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VISUS „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTO 
JUS, BENDRADARBIUS, VAJAUS DALYVIUS IR TAL 
KININKUS, VISUS TAUTIEČIUS VISAME PASAULY 
JE NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINAME NAUJAISIAIS 
1962-SIA1S METAIS IR L1NKIM E SVEIKATOS, SEK 
MES IR DAR TVIRTESNIO TAUTINIO SUSIPRATIMO 

BEI ATSPARUMO, KOVOJANT UŽ BŪVĮ IR 
ŽMONIŠKAS BEI TAUTINES VERTYBES.

N L, KLCT ir Sp. B-vė „Nepriklausoma Lietuva“.

MIELI BRALIAI IR SESĖS LIETUVIAI
Daug kas šiomis dienomis norėtume asmeniškai pasvei 

kinti daugiau savo draugų, pažįstamų, negu pajėgiame. Ii 
as daugeliui jūsų nepasiųsiu atskiro kalėdinio laiškelio. Šiuo 
viešu žodžiu noriu pasidalinti visais tais jausmais, kuriais šio 
mis dienomis gyvena mūsų širdys.

Prisimenant savuosius Lietuvoje, daugyoes panašiai

J.T.O. IR JŲ NARIŲ SMURTAS SUKRĖTĖ ŽMONIJĄ 
AKIVAIZDOJE SMURTO GRĖSMĖS VAKARŲ 

VALSTYBĖS SUSKILO
Lenkijoje laisvės pastangų prošvaistės. — 

Susipratimo prošvaistės ir Jungtinių Tautų organizacijoje. — 
Bet bendroji krizė veržiasi į Jungtinių Tautų dienotvarkę. — 

Lietuvos likimu. — 
tarlė, kad „tamsiausia prieš die 
nai išauštant“... Yra ir kaiku 
rių prošvaisčių. L jos reiškiasi 
keliais atvejais.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJOJE 
SUSIPRATIMAS?

Jeigu taip, tai būtų geras 
geresnes viltis keliantis 
nys. 
KINIJOS, komunistų 
mos, priėmimas į JTO 
tas paprasta balsų dauguma. 
I as reiškia, kad daugelis nau 
jųjų valstybių, šiemet pnimtų 
• JTO, balsavo su JAV. Tiesa, 
kad šiuo svarbiu klausimu Va 
karai suskilo: su sovietija drnu 
ge balsavo Anglija, Norvegija, 
Danija, Švedija. Galima šaky 
ti, kad šios

EURGįPOS ŠIAURĖS 
VALSTYBĖS BALSAVO 

DRAUGE SU... SUOMIJA, 
dėl tų pačių priežasčių. Tai yra 
blogas faktas ir dar Dlogesnir 
reiškinys, nes sovietuos smur 
tas nesukėlė jose apsigynimu 
pasipriešinimo ir tuo jas pačias 
moraliai nusmukdė, kai tuo su 
stiprino sovietijos agresijos nu 
sistatymus. Ypač gi gera lai, 
kad nežiūrint net šio' apgailėti 
no fakto,

V1SDĖLTO SUSIDARĖ 
DAUGUMA, KURI SMUR 

TO GRĖSMĖS 
NEIŠSIGANDO!

Tai yra vienas labai geras 
reiškinys. 
GVINĖJOS prezidento Seku 
Ture, kurį prieš kiek laiko Ma 
skva apdovanojo „taikos pre 
mija“, nes Seku Ture buvo aiš 
kus sovietijos simpatikas, kuri 
Maskva neva rėmė, galų gale 
susilaukė aiškių įrodymų, jog 
Maskva visa tai darė klastingai, 
kad tiktai Gvinėją galėtų pa 
ruošti savo agresijai. Seku lu 

dabar viešai pareiškė, kad
MASKVA GVINĖJOJE 

BUVO PARUOŠUSI 
PERVERSMĄ, 

jis smurtą atidengė ir vie

Goa lygiagreti su 
NUSIVERTINO prieš vsą 

į1 moniją „neutraliųjų“ vadas 
Nehru, tapęs dideliu melagiu. 
Tai skaudus moralinis smugin 
ne jam vienam, bet visai žr io 
nijai, kurios atstovai' Jungtinė 
se Tautose turi reikšti ir vykdy 
ti teisybės principus. Drauge 
su šiuo nedoru faktu

IŠKILO SVARBI 
PROBLEMA

ar Jungtinių Tautų visuma 
smerks Indijos agresiją, ar 
liks ją kai 
jam
LIETUVIAMS Indijos smur 
tas prieš Goa įdomus dar ir tuo, 
kad jo pobūdis tartum paimtas 

- tiesiai kaip
< 1USIJOS SMURTAS PRIEŠ 

LIETUVĄ,
nes jo argumentavimas lygiai 
toks pat: didžiulė Rusija už 
puolo mažą Lietuvą argumen 
tuodama, kad ji Rusijai sudaro 
grėsmės pavojų, kurį Lietuva 
provokuoja,—taip ir Indija ap 
kaltino Portugaliją lygiai to 
kiais argumentais. Todėl nerei 
kia stebėtis, kad

MASKVOS DIKTATŪRA 
ATVIRAI PRITARĖ 
INDIJOS AGRESIJAI 

ir net panaudojo kraštutinę 
priemonę — VETO teisę. Pa 
sirodė, kaip patarlėje: „Toks 
tokį pažino ir ant alaus pava 
dino...“
INDIJOS smurtas, kurį ji vyk 
dė taip klastingai, kaip tikra 
Maskvos mokinė, yra tuo svar 
bus, kad sukrėtė visą žmoniją, 
kuri galų gale, gavusi tok} šo 
ką, turės apsispręsti,
KUR IR KOKIAIS KELIAIS 

JI EIS,
nes tolimesnis tupčiojnnas vie 
toje ir tykojimas „pasigauti 
kvailesnį“ prie gero negali pu 
vesti. Tai veda į neišvengiamą 
katastrofą.
NAUJŲ METŲ akivaizdoje 
riu galima ir formaliai konsta 

. ^ioti, kad neutraliųjų mitas bu 
vo nemorali apgaulė, bet jis 
jau išnyko kaip miražas. Jis ir 
be to buvo aiškus, tačiau agre 
šorių vis dar buvo pučiamas, 
kaip tikras dalykas.

Atrodo, kad šių įvykių aki 
vaizdoje,

ŽMONIJA PAARTĖJO 
PRIE TREČIOJO 

PASAULINIO KARO, 
arba būtino persitvarkymo, nes 
grėsmė tampa labai rimta ir la 
bai pavojinga. Juo pavojmges 
nė, nes Vakarų pasaulis pasu o 
dė nesutariąs ir suskilęs. Tame 
glūdi didžiausis pavojus kaip 
tik Vakarams.

rAKARAl, kaikurie, vis dai 
' nenori suprasti, kad

JIE PATYS SAU KASA 
DUOBę,

nes jie gi patys remia tas jėgas, 
kurios veda prie katastrofos. 
AMERIKA pirmoji palaiko ir 
remia tas jėgas, kurios ruoš.asi 
tą pačią Ameriką sutriuškinti ir 
pavergti.
AMERIKA REMIA TITĄ, 

NASSERJ, SMURTĄ PRIEŠ 
KATANGĄ,

tiktai pavergtųjų tautų Ameri 
La ilgą laiką nežinojo ir dabar 
teužsimena tiktai kaikurias ir 
tiktai' „iš malones“, 
negali atsikratyti maldaujama. 
SUTEMOS, moralinės, Naujų 
Metų šviesą aptemdo sunkiu 
debesim. I ačiau gal teisinga pa

Pa
Pa 

ią kaip „įvykusį faktą“ r 
nusileks?
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KAS NAUJA KANADOJE
1962 METAI KANADOJE

Kalbant apie Kanados ūki 
nį stovį, Kanados Prekybos 
Rūmų pirmininkas W. S. Kirk 
patrick pareiškė, kad dabai i: 
mai ūkiniai duomenys rodo, jog 
ūkiniu požiūriu Kanada 1962 
metais laikysis labai gerai.

Tačiau Kanada neturi pasi 
tenkinti laikinais gerais reišk 
niais, ir turi siekti pastovaus 
gerbūvio. Šia prasme Kanada 
turi prisitaikyti prie greitų kiti 
mų, kurie reiškiasi pačioje Ka 
nadoje ir už jos ribų. „Nenori 
me laikinių pakilimų pagvvė 
jant konjunktūrai, bet turime 
sudaryti pastovų ūkinį išsvysty 
mą“, — jis sako.

Kanados Prekybos Rūmai 
turi problemą, kaip kelti pašto 
vų ūkinį augimą, kad jis paten 
kintų sparčiai kylančius darbo 
kadrus. „Visos ūkinio gyven 
mo sritys turi glaudžiai bendra

NUMATOMI LABAI GERI 
darbiauti, nes to reikalauji tau 
tos interesai“, — jis sako. Šia 
prasme Kirkpatrick randa būti 
na, kad Kanados darbininkai 
būtųmokeslirųimi ir paruošiami 
darbams, kurie vis daugiau rei 
kalauja gerai paruošto darbi 
ninko.

Kirkpatrick taip gi pabrėžė, 
kad yra būtinos laisvės sąlygos, 
nes tiktai laisvės sąlygose gali 
pasireikšti talentai ir plati kū-y 
ba.

KANADOS MOKSLININ 
KAI VYKS J ARKTIKĄ 
Septyni vyrai du su puse mė 

nėšio tyrinės šiaurės sričių že 
mės plutą, tikslu sužinoti mine 
ralinius turtus ir vulkanų kilmę. 
Kelionė bus pavojinga dėl že 
mos (50 laipsnių žemiau nulio) 
temperatūros, gausybės sniego 
ir baltųjų lokiu, kurie užpuolė 
tyrinėtojus.

I would like at

denis nelaimingų kituos kraštuos, sekant kasdieninį gyvenimą 
aplink mus. ypatingai šiomis dienomis kartojasi mintis: Koks 
mukus butų žmonių gyvenimos, jeigu visur žmonių šiidyse bū 
tų tiek Kristaus dvasios, kiek šiomis dienomis gatvėse matoma 
o gimimo prisiminimo ženklų.

l.engv a yra duoti vienas kitam dovanėlę į ranką, ta 
čiau yra gražiau ir vertingiau duoti šviesos spindulį žmogaus 
širdžiai. Visų audrų, pavojų lūkesčių sūkuryje nėra didesnės 
žmonijai pagalbos, kaip visus suvesti aplink 
gimimo atminimas teprimena šią tiesą.

Visa širdimi linkiu visiems lietuviams
Dievo laiminamų 1962 metų.

Su meile jums visiems

Kristų. Kristaus

malonių Švenčiu
ir

Vysk. V. Brizgyi.

Kun. Dr. Jonas Kubilius, S. J., sveikina visus „Nepriklauso 
mos Lietuvos" skaitytojus ir visus Montrealio lietuvius šven 

tomis Kalėdomis ir visiems linki laimingų 
Naujųjų 1962-trųjų Metų.

MASINU FONDO VAJUS
Malonu konstatuoti, kad N L 

Mašinų Fondo vajus vyksta to 
liau ir kad vis daugiau tautie 
čių prisideda ir įsijungia t vajų. 
Štai V. Alinauskas vieno subu 
vimo metu gavo 3 šėrus: p. 
Ealys, Radio ir Televizijos tar

OTTAWA
December 1961

this festive
season to extend my best wishes for a
Christmas full of Joy and a new year of
hope and fulfillment

Christmas is a time for family

bet
šai pasauliui paskelbė. Kad 
Gvinėjos žmonės įsitikino, ko 
Maskva siekė, atsiųsdama Gvi 
nejon 200 „specialistų"... Šis 
soviietijos „taikiųjų tikslų" at 
skleidimas naujoje Afrikos vals 
tybėje yra antras geras re>ški 
nys, vedąs į tiesos išsiaiškini 
mą ir susipratimą.
LENKIJOJE taip pat vystosi 
nauji reikšmingi Įvykiai, kurie 
rodo žmonių tolimesnę atsigavi 
mą nuo stalininio šoko. Tam 
dalinai bus pasitarnavęs Cbiuš 
Čiovo padarytasis Staline pikta 
darybių iškėlimas ir to tirono nu 
vertinimas. Nors sovietijoje 
ronija ir nepanaikinta, bet

PRADEDA REIKŠTIS 
TŪLAS LAISVĖS 
ATSIGAVIMAS.

Varšuvos laikraštis „Žycie 
Warszawy“ skelbia mokslinin 
kų pasisakymus, piofesoriu L. 
Infeldo ir S. Erlicho, kurie 
reikalauja mokslui laisvės ir at 
sipalaidojimo nuo partiniu varž 
tų. Jie, be ko kita, pasisako, 
kad reikia daugiau tolerancijos 
ne marksistinėms pažiūroms. 
Jie atvirai pasisako prieš parti 
nį fanatizmą.
ATVIRIAU PASISAKO IR 
LENKIJOS KARDINOLAS 
Wyszynski. kurio laiškas per 
skaitytas visose Poznanės baz 
Inyčiose. Kardinolas užproies

gatherings and I know how much you must
miss your relatives and friends at this

nybos (2646 W. 71-3t St„ Chi 
cago 29) ne tiktai pats perka, 
bet ir stoja talkininkų greton; 
miela pasakyti, kad Winrapego 
Lietuvių 
vaidyba 
spaudos

. sos NL
nupirko
Remeikis Stasys,

Montreal......................$10.0C
Remeikienė Genovaitė,

Montreal......................$10.00
Pažėra Jonas,

Montreal..........
Brazdžionis Balys

(Balys Radio & Televi
sion), Chicago . . . .$10.00

“ X. Y. Z., M 
Chicago, USA

KLB Winnipeg©
Apylinkes Valdyba $10.00 

Viso per savaitė gauta $60.00 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me.
Mašinų F-de buvo $ 7,255.00 
Per savaitę gauta. . $ 60.00
M. F-dc dabar yra $ 7,315.00 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 7,685.00

Naujais talkininkais sutiko 
būti:
Balys Brazdžionis, Chicago,
telefonas PR 8-537 4.
Kavaliūnaitė Ada, Montreal, 
4599 Montclair, Ave, telef. 
HU 6-1479.

Visiems vajaus dalyviama 
nuoširažiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendroves „NVprik 
kiuboiiia Lietuva" Valdyba.

lija, Indijos karo žy giu okupuo 
ta. Indijai pasidavė 30,000 Por 
tugalijos karių i provincijos 
gubernatorius.

Bendruomenės Apyi. 
taip pat, įvertindama 
svarbumą, iš savo ka 
Mašinų Foųdo vajui 
šėrą.

$ 19.30

$10.00

ti
tavo prieš religinių jaunimo 
jausmų niekinimą

Tiesa, tai palyginamai negau 
sūs faktai, ir jie dar nežada di 
dėsnio efektingesnio, bei vis 
dėlto tai yra pragiedruliai šių 
laikų tamsioje naKtyje.

Tačiau problemos senosios 
tebelaukia sprendimo — Korė 
jos, Indokimjos, Berlyno, nes 
Vakarai nesutaria tarpusavyje... 
LAOSO klausimu Genevoje 
kur visą laiką vyksta derybos, 
jau sutarta, bet

KARAS INDOKINIJOJE 
NESIBAIGIA, NES KOMU

N1STAI VISĄ LAIKA 
ĮPUOLA.

Tai daro, nežiūrint tūlų ne 
sutarmų, drauge Rusija ir kon»- 
-Kiciija, pasijungus dalis Viet 
namo, Laoso ir Kambodžos bei

kitų kaimyninių sričių, neišski 
riant nei Indijos, kuria: lengva 
buvo užpulti silpnesnę j'situ 
galiją, bet Kinijos, nois si į 
Indiją yra toli įsiveržusi, ber ir 
nemano poliesti, bei jai pasi 
priešinti, nes bijo. Ir taip šalta 
sis karas tebesitęsia, laukiant, 
kada ateis kam geresnis momen 
tas pradėti Trečią Pasaulinį 
rą...
POPIEŽIUS Jonas XXT1I 
skelgė encikliką, klrioje

1962 METAIS ŠAUKIA 
BAŽNYČIOS VIENYBĖS 

SUSIRINKIMĄ.
Enciklika nenustato tikslios 

datos, bet bažnyčių susirinki 
mas turi įvykti ateinančiais me 
tais. Enciklika pavadinta „rlu 
manae Salutis“.

ka

pa

KITOS ŽINIOS
— Katangos premjeras. Jun 

gtinėms Tautoms karo jėga su 
triuškinus sostinę, priverstas bu 
va kapituliuoti ir paklusti cent 
rinės Kongo valdž.os autorite 
tui, tiktai niekas nesiruošia to 
kiu pat būdu Kongo centr.ne' 
valdžiai priversti paklusti šiauri 
nio Kongo vadą Gizengą. Š uo 
smurto žygiu prieš Katangą, 
Jungitnės Tautos nusivertino 
iki smurtininko lolės, kai pa 
grindinis JTO tikslas yra dary 
ti taiką.

— Argentinos prezidentas 
Fiondizi pradėjo kelionę ap 
link pasaulį. Pirmiausia jis at 
vyko į JAV. kur kalbėjosi su 
prezidentu Kennedy.

\— Indijos provincija Goa, 
kurią 300 metų vaide Portuga

atnaujinti Alžyro derybas su 
Prancūzija dėl karo paliaubų 
ir susitarimo.

— Indonezijos proziden'as- 
-diktatorius Sukamo dave įsa 
kymą kariuomenei pasiruošti' 
žygiui į Gvinėją, kai Jungtinės 
1 autos siūlo derybas.

— Garsi Stalino laikais Ru 
mumjos komunistė Pauker ir 
Luca bei Džordzesku, išmesti 
tš partijos, nors Pauker jau v ra 
mirusi.

;— JAV priėmė 55 baisais 
prieš 11 rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama Tibetui laisvė.

— JTO priėmė skubią rezo 
iiuciją, reikalaujančią eiti' prie 
nusiginklavimo. Tam tikslui su 
daryta speciali komisija. Mask 
va tas derybas nutraukė.

— JTO priėmė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad augš 
toji erdvė būtų išnaudojama tik 
tai taikių tikslų reikalams.

Maskva pasisaitė prieš.
Nukelta į 8-tą psl.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IK
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Redaktorius Jonas Kardelis.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Baigiant 1961-us metus
DIDELI IR REIKŠMINGI METAI, SUTEIKĘ LAISVĘ

DAUGELIUI PAVERGTŲJŲ BET NE VISIEMS PA
VERGTIEMS IR KOLONIZMO JUNGĄ

VELKANTIEMS

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOS BIUDŽETAS PARTIJOS PAREIGŪNAI Į 

1962 METAMS KOLCHOZUS

Prie Naujųjų Metų sle.’ks 
čio neišvengiamai tenka susto 
ti, pasižvalgyti į praeitus me 
tus ir pagalvoti apie aleitp nes 
Naujųjų Metų slenkstis bepras 
miškai neperžengiamas, nors 
laikas ir nežino sustojimo.

Žvelgiant į praėjusius metus, 
galima pasakyti, kad jie buvo 
reikšmingi , daugeliu atžvigių. 
juos galima pavadinti d i a e 
1 i a i s metais todėl, kad dauge 
lis Afrikos tautų gavo laisve ir 
nepriklausomybę. Tai yra dide 
lis ir reikšmingas faktas. Tai ga 
Įima laikyti pradžia kolonizmo 
galo. Jis neabejotinai' teikia vii 
čių, kad kolonizmas visur, lai 
gi ir sovietijoje susilauks savo 
neišvengiamojo galo. Tačiau 
negalima dar pasidžiaugti, k<d 
Vakarų pasaulis būtų gerai su 
pratęs ar įsisąmoninęs koloniz 
mo panaikinimo svarbumą, — 
todėl Vakarai kol kas kaxba 
tiktai apie dalinį kolonizmo 
panaikinimą, kai ištikrųjų jau 
yra visiškai pribrendęs v i s i š 
kas kolonizmo panaikinimas. 
Jo laukia ne tiktai Afrikos n 
Azijos tautos, bet jo laukia ir 
Rusijos pavergtos ir kolonizuu 
jamos tautos, kurių yra per 
150. Viena graži šiose sutemo 
se prošvaistė — Kanada, ku 
rios vyriausybė pasižadėjo jun 
gtinėse Tautose iškelti visiško 
kolonizmo panaikinimo reikalą 
vimą. Garbė1 už tai Kanadai!

Reikšmingas faktas taip pat 
astronauto paleidimas ap 
link Žemės kamuolį. Tai yra 
didelis mokslo ir technikos lai 
mėjimas, didelis žmogaus na 
žangos faktas, įsisavinant gam 
tos jėgas.

Greta šių laimėjimų, yra ne 
mažų laimėjimų technikos srity 
je, kurie lengvina žmogaus gy 
venimą, sudaro jam nauju pa 
togumų, atpalaiduoja jį nuo 
sunkių fizinių darbų. Bet tai 
beveik ir viskas, ką žmogus >. a 
laimėjęs praėjusiais melais.

Daugiau žmogus tikėjosi, bet 
nesusilaukė, pralaimėjo. Jo vii 
tys nerealizuotos daugelyje la 
bai svarbių pozicijų.

Visus metus žmonija kanki 
naši dėl didžiųjų valstybių var 
žybų dominuoti. Jeigu Vakarų 
valstybės čia tiktai bando atsi 
laikyti, tai sovietija veržiasi pir 
myn ir kovoja dėl pasaulinio do 
minavimo. Dėl to vyksta nesi 
baigiami karai Azijoje ir Airi 
koje. Visur sovietinis totą 
1 i z m a s jėgos pagalba siekia 
savo tikslų. Todėl veltui visus 
metus vyko derybos dėl nusi 
ginklavimo, veltui vyko dery
bos dėl atominių bandymų su 
stabdymo; veltui kalbamasi 
dėl karų sulaikymo. Šakojo 
karo gi srityje Chruščiovas bas 
netesėjęs vieno tiktai B e r 1 y 
n o klausimu pastatyto ult.ma 
tumo, kad Vakarai iš ten Asi 
kraustytų. Karštus gi karus jis 
visur praėjusiais metais laimėjo.

KLB KRAŠTO VALDYBA
Solidarumo mokesčio:

gavo iš apylinkių:
Vancouver ....................$ 16.00
Delhi ..................................100.00
Ottawa .......................... 19.20
Edmonton ..................  20.25 

Rezultate — atėjo užimtųjų 
kraštų pavergimas. Tav praėju 
šiųjų metų vienas minusų.

1961 metai reikšmingi lapai 
ryškiai pasireiškusiu rak 
tu — totalistų žemės ūkio 
sryties pralaimėjimu. Vis-’ sovie 
tinio totalizmo kraštai — Rusi 
ja, Kinija, Lenkija, Jugosiavi 
ja, Albanija — vis1 nepagami 
no tiek žemės ūmo produktų, 
kad išmaitintų savo gyveni.© 
jus, ir visi jie duoną pirkosi Va 
karuose. Tas reiškia, kad sovie 
tiniam totalizmui stipriausiai 
priešinasi ūkininkas.

Verta prisiminti, kad atėjęs 
JAV prezidentauti demokratas 
J. Kennedy aptemdė savo pre 
zidentavimą invazija į Kubą. 
Nebent tvarkos ir demokratijos 
grąžinimu San Domingo respub 
likoje bus šiek tiek kompensuo 
ta pirmoji nesėkmė.

Bendrai sakant, praėjusieji 
metai buvo labai neramūs, nei 
vingi, pasižymėję karais, sukih 
mais, perversmais, nesėkmingo 
mis derybomis ir bendru netik 
rumu, kurį ypač didino Rusijos 
diktatūros užmačios, remiamos 
megatoninių bombų sprogdini 
mu ir bendru atmosferos nuodi 
jimu.

Lietuviškuose baruose — nė 
vieno ryškesnio laimėjimo, o 
pralaimėjimų gana daug. Lietu 
viams smūgį sudavė Braziluos 
prezidentas Quadros, kuriu 
mes negalime minėti geru žo 
džiu, nes joks didelis, smaugiąs 
mažesnį, už tai, kad jis yra ma 
žesnis ir didesniam negal- pasi 
priešinti, niekad gero vardo ne 
įsigys.

Nesėkmių buvo ir daugiau, 
ypač mus nervinusių. Iš Vašin 
gtono buvo paskleista žinių, ku 
rios mums priminė skaudžius 
Jaltos pasitarimus. Po to sekė 
gandai taip gi mūsų nenaudai. 
Ryšium su tuo, mes ypač gali 
me pasidžiaugti, kad nežiūrint 
Jungtinėse Amerikos Valstycė 
se kilusių mums nepalankių zi 
nių, vis dėlto Kanados vyriau 
sybė pakartotinai viešai kėlė 
Lietuvos, kaip ir kitų pavergtą 
jų, vardą viešumon ir ateičiai 
davė tvirtų pasižadėjimų eiti 
tiesiu, garbingos objektyvios 
tiesos keliu, kiek jis liečia pa 
vergtus ir kolonizuojamus.

Pasaulio Lietuvių Bendiuo 
menės organizacijos stiprėji 
mas, srovinių nesusipratimų ap 
tilimas, bendras lietuvių „usi 
pratimas ir susiglaudinimas yra 
neabejotinai geras reiškinys, ku 
riuo galima pasidžiaugti žen 
giant į Naujus Metus.

Su tuo geru reiškiniu įžen 
giant į Naujuosius Metus, vi 
siems skaitytojams, visiems ti.’.i 
tiečiams nuoširdžiai linkime 
ateinančiais metais geros svei 
katos, sėkmės darbuose ir gali 
mos laimės.

J. Kardelis.

Rodney ..........................  10.00
Viso. .$165.45

Elta - Press, Romoje, aukų:
Delhi................................. $ 20.00

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
REIKALAS: LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINIMAS. 
Visoms K. L. B. Apylinkių Va Idyboms. Aplinkraštis Nr, 27,

Jau pereitais metais P. L. B. 
Kanados Krašto Valdyba savo 
aplinkraščiu Nr. 13, buvo pa 
skelbusi š. m. sausio mėnesį -— 
lietuviškos spaudos plat-.nimo 
mėnesiu. Daugelis apylinkių į 
š} Krašto Valdybos kreipimąsi 
nuoširdžiai atsiliepė. Pasišven 
lę tam tautiečiai beldėsi i las 
aurų, kurios lietuviškam laik
raščiui ir lietuviškai knygai uu 
vo uždarytos. Tačiau, nevisus 
Apylinkės tai įvykdė.

Krašto Valdyba savo š. m. 
gruodžio mėn. 12 d. įvykusia 
me posėdyje vėl svarstė lietu 
viškų lakraščių ir knygų platini 
mo klausimą ir nutarė sekančių 
metų sausio mėnesį vei skelbti 
lietuviškos spaudos platinimo 
mėnesiu.

Supraskime didžią spaudos 
reikšmę. Pasirūpinkime, kad xie 
kvienoje Apylinkėje neliktų lie 
tuvio be lietuviško laikraščio. 
Paraginkime ir pagelbėkime ji 
užsiprenumeruoti. Kiekvienas 
lietuviškas laikraštis, Kurs tik 
nepritaria Lietuvos okupacijai, 
mums yra brangus. fačiau 
Apylinkių Valdybos yra prašo 
mos dėti pastangų, kad kiek ga 
lint didesnis tautiečių skaičius 
užsiprenumeruotų Kanadoje 
leidžiamus •savaitraščius ,,Ne 
priklausomą Lietuvą“ ir ,, l'čviš 
kės Žiburius“, nes jie yra mūsų 
bendruomeninių idėjų puoselė 
tojai. Nepamirškme paraginti 
tėvus užsisakyti savo vaikučia 
ms lietuvišką vaikų laikraštį 
„Eglutę“. Norintiems viena ar 
kitą laikraštį užsisakyti, tarpi 
ninkaujame, kad laikraščių ad 
ministracijos atsiųstų nemoka 
mai keletą numerių susipažinti.

Pasirūpinkime, kad kiekvie 
noje Apylinkėje būtų vieta, kur 
galima būtų nusipirkti lieluviš 
kų knygų, žurnalų bei laikraš 
čių.

Nepriklausomoj Lietuvoj, 
drauge su švietimu ir ūkinės ge 
rovės-kilimu, regimai kilo ir lie' 
tuvių rašytojų išleidžiamų vei 
kalų tiražai. Jei 1926 m. poczi 
jos rinkinio spausdinom dar tik 
800 egz., tai po dešimties me 
tų jau mažoka būdavo 1500 
egz. Ten gyviausias n nuošir 
džiausiąs lietuviškos knygos rė 
mėjas buvo jaunimas, kuris no 
riai savo rašytojų klausydavo 
ir jais tikėdavo. Vokiečių 
okupacijos metu, kada dėl po 
pierio stokos spausdinamų kny 
gų tiražai buvo aprėžti, ne poe 
zijos, ne prozos, ne dramos 
veikalo, mes išpirkdavome 
5000 egz. per dvi savaites! Tas 
pavyzdys tinka kiekvienai kitai 
vokiečių valdymo metais išleis 
tai žinomo lietuvio autoriaus 
knygai. Dabar rusų bolševiKų 
pavergtoje ir tiemiamoje Lietu 
voje lietuvių klasikų ir kitų ra 
šytojų veikalai, kuriuose nėra 
sovietinės propagandos (kitaip 
tariant, kur ji netaip jau ryškiai 
pasireiškia), leidžiami 25—30 
tūkst, tiražais, ir tos laidos tuoj 
būna išperkamos. Vargdami 
tremtinių stovyklose, per me 
tus laiko mes patys išgraibsty 
davome lietuvio rašytojo puezi 
jos ar prozos veikalo 5--60u0 
egz. O jau Šiaurinėje Aneriko 
je (turime galvoje Kanada ir J. 
A. V.) tie patys žmonės tų pa 
čių rašytojų veikalų per keletą 
metų nenuperka net 300 egz. 
Teisingai rašytojas Santvaras

London........................... ,, 20.00 Krašto Tarybą įvyks 1962 m.
Windsor ........................  10.00 balandžio mėn. 29 d.
Ottavyla ..........................  14.00
Hamilton ...................... ,, 20,00
Oakville ....................... ,, 10.00
Edmonton ....................„ 20,00

' Viso. .$114.00
Oakville KLB apylinkės ižd. 

A. Vaičeliūnas, siųsdamas 10 
dol. Elta Press auką, rašo: ,,lš 
kuklių mūsų išteklių siunčiu
Tamstoms pašto perlaidą 10 
dol., sumoje ir tikiuos, kad šis 
mažas įnašas prisidės piie to di 
delio darbo, kurį dirba gerb. 
kun. V. Mincevičius, Elta-Press 
biuletenio redaktorius“.

Būtume labai dėkingi, jeigu 
iki metų galo atsiskaitytų su 
KLB Krašto Valdyba ir atsiųs 
tų savo aukas Elta-Press ir ki 
tos apylinkės.

Pr. Rudinskas
KLB Krašto Vald. Iždininkas.

klausia: kas atsitiko su mumis? 
Argi mes esame tokie žmonės 
kurie tik mušami, niekinami ir 
prievartaujami grieb-amės gelbė 
ti savo kultūros vertybių? Ar 
sočiam, erdviam ir ištaigingam 
name jau negalima surasti men 
ko kampelio lictuv.skai kny 
gai? Lietuvis rašytojas dar me 
kad nesikreipė ir, turbūt, nie
kad nesikreips į savo visuome 
nę, prašydamas išmaldos. Jo no 
rai kuklūs ir maži: kad būtų iš 
pirktas jo veikalas, kurį j.s ne 
pavydėtinose sąlygose kuria, 
kad visi mes nors kiek ilgesnį 
laiką išliktume gyvi. Bet... šian 
dšen Kanadoje ir JAV jau nė 
ra lietuviškos leidyklos, kuri ri 
zikuotų be nuostolių lietuvišką 
knygą leisti.

Niekad šiapus Atlanto gyve 
ną lietuviai savo tarpe neturėjo 
tiek talentingų rašytojų, kiek 
Šiandien jų turi. Ir vargu kada 
jie tokio derliaus galės sulaukt-. 
Kai Lietuvoje lietuvių grožine 
literatūra yra susinama, kai ten 
gyvenančiam lietuviui rašytojui 
tematika yra diktuojama, ir ta 
tematika šiuo laiku gali būti 
tik bolševikinio gyvenimo ak 
tualijos, — tokiu sunkiu metu 
šio kontinento lietuviai, tauti 
nės kultūros ovarbą suprasda 
m;*, galėtų ir grožinės literatu 
ros baruose gilius pėdsakus pa 
likti, piiešo daromas sp.agas už 
tverti.

Šiomis mintimis vadovauda 
mosi Krašto Valdyba ii kreipia 
si į Apylinkių Vaidybas prašy 
dama nuoširdžios talkos šiame, 
taip svarbiame, daroe. Krašto 
Valdyba supranta, kad tai bus 
sunkus ir didelis darbas Apylm 
kėms. Sunku surasti pasišvenlu 
šių žmonių, kurie sutiktų lanky 
ti kiekvieno lietuvio .namus. Ta 
čiau, nepadėkime šio svarbaus 
darbo į šalį jo nepradėję. Kai 
kuriose Apylinkėse dabar dar 
vyksta Šalpos Fondo paskelb 
tas aukų rinkimo vajus. Pagal 
vokime, gal galima tai sujung 
ti, kad nereiktų kelis kartus 
vaistyti tų pačių durų. KieFvie 
noje'Apylinkėje yra skirtingos 
sąlygos, todėl sunku Krašto 
Valdybai pasiūlyti' vieną bend 
rą receptą visoms Apylinkėms. 
Todėl spaudos platinimo bū 

das, paliekamas kiekvienos 
Apylinkės Valdybai pačiai nu 
statyti. Svarbu, kad šis lietuviš 
kos spaudos platinimo mėnuo 
atneštų kiek galint geresnius 
rezultatus.

Su geriausiais linkėjimais
Stp. Kęsgailą,

Krašto Valdybos pirmininkas.
P. Lukoševičius,

Sekretorius.

REIKALAS: K. L. B. KRAŠ 
TO TARYBOS RINKIMAI.
Visoms K. L. B. Apylinkių Va 
Idyboms. Aplinkraštis Nr. 28.

Ateinančiais metais baigusi 
IV-sios K. L. B. Krašto Tary 
bos kadencija. Tarybos suvažia 
vimas įvykęs š. m. spalio mėn. 
7—8 dienomis Toronte, pave 
dė Kr. V-bai įvykdyti naujos 
K. L. B. Tarybos rinkimus se 
kančių metų balandžio mėnesį 
Ryšy su rinkimais pranešame:

1. Krašto Valdyba savo š. 
m. gruodžio mėn. 12 d. posėdy 
j e, pasiremdama Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės Tarybos
rinkimų taisyklių 21 §, „kelbia, 
jog rinkimai į V-ją K. L. B.

2. Krašto Valdyba saw š. 
m. gruodžio mėn. 12 d. posė 
dyje, pasiremdama Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Tary 
bos Rinkmų Taisyklių 7 §, su 
darė Vyriausią Rinkimų Komi 
siją į kurią Įeina: Pirmininkas 
— Jonas Adomaitis, Sekreto 
rius — Adolfina Zubienė ir Na 
riai: Domininkas Norkeliūnas, 
Juozas Šiaučiulis ir Henrikas 
Adomonis. Komisijos adresas: 
Mr. J. Adomaitis, 591 Gerald 
St., LaSalle, P. Q. Teief. DC 
6-7639.

3. Remiantis Kanados Lietu 
vių Bendruomenės Rinkimų 
Taisyklių 9§. Apylinkių Valdy 
boms pavedama iki 1962 m. 
sausio mėn. 20 dienos sudaryti
Apylinkių Rinkimines Komisi 

Nukelta į 7-tą psl.

(E) Sov. S-gos augščiausios 
tarybos- sesija Maskvoje pr 
ėmė biudžeto įstatymą 1962 me 
tams. Tuo pačiu patvirtintas ir 
Lietuvos biudžetas. Lyginant 
su 1961 metais šis biudžetas 6 
2% didesnis (1961 m. vietinis 
biudžetas: pajamos—54 7.560. 
000 ir išlaidos — 543.9Zo.0C0 
rublių).

Sesijoje kalbėję deputatai 
Paleckis ir Matulis nurodė, kad 
reikėtų padidinti asignavimus 
materialinės - techninės bazes 
sustiprinimui' prie Lietuvos au 
gštųjų ir techninių mokyklų, 
bendrojo lavinimo mokyklų 
statybai ir remontui. Sesija pri 
ėmė nutarimą padidinti Lietu 
vos biudžetines išlaidas 1.170. 
000 rublių.

SPAUDA KAIMUI 
RUSINTI

Lietuvoje vis daugiau perša 
ma naujų žurnalų ir laikraščių, 
ypatingai daug dėmesio sk’ria 
laikraščio rusų kalba „Selskuja 
žiznj“ (Kaimo gyvenimas) iš 
platinimui Lietuvos kaime.

Laikraštis visų pirma skiria 
mas naujam partijos tikslui: ru 
sų kalbos mokymui. Sniečkų.'- 
nurodžius, kad rusų kalbos mo 
kymas turi būti ypatingai iš 
plėstas Lietuvos kaime, šis sp 
audos organas virto priemone 
komunistų nutarimams įgyven 
dinti.

MIRĖ K. PREIKŠAS
Gruodžio 5 d. Vilniuie štai 

ga mirė LKP centro k-to narys, 
Augšč. Tarybos deputatas ir 
pastaruoju metu buvęs „užsie 
nio reikalų” ministenu Kazys 
Preikšas. Jis buvo gimęs 1903 
m. ir Lietuvoje vertinamas 
kaip vienas labjausiai atzidavu 
siu komunistų. Komunistų vei 
kloję jis jau reiškėsi 1918 m. 
Šiauliuose. Kdletą kartų buvo 
kalinamas Šiaulių ir kt. kaiėji 
muose. Išėjęs kelenų metų ,,sta 
žą“ Maskvoje ir kovojęs Ispa 
nijoje. Nuo 1948 m. K. Preik. 
šas buvo ministrų pirmininko 
pavaduotoju It nuo 1961 m. — 
„užsienio reikalų" ministru, jis 
palaidotas Vilniaus karių kapuo 
se („nuopelnai“ iškelti A. Sme 
čkaus ir kt.), o po nekroiogu 
pasirašė 75 Lietuvos partiniai. 
Sovietiniu įpročiu paskelbtas ir 
gydytojų su sveikatos apsaugos 
ministro pavaduotoju priešaky 
pranešimas apie mirtį. K. Preik 
šo mirties proga pareiškė užuo 
jautą Sovietų S-gos užsienio rei 
kalų ministerijos kolegija ne tik 
Lietuvos „vyriausybei“, bet ir 
„užsienio reikalų ministerijai *.

JUOKDARIAI...
S NOVYM GODOM — SU NAUJAIS METAIS...

Paleckis: Sveikas, Antanai! 
Pozdravliaju s novym godom!

Sniečkus: S novym, s no 
vym. . . O čia mus ėda dar se 
nieji. . .

Paleckis: Kas yia tau, Anla 
nai? Ko toks nepatenkintas? 
Ar dar vodkos neragavai, ar 
dar nepraplovei?...

Sniečkus: Broleli, kaip mus 
Nikita praplovė!... Po tokio 
plovimo jau nebesinori kitokių 
plovimų.

(Paleckis: Aš tai jau išme 
čiau šmičkę už kalnieriaus. . .

Sniečkus: Ką tu, Justinai, 
manai!.. Tau niekas nesvarbu. 
Tu prie visokių kultų pnsitai 
kai. Bet man, senam bolše.i 
kui, pripratusiam prie kieto Sta 
lino kulto, vykdžiusiam jį, — 
kaip man dabar prisitaikyti 
prie nukultinimo?!.

Paleckis: Nenusimink, Antą 
nai. Mūsų šlovingoji partija 
prie kiekvienos padėties sus- 
randa. Ji prie visko prisitaiko. 
Jai nėra padėties be išeities. 
Kaip gyvatė numeta skūrą ir ki 
tą užsiaugina, kaip ir tu, An 
tanai. . .

Sniečkus: Lengva tau plepė 
ti. O mane, štai, Tilvytis tilviku 
aprėkė, Šimkus apšumijo, Kor 
sakas... O Matulis, kad tu ma 
tytuin — žiūri akis išskėtęs, 
kaip rupūžė ir tyli... Tarytum 
sako: Tu gi, Sniečkau, prakeik

Lietuvos kp centro komitete 
partiniai, (sovietiniai ir žemės 
ūkio organų vadovaujantys dar 
buotojai svarstė žemės ūkio iŠ 
vystymo 1962 metais klausi 
mus. Pasitarime kalbėję Snicč 
kus ir žemės ūkio ministras Va 
zalinskas pareiškė, kad būtina 
kaimo darbo žmones supažin 
dinti su partijos 22-jo suvažiavi 
mo nutarimais.

Didelė partinių veikėjų n 
propagandistų grupė jau išvy 
ko į Lietuvos rajonus. Ekon 
mistai, planuotojai ir žemes 
ūkio specialistai vietoje turės 
padėti kolchozams sudaryti 
naujus padidintos garny bos pla 
nūs ateinantiems metams. Pa 
gal šiuos planus turi būti zy 
miai padidinta grūdų, mėsos ir 
pieno gamyba,

GEDVILAS — NUSIPEL 
NĘS KULTŪROS 

VEIKĖJAS
Sovietinės Lietuvos Augš 

Čiausios Tarybos prc-iidiumas 
paskelbė įsaką, kuriuo Gedvilui 
suteikiamas nusipelniusio ku.tū 
ros veikėjo garbės vardas. Įsa 
ke pabrėžiama, kad šis vardaa 
suteiktas už „didelius nuopel 
nūs vystant lietuvių socialistinę 
kultūrą ir ilgametę aktyvią vt 
suomeninė - politinę veiklą“.

NAUJI GAMINIAI
(E) 1962 melais sovietinės 

Lietuvos prietaisų gamyoos pia 
monė turės pradėti gaminti 30 
naujų konstrukcijų. Šis skai 
čius žymiai prašoka ankstesnių 
metų gamybą.

Sekančiais metais bus pr.-dė 
ta gaminti lietuviškos konstr ik 
cijos elektroninė skaičiavimo 
mašma „Rūta“, kuri turės di 
delį pajėgumą ir puslaidinin 
kius mazgus. Nors Vakarų ša 
lyse puslaidininkai jau seniai la 
bai plačiai naudojami radiotech 
nikoje ir elektronikoje, tačiau 
Lietuvoje jie bus panaudoti pir 
mą kartą. Naujoji mašina ..on 
struktorių planais per sekundė 
turės atlikti 1600 sudėties ir 
atimties bei- 40 daugybos n da 
lybos operacijų.

Kauno radio fabrikas numa 
eo sekančiais metais išleisti nau 
jas magnetolas (radio imtuvo, 
elektrinio patefono ir magneto 
fono derinį) „Aidas“ ir „Vai 
va". Iki- šiol Sovietų Sąjungo 
je tai vienintelis fabrikas, ga 
minantis panašaus tipo radio 
aparatus.

Aukodami šalpai padėsim* 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

tas, tu gi senas bolševikas... 
Kaip gi tave Stalinas už nosies 
vedžiojo, o tu paskui jį mus vi 
sus... Tave gi reikia pakarti, 
kaip tu kitus korei... O dabar 
jau caca?.. Staliną palvonn?! 
Įsiteiki Chruščiovui?! O ryt su 
Chruščiovu gal bus tas pat, Kas 
šiandien su Stalinu?!. Juk ir 
Chruščiovas neklystantis vadas, 
kaip ir Stalinas... Kokių galų tu 
dar man „S novym godom“

Paleckis: Tu, Antanai, ne 
pyk. Man prisiminė prof. dr. 
Kupčinskas. Jis buržuazijos, sa 
kykim — smetoniniais laikais 
rašė diseraaciją. Jos mintis bi 
vo tokia: Kiekvienas darbas Su. J 
silaukia atpildo. Tiesa, pagal 
marksistinę! dialektiką,tas mums 
netinka, bet... kuo velnias kar 
tais nežaidžia... Faktinai išeina 
taip, kad už griekus neišven 
giamai reikia atpakūtavoti, iro 
leli... Pakūtavosime ir mes.

Sniečkus: Tai už ką dabai? 
Lyg tai mes iniciatoriai?

Paleckis: Iniciatoriai ne inicia 
toriai, bet mūsų nagai čia pri 
kišti... Tu man įsakei, o aš gi 
vežiau Lietuvon Stalino saulę... 
Ar manai, kas užmirš šita? Tai 
gi buvo istorinis įvykis!.. Mad 
viejų sukurtas... Turime už tai 
atkentėti...

Sniečkus: Na, s novym go 
dom... Daugiau nekalbėk, Jus 
tinai. ..

Mandrapypkis.
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Sniečkus nusiplana kruvinas 
liaudies krauju rankas

Vilniuje leidžiamo okupanto oficiozo „liesos'* 19(,1 
metų lapkričio 19 dienos Nr. 272(5712), Lietuvos kom 
partijos sekretorius Antanas Sniečkus, kuris visą laką bu 
vo Stalino rėmėjas ir garbintojas, dabar, kai tncno jau 
nėra ir kai Stalino vietą užėmė Chruščiovas, dabar jau nu 
siplauna rankas. Bet plaunasi rankas bolševikiškai suktai. 
Sniečkus sukčiau negu Chruščiovas bėdą suverčia Stalinui, 
bet visas žudynes sumažindamas iki minimumo suvesda 
mas j 1937—1938 metus, kai Stalinas juk viešpatavo nuo 
Lenino mirties, ir kitais metais to vadinamojo „represavi 
mo" buvo daug daugiau, negu 1937—1938 metais. Šiais 
metais buvo .išskersti' tiktai sovietiniai ponai, o juk ne po 
nų buvo išskersta šimtus kartų daugiau, ypač kai Stalinas, 
padedamas Chruščiovo, vykdė kolchozinimą, — tada bu 
vo išžudyta milionai ūkininkų ir darbininkų. Bet nei Chr 
uščiovas, nei Sniečkus to ir neužsimena. Viena ir Chru, 
čiovo ir Sniečkaus pasisakyme yra gera, kad jie galų gale 
pripažino, jog komunistinis despotijos režimas išžudė dau 
gybę žmonių.

Štai ką kalba Antanas Sniečkus:

Draugai!
Kaip žinoma, XX suvažiavi 

ne buvo atskleisti kai kurie Sta 
ndul piktnaudžiavimo! valdžia 
faktai, šiurkštūs socialistinio tei> 
sėtumo pažeidimai asmenybes 
kulto laikotarpiu.

Partijos įvykdytos priemo 
nės asmenybės kultui ir jo pa 
dariniams likviduoti palietė vi 
sas gyvenimo puses. *

Frakcinė antipartinė grupė,
Į kurią įėjo Molotovas, Kaga 
novičius, Malenkovas, Voroši 
lovas, Bulganinas, Pervuchinas, 
Saburovas ir prie jų prisišliejęs 
Šepidovas, stojo prieš lenininį 
partijos kursą, išreikštą parti 
jos XX suvažiavimo.

Jie pasisakė prieš sprendimą 
xokių neatidėliotinų uždavinių, 
kaip plėšinių įsisavinimas, pra 
monės ir statybos valdymo per 
tvarkymas, šalies visuomeninio 
•gyvenimo demokratizavimas, 
tarybinių žmonių gerovės pake 
limas. Jie aršiai priešinosi sąjun 
ginių respublkių teisių išplėti 
ginių respublikų teisių ispieti 
mui, iš esmės reikšdami nepasi 
tikėjimą nacionalinių respubli 
kų kadrams.

Frakcionieriai visokeriopai 
trukdė išaiškinti piktnaudžiavi 
mo valdžia faktus asmenybės 

kulto laikotarpiu, 
bijodami asmeninės atsakomy 
bės už savo nusikaltimus. Jie 
norėjo užgrobti ' vadovavimą 
partijoje ir šalyje, nukreipti par 
tiją, šalį nuo lenininio kelio, no 
rėjo grįžti prie asmenybes kul 
to laikotarpio politikos ir vado 
vavimo metodų.

Centro Komitetas, visa mū 
sų partija, visa tarybinė liaudis 
davė ryžtingą atkirtį ant'parti 
nei grupei. TSKP CK Pienu 
mas 1957 metų birželio mėne 
sį ryžtingai demaskavo ir ide 
jiškai sutriuškino antipartinę 
grupę.
_ XXII suvažiavimo delegatai 
labai šiltai ir su dideliu dėkin 

J;umu kalbėjo apie milžiniškus 
partijos Centro Komiteto ir

asmeniškai draugo Nikitos 
Chruščiovo nuopelnus partijai 
ir liaudžiai, demaskuojant ardo 
mąją skaldytojišką anlipaitinės 

grupės veikią ir pasmerkiant as 
menybės kultą.

XXII suvažiavime buvo 
atskleista daug naujų faktų,

rodančių, kad Stalinas rimtai 
pažeidinėjo lenininius priešą 
kus, lenininius vadovavimo 
•prinčįpuK piktnaudžiavo vai 
džia,

kaip buvo taikomos masinės 
represijos

prieš sąžiningus tarybinius žino 
nes. Suvažiavimo delegatai su 
skausmu kalbėjo apie daugelį 
žymių partijos ir valstybės vei 
kėjų, kurie buvo be jokios kai 
tės represuoti.

(Kokia sukta kalba — „re 
presavo“. Nesako tiesiai — žu 
dė, korė, šaudė, nukankino, bet 
„represavo“... Red.).

Atsižvelgdamas į visa lai 
XXII suvažiavimas vieningai 
pripažino netikslingu toliau tai 
kyti Vladimiro Lenino mauzo 
liejuje karstą su Stalino kūnu.

Stalino karstas buvo išneštas iš 
Mauzolėjaus ir palaidotas 

prie Kremliaus sienos.
• Jau po 1957 metų birželio 
^Plenumo išaiškėjo, kad asme 
nybės kulto laikotarpių Moloto 
vas, Kaganovičius, Malenko 
vas buvo įtarinėjimo ir nepr.s' 
tikėjimo aplinkos sudarymo ini 
ciatoritai, šiurkščiausiai pažeidi 
nėjo leninines partinio gyveni 
mo normas ir revoliucini teisė 
tumą,

sankcionuodavo nekaltų 
žmonių suėmimą ir sušaudymą.

TSKP Centro Komiteto atas 
kaitoje ir daugelio delegatų pa 
sisakymuose buvo pažymima, 

kad Molotovas, Kaganovičius, 
Malenkovas ir Vorošilovas yra 
asmenišką! atsakingi už daugelį 
masinių represijų geriausių par 

tijos ir valstybės kadrų 
atžvilgiu.

Ryšium su visų šių Jakm at 
skleidimu daugelis XXII šuva 
žiavimo delegatų nurodė, kad 
Molotovo, Kaganovičiaus, Ma 
lenkovo padaryti sunkūs r.usi 
kaitimai partijai ir liaudžiai yra 
nesuderinami su jų tolesniu bu 

virnu 1 SKP eilėse.
Sunkias klaidas padarė ir 

drg. Vorošilovas. Kartu su tuo 
kaip parodė baigiamajame zo 
dyje drg. Chruščiovas, Voroši 
lovas suprato, kad jis nuėjo su 
tais, kurie stoja prieš partija, ir 
jis pasmerkė antipartinės gru 
pės veiksmus, pripažino savo 
klaidas. Tuo jis kažkuriuo mas 
tu padėjo Centro Komitetui. 
Drg. Chruščiovas pareiškė nuo 
monę, kad drg. Vorošilovas 
„kartu su mumis aktyviai ko 
vos už mūsų partijos reikalą“.

XXII suvažiavimas visiškai 
pritarė Centr oKomi'teto įv'k 
dytoms ryžtingoms priemc 
nėms demaskuojant ir idėjiškai 
sutriuškinant antipartinę grupę. 
Visos partijos vardu

suvažiavimas pasipiktinęs pa 
smerkė ardomąją antipartinę 

frakcinę veiklą.
kaip nesuderinamą su lenininiu 
partijos vienybės principu.

Tenka pasakyti, kad asmeny 
bės kulto laikotarpiu buvo kilę 
rimtų sunkumų ir Lietuvos Ko 
munistų partijos veikloje.

Lietuvos -komunistų partija 
išauklėta marksizmo - lenini? 
mo idėjų ir visiško pasitikėjimo 
VKF(bj, Tarybų šalimi d va 
šia, visiškai pritarė KVP(b) 
priemonėms kovojant už sočia 
listinę statybą, visiškai pripaži 
no teisinga jos generalinę lini 
ją statant socializmą ir ryž 
tingai kovojo prieš buržuazmę 
valdžią Lietuvoje.

(O tai ir buvo Stalino laikais. 
Red.).

Tačiau

savavaliavimas plačiai paplitęs 
1937—1938 metais,

padarė labai didelę žalą ii Lie 
tu vos komunistų partijai'.

Savavaliavimo aukomis tapo 
eilė žymių Lietuvos Komunistų 
partijos veikėjų, gyvenusių Ta 
rybų Sąjungoje. Dabar jie rea 
bilituoti.

Kiek vertingų kadrų būtų ta 
re jusi Tarybų Lietuva, jeigu ne 
tos Stalino asmenybės .vaito lai 
kotarpiu nevaržomai siautėju 
šių nusikaltėlių intrigos.

Fabrikuodami dirbtinius 
kaltinimus,

priešai tiesė savo nešvarias ran 
kas ir į Lietuvos komunistų par 
tijos kadrus, veikusius pogrin 
dyje, sėdėjusius fašistiniuose ka 
Įėjimuose. Skleisdami nereika 
lingus įtarinėjimus, jie mėgino 
sukelti savitarpę nepasitikėjimą 
Lietuvos kompartijos vadovau 
jančių darbuotojų tarpe.

Likviduoti asmenybės kulto 
padarinius buvo gyvybiškai sva 
rbu mūsų partijai.

Likvidavus asmenybės kul 
tą, žmonės pasijuto ramūs. Jie 
atskleidžia vis didesnes galimy 
bes ekonomikai ir kultūrai to 
liau kelti, naujiems laimėjimu 
ms komunistinėje santvarkoje 
pasiekti. Visa tai užtikrino tei 
singa mūsų partijos, jos lenini 
nio Centro Komiteto su drau 
gu Chruščiovu priešakyje poli 
tika.

(Jei žmonės dabar pasijuto 
ramesni, tai visai ramūs jie ga 
lės būti tiktai panaik.nus tiro 
nijos režimą. Red.).

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

KODĖL NEDALYVAVO KANADIEČIAI?
Pi'rmosios Š. Amerikos lietu 

vių šachmatų pirmenybės buvo 
JAV Padėkos Dienos sa,'aitga 
lyje ir sutraukė gražų buri die 
vaitės Kassos gerbėjų. Jas lai 
mėjo čikagietis A. Tautvaišas, 
daugelį kartų laimėjęs Illinois 
ir Čikagos m. meisterio vardą.

Po šių pirmenybių, jAV 
lietuviškoj spaudoj pasirodė 
Straipsniai ir komentarai, ap 
gailestaujant nedalyvavimą Ka 
nados šachmatininkų, ka^p bu 
vusio Kanados meisteri > iš Ha 
miltono P. Vaitonio, Montrea 
lio meisterio Igno Žalio ir kt

Deja, prie geriausių norų ka 
nadiečiai pirmenybėse daiyvau 
ti negalėjo, nes šachmatų vado 
vo parinktoji data (JAV pade 
kos dienos savaitgalis) neduo 
da galimybės išvykti beveik ke 
turioms dienoms i pirmenybes, 
kadangi darbo sąlygos beveik 
visiems kanadiečiams nclciužia 
pasiliuosuoti iš darboviečių. 
JAV lietuviai beveik neatkrei 
pė į tai dėmesio, parinkdami 
tiik sau patogų laiką, vėliau 
spaudoje net ir pabardami ka 
nadiečius už jų neatvykimą, i a 
čiau, kad „ožka būtų sveika ir 
vilkas sotus", kodėl nepasirink 
ti tokio laiko, kuris būtu tinka 
mas ir JAV ir Kanados i tu 
viams, surasti tokį „auksinį ce 
ntrą” — vietovę, kuri būtų ne 
tolima Čikagai, New-Yorkui. 
Bostonui, Torontui ir Hamilto 
nui? Tokiu būdu, galėtų daly 
vauti didesnis skaičius žaidėjų 
ir nereikėtų „lieti griaudžių aša 
rų”, kad į pirmenybes neatvv 
ko Kanados lietuviai.

Reik tikėtis, kad ateinančia;s 
metais pirmenybėms Toronte, 
bus parinktas ir tinkamas lai 
kas.

ŠMEIŽIMO ČEMPIONAS.
Vilniškis Tėvynės Balsas, 

jau ne vieną kartą puolė šio sk 
vedėją, už Lietuvos sportinio 
gyvenimo objektyvią apžvalgą. 
Po trumpos tylos, štai ir vėl pa 
sirode V. Krivicko straipsnis 
„Nesąmonių čempionas", kuria 
me autorius mėgina įvairiais 

Congo gimusi gorila apgyvendinta Grandby, Que. zoolog. 
jos sode. Nuotraukoje su Steve Bloomer CBC-televizijos pro 

gramoje „This Living world .

būdais apšmeižti NL sporto sk. 
vedėją, apšmeižti N. Lietuvos 
laikų sportinį gyvenimą, iškel 
damas į pačias viršūnes dabar 
tinės Lietuvos sportinius atsie 
kimus. Nurodęs, kad Amerikos 
lietuvių pagelba buvo iškovo 
tas Europos krepšinio čeinp.o 
natas (taip, bet jie buvo lietu 
viai!), autorius pradeda „į pa 
dangės” kelti pavergtos Lietu 
vos pasekmes ir čia pat. . . prie 
jų suklumpa, nes nurodę- 100 
m. bėgimo laiką — 10,5 sek. 
ir palyginęs su pasaulio rekor 
du, jis džiaugiasi, kad po dvi 
dešimties metų, jis sumažėjo 
0,3 sek. Tačiau, kodėl autorius 
nenurodo pavardės to „lietu 
vio“? Be abejo, jam yra gėda 
prisipažinti, nes Lietuvos ^tu 
riu omenyje dabartinės) rekor 
das priklauso mūsų J ėvj nės 
kolonistui Rusinov’ui, kuris pa 
gyvenęs keletą metų „mažoje 
Europos Amerikoje“, šiandien 
jau dalyvauja įvairiose varžy 
bose už. . . Latviją. O kiek to 
kių „Rusinovų” Lietuvoje šian 
dien yra Šimtai tūkstančių! 
Ir kad V. Krivickui lengviau 
būtų surasti jų pavardes, pata 
riu jam į rankas paimti vilnis 
ki>o „Sporto“ lapkričio 18 d. 
nr., kur pirmame puslapyje štai 
kokios pavardes figūruoja Lie 
tuvos tinklinio vyrų komando 
je, dalyvaujančioje S. S-gos 
pirmenybėse: Artamonov, . 
vikov, Mačalov, Barilka, Kuz 
necov. Arba, Grikiškio fabriko 
sunkumų kilnotojai, arba. . . 
Ach, ką ten bekalbėti, visose 
Lietuvois gyvenimo srityse ne 
trūksta įvairių „ovų“, netrūks 
ta jų ir sportiniam gyvenime.

Be abejo, kaip ir visuomet, 
taip ir šį kartą. Tėvynės Balsas 
vėl stumia į priekį Europos 
meisterius, (Šociką, Jukną, 
Bagdanavičių, Kareckadę > 
Helsinkio, Romos ir Meibour 
no olimpiadų sidabro ir bron 
zos medalių nugalėtojus tvirtin 
damas, kad Lietuvos „buržuazi 
nėję santvarkoje, tokių pasek 
mių nebūtų atsiekta, kad Lietu 
vos sportininkai yra žinomi vi 

sam pasaulyje ir t. t. ir t. t. Tik 
ras „aiškiariagis” tas V. Knvic 
kas! Ne tik numato visus įvy 
kius dvidešimčia metų į priekį, 
bet taip pat tarptautinėse są 
jungose ir jų išleistose ofinialio 
se statistinėse varžybų lentelė 
se, šalia pavergtos Lietuvos 
sportininkų pavardžių ir įrašo 
USSR jis „mato“. . . Lithua 
nia, Litauen ar kt. kalbom įra 
šytą Lietuvos vardą. Vargšas, 
tikrai vargšas tas V. Krivickas! 
Jis nori laisvuose kraštuose gy 
venantiems lietuviams apdumti 
akis kartu užmiršdamas, kad 
jie skaito įvairią spaudą, perka 
tarptautinių sąjungų leidžia 
mus, kuriuose niekur neranda 
Lietuvos vardo, nes šalia lietu 
viškos pavardės, figūruoja tik... 
USSR! Iš savo turtingos sporti 
nės literatūros, čia pat ant sta 
lo turiu 1960 m. išleistą „Oly 
mpische Spiele 1960” leidinį, 
kuriame 246 psl. rašoma: (ver 
timas iš vokiečių kalbos) “Da 
nai Zalopkovai pavyksta t uni 
pu, bet gražiu rankos patrauki 
mu 53,78 m metimas, kuris ja 
pastato į antrą vietą pries msę 
(mano pabraukta) Kaled’e 
nę“. Dar toliau. Nurodant se 
šių metikų sąrašą, bronzos me 
dalis Romos olimpiadoje už 
dėtas Kalėdienei, prie kurios 
įrašyta ULSSR. Eikime dar ta 
liaun (juo labjau, kad V. <ri 
viekas vis giriasi Lietuvos laime 
tais medaliais po antrojo karo 
įvykusios olimpiadose), į 169 
psl., kur dvejeto baidarių var 
žybose Rudzinskas ir Golova 
čev laimėjo vėl USSR bronzos 
medalį! Tad, kur ta Lietuva, 
kur Lietuvos vėliava tarptauti 
nėse varžybose, kur Lietuvos 
vardan olimpiadinlų dalyvių 
tarpe, kur taškai Lietuvai, lai 
mėti pavergtų brolių? Nėra, 
nes viskas eina į vieną aruodą, 
į vieną rusų katilą, kurio var 
das yra S- S-ga. Nėra reikalo 
nei Krivickui, nei Vaitkūnui su 
Širvydu klaidinti laisvojo pa 
šaulio sportininkų ir imtis šmeiž 
tų. Lazda turi du galu.

Patariu augščiau minėtiems 
asmenims, Maskvos Pravdai ar 
Tzvestijoms parašyti straips 
nius, nurodant prekių trūkumą 
Lietuvoje, kadangi ir su spor 
tu dalomos įvairios koinbinaci 
jos, jų trūkumui papildyti.

To įrodymui, talpiname š. 
m. gruodžio mėn. 2 d. vilniškia 
me „Sporte“ tilpusį straipsnį, 
pavadintą „Susipratęs elemen 
tas“. K. Baronas.

SPORTAS TORONTE
— „Vyčio“ moterys nugalė 

jo Orphans 29:25, bet pralai 
mėjo prieš B-A 35:37. Koman 
doje žaidė Auskytė, Balžiene, 
Radzevičienė, Rutkauskaitė, 
Kasperavičiūtė, Simonaitytė, 
Uogintaitė, Prunskytė ir Žolpy 
tė.

— CYO lygoje „Vyčio“ me 
rgaitės laimėjo prieš OLPH 
28:9. Komandoje-žaidė Jony 
naitė, Krummaite, Renkauskai 
tė ir Kybartaitė.

— „Vyčio“ berniuką: pralai 
mėjo „Aušrai“ 11:36.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

SS.
— Palydėkite mane iki' namų, — tarė Barvainienė. — 

Man baisu vienai eiti.
— Iki namų jūs nenueisit. Sutirpsit pakeliui kaip ledinu 

tas. Ir aš praskysiu kompanijos dėlei'. Ir taip jau tirpstu.
— Tai aš eisiu viena.
— Eikit. Na, eikit. Kodėl gi stovit? Matot, net Kaape 

riūnas geriau už vienumą. O aš ne toks jau gyvulys, kokiu 
mane laikot. Štai Barvainis jau Klaipėdoj, o ryt-poryt jis at 
vyks ir į Palangą. Žinios tikros. Ką? — Naujas perkūno dū 
žis, toks artimas, kad Viktorija net susigūžė; Kostas tyliai su 
sijuokė. — Kai gyvensit pati viena, perkūnas be paliovos dau 
žysis. Tai kas geriau — Barvainis ar aš? Kiekvienu atveju, 
prisiminkit, kas parašė skundą prieš Adomėną. Prisiminkit, 
madam. Ir kas iš to išėjo. Viktorija, kur jūs einatą Viktorija!

Naujame žaibo tvykstelėjime sušvytėjo bėgančios Vikto 
rijos stovyla. Kasperiūnas puolė iš paskos. Atviroje vietoje 
lietus pylė nepaliaujama čiurkšle; ten, prisiglaudus prie me 
džio kamieno, jis sriuveno pro lapų properšas.

— Neikite kartu su manim, prašau jūsų, — Barvainie 
nės balsas praskambėjo maldaujamai'. — Aš grįšiu viena. Pa 
likite mane. Prašau.

Kasperiūnas bandė sulaikyti ją už rankos, bet ranka prie 
šinosi. Net pro nepaliaujamą lietaus šnarėjimą girdėjosi štai 
gus Viktorijos kvėpavimas. Ji pavargo ir jau nebebėgo, tik 
ėjo smulkiu žingsniu. Kostas pastvėrė ją už pečių ir pajuto 

pro šlapią audeklą, kaip įsitempė jos raumenys.
— Kostai! — sušuko ūmai Viktorija, verždamosi iš jo 

glėbio. — Pašėlot jūs... — Vanduo permerkė jos drabužius, 
baltiniai lipte prilipo prie kūno, vis naujos lietaus čiurkšlės 
skverbėti į plaukus, sruveno per kaktą, skruostus, kaklą, bet 
iriai nejuto vandens. Žaibai tvieskė vis dažniau ir dažniau, 

griaustinis riaumojo jau be paliovos, atrodė, kad audrai nėra 
nei pradžios nei galo, bet Viktorija nejuto audros. Jj tik juto, 
kad štai svetimas nemylimas žmogus bando ją pajungti sau, 
ir juto pasišlykštėjimą, ir juto sielvartą, ir juto neviltį, ir dar 
begalinę neapykantą. — Gerai, kad jūs priminėt man Adoma, 
kaip tai gerai, — rinktelėjo ji, bet joks garsas neišsprūdo iš 
jos lūpų. Tada ji ėmė šauktis pagalbos, bet aplink dund’io, 
maurojo, kaukė, ūžė, virė, ir ji jau nebesuprato, ar ji šaukia, 
ar tik nori šauktu.

— Rėk kiek nori, — prašvokštė Kasperiūnas. — ek 
kiek tiktai nori. Nagi rėk! Rėk!

— Negirdžiu jokio moteriško balso, — tarė vienarankis 
vyras savo draugui, jis ramiai čepsėjo pypkutę, kartais nu 
braukdamas rankove užtritusį ant veido lašą. — Ka.p gerai, 
kad vykdomasis komitetas dar nenugriovė tos pašiūrės. Kur 
gi mes būtume pasislėpę per tokį štoimą, ką? — Jo klausa 
vėl Įsitempė, norėdama išgirsti kažką daugiau negu audros 
siautėjimas. — Tau tik pasigirdo. Per audrą visada kas nors 
girdisi. — Jis vėl patraukė dūmą, bet į tabaką, matyt, pate 
ko vandens lašas, ir pypkė vos smilko, nenorėdama įsidegti

—>- Palūkėk Aš vėl girdžiu. Aiškiai girdžiu. — Ncdi 
delio ūgio brunetas iššoko pro pašiūrės duris į lauką. Viena 
rankis išskubėjo paskui jį.

— Dabar girdžiu ir aš, — tarė vienarankis. Žaibas nu 
švietė jo rusvą barzdą ir augštą stuomenį. — Nemaniau, kad 

toks greitakojis, negaliu nė pavyti. Klausyk, genijau, ar tavo 
paletėje atsiras dažų nutapyti medžius per tokią audrą? — 
Jis užduso nuo greito bėgimo, ir žodžius šaukė perrėkdamas 
griaustinį, tarytum mikčiodamas. — Aš tave užtikrinu, kad to 
kios spalvos iš viso gamtoje nėra. Ar teisinga kryptimi mes 
neriam? Aš vėl nie-eko negirdžiu. Klausyk, kaip manai ką 
grafai darė toje pašiūrėje? Tur būt, ji buvo skirta baudžiau 
ninkams. Ei, ar tu mane girdi? Tai kam gi aš tada čia plė- 
-ėšausi?

XXXV
— Štai ir po lietaus. Ir po visos auaros, — tarė viena 

rankis. — O ką gi jūs ruošiatės daryti?
— Eiti, — atsakė Viktorija. Ji kaip tik siekė savo dra 

bužių, padžiautų ant šalimais sustatytų kėdžių. Supamas krės 
las, kuriame ji sėdėjo, nuo jos judesio vėl ėmė linguoti.

— Drabužiai juk neišdžiūvo, — pasakė brunetas. — Iš 
gersite dar karštos arbatos?

— Ačiū, jau užtenka. Ir drabužiai jau beveik išdžiūvo.
— Nuo tokio „beveik“ jūs gausit plaučių uždegimą. — 

niūriai pareiškė brunetas. — Nors ir taip, tur būt, gausit. Kon 
ako neragaujat kategoriškai?

— Kategoriškai.
Su brunetu Viktorija kalbėjo rusiškai, su vienarankiu — 

lietuviškai. Bruneto akcentas buvo blogas, nerusiškas, o ir 
žodžius jis rėnkosi sunkiai, kartais ilgėliau pagalvodamas.

— Jeigu jau teks žodis, kaip „kategoriškai“, — tarė vie 
narank • , — tai leiskit, vis dėlto paklausti, ar jūs tikrai iivža 
dat pranešti apie įvykį milicijai?

— Nežadu. Klausykit, palikim tą reikalą ramybėje. Juk 
tai aš nukentėjau, ne jūs, man ir spręsti. Pagaliau aš ir nenu 
kentėjau... Jūsų dėka, žinoma.
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Dail. Mikėnas apie Paryžių 
ir modernųjį meną
Skulptorių J. Mikėną, dabartinį Meno mokyklos 

Vilniuje profesorių, Lietuvos okupantas, kaip matyti is 
čia dedamojo straipsnio, buvo išleidęs pasižvalgyt’ į Pa 
ryžių, žinoma, ne vieną, bet su tinkama palyda. Sugrįžęs 
į Lietuvą, J. Mikėnas parašė į sovietinį laikraštį „Literatu 
ra ir Menas*’ straipsnį, kurį čia ištisai ir perspausdname. 
Kas šiame straipsnyje yra paties Mikėno ir kas yra kaip 
būtina duoklė okupacijai ir jos režimui, skaitytojai patys 
matys ir atskirs. Šito nereikėtų ir minėti, jeigu J. Mike 
nas negultų ant šito punkto. O juk tuo gulimu jis Kaip 
tiktai yra priverstas teisinti tą, ką jis puola „buržua-ima 
me“ pasaulyje, kai faktinai J. Mikėnas gi neturi laisvei kū 
rybos sąlygų, ką straipsnį baigdamas ir pasako, kan 22 
kom. partijos suvažiavimas dailininkus įstatė į rėmus, iš 
kurių jiems nevalia nei bandyti pasitraukti. Tegul Voką 
ruošė yra ir mados, žinoma, yra ir menkavertystės faktų. 
Bet, to nenuginčys nei J. Mikėnas, kad čia dailininkas, 
kaip ir kiekvienas kitas menininkas, kuria laisvai — ir ku 
rybos formąs ir temas pasirenka savo laisva valia, > ne 
taip, kaip sovietinės diktatūros vergijoje dirbantis meni 
ninkas, kurį, kaip pažabotą arklį, valdo ta „šlovingiausio 

ji“ partija. N L Red.
„MENO IŠPARDAVIMAS”

Kai pavasarį grįžau iš kelio 
nės po Egiptą ir manęs paklau 
sė, kokią šalį norėčiau aplanky 
ti ateityje, aš nedvejodamas at 
sakiau — Prancūziją. Man la 
bai norėjosi dar kaitą pamatyti 
tą neramų kraštą, jo prašinat 
nią sostinę, kurioje beveik 
prieš 30 metų gyvenau, mokiau 
si, kur, kaip sakoma, išvaikščio 
tos visos gatvės, aikštės ir oul 
varai, išstudijuoti meno pamink 
lai, garsusis Luvras ir kiti me 
no muzėjai. Man, iš provincia 
(au4 Kauno atvykusiam jau 
nam dailininkui, tuomet daug 
ką davė ''Paryžius, įžymūs skulp 
toriai — mano buvę mokyto 
iai Š. Despjo, M. Žimonas; aš 
žavėjausi garsių piancūzų skulp 
torių E. A. Burdelio, A. Maja 
lio ir kt. daibais.

Ar beverta sakyti, kad Pary 
žiaus, šio veržlaus, įspūdingo 
didmiesčio, laikotarpis paliko 
mano gyvenime gana ryškų 
pėdsaką, kad jis susijęs su tam 
tikrais studentiškais sentwnen 
tais, meninio gyvenimo roman 
tika?

... Ir štai po daugelio metų 
aš vėl—ketvirtą kartą — E ran 
cūzijoje. Mūsų turistinė tarybi 
nių dailininkų grupė (joje ke 
turi lietuviai) buvo nedidelė, 
judri, ir mes daug kur suspėjo 
me, nemaža pamatėme. Mano 
„maršrutas“, liesa, neretai sky 
rėsi nuo kolegų, nes jiems čia 
viskas buvo nauja ir nematyta, 
a mane labjau domino pasikeiti 
mai, nauji reiškiniai, modernio 
jo meno galerijos.

Man, pavyzdžiui, tuoj krito 
į akis begalinis įvairiausių pa 
šaulio markių mašinų srautas. 
Suprantama: didmiestis lieka 
didmiesčiu, mašinų ir tada Pa 
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ryžiuje netrūko, bet dabar ju 
tiek „priviso“, kad, neužten 
kant garažų, jos tirštai nutupia 
gatves, krantinei, perėjimus, su 
darkydamos miesto architektū 
r in į veidą, užgriozdindamos jį 
ir paversdamos miestą miižiniš 
ku autoparku.

Paprastai mūsų turistai, rašy 
darni savo kelionių įspūdžius, 
kone visada atkreipia dėmesį į 
nešvarą užsienio požeminiuose 
traukiniuose ir stotyse. 1 ikrai, 
mačiusiam puikųjį Maskvos 
metro, — tik užsienio požemi 
niai traukiniai palieka prastą įs 
pūdį. Ne išimtis ir paryžiškis; 
jis ir šiandien toks pat neš va 
rus, nevalyvas, koks ir buvo iš 
likęs mano vaizduotėje. Iš to 
kio traukinio skubi kuo grei 
čiau išbėiti, nes — prie viso to 
— akis dar bado įkyria rėkia 
ma nukabinėtos sienos. Meni 
rus plakatas čia tarsi neegzistuo 
ja, — tik reklama, antimeniš 
ka, utilitarine rėkiama, štai pa 
jungta bizniui, prekybininko sko 
niuii.

(J. Mikėnas čia nušnekėjo 
pasroviui. Faktinai gi Pary 
žiaus požeminis nepalyginamai 
su Maskvos yra tikrai patogus, 
atitinkąs savo paskirčiai. Į po 
žeminį traukinį žmogus eina su 
sisiekimo tikslais, ne meno ga 
lerijų žiūrėti. Ir Maskvoje nie 
kas nežiūri stočių išpuošimo. Vi 
si,' kiek pajėgdami, bėga grei 
čiau iš požeminio. Tiesa, Mask 
voje reklamų nėra, bet kad ji 
neturi nieko ir reklamuoti...

Rea.).
Gana nekokį įspūdį man pa 

liko JUNESKO rūmai, didelė 
daržinė, kažkoks bedvasis sta 
tinys. Rodė mums ir tuose rū 
muose esančią naują Pikaso 

drobę. Pasakoja, jog paprašy 
tas paaiškinti naująjį darbą — 
spalvinius pienius ir linijas — 
autorius atsakęs, jog ne jo rei 
kalas aiškinti turinį... Mes visi 
gerbiame Pikaso, vertiname jo 
kūrybą, tačiau, tur būt, niekas 
nenuųeigs jos prieštaringumo 
ir nelygumo.

(J. Mi'kėnas apie Picaso bi 
jo pasakyti atviresnį žodi, nes 
Picasso buvo Stalino favoritas, 
apdovanotas jo premija. O Pi 
sasso daugelis darbų — niekam 
verti. Red.).

Mano atmintyje prancūzas, 
o ypač paryžietis, visada asocį 
juodavosi su gyvenimu, šamo 
jum, jumoru, mandagumu. Tur 
būt, ir daugelis skaitytojų, ku 
riems ir neteko būti Prancūzi 
joje, iš įvairių kelionių aprašy 
mų turi susidarę panašų va'?, 
dą apie prancūzus. Nežinau, 
gal aš ir klystu, tačiau man ro 
dosi, kad tokia tradicinė charak 
teristika šiandien jau nebevisai 
tinka. Vaikšč jodamas Paty 
žiaus gatvėmis, aš stebėjau 
žmones, kalbėjausi su jais, s.en 
giausi įžvelgti į jų sielą. Jie 
kaip ir anksčiau mandagūs, tak 
tiški, gyvi — tie bruožai, ma 
tyt, jau įaugę į prancūzų krau 
ją. Tačiau mažai juose beliko 
to grakštaus, nuoširdaus links 
muuio, dažno piliečio veide ma 
tyti kažkoks prislėgtumo, ne 
tikrumo šešėlis.

(Netikrumui yra pagrindo, 
kai Chruščiovas nesiliauja ato 
minių megatonų bandymus. O 
ar J. Mikėnas labai tikras atei 
tim?i Red.)

Prancūzijos liaudis pastarai 
siais dešimtmečiais daug pergy 
veno ir iškentėjo. Prancūzijos 
žemę trypė hitlerininkai, rnasiš 
kai šaudė patriotus, paskui po 
karo sekė nesibaigianti mi.iis 
trų kabineto krizė, franko in 
fliacija, kolonijiniai karai, kari 
nės avantiūros... Daug metų 
vyksta plėšikiškas karas Alžy 
re, siautėja „ultros“, sproginė 
ja bombos Paryžiuje. O prie vi 
so to — karinė psichozė, NA 
TO bundesvero gaujos Piancū 
zijoje. Argi tai nuostabu, jei 
prancūzų darbo žmonių vei 
duose įskaitai susirūpinimą ir 
netikrumą?

Paryžiuje mes matėme daug 
inteidentiškos išvaizdos bena 
mių, gulinčių ant suolų, vėlai 
vakare net miesto centre stebe 
j ome susigūžusias į „gyvenimo 
dugną" išmestų žmonių figūras. 
Jaučiasi skurdas, gyvenimas 
sunkėja.

(Čem kumušok ščitat... ar 
ne prasmingiau į save pažvelg 
ti? Lietuva, matykite, laimin 
ga: ji nei karų nepergyveno, 
nei stribų, masiškai skerdusių 
lietuvius, nei trėmimų į Sibiro 
mirtį, nei kalėjimų, nei šaudy 
mų, nei „inteligentiškos išvaiz
dos“ žmonių be namų ir nudris 
kusių... Mikėnai, pagalvok, Ką 
rašai. Red.)

Grįžęs į Tėvynę ir išsikalbę 
jęs su draugais, savo metu taip 
pat studijavusiais Paryžiuje, pa 
pasakojau, kad Paryžius, jo 
„naujasis“ menas man paliko 
gana sunkų Įspūdį. Į tai man 
buvo atsakyta, kad aš, girdi, 
pasenau, nebesuprantu naujų 
poslinkių meno kūryboje. Pa 
senti, žinoma, žmogiška, ta

KVLTŪRLVB^KROA^IKA.
KA „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” DUOS 

1962 METŲ ATKARPAI?
Sirijos Giros romanas „Voratinkliai draikės be vėjo” 

jau baigiamas.
Skaitytojo atvangai, lengves no, jau anksčiau užplanuoto 

niam pasižvalgymui po platės duoti atkarpose — V. Mykc 
nius akiračius, savo lietuviškai laičio - Putino „Sukilėlių“ ant
s'?lai atgaivinti, fantazijai pa 
skrajoti „Nepriklausoma Lietu 
va stengiasi duoti kokį nors lie 
tuvišką beletristinį kurinį, re 
čiau sutinkamą, sunkiau gauna 
mą, bet įdomų.

Sirijos Giros romanas iš du 
bartites lietuviškojo gyvenimo 
rusų okupacijoje, atsiremiant į 
tą profesiją, kuri autoriui yra 
pati artimiausia (S. Gira yra gy 
dytojas) '— romanas „Vora 
tinkhai draikės be vėjo“ jau ba ■ 
giamas spausdinti. Redakcija 
mano, kad šis S. Giros romą 
nas skaityti buvo lengvas, pa 
trauklus ir, bendrai imant, įdo 
mus. Jis vis dėlto atskleidė lie 
tuviams, esantiems Šiapus ge 
ležinės uždangos,* vieną lietu 
viškojo kampelio tikrovės 
vaizdą. Per šį plyšį geležinė 
je uždangoje mes daug ką pa 
matėme (apie tai teks dar pa 
kalbėti).

Naujaisiais metais „Nepri 
klausoma Lietuva“ laukia iš 
Lietuvos naujo lietuviško roria 

čiau šiuo atveju, mano įsitikini 
mu, ne aš pasenau, o Paryžius 
paseno, susmulkėjo ir suvaikė 
jo. Aš, žinoma, turiu galvoje 
ne Paryžiaus architektūros ir 
skulptūros šedevrus, sukurtus 
praėjusių amžių ir šio šimtine 
čio pradžios dailininkų, ne Lu 
vro ir kitų muzėjų neįkainoja 
mus meno turtus, turiu galvoje 
„paskutinį meno žodį“, abstra 
kcionistų kūrybą, jeigu ja apia 
mai galima laikyti kūryba. Jau 
mano studijų metu Paryžiuje 
kryžiavosi Įvairios, realizmui 
tolimos dailės srovės srove 
lės, bet tokio vaizduojamojo 
meno išsigimimo dar nebuvo.

(Maždaug taip apie Mikėno 
darbus kažkas kalbėjo, kai jis 
po studijų sugręžo Lietuvon. 
Red.).

Be daugybės privačių dailės 
galerijų Paryžiuje veikia valsty 
binvai moderniojo meno ir ab 
strakcionizmo muzėjai: tai nau 
jesnės meno įstaigos, ir jas man 
teko aplankyti pirmą kartą. Įžy 
miojo skulptoriaus E. A. Bur 
delio buvusių dirbtuvių bazėje, 
šiuo metu steigiamas jo vardo 
muzėjus — užtarnautas pa 
mi|nklas didžiam menininkui. 
Ir kai moderniojo meno muzė 
juje šalia skulptorių Burdelio, 
Despijo, Majolio darbų matai 
abstrakcionistų skulptūras, — 
nė minutės neabejoji: jei minė 
ti dailininkai šiemet būtų gyvi, 
— jie nepakęsdami tokio paoi 
tyčiojimo iš meno, pareikalau 
tų išimti savo kūrinius iš muzė 
jaus dispozicijos. Ypač apmau 
du, kad muzėjų gidai vienodai 
kalba ir apie įžymių realistinės 
krypties dailininkų kūrybą, ir 
apie abstrakcionistų naujausios 
markės produkciją. . .

Bus daugiau. 

rąją dalį, kuri turi netiukus pa 
sirodyti jo raštų rinkinyje. Kai 
tiktai jis pasirodys, pirmuoju 
lėktuvu gavę, jį pradėsime spa 
usdinti. „Sukilėliai“ mums ai 
skleidžia praeties vaizdus, ku 
rie yra svarbūs ir įdomūs, o 
parašyti meistro ranka jie Įgau 
na ypač didelę vertę ir istorinę, 
ir literatūrinę, ir meninę. ,

„VAIVOS JUOSTOJE“ 
kompozitorius Vladas Jakubė 
nas laimėjo „Mažojo velniuko 

šokį“.
Čikagoje veikiančios Tarptau 

tinės šių laikų muzikos draugi 
jos koncerte, įvykusiame De 
Paul universiteto salėje, publi 
ka balsavo už išpildytus muzi 
kinius kūrinius. Vi. Jakūbėno 
„Mažojo velniuko šokis“ iš jo 
baleto „Vaivos juosta“ laimė 
jo daugumą balsų ir todėl įra 
šytas į pavasarinių koncertu re 
pertuarą.

KANADA IMPORTUOS 
MUZIKOS MOKYTOJĄ 
Canados Council pašalpa įga 

lins atgabenti žymų Vokietijos 
kompozitorių ir muzikos moKy 
toją, dr. Carl Orff, sekančią va 
sąrą į Kanadą, kur jis dirbs 
kaip konferencijų vedėjas ir 
elementarinės muzikos švieti 
mo vadovas Toronto univeisi 
tete Edward Johnson pastate. 
Muzikos mokytojų konferenci 
jos, į kurias jie bus surinkti iš 
daugelio Kanados vietovių, su 
pažindinti, su nauja muzikos ap 
mokymo sistema, išrasta paties 
dr. Orff, ir dabar jau piakiikuo 
jama labai sėkmingai kai ku 
riose Kanados muzikos moky 
klose.

LIETUVIŲ CHORAS 
TELEVIZIJOJE.

Sydnėjaus lietuvių „Dainos“ 
choras, vad. muz. K. Kava 
liausko, gruodžio 10 d. Austrą 
lijos televizijoje išpildė kalėd' 
nes giesmes ir kapelionas lietu 
viškai tarė žodį.

PAMALDOS „EMIGRACI 
JOS DIENOS” PROGA.
Gruodžio 3 d. Paryžiuje, 

„Pasaulinės Emigracijos Die 
nos proga, iškilmingose pamal 
dose, Paryžiaus Vyskupo Mgr. 
Rupp pakviesti, dalyvavo Lie 
tuvos Pasiuntinybės Paryžiuje 
Patarėjas prof. J. Baltrušaitis, 
Pasiunt. sekr. A. Liutkus ir 
Liet. Bendruomenės Prancūzi 
joje pirm. Pagnier - Jokūbaus 
kaitė. 18 kalbų buvo perskai 
tyta ^Popiežiaus Jono XXIII 
pasiųsta apaštališko sveikinimo 
telegrama. Lietuvių k. perskai 
tė kun. Petrošius. Pažymėtina, 
kad lietuviu kalba ta proga 
pirmą kartą skambėjo St. Ger 
vais — senoje prancūzų kara 
lių bažnyčioje.

VACLOVO ŠIMKAUS 
VADOVAUJAMAS 

CHORAS
Adelaidėje įžengė į dvyliktuo 
sius metus ir dar šių metų pa 
baigoje Adelaidės katedroje iš 
pildys religinį koncertą su tri 
mis Č. Sasnausko „Requim“ iš 
traukomis.

PROF. M. KRIKŠČIŪNUI 
75 METAI.

Gruodžio 31 d. prof. Matui 
Krikščiūnui sukanka 75 m. am 
žiaus. Jis šiuo metu gyvena Či 
kagoje ir yra Lietuvos Profeso 
rių dr-jos pirmininku. Sukaktu 
vininkui Čikagoje gruodžio m. 
rengiamas pagerbimas.

SOVIETAI VERTINA 
LIETUVIŲ GRAFIKĄ

Apie lietuvius rašydamas ru 
sų laikraštis „Sovietskaja Kili 
tūra” ypatingai iškėlė lietuvius 
grafikus. Šalia estų, lietuvių pa 
siekimai esą vieni įdomiausių 
visoje Sovietų S-goje. Meno 
kritikė S. Červonaja pripačino’ 
kad lietuvių liaudyje amžiais sv' 
siformavo grožio supratimas L 
tai pastebima grafiko V. Jurku 
no „Jūratėje ir Kastytyje“. Tei 
giiamai atsiliepta apie S. Kra 
sausko, J. Kuzminsko kūrybą. 
Skulptorių darbuose, esą, pasi 
reiškia didesnis dėmesys dabar 
ties temoms. Šiuo požiūriu iš 
keliami skulptoriai G. Jakūbo 
nis, B. Vyšniauskas. Autorė 
kalbėdama apie skulpt. K. Ki 
sielių, vėl puola apibendrinimą, 
simboliką. Iš lietuvių skulptorių 
iškelti K. Bagdanas, J. Mike 
nas su jo darbu „Žvejas, žvejo 
duktė ir aš“ (dvelkia senųjų 
Lietuvos pasakų poezija). Kai 
bedama apie dailininkus - tapy 
tojus, sovietų kritikė tarp ge 
riaušių darbų paminėjo A. 
Žmuidzinavičiaus drobes, kai 
kuriuos A. Gudaičio, A. Savic 
ko, V. Gečo, A. Petiulio, V. 
Povilaičio ir R. Kalpoko dar 
bus. &

MUZ. J. KAČINSKAS 
AMERIKIEČIŲ TARPE

Bostone, JAV, gyvenąs lietuvis 
muzikas - kampozitorius Jero 
nimas Kačinskas jau keletą kar 
tų yra dirigavęs amerikiečių 
simf. Orkestrams Bostone ir ki 
tur. Gruodžio mėn. Melrose 
mieste, Mass, jis pakviestas pa 
statyti, Menotti operą „Amahl 
and the Visitors”.

SILPNAI VYSTOMA 
SOVIETINĖ MUZIKA 

Vilniuje įvyko pasitarimas, 
kuriame buvo apsvarstytos „ta 
rybinės“ lietuvių muzikos vys 
tymo problemos. Pasitarime 
dalyvavo kompozitoriai, chor 
vedžiai, rašytojai, kūrybinių or 
ganizacijų atstovai, propagan 
distai, partijos pareigūnai.

Pranešėjas, Lietuvos kp ck 
kultūros ir mokslo skyriaus ve 
dėjo pavaduotojas Vytautas 
Baniulis nurodė, kad dar vic 
silpnai vystoma „tarybinė“ inu 
zika, mažai dėmesio skiriama 
jos propagavimui, muzikiniai 
estetiniam darbo žmonių au cle 
jimui. Nagrinėdamas muzikinės 
kūrybos trūkumus Baniulis taip 
pat kritikavo spaudos, radio, 
televizijos ir propagandistų dar 
bą, kurie iki šiol mažai prisidė 
ję prie naujų muzikinių kuri 
nių paskleidimo.

— Užtat aš nukentėjau, — nutaisęs liūdniausia išraišką, 
pasakė vienarankis. — Pamečiau pypkę.

— Ir nukentėjo tas anonimas asmuo, kuriam tu vožei. 
— pridūrė brunetas. — Bijau, kad tai jis apskųs mus policijai 
jei iš viso atgaus kada žadą.

— Tokie tai gajūs, — šyptelėjo vienarankis. — Niekšų 
padermė gaji, bet ji jau išmiršta. O smūgį turiu tikrai žvėriš 
ką. Vienos rankos netekau, užtat kita dvigubą jėgą turi. Dra 
bužius susilopėt?

— Susiadžiau. — Viktorija panoro nukreipti pokalt’ ki 
tur. — Gražu tuose jūsų rūmuose. Seniau Čia gyveno grafai, 
pokylius keldavo. . .

— Baudžiauninkus keitė į šunis, rimbais plakdavo. Tik, 
manau, ne pokylių salėse. Linksma buvo, ką? O dabar mes 
paveikslus tapom, na ir, kaip sakoma, ilsimės, jėgų semiamės. 
Pnsisėmei jėgų, Ašotai? — Nelaukdamas atsakymo, viena 
rankis tęsė toliau: — Man tai jėgų semtis nereikia. Ir pakan 
ka jų, ir darbas mano, kaip čia pasakius... K

— Labai puikus taVo darbas, — paprieštaiavo biune 
tas; žodį „labai“ jis tarė tęsiama, rytietiška intonacija. — La 
bai įdomus tavo darbas. Pastarajame šaknyje jis užakcenta 
vo žodį „negali“ ir suvėlė visą gramatinę sandarą.

Viktorja klausiamai pažiūrėjo į vienarankį.
— Dėstau meno istoriją, štai kas. O iš pašaukimo aš 

skulptorius, suprantat? Koks gi skuptorius su viena ranka.
— Bethovenas buvo kurčias, — tarė Viktorija, — ta 

Čiau. . .
— Teisingai. Bet jis turėjo pirštus ir jais užrašinėjo. 

Skulptorius gali būti aklas, bet jam reikalingi visi dešimt pirš 
tų. Tačiau. . . — Vienarankis pagyvėjo. — Aš dėstau meno 
istoriją, bet dar nepasiduodu, mergyte. Aš nuveiksiu dai šį 

tą ir kitur su savo penkiais pirštais. Dar daug yra mo!>o pa 
šauly. Nuveiksiu, Ašotai?

— Aišku, kad nuveiksi.
— O dabar parodyk viešniai kurią nors savo akvarelę. 

Ramią, kad apimtų ją miegas. Išleist jūsų naktį vienos neiš 
leisim, patys mes irgi sušlapom kaip. . . Kaip mes sušlapom, 
Ašotai?

— Nerandu ir aš palyginimo.
— Armėnas — ir be palyginimo. Jūs gi tokia žodinga 

nacija. Klausyk, armėnas tu ar azerbaidžanietis pagaliau? O 
tamsta, gerbiamoji, esi mokytoja. Įspėjau?

— Ne visai. Bet arti to. Žiūrėkit, jau ima švisti!
— Čia aušta iš lėto. Ir temsta iš lėto, — tarė Ašotas — 

Pas mus staiga išaušta, staiga ir sutemsta. Ii pas jus giažu, 
ir pas mus gražu. — Jis atsiduso ir nusižiovavo, jo akvs mer 
kėši.

— Miegokit, — tarė Viktorija, — aš pareisiu pati. Aš 
jau seniai vaikštau viena pati. Net jei būnu ne viena, man ro 
dosi, jog esu viena pati.

— Ašotas vėl pravėrė akis. Jos buvo didelės, juodos; 
bundančio ryto prieblandoje j,os atrodė dar juodesnės ir dar 
didesnės.

— Klausykit, — pasakė jis. — Jūs nežinote, kas tai vie 
nišumas. Aš žinau, kas tai vienišumas. Mano tėvai buvo pri 
versti išvykti iš gimtojo krašto. Aš iš mišrios šeimos, armė 
nas, bet turiu ir azerbaidžanietiško kraujo. Bet ne tai svarbu. 
Visą mūsų giminę išpjovė kurdai. Tėvams pavyko i'švjkti. 
Jie trankėsi po Persiją, po Libaną, po Egiptą, pagaliau įsikū 
rė Kretos saloje. Ten aš gimiau. Nuo pat gimimo dienos aš 
buvau vienišas. Kol tėvai gyvi — vienišas, ir kai tėvai pasi 
mirė — vienišas. Man sekėsi ir blogai ir gerai, ir visada aš bu 

vau vienišas. Aš ploviau indus restoranuose, ir platinau kapa 
retų afišas rr ploviau automobilius, ir tapau mechaniku gara 
že, ir pasidariau taksi šoferiu. Tada man sekėsi jau gerai ir 
visad aš buvau vienišas. Ir visais laisvalaikais aš piešiau, pieSi 
mas buvo mano manija, ir kartą pamatė mano piešinius kiau 
tuvininkas, ir ėmė pardavinėti juos savo krautuvėlėje, o aš 
buvau vis vienišas. Aš gaudavau penkiasdešimt procentų nuo 
gautos sumos, aš galėjau mokytis ir mokiausi, ir buvau vis vie 
nišas. Aš tapau neblogu dailininku ir vedžiau dailią rnc.ter’ 
ir buvau vienišas. Paskui ta moteris susirado turtingesnį i 
mane metė, o aš likau vistiek vienišas. Tenai, aname pašau 
lyje, laisvame pasaulyje, kaip jie vadina, kiekvienas žmo 
gus vienišas. Kai aš tapau jau gana žinomu dailininku aš ap 
važinėjau ko ne visą pasaulį ir visur mačiau vienišus žmones. 
Štai anapus Baltijos yra Švedija, esu as ir joje buvęs, turtin 
giausia šalis Europoje. O žinot, kur didžiausias savižudybių 
procentas? Kaip tik Švedijoje. Kaip jūs manot, kodėl ten 
žmonės žudosi? Sau kulką kakton leidžia tik vieniši žmonės. 
Aš grįžau savo tėvynėn iš Vakarų ir, vos pervažiavęs sieną, 
supratau, kad čia jau ne vieniši žmonės. Šiapus geležinės už 
dangos, kaip jie, vakariečiai, vadina, klesti puikus jausmas, 
rusai turi sukūrę gana taiklų pavadinimą — alkūnės jausmas. 
Tu junti draugo alkūnę — ir nesijauti vienišas. Čia. . . E, už 
siplėpėjau.

Jis žvilgterėjo į Viktoriją, sėdinčią supamoje kėdėje. 
Įsisiautusi į vilnonį pledą, ji svajingai žiūrėjo į langą. K;ta 
me kambario kampe knapčiojo nosimi vienarankis.

— Miegok, Ašotai, miegok, bičiuli, — pasakė vienaran 
kis. — Žiūrėk, jau ima snausti ir mūsų eglė.

O lauke buvo jau visiškai šviesu.
Bus daugiau.
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RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ SU 276 ŽENKLAIS

Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje sukonstruota ra 
šomoji mašinėlė matematima 
ms tekstams spausdinti. |i turi 
276 skirtungus ženklus ii sus'de 
da iš trijų atskirų mašinėlių Op 
tima - Standart M10, sumon 
tuotų ant specialaus padėklo. 
Kiekviena jų turi vieną bendrą 
vežimėlį ir mechanizmą veži 
mėliui perstumti nuo vienos ma 
šinėlės ant kitos. Vidurinės ma 
šinėlės klaviatūra mažai kuo 
skiriasi nuo paprastos; čia yra 
lotyniškos raidės, skaičiai, ženk 
lai. Kairėje pusėje esančioje 
klaviatūroje išdėstytas gotiškas 
šriftas, taip pat mažosios raidės 
ir smulkūs skaičiai laipsnio ro 
dikliams, indeksams ir k tiems 
pažymėjimams, kurie dedami 
augščiau arba žemiau eilutės. 
Dešiniąja mašinėle spausdina 
mos dažnai panaudojamos ma 
tematikoje graikų abėcėlės rai 
dės ir visi matematiniai ženk 
lai.

PRIPUČIAMAS 
LĖKTUVAS

Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos konstruktoriai su 
kūrė vadinamą ,,kišeninį lėktų 
vą“. Jis pagamintas iš kaučiu 
ko bei' nailono. Lėktuvą, -pa 
kuotą į dviejų metrų ilgio tūtą, 
parašiutu galima nuleisti į že 
mę. Du žmonės turi nuimti pa 
rašiutą, išpakuoti tūtą, specia 
liu nedideliu prietaisu pripūsti 
lėktuvą, o po to įstatyti variklį. 
Praėjus šešioms minutėms nuo 

-parašiuto nusileidimo, lėktuvas 
su dviem keleiviais jau gali pa 
kilti nuo žemės.

Kišeninis lėktuvas su varik 
liu sveria tik apie 140 kg. Jis 
yra 6 m ilgio, sparnų plotis 9 
m, o variklio galingumas 60 
AJ. Šis lėktuvas skirias žc 
miems skridimams, išvysto 85 
km-val. greitį.

NAUJAS PABĖGIŲ 
KLOJIMO BŪDAS

Jau seniai žmonės kloja gele 
žinkelių ir tramvajų bėgius ant 
statmenai paguldytų pabėgių. 
Viena Vakarų Vokietijos firma 
paskelbė naują pabėgių kloji 
mo būdą. Ji pasiūlė kloti pabė 
gius ne statmenai bėgių kloji

mo krypčiai, bet taip, kad pa 
bėgis savo vienu ir kitu galu 
liestų gretimą pabėgį. Yra tei 
giama, kad klojant pabėgius 
nauju būdu, ypač posūkiuose, 
galima pasiekti didesnio eismo 
saugumo. Statmenai paklotieji 
pabėgiai ties posūkiais remda 
vosi į skaldą tik savo galais, ku 
rių plotas palyginti nedidelis. 
Gi naujuoju būdu išdėstyti pa 
bėgiai sudaro kampus, pripildy 
tus skaldos. Čia jų ir skaldos 
bendras lieaimo paviršius žy 
miai didesnis, todėl naujas pa 
bėgių klojimo būdas padedąs 
daug ilgiau išlaikyti be remon 
to tvarkingą ir saugų kelią.

Tiesa, pati' firma vis dar 
šiek tiek abejoja ekonominiu 
efektu — mat, taip klojant pa 
bėgius, tektų sunaudoti; apie 10 
proc. daugiau medienos ir šiek 
tiek daugiau darbo, nes pabė 
gių klojimo darbai turėtų būti 
atliekami rūpestingiau.

ULTRAGARSAS — 
VALYTOJAS

Kiekvieną vakarą didmies 
čiuose sužiba šimtai tūkstančių 
gatvės žibintų. Jie turi apsaugi 
nius gaubtus, kuriuos laiks nuo 
laiko reikia valyti, plauti. 1 ai 
ilgas, varginantis darbas. Juk 
reikia privažiuoti prie kiekvie 
no žibinto, atsukti varžtelius, 
prilaikančius gaubtą, jį nuimti 
ir įdėti į speciales dėžes, kad 
nesudužtų. Surinkti gaubtai ve 
žami j plovyklą. Ten jie išplau 
narni, išdžiovinami ir vėi grą 
žinami į senąją vietą.

Darbui pagreitinti buvo pa 
siūlyta panaudoti ultragarsinį 
plovimo aparatą. Dabai trijų 
žmonių grupė labai lengvai su 
sidoroja su šiuo uždaviniu: vie 
nas jų vairuoja automobilį, ki 
tas keičia gaubtus, trečias dar 
bininkas, priėmęs nešvarų gau 
btą, deda jį ne į tarą, o į ultra 
garsinę plovyklą. Kol mašina 
suspėja nuvažiuoti iki sekan 
čios lempos, kurios gaubtas tu 
ri būti pakeistas, nešvarusis 
gaubtas jau būna ne tik Zplau 
tas, bet ir išdžiovintas.

„INTERFERONAS“ — 
VIRUSŲ PRIEŠAS

Nors pasiekti dideli laimėji

GARSIOJI STELMUŽĖ
Stelmužė, dvaras, Zarasų 

apskrityje, Imbrado valsčiuje, 
(iki 1932 m. priKlausė 1 aupy 
nės valsčiui, bet tą valsčių pa 
naikinus priskirta prie Imbra 
do valse.) 12 km nuo Zarasų 
prie Stelmužės - Obelių vieš 
kelio. Vietovė garsi ją supan 
čiais ežerais, miškais, rūkstant 
mečiu ąžuolu, senoviška bažny 
tėle, baudžiavos palikimu — 
vergų bokštu. Senovėje čia, at 
rodo, yra buvusi pilis, nes pa K 
kę pėdsakai: baigią užaugti 
tvenkinys, kurio vienas galas 
jungiasi su upeliu, kuris įteka 
į (Padvarinės ežerą, o kitas g, 
liu perkasu sujungtas su Stelinų 
žės ežeru. .Viduryje iš stačios 
augštumėlės iš tvenkinio pusės 
tebėra ženklai didelio mūro, 
matyti pilies buvusių sienų 
ženklai. Ši vieta prisiglaudusi 
dviejų ežerų papėdėje buvo la 
bai patogi piliavietei.

Nepriklausomybės laikais 
tos vietos niekas netyrinėjo, nei 
kasinėjo, tik vietos mokytojas 
Juozas Matulis, išvaikščiojęs vi 
są vietovę, tvirtino savo moki 
maras, kad lai yra buvusios se 
novėje pilies vieta, kuri tuo lai 

mai jieškant naujų antibiotikų 
tačiau ilgą laiką nepavyko ras 
ti antibiotikų, kurie būtų akly 
vūs prieš virusus. Tai paa'škma 
ma tuo, kad virusas, skirtingai 
nuo paprastų mikroorganizmų, 
ypatingai mažas ir parazituoja 
ląstelės viduje. Todėl sunku su 
rasti vaistus, kurie užmuštų vi 
rusą, nepakenkdami ląstelės 
medžiagoms. Grupei Anglijos 
nacionalinio medicinos tyrimo 
instituto mokslininkų pavyko 
surasti medžiagą, kuri nors ir 
nesunaikina virusų, bet užtat 
stipriai sulaiko jų dauginimąsi 
ir augimą, nepakenkdama orga 
nizmo ląstelėms. Naujasis vais 
tas pavadintas ,,interferonu“— 
t. y. „trukdančiu“.

ku buvo apaugusi įvairiais me 
džiais, o kita dalis apsodinta so 
du.

Stelmužę supa septyni eže 
rai: Padvarinės, Stelmužės, 
Lukšto, Galinio, Stumbrinėm, 
Kamuntiskių ir Kiečių. l'aip 
pat apsupta lygumų, Degsnės ir 
Sabališkių miškais, kuriuose lai 
kėši stirnos, šernai, baisokai, 
lapės ir įvairūs paukščiai. Vie 
no kilometro atstume nuo Stel 
mužės, Degsnės miške y.a ant 
ras didžiausias Lietuvoje po 
Puntuko akmuo. Jo dydis yra 
5,5 metrai ilgio ir 3,5 m plo 
čio, nežinia tik koks storumas, 
nes yra giliai sulindęs į žemę. 
Ant jo paviršiaus gali sutilpti 
apie 50 žmonių. Tą akmenį sa 
rado, išmatavo ir spaudoje ap 
rašė mokytojas Juozas Matu 
lis apie 1932 m.

Stelmužės dvaras garsus 
tuo, kad jo savininkais ouvo 
Rusijos caro didikai Folkerze 
mai - Valujevai. Savo šeimos 
įnirusiems laidoti buvo pasiūta 
tę mauzolėjų, ten nebetelpant 
keli iš jų buvo palaidoti lauke 
Šalia mauzolėjaus — kapai f p 
klio/lji juodo įnarmuro antka/ 
piais su iškaltais įrašais. Pada 
vimas pasakoja, kad vokietis 
Falkerzam išgelbėjęs Rusijos 
carą, pravažiuojantį pro tą vie 
tovę iš plėšikų, sulaikydamas 
karietą už rato stipinų. Caras 
atsidėkodamas dovanojo Stel 
mužę su plačiomis apylinkėmis 
ir suteikęs grafo titulą su her 
bu „Išlaužtas rato stipinas“. 
Nežiūrint to, kad dvarą vaide 
įtakipgi didikai, 'baudžiaunin 

kus ypatingai slėgė sunki Dau 
džiavos našta. Apie tą laiką 
tebebyloja išlikęs akmeninis 
vergų bokštas prie Padvarinės 
ežero, kuriame baudžiaumr.Kai 
buvo kalinami ir baudžiami pla 
kimu. Didžiuliai dvaro rūmai 
stovėję ant Stelmužės ežero 
kranto buvo sudaužyti ii sode 
ginti pirmojo karo metu, i; ou

KANADOS ŠIAURĖS ELNIAS
rašo Alice

Kada mes galvojame apie 
Kalėdas, paliekant religinę jų 
reikšmę, ateina į galvą snie 
gas ir šiaurės elnias ir, žinoma, 
šiam ė. Taip, Kanada tun šiau 
rėš elnią ir jis vadinamas cari 
bou.

Menkų ir skurdžių žemių ei 
nias iš mūsų šiaurės 1937-58 
m. buvo tyrinėjimų objektas. 
Juos vedė Kanados Wildlife 
Service. Buvo tyrinėjamos su 
menkėjusios bandos menkose 
žemėse, išsitiesusiose nuo llud 
son Bay ligi Mackenzie upės.

Buvo rasta, kad caribou žie 
moja šiauriniame Saskačevane 
ir Albertos šiaurės-rytuose. Ba 
landžio m., kada sniegas tirps 
ta, elnių bandos traukiasi į šiau 
rę. Viena banda skaitoma ligi 
14,000 galvų. Ji išsitiesia per 
100 mylių. Kiekvienas, kas yra 
matęs elnių slinkmą, gali su 
piasti tą šios plaukiančios sro 
vės triukšmą. Banda daro savo 
kelius į nederlingas žemes, kur 
birželio mėn. gimsta elniukai.

Wildlife Management Biu 
leleni'S (1960 m. rugpjūčio m.) 
talpina įdomų straipsnį apie 
veršiavimosi vietovę, kad ji yra

Lamourex.
virš jūros lygio nuo 600 ligi 
1.000 pėdų. Augmenija šioj 
vietoj yra labai skurdi — ilk 
viksvos, kiek kerpių ir samanų.

Šis biuletenis aprašo ir jau 
nūs veršiukus, kad jie išmoks 
ta vaikščioti ir žįsti jau pirmo 
mis valandomis po savo gimi 
mo. Pirmomis savo gyvenimo 
valandomis jie esti didžiausia 
me pavojuje, nes dar negali 
pabėgti nuo savo didžiausio 
priešo — vilko. Ir vėjo trau 
kimas yra dar didesnis pavojus. 
Naujagimiai yra slapi ir iei lik 
yra šalti vėjai, jie greit persišal 
do ir greit miršta.

Rugsėjo ir spalio mėnesiais 
caribou vėl liaukia į pietus prie 
Saskatčevano šiaurės ir Aiber 
tos, kur jie ir praleidžia žiemą 
trijose kontinento zonose. Ei 
nių padėtis šią žiemą ypač ke 
lia susirūpinimo valdžios žmo 
nėms, nes pereitą vasarą daug 
itidegė miškų. Netvarkingi ir 
nerūpestingi vasarotojai šukė 
lė daug miško gaisrų, daug vie 
tovių yra išdegusios ir elniai 
bus netekę per žiemą savo 
įprasto pašaro bei maisto. CS.

CALL FOR
CALVERT

CALVERT
(243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens&Textiles
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 f

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainų) 
Importuojame įs Anglijos 

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot. 
kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. į 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi i e. ; 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS
J Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE

2 B i Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

Užsakymai vestuvėms, sukaktuvėms ir visoms 
kitokioms progoms vykdomi greit ir sąžiningai.

I ME7-6727 Į
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
i 117 —6th Avenue, LACHINE. |

į' A. NORKELIŪNAS I
; Commissioner of the Superior Court of Montreal

> MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
I ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

A 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) 
$ Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. w

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

Dr. Romen 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.

I
BELLAZZI - i AMY, INC

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

v

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

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

i

%

vo išlikę tik žemyn einą akme 
niniai laiptai į ežero maudysią 
bei prieplauką. Išliko nesude 
ginti šalie stovėję dviaugsciai 
mūriniai rūmai dvaro persona 
lui, kurį vėliau jau Nepriklauso 
mybės laikais naujas dvaro sa 
vininkas baronas Gahnas par 
davė ir tie buvo perstatyti j mo 
dernišką kelių komplektų pra 
džjos mokyklą 1938 m. Prieš 
lai dvaro centrą dar 1927 m. 
Oaronas Gahnas buvo pardavęs 
lietuviams Repšiams, sau pasi 
likdamas tik tuos rūmus, ežerą 
ir dalį sodų, nors Lietuvoje vi 
sai ir negyveno.

Medinė bažnytėlė pastatyta 
1560 m., garsi tuo, kad pastaty 
la vien tik kirvio pagelba, be 
pjūklo, visai be metalinių vi 
nių, tik didelės sujungimo vi 
nys vietos kalvių gamybos. 
Bažnytėlė papuošta medinėm 
skulptūrom, nežinomo skulpto 
naus, gal baudžiauninko pa 
dirbtom. Visos stacijos vra iš 
drožtos iš medžio, taip pat Fa 
skutinės vakarienės skulptūra, 
sakykla ir altorius irgi isgražin

Kas domisi
PAsTO ŽENKLŲ 

KOLEKCIJA,
aš turiu albumą, kuriame yra 

viso pasaulio paštų ženklai 
(markės), viso dvidešimt pen 
ki tūkstančiai (25,000), jų tar 
pe ir labai retų, kurių dabar r.e 

galima gauti.
Kreiptis: H. Razanowicz, 

7254—16th Ave., St. Michel. 
Tel.: RA 7-5043. Montreal 38.

ti medinėm figūrom. Vėliau 
jau Nepriklausomybės laikais 
šios skulptūros ,,beg1ąž:'nant“ 
buvo apgadintos, nes buvo ar 
dažytos ir nustojo savu origina 
įaus grĮužio. Dabis skulptūrų 
vėliau buvo patalpinta Bažuyti 
nio meno muzėjuje Kaune. 
Prie altoriaus už grotelių buvo 
speciali klaupka baronams, ku 
rie nors ir nebuvo katalikai, beF 
mėgdavo letkarčiais pasėdėti 
per pamaldas. 1 lesiai iš klaup 
kos vedė mažos durys į lauką, 
kurių raktą turėjo tiktai baio 
nai ir todėl galėjo netrukdomi 
pamaldų kiekvienu laiku ateiti 
ar išeiti.

Po bažnytėle yia nemažas 
lūsys, kuriame seniau buvo lai 
dojami mirusieji, bet Piram ka 
ro metu karstai buvo sulaužyti 
ir kaulai po visą rūsį išbarsty 
ti, matyt, bejieškant brangeny’ 
bių. 1932 m. ten dar buvo keli 
karstai, kurie buvo ne is lentų 
sukalti, bet iš vieno medžio ka 
mieno išskaptuoti. Neaišku, 
kas ten buvo laidojami', bau 
džiauninkai ar kilmingieji, nes 
niekas smulkiau netyrinčjo. 
Prie bažnytėlės stovi tok'a par 
medinė sena varpinė origina 
lios architektūros, bet joje var 
pų nebuvo.

Už varpinės tuojau prasidė 
jo dideli vokiečių karių kapai 
su vienodais išrikiuotais ce.nan 

is ir paminklu.
Piie Stelmužės Pirmo karo me 
tu ėjo kautynės ir todėl visa 
apylinkė išraižyta didžiuliais ap 
kasais, betoninėmis tranšėjo 
mis, vokiečių apstatyta bara 
kais, atvestas siaurasis geležiu

Nukelta į 6-tą psl.

tiniais kryželia

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys II. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavima* 

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Baltica Investment Corp
Autorizuotai kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūte. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Balrukonis. CR 6-5075.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE L 
į 8 7tc .. I 

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. L

|i SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S g 
yra toi sr't'c specialistai su 22 metų praktika 

■:) Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. L
L i e t u v i a m s n u o I a i d a. F

A Ire.ias: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, 
t Montreal, P. Q. Tel.: DO 6 3884.
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TO^NT O
TAUTOS FONDO AUKŲ VAJUS TORONTE

SIMCOE, Ont
IŠVYKO Į ŠILTUS KRAŠTUS

tik neseniai pasibaigė. Jis truko 
ilgausia nuo visų iki šiol btivu 
siu ir negalėjo būti užbaigtas 
iki vasaros atostogų kaip visuo 
met. Priežasčių tokiam pavėla 
vimui buvo daug: pirma, sunku 
mas sudaryti sąrašus su Toion 
te visų gyvenančių lietuvių ad 
resais; antra, suradimas pasi 
šventusių aukų rinkėjų, kurie
vieton poilsio po sunkaus dar 
bo eitų iš namų į namus, pi a 
šydami aukos, ir pagaliau, neit 
keta, sunki liga TF-do Toron 
to skyriaus valdybos p-ko St 
Dargio, kuris nuo rugpjūčio m. 
gydosi Weston sanatorijoj. Let 
nežiūrint visų tų sunkumu, va 
jaus rezultatai, atsižvelgiant į 
iki šiol buvusius, yra labai geri, 
galima sakyti — rekordiniai. 
Vi'en per vajų, aukų surinkta

TURIME SUTELKTI LIET UVIŠKAS JĖGAS
(Pasikalbėjimas su VLIKo se 

Vykd. Tarybos
VLIKo sesijoje New Yorke 

lapkričio 25—26 dd. dalyvavo 
Vykd. Tarybos pirm. J. Glem 
ža. Porą savaičių išbuvęs 1AV- 
se J. Glemža pakviestas su pta 
nešimais lankėsi dar Čikagoje 
ir Detroite, buvo nuvykęs ir į 
Miami Floridoje. „Eltos Inloi 
macijų” redakcijos prašomas 
Vykd. Tarybos pirmininkas 
mielai sutiko atsakyti į keletą 
ir mūsų visuomenei įdomesnių 
klausimų.

— Visuomenei žinoma apie 
sesijos svarstytus pagrindinius 
klausimus. Kas dar buvo pa 
liesta vykusiose diskusijose?

— Buvo kiek karštesnių dis 
kusijų palietus, greta, dienot 
varkės, bendruomenės ir jauni 
mo įjungimo j politinę veiklą 
klausimus, be to, ir visų lietuviš 
kų pajėgų apjungimą.

— Kokios buvo bendrai *esi 
jos dalyvių nuotaikos? Ko dar 
buvo pageidauta?

— Sesijos dalyvių nuotai 
kos, pasakyčiau, atitiko dabar 
tinės pasaulinės įtampos nuo 
taikas. Gyvenamasis laikoiar 
pis, paskiri momentai skatina 
žmones ir organizacijas spiestis 
j stipresnius ir didesnius jungi 
nhus. Į VLIKo posėdžius atsi 
lankė visų visuomeninių orga 
nizacijų atstovai. Tai džiugi 
nantis reiškinys. Juk pastarai 
siais metais pasauly vyksta įvai 
rūs politiniai ir kultūriniai 
kongresai bei suvažiavimai jie= 
ko pastovesnių formulių ir kon 
cepcijų. VLIKo vadovybės ii 
komisijų pranešimuose irgi 
jieškota konstruktyvių formų.

Mano supratimu — pabrėžė 
J. Glemža — mes turime siekti 
lietuviškų jėgų sutelkimo politi 
nėję, kultūrinėje ir ekonominė 
je srityse. Gal lietuviams — o 
ūe iš prigimties patvarūs, nuo 
seklūs ir konstruktyviai galvo 
ją — gal jiems bus lengviau sul
ormuluoti ir įvykdyti reikalin 
gus planavimus. Į darbą įjung 
tinos visos jėgos. Nežiūrint grą 
sinimų sunaikinti pasaulį, jieš 
koma pastovumo. To jieško ii 
antroji pusė — sovietai. Tas 
jiems sunkiai vyksta ir koti. 
partijos 22-sis suVažiavimas jug 
paskelbė programą tič 20-čiai 
metų. Reiškia, neranebuna .vir 
tų pagrindų.
>©©©©©©©©©«»<,©©©©©©©©«>©©©#

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

I©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©' 
e©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

A. E. M c K AG U E, Q. C.
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4 1J«5.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,
S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

1,484.57 dol. Smulki vajaus 
apyskaita bus paskelbta vėliau.

Ta pioga T. F-do Toronto 
sk. v-ba nuoširdžiai dėkoja vi 
siems aukų rinkėjams už sun 
kų darbą, o taip pat visiems To 
ronto lietuviams už aukas pa 
vergtos Tėvynės vadovavii^.o 
reikalams.
TF-do Toronto Skyriaus V-ba.
VYT1EČIAI CLEVELANDE

„Vyčio“ stalo tenisininkai da 
lyvavę iškiliausių stalo tenisi 
ninku turnyre Clevelande, pa 
siekė gražių laimėjimų. Vyrų 
grupėje Pi. Gvildys iškovojo 
pirmą vietą, o Jonas Nesukai 
tis trečią. Moterų grupėje Sofi 
ja Kasperavičiūtė laimėjo pir 
mą vietą, o Elena Sabaliauskai 
tė antrąją. J. B.

sijoje JAV-se dalyvavusiu 
piim. J. Glemža).

— Kuo reiškiasi informaci 
jos komisijos darbas?

— Iš priimtų sesijoje rezoliu 
cijų seka, kad VLIKas numato 
propagandos ir informacijos 
darbą plėsti. Vykd. Taryba no 
retų parengti eilę informacinių 
leidinių.

— Kokį įspūdį Tamstai pa 
darė pasimatymai su jaunosios 
kartos atstovais New Yorke? 
Ar iš to galima tikėtis švygaus 
kraujo Lietuvos laisvinimo ba 
re?

— Lietuviško jaunimo gre 
tose JAV-se yra gabių ir lietu 
viškiems reikalams atsidavusių, 
tik jiems, kaip ir kitiems reikia 
arčiau susipažinti ir daugiau 
sekti lietuviškus reikalus. Da 
bar dažnu atveju išeina taip, 
kad profesiją įgijęs jaunuolis į 
ją pasineria ir nekreipia dėme 
šio į lietuviškos veiklos aplin 
ką. Tuo tarpu reikėtų gi vi 
siems nors vieną — dvi vai. 
per savaitę paskirti lietuviškie 
ms reikalams. Tai jau sudarvtų 
milžinišką jėgą.

— Ligos prislėgtas buv. VL 
IKo pirm., Nepriklausomybės 
Akto signataras Stp. Kamins 
kas. Kokia jo savijauta, ar ten 
ka lauKti antrojo jo atsiminimų 
tomo?

— Profesorių ir draugą Stp. 
Kaminską aplankiau. Jis guli 
ar sėdi kėdėje, vaikščioti dar 
negali. Tebetęsia atsiminimų 
rašymą. Jam dirbti sunku, nes 
trūksta šaltinių. Jo atsiminimų 
dalis greit turėtų patekt: i 
spausutvę.

— Ar pranešimai Čikagoje 
ir Detroite priimti su dėmesiu?

— Taip. Buvo patiekta daug 
paklausimų pavergtosios Lietu 
vos, Europos ir Vokietijcs rei 
kalais.

— Ar „lietuviškos Čikagos“ 
žmonės dar gyvai domisi lietu 
viškąja veikla, laisvinimo klau 
simais?

Įvairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame naciu Jūsų sudarytus ir apdrau^-
paprastu ir UlU IJclolll tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONL^S, 

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-yao 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, 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

KA U FORMA U.S.A.
BĖGAMOJI MŪSŲ KRONIKA

Monlrealietis Antanas bažnyčia, esanti kalnuose.
Jonkevičius atsikėlė čia pas sa 
vo artimuosius, bet be zii.il! 
apie Montrealį negali gyventi, 
todėl užsiprenumeravo „Nepri 
klausomą Lietuvą“, A. Jonke 
vičius Kalifornija patenkintas, 
čia oras geras ir gražus; naktį 
50—55, dieną 70—75 laipsn.ai 
Far.; medžiai žaliuoja, gėlės žy 
di'... A. Jonkevičiui patinka 
Los Angeles miestas ir lietuvių

UŽVERČ1ANT DAR VIENA MONTESSORI D-JOS 
VEIKLOS LAPĄ

A. L. Montessori dr-ja 1961 
m. gruodžio mėn. išrinkdama 
naują valdybą, atvėrė sekanti 
savo gyvenimo puslapį. Jau 
nos motinos su jaunomis jego 
mis atėjo į naują valdybą, kad 
savo darbu padėtų sau, kaip ir 
kitom jaunom motinom, jieš 
kančiom kelių į savo vaiką.

Kalbant apie tai, kas galima 
atsiekti žinant pagrinainus vai 
ko vystymosi dėsnius, būtų tuš 
ti žodžiai, jei neturėtume sa 
vam tarpe laimingų motinų ir 
dar laimingesnių vaikų, kurie 
gali paliudyti, kad ir šiame tnu 
kšmingame gyvenime galima 
rasti kelią, kuris veda į šeimą į 
taikingą ir ramų gyvenimą.

Todėl, užversdama senosios 
valdybos prirašytą puslapi, min 
timis noriu perbėgti jos darbus 
ir būdus, kuriais ji, kaitų su vi 
somis narėmis, neša montesso 
rinę idėją į šeimas, į visuome 
nę. Nebuvo tai lengva tokiai 
jaunai, kaip Montessoii dr-jai, 
turint galvoje, kad čia dirba 
motinos. Todėl tai, kas padary 
ta, yra pasiekta tik dideliu ryž 
tu ir tvirtu tikėjimu, kad Dr. 
M. Montessori idėjos gali at 
nešti taiką ir ramybę į ši dvasi 
nio skurdo pasaulį.

I960 m. pradžioje išrinktą 
valdybą tampriai surišo bend 
ra idėja ir darbas, kuriuo siekia 
ma išugdyti sveiką kūnu ir dva 
šia vaiką, kartu jį išlaikant sa 
vo tautai. To siekta visais gali 
mais būdais, todėl dr-jos kro 
mkoje randame suorganizuo 
tus dviejų dalių kursus moti 
noms, juos vedė D. Petrulytė 
skaitytos paskaitos padaugintos 
pasklido po visus žemynus. Su 
organizuota montesonnės me 
džiagos paroda pas Šv. Kaži 
miero seseris, vaikų stovykla

— Visi išeiviai lietuviškais 
reikalais domisi, tačiau jie labai 
užimti kasdieniniais reikalais. 
Dėtinos pastangos daugiau iie 
tuvių įjungti į lietuvišką veik 
lą.

— Tamstai teko apsilankyti 
ir ALTos įstaigoje, lietuviškų 
dienraščių redakcijose?

— ALT atlieka JAV-se di 
delį darbą siekiant atstatyti Lie 
tuvos nepriklausomybę. Buda 
mas Čikagoje apsilankiau ir lie 
tuviškų laikraščių redakcijose 
ir susipažinau su jų reikiamai 
vykdomu lietuvybės išlaikymu.

ŽYMIŲ ASMENŲ 
NEGALAVIMAI

— Prof. Mykolas Biržiška 
buvo peršalęs ir kelias dienas iš 
gu’ėjo lovoje. Dabar jau Vvi 
darbingas.

— Konsului Dr. J. Bieiskui 
padaryta rimta operacija. Jis 
dar gydosi.

prie Paw Paw eežero, pedago 
ginių lilmų demonstravimas, 
eilė mėnesinių susirinkimų su 
paskaitomis, vieša paskaita, ku 
rią skaitė Mrs. Rambusch, Ame 
rikos Montessori dr-jos pirm., 
įsteigtas skyrius Lemen, Ill., 
knygynėlis, diskusinia' rateliai, 
įsijungimas į Bendruomenę. 
Palaikyti ryšį su toliau gyvenau 
ciomis narėmis, pradėtas leisti 
žiniaraštis, užmegsti ryšiai su 
amerikiečių grupe suorganiza 
vusia Montessori vaikų namus, 
kuriuos ruošiasi praplesū įstei 
giant mokyklą. Parengimų są 
rašė randame iškilmingą kursų 
užbaigimą bei Dr. M. Monte’ 
son mirties paminėjimą, prof, 
dail. A. Varno 80 m. proga pa 
gerbimą, Marijos Varnienės 
gimtadienių suorganizavimą, 
parodas ir kt.

Būtų perdaug minėti kas 
svarstyta, daryta, su kuo susira 
šinėta, kas skelbta spaudoje, 
tai dr-jos gyvenimas ir darbas 
panašus į kitų, tik norėtųsi pa 
brėžti tai, kad M. Varnienė Ži 
dinėlio įkūrimu, D. Petrulytė 
paskaitomis, pirmos realiai įvy 
kdė tai, apie ką šiandien plačiai 
kalbama — tai mažasis vaikas, 
kuris yra laidas lietuvybėj išlai 
kyme.

A. L. Montessori dr-ja pasi 
ėmė užleistą dirvą — mažą j J 
vaiką nuo kurio paruošimo pa 
reina tautos, kaip ir žmonijos 
ateitis.

Atversdama naują A. L. 
Montessori dr-jos gyvenimo pa 
slapį, norėčiau padaryti įrašą: 
„Vaikas yra žmonijos dvasinio 
gyvenimo kūrėjas. Kliūtys, tiu 
kdančios natūiaių vystymąsi 
yra akmenys sienoje, kuri ap 
supusi žmogaus sielą, laiko ją 
įkalintą“, Dr. M. Montessoii,
Absorbent Mind p. 220. Linkė 
čiau visiems pasvarstyti gilias 
Dr. M. Montessori mintis ir pa 
dėti rinkti akmenis iš vaiko ta 
ko, kad su Kristaus užgimimu 
ateitų tikra taika ir ramybė į 
šį pasaulį per naująjį žmogų— 
vaiką.

Stasė Vaišvilienė.
MIRĖ ESTŲ VEIKĖJAS 

L. JAKOBSEN
Gruodžio 12 d. Vak. Vokie 

tijoje, Koelne mirė žymus estų 
tremties veikėjas pulk. L. Ja 
kobsen. Netoli dešimtmečio jis 
nuoširdžiai bendradarbiavo su 
lietuvių ir latvių veikėjais Vo 
kietijoje, buvo aktyviai įsijun 
gęs Į Baltų Tarybos veiklą.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Veronika ir Vincas Treigiai, 
kaip kasmet, žiemos laikui iš 
vyko j šiltus kraštus. Šią žiemą 
jie žada praleisti Floridoje, kur 
dabar temperatūra svyruoja 
apie 80 F. laipsnių.

® Vajaus proga „N. L.“ užsi

KAI KURIE 
PATIKSLINIMAI

str. Truputis papildymų ir 
pataisų.

„N. L.” nr. 34, prie Gorskis 
Valerijonas — lenkiškai čia ra 
šoma „o“ lyg su kirčiu, taria 
ma Gurskis.

,,N. L.“ nr. 35, prie Jonynas 
Ignas — 1920 VII—X Lietu 
vos vyriausybės vyriausias įga 
liotinis Vilniuje.

,,N. L.“ nr. 38, prie Leninas- 
-Černyševskis 1828—1889.

,,N. L.” nr. 39, prie Leninas
— pats pasisiūlė vokiečių vai 
džiai. . .

,,N. L.” nr. 40, prie Leninas
— į kelius Stalino, Chruščiovo 
ir kitų Partijos raudonmasko 
lių tvarkomus dešimtmečius. . .

,,N. L.“ nr. 43, prie Lietu 
vos Taryba—gen. Babianskis...

,,N. L.“ nr. 44, prie Litwa— 
XVI, 1958..., prie Masonai — 
Jonas Luckevičius..., prie Ma 
skva — lietuvių studentų drau 
gija — pasak Jono Koncevi 
čiaus, vėliau ir Jono Jablons 
kio — maksviečių, pasak kitų 
dar — maksvyčių...

,,N. L.ų’ nr. 45, prie tos pat 
draugijos — Andrius Botyrius 
(ir kiti...) 1869 užmezgė Mask 
voje... 1867 m- baigęs moks 
lūs... „Aušrinė“... nuo 1914 m. 
petrapiliečių redaguota... Rap. 
Skipitis — paskutinis (1910— 
1916) draugijos pirmininkas.

„N. L.“ nr. 48, prie Petrapi 
lis — Vladas (ne Tadas) Siru 
tavičius...

Mykolas Biržiška. 
1961. 12. 16.

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyko gruo 
džio 16 d. Iš 25 direktorių da 
lyvavo 20. Iš Trečioko, Brie 
džio, Audėno, Barčiausko ir 
Abraičio paaiškėjo, kad gruo 
džio 1 d. Balfas turėjo 57,000 
dol. Per lapkričio men. įplau 
kė 6700 dol., buvo išleista 
8.400 dol. Šalpa ėjo atskiriems 
asmenims Sibire, Vokietijoje ir 
Okupuotoje Lietuvoje. Vasa 

rio 16 d. Gimnazijai pasiųsta 
3152 dol., Salazeičių gini. Ro 
moję, 520 dol. Praeitais metais 
žmonių įkurdinimo reikalams 
Vokietijoje, ir kitur buvo pa 
skirta apie 11.000 dol.

Kaip Balfo, taip ir atskirų as 
menų kaikurie siųstieji siunti 
niai, kol kas tebėra >įšąlę vie 
noje subankrutavusioje persiun 
timo agentūroje, bet pamažu 
tie siuntiniai jau pradėti išsiun 
tinėti.

Šalpai išleista 200,000 dol., 
kitų išlaidų — 200,000 dol.

Direktoriai' kelia klausimą 
dėl Miuncheno skyr. veikimo, 
kuris gana brangiai atsieina. Pa 
siūlyta valdybai reikalą peržiū 
rėti. Kun. Jankus pranešė apie 
žmonių šelpimą Vokietijoje. 
Ten esą apie 3000 asmenų, ku 
riems reikalinga pašalpa.

Valdybos vicedirektorius J. 
Audėnas padarė pranešimą 
apie Balfo skyriaus veiklą ir c. 
v-bos kontaktus su skyriais. 
Dabar veikia 57 skyriai, oet už 
siregistravusių yra daug dau 
giau.
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Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. 
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sakė per N. L. bendradarbį P. 
Budvydį, Hamilton, Ont. ir 
Mečys Alaune, Simcoe, Ont.

J. Š.

GARSIOJI STELMUŽĖ.. .
Atkelta iš 5-to psl.

kelis. Po karo viename iš likti 
šiųjų sveikesniųjų barakų įsi 
kūrė pradžios mokykla, kuri 
tose patalpose dirbo iki 1938 
metų.

Vokiečių karių kapai glaudė 
si prie senojo Stelmužės Ąžuo 
lo žinomo visoje Lietuvoje del 
savo storumo. Jo storumas tik 
rai impozantiškas, nes reikėjo 
8 žmonių jam apkabinti, kas su 
darė apie 13 m. aplinkui. Augs 
tis nebuvo didelis apie 20 m., 
nes viršūnė buvo perkūno nu 
trenkta. Ant senojo milžino kai 
kurių šakų augo kiti medeliai, 
ypač nemažas buvo užaugęs 
šermukšnis. Spėjamas jos am 
žius apie 2000 metų. Gamtiniu 
kai yra suskaičiavę iki' 1200 me 
tų senumo, o kiek daugiau, ne 
pajėgė nustatyti. Nors ąžuolo 
vidus yra išpuvęs, bet senasis 
milžinas tebežaliuoja ir dabar. 
Padavimai kalba, kad šalia šio 
ąžuolo senovėje buvęs lietuvių 
aukuras. Ąžuolas yra aptver 
tas metaline tvorele ii prižiūri 
mas. (Nepriklausomybes laiko 
tarpiu buvo labai mėgiamas 
ekskursijų, kai vasaros metu 
per dieną kartais po kelias eks 
kursijas atvažiuodavo.

Pati Stelmužės apylinke po 
Pirmojo karo buvo padalyta’ 
tarp Latvijos ir Lietuvos. Ne 
žiūrint krašto grožio, pati apy 
linkė buvo neturtinga, tamsi ir 
aplenkinta, apsupta kelių rusų 
provoslavų ir sentikių kaimų. 
Dėl skurdo ir nedateklių ši v.e 
tovė nedavė žymesnių lietuviu 
ar augštus mokslus baigusių. Di 
džiausią Stelmužės apylinkės 
švietimo, atlietuvinimo ir kultu 
rinirno darbą atliko pradžios 
mokyklos mokytojas Juozas 
Matulis, čia mokytojavęs 1925 
—1940 metais. Jo dėka suskam 
bėjo lietuvių kalba šeimose, at 
sirado organizacijos, vaidinto 
jų grupės, kaimą pasiekė laik 
raščiai. Jis pats skaitė paskai 
tas, kalbėjo susirinkimuose, 
įkūrė Liaudės universitetą, stei 
gė biblioteką, rengė kursus. Jo 
nuopelnu Stelmužė buvo išgar 
sinta per spaudą dėl savo ąžuo 
lo, senoviškos bažnytėlės, su 
keldama susidomėjimą ;i pii 
traukdama kas kart daugiau 
ekskursijų. Nors fiziškai nesvei 
kas, buvo invalidas, bet buvo 
su šeima išvežtas į Sibirą 1941 
metais.

Stelmužėje veikė šaulių bū 
rys, jaunalietuvių skyrius, jau 
nųjų ūkininkų ratelis, tautinin 
kų skyrius. Jaunieji ūkininkai 
buvo įsteigti 1932 m. ir jo pir 
muoju vadovu buvo pažangus 
ūkininkaitis Stasys Adomukas. 
Veikė Jaunųjų ūkininkų ir jau 
nalietuvių skaitlingos knygo 
mis bibliotekos, kurios buvo
aukų budu surinktos net pasie 
kiant apskrities miesto tarnauto 
jus.

Stelmužėje veikė pradžios 
mokykla, buvo pasienio polici 
jos rajono būstinė, pašto punk 
tas, viena krautuvė. Bažnytėlė 
je pamaldos būdavo kartą į 
mėnesį, kurioms atvažiuodavo 
kunigas iš Imbrado. Bažnytėlė, 
varpinė ir ąžuolas ir dabar yra 
kaip istoriniai paminklai sauge 
jami. Apylinkėje veikia dabar 
Julijos Žemaitės ir Bolševiko 

kolūkiai. St. Dalius.
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haaai^ltom
HAMILTONO APYL. VALDYBOS RUOŠIAMI

Naujų Metų
SUTIKIMO

ŠOKIAI ĮVYKS

GRUODŽIO 30 D.. ŠEŠTADIENĮ,

7,30 vai. vak.

Roberts* Restorano salėje, 747 King. E.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime; knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negei9 nuotaiką. Knyga be to, šute* 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems,

Veiks bufetas, gausi loterija, laimės staliukai ir kt. įdomyb.

Gras BENNI FERRI orkestras.

CBC radio muzikinės ketvirta 
dienio popietės valandėlės išpil 
dytojas Billy O’Connor, ne tilt 
kad pagroja užsakytus lengv. 
muzikos dalykus, bet dar jis pa 
siunčia kiekvienai užsakytojai 

tuziną raudonų rožių.

Televizijos mėgėjams gerai pa 
žjstami veidai: Max Ferguson 
r Gwen Grant. CBC-TV ma 
.< n į pirmadieniaisį antradie 

niais, trečiadieniais ir ketvirta 
dieniais po pietų moterų mėgs 

lamoje ,,Open House“.

Kviečiame gausiai atsilankyti. Apylinkės Valdyba. K. L. B. REIKALAI. . .

Atkelta iš 2-ro psl.

KLB HAMILTONO APYLI 
susirinkmas Įvyks 1962 m. sau 
šio 7 d., 4 vai. p. p. Lietuvių 
Namų salėje. Dienotvarkė: 1) 
šus-mo atidarymas, 2) Prezi 
diumo rinkimas, 3) Praeito s- 
mo protokolo skaitymas, 4) 
Valdybos ir jos padalinių pra 
nešimai, 5) Revizijos k-jos pra 
nešimas, 6) Diskusijos dėl pra 
nešimų. 7) Apyl. vykdomųjų 
organų rinkimai, 8) Klausimai 
ir sumanymai, 9) S-mo uždarv 
mas.

Vadovaujantis KLB statutu 
s-mas pravedamas v-bos nusta 
tytą valandą, net nesusirinkus 
reikalingam apyl. narių skaičiui 
-kvorumui.

KLB Apyl. V-ba.

RIMTAS JAUNUOLIS
Gruodžio 9 d. Edmundas 

Dervaiitis atšventė savo 20 gim 
tadienį. Gimtadienis buvo reikš

NKĖS visuotinis narių 
mingas, nes Edmundo kūma ir 
dalyvavo, kuri neseniai atvyko 
iš Vokietijos į Kanadą. E. D. 
yra aktyvus sporto klubo „Ko 
vas“ bendradarbis ir savo lais 
valaikį sunaudoja sportui. Bu 
damas drausmiingas sportiniu 
kas, pasiekė augšto lygio išsi 
lavinimą ir su klubu „Kovas“ 
yra dalyvavęs rungtynėse Ka 
nadoje ir Amerikoje.

Edmundas gimtadienio pro 
ga gavo vertingų dovanų iš ar 
timųjų draugų. Gimtadienio iš 
vakarėse dalyvavo tik lietuviš 
kas jaunimas, kad jie galėjo nic 
ko netrukdomi lietuviška^ da> 
nas dainuoti. Buvo gražu pasi 
klausyti, kad jaunimas tiek 
dau įvairių lietuviškų dainų dai 
nuoja. Čia yra didelis nuopel 
nas ir pp. Dervaičių, kad sūnų 
išaugino lietuviškoje dvasioje.

J. Š.

jas iš 3-5 asmenų ir iki sausio 
mėn. 25 dienos pranešti jos su 
dėtį ir adresą Vyriausiąja! Rin 
kimų Komisijai, augščiau nu 
rodytu adresu.

4. Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Rinkimų Taisyklės 
yra paskelbtos Kanados Lietu 
vių 8-sios Dienos Metraštyje, 
kurių po vieną egz. Krašto Vai 
dyba išsiuntinėjo visoms Apy 
linkėms š. m. rugsėjo men. 21 
d. su aplinkraščiu Nr. 24.

Su geriausiais linkėjimais

Stp. Kęsgailą, 
Krašto Valdybos Pirmininkas.

P. Lukoševičius, 
Sekretorius.

VISOMS K. L. B. APY 
LINKIŲ VALDYBOMS.

Aplinkraštis Nr. 30.
Baigiant 1961-sius metus, P. 

L. B. Kanados Krašto Valdy 
ba laiko sau už malonią parei 
gą padėkoti visoms K. L. B.

į TAUPYK IR SKOLINKIS |

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA"
i ; Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., T 
J ; morgičių paskolos iki 50% turto vertės. ‘į
i ! Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. K
' ! Pilnas čekių patarnavimas. X
i • Darbo dienos: X
! i Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. a 
r Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. v 
I 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 £

dines tarptautinių įtempimų 
priežastis, kurios veda prie 
ginklavimosi.

2. Reikalaujame, kad būtų 
atstatytos pagrindinės vyrų ir 
moterų teisės laisvai pasirinkti 
pei laisvuosius rinkimus savo 
valdymo formą. Mes nesiekia 
me atstatyti buvusių režimų, 
nei reikalaujame pasinmeti ku 
rios nors nekomunistinės siste 
mos. Mes atmetame visas totą 
litarines sistemas, ar tai' būtų

LONDON, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖ

Londono lietuvių vaiku 
čiams Kalėdų Eglutė rengiama 
gruodžio mėn. 30 d. šeštadieni 
nės mokyklos patalpose. Pra 
džia 4 vai. 30 inin. pu pietų. 
Rengėjai — Londono Lietuviu 
skautės ir skautai bei skautų rė 
mėjų būrelis.

Atvyks Kalėdų Senelis ir at 
siveš vaikučiams gražiu dova 
nelių. Vaikučiai ruošiami pasi 
rodymui bei deklamuoti. Į šią 
zaikučių šventę maloniai kvie 
Čiami ątsilankyti tėveliai bei 
globėjai.

LIETUVIS LONDONO 
MIESTO ŠACHMATŲ 

MEISTERIS.
Neseniai pasibaigusj Londo 

no miesto šachmatų turnyrą, 
kurįs vyko Londono YMCA 
patalpose ilgesnį laiką, šiemet 
laimėjo londoniškis lietuvis Sta 
sys Navickas, nuo savo arti 
miausių varžovų atsiplėšęs per 
2 taškus.

Pažymėtina, kad St. Navic 
kas be to, yra labai geras sralo 
teniso žaidėjas, buvęs Londono 
miesto stalo teniso meisteris 
bei’ vicemeisteris.

Londono didysis dienraštis

„Free Press“ įdėjo St. Navicko 
nuotrauką su šiltu atsiliepim i.

GERASIS DARBELIS
Kaip ir kitur Londono skau 

tai kasmet vykdo Kalėdų Gerą 
jį darbelį. Šiemet surinkta 1b 
dol. ir 60 Ct., kurie nusiųsti tie 
tuviams skautams paremti Va 
sario 16 Gimnazijoje, Vokieti 
joje. Pažymėtina, Kad mažieji 
skautukai su entuziazmu vykdė 
gerąjį darbelį. Jis — 10 centų 
— buvo ne iš tėvų gautas minė 
tam tikslui, bet „sutaupytas“ iš 
savo „sumų“. L. E-tas.

BRITŲ PARLAMENTO 
ATSTOVŲ PAREIŠKIMAS

Britų konservatorių dienraš 
tis „Daily Telegraph“ gruodžio 
11d. įdėjo žinomų politinių 
veikėjų bei Britų parlamento 
atstovų, konservatorių, darbie 
čių ir liberalų deklaraciją. Lais 
vosios tautos, siekdamos tikros 
ir ilgalaikės taikos, turčių va 
dovautis, jų nuomone, sekan 
čiais principais:

1. Sveikindami visas pastan 
gas visuotinam nusiginklavi 
mui įgyvendinti, mes manome, 
kad jas turi lydėti tokios pat 
pastangos pašalinti tas pagrin

fašistinė, ar nacistinė, ar komu 
nistinė.

3. Mes nepripažįstame, kad 
dabartiniai rėžimai Vidurinėje 
ir Rytų Europoje ir Rytų V o 
kietijoje atstovauja gyventojų, 
kuriuos jie valdo, valią, d odei 
mes reikalaujame, kad tiems 
milionams būtų suteiktos toko s 
pat teisės apsispręsti, kokias so 
vielų blokas taip dažnai- reika 
Jauja kolonialinėms teritori 
joms Azijoje ir Afrikoje.

4. Turi būti pavesta Kitiems 
nuspręsti, ar tautų laisvas pasi 
rinkimas gali' būti atliktas per 
rnkmus, su Junigtinių Tautų, 
ar kuria nors kita tarptautine 
priežiūra.

5. Komunistinių vyriausybių 
įrengtas barjeras per tūkstan 
Čius mylių skersai Europą yra 
akivaizdus pasaulio padalinimo 
simbolis. Mes tikim e,kad jo pa 
šalinimas, daugiau negu bet ku 
ris kitas veiksmas, prisidėtų 
prie tautų, turinčių sk rtingas 
santvarkas, susitartinimo. Ban 
dymas keliauti erdvėje, tuo lai 
ku, kai žmogus ir jo idėjos dar 
negali laisvai judėti žemės pa 
viršiumi, mūsų nuomone, vra 
nesąmonė.

6. Mūsų įsitikinimu. Komu 
n is tų vadovybė daugiausiai pri 
sidėtų prie ilgalaikės taikos, Įgv 
vendindarna šias priemones, ku 
rios yra žmoniškumo ir broly 
bės paprasčiausi principai

Apylinkių Valdyboms už nuo 
širdų bendradarbiavimą ir gra 
žią bei prasmingą veiklą pa 
vergtos Tėvynės laisvinime .r 
lietuvybės išlaikymo darbe.

Krašto Valdyba tiki, kad at 
einančiais 1962-siais — Mairo 
nio metais mūsų veikla dai lao 
jau pagyvės. Į bendruomeninį 
darbą aktyviai įsijungs mūsų 
priaugančioji karta — jauni 
mas. Bendruomeninė idėja pa 
sieks keikvieno Kanadoje gyve 
nančio lietuvio širdį. Įsūsąmoni 
nę, jog Lietuvių Bendruouie.'ė 
nėra eilinė organizacija, bet 
Lietuva išeivijoje, mes baigda 
mi sekančius metus galėsime 
pasidžiaugt^ žymiai didesniais 
nuveiktų darbų rezultatais.

Krašto Valdybos vardu, nuo 
širdžiai sveikinu su Šv. Kaiedo 
mis ir linkiu visiems Kanados 
Lietuvių Bendruomenės dar 
buotojams ir visiems geros va 
Įlos lietuviams asmeninės lai 
mės ir sėkmės Naujaisiais — 
1962 — Maironio — Metais.

Nuoširdžiai Jūsų
Stp. Kęsgailą, 

Krašto Valdybos Pirmininkas. 
REIKALAS: 1962-ieji metai 
— MAIRONIO METAI.

Visoms K. L. B. Apylinkių 
Valdyboms Aplinkraštis Nr. 29

Sekančiais metais sukanka 
lygiai šimtas metų nuo mūsų di 
džiojo tautos dainiaus ir atgimi 
mo pranašo Maironio gimimo. 
Šiai sukakčiai maminėti Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba paskelbė viso pašau 
lio lietuviams, jog sekant’eji— 
1962-ieji metai yra Maironio 
metai. Tuo reikalu išleistame 
atsišaukime, kurių vienas egz. 
jungiamas prie šio aplinkraš 
čio, kviečia viso pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės Apylinkių 
Valdybas jau dabar pradėti 
ruoštis tinkamai šią sukaktį pa 
minėti.

P. L. B. Kanados Krašto 
valdyba šį reikalą svarstė savo 
š. m. gruodžio 12 d. posėdyje 
ir su nuoširdumu sveikina šią 
gražiąją Pasaulio Lietuvių Beri 
druomenėb Valdybos iniciaty 
vą.

Krašto Valdybai būtų dide 
lis džiaugsmas, jei Kanadoje ne 
liktų nei vienos Apylinkės, kur 
ši, taip svarbi mums lietuviams, 
sukaktis nebūtų paminėta. Kiek 
viena Apylinkė, pagal vietos są 
lygas, pasirenka laiką ir būdą 
šiems minėjimams pravesti. 
Svarbu tik, kad jie būtų kiek 
galint iškilmingesni įvykių 
1962 metais, ir kad Maironio 
__  Lietuvos laisvės pranašo — 
idėjos pasiektų kiekvieno mū 
sų tautiečio širdį.

Su geriausiais Inkėjimais ben 
druomeninamie darbe

Jūsų
Stp. Kęsgailą, 

Krašto Valdybos Pirmininkas.

• vaikams ir jaunimui.
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. . $ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ........................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI............................ $4.00
Eapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai...................................................$5.00
A Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės................................. $3 00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai......................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI .........................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................ 4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS....................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, rom. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA...........................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.............. ... .1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS........................ 1.00
F. E. Siilanpaa. SILIJA. Romanas....................................... 3.50
Selected Lithuanian. SHORT S tORIES.................................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS......................................3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS...........................................2 00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS............................................ 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA. .1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS.................................................6,00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po .............................53.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI............. S.SO
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................... $1.53
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .........................................................................1.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................... 6.00
Dr. J. Kaukelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS .......................... $ 1.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................... $ 3.7p
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ..................$4.6J
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI 1 ir II tomai po. . . . $ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas. ... $ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas. ... ..........................$ 1 /S
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$ 3.“J
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1 '<0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS......................................................$ 2.0
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDA. Romanas. . $3.C0 
J. Gaudrimas. iŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS...................................................$ 4.G0
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota......................................................................................$2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu............................................................................................ $2 00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............... 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI................................................................ $ 5.CU
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .............  1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ...........................2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ...................................................................................... 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas .................................................................. 1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ......................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . 3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA .................................................................. 0,5Q
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS...................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.oO
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE........................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS" ......................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ......... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ............................ 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...........1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... l.bū
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. •............... L.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas......................... .... 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... 2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas . . ... $ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA.

RUGIAGĖLĖS .............. $ i 50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............ » 1 <0
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO............................. $ 0 75
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.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
KALĖDINIS 

SVEIKINIMAS

Vasario 16 Gimnazijos vado 
vybė, mokytojai ir moksleivia 
reiškia savo nuoširdžius šv. Ka 
ledų ir N. Metų sveikinimus vi 
siems savo rėmėjams bei gera 
dariams: būrelių nariams su jų 
nenuilstamais vadovais, Bz\L 
F’ui, Vasario 16-sios gimnazi 
jai remti komitetui, Čikagoje, 
visai eilei organizuotų vienetų, 
o taip pat ir atskiriems aukoto 
jams — Tesuteikia Kūdikėlis 
Jėzus Jums visiem, ivo gau 
siu malonių ir Jo palaima toly 
di Jus visus ir ateinančiais rot 
tais.

Šia pre~a norim-1, pareikšti 
visiems išvardintiems ir neiš 
vadintiems geradariams gilią

oadėką už teiktąją šiais metais 
Vasario 16 gimnazijai medžią 
ginę ir moralinę paramą. Jei ne 
visų Jūsų vaidai, lai bent Jūsų 
taurus tautinės paieigos pasi 
reiškimas bus Įrašytas auksinė 
mis raidėmis Lietuvos istorijo 
fe.

Mes tikimės, kad Mielieji 
Geradariai su tokiu pat uolumu 
■ r atjautimu rems ir ateinan 
čiais metais šį taip reikšmingą 
jaunajai lietuvių kartai mokslo 
židinį — Vasario 16-sios Cim 
naziją, ugdančią jaunuoliuose 
krikščioniškai-lietuviškąją dva 
s.ą bei medę taulai ir Tėvynei;

Vasario 16-sios Gimnazijos
Vadovybė.
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KALĖDOS MONTREALYJE TRYS MIRTYS

AUŠROS VARTŲ ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS ŽINIOS PARAPIJOS ŽINIOS

Bažnyčios dažymo bei le 
monto reikalams aukojo: $ž0 
iz. Mališka; $15. Mme Marne 
lįn; $10: V. Kačergius, J Ado

Šį sekmadienį, gruodžio 31 
d., įvyks Parapijos komiteto su 
sirinkimas darinkti \ ieną naują 
narį.

TOU^T O
KALĖDOS TORONTE .TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ”

šiemet praėjo labai gražiai, nes 
oras buvo minkštas, sniego n r 
daug, judėjimas gatvėmis leng 
vas. Miestas šiemet ypatingai 
gausiai pasipuošęs eglutėmis ir 
inilionais šviesų. Abi lietuvių 
bažnyčios buvo pilnos, kaip gal 
niekad, žmonių, Šv. Kazirnie 
ro bažnyčioje Kun. Dr. F. Ju 
cevičius, o. Aušros Vartų Klebo 
nas J. Borevičius, SJ., pamoks 
lo metu pasveikino visus tautie 
čius, primindami šių laikų savu 
mus ir linkėjo gražaus ir prus 
i i >.igo išsilaikymo.

AV bažnyčioje pamaldų me 
tu parapijos choras, vedamas 
muziko A. Ambrozaičio, labai 
gražiai bei subtiliai, atatinka 
mai Kalėdų intymumą, pagiedo 
jo kalėdinių giesmių ir drauge 
su op. sol. E. Kardeliene trad' 
cinę giesmę „Ty liąją naktį“ be 
Šuberto „Avė Maria".

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
giedojo sol. A. Keblyo.

AV klebonas, pagal tradici 
ją, klebonijoje parapijos caoią, 
kuris Jono Lukoševičiaus as 
meny jį sveikino, priėmė ir 
jam gražiui padėkojo už gražų 
giedojimu pamaldų papuoši 
mą, taip gi ir sol. E. Kardelie 
nei. Klebonas skeikintojus gra 
žiai ir nuoširdžiai pavaišino.

GEDIMINAS RUKŠĖNAS, 
ilgametis NL administratorius, 
po Naujų Metų išvyksta į Ari 
zoną svekatos sumetimais. Po 
nia Rukįėnienė Kalėdų pirmą 
ją dieną suruošė šaunias išleis 
tuves, kuriose dalyvavo pp. 
Rukšėnų artimieji bei bendra 
darti-ai iŠ įvairių imigracijos 
kartų. Ta proga buvo prasmin 
gai pasisakyta, augšta: įverti 
nant G. Rukšėno veiklą Nepr. 
Lietuvoje, KL Bendiuomenė 
je, DLK Vytauto Klube ir ki 
tose lietuvių veiklos snyse ir 
linkėta, kad jo pastangos at 
neštų gerų pasekmių. Priėmi 
mas praėjo nepaprasta- gražio 
je nuotaikoje. ‘

MOKINIŲ TĖVŲ 
DĖMESIUI

Dr. V. Kudirkos mokyklos 
mokytojos prašo mokinių tėve 
liūs, visus vaikus, kurie daly 
vauja Kalėdų Eglutės vaidini 
me, suvežti į Šv. Kazimiero pa 
rapijos salę šį šeštadienį, gruo 
džio 30 d. 9 Vali 30 min. ryto 
ir sekmadienį, gruodžio 31 d., 
12 vai. repeticijon.

pirmąją Kalėdų 
-•nžinierius Jonas 

amžiaus, Šv.

bendruomenės narys.

Netikėtai 
dieną mirė 
Gargasas, 44 m. 
Kazimiero parap. komiteto pir 
mininkas .Kūnas pašarvotas 
Fullum gat. Benoit koplyčioje, 
laidotuvės per Šv. Kazi-miet- 
bažnyčią ketvirtadienį, gi. 28 
d. Jonas Gargasas yra tikras 
kanadietis, čia gimęs ir Čia mo 
kslus išėjęs, bet puikiai kalbėjo 
lietuviškai, buvo tikras lietuv.š 
kosios
veiklus Šv. Kazimiero parapi 
jietis ir 
miteto 
yra didelis nuostolis lietuvių u- 
nei. Garbė tėvams, kuie išaugi 
no ir všauk'.ėjo tokį puiku lietu 
vį. Nuoširdi užuojauta artimie 
siems ir giminėms.

Mirė Ona Šmitienė, 62 m., 
ir Pranas Pranckcvičiua, 54 »n. 
Abu jie laidojami per šv. Kaži 
micro bažnyčią penktadienį, 
gr. 29 d. Užuojauta arumiesie 
ms.

IŠSKRIDO J EUROPĄ
Žinomojo mūsų siuvėjo, Ma 

merto Mačiuko, kuris yra išsi 
specializavęs siuvėjas, kurio p- 
slaugomis naudojasi daugelis 
kitataučių, kurio siuvykla lur 
tinga įvairiausiomis medžiago 
mis-ir visada prieinama visiems 
(St. Zotjque 79 ir 81 nr„ z-ar. 
skelbimą), švogerka, Anelė 
Dainiūtė, atostogas praleisti iš 
skrido į Europą. Ten jau spė 
jo aplankyti įdomiausias vie 
tas Portugalijoje, Ispanijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Italijo 
jc ir dar lankysis Vokietijoje ir 
kitose Europos valstybėse.
© Dr. Br. Povilaitis su Poną iš 
Tillsonburgo buvo atvykę ; 
Montreal; ir čia prale.do Kale 
dų šventes.
©Susižiedavo: Vincas Piečai 
tis su Silvija Pakulyte ir Shveri 
jus Geležiūnas su Gražina Ja 
nuškevičiūte.
• Jokubauskas Jonas su žmo 
na ir visais keturiais vaika ® lėk 
tuvu išskrido j Floridą, kur pra 
leis šventes ir į Montreal} su 
grįš tik po dviejų savaičių.
© Lingaitis Jonas, žinomasis 
mūsų akmens mūrų statytojas, 
puikiai papuošęs daugelio na 
mus Montrealyje ir apylinkėse, 
pasirodė, esąs puikus šaulys, ir 
medžioklės sezone nušovė net 
dvi stirnas.

energingas parapijos 
pirmininkas. Jo įnirtis

moms, V. Jonynas. V. Valk.;, 
H. Valiulis ir St. Saunoris. $ 
25: Vytauto Didžiojo klubas.

Majoras J. Drapeau ouv pa
kvietęs visus miesto vaikučiu, 
pas save — City Hali — į sve 
čius, gruodžio 26 dieną, antrą 
dieną Kalėdų, nuo 1 iki 6 vai. 
po pietų. Visi vaikučiai buvo 
pačio majoio vaišinami ir ap 
dovanojami dovanėlėmis.

J’raeitą sekmadieni suaukota 
parapijos reikalams ir gėlėms 
viso $269.04.

SPORTO ŠVENTĖ 
MONTREALYJE

Kiekvienais metais Kanados 
lietuvių spoito apygarda, ,os 
globai priklausančių klubu tai 
pe vykdo sportines varžybas 
Šią sporto švente organizuoti 
šiais metais yra pavesta mūsą 
sporto klubui „Taurui". La.«.as 
numatomas vasario mėnesio

Rinkliava bažnyčioje sekma 
dieni — 152.64 dol. ir Kalėdų 
pnmąją dDną 431.26 dol.

Parapija neteko trijų narių, 
J Gargrso, O.

P. Pranckevičiaus.
Stepas, mirusiojo

Šmitienės ir
© Gargasas
Jbno Gargaso brolis, serga ir 
gydosi General ligoninėje

• Inž. V. Radzevičius su žmo 
na iš USA lankėsi Montrealyje 
ir viešėjo pas tėvus bei uošvi 
joje, pas pp. Morkūnus.

Parapijos vakarienė paskir 
ta sausio 20 d., šeštadienį.

Šv. Elzbietos vakarienė va 
sario 17 dieną, šeštadienį, 7 v

NUOŠIRDUS PRAŠYMAS 
TĖVAMS

Lietuviškasis jaunimas ge 
riausiai auga ir-bręsta lietuvi-* 
koje aplinkoje. Ją sudaro *ei 
ma, mokykla ir lietuviškosios 
organizacijos. Mūsų Aušros 
Vartų parapijos globoje gražiai 
veikia jaunimo sporto klubas 
„Tauras", Jam vadovauja oū 
relis jaunų jaunimo bičiuliu. 
Klube veikia įvairios sporto^ 
sekcijos. Kluban priimami jau 
nuo 8 metų berniukai ir mer 
gaitės. Registruotis galima pas 
klubo reikalų vadovą Vaclovą 
Žižį, telef. LA 3-1084, arba pas 
klubo sporto vadovą inž. Vito 
1} Šipelį, telef. PO 7 7595 ar 
ba pas A. V. kleboną. (AV).

• Canadair šiemet, kaip ir ki 
tais metais prieš Kalėdas su 
ruošė visiems darbininkams va 
dinamus „kalakutų pietus“, bet . 
kas šiemet bubo įdomu, kad 
tiems pietums pagamino specia 
les servetėles, kuriose buvo ar 
pe kitų septyniomis 
įrašų aštunta kalba buvo 
tuviškas įrašas „Linksmų 
dų švenčių 1“

© P. Stankaitis susituokė 
tataute mergina.

kalbomis 
ir lie 
Kalė

34 ki

SVARBU VISIEMS

KITOS NAUJIENOS

Atkelta iš 1-mo psl.

— Gvinėjos prezidentas Se 
ku 1 ure, kurį Maskva apdova 
nojo taikos premija, paskelbė, 
kad .susektas rusų „specialis 
tų” paruoštas sąmokslas Gvine 
joje padaryti bolševikinį per 
versmą ir nuvtrsai jo valdžią. 
Perversmo bandymas nepasise 
kė. Jis taip pat 
drauge susekta, 
ruošia perversmą

— Kanadoje 
susisiekimo ir kt. 
vo 63 asmens, o JAV artu 5C J.
ŠV.

praėjo labai gražiai, nes oras 
buvo gražus, šiltas, sniego ne 
daug. Lietuvių bažnyčios, liek 
katalikų, tiek evengelikų, buvo 
pilnos žmonių. T oronto lietuvių 
bažnyčios džiaugiasi, kad ją 
bažnytinį giedojimą paįvairina 
vakų chorai, kurie yra gausūs 
abiejose katalikų parapijose.

Kalėdines muziskos koucer 
tas buvo prieš Bernelių mišias 
Prisikėlimo parap. bažnyčioje. 
Vargonais grojo kun. Jurkšas, 
solo giedojo sol. J. Liustikaitė.

LIETUVIŲ STUDENTU 
SĄJUNGA

1 oronte, Pris. parapijos salėje 
ruošia senųjų metą atsisveikini 
mą ir Naujųjų Metų sut.ic.aą 
gruodžio 30 d., 7.30 vai. vaka 
ro. Gros geras orkestras.
• V. Žižys, Neprikl. Lietuvos 
reikalų vedėjas, su šeima vieše 
jo 1 oronte Kalėdų šventėmis 
ir aplankė savo gimines bei pa 
žįstamus.

radio valandėlė ruošia Naujų 
Metų sutikimą Prince Gec.ge 
salėje gruodžio 31 d., 6.30 v. 
vak. Gros geras orkestras. Sta 
liukai užsakomi „Dainos" kraa 
tuvėje, 97 4 College St.

KAPINIŲ KONKURSO 
TERMINAS NUKELTAS

iki ateinančių metų vasario 16 
dienos, nes ligšiol tegauta ne 
ylaug projektų. .Inžinieriai ir 
architektai kviečiami daugiau 
paruošti projektų.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

LIUTERONŲ 
PAMALDOS

įvyko š. m. Kūčių vakare, gruo 
džio 24 d. 8 vai. Išganytojo 
bažnyčioje, Bloor St. W.. kam 
pas Indian Rd. Pamaldas ve 
dė Tarybos narys V. Stankų' 
tis, dalyvavo svečias kun. Loi 
ch. Pamaldų metu giedojo tol. 
H. Rožaitis ir jo vedai įas para 
pijos choras. Taip pat gied >jo 
ir vaikučiai. Taryba.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namy RA 1-0656.

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

HU 1-8437

pranešė, kad 
jeg Maskva 
ir Kame, v ne. 
Kalėdą i.netu 
nelaimėse žu

LAURYNO — HUDZO 
NO PERKASO 
KLAUSIMAS

pajudintas min. pirm. J. 
—’—L-.l— Jis pareiškė

v’6* I . ’ .
Diefenbakerio. 
kad šio perkaso klausimas bus 
’pav t|s|aš' .tarptautinei komisi, 
jai, kuri turės nustatyti 
perkaso galimybes.

Kaip žinoma> dabar iš Šv. 
Lauryso upės, Richelieu upe 
galima nuplaukti iki Champ 
lain ežero, toliad šiuo ežeiu i;- 
iš šio ežero Hudzono upe iki 
New Yorko, bet tiktai mažais 
laivais. Kadangi Richelieu apė 
turi krioklių, tai jiems apeiti 
ties St. Jean yra iškasti apeina 
mieji perkasai tačiau jie yra 
siauri ir negilūs. Norint, kad 
vandens keliu galėtų naudotis 
didesi laivai, reikia daug ką pa 
gilinti ir praplėsti.

šio

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

„Nepriklausomos Lietuvos" 
dvidešimtmečio sukaktuvėms 
pažymėti, naujiems prenumera 
toriams arba ir buvusiems, bet 
nustojusiems imti šį laikiaštį, 
daroma didelė lengvata: Kas 
N. L. užsisakys gruodžio ir sau 
šio mėnesiais, ją gaus už pusę 
kainos. Šią žinią NL plenume 
ratonai prašomi paskleisi savo 
pažįstamųjų tarpe.

REIKIA PINIGŲ SMUL 
KIEMS REIKALAMS7
Kreipkis į bandą ,.Litas“ tel. 

HU 1-2957. Iki $250 kreditin 
giems asmenims žiranta’ nei ei 
kalingi.
Remk „Nepriklausomos L>etu 
vos“ laikraičio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

2—4; 7—9 p.

2—4 p. m.

7—9 p. m.

m

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verclun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį
trečiadienį
šeštadienį 11-—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582. 
urnntmntmnnttttitmnnnnttmtnT

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M A L I S K A 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E. 

Suite 901 
UN 1-8933

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957.

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

S. ANELIŪNO
B-A BREWSTER 

SERVICE STATION
3444 St. Antoine St. W. 

Tel. WE 2-1726 
Elektriniai, mechaniniai 

taisymai.
Automatinės transmisijos.

Atidaryta 7 A. M. — 10 P. M 
Sekmadieniais 10 — 12 ir 

1 — 10 P. M.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

I
 ADVOKATAS

JOSEPH P MILLER,
B. A., B. C. L.

Suite 205 
168 Noire Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064
Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

Dr .E. A ndrukai t i s
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai PO 7-6183.

VISUOTINIO IR NUOLATI 
NIO NEDARBO DRAUDI 

MO PROJEKTAS
Darbo žmonės negali nurim 

ti dėl nežinomojo rytojaus, t » 
dėl visą laišką tuo rup.naši, 
Ypač nedarbo draudimu, in va 
lidumo ir senatvės pensijomis.

Šita žinodamas Kanados 
darbo kongresas (Canadian La 
bor Congress), kun y'a vado 
vaujanti prefesinių s-gų organi , 
zacija, paruošė memorialą, ku 
riuo siūlomos ligšiolinės nedor 
bo aprūpinimo sistemos per 
mainos. Juo siūloma padidinti 
ligšiolinės valdžios dotacijos ne 
darbo fondui. Be to, siūloma se 
zoninis nedarbas, pradedant 
gruodžio mėnesiu ir baigiant gn 
gūžės mėnesiu, apmokėti ne is 
bendrojo Nedarbo fondo, bet 
iš kitų šaltinių. Tai liečia as 
menis, kurie esti išsėmę savo 
nedarbo fondus.

Kvebeko pravincijos prof 
sąjungų centras pasisakė už Ne 
darbo fondo komplektavimą 
mokesčių ėmimo būdu.

— JAV prezidento Kenne 
dy tėvas, atstovas, Anglijoje 
gavo smegenų smūgį, dėl to 
prezidentas negalėjo atidaryti 
prie Baltųjų Rūmų eglutės ii ją 
įž&ind Viceprezidentas.

— Jeruzalėn Kalėdų šver 
čių suvažiavo apie 10,000 rr.al 
dininkų aplankyti Kristaus ke 
lių.

— Kolumbijos sostinėje Bo 
gotoje terorsitai susprogdino 
bombą, kuri užmušė 122 asme 
nis.

— JTO pol.tinė komisija pn 
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
Korėjos sujungimo laisvų bal 
savimų keliu.

PRIE KO ČIA AŠ?
Vilniaus „Tiesoje“ kalbeda 

ma apie prielinksnį „prie" A. 
Kučinskaitė iškėlė kai kuriuos 
verstinius pasakymus šnekamo 
je kalboje, kurių reikėtų veng 
ti. |Jų tarpe minėtini: „pre 
progos" (vietoje — „kita pro 
ga“, „progai pasitaikius"), 
„prie geriausių norų” (,,ir ge 
riaušių norų būdamas...’*), pa 
sakymas „prie ko čia aš?” visiš 
kai nesąs būdingas musų kai 
bai ir prielinksnio „prie“ varto 
j imas čia nepateisinamas. Lie 
tuviškai labjau tinka puaaky 
m ai: kuo aš čia dėtas, argi aš 
kaltas, kodėl čia mane kaltini 
kam čia mane painioji...

BŪDINGAS LAIŠKAS
Didž. Gerb. Pirmininke, 
Šiandieną gavau iš jūsų laiš 

ką, kuriame prašote grąžinti au 
kų lapus, kad daugiau neuoiė 
damas kreiptis nei prie valay 
bos sekietonaus, nei kilų nariu 
bandysiu nušviest padėtį pats.

Su Kanados krašto valdyba 
bet kokio susirašinėjimo ven 
giau, nenorėdamas iškelti į vic 
Šurną fakto, kiek mes esame Kri 
tę lietuviškoje veikloje. ,

Negalime girtis, kad mūsų 
kolonija būtų turtinga geriau 
prasilavinusiais tautiečiais, bet 
negalima ir skųstis, nes nevie 
nas mėgsta pasisakyti: „aš Lie 
tuvoj buvau banko buhalteris, 
kitas — apknties vaistinės ^ve 
dejas, nuovados viršininkas, ka 
rininkas, mokytojas ir tt. Bet 
kada būna metinis susirinkimas 
ir valdybos 
tautiečiams 
pakvietimų 
kia prašyti 
ma, vienas 
bet su iš anksto pastatyta sąlv 
ga, kad jų niekas neverstų kari 
didatuoti į valdybą. Štai esame 
numatę šaukti metinį susirinki 
mą ir naujos valdybos rinki 
mus, bet mažai yra vilties suda 
ryti naują valdybą.

Man labai nemalonu grąžin 
ti jums tuščius aukų lapus; dar 
buvo nemaloniau gauti priekaiš 
tų; sako, ten letuvių yra tūks 
tančiai ir negali jie sušelpei vie 
no; sako, būtų gėda ir kreiptis 
į tokią mažą koloniją.

Skaudu yra priimti 
priekaištus, ypatingai iš 
menų, kuriems Lietuva 
mokslą ir lengvą duoną 
klausomybės laikais, — tai pas 
eilinius tautiečius nedrįsau nei 
kreiptis.

rinkimai, tai tiems 
valdybos pasiųstų 
neužtenka, dar rei 
asmeniškai. Žino 

kitas po to ateina,

tokius
ių as
davė
nep n

f

Parasa#.
produktų kiautu vę 
Končius 744 Queen 
Krautuvėje netiktai

• Sveikų 
atidarė L. 
Str. West, 
parduodami natūralūs produk 
tai, bet ir duodami patarimai.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Šulinskas.

t ~ ... M -------

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501
3-jų šeimų .......... $18,750.00
6-šių šeimų .......... $37,000.00

12-kos šeimų . . . .$73,000.00 
3-jų augštų, po 5—6 karnba 
rius, atskiras centralinis šįldy 
mas, skiepas. Park Extension, 
Querbes St., netoli J. Talon St

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė 

Draudimas — Paskolos
P. Adamonis, RA 2-2472.

*■ “ M f

I. G. ELECTRIC R'd,
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikynąas - ; 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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