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Laimingų Naujųjų 1963 Metų linkėjimai visiems!
Vakarų valstybės niekaip nesugeba tarp savęs susitarti

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA SUSIRŪPINUSI PASAULINE PARODA 

Montrealio meras deda visas pastangas, kad Quebec’as pa 
trauktų pasaulio dėmesį.

JUNGTINĖMS AMERIKOS VALSTYBĖMS 
STENGIANTIS PIRMAUTI VAKARŲ PASAULYJE, 

NAUJIEJI METAI SUTIKTI POLITINIO 
IŠSIDERINIMO SĄLYGOSE 

Macmillanas nusileido Kennedy spaudiniui, 
bet kaip bus su de Gaulle ir Adenaueriu?

Komunistų pairimas didelis, bet didelė ir jų apgaulė, 
kurią jie pasitiki laimėti.

Nesąžiningas elgimasis su Katanga, Vengrija ir kitais 
pavergtais kraštais bei tautomis.

Naujųjų Metų išvakarėse Mac 
Millano derybos su Kennedy 
Bahamuose užsibaigė, po ga 
na griežtų priešiškų pasisaky 
mų kompromisiniu susitarimu: 

ANGLIJA GAUNA JAV 
ATOMINIUS GINKLUS 

vieton numatytų gaminti savų 
jų. JAV Poliaris raketomis 
ginkluos savo pastatytus po 
vandeninius laivus. Skybolt ra 
keta, kurią ruošė Anglija, ne 
gaminama. Dėl jos, kaip Ang 
lijos prestižo, daugiausit truko 
derybos.
Amerikos pasimojimas siekia 
dauk toliau: savo atominiu 
ginklavimu
JAV NORI APIMTI VISUS 

VAKARUS:
atominius ginklus jiems, kaip 
Atlanto sąjungai, duoti ir Pra 
ncūzijai, eventualiai, ir V. Vo 
kietijai.
Prancūzija tačiau, kaip apy 
likriai spėjama, nesutiks priim 
ti šio pasiūlymo. Prancūzija, 
kaip ir Anglija, nori sukurti sa 
vo atominę jėgą. Jeigu Mac 
Millanas gana lengvai nusilei 
do, tai spėjama, jis turi vilčių, 
kad de Gaulle atmes ir su 
griaus Kennedy planą.

JAV ATOMINIAIS 
GINKLAIS APGINKLUOTI 

VAKARUS,
šiems atsisakius sukurti savą 
ją atominę jėgą.

Kol kas de Gaulle oficialiai 
nepasisakė. Jis pirmą susitiks 
su Adenaueriu, o su Kennedy 
. . . rudenį. Tada paaiškės, 
nors ir dabar jau aišku. 
Vakarų išsiderinimas, kaip ma 
tome, yra aiškus.
Komunistų išsiderinimas taip 
pat aiškiai matomas, nes Niki 
ta su Mao kapojasi. Tačiau ta 
me glūdi daug apgaulės. Tai 
elgsena pagal patarlę: ,,Kai 
savieji kapojasi, lai tiktai pasi 
mėgau ja“...

KOMUNISTŲ FRONTAS 
VAKARAMS TVIRTAS.
Kai tiktai bus reikalas, jie 

koja kojon eis.
Šios apgaulės priedangoje 

jau daromi žygiai ir dirbami 
darbai.
Kuboje rusai tebešeimininkau 
ja. Tikriausia — ten ir raketi 
nės bazės tebėra. O rusų karei 
vių — per 20,000, su genero 
lais, ekspertais ir raketinių ba 
zių ruošėjais.

Amerikos žygis, puikiai pra 
dėtas, išvirto į iliuzinį nieką. 
Ciniškas prekybininkas žmo 
nėmis, Fidel Castro tebėra 
Maskvos iškamša, o Kuba te 
bėra sovietinis tramplynas į 
Ameriką,

KONGO ĮVYKIAI 
ypač aptemdė Naujųjų Metų 
išvakares. JAV pasiėmė inicia

tyvą Katangą jėgą priversti 
būti Kongo sudėtyje. Kokia tei 
se tai daroma, kai JAV kalba 
už tautų apsisprendimą? 
Vengrijos klausimo išėmimas 
iš JTO dienotvarkės — ant 
ras negražus ir morališkai su 
krečiantis faktas. Tuo Jungti 
nių Tautų Organizacija visiš 
kai save nuvertina, — ji pati 
pasisako už prievartos - smur
to toleravimą. Nenuostabu, 
kad Rusijos pavergtos tautos 
nesusilaukia jokios laisvės pro 
švaistės.

Tat

NAUJUOSIUS METUS 
SUTINKAME POLITINĖSE 

SUTEMOSE.
Beje, yra vienas įdomus fak 

tas, nors dar nieko nelemiąs. 
Sovietinė sistema bankrutuoja.

SOVIETIJA PRIGYVENO 
BADĄ.

Jį prigyvena visi, be išimčių, 
sovietiniai kraštai: Rusija, Ki 
nija, Lenkija ir kiti satelitai. 
Žodžiu, nėra nė vieno sovieti 
nės sistemos valdomo krašto, 
kur užtektų duonos, bulvių ir 
ryžių. Apie mėsą, pieną ir 
sviestą nekalbama. Tai svar 
bus ir reikšmingas faktas: so 
vietiniai vergai atsisako dirb 
ti.
Kinijos komunistai, kurie kie 
Čiausiai buvo pradėję vykdyti 
komunizmą, jau pradėjo ūki 
ninkams grąžinti žemės skly 
pelius. Rusijoje ir jos okupuo 
tuose kraštuose nutilo kalbos 
apie žemės sklypelių atėmi 
mą. . .

Bet

DIDŽIAUSIA NELAIMĖ, 
KAD VAKARAI

Jeigu Vakarai galėtų susi 
tarti, taip pat greit bolševikiją 
likviduotų, kaip kad buvo Ku 
bos krizės pradžioje. Deja, vi 
sa nelaimė — Vakarų nesuta 
rimai.

Šiuose nesutarimuose mįslin 
gas yra

AMERIKOS JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ FLIRTAS SU 

RUSIJA.
Kodėl Amerika bijo suskal 

dyti Rusijos imperiją, šiandien 
dar niekas nekelia klausimo. 
Bet iš visko matyti, kad JAV 
Rusijos vienybę saugo, ,,kaip 
savo akį,”. Anglija pasirodė 
daug pažangesnė. Jos atsto 
vas Dean Jungtinėse Tautose 
kalbėjo kaip sąžiningas ir drą 
sus didelės valstybės vyras. 
Tuo tarpu JAV nuvertina 
Vengriją, prisideda prievartau 
ti Katangą. . .

• Vašingtone sklinda žinios.
kad pas Kennedy galįs atvyk 
ti de Gaulle labai greit.

Montrealio meras J. Dra 
peau, pareiškęs iniciatyvą, 
kad 1967 metų Pasaulinė pa 
rodą, kuri sutampa su Kana 
dos 100 metų sukaktuvėmis, 
įvyktų didžiausiame Kanados 
mieste — Montrealyje ir paro 
dos vietą laimėjęs, tuo laimėji 
mu nesitenkina ir darbą stu 
mia pirmyn. Dabar jis susirū 
pinęs, kad Montrealis taptų 
miestu, kuriuo domėtųsi visas 
pasaulis. Tuo tikslu meras rū 
pinasi sudaryti sąlygas, kad 
Montrealyje vyktų muzikos ir 
teatro festivaliai. Tam tikslui 
pasitarnaus Montrealyje stato 
mas tam tikslui modernus pa 
statas. Be to, jis projektuoja 
vasaros karnavalus, kurie vyk 
tų ir Montrealyje ir Quebece.

Dar neapspręsta pasaulinės 
parodos vieta, bet manoma, 
kad tam tikslui geriausia tin 
ka LaSalle, kuri turi labai ge 
ras sąlygas: turi didelius plo 
tus laisvos žemės nebrangia 
kaina, turi visų rūšių priėji 
mą — okeaninį šv. Laury
no jūrų kelio. Lašinės kanalą, 
ir geležinkelius čia pat.

Projektas nugriauti Pt. St. 
Charles senąją miesto dalį yra 
geras, bet labai brangus, nes 
reikia brangia kaina išpirkti

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
VAROVAI PRIPAŽINO — LIETUVOS VALSTIEČIŲ 

PADĖTIS SUNKI
Gruodžio 6—7 dd. Vilniuje 

įvykusiame Lietuvos kom. par 
tijos CK plenumo posėdyje 
pirmasis sekr. A. Sniečkus pra 
nešė, kad vis dėlto dar daug 
esama Lietuvoje blogų, atsilie 
kančių įmonių. . Per dešimt 
1962 m. mėnesių 96 įmonės 
arba 17% visų įmonių neįvyk 
dė bendrosios produkcijos 
plano. Našumo didinimo tem 
pai tiek pramonėje, tiek ir sta 
tyboje vis dar maži.

Dalis Lietuvos pramonės 
įmonių išleidžia žemos koky 
bės produkciją. ,,Pravda“ dėl 
blogo® avalynės griežtai kriti 
kavo Kauno „Raudono Spa 
lio“ fabriką. Kauno ,,Nevė 
žio“ fabrikas gaminąs vaikiš 
kus vežimėlius, kurių niekas 
nenori pirkti.

Neretai į atsakingas parei 
gas iškeliami darbuotojai, ge 
rai nesusipažinus su jų dalyki 
nėmis ir politinėmis savybė

NEW YORKO NAUJIENOS
Jau trečia savaitė kaip strei 

kuoja New Porko bent devy 
nių laikraščių bendradarbiai. 
Nors nėra ko pasiskaityti apie 
bėgamuosius klausimus, bet 
užtat labai švarios gatvės ir 
požeminiai traukiniai. Tokios 
švaros New Yorke nėra buvę. 
Niekas neprimėto popierių 
viešose vietose. Laikraščių at 
gabena iš kitų valstybių — 
New Jersy ir net Pensilvani 
jos. Juos čia gerokai brangiau 
padavinėja. Šis bei tas išlei 
džiama ir New Yorke, pav. 

ne tiktai namus, įmones, že 
mę, bet viską reikia nugriauti 
ir iš naujo viską pastatyti. To 
dėl spėjama, kad parodai vie 
ta greičiausia gali būti parink 
ta LaSalėje.

QUEBECUI REIKIA 604 
MILIONŲ DOLERIŲ 

IŠPIRKTI ELEKTROS 
ĮMONES

Quebec’o liberalų rinkimuo 
se patvirtintas elektros jėgai 
nių nusavinimo pianas Lesage 
valdžiai dabar reikia realizuo 
ti — įmones nusavinti ir už jas 
sumokėti išperkamuosius mo 
kesčius.

Dabar jau apskaičiuota, 
kad už 11 nusavintųjų įmonių 
reikia sumokėti 604 milionus 
dolerių. Tai gruodžio 28 d. 
biržos kaina.

Nusavinimas bus palengvin 
tas, jeigu kiekvienos įmonės 
akcininkai nubalsuos perdavi 
mą akcijų - šėrų pagal rinkos 
kainą, kuri buvo gruodžio 28 
d., kai buvo paskelbtas nusa 
vinimas. Bet šėrininkai dar ga 
Ii reikalą uždelsti, remdamiesi 
formalumais, tiktai jie maža 
vilčių turėti laimėti, todėl grei 
čiausia nesibylinės.

mis. Lietuvoje neįvykdytas grū 
dų ir kitų augalininkystės pro 
dūktų pardavimo valstybei 
planas. Kad kolchozininkų 
būklė ir toliau sunki. Girdi, vis 
dar esą trūkumai atlyginant 
kolchozininkams. Didelė da 
lis lėšų, skirtų kolchozininkų 
darbui apmokėti, panaudoja 
ma... išpūstam valdymo apa 
ratui išlaikyti. Derlius blogas. 
Lietuvoje naujai sukuriami zo 
niniai pramoniniai gamybiniai 
partiniai komitetai. Biurokrati 
nis aparatas plečiamas.

A. Sniečkus kartojo teigi 
nius apie sukčius, kyšininkus 
ir kt., sukčiai mėsos kombina 
tuose prisigrobę iš valstybės 
vertybių maždaug miliono rb. 
sumai, esą, vykstąs tardymas 
ir dėl mėsos grobstymo, vyks 
tą grobstymai ir grūdų srity. 
Vertelgos stambiu mastu spe 
kuliavę grūdais, neteisėtai įgy 
tais... Kazachstane.

Christian Science Monitor — 
Bostono, New Yorko laida. 
Laikraštis rimtas ir gaudyte iš 
gaudomas. Žinios labai atkoš 
tos, bet už tad neabejotinos.

JUNGTINĖS TAUTOS,
JAV pasiūlius, palaidojo Ven 
grijos klausimą, dėl kurio še 
šerius metus jaudinosi visas 
laisvasis pasaulis. Egzilinės 
Europos organizacijos ir jų re 
prezentantai dėjo daug pastan 
gų, kad Vengrijos klausimas 
būtų paliktas gyvas ir toliau,

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS LIETUVIUS 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR LINKIU GEROS 

SVEIKATOS, SĖKMĖS DARBUOSE IR DIEVO 
PALAIMOS NAUJAISIAIS 1963 METAIS.

Kun. Jonas Bobinas.

Laimingų 1963 metų!
PHOTO STUDIO

L WACHNIANYN
2677 Rouen St.,

Montreal, P. Q. Tel. LA 4-5040

Nuo kapitoliaus padangės
LIETUVOS ATSTOVO JAV, J. KAJECKO, ŽODIS, 

PASAKYTAS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 1963 METŲ 
PROGA PER AMERIKOS BALSĄ

Mielipjf, Vargingosios Tė 
vynės Tautiečiai,

Ir šiais metais ,,prie Kūčių 
stalo prisimins mums prabėgu 
sios dienos, kai širdys iš džiau 
gsmo sąlo... (Broniu® Sėda). 
Ir šiais metais bus tuščių vie 
tų prie to stalo. Ir jūs ir mes 
prisiminsime, ko ir kodėl prie 
Kūčių stalo trūksta. Palaiky 
kime tą atmintį gyvą! Mes 
prie Kūčių stalo taip pat pri 
simin&ime netolimos praeities 
palaimas ir dabarties skriau 
das. Vietoj pavergtųjų, lais 
vieji lietuviai, kaip Lietuvos 
laisvės saulėtom dienom, lan 
kysis nevaržomi ir niekeno 
nesekami Piemenėlių Mišios 
na, už save ir už jus.

Švenčių metu lietuviai Ne 
muno krašte bus mūsų širdy 
se ir mintyse. Tiesą pasakius, 
jūsų skriauda — mūsų kasdie 
ninis metai iš metų rūpestis. 
Laisvasis lietuvis ne tik sielo 
jasi bet ir dirba, kad paliku 
siems tėvynėje būtų laisviau ir 
geriau.

Besibaigiančiais metais pa 
vergtas lietuvis buvo prisimin 
tas Amerikos Valstybės Sek 
retoriaus ir JAV Kongreso. Jis 
prisimintas Jungtinėse Tauto 
se, Lietuvių Kultūros Kongre 
se, Chicagoje, ir kitomis pro 
gomis. Jis ne tik prisimena 

o tuo labjau, kad JT privers 
tų Sovietų Sąjungą ir Vengri 
jos komunistinę administraci 
ją pildyti jau prieš penkerius 
metus JT primtąją rezoliuciją. 
Bet nieko nepadėjo. Pagal tą 
rezoliuciją, Sovietai turėjo iš 
Vengrijos pasitraukti. Klausi 
mo referentas Naujazelandie 
tis Leslie Munro iš pareigų at 
leistas, nes byla laikoma baig 
ta. JT pavedė savo general: 
niam sekretoriui U Than ,,im 
tis bet kurios iniciatyvos, kuri 
jo supratimu Vengrijos klausi 
mui bus reikalinga“. Gen. Sek 
retorius rengiasi vykti į Buda 
peštą. Čia neabejotinai atsilie 
pia Kubos klausimu „perga 
lės“ dvasia: ,.Sovietai, kai rei 
kia, pildo žodį“. Ironija, die 
nos viduryje.

TYSLIAVOS PALAIKAI 
Į LIETUVĄ

Iš New Yorko pranešama, 
kad Vienybės leidėja, p. Tys 
liavienė, išvyko ' Lietuvon ir 

ma, bet ir dirbama, kad seno 
ji ir amžinai jauna lietuvių tau 
ta būtų išvesta iš namų neva 
lios ir kad lietuvis vėl laisvas 
būtų, kaip laisvos yra nauja 
gimės Afrikos tautos.

Laisvųjų lietuvių išeivijoj: 
bažnyčios, mokyklos, organi 
zacijos, suvažiavimai, Mairo 
nio minėjimai, menas ir spau 
da dirba ir skelbia būsimą Lie 
tuvos prisikėlimą. Lietuvos Pa 
siuntinybės bei Konsulatai lais 
vajame pasaulyje ir bendrai 
laisvasis lietuvis dirba tik 
Lietuvos prisikėlimui. Toji vii 
tis laisvojo lietuvio paguoda 
ir siekimas.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga giliai nuoširdžiai 
jus sveikinu. Linkiu Jums kant 
rybės, ištvermės ir nepalaužia 
mos vilties. Nes, maironiškai 
tariant, ,,kaip begyvent ir ken 
tėt be vilties?“

Mielieji Tautiečiai, būkite 
tikri, anksčiau, ar vėliau bus 
mūsų išauštantys metai. Tei 
singumas laimės Nemuno kraš 
te, kaip jis laimi Afrikos že 
myne.

Te Betlėjaus Kūdikėlis pa 
lengvina visų mūsų skausmą 
ir suteikia, kad ir pavergtam 
lietuviui galimai greičiau lais 
va diena išauštų.

nuvežė ten mirusio vyro. Juo 
zo Tysliavos, pelenus.

TRUMPOS ŽINIOS
• Chruščiov 'apkaltino Ade 

nauerj, kad jis Kubos krizės 
metu bandęs išprovokuoti JA 
V — SSSR karą. Adenaueris 
kaltinimą atmetė, kaip nesą 
monę.
• Popiežius Jonas XXIII pa 
reiškė pasitikėjimą, kad 1963 
metai bus laimingi.
• JAV teisingumo min. Ken 
nedy pareiškė, kad Berlynas 
negali būti derybų objektu.
• JAV įmonės Kubai už 1000 
karo nelaisvių sumokėjo 53 
mil. dol., o už 6 jų svarbes 
nius — 5 mil. dol.
• Katangoje karas esąs baig 
tas — Tčombe esąs sutikęs su 
JTO sąlygomis.
W Anglijoje gili žiema, dėl 
sniego gausumo sutriko susi 
siekimas.
• Kuboje traukinys nuėjo 
nuo bėgių — sužeista per 150
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Koks tavo atsakymas, 
sese ir broli?

Šiandien, malonus s’caityto 
jau, į tavo rankas atiduodamas 
„Nepriklausomos Lietuvos“ sa 
vaitraštis kiek padidėjęs, pagra 
žėjęs. Visų mūsų spaudos bičių 
lių parama ir pasitikėjimu mes 
drįstame žengti dar vieną stip 
rų, ryžtingą, žingsnį į lietuvių 
išeivių taip nelengvą, bet gyvy 
bingai reikalingą spaudos barą.

Dabar, kada tenka versti 
naująjį lapą, norisi pažvelgti ir 
į senuosius, jau toli praeity lie 
kančius pageltusius lapus. O 
jų jau didelė krūva.

Po ranka pirmasis NL nume 
ris. Jo amžius 20 metų. Nedidu 
kas, žurnalo pavidalo, rotato 
rium spausdintas. Kuklus ir turi 
nys, bet savo siekiuose drąsiai 
užsimojęs ugdyti tautines ir de 
mokratines vertybes lietuviška 
me išeivių gyvenime.

Vėliau, jau penkeriems me 
tams praslinkus, vėl pirmasis 
numeris. Siekiuose nepasikei 
tęs, bet jau didelio laikraščio 
formato, spausauvėje spausdin 
tas, iliustruotas, su pretenzijo 
mis augti ir plėstis.

Dar metais vėliau gimsta 
„Nepriklausomai Lietuvai“ leis 
ti bendrovė, kuri išleidžia pir 
mąjį numerį, bet jau nuosavo 
je spaustuvėje atspausdintą. Ir 
taip per eilę metų, jei išvestu 
me NL gyvenime diagraminę 
liniją, matytume, kad ji nebūtų 
tiesi. Jos vingių vingiai, lūžių 
lūžiai rodytų išgyventų laiko 
tarpių sėkmingas prošvaistes ir 
nuolatinį kilimą, aukštėjimą, 
augimą, stiprėjimą.

Norėčiau neklysti tvirtinda 
mas, kad pats didžiausis lūžis 
įvyksta šiais 1963-čiaisiais me 
tais. Paramos vajus, kuris buvo 
vestas keletą pastarųjų metų, 
turės būti užbaigtas: spaustuvė 
visai sukomplektuota, reikalin 
gos mašinos visai išmokėtos. 
„Nepriklausomos Lietuvos“ sa 
vaitraštis taps vienas iš didės 
niųjų laisvojo pasaulio lietuvių 
laikraščių.

Prie šio lūžio ėjome gal kiek 
ir perlėtu žingsniu, bėt jausda 
mi mums suteiktos atsakomy 
bės svarbą. Suprantame, kad 
mes negalime ir neturime tei 
sės susklysti. Mes einame tau 
paus lietuvio ūkininko atsargu 
mu.

Žinome, kad lietuviškos spau 
dos darbas išeivijoje niekad ne 
buvo pelningas ir lengvas Bet 
turime ir vilčių, tuo labjau. kad 
mūsų šeima pastaraisia's me 
tais žymiai paaugo. Nebesame 
„maža grupelė“, kaip kas pra 
sitardavo, o esame plač-ai vi 
suomeniškai išaugusi, konstitu 
ciškai apsijungusi, Ltd. akcinės 
b-vės pagrindais susikl-vsiusi 
organizacija. Visiems šėrinin 
kams priklauso turimasis turtas, 
nuo jų priklauso vadovaujan 
tiems žmonėms pasi 
tikėjimo suteikimas, j'ems 
spręstina ir b-vės ateitis. Esą 
me susiorganizavę dideliam mū 
sų protėvių testamentiniam pa 
likimui apginti.

Ypatingą dėmesį tenka kreip 
ti į žmones, kurie plunksna išė 
jo ginti anuos tautiškai kūrybi 
nius uždavinius. Jie čia kviečia 
mi kaip neįkainuojama verty

Yearly Subscription Rates:
Canada.......................... $ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

tė. Mūsų intelektuališkai bręs 
tantis jaunimas čia ras plačiai 
atvertas duris. Juk jiems pri 
klauso netik ateitis, bet ir mūsų 
sukurtosios vertybės.

Vaikais buvome ir mes, ka 
da pavaduodavome pavarusį tė 
vą, paėmę arklą ar dalgį leisda 
vome jam nubraukti prakaitą 
ar griovio krašte ištiesti pavar 
gusią nugarą. Tada garsiau pa 
pliauškinėdavome botagu, daug 
sparčiau ragindavome arklius. 
Į vyrus ėjome. Vėliau pralen 
kėme tėvus. Mūsų ir vagos da 
rėsi gilesnės ir pradalgiai pla 
tesni. Mes stengėmės nebeatsi 
likti ir nebesislėpti skubiai pra 
eitin bėgančios vargingos tam 
sos šešėliuose.

Ir išeivijoje turime tėvus ir 
garsiai švilpajančius sūnus. Ne 
retai tėvas rūpestingai ir giliai 
susimąsto prieš perduodamas 
arklą sūnui. Ar jis atlaikys nu 
tautėjimo griūtis? Kokias prie 
mones jis naudos siekdamas iš 
laikyti prabočių palikimą? O 
sūnus, žiūrėdamas į tėvo dal
bą, dažnai pagalvoja: Ir vagos 
galėtų būti gilesnės ir pradai 
giai platesni.

Pavadinkime mūsų visų ve 
damąjį, darbą dideliu ūkiu, kur 
tėvui ir sūnui darbų niekad ne 
truks. Šeima priaugusi plati ir 
didelė. Ir jei audra verstų stul 
pą ne vieną, ar atsirastų atra 
mos, kurios pateisintų mūsų 
kartos sudėtąsias vertybes į 
gimtąjį spausdintą žodį? Taip, 
ne mūsų reklaminės ar propa 
gandinęs kalbos, bet atliktieji 
darbai liks tuo didžiuoju pavyz 
džiu sūnums, kurių platesni pra 
dalgiai ir vagos taps palikimu 
vėl naujoms kartoms. Tai laiky 
tume svarbiausiu atlyginimu mū 
siškąjai kartai už atliktą parei

Toks mūsų atsakymas, broli 
ir sese.

Grįžtant prie kasdieninių rū 
pėsčių, kas savaitę žvelgiant į 
vedamojo vajaus lentelę, mes 
visi jaučiame, kaip ir koks pul 
sas plaka užplanuotąjį tikslą 
siekiant. Nors vajus dar ir nėra 
užbaigtas, bet trūkstamos maši 
nos pirktines jau dabar. Jas 
perkant pateksime ir į skolą, 
bet pasitikėdami geraisiais tau 
tiečiais, kurie nekartą yra paša 
kę: „Kada pirksite, tai ir duo 
sime“. „Pirkite — parama at 
siras“, „Pirkite mašinas, tai ir 
šimtinės nesigailėsiu“. . . Maši 
nos jau perkamos. Kiekvienas 
įnašas šiandien čia vertinamas 
daugiau negu anksčiau. Para 
ma reikalinga ne uždelsus, bet 
dabar. Koks dabartinis tavo at 
sakymas, sese ir broli? Nuo ta 
vęs priklausys vedamųjų dar 
bų paskubinimas ir pasiseki 
mas.

Jungdamas savuosius sveiki 
nimus prie visų NL B-vės vai 
dybos narių sveikinimų Jums, 
Mieli Spaudos Bičiuliai, linki 
me gražiausios sėkmės Naujuo 
se 1963 metuose. N. Lietuvai 
dar plačiau pasklisti laisvuose 
žemynuose ir ne vieną baigian 
tį paklysti svetimybėse brolį pa 
šaukti Kudirkos sugrjžiman — 
grąžinti lietuvybėn.

L. Girinis,
N. L. B-vės Pirmininkas. 

nuo praeitos KLB Krašto Ta 
rybos sesijos Ottawoje ligi šio! 
gavo iš apylinkių:

Solidarumo mokesčio:
Sudbury..............................$53.60
St. Catharines.................„53.60
Welland................................14.70
Calgary ................................20.00
Sault Ste Marie ... .„38.00

Be to, gauta perduoti Kultū 
ros Fondui iš Sudbury $26.80, 
ir iš Calgary $66, kurie skiria 
mi: buv. kariams invalidams 
Vokietijoje $30, Šalpos Fon 
dui $16, Elta Press Romoje $ 
10, Vasario 16 Gimnazijoi $5 
ir Lietuviu Skautų Reikalams 
$ 5.
=»t --- m ■** ii M --- SC~~—=.

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. .Redaktoriau.
Sveikinu su Naujaisiais Me 

tais ir linkiu, kad 1963 m. 
jums būtų tikrai sėkmingi Ma 
šinų Fondo vajus vis per lėtai 
eina, o būtų tikrai geriau, kad 
galėtumėt įsigyti naujas maši 
nas ir pagerinti ,,N. L.“ bei 
atlikti kitus spaustuvės dar 
bus. Mūsų tautiečiai išeivijo 
je tikrai per lėtai reaguoja lie 
tuviškai spaudai kuri yra mū 
sų didžiausias ginklas kovo 

Pirmasis Europos
LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

buvo atidarytas Lietuvių So 
dyboje netoli Londono. Į jį su 
sirinko 45 jaunuoliai ir jau 
nuolės iš tolimesnių Anglijps 
vietovių, iš Londono ir kele 
tos Europos valstybių. Jame 
norėta supažindinti jaunimą 
su lietuviškais reikalais ir užsi 
mojimais ir bendrai pagyven 
ti lietuviškoje aplinkoje.

Po pamaldų Lietuvos pa 
siuntinybės patarėjas V. Balic 
kas skaitė paskaitą apie pilie 
tybę ir tautybę, pabrėždamas, 
kad pilietybė yra grynai tech 
niškas dalykas, o tuo tarpu 
tautybė — moralinis, kurio ne 
gali ir neturi teisės pamesti lie 
tuvis. Ši paskaita jaunimo gy 
vai buvo priimta. Vakare bu 
vo suruoštas susipažinimo va 
karas. Jaunimas ir svečiai, ku 
rių buvo nemaža, linksmai pra 
leido laiką, užmegzdami nau 
jas draugystes ir pagyvinda 
mi gerą nuotaiką. Pirmadie 
nio rytą buvo sušauktas dar 
bo posėdis ir išrinktas prezi 
diumas, kuris eis pareigas iki 
sekančio suvažiavimo. Pirmi 
ninku išrinktas Rimgaudas Ka 
libatas, o pavaduotoju Alek 
sas Vilčinskas ir Gajutė Vai 
terytė. A. Vilčinskas skaitė 
paskaitą „Lietuviai laisvaja 
me pasauly".

Pirmadienį taip pat buvo 
jau organizuojamas stalo te 
niso turnyras, kuriame savai 
tės bėgyje dalyvavo visi šio 
sporto mėgėjai.

Antradienį J. Vyšniauskai 
tė perskaitė M. Gorodeckai 
tės raštu pateiktąją paskaitą 
„Jaunimo nutautimas“. Po to 
sekė labai gyvos ir įdomios 
diskusijos. Be kita ko, prisilai 
kydama šios temos, lietuvaitė 
iš Manchesterio gan karštai 
paklausė, kodėl Londono jau 
nimas toks neveiklus, nors ir 
nemaža yra.

Po pietų J. Vyšniauskaitė, 
atstovė iš Vokietijos, suorga 
nizavo tautinių šokių grupę, 
ryždamasi išmokyti" net ir 
tuos, kurie dar gal niekad ne 
buvo šokę. Vakare suorgani 
zuotas laužas. Vėl Sodybos 
miške pasigirdo lietuviška dai 
na.

Ketvirtadienį į paskaitinin 
ko kėdę atsisėdo V. Lagūne
- --- .... ...—>i ——

PADĖKA
Mums lišvyksiant, nuo.lati 

niam gyvenimui į J. A. V. už 
mums suruoštas išleistuves ir 
gražią dovaną, nuoširdus 
ačiū!

Daugiausiai vargo padėju 
siems, už visą suruošimą P-ui 
ir P-niai E. ir E. Gumbelevi 
čiams, B. C. Bendruomenės 
P-kei Z. Kaulienei už gražią 
kalbą ir visiems kitiems, prisi 
dėjusiems — p. J. Urbonuiš 
p. M. Vilkui, p. ir p. E. B. 
Hermanams, p. K. Skrinskui, 
p. ir p. R. B. Pangoniams, p. 
ir p. E. J. Dohll, p. R. Preik 
šaičiui, p. ir p. A. V. Kul

Solidarumo mokesčio šiemet 
Krašto Valdyba gavo daug ma 
žiau kaip pernai per tą patį lai 
ką ir greitai gali atsidurti finan 
ainiuose sunkumuose. Apylin 
kės labai prašomos neužmiršti, 
kad solidarumo mokestis yra 
vienintelis Krašto Valdybos pa 
jamų šaltinis.

Labai dėkojame visoms apy 
linkėms iš solidarumo mokes 
čio atsiskaičiusioms ir kviečia 
me tatai padaryti ir kitas apy 
linkės.

Pr. Rudinskas
KLB Krašto Valdybos 

Iždininkas.

jant su< pavergėjais ir. nutautę 
‘ jimu išeivijoje. .. ,

Pagreitinti jūsų užsibrėž 
tam tikslui pasiekti "siunčiu $ 
60.00, kad susidarytų $100 ir 
linkiu, kad mašinų vajus grei 
tai būtų išpildytas.

Jums gerb. p. Redaktoriau 
siunčiu nuoširdžiausius linkėji 
mus ir linkiu Laimingų Nau 
jųjų Metų. ,

Su pagarba
Dr. J. Sakalauskas.

vičius atsakinėti į klausimus 
apie dabartinę Lietuvą, nes jis 
su tėvais neseniai buvo aplan 
kęs Lietuvą. Klausinėtojai la 
bai susidomėjo ir Viktoras vos 
spėjo atsakinėti. Lagunevičiui, 
kuris nemoka lietuviškai, buvo 
leidžiama keliauai tik su prižiū 
rėtoju, sunku buvo susidaryti 
gilesnį įspūdį. Klausytojams 
buvo naujiena išgirsti, kad ten 
jaunimas rengiasi labai panašia 
mada kaip Vakaruose, o šoka, 
nors apskritai šokiai Šiek tiek 
kitokie, kaip jis girdėjo, net 
„charlestoną“.

Penktadienį paskaitą skaitė 
DBLS pirm. inž. J. Vilčins 
kas, paryškindamas DBLS už 
simojimus ir darbus ir pateik 
damas įdomių duomenų. Su 
važiavimo pirmininkas, prave 
dęs diskusijas, davė progos 
pasisakyti dėl šio pirmojo Eu 
ropos lietuvių jaunimo šuva 
žiavimo. Pagal kalbėtojus iš 
eitų, kad ateičiai pageidauti 
na būtų:

1. Turėti iš anksto aiškią ir 
smulkią programą, pagal ku 
rią vyktų suvažiavimo darbas;

2. Buvo pareikštas apgailės 
tavimas, kad iš visų pakviestų 
jų paskaitininkų į suvažiavi 
mą tik keletas atvyko;

3. Dėl paskaitų buvo pa 
reikšta, kad reikėtų duoti dau 
giau įvairumo ir remtis ne 
vien tik politiniais klausimais. 
Daugumui įdomu būtų išgirsti 
paskaitų iš Lietuvos istorijos, 
geografijos ir t. t.

Taip pat buvo pasiūlyta ki 
tais metais įvesti mažą priva 
loma mokestį.

Oficiali dalis baigta pirmi 
ninko širdinga padėka Sody 
bos vedėjui J. Lūžai.

Tuoj po paskaitos įvyko sta 
lo teniso finalai tarp R. Kali 
bato ir E. Lukšaičio. Everes 
tas Lukšaitis bus čempionu 
iki kito suvažiavimo.

Po pietų futbolo rungtynės 
tarp Londono ir provincijų. 
Abi komandos buvo lygios, ir 
rezultatas išėjo 4—4.

Artėjo pabaiga, o visi nore 
jo prailginti tas paskutines va 
landėles. Graudžiai visi skirs 
tesi, žadėdami kitais metais 
vėl čia susirinkti.

Gediminas Andriušis.
----- ~~n ■■■ n *c—

niams, p. J. Česiūnui, p. ir p. 
L. H. Tumaičiams, p. J. Venc 
kui, p. ir p. L. Rakos, p. E. 
Kauliui, p. L. Shaw, p. E. 
Bruinel, p. A. Valaičiui, p. J. 
Naruševičiui, p. ir p. A. P. Ju 
nams, p. ir p. A. K. Smil 
giams, p. P. Juknai, p. ir p. 
J. A. Smitams, p. ir p. B. A. 
Vileitams, p. ir p. P. Z. Sta 
niškiams, p. ir p. V. A. Ska 
beikiams, p. A. Pilibaičiui, p. 
ir p. P. O. Mathius, p. ir p. J. 
O. Macijauskams, p. P. Dai 
niui, p. V. Smilgienei p. ir p. 
S. M. Dapkunams, p. M. Ge 
ater. B. S. Nakvosai.

JAUNIMO BALSAS
REDAGUOJA KOLEKTYVAS

JAUNIMO VIENYBĖS KLAUSIMU
Ar tinka separatizmas?

Aušros Vartų parapijos jau 
nimas mielai norėtų susijungti 
su Šv. Kazimiero parapijos jau 
nimu. Buvo pasiūlyta abiejų 
parapijų jaunimui sudaryti vie 
ną „Montrealio lietuvių Jauni 
mo klubą“.

Buvo pradėta organizuotis. 
Viskas vyko gerai. Susitarta, 
kad pirmasis parengimas bus 
šokiai. Iškilo salės klausimas. 
Šv. Kazimiero parapijos jau 
nimas būtinai panoro, kad šo 
kiai įvyktų Šv. Kazimiero sa 
Įėję. Aušros Vartų jaunimas 
su tuo sutiko. Viskas gerai. Po 
to iškilo kitas klausimas. Rei 
kėjo atspausdinti biletus. Čia 
vėl Šv. Kazimiero parapijos 
jaunimas panorėjo, kad bile 
tai būtų atspausdinti angliškai, 
nes jų draugai anglai lietuvis 
kai nesuprasią. Ir visa kita jie 
panorėjo būtinai padaryti 
taip kaip jie nori... Aušros 
Vartų jaunimo pasiūlymų jie 
nepriėmė.

Argi Austos Vartų jauni 
mas būtų antros rūšies ir būti 
nai turi klausyti Šv. Kazimie 
ro jaunimo? Ar negalima su 
gyventi draugiškai? Vieni ki 
tus respektuoti? Kodėl jau A 
V jaunimas visą laiką turi va 
žiuoti į Šv. K. parapiją? Auš 
ros Vartų jaunimas mano, kad 
ir anglų kalba lietuviams nebū 
tina, kai jie tarpusavyje santy 
kiauja. O jeigu reikia ang 
lams, tai jiems galima angliš 
kai parašyti, bet lietuviams 
užtenka ir lietuvių kalbos. Mes 
nesame skaitlingi, kad leistu 
me sau separatizmą. . .

JUOKDARIAI
NAUJI METAI, AR SVIETO GALAS?

1962 metų Kalėdos bolševi 
kams didžiai nelaimingos: susi 
kibo Mao su Nikita. Šis gi vis 
dar serga po Kubos, o Kastro 
visai blogai, net karo imtinius 
turėjo parduoti... Susikibo ir 
Mizara su Bimba...

Mizara: Draugas Antanai!.. 
Galas sviesto, ar kuri kvaraba?

Bimba: Rojau, kas tau, apie 
kokį tu galą kalbi?

Mizara: Nugi gavau aš ka 
nadiškį „Liaudies Balsą“... 
Broli tu mano Nikitai ištiki 
miausis!.. Ar tu skaitei?!

Bimba: Ne, drauge Rojau, 
aš dar ne. . .

Mizara: Tai ir gerai. Kai 
gausi, pirma priimk valerijonų 
lašų.

Bimba: Ką gi man valerio 
nas padės, — aš gi ne katinas...

Mizara: Tu gal ir ne katinas, 
bet kai paskaitysi tą „Liaudies 
Balsą”, tai ne katinu kniauksi, 
bet Cyruso Eatono veršiu bliau 
si. . .

Bimba: Kas gi ten tokio bai 
saus?

Mizara: Ne baisaus, bet tie 
šiai — strošnas daiktas. Įsivaiz 
duoji! Kanadiškių draugų ofi 
ciozas. . . švenčia Kalėdų šven 
tęs!!! Pirmame puslapyje: 
„Nuoširdžiai sveikiname su Ka 
ledomis. . . LB Redakcija ir 
Administracija“... O 6, 7 ir 8 
puslapiuose mirga: „Švenčių 
proga. Linksmų, metinių šven 
čių...“ Antanėli, sakyk, kuri 
ten kvaraba užėjo, kad kana 
diečiai draugai pradėjo švęsti 
Kalėdų šventes?

Bimba: Skandalas!!! Betrū 
ko tiktai, kad būtų pasiūlę eiti 
išpažinčių! Reiks velnių duoti 
Lesevičiui, kad neprižiūrėjo...

Mizara: Kodėl tiktai Lesevi 
čiui? O Kilikevičiui?...

Bimba: Palik tą durnelį. Jis 
gi nešė kryžių pas Montrealio 
vyskupą... Su durneliais neužsi 
dėk. Bet Lesevičiui tai reikia 
duoti velnių!.. Ką gi draugas 
Nikita mums pasakys?! Gali 
me nukentėti... Rojau, čia iau 
tu veik. Aš patvarkysiu Kilike 
vičių, o tu jau užbėk už akių 
draugui Sniečkui. . .

Mizara: Kas galėjo pagalvo 
ti, kad ištikimi mūsų draugai 
taip durnai padarys?!. Sovie 
tuose apie Kalėdų šventes nė

TAUTINIAI ŠOKIAI
Šiais metais Daktaro Jono 

Basanavičiaus Vyčių Tautinių 
šokių grupė švenčia dešimties 
metų stiprios veiklos jubilėjų.

Vyčių vedama, grupė šiais 
metais pasirodė aštuoniolika 
kartų savo ir kitų įvairių tau 
tų scenose.

Dabar čia kol kas neminė 
siu jų įsikūrimo, jų dešim 
ties metų veiklos, bet trumpai 
apie ateities planą.

Už keleto numatytų savaičių 
tautinių šokių grupė ruošia va 
karą, kuriame ir vyčiai švęs 
savo trylikos metų metines. 
Pelnas bus padėtas į kasą ir 
taupomas važiavimo tikslui į 
Čikagą, kur 1963 metais vyks 
Tautinių šokių festivalis. Šiam 
festivaliui jau ir dabar rimtai 
šokėjai repetuoja kas antrą 
savaitę ir ruošiasi pirmą kartą 
pasirodyti JAV ir Kanados 
bendroje tautinių šokių šven 
tėję.

Darbas eina pamažu, bet 
eina.

SPORTAS
— Jaunimo globotojas, ang 

lams žinomas kaip „Father 
John“, klebonas T. J. Borevi 
čius, šiemet vėl išgelbėjo krep 
šininkus, užmokėjo krepšinio 
lygai mokestį — $70 ir išnuo 
mavo sales mums treniruotis.

INFORMACIJA
Ar jūs turite klausimų, ar 

pastabų? Rašykite Jaunimo 
Balso redakcijai. Rašykite an 
gliškai, jei nemokate lietuviš 
kai.

mur-mur. Visi užstatomi dirbti 
viršvalandžius, o čia... sveikina 
me su Kalėdų šventėmis!... Tie 
siog pasiutimas!...

Bimba: Draugas Rojau, per 
daug ant jų nepyk: razumas su 
simaišė... Kur jau jiems susi 
orientuoti, jeigu Mao, jeigu Ti 
to, jeigu net Togliatai jau susi 
maišo...

Mizara: Nu jau ir nušnekė 
jai!.. Jau jeigu kokį sekmadie 
nį kas švenčia, tai gali sakyti— 
nu, poilsio diena... O čia Kalė 
dos, ir ne sekmadienį!.. Drau 
gūželi, tai jau pasiutimas!..

Bimba: Drauge Rojau, vi 
siems smegenis sumaišė naujas 
mūsų vadas Nikita, bet tarp 
mūs šnekant... Juk tokį genia 
lų vadą, visos žmonijos tėvą ir 
mokytoją, mylimiausį draugą 
Josifą Vissarionovičių Staliną- 
-Džugašvilį ir tai jis, žaltys, nu 
mulkino ir patvorin nukišo, o 
čia, ko gi tu gali laukti iš Šitų 
davatkėlių... Jie gi patys bolše 
vizmu netiki... Kol gauna, tol 
čia. o kai negaus, tai... Tiktai 
pažiūrėk, kaip jie vaikus savo 
išauklėjo... Bažnyčion bėga ry 
tą, vakarą ir pietų... Jie patys 
netiki komunizmu, tai kaip ga 
Ii vaikai tikėti?... Ne, draugas 
Rojau, iš šitų šiaudų nelauk 
grūdų. . .

Mizara: Chaosas, draugas 
Antanai. . .

Bimba: Disciplina turi būti... 
Nenusimink. Yra ir gerų reiški 
niu. Štai, gal jau matei, kaip 
„Vienybė“ apsidžiaugė, jog 
„Metmenys“ prakalbėjo apie 
„trečios jėgos“ sudarymą. O 
ta trečioji jėga — tai juk mes. 
Atseit — jie mus parems, prie 
mūsų dedasi. Tai broleli, at 
svers visokius Kalėdų švenčių 
minėjimus ir šventimus... Tre 
čias frontas — bravo!

Mizara: That’s right. Anta 
nai. Bet vis dėlto. . . sveikinti 
su Kalėdų šventėmis. . . Tai į 
ką gi mes, bolševikai, pavirsta 
me?!

Bimba: Galas svieto, Ro 
jau... Matai, kaip atsitinka dvr 
neliams. kai atsiranda didelis 
vadas, kurio nesuprantame. . .

Mizara: Suprasti nereikia. 
Būk ištikimas! Laikykis discip 
linos! Ša!!! Ir priimk valerijo 
no lasų. . .

Mandrapypkis.
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Ar komunizmas pakeis 
kapitalizmą?

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Didžiame laisvės kovos 
kelyje

RAŠO JONAS RŪTENIS, NEW YORK
Chruščiovas Amerikoje tvir 

tino, kad kaip feodalizmas bu 
vo pakeistas kapitalizmo, nes 
šis paskutinis buvo daugiau pa 
žangus ir daugiau sugebėjo pa 
naudoti žmonių produktyvias 
jėgas, — taip dabar kapitaliz 
mas bus pakeistas dar pažan 
gesnio komunizmo. Nikita net 
tvirtina, kad jeigu ne esančios 
žmonių generacijos, tai sekan 
čios tikrai sulauksiančios komu 
nizmo. Atrodo, kad Maskvos 
komunizmo apaštalai fanatiškai 
persiėmę Markso - Lenino dog 
momis, gyvena tik praeitimi, ne 
apčiuopdami dabarties tikros 
padėties.

Chruščiovas ir jo draugai yra 
visu šimtmečiu atsilikę, tvirtin 
darni, kad jie nemato skirtumo 
'arp Markso laikų buvusio kapi 
talizmo ir tarp dabartinio. Jei 
"u Chruščiovas nusiimtų propa 
gandinę kaukę, tikrai pamaty 
tų, kad ne Vakarų kapitaliz 
mas, bet tiek net ir jo atstovau 
jamas komunizmas yra daug pa 
s’keitę ir visai neprisilaiko ko 
munizmo kūrėjų teorijos. Da 
bar prisikėlęs Marksas ar Lėni 
nas vargu bau pripažintų kapi 
talizmą (kokį kad Marksas pa 
žinojo ir apie kokį jis kalbėjo 
prieš šimtą metų) ir patį ko 
munizmą išsigimusį j imperia 
lizmą bei valstybinį kapitaliz 
mą ir nuėjusį diktatūros bei as 
mens kulto keliais.

Anlijos kapitalizmas, kokį 
kad daugiausia Karolis Mark 
sas pažino ir išgyveno, tikrai bu 
vo kitoks ir charakteringas: ne 
paprastu turto pasidalinime 
(tarp kapitalistų ir proletarų) 
skirtingumu, nepaprastu išnau 
dojimu proletarijato, ypač pra 
monės srityje, kur darbininkų 
atlyginimas vos Įstengė jų gy 
vybę palaikyti, valstybė bei vai 
džia buvo reikalinga ir jos ga 
ia tik kapitalistai (pramoninin 

kai. bankininkai ir dvarponiai) 
naudojosi. Todėl socializmo 
kūrėjai numatė įgyvendinti to 
kią sistemą, kur turtai bus ly 
giai padalinti, kur bent koks 
Žmonių išnaudojimas turi visai 
dingti ir kur pramonės proleta 
riatas bus viešpataujanti klasė, 
o valstybė kaipo tokia, pašinai 
kins funkcijas.

T uo tarpu koki mes m <’ > 
:.ie dabartinį komunizmą?

Sovietų Rusijos komuniz 
mas nors ir nusavino visas ga 
mybines priemones, tačiau visa 
kita sistema, netik kad nes;ski 
ria nuo dabartinės kapitalisti 
nės sistemos, bet yra net pana 
šus į Karolio Markso išgyven 
to XIX šimtmečio kapitalizmą. 
Ka tada Marksas matė Anglijo 
je, tą dabar galėtų matyti So 
vietų Rusijoje. Jog sovietų Ru 
sijoj turtų nelygybė taip pat ne 
paprastai ryški (kai kas apskai 
Čiuoja, kad ten milionierių yra 
daugiau kaip Amerikoje), o 
kiek žmonių kenčia nepa - - 
skurdą. Pajamos tarp valdž os 
pareigūnų, pramonės valdovų, 
karininkų, mokslininkų, meno 
atstovų iš venos pusės ir pa 
prastu darbininku, o ynač že 
mės ūkio - kolūkiečių, iš kitos 
pusės, yra nepaprastai skirtin 
gos. Pav., fabriko prityręs dar 
bininkas. ar prityręs statybinin 
kas gauna apie 120 rublių per 
mėnesi, o šiaip eilinis darbinin 
kas ar valdininkas vidutiniškai 
gauna 40—60 rb. į mėnesį; fab 
riko administratorius gauna 
400 rb. į mėnesį. įvairių sričių 
augštesnieji valdininkai gauna 
net po keliolika tūkstančių rub 
lių į mėnesį. Taigi pajamų — 
turto pasiskirstymo nelygumas 
komunistiniuose kraštuose yra 
didesnis negu dabartiniame 
„kapitalistų”. Vakarų pasauly. 
Sovietų valstybė - valdžia yra 
grynai pajungta valstybės kapi 
tal’Zmiv bei sovietų imperializ 
mui plėsti. Sovietų komuniz 
mas. ka:p ir anksčiau kapitaliz 
mas. mažina dirbančiųjų paja 
mas. kad tuo sudarytų kapita 
lūs nramonės plėtimui. Ten dir 
bantieii dar mažiau gauna to 
turto, kurį pagamina. Taigi Ni 
kita ir visi jo draugai gali žo 
džiais skelbtiir garbinti marksiz 
ma. tačiau gyvenime nei iir>. 
nei dabartinis jo taip nekenčia 
mas kapitalizmas neevoliuciona 
vo ir neseka Markso nustatytų 
dogmų praktikoje.

Tikras komunizmas nebega 
Ii pakeisti kapitalizmo kaip Ni 
kita pranašauja, nes ir pats ka 
pitalizmas paėmė visai kitą evo 
liucijos kryptį ir net daugiausia

I.etuvos vienkiemiai, sodybos buvo gražiai sutvarkyta nepri 
klausnmybės laikais, bet dabar visa tai griūva, nyksta ir nūva, 
res nereinontuojama ir nėra kam ir nėra kuo remontuoti 
Nenuostabu, kad visas Lietuvos gyvenimas Rusijos okupaci 

joje eina vis į didesnį nykimą, skurdą ir vargą.

p et žymė tusiuos kapitalisti
n:uos kraštuos, ekonominė sis 
tema daugumoje nustojo klas’š 
ko kapitalizmo bruožų.

Kapitalistiniai kraštai tano 
daugiau visuotinės ge būvio 
programos vykdytojai. Va’sty 
bė pajamas - gamybą daugiau 
panaudoja ne kapitalistus rem 
ti, o silpnesniuosius. Turtų - 
- paiamų nelygumą dabartinė 
re „kapitalistinėse“ valstvbėse. 
s’engiamasi išlyginti: ar tai di 
dinant darbininkų atlygini 
mus; ar tai drastiškai apkar 
pant turto paveldėjimo teises; 
uždedant didesnius mokesčius 
gaunantiems didesnes pajamas 
ir t. p. Bent kokia darbdaviu 
ar valstybės dirbančiųjų eksp’o 
atacija yra, ypač Vakari; Euro 
pos valstybių, panaikinta; kapi 
talistų galia politikoje sumažė 

jo Tuo ’■arpu, kad dirbančiųjų 
galia, dėka laisvei streikuoti 
(kas Rusijoj negalima) ir dėka 
darb’ninku un’joms 'ko Pus: 
■’-'i ’’rvi negali būti) labai padi 
dėjo 'r dar ris didėia. Ameri 
koj dabar jau net pradedama 
r"p‘nt;s ne tiek kapitalistų — 
darbdavių galią tramdyti, kiek 
kad kai kuriu unijų, kurios sa 
vo galia pradeda panaudoti ki 
tų bendruomenės sluogsnių ne 
naudai, kaip kad ;r mažuma ko 
munistų partija Rusijoj paver 
gia daugumos valią ir galią.

Bendrai imant, taip vadina 
muos kapitalizmo kraštuos, da 
bar daugiau dominuojant j ė ra 
reiškiasi ne kokios nors klasės, 
o pačios valstybės jėga, kuri sa 
vo ruožtu pirmoje vietoje pa 
naudojama parėmimui visuoti 
nio socialinio gerbūvio plėti

Dažnai šiandien paskelbia 
me ir stiprokai pakritikuojame 
darbus tų, kurie vadovauja ko 
vai už Lietuvos valstybės alsia 
tymą. , 

mui. Tautos resursai panaudo 
jami kitiems tikslams tik tada, 
kada pradinis valstybės uždavi 
nys, tai yra, kad gyventojų di 
•Jžiumos gyvenimo standartas 
•ra aprūpintas iki galimai a 
kiaušio lygio. Tam tikslui čia 
•ra panaudojami visoki sočia 
ūs draudimai (nedarbo, ligos, 

senatvės pensijos ir t. p.).

Panašiai seka ir daro sovietų 
komunizmas. T’k s : tok n skir 
tumu, kad ten valstybės valdo 
vai - diktatoriai turi ni’na lais 
vę nusavinti visą tautos garny 
bą — pajamas ir jas panaudoti 
ten. kur jų ambicijos ir jų eks 
perimentiniai planai reikalauja, 
nežiūrint, kad ištisos generaci 
ios ir tautos didžiuma — darbo 
klasė kenčia ir kentės skurdą. 
Nikitos prisidengimas Markso 
idealis‘niu komunizmu ir save 
laikyti skirtingu nuo kapitaliz 
mo yra tik neišmanančiu žmo 
nių suvedžiojimas ir rengimas 
dirvos imperialistmiems Sovie 
tų Rusijos siekiams, bet ne dar 
bo žmonių gerovei. Tad nėra 
ko stebėtis, kad Chruščiovas 
Amerikoje geriausiai o is;p?edo 
jo su kapitalistais, o ne su dar 
bininkų atstovais, kurie be ve'k 
vieninteliai drąsiai ir ryškiai de 
maskavo Nikitą ir pavadino jį 
tikruoju vardu.

Nikitos tvirtinimas, kad ko 
munizmas bus vakarų kapitaliz 
mo įpėdinis yra nerealus ir yra 
tik propagandos reikalas, bet 
ne istorinis faktas. Tiek kapita 
lizmas tiek sovietų komuniz 
mas. išsivystę skirtingai nuo 
Markso numatytos linijos, ir tų 
dviejų sistemų toks panašu 
mas irgi nebuvo Markso numa 
tytas. Jeigu jau neišsilaikė fa 
šizmas su nacizmu, tai negalės 
išsilaikyti be evoliucijos ir 
Chruščiovo toks pat totalitariz 
mas ir partijos diktatūra, kuri 
tik iki tam tikro laiko gali žmo 
nes paversti robotais ar naujų 
jų laikų vergais.

Būdami išradingi, neretai siū 
lome metodus ir kelius tai ko 
vai vesti, bet ar pagalvojom 
kada, kaip prie tos koVos, sa 
kysim, kad ir senais metodais 
vedamos, galime prisidėti pa 
tys.

Kyla klausimas, kiek parašy 
ta laiškų komisijai, kuri ištisas 
savaites svarstė pavergtų tau 
tų, žmogaus teisių ir kolonializ 
mo klausimus, prašant pagal 
bos pavergtam kraštui?

Kiek rašėme laiškų mūsų 
veiksniams, juos ska.t’nd?..ni, 
juos padrąsindami, jų : . a' 
pakeldami?

O kiek kaitų juos pe'k r.:e. 
jų pripažinti atsisakėme ir 
jiems visokiausių užmetimų 
reiškėme.

Kai pagalvoji susiduri su pa 
radoksu: ėmeisi darbo, tai ir 
dirbk, bet iš manęs tai nieko ne 
reikalauk nei norėk. Aš prie sča 
tysiu ir kai bus proga pasaky 
siu, kas bloga...

O antraip reikalą an'orus 
kiek gi kartų kreipėmės į Jung 
tinių Tautų atstovus prašydam- 
pagalbos, kaip lietuviai nav e 
niai JAV piliečiai, be jokio or 
ganizacinio štampo?

Išeivijoje kas gi lieka. Žo 
džiai. Vaizduojame Lietuva, 
anot poeto A. Gustaičio, gulė 
darni augštielninki ir šaukia 
me: „kova beatodairinė ko 
va”1

Gyvenimas rodo visai ka ki 
ta. Kovai vesti reikia fronto 
kareivių, kurie aukotųsi ir nuo 
latos jieškotų draugų tą kovą 
tesėti iki galo.

Jungtinės Tautos, pavergtų 
jų tautų klausimu vienokia ar 
kitokia forma, kalba jau metų 
metais, bet iš to jokios naudos 
Vieno ki*o ats''o”o vž-mr-v—n 
tai tik lašas iūroie. Užtai šis 
klausimas s'ovi nenaiudėj“s.

Atėjo laikas, kad liet””:s ‘u 
ri imtis darbo taip, kad didžiu 
ma Jungtiniu Tautu atstovu už 
sidegtų tomis užuominomis ir 
vieną kartą ant visados ta klau 
simą ar jis iam malonus ar ne 
pajudintų iš sustingimo taško.

Aišku, kad J. T. tą klausimą 
naūidinri bijosi, bet ir mes, ku 
riems labjausiai skauda, tą klau

Nukelta i n-ta p"*!

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko he vėjo
46.
Daktarui Barvainiui išsikalbėjimas su jaunaisiais savo ko 

iegomis sukėlė perversminius jausmus. Jis negalėjo dabai 
išsiaiškinti, kaip jis toli buvo nuklydęs nuo lietuviškosios tikro 
vės ir kaip pasidavęs okupacijos įtaigai ir spaudimui. Ne vėl 
tui jis daug kartų buvo girdėjęs beveik atvirą teigimą 
— „razložyt“. Šito žodžio jam nesisekė tiksliau lietuviškai iš 
leisti: išardyti, išderinti, sugriauti, morališkai sužlugdyti...

„Koks piktas okupantas“ — galvojo Barvainis, — ,,kad 
net savo uždaviniams turi specialų terminą, kurio į lietuvių 
kalbą išversti vienu žodžiu negalima“. . .

Barvainis pasiryžo ir tvirtai nusistatė susigrąžinti šeimos 
židinį ir šeimos rimtį. Tai buvo jo prarasta, kaip dabar mato, 
nesąmoningumu, nepakankamu žmoniškumo įsisąmoninimu. 
Nepakankamas tautinis atsparumas okupanto buvo palaužtas 
bauginimo priemonėmis, tėvų išvežimu į Sibirą, atėmimu tei 
siu laisvai kalbėti, laisvai veikti, net ir laisvai galvoti.

Barvainis, galvodamas apie nueitą gyvenimo kelią, prisi 
minė, kaip gydytojams profesiniais reikalais nebuvo leidžia 
mas susitikti, daryti mokslinius pranešimus, tarpusavyje aiškin 
lis. Net gydytojų žurnalas „Medicina“ buvo uždarytas.

Barvainių šeima išgyveno visą perversmą. Jiems neįma 
nu buvo eiti net j operą, nes partija operų tekstus žalojo ir 
falsifikavo. Barvainis atsiminė Karnavičiaus operos „Graži 
nos“ tekstą:

Lietuvai skirta vargų vargelių,
Brolis prieš brolį kardą jau kelia. . .

Okupantas gi šį tekstą taip pakeitė:
Lietuvos liaudis daug nukentėjo
Nuo savo buožių ir prispaudėjo. . .

Vienas toks atsisakymas eiti į operą, Earvainiams buvo 
fatališkas.

Net partizanų, kovojusių už Lietuvos laisvę ir nepriklau 
somybę, kapus sulygino su žeme, kad ir pėdsakai nebūtų ma 
tomi. . . Net Kalėdų senelį, nekaltą žaismelį, pakeitė rusišku 
„seniu šalčiu“ — (dieduška moroz).

Okupantui viską tempiant ant savo kurpalio, viską rusi 
nant, viską, kas lietuviška, slopinant, tramdant ir trypiant, — 
Barvainiai buvo susvyravę ir pasimetę. Tačiau ilgiau užtruku 
si okupacija „užpylė šalto vandens“ ir žmonės pradėjo atsipci 
keti net ir tie, kurie buvo nusigandę ir pasidavę tam piktam 
žodžiui „razložit“.

Pradėjęs galvoti ir blaiviau svarstyti būseną, Barvainis 
prisiminė iš gydytojų girdėtus įspėjimus, kai bolševikai, pra 
dedant 1930 metais, pradėjo savo kompartijos agentais im 
pregnuoti visus Lietuvos visuomeninius sluogsnius.

Barvainis buvo artimai pažįstamas su saugumo valdinin 
ku Povilaičiu. Su nusistebėjimu Povilaitis jam sakęs, kad ne

prieš 1926 metų perversmą, bet po 1936 metų, kada buvo už 
darytos partijos, padidėjo komunistų veikla. Iniciatyva skli 
do iš Sovietų atstovybės. 1937 — 1938 metais, ypač daug im 
piegnuoia komunistų į lietuvių visuomenės sluogsnius ir net 
organizacijas: darbininkų organizacijos gavo ypač daug „raz 
iožiteiių“, teatras savo ruožtu, spauda. Drąsiausia komunistų 
žygis buvo į Jaunalietuvių organizaciją. Visur jie buvo kiša 
mi į jaunimo Sąjungą, į šaulių eiles. Povilaitis Barvainiui 
minėjo ir pavardes tų „razložitelių“—Gira, Dauguvietis, Staš 
kevičiūtė, Dvarionas. Švedas, Vosyliūtė ir kt. Barvainis tuo 
met stebėjosi tomis pavardėmis, ypač, kad kai kas iš jų dėvė 
jo uniformas net su akselbantais... Kaip vėliau jis sužinojo, 
ypač nuostabą kėlė faktas, kad Pozdniakov prasiskverbė net 
į savo sritį, o Moločkov — veržėsi į spaudą. Tada Maskva 
ypač buvo veikli. Stalinas jau vykdė Lietuvos pagrobimo 
akciją. ,

„Tegu tai buvo tik pavieniai, bet ir tuos pavienius, ku 
ne savo tėvynę pardavė už judošiaus grašį ir nuėjo tarnauti 
priešui, pasiryžusiam Lietuvą okupuoti, istorija juk iššifruos ir 
išaiškins“, — galvojo Barvainis. — „Ir kokia bus gėda ne 
liktai gyviems, bet ir prakeikimas jau įnirusiems“... Ir Barvai 
mui prisiminė tėvo iš „kantiškos“ giedotas posmas:

Laimingas žmogus yra kiekvienas. 
Kurs pikto sergstis per visas dienas. . .

„Keista. . .“ — jis pagalvojo. — „Kodėl būtent šis pos 
mas?... Gal, kad jis įtaigoja žmogų visuomet vengti pikto, 
b.ogo, netiesos?“. . .

Barvainis dabar laukė patogesnio momento, kada galės 
susitikti su Viktorija.

Tuo tarpu Viktorija Palangoje įsistiprinusi kaip gydyto 
ja, nors ir nestokojanti pažinčių, nors ir bandžiusi naują lai 
inę, ir net rizikavusi ir savo garbe — ir kaip žmogus, ir kaip 
profesionalė, neturėjo pasitenkinimo: jautėsi vieniša, atsisky 
rusi, be artimo žmogaus šilumos ir paramos.

Avantiūra su ginekologu ypač jai buvo nemaloni. Jeigu 
su Adomėnu ji vis dėlto nebuvo s,mpatinga, tai Adomėnas 
bent jos norėjo, ją ir mylėjo, ji jam patiko ir jis nesvyruoda 
mas savo gyvenimą surišo su jos gyvenimu. Ginekologas gi, iš 
krėtęs pokštą, tiktai šaipėsi, kaip sakoma — pro ūsus, ir jokių 
žygių nedarė, kad pateisintų savo avantiūrą.

Barvainienei nemalonus buvo su juo ne tiktai susitikimas, 
bet ir net jo iš lolo pamatymas. O jis, lyg tyčia, nevengė nei 
susitikimo, nei visai neslepiamai pro ūsus šypsotis. Matyti, 
jis jau buvo pasidavęs bolševikiniam auklėjimui, ir į moterį 
žiūrėjo, kaip į įrankį. Barvainienę tas erzino ir dar daugiau 
siūmė ne likiai nuo jo, bet ir nuo žmonių bendrai.

Ji bandė savo mintis telkti vaikų auklėjimui, jų ateičiai. Ii 
jai būdavo malonu su jais bendrauti, dalintis mintimis, ypač, 
kai jie ėmėsi jau bręsti, rimčiau, sąmoningiau galvoti, svarstyti, 
ii su ja norėjo aptarti mokykloje gautas žinias, mokytojų ke 
liamus klausimus. Momentams tas ją nuramindavo, sukelda 
vo motiniškų jausmų ir pajudindavo jos dvasinį pasaulį, ku 
ris prigęsdavo prislopintas. Bet vis dėlto tai neužpildė jos gy 
veninio iki sklidinumo. Jai trūko to, ką ji buvo turėjusi anks 

č:au, bet kas fatališkai buvo prarasta. Prarasta, kas svarbiau 
šia — moralinėje srityje.

Viktorija, kaip medikė, buvo realistė. Nors neišėjusi 
marksistinio kurso, nors ir gavusi labai stiprų Utenos gimnazi 
joje religinį auklėjimą, ji nebuvo nei religinga, nei antireligin 
ga. Ji buvo realistė. Ji gerai žinojo Antuano Lavoisier me 
dziagos pastovumo dėsnį ir, kaip moteris, medžiagiškiau už 
bet ką žiūrėjo į daiktus ir idėjas. Ir vis dėlto tas pirmasis su 
klupimas Tartu akivaizdoje jai paliko neišdildomas visam gy 
venimui. Jis kažkaip tartum kilo iš gelmių ir augo kaip medis 
is šaknų, vis stambėdamas kamienu, vis kildamas augštyn, vis 
plesdamas s šakomis, ir kartais tapdamas jai net baugus. . .

Ji nesusivokė ir nesusiorientavo, kaip tas vyksta, kas su 
ja darosi, bet jautė, kad kažkas vyksta, kyla iš pasąmonės ir 
vis galingiau ją užvaldo. . . __

Darbas vienas nutraukdavo jos slaptąsias mintis, nes 
noromis nenoromis teko atsidėjus galvoti ir spręsti konkre 
čius ir rimtus klausimus, kurių niekas nepadėdavo spręsti. 
Vaikai ją paklausdavo jiems neaiškių klausimų išsiaiškinti ir 
ji daugumą tų klausimų išaiškindavo. Bet jai niekas nepadė 
;o. todėl reikėjo pačiai viską padaryti, ir tada jau nebuvo ga 
i ima galvoti apie ką nors kita. Tai būdavo užsimiršimo valan 
dos, atvangos valandos.

Vaikai brendo. Nijolė, baigusi dešimtmetę, atliko jau ir 
privalomąją darbo praktiką. Tegul tiktai pro forma. Nesvar 
bu. Artinosi ruduo ir reikėjo rūpintis įstojimu į universitetą. 
Tai naujas tėvams rūpestis.

Tiesa, tėvai gyveno išsiskyrę — jis Klaipėdoje, ji Palan 
goję. Bet vaikais rūpinosi jau abu. Nijolė, pas jį gyvendama, 
atliko darbo prievolę. Gedukas dar lankė dešimtmetę. Bet 
ir jis augo ir brendo. Svarbiausia gi — Nijolė. Mergaitė pati 
pasirinko tėvų profesiją. Ji panoro būti gydytoja. Tat tė 
vams teko rūpintis įstatyti į universitetą.

Viktorija, pirmoji pasiryžusi žingsniui pas vyrą dėl Nijo 
lės anksčiau, ji ir dabar ryžosi antram žingsniui, nes būtinai 
reikėjo klausimas išsiaiškinti pagrindinai. Kai dabar jie gyve 
no vienas Palangoje, kitas Klaipėdoje, o dukrai reikėjo kel 
lis gyventi į Vilnių, problema susidarė nemaža. Tai ne anks 
tesni laikai, kai jie patys lankė universitetą. Dabar reikėjo 
gauti teisę stoti į universitetą, reikėjo laikyti konkursinius eg 
zaminus, nes į universitetą priima vieną iš 8 stojančių. Tiktai 
propaganda pučia, kad tarybų šalyje mokslas visiems prieina 
mas. Nieko panašaus. Jaunimo, norinčio stoti į mokslus, yra 
labai daug, bet mokytis gauna teisę tiktai 1 iš 8 arba nėt ir 
vienas iš dešimties. Tiktai vienas gali mokytis, o devyni lieka 
išmesti už universiteto durų. Tokia sovietinė teisė į mokslus.

Maža to. Jau ir priimtam į universitetą reikia dar gauti 
vietą kur nors gyventi. O tai yra dar didesnė problema, nes 
ne tiktai kambario, bet kambaryje kampo guoliui pasitiesti ne 
galima gauti. Į studentų bendrabučius pareina tiktai apie treč 
dalis studentų, o visi kiti lieka už durų. Neretam pasitaiko ir 
konkursinius egzaminus išlaikius vykti pas tėvus, nes negali 
ma rasti vietos nei nakvynei.

Daugiau bus.
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MJ LTŪ WBWK&OVIKA.
LIETUVIŲ KALBOS 

RAŠYBAI SUVIENODINTI
Kultūros kongrese sudaryta ko 
misija iš šių kalbos žinovų: St. 
Barzduko, P. Joniko, A. Salio 
ir Pr. Skardžiaus. ,

Rašybos suvienodinimas rei 
kalingas, tačiau rašybą suvieno 
dinant, reikia būtinai atsižvelg 
ti į kalbos nueitą progreso ke 
lią ir kalbos savybes, o nesilai 
kyti jau persenusių kaikurių ra 
šybos dalykų. Ir nėra prasmės 
žiūrėti rašybos, kuri Lietuvoje 
yra palaikoma okupantinio re 
žimo, viską kreipiančio lietuvių 
kalbą artinti prie rusų kalbos.

ORGANIZUOJASI TEATRO 
VETERANAI

Vilniuje susirinkę senieji lie 
tuviškoje teatro veteranai suda 
rė savo sekciją ir ta pačia pro 
ga paminėjo art. P. Pinkauskai 
tės 65 m. gimimo sukaktį. Vete 
ranų valdybą sudarė — pirm. 
V. Dineika, pavad. J. Siparis ir 
A. Sutkus, nariai — P. Vosylių 
tė, P. Pinkauskaitė, A. Sodei 
ka, kandidatai — K. Jurašiū 
nas ir J. Petrauskas. Susirinki 
me dar dalyvavo: K. Petraus 
kas, A. Staškevičiūtė, A. Vai 
niūnaitė, P. Kubertavičius, J. 
Mažeika, V. Lietuvaitytė, P. 
Baravykas ir kt.

SOL. VALAITIS: 
MOJ OTEC LITOVIEC...

Kom. partijos plenumo die 
nomis Maskvoje, plenumo da 
lyviams didžiąjame teatre pa 
statyta Verdi opera „Falsta 
fas“. Vieną pogrindinių vaid 
menų atliko teatro solistas VI. 
Valaitis. Vilniaus radijo korės 
pondento paklaustas, jis paša 
kojo: ja iz litovskoj tėvynė, 
moj otec litovier (mano tėvas 
— lietuvis). VI. Valaitis kalba 
tik rusiškai. Pasakojo daug dir 
bęs, kol patekęs į Maskvos te 
atrą, norėtų pabūti ir Lietuvo 
je... E.

APIE ABRIKOSUS 
LIETUVOJE

Abrikosą Lietuvoje aklimati 
zavo Mokslų akad. Botanikos 
sodo bendradarbis Alb. Urbo 
nas. Antrąjį vaisių derlių šie 
met davę medžiai, išauginti ne 
iš atvežtų skiepų, bet iš sėjinu 
kų, mačiusių tik Lietuvos pa 
dangę. Pirmasis abrikosas Lie 
tuvoje užimąs apie hektarą. Ti 
kimasi, kad abrikosmedžiai pa 
sklisią po Lietuvą. E.

— Gruodžio 3—4 dd. Vii 
niuže, universitete, įvyko Moks 
lų akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto kalbos 
istorijos ir dialektologijos sekto 
riaus pasitarimas. Be mokslinin 
kų, dėstytojų, studentų, pasita 
rime neišvengiamai dalyvavo ir 
...svečiai iš Maskvos, Rygos, 
Kijevo. Pranešimus apie me 
džiagos rinkimą lietuvių kai 
bos atlaso pirmąjam tomui pa 
darė instituto darbuotojai K. 
Morkūnas, A. Vidugiris, B. Ro 
kaitė, A. Sabaliauskas ir kt.
O Dailininkė Br. Jameikienė, 
dirbanti Hawajuose, yra pa 
kviesta eilei paskaitų įvairiuose 
Azijos miestuose.

DAUG KULTŪROS NAMŲ, 
BET MAŽA KULTŪROS
Lietuvos dainų šventei ruoš 

ti komiteto pirmininkė L. Dir 
žinskaitė „Tiesoje“ rašo; ,,Mū 
sų darbus ir poilsį telydi dai 
na“. Tai geras iš lietuviu tau 
tos senovės kilęs paprotys.

Žinoma, „visi šokantieji pra 
deda nuo pečiaus“... Ir Diržins 
kaitė pirmiausia neišvengiamai 
garbina kompartiją. Po to ji ra 
šo, kad okupuotoje Lietuvoje 
dabar esą 111 kultūros namų 
miestuose ir 831 kultūros na 
mai kaimuose. Deja, kultūros 
namai kultūros nedaro, neke 
lia, nors partijos savo tikslams 
ir steigiami. Jie greičiauisia tuš 
ti stovi. Ir nenuostabu, kad 
Diržinskaitė rašo: „Meno savi 
veikloje dar nemaža sustingi 
mo ir šablono, neretai pasitai 
ko žemas meninis skonis ir net 
gi primityvumas...’' Taigi. Kul 
t-ros namai kultūros nedaro. 
Kultūrą reikia atnešti į namus. 
Partija, ypač diktatūrinė, kultu 
ros neatneš.

• Lenkų rašytojų kongrese Var 
šuvoje rimti pasisakymai buvo 
prieš komunistų partijos, prieš 
leidyklų, kurios taip pat yra 
tiktai komunistų partijos žinio 
je, cenzūrą ir laisvo žodžio var 
žymą. Pasak kritiko Matuševs 
kio, dėl komunitsinės cenzūros 
ir kitų varžymų Lenkijos litera 
tūra atsidūrė stagnacijoje.

• M. Daukšos „Pastilės“ pra 
kalbą 350 metų sukaktuvių pro 
tas Čikagoje, kuris vasario 16 
d. ruošia ir sukaktuvinį minėji 
mą Jaunimo centre.

— Stuttgarte Vokiečių jau 
nimo suvažiavime pasirodė Va 
sario 16 Gimnazijos, Motgabio 
vadov. choras, atlikęs dvi dai 
nas ir E. Tamošaitienės vad. 
tautinių šokių grupė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Giedrius. MURKLYS. 

Apysaka vaikams. Iliustravo 
da’l. V. Simankevičius. Išleido 
„Keleivis”, kaina 1.80. 132 psl. 
Leidinys gaunamas „Nepriklau 
somos Lietuvos” redakcijoje: 
7722 George Street, LaSalle, 
P. Q.

Stasys Santvaras. AUKOS 
TAURĖ. Penktoji lyrikos kny 
ga. Viršelį darė dail. Telesfo 
ras Valius. Išleido Lietuvių En 
ciklopedijos leidykla, 265 C 
Street, So. Boston 27, Mass., 
USA.

SOVIETŲ IMPERIALIZMO 
PARODA N. ZELANDIJOJE

Pavergtųjų Europos tautų 
FcCografinė Sov'etų imperia 

lizmo paroda Chris'church rni 
este sutraukė rekordinį skaič'U 
lankytojų (per 4200) ir sukėlė 
ilgiausią virtinę laikraštinių gin 
čų ’’The Press” dienraščio ski 
llyse:

Christchurch’e ( trečiame 
didumu Naujosios Zelandijos 
mieste) parodai rengti buvo su 
darytas specialus komitetas iš 
pabaltiečių, vengrų, lenkų, ju 
goslavų ir kitų. Parodą Naujo

žargonų virtuozas Zenonas Nomeika, prieš kelis metus kon 
certavęs Montrealio katedroje, ruošia naują didelį vargonų re 
čitalį, o duktė Kristina išauga į rimtą pianistę Rochestery.

Gimsta pastovus teatras?
Spektaklis — „AUKSINĖ” ŽĄSIS” — Premjera
„Auksinė Žąsis, B. Pūkelevi 

čiūtė.

Karalius, L. Barauskas.
Karalaitė, V. Janulevičiūtė.
Pikis, karaliaus juokdarys, 

K. Veselka.
Teodora, kanclerio našlė, E. 

Vilutienė.
Admirolas, V. Juodka.
Fortūnatas, J. Kelėčius. 
Daktaras, R. Stakauskas. 
Gerveniškis Kajetonas, V. 

Macieža.
Samanėlė, B. Pūkelevičiūtė.

je Zelandijoje globoja N.Z 
Baltų Klubas ir ankščiau vnai 
buvo rodyta Aucklande ir We 
liingtone.

Paroda atidarė Christchurch 
mies'o burmistras G.Manning 
sakydamas -iš šių nu->*rr. k” 
jūs matote, kas atsitinka, kai 
politinės ir socialinės žmonių lai 
svės būna užgnia"š‘r>s Sekvi 
čiomis dienomis kalbėjo Can 
terbury Universiteto proceso 
'):iuė Garre/t,/parlamentaras Wa( 
Iker ir prof-sąjungininkas New 
man, po paskaitų buvo rodo 
mi apžvalginiai filmai.

Dienos abu m esto dienraš 
Čiai įdėjo po didesne parodos 
nuo'rauka, aprašydami paro 
dos turinį, ir buvo išspausd'n 
ta laišku ir staipsn”'.

Zelandijoje paroda aplankė 
arti devyni tūkstančiai lankyto 
’U, ios tikslas buvo parodyti ir 
išrvškinti Sovietų Rusuos imne 
rializmą, tarptautinius nusikal 
timus, žmogaus teisių paglemži 
ma, perspėti laisvuos'us kraš 
tus ir atkreipti dėmėsi į sovietų 
pavergtas Rytų ir Centrinės Eu 
ropos tautas.

f f JA
Tautinės, demokratinė? minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Adin’nlstracijes adresas: JUOZAS URBEI,IS.
1649 N. Eroadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Pingvino užeigos šeiminin 
kas, K. Almenas.

Dukterys, V. Vaičiūnaitė ir 
S. Kielaitė.

Režisūra, B. Pūkelevičiūtė. 
Dekoracijos, T. Valius. 
Grimas ir pankai, S. Ilgūnas. 
Muzika, Z. Lapinas.
Apšvietimas, S. Gasiūnas ir 

R. Urbonas.
Šviesos efektai V. Valka.
Garsų efektai, D. Bylaitienė. 
Šokiai, A. Valeišaitė.

Daug turėjome spektaklių, 
visokių „pasirodymų“ ir daug 
visokių bandymų sukurti pašto 
vų dramos teatrą, bet viskas po 
„pasirodymo“ ištirpdavo, kaip 
sniegas gegužės mėnesį. Ir lig 
šiol „pasaulio lietuvių sostinė” 
taip ir vegetuoja be savo pašto 
vaus dramos teatro, iš kurio ga 
lėtų pastoviau ir tikriau gauti 
„dvasinio peno".

Gėrėdavomės Montrealio lie 
tuvių dramos teatru ir net pa 
vydėdavome tai nedidelei lietu 
vių kolonijai, kurioje susisuko 
„lizdą“ grupė gabių teatralų, 
galų gale suvyliotų „pasaulio 
lietuvių sostinės“ ir čia baigian 
čių persikraustyti net ir su 
„Auksine žąsim“. Montrealio 
Petuvių dramos teatro net ir Ii 
kučiai „perskrenda“ į „sosti 
nę”. Sveikiname ir reiškiame 
viltį, kad „Atžalynas“ išaugs į 
pastovų, vertą „pasaulio lietu 
vių sostinės“ teatrą.

„Atžalynas“ pradžią padarė 
gerą. Tas žadina mūsų viltis, 
kad „Atžalynas“ neliks tuo at 
žalynu, kuris užgimė Hanau slo 
vykioje, kaip mėgėjų kolekty

"Trljos Z)V\/XZ/VW99
VEDA D R

NE KASDIENĄ
PASITAIKO

Povilas: „Ak Antanėli, tu 
negali įsivaizduoti, kokį baisų 
sapną vakar naktį sapnavau. Aš 
buvau vienas tarp tūkstančio 
gražių mergaičių“.

Antanas: „Nematau nieko 
bloga būti vienam tarp dauge 
lio gražių mergaičių“.

Povilas: „Bet tragedija, kad 
sapne ir aš buvau mergaitė”.

Marytė pasakoja savo drau 
gei: „Žinai, brangioji, mes su 
Jonu turime mažą nesutarimą 
— aš noriu didelių vestuvių baž 
nyčioje, o jisai nori nutraukti 
susižiedavimą“.

KRIKŠTAS
Du 78 metų vyrai buvo pri 

imti nariais į organizaciją, kuri 
vadinosi: ,,Aštuoniasdešimtme 
čių Klubas”.

- — Kaip tai gali būt? — pa 
klausė draugas klubo pirminin 
ką.

— Matai, — atsakė šis, — 
kiekvienai organizacijai reika 
lingas jaunas kraujas.

PAGAL APETITĄ
Kartą vienas kanibalų vadas 

nutarė pamatyti vakarų pašau 
lį ir nusipirkęs biletą įsėdo į 
keleivinį laivą plaukiantį į New 
Yorką. Pirmą kelionės dieną 
pasistiprinti nuėjo į valgomąjį 
kambarį, kur padavėjas jam pa 
davė valgių sąrašą.

— Pasislėpkite jūs su tuo ine 
niu, — atrėžė kanibalas. — 
Geriau man duokite keleivių są 
rąšą.

vas, tačiau apjungęs pasiryžu 
o us augti ir kilti. „Atžalyno“ 
dinamika ir neišsenkamas gaju 
mas mums ypač duoda gerų 
vilčių.

Yra pagrindo manyti, kad di 
namiškos ir kūrybingos rašyto 
jos, aktorės ir režisierės, Biru 
tės Pūkelevičiūtės, įsijungimas 
į „Atžalyną“ yra nemažas pliu 
sas, kaip ir K. Veselkos su L. 
Barausku. Pakartotinė premijų 
laimėtoja, B. Pūkelevičiūtė ir 
„Auksinėje žąsyje” gerai pasi 
reiškė. Negalėtume pasakyti, 
kad, teatralo akim žiūrint, vis 
kas buvo tobula, bet, atsižvel 
giant į darbo ir galimybių sąly 
gas, spektaklis, ypač lyginant jį 
su kitais čia matytais, buvo ver 
tas pasigėrėjimo. Šia prasme 
publika yra geriausis vertinto 
jas, — ji spektaklio kūrėjams 
ilgai ir nuoširdžiai plojo. Tokį 
šiltą spektaklio priėmimą „sos 
tinės“ publika nedažnai pareiš 
kia. Kai žiūrovui geriau norisi 
greičiau prasiskverbti į rūbinę, 
negu minutę ar kitą sutrukti de 
ginant delnus, spek'aklis —pra 
štai pavykęs. Šį gi kartą publi 
ka nesigailėjo nei laiko nei del 
nų.

„Auksinė žąsis“ — pasaka, 
kurioje praeitis perpinta dabar

Nukelta į 5-tą psl.

.GUMBAS
GINČAS DĖL 

PIRMENYBĖS
Chirurgas: Chirurgų profesi 

ia yra garbingiausia, nes yra se 
niausią. Kas gi iš Adomo šon 
kaulio padarė Jievą? — Chirur 
gas!

Inžinierius: Ne! Inž’nierų 
profesija yra senesnė, nes kol 
dar nebuvo nei Adomo, nei Jie 
vos, jau inžinierius iš chaoso pa 
statė pasaulį.

Politikas: Gerai sakote. Bet 
kas nors buvo dar prieš tai, kas 
sukūrė ir chaosą?!.. ,

Pilys dausose yra statomos 
neurotikų, kuriuose gyvena psi 
chotikai ir už kurias nuomą ima 
psichiatrai.

KUR PAKASTAS ŠUNELIS
Jų buvo ideali pora. Niekad 

vienas kitam nei puse žodžio 
nenusikalto, ir niekad nesipy 
ko. Kai vyras buvo paklaustas, 
kas per paslaptis jų tokio gra 
žaus sugyvenimo, jis šitaip pa 
aiškino:

— Tai visai paprastas reika 
las. Mes esam taip susitarę, kad 
iš ryto mano žmona daro, ką 
ji nori, o po pietų aš darau, ką 
ji nori, ir sugyvenam kuo pui 
kiaušiai.

Viena poniutė zoologijos so 
de klausinėjo prižiūrėtoją, ar 
tas hipopotamas, kurį ji ten 
mačiusi, yra vyriškos ar mote 
riškos lyties.

— Ponia, — šis jai atrėžė, 
— tas klausimas gali būti aktu 
alus tik kitam hipopotamui.

MINIATURINĖ IŠMINTIS
Jeigu moteris, vairuodama 

automobilį, iškiša ranką, tai ga 
Įima būt tikriem, kad jinai suks 
į kairę, ar į dešinę, ar visai su 
stos.

Visi turėtų atsiminti, kad ne 
gali iškristi iš lovos, jei guli anl 
grindų.

Net ir neprietaringiems yra 
negeras ženklas matyti trauki 
nį ateinant, kai automobilis su 
stoja ant bėgių.

Daugelis žmonių yra tarsi 
prancūziška duona: mažai 
minkštimo, bet stora pluta.

Geras vadas yra tas vyras, 
kuris neišsiduoda savo pavaldi 
niams, kad jis yra toks pat 
kvailys, kaip ir jie visi.

Jeigu vyras elevatorių va 
žiuodamas nusiima skrybėlę, 
tai reiškia, kad jis turi išsiauk 
Įėjimą ir plaukus.

Kai ginčijies su kvailiu, būk 
tikras, kad jis to paties nedaro.

Žuvaujant atsargumas yra pa 
ti didžiausia dorybė — ypatin 
gai žuvims.

Aukso Žąsis—tai retas paukš 
tis, neseniai pasirodęs Čikago 
je, bet jam gresia pavojus iš 
nykti dėl nepalankaus klimato.

A. SOLŽENICYN

Nikitos Chruščiovo kultas 
prieš Josifo Stalino kultą

ARBA
VIENA IVANO DENISOVIČIAUS DIENA

2.
Ko gi iš ryto jieškbti pas la 

gerinį? Peilio? Tai kad jį ne iš 
lagerio, o į lagerį neša. Iš ryto 
patikrinti reikia, ar nene^ \ kas 
su savimi valgio kokius tris ki 
logramus, ruošdamasis bėgti. 
Buvo laikas, kad tos duonos 
taip bijojosi, to dušimtgrami 
nio gabalėlio pietums, jog net 
buvo išleistas įsakymas • kiek 
vienai brigadai pasidaryti medi 
nį lagaminą ir jame nešiotis vi 
są brigados duoną, visas kriau 
kšleles surinkti. Ką jie manė pa 
sieksią — negalima sugalvoti, 
matyt, kad tai žmonių kankini 
mui naują rūpestį primetė: sa 
vo gabalą atsikask, pasiženklink 

jį, dėk lagaminan, o jie, tie ga 
balai, visti panašūs, visi iš vie 
no kepalo, ir visą kelią galvok 
apie tai ir kamuokis, ar nepa 
mainys kas tavo gabalo, ir po 
to ginčykis su kitais, kartais net 
muškis. Tik sykį ėmė trejetas 
ir pabėgo mašina iš gamybinės 
zonos, visą duonos lagaminą pa 
siglemžę. Atsitokėjo tada virši 
ninkėliai ir visus tokius lagami 
nūs sargybinėje sukapojo. Ne 
šiokis, kaip išmanai, savo gera.

Ir dar iš ryto patikrinti, ar 
kas nors po kalinio drabužiais 
civiliu kostiumu nepersirengė?

Bet civiliai daiktai jau seniai 
iš visų iki siūlelio atimti, kain 
kalbėjo, jų neatiduos iki kalini 

mo pabaigos. O kalinimo pa 
baigos šiame lageryje dar nie 
kas nesulaukė.

Gal patikrinti — ar neneša 
laiško, kad į laisvę jį prastum 
tų? Bet juk laiško pas kiekvie 
ną jieškoti — tai iki pietų prasi 
knibinėsi.

Bet surėkė Volkovojus kaž 
ko jieškoti, ir prižiūrėtojai grei 
tai pirštines nusimovė, liep’a at 
lapoti šimtasiūles, po kuriom 
dar slypi barako šiluma, ma-š 
kinius atsisagstyti — ir lenda 
apčiupinėti, ar ko nors nors ne 
leistino neužkišta. Lageriniu! 
nustatyta turėti dvejus marški 
nius — apatinius ir viršutinius, 
o kas viršaus, įsakyta palikti! 
Štai tokį Volkovo  jaus i,sakvm- 
lageriniai perdavė iš eilės į ei 
lę. Kurios brigados anksčiau 
prasmuko — jų laimė, kitos jau 
ir už vartų, o šitoms — išsireng 
ti. Ir kas šilčiau apsivilkęs, nu 
simesk visa tai tokiame speige.

Ir pradėjo, bet netikusiai iš 
ėjo: tarpuvartė jau palaisvėjo.o 
sargyba iš būstinės plyšoja: 
greičiau, greičiau! Ir Volkovo 

jus susimylėjo ant 104-osios 
brigados: užrašyti kas ką turi 
viršaus, tegu vakare patys į 
sandėlį atiduoda ir pasiaiškini 
mą parašo: kaip ir kodėl slėpė.

Šuchovo visi drabužiai vai 
diški, imk ir čiupinėk — savi 
tik kūnas ir siela, o Cezariui už 
lasė bajinę palaidinę, o Bui 
novskiui liemenę, ar kažkokį 
palaidinuką. Buinovskis gerklę 
paleido, įpratęs, mat, mininin 
kuose komanduoti, o lageryje 
dar nė trijų mėnesių neišbuvęs:

— Teisės jūs neturite .'(iltyje 
žmonių išrenginėti! Baudžiamo 
jo kodekso devinto straipsnio 
nežinote!..

Teisę turi. Žino. Tu, brolau, 
dar nežinai.

— Jūs ne tarybiniai žmonės! 
— smogia jiems kapitonas. — 
Jūs ne komunistai!

Volkovojus dar iškentė pri 
minimą apie kodekso straipsnį, 
o po paskutinių žodžių kaip 
perkūnas iš juodo dangaus su 
griaudėjo:

— Dešimt parų griežtor
Ir tyliau viršilai:

— Vakare apiforminsi.
Iš ryto jie nemėgsta į karce 

rį sodinti: žmogaus išdirbis pra 
dingsta. Per dieną tegu nugarą 
palankstys, o vakre į BUR-ą.

Čia pat, kairiau nuo liniuo 
tės, ir BUR-as — akmeninis, 
su dviem galais. Antrą galą šį 
rudenį pristatė — viename pra 
dėjo nebetilpti. Kalėjimas aš 
tuoniolikos kamerų, o dar vie 
nutės iš kamerų atitvertos. Vi 
sas lageris medinis, o kalėjimas 
iš akmens.

Šaltis pašliaužė po marški 
niais ir dabar jo neiškrapštysi. 
Kuo buvo apsitūloję lageriniai 
— viskas veltui. Ir taip jau mau 
džia Šuchovui nugarą. Atsigult 
dabar į ligoninės lovą — ir mie 
goti. Ir nieko daugiau nesinori. 
Tiktai antklodę sunkesnę.

* * *

— Na, viskas tvarkoje, pašė 
dėkim, pasišildykim, — pasakė 
Pavlo dviem mūrininkams. — 
Ir jūs, Senka, po pietų taip pat 
mūrysite. Dabar sėdėkite!

Ir susėdo pagal leidimą prie 
krosnelės. Juk iki pietų mūry 
ti nepradėsi, o skiedinį maišyti 
neverta — užšals.

Anglys pamažu įkaito ir J 
bar tikrą kaitrą skleidžia, bet ją 
junti tik prie krosnelės, o vise, 
je salėje — šalta, kaip ir buvę.

Pirštines nusimovė, šildosi ir 
vis arčiau krosnelės rankas kyš 
čioja. O kojų ir apavo arti u g 
nies nekišk, ir šitai reikia žiną 
ti. Jeigu avi batais, tai jų oda 
sutrūkinės, pakils garas ir tau 
nė kiek nebus šilčiau. O jeigu 
dar arčiau ugnies prikiši — pra 
deginsi. Taip su skyle iki pava 
sario ir pratapsnosi, kitų negau 
si.

— Šuchovui bepiga? — už 
rezgė šneką latvis Kilga. — Šu 
chovas brolyčiai, viena koja 
jau beveik namuos.

—< Tai ta, basąja, — kažk-s 
pridūrė. Nusijuokė. (Šuchovas 
nusiėmė kairy j j apdegusį velti 
nį ir autus džiovino).

— Šuchovas savo laiką iš 
buvo.

Bus daugiau.
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FILMO MENAS
BARABAS

Pagal Nobelio premiją 1951 
metais gavusio Par Lagerkvist 
romaną „Barabas“, rimtų fil 
mų gamintojas Dino De Laure 
ntiis (Columbia Studijoj) sukū 
rė verą pažiūrėti ekrano veika 
lą, vaizduojantį Kristaus laikus 
ir sprendžiantį žmogiškos klai 
dos problemą. Barabo rolei pa 
rinktas Anthony Quinn atlieka 
savo uždavinį gerai. Dramatiš 
kesnį veidą ir žmogiškai nuošir 
dėsnį sunku būtų šiuo metu ek 
ranuose pamatyti. Kiekvienas 
šio artisto judesys yra prasmin 
gas, kiekviena veido dalelė iš 
reiškia nusistebėjimą, ar panie 
ką ar gailestį ir ypač — skaus 
mą. Neblogai čia vaidina ir Sil 
vana Mangano, Katy Jurado, 
biblinių moterų vaidmenyse.

Barabas buvo minios išva 
duotas iš mirties bausmės, kai 
Kristų galutinai pasmerkė: „Nu 
kryžiuoti Jį”! Barabas išėjo lais 
vas, nes prieš žydų Velykas, 
pagal paprotį, pasigendama vie 
no nusidėjėlio, minios simpati 
jų išrinkto. Barabas vėliau ste 
bi Kristaus mirtį ant kryžiaus ir 
pajunta, kad kažkas Čia ne 
taip... Bet jis netiki jokiu Die 
vu ir nenori tikėti. Jis ir toliau 
nusideda, jis žudo, jis brutalus 
ir egoistas. Jo mylimoji Rache 
lė, pasidariusi krikščione, ir žū 
sta, minios apmėtyta akmeni 
mis. Barabas visa tai stebi ir vi 
sa ima į širdį. Nors jis netikė 
jo Rachelės žodžiais, ir 
jo paties apčiuopiamai stebėtu 
Kristaus prisikėlimu, bet visa 
jis stebi,ir visa kraunasi jo vidų 
je. Jis ir toliau žudo, nusideda, 
pagaunamas į kalėjimą, išsiun 
čiamas į katorgą, pasižymi kū 
no stiprumu.net laikomas nenu 
galimu, beveik nemirtingu, už 
tai pastebimas kūno stiprumą 
garbinančių romėnų ir jų prote 
guojamas.Pagaliau jam tenka iš 
arti stebėti krikščionių kankini 
mus ir jų mirtį. Jis supranta, 
kodėl ir už ką krikščionys taip 
didvyriškai žūsta, tačiau viso 
m:s sukauptomis jėgomis nuga 
lididžiausią krikščionių budelį 
ir jį nužudo. Ne, jis vis tiek dar 
netiki krikščionių Dievu; jis ne 
nori jokioDievo, bet jo vidus pi 
Inas gyvenimo stebėjimo pilnas 
jo priešingybių ir bundančios 
tiesos. Barabas yra tamsus žmo 
rus, grubus ir brutalus, beveik 
kaip gyvulys, bet jis budria aki 
mi ir budria savo siela visą gy 
venimą kažko įieško. Ir štai išė 
jęs laisvas iš kalėjimų bei verg

ystės, pamatęs Romos didįjį 
gaisrą ir išgirdęs, kad tą gaisrą 
sukėlė krikščionys, norėdami 
po jo sukurti geresnį pasaulį, 
jis apsisprendžia pagaliau eiti 
su krikščionimis, jiems padėti. 
Jis pradeda padeginėti namus, 
kareivių sugaunamas, prieš ka 
reivius kovoja ir šaukia,kad kr 
ikščionis, kad jis dabar kurs g e 
resnį pasaulį... Bet jis greit suži 
no savi baisią klaidą: jis krikš 
Čionims nepadėjo, o labai pa 
kenkė, nes dabar tikrai rome 
nai turi progos juos kaltinti 
gaisro pradėjimu ir masiškai 
žudyti, prikalant prie kryžių. 
Pats Barabas, jau kaip krikščio 
nis, kantriai miršta ant kry 
žiaus, pasivesdamas Dievui. 
Mirties momentą jis buvo ir bai 
šiai nelaimingas, nes pamatė 
savo klaidas, ir labai laimin 
gas, nes pagaliau surado Dievą 
ir Jį įtikėjo. Tame momente ir 
susikryžiuoja pilnutinės žmogiš 
ko gyvenimo prasmės spindu 
liai, skaistūs ir skausmingi, ta 
rytum smilės žiežirbos ir tary 
turn erškėčių dygliai vainike.

Neskaitant mažesnių neto 
bulumų, filmas labai geras su 
augusiems.

Alė Rūta.

AUKSINĖ ŽĄSIS. . .
Atkelta iš 4-ro psl.

timi. Spektakliui ji ilgoka. Ge 
rokai aptrumpinus, ji būtų dau 
giau koncentruota ir efektinges 
nė. Bendras įspūdis būtų stip 
resnis. Trys valandos — too 
much! Pasaka lyriška, tačiau 
joje lyrika susikerta su satyra, 
ir tas ne visada atatinka spėk 
taklio siekius. Žinoma, ir lyriš 
kai galima reikšti humorą, bet 
suderinimas nelengvas. Tas bu 
va jaučiama aktorių, turėjusių 
tokį vaidmenį, vaidinime.

Režisūros stengtasi sukurti 
spektaklio visuma, kuri būtų 
tikrai pasakiška, lengva ir žais 
minga. Tam tikslui buvo panau 
duotane tiktaiscena, bet ir prieš 
scenis ir teatro salė su publika. 
Tam tikslui panaudoti vaizdo, 
šviesų, garsų, muzikos, šokio 
efektai. Visuma, nors ir nepasi 
žymėjusi naujumu, bendrai kai 
bant, bet mūsų publikai, kuri 
plačiau teatru nesidomi, net ir 
nauja, atraktyvi ir įspūdinga. 
Faktas — toks spektaklis čia 
buvo pirmasis, publikos sektas 
gyvu susidomėjimu, ką, be ko

Mirtis sovietiniame pragare
Is U. Tautvaišienės Tautų kapinynas Sibiro tundroje. 

31.
NUKANKINTŲJŲ SĄRAŠAS

Šio rašinio teks'e nepemin 17. Garbšys, mokytojas ir 2 jo

KANADOS SOSTINĖ OTTA WA
KALĖDINĖ EGLUTĖ

xz X

M.MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ J

SIUVĖJAS Į
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zo'ique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Ave. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis. Tel. RE 7-0819.

, SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ir 
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

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

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

BXLT1C WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠASI ir J. ŠIAUČ1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

etos yra dar mano prisimintin 
os Sibiro stovyklose mirusių 
tremtinių (vergų) sekančios 
pavardės:

1. Apanavičius, Algirdas, stu 
denlas, sušalo.
2. Apanavičius, mokytojas.
3. Barniškienė, mokytojo 
žmona.
4. Baltokas, mokytojas (jo 
sūnus už dienoraščio rašymą 
Jakutske pasmerktas 5 meta 
ms kalėti).
5. Bronevičius, karys iš Pane 
vėžio.
6. Buišas mokytojas iš Žaga 
rėš.
7. Čaplikas, jaunuolis iš Pane 
vėžio.
8. Daniliauskas, gimnazijos di 
rektirius iš Marijampolės ir
9. Daniliauskienė, jo žmona.
10. Dundulis, ūkininkas iš Joniš 
kio ir du jo vaikai - berniukai.
11. Dundulytė.
12. Dovydaitis, paštininkas.
13. Dzikienė, ūkininkė.
14. Dzikutė, amatininke.
15. Giedrikas, jaunuolis, teisė 
io šeimos.
16. Guzevičius, mokytojas iš 
Marijampolės.

kita, rodo ir publikos, galima 
sakyti, rekordinis gausumas — 
du pilna publikos sale spektak 
liai.

Sveikiname ,.Atžalyną“ ir ti 
kimės iš jo daugiau vertingų 
spektaklių. Ypač tikimės, kad 
su). .Atž.alyno”atgimumu Čikaga 
gauna pastovų dramos teatrą, 
kokio ji tikrai reikalinga.

Atskiri aktoriai neaptariami, 
— reikia ateiti į spektaklį ir pa 
sižiūrėti; Svarbu, kad gera vi 
suma. O vis dėlto verta paša 
kyti, kad iš Montrealio Č’kaga 
gauna didelį įnašą B. Pūkelevi 
čiūtės, K. Veselkos ir L. Ba 
įausko asmenyse.

T-las.
Chicago, 1962. XII. 24.

vaikai.
18. Grinkevičius, banko tarnau 
tojas iš Kauno.
19. Gelleris, prekybininkas.
20. Gibavičius, ūkininkas, U te 
nos aps.
21. Krištonas, visuomenininkas.
22. Kazlauskas, kooperatinin 
kas, sušalo.
23. Kazlauskienė ir jos mergai 
tė.
24. Kacienė, prekybininkė.
25. Lukoševičius, tarnautojas 
iš Šiaulių ir
26. Lukoševičienė, jo žmona.
27. Maknys, siuvėjas iš Mari 
jampolės.
28. Mirevičius, karys.
29. Martinaitis, mokytojas iš 
Joniškio vis.
30. Matulionis iš Marijampolės.
31. Misiūnas, mokytojas.
32. Naglius, gydytojas iš Prie 
nų.
33. Paulauskas, tarnautojas iš 
Šiaulių.
34. Paulauskas, jo vaikai.
35. Puodžius, mokytojas.
36. Stepanovas, dvasiškis.
37. Saulevičius, mokytojas.
38. Sakalauskas, paštininkas iš 
Kauno.
39. Stanišauskis, buvęs Kėdrn 
nių kultūrtechnikų mokyklos 
direktorius, ministeris ir Dotnu 
vos Ž. Ūkio Akad. prof.
40. Šnaras, ūkininkas.
41. Tautvaiša, savivaldybės 
tarnautojas iš Žagarės.
42. Totoraitis, mokytojas iš
7 T ari jampolės.
4 3. Totoraitienė jo žmona.
44. Varnas, amatininkas.
45. Varnienė, jo žmona.
46. V. Vanagas, studentas iš 
Panevėžio.
47. Žemaitis, karys.
48. Žukas iš Žagarės.

PAPILDYMAS

K. Bielinis
1941 m. birželio 14—15 d. 

naktį Lietuvos okupantai — 
Rusijos bolševikai įvykdė iš 
anksto jų suplanuotą ir kruopš

Gruodžio 16 d. Bendruome 
nės valdyba suruošė apylinkės 
kalėdinę eglutę, o programą iš 
pildė šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, talkininkaujant mo 
kyklos bičiuliams. Programoje 
buvo deklamacijų ir kalėdinių 
giesmių, bet pagrindinė dalis 
buvo dviejų paveikslų vaidini 
mas ,,Šventoji naktits“, parašy 
ta Juozuko ir atspausdinta ,,Eg 
lutėje“. Vaidintojai buvo mo 
kyklos mokiniai: Dana ir Rai 
mundas Vilčinskai, Irena ir Mil 
da Danytės, Teresė ir Mykolas 
Ramūnai, Ligija ir Raimundas 
Tchorznickiai, ir taip pat ,,vy 
resnieji”: Marija Ramūnienė, 
Vytautas Radžius ir Gintis Mi 
talas.

Graži Arkivyskupijos salė, 
kurioje būna dauguma lietuvių 
susirinkimų, labai patogi šios 
rūšies parengimams. Eglaitės, 
pušaitės, sukalta medinė pašto 
gė, ugniakuras, padedant įvai 
riaspalvėm šviesom sudarė vi 
sai įspūdingas dekoracijas. Ka

ledinės giesmės grojamos Rū 
tos Danytės už scenos sudarė 
tikrą kalėdinę nuotaiką. Vaidi 
nimas pavyko labai gerai, ir 
mažieji vaidintojai ir deklamuo 
tojai nustebino visus savo geru 
rolių mokėjimu ir laisvumu see 
noje. Jau treti metai šeštadieni 
nė mokykla, nors ir negausi 
skaičiumi, gražiai išpildo pro 
ramą Kalėdų ir Motinos die 
nos progomis.

Eglutė buvo pradėta pirmi 
ninko dr. inž. Jurkaus žodžiu ir 
baigta jaukia arbatėle. Žinoma, 
Kalėdų Senis susirinkusiems 
atnešė dovanėlių ir saldainių.

NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

Ateinantiems metams Otta 
wos Bendruomenės Valdybon 
išrinkti: dr. inž. A. Jurkus — 
pirmininkas, N. Trečiokienė — 
sekretorius ir L. Daunienė — 
iždininkas.

Otavas L.

SIUNTINIAI ULTUVON
ii per
! Kaufman’s Woollens &Textiles

■ 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

T

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Apeikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS

z vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
C H. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

$ s
s Boulevard Restaurant

CURB BAR-B-Q SERVICE | 

$ ALUS, VYNAS, ŠAMPANAS.

1
 Pirmos rūšies steikai. v

Bar-B-Q viščiukai. S
Spaghetti ir kitas įvairus maistas.

Savininkas P. VORONINKAITIS
1997 Labelle Blvd. (Kelias 11 A) Chomedy. V

Tel. MU 1-0067 |

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 

TEL. LA 2-2372.
ILGAMETĖ PATIRTIS

Dr. Roman Pnievvski
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.

Čiai paruoštą nusikalstamąjį 
darbą — masinį Lietuvos gy 
ventojų į Sibirą išvežimą. Kad 
visos Lietuvos miestų, mieste 
lių, kaimų vienkiemių, paskirų 
kaimų ir butų gyventojus vie 
nos nakties metu pakeltų iš mie 
go ir tūkstančius jų suimtų iš 
vežti okupacinei bolševikų vai 
džiai reikėjo sutelkti daug jai 
patikimų žmonių ir paruošti ne 
mažai susisiekimo priemonių.

Vokiečių okupacijos metu 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
turėjo progos surinkti žinias 
apie pirmųjų masinių išvežimų 
aukas. R. Kryžiui pasisekė at 
rasti geležinkelio važtaraščius 
ir nustatyti kiekvieno ešelono 
vagonų skaičių, išvežamųjų kie 
kį, ešelono išvykimo dieną ir 
paskyrimo stotį. Štai šie duo 
menys (žr. lentelę).

Iš viso 19 ešalonų, 871 vago 
nas su 30.432 tremtiniais (žr. 
„Lietuvių Archyvas“, 2 tomas, 
Kaunas, 1943, psl. 49).

Vėliau surinkus dar papildo 
mų duomenų, išvežtųjų skai 
čius pakilo iki 34,260 asmenų. 
Ši sovietinio okupanto įvykdy 
toji pirmoji masinė Lietuvos 
žmonių deportacija įėjo į mūsų 
tautos istoriją Baisiojo Birželio 
vardu.

Kiek Paskyrimo
žmonių stotis ir kraštas
1226 Lokot, Altajus 
2625 Kulunda, Altajus 
2453 Bijsk, Altajus
2487 Bijsk, Altajus
2427 Bijsk, Altajus
2067 Barnaul, Altajus 

170 Začainovo, Altajus
3012 Novosibirsk, Sibiras
2554 Novosibirsk, Sibiras
1505 Medv. Gora, Karelija

841 Medv. Gora, Karelija
876 Starobelsk, Ukraina

2135 Starobelsk, Ukraina
2066 Starobelsk, Ukraina
1017 Kakat-Orenburg,

Kazachstan
451 Babynino
173 Minsk, Gudija
422 Orša, Gudija

Bus daugiau.

Įvairūs
DRAUDIMAI
Vacys Zižys

Įstaigos VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ

282 St. Catherine East
(kampas Sanguinet)

antras augštas

UN 1-6687

PIRMOJI KOMUNIJA 
VESTUVfcS-SUKAKTUVĖS

_______  PRANEŠAME

-«V- -

j A. NORKEL1ŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

|. . . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

1
“ ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS J

117 — 6th Avenue, Lachine. ; |
•razztzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzztzzzzzzzzztztzzztzzztzzzzzxzzttstzztttttztttzzttzr

Į BELLAZZl-LAMY» INC |
| DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle |

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. S 
> Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. c 
A **

stiprumu.net
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Dešinėje Vyčio bern:uk-i krepčin-'o komanda 1961-62 metų sezore su vadovais M. Duliūnu ir J. Nacevičium. Kairėje Vyčio moterų krepšinio komandos vadovas J. Balsys duoda 
. įrodymus žaidėjoms 1962 m. Čikagoje per Š. Amerikos lietuvių žaidynes. Vyčio moterys laimėjo pirmą vietą. Vidury Sofija Kasperavičiūtė. la'mėjusi 1959 m. Kanados 

stalo teniso meisterės vardą.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

PSICHOLOGINIS ELEMENTAS ŠACHMATUOSE
1561 metais Madride buvo 

iš'e’sta šachmatų knyga: ,,Lib 
ro de la invencios liberal y arte 
de juego de Axedrez”. Tos kny 
gos autorius buvo žymiausias to 
laiko šachmatininkas ispanų 
vyskupas Ruy Lopez. Toje kny 
goję tarp ko kita buvo parašy 
!a: „Kai loši šachmatų partiją, 
’e’i'k savo priešininkui atsisėsti 
taip, kad šviesa krjstų į jo 
akis”.

Tai buvo- paprastas šachma 
tų psichologinio lošimo pionie 
riaus patarimas, nedviprasmis 
kai pabrėžiantis, kad šachmati 

• •. l tu

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto. 5, Ont.

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

B-J *«S> 1 —-csi - J-

PARDUODAMA
apylinkėje geriausia 250 ac. 
a b a k o f a r m a, su 75 ac.

„M. B.” auginimo teise.
Ceriaus’am stovyje. 2 gyv. na 
mai. 2 bamės, 2 šiltadaržės,

> 1 džiovyklų ir visas tabako 
k'ui re-kalingas inventorius.

Kaina ir {mokėjimas pagal 
susitarimą.

Teirautis: G. Aleliūnas, 
R. R. 5, Bothwell, Ont.

Telef. 150 J 3.

A. E. Me KAGUE, Q. C. 
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

lel. EM 4-1394, EM 4 1395 
1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

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

Iš k a n a < I u s :
Siunčiame 
paprastu ir

Turime 

oro Į »ašt u
pardavimu*. įvairių medžiagų ir kitų prekių.

DĖMFSIO KANADOS LIETUVIAMS.
Turin dvi Į-.bai svrrb'as knygas. (1) Dieviškasis Amžių pi’ 
nns. su brėžiniu: st-.dijavi n Švento Ra’to l/-nin:’s Š: j<- 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo i< 
pranašauta pr'eš tūkstančius nietų, koks buvo D’evo tikslas 
del v’scs žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta čia an» 
’ i-i.'s -. 'ame 7-taine ti kstantmeliniame amžiuje Kristaus Kam 
lirTuie. Knyga drobes apdarais, 36b puslapių, kaina, $ 1. 
(2 Knyga Laikas Pr'siar Ino. studijavimas Švento L. tu. 
' lomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kr s us. kas jie do v eni va k kie jų darbai yra. Knyga d'oįd > 

apdarais, 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamenlą su psalmėmis lietuvių pat; . 
sytoje kalboje, gružus viršelis, kaina tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį su 190 g'esmių. 50 et. Taipgi odb’r.-ia-gauti ir r’o\ 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskai 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins.

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.

ninkas turi kovoti ne tik su ne 
gyvomis priešininko figūromis, 
bet ir su gyva asmenybe — nėr 
vais, valia, silpnybėmis ir ambi 
cija.

Sekančiais trim šimtmečiais 
psichologinis šachmatų elemen 
tas nebuvo stiprus, ir vyskupo 
Ruy Lopez patarimas nebuvo 
dažnai naudojamas.

1894 m. British Chess Maga 
zine atspausdino pasikalbėjimą 
su to laiko pasaulio meisteriu 
Wilhelm Steinitz’u.

Tame paskelbtame pasikalbę 
jime Steinitz’as išsireiškė, kad 
jo pirmtakūnas Paul Morphy 
suprato žmogišką prigimtį ir lo 
§ė labjau prieš žmogų negu 
prieš figūras ant šachmatų len 
tos. Kai korespondentas jo pa 
klausė, ar tas pasakymas netin 
ka kiekvienam šachmatininkui, 
Steiniz’as nesvyruodamas atsa 
kė :

,,Ne man. Jokiu būdu, ne 
man. Mano koncentracija ap 
ima tik šachmatų lentą. Aš ne 
kreipiu dėmesio į savo priešinin 
ko asmenybę. Kas mane liečia, 
aš nematyčiau jokio skirtumo, 
jei prieš mane loštų kokia ab 
strakti būtybė ar automatas”.

Steinitz’as tikėjo į šachmatų 
logika ir galvojo, kad kiekvie 
noje padėtyje yra tik vienas tei 
singas ėjimas. Tos pat nuomo 
nės buvo ir garsus to laiko did 
meisteris ir šachmatų autorius 
Dr. S. Tarrasch, kuris neabe 
jojo šachmatų logika ir nusta

I 1GIAI >1 

SIUNTIMAI 
LIETUVON 

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai 

Siuntiniai nristatomi per 
3 - savaites.

. ANIQUE TRADING 
CO. LTD.

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

Jūsų sudarytus ir apdraus 
tus įvairius siuntinius. 

tč dogmatiškas šachmatų tai 
sykles.

Tačiau pretenden'ui į pašau 
l‘o me: 'er’us Dr. j. manuel’iui 
Lasker’iui dalykai atrodė ki 
taip.

Jis nejieškodavo objektyviai 
geriausio ėjimo: jis stengėsi sv 
rasti tokį ėjimą, kuris labjausiai 
nepatiktų tam asmeniui, ku 
riam buvo lemta sėdėti kitoje 
lentos pusėje.

JPagal jo teoriją, šachmatų 
padėtyje dažnai yra keletas ge 
rų ėjimų. Iš jų reikia išsirinkti 
tokį, kuris labjausiai apsunkin 
tų priešininko galvojimą psi 
chologiškai ir kuris mažiausiai 
tiktų sudaryti padėtį, mėgsta 
mą priešininko. Jei priešinin 
kas mėgsta atdaras padėtis — 
lošk uždaras; jei priešininkas 
mėgsta vidurį lošimo — sten 
kis gauti baigmę; jei jis mėgs 
ta kombinacinį lošimą — pasta 
tyk partiją poziciškai taip, kad 
kombinacijos būtų vargiai įma 
homos ir t. t.

Tai buvo Lasker’io šachma 
tų filosofija.

E. Lasker’is buvo pirmas pa 
šaulio meisteris, kuris rimtai įve 
dė į praktiką psichologinį ele 
mentą. Jis lošė prieš žmogų ir 
jo temperamentą, prieš jo silp 
nybes ir nuotaikas. Šachmatų 
lenta jam nebuvo abstraktus 
dalykas, kaip Steintz’ui.

1931 metais Lasker’is, kuris 
prieš ketverius metus pralaimė 
jo pasaulio meisterio- vardą Kū 
bos didmeisteriui Capablanca’i, 
davė simultaninio lošimo sean 
są Kaune.

Nežiūrint to fakto, kad pries 
jį lošė stipriausi miesto šachma 
tininkai (tarp jų ir keli meiste 
riai), Lasker’is pasiekė gerų re 
zultatų. Tačiau jis negalėjo pa 
baigti keletos ilgiau užsitęsusių 
partijų, nes tą pačią naktį bu 
vo pasiruošęs važiuoti kitam si 
multanui į Rygą. Nebaigtas par 
Ii jas įvertino meisterių komisi 
ja, su kurios sprendimu Lasker’ 
is sutiko, išskyrus vieną partiją. 
Čia lošimo baigmėje abidvi pu 
sės turėjo tas pačias jėgas visai 
srmetriškoje padėtyje. Meiste 
rių komisija pasakė: „Padėtis 
yra lygi. Partija turi būti įver 
tinta kaip lygiosios”. Į tai Las 
keris tipiškai atsakė: „Padėtis 
yra lygi, bet ne lošėjai. Čia nė 
ra lygiųjų, nes aš esu Lasker’ 
is”.

D'dieji to laiko šachmatinin 
kai lošdavo kaip zuikiai prieš 
’. askerį. Ypatingai juos gąsdin 
davo I .askerio cigarai. Kai vie 
name turnyre Laskeris įsikando 
cigarą, Nimcovičius padarė pro 
testą per turnyro direktorių.

— Bet aš nerūkau, — paša 
kė Lasker’is.

CBC radio ir te'evTios pranešėjas Earl Cameron,
dažnai girdimas ir matomas.

Šachmatuose gras'nimas 
dažnai yra stipresnis negu j • 
įvykdymas. — atkirto didmels 
cr’s N-mcovičius.

Sekantis pasaulio me*ster:s 
Capabianca (1921 —1927) ma 
žai kre’pė dėmesio į šachmatų 
psichologiją: jis panašiai lošė 
pr’eš k’ekv’eną me's'erį, ne’ 
prieš automata jis būtų nepa 
keitęs savo stiliaus.

Nežiūrint to fakto, kad jis 
buvo vadinamas šachmatų ma 
šina, jo pasirodymas įvaryda 
vo daug baimės jo priešinin 
kams. Daug meisterių manė, 
kad jo margaspalviai kaklaryš 
iai paveikdavo priešininkus.

Kai 1927 metais didysis Alio 
chinas laimėjo pasaulinį titulą, 
jis įvedė naują psichologinį 
„manevrą“, į matčų partijas: 
j s lošdavo tuos variantus, ku 
riuos mėgdavo jo priešininkai. 
Tokiu būdu jis priversdavo juos 
iššifruoti jų geriausias lošimo Ii 
nijas arba lošti antraeilius ėji 
mus, su kuriais sunku kovoti 
prieš pasaulyje stipriausią šach 
matininką.

Botvinnik ir Smyslov taip 
pat nenuneigia psichologinės 
lošimo pusės, nors tuo keliu jie 
niekad nenuėjo tiek toli, kiek 
nuėjo Lasker’is.

Buvęs pasaulio meisteris 
(I960- 61) rygietis Tai yia ge 
ras psichologas. Kai kurie meis 
teriai kaltindavo jį hipnotizavi 
mu.

Kai 1959 metų Pasaulio 
Kąndidatų turnyre didmeiste 
ris Benko, lošdamas paskutinio 
rato partiją prieš Tal’į, užsidė 
jo tamsius akinius, žiūrovai pra 
dėjo juoktis... Tik tokiu būdu 
Benko pirmą kartą pasiprieši 
no Tal’io „hipnotizavimui“ ir 
pasiekė lygiųjų toje partijoje.

Kai 1958 metais pasaulio 
meisteris Botvinnik pralošė par 
tiją austrų meisteriui Dūckstein 
’ui, jis skundėsi netikusiu salės 
apšvietimu.

Taigi šachmatininkui tenka 
lošti ne tik prieš priešininko 
pėsčius ir figūras, bet ir prieš... 
jo cigarus, kaklaryšius ir hipno 
tizavimą“.

Be to, dabar, kaip ir prieš 
400 metų, kai gyveno garsusis 
yyskupas Ruy Lopez, yra svar 
bu, kokiu būdu krinta šviesa 
ant šachmatų lentos.

* * *

Problemos Nr. 1. Žiūr. „N. L.”
Nr. 49 sprendimas:

1. Bh6 g:h6

2. g7X jeigu

1. ... R į bet kur

2. B:h7X

LAISVĖS KOVOS KELYJE. . .
Atkelta iš 3-čio psi.

s’mą nuglostom ir nepatenki. 
: am net triumfuojame tomis 
kai k’eno, ne mūsų naudai ir 
reika’ui ištartom užuominom, 
o paskui nusiviliam ir jau lei 
džiame kažkokiems tretiesiems 
frontams mūsų skausmu per 
tvinkusias širdis ir galvas ve 
džioti šunkeliais — toli iš lygio 
jo kelio išsukus.

Ir tada jau nedasibodėjam, 
kokią žalą darome tuo paverg 
tam lietuviui tėvynėje. Juk fak 
tas, kad kalbos čia apie bend 
radarbiavimą lietuvį pavergtoje 
tėvynėje smugdo, jo kovingą 
dvasią slopina ir vietoj pagal 
bos viskas išvirsta į meškos pa 
tarnavimą.
.Taigi reikia draugų. Jų reikia 
jieškoti, juos įtaigoti, juos ska 
tintų kad jie imtų kalbėti ir 
veikti.

Lietuvių Moterų Atstovybės 
vienas iš uždavinių ir yra šis ke 
lias, o ypač pastaruoju metu, 
kada L. M. A. būdama pasauli 
nės milioninės organizacijos Ge 
neral Federation of Womens 
Clubs narė, o jos pirmininkė Li 
gija Bieliukienė tos federacijos 
— nationalities advisor.

Š. m. lapkričio mėn. Ligiia 
Bieliukienė, vizituodama GFW 
C. vardu Puerto Rico salas, 
daug pasitarnavo draugų jieš 
kojimo srityje. Trumpai paseki 
me jos kelionę ir pamatysime, 
kiek daug padaryta moterų ir 
visų L. M. A. klubų, išleidžiant 
ją, kaip tarytum, geros valios 
ambasadorę svetur.

Prieš akis krūva Puerto Ri 
co laikraščių, kurie talpina nuo 
traukas, kalbų santraukas, in 
formuoja apie Lietuvą, rašo 
apie lietuvių moterų kovą apla 
mai už laisvę ir ypač kovą už 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymą.

F1 Imparcial, El Mundo, 

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 atvehi apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos melu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

GA R S I N J M A S

The San Juan Star :r kiti mir 
gėle mirga Lietuvos bylos rei 
kalais.

Lyg ir neįtikėtina, kad visos 
San Juan miesto mokyklos de 
šimt minučių buvo p . .e i 
sios pašnekesiams ap'e Lietu 
vą. Bet taip buvo, nes Lig in 
Bieliukienė savo kalbomis įtiki 
no, kad jos skausmas ir jos tė 
vynainių yra tas skausmas, ku 
ris negali nesujaudinti kad ir 
svetimtaučio ir laisvėje gyve 
nančio širdies.

Toks turėtų būti mūsų visų 
Tėvynės vadavimo kelias drau 
gų jieškojimo ir jų radimo ke 
lias, kad ateityje J. T. atstovai 
nebepasitenkintų užuominomis, 
bet visu svoriu ir teisėmis rem 
tų Lietuvos bylą, tiks'u pašalin 
ti okupantą iš Lietuvos padan 
gės ir žemės.

Ligija Bieliukienė savo v<e 
sėjimo metu Puerto Rico salo 
se matėsi su visa eile žymių vi 
suomenininkų, parlamentarų ir 
valdžios atstovų.

Ją pasitiko Puerto Rico par 
lamento narė Julita De Frank 
lin, apskelbdama visiems, kad 
pas ją atvyko įžymi Lietuvos 
moteris, GFWC atstovė. Lap 
kričio 19 d. Puerto Rico salos 
atradimo šventė, kurioje daly 
vavo ir Ligija Bieliukienė, pa 
dėdama vainiką prie Colum 
bus paminklo. Tą pačią dieną, 
drauge su Amerikos vyriausių 
jn karinių pajėgų viršininku Ka 
ribų salose, Gen. Del Mar, ati 
darė Šv. Jeronimo tvirtovės 
muziejų.

Įdomu pastebėti, kad gene 
rolas susidomėjo Lietuvos rei 
kalais ir byla, prisipažino, kad 
savo rinkinyje turįs lietuviškų 
gaidų rinkinį, domėjosi Jūra 
tės ir Kastyčio istorija ir prašė 
Jūratės ir Kastyčio operos gai 
dų. Norėtų turėti ir gintaro ga 

Nukelta į 7-tą psi.

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

LAIKROD IUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą. 

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

S K Y R I A I :
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. KALUZA.
»• M lt?*' P >^*‘ V lž^* I
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HAMILTON/
VAJUS LIETUVIŲ NAMAMS

lietuviai veikiu visur

88-toje ir 89-toje savaitėse da 
vė $1900 ir pasiekė $88.800. L 
N v-bos narys X, prie šimtinės 
pridėjo dar dvi. P. J. įteikė $ 
500, įrašydamas LN nariu sū 
nų.

Sausio 20 ir 21 dd. St. Bak 
šys vėl lankėsi pas Delbi — Til 
Isonburg tabako augintojus ir 
patyrė nuostabią paramą. Ant. 
Staigvilas, turįs labai gražią ir 
didelę universalinę krautuvę 
Glen Meyer, įteikė $100, St. 
Grėbliūnas, gyvenąs pas Pūką 
ir P. Balnys iš Lengton, pasky 
rė po $100, B. Ydas prie esą 
mų $400, pridėjo dar $1100. 
B. Ydas yra kuklus tautietis, 
gyvenąs šiuo metu pas V. Bal 
nių, bet yra milžinas savo lie 
tuviška dvasia! Vokiečių okupa 
cijos metu buvo drąsus ir akty 
vus pogrindžio veikėjas ir spau 
dos platintojas. „Šiame kraš 
te gyvendami pirmoje eilėje 
mes privalome pinigą nukreip 
ti lietuviškiems reikalams, nes 
be jo mes žymesnių lietuviškų 
darbų neįstengsime atlikti“ — 
nuosekliai ir giliu supratimu dės 
tė savo mintis B. Ydas. Ačiū 
jam.

Gili padėka Pr. Pargauskui, 
kuris dvi dienas važinėjo su St. 
Bakšiu sava mašina, nepaimda 
mas jokio atlyginimo, o mielą 
jai p. Sal. Šernienei nuoširdus 
ačiū už suteiktą nakvynę ir vai 
šes! Visiems didelis ačiū!

LN V-BOS POSĖDIS,
įvykęs gruodžio 14 d. Grand 
Hotel, dalyvaujant 20-čiai lie 
tuvių ne v-bos narių, svarstė to 
limesnes LN galimybes. Pra 
džioje p-kas St. Bakšys susi 
rnkus'ems pranešė LN b-vės 
dabartini stovį. Posėdžio die 
nai LN buvo pardavę šėrų: 
savininkų (common)

už............................. $102,650
paskolos (preferance)

už............................... 10,700

Viso už................$113,350
Į šią sumą įeina ir $4000 šė 

rų kuriuos pirko Kultūros Fon 
das, taip kad lietuvių sudėtų pi 
nigų buvo $109,350.

Liet. Namų b-vė tai dienai 
už savo turtą (rinkos kaina) ga 
Įėjo gauti:

Už Delta pastatą $160,000 
(buvo mokėta $173,000).

Už sklypą $80,000 (mokėta 
$40,000).

Gryni pinigai bankuose $ 
5,000. Viso $245,000.

Turtą pardavus, reikėtų grą 
žinti $78,000 I morgyčių ir 
apie $7,000 pardavimo išlaidų, 
tuo būdu liktų $160,000. Grą 
žinus paskolos šėrų $10,700 ir 
prirašytą geros valios skolą na 
riams ir jų % % apie $16,000, 
liktų $133,300, kas atitiktų na 
rių sudėtiems $102,650, arba 
už $ 100 kiekvienas gautų $ 
129. P-kas siūlė susirinku 
siems pasvarstyti sklypo par 
davimo galimybę, nes už jį 
galime gauti dvigubai.

Susirinkimo dalyviai disku 
sijose dalyvavo su dideliu su 
sidomėjimu, ir jos truko apie 
2 vai. Iš jų paaiškėjo šios iš 
vados:

1) Sklypo parduoti nė vie 
nas dalyvių nenori.

2) Deltą parduoti kad ir 
už mažesnę kainą, turint min 
tyje, kad jos jau amortizuota 
apie $40,000.

3) Dėti visas pastangas tu 
rimame sklype pastatyti Liet. 
Namus.

Nuomonės žymiau pasiskirs 
tė svarstant busimojo pastato 
dydį. Vieni siūlė ribotis $150, 
000, kiti — pasilikti prie esą 
mo ir miesto patvirtinto pro 
jekto. Didesnė dalis dalyvių 
buvo už tai, kad statyti dide 

TAUPYK IR! SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

liūs Liet. Namus, motyvuoda 
mi, kad mažų salių Hamilto 
ne yra daug ir jos sunkiai ver 
čiasi.

Šis v-bos posėdis su nariais 
ir nenariais davė v-bai apytik 
rį vaizdą, ko mūsų visuomenė 
norėtų. Tuo remiantis v-ba 
bandys surasti 100 tautiečių, 
kurie garantuotų po $ 2,500 
kiekvienas LN morgyčių, nes 
be asmeniškų garantijų už 
morgyčius reikėtų mokėti di 
desnes palūkanas ir didelius 
bonus. Per ateinančias 2 savai 
tęs apie 20 tautiečių apsiėmė 
surasti po 5 garantuotojus. 
Dabar nuo mūsų priklauso — 
jei atsiras 100 drąsuolių ir LN 
entuziastų — Liet. Namus 
šiais metais turėsime; jei ne— 
teks jieškoti kitų galimybių.

LN KULTŪROS 
FONDUI

aukojo; L. Palčiauskas, St. 
Matulionis, B. Daugilis, J. 
Juozaitis, A. Pruskus, L. Bu 
činskas ir J. Svilas. Viso $11, 
50.

Nuoširdus ačiū!
• Serga. LN V-bos narys Pr. 
Ročys General ligoninėje, gy 
dydamas širdies sutrikimus. 
St. Bakšys aplankė jį, įteikė 
v-bos vardu dovanėlę ir perda 
vė šventinius v-bos linkėji 
mus.
• Pasinaudokime. LN v-bos 
vicep-kas G. Palmer, turįs vy 
riškų rūbų siuvyklą, 7 Sterling 
Str., Westdale, JA 8-3345, 
skelbia vyr. eilučių išpardavi 
mą, duodamas 20% nuolai 
dą. Sk. St.

RADIO PRANEŠĖJA
Edith Hyder, nuoširdžiai svei 
kina visus savo bičiulius lietu 
vius Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais.

MARTHA KASPER 
PRISIMINUS

Šiemet rugpjūčio mėn. 20 
dieną suėjo 2 metai, kai Mar 
tha Kasper, pagal tėvus Ku 
baite, po ilgos ir skaudžios Ii 
gos Heidelberge V. Vokieti 
joje amžinai užmerkė akis.

Liga — skaudi ir pataikūne 
įsimetusi į jos organizmą pa 
guldė į ligoninę. Nepagelbėjo 
operacija, nepagelbėjo ir pa 
lys moderniškiausi vaistai, nei 
gydytojų priežiūra ir ji mirė. 
’ Velionė gimė Rytprūsiuo 
se, prie Tilžės, Schnekenval 
dės kaime, vidutinio ūkininko 
Kubaičio šeimoje. Kanadon, 
kaimo emigrantė, atvyko 1951 
metais ir čia išgyvenus apie 9 
metus 1959 mteais jau ligos 
kankinama grįžo Vokietijon 
prie savųjų ir ten užbaigė sa 
vo gyvenimo skaudžias die 
nas. Velionė paliko Vokietijo 
je dvi seseris, tris brolius ir 
savo vyrą Joną Kanadoje di 
džiam nuliūdime.

Ilsėkis, Marta, ramiai tame 
'Heidelbergo ' Handschuhshei 
mer kalnely ir lauk artimųjų 
pas tave ateinant.

J. Kapsas.

KOVAS LAIMI
Hamiltono katalikiškų pa 

rapijų pirmenybėse Kovo jau 
niai, atstovaudami Vilniaus 
Aušros Vartų parapiją, nuga 
Įėjo Šv. Juozapo komandą 73 
:24. Net 52 taškus pelnė du 
žaidėjai — L. Meškauskas ir 
A. Vinerskis. Kovo jaunius ir 
jaunučius sėkmingai treniruo 
ja J. Bulionis.

— Lietuvos vandensvie 
džio meisterio vardą laimėjo 
Kauno „P'-amprojekto“ ko 
manda, nugalėdama Vilniaus 
Delfiną 3 :2.

Urugvajus.
PASKAITA APIE 

MAIRONĮ URUGVAJUJE
Urugvajaus sostinėje Mon 

tevideo buvo suruošta paskai 
ta apie mūsų didįjį dainių Mai 
joj \ukšiųjų mokslų Institute 

Laikė žinoma Urugvajaus 
poetė ir rašytoja daktarė Sa 
rah Bollo, kuri labai išsamiai 
apibūdino Maironio kūrybą 
supažindindama su kai kuriais 
jo eilėraščiais ir poemomis, o 
iaiipgi talkininkaujant dek)a' 
mavo Laimutė Graužinytė, Bi 
rutė Žukauskaitė, Margarita 
Miniauskaitė ir ispanų kalba 
Airom Martinez Bersetche.

Reikia pripažinti, kad tik 
gražios Maironio dainos, dek 
lamuojančių jaunuolių buvo 
nors silpnai reprezentuotos, 
bet nuoširdžiai perduotos. Bi 
rutė Žukaitė tikrai išreiškė 
Maironio dainų gyvumą, su 
jaudindama publiką iki ašarų.

Paprastai Urugvajuje kultu
rinio pobūdžio konferencijo pp.

„GYVATARAS”
Šį rudenį Hamiltono tauti 

nių šokių grupė „Gyvataras“ 
aplankė beveik visas kaimyni 
nes kolonijas. Po neužmiršta 
mos Lietuvių Dienos Windsore 
sekė parapijos šventė St. Cat 
barines Londono vyskup. Lie 
tuvių Diena Delhi, Jungtinių 
Tautų koncertas Hamiltone, 
Lituanus žurnalo vajaus kon 
certas Rochesteryje kartu su 
sol. V. Verikaičiu ir pagaliau 
Tarptautinio Instituto koncer 
tas Buffalo, N. Y.

Visur buvome gražiai priimti 
ir iš visur parsivežėm gražiau 
šių įspūdžių ir prisiminimų. Ar 
timiau&i kaimynai St. Cathari 
nes, Welland ir Delhi lietuviai 
mums gerai pažįstami. Ten mes 
esame nuolatiniai svečiai, ir ge 
rai žinom jų nuoširdumą ir vai 
šingumą. Tačiau visus maloniai 
nustebino Rochesterio jauni 
mas, taip gražiai mūsiškius pri 
ėmęs ir globojęs. Daugumas jų 
jau buvo pažįstami iš skautų 
vasaros stovyklų ir praėjgusių 
bendrų pasirodymų paskutinė 
se Lietuvių Dienose Toronte ir 
Montrealyje. Tad netrukus se 
na drauystė užsimezgė ir visą 
vakarą skambėjo lietuviška dai 
na, primindama neseniai pra 
skridusio svasaros dienos. Lie 
tuvių Studentų Sąjunga — to 
koncerto rengėjai ir Rocheste 
rio Tautinių Šokių grupė su 
vadovu S. Ilgūnu įteikė gražių 
dovanų, kurios visai grupei ir 
man liks ilgu prisiminimu.

Visai kitoks savo charakte 
riu ir nemažą įspūdį visiems pa 
likęs, buvo paskutinis mūsų pa 
sirodymas Buffalo N. Y. Čia 
puošnioje Stattier Hilton vieš 
bučio salėje, penkių šimtų žmo 
nių skaičiui stebint, buvome 
pristatyti, kaip specialūs to va 
karo svečiai. Be mūsų dar šo 
ko indės, korėjietė, japonės, 
škotai, bulgarai ir lenkai. Po 
programos sekė bendri visų šo 
kiai — amerikiečių .„square 
dance“. Įdomus buvo vaizdas.

JUOZAS AUDĖNAS, 
ekonomistas, 

tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

252 Cleveland St., 
Brooklyn 8, N. Y.

Metrapolitan operos New Yor 
ke spalvingosios Karmen ro 
lės pildytojos, iš kairės: Gla 
dys Swarthout dainavusi 1939 

se dalyvauja labai mažai pub 
likos, priskaitant vos kelias 
dešimtis, o kartais mažiau. Į 
šią poetės dr. Sarah Bollo kon 
ferenciją prisirinko apie 200 
klausytojų, o turint omenyje, 
kad šią publiką sudarė rašyto 
jai, poetai, žurnalistai, profe 
šoriai ir pedagogai bei kitų 
sričių intelektualai, tai buvo 
labai gražu.

Apgailestautina tik tai, kad 
labai mažai dalyvavo lietuvių, 
vos keletas ir jie pravartė išvar 
dinti. Štai: Lietuvos pasiunti 
nybės attache Anatolijus Gn 
šonas su ponia, spaudos reika 
lų attache Kazys Čibiras su po 
nia, L. Graužinienė su dukro( 
mis, Dr. kun. Petras Sugintas, 
prof. kun. Jonas Sukackas, 
,,Nepr. Lietuvos“, „Naujie 
nų“ ir ,,Arg. Liet. Balso“ ben 
dradarbis Alb. Gumbaragis, 
„Keleivio“ ir „Arg. Liet. Bal 
so” korespond. Mikas Krasins 
kas, industrials Edv. Jusys, 

Miniauskų šeima, Urug.

GASTROLĖSE
kai lietuvaitė šoko su laplan 
diečiu, o lietuvis bandė smar 
kiau apsukti kukliąją indę ar ty 
liąją japonę. Ir koks, iš tikrųjų, 
tautų mišinys ta Amerika: Buf 
falo lietuviai negausūs savo 
skaičiumi, bet sužinoję, kad 
Tarptautinio Instituto esame pa 
kviesti atstovauti lietuvius, su 
rengė murs gražų priėmimą vai 
šingų pp. Sakų namuose.

Pamažu mūsų grupės sąsla 
tas vis keičiasi, vis nauji veidai. 
Daugumas šokėjų jau jaunoji 
karta, kuri nebeprisimena Lie 
tuvos, nes išvyko maži arba gi 
mė tremtyje. Šiame ,,twisto am 
žiuje” jiems nelengva pasiduo 
ti drausmei, kuri didesniam ko 
lektyvui būtinai reikalinga. Kar 
tais sunku atsisakyti moderniš 
kos šukuosenos ir bent vienam 
vakarui vėl tapti kuklia Lietu 
vos laukų dukra. Bet jaučiu,, 
kad po sėkmingo pasirodymo 
ne vieno to jaunuolio širdyje su 
virpa maža džiaugsmo ir pasi 
tenkinimo kibirkštėlė, kad jis 
yra lietuvis, kad tas tolimas jo 
tėvų kraštas vertas pagarbos ir 
dėmesio. Jie kiekvienas jaučia 
s>i mažu savo krašto ambasado 
rium, kada aiškina apie mūsų 
rūbus, papročius kalbą ir pan.

Išvykos jaunimą suartina, su 
teikia naujų pažinčių ir kartu 
bendri pasisekimai ar vargai ri 
ša ateičiai į glaudesnį kolekty 
va, o malonūs prisiminimai ir 
išgyvenimai palieka ilgam, gal 
net visam gyvenimui. Esame 
dėkingi visiems artimiems ir to 
limiems kaimynams, kvietu 
siems pas save, taip gražiai mus 
priėmusiems, ir suteikusiems 
mums galimybę ne tik skleisti 
lietuvių liaudies meną, bet ir pa 
tiems pajusti savo darbo pras 
mę.

Pasibaigus išvykoms, prade 
dam ruošti naują programą. Be 
keleto numatytų pasirodymų sa 
voj kolonijoj, visas mūsų dė 
mesys sukonrentruotas pasiruo 
Šimui ateinančiai Tautinių Šo 
kių Šventei Čikagoj. Tai ture 
tų būti didžiulė viso aktyvaus 
lietuviško jaunimo demonstra 
cija. Jaunimas tos šventės lau 
kia ir ja domisi. Tikiuosi, kad 
Hamiltono kolonija pasistengs 
kuo daugiausia savo jaunimo į 
šią šventę išsiųsti.

G. Breichmanienė.

—1945; Minnie Hauk — pir 
moji amerikietė Karmen, dai 
navusi 1898 m.; Garaldine 
Farrar ir Emma Calve 1900

MŪSŲ WP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS 
KANADOS LIETUVIŲ PIRMENYBĖS

Kanados Sporto Apygar 
dos krepšinio pirmenybės nu 
matoma įvykdyti vasario mėn. 
Šeimininkas — Toronto Vy 
čio klubas.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Lietuvos moterų ranki 
nio rinktinė Frankfurte pralai 
mėjo rytinei Vokietijai 2:5.

— SS-gos moterų krepšinio 
rinktinės treneris Stp. Butau 
tas vilniškiam Sporte pradėjo 
rašyti įspūdžius iš JAV vieš 
nagės.

— Lietuvos jaunių krepšį 
nio pirmenybėse Klaipėdoje 
atsiektos šios pasekmės: Mari 
jampolė — Vilnius 76:54, 
Kaunas — Klaipėda 63 : 48 
(mergaitės) Kaunas — Vii 

lietuvių sporto vadovas Vikt. 
Cieslinskas, pramon. Alf. Bar 
tešiūnas ir Juozas Balčytis.

Išvardinti teko atžymėti pa 
vardėmis, nes tai Urug. 8000 
lietuvių kolonijos šulai ir lietu 
vybės išlaikymo didieji patrio 
tai.
Australija.

TAUTINĖS VIENYBĖS 
KLAUSIMU

Lietuvių namuose Redfern 
įvyko Sydney apylinkės vai 
dybos suruoštas įdomus vaka 
ras, kurio metu p. L. Karve 
lis skaitė įdomų pranešimą 
„Tautinės vienybės klausi 
mu“. Šiame parengime daly 
vavo gražus būrelis aktyvių 
veikėjų, kurie po pranešimo 
gražiai ir prasmingai padisku 
tavo. Ar tik nebus pozityvus 
žingsnis išlyginti bendruome 
nėję besireiškiančius nelygu 
mus?

STEIGIAMA LIETUVIŲ 
KREDITO DRUGIJA 

ADELAIDĖJ
Po informacinio praneši 

mo, kurį padarė susirinkimui 
pirmininkavęs Br. Straukas, 
buvo išklausytas ankstyvesnia 
me susirinkime išrinktos komi 
sijos pranešimas. Jį padarė Jz. 
Lapšys. Komisija studijavo 
dvi galimybes: finansinės ben 
drovės ir kredito draugijos 
steigimą.

Papildyta komisija prašyta 
būti organizaciniu steigiamo 
sios Kredito Draugijos Komi 
tetų ir, viską tinkamai paruo 
šus, šaukti steigiamąjį Kredi 
to Draugijos susirinkimą.

Gana gyvose ir nuoširdžio 
se diskusijose buvo prieita vie 
ningos nuomonės steigti Ade 
laidėje Lietuvių Kredito Drau 
giją, kuri tarpusavio bendra 
darbiavimo ir pasitikėjimo 
principu tarnautų lietuviams 
ekonominėje srityje.
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:

Inž. Ardys Juozas, Buožytė 
Liuda, Gugeckas Alfonsas, Ja 
kubauskai Antanas, Konstanti 
nas ir Stanislovas, Kavaliauskai 
tė Bronislava, Marčiukaititnė 
Danuaė, Marčiukaitis Jonas, 
Mondzevičiūtė Ada, Navickas 
Ksaveras, Palaitis Evaldas ir 
Palaitienė - Turnevičiūtė Lydi 
ja, Šiaulys Kazimieras, Štuo 
pys Justinas, Vaitkevičius Vin 
cas, Valinčis Adomas.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 

liepti: 

m. dalyvės, ir Rose Ponselle 
iš 1937 m. Dabar Metropoli 
tan operos per CBC girdimos 
šeštadieniais po pietų, 2 vai.

nius 59:45, Klaipėda — Kė 
dainiai 96:90 (berniukai).

— Vilniaus lenkas D. Poz 
niak (raudonosios armijos lei 
tenantas) laimėjo pirmą vietą 
pussunkiam sv. komunistinio 
bloko karių pirmenybėse.

— Kauno Politechnikos 
Institutas surengė sporto va 
karą, kuriame savo įspūdžius 
iš viešnagės JAV-ėse papasa 
kojo Stp. Butautas — SS-gos 
moterų rinktinės treneris.

— Prasidėjo SS-gos krepši 
nio pirmenybės. Gražiai suko 
vojo Kauno Žalgirio krepši 
ninkai, kiek silpniau Vilniaus 
bendravardžiai.

— Moterų šachmatų meis 
terės vardą laimėjo Uont Epš 
teinaitė prieš T. Morozovą.

IŠ VISUR.
— 1968 m. vasaros olimpi

nius žaidimus surengti nori 
Mekiska, Australija, Brazili 
ja, Prancūzija ir JAV. Žie 
mos — Kanada, JAV, Norve 
gija, Prancūzija, Šveicarija ir 
Suomija. Kaip žinoma, 1964 
m. žiemos žaidynes rengia 
Austrija, o vasaros — Japoni 
ja, kuri tikisi 30 tūkst. turis 
tų, sutalpinant juos Tokio ii 
Jokohamos viešbučiuose. Dėl 
1968 m. rengėjo bus nuspręs 
ta 1963 m. spalio mėn. susirin 
kus tarpaautiniam olimpiniam 
komitetui. Reikia stebėtis, kad 
SS-ga nepasiūlė savo kandida 
tūros 1968 m. olimpijadai, 
(nors prieš kelis metus ji tai 
buvo padariusi, atsišaukdama 
net į pasaulinės parodos ren 
girną. Priežastys nenurodo 
mos, tačiau spėjama, kad gry 
nai iš finansinės pusės, kadan 
gi įdėtas kapitalas propagan 
dai neatneša pageiraujamų 
vaisių, kaip pav., paskutiniai 
du jaunimo festivaliai Vieno 
je ir Helsinkyje.

— Italų sporto laikraštis nu 
matomoms futbolo rungtynėms 
tarp Europos ir pietinės Ame 
rikos, sudarė tokią rinktinę: Ja 
šinas (SS), Schnelinger (V. 
Vok.), Santamarija (Isp.), 
Popluharas (Čekosl.), Jusufis 
(Jugosl.), Flauer (Angį.), Ne 
to (S. S.), Kopa (Prane.), Ri 
vera (Itol.) Šekularac (Jug.), 
Crarlton (Angį.).

— Saskatoono ledo rutuli 
ninkai skaudžiai pralaimėjo 
Švedijoj ir Čekoslovakijoj.

— Lietuvis Jonas Jonaitis 
JAV futbole neatsiekė prieš 
dvejus metus turėtos geros 
formos. 1960 m. jis buvo iš 
rinktas geriausiu JAV žaidėju.

— Nenumatoma atsigriebi 
mo rungtynių tarp S. Listono 
ir F. Pattersono. Tuo tarpu 
švedo Johansono menedžeris 
pasiūlė 1 mil j. dol. Listonui, 
jeigu jis sutiks kovoti Stock

DIDŽIAME LAISVĖS KO...
Atkelta iš 6 psl.

balą savo būsimam geologi 
niam muziejui.

Tolimesnėje vizito eigoje 
lankėsi įvairiose vietovėse ir 
kalbėjo klubų susirinkimuose, 
iškeldamas komunizmo pavo 
jų ir žalą ir prašydama gelbėti 
Lietuvą iš vergijos.

Lapkričio 23 d. padarė ofi 
cialų vizitą San Juan burmist 
rui felita Ricon de Gautrer.

Lapkričio 27 d. oficialiu vizi 
tu lankėsi pas gubernatoriaus 
žmoną Dona Inez. Vizito metu 
dalyvavo 12 reporterių ir pasi 
kalbėjimas užtuko apie 1 va'., 
laiko.

Lankėsi eilėje bažnyčių, mo 
kyklų, darželių, statybų vieto 
vėse, net buvo viešnia Interior 
decoration club. Ten jai buvo 
įteiktos kviečių varpos, lieluviš 
komis tautinėmis spalvomis da 
žytos.

Lapkričio 27 kalbėjos: su Ei 
Mund redaktorium ir buvo pa 
kviesta bendradarbiauti. Visi 
pas’kalbėjimai lietė Lietuvos 
reikalus ir vadavimą iš verg: 
jos.

Taigi šiame kelyje turėtu 
mėm suintensyvinti jėgas visi ir 
nelaukdami direktyvų iš kur 
nors, bet patys asmeniškai im 
tis jieškoti pasaulyje draugų 
Lietuvos Bylai iškelti ne užuo 
mina, bet visumoje, kad būtų 
atstatyta Lietuvos laisvė ir ati 
taisyta didžioji skriauda.

Jonas Rūtenis.
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ARTINASI MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS,—RUOŠKIMĖS JAM

iMo^tireal HAAAI^bLTOIV
Š. m. sausio mėti. 6 dieną, sekmadienį, 3 valandą po 

pietų Aušros Vartų salėje Šeštadieninių lietuvių mokyklų 
yra ruošiama visiems lietuvių vaikams

Kalėdų Eglutė
Programoje: 1. Vaidinimas „Lėlių parduotuvė“, kurį

. paruošė Aušros Vartų mokykla;
2. Kalėdų senelis su dovanomis ir

3. Dainos, šokiai, vaišės.

Pradžia 3 v. pp. . Tėvų Komitetas.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VAIKUČIAMS

Turime priminti, kad kaip 
ir kasmet, taip ir šiemet sau 
šio 6 d., 3 vai. po pietų, sek 
madienį. Trijų Karalių dieno 
je, ruošiama Kalėdų eglutė 
Aušros Vartų šeštadieninės 
mokyklos mokinių paruoštas 
įdomus vaidinimas „Lėlių Par 
duotuvė”. Vėliau seks šokiai 
ir dainos.

Ši data Montrealio šeštad. 
mokykloms jau tapo tradici 
ne, kadangi jau kelinti metai 
iš eilės Kalėdų senelis aplan 
ko Montrealio lietuvių vaiku 
čius tą pačią dieną, ir jau tos 
datos nebegalima pamiršti, 
bei pakeisti.

Šiemet ypatingai turtingas 
Kalėdų Senelis atvyko ir atsi 
vežė vertingų dovanų, kurio 
mis apdovanos Montrealio lie 
tuvių vaikučius, visus be išim 
ties, ar jie mokinasi šeštadieni 
nėję mokykloje ar ne. Taip 
pat bus pavaišinti šiltomis deš 
relėmis ir gėrimais. Mes pra 
šome įvertinti vaikučių, moky 
tojų, tėvų komiteto darbą. 
Laukiame gausaus atsilanky 
mo.

Be to, dar kartą prašome, 
kas galėtų, atsinešti porą bu 
terbrodų, bei sausainių.

Parengimas įvyks Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Iš anksto už viską dėkoja
me. Tėvų Komitetas.
KOOPERATINIAM V AR 

TOTOJŲ KOOPERATYVUI 
— krautuvei Montrealyje steig 
ti komitetas buvo sudarytas pa 
vasarį, bet veiklos lig šiol neiš 
vystė. Girdėti, kad dalis jo na 
rių gana skeptiškai žiūri į jo su 
organizavimo ir išplėtimo gali 
mybes. Netrukus numatoma su 
šaukti jo pasitarimas.
DAUK SVEČIŲ IŠ KITUR 
švenčių metu lankėsi Montre 
alyje ir viešėjo pas gimines, ar 
timuosius: pas pp. Kličius — 
pp. Ratai, p. Vilgalienė pas 
motiną ir brolį — Kibirkščius, 
Dr. Vienožinskis su Ponia pas 
pp. J. Adomonius, pp. Linkus 
pas pp. Tauterus.

• Solistas Antanas Keblys ku 
rį laiką sergą ir laukia opera 
ei jos.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

2—4; 7—9 p. m.

2—4 p. m.

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m. ADVOKATAS

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. J. MALISKA 

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

mu rri rim

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
EfcXJ33EtS^EEE2SHGEaEEEEiaHEf

KALĖDOS 
MONTREALYJE

vyko gilaus sniego sąlygose, 
dėl ko judėjimas mieste buvo 
labai apsunkintas. Bet žmonių 
nuotaikos buvo geros. Miestas 
šiemet nepaprastai pasipuo 
šęs. Begalės eglučių, begalės 
šviesų, begalės visokių kalėdi 
nių atributų — Kalėdinių se 
nių, elnių, milžiniškų žvakių, 
ištisų biblinių arba kalėdinių 
scenų — su vežimais, angelais, 
dainininkų chorais, papuoša 
lų girliandomis ir tt. ir tt.

AUŠROS VARTŲ 
KLEBONAS

T. J. Borevičius, S. J., kaip 
kasmet, Kalėdų pirmąją die 
ną padarė priėmimą parapijos 
chorui. Po naktinių pamaldų 
klebonijos svečių kambaryje 
Klebonas pasveikino chorą su 
jo vedėju muziku A. Ambro 
zaičiu ir op. sol. Kardelienę, 
kuriems dėkojo už pasiaukoji 
mą parapijos naudai bei pa 
maldų pagrąžinimą giedoji 
mu. Choro seniūnas J. Gudas, 
atsiliepdamas į Klebono sveiki 
nimą, pažymėjo, kad choras 
nori būti tobulesnis ir pakvie 
tė visus Klebonui sugiedoti už 
rūpesčius choru ilgiausių me 
tų. Po to įvyko vaišės. Jų me 
tu atvykus „Aukso žąsies“ au 
torei B. Pūkelevičiūtei, akto 
riui L. Barauskui ir Dr. J. Ma 
liškai. Klebonas ir juos nasvei 
kino. Vaišės užtruko r.gesnį 
laiką, ir buvo nuoširdžios ir 
gražios.
• Susituokė: Darius Ambro 
zaitis su Giedra MaseviČiūte ir 
N. McLeod su Liliana Milašių 
te.

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER

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

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

FRANK M. GODINE, Q. C. 
Suite 1005, 485 McGill Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

HAMILTONO MIESTO PAREIGŪNŲ RINKIMAI,
įvykę gruodžio 5 dieną, atnešė 
majoro pergalę kontrolieriui 
Vic Copps, 43 m. amž. vyrui, 
buv. radio ir T. V. skelbimų 
rinkėjui ir laikraštininkui, kuris 
nugalėjo 74 m. amž. duonos 
pramonininką Jackson, išbuvusį 
miesto burmistru 13 metų. V<k 
Copps laimėjo per 14 tūkslan 
čių balsų persvara. Jis bus iš ei 
lės 53-Čiuoju majoru Hamilto 
no miesto istorijoje ir pirmuoju 
Romos — kat. tikėjimo bur 
mistru.

Už kino - teatrų atidarymą 
sekmadieniais nuo 1.30 vai. po 

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ. SAUSIO MĖN. 5 D. AUŠROS 
VARTŲ SALĖJE MONTREALIO L. K. MINDAUGO 

ŠAULIŲ KUOPA RENGIA ĮDOMŲ 
TRADICINĮ

Kaukių Balių.
Programa: Šokiai. Bufetas. Loterija. 

Geriausios kaukės premijuojamos.
I-mas prizas 25.00 dol., II — 10.00 dol. ir III 5.00 dol. 

Pradžia 7.30 vai. pp. Įėjimas — $1.00
Kuopos Valdyba.

BANKO "LITAS" REIKALAI
„Lito“ sieniniai kalendoriai 1963 mėtoms

su katalikiškais ir tautiniais var 
dais jau gauti. Norintieji gali 
pasiimti nemokamai darbo va 
landomis.

Kooperatinė apdraudos 
bendrovė CUNA

ruošiasi įvesti automobilių drau 
dimą ir Quebeco provincijoje.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

PREKYBOS RŪMŲ
(Montreal Lithuanian Cham 
ber of Commerce) steigimo 
mintis stiprėja ir iniciatoriai at 
einančių metų pradžioje tuo rei 
kalu ruošiasi sušaunkti pasitari 
mą.

J. IR ST. KĘSGAILOS
Kalėdų pirmąją dieną artimų 
jų bičiulių būryje iškilmingai 
atšventė vedybines ir varduvi 
nes sukaktuves. Gausių svečių 
vardu Tėv. J. Borevičius, S J, 
tarė gražų sveikinimo žodį, 
vertindamas faktą, kad pp. 
Kęsgailų šeima kasmet apjun 
gia būrį tautiečių šiltoje šei 
mos aplinkoje ir tuo palaiko 
gražias lietuviškas tradicijas. 
Sukaktuvininkams buvo įteik 
ta bendra visų dalyvių dova 
na ir giedota Ilgiausių metų. 
Vaišės buvo tikrai puikios ir va 
karas praėjo šviesioje nuotai 
koje.

ALLIANCE 
REALTIES INC. 

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis 
P. Rudinskas
J. Skučas

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882. 

Taupyk ir skolinkis 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje. 
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 
pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai.; 
trečadiieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) 1 trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.

Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską. 
Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2-2472, 

kitu laiku — tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

pietų, pasisakyta teigiamai, ir 
veik dvigubai didesne balsų 
dauguma (už sportą sekmadie 
niais buvo teigiamai pasisakyta 
prieš dvejus metus). Dėl tokio 
pasisakymo tada bėda buvo 
verčiama naujiems ateiviams. 
Tačiau už miesto tiekiamą van 
dens floridavimą pasisakyta nei 
giamai ir veik tokia pat balsų 
dauguma, kaip už teatrus. Įdo 
mu, kad burmistro rinkimuose 
Hamiltonas pasekė savo kaimy 
no, Toronto, miesto pavyzdžiu.

Z. P.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos komitetan išrink 
tas naujas narys Kazys Milius. 
Sekantis parapijos komiteto 
susirinkimas šaukiamas sausio 
18 dieną. Jame bus duota 
1962 metų parapijos apyskai 
ta.

Parapijiečiams metinė veik 
los apyskaita bus paskelbta 
sasio 20 dieną.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Atsisveikindami su senai 
s’.ais metais jaučiame dvasios 
liūdesį, nes aiškiai žinome, 
kad jie nebegrįš. Amžiams už 
skleisime naują gyvenimo la 
pą ir visa tai, ką esame per 
tuos metus jame įrašę. Nieką 
dos ir nieko nebegalėsime ja 
me ką nors pakeisti, pataisyti, 
ką esame sukūrę gražaus, kil 
naus, bet ir tai, ką esame juo 
se padarę blogo, tamsaus. O 
vistik šiandien turi gimti mū 
sų sielos gelmėse naujas, tvir 
tas ryžtas, kad naujieji metai 
— 1963, kurie ateina iš amži 
nybės tolių, bus laikas gražiau 
sios kūrybos, darbo Visagalio 
Tvėrėjo ir mūsų tautos tarny 
boję.

Suaukota praeitą sekmadie 
nį bažnyčios rinkliavoje $267 
ir Kalėdų dieną $392.72.

Parapijos choran kviečiami 
nauji choristai ir croristės, nes 
choras nori padidėti, ypač at 
sižvelgiant į vykimą koncer 
tuoti po Velykų Torontan.
9 Petronis Povilas, viešėjęs 
Kalifornijoje, išvyko į Meksi 
ką. Apie keliones žada parašy 
ti NL.
• Vargonininkas K. Žižiūnas 
gavo širdies priepuolį ir turėjo 
atsigulti į ligoninę.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis AV 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

KLAIPĖDOS SUKILIMO
40 m. sukakties minėjimas To 
ronte ruošiamas bendromis jė 
gomis KLB Toronto apyl. 
Maž. Liet. Bičiulių dr-jos To 
ronto sk. valdybų, sausio 13 
d., 5 v. pp. Prisikėlimo pai. sa 
Įėję. Menninėj daly dalyvaus 
„Varpo“ choras ir solistas V. 
Verikaitis. Su paskaita daly 
vaus Maž. Liet, veikėjas „Lie 
tuvos Pajūrio“ red. ir M. Lie 
luvos Bičiulių dr-jos C. V-bos 
narys A. Lymantas.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pirmos komunijos ir religi 
jos pamokų iki sausio 13 d. 
nėra.

Choro repeticijos vėl prasi 
dės sausio 3 d.

Sieniniai kalendoriai gauna 
mi prie bažnyčios durų.

Kalėdojami tik tie, su ku 
riais iš anksto asmeniškai ar 
telefonu susitarta.

T. Kornelijus tuoj po Nau 
jų Metų išvyksta į Kennebun 
kporto vienuolyną jauniesiems 
kunigams dėstyti specialaus 
bažnytinės teisės kurso.

VYTAUTO KLUBO ŽINIOS 
Klubo ligonys

Susisiekimo nelaimėse su n 
kiai sužeisti: Elzbieta Girdaus 
kienė, patekusi po mašina ei 
nant ne vietoje per gatvę; J. 
Bernotas (notaro tėvas), jo 
mašinai atsimuus į sunkveži 
mį; Petras Jakubka, kuriam 
sulaužyta koja.

Serga: J. Stankevičius, E. 
Vieraitienė, O. Masandukienė, 
K. Žižiūnas ir J. Vilkelienė.

Šeimos prieauglio susilaukė 
Bruno Jazoko šeima, kurios 
duktė buvo pakrikštyta Kata 
rinos - Onos vardais, R. Jur 
kaus šeima, kurios duktė buvo 
pakrikštyta Gintarės - Barbo 
ros vardais ir P. Povilaičio šei 
ma, kurios sūnus buvo pakriks 
tytas Daniaus - Pauliaus var 
dais.
• P. Kačergius darbovietėje 
turėjo nelaimę, kojai patekus į 
spąstus, bet tyrimas parodė, 
kad sužalojimas nedidelis.
• Namus nusipirko p. Valka 
su pp. Žakevičiais ir pastoviau 
Montrealyje įsikūrė. Linkime 
sėkmės savo pastogėje.

NAUJŲ METŲ 
RECEPTAI

Skandinaviškas GIoeig
1 kvorta raudono vyno,
4 uncijos vynuogių,
4 uncijos nuluptų migdolų, 
6 cardamono ankščių sėklos, 
4 gvazdikai,
2 cinamono gabaliukai, 
% svaro cukraus.

Viską sumaišyti, gerai pašil 
dyti, bet ne užvirti. Prieš pa 
duodant, pridėti x/z kvortos 
alkoholio, viski ar penktada 
I; konjako. Paduodant uždeg 
ti. Paduodama kavos puodu 
kuose ir vysuogėms (razin 

koms) bei migdolams paimti 
naudojami šaukšteliai.

District Estate Brokers
Nariai Montrealio Real 

Estate Board

3907 Rosemount Blvd.
Tel.: 722-2472.

Namai - žemė - draudimas -
- paskolos.

Įėjus į dešimtuosius darbo me 
tus, reiškiame nuoširdžią pade 
ką mūsų klijentams ir visiems 
padėjusiems ir prisidėjusiems iš 

eiti į prekybinį gyvenimą. 
Su pagarba

P. Adamonis.

ANNA 
EUROPIETĖ SPĖJĖJA! 
Spėja iš kortų ir delno. 

Kalba įvairiomis kalbomis. 
Pataria ir gelbsti visuose 

klausimuose: meilėje, 
vedybose, biznyje ir t. t. 
Paslaptys išlaikomos. 
Nepraleiskite progos ir 

kreipkitės tel. VI 9-6654. 
3718 SL Denis St Mtl. 

nuo ryto 9 iki vakaro 9 vai.

TORONTO LIET. EVANG. 
LIUT. PARAPIJOS 

pamaldos įvyks 1963 m. sau 
šio 6 d., 1 vai. pv> pietų Ilga 
nytojo bažnyčioje, Bloor St. 
W. ir Indian Roa-d sankryžo 
je. Pamaldas laikys kand. ku 
nigas Algimantas Žilinskas. 
Tuoj po pamaldų įvyks Alha 
mbros bažnyčio ssalėje, 1573 
Bloor St. W. Moterų Ratelio 
ruošiama Kalėdų eglutė vaiku 
čiams.

Maloniai kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti.

Taryba.

SPORTO SRITIS.
Kanados sporto apygarda 

pavedė „Vyčiui“ pravesti šia 
me sezone Kanados apygardi 
nes krepšinio pirmenybes, jb.
• Mirė Kazimieras Šilinskas. 
po ilgos ir sunkios ligos. Palai 
dotas Šv. Jono kapinėse. Liko 
žmona su vaikais.
• Toronto Tautinių šokių gru 
pė „Gintaras“ sausio 12 d. da 
lyvauja St. Catharines Klaipė 
dos sukilimo minėjime.

KALĖDOS VISAME 
PASAULYJE

Romoje Popiežius Jonas 
XXIII pasakė kalbą, kurioje 
pabrėžė, kad visų tautų žmo 
nės sugyventų broliškai ir kad 
taika neįmanoma be geros va 
lios.

Palestina, kuri padalyta tarp 
Izraelio ir Jordano, Kalėdų 
metui atidaryta buvo visiems 
lankytojams, kaip ir Jeruzalės 
miestas, kuris taip pat padaly 
tas pusiau. Gausybei lankyto 
jų buvo atidarytas ir Betlie 
jaus miestas.

Bolševizmo šalyse Kalėdos 
uždraustos švęsti, bet tikintie 
ji prisitaiko šventes švęsti ir 
Kūčių dienai pasirūpina plot 
kelėmis, kurių atsiunčia net ir 
iš šiapus Atlanto.

Laisvame pasaulyje Kalė 
dos, kaip ir kitais metais, at 
švęstos pagal kiekvienos ša 
lies ir kiekvienos tautos papro 
čius, — kaip didelė šventė.

J. Amerikos V-se pagal pa 
protį sostinėje, Vašingtone 
prie Baltųjų rūmų prezidentas 
uždegė didžiulę eglę. Tose ap 
eigose dalyvavo ir Lietuvos 
atstovas p. Kajeckas.

Kanados min. pirm. J. Die 
fenbaker per radijo ir televizi 
ją pasakė kalbą po karalienės 
Elzbietos II.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

Kaune — per 250.000 gyv. 
Žaliakalnyje statomas naujas 
pramonės rajonas; acetatinio 
(dirbtinino) šilko gamykla.

Kolūkiečiams. . . peas.jos. 
Pasvalio raj. „Jur genų“ kol 
choze atsirado 25 pensininkai, 
100—200 kg grūdų ir 75 — 
100 rb. pinigais, visiems me 
tams, kai rublio kaina — 1.10 
amerikoniškų centų.

Gyventojams... Lietuvos ko 
operatyvų s-os pirm. A. Jan 
kauskas pareiškė: dažnas reiš 
kinys, kad iš parduotuvių pir 
kėjai išeina nieko nenusipirkę. 
Jis pripažino ir priminė, kad 
avalynės, siuvinių, namų apy 
vokos daiktų, maisto pramo 
nės produkcijos kokybė dar 
nepatenkina pirkėjų poreikių.

Mirusiems. . . pagarba. . . 
„Lit. ir Menas“ laikraštyje E. 
Kačinskienė rašo: Rasose lai 
dojama jau apie 200 metų, bet 
dabar kapinės nepaprastai ap 
leistos, beveik visai netvarko 
mos, seni paminklai laužomi, 
griaunami, gabenami privačių 
namų statybai.

Prieš kankles. . . B. Zubric 
kas pasisakė prieš kankliavi 
mą, nes girdi, kankliuota „sun 
kiais laikais“, o dabar gi ne 
sąs toks laikas.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-057!

V. Soiimkas.
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