsikrai, bet tik bendrais 
bruožais. Pagrinde Montrea 
lis — Quobec‘o piovincija. Bet 
ir kitur panašūs dalykai deda 
si ir reikalai panašiai tvarkomi.

Žemė
Visi mūsų reikalai atsire 

mia į žemę ir iki kol jie to ne 
padaro tėra tik svajonės.

Žemė įeikalinga gyvenamie 
ms namams, prekybai, pramo 
nei, keliams, parkams, viešie 
siems pastatams. Lietuviai že 
mę perka trimis atvejais: 1. Pa 
statyti savus namus. 2. Pasta 
tyti namus pardavimui. 3. Spe 
kuliacijai — uždarbiui. Perka 
ma visada su noru, kad gerai 
išeitų.

1. Perkant žemę-sklypą su 
tikslu pasistatyti sau namą, ten 
ka kreipti dėmesį į keletą daly
kų. Pirkti tokiame rajone, kur 
■bendra rajono vertė yra gėrės
mnnniimmnumninmuutmtnnnunrnntiniiiuutcuiiiiuuuiiHKtuwut

me 
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kai

RAŠO PETRAS ADAMON1S
NEKILNOJAMAS TURTAS

nė. Statant, už darbą ir 
džiagą mokėsite tą patį, o 
namo vertė ir pardavimo
na nebus ta pati. Gal iš pradžių 
atrodys lyg neverta, bet neda 
rykite klaidos — nesigailėsite. 
Blogesniame rajone pardavimo 
galimybė gali būti sunki. Ka 
da nors reikės parduoti.

Norint statyti, yra būtina ži 
noti, kad gatvė, vanduo, kana 
lizacijos bus pravesta.

Atkreipti dėmesį į faktą, kad 
kiekvienas miestas yra savo rf 
jonus suplanavęs ir apibrėžęs 
statybos galimumus. Būna pė 
skirstyta: gyvenamiems nanr. 
ms, prekybai, pramonei. Gyv 
namų namų rajonai būna pi 
skirstyti į galimybę statyti tik 
vienos šeimos namus, duplel 
sus, apartmentus, dviejų augs 
tų ar daugiau, pusiau atskj 
rus ar prie vienas kito. Yra ra 
jonų, kur galima statyti bet ko 
ki gyvenamą namą. Tokiame 
rajone gaunasi Įvairus mišinys. 
Žemės vertė yra mažesnė. Bū liūs ir partiaznus ir jų garbin 
tų klaida, jei norėdami statyti 
dupleksą, nusipirktumėte skly 
pa, tinkamą tik vieno augšto 
namui statyti, arba tokioje vie 
toje, kur šalia jūsų vėliau kas 
gali pastatyti pramonės pasta 
tą.

Perkant žemės sklypą sau na 
mui statyti, yra būtina turėti 
namo vaizdą, kaip antai: ar že 
mės Aydis - plotis pakanka 
mas, kad langus iš šono gale 
tumėte daryti. Yra dar ir visa 
eilė kitų problemų, kurios ver 
tetų iš anksto apgalvoti: ar 
gausite toje vietoje paskolą, ar 
ji pagal statybos kainą bus pa 
kankarna? Kur susisiekimas, 
krautuvės, bažnyčia? Kokios 
galimybės išnuomavimui.

2. Statybininkams be visų 
šių suminėtų klausimų tenka 
spręsti, perkant žemę, ar yra 
geros pasirinktoje vietoje par 
davimo galimybės. Kokios ver 
tės namą vertėtų statyti pagal 
pasirinktos vietos pirkėjų pa 
jėgumą ir reikalavimus.

3. Žemės pirkimas spėkų 
liacijai - uždarbiui. Paskutiniu 
metu lietuviai gerokai į šią sri 
tį įsileido. Tai yra labai geras- 
-pelningas reikalas. Gyveni 
mas žengia pirmyn, miestas au 
ga - plečiasi. Vis didesni prie 
miesčių plotai yra apstatomi.
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J. Pautienius. Žiema.
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PAGERBKIME ŽUVUSIUS
Prieš porą metų L. K. Kūrė 

jų - Savanorių s-gos Montrea 
lio skyrius užsimojo didelį, gra 
žų ir neeilnį sumanymą — pa 
gerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Nepriklausomybės kovų 
brolius savanorius, karius, šau

gfm atminimui .padaryki pa 
minklinę lentą, kuri amžius kai
toms bylotų apie žuvusiųjų di 
džiąją meilę Tėvynei Lietuvai 
ir jų gyvybės auką, kuri ne tik 
apie praeitį bylotų, bet ir pri 
mintų mums ir mūsų vaikų 
vaikams šventai saugoti tai, 
kas jų krauju buvo iškovota.

Vietą tuometinis Aušros 
Vartų bažnyčios klebonas kun. 
J. Kubilius mielai sutiko duoti 
garbingoje bažnyčios vietoje.

Ir taip dvejus su viršum me 
tus skyriaus valdyba, vadovau 
jama energingo pirmininko, L. 
Balzaro bei visų skyriaus na 
rių gražaus bendradarbiavimo, 
savo užsibrėžtąjį tikslą žings 
nis po žingsnio be jokių rėkia 
minių šūkių ir prašymų varė 
užsimojimo darbą tolyn, artyn 
prie .jo realizavimo: telkė 
lias kasos Įplaukas, darė 
rinkimus ir posėdžius vis 
rūpinant užsimojimu.

Šiuo metu jau tenka džiaug 
tis, ir sveikinti mūsų garbingus 
kovų veteranus, kaip jiems ir 
pridera, jie savo užsimojimą

kuk 
susi 
besi

BELLAZZI-LAMY, INC
g PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale.
tį įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
•miinBiiuniiiiuntiniimn:n:m:::mn:::mn::::::nnnnuii»!:::n::nn»inm

uždarbiu, ir kiek už 
Atsakyti nėra taip 

Suminėsiu pliusus ir 
kurie padės praktiš

Perkant žemę šiam tikslui rei 
kia bandyti spręsti šiuos du 
klausimus: kada galėsite par 
duoti su 
dirbsite? 
lengva, 
minusus, 
kai.

Pirkti kaip galima arčiau 
centro — neiti j lauko galą. Ar 
čiau miestelio arčiau didesnio 
kelio, didesnės gatvės arba be 
nt gatvės. Pirkti rajone, ku 
ris jau aplinkui aptsatytas.
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SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūsių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir lt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

WINDSOR, Ont.
TAUTYBIŲ PASIRODYMAS, 

rengiamas Essex County New 
Citizens Association, įvyks šeš 
tadienį, balandžio 18 d. Italų 

Erie St. East. Ban 
.lėtas prasidės 6 vai., o koncer

Už LIETUVOS LAlSVę . J ***. 750 Erie St Eas, Ban 
ištesėjo. Paminklnė lenta pads Ketas prasidės 6 vai., o koncer 
ryta. Ji balandžio 26 d., 11 vai. tas 8 vai. vakaro.
Aušros Vartų bažnyčioje. bus Tai jau dešimtas iš eiles to 
iškilmingai pašventinta ir atij ks bendras visų tautybių subu 

vimas ir pasirodymas. Dalyva 
us naujasis transporto ministe 
ris John Yaremko, parlamen 
to nariai Paul Martin, G. Spen 
cer, Diek Trasher, M. C. Da 
vies, Arthur Reaume, teisėjas 
Albert Gordon ir Joseph Leg 
ries, Windsoro miesto burmist 
ras M. J. Patrick, ir taip pat 
daugumas Windsoro miesto 
valdžios įstaigų ir įmonių va 
dovybės.

Programoje dalyvauja: uk 
rainiečių, vokiečių ir serbų cho 
rai, vengrų, lenkų ir rusų šoke 
jai. italų ir lenkų solistai ir če 
koslovakų sokolų organizaci 
jos mergaitės su gimnastikos 
numeriais. Po koncertinės da 
lies šokiai. Veiks bufetas. Šo 
kiams groja serbų orkestras, 
vienas iš geriausių visoje Šiau 
rėš Amerikoje, dalyvavęs Ju 
goslavijos karaliaus Petro su 
tikime. įėjimas į banketą ir 
koncertą 2 dol., o į koncertą 
tiktai 1 dol. Biletais geriausia

daryta Montrealio lietuvių vi 
su menei.

Prieš tai Paminklinės lentos, 
pašventinamo išvakares^ sės 
tadienį, balandžio 25 d., 6 vai. 
vakaro Aušros Vartų salėje 
įvyks L. K K. Savanorių s- 
gos Montrealio skyriaus valūy 
bos ruošiama Akademija — ak 
to pasirašymas ir bendra vaka 
rienė, į kurią kiekvienas tautie 
tis turėtume atvykti, atidėjus 
visas kitas tos dienos išvykas. 
Juk tai ne eilinis įvykis, ne šo 
kių vakaras, ne piknikas ar ge 
gužinė. Tai pirmas ir 
nesikartojantis Įvykis 
alyje.

Atvykime pagerbti 
rie žuvo už mūsų tėvynės lais 
vę ir už tuos, .kurie šiandien- 
tebežūsta raudonųjų Rusijos 
ordų slegiami. Jų tarpe gal ne 
vienas pagerbsime savo žuvusį 
brolį sesę, sūnų, dukrą, moti 
ną, tėvą.

Atvykime pagerbi ir parent 
ti tuos, kuriems dar nemažai 
stokoja ir mūsų parama jiems 
yra labai reikalinga. Ir savo a;

daugiau
Montre

tuos, ku

apsirūpinti iš anksto. Jie gau 
narni per P. Janušką.

NAUJAS VERSLININKAS
Statkevičius Ignas, sėkmin 

gai baigęs mokyklą, atidarė 
vyrų kirpyklą, 1059 Erie St. 
East, (netoli Marion Avej. 
Kainos už patarnavimą suma 
žintos. Klijentų patogumui ir 
malonumui kirpykloje yra tele 
vizija. I. Statkevičius aktyvus 
Windsoro lietuvių bendruome 
nėję, buvęs valdybos narys, 
nuoširdus lietuviškos veiklos 
rėmėjas. Remkime naująjį ve 
rslininką — naudokimės jo pa 
tarnavimais, 
mės.

Geriausios sėk 
Ignai!

RUOŠIANTIS 
RINKIMAMS

į Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Tarybą, sudary 
ta apylinkės rinkimų komisija 
rinkimams vesti, į kurią įeina 
E. Zatorskis, G. Butavičienė ir 
M. Silinskas. Bent 10 rinkikų 
gali sudaryti kandidatų sąrašą 
į tarybos narius, kuri turi pri 
statyti apylinkės rinkimų ko 
misijai: 364 Cameron Ave, 
Windsor, Ont., kuri, patikri t 
nusi ar kandidatai ir siūlytojai * 
atitinka rinkimų taisyklėms, 
persiunčia vyriausiai Rinkimų 
Komisijai iki balandžio mėn. 23 
dienos.

KITOS ŽINIOS
Pp. Naikauskai kovo 30 d. 

susilaukė didelio šeimyninio 
džiaugsmo — pirmgimės dūk 
relės. Tėvams, dantų gyd. D. 
Naikauskienei ir inž. S. Nai 
kauskui nuoširdūs sveikinimai, 
o jauniausiai Windsoro lietu 
vaitei daug laimės, gražiai au 
gant.

B. Balaišiui padaryta sunki 
operacija. Ligonis gydosi ną< 
mie.

E. Dominui, Hotel Dcu St. 
Joseph ligoninėje padaryta vi 
durių operacija, ten dar tu 
rėš ilgesnį laiką pagulėti iki 
galės tolimesnį gydymąsi tęsti 
namie.

noje vietoje. Nebent finansiškai 
______________stiprūs būtumėte, nes mokėji 

silankymu nors moraliai jiems mai ir procentai aiškūs, o par 
nadėkoti ir sustinrinti iuos. davimas nevisada aiškus.

Perkant žeme spekuliacijai, 
kreipti dėmesį į rajonus. Stebe 
ti, ar jie gyvi ar iš lėto auga? 
Pirkti tokiuose priemiesčių ra 
jonuose, kur savivaldybė stip 
ri finansiškai — lengviau su 
progresu, lengviau statybinių 
kams gauti gatves, kanalizaci 
ją, vandenį.

Perkant, kad ir daugiau mo 
keti, bet būti tikram, negu, 
kad pirkti pigiai, bet be jokios 
perspektyvos.

Bus daugiau.
Petras Adamonis.

® Meno istorikas Tadas Ado 
monis paruošė spaudai mono 
grafiją apie įžymų lietuvių 
skulptorių Vincą Grybą.

padėkoti ir sustiprinti juos.
J. Š.

Pajieškoti rimtų duomenų, 
ar kas toje apylinkėje ims sta 
tyti. Pirkti šalia kontraktoria 
us. Pirkti iš kompanijos, kuri 
ne vien tik žemes padalinimo 
planus padaro, bet ir pati toje 
pat vietoje ^tato. Nepatartina 
pirkti ten, kur tik vieni spėkų 
liantai perka, nes nė vienas ne 
siims statyti ir vertė nekils 
taip greitai. Pardavimo gali 
mybė ir pelno pamatymas gali 
ilgiau užtrukti.

Neužsimoti daug, ypač vie

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193
> ) '

JAI TIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š 1 A U Č 1 U L I S 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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HAMILTON
AUKOJO ŠALPAI:

15 dol. V. Antanaitis; po 10 las, Kriaučiūnas, Rakštys, Kle 
dol.: kun .dr. Tadarauskas, dr. vas, kun. Riekus, Klemka, Po 
L. Levinskas, M. Lazdutis; po cius, S. Augustine, Sr. Šernas, 
5,50 dol.: P. Jakučinskas; po Vaičiūnas, Vilimas, Stradoms 
5 dol.: Bajoraitis, Pauliukas, kis, Adaškevičius, Broga, Če 
Januška, Jasevičius, Bosevi paitis, Jonikas, Pocius, Ščiuka, 
čius, Jankūnas, Obcarskis, Bo Šarūnas, Narkevičius, Zabulio 
sas, Kazlauskas, Bacevičius, nis, Sakas, Skripkutė, Kreme 
Steiblys, Lengnikas, Gurec ris, Patamsis, Kežinaitis, Keži 
kas, Milaševičius, Gimžaus naitis, Šlepetys, dr. Valaitis, 
kas, Andriukaitis, Dirsė, As Leparskas Stonkus, Stundžia, 
tas, Mažulaitis, Erštikaitis, Pi kun. Jurkšas, Mikšytė', Mik 
lipavičius, Navickas, Kuras, šys, I. Ž.; po 4 dol.: Štaras, Ka 
Mackevičius, inž. Kšivickis, zickas, Kamaitis, Bungarda, 
Kairys, Čeliauskas, Simanavi Grajauskas; po 3.50 Burkaus 
čius, Bakšys, Didziak, Pilipai kas; po 3 dol.: Kareckas, Ku 
tis, Pilkauskas, Lesevičius, Ka chanka, Vitas, Giedraitis, Kve 

^žemėkas, Tirkšlevičius, Saka daras, Paukštys, Galinis, Stu 
'V Gupja, Dalius, Kovelis, Ke kas, Kybartas, Palmei, Kybar 

k ,ys, Martišius, Gudinskas, Bui tas, Zurlys, Mikalauskas, Ja 
vidas, Januškevičius, Kuzmic sinskas, Žilinskas, Krivickas, 
kas, Širvinskas, Skaistys, Bu Pakštorj.s, Babeckas, Naujo 
gailiškis, Asmenavičius, Breich kas, Povilauskas, Rugienis, Ai;

nika, Pipiras, Vindašius ,Vai 
nauskas, Lukošius, Rutkaus 
kas, Obelienius, Mickevičius, 
Augustine, Guoga, Grincevi 
čius, Dirsė, Šimutis, Riekus, 
Pūkas, Vainavičius, Kairys, 
Garnelis, Račys, Lapenas, Mi 
kėnas, Mikucvičius, Liutkus, 
Racevikius, Galeckas, Jurėnas, 
Babeckas, Kupitis, Bauža, Gu 
rklys, Jauneika, Balnius, Bud 
ra, Kairys, Janušauskas, Čės 
na, Budrikas, Giriūnas, Štur 
maitis, Balsys, Vaitonis, Gu 
dinskas, Matukaitis, Griekie 
tis, Borusas, Hildermanas, Fle 
zas, Laurinaitis, Šmatavičius, 
Šturmas, Šiniauskas, Paukš 
tys, Subatninkatiė, Stankus, 
Leščius, Liaukus, Ruonckas, 
Levinskas, Bakaitis, Pauiaus 
kas, Rimkevičius, Jakučiaus 
kis, Tamaliunas, Zubrickas, 
Trumpickas, Šilgalis, Karalių 
nas, Eidukevičius, Lukavičius, 
Gutauskas, Žilionis, Klypas, 
PacipaviČius, Pulinauskas, Le 
kutis, Vitas, Kakopa, Kania 
va, Jasinevičius, Maižys, Joni 
kas, Geležinis, Norkevičius, Ba

realiečiams pietus ir puikią va 
karienę, neimant už tai jokio 
atlyginimo.

Dėkojame gerajam Alf. Pily 
pavičiui, be atlyginimo važinė 
jusiam savo mašina įvairiais 
reikalais ir mieliesiems K. Žu 
kauskui, Br. Grajauskui, Ig. 
Varnui, Jer. Pleiniui ir Pov. 
Mikalauskui, kurie savo maši 
nomis atvežė ir nuvežė artis 
tus į stoti veltui.

Mūsų gili padėka gražiajam 
jaunimui — skautams ir ateiti 
ninkams už Tamstų puikią tai 
ką šiame parengime.

Ir didžiausia padėka visiems 
tautiečiams, atsilankiusiems i 
šį parengimą tokiu milžinišku 
skaičiumi ir savo doleriu taip 
efektyviai parėmusiems Liet. 
Namų sunkųjį darbą. Jūsų pa 
rama mums, L N V-bai suteikė 
naujų jėgų intensyviai tęsti įs 
pudingo ir gražaus lietuviško 
centro Hamiltone atbaigimą!

Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondo Valdyba.

r O O
NAUJA LABAI ĮDOMI KNYGA.

manas, Šeduikis, Jurgutis, Svi

| A. L 1 Ū D Z I U S, B. L., 

Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

{staiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East, 
Hamilton.

aI

f

A

X
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gaitis, Pargauskas, Šiurna, S. 
Augustine Jr., Skuodis, La 
pinskas, Pleinys, Barstys, Bus 
kevičius, Saldžiūnas, Antanai 
tienė, Gutauskas, Bulionis, 
Steigvilas, Lazauskas, Nevi 
don, Degutis, Mačinskas, Šo 
pys, Meškauskas, Pliura, Rim 
kus, Mikšys; po 2 dol.: Lataus 
kas, Meškauskas, Varnas, Rin 
kūnas, Adomauskas, Gugis, 
Stanaitis, Petrauskas, Ryckis, 
Grinius, Kažemėkas, Povilaus 
kas, Masevičius, Kurpeikis, Ka 
žemėkas, Žemaitis, Rickis, Re 
pečka. Burdinavičius, Ročys, 
Olšauskas, Miškinis, Pilipavi 
čius, Dalangauskas, Strikas, 
Skripkutė, Aleksa, Žemaitis, Jo

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

7% iki 50% turto vertės. s
į Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apūiausta. ( 
j; Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 

J; vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus J 
■ į: įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 j 
:į; vai. p. p.. Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. į; 
T Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

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

IŠ KANADOS:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 

vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 

medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.
Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 

kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite * 

patenkinti.

A IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

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

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

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.. 
si.usti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

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. KALŪZA

ron, Pleinys, Rukšėnas, Vens 
lovas, Žvirblis, Almonaitis, 
Juozaitis, Koperskis, Giedri 
mas, Jusys, Mileris, Stukas, Vi 
limas, Juodis, Juozapavičius, 
Kvedaras, Giedraitis, Kūkalis, 
Bajoriūnas, Gerulskis, Būgai 
liškis, Žukauskas, 
Stanaitis, Noreika, 
nas, Dransutavičius, 
Pleinys, Mikutaitis, 
Garkūnas, Juodelė, 
Giedraitis, Kačinskas, 
nas, Bolskis, Verbickas, Milke 
raitis, Bikimas, Klimaitis, Mu 
liolis, Parištis, Panavas, Bart 
kus, Poldžius, Pakulis, Marti 
šius, Gečas, Paškevičius, Tiške 
vičius, Kudaba, Žemaitis, Vir 
kietis, Stanius, Kažemėkas, Mi 
kelėnas, Vengrys, Guobis, 

Kiti aukojo po mažiau.
Šalpos Fondo Komitetas.

PADĖKA.
Ruošdami didįjį „Milžino Pa 

unksmės” spektaklį, mes susi 
laukėme iš LN narių ir kitų ta 
utiečių daug paramos ir pagel 
bos, kuri padarė tai, kad vaidi 
nimas praėjo puikiausiu pasi 
sekimu!

Nuoširdžiausiai dėkojame L 
N nariams, prisiuntusiems už 
208 pakvietimus aukų bendro 
je sumoje 520 dol. ir labai la 
bai atsiprašome visų LN narių, 
kad drįsome prašyti 
talkos!

Mūsų miela padėka 
alio Lietuvių Dramos 
ir jo režisorei Birutei Pūkelevi 
čiūtei bei jo vadovui Kaziui Ve 
selkai už puikų veikalo pastaty 
mą, tepaimant kuklų 350 dol. 
honorarą, kuris toli nuo fakti 
nu Tamstų išlaidų!

Malonu padėkoti mūsų ge 
rosioms narėms Albinutei Pily 
pavičienei ir Onutei Mikšytei, 
paruošusioms (svečiams mont

Kamaitis, 
Simanso 
Sudikas, 
Inkrtas, 

Tumaitis, 
Armi

Tamstų

Montre
Teatrui

I
A.E. McKAGI Ej 

Barrister and Solicitor X 
Advokatas ir Notaras ® 

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

330 Bay Street, L 
TORONTO 1, Ontario. L

K

■MM"1,-1

Lietuvio Advokato įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Nolaras 
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088 

. M»CT—' MM  " MW-M

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heydcn Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel, Of ice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

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. į 
paskaitą kviečiami taip gi atsi 
lankyti ir srovių lyderiai, sro 
vių dalyviai ir nepartiniai. Pas 
kaita bus po pamaldų, 12 vai. 
30 min. salėje po klebonija. Vi 
si, kas tiktai domisi, kviečiami 
paskaitoje atsilankyti.

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, Roėesterio 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.

Iš spaudos išėjo Kipro Bie 
l'nio l.nyga „Dienojant“, spau 
<’.os draudimo laikų atsimini 
i nai. Šio leidinio prieduose skai 
lytojas ras įdomių žinių, kaip 
prieš 100 metų kaikurie Kati 
no gubernijos dvarininkai pa 
rys naikino savo dvaruose oau 
džiavą, pereidami į samdomą 
darbą; kaip nustatinėjo jiems 
. t lyginimą ir kt. Iš kito — 
. Maskolių darbai Kražiuose” 
-—patirsite, kaip kražiečiai grū 
mesi su kazokais ir kaip jie bu 
vo teisiami Vilniaus mieste. 
Knygoje yra daug ir kitų doku 
mentų.

Knygą išleido Amerikos Lie 
tuvių Socialdemokratų S-gos 
(LSS) Literatūros Fondas. 
Leidinys 464 pusi., įrištas Į 
kietus viršelius. Jo kaina 6 dol.

Kipro Bielinio atsiminimų 
knygą „Dienojant”, Toronte 
galima įsigyti — nusipirkti pas 
šiuos platintojus:

J. Novogrodskas, 87 Win 
dermere Avė. Toronto 3, Ont.

Augustinas Kuolas, knygy 
ne Lietuvių Namuose.

J. Beržinskas, 1212 Dundas 
St. W. įvairių reikmenų krau 
tuvėje.

P. Januševičius, 355 Ronces 
valles Avė.

Čia minėti knygų platinto 
jai, platina ir prof. Stepono 
Kairio prieš metus išėjusį at 
siminimų pirmąjį tomą „Lietu 
va Budo“. Jos kaina 5.50 dol. 
Abi knygos yra labai įdomios, 
istorinis lietuvių gyvenimas ir 
kova už Lietuvos nepriklauso 
mybę ir spaudos draudimo lai 
kus caro persekiojimo laikais, 
lengvai skaitomos, įknygos ne 
senstančios, o vėliau ir už pini 
gus nebus gaunamos. Dėl to 
kiekvienam lietuviui rekomen 
duojama šias knygas įsigyti. 
Ku|ygų platinimo įgaliotinis:

J. Novogrodskis.
• Juozo Masilionio, Čikagos 
augštesn lituanistinės mokyk 
los mokytojo „Lietuvių litera 
tūros vadovėlis septintąja! kla 
sei” jau spausdinamas Morkų 
no spaustuvėje. J. Masilionis 
jau baigia rašyti lietuvių litera 
tūros vadovėlį aštuntai klasei.

KOVO ŽINIOS
Kovo dešimtmetis bus atžy 

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

— Kovo krepšininkės ir Li 
vingston komanda turėjo vie 
nodą laimėjimų skaičių Hamil 
tono moterų krepšinio lygos 
pirmenybėse. Norint patekti į 
tolimesnius žaidimus, šie du 
klubai turėjo dar kartą peržais 
ti rungtynes. Jos Įvyko vasa 
rio 24 d. nesėkminiąi lietuvai 
tems, nes teko pralaimėti 20: 
39 (11.18). Žaidė: Bakaitytė
4, Virbickaitė 1. Žemaitytė 2, 
Miniotaitė, Stanaitytė a, Pet 
rušaityte 4, Meškauskaitė, Gar 
bušaitė, Bartkutė, Prunskyte
5.

PAJIESKOJIMAI
— Joną Šipulį, kilusį iš Va 

džgirio, Raseinių apskrities, 
jieško teta Agnieška Judeikie 
nė, gyvenanti Lietuvoje. Jis 
pats arba jį žinantieji prašomi 
atsiliepti adresu: P. ValenČie 
nė, 7745 Centrale, LaSalle, 
Montreal 32, Canada.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

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

DRAUDIMO 
AGENTŪRA

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

.‘t

SPECIALUS PASIŪLYMAS

Tiktai 200 siuntinėlių
Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone praneša, kad jai 

pavyko labai žema kaina nupirkti 4.600 jardų vilnonės (all 
wool) angliškos medžiagos kostiumams. Iš tų medžiagų su 
daryta 200 specialių siuntinių, kurių kiekvieną sudaro: 
6% jardo vilnonės (all wool) pilkos su ruoželiais medžiagos. 
6% jardo viinon. (all wool) rudos su ruoželiais medžiagos, 
10 jardų vilnonės (all wool) mėlynos su ruoželiais medžią 

gos, taigi išviso 23 jardai vilnonės (all wool) angliškos 
medžiagos septyniems vyriškiems ar moteriškiems kos 
tiumams.
Kitose firmose tokio siuntinėlio kaina būtų maždaug 

150 dolerių. O kadangi Lietuvių Prekybos B-vei pavyko su 
pirkti sias medžiagas išimtinai žema kaina ir ji iš to teturės 
labai mažai pelno, tai tą specialų siuntinį ji siūlo tiktai už

79 dolerius,
j šią kainą įskaitant sovietinį muitą, licenziją, draudimą ir 
visas kitas pasiuntimo išlaidas. Siuntinio gavėjui nieko ne 
bereikia primokėti.

Turint galvoje tai, kad šių specialių siuntinių skaičius 
yra labai ribotas ir kad norime leisti pasinaudoti juo didės 
niam skaičiui mūsų tautiečių, prašome užsakinėti ne dau 
giau kaip po vieną tokį siuntinį.

Šio specialaus siuntinio svoris yra 22 Ibs, dėl to kito 
kių prekių prie jo pridėti nebegalima, nes tada siuntinys bū 
tų per sunkus.

Šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas siuntėjas, vis 
tiek, ar jis būtų mūsų, ar kitų firmų klijentas.

Pareikalavus siunčiame nemokamai medžiagų pavyz 
džius. Ta pačia proga norime painformuoti, kad esame su 
darę 25 skirtingus standartinius siuntinius niekam jau ne 
benuvaržomomis kainomis, svyruojančiomis tarp 29 ir 80 
dolerių. Pavyzdžiui:

1) tiktai už 29 dolerius jūs galite pasiųsti tokį siunti 
nį, kurį sudaro 6% jardai vilnonės medžiagos 2 vyriškiems 
ar moteriškiems kostiumams,

2) tiktai už 32 dolerius galite pasiųsti 6 jardus vilno 
nes pakinės medžiagos 2 paltams,

3) tiktai už 49 dol. galite pasiųsti 13 jardų vilnonės 
medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,

o šalia tų yra dar kiti 22 skirtingi standartiniai siunti 
niai — medžiagos kostiumams ir paltams, batai, megztiniai, 
vyriškos ir moteriškos kojinės ir kt.

Pareikalavus siunčiame nemokamai savo standartinių 
siuntinių kainoraščius, medžiagų pavyzdžius ir pagrindi 
nį savo katalogą, kuriam yra sužymėta apie 600 dalykų.

Mes garantuojame, kad
1) siuntinys tikrai pasieks gavėją (jei siuntinys žūtų, 

mes grąžiname pinigus arba be mokesčio pasiunčiame kitą 
tokį pat siuntinį),

2) visi su siuntimu susiję mokesčiai apmokami šičia, 
dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, nieko jau nebeprimoka,

3) bus siunčiamos tik užsakytosios medžiagos, pasi 
rinktos pagal pavyzdžius.

Mums reikalingi atstovai J. A. V. ir Kanadoje. Rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 a, Hunt Street 
London, W. 11 

Gr. Britain

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
I „PARAMA”

v Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
$ Darbo valandos: X

Pirmad ir penktad. nuo 10—-12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. ’t
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. Sj 

>> Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. <
Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W.

g Toronto, Ont. ‘ Tel. LE 2-8723.
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REIKALAI SEIMELIO
Svarbus šėrininkų susirinki plenumo susirinkimas, Įvykęs 

mas yra šaukiamas baian šeštadienį, praėjo gana sklan 
džio mėn. 19 d., 2 vai. po pie džiai ir santūriai. Pranešimus 
tų, klubo patalpose. apie Prezidiumo veiklą padarė

Šiame susirinkime bus svars pirmininkas J. Malaiška, kasos 
lomi svarbūs klubo reikalai, pranešimą iždininkas J. Šiau 
Visi šėrininkai yra kviečiami čiulis ir atstovavimo bei santy 
jame dalyvauti. Atskiri kvieti kių su kitomis tautybėmis san 
mai nebus siunčiami. tykiams vicepirm. J. Girinis-

-Norvaiša. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė komisijos p- 
kas J. Viliušis. Jis padarė kai 
kurių priekaištų, bet kai dėta 
lės buvo paiškintos, viskas pi i 
imta normaliai.

Seimelis nutarė rinkimus su 
jungti ir daryti drauge, ta pa 
čią dieną, ir Krašto Tarybos ir 
Montrealio Lietuvių Seimelio.

Kadangi, kaip iš spaudos ga 
Įima spėti, Krašto Valdybą tu 
ri noro perimti Hamiltonas, 
tai kad nebūtų konkurencijos, 
nutarta į rinkimus eiti norma 
liu būdu, nenorint konkuruoti 
Hamiltono.

d. Pasi

O. Sala
J. Mal 
Šiaučiu 
V. Sen

Po susirinkimo bus išmoka 
rni už 1958 m. dividendai.

Salė organizacijų susirinki 
mams, posėdžiams, susitarus 
su klubo pirmininku dėl laiko, 
yra duodama nemokamai.

Šokiali klube penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
grojant orkestrui. Papiginti gė 
rimai. Veikia restoranas-užkan 
dinė.

Pirmininkų pasikeitimo pro 
ga yra rengiama gegužes lo 
d., 7 vai. vakaro, klubo patai 
pose, 2159 St. Catherine St. 
East puiki vakarienė. Įėjimas 
2 dol. asmeniui.

Vajus vyksta toliau, stoja 
gražus čia gimusio jaunimo bū 
rys. Stokime kluban nariais. 
Tapkime pilnateisiais šios se 
niausios Montrealio lietuvių or 
ganizacijos nariais. Vajus tę 
siamas iki birželio 1 
naudokime proga.

Nauji klubo nariai: 
lyte, J. D. Skardžius, 
cas, J. Ivanauskas, J. 
lis, Monika Gnnkus,
kus, J. Sinkevičius, J. Malaiš 
ka, J. Viliušis, V. Rudinskas, 
St. Morkūnas.

šėrininkų dėmesiui. Nepa 
keitusieji senų šėrų į naujus, 
negalės gauti už 1958 m. pri 
klausančio dividendo. Šiuo kvie 
čiarne gerb. šėrininkus šėrų pa 
keitimą paskubinti.

Dividendų už serus, įsigy 
tus iki 1958 m. sausio 1 d. klu 
bas išmoka 4,245 dol. 849 šėri 
ninkams. Mokama 20 proc. šė 
rų nominalinės vertės. Klubo 
nariu verta būti ir iš ekonomi 
nės pusės žiūrint.

P. Šimelaitis.

PIGIAUSIAI SIUNTINIUS
anapus siunčia A. Kavaliūnai 
tė. Siunčia viską, kas ko nori. 
Teirautis telefonu HU 6-14 79 
aiba HU 6-1455.

• Ponų Norkeliūnų, Dominin 
ko šeima persirgo sunkti gripą, 
i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®“ i 
j DR. J. ŠEMOGA 3 t 

$ Office 5441 Bannantyne L 
(kamp. Woodland) L 

Verdun. Tel. PO 7-3175. !
X Priėmimo valandos:
X pirmadienį ir ketvirtadienį g 
g ? — 9 p. m. o
g antradienį ir penktadienį X

PASKAITA APIE POL1TI 
NES LIETUVOS SROVES, 
arba apie politinę lietuvių dife 
renciaciją (partijas ir neparti 
nius) bus balandžio 12 d. Į 
paskaitą kviečiami taip gi atsi 
lankyti ir srovių lyderiai, sro 
vių dalyviai ir nepartiniai. Pas 
kaita bus po pamaldų, 12 vai. 
3G min. salėje po klebonija. Vi 
si, kas tiktai domisi, kviečiami 
paskaitoje atsilankyti. Šios pas 
kaitos tema iškelta mūsų jau 
nimo, kuris susidomėjęs Nepri 
klausomos Lietuvos laikais 
jų aktualijomis. Laukiama 
dėsnių diskusijų.

JAUNŲ BERŽELIŲ 
VAKARĄ,

švintant pavasariui Montrea 
lio Seimelis nutarė ruošti ba 
landžio 18 dieną, šeštadienį, 
Aušros Vartų saleje. Organi 
zacijos ir visuomenė informuo 
jama apie tai iš anksto ir prašo 
ma tą datą rezervuoti labai šau 
niam visų montrealiečių paren 
gimui. Plačiau apie parengimą 
bus paskelbta vėliau.

ŠAUNUS GIMTUVIŲ 
PAMINĖJIMAS

šeštadienį buvo Alekui Švedui. 
Iškilmė suruošta pp. Šipelių bu 
te, Verdune. Dalyvavo apie 
pusšimtis asmenų, p. Švedui 
linkėjusių sveikatos, geros sėk 
mės gyvenime ir ilgiausių me 
tų. Gimtuvių minėjimas buvo 
labai gražus ir draugiškas.

ir 
di

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

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)
Tel.: PO 8-4547

I
 NOSIES, GERKLĖS IR | 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

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

§ Tel. PL 9958

D r. E .A ndr u kailis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Mes nuoširdžiai kviečiame Jus atsilankyti i

DIDŽIULį PAVASARIO B ALUJ,
kuris Įvyks šeštadienį, balandžio 11 d., Pranciškonų Parapijos salėje.

Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro. įėjimas — 1,50 dol.

Rasite: žavią muziką, šaunią nuotaiką, vertingų fantų loteriją, gausų bueftą ir visų lietuvių tikrą nuoširdumą!

Atsilankydami. Jus remsite lietuvišką judėjimą, kultūros ir švietimo darbą ir už tai Jums visiems bus dėkinga Jūsų 

PAVASARIO BALIUJE

laukianti KLB Toronto Apylinkės Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO
klebonas kun. J. Bobinas pa 
krikštijo Marijos ir Mykolo 
Milių sūnų Mykolu.

Margučių vakarienė buvo 
sėkminga ir graži. Už gražiau 
sius margučius duotos 3 pre 
mijos, kurių pirmoji teko Po 
niai Avižienei.

ŠĮ šeštadienį Šv. Kazimiero 
bažnyčioje tuokiasi F. Stulgins 
kaitė su J. Lukšiu.
• Griskūnas Juozars ir Misti 
kas su žmona ir sūnum savo 
magina Išvažiavo trim savai 
tėm į JAV — Hollywood ir kt.
• Juozapų vakarienė Aušros 
Vartų salėje buvo labai gražiai 
paruošta ir gražiai praėjo. Bu 
vo pagerbti juazai ir Juzės. Va 
karas turėjo gerą nuotaiką. 
Ponios Motuzienės vakarienė 
visus patenkino.
• Missa Solemnis, van Beetho 
veno, su solistais, 200 balsų 
choru ir simfoniniu orkestru 
bus išpildyta balandžio 15 d,, 
8.30 vakaro Notre Dame oaž 
nyčioje. Dirigentas I. Marke 
vič. Biletų kainos 1—4 dol.
• Meras Sarto Fournier atiden 
gė aukų vajų vėžio ligos reika 
lams.
• Inž. p. Zabieliauskas buvo iš 
vykęs į New Yorką, ir iš ten 
atvežė žinią, kuri papildo lietu 
vių laimėjimus praėjusioje lote 
rijoje: ten lietuvių moterų klu 
bo narės susidėjo po 25 et. ir 
nupirko biletą, kuris joms at 
nešė 56 tūkstančius dol. laimė 
jimą.
• Montrealietis dirigentas J.
Beaudry išvyko į 
certuoti, kur turės 
ainius koncertus.
• Žinaičio Antano
Welando, viešėjo pas pp. 
miniką Norkeliūnus, kur 
leido Velykų šventes.

— Berlynas — Vakarų vit 
rina sovietinėje skurdo jūroje, 
— todėl Chruščiovas nori tą 
vitriną uždaryti.

— Indijos sostinėje N. Del 
hi 600 Tibeto vienuolių meldė 
si, kad Dalai Lamai laimingai 
pasisekė pasiekti Indiją.

Rusiją kon 
kelis simfo

šeima, iŠ
Do 
pra

• 'z >©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©>©« 
ADVOKATAS

^STASYS DAUKŠA, LL. D.|

& Suite 25—26 4

$ 152 Notre Dame 5t E. X
į UN 1-8933 |
&©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»

a ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER,

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

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

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

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

AV 8-3115.Tel.:
1 Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

PARDUODAME

Rosemount 6th Avė. prie Zoti 
que, naują 4 šeimų po atskirus 
4 kambarius namą. Nuominin 
kai apsišildo. Pajamų $3,200. 

Grynais — $12,000.

Ville Lasalle dupleksas: 
4 ir 5 atskiri kambariai. 
Pusiau atskiras, naujas, 

modernus. Nuoma $75, viršuti 
niame augšte. Kaina $17,500.

Grynais $4,000.00.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

P. Adamonis VI 2-8501.

JIEŠKO DARBO

Vladas Blažys jau 9 mene 
šiai neturi darbo. Jis prašo tau 
riečius, jeigu kas žino kokį dar 
bą, apie tai pranešti telefonu 
VI 9-6666. Jis gyvena 4410 La 
vai St. Tautiečiai, padėkime, 
kas galime.

(„Nepr. Lietuvos“ redakci 
ja darbo jieškančiųjų pareiski 
mus deda nemokamai. Naudo 
kimės visi).

MONTREALIO 
METROPOLITENO 

(didžiojo bulvaro su iškeltu 
auto keliu) statyba išilgai 
Montrealio salą vykdoma to 
liau. Tiktai dar susirūpinta, 
kaip šis kelias bus išvestas iš 
Montrealio salos. Esą sudary 
ti 4 projektai, dėl kurių dabar 
vyksta diskusijos.

BANKO „LITAS” 
valdybos 

metinis posėdis
Įvyks ateinanti sekmadienį, 

bal. 12 d. 9 vai. 30 min. 
banko patalpose.

• Mūsų sportininkai klebono
Tėvo Borevičiaus globoje, bu 
vo išvykę į Detroitą devintų 
jų Šiaurės Amerikos sporto 
žaidynių. Viso vyko 10 vyrų ir 
6 mergaitės. Atsilankymu Dėt 
rote montrealiečiai patenkinti, 
bet, kiek girdėti, apgailestau 
ja, kad nebuvo laikomasi tai 
syklių. (AV).
• Pakrikštyti Velykų sekma 
dienį V. E. Janušauskų sūnus 
vardais Algirdas, Donatas, 
Pranas; J. I. Puktenų sūnus 
vardais Patrice, Gediminas, P. 
A. Rutkauskų sūnus vardais 
Andrius, Petras, Abel ir V. L. 
Sušinskų dukrelė vardais Biru 
tė, Izildinha. Pp. Seleniai pa 
krikštijo savo naujagimi.
• Ponų Zubų, arch. V. Zubo, 
šeima persirgo sunkų gripą, 
kuris buvo paguldęs visą šei 
mą.

— Tibeto Įvykiai nepapras 
tai stipriai paveikė vad. nautra 
lias šalis, — konstatuoja pašau 
line spauda.
• L,abai blogas patefono plokš 
teles gamina Rygos kažkoks 
fabrikėlis, o Lietuva visai netu 
ri jokios plokštelių gaminimo 
Įmonės. . .

11 
sa

VISI KVIEČIAMI į DIDŽIU 
LĮ PAVASARIO BALIŲ
KLB Toronto Apylinkės V- 

ba, vykdydama vieną iš svar 
biausių uždavinių — lietuvy 
bes išlaikymą ir kultūrinį dar 
bą mūsų kolonijoje, kasmet tu 
n didelių išlaidų. Tenka pini 
ginėmis pašalpomis remti šes 
tadieninę mokyklą,, vaikų dar 
želį, meninius vienetus, vasa 
ros jaunimo stovyklas ir t. t. 
Šios išlaidos šiemet, numato 
ma, sieks apie 1.000 dol. Lėšo 
ms sukelti Apylinkės V-ba at 
einantį šeštadienį, balandžio 
d., Pranciškonų parapijos
Įėję ruošia didelį pavasario ba 
lių. Žadame žavią „Olimpios“ 
orkestro muziką, malonią nuo 
laiką, vertingų fantų loteriją 
ir kitus malonumus. Pradžia 7 
vai. 30 min. vakaro. Įėjimas 
—1.50 dol.

Nuoširdžiai kviečiame į ba 
lių atsilankyti malonius Toron 
to ir apylinkių tautiečius-tes ir 
tuo prisidėti prie medžiaginių 
išteklių sudarymo mūsų varo 
mam darbui.
KLB Toronto Apyl. Valdyba. 
PASIKEITĖ LIETUVIŲ NA 

MŲ ADMINISTRACIJA 
Administratoriumi paskirtas 

p. Šapaga ir jo padėjėju A. Kim 
ca. Naujoji L. Namų valdyba 
yra užsimojusi atlikti kai ku 
rių pagerinimų bei pertvarky 
mų, kad L. Namai priduotų 
daugiau jaukumo, o įuošiamus 
pobūvius daugiau sukultūrin 
ti. Tam tikslui numatoma su 
kviesti meno bei kitų sričių 
novų bendrą pasitarimą.

NESISEKĖ 
SPORTININKAMS

Praeitą savaitgalį Detroite 
įvykusiose Š. Amerikos sporti 
nėse žaidynėse lorontiečiams 
krepšininkams nepasisekė. Jau 
pirmose rungtynėse Aušros vy 
rai turėjo nusileisti Dctroitui, 
o Vytis Worchesteriui.
• Foto menininkas V. Maželis 
muzikos stodijoje yra išstatęs 
savo foto darbų parodą.

LIETUVIŲ BANKELIO 
„PARAMA”

Kredito Komitetas kreditam^ 
skirstyti posėdžių rinksis kas* 
penktadienį 5 vai. vak. Kredi 
to prašytojai prašymus Įteiku 
šieji Kredito Komitetui prieš 
posėdį, turės galimybę leistą 
jiems paskolą gauti tą pačią 
dieną.

KALBOS MYLĖTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį Lietuvių Na 
muose iniciatorių buvo sušauk 
tas susirinkimas su tikslu 
įsteigti lietuvių kalbos mylėto 
jų organizaciją, kuri rūpintųsi 
išeivijoje palaikyti liet, kalbą 
ir jos grynumą. Dalyvavę 12 
asmenys sumanymui pritarė ir 
išrinko org. komisiją iš J. Drs/ 
gašiaus, J. Kralikausko ir J.’ 
Sungailos, kurie paruoš gaires 
tolimesnei veiklai.

ę 8 
f 
i

Raštinė: LE 4-4451

ir šeštadieniais 
susitarimą.

ži

IŠNUOMOJAMAS
trijų kambarių šildomas 

butas Rosemounte.
Teirautis telefonu RA 2-4310.

REIKALINGA
moteris ar mergina, lengvai 

namų ruošai dviejų suaugusių 
Šeimoje. Atskiras kambarys.

Skambinti CR 7-2344.

Kas norėtų pabūti farmoje?
Farma mieste ir mes norėtu 
mėm, kad kas ją prižiūrėtų kol 
mes būsime kokį menesį užsie 
nyje. Susitarti prašome pa 
skambinti tel. RA 2-7081.

REIKALINGI
dupleksai, tripleksai ir keturių 

šeinių namai pardavimui
DISTRICT ESTATE 

BROKERS
P. Adamonis VI 2-8501 District Estate

Brokers
177 Sherbrooke St. W.

VI 2-8501
D. N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. Jasutis.................LA 2-7879

A. Markevičius . . . RA 7-4097 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ......... RA 2-2472
Sekite mūsų skelbimus apie

paskirus objektus N. L., T. 2., 
Star, La Press.

INCOME TAX

blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dauge 

lio metų praktikos 
buvęs mokytojas

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

skambinti tel. PO 8-8112
šeštadieniais

nuo 1 iki 4 vai. po pietų
ir

ir kitomis dienomis
OR 4-8996

Dr. P. MOKK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

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

.©©©©©©©©©©©©©©©S©©©

„PIRMYN, JAUNIME”
Tokiu vardu Toronto Atei 

tininkai išleido rotatorium sp 
ausdintą laikraštėlį, kurio išė 
jo jau 4 numeriai.
• Sekmadienį Pris. parapijoje 
numato lankytis Pranciškonų 
provicijolas T. Viktoras, kuris 
sumos metu sakys pamokslą.
• Bal 12 d., tuoj po paskutinių 
Mišių muzikos studijoje bus 
Prisikėlimo parap. vyrų dr-jos 
visuot. susirinkimas.
• Ateinantį sekmadienį, bal. 
12, 5 vai. p. p. mūsų salėje bttf 
rodomas filmas — įdomi ir rilis 
tykių pilna komedija „Happy 
Road” — su Gene Kelly ir 
Barbara Lange. Tuoj po kino 
— šokiai jaunimui.
• Tuokiasi: Vincentas Trum 
pa ir Brigita Ašmytė.
• „Dainos“ grupės susirinki 
mas įvyko pas N. Kaveckienę.
• Mirė: Kovo 31 d. Antanas 
Mičiūnas. Palaidotas Park La 
wn kapinėse bal. 4 d. Velionis 
paliko našlę Jadvygą, sūnų Eu 
genijų ir dukrą Janiną.

I. G. ELECTRIC R*(Ū
Irrmtrak tnHtia *

A.
Ed

Elektros kontraktorius -

IGNAS GURČIN AS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5518

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augšto* palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120vea. M.JurKu», ru Firm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 $ g 
Veikia. setanadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambaryj |

Sav. P. RUTKAUSKAS

DE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE

ME7-6727

Sta Nu

$ Verdun pQ 6-5641
$ HICKSON GROCERY

|ALUS ir MAISTO PRODUKTAI
Pristatymas nemokamai

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas
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