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Politinių įvykių savaitė
SOVIETINIS IMPERIALISTAS ĮSIKURIA 

AMERIKOS PAŠONĖJE
Kas nepavyko Gvatamaloje vyksta Kuboje. —

Penktoji Maskvos kolofla laisvai veikia Amerikoje. — 
JAV prezidentas Eisenhovveris gražiai sutarė su 

Pietinės AMERIKOS valstybėmis. —
Popiežius kalbėjo Montrealiui. —

Baisus žemės drebėjimas Maroko Agadyro mieste. — 
Protestas prieš Vakaru Vokietijos kilimą. —

Maskva deda didžiausiu pa 
stangu kaip nors įkelti koją į 
Amerikos kontinentą. Tuo ti 
kslu Urugvajuje prie sovietų 
atstovybės sukurtas propagan 
dos rentras, kuriame dirba 
apie 300 pasiuntinybės „tai 
nautojų“. Šiomis dienomis 
Montrealio Star rašė, kad yra 
tiksliai nustatyta, jog prasivei 
žimo į Amerikos kontinentą 
tikslams 1959 metais

MASKVA IŠLEIDO 
100 MILIONŲ DOLERIŲ.

Neabejotina, kad už pinigus 
buvo organizuojamos sovietų 
penktosios kolonos demonsra 
cijos prezidentui Eisenhowe 
riui lankantis Pietinėje Ameri 
koje, tam tikslui pajungus ki 
tus kraštutinius, diktatūrinio 
pobūdžio, elemenus, kaip Ar 
gentinoje peronistai ir kt.

Bet jeigu ligšiol komunistą 
ms nepasisekė Amerikoje tvir 
čiau atsistoti, tai pašonėje, 
KUBOJE SOVIETINIS AG 
RESORIUS KURIA BAZĘ

PRIEŠ AMERIKĄ.
Abu Castro broliai, kaip pa 

rodė Mikojano atsilankymas 
ir po to prasidėję provokaci 
niai Kubos diktatūros „žy 
giai”, Kuboje neabejotinai įsi 
kuria sovietinis agresorius. 
Prancūzų laivo, atvežusio iš 
Europos ginklų ir amunicijos, 
susprogdinimas Havanos uos 
te ir po jo sekę pareiškimai 
įrodo, kad tai yra ant kumunis 
tų pavadžio atsidūrusių Ku 
bos dviejų broliukų darbo vai 
sius.

Tačiau
EISENHQWER1S P. AME 

RIKOJE GRAŽIAI 
SUTARĖ:

bendromis jėgomis kelti Ame 
rikos kraštų gerbūvį; remti de 
rnokratiją ir priešintis bet ko 
kios rūšies diktatūrai; nesi 
kišti į kitų valstybių vidaus 
reikalus, ir veikti sutartinai.

Šiai taikos ir sugyvenimo 
akcijai, nors ir netiesiogiai, 
pritaria ir Popiežius, paremda 
mas Montrealio Kardinolo Di 

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
K. L. BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA

kovo 3 dieną svarstė šiuos sakė, kad Kanada susirūpinu 
klausimus: si padėti daugiau išvietintiems

1. Pirmininkas St. Kęsgailą asmenims; taipgi ir min. pii 
pranešė, kad KLB Kr. V-bai mininkas J. Diefenbakeris pa 
paprašius, Balfo Atstovas Vo sisakė palankiai šia pačia te 
kietijoje, p. Rugienius atsiklau ma. KLB Kr. V-ba, visa tai 
sė visu lietuvių, kurie iš Vokie turėdama prieš akis, nutarė 
tijoje esamų lietuvių džiovi energingai tęsti rūpinimąsi 
ninku norėtų išvykti į Kana lietuvių džiovininkų atgabeni 
dą. Balfo atstovui atsiliepe 15 mu Kanadon ir tam tikslui iš 
šeimų bei pavienių asmenų. Są rinko imtis iniciatyvos KLB 
rašai atsiųsti. Įkandin šiom ži Kr. V-bos Šalpos Fondo pirm, 
niom per televiziją kalbėjo inž. I. Mališką ir vicepirm. ad 
gen. gub. P. Vanier, kuris pa vokatą J. Milerį, kooptavus

I
 Lietuvoje mirus

A. t A.
ONAI GUDIENEI,

jos sūnus
Jurgį, Alfonsą ir Joną Gudus ir jų šeimas

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su jais liūdime

Zabielai ir Julius Jurėnas.

džiąją Misiją, kurios tikslas, 
civilinėje srityje, yra taip pat 
taika. Šia prasme

POPIEŽIUS KALBĖJO 
PER RADIJĄ

kreipdamas žodį Montrealiui 
ri diecezijai.

Bet taika išlaikyti labai 
sunku, kai komunistinis agre 
sorius vis akiplėšiškiau prade 
da elgtis. Be Indijos, Kinijos 
komunistai įsiveržė ir į Ilon 
kongą. Britai dėl to turėjo pro 
testuoti, bet ar protestas bus 
paisomas?

Nepaprastai kylant Vakarų 
Vokietijos gerbūviui ir augant 
sovietinei agresijai, 
VAKARŲ VOKIETIJA SU

SIRŪPINO SAUGUMU, 
ypač matydama, kad NATO 
nesutarimai prie gero neveda. 
V. V. pradėjo derybas su Is 
panija dėl savo ten karo ba 
zių. Ir, Įdomus dalykas, prieš 
tai choru užprotestavo ir DB, 
ir Prancūzija, ir... Sov. S-ga. 
Logika čia tokia: Mes galime, 
o jums nevalia...

Šitų politinių katastrofų aki 
vaizdoje,
MAROKE ĮVYKO GAMTI 

NĖ KATASTROFA, 
nes žemės drebėjimas sugrio 
vė Agadyro miestą ir po griu 
vėsiais palaidojo apie 6 tūks 
tančius žmonių. Nors ir sku 
biai imtasi gelbėjimo, bei dau 
gelio žmonių ' gyvybė nepasi 
sekė išgelbėti.

— Švedija, Norvegija ir Da 
niįa prisideda prie Europos 
ekonom. vienybės.

— Chruščiovas Indijoje pa 
reiškė, kad pagalbos priėmi 
mas iš kapitalistinių valstj bių 
yra pasidavimas kolonializ 
mui, bet Nehru atsakė, kad 
Maskva taip pat yra priėmusi 
pagalbą iš Amerikos. . .

— Indonezijos prez Sukar 
no paleido parlamentą, nes esą 
jis apvylęs jo viltis... Diktato 
rių laikai dar laikosi...

— Nasser reikalauja Izrae 
lį atiduoti arabams.

— Gvinėja pripažino Rytų 
Vokietiją ir pasiuntė atstovą.

Naujienos iš pasaulio sostinės
SUNKIAI SUSIRGO VASARIO 16 SIGNATARAS 

ST. KAIRYS
Kovo 3 d., širdžiai sušluba 

vus, sunkiai susirgo prof. inž. 
Steponas Kairys, nepriklauso 
mybės akto signataras. Nuvež 
tas į ligoninę ir rūpestingai 
gydomas.

Širdies eušlubavimu serga 
IPU žurnalo red. ir VLIKo 
prezidiumo sekr. H. Blazas.

DR. K. GRINIAUS 
ARCHYVAS ŽUVĘS

Dr. K. Grinius, tretysis N. 
Lietuvos prezidentas daug 
dirbo kaip kultūrinių vertybių 
rinkėjas. Daug jo surinktos 
medžiagos, jam išvykstant ka 
ro metu į Vakarus, buvo pa 
kasta į žemes. Archyvu susirū 
pino prof. K. Korsakas. Nore 
damas jį išgelbėti, K. Korsa 
kas rado kelius į Vakarus ir 
čia sužinojo, kur tas archyvas 
yra. Bet pasirodė, kad archy 
va drėgmė sunkiai apnaikinu 
si. Dabar Lietuvoje lankęsis

MASINU FONDO VAJUS
»,N. L.‘ Mašinų Fonao vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Rimkus Kazys,

Oakville, Ont..............$10.00
Malonus NL, prenumerato 

rius, K. Rimkus, mokėdamas 
1960 m. prenumeratą, NL Ma 
šinų Fondui paremti nupirko 
vieną NL B-vės šėrą.
Žilinskienė Agota,

Montreal .......................$5.00
Latvaitis Petras,

Montreal ..................$. . 2.00 

dar ką pagalbon. Daromi to 
limesni žygiai atvežti į Kana 
dą iš Vokietijos vsus pareišku 
sius norą čia atsikelti gyventi.

2. Kadangi šiemet sukanka 
20 Lietuvos okupacijos metų, 
tai Kr. V-ba nutarė siūlyti vi 
soms KLB apylinkėms ir viso 
ms lietuvių organizacijoms 
šias tragiškas sukaktuves mi 
nėti drauge su baisiojo birže 
lio minėjimu. Tuo reikalu apy 
linkėms bus išsiuntinėtas raš 
tas.

3. Šiemet birželio 15 dieną 
sueina 350 metų nuo daug Lie 
tuvai nulėmusio didelio istori 
nio Žalgirio mūšio. Šis mūšis, 
kuris buvo laimėtas bendradar 
biaujant dviems lietuvių pus 
broliams, Vytautui ir Jogailai, 
drauge yra ir tautinės garbės 
vienas žymiausių faktų, — to 
dėl nutarta kreiptis į KLB 
Apylinkių valdybas ir visas lie 
tuvių organizacijas su pasiūly 
mu ir paraginimu šį istorinį 
Įvykį minėti ir tam minėjimui 
patarti panaudoti Tautos šven 
tę — rugsėjo 8 dieną.

4. Kultūros Fondo pirm. T. 
J. Borevičius pranešė, kad jau 
apspręstos Kanados lietuvių 
Mokytojų dienos, kurios Įvyks 
Montrealy, atvelykio šeštadie 
nį ir sekmadienį. Jų tema: Da 
barties jaunimo mokymo ir 
auklėjimo metodika su pavyz 
dine pamoka. Šios temos vedė 
ju kviečiamas A. Rinkūnas.

5. Šalpos Fondo pirm. Inž. 
I. Mališka pranešė, kad ŠF vi 
sų pirma kreipėsi į visas B- 
nės apylinkes anketa, kad ga 
lėtų apčiuopti, kaip šalpos rei 
kalai šiuo metu stovi, kas pa 
daryta ir kas daroma. Ne visos 
apylinkės dar atsiliepė Į anke 
tą, bet daugelis jau atsiuntė 

Mizara rašo, kad archyvas bu 
ves rastas vietos žmonėms nu 
rodžius, kas yra neteisybė.
VOKIETIJOS SEIMO UŽ 

SIENIŲ REIKALŲ 
KOMISIJOS

narį Freiherr Karl zu Gutten 
berg kovo 4 d. priėmė PET 
seimas, kurio vicepirm. V. Si 
dzikauskas svečią pasveikino 
ir pažymėjo, kad veik pusė Vo 
kietijos yra tokiose sąlygose, 
kaip ir 9 sovietų okupuoti ir 
pavergti kraštai. Kova už pa 
vergtųjų laisvę gali būti sėk 
mingiausia kovojant bendrai.

Guttenberg, atsakydamas. į 
pasveikinimą, pabrėžė, kad Vo 
kietija tą suprantanti ir vedan 
ti realistinę politiką. Tatai 
reiškią, kad pirmoje vietoje 
reikią laikytis politinio princi 
po ir dėl jo visuomet būti 
ofenzyvoje iki bus principas 
pasiektas.

Ambrazas Juozas,
Montreal .................$. . 2.00

Juškevičienė Magdalena,
Montreal ..................... $ 5.00

Grigas Jonas,
St. Catharines, Ont. $ 4.00
Šie malonūs NL prenume 

ratoriai, mokėdami NL prenu 
meratą, pridėjo aukų NL Ma 
šinų Fondui.

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

atsakymus, kurie Šalpos Fon 
dą verčia skubiai ir energingai 
veikti, nes šalpos būsena nepa 
kankamame stovyje. Pajudin 
tas ir Vasario 16 gimnazijos 
rėmimo būrelių reikalas, ir 
čia iškilo eilė klausimų, kurie 
reikalingi greito sprendimo.

6. Kadangi iš buv. Toronte 
Kr. V-bos ligšiol negaunama 
kasos knygų, dokumentų ir t. 
t., tai Kr. V-ba, negalėdama to 
liau laukti, nutarė pavesti iždi 
ninkui, agr. Pr. Rudinskui, 
tuojau įsigyti naują kasos kny 
gą ir ją pradėti vesti, o jeigu 
bus gauta senoji, viena ar su 
dokumentais, tai ją laikyti 
kaip archyvinį dokumentą. Šį 
klausimą referavo iždin. Pr. 
Rudinskas ir jo pranešimą pa 
pūdė pirm. St. Kęsgailą, pa 
skaitęs ir susirašinėjimo tuo 
reikalu ištraukas, vaizduojan 
čias, kad dabartinė Kr. Valdy 
ba dėjo daug pastangų, kad ka 
sos reikalai būtų tinkamai su 
tvarkyti, ko, deja, ligšiol nepa 
sisekė, kaip sakyta, ne dėl da 
bartinės Kr. V-bos priežasties.

7. Apsvarstyti ir einamieji 
reikalai ir nutarta daryti konk 
rečių žingsnių. KLBKVL
SOLIDARUMO MOKESTĮ

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Valdybai šie 
met įmokėjo apylinkės: 
Lethbridge 3.60
Sudbury 3.20
R. Vabalis, P. Q. 2.00
Pembroke 9.60
Rodney 15.00
Hamiltono 181.60
Montrealio Seimelio

Prezidiumas 100.00
Viso 315.00 

Nuoširdus ačiū.
Pr. Rudinskas, 

Kr. V-bos Iždininkas.

PRICE 15 et XX METAI

Vaclovas Čižiūnas, 
visuomenininkąs, pedagogas, 
spaudos darbuotojas, dirbąs vi 
suomeninį darbą jau 40 metų, 

sulaukęs 60 metų amžiaus 
(žiūr. jo pasisakymą 2-rne 

puslapyje)

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AIT I S

SPORTININKAI
Apie 70 Čikagos sportinin 

kų, kurie atstovavo ASK Litu 
anicos, Neries, Aro, Gintaro ir 
Jūros sporto klubus dalyvavo 
Vid. Vakarų sporto apygar 
dos pirmenybėse, įvykusiose 
vasario 27—28 d. d. Clevelan 
de. Čia bus rungtyniaujama 
krepšinio ir tinklinio vyrų bei 
moterų grupės varžybose.

Krepšinyje I vietą išsikovo 
jo čikagiečiai — ASK Lituani 
ca, o tinklinyje Čikagos Neris 
vyrų bei moterų grupėse iško 
vojo II vietas. Tokiu būdu Š. 
Amerikos liet, sporto žaidy 
nėms kvalifikavosi — krepši 
nyje: Lituanica ir Neris (III 
vieta), vyrų tinklinyje — Ne 
ris, moterų tinklinyje — Ne 
ris.

BUS „PRISIKĖLIMAS“
Lietuvių Scenos Darbuoto žymieji

TORONTO
Atketa iš 8 

pask. sumoje 80,900.—, nekil. 
turto remontui 58 pask. 70,220 
dol., automobiliams pirkti 37 
pask. sumoje 48,000.— dol. 
sumoje, namų statybai 11 
pask. 29,500.—, morgičių mo 
kėjimui 9 pask. sumoje 17,250 
dol. ir įvairiems kitiems smul 

kiems reikalams 19 pask. su 
moję 8,435.—.

Priežiūros komiteto vardu 
pranešimą padarė A. Kuolas. 
Komisija turėjusi 18 revizijų 
posėdžių, per kuriuos buvę tik 
rinami mėnesiniai baansai, ats 
kartomybės knygos, kasa ir 

pateisinamieji dokumentai. Jo 
kių trūkumų nepastebėta, at 
skaitomybė vedama tvarkin 
gai ir išlaidos daromos tau 
piai. Valdybos patiektą ba 
ansą ir apyskaitą siūlo tvir 
tinti.

Didesnių ginčų sukėlė 1959 
m. pelno paskirstymas. Kad 
išvengus konfesinių ir ideolo 
ginių ginčų, kurie kildavo vi 
suotiniuose susirinkimuose 
skirstant pelną, valdyba pasiū 
lė tą pelną paskirstyti sekan 
čiai: Vaasrio gimnazijai 500 
dol., Toronto lietuvių šeštadie 
ninei mokyklai 500.— narių 
socialinių reikalų fondui 
3,027.93 dol., ankstyvesnių 
morgičių 2 proc. rabarui 60*L 
84 dol., šėrų dividentui 5% — 
9,836.60 dol. ir atsagos kapita 
lui 10,000 dol. Kilrus pasiūly 
mui iš pelno skilti Nekalto 
Prasidėjimo Seselėms vaikų 
darželio namų statybai ir atsi 
radus priešingai nuomonei, ne 
sant kitokių pasiūlymų, issky 
rus dar vieną, kuris siūlo padi 
dinti, dvigubą pašalpą:' jVasa 
rio gimnazijai, balsavimui bu 
vo pastatytas valdyobs pasiū 
lymas, kuris didžiuma balsų 
ir buvo priimtas, tik 4 baisa 
ms pasisakius prieš. Priėmus 
šį Valdybos pasiūlytą nutari 
mą, kiti pasiūlymai jau nebebu 
vo prasmės statyti balsavimui, 
nors dėl to ir buvo sukėlę tarp 
kaikurių asmenų bereikalingų 
ginčų.

1960 m. pajamų išlaidų są 
niata, pagal kurią numatoma

Kanados gen. gubernatorius 
p. Vanier.

CLEVELANDE
jų Sąjungos Čikagos skyrius 
kovo 13 d. 5 vai. po p. Jauni 
mo Centre stato P. Vaičiūno 
5 veiksmų komediją „Prisikė 
limas“. Režisuoja A. Rūkas, 
dail. J. Šapkus, vaidins: Pr. 
Beinoras, St. Bernatavičius, 
E. Blendytė, A. Brinką, J. Ci 
jūnelienė, Al. Dikinis, E. Gep 
nerienė, A. Kelčius, Z. Keva 
laitytė, A. Keželienė, V. Pet 
rauskas, N. Micius, E. Petro 
kaitė, O. Petravičiūtė, J. Rau 
donis ir E. Radvila.
OPEROS SPEKTAKLIAI

Verdi „Trubadūro” (II Tra 
vatore) operos spektakliai 
įvyksta kovo 19 d., 20 d. ir 27 
d. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje. Operą stato Čikagos 
lietuvių vyrų choras „Vytis“, 
o svarbiausiąsias roles išpildys 

lietuviai dainininkai.

-to puslapio.
• Laiškai iš Lietuvos N L re 
dakcijoje yra J. Repečkai, gy 
venančiam Montrealy i Pret 
rui Balukoniui, iš Vabalninku 
vai., nežinia kur Kanadoje gy 
venančiam. Suminėti asmens 
kviečiami laiškus apsiimti iš 
redakcijos.
pakeitimų priimta, kaip V-ba 
pasiūlė.

Pagal rotacinę tvarką vie. 
ton išėjusio iš valdybos S. Gri 
galiūno, slaptu balsavimu iš 
rinktas A. Kiršonis, o tokia 
pat tvarka Į Kredito Komite 
tą perrinktas F. Senkus ir į 
Priežiūros Komisiją Kl. Da 
linda.

V. Meilus referuoja pasiūly 
mą mirties draudimą iš kiope 
racijos lygos perimti „Para 
mai“. Iš suirrpktų duomenų 
paaiškėjo, kad tokio draudimo 
išmokama dvigubai daugiau, 
negu mirties atveju šeimos 
gauna. Norint tą draudimą per 
imti, reikia vykdyti tuojau, 
nes draudimas baigiasi kovo 
mėn. pradžioje. Partekus kai 
kurių šiuo reikalu pageidavi 
mų ir tam tikro statuto rei 
kalingumą, buvo priimtas vai 
dybos ^pasiūlymas.

69,000.— dol. pajamų ir 52, 
120.— dol. išlaidų su numaty 
tu 16,870.— dol. pelnu, — be

— KKovo 15 d. Paryžiuje 
prasideda nusiginklavimo kon 
ferencija.

AUKOS „N. L”
S. Chazenas ,Mtl. 5.—
K. Drulienė, Mtl. 2.—
J. Šulmistras, Verdun, 1.—
N. Reinotas, LaSalle 1.00
O. Rojienė, Lcthbr., Alta 1 — 
A. Pulinauskienė, limit. 2.— 
Z. Barisa, Montreal 2 — 
A. Ptašinskas, Mtl. 5.—
P. Šukys, Mtl. 5.—
J, Bersenas,

Mt. Brydges, Ont. 5.— 
R. Galinis, S. S. Marie 2.— 
Br. Sauėnas, Toronto 5.— 
Į. Kandižauskas, LaSalle 3.— 
A. Brilvicas, Montreal 1.—

Visiems rėmėjams nuodiją 
džiai dėkojame N L,
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AAEPKIKLAUSaAAA WEW$t
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOmšnic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalie, Montreal, P. Q., Canada.

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ........... $ 6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidu.

Ar ištesėsime?
RAŠO L. GIRINIS- NORVAIŠA

Kokią pareigą mūsų lietu 
viškoji spauda atlieka išeivijos i 
gyvenime nebetektų aiškinti, i 
Jei mes, Kanadoje gyvenan 
tieji, savo susiorganizavimu 1 
stovime lygiomis su kitomis, 
net ir didesnėmis, tautinėmis i 
grupėmis, ir jei mūsų žodį : 
pradeda išgirsti ir su juo skai i 
tytis atskirų provincijų bei 
didmiesčių vadovybės, tai di 
dele dalimi nuopelnas priklau 
so mūsų spaudai.

„Nepriklausoma Lietuva“ 
rodos neseniai iškilmingai at I 
šventė dešimtmetį, dabar ruo ; 
šiasi švęsti savo gyvavimo dvi 
dešimtmetį. Palyginant, jau ; 
nos ir negausios kolonijos gy 
venime yra didelis žingsnis. 
Kaip ir kiekviena pradžia yra 
sunki, taip ir mūsų pradžia 
buvo nelengva. 1941 metų va 
sario mėn. pasirodė pirmasis 
N. L. nr. Jis buvo kuklus tiek 
savo turiniu, tiek formatu, tiek 
technikiniu paruošimu. Lygiai 
buvo kuklios ir ano meto 
spaudos darbininkų jėgos. 
Tik didelio pasiryžimo ir pa 
siaukavimo, senųjų lietuvių at 
eivių dėka, įžiebtas tautinis ži 
būrys nebeužgęso. Keletą kar 
tų keitėsi redaktoriai, keitėsi 
ir talkininkai. Į išėjusių vie 
tas stojo kiti, dažnai paauko 
darni netik nuo fabriko likusį 
laiką, bet ir savus finansinius 
išteklius.

Tik vėliau, kada Kanados že 
myną pradėjo pasiekti naujie 
ji ateiviai, o jų tarpe ir šių ei 
lučių autorius, teko perimti ne 
tik redagavimą, bet ir peror 
gainzavimo darbą. Nuo tada 
N. L* tampa spaustuvėje spaus 
dinamų laikraščiu. Kad tokį 
perorganizavimo darbą buvo 
įmanoma atlikti, neužteko vien 
pastangų ir gražių norų, reikė 
jo sukelti nemaža lėšų. Ir da 
bar, po tiek metų, atsimenu, 
kaip šiandien, kada ruošiau 
spaudai pirmąjį N. L. numerį, 
rašiau, kad N. L. išleisime re 
guliariai. Bet tada nedaugelis 
težinojo, kad kasoje pinigų te 
turėjome vos porai numerių 
spausdinimo išlaidoms padeng 
ti. Su didele baime, bet pasi 
tikėdami tautiečių parama, ry
žomės. Ir nebuvo apsirikta. Iš 
siuntinėjas jau spaustuvėje at 
spausdintą N. Lietuvą, sušilau 
kerne netik gražiausių sveiki 
nimų, bet ir finansinės para 
mos iš visos Kanados kampe 
lių. Bet didžiausią paramą su 
silaukėme iš brolių sunkiai 
dirbančių, miškuose,, kasyklo 
se, sabrikuose. Suprantant 
spaudos svarbumą ir reikšmę, 
dažnas aukojo savo pirmuo 
sius sunkiai uždirbtus pinigus. 
N. L-vos tolimesnis leidimas 
buvo užtikrintas.

Kad nepasidarytume nuola 
tiniais aukų prašytojais ir kad 
tvirčiau atsistotume ant stip 
resnio, užtikrinto, pagrindo, 

buvo suorganizuota laikraš 
čiui leisti akcinė „Spaudos B- 
vė „Neprkilausoma Lietuva“. 
Atsiž*veiįgiant sąlygų bei tu 
rimų lėšų, buvo nupirktos 
stipriai padėvėtos, bet vis dėl 
to jau savos spasdinamos ma 
šinos. Dar vėliau pastatyti ir 
spaustuvei bei redakcijai na 
mai. Tat dirbame savo namu o 
se ir savo mašinomis. Ilgai

niui, bedirbant ir besirūpi 
nant, dviejose artimo užmies 
čio, besiplečiančių statybų sri 
tyse, Įsigyti keli sklypai staty
bai. Dėl to Sp. B-vės NL tur 
tas ir vertė išaugo, ir B-vės 
šėro ($ 10) vertė pakilo nema 
žiau kaip dvigubai. Ir šian 
dien, po dvylikos metų, kada 
žvelgiu Į N. L-vos B-vės nu 
veiktus darbus, talkininkau 
jaut visiems lietuviams, tenka 
net stebėtis: kaip daug įeiškia 
bendros sutelktinės jėgos, 
bendras visų ir visiems dai
gas!

Jei šiuo straipsniu teko 
grįžti kiek i praeitį, tai tik dėl 
to, kad prieš akis turime vėl 
naujus rūpesčius, naujus uždą 
vinius. Pdūsų nebe naujos, 
kaip sakyta spausdinimo maši 
nos baigia susidėvėti. Del daž 
no jų remonto turime nepro 
duktingų išlaidų, o neretai ir 
laikraštis išeina pavėluotai. 
Turimas šriftas susidėvėjęs, o 
klišes iš viso nebeįmanoma ge 
rai atspausdinti. Be to, ir spau 
dos būdas reikalingas moder 
ninimo, koks yra tiktai įmano 
mas.

Senokai esame užplanavę 
spaustuvę perorganizuoti - su 
moderninti. Norime pereiti į 
ofsetinį spausdinimo būdą. Bet 
tam reikalingos nemažos iė 
šos. Tam tikslui senokai jau 
skelbiame mašinų pirkimo fon 
dą. Jame^urime šiek tiek ir ka 
pitalo. Bet jo užtektų tik 
įmokėti pradžiai. Likusi, veik 
keturis kart didesnė suma lik 
tų Skolos. Ar mes ištęsėtume 
išmokėti?

Už mūsų užplanuotas maši 
nas su įrengimu tektų mokėti 
iki $15.000 (naujos kaštuotų 
iki $50.000 dol.). Šiuo metu 
galėtume įmokėti iki $4.000. 
Kaip sukelti trūkstamą sumą?

Praeitų metų visuotinis šė 
rininkų susirinkimas, nagrinė 
damas šią problemą, priėjo 
prie išvados, kad reikia kreip 
tis į visus esamus šėrininkus- 
-akcininkus, visus skaitytojus 
ir visus lietuvius prašant pirk 
ti daugiau šėrų. Jei taip visi 
sutiktume, tai mūsų spaudos 
problemos būtų išspręstos sėk 
mingas ilgiems metams.

Be abejo, spaustuvė turėtų 
persiorganizuoti komerciniam

■ darbui, taip, kad N. Lietuva 
1 taptų gražiai iliustruotu Kana 

dos lietuvių laikraščiu, o visi ki 
ti spaustuvėje atliekami dar 
bai turėtų nešti pelną, iš ku 
rio būtų mokami šėrininkams 
dividendai.

Šiuo rašinėliu, kaip ir prieš 
daugelį metų, noriu kreiptis į 
mielus N. L. šėrininkus, laik 
raščio skaitytojus ir visus lie 
tuvius, kuriems yra brangus 
lietuviškas spausdintas žodis, 
— paremkime užsibrėžtų pla 
nų įgyvendinimą!

Jei visi įsigytume dar po 
vieną ar du serus, mūsų tauti 
nis ir kultūrinis darbas taptų 
kūnu, liudydamas naujai pri 
augančioms kartoms apie mū 
sų norus išsilaikyti, siekiant 
didžiojo šūkio įgyvendinimui 
— Už Lietuvos išlaisvinimą. 
Už ištikimybę Kanadai.

L. Girinis-Norvaiša.
N.Lietuvos B-vėsPirmininkas.

Geros slidžių sporto sąlygos matomos šioje dramatiškoj fo 
tografijoj iš Hiawata su 70 pėdų plieno bokštu. Prie Soo 
(Sault Ste Marie, Ontario) Kanados slidininkai naudojo 
si galimybėmis pratintis prie slidžių šuolio ir rengėsi žie 
minėm olimpinėm rungtynėm, kurios įvyko Squaw Valley, 
Kalifornijoj. (Ont. Dept. Pravel & Publ. C. S.).

ONUTĘ IR EDMUNDĄ AUGONUS, 
ir jų artimuosius 

jų tėveliui ir uošviui

IGNUISALALAI
mirus, nuoširdžiai užjaučia

A. V. Parapijos Choras ir chorvedys.

A. f A.
IGNUISALALAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu:
Poniai A. Salalienei, Onutei ir Edmundui Augimams, 
Elytei, Kęstučiui ir jų sūneliui Kęstučiui Norkams.

Pranas Lesevičius.

Mylimam Tėveliui ir Uošviui

IGNUISALALAI
mirus,

ELYTEI IR KĘSTUČIUI NORKAMS
gilią užuojautą reiškia

Jurgis ir Liuda Stungaičiai.

A. f A.
IGNUISALALAI

staiga mirus, jo žmoną, dukteris su šeimomis ir 
artimuosius liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučiame

J. Povilauskai 
A. P. Povilauskai 
P. I. Zubai.

Pasiruoškime SLA rinkimams
Susivienijimo Lietuvių Ame 

rikoje — SLA Pildomosios Ta 
rybos rinkimai vyksta SLA 
kuopos narių visuotiniuose su 
tiitynk i.muose tik kovo mėn. 
nuo pirmosios ik 31 dienos. 
SLA kuopos veikia JAV ir 
Kanadoj. Ši didžiulė lietuvių 
organizacija turi keliolika tū 
kiančiui narių, Valdp milį'o 
ninius kapitalus ir netrukus 
švęs 75 metų, deimantinę, su 
kaktį.

Rinkimuose kandidatuoja 
visi dabartiniai SLA Pildomo 
sios Tarybos nariai. Pirminiu 
ko, vicepirmininko, sekreto 
riaus ir iždininko pareigoms 
išstatyta tik po vieną kandida 
tą. Vicepirmininko pareigo 
ms buvo nominuoti Alena De 
venienė ir Juozas Bačiūnas, iž 
dininko inž. Čaplikas, bet jie 
dėl rimtu priežasčių atsisakė 
rinkimuose kandidatuoti. Iždo 
globėjo pareigoms buvo 1959 
m. gruodžio mėn. balsavimuo 
se nominuotas kandidatas red. 
Jonas Kardelis. Tačiau SLA 
vadovybė prisilaiko nuostato, 
kad į Pild. Tarybos narius ga 
Ii būti renkami vien JAV pi 
liečiai ir J. Kardelio kandida 
tūrą išbraukė. 
Kanados SLA 
ti pilnateisiai 
gali balsuoti 
sios Tarybos
iš jų tarpo turėtų būti statomi 
ir kandidatai į Pildomąją Ta 
rybą.

Iždo globėjų pareigoms iš 
statyti du nauji kandidatai— 
adv. Liudas Šmulkštys ir Juo 
zas Arlauskas. Daktaro kvotė 
jo postui, be žymaus visuo 
menės darbuotojo dr. S. Bie 
žio, dar kandidatuoja dr. P. Za 
latorius. Gi svarbiausiems SL 
A Pildomosios Tarybos postą 
ms tėra po vieną kandidatą. 
Atrodo, kad čia bus pasekmė 
veikimo vadinamojo SLA Ge 
rovės Komiteto. Tai yra labai 
nenaudinga Idemokratinės or.' 
ganizacijos tokiuose rinkimuo 
se. Iš tikrųjų juk tat lenkty 
nės vien tik su vienu arkliu... 
SLA tikroji gerovė reikalauja 
pasirūpinti, kad būtų laiku iš 
statyti ir neatsisakinėtų kan 
didatuoti rimti SLA veikėjai, 
kaip. pav. A. Devenienė, J. Ba 
čiūnas ir kiti. Tegul nariai tu 
ri iš ko pasirinkti SLA vado 
vybę! Dabar SLA Pild. Tary

Atrodo, jeigu 
kuopose gali bū 
SLA nariai, jie

SLA Pildomo 
rinkimuose, tai

bos pirmininkas, vicepirminin 
kas, sekretorius ir iždininkas 
bus išrinkti, jeigu gaus tiktai 
ir po vieną balsą! Kokia nors 
agitacija, propaganda, 
kad juo daugiau SLA narių da 
lyvautų rinkimuose, labai jau 
primintų sovietinius „linki 
mus“...

Per paskutiniuosius 10 me 
tų SLA daugumą narių gau 
na iš naujųjų ateivių-tremti 
nių eilių. Būtų gera, kad bent 
vienas jų atstovas būtų išrink 
tas SLA Pildomojon Tarybom 
Šiuo atveju labai praverstu 
balsuoti už adv. L. Šmulkščio 
kandidatūrą į iždo globėjus. 
Be to, jis, turėdamas 45 metų 
patyrimą spaudos bei visuome 
nės darbuose, 15 metų advo 
kato profesijoje ir 10 metų 
veikloje, galėtų rimtai parem 
SLA 217 kuopos valdybos 
ti SLA vadovybės darbus.

Reikėtų, kad SLA nariai rim 
čiau susirūpintų savąja organi 
zacija ir gausiau dalyvautų ko 
vo mėn. susirinkimuose SLA 
Pildomąjai Tarybai rinkti, gi 
sekančiuose rinkimuose išsta 
tytų po keletą kandidatų 
kiekvienoms pareigoms.

Ne dėl to, kad esamieji ne 
geri, bet kad gyvenimas yra 
įrodęs, jog gali būti geresnių, 
o ypač, lenktyniavimas, kultu 
ringą konkurencija, visada 
yra naudinga, nes ji iš esmės 
išjudina opius klausimus, ku 
rie, nesant lenktyniavimo, tū 
no sename sustingime.

Be to, ši organizacija perne 
lyg jau laikosi įsisenusių for 
mų, kurias vis dėlto reikėtų 
atsargiai ir pamažu moderniu 
ti, pritaikyti pagreitėjusioms 
gyvenimo sąlygoms; reikia pa 
daryti geresne, judresnę; ypač 
reiktų susirūpinti jaunosios 
kartos pritraukimu į SLA ei 
les, kad ši, labai naudinga ir 
labai svarbi organizacija, 
išmirtų su senstančiais ir 
mirštančiais nariais.

Tat, aišku, reikia SLA orga 
nizacijai naujo kraujo įlieti ir 
ją pagyvinti, praturtinti nau 
jais darbais, naujomis pastan 
gomis. Todėl protingai pada 
rys SLA nariai įvesdami į 
Centrą europietį, veiklų ir 
nuoširdų bei energingą veikė
ją adv. Liudą Šmulkštį.

J. Kardelis
123 S L kuopos pirmininkas.

ne
iš
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A. A. IGNUI SALALAI

netikėtai mirus, jo žmonai Anelei Salalienei, 
dukterims E. Norkienei ir O. Augūnienei, 

bei žentams K. Norkui ir E. Augūnui ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

ir kartu liūdime

V. Kesiūnienė, P. Rimkūnas ir O. L Stonkai.

P. p. AUGUSTINĄ ir STASĘ ALIŠAUSKUS, 
jų brangiam broliui ir švogeriui

A. f A.
KAZIUI ALIŠAUSKUI

mirus Argentinoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Aldona ir Antanas Morkūnai.

Spaudos apžvalga
VISUOMENININKAS IR PEDAGOGAS

VACLOVAS ČIŽIŪNAS,

60 metų amžiaus ir 40 metų ; 
mokytojo darbo sukaktuvių pro ■ 
ga buvo paklaustas apie priau ' 
gančios kartos auklėjimą, — 
jis atsakė:

— Dabartinis mūsų, lietu 
vių, priaugančios kartos auklė 
jimas yra sąlyguojamas dvie 
jų pagrindinių, mano išmany 
mu, veiksnių: mūsų išeivijos 
šeimos sąmoningumo ir gyve 
namosios , aplinkos poveikių 
bei reikalavimų. Auklėjimas 
yra pirminis ir pagrindinis šei 
mos uždavinys, kurio jokia mo 
kykla ar kuri kita institucija 
neatlieka ir šioje srityje šeimos 
nepavaduoja. Savo auklėjamo 
siose pastangose šeima beveik

Į nuolat susiduria su aplinkos po 
1 veikiama, kurie dažnokai yra 
neigiami, ypač didmiesčiuose. 
Laimingi tie atvejai, kai savo 
uždaviniuose sąmoninga šei 
ma suena į kontaktą ir talką 
su mokykla. Tada ir tie patys 
neigiamieji aplinkos povei 
kiai apvaldomi ar bent kiek su 
mažinami.

Tačiau išeivijos lietuviško 
sios šeimos sąmoningumas ver 
tinamas dar kitais kriterijais. 
Jos uždaviniai platesni ir sūdė 
tingesni už tuos uždavinius, 
kuriuos gyvenimas diktuoja ei

I linei kitų imigruotojo krašto 
geventojų šeimai. Sąmoninga 
lietuviškoji šeima išeivijoje aiš 
kiai supranta tautinės gyvybės 
pratęsimo ir jos stiprinimo rei 
kalą ir visomis išgalėmis auk 
lėja savo vaikus gerais žmonė 
mis, lygiai gerais lietuviais ii 
gerais tų kraštų piliečiais.

j Šiuo atveju susiduriame su Ii 
I tuanistiniu švietimu, kuris ga

limas tiek pačios šeimos, tiek 
ir suderintomis jos ir mokyk 
los pastangomis.

Tačiau mokykla, kokia ji be 
būtų, normalioji ar šeštadieni 
nė, tegali plėtoti ir gilinti Ii 
tuanistinį mokymą - auklėji 
mą tik šeimai tam pagrindus 
padėtus. (D)

® K. Donelaičio Lituanistikos 
mokykla Čikagoje, kurią dau 
gumoje lanko evangelikai vai 
kai, buvo suruošus! Vasario 
16-sios minėjimą. Kalbėtoju 
buvo žurn. V. Kasniūnas. Žo 
dį tarė kansulas dr. P. Dauž 
vardis ir LB atstovai J. Tarnu 
lis, J. Jasaitis, J. Ignaitis. Bu 
vo graži meninė programa, ku 
rią vedė iš Toronto atsikėlęs 
mokyklos vedėjas Julius Šir 
ka.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Antanas Ra 

manauskas, gimęs 1928 m. 
Prienuose. Turinčius apie jį 
žinių, prašau pranešti šiuo ant 
rašų: P. Montvila, 589 Gerald 
St. LaSalle, Que.* * *

— Jieškomas Maiga 
nas, s. Antano, kilęs iš 
•viliškių kaimo, ^Papilės 
Jieško motina iš Lietuvos. Pra 
nešti: 
ming

Zeno
Gend 
vals.

S. Domeika, 1717 Fle
Rd., Montreal 16, Que.

* sj: *

Juozas Jasiukaitis, kili 
Panevėžio, jieškomas mo 
Prašoma atsiliepti: Iza

mo iš 
tinos.
bele Ambrasienė, 5111 — 17 
Ave, Rosemount, Montreal, 
P. Que.
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Sunkieji Lietuvos atsikūrimo 
laikai

IR MYKOLO SLEŽEVIČIAUS JUOSE VAIDMUO

RAŠO VYTAUTAS SIRVYDAS

AA’JS'Į ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

6.
VALSTYBEI NUTIESTI PAGRINDAI

Antroji Valstybės Konferen pripažinimą, atmušti Maskvos 
cija Sleževičiaus vyriausybės kėslą vėl pasiimti Pabaltijo 
prjdšiiškumo Valstybės Tary kraštus okupacijon, išprašyti 
bai neišsprendė. Prasivėrė ke vokiečius laukan (von der Gol 
lias visokioms politinėms int cą ir Bermontą), gauti Vilnių, 
ligoms, ir Sleževičiaus vyriau pasipriešinti lenku siekimams 
sybė 1919 m. kovo 10 d. rezig Lietuvą „sufedeuoti“ ar ijung 
navo. Vasario pabaigoje, pa ii Lenkijon, sudaryti neprik 
vyzdžiui, lausomos valstybės aparatą ir

. . . visjems šiems žygiams parų
pulk Glovackis atvirai pintį j 
nepaklausė Sleževičiaus "

įsakymu. Pas lenkus vyravo dvi poli
' '................... tinės srovės: pilšudskininkų

Prof. Senn sako: „Tiesioginio endekų. Pirmieji norėjo 
■sakymo iš Kauno nepaklausy ^Jį^ivą it Ukrainą’ .winfede 
lamas, pulk. Glovackis sušau ruotĮ“ Lenkijon, kiti tiesiog 

dė keletą žmonių Suvalkijoj, prijungtį, Vos savaitė prabe 
suimtų bemalšinant biuzdėji g0 antrajam Sleževičiaus kabi 
mą. Vyiiausybė buvo pareika n^tui pradėjus veikti, kaip 
lavusi suimtuosius pi įstatyti pjjsudskio kariškiai okupavo 
i Kauną, todėl norėjo neklus Vinių (bal. 19 d.). Kariškiai 
mi Qlovackj pabausti. l<uy ruošė ir vidaus perversmą Lie 
bos pai eigas einąs Šilingas |UVOje — taip vadinamą peo 
(pirm. Smetona buvo Skandi vįaku sąmokslą. Sruogienė pa 
navijoj) Sleževičiui prižadėjo, sakoja: „Buvo numatyta aps 
kad 1aryba į vyriausybės gin Sritims viršininkai, komendan 
čą su kaiininkais nesikišianti, taį įr kį^j pareigūnai. Suval 
bet žodžio neišpildė ir parėmė kijoj rugpj 22 d suruošlas 
karininkus- Tokiu budu, Sic snki]imas reikalavęs Lenki 
ževičius nuspiendė kovo 10 d. jon Įjungti Suvalkus ir Sei 
i ezignuoti. nūs. Naktį, rugpj. 28 d., ture

Krikščionys demokratai su jo Įvykti perversmas visoje 
darė naują kabinetą, kurį juok Lietuvoje. Prezidentas Smeto 
dariai praminė „gyvojo ro na buvo linkęs elgtis «atsar 
žančiaus", nes pirmininku pa gjai ir neskubėti (bijojęs nei 
statė uolų kd ideologijos gy giamų atgarsių užsieniuose), 
nėją Praną Dovydaiti. Kovo bet
12 d. vyriausybės žodis Įrodė,
kad šis kabinetas karininkams Sleževičius, greit susivokęs, 
teiks dideio svorio. Prof. Senn ryžosi tuoj veikti.

Jūsų laiškas yra svarbus
KAI RAŠOTE LAIŠKĄ, NEPAMIRŠKITE AIŠKIAI, 

TEISINGAI IR PILNAI JĮ UŽADRESUOTI.

• ATSIMINKITE UŽRAŠYTI GAVĖJO INICIA
LUS IR VARDĄ.

• RAŠYDAMI ADRESĄ, VISUOMET UŽRAŠY
KITE NUMERI, GATVĖS PAVADINIMĄ, 
PAŠTO ZONOS NUMERĮ (KUR YRA RAJO
NAS), MIESTO AR MIESTELIO PAVADINI
MĄ IR PROVINCIJĄ.

• SAVO, T. Y. SIUNTĖJO, ADRESĄ, UŽRAŠY
KITE VIRŠUJE KAIRIAJAME VOKO KAMPE.

• ADRESUOJANT PAŠTĄ l APARTMENTUS AR 
IŠTAIGU PASTATUS, UŽRAŠYKITE KAMBA
RIO AR' ĮSTAIGOS NUMERĮ.

• RAŠYDAMI LAIŠKUS UŽ KANADOS RIBŲ, 
VISUOMET PIENAI UŽRAŠYKITE TO KRAŠ
TO PAVADINIMĄ, Į KURĮ SIUNČIATE.

• VISUOMET UŽLIPINKITE PAKANKAMAI 
PAŠTO ŽENKLŲ. JEI NESATE TIKRI, PASI
TIKRINKITE PAŠTO ĮSTAIGOJE.

PILNAS IR AIŠKUS UŽADRESAVIMAS GREITINS 

JŪSŲ PAŠTO SIUNTŲ PRISTATYMĄ.

Canada Post Office

sako, šiam kabinetui stigę ga 
bių žmonių, bet greičiausia sti 
go gero vado, ministeirų pirmi 
ninko, nes į kabinetą įėjo žrno 
nėšy buvusių pirmuose kabi 
lietuose ir vėlesniuose: 1. No 
reika, A. Stuginskis, M. Yčas, 
J. Yčas, A. Voldemarai*, J. 
Šimkus, P. Matulionis, J. Ši 
moliūnas, A. Merkys ir V. 
Petrulis. Socialistai atsisakė 
dalyvauti nes vyriausybę ma 
nė esančią „klerikaline“. 
Premjeras sirgo savimi nepasi 
tikėjimo liga, nes tarė: „Poli 
tikai netinku. Gal todėl nie 
kas ir nenori su manim dirb

POW centras buvo apsuptas, 
sąmokslininkai laiku užklupti, 
archyvai pateko į vyritusybės 
rankas. Iš 433 sąmokslininkų 
didesnei pusei pavyko Lenki 
jon pasprukti, bet 117 pateko 
karo teismui“ (p. 899, „Lietu 
vos Istorija“).

A. Šapoka pasakoja: „117 
buvo 1920 m. gr. 11—24 dd. 
kariuomenės teismo teisti (vi 
so sąrašuose ftuvo įregistruo 
ta 435 nariai) — 15 išteisinta, 
kiti nuteisti kalėjimai! (6 iki 
gyvos galvos). Sąmokslinin 
kai tikėjosi nors keletai valan

du paimti valdžią į savo ran 
kas, o toliau turėjo ateiti len 
kų kariuomenė. Buvo planuo 
jama tuojau sudaryti ministe 
rių kabinetas ir pasauliui pa 
skelbti, kad sukilęs kraštas nu 
vertė vokiečių pastatytos Ta 
rybos valdžią ir nusprendė pri 
sidėti prie Lenkijos“ (p. 588)

Iš pi of. Seimo veikalo pa 
aiški štai koks santykių su len 
kais išsivystymas, Sleževičiaus 
pirmam ir antram kabinetui 
Lietuvą tvarkant

Sausio 5 d. (tą dieną Mask 
va okupavo Vilnių) lenkų vy 
riausybei vadovauti ėmė pia 
nistas Paderevskis ir sausio

12 d. jis, kaip užsienio reika 
lų ministeris apsakė Sleževi' 
čiaus protestui (parašytam 
sausio 4 d.) apie lenkų legio 
nierių elgesį pasigrobiant Vii 
niaus valdžią į savo rankas 
sausio 1 d. Paderevskis nepri 
pažino Lietuvai teisės kalbėti 
už „lenkišką Vilniaus kraštą“, 
bet pasiūlė tartis. Sleževičius 
tokį atsakymą pavadino „pil 
nu neaiškumų”, bet su vilties 
prošvaistėmis. Jis planavo siųs 
ti delegaciją Varšuvon santy 
kiams svarstyti, tik reikalą nu 
traukė „gyvojo rožančiaus" 
kabineto atsiradimas, nuspren 
dęs siusti Varšuvon J. Šaulį.

ŽIEMOS SEZONAS E
Tiesa, dar yra likę sužaisti 

zoninės ledo rutulio pirmeny 
bės, tačiau iš Lietuvos rinkti 
nės daug ko tikėtis negalima; 
tad vertėtų mesti žvilgsnį į 
vasaros sporto šakas, ypač į 
lietuviškąjį futbolą.

Kaip jau esame minėję, Vii 
niaus Spartakas žais šiemet 
augščiausioje SS futbolo lygo 
je, kuri tapo gerokai perorga 
nizuota, norint pakelti sovie 
tinio futbolo lygį.

Augštosios futbolo lygos 
pirmenybių klausimu

ii buvo išplėstinis TSRS futbo 
lo prezidiumo federacijos (da 
lyvaujant visų komandų tre 
neriams — Vilniui atstovavo 
V. Saunoris) posėdis Maskvo 
je, kur nustatytas tvarkraštis 
1960 m. pirmenybių patvirti 
nant rungtynių planą ne tik 
šeštadienių ir sekmadieniu žai 
dimų, bet taip pat ir kitom die 
nom. Atsižvelgiant į SS kimia 
tines sąlygas, pirmieji susiti 
kiniai bus pietinėje SS-goje 
jau balandžio 9 d.

Vilniečiams pirmosios 
rungtynės

įvyks sekančią dieną — balan 
džio 16 d., Baku m. Vilniaus 
Spartakas žaidžia prieš Mask 
vos Lokomotyvą ir balandžio 
21 d. jų priešu bus Minsko 
Bielarusij'a. Tokiu būdu, pa 
či.uB pirmuosius susitikimus, 
mūsiškiai turės žaisti su labai 
stipriomis komandomis.

Tuo tarpu pirmosios rungty 
nės mūsų sostinėje numato 
mos balandžio 27 d. prieš Le 
ningrado admiralitetą. Šios S 
S pirmenybės, pareikalavo iš 
vilniečių didesnio pasiruoši 
mo. Treniruotes salėje jie jau 
pradėjo nuo sausio mėn., o ko 
vo 8 s. numato išvykti treni

INA PRIE PABAIGOS 
ruotėms aikštėje į Armėniją, 
Jerevanio miestą.

Pereitais metais Vilniaus 
Spartakas žaidė B klasėje. Jo 
vietą dabar užėmė Kauno Žai 
giris, kuris taip pat į savo ei 
les sutraukė geriausius Lietu 
vos žaidėjus ne tik iš Kauno, 
bet taip pat iš Vilniaus, Aly 
taus, Mariampolės. Viso pa 
kviesti yra 23 žaidėjai ir po 
bendru treniruočių, jų kornan 
koje bus palikta 16. Treneriu 
pakviestas vilnietis P. Liutke 
vičius. Reikia pažymėti, kad 
apie SS augščiausios futbolo 
lygos pirmenybes visuomet 
praneša (bent pasekmes) už 
sienio spauda, tad ir mūsų tau 
tiečiai, kviečiami sekti užsic 
nio spaudos sporto puslapius, 
norėdami vilniečių žaistų rung 
tynių pasekmes sužinoti jau 
sekančią dieną.

Lietuvos stalo teniso 
komandinėse pirmenybėse gau 
tos šios pasekmes: Vilniaus 
Raudonoji žvaigždė — Vii 
niaus KAG 7:6, Šiaulių J AK 
— Panevėžio Spartaaks 5:8, 
Mažeikiai — Kauno Banga 3: 
10. Po šių rungtynių ir toliau 
pirmauja Kauno Raudonoji vė 
liava, prieš Kauno Bangą ir 
vilniečius. Paskutinėje vietoje 
yra Klaipėdos Medikas. Tuo 
tarpu iš SS individualinių pir 
mt’nybių (Lietuva davė dau 
giausiai žaidėjų iš visų „res 
publikų“), kurios vyksta pa 
dalintos į Leningrado, Frun 
zės, Tbilisio ir Lvovo zonas 

■—■ galime pranešti apie pirmą 
lietuvaitę, patekusią į baigmi 
nius susitikimus: ja tapo O.' 
Žilevičiūtė, iškovodama pir 
mą vietą Frunzėje. Kitus lai 
mėjimus pranešime sekančia 
me nr.

ŽIEMOS OLIMPINIAI 
ŽAIDIMAI

Šis, tačiau, Varšuvą tepasiekė 
Sleževičiaus siunčiamas ir tai 
dieną, kurioje pilsudskininkai 
okupavo Vilnių, išvydami Kap 
suko „dabininkišką valdžią“ 
(balandžio 19 d.).

Bus daugiau.

Kada po laimėtų JAV prieš 
Kanadą ledo rutulio rungty 
nių rusas teneris, slavišku pa 
pročiu, išbučiavo amerikietį, 
šis labai šaltai atsakė: pama 
tysime, kaip mane bučiuosi po 
rungtynių su Sov. Sąjunga! 
Taip ir buvo. Amerikiečių ko

ti“.
Dovydaičio kabinetas išgy 

veno tik 3 savaites. Iš Berlynu 
kovo 20 d. buvo Kaunan pa 
šauktas Valstybės Tarybos na 
rys J. Šaulys, kuris buvo clrau 
gas ir Smetonai ir Sleževi 
eini. Jis rado Dovydaitį rezig 
navusį. Po kelių pasitarimų su 
partijų vadais, nuspręsta pa 
taisyti laikinąją valstybės ko 
nstituciją. Tarybai palikta tik 
teisė sutartis su užsieniu ir 
paskolas tvirtinti. Ministcrių 
gi kabinetui pavesti visi vi 
daus reikalai, užsienio politi 
kos vedimas ir įstatymų leidi 
mas, nors jis turėjo atsakyti 
Valstybės Tarybai už savo 
darbus. Tarybos prezidiumo 
vieton nutarta turėti Valsty 
bės prezidentą. Juo balandžio 
4 d. vienbaltsiai išrinktas iš 
užsienif) sugrįžęs A. Sme.to 
na.

Sleževičiui pavesta sudaryti 
naujas kabinetas,

į kurį įėjo: A. Voldemaras, 
Noreika, Leonas, Tūbelis, Stul 
ginskis, Merkys, Vileišis, šim 
kus, S. Kairys, J. Paknys, V, 
Černeckis, J. Šernas ir žydų 
bei gudų atstovai (Soloveiči 
kas ir Voronko). Šis kabinę 
tas pradėjo dirbti 1919 m. bal. 
12 d.

MES BE VILNIAUS 
NENURIMSIM!

Sumanymas laikinąją Lietu 
vos konstituciją pakeisti tiks 
lu „išimti“ A. Smetoną iš 
Valstybės Tarybos ir „nu,ša 
ilnti jį augštyn“ Valstybes 
Prezidentu, sakoma, buvęs 
Sleževičiaus sugalvotas, nes 
norėta kabinetui laisvesnių 
rankų dirbti.. O darbų 1919 mc 
tais vyriausybė turėjo daug. 
Reikėjo rūpintis gauti Angli 
jos ir Prancūzijos Lietuvos 
valstybės de facto ir de jure

HUMORAS
ir

Vitalio Žukausko bandymai
Yra sena tiesa, kad „nuo di 

dingo iki juokingo — tiktai 
vienas žingsnis“. Humoris 
tams šis žingsnis ypač yra pa 
vojingas, nes jis be galo sli 
dus. Gal dėl to pasaulis labai 
nedaug težino humoristų. Ro 
manų, novelių rašytojų, poe 
tų — daugybė ir garsybė. O 
humoristai — „ant pirštų su 
skaičiuojami“. Būdinga ir tai, 
kad negabūs praeina be pėdsa 
kų, o gabūs labai dažnai dėl to 
nukenčia, kas rodo, kad, iš 
šios pusės, tai yra nedėkingas 
darbas. . . Ypač, kad „humo 
ras dėl humoro", paremtas 
vien sąmojum, gražia poza, 
dažniausia nėra labai efekty 
vus, o humoras, kurio tikslas, 
kaip paprastai esti, yra kokia 
nors idėja, dažniausia — di 
daktinė susilaukia nepasiten 
kinimo, kadangi dažniausia 
paliečia kokį nors opulį, koki 
neigiamumą. Ir reikia rasti to 
kia forma, kad ir tikslas būtų 
atsiektas, ir nebūtų konkre 
čiam „prikibimui“ sąlygų, ir 
būtų rasta tam tinkama humo 
rištinė forma. Tai yra neleng 
vas uždavinys. Gal dėl to lie 
tuvių tarpe humoras, profesi 
nis, seprigyja, seišsilaiko. Di 
dieji mūsų humoristai Pulgis 
Andriušis, Valentinas, A. Gus 
taitis jį bandė sutelktinėmis 
jėgomis, — nepasisekė. O gal 
todėl, kad pertragiškas mūsų 
gyvenimas, kad galima būtų 
iš to dar humorą daryti?

Humorui reikia labai jaut 
rios ir tiksliai saiką jaučian 
čios estetikos. Šia prasme V. 
Žukauskui sunku buvo. Dau 
gelis jo humoro numerių buvo 
stipriai vulgarūs. Kas dėl to 
tio humoro juokėsi — juoke

si „per ašaras“. Ton eilėn įei 
na ir poemėlė „Kriukutis“, ne 
kalbant jau apie „operinį“ dai 
navimą ir pan. Jeigu Kritiku 
tis, sunkiai dirbdamas, Lietu 
voje ir Amerikoje pasistatė 
namelius, tai už tai jam tiktai 
garbė. Bet jeigu jis nutolo 
nuo tautos, jeigu išsižadėjo sa 
vo lietuviškos pavardės, jeigu 
vaikų nemokina savo ir savo 
tėvų kalbos, — tai labai nege 
rai ir užtai jam reikia paša 
kyti teisybės žodį, nors jis bū 
tų ir labai nemalonus. Bet už 
tai nėra ko barti Kriukutį, kad 
jis pasistatė mamelius. Jeigu 
jis pasistatė namelius, tai jis 
gali ir lietuviškuosius reikalus 
paremti, o jeigu jis visko išsi 
žada, tai už tą tik jį, bet ne už 
namelius, galima pajuokti.

Kai kam jojamasis arkliu 
kas yra partijos, lyg kokių ne 
gerovių šaltinis. Tai yra ma 
žiausia — perdėta. Partijose, 
tiesa, pasitaiko negerovių. 
Bet, bendrai kalbant, partijos 
yra pozityvus reiškinys, nes 
tai yra žmonių organizacijos. 
Organizacijos gi yra augštes 
nio veikimo tikslų, yra min 
čių veikimo, idėjų. Pagaliau, 
kiekvienu atveju organizuotas 
žmogus žino, ko jis nori, ko 
siekia, kokiam tikslui veikia. 
Tat neprasminga yra pai tiją 
išjuokti, bendrai, kad ji parti 
ja. Bet iš pastebimų jų silpny 
bių, kitas reikalas, ir tada ir 
juokas esti skanus, nes jis at 
siremia į tikrus faktus.

V. Žukauskas pasakojo ir 
jau seniai žinomų anekdotų, ir 
kartojo nriairningai ant dan 
ties daugeliui užminantį asilą, 
kuris faktinai yra vienas gud 
riaušių gyvulių ir, be ko kita,

SNIEGO PŪGOJ ŽYDI PAVASARIŠKOS GĖLĖS...

(Viešnagė Niagaros pusiasalyje)
Vasario šešioliktosios pro 

ga turėjome laimės vaidinti 
septintąjį „Milžino Paunks 
mės“ spektaklį Merrittone 
Tas nepamirštamąs savaitga1 
lis, praleistas Niagaros pusią 
salio lietuvių tarpe, ilgam lai 
kui paliks gyvas mūsų atmin 
tyje. kaipo vienas gražiausių 
.pergyvenimų Montrealįo L. 
D. Teatro išvykų eilėje.

Atrodė, kad sniego audra ir 
žvarbūs vasario vėjai susimo 
kė visą planuojamą iškilmę 
pusnyse palaidoti. Tik šešta 
dienio rytą, kai lipom iš tiau 
kinio St. Catharines stotyje, 
dangus atsiskyrė nuo žemės. 
Lyg biblijinis chaosas sutveri 
mo dieną.

Ir pavasariškos sutiktuvių 
gėlės atrodė, tarsi nelauktai nu 
švites sapnas ar regėjimas. 
Tarsi viltingas ženklas, jog 
žiemos speigas ir rūškanas iš 
eivijos gyvenimo dangus kiex 
vienu metu gali praplyšti 
giedra prošvaiste.

Nors jau treti metai kėliau 
jame per lietuviškas nausėdi 
jas, tačiau dar niekur nebu 
vom aptikę taip daug šilumos 
ir nuoširdumo, kaip šioje ma

žutėje Kanados pakraščio ko 
lonijoje. Lyg per mus, menkus 
tarpininkus, būtų norėta pa 
reikšti meilę ir prieraišumą 
Lietuviškam Žodžiui.

Ir taip minėjome Vasario 
Šešioliktąją, nuskaidrinę min 
tį ir širdį šventės pakilime, 
jausdami kad esame neatplė 
šiama tautos dalis, ir kad gy 
vybės versmė, kuri mus palai 
ko ir stiprina — neišsenkama.

Todėl jeigu kartais, silpnu 
mo valandoj, suabejojame sa 
vo darbo prasmingumu, šį pa 
staroji viešnagė Niagaros pu 
siasaly visas abejones išsklai 
dė. Kol dar yra tokių pasi 
šventusių lietuviškų širdžių, 
kol dar yra tokių tamprių iš 
eivijos susibūrimų, lietuviškas 
teatras bus laukiamas ir brau 
ginamas.

Dažnai dabar svarstome ir 
galvojame — kur plazda ne 
mirštanti lietuvybės siela?...

Mieli broliai, likit visados 
tokie, kokie esate. Ištverkit, 
nepalūžkit. Tada gal ir mes— 
dar nemirsim.
Montrealio Lietuvių Dramos

Teati •as.

nepaprastai darbštus (nelygi ras — humorui“ buvo Kai
nam — Kriukutis) gyvulėlis, men operos improvizacija. Ak 
vertas supratimo ir globos, ir torius, atrodo, ją gražiai buvo 
žinoma, šeimyniškas nesamai parucišęs< Deja, publika jau 
kas, deja, pasitaikančias net buvo „persiruošusi“ ir ji bu 
ir intelektuališkose šeimose, vo „sutrumpinta“ ligi. . . nete 
kur kartais stinga vis dėlto tik kimo savo esmės.
ros kultūros. Bet ir čia reikia V. Žukauskas vis dėlto bu 
jautresnio priėjimo, estetiš moristo savybių turi gražių, 
kesnės formos. Kai nužengia vertų vystyti. Bet jam palai
mas tas slidusis „žingsnis“,, tina pastudijuoti jau žinomus 
gaila darosi ir aktoriaus, nes didžiuosius humoristus, kaip 
nei ploti, nei švilpti................ Ezopas, Krylovas, Zosčenko,

Ątrodo, iš numerių „humo Durovas ir kiti. j. k.

mauda, pilna gimnazistinės ko 
vos dvasios, nugalėjo rusus 3 : 
2, tuo pačiu atidarydama sau 
laisvą kelią prie aukso meda 
lio, prie pirmos ledo rutulio 
vietos.

Kodėl olimpiniu žaidimų ap 
rašymą, pradėjome nuo ledo 
rutulio? Reikalas labai papras 
tas. Tarptautiniame forume 
dar kartą buvo pažeistas Ka 
nados tautinio sporto presti 
žas, kada šio krašto komanda, 
panašiai kaip ir 1956 m. olim 
piniuose žaidimuose, neužėmė 
pirmos vietos. Kur tenka jieš 
koti kaltininko? Žaidėjuose, 
treneriuose, ar pakėlime bend 
ro ledo rutulio lygio kituose 
kraštuose? Be abejo,

ledo rutulio lygis yra gerokai 
pažengęs į priekį,

kai tuo tarpu kanadiečiai, vado 
vaudamiesi dar prieškarinėm 
pasekmėm (jie laimėdavo su 
paprasčiausiom savo koman 
dom, prieš kitus kraštus, dvi 
skaitliniais skaičiais) vis dar 
galvoja apie „senus gerus lai 
kus“. Jie jau yra praėję, tad 
ir sudarant krašto rinktinę, 
reikia tikrovei žiūrėti realiai 
į akis, parenkant Kanados ko 
mandon geriausius žaidėjus, 
pradedant anksčiau teniruo 
tęs, atatinkamai paruošiant ko 
mandą žaidynėms. Ir dar ii 
gai Kanados rinktinę lydės 
nesėkmė, jeigu bus einama tuo 
keliu, kokiu buvo einama iki 
šiol.

Antras atviras žodis tenka 
vakarų pasauliui: Kada jis su 
laikys olimpiniuose žaidimuo 
se, tarptautiniuose susitiki 
muose, rusų sportininkų pro 
fei^ionalizmą (mano pabrauk 
ta — K. B.), kuris savo propa 
gandai skina sportinėje areno 
je laimėjimą po laimėjimo!? Ir 
aštuntosios olimpinės žaidy 

Nukelta Į b tą psl.
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Mirė žodynų autorius A. Lalis
Vasario 17 d. Panevėžy mi 

rė laikraštininkas ir angliškai- 
lietuviško bei lietuviškai ę ang
liško žodyno autorius Anta 
nas Lalis (Lelis), sulaukęs 85 
m. Jis buvo gimęs 1873 m. 
Skaisgirių k., Pušaloto valse., 
Panevėžio apskr. Mokinosi 
Mintaujos gimnazijoje 1889 
—1894 m.

Atvykęs i Ameriką 1895 
m., redagavo „Darbininką" 
iki 1898 m., „Naują Draugi 
ją“ Baltimorėje 1899 m.,
„Ateiti“ Pitsburge 1901 m., 
„Vienybės Lietuvininku“ ben 
dradarbis iki 1907 m. „Lietu 
vos” antras redaktorius 1911 
-12 m.

Susitaręs su „Lietuvos“ lei 
dėju bankininku A. Olgzevs 
kili parašyti angliškai žody 
nūs ir gavęs iš jo avanso, 1907 
m. išvyko studijuoti Šveicari 
jon (Berno univ.) ir ten atlie 
karnų laiku rašė žodynus. Tre 
jus metus studijavęs filosofi 
ją ir pritrūkęs lėšų, grižo Ame 
rikon, kur 1913 m. organizavo 
„Naujienų“ bendrovę, būda 
mas jos sekretorium, Susipaži 
nęs Berne su P. Girgaičiu, pa 
kvietė ji „Naujienų“ savaitraš 
-čio įiejdaktorfum,, patsbūdamas 
jo padėjėju. 1914 m., praside 
jus pirmam pasauliniam karui, 
„Naujienos“ pasidarė dienraš 
čio. 1919 m. Grigaičiui pasi 
traukus, Lalis buvo vienbal 
šiai išrinktas to dienraščio re 
daktorium. Dauguma direkto 
rių manė, kad Labui užėmus 
redaktoriaus vietą, bolševikuo 
jautieji nurims, bet kadangi ir 
jis nedėjo bolševikinių raštų i 
laikrašti, tai ir prie jo pradėjo 

MANO NUOMONĖ APIE PASTERNAKO ROMANĄ 
„DAKTARAS ŽIVAGO“.

„Nepriklausomoje Lietuvo esanti didelė istorinė knyga, 
je“ pasibaigė minėto romano kurią vakarinio pasaulio rašyto 
vertimo spausdinimas. Kartu jai vargu galėtų taip vykusiai 
„N. L.” redakcija prašė skai parašyti. American Spectator 
tytojų pareikšti savo nuomonę pažymėjo, kad per paskuti 
apie šį veikalą. Kalbamas ro nius 10 metų, jau trečias pro 
manas vakariniame pasaulyje komunistinis veikalas buvo pre 
sukėlė daug susidomėjimo ir mijuotas.
kartu dėl jo iškilo daug kontra Šitą veikalą perskaičiusi no 
versijų. rėčiau pareikšti kuklią nuomo

Vieni aiškino, kad tai esąs nę, tuo labjau, kad rusų revo 
didelis veikalas, jo autorius bu liucijos metu man pačiai teko 
vo lyvinamas su Dostojevskiu gyventi Maskvoje ir Petrogra 
ir Tolstojų. Toliau buvo aiški de ir kad labai daug revoliuci 
narna, kad tai esą Rusijos re nių įvykių teko matyti iš arti 
voliucijos veidrodis ir kad au miausios perspektyvoj. Taip 
toriui reikia reikšti giliausią pat turėjau progos dalyvauti 
pagarbą dėl šitos dovanos pa jaunuolio Pasternako poezijos 
šauliui; kiti aiškino, kad tai vakaruose.

kabinėtis trys paraudonavę di 
rektoriai.

Būdamas ramaus būdo ir ne 
mėgdamas ginčų, Lalis neuž 
ilgo iš redaktoriaus pareigų pa 
sitraukė ir redaktoirum buvo 
išrinktas Dr. ;A. Montvidas. 
Išmetus iš J. A. V. Socialist 
Party, kairiuosius socialistus 
ir Montvidas iš „Naujienų“ tu 
įėjo pasitraukti ir redakto 
riuin buvo išrinktas vėl Gri 
gaitis, o jo padėjėju Lalis.

1931 m. velionis grižo Lie 
tuvon ir apsigyveno su Gu 
giais Šapalų, dv. prie Šešupės 
kranto. Tenai jis ruošė spau 
dai praplėstą savo žodyno lei 
dinį pagal Šviet. M-jos užsaky 
mą.

Atėjus antrą syk Lietuvon 
bolševikams, velionis kartu su 
M. Gugio sūnum buvo pasi 
traukęs iš Lietuvos, bet maty 
damas, kad nepakels kelionės, 
nuo sienos sugrįžo ir apsigy 
veno Panevėžyje, pas brolį ir 
visą laiką tarnavo tarybinėj 
gerbūvio įstaigoj, nors ir būda 
mas per 80 m. amžiaus.

Rašančiajam ir teko savo dė 
de kiek sušelpti.

Be anglų kalbos žodynų, iš 
leistų 1903, 1905 ir 1915 m., 
velionis parašė dar lenkų - lie 
tuvių k. žodyną „Podręczny 
slownik polsko - Litewski", 
1912 m. Vilniuje. Išvertė M. 
Gorkio „Pasakojimai” 1906, 
V. Garšino „Karo laukuose“ 
1906. I. Spargo „Socializmo 
minties blaivumas“ 1916, G. 
Hauptmano „Paskendęs var 
pas“, M. E. McDowel str. žur 
nale Survey. Be to išvertė ang 
liškai Lietuvos Himną.

P. Lelis.

Bendras romano vaizdas.
Pasternako romano fabula 

yra sulopyta iš daugelio dra 
matiškų fragmentų. Tas labai 
pasunkina sklandų skaitymą ir 
todėl sunku sekti faktų išsi 
vystymą. Pasternakas daug ir 
smulkiai aprašo rusišką gam 
tą, ir Živago romanas vyksta 
beveik visą laiką gamtos fone. 
Svarbesniuose momentuose 
pradeda temti, užeina lietus su 
perkūnija, audra, sniego pūga 
ir panašiai. Dėl visų šių prie 
žasčių knyga siekia 600 pusią 
pius su viršum. Šitie visi gam 
tos aprašymai, pav. traukinio 
kelionė iš Maskvos į vakarinį 
Sibirą trunka visą žiemą, yra 
savos rūšies migla, kuri aptem 
do skaitytojo atydą ir ją ati 
traukia nuo romano faktų. Ne 
žinau, ar tai yra jo rašymo sti 
liūs arba tuo norėta nublukin 
ti kai kuriuos įvykius.

Kai kurie entuziastai lygi 
na Pasternaką |SU Dostojevs 
kiu arba Tolstojumi, šis paly 
ginimas, mano nuomone, neiš 
laiko kritikos. Jų augštumo 
Pasternakas nepasiekia, nei 
stiliumi, neifabulos išvystymu 
ir nei charakterių stiprumu nei 
gyvumu. Jo asmens nėra gyvi, 
neryškūs, tiesiog be nugarkau 
lio.

Pats Živago, kuris turi at 
vaizduoti prieškarinį rusų in 
teligentą, pats mažai vekia, 
stumiamas vis pripuolamai Ii 
kimo ir nerodo jokios energi 
jos. Jis neatlieka savo parei 
gos nei kaip gydytojas, nei 
kaip vyras ir seimos tėvas. Jis 
bendrai nieko neatlieka tėvy 
nei, nei baltiesiems ir nei rau 
doniesiems. Jis pats save labai 
augštai vertina, kai kuriose 
vietose jis kalba kaip savosi 
rūšies pranašas. O jis pats nė 
ra tam pavyzdys; jis nėra nei 
didelis, nei humanįfckas Ir nė 
ra pasiryžęs už kitus kentėti 
ir nei mirti. Savo žmoną jis ap 
gauna su Lara, kurią jis vėliau 
apgaulingai paduoda į rankas 
anam į Sibirą išvykstančiam 
žiauriam Komarovskiui.

Viską suglaudus: Živago, 
kaip asmuo yra niekis. Kadan 
gi mano straipsnio tikslas nė 
ra nagrinėti visus romane pa 
duotis asmenis, aš jų čia ne 
liesiu.

Veikalas yra 
probolševikinis.

Veikalo pradžoje Pasterna 
kas atvaizduoja pnešrevoliuci 
nę Rusiją. Ta proga jis paduo 
da kai kuriuos 1905 m. revo 
bucinius judėjimus ir lokali 
nius įvykius.

Vėliau jis paliečia pirmą pa 
saulinį karą ir visi tolesni vei 
ksmai jau vyksta revoliucijos 
fone. Aprašymai apie betvar 
kę, skurdą, badą,, žiurkes ir tt. 
yra mums dalinai išgyvenusie 
ms rusų revoliuciją, žinomi. 
Bet apie raudonųjų žiauru 
mus Pasternakas visai nerašo. 
Priešingai, baltųjų žiaurumai 
yra pakartotinai paminėti, kai 
baltųjų kraštus užima raudo 
nieji. Jis nė vienu žodžiu ne 
mini tūkstančių tūkstančių nu 
žudytų karininkų, kadetų, in 
teigentų ir žemvaldžių. Apie 
žiaurų caro šeimos nužudymą, 
kuris sukrėtė visą likusią inte 
ligentiją jis nerašo nė vieno 
žodžio, tartum to įvykio visai 
nebuvo. Jis niekur nepaduoda 
senosios Rusijos pozityvinio 
inteligento tipo, išskyrus Ta 
nios tėvą.

Pasternako romane šitie in 
teligentai iš karto sudiibo, ne 
tekę po kojų žemės. Kai ku 
rie, kaip Antipov, Samdevia 
tov pereina į raudonųjų eiles. 
Sulig juo, visi romane rodo 
mieji inteligentai buvo kairiai 
nusistatę, laukė revoliucijos ir 
jai įvykus, dails iš jų nieko ne 
darė, bet tik politiškai plepėjo.

O ką pasakė Živago šiame 
atsitikime:

„Aš tikiu, kad Rusijai yra 
lemta sudaryti pirmąją sočia 
listinę valstybę nuo pasaulio 
pradžios. Kai tas įvyks, mes 
ilgą laiką būsime kaip apsvai 
gę, kai mes atsimosime, būsi 
me mūsų atminties nustoję. 
Dalį mūsų praeities būsime 
užmiršę ir nejieškosime paaiš 
kinimų tam, ko mes nesupran 
tame. Naujoji tvarka mums 
bus taip įprasta, kaip miškas 
horizonte. Ji mus apsups iš vi 
sų pusių, nieko daugiau ne 
bus“.

Klausykite, čia kalba žmo 
gus, rusas, kuris jau iŠ jaunys 
tės yra persunktas revoliuci 
nių idėjų, revoliucijos laukia, 
su jos įvykiu sutinka ir net 
didžiuojasi revoliucija, kuri 
„sutvers pirmąją socialistinę1 
valstybę pasaulyje“. Iš šitų 
žodžių sprendžiant, „Živago 
yra revoliucionierius par excel 
lence“.

Toliau palyginkite ir trau 
kinyje važiuojančio kurtnėbi. 
lio inteligento žodžius.

Ar tai yra Živago -antiko 
munistinis nusistatymas? Ne, 
ne! Tai yra pranašas Rusijos 
ir pasaulio užkariaujančios re 
voliucijos. Toks yra Živago.

Taip bolševikai ir dabarti 
niai komunistai nori atvaiz 
duoti įvykusią rusų revoliuci 

Nukelta i 5-tą psl.

KULTŪRWWK£CWIKA
ARCHITEKTAI 

KANADOJE
Spaudoje pasirodant vis 

daukiau žinių apie lietuvių ar 
chitektų profesinius darbus, 
pasiteiravus atitinkamose įstai 
gose patirta, kad oficialiuose 
Kanados Architektų Instituto 
sąrašuose tėra du lietuviai 
Tai Vytautas Kvedaras ir Al 
gimantas Banelis, abu baigę 
Toronto u-tą ir priklauso Onta 
rio Association of Architects. 
Kanados architektų teisės ir pa 
reigos yra valdžios įstatymų 
griežtai apibrėžtos, kaip ir jų 
kvalifikacinės sąlygos. Neteisė 
tas architekto vardo profesi 
niu atžvilgiu panaudojimas ga 
Ii būti baudžiamas kalėjimu ir 
pinigine bauda.

SLAVA ŽIEMELYTĖ,
Toronto universiteto muzi 

kos fakulteto menininkės ii 
mokytojos (artist and licentia 
te) diplomo kurso absolventė 
contraltas Slava Žiemelytė va 
sario 24 d. konservatorijos sa 
Įėję davė egzaminams privalo 
mą rečitalį. Pusantros Valan 
dos užsitęsusios programos pir 
moję dalyje solistė išpildė Han 
delio, Glucko, Wagnerio ir 
Bramso dainas (šią su violin 
cele Merla Lehman).

Antroje dalyje Glinkos, Čai 
kovskio ir Grečaninovo kuri 
niai ir pabaigai keturios vaka 
rų indiečių dainos - giesmės.

Pasiklausyti mūsų tautietės 
sodrauš bei malonaus balso ir 
sudaryti torontiečiuose popu 
liariai dainininkei moralinę pa 
ramą jos svarbiame įvykyje, at 
silankė per 120 klausytojų, iš 
kurių gal du trečdaliai lietu 
vių.

Buvo laukta ir lietuviškų 
dainų įtraukimo į programą, 
tačiau, gal būt, konservatori 
jos reikalavimai buvo kitoki.

MINĖJO 
KRISTIJONĄ DONELAITJ

Didžiojo lietuvių poeto Kris 
tijono Donelaičio 180 metų gi 
mimo sukaktį (vasario 18 d.) 
paminėjo ir sovietinėje Lietu 
voje. Spauda ir radijas davė jo 
gyvenimo ir kūrybos apžval 
gas. Respublikinėje biblioteko 
je buvo surengta Donelaičio 
kūrinių paroda. Buvo rodomi 
Donelaičio leidiniai nuo seniau 
siu laikų iki dabarties, netik 
lietuvių kalba, bet ir vokiečių, 
rusų, lenkų, latvių, estų, tikrai 
niečių bei kitomis svetimomis 
kalbomis. E.

MIRĖ 
LIETUVOS DRAUGAS

1960 m. vasario 19 d. Pary 
žiaus priemiestyje Neuilly, 
amerikiečių ligoninėje, mirė 
Rene Ristelhueber, Ouv. nuo 
1928 m. liepos mėn. ligi 1935 
m. pavasario Prancūzijos mi 
nisteriu Lietuvoje.

KOMPOZITORIUS 
VYTAUTAS KLOVA

baigė trečią operą „Duktė”. 
Kompozitorių sąjungos valdy 
boję neseniai opera buvo „ap 
svarstyta“. Kaip pranešė Vii 
niaus radijas vasario 18 d., 
operos tematiką sudarąs „ta 
rybinis gyvenimas“. Joje esą 
vaizduojama „partizanų kova 
didžiojo tėvynės karo metais, 
atsispindi tarybinių tautų drau 
gystės ir neapykantos priešui 
jausmai“. Aptarime buvo nu 
rodyti ir kai kurie „trūkumai“, 
kuriuos autorius pažadėjęs iš 
taisyti. Opera būsianti dar šia 
me sezone pastatyta. Libretą 
operai parašęs Juozas Gustai 
tis.

DAIL. R. KALPOKAS
„Literatūra ir Menas“ (6 nr.) 
rašo apie kai kuriuos lietuvius 
dailininkus .išeivijoje, remda 

masis New Yorke 1958 me 
tais įvykusios lietuvių parodos 
katalogo reprodukcijomis. Pa 
rodos vaizdas buvęs vertas pa 
sigailėjimo. Tik kai kuriems 
dailininkams, kaip V. Petravi 
čiui, A. Valeškai, V. Vizgir 
dai, P. Kiaulėnui, V. Kasiu 
liui, Balkiui ir kai kuriems ne 
išvardintiems Kalpokas randa 
šiek tiek geresnį žodį, nes jie, 
„atrodo, nėra visai pasukę iš 
realistinio kelio ir nusiritę i 
abstrakciją“. Bet A. Galdiko 
(R. Kalpoko mokytojo), V.Ko 
šubos, V. K. Jonyno, kai kurie 
kūriniai esą tiesiog absurdiški. 
Prie straipsnio pridėtos šių tri 
jų dailininkų „absurdiškų” kū 
rinių nuotraukos. Išeivių dai 
lininkų pastangos sekti kraštu 
tinėmis Vakarų meno tenderi 
ei jomis, anot Kalpoko, „tegali 
sukelti tarybiniams dailinin 
kams ir mūsų visuomenei tik 
pasibjaurėjimą“.
• Artistas K. Jurašūnas Kati 
ne šventė 60 amžiaus ir 35 
scenos darbo metines. Jam pa 
gerbti buvo specialus vaidini 
mas: Griciaus „Karšta vasa 
ra“.

— JAV prezidentas apsau 
gos reikalams pareikalavo 41 
miliardo dol.

V. M. PURIŠKEVIČ.

Rasputino likimas
IŠ RUSIJOS DŪMOS ATSTOVO

V. M. PURIŠKEVIČIAUS DIENORAŠČIO
7.
Tuo tarpu Griška Rasputin kankinosi agonijoje. Dešine 

ranka jis pidengė savo akis ir didelę nosį, kairioji buvo pa 
tiesta palei kūną, krūtinė retai kilnojosi ir jo kūną traukiojo 
konvulsijos. Jis buvo puikiai apsirengęs: gražūs batai, akso 
minės kelnės, kremo spalvos turtingai šilkais išsiuvinėti marš 
kiniai, pajuosti storu šilkiniu šniūru su kutais. Ilga juoda 
barzda buvo rūpestingai iššukuota ir blizgėjo nuo kažkokių 
specijų.

Nežinau, kaip ilgai mes taip stovėjome, kai pasigirdo 
Jusupovo balsas:

— Na, ponai, eikime viršun ir baikime, kas piadėta.
Mes užgesinome valgomajame elektrą ir, pridarę duris, 

išėjome į svečių kambarį, kuris buvo čia pat. Iš eilės visi 
pasveikinome Jusupovą, kuriam lemta buvo išlaisvinti Rusi 
ją nuo Rasputino. Jau buvo ketvirta valanda nakties, ir rei 
kėjo skubėti.

Pasiryžus reikalą baigti, poručikas S. virš savo karinės 
uniformos apsivilko turtingą kailinį Rasputino paltą (šubą), 
apsimovė jo botus ir paėmė į rankas jo pirštines. Dr. Laza 
vert, kiek atsipeikėjęs nuo apalpimo, .apsirengė šoferiu. Visi 
trys jie, su didžiuoju kunigaikščiu pryšakyje, sėdo į automo 
bilį ir išvažiavo į geležinkelių stotį, prie mano traukinio,, kur 
laukė mano žmona, pasiruošusi sudeginti Rasputino drabu 
žius. Aš su Feliksu Jusupovu likome dviese. Jusupovas ne 
trukus nuėjo į savo tėvų pusę, o aš vaikščiojau Jusupvo ka 
binete. Mes, pagal susitarimą, laukėme sugrįžtant išvykusių 
jų, kad visi drauge galėtume suvynioti Rasputino lavoną ir 
jį išvežti į sutartą vietą, kurią važinėdami nužiūrėjome.

Negaliu pasakyti, ar ilgai tęsėsi šis mūsų laukimas ir 
mano vienatvė ir aš jaučiausi net patenkintas, tiktai gerai at 
simenu, kad kažkokia vidinė jėga mane pastūmėjo prie Jusu 
povo rašomojo stajo, ant kurio gulėjo mano padėtas braunin 
gas Sauvage (sovaž), kurį aš pasiėmiau ir įsidėjau į dešinįjį 
kelnių kišenių, ir, kaip tos pačios nežinomosios jėgos stu 
miamas, išėjau iš kabineto. Nespėjau aš apsidairyti, kai iš 

girdau apačioje kažkieno žingsnius, visai prie durų. Po to pa 
sigirdo atidarymas durų į valgomąjį, kur gulėjo Rasputinas.

— Kas gi tai būtų? — pagalvojau. Bet mano mintis dar 
nespėjo duoti atsakymo, kai iš apačios pasigirdo didelis ne 
žmoniškas riksmas, kuris man pasirodė Jusupovo:

— Puriškevič, šaukite, šaukite, jis dar gyvas!!! Jis nori 
pabėgti! — Ir iš apačios skubiai bėgo į viršų, kaip pasirodė, 
Jusupovas. Jis bėgo kaip beprotis, netekęs sąmonės.

Vieną sekundę aš stovėjau pritrenktas fakto, bet tuojau 
pat išgirdau sunkius žingsnius, kurie buvo nukreipti į išeina 
mąsias duris. Delsti negalima buvo nė sekundės, ir aš, nepa 
simetęs, ištraukiau iš kišenės revolverį, pastačiau ant žymės 
„feus* (ugnis) ir bėgte nubėgau laiptais apačion. . .

Tai, ką aš pamačiau apačioje, galėjo pasirodyti sapnu, 
jeigu mums nebūtų buvęs siaubingas momentas: Grigorij 
Rasputin, kurį aš tiktai prieš pusvalandį mačiau konvulsijose 
mirštantį, krypuodamas iš šono į šoną geit bėgo per sniegą 
kiemu, taikydamas išbėgti į gatvę!

Pirmąjį momentą aš negalėjau patikėti savo akimis, bet 
triukšmingas jo suburnojimas ir sumaurojimas nakties ty 
loję:

— Feliks, Feliks, aš viską pasakysiu carienei!!!... — ma 
ne pabudino ir aš aiškiai supratau, kad tai tikrai Griška Ras 
putin, ir kad jis gali pabėgti, nes pasirodė, kad jo gyvybingu 
mas nepaprastas. Ir jis tuojau gali išbėgti gatvėn ir ten kreip 
tis į bet kurį praeivį pagalbos, ir tada visas reikalas bus pa 
laidotas, o mūsų sąmokslas atidengtas. Tas mane paskatino 
griebtis visų priemonių visomis jėgomis.

Aš pasileidau bėgti paskui Rasputiną ir iššoviau! — pro 
šalį! O šūvis nuskambėjo. Aš padidinau spartą ir bėgdamas 
dar kartą iššoviau! Ir vėl nepataikiau. Tiesiog įsiutau ant sa 
ves dėl nesėkmės. Juk buvau daugiau, negu geras šaulys n 
pataikydavau į mažą taikinį iš tolimų distancijų, o čia —• ne 
pataikau už 20 žingsnių. . .

Akimirkos lėkė. . . Kelios sekundės ir viskas velniop! 
Rasputinas buvo jau prie vartų! Tada įtempiau visą valią, 
sustojau, įkandau sau kairę ranką ir priverčiau save susikaup 
ti, ir iššoviau tretį kartą! Pataikiau į nugarą. Rasputinas su 
stojo. Tada, stovėdamas toje pačioje vietoje, aš jau gerai į* 
nutaikiau ir paleidau ketvirtą šūvį! Šis, kaip atrodo, pataikė 
jam į galvą, nes jis nukrito kaip pakirstas medis. Sniege jį 
pradėjo traukyti konvulsijos. Aš pribėgau ir visa jėga spy 

riau į smilkinį. Jis gulėjo į priekį ištiestomis rankomis ir tar 
tum dar bandė irtis pirmyn, bet jau neįstengė, tiktai griežė 
dantimis. Aš buvau įsitikinęs, kad jo giesmelė jau baigta ir 
kad daugiau jau jis neatsikels. . .

Palaukęs minutę ir įsitikinęs, kad saugoti jo daugiau ne 
reikia, aš greitu žingsniu pasileidau pro tas mažas duris, pro 
kurias buvo išbėgęs Rasputinas ir pro kurias aš jį išsivijau, 
bet gerai atsiminiau, kad man šaudant trotuaru praėjo du 
žmones, kurių venas, išgirdęs šūvį, metėsi bėgti šalin.

— Kas daryti? Kas daryti? — kartojau garsiai eidamas 
į svečių kambarį. Aš vienas, Jusupovas išėjęs iš rikiuotės, tar 
nai nieko nežino, o kiekvieną minutę koks praeivis gali už 
muštąjį pastebėti, ir prasidės istorija. Aš vienas jo neįneštu, 
be to, man bjauru ir paliesti jį,

— Ne, — aš nusprendžiau. — Jeigu jau įvykiai pasisuko 
ne taip, kaip buvome suplanavę, tai ir toliau jie tini eiti savo 
keliu. Prileiskime, kad Jusupovo šūvio giliame- kambaryje 
niekas negirdėjo, bet negali būti, kad nebūtų negirdėję du 
kareiviai, kurie budėjo prieškambaryje, tų keturių triukšmin 
gų šūvių, kuriuos aš paleidau kieme prie gatvės.

— Vyrai, — kreipiausi aš į tuos du karius, — aš užmu 
šiau. . . — Jie tą žodį tariant, prie manęs taip prisiartino, lyg 
būtų pasiryžęs mane suimti.—Aš užmušiau,—pakartojau tą 
žodį, — užmušiau Griška Rasputiną, Rusijos ir caro priešą. 
— Man šita tariant, vienas kareivis metėsi mane bučiuoti,, o 
kitas atsikvėpęs ištaė:

— Ačiū Dievui! Seniai jau reikėjo tą padaryti!
— Bičiuliai, — pasakiau jiems, — kunigaikštis Fe'iiks Fe 

iiksovič Jusupov ir aš tikimės visiško jūsų tylėjimo. Jūs su 
prantate, kad jeigu viskas išeis aikštėn, tai darienė už šitą 
mūsų nepaglostys. Ar sugebėsite jūs tylėti?

— Juk mes rusų tautos žmonės, — lyg ir užsigavę jie 
man atsakė. — Neabejokite, neišduosime!

Aš juos išbučiavau ir paprašiau Rasputino lavoną ati 
traukti nuo tvoros ir įnešti į prieškambarį. Tada bėgau susi 
rasti Jusupovą ir jį nuraminti. Radau jį tualete pasilenkusį 
ant kriauklės ir spjaudantį. Jam, matyt, pasidarė bloga. Bet 
jis manęs paklausė ir mes nuėjome į jo kabinetą. Pakeliui jis 
vis kartojo:

— Feliks! Feliks! Feliks.! — Matyt, jis turėjo kažkokį 
susidūrimą su Rasputinu ir kartojo jam ištartą jo vardą. Aš 
jį raminau:

— Nusiraminkite. Rasputino jau nėra. Aš jį pribaigiau. 
Jis jau neatsikels. Bus daugiau.
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ją. O Pasternakas padėjo šitą 
versiją skelbti vakarų pašau 
lyje.

Pasternakas, kaip nedalinamos 
Rusijos šalininkas ir pranašas.

Epilogo 5-tame stiaipsnyje 
jis kalba: „Nors apšvietimas 
ii' laisvė su karo laimėjimu dar 
neatėjo, bet dvasios laisvė jau 
buvo čia. Šitame vakare atei 
tis jau buvo jaučiama, ir jie 
patys (Gordonas ir Duduro 
vas) jau Įėjo į tą ateiti ir nuo 
dabar jie jau yra jos dalis.

Jie jautė džiaugsmingą tai 
ką šitam šventam miestui ir 
visam plačiam kraštui, visiems 
gyvais išlikusiems ir jų vai 
kams“.

Prašau Įsigilinti. Tai yra ta 
„pirmoji socialistinė valstybė 
nuo pasaulio pradžios“. Taip 

’^asternakas kalba apie 10 me 
*Aį po antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Revoliucija dar nėra 
pasiekusi savo galutinio tikslo, 
ji dar tęsiama ir mes jaučiame 
jos išvadas dabar, kur eina kai 
ba apie kitų kraštų užkariavi 
mą, jų palaidojimą ir bolševiki 
nės tvarkos Įvedimą visame pa 
šaulyje.

Pasternakas yra bolševikinis 
imperialistas, kuris jaučia pa 
sitenkinimo, kad iją įeina jau 
visos nedalinamos Rusijos tau 
tos, pabaltiečįai, ukrainiečiai, 
lenkai, čekai, slovakai ir kiti.

Pasternako melas.
Pasternakas drįsta pasauliui 

įlet meluoti, kad bolševikai, re 
voliucijos metu, masėmis už 
sienin išleidę nepatenkntus in 
teligentus, kurie Prancūziją 
pasiekę, net su Rusijoje liku 
siais inteligentais susirašinėję 
(palygink Tonios laišką savo 
vyrui Živagui). Jis taip rašo, 
būk mes nežinome, kad kalba 
rnieji inteligentai buvo tūkstan 
čiais sušaudyti arba kitais bū 
dais nugalabyti.

Šitą melą berašydamas Pas 
ternakas nori sudaryti klaidin 
gą įspūdį bolševikų naudai, kad 
jie inteligentų bei buržujų ne 
likvidavę iš principo, bet leidę 
tiems, kurie prie jų režimo ne 
galėjo pritapti, laisvu noru į 
užsienį išvažiuoti. Mes visi ge 
riausiai žinome, kaip boiševi 
kai elgėsi su minėta klase žmo 
nių.

Jeigu kuris lietuvis nenore 
tų tuo tikėti, tegu jis pagalvo 
ja, kaip „humaniškai“ elgėsi 
komunistinė Rusija, kai ji 
okupavo Lietuvą ir kitas pa 
kraščio valstybes. Kiek buržu 
jams ji leido į užsienį išvykti? 
Nė vienam. Jie pavieniui bu 
vo gaudomi, kišami į kalėji 
mus, kankinami, žudomi. Kur 
dingo Lietuvos augštieji kari 
ninkai? Jie buvo deportuojami 
ir dingo be pėdsakų. Kurie iš 
lietuvių pusės į užsienį pate 
ko, išvyko kaip repatrijantai 
arba vėliau, rusų raudonajai 
armijai grįžtant,, nuo jų pabė 
go. Šitie faktai aiškiai įrodo 
Pasternako skleidžiamą melą.

Toliau Pasternakas rašo 
apie NEP laikotarpį. Tai yra 
laikas. 
Naująja 
(NEP). 
giausia

WINNIPEG, Man.
MANITOBOS LIETUVIŲ KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS

kai bolševikai Įvedė 
Ekonomišką Politiką 
Jis ją pavadina „blo 

ir klaidingiausią epo

cha visame sovietinio valdymo 
laikotarpyje“.

Praktikoje buvo kaip tik ant 
raip. Kiekvienas tame laike 
ten gyvenęs arba ten kurį lai 
ką buvojęs asmuo pasiūdys, 
kad šitas laikas, po visų neda 
teklių ir trūkumų, buvo atkuti 
mo laikotarpis. Sovietinės Ru 
sijos ūkis jau pradėjo eiti į 
normales vėžes, kol jį sugrio 
vė Stalino išgalvotas ir pra 
vestas žemės ūkio sukolektyvi 
nimas, kurio pasekmėje kai 
miečiai jėga buvo veičiami ei 
ti į sovchozus ir kolchozus. 
Apie dabartinį gyvenimą tuo 
se sovietų sudarytuose ūkiuo 
se mes puikiausiai patys žino 
me.

Tuo Pasternakas aiškiai pa 
laiko Stalino pravestą privati 
nio žemės ūkio sugriovimą. Ar 
čia jis irgi kalba prieš sovie 
tinę tvarką? Ne, ne. Jis dar 
šiandien yra aiškus „Stalinis 
tas“.

Živago dievina karo 
komisarą Strelnikova.

Negalėdamas visai nuneigti 
bolševikinių komisarų buvimo, 
Pasternakas griebiasi kito me 
lo. Visame veikale jis nerodo 
nė vieno žiauraus raudono va 
do. Tam jis išranda komisarą 
Strelnikova, kilusį iš prieškari 
nių inteligentų, Laios vyrą. 
Pasiklausykime, kaip jis apie 
Strelnikova kalba:

„Iš pirmo pasimatymo Su 
juo susižavėjo. Živagui buvo 
aišku,, kad šis asmuo buvo to 
bulos valios ir jėgos įkūniji 
mas, gražaus veido, energiško 
žingsnio, ilgų kojų ir nors jo 
batai buvo purvini, jie atrodė 
švariais ir nors jo pilkoji uni 
forma buvo suglamžyta, bet 
ant jo kūno ji atrodė všari ir 
išlyginta.

Visur Strelnikovas pasirodė 
kaip audra, jis teisė, darė 
sprendimus ir juos vykdė grei 
tai, kietai ir be abejojimo. Jo 
griežtos priemonės sustabdė 
bėgimus iš kariuomenės, jo 
įvestoji rekrutavimo sistema 
buvo lemiama. Naujokų ėmi 
mo komisijos dirbo be sustoji 
mo. Jo galvojimas buvo tiks 
lūs ir nepaprasto skaidrumo. 
Jis turėjo aiškų jausmą morali 
niam švarumui ir teisingumui, 
jo jausmai buvo taurūs ir be 
egoizmo“.

Ar taip galėjo galvoti Živa 
go, jeigu jis buvo antikomunis 
tas ir antibolševikas! Ne, ne!

Matote skaitytojai, kokią 
klastą panaudojo Pasternakas 
raudonuosius komisarus patei 
sinti. Jie nebuvo kraugeriai 
bolševikai, kurie vartojo žiau 
riausias priemones, bet iš bu 
vusiųjų inteligentai kilę asme 
ns. Jie tai darė iš moralinio šva 
rūmo ir teisingumo jausmo, 
naikindami ištisus krašus ir 
tūkstančius žmonių.

Ar romanas „Daktaras Živa 
go” yra istorinis veikalas.
Labai keista yra reiškia 

ma nuomonė, nuomonė, kad 
Pasternakas parašęs didelį is 
torinį veikalą. Šis romanas yra 
abstraktinis, jis paliuosuo 
tas nuo vietovių ir laiko. Fak 
tai parodomi tiktai tose vieto
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Pranešimas
Audiniu fabriko „Litex“ Kaune 

vedėjas atidaro 
geriausių angliškų vilnonių medžiagų 

urmo sandėlį.
Lietuviams speciali nuolaida, o siuntiniams Lietuvon — 

žemiau urmo kainos.
Taipogi pranešame, kad 

priimame užsakymus 
kostiumams, paltams etc., 

iš geriausių angliškų vilnonių medžiagų. 
Užsakymai vykdomi geriausių specialistų. 

Garantuojame, kad būsite patenkinti.
Labai geros urmo kainos

Prašome įsitikinti

KATEX WOLLENS & TEXTILE CO. 
OSMODE CLOTHING MANUFACTURING CO.

1449 St. Alexander St., kamb. 1114.
Tel.: biznio VI 2-5319, namų VI 9-8020

Reikalui esant, galima kreiptis ir po 6 vai. vakaro, 
išanksto susitarus.

Šeštadieniais uždaryta.

se ir aplinkybėse, kur veikia ro 
mano asmenys. Kur vyko ko 
vos ir kuriame laike, jis niekuo 
met nesako. Tikrųjų kovų jis 
niekuomet nepažymi. Perskai 
čius šį romaną, niekas negali 
sudaryti sau revoliucijos vaiz 
do ir kovų eigos. Pasternakas 
neparodė nei revoliucijos išsi 
vystymo, nei bolševikinės sis 
temos su savo didžiuoju šnipų 
tinklu, su kalėjimais, kankini 
mais tariamųjų sistemos prie 
šų ir nei apkaltintųjų žudy 
mais. Pasternakas nė vienu žo 
džiu nemini politinių komisarų, 
kurių buvo pilna Rusija ir ku 
rių kiekvienas savo nuožiūra 
galėjo kiekvieną įtartą asmenį 
likviduoti.

Tik Laros dingimo metu jis 
pažymi, „kad ji gal būt gatvė 
je areštuota ir dingo arba mi 
rė kaip bevardė kalinė, pažy 
mėta tik numeriu, vienoje šiau 
rėje be skaičiaus esančioje kon 
centracijos stovykloje.“

Pasternakas nieko nesako ir 
apie tų laikų GPU, naikinusį 
dešimtmečius Rusijos žmones. 
Veikale viskas nuslepiama.

Tai kokiu pagrindu šį romą 
na galima pavadinti istoriniu 
veikalu?

Pasternako premijos istorija.
Kalbamo romano premijavi 

mas sukėlė daug triukšmo lite 
ratūriniuose sluogsniuose. Ta 
proga norėčiau kiek papasako 
ti, ka' .ran teko iš informuotų 
šaltinių sužinoti.

Premijos paskyrimas bet ku 
riam rašytojui iš rytų, tiksliau 
sakant — rusų rašytojui, jau 
keletą metų prieš tai buvo 
svarstomas švedų akademijo 
je. Anksčiau Nobelio premija 
buvo suteikta rusų rašytojui 
Buninui. Reikėjo vėl jieškoti 
kito atatinkančio kandidato. 
Pasternakas ligi tol užsienyje 
buvo žinomas tik poezija. Kart 
kartėmis jo kūriniai, gana silp tinių, kad jis esąs parašęs anti 
nuošė vertimuose, pasirodyda bolševikinį veikalą, sukėlė di 
vo Prancūzijoje, Anglijoje ir džiausį įdomumą vakarinėse 
ypatingai Italijoje. Londone valstybėse. Veikalas buvo 

tūlas C. Szymanski, 1945 m. .spausdinamas įvairiomis kai
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du tomu su Pastenako kuri 
niais, kuria proga pats leidė 
jas skundėsi, kad’jie turį daug 
netikslumų vertime, bet jis no 
ris ir tokioje formoje supažin 
dinti anglų publiką su dideliu 
rusų poetu ir rašytoju.

1957 m. birželio mėn. buvo 
išleistas 500 lapų tomas Pas 
ternako poezijos Mario Ripi 
nellino vertime.

O’Laughlin, iš New Direc 
tion, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse išleido (949 m. Pas 
ternako „Selected Writings” 
prosą, kurie platesnėje skaity 
tojų masėje praėjo nepastebė 
ti. Noriu dar pridurti, kad visi 
viršuj sužymėti leidėjai yra 
prorusiško nusistatymo.

Apie Živago romaną anks 
čiau nieko nebuvo girdėti. Dėl 
to premijos paskyrimas buvo 
toks netikėtas ir iššaukė tiek 
triukšmo vakarinėse valstybė 
se. Premijos davimo faktas iš 
karto buvo apsuptas legendari 
niais gandais, kurie sudarė 
dar daugiau įdomumo minėtam 
romanui. Buvo aiškinama, kad 
Pasternako veikalas ėjęs per 
rankas Rusijoje, slaptai išsiųs 
tas į užsienį ir galiausiai pate 
kęs į minėtą premijos suteiki 
mo komisiją.

Toliau buvo aiškinama, kad 
Pasternakas dėl savo veikalo 
patekęs į nemalonę, kad jis bu 
vęs pašalintas iš rašytojų są 
jungos, dėl to, kad jis veikalą 
slaptai užsienin išsiuntęs, kad 
jis buvęs nuteistas ištrėmimui 
iš Rusijos, kad jis maldavęs 
jam leisti mirti tėvynėje. Vi 
siems iš karto buvo žinoma, 
kad jo žmona jo prašiusi atsi 
sakyti nuo naujų rašymų ir 
kad rusų valdžia jam uždiau 
dusi premiją priimti ir kad jo 
prašymas, jam lęisti tėvynėje 
mirti, buvęs išklausytas...

Šitie visi gandai, kurie ėjo 
iš tam tikrų komunistinių šal

Vasario 7 d. po pietų buvo 
sušauktas Manitobos lietuvių 
klubo metinis susirinkamas.

Kadangi į šį klubą jau yra 
daug įstojusių ir iš naujesniųjų 
ateivių, todėl į susirinkimą ir 
iš jų nemažai atsilankė. Susi 
rinkimą atidarė v-bos p-kas S. 
Krisčius. Pirmiausiai jis para 
gino narius užsimokėti meti 
nį nario mokestį, kurį sumokė 
je 54 nariai.

Toliau pskas praneša, kad 
šiais metais nė vienas iš klu 
bo narių nėra miręs.

Iškviečiamas perskaityti pe 
reitų metų metinio susirinki 
mo protokolą. Klubo sekreto 
riui susirgus, į jo vietą pakvie 
čiamas klubo narys K. Strikai 
tis. kuris pakviečiamas tai die 
nai sekretoriauti.

Po to, daro pranešimus pini 
ginių reikalų raštininkas Pet 
ras Kumpauskas-Kumpas ir v- 
bos iždininkas M. Vidrikas. 
Revizijos komisijos aktą per 
skaito jos p-kas Kostas Prane 
vičius. Toliau seka naujų na 
rių priėmimas. Visuotiniu bal 
savimu naujais nariais priima 
mi: Markuvėnas, Savickas ir 
Mečys Šarauskas. Be to, Vid 
rikas praneša, kad gautas pa 
reiškimas iš buv. klubo nario 
Vlado Armanavičiaus, kuris 
nori įstoti vėl nariu į klubą. 
Jis pats ir paaiškina, kad VI. 
Armanavičiui jokio naujo pa 
reiškimo nereikia duotj, tik jis 

privalo apmokėti už praleik 
tus metus nario mokestį ir au 
tomafiškai vėl skaitysis klubo 
narys. Be to, M. Vidrikas iš 
savo pusės susirinkimui prista 
to ir rekomenduoja jį atgal 
priimti, nes Armanavičius pa 
ts, savo noru, iš klubo buvęs 
išstojęs. Šis klausimas taip ir 
lieka išspręstas.

Toliau seka 1960 metams 
naujos valdybos rinkimai. Kan 
didatais įstatoma daug narių.

Į valdybą išrenkami: J. Su 
viekas, P. Kumpauskas. K. 
Strikaitis, J. Baniukonis, De 
mereckas, M. Vidrikas ir P. 
Bagdonas.

Į revizijos k-ją išrenkami: 
K. Pranevičius, O. Lenio ir 
M. Bukauskas. Atsarginiais 
nariais lieka: K. Žentelis, VI.

bomis, matyt, vertimai jau iš 
anksto buvo paruošti ir išėjo 
tūkstančiais egzempliorių. Pas 
ternakas ir jo komunistiniai 
leidėjai padarė didelį „rebach“ 
kaip žydų žargone sakoma. 
Rublių milįonierius. Pasterna 
kas įrašė į savo konto dar daug 
šimtų tūkstančių rublių.

Man rodosi, kad gerai žinan 
tiems komunistų suktumus 
reikia atpažinti melą nuo tik 
rovės. Tai buvo išanksto su 
fabrikuotas vakarinio pasaulio 
skaitytojų apgavimas, kuria 
me rusai jau iš ankstyvesnių 
laikų yra dideli meisteriai (pa 
lyginkite Potiomkino kaimus). 
Šis apgavimas geriausiai pavy 
ko. Pasternakui ir jo leidėjams 
jis pripildė kišenes, oSovietinė 
vyriausybė gavo užsienyje būk 
tai prieškomunistinį veikalą, 
kuris uždumtų vakarų pašau 
liui jau taip neaiškų regėjimą 
komunistinės Rusijos atžvil 
giu.

Kad mano aiškinimas tikras, 
parodo dar sekantieji faktai: 
Kaip galima iš Rusijos iššmuge 

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 DO 5-0224

Steponavičius ir V. Zavadskie 
nė.

VI. Steponavičius pasiūlo 
šiais metais padaryti klubo na 
riams ne vieną banketą, bet 
du ar tris. Nutarta daryti du 
klubo banketus.

Steponavičienė pasiūlė pa 
daryti viengungiams balių, 
kur įėjimas būtų po 2.50 et. 
nuo asmens. Į balių galėtų 
kviesti ne tik klubo narius, bet 
ir svečius. Baliui šeimininkės 
sutinka viską padaryti. Baliui 
pinigai turi būti iš anksto su 
rinkti. Viengungių pagerbimui 
balijų rubšti susirinkifnais su tin 
ka. o jį suorganizuoti įgalioja 
valdybą.

Susirinkime buvo apsvarsty 
ti ir klubo ūkiniai reikalai.

Steponavičienė pasiūlo klu 
bo gaspadoriui - prižiūrėtojui 
Aleksui Bareikiui — išreikšti 
viešą pagyrimą už gražią tvar 
ką klube. Susirinkimas prita 
ria.

M. Vidrikas pasiūlo klubo 
nariams, kurie sulaukia 70 me 
tų ir išbuvę klube ne mažiau 
10 metų, neimti nario rnokes 
Čio. Susirinkimas pritaria.

Taip pat nutara klubo na 
rei Ginkuvienei nupirkti dova 
ną - sveikinimą ir pasiųsti, nes 
ji dabartiniu metu serga, o ji 
daugiausia pinigais yra parė 
muši klubą. Susirinkimas - su 
tinka.

Nesant daugiau klausimų su 
sirinkimo p-kas S. Krisčius 

' skaito susirinkamą uždarytu, o 
naujos v-bos posėdį kviečia va 
sario 8 d. 8 vai. vakaro.

Naujai išrinktoji valdyba, 
apsvarsčiusi įvairius klubo rei 
kalus, pasiskirstė pareigomis:

Pirmininku — Kostas Stri 
kaitis, vicepirm. — J. Baniu 
konis, sekr. — Demereckas, iž 
dininku — M. Vidrikas,' pini 
ginių reikalų raštininku -— p. 
Kumpauskas ir K-to nariais • 
P. Bagdonas ir J. Savickas.

Į reviz. k-ją: K. Pranevi 
čius, O. Lenio ir Mykolas Bu 
akuskas. Atsarginiai: K. Žen 
telis, VI. Steponavičius ir V. 
Zavadskienė.

Sekantis v-bos posėdis nu 
tarta šaukti kovo 7 d. Kstr.

liuoti šešių šimtų puslapių vei 
kalą, kai mes žinome, kad net 
mažiausieji privatiniai iaiškai 
kontroliuojami. Veikalas bu 
vo išsiųstas su vyriausybės lei 
dimu. Ilgai netrukus, Pasterna 
kas vėl buvo priimtas į rašyto 
jų sąjungą, iš kurios jis anks 
čiau buvo pašalintas. Greitai 
po šio triukšmo buvo Maskvos 
teatre naujo Pasternako veika 
lo premjera, kurioje dalyvavo 
pats Chruščiovas ir kurio me 
tu Pasternakui buvo daromos 
didelės ovacijos. Čia išlindo Ii 
gi šiol paslėptoji „yla iš mai 
šo“.

Galiausiai buvo aiškinama, 
kad Chruščiovas vargingąjam 
rublių milionieriui Pasterna 
kui uždraudęs premiją priimti. 
Čia vėl kitas komunistinis triu 
kas. Aš esu įsitikinusi, kad 
dar ateis laikas, kuomet mes 
išgirsime, kad paskirtoji premi 
ja tyliai buvo pervesta į Rusi 
ją. Kaip dolerių išalkusi Rusi 
ja gali atsižadėti 50,000 dole 
mių? O kur dar honorarai už 
knygas? V. A.

SIUNTINIAI
| LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS

| per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

| Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
| per Janiną ADOMONIENĘ.

f Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis,
$ medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
® akordeonus, dviračius, maistą ir it.

Užsakymai iš kitur primami paštu.
g Siuntiniai pilnai apdrausti.
f Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 9

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

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

I. ietuviams nuolaida. X
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, S

$ Montreal, P. Q., lei.: DO 6-.»884. g
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' WINDSOR, Ont
ĮSPŪDINGA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI.

mo veiksniams. Tie, kurie mi 
riejime nedalyvavo, nusiskriau 
dė save, pasirodydami nusigy 
vėmusiais ir atsiskyrusiais nuo 
tautos kamieno, nes šiuo minė 
jimu mes visi jungiamės bend 
ram ryžtui — išsilaisvinimu'.

Po paskaitos T. Fondo įga 
liotinis P. Januška kvietė vi 
sus minėjime dalyvaujančius 
prisidėti prie laisvinimo reika 
jų pinigine auka.

Meninėje dalyje buvo duo 
tas E. Butavičienės scenos vaiz 
delis „Gedimino Sapnas“. Da 
lyvavo ir išpildė. Saulius Ra 
žauskas — sapi\o aiškintojas, 
Arūnas Januška — Gedimi 
nas, Ant. Kazlauskas — Vai 
dila, Ir. Butavičiūtė, Rūta Ja 
nuškaitė, Danutė Kozulytė, 
Virginija Sodaitytė ir Rūta 
Ražauskaitė — vaidilutės. 
Vaizdelis, jo paruošimas ii at 
likimas be priekaištų. Verti pa 
dėkos režisorė, vaidintojai ir 
jų mamytes.

Žinomoji deklamatorė Nijo 
lė Giedriūnaitė vykusiai dek 
lamavo „Tėvų šalis“ Putino ei 
lėraštį. Pabaigai Windsoro 
Lietuvių Choras sudainavo ke 
lėtą gražių dainų. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Nepriklausomybės Šventę 
gražiai paminėjo per dvi die 
nas savo laidose vietos dien 
rastis „The Windsor Daily 
Star“ pirmadienio laidoje įsi 
dėdamas prie aprašymo ir fo 
tografiją su svečiu Dr. J. Pa 
jauju, ApyL V-bos pirm. E. 
Butavičiene ir sekr. P. Janus 
ka.

Be jau minėtų dar paminė 
Nepriklausomybės Šventę

K. L. W. radio stotis, C.
L. W. televizijos stotis ir 

B. E radio stotis trečiadie
nio, vasario ! 7 d. vakaro spe 
cialioje programoje.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS, 
•'ruoštas Lietuvių Radio Klu 
bo, vasario 27 d. paėjo sėkmin 
gai. Pirmas amerikonų bandy 
mas Užgavėnių proga pasiva 
žinėti ir šauniai užsigavėti, at 
rodo, patenkino visus. Radio 
Klubas savo programų metu, 
gąsdino detroitiečius, kad vind 
soriečiai jų pirmajam puoli 
mui smarkiai ruošiasi, gamina 
ginklus ir šaudmenis, bet pa 
sirodė, kad tie ginklai buvo lie 
tuviškos ūkiškos dešros, bly 
nai, cepelinai greta gėrimų. 
Kadangi tą dieną buvo gero 
kai soiego, tai nuo kovos atsi 
sakyta, o tie vadinami „šaud 
menys“ tik kėlė susirinkusių 
nuotaiką. Turtingas ir prity 
rusių šeimininkių tvarkomas 
bufetas ištuštėjo dar prieš lai 
ką. Už tai Radio Klubas pa 
darė gražaus pelno, kuris jie 
ms taip reikalingas, nes Vai 
dybos didysis rūpestis yra lė 
šos apmokėjimui stočiai už 
transliacijų laiką. Radio Klu 
bo programos transliuojamos 
iš WCOB stoties banga 1440, 
kiekvieną sekmadienį (kovo 
mėn. nuo 5,45 iki 6,45 ir ba

Windsoro Lietuvių Bend 
ruomenės Valdybos rūpesčiu, 
Lietuvos Nepriklausomybes 
atstatymo 43-rds sukaktuvės 
paminėtos labai plačiai ir įs 
pudingai. Windsoro mietos ma 
joras Mishael J. Patuck savo 
proklamacija Vasario 16 pa 
skelbė Lietuvoft Nepriklauso 
mybės diena Windsore. Vie 
tos C. B. E. radio 
puikią programą, 
specialiai Lietuvos 
somybės Šventės 
mui.

Lietuviams Šventės paminė 
jimas buvo vasario 14 d. Minė 
jimas pradėtas St. Francis 
bažnyčioje iškilmingomis pa 
'maldomis, kurias atlaikė ir 
dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. V. Rudzinskas. 
Tolimesnis minėjimas vyko 
kroatų salėje. B-nės Valdybos 
pirm. E. Butavičienei pradėjus 
trumpa įžanga minėjimą, bu 
vo pagerbti žuvę dėl Lietuvos 
laisvės vienos minutės susikau 
pimu.

Toliau sekė Dr. Juozo Pa 
jaujo kalba. Pradžioje prele 
gentas priminė, kad laikui atė 
jus ir pats tautos kamienas 
Lietuvoje ir išeivija turės da 
lyvauti tolimesniame lemiama 
me lietuvių tautos reikalų sp 
rendime. Kalbėdamas toliau 
nurodė, kad šiandieną Lietu 
vos reikalas yra žymiai gėrės 
nėję padėtyje, negu kad buvo 
Dr. J. Basanavičiaus ir Dr. V. 
Kudirkos laikais. Šiandien de 
šimtys tūkstančių moksleivių 
lietuvių eina mokslus, turime 
daugybę išsilavinusių, baigų 
siu augštąjį mokslą tautiečių, 
daugelis valstybių išandien 
nepripažįsta Lietuvos užgrc- 
bimo ir visas pasaulis žino 
Lietuvos tragediją, kai tuo tar 
pu „Aušros" ir „Varpo" lai 
kais to viso neturėjome, ir vis 
tiktai buvo paskelbtas Lietu 
vos Neprikausomybės atstaty 
mo aktas ir laisvė buvo atko 
vota ginklu. Kovoje dėl lais 
vės šiandieną nesame nei vie 
ni, nei nepasiruošę. Baigda 
mas, 'prelegentas priyninė, 
kad jei tauta liko tvirtai įsiti 
Įtinusi išsilaisvinimu, ruošiasi 
laisvės dienai persekiojama, 
žudoma, tremiama, — tai kaip 
gali kristi į pesimizmą mūsų 
visko pertekusi, pažinusi Ne 
prifkausonios Lietuvos gyve 
nimą, laisvėje gyvenanti mū 
su išeivija?... Musų visų yra 
pareiga dalyvauti ruošiamuose 
minėjimuose, aktyviai prisi 
dėti pfie jnforrrecijps kapa 
diečių tarpe apie Lietuvą ir ne 
pamiršti piniginės aukos Tau 
tos Fondui ir kitiems laisvini

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

Niagaros 
daug metų 
meno grupė

stotis davė
pritaikytą
Nepriklau

paminė ji

jo' 
C.
K.
C.

y

pas Montrealio atstovą 
Mr. M a n f r ee d Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCELSERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

ATLETIŠKOS 
SPORTO KELNAITĖS 

VYRAMS IR 
BERNIUKAMS

Visi veiklus vyrai įver
tina WATSON’S atleti 
nį maišelį ir trejopą ap- 
dominalinį prilaikymą.
Elast. juosm.-nepi tly- 

gstamas vyrų pato
gumas. Patvarios, 

ekspertiškai pasiū
tos, lengv. skalb.- 
-nereikia-laidyti. 

Maršk. prider.

n wa

® TAISAU 
^televizijos ir radio aparatus.

SDarbas garantuotas.
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

Jamdžio mėn. nuo 6,15 iki 
7,15 p. p.). Reikia tikėtis, kad 
orui atšilus, bus ir daugiau to 
kiti iškylų j „Lituanicos“ pai
ką.
• Petras Dargužis penkerius 
metus išgulėjęs ligoninėje, da 
bar yra pusiau sveikas. Nors 
jam dar tiktai 58 m., bet kaip 
nedarbingas (dalinai parali 
žuojas) gauna nedidelę, vai 
džios pensiją. Jam paremti va 
sario 21 d. pp. Linkevičių na 
muose įvyko subuvimas 
vavo per 60 asmenų,

vardu pobūviui baigiantis Įteik 
ta jam 130 dol.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

t
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Daly 
kuriu

• R. Valatkos vedama „Lithu 
anian Melodies" radio progra 
ma su pabaiga vasario mene 
šio, sustojo. Daugiau šios ge 
rai paruoštos programos jau 
negirdėsime. Per 9 metus bu 
vo 468 programos, kiekviena 
po 30 minučių laiko. Nors pro 
gramos buvo paremtos komer 
ciniais skelbimais, beit buvo 
duodama įvairios ir gražios 
tuviškos muzikos ir dainų.

lie

Sporto ekspertas Lloyd Percival tikrina televizijos aktorės 
Vitos Linder gimnastikos pratimus.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale,
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Intubacija, Tęn-Test, Masonite, statybinis popieri#.

St. CATHARINES, Ont
MENO MĖGĖJŲ KONKURSAS 
pusiasalyje jau 
gražiai veikianti 
„Gintaras“, šiais

metais iškėlė gražią mintį ruoš 
ti jaunų talentų konkursą. Šia 
me konkurse gali dalyvauti 
lietuvių jaunimas iki 15 metų 
amžiaus. Dalyvaujantieji gali 
pasirodyti muzikaliniu 
ku, daina ar šokiu. Gali daly 
vauti pavieniai arba grupėmis.

Prašoma nevėluojant užsira 
šyti pas „Gintaro“ seniūną 
šiuo adresu: J. Bušauskas, 26 
Inglewood Rd., St. Cathari 
nes, Ont. Terminas iki š. m. 
balandžio 3 d. Už geriausius 
pasirodymus skiriamos premi 
jos: I — $100, II $25 ir III 
$10. Čia gali dalyvauti ne vien 
iš Niagara pusiasalio, bet ir iš 
toliau, kaip iš Hamiltono, To 
ronto, Buffalo, Rorhesterio ii 
iš visos plačios apylinkės.

Konkursas įvyks didžiuo 
siuose pavasario šokiuose, ba 
landžio 23 d., erdvioje Merrit 
ton Community salėje. Pagrin 
dine programos 
Jonės Kvietytės 
jos mokinės.

Moksleiviams 
karnas.

Norima priminti, kad 
reikalu daugiau pasirūpintų pa 
tys tėvai, negu jaunimas, ku 
riam yra sunku sužinoti, dar 
•sunkiau parašyti laiškelį virš 
nurodytu adresu.

Gintarietis.
278 SLA KUOPOS 5-KIŲ 
METU SUKAKTIES IR 
KLAIPĖDOS ATVADAVI 

MO MINĖJIMAS
buvo sėkmingas. Salė buvo 
perpildyta, nes gausingai da 
lyvavo iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls ir St. Catharinie 
čiai šiais metais ypatingai pa 
rėmė šiuos minėjimus.

Šiais metais SLA minėjime 
dalyvavo 
suomenės 
kolonijų : 
das, St. Jokūbaitis, J. Novo 
grodskas su žmonele, Vilniaus 
Krašto Liet. S-gos veikėjas p. 
Cicėnas, daugelis iš Hamilto 
no. Tai didelė staigmena bu 
vo nes pirmą kartą pei dange 
lį metų iš Hamiltono tiek daug 
lankėsi St. Catharinėje, jų tar 
pe St. Bakšys, pp. J. Kažemė 
kai, Ročių šeima ir kt.

SLA organizacija kūrėsi 
prieš 75 metus lietuviams ii 
gintis tėvynės. Lietuvių Na 
mai, klubai ir organizacijos 
yra tautiški židiniai kartų kar 
toms.

Iš Niagara Fall buvo skau 
tų veikėjai pp. Balsai, Januso 
niai, meno mėgėjų būrelio va 
dovė p. Ulbinienė ir organiza 
cijų veikėjai.

Minėjime reikšmingas kai 
bas pasakė Klaipėdos krašto 
vardu kalbėjęs p. Senkus, iš 
Toronto.

SLA vardu kalbėjo iš To 
ronto, SLA 236 k. pirm J. 
Strazdas, apibūdinęs SLA nau 
dą lietuviams, naudą lietuvių 
tautai ir Lietuvai.

SLA jaunimo vardu kalbė 
jo St. Jokūbaitis. Ragino tė 
vus, kad įrašytų nariais į SI.A 
organizaciją savo vaikus ir per 
imtų SLA jaunųjų veikėjų su 
krautą kraitį, 3J2 mil. dol. ir 
tęstų toliau šalpos ir 
darbą.

SLA 278 k. 5-kių 
kakties proga žodžiu 
Hamiltono Lietuvių 
pirmininkas St. Bakšys.

Po kalbų ir sveikinimų sekė

daly

dalį išpildys 
baleto studi

įėjimas nemo

šiuo

didelis skaičius vi 
veikėjų, ir iš kitų 
Toronto, J. Straz

tautišką

metui su 
sveikino

Namai,

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

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovą#

Aug. M Y L Ė
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

meninė dalis, kurią išpildė sol. 
A. ir V. Paulioniai ir jaunieji 
menininkai. SLA narys A. Ba 
ronas 4 metų amžiaus, pasakė 
eilėraštį. Kad ir nedidelis, bet 
jau SLA narys. Jaunajam A. 
Baronui publika labai karštai 
plojo. SLA narys J. Gegiackas 
padeklamavo eilėraštį „Tėvy 
nė". Ir. Čeporiūtė pašoko, o 
jai pianinu skambino V. Gri 
gaitė. SLA narė V. Paulionie 
nė ir V. Paulionis pabaigai dar 
padainavo. Solistai pp. Paulio 
mai yra labai mėgiami. Publi 
kai gausiai plojant turėjo bi 
suoti.

Po minėjimo visi įsijungė į 
linksmąją dalį. Griežiant gerai 
muzikai, vyko šokiai. Minėji 
mas pasibaigė visų dalyvių ge 
ra nuotaika. J. S.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

SPORTAS. . .

Atkelta iš 3-čio psl. 
nės, baigėsi Sov. Sąjungos lai 
mėjimu, kada jos

profesionalai sportininkai, 
stojo į kovą prieš tikrus 

mėgėjus.
Vakarų pasaulyje yra diskva 
lifikuojami sportininkai už 
gautas dovanas, už parašytus 
straipsnius spaudai, priski 
riant iš karto tokį nusižengi 
mą prie profesionalizmo. Tuo 
tarpu, Sov. Sąjungos sporti 
ninkai, kurie yra tikri prote 
sionalai, tikri valstybės tar 
nautojai (m. pabr. — K. B.) 
šaltai priima olimpinę mėgėjų 
priesaiką, nėra išbraukiami iš 
kandidatų sąstato, rungtyniau 
ja nelygioje kovoje su laisvo 
jo pasaulio mėgėjais! Tiesa, 
vakarai teisinasi labai lengvai: 
jų profesionalizmo negalima 
patikrinti, nes tas paliekama 
kiekvienos valstybės sportinei 
sąžinei, jos atsakomybei. Čia 
dar kartą laisvasis Vakarų pa 
saulis parodo visišką nesupra 
timą komunistinės sistemos, 
jos viso vadovybės propagan 
dinį tikslą, veržtis su savo idė 
jom ir per sportą į laisvojo pa 
šaulio jaunimą, parodant jam, 
kad sportas tik komunistinia 
me pasaulyje gali „gražiai“ 
klestėti. Ir jeigu įvykiai spor 
tinėje plotmėje toliau taip ru 
tuliuosis, vakarams ir bendrai 
Tarptautiniam Olimpiniam 
Komitetui nepaliks nieko kito, 
kaip nutraukti šią gražią olim 
pinių žaidimų tradiciją, arba 
leisti pogramoje dalyvauti tik 
riesiems vakarų profesionalą 
ms, pažeidžiant tų žaidynių 
dvasią, tų žaidynių idėją.

Bijau btfti pranašu, tačiau 
iš anksto įspėju, kad ir Ro 
mosvąsaros olijnpįadojc, rusai 

sportininkai, pajungę po savo 
sparnu lietuvius, latvius, es 
tus ir kt. apvergtas tautas, vėl 
laimės pirmą vietą pasaulyje. 
Ir vėl skambės trimitai iš 
Kremliaus (kaip ir po šios 
Olipiados Squa Valley) į vi 
sas pasaulio puses, kviečianti 
penkių kontinentų jaunimą, su 
griauti iš pamatų supuvusį ka 
pitalizmą, pakeičiant jį nau 
jom socialistinėm idėjom, nau 
ja komunizmo sistema, prie ku 
rios sportas randa sau geriau 
sias vystymosi sąlygas. ,.

Vakarų pasauli, pabusk iš 
miego, kol dar nėra vėlu!

K. Baronas.

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.DE LUXE DRY CLEANERS
H7—6th AVENUE, LACHINE

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
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NAUJOJI K. L. BENDRUOMENĖS HAMILTONO 
APYL. VALDYBA

OAKVILLE, Ont. LONDON, Ont

vasario 28 d., savo pirmajame 
,posėdpje pąsiskirstė pareigo 
mis: pirm. G. Skripkutė, pirm, 
pavaduotojas J. Mikelėnas, sek 
retorius V. Navickas, iždin. P. 
Lesevičius, parengimri vad. K. 
Mikšys, nariai: K. Lukoševi 
čius ir I. Varnas.

Valdybos adresas: 133 
Bold St., Hamilton, Ont., tel. 
JA 9-8411. N.

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Kovo 13 d. Hamiltono at- 
kai ruošia Šv. Kazimieo minė 
iimą šia tvarka: 11 vai. iškil 

ingos mišios Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Jaunimo 
organizacijos yra kviečiamos 
dalyvauti pamaldose su vėlia 
vomis. 5 vai. p. p. Lietuvių na 
mų sMėje Įvyks Šv. Kazimie 
ro akademija. Pagrindinę kai 
ba pasakys iš Toronto svečias 
V. Biereta. Po to bus 3 keiks 
mų, 4 paveikslų vaidinimas 
Marių Žuvėdros „Šv. Kazimie 
ras“. Vaidinimą stato Hamilto 
no dramos mėgėjų teatras „Au 
kuras“. Režisuoja N. Daugu 
vietytė - Kudabienė. Veikalas 
yra labai Įdomus, vaizduojąs 
Šv. Kazimiero gyvenimą Kro 
kuvoje ir Vilniuje.

Todėl rengėjai ir kviečia vi 
sus hamiltoniečius ir apylin 
kių lietuvius kuo skaitlingiau 
šiai dalyvauti šiame minėjime.

Kuopos Valdyba.
KAUKIŲ BALIUS 

rengtas vietos At-kų kp. ture 
jo labai didelj pasisekimą sve 
čių, kurių dalyvavo per 300, 
tačiau labai „biednas“ pačių 
kaukių skaičius, nes jų būta 
tik... trijų. Už gražiausias kau 
kės buvo skirtos keturios pre 
mijos,, tad viena dalyvė, čia 
pat salėje, iš staltiesių ir kitų 
Įvairių priedų „sukombinavo“ 
dar vieną kaukę ir gavo pas 
kutinę 10 dol. premiją. Atro 
do, kad iš kaukių baliaus pali 
ko pats vardas, nes kiekvie

nais metais, kaukių skaičius 
mažėja.

KOVO MOTERŲ 
krepšinio komanda, laimėda 
ma paskutines pirmenybių ru 
ngtynes prieš Hagersville m. 
rinktinę 36 :32 ir Steel Co. Lo 
cal 1005 klubą 22:19, Hamil 
tono lygoje užėmė trečią vie 
tą, tuo pačiu patekdama i baig 
minius susitikimus. Tačiau 
pirmosios rungtynės nebuvo 
sėkmingos: prieš Steel Co. su 
stiprintą komandą jos pralai 
mėjo 25:32 (12:13), nors tre 
šiame ketvit-tyje lietuvaitės 
vedė 16:13. šeštadieni bus at 
sigriebimo rungtynės. Taškų 
pelnė: Prunskytė 8, Stanaity 
tė 6, Miniotaitė' 4, Petrušaity 
tė 5, Meškauskaitė 2. K. B.
KLB HAMILTONO APYL. 
V-BOS METŲ VEIKLOS 

APŽVALGA
Vasario 24 d. 1959 m. Ap. 

V-ba, kurią sudarė pirm. J. 
Varanavičius, vicep. V. Kaz 
lauskas, sekr. G. Latauskaitė, 
A. Pilipavičius, par. vad. 
K. Mikšys, nariai A^Bugališ 
kis ir P- Mikalauskas, turėjo 
savo paskutini posėdį ir parei 
gas perdavė naujajai 1960 m. 
išrinktai valdybai.

V-bos verkią nuo. 1959 m. va 
sario 26 d. iki 19&0 m.’ vasario

* -
| A. L I Ū D Ž I U S, B. L., i 

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

Morgičiai. $
S Įstaiga: JA 7 5575;

Namų: FU 3-8928. 
g 20 King Street East, $ 
v Hamilton. g

VASARIO 16-JI
Bebeik visi Oakvillė’je gyve 

nantys lietuviai jau yra tapę 
Kanados piliečiais, bet nežiū 
rint to, gimtojo krašto meilė 
yra stipriai pasilikusi kiekvie 
no širdyje. Todėl ir laisvės 
reikalas savo gimtąjam kraš 
tui branginamas ir statomas 
vienu iš augščiausių siekimų.

Kadangi Vasario 16-toji die 
na prieš 42-sius metus yra ta 
pusi Laisvės Švente Lietuvai, 
tad ir Oakville's lietuviai kiek 
vienais metais stengiasi kuo įs 
pūdingiau atžymėti tą ypatin 
gai atmintiną dieną.

Šiais metais Vasario 16 ios 
minėjimas buvo suruoštas va 
ssario 20 d. Oakville’s lietuvių 
išrinkto komiteto, kuri suda 
rė: E. Sargautienė, M. Kri 
viekas ir J. Vegelis. Šio komi 
teto nariai dėjo nuoširdžiau

24 d., geriausiai pavaizduoja 
šie skaičiai:

Posėdžių Įvyko 25
Parengimų - minėjimų 5
Radio transliacijų 2
Spaudos leidin. išleista 2
Informacinių sus-mų 2
Visuot. susiriskimų 1
Gauta raštų 339
Išsiųsta 6"

Pajamos-
Perimta iš 19 58 m. pin. 492.61 
Perimta l.-Kl akcija 100.00 
Bais, birželio min. 107.41 
Motinos fjienos min. 69.18 
VI Liet. Dienos 9159.90 
Naujų Metų balius 1158.78 
Napriki. Šventės 251.95 
Kr. dr-jos Talka auka 200.00 
Solidarumo mok. k 470.00 
Rinkliavos 85.75
Įvairios 4.96

Viso pajamų 12,100.54

Išlaidos:
Bais, birželio minėj. 103.96 
Motinos Dienos 51.63
VI Lietuvių Diena 6946.76 
Naujų Metų balius 1087.36 
Neprikl. Šventės min. 252.34 
Pašalpos 2308.04
Įvairios 329.03

Viso išlaidų 11,079.12

Organizacijų veiklai parem 
ti išmokėta:

1. KLB Krašto V-bai 581.60
2. Vysk. M. Valančiaus

OAKVILLĖJE JAUKI (JAUNIMO ARBATĖLĖ.

į: TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. į: 
In 

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš n 
7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. :: 
Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. H 

H vak., Minden Building, z. J King St. E., notaro A. Liudžiaus Į; 
♦: Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 H 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. H 
H Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. Ę
i::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::

mokyklai 350.00
3. Sp. Klubui Kovas 238.14
4. Š. Fondui, Hamilt. 217.55
5. Parama laikrašč. 200.00
6. Skau?ų org-joms 125.00
7. Ateitininkų org-ms 125.00
8. Italijos B-nei 115.75
9. VA V parapijai 100.00

10. Taut, šokių grupei 75.00
11. VAV parap. chorui 50.00
12. Teatrui Aukuras 50.00
13. L. Kat. Moterų Dr. 50.00
14. Įvairios aukos 30.00

Iš viso 2,308.04
Nukelta Į 8 psl.

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

Prašome reikalauti mūsų naujai at spa- ’■—♦a 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir "IV IJcXoLLI 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 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T X 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

tttttttttttttzttztutzitttttttttttttttttnmttt
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. McKAGEfJ

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras X 

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

330 Bay Street, a

TORONTO 1, Ontario, f

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

T oront o, Ont.
Telefonas EM 2-2585

.....

sias pastangas, ko pasėkoje 
tiek iškilmingoji, tiek linksmo 
ji Vasario 16-tosios programa 
praėjo labai sklandžiai ir jau 
kioje nuotaikoje.

Iškilmingąją programos da 
lį vykusiai pravedė M. Rama 
nauskas — pirmiausia susikau 
pimo minute pakvietęs visus 
pagerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Po to buvo pakviestas 
dr. P. Ancevičius tarti žodi 
šios dienos Įvykio proga. Dr. 
P. Ancevičius, kalbėdamas 
apie Lietuvos laisvės galimy 
bes, rėmėsi realiomis išvado 
mis iš šių dienų pasaulinės po 
litikos. Pažymėdamas Lietu 
vos pavergėjo karines pajė 
gas ir jo be žmoniškumo prin 
cipo politiką, suteikė vaizdą, 
kad ilgoje kovoje turime pade 
ti savo broliams ir seserims 
Lietuvoje pernešti sunkią ver 
gijos naštą, kad momentui ate 
jus jie ten savo esimu, ant Lie 
tuvos žemės, užgarentuotų Lie 
tuvos egzistenciją tarp kitų 
laisvų tautų. Užbaigdamas 
kalbą, Dr. P. Ancevičius išreiš 
kė savo tikėjimą, kad Lietu 
vai išauš laisvės diena, nes jo 
kia neteisybė negali užsitęsti 
amžinai. Laikui bėgant keičia 
si idėjos, ir komunistiškos, kei 
čiasi ir politika. Ateis laikai, 
kuomet politikoje vyraus žmo 
niškumo ir teisingumo princi 
pai, o to pasėkoje pasaulyje iš 
.sįvys,tys gražesnis, geresnis 
gyvenimas, ir tuomet visos pa 
vergtos tautos, o kartu ir Lie 
tuva, atgau stą brangų idealą 
— laisvę.

Nežiūrint, kad šis Vasario 
16-tosios minėjimas įvyko pri 
vačiame name, pas V. ir M. Že 
meckus, kukliose patalpose, 
bet darniai ir ryžtingai sugie 
dotas himnas sakė, kad nežiū 
riįnt, kur ,'mes begyventume, 
mūsų meilė savo kraštui yra 
gyva, ir'Vieninga kova už Lie 
tuvos laisvę — tęsiama. Po to 
prie bendro stalo pasišneku 
čiupta, padainuota,, bei pasi 
klausyta lietuviškų plokštelių 
muzikos.

Toks jaukus, kultūringas su 
buvimas parodo, kad mūsų ko 
lonijoje lietuvis - lietuviui yra 
mielas ir artimas žmogus, su 
rištas bendrais siekimais, bend 
romis viltimis dėl šviesesnio 
rytojaus savo brangiai Tėvy 
nei Lietuvai. V. Ž.

ARMONAMS 
LEIDO IŠVAŽIUOTI

Kaip pranešė iš Maskvos vo 
kiečių radijas, Barborai Armo 
nienei ir jos sūnui Jonui duo 
tos vizos iš' Lietuvos persikel 
ti į Šiaurės Ameriką, kur gyve 
na Jonas Armonas, šeimos gal 
va. Kaip žinoma, Armonams 
išvykti protekciją sudarė 
Chruščiovas, kai jam esant 
Amerikoje Į jį kreipėsi su pra 
šymu Armonas. E.
® A. Paukštys, smuikininkas, 
kavo 26 d. Jaunimo centro sa 
Įėję duos lietuvių ir kitų mu 
zikų kūrinių rečitalį.

Bendr. Apyl. Valdyba II. 
20. surengė taut, šokių šoke 
jams ir visam Londono liet, 
jaunimui ligi 21 m. amž. kuk 
lią 'arbaiėlę. Dalyvavo. Vės i 
Londono jaunuoliai, išskyrus 
penketą negalėjusių atvykti. 
Susirinkusieji linksmai pasi 

šoko, pasišnekučiavo ir lietu 
viškai padainavo. Arbatėlės 
pasisekimo buvo dvi pagrindi 
nės priežastys: Ratkevičienės 
puikiai paruošta vakarienė ir 
graži, kultūringa mūsų jauni 
mo laikysena. Mūsų jaunimas 
pasirodė tikrai vertas pagar 
bos, nes jis dar sykį patvirti 
no teigimą, kad jo laikysena 
skiriasi nuo vietos jaunimo ei 
gesio. Lietuvės motinos Įtaka 
jaučiama. Tai yra džiugus ir 
dėmesio vertas faktas. Jei lė 
šos leistų, būtų naudinga ir 
daugiau panašių jaunimo po 
būvių suruošti.

Valdyba nuoširdžiai dėko 
ja: Ratkevičienei — už arba 
tėlės paruošimą ir padovano 
tus produktus, D. ir P. Judic 
kams, už patalpas, Mačienei 
už nuoširdų prisidėjimą prie 
arbatėlės ir visiems dalyvia 
ms — už malonų dalyvavimą 
ir gražią nuotaiką. D. E.
MININT VASARIO 16-TA 

LONDONE
surinktos aukos Tautos Fon 
do reikalams .Aukojo po 10

dol.: J. Bersenas, B. Misius.
6 dal.: kun. J. Danielius, Gapu 
tis; 5 dol.: P. Tumosa, I. Stan 
kevičius, K. Valaitis, Ratkevi 
čius, A. Mačys, F. Rušinskas, 
J. Rast^.pikevičius, Dragunevi 
čius, P. Skvarnavičius; po 4 
dol.: Lapatauskas; 3 dol.. E. 
Daniliūnas, A. Petrašiūnas, 
V. Narbutas, Laurinaitis, J. 
Statkevičius, Kulvinskienė. Po 
cius; 2 dol.: Kojelaitis, P. Pet 
rulionis, Eimantas, Jokšas, 
Bernotas, J. Butkus, D. Balai 
šis, Dūda, K. Majauskas, Na 
ruševičius, C. Šakys, A. ■ Pėt“ 
rauskas, J. Baleckas, Narakie* 
nė, Brazlauskas, VI. Petraus 
kas, Bušma; 1 dol.: V. Gude 
lis, Kudirka, Albrechtienė, V. 
Dumputis, P. Styga, J. Mi 
sius, J. Launikaitis, Bukota, 
Gešventas, Čegys, Stanevi 
čius, A. Švilpa, Navickas. 
Pranokus, Š. Švilpa, M. Chai 
nauskas. Viso surinkta 153.50 
dol., kurie pasiųsti TF Atsto 
vybei Kanadoje. T. Fondo 
vardu tariu širdingą ačiū vi 
siems Londono lietuviams, au 
kojusieme šiam kilniam tiks 
lui.

T. F. Įgaliotinis Londone
J. Bendoraitis.

• Čikagos studentų ateitinin 
kų draugovė šeštadieniais ruo 
šia seminarą tema „Žmogaus 
sąvoka modernioje literatūro 
je“.

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

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

1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi............................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...................... 3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai .................... 5.50
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . 3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
J. George. MOTERYSTĖ........................................................3.—
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,5*1
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 anglu kalbai................................................... -1 50
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.aO
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA...............$ 12.00
„STUDENTŲ VARPAS” ...................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50 
„VARPAS” (dvigubas) ....................................................  2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................$4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ................$ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... 1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ... 1.50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. ■ •............ 1.00

i M " " M M J
VEDYBŲ — ŽINIŲ — 

AGENTŪRA
Dėmesio „Nepriklausomos 

Lietuvos“ skaitytojai!
Teikiu žinias apie U S ir Kana 
dos padorių 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
D RA UDI MA I

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832 
g PRANO BARAUSKO 

DRAUDIMO
| AGENTŪRA

49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.E

i

Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................ 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.... 2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ... .........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..............................$ 0.75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ..............................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

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

Taupyk ir skolinkis kredito kooperal -
„P A R A M A”

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

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
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Montreal HAMIAlTON toh^Nto
DIDINGAI PRASIDĖJO 
DIDŽIOSIOS MISIJOS 
Mūsų Ganytoijo. ĘnĮi|nenci 

jos kadinolo Leger vadovybė 
je, dalyvaujant masei tikinčių 
jų įvairių tautybių, Montrea 
lio Marijos šventovėje, skam 
bant visos Montrealio diocezi 
jos bažnyčių varpams, prasidė 
jo didžiosios misijos Montrea 
lio diecezijoje. Kaip skęstant 
jūrų galiūnui Titanik laivui 
praskambėjo choralas „Arčiau 
prie Tavęs, Dieve“, lygiai šią 
valandą, skęstant žmonijai var 
ge, nežinioje ir sielvarte, iš 
tūkstančių širdžių pakilo di 
dingą malda į Visagalį, kad Jis 
padėtų mums visiems, šio gy 
venimo klajūnams, priartėti 
prie mūsų Dievo, kuris yra vi 
sų gerasis mūsų Tėvas. (AV) 
& Gavėnios metu kiekvieną 
penktadienį bus laikomos šv. 
mišios vakarais 8 vai. Gavė 
nios laikas — tai susimąsty 
mo maldos ir atgailos laikas. 
Nuo šios mūsų dvasią gaivi 
nančios kilnios pareigos nieks 
nėra paliuosuojamas. (A V) 
123 SLA KUOPOS NARIŲ 

susirinkimas šaukiamas kovo 
20 dieną, sekmadieni, tuojau 
po pamaldų Aušros Vartų pa 
talpose. Nariai kviečiami da 
lyvauti visi, nes bus SLA cent 
ro organų rinkimai, ir tas tru 
ks labai trumpai. Be to, neuž 
sirnokejusiejij kviečiami užsi 

mokėti nario mokestį. V-ba.
SLIDINĖJIMO IŠKYLA
Šį sekmadienį Dr. J. Basa 

navičiaus skautų vyčių būrelio 
tautinių šokių grupė ruošia 
slidinėjimo iškylą. Išvykstama 
9 vai. nuo Plateau sales. Norin 
tieji važiuoti, prašomi užsire 
gistruoti iki ketvirtadienio, 
pas J. Piečaitį, RA 2-4449.

D. L. K. VYTAUTO
N. Klubas praneša, kad šiuo 
laiku vyksta klubo pašalpinės 
draugijos vajus, kurio metu 
įstojantieji nemoką įstojamojo 
mokesčio. Montrealio lietuviai 
kviečiami stoti nariais.

Klubo Valdyba.
® B. Vaitkūnaitės išraiškinio 
šokio studija, kurioje yra dvi 
lietuvaitės, kovo 24 d., 4 vai. 
39 rnin. po pietų, per televizi 
ją, kanalas 2 (prancūzų), pa 
sirodys programoje.
® Kūrėjų - Savanorių valdy 
bon, L. Balzarui išsikeliant 
kagon, išrinkti A. Lapinas, 

. Šitkauskas ir A. Matulis.
® Banko „Litas“ mėnesinis 
bos posėdis įvyks sekmadienį, 
kovo 12 d., 8 vai. 30 min. ryto 
banko patalpoje.

apskaičiavi 
viso 294.34 
viso 223.65 
dol.

B. 
na

Či

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE 

šeštadienį buvo labai sėkmin 
ga parapijos vakarienė; atsi 
lankė per 300 asmenų, kurie su 
aukojo 420 dol. aukų, loterija 
davė 290.15 pajamų; buvo ge 
ra vakarienė, — todėl klebo 
nas kun. J. Bobinas nuošir 
džiai dėkoja atsilankiusiems, 
aukojusiems fantus ir pinigus 
ir šeimininkėms už darbą.

SKAUTŲ TUNTAI 
sekmadienį minėjo Šv. Kaži 
mierą, kaip skautų patroną. 
Ta proga šv. Kazimiero baž 
nyčioje buvo iškilmingos kun. 
Kulbio laikomos pamaldos, ku 
riose skautai dalyvavo organi 
zuotai, o po to parapijos salėje 
pusryčiai ir laužas.
KLB MONPREALIO LIET. 
Seimelis Lietuvos Nepriklauso 
mybės sukakties minėjimo, 
įvykusio vasario 14 d. Plateau 
salėje, galutiniu 
mu pajamų turėta 
dol., išlaidų turėjo 
dol. Likutis 70.69

GRAŽI PRIEAUGLIO 
STAIGMENA 

šeštadienį buvo suruošta 
Meilutienei pp. Ratavičių 
muose. Dalyvavo apie 40 mo
terų, kurios ponių Ratavičie 
nėts, Kandižauskitiįnės ir Bie 
liūnienės iniciatyva, buvo gra 
žiai pavaišintos, o p. Meilu 
tienei įteikta vertingų dovanų.

Įdomu, kad ir vyrai ncatsi 
liko, nes pp. Kandižauskų bu 
te staigmena buvo suruošta ir 
J. Meilučiui, ir, galų gale, ir 
vyrai iš pp. Kandižauskų susi 
rinko pp. Ratavičių butan, — 
taigi „šaueris“ buvo baigtas vi 
sų dauge — šauniai ir links 
mai.
® Pp. Kandižauskai Spaudos 
baliuje laimėjo 4-riais biletais 
4 fantus. Atvykęs į NL redak 
ciją atsiimti fantus, pp. Kandi 
žauskai ta proga apsimokėjo 
N L prenumeratą ir NL parem 
ti paaukojo 3 dol. Nuoširdus 
ačiū. NL
IŠKILMINGA JUOZAPINIŲ

VAKARIENĖ, 
kurioje įvyks visų Juzių ir 
Juozų ypatingas pagerbimas, 
yra ruošiama šio mėnesio 19 
dieną, lygiai šv. Juozapo die 
na. Sumanios šeimininkės ruo 
šią puikią ir gaivinančią va 
kariene ir kviečia visus jau da 
bar jon ruoštis. (AV)

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

HU 1-8437

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 7-3175 namų; PO 6-9964. 
imzKutttztttztiitttitittititmtttttitmzv

7—9 p. m.

m.

DANTŲ GYYTOJAS

D r. J. MALISKA
5441 Bannantyne, Verdun.

PO 8-4547; namų: PO 8-0496

Išskyrus ketvirtadienių 
priešpiečius iki 1 vai. p. p.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHAR LAND

78 St. Joseph Blvd, W.
VI 2-9958

f Dr. E. A ndru kaltis 
£ 956 SHERBROOKE E.

* Tel.: LĄ 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. |

Suite 25—26 S

152 Notre Dame St. E. xUN 1-8933 |

ADVOKATAS i
JOSEPH P. MILLER, ;

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

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

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

NOTARAS

į JUOZAS BERNOTAS 
B. A., B. C. L.

4 215 Si. James West,
& 7 augštas.
f Tel.:

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

A V 8-3115.

Atkelta iš 7-to pusi.
Prie šios sumos dar reikia 

pridėti VI Kanados Lietuvių 
Dienos 500.00 dol. literatūros 
premiją.

Visos pašalpos, kaip matyti 
iš sąrašo, yra paskirtos orga 
nizacijoms, per kurias reiškia 
si lietuvybės išlaikymas. Ne 
buvo skirta įvairiems fondą 
ms, kurie veikia už šio krašto 
ribų, nes jiems remti veikia 
specialūs organai. Valdyba, 
skirstydama lėšas, turėjo tiks 
lą remti lietuvybės išlaikymą 
vietoje per organizacijas, nes 
nuo jų stiprumo priklauso ir 
fondų likimas.

Bendradarbiavimas su lat 
viais ir estais vyko jau iš se 
niau nusiįstovėjusia tradicine 
tvarka per Batų Federacijos 
Komitetą, kuriam šiais metais

Arthur Senecal
nori būti

perrinktas

ARTHUR SENECAL

Aldermann, Arthur Sene 
cal, atsilankius pas jį didelei 
ir entuziastingai 3 seniūnijos 
(Ward 3) delegacijai prašyti 
jo kandidatuoti sekančiuose 
LaSalle miesto rinkimuose ba 
landžio 1 d., sutiko būti kan 
didatu.

Delegacijos vadovas pabrė 
žė faktą, kad Aldermanas Se 
necal nenuilstamai darbuojasi 
savo seniūnijos ir miesto gero 
vei. Jis pareiškė, kad Mr. Sene 
cal‘iui turėtų būti leista tęs 
ti jo taip puikiai pradėtąjį dar 
bą.

Aid. Senecal padėkojo dele 
gacijai už jam suteiktą pasiti 
kėjirną.

Jis\ taipogi norėjo padėkoti 
daugeliui asmenų, kurie kas 
dien skambino pasiūlydami sa 
vo paramą jo kandidatūrai.

Krašto Vai 
Valdyba bu 
negaudama 

apie Kr. V-

pa 
ko

me

ne 
or

KLB HAMILTONO ^PYL. V-BOS METŲ VEIKLOS 
APŽVALGA

vadovavo mūsų bendruomenės 
pirmininkas.

Ryšiai su KLB 
dyba būva silpni, 
vo nepatenkinta 
jokių informacijų
bos Veiklą. Oi su Kultu,ros 
Fondu buvo dar blogiau, nes 
nebuvo gautas per visus 
tus joks raštas.

Pašaliniams stebint, bet 
sigilinant į bendruomenės
ganų veikla, atrodo, kad ši 
veikla ribojasi tik apjungimu 
lietuvių, tačiau tikrumoje li
nes valdyba yra vsios veiklos 
centras, skatintojas ir'inspira 
torius. Nuo jos iniciatyvos, su 
manumo ir planavimo priikau 
so kolonijoj veikiančių organi 
zacijų veikla. Patiekti šioje ap 
žvalgoje skaičiai rodo veiklos 
apimtį ir šakotą darbą, nes su 
rinktos ir išleistos sumos, iš 
siųsti ir gauti raštai, parengti 
minėjimai nėra iš dangaus iš 
krintą skaičiai, bet valdybos 
narių visuomeninio darbo vai 
šiai.

Baigiant šią apžvalgą valdy 
bos vardu reiškiu šidingą pa 
dėką už pagalbą, reikalų su 
pratimą ir bendadarbiavimą 
kun. dr. J. Tadarauskui, kun. 
B. Jurkšui ir jo vadovaujamam 
chorui, p. Breichmanienei ir 
jos vad. taut, šokių gupeir, re 
žisorei p. E. Dauguvietytei - 
- Kudabienei ir jos vadovauja 
mai teatro grupei Aukuras ir 
visų organizacijų vadovybėms, 
kurių veikla yra tikrasis lietu 
vybės išaikymo pagrindas. Lie 
tuviškas ačiū solidarumo įna 
šų talkininkams rinkėjams: K. 
Žukauskui, Krištolaičiui J., J. 
Kažemėkui ir poniai Klevie 
nei.

Ypatingą širdingą padėką 
reiškiu buvusiems valdybos na 
riams: vicep. V .Kazlauskui, 
kas. A. Pilipavičiui, sekr. G. 
Latauskaitei, par. vad. K. Mik 
šiui, nariams A. Bugailiškiui 
ir P. Mikalauskui ir organ ko 
miteto nariams talkininkams 
— K. Baronui, S. Daliui, M. 
Kežinaitytei, A. Vainauskui, 
K. Stanaičiui ri J. Pleiniui. Šie 
išvardinti asmenys nešė svar 
biausią veiklos naštą, kurie 
per ištisus metus nesiskundė 
jos sunkumu ir atliko pareigas 
stropiai, sąžiningai ir pavyz 
dingai.

Perduodamas buvusios vai 
dybos darbą naujai valdybai 
linkiu jai dar intensyviau iš 
plėsti kultūirnę veiklą, nuo ku 
ios priklauso lietuvybės išlai 
kymas ir mūsų tėvynės laisvi 
nimo reikalai, 
mės ilnkiu jai lietuvybės išlai
-----------------------------------------------Ville LaSalle, 95 Orchard St., 

prie Lauryno upės, parduoda 
mi du nauji liuksusiniai įreng 
ti dupleksai; 5 atskiri erdvūs 
kambariai, 2-jų mašinų gara 

žai ir po kambarį rūsyje.
Abu butai ir garažai apšildomi. 

Teirautis tel. PO 6-5322
---------=2^4—

INCOME TAX

Pranas Tautkus, 
buvęs mokytojas, turi didelį

Income Tax blandų užpildymo 
patyrimą.

Kreiptis asmeniškai arba telef. 
PO 8-8167: šeštadieniais nuo 
1 iki 4 vai. po piet. pono A. Ma 
tūlio bute (virš buv. svetainės) 
7684 Edward St., V. Lasalle.

arba 
sekmadieniais nuo 1 iki 3 v. 
p. p. mieste, Kaunas Restorane

2587 Ontario St. East, 
pirma gatvė už Frontenac St.

Dėl Incom Tax tel. šeštadie 
niais PO 8-8167. Dėl Income 
Tax ir visų reikalų kitomis die 
nomis OR 4-8996. Taipgi pra 

F A U P Y K, SKOLINKIS kredito kooperatyve I nešama, kad daro vertimus, iš
4 rūpina valdiškas pensijas, pi 

lietybę, dokumentus išvyki 
mui į svetimas valstybes ir. vi 

sais kitais reikalais.

BANKO „PARAMA“ 
VEIKLA

Bankas sparčiai auga
Vasario 28 d. Šv. Jono 

rapijos salėje įvyko lietuvių
operatyvo (Credit Union) „Pa 
rama" metinis narių susirinki 
mas.

Susirinkimą atidarė V-bos 
pirm. J. Strazdas ir pakvietė 
atsistojimu ir tylos minute pa 
gerbti pereitais metais mirų 
sius narius: M. Čereškevičie 
nė, A. Galinis, A. Miciūnas, 
A. Urbas ir J. Valiokas.

S. Grigaliūno perskaitytas 
praeitų metų susirinkimo pro 
tokolas be pataisų piimtas.

Pirm. J. Strazdas padarė 
praeitų metų plačią veiklos ap 
žvalgą. Bankelis nariais 
šais kasmet sparčiais 
niais kyla. Dar šiemet 
įnašais tikimasi lengvai 
į milioną dolerių sumą, 
esą, paskolos kiek atsilikę nuo 
įnašų ir sudaro perteklių, ku 
ris 'tenka investuoti į verty 
bės popierius bei kitas verty 
bes. Gal, esą, lietuvių bankelis 
nepakankamai išgarsintas, kad 
yra nemažai atsitikimų, jog lie 
tuviai jieško paskolų kitose 
kredito įstaigose ir jas ima 
daug blogesnėmis sąlygomis, 
negu gautų savame lietuviška 
me bankelyje.

Ižd. S. Grigaliūnas savo pra 
nešime paryškina kai kurias 
balanse ir apyskaitoje pozici 
jas, primindamas, kad per 7 
bankelio veikimo metus neiš 
ji<,škomų Jvekseliįnių •paskolų1, 
yra tik 275 dol. 80 et., kas ro 
do, kad paskolos duodamos la 
bai apdairiai.

1959 m. gruodžio 31 d. ba 
lanso skaičiai:
Aktyvas
Kasa 1,000.00
Banke einam. K-ta 46,126.5 7 
Banke indėlių s-ta 1 mėn.

ats. laikas 30,000.00
„ 3 mėn. laikas 30,000.00 

Asmeninės pask. 538,221.81 
Nekiln. turto pask. 178,217.46 
Investic. Į nekiln. t. 32,300.00 

,, į vert, popierius 25,011.32 
Baldai ir raštinės inv. 1,327.08 
Amort, rezerv. 613,02 714.06

MUZIKO
ST. GAILEVIČIAUS

darbų apžvalginis koncertas 
įvyks kovo 13 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. prisikėlimo paiap. 
salėje.

Programoje dalyvauja visi 
jo vadovaujami, vienetai. Vi 
sas pelnas skiriamas Vasario 
16-tos gimnazijai.

g
Raštinėj LE 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

't

ir įna 
žings 
narių 
ikopti 

Tik,

Vakarais
pagal

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

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JAN1QUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025. į*
E52ZSQ

Raštinės įrengimas 
Išlaidos 

1960
sumokėtos 
metus

Viso $

1,006.00 
už

107.99
882,690.21

Pasyvas 
Šerų kapitalas 
Depozitų kapitalas 
Paskola-Society 
Garantijos fondas 
Pa j. sek. metams 
Pereinamos sumos 
Nepad. 1958 m. 
1958 m. pednas

kymas ir mūsų tėvynės reika 
lai.

Sėkmės ir ištvermės lin 
kiu jai lietuvybės išlaikymo ii 
mūsų krašto laisvinimo baruo 
se!
Apylinkės 1959 m. V-bos Pirm.

J. Varanavičius.
P. S. NL red. sutrumpinta.

PARDUODAMI 
DUPLEKSAI

T. I. ASHKENAZY, 
B. Comm., C. A., 

Chartered Accountant 
Kalba lietuviškai.

5757 Decelles Ave., Suite 
Montreal, Que.

415

SIUNTINIAI
A. KAVALIŪNAITĖ

gavo iš, Anglijos daug įvairių 
pavyzdžių — standartinių ir 
nestandartinių. Akordeonų ir 
siuvamų mašinų prospektai. 
Pavyzdžius pristato į namus.

Tel. H U 6-1479

IŠNUOMOJAMA
D. L. K. Vytauto Klube 

virtuvė — valgykla.
Suinteresuoti prašomi kreip 
tis pas klubo pirmininką j. 
Džiaugi, tel. PO 7-3647 arba 

tiesioginiai į klubą.

Reikalingi dupleksai, triplek 
sai ir 4 šeimų namai. P. Adamo 
nis. District Estate Brokers.

VI 2-8501, RA 2-2472.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 

D. N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. 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. Ručinskas . . . ,HU 1-2957 
S. Kuliavas, sekr. CL 4-2696 
Sekite mūsų skelbimus apie 

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

274,291.12 
568,135.29 

1,000.09 
9,495.34 

470.09 
4,829.18

peln. 174.92 
24,294.45 

Viso 882,690.21 
Per 1959 m. gauta palūka 

nų už paskolas, investic,, drau 
dimo premijas ir kit. 61,526.81 
Per tą laiką tur. išl. 37,232.36 
su išvestu pelnu 24,294.45 

Kredito komiteto vardu pra 
nešimą padarė F. Senkus. Ko 
mitetas turėjęs 52 posėdžius 
ir išsprendęs 347 prašymus 
kreditams gauti. Patenkinti 
342 prašymai, bendroje sump 
je 678,637. Dėl nepakankamų 
garantijų nepatenkinti 5 pra 
šymai sumoje 9150.

Pagal kredito dydį leistos 
paskolos pasiskirstė: iki 500 
dol. 66 paskolos, nuo 501 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
£č$us 
čius 
paske 
turtą, 
500.
praošmas šiems reikalams: ne 
kiln, turtui įsigyti 75 paJco 
los 164.050 dol. sumai, skolo 
ms mokėti 75 pask. sumoje 97. 
632.—, ibznio reikalams 37 

Nukelta į 1-mą pusi.

nuo 1,001
iki 
iki 
iki 
iki 
iki

dol.
dol. 34, nuo 1,501
do.l, 48, nuo 2,001
dol. 17 ir nuo 25,01
dol. 87. Be to, leista
įkeičiant nekiįlnojamąJu 
įkeičiant nekilnojamąjį 
a kaip pirmas morįrji 
bendroje sumoje 153, 

. Leistas kreditas buvo

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

GURČI N AS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515 j

IGNAS
3260

mwmmmamwammammma

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

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120;? Taip8' tarP»ninkauja dėl viso
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary?' kių rūšių apdraudų.

MASSON FURS
J. Gražys ir K. Gudžiūnas
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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