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Politiniu įvykių savaitė
C L J C

CHRUŠČIOVO SENSACIJOS SUKĖLĖ DULKIU, 
KURIOS TEMDO ŠVIESĄ IR TIESĄ

Rusija darys Amerikos prisišaudymą iš visai arti. — 
Chruščioviškas „nusiginklavimas“. —

Paryžiuje vyko reikšmingi pasitarimai. — 
Tiesus kardinolo Ottaviani žodis skubantiems 

pas žmogžudžius. —
Chruščiovui žmonės primena „Potiomkino kaimus“. —

Norime ar nenorime, bet 
tikrovei turime žiūrėti tiesiai i 
akis ir nemirkčiodami sutikti, 
kad
KOEGZISTENCIJA SU BOL 

SEVIKAIS DIDĖJANČIU 
TEMPU EINA GILYN.
Šie laikai istorijon Įeis, kaip 

koegzistencijos laikai. Maskva 
juos pradėjo, Londonas parė 
mė ir Vašingtonas priėmė. An 
ksčiau buvo bijoma, kad nebū 
tu atnaujintas appeasementas, 
o tikrumoje vietoj to atėjo nau 
jas, pralenkęs appeasementą, 
baisesnis santykiavimas — ko 
egzistencija.
SUDARYTOS IR DAR NAU 
JAI SUDAROMOS KOEGZI3 

TENCIJOS SUTARTYS.
Jos Įvairiai vadinamos: spor 

to, meno vertybių pasikeitimo, 
mokslo jėgų pasikeitimo ir tt. 
Kas kaip prašmatniau sugalvo 
ja. Galima spėlioti, kad greit 
nutils Rusijos radio trukdomo 
sios stotys, nes nebus kas truk 
dyti. Iš anapus geležinės už 
dangos plauks melu dunojai, 
bet nebus teisybės žodžio iš 
šios pusės.

Kasdien
PRADEDA ŠVELNIAU 
KALBĖTI AMERIKOS 

BALSAS.
Kasdien mažiau tiesos žodžio, 
kuris kažkur dingsta pranešė 
jų gomuriuose. Kasdien dau 
giau pasigrožėjimo sovietiniu 
menu, kuris Maskvai tiktai 
tiek reikalingas, kiek jis tar 
nauja propagandai, imperializ 
mo gilinimui, kolonializmo plė 
timui. Galima manyti, kad 
greit nustos veikusios ir pa 
vergtųjų organizacijos) teisy 
bės žodis bus nustelbtas ir Įsi 
viešpataus augščiausia koeg 
zistencijos

MELO IR SMURTO 
GADYNĖ.

Kaip feodalinėje gadynėje, 
prasidėjo ponų apsidailinimas 
dovanomis—Chruščiovas siun 
čia dėžes Rusijos žmonių var 
gu, skurdu, pusbadžiavimu su 

A. f A.
JONUI BALTUONIUI

mirus Lietuvoje, jo sūnų
PRANĄ SU ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučia

J. ir G. Rukšėnai.
----- :------------.-.ra.■

krautų turtų Eisenhoweriui, o 
šis atsilygina Chruščiovo dva 
rui siųsdamas bulius, jaučiu 
kus ir kitą turtą.
TIK VIENA TEISYBĖ NE 

SUSILAUKIA JOKIOS 
PAGARBOS.

Bet žmonija ne tokia akla, 
kad nematytų šitos „puotos 
maro metu". Reikšmingą žodį 
šia prasme labai nuoširdžiai ir 
atvirai pasakė Vatikrano kong 
regacijos sekretorius

KARDINOLAS
A. OTTAVIANI.

Jis be ko kita pasakė: kad 
niekas taip nemyli ir netiokš 
ta taikos, kaip pavergtųjų tau 
tų žmonės, taikos, kuri leistų 
jiems grįžti i savo tėvynę, vėl 
išvysti ir apkabinti artiinuo 
sius, pasimelsti savo tėvynės 
šventovėse. Tačiau taika reis 
kia netim nusiginklavimą, ūki 
nių gėrybių pasidalinimą, su 
tarčių gerbimą bei socialinių 
problemų išsprendimą. Taika 
yra nedaloma. Taika negali ap 
sieiti be sąžinės laisvės, lais 
vos tvarkos ir saugumo, naudo 
jantis prigimtinėmis ir ant 
gamtinėmis teisėmis. Jau dešini 
tys metų, kaip tariamai žmo 
niškų ir socialinių teorijų var 
dan tam tikros grupės kai kur 
paėmė valdžią į savo rankas, 
sau nepatikimus deportuoja, 
grūda Į kalėjimus, žudo. Istori 
joje kartojasi Tamerlano lai 
kai. Pačiame dvidešimtojo am 
žiaus viduryje vyksta tautų 
naikinimas, išvežimai, žudy 
mai. Ir dar asiranda tokių, ku 
rie nesigėdi rankos paduoti 
tiems gaivaloms, dargi eina 
lenktynių, kas suspės pats pir 
mas paspausti aniems ranką, 
maloniai nusišypsoti, pareiškė 
kardinolas.

Tuo tarpu Rusijos sovieto 
susirinkime

CHRUŠČIOVAS SUKĖLĖ 
DAUG DULKIŲ.

Vienomis jis nori užtroškinti 
laisvąjį pasaulį, o kitos grasi 
na jam pačiam.

Iš vienos pusės Chruščiovas

pareiškė, kad Rusija trečdaliu 
sumažina kariuomenę, ką tuo 
jau pakartojo ir užvestieji sa 
telitai, bet tuojau paaiškino, 
kad vietoje sumažinimo bus pa 
didinta kariuomenės galybė, 
kuri galinti nušluoti Ameriką 
nuo žemės veido. Be to, jis pa 
reiškė, kad darys raketinius 
manevrus Ramiajame vande 
nyne, visai Amerikos pašone 
je. . .

Iš kitos pusės, Chruščiovas 
pasisakė apie savo bėdas. Sovie 
te jis pareiškė, kad „Komuniz 
mo priešai sako, jog kylant 
kultūrai Tarybų Sąjungoje pa 
sikeisianti visuomeninė sant 
varka, kad

TARYBINIAI ŽMONĖS NE 
BEPAKES TOLIAU TO

KIOS SANTVARKOS, KO 
KIA RUSIJOJE YRA 

DABAR.1.
Chruščiovas šita žino, todėl jis 
pagrasino, kad tai esąs neteisin 
gas galvojimas, bet toliau jis 
skaitė jo gaunamus Rusijos 
žmonių laiškus, kuriuose anoji 
mintis patvirtinama. Štai N. 
Tutkina rašo: „Aš iš pradžių 
nejaučiau jums simpatijų to 
dėl, kad darbininkams lyg ir 
mažai dėmesio skirdavote..." 
O. V. Inževativa rašo: „Reika 
lai mūsų neblogi, bet tiesa ir 
tai, ką sakė jums moteris, kai 
jūs važiavote į Vladivostoką, 
apie prekių siuntimą į parduo 
tuves ryšium su jūsų atvažiavi 
mu... Jūs buvote atvykęs į Sta 
lingradą, tuomet taip pat jautė 
me, kad prieš jūsų atvykimą 
parduotuvėse pasirodė tai, ko 
anksčiau nebuvo tiek daug, 
ypač mėsos ir mėsos garnį 
nių”... Tat nuneigęs kitų nu 
matymus, Chruščivas pats to 
liau su tuo sutiko kalbeda 
mas: „Kuo toliau mes žengia 
me pirmyn... juo labjau darbo 
žmonės kibs prie trūkumų ir 
tuo mažiau su jais taikstysis...

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULA1TIS 

JAUNIMO VAKARAS
Sausio 9 d. Liet. Auditori 

joje Įvyko Čikagos Augštesnic 
sios Lituanistinės mokyklos 
vakaras, kuris sutraukė pilną 
salę publikos. Vakaro progra 
mą išpildė vien tik mokyklos
makiniai. Pirmąją programos 
dalimi ėjo dramatizuota Jono 
Biliūno apsakymo „Jonukas“ 
išpildymas. ŠĮ apsakymą dra 
matizavo mok. D. Velička, o jį 
paruošė D. Binkytė ir A. Velič 
kaitė.

Gana įdomus buvo dainų ir 
deklamacijų montažas „Kad 
galėtų vėl rūtos žaliuoti“, ku 
rį paruošė ir akordeonu paly 
dėjo muzikos mokytojas Baus 
tas Strolia. Dainas išpildė VII 
—VIII klasių mokiniai.

Tautinių šokių mėgėjai čia 
galėjo pasidžiaugti taut, šokių 
pyne, kurią atliko mokyklos 
šokėjų grupė su talkininkais 
— Kenoshos miesto mokslei 
viais. Pabaigoje dar pasirodė 
du jauni mokyklos mokiniai— 
Eglė ir Ąžuolas Stelmokai, 
akordeonais pagroję kelis sun 
kius gabalus. Jie jau kelis me 
tus iš eilės laimi „Chicago Tri 
bune“ ruošiamus konkursus ir 
jų sugebėjimais publika čia ga 
Įėjo pilnai įsitikinti.

ATVYKSTA LEONŲ 
VAIKAI

Kai šis laikraštis pasieks 
skaitytojus, ilgai aukti čika 
giečių Pauliaus ir Elenos Leo 
nų vaikai iš okup. Lietuvos, 
jau bus Čikagoje.

• Dienraščio Draugo devinto 
jo romano konkurso premijos 
įteikimas ir koncertas įvyks va 
sario 7 d. Marijos augšt. mo 
kyklos salėje. Programą išpd 
dys dainininkė Daiva Mongir
daitė ir Clevelando Grandinė 
lės jaunųjų ansamblis.
• Dainavos ansamblio „Vestu
vių“ premjera įvyksta sausio
24 d., 3 vai. p. p. Marijos A. 
mokyklos salėje.
• „Puota jūros dugne“, tokiu 
vardu Čikagos jūros skautai 
rengia vakarą, įvykstantį sau 
šio 30 d. Western Ballroom sa 
Įėję.
• Tarptautinėje Prekybos ir 
Pramonės parodoje, kuri bus 
šią vasarą Čikagoje, lietuvių 
skyrius pavestas organizuoti 
LB Čikagos apygardos valdy 
bai.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS 
(paskutiniame Seimelio pienu 
me išrinktas) pasiskirstė parei 
gomis šitaip: pirmininkas Leo 
nas Balzaras (2935a Raudot, 
tel.: Po 6-6232), vicepirminin 
kas J. Adomaitis, sekretorius 
J. Šiaučiulis, iždininkas inž. A. 
Pusaiauskas, šalpos Dr. J. Ma 
liška, parengimų V. žižys, san 
tykiams su kitomis tautomis 
A. Norkeliūnas, Kultūros Foil 
do Įgaliotinė J. Rimkevičienė. 
® Ponia Šimelaitienė, SLA 
Montrealio kuopos žiniomis, 
yra susirgusi. Linkėjimai grei 
čiau pasveikti.

Žmonės nori, kad tie laimėji 
mai jaustųsi parduotuvėse ir 
maisto produktų krepšiuo 
se. . . Taigi.

Nepaprastai reikšminga, 
kad
SUKYLA VISA AFRIKA, 

ir reikalauja nepriklausomy 
bės. Tačiau iškart jau praside 
da ir bėdos.

Projektuotoji Afrikos tautų 
federacija neina pirmyn. O 
gaunančios laisvę tautos pra 
deda kapoti viena kitą.

KITOS ŽINIOS
— Peru įvyko žemės drėbė 

jimas, — žuvo apie 200 žmo 
nių.

— Prasidėjo JAV ir SSSR 
derybos dėl Rusijos karo sko 
lų Amerikai, 11 miliardų dol.

— 18 Europos valstybių ir 
JAV su Kanada turėjo Pary 
žiuje konferenciją ekonomi 
niais klausimais. Sutarti svar 
būs reikalai.

— Premjeras Nehru ametė 
pasiūlymą atsisakyti neutra 
lumo.

— Nepalo sostinėje Katman 
du didelis susirūpinimas dėl 
Kinijos komunistų veržimosi į 
Nepalo teritoriją.

— Graikijos ir Turkijos už 
sienių ministerial atvyko į Lon 
doną tartis dėl Kipro neprik 
lausomybės.

— Egipte rusai pradėjo sta 
tyti Asvano užtvanką.

— JAV prezidentas Eisen 
hoveris lankys Braziliją, Ar 
gentiną, Čilę ir Urugvajų.

— Maroke didelis potvynis.
— Eisenhoweris Rusijoje 

lankysis birželio 10—19 die 
nomis.

— JAV paleido į 400 km 
augštį balioną dydžio sulig 10 
ties augštų namu.

— Prancūzija Sacharoje da 
rys atominius bandymus ir su 
laiko lėktuvų per ją skridimą.

— Į JAV avyko Japonijos 
premjeras.

MARIUS KATILIŠKIS
Vinco Krėvės vardo premijos laureatas.

Žiūrėkite 4-tą ir 8-tą šio NL numerio puslapius.

PADĖKA POPIEŽIUI UŽ LIETUVOS PAGERBIMĄ
Jo Eminencijai
Kardinolui Domenico Tardini,
Vatikano Valstybės Sekretoriui,
Vatikanas.

Eminencija,
Turime garbę prasyti Jus, Eminencija, malonėti infor 

nuoti Jo Šventenybę Popiežių Joną XXIII, jog Lietuvių 
Bendruomenė yra didžiai ir nuoširdžiai patenkinta Šventojo 
Sosto kilniu žygiu — specialių pašto ženklų laida, pagerbiant 
Didįjį Lietuvos Globėją, Šventąjį Kazimierą, jo penkių šimtų 
metų sukaktuvių proga, o tuo pačiu ir Lietuvą, kurios sostinė 
je, Vilniuje, Šventasis Kazimieras pasireiškė.

Kanadoje gyvenantiems lietuviams augštai vertinant šį 
Jo Šventenybės prasmingą ir giliai teisingą gestą lietuvių tau 
tai, Politinis Komitetas jų vardu nuoširdžiausiai už tai 
dėkoja.

Prieš septynis šimtus metų lietuvių tauta, dėl Popiežiaus 
Inocento IV jos karaliui Mindaugui suteiktos karūnos fakto, 
pasirodžiusi istorijos scenoje, kaip galutinai susikūrusi ne 
priklausoma valstybė, pastarųjų amžių būvyje pakartotinai 
tapo didžiųjų susimokiusių jos kaimynų politinės vergijos ir 
dvasinio naikinimo auka, nepaisant, kad ji visada buvo ir yra 
giliai krikščioniška, tesybę ir taiką gerbiantį. Užtat ji didžiai 
vertina, ypač nūdien tekovodama dvosinėmis priemonėmis 
dėl savo laisvės, kurią antihumaniškas ir ateistinis komuniz 
mas sutrempė, kiekvieną jai užuojautos ir teisybės pareiški 
mą ir juo labjau šį Šventojo Sosto pagerbimą to jos Šventojo 
Įubilėjinio Globėjo, kuris yra šios kovos ir Lietuvos Valsty 
bės Nepriklausomybės simbolis.

Teikitės priimti, Eminencija, mūsų labai gilios pagarbos 
pareiškimą.

Pasirašė: Jonas Žmuidzinas, Pirmininkas;
Jonas Kardelis, Sekretorius.

SPAUDOS BENDROVĖS 
VA” VALDYBOS 

sausio 16 dienos posėdyje pla
čiai svarstė Bendrovės reika 
lūs ir nuarė : likviduoti užsitęsu 
šią skolą (ryšium su L,N na 
mų statyba), ir, ją išmokėjus 
su palūkanomis, pareikšti sko 
lintojui nuoširdžią padėką; fi
ves pinigus perketli į Montrea 
lio lietuvių kooperatinį banką 
„Litas“, palikus būtinoje eina 
moję sąskaitoje bėgamiems rei 
kalams tam tikrą sumą, kol 
„Litas" dar neveda einamųjų 
sąskaitų: Bendrovė drauge 
Įstojo „Lito“ narių tarpan. Vi 
suotinis metinis akcininkų su 
sirinkimas nutarta šaukti ba 
landžio 10 d., 3 vai. popietų, 
prieš tai visiems šėrininkams 
išsiuntinėjus dienotvarkę ir 
praėjusiųjų metų susirinkimo 
priimtųjų Bendrovės įstatų 
projektą.

Plačiai svarstytas spaustu 
vės pertvarkymo reikalas. Su 
sipažinta su firmų patiektais 
pasiūlymais; konstatuota, kad 
N L tarnautojai tam persit vai
kymui specialiai ruošiasi, ian 
kydami Poligrafijos Insitutą, 
nutarta: papildyti anksčiau iš 
rinktą mašinų komisiją, iš 
ėjus vienam anksčiau buvu 
siain; susipažinti su Montrea 
lyje esamais spaudos mašinų 
centrais ir tas žinias panaudo 
ti, jieškant priimtinesnių Ka 
nadoje ar JAV. Konstatuota, 
kad yra siūlomi mūsų spaustu 
vei darbai (spausdinti laikraš 
čius, žurnalus ir tt), bet da 
baltiniame stovyje spaustuvė 
nepajėgi priimi pasiūlymų, 
kurie jai neštų pelną. To tiki 
masi spaustuvę perorganiza 
vus. Tuo tikslu, drauge su pra 
nešimais apie metinį susirinki 
mą, drauge išsiuntinėti ir 
spaustuvės pertvarkymo sąma

„NEPRIKLAUSOMA LIETU 
SUSIRINKIMAS

tos projektą.
Baigiant posėdį, aptarti 

Montrealio lietuvių Spaudos 
Baliaus reikalai.

DIDŽIOJI MISIJA
Tokiu vardu Montrealio kar 

dinolas J. E. Paul Emil Leger 
pradėjo didelio dvasinio bei re 
liginio susikaupimo misiją, ku 
rios pradžios proga sausio 18 
d. sukvietė Montrealyje gyve 
nančių tautų parapijų klebo 
nūs ir spaudos atstovus ir pa 
informavo apie Didžiosios Mi 
sijos tikslus ir jos vykdymą, 
prašydamas visų paramos ir 
kviesdamas visų tautų katali 
kus į ją įsijungti. Plačiau apie 
tai bus parašyta vėliau. Lietu 
vius pas kardinolą atstovavo 
AV parapijos klebonas Tėvas 
Jonas Borevičius, S. J., Šv. Ka 
zimiero parap. kleb. J. Bibinas 
ir Nepr. Lietuvos redaktorius.

GRAŽIAI PAVYKĘS 
SKAUTŲ VAKARAS

Kaip retokai esti, į Skautu 
vakarą atsilankė daug žmonių, 
ypač daug gražaus jaunimo, 
kuris Montrealio lietuvių kolo 
nijoje pradeda vaidinti didelį 
ir reikšmingą vaidmenį.

Įdomi buvo vakaro progra 
ma, kurią vedė J. Ramanaus 
kas. Skautų šokėjų grupė pašo 
ko Čigonėlį ir Žiogelį: jauniau 
sis Piešina paskambino forte 
pionu, skautai pašoko įjūrei 
vių šokį; po to sekė vaizdelis 
„Jūs esate ten“, kuriame bu 
vo prisiminta praeitis; užbai 
gai Vyčiai pašoko Chruščio 
vo išgarsintąjį Can-Can. Po to 
sekė šokiai, kurie proėjo labai 
sklandžiai. Vakaras visai pavy 
kęs.
• P. Stankūnas serga, Dr. J. 
Šemogo priežiūroje ir gydosi 
Lašinės ligoninėje.
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Labai svarbūs šalpos reikalai
RAŠO KLB ŠALPOS FONDO PIRMININKAS

IZIDORIUS MALIŠKA
Jau eilė metų KL Bendruo 

menės veikloje šalpai buvo 
skirta nemaža dėmesio. Šalpai 
vykdyti yra sukurta organiza 
cija Šalpos Fondo vardu. Tiks 
las — šelpti į vargą pateku 
sius Kanadoje bei Vakarų Eu 
ropoję esančius lietuvius, šelp 
ti Kanadoje ir Vakarų Euro 
poje besimokantį materialinės 
paramos reigalingą, moksleivi 
ją, Vasario 16 gimnaziją ir ki 
tas švietimo įstaigas.

Nėra abejonės, kad Šalpos 
Fondas, atsiradus galimybei, 
nesiribos čia minėtais tikslais, 
o bandys ištiesti pagalbos ran 
ką vąrgstančiam broliui bet 
kur pasaulyje.

Nežiūrint, kaip gera yra lie 
tuvio širdis ir dosni jo ranka, 
rezultatai bus menki be stip 
rios šalpos organizacijos. Išlai 
kyti stiprią šalpos oragnizaci 
ją ir yra didelis Šalpos Fondo 
rūpestis. Periotiškai besikeičia 
KL Bendruomenės vykdomie 
ji organai, o drauge ir Šalpos 
Fondo komitetai bei jų įgalio 
tiniai labai pasunkina palaiky 
mą nuolatinio ryšio su Apylin 
kėmis. Vieną tokį pasikeitimą 
šalpos organizacijoje turėjo 
me paskutinio KLB Krašto Ta 
rybos suvažiavimo Montrealy 
je pasėkoje. Pasikeitė asme 
nys ir būstinė. Praeis kiek lai 
ko kol naujas centras susiriš 
su KLB Apylinkių Šalpos Fon 
do Komitetais.

1959 metų rudenį buvusios 
Šalpos Fondo Valdybos buvo 
paskelbtas metinis šalpos va 
jus, kuris šiuo metu kai kurio 
se Apylinkėse jau baigtas, ki 
tur dar tęsiamas, kai kur, turi 
momis žiniomis, dar ir nepra 
dėtas. Šalpos Fondo antrasis 
rūpestis yra, kad neliktų Apy 
linkių, kuriose šalpos vajus ne 
būtų įvykdytas.

Vajaus sėkmingumas pri

klauso nuo galimybės įgyven 
dinti pirmuosius du rūpesčius.

Sakoma: kai yra reikalas, at 
siranda ir pinigų. Niekas ne 
ginčys, kad šalpos klausimas 
yra opus, bet ir lengvai užmirš 
tarnas eilėje kitų dienos rūpės 
čių. Todėl yra reikalingi asme 
nys, kurie šalpos reikalą kart 
kartėmis asmeniškai primin 
tų. Tai aukų rinkėjai. Neleng 
vas jų darbas, tuo didesnė 
jiems pagarba. Tikrumoje jie 
nėra „rinkėjai“, jie tik tarpi 
ninkai, siūlą savo patarnavimą 
aukos davėjui, skiriančiam sa 
vo dalį ne asmeniui, o jos rei 
kalingam lietuviui. Suplaukti 
sios aukos į Šalpos Fondą nu 
stoja buvusios asmeninės, jos 
tampa bendruomeninės, ir leng 
viau priimtinos pagalbos reika 
lingam.

Reikia sutikti, kad didesnė 
se kolonijose šalpos vajaus 
įvykdymas reikalauja daugiau 
darbo ir nėra toks nuosaikus 
kaip mažose kolonijose. Ta 
čiau, žvilgterėję atkal, matysi 
me, kad gerus šalpos metus 
yra turėjęs tiek Torontas, tiek 
Montrealis, gi Hamiltonas — 
kas metai.

Laukdamas iš apylinkių Šal 
pos Fondų komitetų, bei 
liotinių, aukų rinkėjų ir Vasa 
rio 16 gimnazijai remti būre 
lių bei jų vadovų nuoširdaus 
bendradarbiavimo, visuomenės 
bei jos pajėgų ekonominių vie 
netų geraširdiškos paramos lie 
tuviškai šalpai, Šalpos Fondas 
prisistato naujoje sudėtyje:

Valdybos nariai: J. Kęsgai 
lienė, I. Lukoševičienė, A. Zu 
bienė, G. Rukšėnas iždininkas 
— 443 Bedard, Ville Lasalle, 
P. Q.

Š. F. pirmininkas: Iz. Malis 
ka — 2085 Beaudet Place, 
Montreal 9, P. Q.

įga

NIKODEMUI BURBAI 
mirus, mieliems broliui ir brolienei

A. IR A. GAURIAMS
ir kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame

A. ir J. Gauriai.

XIX LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TOMAS 
jau išėjo iš spaudos ir išsiimti 
rietas prenumeratoriams. 544 
puslapiai. Šis tomas apima žo 
džius Mintis — Naronowicz. 
Tomą redagavo: ligi Mn J. Pu 
žinąs ir nuo Mo Pr. Čepėnas.

Šiame tome yra daug straips 
nių apie Lietuvą, lietuvius, 
įdėtu vos gamtą. Plačiau yra 
parašyta apie Montreali ii ja 
me gyvenančius lietuvius: pa 
rapijas, mokyklas, organizaci 
jas, atskirus asmenis. Atvaiz 
dai yra abiejų lietuvių bažny 
čių Montrealyje, Vytauto klu 
bo valdybos, buv. choro, KLB 
Montrealio Seimelio Prezidiu 
mas ir tt.

Iš šio tomo galima sužinoti, 
kas yra Rojus Mizara, kuris 
dabar Lietuvoje aprašinėja Lie 
tuvos kunigus, bažnyčias. Čia 
yra ir Muravjovo koriko atvaiz

das su pakartais lietuviais. Ir 
tt.

Lietuvių Enciklopedija dide 
lis žinių šaltinis. Kas norėtų ją 
dar užsiprenumeruoti, per NL 
redakciją dar gali bandyti. 
Ypač ją verta užsisakyti baigų 
šiam augštuosius mokslus jau 
nimui, kuris pajėgus yra ap 
mokėti jos prenumeratą, ypač 
palengvintomis sąlygomis.

QUEBECO HYDRO-ELEK 
TROS JĖGOS DIDŽIULIAI 
resursai dar padidės 800.000 
h. p. pabaigus laike dvejų me 
tų Carillon projektus, kurie da 
bar statomi tarp Ottawos ir 
Montrealio ant Ottawos upės. 
Laike sekančių 10 metų hyd 
ro-elektro jėgainė bus pastaty 
ta prie St. Lauryno šiaurės 
kranto, kur įteka Monicougan 
upė 6 milionų h. p. (C. S.).

PAREMKIME KILNIUS 
TIKSLUS

Neseniai Suvalkų trikampy 
je apsilankiusi Dr. M. Aisei 
kaitė - Gimbutienė Lietuvių 
Dienų žurnalui duotame pasi 
kalbėjime, štai kaip sako apie 
ši kraštą. „Norėčiau pasakyti 
— buvau Lietuvoje. Tas visas 
kraštas nuo Lietuvos nesiski 
ria. Ten auga augštos, tiesios 
pušys, galingos eglės ir liekni 
berželiai, mirguliuojantieji gei 
tonais lapeliais spalio saulėje. 
Ties namais ar kaimo kapinai 
tėse tebestovi augšti lietuviški 
kryžiai, o namų stogų galus 
puošia žirgeliai. Kryžkelių 
rodyklėse matai Prudziszki, 
Szurpily ir t. t. Mišri kalba jau 
ir prie Punsko apylinkių, nors 
apie Punską beveik visi kai 
mai grynai lietuviški. Tačiau 
lietuvių - lenkų kova vyksta ir 
ji labai nelengva“.

Taip. Stipri kova vyksta 
tarp lietuvių ir lenkų. Ir pasta 
rieji, savo užnugaryje turėda 
mi visą tautą, savo valstybę, 
yra stiprūs priešininkai. Tuo 
tarpu Suvalkų trikampio lietu 
viai, nesusilaukia jokios para 
mos iš pavergtos Lietuvos bro 
lių ir sesių, kadangi Maskvos 
ponai jems to neleidžia. Juk 
užtenka paminėti kad ir pasku 
tini įvyki, kada i šią pavergtos 
mūsų Tėvynės dalį, turėjo at 
vykti ansamblis iš Vilniaus ir 
biletai pradėti platinti Suval 
kų trikampyje iš anksto, ta 
čiau paskutiniu momentu, 
Maskvai įsakius, šios gastrolės 
buvo atšauktos. Ir daug ma 
žiau laiškų susilaukiama iš 
Punsko, Seinų, Suvalkų, nes 
lenkiškas paštas pradeda lietu 
viškus laiškus mesti į šiukšlių 
dėžę, arba daro spaudimą gy 
ventojams, kad jie nerašytų 
bendrai šio kontinento lietu 
viams, kadangi kaip lenkiškoji 
spauda rašo, siuntiniais, susi 
rašinėjimu, palaikomas yra lie 
tuviškas šovinizmas tame Lien 
kijai priskirtame Lietuvos pa 
kraštyje.

Tačiau mūsų, laisvėje gyve 
nančių tautiečių pareiga yra— 
neužmiršti savo brolių Lenki 
joje nei Suvalkų trikampyje. 
Materialiai ir moraliai mes pil 
ną teisę turime juos pasemti ir 
tikrai savęs nenuskriausdami, 
nei atimdami tam tikros dalies 
nuo siunčiamų siuntinių gimi 
nėms i Lietuvą, nes Lenkijon

APIE ATSARGINĘ
Skipitis, buvęs L.ietuviaR.

ms užsienyje remti Dr-jos pir 
mininkas ir tyręs didesnės lie 
tuvių kolonijos sukūrimo gali 
mybes už Lietuvos ribų, per 
žvelgęs „N-se“ visus tokios rū 
sies bandymus, daro tokią iš 
vadą:

,,Tad mano išvada baigiasi 
praktišku patarimu būsimiems 
Dausuvos plliečilams. Užuot

WINDSOR, Ont.
PATENKINTI CHORO ATGIJIMU

Ilgai tylėjęs Windsoro bend 
ruomenės choras, vadovauja 
mas J. Sodaičio, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga pasirodė 
su nauju repertuaru. Windso

SUNKIEJI LIETUVOS...
Atkelta iš 7 psl.

ti. Tuoj pat nuvyksta pas Ta 
rybos Pirmininką Antaną Srne 
toną,. Sleževičius dėsto tą pa 
tį. Smetona pritaria apsigyni 
mo organizavimui, tik pastebi, 
kad dalis vyriausybės turi iš 
vykti iš Lietuvos ir tenai dary 
ti žygius Lietuvos nepriklau 
somybės reikalu. Po trumpo 
pasikeitimo nuomonėmis, Sme 
tona davė suprasti, kad pasi 
kalbėjimas baigtas. Dar tą pa 
čia naktį Martynas Yčas, Sme 
tona ir Voldemaras išvyko Į 
užsieni.

Sleževičius netikėjo, kad kas 
nors eitų ginti Lietuvos 

reikalų.
Dar tą patį vakarą sukvietė 
liaudininkų susirinkimą, kuria
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įgip

Taip linksma, miela, malonu ir 
smagu, esti, žinoma, tiktai di 
džiausiame ir šauniausiame pa 
rengime, koks tiktai kartą esti 
per metus, — tai Montrealio 
Lietuvių Spaudos Baliuje, ku 
rin sueina daug jaunimo, daug 
spaudos rėmėjų, visokių pro

fesijų žmonių, kur groja dide 
lis ir geras orkestras, kur esti 
tikra baliaus nuotaika. Šiemet 
Spaudos Balius Įvyks puikioje 
Slovakų salėje ir bus vienas iš 
Įdomiausių. Baliuje bus staig 
menų. Be ko kita, pasirodys

rūbų, avalynės siuntos gali bū 
ti sudarytos iš dėvėtų daiktų, 
sumokant tik 4 dol. persiunti 
mo išlaidų. Tačiau kam atro 
dytų, kad tas kelias yra per
daug sudėtingas, reikalauja 
kiek laiko, (supakuoti, susiūti, 
užrašyti adresą, nunešti Į paš 
tą) išeitis randama labai leng 
va ir greita — atsilankyti šeš 

tadieni, sausio 30 d. į šv. Jono 
parapijos salę i rengiamą bend 
ra Vilniaus Krašto Lietuvių 
Š-gos Toronto sk. ir LSK Vy 
tis didelį ir Įvairų pasilinksmi 
nimą, kuriame prie smagios 
muzikos ir staigmenų, neina 
tant ir nejaučiant „išslydusio“ 
vieno antro žaliuko, kiekvie 
nas prisidės prie parėmimo ir 
Lenkijoje esančių lietuvių ir 
čia pat, Toronte, sportuojan 
čio jaunimo. Kaip praktika pa 
rodė, dviejų organizacijų ren 
giami įvairūs parengimai, vi 
suomet Toronte džiaugdavosi 
gausiu svečių atsilankymu, tad 
ir tikimasi, kad sausio 30 d. 
vilniečių ir sportininkų bend 
ros jėgos, sulauks pilną šv. 
Jono parapijos salę, nes abiejų 
organizacijų tikslai yra gra 
žūs ir mūsų visuomenės remti 
ni. K. B.

pini
LIETUVĄ HONDŪRE 
lulkes kėlę per spaudą ir 
gus kolektavę komisijoms vai 
nėtis, tegul pirmiau vienas ki 
tas tų sumanytojų patys ten 
nuvažiuoja ir porą-trejetą metų 
ten papijonieriauja. Kai bus 
patyrę (ir jokiu būdu ne anks 
čiau prašomi pradėti „Dau 
šuva“ organizuoti. Priešingai 
— iš visų tų gražių kalbų bei 
straipsnių galima sukurti tik 
„Blausuvą“.

riečiai buvo nustebinti gražiu 
giedojimu ir džiaugiasi, kad ir 
ateityje choras pagiedos baž 
nyčioje. Windsorietis 

me dalyvavo būrelis Vilniaus 
inteligentų ir karininkų. Susi 
rinkimui jis dėstė, kad, nors ka 
ro metu yra paskelbti Vilsono 
14 punktų, kuriuose akcentuo 
jama tautų apsisprendimo tei 
sė Lietuvos nepriklausomybės 
ginti niekas neis. Jei Lietuvo 
je čiurlentų upeliai alyvos, jei 
Lietuvoje būtų aukso, deiman 
tų ar kitų brangių metalų ka 
syklos, o gal tuo kart ir atsi 
rasų kas būtų interesuotas Lie 
tuvos nepriklausomybe. O da 
bar Lietuva gavo palikimą — 
caro valdžios nuskurdintus ir 
karo metu vokiečių apiplėštus 
valstiečius. Todėl

pati Lietuva turi gintis nuo 
visų priešų ir siekti 

nepriklausomybės.
Susirinkimas pritarė ir pasiū 

lė Sleževičiui sudaryti naują 

tik ką dabar iš Lietuvos atvy 
kę tautiečiai. Balius jau visai 
artėja, nes jis Įvyks vasario 20 
dieną. Todėl jau atsidėjus rei 
kia ruoštis Montrealio lietu 
vių Spaudos Baliui. Atsiminki 

me vasario 20 dienos datą!

Gyven i m iški reikalai
MINTYS APIE TAUPYMĄ, GYVYBĖS DRAUDIMĄ IR 

ATEITIES UŽSITIKRINIMĄ
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

Dauguma iš mūsų turime 
gyvenime rūpesčių. Tie kasdie 
niai rūpesčiai suvestini tik į 
kelias kategorijas. Beveik visi 
stengiamės laiku apmokėti 
įvairias sąskaitas, balansuoja 
me šeimos biudžetus, bandome 
vieną kitą centą atidėti „juo 
dai dienai", na, ir džiaugia 
mės, jei pajėgiame įsigyti ilgai 
trokštamą gėrybę: namą, skly 
pa, automobilį ar ką kitą.

Tik retas iš mūsų visai nesi 
rūpina tuo, kas atsitiks senat 
vėje.

Žinome, reikalas labai pa 
prastas: pastoviai taupyk, iš 
mintingai planuok savo inves 
tavimo programą ir „aukso 
krūva“ bus, pagaliau, tavo. Vi 
sa tai skamba gana paprastai. 
Bet kiek iš mūsų taip daro ir 
kiek iš tų darančių tikrai išmin 
tingai ir praktiškai planuoja 
savo investavimus.

Be abejo šiandieną yra be 
galės įvairių būdų, kuriais mes 
galime pasikliauti. Visa nelai 
mė, jog daugelis iš mūsų netu 
rime nei laiko, nei pakankamo 
palinkimo į tokius reikalus įsi 
gilinti.. Ir neretai mes nors ir 
rūpinamės, bet atidėliojime. 
Na, jeigu ir pabandome kaika 
da išsiaiškinti, beveik visados 
prieiname prie išvados, jog sp 
rendimas yra tikrai paprastas.

Ir vėl tik vienintelė proble 
ma iškyla: kaip visa tai įgyven 
dinti?

Tokių minčių įtakoje, ma 
no vaizduotėje gimsta eilė 
klausimų, į kuriuos vėliau at 
sakydamas manau pasitarnau 
ti jūsų kasdieniniuose reikaluo 
se.

Pavyzdžiui:

ti

žengiant žingsni at

gi man tikslas iš vi 
gyvybės draudimą?“

gyvybės draudimas 
panaudojamas senat 

,Kiek aš gau 
savo darbovie

(Marriage contract)? 
tokios sutarties tiks

atsitiktų su mano gy

valdžią. Susirinkime dalyvavę 
karininkai siūlė nedelsiant itn 
tis to darbo; jie pasižadėjo ei 
ti ir mirti drauge su Lietuvos 
jaunimu ir užkirsti bolševikams 
kelią Į Lietuvą. Sleževičius po 
motyvuotų atsikalbinėjimų, pa 
klauso.
® Labdaros organizacijos Mo 
ntrealy praėjusiais metais su 
teikė pašalpą daugiau kaip 10- 
čiai tūkstančių žmonių, išdali 
no 12 tūkstančių drabužių, pri 
globė 700 pamestinukų ir 400 
senelių.

JO ■
PATEFONO PLOKŠTELIŲ 
galima gauti NL redakcijoje: 
1) Br. Jonušo maršai .,Gau 
džia trimitai“, ilgo grojimo, 
elastiška, kaina 7.50. 2) Ope 
ros solistės A. Dičiūtės - Tre 
čiokienės 20 operų arijų, tri 
jose ilgo grojimo plokštelėse, 
elastiškose. Visas setas 12.50. 
Gaunama: 7722 George St., La 
Salle, P. Q.

„Ar jūs turite sunkumų pa 
stoviai atidėti kad ir smulkias 
pinigines sumas ateičiai?“

Arba:
„Ar lengvai sekasi balansuo 
šeimos biudžetas?“
Kiti jūsų kasdieniniai klau 

simai:
„Kokio dydžio gyvybės drau 

dimas turėtų būti man pakan 
karnas?”

Arba, 
gal:

„Koks 
so turėti 
Vėliau:

AKaijp 
gali būti 
vėje?“ Arba: 
siu pensijos iš 
nės?“

Pagalvojus apie visišką ne 
darbingumą:

„Ką turėčiau veikti tapęs 
nedarbingu - invalidu ”

Arba: „Kokia man nauda iš 
ligos ir nelaimingų atsitikimų 
draudimo?“ „Ką duoda man ir 
mano šeimai grupinis draudi 
mas?“

O vėliau ir mirties klausi 
mas iškyla:

„Ar ištikrųjų testamentas 
yra taip jau svarbus? Kas gi at 
sitiktų, jei aš mirčiau ir nebū 
čiau jo surašęs?”

„Kada žmogus turi pomir 
tinių mokesčių (Succesion Du 
ty) problemą?“

.Kokios vertės yra vedybine 
sutartis 
Ir koks 
las?“

„Kas
vybės dsaudimu ir bendrai su 
visu kitu mano turtu, jei aš ir 
žmona žūtume kartu (nelai 

/ mingame atsitikime) ? „Koks 
tikslas apdrausti vaikus?“

Tai yra keletas atvejų, kurie 
gan dažnai iškyla mūsų kasdie 
niniame gyvenime ir kuriuos 
esu pasiryžęs ateityje galimai 
plačiau paliesti. Tikslas —- pa 
gelbėti skaitytojui, nurodant 
praktiškus, paprasus sprendi 
mus, kuriais galima lengvai 
pasinaudoti.

Pradžioje tikiuos kiek pla 
. čiau pažvelgti į gyvybės drau 
. dimą, nes jis be abejo yra mū 
! sų visų plačiausiai naudoja 

mas. Vėliau paliesiu ir kitus 
opius klausimus.

Kadangi šis straipsnis yra 
skiriamas skaitytojams, tai ir 
būtų tikslu jei jūs pareikštumė 
te taip pat savo pageidavimus. 
Taigi nesidrovėkite ir parašy 
kite, kurie klausimai, jūsų nuo 
mone, būtų pirmoj eilėj dis 
kutuotini.

Asmeniškai, malonu paste 
bėti redakcijos nuoširdų norą 
pasitarnauti savo skaityto 
jams.

Iš savo pusės stengsiuosi bū 
ti galimai suprantamas.

Tad, iki sekančio karto!
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Lietuvos gyvenimo Įvairumai išst£hnin’u iš
AL. GIMANTAS

MASKVA NEDUODA 
ELEKTROS

Nežiūrint tik naujai pastaty

bendradarbiavin u. kuris, pir 
moję eilėje reiškiasi rusu kai 
bos kišimu i pirmąją vietą ir

SNIEČKUS GALI BŪTI 
RAMUS

Kad ir labai neryškios, kad 
ir konkretesniu formų neturiu

čios kalbos apie artimesnius iš 
eivijos ir tautos ryšius, atrodo, 
labai išgąsdino kai kuriuos so 
vietinamos Lietuvos tvarkyto 
jus. Dar New Yorke viešėda 
mas redaktorius G. Zimanas 
skubėjo pareikšti, kad jie iš

išeivijos įsileisią tik tai, kas 
tik jiems bus naudinga. A. 
Sniečkus, savo ruožtu, neper 
seniausiai viešai pasisakė prieš 
santykius su išeivija, nes, pa 
gal jį, „buržuaziniai naciona 
listai“ tais santykiais tesiekia

tos Kauno HES, Lietuvoje dar 
vis jaučiamas nemažas trūku 
mas elektros energijos. Gause 
janti pramonė ir augą gyvento 
jų poreikiai pralenkia tiekiemą 
elektros kiekį ir jos vis dat 
permažai pagaminama. Atro 
do, kad šis reikalas visiškai ne 
slepiamas ir keliamas viešai. 
Štai, dar spalio 21 d. „Tieso 
je“, V. Pieslekas, Vilniaus 
elektros tinklu vyr. inžinie 
rius, skundžiasi, kad sostinės 
gyventojai negali naudotis te 
levizoriais, šaldytuvais, dulkia 
siurbliais, skalb. mašinomis, 
nes negaunama pakankamos 
įtampos elektros energijos. Vi 
soje eilėje Vilniaus daliu vil
toj noramlių 220 voltų, įtarn 
pa siekia vos 170—ISO. Dar 
blogesnė padėtis šalutinėse 
gatvėse ir miesto pakraščiui 
se. Nenuostabu, kad jau spalio 
30 d. toji pati „Tiesa" i.; Mask 
vos spausdino M. Šumausko ir 
V. Markevičiaus kalbas, paša 
kytas centriniame soviete, ku 
riose, tarp kitų dalykų, abu kai 
belojai prašė maskvinių kredi 
tų, naujos didžiulės šiluminės 
elektrinės statybai ir abu pri 
minė, kad būtų labai gera, kad 
toji statyba prasidėtų 1960 m. 
Žinoma, Maskva tini skubės 
nių ir jai daugiau naudinges 
nių reikalų ir kažin ar išgirs 
jai taip mažai rūpimų lietuvių 
prašymus.

CANADA

PAŽINKITE GERIAU KANADA
G

Prašykite atsiųsti siuJ z c

NEMOKAMŲ KNYGE1 JŲ

Kai jūs geriau pažinsite Kanadą, jus labjau 
džiaugsitės gyvenimu savo naujame krašte.

O KAIP SU RUSŲ KALBA 
VILNIUJE?

Tos knygelės, kurios gaunamos anglų bei 
prancūzų kalba, aprašo Kanados geografiją, isto 
riją, krašto valdymąsi, gamtos turtus ir meną.

GAUNAMOS 
ANGLŲ BEI 
PRANCŪZŲ 

KALBOMIS

Jos įdomios visiems naujiems ateiviams, o 
ypatingai naudingos jūsų vaikams.

Norėdami gauti tų knygeliu, paprastai iš 
pildykite žemiau paduotą lapelį ir siųskite jį į 
Citizenship Branch, Citizenship Building, Ottawa, 
Canada. Pašto ženklų nereikia.

Keletas sovietinamos Lietu 
vos pareigūnų viešėdami šia 
me kontinente, jau nekarti! pa 
reiškė, kad Vilniuje nuimami 
ir keičiami lietuviškais miesto 
gatvių pavadinimai. Bet tai, 
sekant keletos užsienių span 
dos pranešimais koresponden 
tų, kurie turėjo progą lanky
tis Vilniuje, nėra visiška tie
sa, nes jųjų žodžiais, Vilniuje 
gatvių pavadinimai net ir 
daugelio gatvių iškabos yra 
dviem kalbom: rusiškai ir lie
tuviškai. Matyt, čia tas reika 
las sprendžiamas A. Snieč 
kaus supratimu ir žodžiais, pa 
sakytais medicinos darbuotojų 
suvažiavime:

„...Kartais kyla nesusiprati 
mų dėl to, kuria kalba turi bū 
ti rašomi medicininiai doku 
mentai. Tačiau tai galima iš 
spręsti. Jeigu mes būsime nuo 
seklūs internacionalistai, tai 
mes visuomet rasime išeitį, kad 
draugystė ir bendradarbiavi 
mas nesutriktų". Taigi, medi 
etniniai dokumentai ar gatvių 
pavadinimai sprendžiami tuo

Ellen L. Fairclough 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

Citizenship Branch 
Citizenship Building, 
Ottawa, Ontario.

Please forward to:

Name .......................................................................................................................
( Vardą ir pavardę rašyti didžiosiomis, spausdintomis raidėmis).

Address

Prašau atsiųsti sekančias knygeles (pažymėti
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infiltruoti į kraštą nepageidau 
jamas nuotaikas ir svetimą ide 
ologiją.

Bet, tiek Sniečkus, tiek ir jo 
kolegos lietuviškąjame polit 
biure, gali būti visiškai ramūs. 
Nieks nesikėsina ir nebando 
nieko konkretesnio veikti ta 
linkme, nes išeivių dauguma 
tų santykių bijo gal net lab 
jau už Kremliaus patikėtinius 
Lietuvoje, nes čia daug kas 
galvoja, kad iš tų santykių nau 
da tebūtų vien tik Maskvos už 
mačioms. Taigi, atrodo, pade 
tis ir toliau liks maždaug ta pa 
ti: beveik viskas iš ten ir be 
veik nieko iš čia. Arba, aiškiau 
tariant, vienpusiškai ir tikrai 
sovietams tenaudingas (ir jų 
toks ir tenorimas) ryšis lieka 
si ir toliau. Priedui, dar gali 
ma būtų pastebėti, kad pei ke 
lėtą metų toks vienpusiškas ry 
šis jau pradeda palikti tam tik 
rus ženklus išeivijos lietuvių 
tarpe. A. Sniečkus gali būti 
netik ramus, bet ir patenkin 
tas.

UŽ KA NUKENTĖJO 
LATVIAI?

Mūsų spaudos apžvalginiu 
kai gyvai komentavę eilės so 
vietinamos Latvijos pareigu 
nu pašalinimą, tesirėmė oficia 
liai paskelbta juos kaltinančia 
medžiaga. Bet, pasirodo, ir tie 
reikalai turėjo tam tikrų užku 
lisių, kurių maskviniai laikraš 
čiai nei kėlė, nei skelbė savo 
pranešimuose.

Pasirodo, sovietinamos Lat 
vijos valdantieji sluogsniai bu 
vo pradėjo po truputį vis gilė 
jantį ryšį su latvių išeiviais. 
Buvo galvota Latvijoje išleisti 
išeivių rašytojų keletą kuri 
nių, gal net pastatyti scenos 
veikalų, pasinaudoti vienais ar 
kitais išeivių latvių sukurtais 
architektūriniais projektais, 
dailininkų kūriniais. Darbą, 
kuris būtų itin naudingas pa 
čiai latvių tautai, deji, staigiu 
kirčiu nutrenkė Maskva, kuri 
tuoj pastebėjo, kad su gilėjau 
čiu ryšiu stiprėja latvių mora 
lė ir antisovietinės nuotaikos 
krašte. To, žinoma, Kremliui 
jau buvo perdaug. Kaip tik 
tuoj pat po latvių kolegų paša 
linimo, iš Vilniaus paskubėjo 
prabilti A. Sniečkus, Niunka 
ir kiti, oficialiai ir viešai kraty 
damiesi betkokio ryšio su lie 
tuviškąją išeivija. Ar galima 
tikėtis, kad mūsieji komuuis 
tai būtų drąsesni ir daugiau 
tautiškai susipratę už latviš 
kąjį politbiurą Rygoje?

ATEINA KIETI 
BANDYMAI

Ir jei tolimesnė politinė pa 
dėtis stabilizuosis, jei Vakarai 
su Rytais ir toliau tęs vis gilė 
jantį flirtą ir atominio sunai 
kinimo grėsmėje eis prie įvai 

Nukelta į 6-tą pusi.

J. V. GĖTĖ
Vis vien, ar pragaro kankynę, 
Ar laimę man lemtis atneš— 
Vien tik per kovą nuolatinę 
Žmogus atranda savo aš.

J. V. Gėtė.
ALĖJA

Faustas vaikšto susimąstęs.
Prie jo prieina Mefistofelis.

MEFISTOFELIS 
Prasmekit skradžiai žemės!

Nusisukit sprandą!
Pridėčiau dar, bet žodžių 

trūksta man.
FAUSTAS

Koks bimbalas tave įkando?
Kam tu linki prasmegti 

pragaran?
MEFISTOFELIS

Save pasiųsčiau po velnių, 
Jei pats nebūčiau velnias!

FAUSTAS
Liaukis, gėda!

Sinjorą kipšą siautulys 
apsėdo...

O aš tave laikiau santūresniu. 
MEFISTOFELIS

Tik pagalvoki! Visą lobį
Iš Gretchen gobšas kunigas 

pagrobė!
Pamačius mūsų dovanėlę, 
Aliarmą baisų motina pakėlė; 
Jinai, mat, neregėta davatka, 
Sušniukštinėja veikiai visą ką, 

Užuodžia tuoj šėtono kvapą... 
Jai vienu mirksniu aišku tapo, 
Jog toji dovana reta — 
Piktosios dvasios pakišta. 
Ji šaukia: „Dukra, neteisėtas 

turtas
Nuves tave į pražūtį!

Ak, kur tos
Gėrybės visos?

Reikia kuo greičiausi;-.: 
Jas paaukoti

Motinai Švenčiausiai —
Ji dangiškosios manos 

mudviem duos!"
O Gretchen raukos, 

bet tylėti turi...
Jokios čia apgavystės ir bėdos 
Jinai nemato. Kas gi žiūri 
Padovanotam arkliui į dantis!

KAIMYNĖS NAMAI 
MARTA 
(viena)

Vyrelis mano buvo prastas, 
Atleisk jam, Dieve!

Ar neapmaudu,
Kad jis po platųjį pasaulį 

bastos,
O aš viena voliojuos 

ant - šiaudų ?
Aš jį mylėjau, nebariau 

nė karto,
Tikėjausi drauge 

amželį nugyvent...
(Verkia)

O gal jis miręs?
Kad turėčiau bent

Mirties jo liudijimą!
(Įeina Margarita) 

MARGARITA
Marta! Marta!

MARTA
Širdele, kas nutiko tau? 

MARGARITA
Vos bepastoviu, linksta keliai!
Aš savo spintoj vėl radau 
Gryniausio juodmedžio 

skrynelę;
Jinai visokių gražgožių pilna, 
Kur kas puikesnė už aną.

MARTA
Nerodyk motinai — 

ji tuoj nuneš klebonui. 
Sakys, kad vėl čia velnio 

monai.
MARGARITA

Pažvelki! Štai papuošalai tie !
MARTA

(Dabina ją)
O, tu dabar kaip karalaitė! 

MARGARITA
Deja, į gatvę ar bažnyčią
Išeiti taip man nevalia...

MARTA
Nagi užsuk dažniau į mano 

gryčią
Ir džiaukis prašmatniąja 

skrynele.
Kiek nori priešais 

veidrodį staipykis —
Man į tave žiūrėt gražu.
Kantrybės! Greitai šventė 

bus kaip sykis. 

Ir tu-pradėsi rodyt pamažu 
Daiktelį po daiktelio: 

grandinėlę, 
Dar kiek palaukus — 

auskarus: o jei
Mama prikibs, 

tai pameluosim jai 
(Kažkas beldžiasi į duris) 

Tai kažin koks vyriškis, 
pašalietis. — 

Prašau.
MEFISTOFELIS 

(įeidamas)
Atleiskite. Drįstu tikėtis, 
Kad jūs nesikratysit manimi. 

(Pagarbiai traukiasi 
atatupstas prieš Martą).

Norėčiau Martą Šverdtlein 
pamatyti.

MARTA
Tai aš. Ką jūs man turit 

pasakyti!
MEFISTOFELIS 
(Martai pusbalsiu) 

Štai mudu ir pažįstami! 
Tačiau pas jus, kiek suprantu. 
Yra viešnia kilminga

šiuo meti .
Tad netrukdysiu. Gal popiet 
Užbėgsiu valandėlei pakalbėt.

MARTA 
(Garsiai)

Dievuli! Svečiui pasirodė, 
Kad Gretchen — bajoraitė!.. 

Duodu žodį- 
MARGARITA

Jūs darot man per didelę 
malone.

Juk aš gi prasčiokėlė, 
mielas pone!

MEFISTOFELIS 
Nesvarbu.

Aš apie jūsų povyzą kalbu.
Apie valdingą žvilgsnį, 

manieras..
Vadinas, pokalbiui jums 

laiko atsiras!
Labai džiugu.

MARTA
Ką man pranešit naujo? 
MEFISTOFELIS

Naujieną aš turiu ir 
privalau ją

Su širdgėla paskelbti: 
jūsų vyras mirė

Ir žmonai atsiuntė labu dienu. 
MARTA 

Brangiausias balandėli!
Mano vyre!

Tavęs nebėr?
O, kam aš gyvenu!

MARGARITA
Neverk taip gailiai, 

nesisielok, Marta!
MEFISTOFELIS

Liūdna istorija, bet išklausyt 
ją — verta.

MARGARITA
Geriau visai tos meilės 

nepatirti!
Man šitokia nelaimė 

reikštų mirtį.
MEFISTOFELIS

Kas vargo neragavo — 
laimės nepajus!

MARTA

Papasakokit smulkiau 
prašyčiau jus.

MEFISTOFELIS 
Velionis neilgai gyveno. 
Dabar jis Padujoj senoj 
Palei koplyčią šventojo

Antano 
Ramybėj ilsis amžinoj.

MARTA
Ką savo pačiai perduot 

liepė jis?
MEFISTOFELIS

Gan keblų ir nelengvą 
prašymėlį •

Užpirkti tris šimtus mišių 
už jojo vėlę.

Šiaip — atkeliauju tuščiomis.
MARTA

Kaip? Nei žiedelio, 
nei medaikėlio?

Net ir nuskuręs pameistriukas. 
Kurs alkanaudamas per 

dieną plūkiąs, 
Bent kokį menkniekį krepšely 

saugo tam.
Kad iš sarmatos nereikėtų 

kaisti!
MEFISTOFELIS 

Priimkite užuojautą, madam. 
Vienok jis vėjais pinigų 

nešvaistė, 
Savų klaidų gailėjos ne juokais 
Ir skundėsi gyvenimo vargais.

MARTA 
Na, tęskite!

MEFISTOFELIS 
Aš atmenu: velionis 

Gulėjo ant mėšluotų pakratų.
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PRAGIEDRULIAI ir ŠEŠĖLIAI...
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

Marius Katiliškis
TREČIASIS VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRI 

NĖS PREMIJOS LAUREATAS.
Š. m. sausio mėn. 9 d. Ma 

riui Katiliškiai paskirta Vinco 
Krėvės vardo literatūrinė pre 
mija už novelini romaną „Iš 
ėjusiems negrįžti“, vaizduojan 
tį lietuvio kario kryžiaus ke 
litis ir likimą antrojo pasauli 
nio karo pabaigoje. Tai sukrc 
čiantys vaizdai, dažnai pri 
dengti lengvu šypsniu, karei 
višku stoizmu, apie vokiečiu 
armijon įjungtųjų lietuvių da 
linių atsitraukimą iš Lietuvos, 
apie jų sunaikinimą, kai 1945 
metų pavasarį sumušta vokie 
čių šiaurės fronto kariuomenė 
buvo sustumta į mažą rėžį prie 
Baltijos jūros ir laukė išsigel 
bėjimo laivų arba mirties. „Iš 
ėjusiems negrįžti“ yra tarsi 
dedikacija visiems, praleidusie 
ms dalį savos jausnystės po 
šalmais, po svetimom milinėm, 
po aprūkusiu dangum ir už 
nuodyta saule. Dedikacija tie 
ms, kurių nebėra mūsų tarpe. 
Dedikacija tiems, kurie miega 
savoj ir nesavoj žemėj, pelkė 
se, raistuose, miškuose ir kai 
vose po prastais mediniais kiy 
žiais arba po nuogu Dievo dan 
gum. Tai knyga be išgalvotu 
didvyriškumų, be saldžios pa 
tetikos, be naivių strategiškų 
išvedžiojimų, be proginės pa 
triotikos. Tačiau apstu šioje 
knygoje vyriško žodžio ir lai 
kysenos iškentusių fronto pra 
garą ir vargą, apstu meilės sa 
vo nelaimingam broliui ir liki 
mo bendrui. Kareiviui. Pil 
kam, prastam, dažnai nežino 
mani, kareiviui. Tai pilnakrau 
jė knyga, tikra to žodžio pras 
me, žmogiškos buities liudiji 
mas. Katiilškio knygos hero 
jai — apdriskę ir suvalgę lie 
tuviai kariai yra savo žemės ii 
kimo nešėjai, sugraužę dantis 
į kietą bado akmenį, apkasų 
žvyrą ir purvą, parudavusiais 
nuo prastos machorkos dan 
tim, bet tiesūs ir išdidūs, tvir 
ti, kai ateina valanda, skirstau 
ti vaikus nuo vyrų, frontinin 
kus nuo paradininkų. Šios kny 
gos žmonių patriotizmas yra 
matuojamas vieninteliu tikru 
patriotizmo mastu — drąsa pa 
kelti šalmą iš purvo ir išdiįsti 
pažvelgti į akis mirčiai. 8ai he 
ropika mūsų kareiviui, kokios 
seniai laukėme.

Marius Katiliškis gimė 1915 
m. Prozą pradėjo spausdinti 
jau nepriklausomoje Lietuvo 
je 1932 metais. Jau tuomet jo 
kūriniai atkreipė rimtųjų kri 
tiku dėmesį. Katiliškio kalba 
buvo svygi, žodis ekspresy 
vus, sodrus, puikūs dialogai ir 
pakilios poezijos kupini gam 
tos įtarpai. Tematika — įvairi 
ir naujai traktuojama.

1944 metais parengtas nove 
lių rinkinys „Seno kareivio grj 

žimas“ karo sąmyšyje dingo 
Lietuvoje, vienos leidyklos pa 
talpose. Taigi, ir Katiliškio de 
bintas buvo savotiškai simbo 
liškas mūsų laikmečiui, užtroš 
kušiam gaisro smalkėmis ir pa 
rako tvaiku.

1948 metais išleista, tremti 
nių dienomis, antroji Katiliš 
kio novelių knyga „Prasilenki 
mo valanda“. Atžymėta skaity 
tojų literatūrine premija. Tre 
čioji išleista 1952 jau šiapus 
Atlanto. Užuovėja. Daugelio 
kritikų ji buvo laikoma viena 
geresniųjų mūsų prozos kny 
gų išeivijoje. Skaitytojai pa 
milo šią knygą greitai ir visą 
sodietiškos buities peizažą, 
taip šiltai ir su tokia meile vaiz 
duojamą šios knygos pusią 
piuose.

1957 metais pasirodė „Miš 
kais ateina ruduo“. Romanas, 
sulaukęs spontaniško kritikos 
ir skaitly tojų pripažinimo. Ir 
superliatyvų, retai girdimų 
anų spaudos puslapiuose. Kny 
ga atžymėta Lietuvių Enciklo 
pedijos ir literatūrine premi 
ja, sukėlusią šiokią tokią aud 
ra ramiam ir snūduriuojan 
čiam mūsų literatūriniam gy 
venime. Negalima būtų tvirtin 
ti, kad Katiliškio — ramaus ir 
santūraus rašytojo — knygos 
nebūtų palydėtos tam tikru 
bruzdesiu tarp premijas ski 
riančiųjų institucijų. O tačiau 
galima be perdėjimų tvirtinti, 
kad Katiliškio proza yra už 
ėmusi aiškią ir pirmaujančią 
vietą mūsų išeivijos literatūro 
Je-

Tokiu būdu, trečioji Vinco 
Krėvės vardo literatūrinė pre 
mija yra paskirta prozaikui, ta 
lentingai tęsiančiam didžiojo 
mūsų prozaiko ir klasiko kury 
binę tradiciją, vaizduojant sa 
vo žmogų ir savo žemę jos sau 
lėtekiuose ir vargo valandą.

BLOGI METAI KANADOS 
VAKARUOSE

Boyle, Alberta.
Turėjome labai blogus me 

tus — sausą vasarą, lietingą 
rudenį ir labai ankstyvą žie 
mą.

Todėl trys ketvirtys javų 
liko laukuase neiškulti.

Vargiai teks šiemet pamaty 
ti mielus senus pažįstamus 
Montrealyje. Laimingų Nau 
jų metų. B. Viskelienė.

NL red. pastebi, kad Boyle 
yra tas Kanados miestelis, ku 
riame administracija yra lietu 
vių — burmistras, pašto virši 
ninkas ir policijos viršininkas 
yra lietuviai, nors lietuvių ir 
nedaug.

PIRMOJI KNYGA IŠ
Skaitytoją pagaliau pasiekė, 

kiek užtrukusi, nedrąsi ir kuk 
Ii, bet gražiai pasirėdziusi vieš 
nia — Rūtos leidyklos pirmoji 
knyga. Tai žinomo mūsų rašy 
tojo Stasiaus Būdavo apysaka 
„Rūsti siena“.

Rūtos leidykla, kaip buvo ža 
dėjusi, pasirodė su mūsų lite 
ratūroje nauja, kišenine kny 
ga. Knyga gražiai išleista ir pa 
puošta patraukliu dail. Va 
liaus viršeliu. Naujasis leidi 
nys galėtų būti rekomenduoja 
mas ir mažesniam knygos mė 
gėjui dėl patogaus dydžio ir 
žemos kainos. Šiais laikais vi 
siems labai skubant ir trūks 
tant taip brangaus laiko, kur 
nors einant, knyga bus patogi 
su savim pasiimti. Kur nors be 
važiuojant, ar ilgiau ko lau 
kiant visuomet bus galima per 
bėgti keliolika ar keliasdešimt 
puslapių.

Nors turint omenyje ir gra 
žius leidyklos norus, tenka ste 
bėtis, kaip jie ten sugeba už to 
kią kainą patiekti skaitytojui 
beveik 200 puslapių leidinį. 
(Užsisakant iš anksto kainuo 
ja $1. Nors ir oficialiai pažymė 
ta tik $1.40). Reikia tikėtis, 
kad toji kaina ir lietuviškų ori 
ginalų leidimas, atkreips pla 
tesnį skaitytojų dėmesį, o lei 
dykla. operuodama didesniais 
tiražais, galės tęsti savo gražų 
užsimojimą.

Šiaip ar taip, turint omeny 
je dabartinę pinigo vertę, daž 
nam neturėtų būti didesnio gal 
vosūkio įbrukti į voką vieną 
dolerį ir pasiųsti Rūtos leidyk 
lai: 89 Napier St. Hamilton, 
Ont.

Skaitytojas, kuris daugiau 
ar mažiau pažįsta Būdavę iš 
jo ankstyevsnių raštų, būtinai 
įsigys tik ką išėjusį kūrinį. 
Dažnam norisi žinoti, ką nau
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PIRMOS LEIDYKLOS
jo bus patiekęs tas produktui 
gasis rašytojas.

„Rūsti siena“ pasakoja apie 
seną, spaudos draudimo gady 
nę su rusų žandarais, su pasi 
šventusiais knygų platintojais 
ir jiems pavyduliaujantiems 
kaimynams. Keliaujant per 
knygą, prabėgame pro žiemos 
sniegu užsnigtą kaimą, pama 
tom šeimininkaujančius rusus 
ir iš prūsų, per sieną, gabena 
mas knygas. Ištisai klausome 
paprastai, net perdaug kasdie 
niškai kalbančius kaimiečius, 
stebime jų pagelbininkus ir 
okupantų pataikūnus. Tai vis 
ta pati, daug kartų kartota te 
ma, neparodžiusi beveik nie 
ko naujo. Nors intrigos per 
daug ir nėra, bet knyga neblo 
gai skaitosi iki pat galo.

Pažįstantiems Būdavę iš an 
kstyvesnių raštų kaip „Lore 
ta“, „Mokytojas Banaitis". Vė 
liau kada jis taip gražiai per 
teikė dar neužgijusius tautos 
pergyvenimus „Vidurnakčio 
svečiuose“. Arba kai neperse 
niausiai davė gan įdomų ir iki 
tol dar nepaliestos temos „Už 
draustą stebuklą”, ši, pastaro 
ji, verčia kiek susimąstyti ir 
paabejoti skubiu autoriaus dar 
bu.

Nekalbant apie mažiau įtiki 
namas scenas, kaip ratų įklim 
pimas į purvo duobę • žiemos 
metu (196 psl.), arba rusų 
cerkvds Statybą kaimo sody 
boję, skaitytojas pasiges pil 
nesnių savo krašto vaizdų. 
Skaitydamas apie savo tėvyne 
jis neturės pilno savo tėviškės 
reginio. Jis nejaus nei dalies 
to susižavėjimo, kurį taip vy 
kušiai perdavė Ramojus savo 
knygoje „Lenktynės su sėto 
nu”, pačiame pirmame pusią 
pyje. Ten tartum ir matai besi 
leidžiančios saulės paskutiniuo

atstovauja žmogų, laisvą 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.

KULTŪRIVB^MOJVIKA.
KOMPOZITORIUS BR. BUDRIŪNAS APIE 

MUZIKUS
— Koks yra aktualiausias 

reikalas muzikos srityje mūsų 
tautiniame gyvenime? — pa 
klausė Br. Budriūną komp. J. 
Bertulis.

- Visuomenė turėtų supras 
ti, kad muzikas yra irgi žmo 
gus, ir jis taipgi turi ryšį su fi 
žinių gyvenimu. Todėl muzi 
kų gyvenimo sąlygos irgi ne 
turėtų būti silpnesnės už ki 
tos profesijos asmenų, meni 
ninku. Mes turime daug orga 
nizacijų. Kai jos rengia šven 
tę, mano, jog muzikas privalo 
iš pasiaukojimo paruošti prog 
ramą. O nemato, kad tai yra su 
rįMta su muziko finansiniais 
nuostoliais. Todėl jei muzikų 
gyvenimo sąlygos nesusilauks 
pagerinimo, nieko nuostabaus, 
kad ateičiai neturėsime prieaug 
lio, nes kiekvienas studentas, 
rinkdamasis profesiją, žiūri ne 
tik į savo mėgiamą objektą, 
bet taipgi ir į ateities gyveni 
mo sąlygas.

— Kokios yra perspektyvos 
mūsų muzikų kūryboje?

sius spindulius, keliaudamas 
savo tėviškės gerai pažįstamu 
keliu. Netiek svarbu, kad Bū 
davas aprašė ankstyvesnį lai 
kotarpį. Juk ir ten būta gražių 
epizodų, kurie kaip tik galėjo 
rasti sau vietos šiame pasako 
jime.

Dar vienas nevisai sklandus 
dalykas, tai nesibaigia pasikal 
bėjimai ir dialogai. Kaip jau 
prasideda pradžioje, taip ir nu 
sitesia per visą knygą. Tas, at 
rodo, ir bus užėmęs gražiausią 
pasakojimo vietą, kuri, nors 
su 200 puslapių būtų perkėlų 
si į savo žemę tėviškės išsiil 
gūsį skaitytoją.

Jeigu būtų norima ką nors 
daugiau pasakyti, reikia pripa 
žinti, kad tai tik maži trupinė 
liąi, kurie ir saugomi nubyra 
nuo valgiais apkrauto stalo. 
Šiaip skaitytojas ^pasigėrėjęs 
gražiu leidiniu ir pasotinęs sa 
vo dvasinį alkį, pasidžiaugs, 
kad yra dar žmonių, kurie juo 
rūpinasi. S. Pranckūnas.

— Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams muzikams kūryba 
yra liuksusas, kuris neša vien 
nuostolius. Amerikiečiai už 
kiekvieną paruoštą kūrinį, už 
kiekvieną koncertą ir atliktus 
koncerte kūrinius, už kiekvie 
na įgrotą plokštelę, gauna tam 
tikrą honorarą. Lietuviai gi 
muzikai tame yra nuskriausti. 
Net, priešingai, nori, kad išleis 
tas plokšteles, atspausdintus 
kurinius — padovanotų. (D).

IŠKYLA LIETUVAITĖ 
DAINININKĖ

Sausio 24 d., 5 vai. 30 min. 
solistė Valentina Cinkaitė-Ko 
jelienė, pristatoma Columbia 
Artists Management, Inc., pa 
sirodys New Yorke, Town 
Hall koncertinėje salėje kon 
certe — debiute.

Dainavimo studijas Vaienti 
na pradėjo Kauno konservato 
rijoje pas prof. A. Kačanaus 
ką. Vokietijoj ketverius me 
tus studijavo pas dainavimo 
mokytoją ir klasinių dainų in 
terpretatorių prof. Paul Neu 
mann Muencheno Akademijų 
je (Die Akademie der Ton 
kunst). Amerikoje dirbo su 
Chicagos Miesto Operos diri 
gentu italu Dino Bigalli.
• Gimtosios Kalbos dvigubas 
Nr. (2 — 3) pasirodė šiomis 
dienomis.

Gimtąją Kalbą leidžia Kul 
tūros Fondas (adr.: 1602 S. 
48 Court, Cicero, UI.), reda 
guoja P. Jonikas. Prenurnera 
ta metams — 1 doleris.

NEVILTYJE — VILTIS
Automobilio nelaimėje žu 

vęs prancūzų rašytojas Camus 
(Nobeliu apdovanotas) buvo, 
tartum, mūsų amžiaus sąžinė 
ir teisėjas. Jis sakė: Išgyve 
nau nihilizmą, suirutę, nešilta 
rimą, smurtą ir baisių naikini 
mų kvailybes, bet ir sveikinau 
galią kurti bei gyvą žmogų 
gerbti. Gyniau teisę kiekvie 
nam nevaržomai pasisakyti, ką 
jis galvoja apie save ir kitus, 
tik sąlyga, kad toks pasisaky 
mas nedidintų jau esamą sun 
kiai bepakeliamą pasaulyje mi
zeriją, bet tamsiuose mūruose, 
kuriuose besigraibstome, rody 
tų mums nematomų vietų, kur 
gali būti, yra vartų į šviesą. Ga 
liti tarti, kad gilioje ir žiaurio 
je žiemoje, savyje vis jutau ir 
neįveikiama būsima vasara".

V.
• Dr. Vanda Mingailaitė - Tu 
mėnienė sausio 8 d., sulaukė 
80 m. amžiaus. Pereitais me 
tais buvo išleisti jos net du 
leidiniai: „Kūdikis“ ir jos su 
redaguotas leidinys apie Jus 
tina Tumėną. Dabar ji ruošia 
spaudai naujų dalykų. Dr. Tu 
mėnienė yra gimusi 1880 m. 
sausio 1 d.
• Muz. Mykolas Hofmekleris 
šiuo metu yra Izraelyje.

Bet numirė padoriai, 
kaip krikščionis.

„Man savo jeibes prisimint 
koktu!“—

Su kartėliu dejavo jis uždusęs.- 
„Kam darbą aš mečiau?

Kam bėgau nuo žmonos?
Vargu ar ji kada man 

dovanos...”
MARTA 

(verkdama)
Aš viską dovanoju tau, 

brangusis!
MEFISTOFELIS 

Paskiau ir jus vainojo. 
, Gan piktai. 
MARTA

Kaip drįso jis? Burnotojas! 
Melagis!

Ir dar prieš mirdamas!
MEFISTOFELIS 

Man regis,
Tie žodžiai buvo kliedesys 

tiktai.
Jis sakė: „Aš kaip jautis 

juodnugaris
Dėl duonos kąsnio dirbu, 

perinu vaikus. 
Namo skubu, nuo darbo 

nusivaręs, 
O čia — vėl pragaras klaikus!

MARTA

Begėdis! Mano meilės 
begalinės 

Ir rūpesčių visų nepaisė jis...
MEFISTOFELIS

O ne! Jisai didžiavosi jumis
Ir sakė, pagarbiai jus

prisiminęs: 
„Kai plaukėme iš Maltos 

tolimos, 
Aš visą laiką Viešpačiui

meldžiausi:
— Bent kartą nepamiršk 

manos šeimos!—
Ir štai sutik burlaivį 

didžiausią, 
Kuris sultonui vežė jo turtus. 
Mes puolėm, priešas

atsispirt negali... 
Einu į kovą drąsiai prieš

turkus — 
Ir gaunu grobio prideramą

dali“.
MARTA

Kur jis tai dėjo? Kur?
Gal užkasė miške?

MEFISTOFELIS
Ką vėjas nunešė, 

to nieks nebesurankios!
Kai vienas po Neapolį

jis trankės 
Prie jo pristojo mergina tokia. 
Kuri vargšelį taip globot

įniko,
Kad jis bematant liko be 

skatiko.
Bet gavo ir iš jos kai ką 

mainais.
MARTA

Žinot nenoriu niekšo, 
apgaviko!

Nebesirūpina mažyliais 
alkanais.

O popina kažkokią 
besarmatę...

MEFISTOFELIS
Užtat jis kojas ir pakratė.
Aš jūsų dėtas kokius metelius 
Iš padorumo gedulą nešiočiau, 
O patyliukais kitą sau 

medžiočiau.
MARTA

Ne, antras toks jau man 
nebepaklius!

Turėjai gerą širdį tu, kvailyti.
Nors valkata buvai, nors 

mėgai tu
Paskui sijoną svetimą lakstyti, 
Kortuot ir gerti svetimu kaštu. 

MEFISTOFELIS
Tie mažmožiai — 

visai nesvarbūs 
(Dangus negrius!), — jei tik 

į jūsų darbus
Jisai žiūrėjo pro pirštus

taip pat. 
Šiom sąlygom aš be jokių

dvejonių 
Susižieduočiau su jumis

kaip mat.
MARTA

Jūs teikiatės, tur būt, 
juokauti, pone!...

Labai norėčiau gauti aš 
Smulkiausią raštą apie vyro 

mirtį 
Ir apie ją iš laikraščių patirti. 
Tvarka ir kruopštumu, dievaž. 
Galiu pelnytai pasigirti!

MEFISTOFELIS 
Manau, jog dviejų asmenų 

pakaktų 
Patvirtinti anksčiau minėtam 

faktui. 
Tam reikalui atvykti aš galiu. 
Su patikimu savo bičiuliu.

MARTA 
Ateikite, ateikit būtinai!

MEFISTOFELIS
O ar panelė irgi bus čionai?— 
Tas mano draugas — daug 

šalių regėjęs 
Ir didelis gražios lyties 

gerbėjas.
MARGARITA 

Turėsiu raudonuoti prieš 
tokį sveti...

MEFISTOFELIS 
Gink. Viešpatie!

Nė prieš karalių pati!
MARTA

Mes būsime sodely, patroby,
Ir temstant jūsų lauksime abi

GATVĖ
(Faustas ir Mefistofelis) 

FAUSTAS
Kaip stumtas reikalai?

Sakyk kada? Jau greit? 
MEFISTOFELIS

A, tu įsikarščiavęs?
Bravo, bravo!

Mergytė bus netrukus tavo.
Pas Martą prašom vakare

ateit:
Tai jos kaimynė, boba —

pagal mano skonįj
Ii savadauja kaip tikra čigonė. 

FAUSTAS
Smagu girdėti!

MEFISTOFELIS
Tačiau ir mes

Turėsim padaryt jai 
paslaugėlę. 

FAUSTAS
Tatai nė kiek negąsdina 

manęs. 
MEFISTOFELIS

Raštu paliūdisim ramumo 
dėlei, 

Kati Padujoje ilsis palaikai 
Jos gerbiamojo vyro.

FAUSTAS
Neblogai!

Vadinasi, labar už šimto 
myliu pinkis?

MEFISTOFELIS
Sancta simplicitas!

Kuo tu mane laikai?
Padėjai parašą — ir baigtas 

kriukis.
FAUSTAS

Jei taip, atsimetu nuo 
mūsų plano.

MEFISTOFELIS
Koksai šventeiva tu, 

drauguži mano!
Nejaugi niekados nesi 
Melavęs ir nenorom skelbęs 

blogo?
O tavo išvedžiojimai visi 
Apie pasaulį, Dievą, žmogų, 
Apie jo sielą, protą ir jausmus 
Ir apie tai, kas supa mus, — 
Ar jie nėra nuo pat pradžios 

lig galo
Ryškiausias pavyzdys 

akiplėšiško meto?
Juk apie visa tai žinai tu tiek, 
Kiek apie Martos vyrą — 

patikėk.
Vertė Churginas.
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MWIPPOPJAS
VEDA KAZYS BARONAS

KAS JAV IR SSSR SUTAR TA SPORTE
Kaip rašo vokiečiu spauda, 

JAV ir Sov. S-gos pasirašytoje 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartyje, eilė punktų skiriama 
yra aptarimui dar tampresnių 
sportinių santykių užmezgi 
mo ir taip pat, paskirose spor 
to šakose rungtynių pravedi 
mo. Ir taip, laike dvejų metų, 
bus lengvosios atletikos, suu 
kūmų kilnojimo, ledo ritulio, 
krepšinio, plaukimo ir stalo te 
niso tarpvalstybinės rungty 
nes tarp JAV—Sov. Sąjunga.

O rusų TASS jau pranešė, 
kad pirmame 1960 m. pusme 
tyje, JAV stalo tenisininkai 
aplankys Sov. Sąjungą!

Kodėl apie tai rašau? Be 
t(,abejo, šios pirmosios stalo te 
. niso rungtynės tarp amerikie 

čių ir tariamai SS rinktinės, 
tiesioginiai liečia Lietuvą, nes 
pavergtoji tėvynė šiai sporto 
šakai duoda daugiausia žaidė 
jų, prie kurių dar pridedami 
yra du estai — Lestai ir Mek 
sa. Vokiečių spauda, nei TA 
SS nepaduoda šio susitikimo 
vietos,- tačiau ją iš anksto gali 
ma lengvai spręsti — Vilnius 
arba Maskva, nors mūsų sosti 
nė dar yra vengiam rodyti uz 
sienio turistams.

Ir jeigu nepapūs nauji vėjai, 
jau 1960 m. rudenį ar žiemos 
metu, Dėdės Šamo žemėje, ga 
lėsime matyti atsigriebimo 

T rungtynėse šiuos Lietuvos žai 
dėjus: A. Saunori, R. Paškevi 
čių, L. Balaišytę, N. Rama 
nauskaitę — greičiausia New 
Yorke ar Čikagoje, taigi tuose 
miestuose, kuriuose yra gausi

kinio komandos susitikimas 
(po turnyro Gdanske) Varšu 
voje neįvyko ir lietuviai buvo 
nukreipti Į Rytprūsius, kur Olš 
tyno lenkų karininkų salėje, 
pirmą dieną sužaidė rungty 
nes prieš AZS ir laimėjo pa 
sėkme 23:17, o anarą dieną 
jau žaidė prieš miesto rinkti 
ne. Nors lenkų spauda prana 
šavo lietuviams pralaimėjimą, 
tačiau įvyko priešingai, nes ir 
šias rungtynes, po sunkios ko 
vos, laimėjo lietuviai studen 
tai 13:12. Taipgi, paėmus kar 
tu turnyro pasekmes Gdanske, 
lietuviai iš Lenkijos išvežė pui 
kų, savo naudai, bendrą įvar 
čių skaičių — 76:63!

IŠ LIETUVOS KREPŠINIO 
PIRMENYBIŲ

reikia išskirti moterų susitiki 
mą tarp Kauno KKI ir Vii 
niaus Švietimo, pasibaigusį pir 
mųjų laimėjimu 41:40. Nors 
vilnietės antrame kėlinyje ve 
dė 29:24, tačiau Kauno stu 
dentėm pavyko pasekmę išly 
ginti ir persverti 36:31, tačiau 
paskutinės minutės buvo labai 
dramatiškos, nes vilnietės me 
tė į kovą visas jėgas, tačiau 
laimėjimo negalėjo išplėšti. 
Reikia pažymėti, kad kaunie 
tęs treniruoja buv. geriausias 
SS žaidėjas St. Stonkus.

Nors pavergtos Lietuvos 
spauda, pasibaigusį krepšinio 
turnyrą Latvijos sostinėje pa 
vadino: ,,Rygoj geriau negu 
laukta?”, tačiau nenorėčiau to 
tvirtinti, nes pav. ASK koman 
da žaidė be savo pagrindinių

Neseniai atrastas dujų šulinys pietinėj Albertoj pradėjo 
veikti kaip tik 145 mylios į pietus nuo Calgary ir tik 5 
su puse mylios į žiemius nuo Manitobos sienos. Kasdien 
pagamina šešiolika milionų kubinių pėdų dujų, taip kad 
dabar šulinys lošia svarbų priedą prie esamų natūralių 
dujų gamybos. (CS)..

niotaitė 2, Petrušaitytė 8, Ma MENO ŽINIOS.

Mosklo - Technikos naujienos
KAS YRA MARSO SATELITAI?

lietuviška kolonija. Kodėl taip 
bus padaryta — komentarai ne 
bereikaingi.

Tačiau tas priklauso prie at 
eities, bent pusmečiui į prieki 
nuo N. Metų slenksčio, nes 
šiandieninėje

LIETUVOJE PRASIDĖJU 
SIOSE STALO TENISO 

PIRMENYBĖSE, 
didelių staigmenų nesusilauk 
ta: Vilniaus Švietimo koman 
da, lengvai įveikė Prienų m. 
rinktine pasekme 9:4, lygiai 
kaip ir Viniaus „Raudonoji 
žvaigždė“ (be sergančių A. 
Saunorio ir L. Balaišytės) 
tuos pačius žaidėjus net 12:1. 
Tuo tarpu Panevėžys su vėtė 
Tanu Vtriakoju, pralaimėjo 
Lietuvos meisteriui Kaune 7: 
0, o Mažeikiai nugalėjo klaipė 
diečius 10:3.

Tuo tarpu, numatytas Kau 
no Politechnikos Instituto ran

žaidėjų^. Kruminšo, Muįžnie 
ko, Valdmanio, dar negrįžusių 
iš viešnagės po JAV su SS 
rinktine, o antroji VEF latvių 
komanda, žaidė žemiau savo 
formos. Tuo tarpu, lietuviai — 
Kauno Žalgirio komanda, — 
po pratęsimo pralaimėjo ASK 
76:66 (normaliu laiku 63:63) 
ir VEF 70:63, o laimėję prieš 
Leningarado Spartaką 82:77, 
užėmė tik trečią vietą, nes pir 
mos dvi atiteko latviams.

Atsigriebta už tai plaukimo 
rungtynėse Kaunas — Ryga 
mūsų laikinoje sostinėje, nes 
iš 14 rungčių, mūsiškiai laimė 
jo net devynias, lygiai kaip ir 
tarpmiestinėse vandensviedžio 
rungtynėse, kurias laimėjo du 
kartus kauniečiai 6:3 ir 5:2.

— Neatvykus Toronto Vy 
čio krepšininkams, buvo sužais 
tos draugiškos rungtynės tarp 
Kovo jaunių ir „senių“ krep 
Išininkų. Laimėjo jauniai pa

čiulaitytė 0.

— Didelis futbolo skanaa 
las Sov. S-goje. Taip pranešė 
UP telegr. agentūra apie taria 
mos Maskvos Dinarno, SS fut 
bolo meisterio, viešnagę po 
įvairius SS miestus. Ji paaiš 
kėjo, kada komanda pralaimė 
davo visas rungtynes, o žiūro 
vai negalėjo „atpažinti” gai
šių Maskvos žaidėjų veidų. Vi 
sa afera išsisprendė Ukrainos 
Lucke. Pasirodo, kad Mask 
vos vieno fabriko formanas, su 
tarė rungtynes kaip SS rneis 
terio komandos varžovais, o žai 
dėjus pasirinko iš įvairių savo 
darbovietės vietų. Žiūrovai su 
eidavo, užmokėdavo pinigus, 
o formanas ir žaidėjai juos po 
rungtynių išsidalindavo! Kaip 
matome, SS pragyvenimą ko 
mbinuojama įvairiais keliais, 
ne tik vagiant prekes iš fabri 
ko, ar maistą iš kolchozo!

© Dail. Adomas Galdikas ga 
vo James Cameron Clark var 
do premijti už kūrinį „Me 
džiai”, kuris išstatytas Ameri 
kos Dabartinio Meno Parodo 
je Palm Beach, Fla.
® Bronė Jameikienė Havajų 
universitete dėsto du kursus, 
pati gilinasi lankydama paskai 
tas kitų trijų kursų.
® Muzikė Nijolė Stadalninkai 
tė - Ulėnienė dėsto muziką ir 
dainavimą augštesniojoje mo 
kykloje Nickvillėje, N. Y.
© Meno paroda, kuri įvyks ko. 
vo 19—27 d. Čiurlionio gale 
rijoje, apims šių dienų mūsų 
daugelio dailininkų modernią: 
ją kūrybą.
® Kun. dr. Jatulis, gyvenąs 
Romoje, studijuoja pirmuo 
sius krikščionybės amžius ii 
renka archyvinę medžiagą 
apie lietuvį kardinolą Jurgį 
Radvilą.

Didžiausią astronomų dėme 
si yra atkreipusi Marso plane 
ta, kurioje mokslininkų nuo 
mone yra gyvybės reiškinių. 
Marsas dar turi du satelitus, 
vadinamus Fobos ir Deimos 
vardais. Šie satelitai paskuti 
niu metu atkreipė ypatingą 
mokslininkų dėmesį, nes rusų 
astronomai, Vadovaujami ga 
baus mokslininko dr. Šklovs 
kij, pradėjo tvirtinti, kad Fo 
bos ir Deimos yra dirbtiniai 
Marso palydovai, paleisti mar 
siečių prieš daugelį milionų 
metų.

Šiai teorijai pagrįsti dr. šk 
lovskij 10-tame tarptautiniame 
astronomų suvažiavime Lon 
done patiekė ir įrodymų. Jo 
nuomone Fobos ir Deimos yra 
visiškai skirtingi savo ypatybė 
mis nuo kitų žinomų natūralių 
satelitų. Po kruopščių studijų 
prieita išvados, kad minėti su 
telitai yra tuščiaviduriai ka 
muoliai, 10 mylių skersmens 
su 8 colių storumo sienomis. 
Ši satelitų ypatybė patvirtina 
teoriją, kad jie buvo kieno no 
rs paleisti į erdvę, nes visi kiti 
satelitai, kaip pav. Mėnulis, 
yra pilni medžiaginės masės.

Fobos ir Deimos skrenda 
apie Marsą panašiu būdu kaip 
ir dirbtiniai satelitai apie Že 
mę, paleisti rusų ir amerikie 
čių. Jie pamažu artėja prie 
Marso ir laikui bėgant jie tu 
rėš nukristi, kaip atsitiko su 
rusų sputnikais ir amerikiečių 
raketomis.

Amerikiečių mokslininkai ir 
gi pritaria rusų nuomonei ii 
sutinka su jų teorija. Kaip vie 
nas iš stipresnių argumentų už 
šią teoriją, nurodoma, kad ko 
bos ir Deimos yra maži palydo 
vai ir skrenda labai arti prie 
Marso.

Prileidus, kad ši teorija yra 
teisinga, kyla klausimas, kas

paleido šiuos satelitus į erd 
vę? Kada tai įvyko? Kuriuo 
tikslu ?

Spėjama, kad šiuos satelitus 
paeido prileš daugeįį milionų 
metų išnykę Marso gyvento 
jai. Marso atmosfera neturi de 
guonies ir todėl negali būti jo 
kiti gyvūnų, išskyrus primity 
via augmeniją. Tačiau dauge 
lis astronomų prileidžia, kad 
prieš tūkstančius milionų me 
tų Marsas turėjęs kvėpuojamą 
atmosferą, panašią į Žemės oro 
sudėtį. Prileidus, kad Marso 
satelitai yra tikrai marsiečių 
gaminys, aišku turi būti, kad 
šie gyventojai buvo labai augs 
tos inteligencijos ir turėjo la 
bai pažangią technika. Marso 
atmosferai pradėjus skystėti ir 
nykti, marsiečiai, manoma, dė 
jo pastangas susirasti visatoje 
kitą tinkamą gyvenimui plane 
tą ir persikelti į ją gyventi. Ga 
limas daykas, kad Fobos ir Dei 
rnos yra marsiečių pastatytos 
erdvės stotys, iš kurtų Marso 
gyventojai vykdė emigraciją 
į kitas visatos pianetas.

Šių dienų erdvių skraidymo 
specialistai planuoja paleisti 
apink Žemę didžiulius sateli 
tus, kuriuos numatoma panau 
doti kaip erdvių stotis, iš ku 
rių bus vykdomi tolimesni skri 
dimai į visatą. Šis planas nė 
ra fantazija, bet moKslininkų 
kruopščiai parengtas ir mate 
matiškai pagrįstas. Žmogus, už 
valdęs Žemę ir jo atmosferą, 
šiandien veržiasi į kitas plane 
tas. Manoma, kad po dešim 
ties metų bus pasiektas Mar 
sas ir kitos planetos ir tuomet 
paaiškės daug nežinomų daly 
kų apie gyvybės egzistavimą 
kitose planetose ir mūsų žrno 
nijos giminystės ryšiai su iš 
nykusiais marsiečiais.

J. Varčius.

NOBELIO LAUREATO BORISO PASTERNAKO
ROMANAS „DOKTOR Ž1VAGO”

baigtas spausdinti. Laukiami 
skaitytoju atsiliepimai. Verte 
jas ir gi nori pasakyti savo 
trumpą žodį.

„Doktor Živago“ toli nuo 
meniškos tobulybės. Stipriai 
šlubuoja jo sandara, kas rodo, 
kad jis sudurstytas iš atskirų 
gabalų, kurie daugeliu atžvil 
gių yra skirtingi ir nesulieti į 
vienumą. Dėl to labai šlubuo 
ja ir meniškoji visuma. Tose 
atskirose romano dalyse palik 
ta perdaug detalių, kurios nu 
veda į šalis nuo bendros lini 
jos, nereikalingos ir tiktai klai 
Minančios pagrindines gaires.

savo būtimi. Vis dėlto Paster 
nakas davė vaizdų, kurie, nors 
ir ne visumoje, bet ryškiai pa 
vaizduoja sovietinę revoliiuci 
ją. Tiesa, tai labai fragmentiš 
ka, labai šykštu, bet tikra. Pas 
ternako, baigiant romaną, pa 
sakyta tai, ką ir dabar Chruš 
čiovas konstatuoja: kolchozini 
mas didžiausia sovietijos klai 
da.

Beveik nuostabu, kad B. 
Pasternak, kilme žydas, nepa 
prastai iškelia krikščionybės 
idėją. Jo herojai kalba už tą 
idėją. Deja, jo herojai elgiasi 
savaimingai, — gal Pasterna

® TAISAU S 

ųį televizijos ir radio aparatus. S) 
w Darbas garantuotas.
$ Albinas Pranevičius. $

DOminic 6-6637 ®
&

sėkmė 62 :59.
Kanados /lietuvių stalo te 

nfso pirmenybės Ročes,toryje 
šį šešadienį, Kovas išsiunčia 
Braslauską, Navicką ii’ Stanai 
tį. Hamiltonas yra Š. Ameri 
kos lietuvių vicemeisteris.

Žaidė ir taškų pelnė: Pruns 
kytė 15, Stanaitytė 2, Virbic 
kaitė 4, Meškauskaitė 1, Mi

DO 5-0373DO 5-0373
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;» 7585 Edward St.
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LaSalle

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS
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Tel. CR 7-0051. MONTREAL. £

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia gros rija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja 
dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.

r ,

BELLAZZU LA , INC į
DO 6-6941 7679 George St., Ville -Jasait .

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, Įaugu remi • |
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

Ne visos novelės, iš kurių su 
•durstytas romanas, yra lygios 
literatūrinės vertės. Romano 
pradžios novelės meniškai ne 
palyginamai stipresnės, negu 
paskutinės, kurios išsigimsta 
į natūralistines ir netenka lite

■ natūrinės spalvos.
Tas, dėl ko sovietinė dikta 

• tūra laureatą puolo, būtent— 
> atskleidimas bolševikinio žiau 
t rūmo, nežmoniškumo, prievar 
F tavimų, baisaus smurto ir kitų 
t tos „tobuliausios ir vienintelės 
F santvarkos pasaulyje^* aspek 
t tų, toli gražu nėra pilnas ir at 
‘ viras. Sovietinė tikrovė yra ne 

palyginamai žiauresnė ir bai 
sesnė. Bet tas reikia suprasti,

■ nes, viena, autorius „Doktor 
: Živago“ norėjo išleisti Rusijo
■ je, todėl turėjo taikytis prie 
: gailmybių, o, antra, atidavęs 
: užsieniams, žinoma, rizikavo

kas taip tą supranta?
Tiesa, žmogaus nuvertini 

mas ir jo nevertinimas parody 
tas gana aiškiai, kaip ir jo su 
niekinimas ir sunaikinimas.

Atrodo, kad Pasternako ro 
manas „Doktor Živago“ nau 
dingą buvo paskaityti.

Originale Pasternako kalba 
yra jau dabartinė, su nemaža 
naujadarų, bet tai vertėjui ne 
sudarė ypatingų sunkumų ; sun 
kesnės buvo versti filosofinio 
ir meniškai filosofinio turinio 
vietos.

Būtų įdomu gauti skaitytojų 
pasisakymų. Vertėjas.

DĖMESIO!
Nuo sekančio numerio NL 

duos atsiminimus rusų Dūmos 
atstovo Puriškevičiaus, kuris 
organizavo ir įpykdė Rasputi 
no nužudymą.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos; 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England,
Montreaiyje Atstovas 

A u g. M Y L Ė r
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q . 

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. 

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

1

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

StaNuiDE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE 1

ME7-6727 s**. p. rutkauskas f
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Sunkieji Lietuvos atsikūrimo St. CATHARINES, Ont LONDON, Ont

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

JONO BILDUŠO PRANEŠIMAS.

„Lietuvos Žinioms”.
1912 m. Sleževičius statė sa 

vo kandidatūrą į Dūmą nuo 
Raseinių miesto. Bet caro vai 
džia uždraudė kandidatuoti 
kaip nepatikimam caro sostui.

Pirmojo Pasaulinio karo and 
ra nubloškė į Rusijos plotus 
daugiau kaip 200.000 lietuvių. 
Pabėgėliai atsidūrė neapsako 
mai sunkioj būklėj. Sleževičius 
visas jėgas deda, kad palengvi 
nūs pabėgėlių būvį, sumažinus 
jų skurdą. Daug gražiu atsilie 
pimų apie Sleževičiaus darbus 
rašė spaudoje patys pabėgę 
liai. O Centralinio komiteto 
pirmininkas
Martynas Yčas apie Sleževi 
čių savo atsiminimuose rašė: 

„Didelės darbo jėgos CK su 
silaukė iš trečiojo ypatingo įga 
lietinio — Mykolo Sleževi 
čiaus karo pradžioj, kada komi 
tetas dar tik steigėsi, buvo nei 
giamai nusisatęs prieš CK sąs 
tatą ir boikotavo jo veikimą. 
Pradžioje jis buvo įstojęs į vi 
sos Rusijos Zemstvų organiza 
ciją bei Obyvatelių komitetą, 
bet kaip geras lietuvis ir pat 
riotas, matyt, jautė pareigą 
dirbti lietuviams”.

M. Sleževičių mes matome ir 
Petrapilio lietuvių Seime.

Nors jis priklausė politinei par 
tijai, Lietuvos reikalus visuo 
met statė pirmon eilėn. Kai 
Seime įvyko skilimas dėl prezi 
diumo sudarymo ir dėl garsio 
sios rezoliucijos nepriklauso 
mybės paskelbimo klausimu, 
jis labai jaudinosi, kad tokiu 
momentu, kada visiems vieno 
dai turi rūpėti Lietuvos lais 
vės atgavimas, lietuvis nebega 
Įėjo susikalbėti su lietuviu. Jis 
kaltino dešiniuosius ir kairiuo 
sius dėl geros valios stokos su 
sitarti.

Tuo klausimu „Nepriklauso 
moj Lietuvoj“ jis rašė:

„O svarbiausio, kas visiems 
tartum giltinė ant kaklo kabo, 
šalies vergijos, mes nematome, 
o jei ir matome, tai nenustu 
miame kažkur šalin, į antrą vie 
tą, ir dėl to ne tik nematome 
Lietuvos laisvės, bet atbulai, 
vergijos retežiai dar labjau ža 
da mus suvaržyti.

„Taigi, dabar
turime sudaryti iš visų parti 
jų Tautos 
kurie dar 
nustatyti, 
kovoti dėl

M. Sleževičius ir grupė jam 
Nukelta į 7-tą psl.

2.
1907 m., jau teisininkas 

Sleževičius išvyko Į Vilnių.
Čia jis įsijungė į valstiečių 

sąjungos veiklą. Buvo pakvies 
tas redaguoti „Lietuvos Ūki 
ninką”. Jis jaunas, energin 
gas, kovingas. Atsisėdęs į re 
daktoriaus kėdę, jautėsi atėjęs 
čia ne dėl garbės, ne dėl mate 
riainių išskaičiavimų; jo tiks 
las — dirbti lietuvių tautos są 
moninimo darbą, kovoti prieš 
galingą priešą, caro valdžią, 
skriaudusią lietuvių tautą. Jis 
kėlė aikštėn caro valdžios niek 
šiškiis darbus, kritikavo Du 
mą, kuri nesiėmė pažaboti pa 
tį carą ir jo valdininkus. Kė 
lė bežemių žeme aprūpinimo 
klausimą, ragino žmones orga 
nizuotis į kooperatyvus, kad iš 
sivadavus nuo išnaudojimo. Ne 
gailestingoji caro cenzūra 
braukė jo straipsnius be pasi 
gailėjimo.

Tuo metu Vilniuje ir kraš 
te
lenkai varė pašėlusi lietuvių 

nutautinimo darbą.
Sleževičius, visuomet budrus 
lietuviškuose reikaluose, nega 
Įėjo nematyti, kad senoji Lie 
tuvos sostinė atsidur lenkų įta 
koje. šalę savo tiesioginių pa 
reigų, jis pasinėrė ir į tautiš 
kai kultūrinį darbą; organiza 
vo draugiją „Rūtą“ tais pačiais 
pagrindais ir uždaviniais, kaip 
ir Odesoje. Sleževičius ir vėl 
visuomeniniam bei kultūriniam 
gyvenime visur kur ir inicialo 
rius, ir režisierius ir aktorius. 
„Rūta" išvystė labai gyvą veik 
lą, į kurią lenkai žiūrėjo su ne 
apykanta ir pavydu. Kai 1908 
rn. „Rūta“ pastatė patriotini 
veikalą, Slovackio „Mindau 
gi”, lenkas redaktorius Milews 
ki, rašydamas apie „Mindau 
gio” suvaidinimą, barė lenkus, 
kad jie negali pasireikšti taip, 
kaip lietuviai ir liepė saviškius 
pasimokyti iš lietuvių.

Lietuvių prestižas Vilniuje 
didėjo diena iš dienos; sulen 
kėję lietuviai pradėjo vrizti 
prie savo tautos ir pats Vilnius 
greitu tempu pradėjo atlietu 
vėti.

3-čiosios Dūmos lietuvių 
frakcija pasikvietė Sleževičių 
sekretoriaus pareigoms. Apsi 
gyvenęs Petrapilyje,

užmezgė plačias pažintis su 
pažangiaisiais Dūmos atsto 

vais kitataučiais,
sekė Dūmos darbus. Apie Du 
mos darbus' rašė reportažus

Tarybą, pamatais, 
prieš Seimą buvo 
ir bendrai turime 
Lietuvos laisvės”.

4
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A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
12 metų patyrimas.

MINĖJIMAS.

Sausio 23 d. ukrainiečių salėje
175 Niagara St. St. Catharines, Out 

įvyks SLA 278 k. 5-kių metų 
ir Klaipėdos krašto atvadavimo 36 m.

SUKAKTIES
SLA vardu kalbės iš Toronto J. Strazdas, 

Klaipėdos krašto — Mažosios Lietuvos Bičiuliu 
Draugijos atstovas iš Toronto.

Programą išpildo:
Operos solistas A. Paulionis;

V. Paulionienė ir jaunieji menininkai
Gros puikus orkestras, bus turtingas bufetas si: 

gaivinančiais ir stipriais gėrimais.
Pradžia 7 vai. vak.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Kuopos Valdyba.

LIETUVAITĖS ŠOKS TLEVIZIJOJE.
šauskaitė, Violeta Liangaitė, 
Dalė Siurblytė, Irena Čepory 
tė, Violeta Grigaitė, Aldona 
Grunytė, Birutė Bogušytė ir 
Regina Bušauskaitė šoks tele 
vizijoje per channal 4 Buffalo 
m. Ankle Jerry Club program© 
je-

Sausio 31 d., 10 vai. 30 min. 
(dienos metu), sekmadieni, 
Niagara Fals ir St. Catharines, 
Ont. meno mėgėjų grupės 
,,Gintaras“, globojamas tėvo 
Bernabo Mikalausko, vadovau 
jamas Z. Ulbinienės ir muziki 
nio 
tės,

paruošimo Ritos Ulbinai 
jaunos šokėjos Lionė Bu

TILLSONBURG-DELHI, Ont

ir auga. Kol kas pa 
laikomos Courtlande, 
bažnyčioje.
patvar kymo

Savoji rei 
— suolu, 
reikmenų, 
dalyvauja 
reikalams

150, 
jn.

D.
Nor 
Trr

I $ l 
s

RAYMOND BROS.j
U W į E S SO GAMINIAI
M STOVE OIL J ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURO A L Y V A.g
I,___P,__ -J Pristatymas laike 1 valandos. H

288—1 Ave., Ville LaSalle.DO 6-05 15

T

Agentūra “GI NT A R J
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821

Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodami įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai Philko firmos televizijos aparatai.

ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
i vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

kurie, taikantis prie 
padėties, galėtų būti 

geresni visos Tautos Ii 
Tiesa, mums sunku

»»

mas savo salės panaudojimas. 
Gera turėti savąją pastogę.

KAINOS Uz TABAKA 
ŠIAIS METAIS NEBLOGOS

Už geros rūšies svarą moka 
per 60 et. Tik gaila, kad dalį 
jo sunaikino ledai, šalnos, o 
VI. Vindašiui jis sudegė gaiš 
re. Užuojauta nukentėjusiai 
šeimai.

Serga Simcoe ligoninėj J. 
Kazkevičius. Linkime 
sveikti.

Kun. J. Gutauskas 
Delhi, Ont. 663 Peel 
lefonas 853 W.
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Dančius Jonas, Graičiūnas 

Vincas, Gremell Margaret, 
Janu.lynienė - Grigarevičiūtė 

Mažrimaitė-Phillips Do 
Obolevičius Leonar

Rudis Jonas ir jo sūnus 
Vincas ir Si 
Skudžinskas 
jų dukterys 

ir Danutė,

matosi dar mažiau, — noroms 
nenorom tenka pagalvoti apie 
kelius, 
esamos 
galimai 
kimui.
drastiškai pakeisti savąjį gal 
vojimą, kuris, kiekvienu atve 
ju, visvien neturėtų baigtis pa 
čiu principų išdavimu. Yra 
tam tikrų galimybių galvoti, 
kad jei Lietuva (ir kitoms pa 
našioje padėtyje esančioms 
tautoms) tikrosios laisvės ir 
nepriklausomybės aušra dąr 
vis toli už horizonto, Tautos iš 
likimo vardan, ar nereikėtų 
stengtis gauti galimai dau 
giau savarankiškumo? Bet, to 
kiti atveju, mums tektų prisi 
versti nuryti tikrai karčią pi 
liulę, nes siekiant bent kiek 
daugiau savarankiškumo yra 
būtina ir lietuvių komunistų 
talka. Komunistų; kurie yra tik 
ri ir susipratę lietuviai, kurie

moka visos tautos reikalus sta 
tyti augščiau sovietiniu komu 
nistų, kurių rankos nėra susi 
tepusios raudonuoju teroru, ku 
rie tragiškais mūsų visai tau 
tai laikais, neužmiršo esą lietu 
viais. Ir šie žodžiai, šiandien 
tarti, daug kam gali atrodyti 
paprasčiausia erezija ar nesu 
sipratimu. Tebūna tai tik prie 
laida ar spėjimas, bet ar toks 
galvojimas tikrai yra didi klai 
da, galėsime Įsitikinti ne taip 
jau tolimu laiku. Ateinant dar 
sunkesniems bandymams, svar 
bu, kad būtume jiems tinka 
mai pasiruošę. Nes nėra didės 
nės tragedijos ir didesnių nuos 
tolių, kai viskas užklumpa ne 
tikėtai ir visiškai nepasiruošus. 
Netaip tolima praeitis mus 
skaudžiai davė puikiausią pro 
gą iš buvusių klaidų pasimoky 
ti, pirmoje eilėje žiūrint visos 
lietuvių tautos interesų ir nau 
dos.

Be knygos nėra kultūros
greit pa

Avė., te

SV. KAZIMIERO LIETUVI Ų PARAPIJA DELHI 
stiprėja 
maldos 
vengrų 
kalinga
de,koravimo, kitų 
Pamaldose žmonės 
gausiai, parapijos 
aukoja dosniai. Per trumpą lai 
ką bažnyčiai ir klebonijai įsi 
gyti fondui suaukojo per 3000 
dolerių.

X. Y. šeima $500, M. ir E. 
Tuinylos 300, St. Augustinavi 
čius Sn. 200, Albertas Augus 
tinavičius 200, M. ir D. Bartu 
liai 200, Petras Augaitis 
Stasys Augustinavičius 
150.

Po 100: Br. Povilaitis, 
Dirsė, M. Grincevičius, 
Šiurna. Ben. Stonkus, M. 
kus, Br. Krasauskas, Ad.
čiokas, Petras Klimavičius, O. 
Čeplienė. Br. Gudinskas.

B. Guoga 50, Alf. Kairys 50, 
Stella Rosenberg 25, J. Dadur 
ka 20. Ign. Sams 10. Trejetas 
šimtinių yra dar pažadėtų.

LINKSMAS VAIDINIMAS
— VAKARAS 

įvyksta parapijos naudai Del 
hi lenkų salėje sausio 30 d., 7 
vai. vak. Rengėjos — vietos 
liet, katalikių 
ja. Vaidina Toronto ,, 
nas“ Čechovo „Piršlybas' 
vaidinimo šokiai, bufetas 
rija 
ma 
taip 
vių. 
N-

LIET. KAT. 
DRAUGIJOS

' veikia labai gražiai, vadovauja 
mas energingos valdybos. Į po 

' sėdžius narės nuvyksta 20 ir 
■ daugiau mylių. Skyrius remia 

Suvalkų trikampio lietuvius. 
Tik ką išsiuntė 9 siuntinius. 
Skyriaus narių susirinkimas 
įvyko š. m. sausio 17 d. savos 
bažnyčios salėje. Tai buvo pir

moterų draugi 
,Siecy 
“. Po 
, lote 

ir kiti įdomumai. Lauki=> 
visų apylinkės lietuvių, 
pat iš kaimyninių vieto 
Paremkime jauną pavapi

MOTERŲ 
SKYRIUS

Genė, 
micelė, 
das, 
Ričardas, Sireikis
reikytė Sofija, 
Viktoras ir Stasė, 
Bronė Senikienė 
Stačiuliauskas Antanas, Velič 
kienė Marija.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y., USA.

LIETUVOS GYVENIMO...

Atkelta iš 3-čio psl.
rių machinacijų ir įvairių pasi 
šokėjimų, mažosioms tautoms 
išlikti laisvomis ir nepriklau 
somomis, didžiųjų blokų „tai 
kos grumtynėse, telieka labai 
maža galimybių. Jei Afrikoje 
ir Azijoje dabar vyksta tas, 
kas vyko Europoje tuoj I-ąjam 
Pasauk karui pasibaigus, kada 
eilė tautų kėlėsi nepriklauso 
mam gyvenimui ir kurių teisės 
taip žiauriai buvo pamintos 
vos dviems dekadoms praslin 
kus ir šiuo metu pragiedrulių

^©©©&®©©©®®®®®®©®®®©®©©®©®®©®®©®©®©©©©®©®©©®®©*

SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ..
Siunčiame Įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitui primanai paštu.

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

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Ižd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas PO 5-0224

S©®®®©©®®®©®©®®®®®®©®®&®©®®©®®®®®&®&®©®®®©®®®®©® ‘
'Į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi............................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...................... 3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .................... 5.50
Gen. St. Raštikio. LIETUVOS TARNYBOJE, II t. ...6.50 
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50 

Su aiš' inimais, vietų vardais ir tt.
J. George. MOTERYSTĖ............................................................. 3.—
M. Laupinaitis. AŠ KALTINU ...................................................5.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI.......................$ 0,50
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas......................................... 3.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS................................................. $5.00
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės ........................... 2.50
A. Baronas. MĖNESIENA, rom....................................... $ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................... $ 2.00
Dr. V. Tumėnienė. MANO ATSIMINIMAI ....................3.00
Lietuvių pasakos ANGLIŠKAI — Lithuanian folktales.

Tinka mokytis anglų kalbai....................  4.50
l.oO

1.50
12.00

S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..............
5. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS 

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

žmonos nevok ............ 3.00
„STUDENTŲ VARPAS” ......................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA............................ $5.00
Dr. J. Pruriskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ................ $ 2,50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................. 0.50
F. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................... 1.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽE MAIČIUOSE ...................... 2,20
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ}k. 1,50 
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................... • •............. 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ..............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00

2,—

BALTIC f
? Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai g

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

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

Lietuviams nuolaida. X
[ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
Į Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.

K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA, 

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

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

• $ 
. $ 
. $ 
• $ 
. $ 
. $ 
. $ 
. $

1,50 
3,— 
2,— 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0,75 
0,25
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PARAPIJOS APYSKAITA.
Sausio 10 d. Hamiltono Vii 

niaus Aušros Vartų lietuviui 
katalikų parapijos klebonas da 
vė 1959 m. metinę apyskaitą, 
suskirstydamas ją Į dvi dalis— 
moralinę ir materialinę.

Moralinė. Parapijos sąrašuo 
se Įregistruoti yra 1200 lietu 
viai kataikai. Šeimų esama 
385. Parapijiečių moralinis ly 
gis yra labai augštas. Tai yra 
pastebėję ir kunigai, atvykę 
vesti rekolekcijas — misijas, 
kurių metu išdalinama per 
1000 Šv. Komunijos. Šeimų, 
kurios nelanko arba lanko tik 
retkarčiais lietuvių bažnyčią, 
yra 85-kios. Esama šeimų, ku 
’’ios gyvena ne pagal katalikų 

ažnvčios kanonus, tačiau kun. 
dr. J. Tadarauskas pažymėjo, 
kad tas klausimas yra labai 
opus ir jautrus ir metinėje 
apyskaitoje jis jo nejudinsiąs. 
Kalėdojant parapijiečius, kle 
bonas pastebėjo, kad kiekviena 
šeima prenumeruoja vieną ar 
net kelis lietuviškus - kataikiš 
kus laikraščius, tačiau kartu pa 
stebėjo, kad pereitais metais 
lietuviškan Hamiltono gyveni 
man buvę Įnešta tam tikros ne 
sandaros. Klebonas prašė oi 
ganizacijų vadovus užmušti 
savo „aš“, įvairius asmenišku 
mus, o šavo darbą ir jėgas au 
koti tik lietuviškumo išlaiky 
įpili rimtyje, stovint ant stip 
/aus vienybės pagrindo. Stip 
rus lietuviškumo pagrindas yra 
šeštadieninė lietuviškoji mo 
kykla, prie kurios išlaikymo

finansiškai prisideda parapija: 
Kaip to Įrodymą klebonas šie 
met pažadėjo mokyklai skirti 
tūkstanti dol.

1959 m. mirusių parapijoj už 
registruata 5, krikštų 21 ir 5 
vestuvės. Prie pirmos komuni 
jos priėjo 32 vaikai.

Materialinė: Pereitais me 
tais parapija turėjo:
Pajamų 21.035
Išlaidų 20.726
Kasoje 1960 m. 209 do.

Klebonas gan smulkiai išvar 
dino smulkesnes pajamas (bin 
go, rinkliavos, aukos ir t. .t) ir 
išlaidas pažymėdamas, kad sek 
madienio rinkliavų vidurkis 
yra 85 dol.

Ateities planai. Kovo — ba 
landžio mėn. numatoma staty 
ba naujos klebonijos, Ji bus 2- 
jų augštų. Jau dabar surinkta 
yra pinigais ir pasižadėjimais 
8 tūkst. dol. Apyskaitos pabai 
goję klebonas padėkojo para 
pijos komitetui už gražiai at 
liktą darbą, o kitoms Hamilto 
no organiazcijoms už glaudų 
bendradarbiavimą su lietuvių 
parapija. K. B.

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
visas Hamiltono jaujnmas ir 
senimas renkasi Į pirmus šiais 
metais linksmus sportininkų 
šokius, kurie yra rengiami 
Knights of Columbus salėje, 
Main St. E. — Parkdale, ne 
toli kelių rato, („cirkelio“) ve 
dančio Į Niaagra Falls ir To 
rontą. Salė yra naujai pastaty 
ta ir labai moderniška, o be to,

ft
S

t

fttIl
t

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 23 D.

Knights of Columbus

naujoje, moderniškoje, salėje

(Main St. E. netoli Parkdale)

rengia pirmą 1960 m.

linksmą

su sportinėm staigmenom, loterija ir

itališka Benni Ferri muzika.

Pradžia 7 vai. 30 min.

b A. L J Ū D Ž I U S, B. L., 1

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

Morgičiai. $
ft Įstaiga: JA 7 5575; $
ft Namų: FU 3-8928.
ft 20 King Street East, o y . \
$ Hamilton. ft

rengėjams duodamas laikyti 
bufetas, td ir sportininkai pa 
ruoš jam Įvairių skanėstų, ku 
riuos kiekvienas atsilankęs, ne 
sigailės paragavęs. O namo iš 
sivežti nebus galima, tad Ko 
vo sportininkai ir kviečia vi 
sus atvykti ir paragauti tų ska 
nėstų, išmėginti savo laimę lo 
terijoje, linksmai pasišokti 
prie Benni Ferri muzikos — 
vienu žodžiu — nuotaikingai 
pralleisti šeštadienio vakarą 
pas sportininkus. Be abejo, nė 
ra reikalo ŠĮ šeštadieni vakarą 
sėdėti namuose, kada linksma 
ir smagu bus sportininkų va 
kare!

| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. | 

• s Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš » 
!? 7% iki 50% turto vertės. »
« Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.
P Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 8 
« vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus >> 
$ įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 « 
« vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. » 
$ Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR. 

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. '"■•♦t 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanad o s:
Siunčiame ST a s dusų sudarytus ir apdraus
paprastu ir tus Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI :
105 Cinnon St. E., Hamilton, Ont. TxL J'A 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.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Plačiau šio laikraščio skelbi 
me. K. B.

KOVO ŽINIOS
— Sausio 10 d. įvyko visuo 

tinis sporto klubas Kovas na 
rių susirinkimas, kuriame pir 
mininkavo J. Bulionis ir sekr. 
L. Virbickaitė. Plačią klubo 
veiklos apžvalgą padarė pirm. 
K. Stanaitis, pabaigoje pareiš 
kęs visos valdybos atsistatydi 
nimą. Revizijos K-jos aktą per 
skaitė J. Bulionis pažymėda. 
mas, kad visos knygos veda 
mos tvarkingai. Jokių pinigi 
nių trūkumų nerasta. Išrinkta 
ir nauja valdyba. Klausimuose 
ir sumanymuose iškelti Hamil 
ono sportuojančio jaunimo rei 

kalai.
— Savo pirmame posėdyje 

naujai išrinktoji valdyba pasi 
skirstė pareigomis: pirm. K. 
Stanaitis, vicep. ir sekret. K. 
Baronas, įžd. J. Bulionis, na 
riai E. Bartkutė ir J. Stanke 
vičius. Revizijos k-ją sudaro: 
V. Subatninkaitė ir A. Grajaus 
kas.

PIRMASIS TOKS 
TURNYRAS

Malonu buvo sekmadienio 
vakarą stebėti Hamiltono para 
pijos salėje kai kurias mergai 
tęs, nė kiek neaugštesnes už pa 
ti stalą, taičau savo rankutėse 
laikančias raketes ir stipriai 
smūgiuojančias baltą kamuo 
liuką! Tai būsimos stalo te 
niso misterės,, kurios treni 
ruojamos penkis mėnesius V. 
Subatninkaitės, stojo pirmą 
kartą savo gyvenime (žaidėjų 
amžius nuo 8 iki 12 metų) Į 
surengtą Kovo turnyrą. Pirmo

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

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

I
A.E. MeKAGI Ei

Barrister and Solicitor ft 
Advokatas ir Notaras ft 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 

1008 North Ontario Bldg, g
330 Bay Street, 1

TORONTO 1, Ontario. |

M ■ .r-MK   —XX-—MX———

Lietuvio Advokato Įstaiga 

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

šiol buvo išmokamas nemažės 
nis kaip 4,5%. Valdyba yra 
numačiusi rekomenduoti visuo 
tiniam susirinkimui ir už praei 
tus metus priskaityti Šerams 
dividento 4,5%. Nauju narių 
gruodžio m. įstojo 7, kurie įne 
šė 21.000 dol. šėrų kapitalą. 
Metai baigti turint 389 narius, 
15 depositorių ir 145 skoliniu 
kus. J. D.

SUNKIEJI LIETUVOS...

Atkelta iš 6 psl. 
pritariančių socialistų liaudį 
ninku konferencijai įteikė rei 
kalavimą, kad konferencija pa 
sisakytų už glaudų bendradar 
biavimą su visomis politnėmis 
grupėmis. Už tai ir kitus Sle 
ževičiaus darytus žygius dėl 
bendradarbiavimo, konferenci 
ja Sleževičių ir jo grupę paša 
lino iš partijos. Pašalintieji įs 
teigė socialistų demokratų 
partiją, kurios pirmininku iš 
rinktas Sleževičius.

Mykolo Sleževičiaus troški 
mas, sujungti visas politines 
grupes bendram Lietuvos ats 
tatymo darbui, išsipildė 1917 
m., kai, tarpininkaujant Dr. 
Griniui, Pranui Mašiotui ir Jo 
nui Jablonskiui, buvo sušauk 
ta partijų atstovų konferenci 
ja Voroneže, — buvo išrinkta 
iš 15 narių Vyriausioji Tary 
ba; Tarybos vicepirmininku iš 
rinktas Mykolas Sleževižius.

Taryba užsibrėžė plačią Lie 
tuvos vadavimo programą. Į 
gyvą jos veiklą atkreipė deme 
sį komunistai ir Tarybos na 
rius areštavo. Areštuotas ir M. 
Sleževičius.

Tuo metu bolševikai dar bu 
vo silpni. Be to, Voroneže jie 
kovėsi su anarchistais, ir, įvai 
rių jėgų žaidimo dėka suimtie 
ji Tarybos nariai buvo iš kalė 
jimo paleisti. Jie pasišalino iš 
Voronežjrt. stengdamiesi kuo 
greičiau grįžti į tėvynę. Po 
daugelio išgyventų pavojų, M. 
Sleževičius 1918 m. gruodžio 
19 d. pasiekė Vilnių.

Atvykęs į Vilnių, tuoj atsi 
lankė pao p. Bortkevicienę. Iš 
jos sužinojo, kad gruodžio 20 
dieną
Valstybės Tarybos prezidiu 
mas ir vyriausybė ruošiasi iš 

vykti Į Vakarų Europą.
Sleževičius tuoj vyksta į vyriau 
sybės būstinę. Tarybos Prezi 
diumo vitepiirmininkas Šilko 
gas Bortkevičienės žodžius pa 
tvirtina. Šilingas dėsto, kad nė 
ra jokios vilties apginti Lietu 
va, nes nėra kariuomenės, o 
bolševikai, traukiantis vokiečių 
kariuomenei, eina paskui ir už 
dienos, kitos jie jau bus Vilnių 
je, Kaune ir visoj Lietuovj. Sle 
ževičius sako, kad pagal jo ste 
bėjimą pakely, grįžtant iš Ru 
sijos, Raudonoji armija Vilnių 
gali pasiekti ne anksčiau, kaip 
po Naujų Metų ir kad dar ga 
Įima daryti žygius organizuoti 
apsigynimą. Šilingas su Šleže 
įsijaus nuomone sutinka 'iįr 
žada kol kas Lietuvos neapleis 

Nukelta į 2-rą puslapį.

Narių indėliai šėrai pasiekė 
204,829,.Ž9 dol., o išduotos 

X paskolos 164,695.44 dol. Ban 
ft kelio valdyba džiaugiasi beveik 
V> šimtaprocentiniu metiniu ban 
ft kelio paauginau. Kitos ualanso 

pozicijos bei pajamų išlaidų 
apyskaita bus patiekta visuoti 
niam narių susirinkimui, kuris 
įvyks vasario 6 d., šeštadieni, 
5 vai. po pietų Parapijos salė 
je, 58 Dundurn St. Todėl iš an 
ksto kviečiami nariai gausiai 
dalyvauti šiam svarbiam ko 
operatinės kredito Įstaigos su 
sirinkime, nes čia bus svars 
tomi visų narių bendri reika 
lai: išklausyti ir priimti valdo 

y mųjų organų pranešimai, pa 
$ skirstomas gautas grynas pel 
ft nas, kurio susidaro per 8,000 
y’ dol., priimama kitiems me 
K tams sąmata, darenkami valdy 

bos, Kredito Komiteto ir Revi 
zijos Komisijos nariai. Tai svar 
bus ir nariams aktualūs klausi 
mai, kurių išsprendimas kiek 
vieną asmeniškai paliečia, pav. 
dividento procento už šėrus 
nustatymas, kurį nusprendžia 
patys nariai šiame susirinki 
me. Susirinkimo metu nariai 
bus pavaišinti kava, sumušti

t
ft
ft f i

ft

ti

HLSK Kovas. yI

ji vieta atiteko Rūtelei Skais 
tytei, baigmėje įveikusiai Da 
nutę Kudabaitę 21:16; 21:18. 
Trečioji buvo Vidutė Paškevi 
čiūtė ir ketvirtoji Sigutė Šo 
pytė. Paguodos turnyrą (jis bu 
vo vykdomas vieno minuso sis 
tema) laimėjo Nijolė Petrūnai 
tė, Įveikdama baigmėje Onute 
Bugailiškytę 21 :18, 21 :16. Tur 
nyre dalyvavo vienuolika mer 
gaičių ir jį stebėjo gausus bū 
rys tėvelių ir svečių. Pirmosios 
vietos laimėtoja gavo kun. Dr. 
J. Tadarausko taurę, kurią 
pats kebonas įteikė ir pasveiki 
no nugalėtoją ir antrai vietai 
skirtą Kovo taurę Įteikė klubo 
pirmininkas. Paguodos rato 
nugalėtojos gavo savo trenerio 
paskirtas saldainių dėžes. At 
rodo, kad tokio pobūdžio ir to 
kio masto turnyras buvo ne 
tik pirmas Kanadoje, bet ir vi 
same Š. Amerikos kontinente.

— Prieš stiprią Bell Co ko 
mandą mūsų moterys pralai 
mėjo lygos rungtynes 21 :36 
(15:18), turėdamos po šešių 
rungtynių tris laimėjimus ir 
tiek pat pralaimėjimų. Žaidė 
ir taškų pelnė: Prunskytė 15, 
Stanaitytė 4, Miniotaižė, Ver 
bickaitė 2, Meškauskaitė, Ma 
čiulaitytė.

— Visi sportininkai atsive 
dame savo svečius į šio šešta 
dienio pirmus klubo šokius, o 
taip pat iki penktadienio kiek 
vienas paskiriame nors po de 
šimtį fantų loterijai.. Įteikime 
juos klubo pirm. K. Stanaičiui.

K. B.

BANKELIS „TALKA“ PER 
ŽENGĖ 200,000 DOL.

KAPITALĄ
Prieš penkerius metus Įkur 

tas kooperatinis bankelis „Tai 
ka“, užbaigdamas 1959 metus, 
peržengė 200,000 dol. kapita 
lo ribą, nes gruodžio 31 d. ba

e - ' n ----- 1
VEDYBŲ — ŽINIŲ — 

AGENTŪRA
Dėmesio „Nepriklausomos 

Lietuvos“ skaitytojai!
Teikiu žinias apie US ir Kana 
dos padoriu vedybų biurų ad 
resus už mažą raštinės atlygi 
nimą! Prašau, suinteresuoti 
abiejų lyčių skaitytojai, kreip 
tis su pasitikėjimu laiškais, pri 
dedant $1,- pinigais pas že 
miau išvardintą atstovą. Mano 
atstovybė veikia be apgaulių.

Mr. Alex Dering
20 Bellevue Ave, 

Brockton 39, Mass., USA.
Tel.: JUniper 6-6755

I
 DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832 :

I
 PRANO BARAUSKO

DRAUDIMO
AGENTŪRA į

g 49 Cameo Cres.,
į Toronto 9, Ont. ti

mais ir gėrimais, mes norime 
šiek tiek ypatingiau atžymėti 
bankelio penkerių metų Įkūri 
mo sukakti visiems nariams pa 
bendraujant kooperatinėje dva 
šioje.

Kredito Komitetas per gruo 
džio mėn. leido išduoti naujų 
paskolų 17,954.94 dol. Paskir 
ta 35,000 dol. į pirmųjų morgi 
čių fondą, todėl nariai, reikalin 
gi šios paskolos, prašomi kreip 
tis į bankeli, nes šios paskolos 
išduodamos iš 7%, nors kitur 
jau pradedama imti 7,5% ar 
ba net 8%. Kadangi šiam fon 
dui skirta ne taip didelė suma, 
todėl kas pirmieji kreipsis, tie 
ms bus ir suteikta paskola, o 
pavėlavusiems teks ilgiau pa 
laukti. Asmeninės paskolos iš 
10% normaliai išduododamos 
visiems narių reikalams ten 
kinti. Todėl kam reikainga d i 
desnė arba mažesnė sun?® oi 
nigų kokiems pirkimams atlik 
ti ir neužtenka savų pinigų ar 
ba perkama i skolą, kur tenka 
sumokėti žymiai didesnis pro 
centas, tegu nedvejodamas 
kreipiasi i savo kooperatinį 
bankelį kuriame greitai ir pa 
togiai bus suvarkytas pasko 
los klausimas.

Kalėdinės eglutės proga šeš 
tadienio mokyklai buvo paskir 
ta auka 30 dol. Taip pat at 
spausdinti lietuviški kalendo 
vo išsiuntinėti gruodžio mėn. 
riai, kurie visiem snariams bu 
Jei kas būtų dėl šventinio paš 
to apkrovimo negavęs, prašo 
mi kreiptis darbo dienomis į 
bankelį.

Taip pat nustatytas šiems 
metams tiems nariams, kurie 
laiko pinigus depositų sąskai 
toje pastovus 3%, kuris bus 
priskaitomas du kartus metuo 
se, birželio 30 d. ir gruodžio 
31 d. Nariams, kurie laiko pi 
nigus šėrų sąskaitoje, dividen 
to procentą nustato visuotinis 
narių kusirinkimas, kuris iki

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.

JANIQUE TRADING
CO. LTD.

835 Queen St. W.,
Toronto. Tel. EM 4-4025.

PADĖKOS
Mirus mano sesutei, Felici 

jai Zarankienei Bostone, už pa 
reikštas užuojautas spaudoje, 
žodžiu ir laiškais, reiškiu nuo 
širdžią padėką.

E. Navikėnienė.
* * *

Namų įkurtuvių proga mūsų 
šeimai suruoštos staigmenos 
iniciatoriams ir dalyviams — 
pp. Ottams, Valentams, Bar 
šauskams, Staškevičiams, Ma 
tūliams, Jauniams, Vazalinska 
ms ir J. Jaručiui — nuošir 
džiai dėkojame už dovanas ir 
už vaišes. A. ir J. Burbai.

ft Taupyk ir skolinkis kredito kooperat ’
| „PARAMA” Z

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ¥
ft Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus-*. x
ft Darbo valandos: g
\ Pirmad. ir penktad. nuo 10 —12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. X 
į Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, g 

Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. <
y Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
's Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. S
,5
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NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME MONTREALIO LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ Į LIETUVIŠKOS KNYGOS IR LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO ŠVENTĘ!

1960 metų sausio mėn. 23 dieną, šeštadienį, 7,30 vai. vakaro Aušros salėje Įvyks didelis ir iškilmingas Vinco Krėvės vardo literatūrinės premijos Įteikimo

vakaras — balius
dalyvaujant, iš Čikagos atvykstančiam, šios premijos laureatui rašytojui

MARIUI KATILISKIUI
Programoje: Iškilmingas V. Krėvės vardo literatūrinės 

premijos įteikimo aktas.

MENINĖ PROGRAMA, kurią išpildys 

laureatas Marius Katiliškis

J i Solistai — Jonė P a u 1 i ū t ė ir Antanas K e b 1 y s.

Aktoriai — Juozas Akstinas ir Leonas B a r a u s k a s.

Po to seks ŠOKIAI, grojant pirmaeilių! šokių orkestrui, veiks bufetas ir turtinga loterija (joje, tarpe kitų dalykų, bus dail. dail. R. Bukausko, Vyt. Remeikos, Vyt.

Igno ir V. Petravičiaus paveikslai). ĮĖJIMAS: 1,50 dol. Studentams ir moksleiviams — 1 dol.

VISAS VAKARO - BALIAUS PELNAS SKIRIAMAS VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĖS PREMIJOS FONDUI.
Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje.Iki malonaus pasimatymo!

Skubėkime

LONDON, Ont

VAKARAS, KOKIO
Šį šeštadienį, 7,30 vai. vak. 

Aušros Vartų parapijos salėje 
turėsime progos pasigėrėti lie 
tuvišku kūrybiniu žodžiu, dai 
nomis, pasimatyti su vienu ta 
lentingiausiųju mūsų rašytojų 
bei linksmai ir įdomiai praleis 
ti laiką.

Lietuvių Akademinio Sam 
būrio ruošiami vakarai jau 
nuo seno yra žinomi mūsų tar 
pe — jie nuotaikingi ir kultu 
ringi, sutraukia visą lietuvi 
kąją šviesuomenę ir jaunimą. 
Toks, be abejo, bus ir šis puoš 
nūs ir iškilmingas Vinco Kre 
vės vardo literatūrinės premi 
jos (paskiriamos trečiąjį kar 
tą) įteikimo vakaras-balius, ku 
rio proga bus paminėtas taip 
pat Lietuvių Akademinio sam 
būrio dešimtmetis (suėjęs 
1959 metais).

Atvykusiųjų laukia įdomi 
programa: trumpos įteikimo iš 
kilmės, gyva meninė mogra 
ma, kurioje išgirsime premi 
juotos knygos ištraukas, skai 
tomas paties laureao ir dviejų 
musų iškiliųjų aktorių J. Aks 
into ir L. Barausko, o taip pat 
solo dainuojant du mūsų ky 
lančius solistus — Jone Pauliu 
tę ir Antaną Kebli.

Po to seks šokiai, grojant 
tikrai geram šokių orkestrui 
(grojusiam per Studijų dienas 
Elizabeth viešbuty), veiks 
Įvairių gėrimų ir užkandžių 
bufetas, bus galima turtingoj 
loterijoj išlošti, tarpe kitų da 
lykų, vertingus originalius pa 
veikslus dailininkų R. Bukaus 
ko, V. Remeikos, V. Igno ir 
Petravičiaus. Linksmąją dalį 
tvarkys Z. Lapinas ir L. Ba 
rauskas.

ILGAI LAUKĖME
Laureatas M. Katiliškis 

duos autografus visiems, atsi 
nešusiems jo knygas (Prasilen 
kimo valandą; Užuovėją; Miš 
kais ateina ruduo; Išėjusiems 
negrįžti), o jo gerbėjų Montre 
alyje yra nemaža, nes ir pasku 
tiniosios knygos mūsų koioni 
joj yra parduota žymiai dau 
giau, negu bet kokio kito au 
toriaus. Neturintieji premijuo 
tos knygos, ją galės įsigyti sa 
Įėję veikiančiam spaudos kios 
ke.

Visas vakaro pelnas skiria 
mas Vinco Krėvės vardo lite 
ratūrinės premijos fondui, to 
dėl kiekvienas atsilankęs pa 
dės Sambūriui tęsti šią reikš 
minga Kanados lietuvių tradi 
ciją ir išlaikyti gyvą savą kū 
rybinį žodį išeivijoje.

ŠV. ELZBIETOS DR-JOS 
vakarienė Įvyks sausio 23 die 
na. 7 vai. vak., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

BANKAS „LITAS” 
NAUJOSE PATALPOSE
Smarkiai pagyvėjusios ban 

ko operacijos pareikalavo erd 
vesnių patalpų. Banko vadovy 
bei prašant, A. V. parapijos
• E. ir J. Intai susilaukė antrą 
sūnų. Naujagimsi sveikas, o tč 
vai laimingi.
• Mirė žymusis montrealietis, čiųjų ligoninėje. 
Ch. Karpus, sekmadienį po pie
tų, ligoninėje.

v

£

c

atidaryti

1960 šokių sezoną
St.

St. ir
puikiojoj OFT salėje, 555 Dundas
(plento Nr. 2 tęs.), prie William 

„Rent-a-Car“ benz. stoties,
sausio 30 d., šešt. Pradžia 7.30 v. vak.

Veiką loterija ir bufetas su visų rūsių gėrimais!
Puikus orkestras.

Pelnas skiriamas įsigijimui taut, rūbų šokėjams.
Plačiau žiūr. ateinančios savaitės NL numery.

K. L. B. Londono Apyl. Valdyba.

DAILININKAS J. K. 
RAČKUS MONTREALYJE 
sausio 18 d. atidarė savo dar 
bu parodą, Galerie Agnes La 
fort, 1504 West Sherbrooke. 
Paroda tesis dvi savaites ir 
dien bus atidaryta nuo 10 
ryto iki 5.40 vai. vakaro.

Dail. J. Kęst. Račkus yra 
josios dailininkų kartos a 
va-ą, turėjęs sėkmingas
darbų parodas Paryžiuje, Ispa 
nijoje, o jo meno darbų yra 
Londono muzėjuje. Montrea 
lyje jo darbų paroda daroma 
nirmą kartą. Montrelio iietu 
viaį patariami aplankyti šią 
tautiečio parodą.

• Gegžna Kazys suparaližuo 
tas ir jau 4 mėn. guli gyjan

kas 
vai.

nau
tsto

savo

Dr. V. PAV1LANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas 

Ville LaSalle.
Kreiptis DO 6-9976

j 7—9 p. m.

2—4 p. m.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3757; namų : PO 6-9964 
raiititiniiiinntnuiinnnuitttnn:::::

m.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. M A L I S K A
5441 Bannantyne, Verdun. 

PO 8-4547 ; namų: PO 8-0496

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS | 

STASYS DAUKŠA, LL. D. f
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
UN 1-8933 $

ADVOKATAS |
JOSEPH P. MILLER, t

B. A., B. C. L.
Suite 205 £

168 Notre Dame St. E. z
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.:

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

i Londoną!

v

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJO 

komitetan išrinkti Jonas Gar 
gasas ir Albertas Morkeliūnas.

VYTAUTO KLUBO 
metinė vakarienė bus vasario 
6 dieną, 
tautiečių 
• Salala 
si gerai,
darbą negrįžta, išeina Į pensi 
ją, ilgai dirbęs toje pačioje dar 
bovietėje.

apie ką pranešama 
žiniai.
Ignas po ligos jaučia 
sustiprėjęs, tačiau į

KOSTIUMAI ir PALTAI 
pagal užsakymą 

iš geriausios rūšies 
angliškų medžiagų.

Taipogi įvairiausios medžiagos 
siuntiniams Europon.
Labai žemos kainos. 
Malonėkite skambinti 
dienomis ir vakarais
Osmode Clothing 

VI 9-8020

METINIS „LITO“ SUSIRINKIMAS
„Lito“ valdyba, remdamasi „Lito“ įstatų 20 skyr., šau

kia š. m. vasario mėn. 7 d., sekmadienį, 12 v. 30 min., Aušros 
Vartų parapijos salėje, 1465 de Seve St., Montreal, „Lito“ 
metinį visuotinį narių susirinkimą sekančia darbotvarke :

1.
2.
3.

4.
5.
6.

8.
9.

10.
1 1.
12.

Susirinkimo atidarymas,
Balsų skaičiuotojui ir tikrintojų rinkimas, 
Paskutiniojo metinio susirinkimo protokolo skaitymas 
n priėmimas, 
Valdybos pirm, pranešimas, 
Banko vedėjo pranešimas apie finansini stovj. 
Kredito komisijos pranešimas, 
Revizijos komisijos pranešimas, 
Pelno paskirstymas ir metinio balanso priėmimas, 
Naujų valdybos, revizijos ir kredito komisijų 
narių rinkimai, 
Pranešimai apie numatomą veiklą 1960 m., 
Klausimai ir sumanymai, 
Susirinkimo uždarymas. 
Po susirinkimo — nemokami pietūs. 
Gerbiamieji nariai prašomi atsinešti i susirinkimą

PASKAITA APIE 
KLAIPĖDOS KRAŠTĄ 

sausio 24 d., 4 vai. p. p. L. Na 
muose. Skaitys svečias iš Mont 
realio A. Lymantas. Paskaitą 
organizuoja Mažosios Lietu 
vos Bičiulių Dr-jos Toronto 
sk. Kviečiame tautiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.
M. L. Bič. Dr-jos Toronto sk.
T. L. CHORAS „VARPAS” 

vasario mėn. 13 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje ruošia didžiu 
lį balių-maskaradą. Už geriau 
sias tris kaukes yra skirtos dar 
nematyto dydžio premijos.

Bus dedamos pastangos, 
kad šis vakaras skirtųsi nuo 
eilinio parengimo.

Salės papuošimas ir visoki 
maskaradiniai priedai sudarys 
tikro karnavalo vaizdą.

Smulkmenos bus paskelbtos 
vėliau. T. L. ch. „Varpas“.

GVILDYS — TORONTO 
MEISTERIS

Pr. Gvildys išsikovojo To 
ronto miesto stalo teniso meis 
terio vardą finaluose nugalėda 
mas dabartinį Kanados čempi 
joną Max Mariuko. Gvildys 
šiuo metu yra sporto klubo 
„Vytis“ pirmininkas.

KAUKIŲ BALIUS
Vasario 27 d. bus 

S. K. „Vytis“ ir SLA 
pos kaukių balius.

„VYČIO”
krepšininkai

bendras
236 kuo

laimėjo

16 VASARIO GIMNAZIJAI 
AUKOJO:

per A. Kavaliūnaitę po 2 dol., 
Pr. Buika, A. Zubienė, A. Nor 
kėblinas;p o 1 dol.: N. Mekš 
riūnienė, L. Svare, A. Gūdžiu 
nas, J. Latvys, B. Aaron, J. 
Petrulis, A. Kavaliūnaitė.
© Juozas Krikščiokaitis, pasly 
dus kopėčioms, betaisant na 
mą, nusilaužė abi kojas; pagul 
dytas Royal Victoria ligoni 
nėn. Serga ir p. Kriščiokaitie 
nės motina. Nuoširdi užuojau 
ta.

LAIKRODININKAS 
ANTANAS ŽUKAS 

persikėlė gyventi į naują
tą ir praneša savo buvusiems 
klijentams, kad vėl vakarais 
galės patarnauti laikrodžių tai 
symo reikale. Tuo reikalu su 
interesuoti, prašomi kreiptis 
telefonu arba adresu, kurį pra 
šo nusirašyti, nes skelbimas N. 
L. nebus dedamas. Telef. RA 
9-4029, adresas 5780, 3rd Avė,

vie

vyrai 
prieš St. Cyrils 64 :22, o mote 
rys prieš Christ the King 
83:5. .
• Į Ročesteryje įvykstančias 
sporto apygardos stalo teniso 
pirmenybes „Vytis" siunčia 
dvi vyrų ir vieną moterų ko 
mandas.

APLANKYTINI ŠOKIAI
Sporto klubo „Vytis“ ir vii 

niečių ruošiamiems šokiams 
Toronto biznieriai paaukojo 
daug vertingų fantų, kurie 
teks šokius aplankiusiems. Bus 
keletas gerų įėjimo dovanų, 
kurias gaus laimingų biletų 
savininkai ir kitokių prizų. Šo 
kiai įvyks sausio 30 d., šv. Jo 
no par. salėje.

GRAŽIAI VEIKIA
Šv. Jono Krikštytojo parapija: 
,per 1959 metus padarė netoli 
24.000 dol. apyvartos. Įsteigta 
stovykla Wasagoje ir įsigytos 
tautinės kapinės. Malonu pa 
stebėti, kad be paraginimų iš 
sakyklos ir laiškų rašinėjimo 
parapija nuolatos stiprėja.

Parapijietis.

REIKALINGA MOTERIS 
lietuvių šeimai 

prie 5 metų vaiko.
PO 7-0106

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
K. L. K. Moterų Dr-jos 

Montrealio skyrius rengia tra 
dicinį Užgavėnių balių, kuris 
įvyks vasario 27 dieną, Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Numatoma linksma progra 
ma, gera šokių muzika, karš 
ta vakraienė, loterija ir kiti 
įvairumai.
• Pr. Baltuonio tėvas, Jonas 
Baltuonis, mirė ir palaidotas 
Salantų kapuose, Lietuvoje.

Nuoširdi pp. Baltuuniams 
užuojauta.

savo 
banko knygutes. Dėl kandidatų išstatymo rinkimams atkrei
piame Tamstų dėmesį į šią „Lito“ įstatų 18 (b) skyriaus iš
trauką :

„Kandidatuoti rinkimuose į valdomuosius organus narys 
turi būti pasiūlytas raštu mažiausia kitų dviejų narių ir toks 
pasiūlymas turi būti padarytas per sekretorių mažiausia vie 
na savaitę prieš metinį visuotinį narių susirinkimą. Sekreto
rius turi apie tai painformuoti pasiūlytuosius narius prieš vi
suotinį metinį susirinkimą“.

P. Rudinskas, Valdybos sekretorius.

IŠNUOMOJAMAS 
BUTAS

gerame stovyje ir geioje 
vietoje, 6-ių kambarių. 
Teirautis: 54—6 Avė., 

LaSalle arba tel.: DO 6-9825.

D.
F.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

N. Baltrukonis CR 6-5075 
Jasutis............... LA 2-7879

A. Markevičius . . . .CR 9-9793 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ........ RA 2-2472

P. Baltuonis...........LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . . HU 1-2957 
S. Kuliavas,

Sekretorius . . . .CL 4-2696 
Sekite mūsų skelbimus apie

& Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120& paskirus objektus N. L., T. Ž., 
p Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.^ Star, La Press.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

i. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

IGNAS
3260 

Montreal.

G U R Č I N A S
Curatteau

Tel. CL 5-5515

] Juozas Gražys
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.

Didelis kailių pasirinkimas. 
Darbas sąžiningas ir 
pigesnis negu kitur.
3365 Masson St., 

Montreal.
Tel. RA 1-6005.
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