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LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Nuo kap i tolinus padangės
LIETUVOS ATSTOVAS

Amerikos Balsą kalbėda 
i į Lietuvą, be ko kita paša

MONTREAL, 1961 n., SAUSIO-JANUARY 4 d.

Prieš pasku finis apiplėšimas
IŠ ŪKININKŲ ATIMAMI 60 ARŲ ŽEMĖS SKLYPELIAI NAUJOS SOVIETINĖS ^ROVOKACIJOS

Suktoje sovietinio okupanto 
nolitikoje, pirmasis žingsnis 
piles Pabaltijo valstybių ūki 
ninkus buvo sukelti juose ap 
gaulę. Okupantas piadžioje ne 
va padalino didesnius žemės 
plotus bežemiams arba mažaže 
niiams.

Antru smūgiu Lietuvos oku 
pantas iš visų ūkininkų, drauge 
ir iš tų, kurie prie bolševikų jau 
buvo gavę žemės, — iš visų 
atėmė žemę, visus gyvulius, tro 
bas, inventorių ir ūkininkų ži 
nioje tepaliko tiktai gyvenamus 
namus ir 60 arų žemės sklype 
liūs. Ūkininkai, neturėdami ki 
tos išeities, į te m p ė vi 
sas jėgas ir atliekamu nuo kol 
ūkinės baudžiavos laiku apdirb 
davo savo sklypelius ir pusba 
džiaudami gyveno. Bet okupan 
tas ir kolonialistas tuo iiepasi

tenkino, nes tūlu atžvilgiu Ūki 
ninkas jautėsi apylaisvis. Oku 
pantui gi reikalingas absoliutus 
jam priklausymas.

Paskutinės žinios iš Pabalti 
jo yra tokios, kad iš kolūkiečių 
atimami 60 arų sklypai. Kolū 
kiečiams paliekama tiktai 1000 
kvadratinių metrų (metras Iru 
pūtį didesnio už jardą), įskai 
tant ir namų užimamą plotą. 
Tat f ak tinai kolūkiečiai neten 
ka paskutinės žemės, kurioje ši 
tą galėjo išauginti maistui. Bet 
kadangi kolūkiečiams vis dar 
paliekamas tūkstantis metrų, 
kurie bus atimti dar vėliau, tai 
dabar vyksta prieš paskutinis 
kolūkiečių apiplėšimas. Kol 
ūkiečiams pensijų nemoka ir ne 
galinčius dirbti iš kolūkių visai 
išmeta. Tat Pabaltijo kolūkie 
čiai lieka be galimybių gyventi. 
Toks yra sovietinis rojus.

Žinomasis Maskvos agentas 
ir provokatorius Lietuvoje Nūn 
k a per 
agentūrą 
gandinę 
lietuvius 
Čikagoje 
kjevicius, kuris esąs buv. L’k 
mergės policijos komendantu, 
dabar besivadinanti Pavlionis, 
ir Kanadoje, Port Colborne, 
Ont. Vladą Ažiną, esą buv. Hit 
lerio karininką, kuris dabar esą 
vadinusis Pivorūnas. juos aLu 
Nunka apkaltinęs piktadarybė 
mis.

Tai nauja Lietuvos okupanto

Maskvos telegramų 
Tass paleido prop.i 

antį, kaltindamas du 
Amerikos kontinente: 
gyvenantį Mečį Pasz

Politinių įvykių savaitė
SOV1ETININKAI KOMUNI ŠTAI PROVOKUOJA 

TREČIĄ PASAULINĮ KARĄ?
Rusija ir Kinija Indokinijoje pradėjo karą, o dabar į tą karą 

įsijungia ir Amerika.
priemonės tėra tiktai laikinės 
reikšmės, nes žmonės pne »ų 
prisitaiko ir pradeda reikalauti 
sau teisių. Tat sovietinei dik 
tatūrai karas yra būtinas.

KITOS ŽINIOS
— Streikas Belgijoje tebesi 

tęsia. Jis pridarė daug žalus 
kraštui. Streiko vadovybe per 
eina į kraštutinių rankas, tei 
gia min. pirm.

Vakarų Vokietija pratęsė 
prekybos sutartis su MasKva ir 
rytine Vokietija.

— Konge tvarka nenusistovi, 
nes Maskvos palaikomi komu 
nistai kelia netvarką. Vyksta už 
puolimų, žudynių, daug alsiran 
da pabėgėlių, bado ir mirčių.

— JAV suteikė Indijai 30 
mil. dol. elektros stoties staty 
bai.

— 1961 metais dar 12 valsty 
bių turės atominę bombą.

— Į Tailando šiaurę piadejo 
veržtis Kinijos komunistai.

— Japonijos valdžia pranešė, 
kad prieš Japonipą Kinijoje vei 
kia special: mokykla, kuiios 
tikslas yra suardyti Japoniją ir 
ją pavergti.

— Bolivijoje prasidėjo dide 
lės demonstiacijos prieš sovie 
tinės atstovybes įsikūrimą.

— Mauritanijos premjeras 
Dada išaiškino Rusijos veto 
prieš ją prasmę : Chruščiovas pa 
laiko Maroko kolonialistinį

Bręsta labai įimti įvykiai. 
Chruščiovui betnukšmaujant 
apie kolonializmo panaikinimą 
Vakaruose, Rytuose leDevyks 
ta karai, kuriais
SOVIETIJA BANDO PASI 

GROBTI NAUJAS 
KOLONIJAS.

Sovietija jau yra pasigrobusi 
Šiaurinę Korėją, šiaurini Viet 
namą, šiauiinį Laosą, nekal 
bant jau apie Pabaltijo /aisty 
bių pagrobimą, Tibeto užkarta 
vimą, visų Europos vidurio vais 
tybių pavergimą ir sutrypimą 
Vengrijos laisvės sukilimo. Da 
bar sovietija pradėjo kovas už 
visišką Laoso pagrobimą.

Tuo pat rrretu, kai Laoso vai 
džia, pataikaudama Kremliaus 
diktatūrai, įtikinėjo ją, kad ji 
laikysis neutraliai ir gerbs Ru 
sijos diktatūrą, dar delegacijai, 
kuriai Chruščiovas išgertuvių 
metu šypsojosi, iš Maskvos ne 
išvykus, jau Laose vyko kovos, 
kurias ne tiktai sukurstė, bet r 
ginklais ir „savanoriais" rėmė 
sovietija. Juo toliau, juo kovos 
vyko aršiau Ir kai Laosui pa 
sisekė grobikus išvyti jau iš jų 
užimtos Laoso sostinės, sovieti 
ja pasipurtė ir pradėjo atviras 
kovas. Viso to pasekmėje,

DABAR JAV PREZIDEN 
TAS I INDOKINIJĄ PA 
SIUNTĖ JAV MARINUS.
Oficialiame JAV Valstybės 

departamento pareiškime sako 
ma, kad JAV karo jėgos, pa 
kviestos Laoso vyriausybes, išty 
rė sovietijos agresiją ir, vyk 
dant JAV pasižadėjimus Pietiy 
čių Azijos saugumo reikalu, ko 
nstatuoja, kad agresija prieš 
Laosą yra vykdoma Kinijos ko 
munistų, talkinant Rusijos vai 
džiai, — todėl Amerika į šią ag 
resiją žiūri labai rimtai, konsta 
tuodama visą atsakomybę pn 
klausant sovietijai.

Pirmadienio žiniomis, JAV į 
Indokiniją jau pasiuntusi savo 
marinus. Ar tai jau pradžia Tr-s 
čiojo pasaulinio karo? Jo visą 
laiką pageidauja Kinijcs komu 
nistai ir visą laiką jį provokuo 
ja, — tat galimybės, kad gah 
įvykti karas, nuginčyti negali 
ma. Sovietinė diktatūra be ica 
ro išsilaikyti negali. Kur žmo 
nės neturi teisių, jie gali būti su 
valdomi tiktai smurtu. Tai yra 
taisyklė. O be karo ir šmulio

im

— Alžyro nacionalistai 
reiškė, kad jie priešinsis 
Gaulle referendumo planui.

— JTO Saugumo taryba su 
sirenka išklausyti Kubos skun 
do prieš JAV, kuri esą pasiry 
žūsi Kubą užgrobti. JAV vai. 
dep. pareiškė, kad tai nesveikas 
fantazavimas.

— Sausio 3 d. susirenka JA 
V kongresas.

— Prancūzija Afrikos dyka 
moję išbandė tretį atominį sp 
rogdinimą, kuris gerai pavykęs.

— Chruščiovas ir Gromyko 
prieš naujus metus padarė pa 
reiškimų, kad jie tikisi iš Ken 
nedy valdžios nuolaidumo Ru 
sijai, kaip tą daręs Rooseveltas. 
JAV gi spauda į tai atsako, kad 
Roosveltas ne taip jau labai bu 
vęs Rusijos diktatūrai palankus, 
nes pirmiausia nepripažino jos 
smurto Pabaltijo valstybėse.

pa
De

JAV KAJECKAS 
maldaknygę. Karo kapelionas 
supažindins su Lietuvos kalėdi 
niais papročiais.

Kita Kalėdų švenčių proga 
lietuvių tautinių šokėjų grupė iš 
Baltimorės miesto pademens 
truos Amerikos sostinei lietu 
vių šokių meną.

Kalėdų švenčių ir naujųjų 
Metų proga laikau didele gatbe 
tautiečius Tėvynėje ir tremtyje 
giliai nuoširdžiai pasveikinti. 
Linkiu jums linksmų Švenčių, 
bent sielos katekombose. Gi 
mes tas šventes švęsime paki 
hai ir įspūdingai už jus ir už sa 
ve, kaip dera nemirtingai, nepa 
laužiamai lietuvių tautai.

Tikrosios laisvės jr nepriklau 
somybės Tėvų Žemėje įgyven 
dinimas bus mūsų visų didžiau 
sias šių Švenčių troškimas ir iin 
kėjimas.

per 
mas 
kė:

Kūčių metu lietuvis visur tau 
žys tradicinę plotkelę. Jis įsi 

- vaizduos į ją siekiančias tautic 
čių rankas iš namų nevalios ir

PRICE 15 et. XXI METAI tremties. Kūčių metu prisi
- i ............- -................... - - minsime ir pratuštėjusias lietu

vių tautos šeimos prie stalo vie 
tas. Per Piemenėlių Mišias vėl 
persikelsime mintimis į Nemu 
no šalį.

Prieš pat Kalėdas Amerikos 
sostinėje, didžiausioj salėj, JA 
V karo orkestras sugros ir ka 
riuomenės didingas choras už 
giedos lietuvių kalba: „Sveikas 
Jėzau gimusia“. Ta proga ant 
scenos jauna lietuvaitė, pasipao 
susi tautiškais rubais, įteiks Ku 
dikėliui Jėzui simbolišką dova 
ną. Ncbeįspėtumėt kokią Sibi 
ro tremtyje parašytą lietuvaičiu

Naujienos iš pasaulio sostinės
LIETUVOS DELEGACIJOS PAVERGTŲJŲ SEIME 

pirmininkas V. Sdzikauskas N. 
Metų angoje tarė sveikumu j, 
broliškumo ir giedresnių bei 
viltingesnių metų linkėjmo -o 
dį. Antrojo pasaulinio karo su 
krėstas ir sujauktas pasaulis dat 
ir šiandien nėra užgydys savo 
žaizdų. Maskvos sutryptoji Lie

ir. kolonialisto, Rusijos diktatu 
ros. akcija prieš išvykusius is 
Lietuvos ir kovojančius už Lie 
luvos laisvę žr.^ones. Neabejo 
tina, kad lai tiktai pradžia nitu 
jos Lietuvos okupanto akcijos 
prieš sovietijai nepalankius 
žmones. Piovokacijų susilauksi 
me ir daugiau. Nepameskime 
rimties ir šalto kraujo, k;up tai 
padarė estas. Tokios provokaci 
jos daugelį pabėgėlių, nors ir 
nieku dėtų, išmuša iš pusiausvy 
ros, susargdina persekiojimo ma 
nija ir priveda prie asmeninės 
katastrofos. To Lietuvos kolo 
nialistas ir laukia.

KAS NAUJA KANADOJE
IŠ KANDOS DERYBŲ SU 
KUBA NIEKO NEIŠEINA

F. Castro į Kanadą buvo ai 
siuntęs komisiją tartis del pre 
kybos sutarties. Prem. Diefen 
baker viešai buvo pareiškęs, 
kad Kanada prekiau su Kuba. 
Deja, veltui visi užsiangažavi 
mai. Pasirodė, kad Kuba nori 
Kanadą apgauti — pareikalavo 
ilgalaikių kreditų ir nieko tikra 
nepasiūlė, todėl iš tų derybų 
nieko neišėjo.

PARLAMENTO RINKIMAI 
KANADOJE?

Min. pirm. J. Diefenbaker po 
Kalėdų sugrįžęs iš atostogų į 
Ottavą pareiškė, kad 1961 me 
tais Kanadoje nebus federalinio 
parlamento rinkimų, kaip kai 
kas spėliojo.

— Lenkijos varšuvinis alhar 
monijos orkestras sausio 9 d. at 
vyksta į JAV, o po to lankysis 
ir

dar nėra atstatyta.
Visame laisvajame pasaulyj 

kur tik lietuvių gyvenama, '• 
net ten, kur jų nėra, kaip kau 
Artimuose ar Tolimuose Rytuo 
se, ar Indijoje, buvo prisimin 
tas Lietuvos pavergimas. V y 
ko protesto manifestacijos. Bu 
vo reiškiamas pritarimas lietu

vių tautos išsivadavimo pastan 
goms. O Jungtinėms Tautomis 
svarstant kolonializmo likvida 
vimą, trisdešimt septynių vals 
tybių atstovai iškėlė taip pat 
Centro ir Rytų Europos vaistų 
bių, tarp jų ir Lietuvos, padėtį, 
reikalaudami likviduoti ir sov»e 
tmį kolonializmą.

Jungtinių Tautų priimtoji re 
zoliucija įeikalauja nepriklauso 
mybės ir laisvės visoms tau 
toms.

Žlugo fašistinė ir h dermė ti 
ronija. Žlugs ir sovietinė. Grius 
sovietinis tautų kalėjimas, ir 
Lietuva vėl bus nepriklausoma 
ir lasiva.

Kanadoje.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
SAUSIS — SPAUDOS 
PLATINIMO MĖNUO

KLB Krašto Valdybos Pre 
zidiumas išsiuntinėjo visoms K. 
L. B. apylinkėms aplinkraštį, 
kuriuo sausio mėnuo skelbia 
mas Spaudos platinmo rnėine 
siu, ir apylinkių vaidybos pra 
Somos dėti pastangų kiek gali 
ma stripiau platinti spaudą, o 
pirmiausia — savo laikraščius.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

Oficialus PLB Valdybos pra 
nešimas (duotas tiktai daliai 
spaudos) konstauoja, kad jos 
^pastangos suorganizuot Ąvisų 
politinių veiksnių konferenciją 
nepasisekė, nes atsisakė joje 
dalyvauti visų pirma ALT as, po 
to VLIKas ir pagaliau diploma 
tai.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

„CHICAGO AMERICAN” 
SOVIETŲ TARNYBOJE 
„Chicago American“ gruo 

džio 24 d. paskelbė amerikiečių 
spaudoje reto pobūdžio žinią, 
pavadintą „Russ Says Killei Li 
ves in Chicago“. Žinia paduota 
UPI (United Press Internalio 
nal) spaudos agentūros iš 
Maskvos.

Ji skamba taip: „Rusų vadas 
apkaltino, kad lietuvių karo kri 
minalistas gyvena Chicagoje. 
Vladas Nunka, augščiausiojo 
sovieto narys vakar apkaltino, 
kad buvęs Ukmergės Lietuvoje 
policijos šefas Mečis Poshjevi 
chus dabar gyvena Chiiagoje pa 
sivadinęs Povilonio pavarde. 
Nunka davė jo gyvenamąjį ad 
resą, esantį West Irving Park 
Road gatvėje“. „Pasiteiravimas 
Nunkos pažymėtu adresu paro 
dė, kad niekas besivadinąs jo 
duotomis pavardėmis ten negy 
vena“.

Čia turėtų dėmesį atkreipti 
ne tik privatūs žmonės, bet 
oficialios mūsų Įstaigos.

SUOMIJOJ MIRĖ 
LIETUVOS DRAUGAS
Praneša Dr. A. Gerutis

Gauta telegrama iš A. Mar 
gantavičiaus, Helsinki, kad gruo 
džio 24 d. mirė daktaras Rag 
nar Oeller, ilgametis Lietuvos 
garbės generalinis konsulas 
Suomijoje, nepaprastai daug nu 
sipelnęs Lietuvos valstybei 
lietuvių tautai. Dr. Oelleris 
silaukė 67 metų amžiaus.

— Kennedy tebeformuoju
vo valdžią.

..EKSKURSIJA” IŠ 
PAVERGT. LIETUVOS
Prieš Kalėdas Čikagoje vie 

šėjo 11 lietuvių iš okup. Lietu 
vos, praleido 3 dienas ir lanke 
žymiąsias miesto vietas, po ku 
rias juos vežiojo amerikiečių ke 
lionių biuro palydovai. Atvykę 
liai du vakarus buvo vietos „pa 
žangiųjų“ lietuvių svečiais, 
kur gerai jautėsi ir gerokai vai 
šinosi stipriaisiais gėrimais. Gru 
pėje buvo ir du sov. rašytojai 
— Alfonsas Bieliauskas ir My 
kolas Sluckis. Daug teiravosi 
apie gyvenimą Amerikoje ir 
kaip tikri okupacijos tarnai, 
reiškė nepasitenkinimą tais žn.o 
nėmis, kurie šio krašto lietuvių 
spaudoje nenusilenkia komunis 
tiniam režimui.

NUŠOVĖ LIETUVĮ
Gruodžio 18 d. buvo nušau 

tas Vytautas Tijūnėlis jo liko 
rių parduotuvėje. Tai padarė 
vienas girtuoklis, kuris susrgin 
čijo su savininku.

V. Tijūnėlis buvo dar jaunas 
vyras, Amerikon atvykęs prieš 
10 metų. Priklausė „Dainavos“ 
ansambliui ir Vilniaus Krašto 
lietuvių s-gai. Palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse gruodžio 
22 d.
• Buvo svarstytas ir II-sios J. 
A. V. ir Kanados lietuvių taut, 
šokių šventes klausimas. Ją nu 
matyta rengti 1962 m. /ašarą 
Čikagoje. II-ji JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventė Įvyks 
1961 m. liepos 2 d. Čikagos In 
temational Amphiteatre. Jau 
čia yra įdregistravę dalyvauti 
30 chorų.

ir

ir
su

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Laimingų Naujų Metų ger 
biamiems konfratrams, visiems 
mieliems parapijiečamis, bičių 
liams ir visiems lietuviams nuo 
širdžiausiai linki Aušros Vartų 
parapijos kunigai. Gausi Vieš 
paties palaima telydi mus vi 
sus Naujuose Metuose ii tegrą 
žiną mūsų kenčiančiai tėvynei 
laisvės rytojų.

— Kun. dr. Jucevičius, Sv. 
Kazimiero parapijos Adminis 
tratorius, prašo nuoširdžiai pa 
sveikinti visus Aušros Vartų 
parapijiečius Naujųjų Metų pio 
ga-

— Aušros Vartų parapijos 
Klebonas Tėv. J. Borevičius 
reiškia nuoširdžiausią dėkingu 
mą kunigams muzikui A. Am 
brozaičiui ir choristams-ems už 
didelį pasiaukojimą lietuviškai 
giesmei, mokyklų vadovams ir 
pedagogams, organizacijoms ir 
visiems parapijiečiams.

— Trijų Kaialių šventė, pen 
ktadienį, tai yra Bažnyčios įsa 
kyta šventė, kurioje išimties ke 
liu, yra leista dirbti, bet šią die 
ną turime pareigą išklausyti šv. 
mišių. Šią dieną mišių tvarka 
bus kaip ir kiekveiną sekmadie 
nį. Be to, mūsų bažnyčoje bus 
mišios ir vakare 8 vai.

— Penktadienį yra pirmasis 
mėnesio penktadienis, skirtas 
Dieviškosios Kristaus Širdies 
garbei. Visi, kas gah, auošir 
džiai kviečiami tą dieną išklau 
syti šv. mišių ir primti šv. ko 
muniją.

— Sekmadienį, tuojau po su 
mos šv. Onos dr-jos svarbus su 
sirinkinias klebonijos posėdžių 
kambaryje. Kviečiamos naiės 
ir viešnios. (AV).

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Monirealy viešose salėse
leidžiamas, tat žmonės susime 
ta j privažius susibūrimus ir 
naujus metus sutinka privačioje 
aplinkumoje.

Parapijos gi daro sutikimą re 
liginiu būdu — vidunakčio pa 
maldomis. AV bažnyčioje šie 
met buvo iškilmingos pamal 
dos, kurias laikė pranciškonas 
T. Garbukas, Asistuojamas T. 
J. Aranausko ir T. S. Kuibio, o 
mišioms giedojo lotyniškas trio. 
Pamokslo metu Klebonas T.

ne

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Šv. Kazimiero parapijos 
kunigai, Dr. F. Jucevičius ir 
kun. J. Bobinas sveikina visus 
parapijiečius Naujaisiais Me 
tais ir linki visokeriopos sėkmes 
ir Dievo palaimos.

— Parapijos vakarienė įvyks 
sausio 21 dieną, šeštadienį, 8 
vai. vakaro parapijos salėje. 
Tai bus drauge ir susivažinime 
vakarienė su Šv. Kazimiero pa 
rapijos Valdytoju (faktinuoju 
klebonu) Kun. dr. F. jucexi 
čium. Visi kviečiami atšilau 
kyti.

— Vasario 4 d. parapijos sve 
tainėje įvyks Šv. Onos dra”gi 
jos vakarienė.

— Vasario 11d. Šv. Kazimie 
ro paranijos jaunimas ruošia 
subatvakarį tiktai jaunimui.

— Penktadienį įvykusiame 
Parapijos komiteto posėdeje į 
komitetą išrinktas jonas Valiu 
lis.

— Bažnyčios rinkliavos: Ka 
ledų švenčių rinkliava davė 
492.90 doi.. Naujų Metų rink 
liava davė 124.96 ir mišioms už 
gimines — 169.52 dol.

— Sausio 15 d., sekmadienį, 
per visas pamaldas yra numato 
ma parapijos Valdytojo apy 
skaita visiems parapijiečiams.

LITERATŪROS, DAINOS, 
MUZIKOS IR IŠRAIŠKOS 

ŠOKIO VAKARAS
Sausio 14 d., šeštadienį, A V 

salėje įvyks KLB Seimelio len 
giamas vakaras - balius.

Programoje dalyvaus: V. jo 
nynas (paskaita) ; savo kūrybą 
skaitys rašytojai Marija Aukš 
taitė, Henrikas Nagys ir Jonas 
Žmuidzinas; lietuvių rašytojų 
kūrinius skaitys J. Akstinas ir 
L. Barauskas; dainuos sol. Gi 
na Čapkauskicnė; solo skani 
bins Kazimieras Smilgevičius, 
išraiškos šokius šoks B. Vaitkų 
naitė. Vakaro programą ves J. 
Akstinas.

Po programos bus šokiai ir 
veiks bufetas. Įėjimas 1 doi., 
moksleivijai nemokamai.

J. Borevičius visus pasveikino 
NM ir pakvietė po pamaldų į 
salę, o ten sugiedojus Lietuvos 
Himną, parapijos komitetas pa 
vaišino vynu. Žmonių buvo ne 
daug.
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MES ESAME visos žmoni 
jos nariai, ir jais būkime, savęs 
nenuvertindami ir nemanydami, 
kad žmonijos masėje, lyg lasas 
vandens vandenyne, nieko ne 
reiškiame. Ir lašas vandenyne 
vis vien yra lašas, kurio joks 
kitas negali atstoti, nes iš tokių 
lašų susidaro visas vandenynas, 
— taip ir mes esame žmonės, 
sudedamieji žmonijos vienetai, 
kiekvienas savo vietoje, ir nie 
kas mūsų negali atstoti. Tat vi 
su pirma būkime žmonėmis, ku 
nems laikyseną diktuoja pn 
gimtis, kultūra, moralė ir žino 
niŠkumas, — visi dieviškieji ir 
augštai žmoniškieji privalumai 
Būdami tokiais žmonėmis, būsi 
me ir reikalingi ir naudingi vi 
sai žmonijai, kurioje dabar reiš 
kiasi grėsmingo nusivertinimo 
reiškinių.

Tačiau labai tvirtai žinokime, 
kad visų pirma mes

ESAME LIETUVIAI, ta 
garbę, kaip daina sako, gavę 
gimimu iš tėvų lietuvių, todėl 
„jai ir neturim leist pražūt“. 
Ypač — išeivijoje, kur mus su 
pa svetimi vandenys, skalauna 
mūsų tautinius krantus ir viso 
mis jėgomis gula juos suardyti.

O Lietuvos priešai visomis 
priemonėmis puola lietuvių tau 
tą, nesiskaitydami su žiauriau 
šiomis priemonėmis. Todėl da 
bar vyksta žiauriausia lietuvių 
tautos kova už egzistenciją, už 
savo gyvybę. Žiauri kova vyks 
ta už tautinę lietuvių tautos eg 
zistenciją. Ne kur kitur, bet 
pačioje Tėvynėje — Lietuvo 
je. Lietuvoje vyksta lietuvių 
naikinimas ir persekiojimas šiir. 
teriopai žiauresnis, negu jis bu 
vo patvaldiškos carinės okupa 
cijos laikais. Ar mes šios kovos 
akivaizdoje galime būti pasy 
vūs ir tiktai nuošalūs stebėto 
jai? Tai būtų nusikaltimas tau 
tai, žmoniškumui ir žmonijai.

TARPTAUTINĖ BŪSENA ŽMONIJAI NIEKO GERA 
1961 METAIS NEŽADA, NES GERĄSIAS ŽMONIJOS 

PASTANGAS STELBIA BLOGOSIOS.
Nepaprastai sunki tarptauti 

nė būsena verčia visus mus la 
bai susirūpinti ateitimi.

Rusijos diktatūra eina carų 
pramintais ir žiauriai minamais 
keliais, kurie yra žiauriausio im 
perializmo ir kolonializmo ke 
liai. Ši rusų patirtis turi jau arti 
tūkstančio metų. Rusai yra ne 
paprasto patyrimo koloniali tai 
jau nuo Jermako laikų, kai jis 
prasiveržė į Sibiro gilumas. Ru 
su kolonializmo rezultatai yta 
tokie, kad jau 160 tautų rusai 
yra pavergė. Kai Vakarų kolų 
nialistai turėtas kolonijas atpa 
laidoja, rusai priešingai — ir 
Antrojo pasaulinio karo eigoje 
dar pavergė ir užvaldė eilę nau 
jų tautų kurių tarpe ir Pabalti 
jo tautas ir tuo išplėtė savo ko 
lonijas nuo Šiaurės - Adrijos 
iki Ochotsko - Japonijos - Gel 
tonosios jūrų. 160 Rusijos pa 
vergtų tautų laukia laisves, kai 
sovietinė diktatūra, tyčiodama 
si iš pavergtųjų, reikalauja ko 
lonizuojamoms tautoms laisvės, 
nors pati neduoda ir niekur ne 
sutinka leisti laisvo tautų apsi 
spendimo.

Tarptautinė būsena nepa 

Kiekvieno sąmoningo ir doro 
žmogaus pareiga yra kovoti už 
tiesą, už teisybę, už asmens ir 
tautos teises ir laisves.

LIETUVYBĖ visus mus jun 
gia, visų pirmą į savąją, lietuvis 
kąją, bendruomenę. Tiktai bū 
darni sąmoningi lietuviai galėsi 
me būti ir sąmoningi visos žmo 
nijos nariai, ir tiktai kovodami 
drauge su visa žmonija už di 
džiuosius idealus galėsime ir 
siekti, artėti prie to idealo, kuiį 
kiekvienas sąmoningas žmogus 
giliai jaučia savo dvasioje ir ne 
šioj a savo širdyje. Lietuvybė 
yra ta vėliava, po kuria visi 
mes galime stoti, nežiūrint to, 
kokios tikybos esame, kokias 
politines pažiūras turime į gy 
venimą. Todėl lietuvybę visi 
mes turime rimčiausiai vertinti, 
visada ją turėti prieš akis ir rue 
kad jos neišsižadėti. Tikrai gy 
vas asmuo begali būti savo tau 
toje, kuri jam teikia visą dvasi 
nę atmosferą, jam artimiausią 
ir natūraliausią.

PRIEMONĖS savo tautoje 
gyventi yra natūraliausios: sa 
vo šeimoje kalbėti savąja, lie 
tuvių, kalba; melstis savąją kai 
ba, iš lietuviškos maldaknygės; 
lankyti lietuviškąją mokyklą, 
lietuviškas pamaldas; skaityti 
lietuvišką knygą, lietuvišką 
laikraštį; laikytis lietuvių bend 
fuomenėje, lietuviškose orga, 
nizacijose; rūpintis lietuvių na 
mų, lietuviškųjų židinių įsigiji 
mu; palaikyti lietuvių visus ge 
rus sumanymus; veiksmingai da 
lyvauti lietuvių gyvenime, ir vi 
sada būti lietuviu. Ne naciona 
listiškai, ne neigiant kitų tautų 
žmonių gerą veikimą, ne neap 
kenčiant jų, bet, kaip ir jie, visu 
pirma jaučiant pareigą savąjai 
tautai. Aišku: būdami gerais 
lietuviais būsime ir gerais žmoni 
jos nariais ir atvirkščiai. Šito 
tat ir linkima visiems lietuviams 
1961 metais.

prastai sunki. Svarbiausia, kad 
tie Vakarai, kuriuos mes linkę 
vertinti kaip laisvės humanišku 
mo ir objektyvinės tieses nešė 
jus, — kad jie nėra vieningi, ne 
turi aiškios programos ir neži 
no šiandien, ką turės veikti ryt. 
Tai yra blogiausia. Dar blo 
giau, kad kol kas nėra rimtos 
iniciatyvos, ir ji, deja, nenuma 
tomą. Nenumatoma būtent iu 
kia iniciatyva, kuri pasaulinės 
politikos įvykius pasuktų radi 
kalia kryptim.

Amerikai dabar tenka vado 
vaujamoji rolė. Deja, Amerika 
yra perjauna valstybė, neturi 
gilios tradicijos ir politiniai jos 
vadovai neturi didesnės patir 
ties. Geras karys D. Eisenho 
weris į prezidentavimo galą vi 
siškai nusivertino. Žmonijai, o 
tuo pačiu ir Amerikai, nieko rei 
kšmingo prezidentaudamas ne 
davė. Jis pasižymėjo nestorien 
tavimu, klaidomis ir pasyvumu 
Norisi Kennedy linkėti sėkmės, 
bet iš ligšiolinių jo pareiškimų 
jokių ryškesnių gairių, kokios 
reikalingos dabarčiai, negalima 
buvo pastebėti. Ir tas kelia susi 
rūpinimą. Tuo tarpu dabarčiai

LIETUVOS PARTIZANAI
PAGAL SOVIETINIUS LIETUVOS OKUPANTO 

ŠALTINIUS
„Valstybinė politines ii m< ks 

linės literatūros leidykla Vilnių 
je“ 1960 metais išleido brošiū 
rą „Mirties pėdsakai prie Nevė 
žio“, kurioje patiekiama žinių 
apie Lietuvos partizanas, veiku 
sius dar Antram pasauliniam ka 
rui tebevykstant. Nors brošiū 
ra, suprantama, parašyta gry 
nai okupantiniu požiūriu, oct 
joje yra momentų, vertų dėme 
šio. Tūlu atžvilgiu ji duoda tam 
tikrą vaizdą, kuris skaitytojams 
gali būti ne tiktai įdomus, ucl 
ir naudingas žinoti. Žemiau yra 
duodama iš tos brošiūros iširau 
ka, kuri vaizduoja vienos parti 
zanų grupės veikimą kaip sako 
ma, „prie Nevėžio“.

Skyriuje „Su giltine už pa 
rankės“ rašoma šitaip:

„Skaitytojams patiekiama do 
kumentinė apybraiža, paruošta 
remiantis nusikaltėlių bylos 
duomenimis, faktinę medžiagą 
patikrinus vietoje.

1944 m. rugpjūčio 27, 
sekmaidenis

Ir Štai likimas mane atbloš 
kė į Platelių mišką, pačiame Že 
maitijos viduryje. Apylinkės 
čia gražios, bet žmoneliai, at 
rodo, gyvena šiaip sau. Kai 
apie tai prasitariau kuopos va 
dui leitenantui Dambrauskui, 
jis tik ranka numojo:

— Niekis! Kas bus, kas ne 
bus, bet žemaitis — nepražus. 
Bilševikai šičion vis tiek neįkeis 
ko j os!

— Bet kad sovietai duoda 
atsakančiai, pons leitenante, — 
pasakė kažkuris iš vyrų, — vo 
kietukai, antai, kaip klibina na 
mo.

Sėdėdami giraitės pakraštyje 
aiškiai matėme Telšių vieŠke’iu 
linguojančias gurguoles vaka 
rų link.

— Niekis! — leitetantas pa 
kartojo savo mėgstamą priešo 
dį. — Tegu rusai paspaus prū 
sus, tada rusai gaus tokį skrig 
tą, kad juos net velnias griebs!

Kuopos vadas pakilo ir to 
liau kalbėjo stovėdamas:

— Kas rusams skrigtelės? Ži 
noma, amenkinai. Ir puikiosios 
gadynės varpas vėl galingai ai 
dės kiekvieno lietuvio širdyje... 
Darniomis gretemis pražygiuo 
sime Laisvės alėją... Kaunas... 
Kažin, kaip jis šiandien, kai ten 
jau bolševikai ..

Dambrauskas — senas kari 
ninkas, tarnavęs Kaune dar 
prieš 1940 metus. O aš į Kauna 
patekau pirmą kartą tik 1943 
metų lapkričio mėnesį, kai įsto 
jau savanoriu į savisaugos ba 
talioną. Ten gavau jaunesniojo 
puskarininkio laipsnį ir saugo 
jau vokiečių karinius sandėlius. 
Kaunas man nepatiko — vis 
kas, kas geriausia — ir metropo 
liai, ir viešieji namai —. tik vo 
kiečiams. Jei taip būtų tik lietu 
viams. ar nors per pusę su vo 
kiečiais — kitas reikalas.

. . . Mes grįžome į kiūmtni, o 
ten aikštėje jau buriuoja visus 
Platelių miško „naujakurius“, 

reikia labai ryškių veiksmų — 
tiek politikos, tiek socialės, 
tiek veiksmingumo bei stipraus 
ryžtingumo atžvilgiais.

Jeigu vilčių galima būtų dėti 
sovietijos nesutarimams, kai 
Maskvai ima konkuruoti Pei 
pingas, tai Kinijos atžvilgiu 
reiktų laukti naujos Vakarų po 
litikos, bet tai yra labai netik 
ra.

Tuo tarpu jėgų santykiai la 
bai svyruoja ir kinta. Netrukus 
apie 15 valstybių turės atominę 
bombą, kuri dabar tampa pa 
prastu dalyku. Didelės katastro 
fos grėsmė darosi sus didesnė ir 
pavojingesne. Tat 1961-sius .ne 
tus žmonija sutinka dilemos 
perspektyvoje — arba sėkm„i 
gai peisitvarkyti, arba paine 
fos grėsmė darosi vis didesnė ir

tokius, kaip ir aš. susirinkusius 
įvairiais keliais. Mūsiškių, iš sa 
visaugos bataliono — 13 karei 
vių ir puskarininkių, kili — š 
įvairių dalinių, likusieji — ei 
viliai žmonės, visokių įstaigų 
tarnautojai. Iš viso rikiuotėje 
stovėjo apie 100 vyrų.

Pulkininkas Voveris pasakė 
gražią kalbą. Jis paaiškino, kad 
mūsų kovos tikslas — nepnk 
lausoma Lietuva.

— Mūsų organizacija vadi 
naši „Lietuvos laisvės armija“, 
arba, sutrumpintai, LLA, — tę 
sė pulkininkas. — Į LLA lei 
kia verbuoti naujus narius, pa 
renkant gerus pažįstamus. Tai 
organizacija, kuiios nariai tiks 
lo siekia su ginklu. Mums na 
dės Dievas ir, be abejonės, 
Amerika su Anglija. Ten yra 
nepriklausomos Lietuvos vy 
riausybė, ministerių kabinetas.

Paskui, augštyn pakėlę deši 
nes rankas, garsiai kartojome 
priesaikos tekstą, kurį skaitė 
vieno būrio vadas.

Ir organizacija, ir jos vadai 
man nepaprastai patinka. Aš 
dėkingas leitenantui Dambraus 
kui, patarusiam žygiuoti drau 
ge.

Rugsėjo 8, penktadienis
Dienos neramios. Rytų fron 

tas vis artėja. Vokiečiai ima 
šnairuoti į mus. Šimts pypkių, 
gal eiti į frontą, ką? Bet jei 
nušaus? Giminės ir kapo nesu 
ras. Ir kodėl, kodėl Amerika 
delsia? — nesuprantu. Pulki 
ninkas sakė, kad Amerikoj yra 
Lietuvos vyriausybė. Tai ar ta 
vyriausybė nežino, kas čia de 
dasi.

Skubu į Telšius. Grįžęs tęsiu 
toliau.

Buvau Telšiuose, lietuvių 
kompanijoje truputį išgėrėme. 
Mane nuolat kalbino leitenan 
tas Klevas. Mūsų LLA grupė 
je tai žymus žmogus, rinktinės 
vado dešinioji ranka. Klevas 
patarė važiuoti į Vokietiją pa 
simokyti. Gal ir ne pro šalį, aš 
tik penkių skyrių pradinės.

Esą, dar kai kas rengiasi vyk 
ti. Ypač leitenantai. Ką gi, jie 
geriau žino. . Kaip atsisakyti 
puskarininkiui?

Taigi štai aš ir svarstau. Ta 
mokykla, esanti kažkur prie 
Štutgarto, ruošia kadrus Hitle 
rio armijai. Tai kaip ten gali 
vykti LI.A narys, prisiekęs ko 
voti už nepriklausomą Lietuvą? 
Nesuvokiu.

Lapčričio 10, penktadienis
O mano dienorašti! Atleisk, 

kad taip retai sėdu prie mano 
puslapių... Bet suprask, kad 
per šiuos du mėnesius buvau 
smarkiai užsiėmęs. Tik įsivaiz 
duok, šiandien aš baigiau di 
versantų mokyklą. Per 61 die 
ną.

Telšius palikome rugsėjo 10 
d. Drauge važiavo kiti pažįsta 
mi — leitenantas Klevas, :au 
iresnieji leitenantai Šilas, Dainų 
tis, Gegužis ir kiti prisiekusieji 
LLA nariai. Linkėdami sėkmės, 
įkandin ilgai mojavo rankomis 
pulkininkas Voveris, leitenan 
tas Dambrauskas...

Iš Štutgarto mus pasiuntė į 
Klinuvo dvariuką už 30 kilo 
metrų Yiuo Dancigo. Mokyklo 
je buvome 55 žmonės — visi iš 
Lietuvos. Pagrindiniai dėsto 
mieji dalykai — diversinių ak 
tų vykdymas, geležinkelių ir 
tiltų sprogdinimas, žvalgyba, 
ryšiai, slėptuvių statyba, mas 
kiruotė.

Gavome slapyvardžius. Po 
vieną šaukė į raštinę ir iš ten 
išėjome „perkrikštyti“.

— Birbilas Antanas. Mato 
s.? — žvilgčiodamas čia į ma 
ne, čia į popierius, lietuviškai 
paklausė man nepažįstamas ei 
vilis.

— Taip, Birbilas Antanas...

PP. PETRUI ir MAGDELENAI ŠIDLAUSKAMS 
jų tėveliui ir uošviui

A. A. MARTYNUI ŠIDLAUSKUI 
mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą 

Wellando Medžiotojų-Meškeriotojų Klubas Lituanica.

A. J. Brooks, buvęs ministe 

riu veteranų reikalams, Fe 
deralnėje vyriausybėje nuo 
1957 m., neseniai yra paskir 
tas Ottawoj į Senatą. Augš 
tas, žilas Mr. Brooks dabai 
artėja prie 70 metų ir yra 
abiejų karų veteranas. (CS).

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS 

19.
Iki šiol beveik visas mūsų dė 

mesys buvo nukreiptas į šei 
mos galvą — vyrą. Tačiau ir 
moterims praverstų vienas, ki 
tas patarimas, ypač kas liečia 
jų ateities užsitikrinimą.

Remiantis statistikos duo.ne 
nimis, šiandien moterys valdo 
daugiau įvairių akcijų bei vai 
tižios paskolų lakštų, negu vy 
rai. (Taigi jau vien dėl lo gal 
reikėtų jomis daugiau susidomė 
ti). Ir užtai šį kartą pasikalbę 
kime su moterimis.

Pirmiausia: — Ar Jūs esate 
pilnai susipažinus su nurody 
mais jūsų vyro testamente?

Jei ne, ar nebūtų pravartu su 
sipažinti ir jau šiandien turėti 
aiškesnį vaizdą?

Normaliai, testamentai yra 
skaitomi labai nepalankiose ap 
linkybėse: beveik visados — gi 
lioje širdgėloje. Ir iš anksto ne 
turint jokio supratimo, gali bū 
ri gan sunku, jei toks motnen 
tas kada nors ateitų.

Kodėl gi neperžvelgti visko 
kartu su vyru ir neišsiaiškinti?

Suprantama, daugeliui mūsų 
toks pasirengimas gali atrodyti 
labai keistas, tačiau vienodai 
keistai gali atrodyti ir mokymą 
sis plaukti, ypač žmogui, kuris 
niekad giliau pažastų nebrenaa.

Antra, vienodai svarbu yra ži 
noti, kur toks testamentas y; a 
laikomas. Bendrai, kur jūsų vy 
ras laiko visus vertingus donų 
mentus. kaip: testamentą, 
gyvybės draudimus, nuosavy 
bių dokumentus, vedybinę su 
tartį, akcijas (shares), pasko

— Gimęs 1918 metais Viešin 
tų valsčiaus Versmių kaime, o 
vėliau gyvenęs Užubalių kai 
me?

— Taip.
— Nuo šiol pamirškite savo 

pavardę, — pasakė civilis.
— Ši pavardė man ir pačiam 

nepatinka, — atsakiau nurau 
dęs.

— Na ir gerai. Kokio norite 
slapyvardžio?

— Lietuvaitis, — atsakiau, 
nes iš anksto jį buvau sugalvo 
jęs.

— Deja. „Lietuvaiti“ jau ga 
vi kitas. Ką, o gal „Baltušis“ 
patinka?

— Tegul bus „Baltušis“.
Į raštinę įėjo subačiškis Anta 

nas Šilas, jaun. leitenantas. Ne 
pažįstamasis, parodydamas Ši 
lą, man tarė:

— Tai — „Kovas“, nepa 
mirškite? Jis vadovaus 12 žmo 
nių grupei, o jūs, „Baltuši“— 
„Kovo" pavaduotojas. Jūsų 
giupė vadinsis „Karklas“. Refe 
ruokite reguliariai, tiksliai. Vis 
kas. Eikite.

Netrukus buvo suburta visa 
„Karklo“ grupė. Dabar ilsimės 
ir laukiame dienos, kada išva 
žinosime į Lietuvą. Kada ir 
kaip — neaišku; žinome lik 
tiek, kad atsidursime ne šioje, 
bet anoje fronto pusėje ir naši 
leisime parašiutais iš lėktuvų.

Daugiau bus.

Profesorius V. W. Bladen, 
Toronto Universiteto Meno 
dekanas, yra paskirtas Minis 

terio Pirmininko John Dielcn 
baker vadovauti Karališkai 
vieno žmogaus komisijai, ku 
ri turi ištirti Kanados auto 
mobilių pramonės depresijos 
priežastis, ypač santyky su 
užsieninių firmų įvežamais 
automobiliais į šį kraštą..

los lakštus ir kt.
Galite tik įsivaizduoti, kiek 

bereikalingų rūpesčių iškiltų 
vien dėl to, jog negalėtumėt 
vieną ar kitą iš jų surasti, jei jū 
sų vyras turi banke nedegama 
dėžę (safety box) ir taupymo 
sąskaitą (dažnas turi net dvi: 
vieną arčiau darbovietės, kitą 
prie namų), ar nebūtų tragiška 
jei jūs nežinotumėt tokio ban 
ko pavadinimo bei adreso. Kai 
bant apie vertingų dokumentų 
išsaugojimą, reiktų patarti, 
bent gyvybės draudimus laiky 
ti namuose, o ne banke. Nes 
dažnai įvairių komplikacijų iš 
kyla, kai reikia prie jų banke 
prieiti.

Pavyzdžiui, valdžios pareigu 
nai gali laikinai sustabdyti bet 
kokį pinigų ar vertingų doku 
mentų išdavimą iš banko iki vi 
sas turtas yra pilnai įkainuotas 
pomirtinių mokesčių apskaičia 
vimui. O pinigų gali kartais pi i 
reikti jau tuoj pat. Tokiu atve 
ju, gyvybės draudimas gali bū 
ti vieninteliu įrankiu, parūpi 
nančiu pinigus.

Toliau, ar jūs pramatote — 
ką reiktų daryti su nekilnoja 
mu turtu? Ar reiktų parduoti 
namą ir samdyti butą? Ar to 
liau tebemokėti morgičius? Pa 
vyzdžiui, jei jūsų paskola yra iš 
6 % %, gal būtų racionalu pir 
moję eilėje atsikratyti tokios 
skolos?

Esu tikras, dažnai jums bus 
sunku surasti tiksliausi spren 
dimą.

Na. ir jeigu sunku planuoti 
dar su vyro pagalba, tik pagal 
vokite, kiek sunkiau būtų jums 
vienai visą tai atlikti?

Pagaliau, kaip gi būtų su to 
limesnėmis pajamomis?

Ar jūs numatėte, kiek (mažų 
mažiausiai) reiktų jums atsar 
gų, prie jūsų uždarbio, lolimes 
niam šeimos gerbūviui užsitik 
rinti?

Čia prisiminkime, jog be nuo 
mos. rūbų, maisto ir panašių iš 
laidų, gali prisidėti dar ir vaikų 
išmokslinimas.

Peržvelgus visą ką jūs šian 
dien turite ir numačius kokie di 
deli ateities reikalavimai ga’ii 
būti, pastebėsite, jog neviskas 
taip jau paprastai balansuosis. 
Nors ir nelinksma, tačiau, gal 
geriau žinoti jau šiandien, ne 
gu ateityje nemaloniai nustebti.

Tikiuos, jog buvau ir mole 
rims šiek tiek naudingu!

Tad iki kitos savaitės!

BANKO „LITAS“ 
visuotinis metinis narių susirin 
kimas įvyks 1961 m. vasario m. 
4 d., šeštadienį. Aušros Vartų 
salėje. Pagal daugelio naiių 
pageidavimą praeitame susirin 
kime, šiemet po susirinkimo 
bus vaišės, orkestras ir šokiai. 
Visi montrealiečiai kviečiami šį 
šeštadienį rezervuoti „Lito” ba 
liui. Smulkesnė dienotvarkė n 
vakaro programa bus paskelbta 
vėliau.

Sekr. Pr. Rudinskas.
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Moteris ir vyras
DR. M. PAPLAUSKIENĖS - RAMONIENĖS PASKAITA 

KLK MOTERŲ D RA U GIJOS DEŠIMTMETY
3.

MOTERS PASAULIS

Kaunas šiandie
LENKO LECH DRAI 1NSKI AKIMIS IR KOMPROPA 

GANDOS BEI INFORMACIJOS ŽINIOMIS

Vyras veržiasi j pasaulį, pla 
tų, tolimą, įsiveikti, kurti atei 
tį, istoriją, jo interesai tauta 
(šeima jam tik priemonė siekti 
savo tikslų), pasaulis, o dabar 
jau visas kosmosas, žemė per 
maža užkariauti, į kitas plane 
tas keliasi. Jo pasaulis labjau 
daiktinis, jis kuria įrankius, 
techniką. Galvojimas labjau 
abstraktus, teoiijos, teisė ir hlo 
sofija yra jo sritys, ir tematika 
objektyvi, visuotinė.

Moters pasaulį grafiškai gali 
ma būtų išieikšti į vidų nukreip 
ta apskrita linija. Moteris gy 
vena uždarame pasauly, kurj ji 
savo dvasiniu gyvenimu pei 
šviečia švelnia ir mylinčia ran 
ka tvarko ir valdo, ir su kuriuo 
ji sudaro uždarą vienetą. Ku 
rioj srity ji beveiktų, ji visur 
sudarys šiltą, jaukų pasauliu 
ką: jaunavedė net vienam kam 
barely, motina ir drėgnam rū 
sy, mokytoja klasėje, daktarė 
savo kabinete sudarys namų ap 
linkumos nuotaiką, kur viskas 
yra sava, pažįstama ir sudaro 
harmoningą visumą. Mažame 
pasauly ji gali geriau susikon 
centruoti, geriau pažįsta sąly 
gas ir jėgų santykius, geiiau už 
vyrą orientuojasi ir suranda 
greičiau kelią iš susidariusios 
padėties.

Germanai kvietė moteris į ka 
ro tarnybą: „politikos užkuli 
siuose” moterys narpalioja pai 
niavas; šeimos, reikaluose, 
praktiškame gyvenime jos yra 
toli pranašesnės už vyrus. Mo 
teris gyvena dabartyje. Jos pa 
skirtis — globa ir apsauga to, 
kas jau sukurta, kas dabar gy 
vena; jos akys atkreiptos į duo 
tąjį momentą, ir ji pilniau išg 
yvena gyvenimą, ar tai džiaugs 
mingą ar tragišką. Vyras nu 
kreipęs akis į ateitį; į duotąjį 
momentą lyg prabėgom žvel 
gia. Jei motina džiaugiasi, kai 
vaikas pirmą kartą žaisliuką po 
čiumpa, tai tėvas džiaugiasi, 
kad vaikas turės taiklią ranką 
sviediniui mėtyti, chirurginį ins 
trumentą valdyti. Moters laiko 
begalybės pajautimas ir projek 
tavimo į ateitį, turi tvirtesnį pa 

grindą: kartų gyvenimas amži 
nybė, praeiti su ateitim ji sivi 
mi sujungia.

Berniukas žaidžia kaladėlėm, 
mergytė lėlėmis. Ne daiktai mo 
terš interesų sfera, bet asmens, 
ir tai tie, kurie jai turi reikšmės, 
su kuriais ji susiduria. Gi daik 
tai tiek ją įdomauja, kiek jie tie 
sioginiai su asmeniu rišasi, kiek 
jie gerina, gražina jo gyveni 
mą.

Gyvendama asmenų pašau 
ly, moteris turi didesnę įsijauti 
mo galią. Atjausdama kitus 
žmones, ji identifikuoja jų jaus 
mus su savaisiais. Todėl mote 
rys niekad nebus brutalios, bei 
žiaurios. Jei vyras suvokia pa 
šaulį abstrakčiai galvodamas vi 
suktinėmis sąvokimis, tai mote 
ris suvoks jį vaizdžiai ind'vidua 
liu ir konkrečiai vienkartiniu 
būdu, nes ir pats gyvenimas su 
tinka mus vaizdžiai individua 
lioj ir konkrečiai vienkartinėj 
formoj. Pav., moteris gali karš 
tai mylėti vieną asmenį, savo 
vaiką, bet ji niekada negalės įsi 
mylėti viso pasaulio.

Moteris kuria savo pasaulė 
žiūrą ir filosofiją, bet ji jieškos 
atsakymo į tuos klausimus ne 
abstrakčiai, sąvokomis lukšten 
dama buitį, bet simboliais ir 
jausmu išreikšdama gyvenime 
prasmę. Moteris myli ir neken 
čia; vyras gerbia ir niekina. Eti 
kos ir teisės srity moteris vei 
kia išeidama iš gyvo jausmo im 
pulso. Ji teis kitus ne pagal nt 
gyvą teisės raidę, bet pagal sa 
vo širdį, gailėdamosi žipogaus 
ir kiekvieną įvykį ims individua 
liai, nes jai augščiau už teisės 
ir moralės kodeksus yra pavie
nio žmogaus atvejis.

Pavienis žmogus santykiauja 
su pasauliu kaip „aš“. Pas vy 
rą tas „aš“ skiriasi labjau nuo 
visa, kas nėra „aš“, nuo pašau 
lio, daiktų, kitų asmenų. Mote 
ris, išeidama stipriau iš sangai 
los jausmo, ne itk silpniau jau 
čia tą atsiskyrimą, bet ji paje 
gia save identifikuoti su ne 
„aš“, su kitu asmenim. Ir sa 
vojo „aš“ ji jieško aplinkumoj. 
Iš čia plaukia jos santykis su

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
skaitytojas atsiuntė antrąją da 
lį lenkų laikraštininko serijos 
straipsnių apie Lietuvą „Užra 
šai iš Gedimino šalies", kurioje 
žurnalistas Lech Drapinski ap 
rašo dabartinį Kauną. Jo apia 
šymas grynai lenkiškas, bet vis 
dėlto jis duoda gan apčiuopia 
mą dabartinio Kauno ir jo gy 
venimo vaizdą. Čia visa tai ir 
perspausdinama.

Pradžioje L. Drapinski duo 
da truputį istorijos. Kaunas 
reiškiąs kovos sąvoką. Ir tai ne 
koks gražus pasididžiavimo žo 
dis, bet tikras faktas, nes Kau 
ną puolė kryžiokai, vėliau šve 
dai ir cariniai rusai (vėliausių 
užpuolikų, žinoma, Drapinsk- 
nemini), kurie pakartotinai 
Kauną sunaikinę, ir jam tekę 
daug kartų atsikurti. Toliau 
Drapinski rašo:

„Kauno kronikose atsirado 
vietos ir lenkų kareiviui. Čia bū 
tent, į šiaurės rytus nuo miesto. 
Vytauto kalno rajone, lenkų su 
kilėliai 1831 melais nukentėjo 
nuo Rusijos kariuomenės. Nuo 
tos kovos praėjo 129 metai.

Dabar yra 1960 metų spalis. 
Svarbiausioje Kauno gatvėje, 
Stalino, prasilenkiame su sku 
bančiais į darbus.

— Turime pažinti jūsų seną 
ją sostinę — sakau redaktoriui 
Jaszczukui.

— Tai yra klaiaa — pataiso 
mano pokalbininkas. — Priešių 
gai bendrai nuomonei, Kaunas 
dvidešimties metų tarpkaryįe 
nebuvo Lietuvos sostinė. Da 

vyru. Moteris jaučia būtinumą, 
kad vyras priimtų ją, kokia ji 
yra ir gali būti, padėtų jai išsi 
skleist ir kad ji vėl sutiktų savą 
jį „aš“, perėjusi per jo išgyve 
nimų prizmę. Meilės prasmė ;r 
yra giliausia — tame savęs ki 
tarne ir kito savy atradime. — 
Moteris yra meilės įkūnytoja. 
Įsijausti visiškai į kitą žmogų, 
kas jis yra ir kokias galimybes 
turi, visiškai save sutapatybinti 
su kitu, mylimu žmogum ir ja 
me savo galimybes įgyvendin 
ti — moters kelias. Už kiekvie 
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bartinėje konstitucijoje galima 
išskaityti, kad Lietuvos sosti 
nė yra Vilnius (Drapinski rašo 
Wilno), tiktai laikinai valdžia 
ir visos įstaigos buvo įtalpintos 
Kaune...

Pusryčius valgome kavinėje 
„Tulpė“. Lenkiškai tas įeiškia 
tulipan. Pasirodo, kad ši gėlė 
lietuviams labai yra patikusi, 
nors skirtiniai nuo Olandijos, iš 
tos meilės šiai gėlei jie negauna 
jokių pajamų. Tulpes randame 
tautosakoje, tautodailėje, net 
Kauno gatvėse. Kiekviena šąli 
gatvio plyta turi stilizuotą tul 
pės motyvą. . .

Įspaustas į Nemuno ir Vili 
jos reples, Kaunąs nedaro did 
miesčio įspūdžio, nors dabar tu 
ri 240 tūkstančių gyventojų 
Namai daugumoje žemi, nere 
tai vienaugščiai, išmėtyti paly 
ginamai dideliame plote. Ke^e 
tas XV amžiaus antrosios pu 
sės bažnyčių. Muzėjų. Bet at 
rodo provinciniu, tyliu miestu, 
neišlaikančiu priešpriešio fak 
tams. Upės uostas judrus. Kau 
no gyventojai gauna darbų 
gausiuose fabiikuose, ir be ko 
kita, siuvyklose, virtuvių reik 
menų išdirbime, baldų garny 
boję, saldainių arba farmacinių 
išdirbinių .„Sanitas“ (gamina 
apie 200 įvairių vaistų rūšių). 
Paskutiniu laiku gamyboje krei 
piamas dėmesys į estetiką ir ga 
minių kokybę.

Neseniai Lenkijoje viešėjo 
Kauno apavų kombinato dir. J. 
Skaberdis. Jis tyrė mūsų apavų 
gamybą. Efektas? Jau dabar 
Kaune išleidžiami Lenkijoje ži 
nomi fasonai. Neabejotina, kad 
per tūlą laiką Lietuvoje „calyp 
so“ tipo batai bus taip pat ge 
rai žinomi, kaip ir Lenkijoje.

Kaune daug statoma. Miesto 
tvarkdariai pabrėžia, kad pa 
skutinį dešimtmetį Kaune prisi 
statė namų 12 kartų daugiau, 
negu tarpkarinės respublikos 
laikais (nepriklausomybės, 
red.). Kaskart populiaresne 
tampa individualinė statyba. 
Kiekvienas Lietuvos gyvento 
jas sau gali pasistatyti nameli 
112 ketvirtainių metrų grindų 
ploto. (Bus daugiau).

K. BARONAS.

25 dienos Europoje 
(Kelionės įspūdžiai)

7.
MEMMINGENO LIETUVIŲ CHORAS „DARNA“,

ved. muš. M. Budnūno, davė 
koncertą (kaip vokiečių kalba 
programoj pašyta „Stunde Bal 
tischer Chormusik“). Iš ryto, 
didelio lietuvių bičiulio, šv. Tie 
jybės parapijos klebono kun. 
J, Nuscheler bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos, gieda r. i 
tam chorui ir po pietų „Turn 
halle“ salėje, Kritgshaber prie 
miestelyje, vyko koncertas. Tei 
singai rengėjai pavadino kon 
certą „pabaltiečių muzikos .a 
landėle“, nes be lietuvių kom 
pozitorių, buvo išpildytos dai 
nos latvių, estų ir viena vokie 
čio. Klausytojų buvo apie 150 
asmenų, daugumoje vokiečiui. 
Koncertą sekančią dieną trum 
pa kritika atžymėjo vietos dien 
rastis „.Allgemaine Zeitung"

Choras yra vertas dėmesio Š. 
Amerikos lietuvių. Jis reikalin 
gas materialinės ir mo-alinės 
paramos, kadangi tai yra vieni' 
telis lietuvių choras Europos že 
myne, savo daina garsinąs mil 
sų tautą.

Mano siūlymas: PLB nė ar 
BALFas imasi iniciatyvos atsi 
kviesti „Darną“ j šį Kontinente, 
įuošiant JAV ir Kanados di 
desnėse kolonijojse jo K oncer 
tus. Gastrolės apmokėtų visas 
išlaidas, palikdamos taip pat 
pelno jų ateities darbui, būti 
niausiom išlaidom, gražesnei re 
prezentacijai. Šiandieną, choro 
dalyvės negali pasipuošti kaip 
Toronto „Varpo“ moterys, 
keisdamos tautinius rūbus, ant 
roję dalyje, į balines sukneles. 
Jos apsrengusios labai kukliai 
— tamsiais sijonėliais, baltom 
bliuzelėm, skirtingo kirpimo 
skirtingos medžiagos kokybės. 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventei pakviesti jau kiek vė 
loka, tačiau 1961 m. rudens se 
zonui — tikrai daug laiko. To 
ks pakvietimas priduotų choi s 
tams daugiau entuziazmo da- 
be, daugiau pritrauktų naujų 
žmonių, dainos mėgėjų, į vie 
nintelį letuvių chorą, taip neto 
Ii esantį Lietuvos sienų.

Koncerto pertraukos metu, 
perdaviau vokiškai ir lietuviš 
kai nuoširdžius linkėjimus nuo 
visų Kanados lietuvių, palinkę 

damas „Darnai“ ir jos vad. mu
zikui M. Budriūnui, sėkmes jų 
užsibrėžtame kelyje. Tiesa, cho 
ro vadovą ir kun. dr. J. Petrai 
tį buvau sutikęs per savo piane 
Šimą Augsburgo lietuviams, 
perduodamas muz. M. Budriu 
nui asmeniškus linkėjimus nuo 
red. J. Kardelio. Muz. M. Bud 
liūnas prašė taip pat perduoti 
NL red. linkėjimus, daug svei 
katos ir ištvermės jo sunkiame, 
bet kilniame darbe. Apie pu»va 
landi kalbėjomės, tačiau pasiro 
uo, kad abu mūsų veikėjai, yia 
labai užimti, nes pav. kun. J. 
Petraitis nuo spalio 1 iki 23 d. 
savo volkswagenu apvažinėjęs 
Stultgardą, Ulmą, Dillingeuą, 
Augsburgą ir tt. padaręs ner 
tris savaitęs apie 4000 km. Abu 
skubėjo namo, nes kitą di<-ną 
laukė jų kasdienins darbas.

Vėlai naktį grįžau atgai į 
Miuncheną. Pirmadienio ivtą 
tęsiau savo tolimesnį maršrutą, 
išvykdamas į Austrijos Alpeą, 
Innsbrucko miestą.

Rašydamas apie Vokiltijr s 
lietuvius, norėčiau kiek ilg <iu 
sustoti ties viena

LIETUVIŠKA ŠEIMA, 
ATVYKUSIA NESENIAI 

IŠ LIETUVOS.
Pripuolamai ją sutikau, gan ii 
gai pasikalbėjau apie pavergtus 
tėvynės gyvenimą. Neminėsiu 
pavardės, vietovės. Jie to iš 
manęs prašė, kadangi dalis gi 
mimų yra pasilikę sietuvoje.

Taigi, kaip gyvenama Lietu 
voje? Jie atsakė, kad mūsiške 
spauda tuo reikalu yra gan ge 
rai informuota. O pats gyviai 
mas susideda iš kasdieninio 
„kombinavimo“. Ne, tai ne vo 
girnas. Nelaikoma tas nuodėme 
Paprasčiausiai, iš eilinės algos 
žmogus ar šeima pragyventi 
negali, kai tuo tarpu kombina 
cijos priedas yra didesnis už mė 
nesinį atlyginimą, duodas gali 
mybę daugiau maisto nusipirkti 
ir kt. Nežiūrint didelės baus 
mės — kalėjimo, kombinuoja 
tokį priedą kiekvienas. Čia man 
buvo duoti ir pavyzdžiai, kurie 
mane visiškai įtikino realumu ir 
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Taip glaudžiai, linksmai ir maloniai laiką galima praleisti tiktai Montrealio lietuvių Spaudos baliuje, koks šiemet, sausio 7 d. t. y. — šį šeštadienį įvyKs 
puikioje Slovakų salėje. Žiūrėkite paskutiniame šio NL numeri puslapyje apie tai plačiau.

Voratinkliai draikės kerėjo
Romanas *

7.
Viktorijos nuotaika, atvykus į darbą, iš karto pagerėjo. 

Kažkur nutolo ir Barvainis, ir namų rūpesčiai, ir net — kas bu 
vo keisčiausia — vaikai. Viktorija vėl pasijuto tokia, kokia ji 
buvo jau gana seniai, prieš ištekėdama. Jei dabar būtų buvusi 
vasara, ji lakstytų po skardį ir gaudytų drugelius. Tačiau buvo 
prasidėjęs ruduo, o jos laukė darbas. Mikroskopas. Mėgintu 
vėliai. Blankai ir formuliarai, kuriuos reikėjo užpildyti. Šlapi 
mo analizės. Kraujo analizės. Eritrocitai, hemoglobinas,leuko 
eitai, eritrocitų nusėdimas. Ir miesto stogai lengvoje miglelėje, 
tenai, už langų, slėnio apačioje. Kaip ten buvo gražu! Ligoni 
nės blankai buvo maži ir gulėjo stalčiuose. Miesto stogai buvo 
dideli ir stiepėsi į dangų. Žinoma, žvelgiant iš Čia, jie atrodė 
ne didesni už vaikų išrikiuotas degtukų dėžutes.

Ūmai, nei iŠ šio, nei iš to, Barvainienė prisiminė, kaip juo 
kingai atrodė Adomėnas, kąrąs žemyn galva Jaunimo sode. 
Juokingai? Ne. Tur būt, .graudžiai lyriškai. O gal juokingai ir 
lyriškai drauge; tai būna dažnai susiję.

Žvilgančioje mikroskopo rankenoje Viktorija pamatė atsi 
spindint kažkieno akį; ji tučtuojau atsisuko ir tarė lyg ni.ste 
busi, lyg su priekaištu:

— Bet ir tyliai gi vaikštai, Domicėle.
Domicėlė buvo labotarotorijos sanitarė; jos vardas buvo 

idealus tokios kategorijos moterims — senyvoms ir malonaus 
veido, paklusnioms ir žinančioms savo vertę, išlaikančioms pa 
slaptį ir nevengiančioms papasakoti apie sudėtingą ligoninės 
gyvenimą. . .

— Aš net krankštelėjau, kad neišgąsdinčiau daktarės, 
pasiteisino Domicėlė.

— Neišgirdau. Ką pasakysi?
— Direktorius kviečia.
— Ko jam iš manęs reikia? — Barvainienė visai natūra 

liai nustebo; ji niekaip negalėjo susigaudyti, ko gali norėti iš 
jos direktorius. — Ar Butkus dabar savo kabinete?

— Koks Butkus?
— Juk pati sakei, kad kvietė direktorius!
— Visa bėda, kad direktorius jau ne Butkus, o Adome 

nas.
Barvainienė pajuto, kad jai nutvieskė skruostus, ir pasi 

lenkė prie rinkroskopo okuliaro, kad jos veido nepastebėtu 
Dimicėlė. „Iš tikrųjų, ko jam iš manęs reikia?“

— Aš ir nežinojau, kad pas mus naujas direktorius, — 
abejingai pasakė Viktorija. Ji pakėlė galvą nuo okuliaro. 
Skruostai jau nebedegė. — Kalbėjo juk, kad Adomėnas bus 
terapijos skyriaus vedėju.

— O apsivertė viskas kitaip. Nuo šios dienos, pagal įsaky 
mą. Pati raštinėj mačiau. Bet jie dar dviese vaikšto, pareigas 
ar inventorių perdavinėja, supaisysi ten juos.

— Tai gal mane vis dėlto kviečia Butkus? — pasiteiravo 
Viktorija.

— Ne, Adomėnas. O koks pagaliau daktarei skirtumas.' 
Adomėnas, sako, visai neblogas žmogus. Tik. . .

— Kas per „tik“, Domicėle?
— Na, galvą pernelyg augštai laiko, taip bent žmonėms 

atrodo. Greit patys įsitikinsim.
„Galvą augštai laiko? Neatrodo“, — pamastė Viktorija. 

Ir ūmai vėl prisiminė, kaip jis vakar karojo galva žemyn. Ta 
čiau jai visai nebuvo juokinga.

— Ačiū, Domicėle, nueisiu, kai baigsiu darbą.
— Sesuo Elena užbaigs, — pareiškė savo nuomonę sanita 

rė. Ji žinojo, kad sesuo Elena daro analizes ne blogiau už gy 
dytojus. Gydytojai irgi žinojo tą patį.

— Suspės ir Adomėnas, — tarė Barvainienė ir paėmė tirti 
sekantį šlapimą.

Tačiau darbas jai nebesisekė. Taip buvo įdomu, ko nori 
Adomėnas, kad viskas krito iš rankų. Vis dėlto ji padarė porą 
analizių ir nuėjo ’ - ■et'rr.r kambarį. Tenai sėdėjo dar viena gy 
dytoja, laboratorijos vedėja, ir kažką skaičiavo, žibi ėdama pro 

mikroskopą. Įėjus Barvainienei. ji atsisuko, mirktelėjo ak;m, 
sakydama: „Palauk, leisk man suskaičiuoti“, ir vėl įsikniaubė 
i darbą. Elena, senyva medicinos sesuo, skaičiūVo hemoglobi 
ną.

— Elenute, tu labai užsiėmusi?
— Kaip visada, daktare. Pati matot. — Po to pridūrė švel 

niau ; — Palikit viską ant stalo, padarysiu.
Viktorija į kiemą išėjo b apsiausto, tik su cralatu, ir tuo 

jau pat ėmė to gailėtis, bet atgal nebegrįžo. Viktorija nemego 
grįžti atgal. Po platų ligoninės kiemą siautėjo vėjai. Atrodė, 
kad jie atpučia iš visų pasaulio kraštų. Kartais, lyg kieno įsaky 
ti, jie staiga liaudavos pūtę: tada pasidarydavo šilta. „Kr kia 
atvira aikštė, — pamąstė Viktorija, — ar nebuvo tik ji perdaug 
atvira žmonėms, kurie slapstėsi čia nuo žemiškų pagundų. Bet 
juos dengė storos sienos, o mane perpučia visi keturi vėjai“.

Vienu metu saulę uždengė tamsiai mėlynas debesėlis, ir vė 
jas numetė baltą Viktorijos kepuraitę; kol Viktorija ją pasivijo, 
vėjas sutaršė tankias plaukų garbanas. O prie terapijos pastato 
durų stovėjo Adomėnas.

„Kas gi jį čia atnešė?“ — n ebe Įniršio pagalvojo Vik'oti 
ja. Jai buvo pikta, kad Adomėnas matė ją lakstančią kaip k<. 
kia mergiotę. Ir čia dar vėjas taršė jos chalatą, ir Barvainienė 
kas pora žingsniu sustodavo ir kovodavo su vėju. Pasisveikino 
su Adomėnu labai šaliai, Viktorija pajuto jam antipatiją, gry 
nai asmeninę, beveik fizišką; eidama ilgu ir vingiuotu korido 
rium, ji pastebėjo, kad Adomėno ausys — didelės, o viršugal 
vis praplikęs; lipdamas laiptais į antrą augštą, ji užgirdo, kaip 
Adomėnas sunkiai aluosja.

Adomėno kabinetas buvo ne kas kita, kaip nedidelė palata, 
kurioje stovėjo siaura kušetė, apdengta baltu patiesalu, treje 
tas gilių odinių fotelių ir paprastas baltas ligoninės stalas. Ant 
stalo, lyg norėdami vieni kitus išstumti, sustingę grūmėsi ine 
dicinos ir raštinės reikmenys: stetoskopas, telefonas, aparatas 
ktaujospaudžiui matuoti, aplankai su bylomis. . .

Bus daugiau. _
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DAILININKO
JUOZO AKSTINO TAPYBOS PARODA

RAŠO DR.
Gruodžio mėnesio 16, 17 ir 

18 dienomis Aušros Vartų pa 
rapijos salėje vykusi Juozo Aks 
tino dailės kūrinių paroda buvo 
reikšminga keleriopa p_asm<

Lietuviškoji visuomene Juo 
zą Akstiną ligi šiol daugiausiai 
pažino kaip neeilinių gabumų 
scenos menininką: jo sukurt, 
vaidmenys mūsų spaudos buvo 
augštai įvertinti, o teatro žiūro 
vai jį laiko vienu pačių geibiau 
šiųjų jaunosios kartos aktorių 
mi.

Dailininką Juozą Akstiną mū 
sų kultūrininkai pirmą kartą a*- 
timiau pažino šių metų pava 
sarį Čikagoje, kur jis išstatė d< 
dėsnį kiekį savo tapybos kem 
pozisijų. O šioje paridoje ture 
jome progos pamatyti 35 daili 
ninko kūrinius, suteikusius p,o 
gos apžvelgti didelę dalį jo kū 
rybos. Ir reikia pasakyti, kad 
Juozas Akstinas taipogi šioje 
meno srityje turi nemažesniu 
duomenų ir stiprų talentą.

Norisi pradžioje iškelti kelis 
įdomius faktus. Girdėjome jau 
ilgą laiką (tebegirdime ir da 
bar) verkšlenimų ir nusiskundi 
mų, kad Montrealio lietuviai 
niekuo nebesidomi, niekur nes 
lanką ir tt. Tiesa, kaikune kul 
tūriniai parengimai nesusilaukė 
didesnio dėmesio ir nevisi užsi 
mojimai buvo tinkamai parem 
ti, tačiau — kaip šioji paroda 
vaizdžiai pademonstravo — 
kiekvienas tikrai skoningai su 
organizuotas bei naujas kultu 
rinis įvykis žmonių sutraukia 
daug ir turi pasisekimo. Juozo 
Akstino parodą aplankiusiųjų 
skaičius bei nupirktų kūrinių 
skaičius aiškiai liudija, jog mū 
sų dailininkai gali drąsiai tike 
tis savos visuomenės dėmesio 
bei paramos.

Pažymėtina, ta proga, latrai 
skoningai ir įdomiai sutvarky 
tos parodos patalpos — jos tci 
kė ir naujoviškumo ir gei^s 
nuotaikos. Pažymėtina taip pat, 
kad mūsų žmonės, balsuodami 
už jiems labjausiai patikusį 
kūrinį bei įsigydami paveiksi:., 
parodė, jog jų skonis nėra toks 
jau šabloniškas ir siauras, kiek 
vienu atveju neapsiriboja gubo 
mis ir sentimentaliais vaizde 
liais. Taigi, ir šia prasme peši 
niistai bei prokurorai nebuvo 
teisūs.

Pažymėję tokius kelis, neabe 
jotinai šviesius taškus, pažvel 
kime trumpai į Juozo Aicstino 
tapybą, kuri buvo išstatyta pa 
rodoje.

Prisiminę ankstyvesnę Juo 
zo Akstino tapybą, turime pri 
pažinti, kad dailininkas yra pa

H. NAGYS
daręs neabejotiną pažangą. Jis 
subrendo, įsigijo pasitikėjimą ir 
Savo tapybinį braižą suvede į 
kelis, vis labjau nusistovinčius, 
stilius. Mūsų manymu, jo kū 
riniai sudaro apytikriai tris gru 
peš. Pirmojon skirtume visus 
tapybos darbus, kuriuose daili 
ninkas sugebėjo kūrinio kotnpu 
ziciją ir koloritą suvesti į vieną 
sintetišką visumą. Juose ir nai 
lininko piešinys (tam tikrą laiką 
buvęs gerokai problematiška.:,J 
rodo paprastą, organišką stib 
zaciją, kompiziciją labai užtik 
rintą ir dėsningą, o koloritas 
perduotas viena, subtiliai ir 
jautriai modeliuota, spalvine 
skale. Pas^arasai momenta-: 
ypatingai vertas dėmesio, nes 
stipriausiai pabrėžia dailininko 
subrendimą ir kūrybinę discip 
liną. Prie tokių priskirtume: 
„Aprimusi pūga“, „Šiaurės eže 
rų ruduo“, „Žiemos saulelei 
dis“, „Iš mokyklos“, ,,Raro 
tai“, „Kūčių naktis“, „Atodrė 
kis“, „Jaunasis žiūrovas“ ir ./,! 
sisveikinimas“. L>abai panašia’ 
tokiu pat taupumu ir rūpestin 
gurnu, atlikti ir „Jaunasis ž'ū 
rovas“, „Krinolinai“ bei (natų 
re morte) ,.Fleur du Mal“ ir 
„Gėlės ir vaisiai“. Didesnės tra 
dicinio impresionizmo įtakos ir 
gausesnio spalvingumo radome 
„Senamesčio gatvėj", „Ve: s 
mėj“, „Rudens maskarade“ ir 
Sodai žydi“. Lyg ir tarpiniai, 
tačiau tapybiškai labai įdomūs- 
du kūriniai „Magiškas mies 
tas toli“ ir „Paparčio žiedas“ 
parodė dailininko lyrinį taken 
to atspalvį, kuris, beje, jautėsi 
ir visuose kituose anksčiau ini 
nėtuose kūriniuose. Lyrišku 
mas yra neabejotinai vienas es 
minių Akstino tapybos elemen 
tų, jungęs bendron visumon 
pačią parodą ir skir(ingesnius 
jos techniškus aspektus. Gebė 
jimas jungti tradicinį stilių su 
saikiai simboliškom formali 
nėm naujovėm padarė šią pan
dą, be abejo, prieinamą didės 
niam skaičiui mūsų žiūrovų. 
Trečion grupėn skirtume jau 
kiek manieringai stilizuotus kū 
rinius, akip „Pamaldos baigia 
si“. „Rudens maskaradas“. 
,sllamfetas ’ir Ofelija“, „Lio 
bon, mon amour", „Hommage 
a Modigliani“, „Eskizas“.

Paroda paliko gerą, šiltą ii 
gaivinantį jausmą. Ir todėl, 
kad gabus bei talentingas daili 
ninkas randa savo kelią ir brai 
žą, ir todėl, kad mūsų lietuvis 
koji visuomenė taip gausiai ir 
entuziastingai dailininką ori 
ėmė. Balsavimo rezultatai (1 
Kūčių naktis, 2. Versmė. 3.

KULTORWEjfWWIKA TRYS KARALIAI
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS XXII TOMAS JAU 

ATSPAUSDINTAS
KALĖDOS, NAUJI METAI ISPANIJOJE 

RAŠO DR. B. CIPL1JAUSK A1TĖ.
ir atiduotas į rišyklą; apie sau 
šio 10 d. bus pradėtas siuntinė 
ti prenumeratoriams. Šį tomą 
redagavo dr. J. Girnius. Jis ap 
ima Pareiškimas — Pinay. Se 
kantį tomą led. dr. J. Puzinas, 
jam priklauso Pi — Rh.

XXII tomo svarbesni straips 
niai: Paryžius, parlamentas, pa 
rodą, partija, partizanai Lietu 
voj 1919-20, antroje bolš. oku 
pacijoj. pasaka, Pašaminė pa 
šarinės žolės, Pašiaušės Kolegi 
ja, paštas, paštininkų s-ga. Pa 
šušvys, Pašvitinys, Patarlę, Pa 
tersono lietuviai, patriotizmas, 
paukščiai, Pavasarininkai, pa. 
veldėjimas. Pavergtosios Jung 
tinės Tautos, Pax Romana, Pa 
žaislis, pažinimas, Pečkauskai 
tė M., Pedagogika, pasąmonė, 
pasaulėžiūra, pasauliniai karui. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nė, Pascal, B„ pasienio policija, 
pasiuntinys, Penicilinas, pensi 
ja, Perkūnas, perkūnsargis, 
Perloja, persekiojimo iliuzija, 
Persija, Peru, Pastalozzi. J. rl„ 
Petkevičiūtė G., Petrapilio lie 
tuviai seimas, paskolos lakštai, 
Paskutinė Vakarienė, Paster 
nak. B., Pastoracija, Pastovis. 
Pasvalys, pasaulio taika, Pet 
rauskas Kipias, Petro ir Povi 
lo bžn., Vilniuje, Picasso, P<e 
nocentras, Pieno Lašo Drau 
gija, Pietų Afrikos Sąjunga, 
Pietų Amerikos literatūra, Pilė 
nai, piliakalinis, pilietybė. Pil 
sudskiai, Pilviškiai.

MIRĖ PAVYZDINGA LIE 
TUVĖ URUGVAJUJE

Gruodžio 12 d. Urugvajaus 
sostinėje, Montevideo, mire 
„Keleivio“ ir „Argentinos Bal 
so“ bendradarbio Miko Kra 
sinsko sesuo Anela Krasinskai 
tė-Lisauskienė, sulaukusi 60 me 
tų amžiaus.

Anela ir Petį as Lisauskai at 
vyko į Urugvajų 1927 m. ir at 
sivežė 6 metų dukterį Danutę 
iš Kružiūnų kaimo, Alytaus 
apskrities.

Ūkanų gobelenai, 4. Žiemos 
saulėleidis ir 5. Aprimusi pū 
ga) ir draugiška kritika tebū 
na Juozui Akstinui atpildas už 
jo darbą. Padėka menininkui, 
kurinčiam ir jieškančiam savo 
kūrybinės išraiškos ir savo gy 
venrmo prasmės.

Nesinori baigti šių trumpų 
pastabų trafaretiniu linkėjimu 
nes Juozui Akstinui užsideg1 
mo gana ir talento duota, to 
dėl jis—kaip ši paroda akyvaiz 
džiai liudija eina geru ii 
tikru keliu.

Henrikas Nagys.

Paskutiniuoju melu buvo ge 
rai susitvarkiusi ekonomiškai ir 
būtų galėjusi ramiai gyventi, 
bet užklupo liga ir mirtis atsxy 
rė iš gyvųjų tarpo.

Urugvajuje paliko vyras Pet 
ras, duktė Danutė Lisauskaiiė- 
-Balčytienė, brolis Mikas Kra 
sinskas ir kitų giminių, o Lietu 
voje brolis Jurgis Krasinskas 
Palaidota giuodžio 14 d. Ce 
menterio del Cerro kapinėse.

A. G.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
L. Dambriūnas. LIETUVIŲ 

KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ 
ASPEKTAI. Lietuvių Enciklo 
pedijos leidyklos laid'.nys. 1 b(J 
pusi., kaina 4 dol. Leidinys gan 
namas Nepriklausiomos Lietu 
vos redakcijoje — 7722 Geor 
ge St., LaSalle, P. Q., Canada, 
arba Liet. Enciklopedijos let 
dykloje — 265 C Street, So. 
Boston, 27, Mass, USA.

Nidos knygų klubas. 1961 
METŲ SIENISIS NUPLĖ 
SIAMAS KALENDORIUS 
kiekvienai dienai, su vardais ir 
pasiskaitymais. 366 lapai. Kairu 
1 doleris. Gaunamas adresu: 1, 
Ladbroke Gardens, London, 
W. 11, Great Britain. Leidinys 
labai praktiškas ir lengvai •’t 
siunčiamas.

TRUPMA DAINUOJANČIO 
MECHANIZMO ISTORIJA

Pirmasis garsą įamžino Ediso 
nas. 1877 m. jis išrado fonogra 
fą. Tačiau garso fiksavimo pan 
cipą žinojo ir kiti. Keletas žino 
nių nepriklausomai vienas nuo 
kito ir beveik tuo pačiu metu 
sukūrė garsą atgaminantį apa 
ratą, kuris pagaliau buvo pava 
dintas gramofonu.

1877 m. balandžio 30 d. pra 
ncūzų poetas Šarlis Kropateikė 
mokslų akademijai užklijuotą 
voką. Mokslininkai laisvo laiko 
laiškui atplėšti terado gruodžio 
3 d. Ten buvo ne eilėraščiai, o 
techninio originalaus prietaiso 
žmogaus kalbai užrašyti ir at 
gaminti aprašymas. Prancūzai 
pavėlavo. Tų pačių metų lap 
kričio mėnesį vokiečių inžime 
rius Emilis Berlineris, emigra 
vęs į JAV, išsiėmė patentą »ra 
mofonui.

Skirtingai nuo fonograio 
gramofone garsas užrašomas ne 
vaškiniuose jfonovelenėliuose, 
kurių negalima padauginti, o 
kietuose, lengvai presuojamu© 
se diskuose — plokštelėse. Gar 
so užkonservavimas diske oko 
nepakitęs iki šių dienų. Per 70 
gramofono egzistavimo metu 
tekito paties gromofono konst

Kaip ir kiekvienam kr.kšč.o 
niškam krašte, Ispanijoje Kale 
dos švenčiamos su pasiruošimu 
iš anksto ir didele linksmybe. 
Įdomu ir skirtinga nuo mūsų 
papročių juose tai, kad tik re 
tam name, ir tai tik paskutinių 
jų metų begyje, galima užtikti 
eglutę. Kalėdų eglutė juK tik 
apie 15 št. pasirodė, o ispanai 
teigia, kad ije šventėms jau 
nuo senesnių laikų savo tradi 
cijas sukūrę. Tokį eglės nepn 
gijimą gal ir tuo būtų galima 
aiškinti, kad tų medžių pas 
juos, ypač pietuose, negausu. 
Be to, tautoms, kurios sniego 
lyg ir nepažįsta, ir visas eglutes 
papuošimas jau nebe toks natū 
ralus atrodo. (Atsimenu, kaip 
keistai mane per vienas Kalė 
das nuteikė Karibų jūros salose 
sidabriniais siūlais ir „angelo 
plaukais“ papuoštos palmės...) 
Tad eglės vietoje ispanai savo 
didžiausiame kambaryje stalu 
prakartėlę. Prieš Kalėdas tur 
gus būna užverstas būdomis, 
kuriose pardavinėjamos figure 
lės tvarto dalvs ir net šienas g y 
vuliams. Kai Kuriuose namur. 
se, kur nors vienas šeimos lin 
kęs prie meno, tos figūrėlės pi. 
čių gaminamos. Tai beveik tols 
pat menas, kaip mūsų kiaušinių 
marginimas, nes jas ne tik pa 
daryt, bet ir apvilkt ir plaukus 
pridėt bei sušukuot reikia. Kal
tais tokia prakartėlė užima p i 
sę kambario ir tikrai pasiekia 
meno kūrinio lygio. Gi tuoj po 
švenčių vienam Madrido muzė

rūkei j a.
Pirmieji gramofonai buvo 

gramėzdiškos dėžės su ilgu iš 
oriniu garsintuvu. Mechaniz 
mą reikėjo sukti ranka.

„Ši mašina neturi jokios alei 
ties“, — šitaip apie Berlingerio 
išradimą atsiliepė Edisonas. Ta 
čiau, nepaisant daugelio trūku 
mų, gromofonas greit paplito.

Tik po ilgų jieškojimų, ada 
tos laikiklį pritvirtinus tiesiog 
prie membranos, tonas iš kartu 
pagerėjo.

O iš kur atsirado šis žodis? 
1907 m. vienas prancūzas Mauk 
voje įsteigė ypatingų gramcf-i 
nų fabriką. Šiuos gramofonus 
atvykėlis pavadino patefonais. 
Jis buvo brolių Pate prancūzų 
firmos atstovas. Pavadinimas 
pasirodė tvirtesnis už pačią nau 
jieną. Dabartiniai patefonai ne 
kiek nepanašūs į kitados popu 
liarios firmos dirbinius.

Patefonas — paskutinis šios 
išmirštančios genties vaikas. Jį 
keičia radiolos, elektrogramofo 
nai, magnetofonai. 

juje būna išstatomos pačios gru 
žiausios iš jų, ir vaikų eilės 
joms pamatyti nieką . nesibai 
gia.

Neturėdami sniego, ispanai 
vaikams nei apie Kalėdų Senį, 
kuris stirnų traukiamomis ruge 
mis atvažiuoja ir per kaminą do 
vanas sumeta, pasakyti negali. 
Ispaniukai visai nežino, kad to 
kia raudona kostiumu apsivil 
kusi ir nuo šalčio paraudonavu 
šia nosimi būtybė egzsluoja. Jie 
iš viso jokių dovanų per Kak. 
das negauna, tai ir to laukimo 
visai nepažįsta. Jų didžioji die 
na ateina daug vėliau — tik 
per Tris Karalius.

Kūčių ispanai taip pat nepa 
žįsta, bent tokių, kaip mes jas 
suprantam. Kristaus užgim-mo 
laukimas jiems tik linksmybes 
šventė, ir visą vakarą vaikai ir 
suaugę, ypač neturtigesniuose 
rajonuose, vaikšto su spėčiau a 
tai šventei pagamintais būbuais 
ir švilpynėm-s ir laukia ženklo 
dar didesniam triukšmui paxel 
ti.

Įdomu tai, kad pas ju'3 Ku 
čių. (kurias jie vadina „Gerąja 
Naktimi“) vakarienė, taip pat 
svarbesnė, negu kalėdinė puo 
ta. Tai taip pat grynai šeimy
niška šventė, ir tą vakarą net »r 
skurdžiausioje pastogėje ne 
trūksta geresnio kąsnio ar vie
no iš jų tipingiausių skanėstų- — 
„turron“ (iš riešutų ir kiauši 
nių pagaminamas saldumy nas) 
— tuo pasirūpina turtingesni 
kaimynai.

Dar nevisai nurimus Kalėdų 
garsams, prisiartina Nauji Me 
tai, ir čia ispanai ir vėl turi tra 
diciją, kurios jokiam kitam Kraš 
te (išskyrus kitus ispaniškai 
kalbančius, į kuriuos paprotys 
persimetė iš Ispanijos) neteko 
užtikti. Išgert šampano taurę 
girdint laikrodį mušant dvylik 
tą valandą būtų perdaug pa 
prasta: jie net nepajustų praėji 
mo iš vienų į kitus metus. T ra 
dicinis ispaniškas sutikimas, tai 
paduot kiekvienam po lėkštelę, 
ant kurios padėta dvylika vyn 
uogių ir stengtis su kiekvienu 
varpo dūžiu vieną iš jų suval 
gyti. Tik tas, kuriam pasisekė 
(ir tai nėra taip lengva), gali 
tikėtis tikrai gerų naujų metų 
su visų norų išsipildymu.

Ypatingai įdomu tą naktį nu 
eiti į senojo Madrido centrinę 
aikštę, kur susirenka visi, kurie 
neturi namų ar draugų. Ji vi 
suomet pilnutėlė, ir kiekvienas 
stovi susikaupęs su savo dvyli 
ka uogų ir laukia pirmojo Vy 
riausiojo rūmų laikrodžio du 

Nukelta į 5-tą psl.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
7.

FAUSTAS
Palaimintas šioj žemėje tasai, 
Kas tikisi nepaskęsti jūroj melo! 
Tai, ką mes žinom, nesvarbu visai, 
O ko nežinom, tai svarbu be galo. 
Tačiau nedrumskim širdgėla aitria 
Šios valandos didingo gėrio. 
Žiūrėk: stogai ir tolima giria 
Vakarėje pašvaistėj vaiskiai žėri. 
Diena prabėgo, spinduliu skaidriu 
Kitų kraštų padangėj saulė šviti. 
Kodėl, kodėl sparnų aš neturiu, 
Kad ją galėčiau pasivyti?
Kaip aš gėrėčiausi nuiausvinlais kalnais, 
Žalia lomų danga, rūku pilkuoju, 
Upeliais, gurgančio sidabro sklidinais — 
Romiais gamtos vaizdais po mano kojų! 
Uolų gūbriai negąsdina manęs, 
Jie laisvo paukščių kelio neužgožia;
Aš jau regiu nežinomas marias 
Ir įlankų saulėtą grožį. 
Antai šviesos nešėja amžina 
Už horizonto tyliai nusileido, 
Bet aš ilgiuosi dar labjau jos veido, 
Aš noriu džiaugtis jos liepsna, 
Žiūrėti apačion į jūrų plynę, 
Beribį dangų jausti viršuje, 
Matyti priešais rytmečio žydrynę 
Ir naktį iŠ paskos... Graži svaja! 
Besparnis kūnas geidžia veltui 
Įvykdyti sparnuotus troškimus...
Mes mylim žemę; bet ar kas iš mūs 
Tenai, augštyn, mielai nepasikellų. 
Kai vyturys melsvų dausų gelmej

Ant pievų lieja savo giesmę skardžią, 
Kai, oru plaukdamas ramiai, 
Erelis tupia ant miškingo skaldžio 
Arba kai gervės klegančiu pulku 

-ui Į gimtą šalį skrenda virš laukui

VAGNERIS
Užeina keistas ūpas neretai man, — 
Vienok tokių geismų aš nejaučiu. 
Manęs netraukia nei miškan, nei kaiman. 
Ir nesvajoju pasiverst paukščiu.
Bet kokį nuostabų radau aš dvasiai peną, 
Kokia man gyslom šiluma srovena, 
Kada šnekuosi vienas su knyga;
Skaitau, sklaidau, ant tomo tomą kraunu, 
Žiemos naktis man rodos neilga;
O jei dar retą pergamentą gaunu, 
Pasijuntu lyg rojuje staiga.

FAUSTAS
Esi laimingas, kad iš seno 
Tik vieną šitą aistrą težinai! 
Deja, dvi sielos manyje gyvena 
Ir tarp savęs kovoja amžinai: 
Viena, į žemę šią įsikabinus, 
Tarnauti kūnui trokšta, o kita, 
Prakilnesnių siekimų apimta, 
Nenugalimai veržias į žvaigždynus. 
O, slėpiningos dvasios, jeigu jūs 
Tikrai plevenate tarp ūkanos auksinės, — 
Išlaisvinkit mane iš tos kankynės, 
Atverkit man akiračius naujus! 
Jei aš turėčiau stebuklingą skraistę, 
Kuria nuskrist galėčiau kur geidžiu, — 
Jos niekad, niekad nesutikčiau keisti 
Net į mantijas karalių išdidžių.

VAGNERIS
Nešauki tų siaubūnų; jų daugybė 
Tolydžio zuja sukasi ore.

Tai jie, viršum žmogaus galvos pakibę, 
Grūmoja tartum ietimi aštria. 
Čia iš žemių atplūsta jų kariaunos 
Ir atneša mums vėtras ir šalčius, 
čia iš rytų su tyrų vėjais biaunas 
Ir lyg skėriai sugraužia tau plaučius; 
Čia iš pietų, ugnim padvelkę. 
Jie siunčia pulką degančių sausrų. 
Čia liūtim pliūptelia iš vakarų 
Ir žydinčias lankas paverčia pelke. 
Atvykę lyg dangaus pasiuntiniai, 
Į spąstus jie tave gudriai įtraukia 
Ir gerinąs, ir kužda tau lipšniai, 
Pridengę savo kėslus meilės kauke... 
Bet metas eiti: daros nejauku; 
Sutemo, žemė gaubiasi rūku.
Kai leidžias vakaras ir viskas jau nurimo, 
Taip malonu sugrįžt namon! — 
Tačiau ko žiūrite nustėręs tamsumon?

FAUSTAS
Žvelk: juodas šuo trasioja po arimą.

VAGNERIS
Aš pastebėjau tat seniai.

FAUSTAS
Ir ką gi apie jį tu pamanei’

VAGNERIS
Kad tai gauruotas paprastas šuva, 
Kurs pagal pėdas jieško savo pono.

FAUSTAS
Jis bėga apsukui, į vieną šoną. 
Ai tėdamas prie mūsų palengva, 
Ir, pažiūrėjus atidžiau, atrodo. 
Jog žiežirbos jam trykšta iš paskos.

VAGNERIS
Jūs apsirinkate. Vien šunį juodą

Aš tematau apniukusiuos laukuos.

FAUSTAS
Jisai, man regis, jieško būdų, 
Kaip burtų tinklan įvilioti mus.

VAGNERIS
Neradęs šeimininko, mato mudu 
Ir šokčioja aplinkui neramus.

FAUSTAS
Štai jau visai arti, prie mūsų plakas! .

VAGNERIS
Tai šuo — ir joks vaiduoklis. Kas per šnekos? 
Jis urzgia, kraipo uodegą, tuoj ims
Laižyt rankas, kaip įprasta šunims. . .

FAUSTAS
Na, ko baidais? Eik šen, kvailiuk!

VAGNERIS
Juokingas padaras! Tu atsisuk —
Ir pagarbiai jis atsistos;
Žodelį tark — jis leteną paduos;
Numesk jam kokį daiktą — atgabens
Ir net ištrauks tau lazdą iš vandens.

FAUSTAS
Taip, nieko paslaptingo čia nėra, — 
Tai paprasčiausia dresūra.

VAGNERIS
Turėt protingą šunį nesibodi 
Išmintingiausi vyrai. Duodu žodį, 
Sarmatos tau nepadarys
Tasai žvitrus studentų mokinys.

(Įeina į miesto vartus).

Bus daugiau. _
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„N. L. Spaudos Balius - sausio 7 dieną
puikiojoje Slovakų Salėje: 7220 Hutchison St.

Šitoje, gražioje ir patogioje salėje, Karališkoje Slovakų salėje, sausio 7 dieną, ši šeštadienį, įvyks pirmasis šių metų ua 
liūs, kuris yra vienintelis toks balius Montrealy ir yra didžiausis viso sezono parengimas. Visi lietuviai maloniai kviečiami

Praėjusiųjų metų Spaudos baliuje tautinį drabužį laimėjo Po 
nia Krikščiokaitienė. Kas laimės šių metų Spaudos baliuje

atsilankyti su savo pažįstamais, draugais, artimaisiais.

LONDON. Ont.
KALĖDŲ

Londono šeštadieninei ino 
kyklai ir visiems lietuvių vaiku 
čiams Kalėdų eglutė bus 1961 
m. sausio 7 dieną mokyklos pu 
talpose. Pradžia 4 vai. p. pietų.

Kaip ir pernai, eglutės rengė 
jai (dovanėlių sutelkimas ir kl.) 
— yra vietos skautai ir jų rė 
mėjai.

Mielųjų teveliu labai prašom 
su vaikučiais į šią mažųjų šven 
tę gausiai atsilankyti. Dovane 
les atneš Kalėdų Senelis ir tė 
veliama tuo rūpintis netenka.

PARENGIMAS
1961 m. vasario 6 dieną Lon 

dono miesto moterų muzikos 
klubas Techinkos mokyklos 
auditorijoj rengia klasikinės mu 
zikos ir solistų koenertą.

Malonu pažymėti, kad kon 
certo programoj dalyvaus, 
kaip kad minėtas klubas pa 
skelbė, ir lietuvių kilmes bos is- 
baritonas. Jis, girdi, šiuo metu 
veikiąs su New Yorko operos 
grupe. Reikia spėti, kad tai bus 
londoniškiam gerai pažįstamas 
ir mielas mūsų solistas Vacio 
vas Verikaitis.

Plačiau apie tai kitą kartą.

DARBO PROBLEMOS
Oficialus pranešimas sako, 

kad Londono mieste šiuo metu 
yra arti 6 tūkstančių beda’-tnų. 
Reikia manyti, kad tikrumoj šis 
skaičius yra didesnis, o tai tik

EGLUTĖ
rai nelengva problema žiemos 
metu. L. E -tas

ŠALPOS REIKALAI
Londono mažytė kolonija ne 

įstengia viskuo pasižymėti, bet 
visgi jai ne veltui priklauso ylos 
numo ir artimųjų šalpos — ge 
radario vardas.

Štai per 1960 m. ApylinK.es 
B-nės V-ba suregistravo, kad 
Suvalkų trikampio lietuviams 
(Punskas ir apylinkės) londo 
niškiai pasiuntė per šimtą siun 
tinėlių. Ypač reikia pabrėžti 
kad viena tautietė, kuri negei 
daujanli, kad jos pavardė butų 
skelbiama, (pasigėrėtinas kuk 
lumas!) nusiuntė net 64 atsk 
rus siuntinėlius. Ji gavo gausy 
bę padėkos laiškų. Jai iš Puns 
ko ateina vis naujų laiškų, o ji 
tuoj pradeda rūpintis ir sukom 
binuoja naują siuntinėlį šalpos 
reikalingiems. Mat ji laikosi se 
nos patarlės — geriau y«a duo 
ti — negu prašyli. Ačiū ;ai.

L. E-tas.
ĮSPŪDINGA NEŽINOMOJI

Šio gruodžio 10 dieną Detroi 
to lietuvių diamos sambūris, va 
dovaujamas režisorės Z. Arlaus 
kaitės - Mikšienės, mūsų skau 
tų ir rėmėjų pakviestas, lankė 
si Londone, O..ntario, ir ua 
Bibliotekos auditorijoj davė A. 
Bisson'o 4 veiksmų dramą — 
,,Nežinomoji“.

Šis veikalas su pasisekimu 
statytas dar Nepriklausomoj 
Lietuvoj. Išeivijoje režisorė Ar 
lauskaitė - Mikšienė, kaip prem 
jerą, davė jį Londono lietuvia 
ms. Žinoma, reikia manyti, .ei 
kalas daug kur bus dar pakar 
totas.

Dažnai patys kalbame, gir 
dime nusiskundimus, skaitonv 
spaudoj, kad mūsų jaunimas iš 
slysta iš mūsų tarpo, savais k< 
liais bando pasukti. Žiūrint i 
režisorės Z. Mikšienės sutelktą 
dramos sambūrį iškyla visai
priešingas vaizdas. Daugiau 
kaip 50 proc. visų sambū 
rio veikėjų — mūsų žaliasis jau 
nimas — moksleiviai, studer 
tai, organizacijų vadovai. Jiems 
visai pakeliui su veterane - re 
žisore. Jie tokie pat, kaip u j 
pasišventėliai ir entuziastai, sma 
gius savaitgalius ir kitus male 
numus iškeičia į tautinį darbą. 
Jų nebaido ilgos, varginančios 
kelionės (Detroitas — C leve
landas, — Chicaga, Londonas, 
Torontas). Jie su gyvu lietuvis 
ku žodžiu mielai keliauja visur, 
kur būna pakviesti. Garbe ir pa 
gyrimas jiems!

Ryškūs ir sektini mums pa 
vyzdžiai — režisorė ir jos taiki 
ninkai — senimas, mokėję tokį 
sambūrį sutelkti.

L. E-tas.

A. NORKELIUNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

c

i
$

SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

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

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

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

c

x'

TRYS KARALIAI...
Atkelta iš 4-to pusi.

žio, kuris transliuojamas ir per 
radio. Toj didžiulėj panašiai 
nusiteikusių žmonių minioj me 
kas nesijaučia vienišas. Gi sutik 
ti Naujus Metus be tradicinėj 
vynuogių, ispanui atrodo b a oi 
tragedija.

Kalėdų švenčių užbaigimas 
— Trys Karaliai — Ispanijoj 
itin svarbi diena. Tik šių išmin 
čių atėjimas atneša jiems visas 
kalėdines doyanas. Faktinai,
tai irgi sena ir labai logiška iš 
pačios bažnytinės .istorijos iš 
sivysčiusi tradicija. Taip, kaip 
trys įvairių kraštų karaliai neše 
dovanas naujai užgimusiam 
Kristui, jie jas neša ir kiekvie 
nam vaikui. Tos dienos išvake 
rėse prie kiekvieno kambario 
durų išsirikiuoja batai, o rytą 
pabudus pirmoji mintis skren 
da prie jų. Ir jei dažnas iš mū 
sų net karalių vardų nežino,
sunku atrasti ispaniuką, ku.<s 
suklystų,' aiškindamas, kur;a iš 
jų buvo juodas, kuris ualtas, 
ką ir kodėl kiekvienas jų Vieš 
pačiu i nešė. Taip Tujų Kara.iu 
diena ir vėl praeina kaip reikš 
minga ir linksma švente, subu 
rianti visą Šeimą, ir lik visiems 
džiaugsmingų balsų aidams nu 
tilus. sugrįžta kas į daibą, kas 
į mokyklą, ir pradeda laukti

DO 6-8080 |

Quincaillerie Jacob Hardware |
REG’D. 

Specialybė: DOVANOS 
7610 Central St. LaSalle.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. *

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120-000 

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-4 Ave Rsmt.
Ižd. E Griganavičiute kA

Reikalų Vedėjas D. N. Baitrukonis, CR 6-50/5.

i O BE LUXE DRY CLEANERS!
117—6th AVENUE, LACHINE J

AIE7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS

tautinį drabužį, kurį Dailininkė A. Tamošaitienė sudarė iš jos 
parodai sukurtų gražiausiu audinių?

St. CATHARINES, Ont.
KALĖDŲ

St. Catharines Liet B-nės v 
ba rengia Niagaros Pusiasalio 
vaikučiams Kalėdų Eglutę, ku 
ri įvyks 1961 m. sausio 8 d. 3 
vai. p. p. Slovakų salėje, Page 
ir Welland g-vių kampas, St. 
Catharines. Programą išpildys 
Niagaros pusiasalio vaikučiai.

EGLUTĖ
Tėv. B. Mikalauskas yra paruo 
šęs tai progai specialų vaidini 
mėlį. Kalėdų Senelis apdova 
nos vaikučius dovanėlėmis. įėji 
mas nemokamai. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

B-nes Valdyba.

ONKCLOGIJOS MOKS 
įvyko Vilniuje. Pranešimą pa 
darė gyd. Telyčėnas. Apie ko 
vos su navikais organizav mą 
rajonuose pranešė gydytoja V. 
Verbickienė (Šiauliai) ir S. Zi 
linskaitė (Mažeikiai). Vėžio 10 
kalizacijos, sergamumo, proii

jos pasikartojimo sekančiais mc 
tais.

INE KONFERENCIJA
laktikos ir gydymo klausim us 
referavo gydytojai P Noikū 
nas, P. Makariūnas, A. Da i ,ė 
la, O. Vaitkevičius ir kui. Lai 
giamąjame posėdyje buvo 
svarstomi vėžio gydymu budai 
chemioterapijos metodais. E.

AUKOK BESIMOKANČIAM
JAUNiMUI — VASARIO Ui

B. Ciplijauskaitė. GIMNAZIJAI

a

| 
A
I 
v

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbinia".

SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U č I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

c

9

BELLAZZI- LA M Y, INC
ę DO 6-6941 76/9 George St., Ville Lašale. H
t Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai rf 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

I

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERĮ ŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
D A R B A S

MEDŽIAGOS

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

ApylinK.es
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MŪS ^SPORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

1960 M. OLIMPINIAI ŽAIDIMAI

Bukime sveiki!
Rašo Dr. V. Tercionas

SENŲ ŠMONIŲ SVEIKATOS PROBLEMOS

įrašyti į istorijos lapą. Tačiau 
sportinės spaudos puslapiuose 
ne kartą grįžtama prie Romos 
daromi komentarai, išvados ir 
net pasiruošimai 1964 m. žaidi 
mams Tokio mieste.

Mums, lietuviams, vertėtu 
dar kartą prie jų sustoti, nes ir 
mūsų tautiečiai dalyvavo Sov. 
S-gos rinktinės sudėty ir iško 
vojo medalių ir taškų. Įdomu 
būtų palyginti Lietuvos sporti 
ninku pasirodymą kitų SS pa 
vergtų tautų tarpe. Geresnio 
vaizdo sudarymui, lietuvių spo> 
trilinkų pasirodymą pavaizduo 
sime lentelėje: 

Tauta Taškai Medaliai
1, Ukraina 184 25
2. Gruzija 36 5
3. Gudija 26 3
4. Lietuva 10,5 2
.5. Armėnija 9 1
6. Turkmėnija 5 1
7. Estija 5 1
8. Latvija 4 1
9. Tadžikija 3 -

10. Kirgizija 2 —
Kaip matome, Lietuva ou

rinko daugiau taškų už Latvi 
jos ir Estijos sportininkus kar 
tu, o 16-kos ,,respublikų“ tai 
pe, ji atsistojo 5-je pietoje (pir 
mi buvo rusai). Tai gražus mū 
siškių pasiradymas, atsiektas dė 
ka geriems N. Lietuvos laikų 
sportininkams, kurie pavergto 
je Lietuvoje eina trenerių pa 
reigas. To negali užginčyti net 
ir komunistai, nes pav. B. Žala 
gaitytės - Kalėdienės treneriu 
yra N. Lietuvos laikų spo.tinin 
kas L. Puskunigis. Nėra kai 
bos, kad ir 1964 m. mūsų spor 
tininkus matysime Japonijoje 
Tad su viltimi žengdami į 1901 
m. mes tikime, kad jau 1964 m. 
laisvos Lietuvos trispalvė plėvė 
suos virš Tokio stadiono, o mū 
sų sportininkai taškus ir meda 
liūs atvež j laisvą Tėvynę.

JAPONIJOS OLIMPINIS 
KOMITETAS

nutarė iš žaidynių programos iš 
braukti baidares ir penkiakovą. 
Jų vieton jie siūlo įrašyti judo 
ir tinklinį. Griežtai užprotestavo 
Kanada, pareikšdama, kad ba- 
darių sportas yra labai popuha 
rus Š. A. kontinente ir Europo 
je. Tačiau japonai tvirtai lai 
dosi savo nusistatymo arguinen 
tuodami, kad baidarės yra laoai 
iepopuliarus ne tik Japonijo 
je, bet bendrai visoje Azijoje.

PASAULIO SUNKAUS SVO 
RIO BOKSO RUNGTYNĖS
nustatytos kovo 20 d. Miami 
Beach. Rengėjai čia garantavo 
1 milj. dol. pajamų, kai tuo 

IHWIilWtllilWliWWIilMllItliltlllliHlliliHWWtlwWJMHa
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ’r USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp.-- 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONl ’S, - 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame *Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir * H * * II tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gr/ 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI:

105 Cannon St. E.. Hamilton. Ont. T* JA 8-6686 
ponia V. Juraitia.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. Oi 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo £ v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KAL0ZA
twwwmmeirHORiwnqrMwtmwBmiinnnnit'AW

tai pu New York, Los Angeles
— anksčiau numatyti miestai
— biznieriams nieko neatsake. 
Abu boksininkai — amerikietis 
F. Patterson ir švedas I. Johna 
son jau pradėjo treniruotes.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos stalo tenisininkai 

pralaimėjo Prahos rinktinei 3 : 
5, o moterys laimėjo pergalę 
3:1.

— Kauno Žalgirio moterų 
rankinio komanda atstovaus S. 
S-gą Europos pirmenybėse. Pir 
mas rungtynes jos turėjo žaisti 
prieš norveges. Tačiau Skandi 
navės atsisakė nuo rungtynių 
tup pačiu užskaitant laimėjimą 
lietuvaitėms. Jos automatiškai 
pateko į sekantį žaidimų ratą, 
kur jas laukia Lenkijos meiste 
ris — Krokuvos komanda.

— Vilniuje, Liejyklos g-vėje 
(atrodo, buv. lenkų okupacijos 
laikais lengva žanro teatre) ati 
darytas uždaras lengvaaile 
čiams stadionas — maniežas. 
Pirmose rungtynėse atsiektos 
gan silpnos pasekmės. Išskirti 
na Vytauto Jaro pasekmė ratu 
lio stūmime — 17,18 m.

— Lietuvos stalo tenisinin 
kai vieši Čekoslovakijoje. Jie 
laimėjo prieš Slovakijos rinkti 
nę 5 :2 (vyrai) ir 3 :0 (mote 
rys), o prieš antros lygos ko 
mandą Prostejovo m, 5 :3 ir 3: 
1. Be pralaimėjimų buvo A. 
Saunoris ir 12-mete L. Ba<aisy 
tė. Lietuvius dar laukia rungty 
nės su ČSR rinktine ir didelis 
turnyras Adamovo mieste.

— Stalo teniso turnyrą Tel 
šiuose laimėjo Grybauskas ir 
Jurbutaitė.

— Krepšinyje rungtyniavo 
Kauno ir Vilniaus rinktinės. 
Mergaičių susitikimą laimėjo 
sostinė 54:51, jaunių — Kau 
nas 91 : 82, kuris taip pat nuga 
Įėjo sostinę moterų susitikune 
38:35 ir vyrų 100:57. Įdomus 
buvo sporto veteranų susitiki 
mas, kuris taip pat baigėsi kau 
niečių laimėjimu 39:34. Kauno 
veteranų rinktinę sudarė Butau 
tas, Lagunevičius, Vilimas, Lu 
košaitis ir kt., o sostinę atstovą 
vo V. Saunoris (pelnė daugiau 
šiai taškų) Kilšauskas, Grinber 
gas, Burneika, Paberžis. Litvi 
nas ir kt.

— Žemės Ūkio Akademijoj- 
pasibaigė tarpfakultetinės var 
žybos 12-oje sporto šakų. Tau 
rę iškovojo mechanizacijos fa 
kulteto studentai, palikdami 
antroje vietoje pereitų metų nu 
galėtoją — agronomijos fakc.’. 
tetą.

SS-gos šachmatų pirmer.y

Dėl medicinos pažangos mū 
sų laikais žmogaus gyvcnin'ias 
tiek pailgėjo, kad senų žmonių 
skaičius tapo žymiai didesni? 
Taip 1900 m. žmogaus viduti 
nis amžius JAV siekė 47 metų, 
o 1950 m. pakilo iki 67 m., per

bėse Rygoje vilnietė Vilhelnū 
na Kaušilaitė nugalėjo buv. pa 
šaulio meistrą O. Rubcovą.

IŠ VISUR
— Anglijos futbolininkai - 

profesionalai graso streiku, jei 
gu jiems nebus pakeltas atlygi 
mimas už žaidžiamas rungty 
nes.

— Kovoje prieš alkoholizmą 
Prancūzijoje yra padarytas vy 
riausybės sprendimas, kad visi 
sporto klubai savo patalpų ne 
gali turėti ten, kur yra parduo 
darni alkoholiniai gėrimai.

— Pietų Amerikos moterų 
krepšinio pirmenybes laimėjo 
Čilės rinktinė, įveikusi Brazi 
liją 51:46.

— Lenkijos krepšinio pir 
menybėse be pralaimėjimų ei 
na Poznanės Lechas. Šis mies 
tas ir prieš karą buvo Lenkijos 
krepšinio tvirtovė, duodama 
Lenkijos rinktinei daugiausiai 
žaidėjų pirmenybėse Rygoje ir 
Kaune, o jos meisteriu buvo 
KPW komanda.

— Vokietijos futbolo rinku 
nė Sofijoje pralaimėjo buiga 
rams 2:1.

TURNYRĄ LAIMĖJO 
PR. GVILDYS

Geriausių dešimties Š. Ameri 
kos lietuvių stalo tenisininkų 
turnyrą Clevelande laimėjo To 
ronto Vyčio atstovas Pr. Gvil 
dys. Tolimesnes vietas užėmė;
2) J. Nasvytis (Clev. Žaibas),
3) St. Navickas (Hamilt. Ko 
vas), 4) J. Šoliūnas (Detroito 
Kovas), 5) Z. Stanaitis (Ha 
miltono Kovas).

NAUJAS SPORTAS
Jau išėjo iš spaudos naujas 

tremties Sportas, kuriame rašo 
red. K. Čerkeliūnas, Z. Puri 
nauskas, J. Šoliūnas, B. Keiur 
akis, J. Jašinskas, A. Tamuly 
nas, A. Daukša, Pi. Mickcvi 
čius ir kt. Laikraštis daro labai 
gerą įspūdį. Pageidaujama 
nors trumpo skyriaus mūsų 
jauniems sportiinnkams, kurie 
ms filosofiniai straipsniai yra 
,,neįkandami".

NAUJAS LEIDINYS
Vilniuje išleistas sportinių no 

vėlių rinkinys ,, Ketvirtis milio 
no“. Jame yra 11 novelių ir au 
toriais K. Čapek, Kipling, E. 
Hemingway ir kt. Knyga turi 
260 psl. Popieris blogas, nevy 
kęs dail. Š. Šimuly no viršelis.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

tram::: mira

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

T o r o n t o, Ont.
Telefonas EM 2 2585

A. E. McKAGUE 
Barrister and Selicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario. 

pusšimtį vidutinis amžius pail 
gėjo 20 metų. 1900 m. asme 
ny’s per 65 metus amžiaus su 
darė 4.1% visų gyventojų, o 
1950 m. pakilo iki 8.2%. Lau 
kiama, kad artimiausiais dešimt 
mečiais senų žmonių skaičius
(Per 65 metus) gali panašiai di
dėti ir 1980 m. pasieks 14.4% 
visų gyventojų. Toks pat prie 
auglis matomas grupėj žmonių 
nuo 45 iki 64 metų amžiaus; 
1900 m. jų skaičius siekė 13.7 
% visų gyventojų, o 1950 m. 
jau pakilo iki 20.2%. 1’odel 
svarbu pažinti senesnių žmonių 
sveikatos problemos. Dėl gėrės 
nio sveikatos užlaikymo ir prie 
žiūros daugelis senyvų žmonių 
gali tęsti savo darbą ir materia 
liškai būti nepriklausomi.

Nemažas skaičius senyvų 
žmonių yra sveiki net jeigu jie 
sulaukia 60. 70 ir net 80 metų, 
bet senstant įvyksta tam tikri 
pakitimai. Pirmoj eilėj eina lė 
tyn visi kūno ir proto veiklos 
reiškiniai. Seno asmens oda pa 
sikeičia, ji tampa sausa, suvytu 
si — raukšlėta, ir opos ar žaiz 
dos gyja lėčiau. Todėl slaugant 
gulėtinai sergantį senį reikia 
žiūrėt kiekvieną opą ar paraudi 
mą nuo spaudimo ant jo odos 
ir neuždelsiant gydyti. Jeigu 
toks pacientas nelaiko tinka 
mos dietos, gali įvykti virškini 
mo sutrikimai arba dėl neveiklu 
mo atsirasti vidurių uŽKieteji 
mas. Šitie nusiskundimai dėl su 
trikusio virškinimo gali priklau 
syti nuo valgymo blogų papro 
čių, nuo išgedusių dantų ir dėl 
judesių arba pasivaikščiojimo 
stokos. Dantų gedimą galima 
perspėt tinkama jų • priežiūra, 
dietos užlaikymu ir neatidėlio 
jant jų gydymą kai genda. Pas 
senus neretai esti pakitimai ju 
timo organų: regėjijmo, klau 
sos ir jautrumo esant šilumai >r 
šalčiui.

Apie tai reikia žinot iš anks 
to; pav. dedant pūslę su karštu 
vandeniu prie kūno, reikia sau 
got, kad neįvyktų odos nudegi 
mai. Senyvas asmuo turi būti 
aprūpintas megztiniu šaliku, šil 
tom kojinėm ir pirštinėm kada 
eina į lauką šaltam ore. Šernų 
kaulai yra trapus ir lengvai Liž 
ta, ir jie turi būti saugojami 
nuo griuvimo ir suklupimo, Blo 
gai mintančius senelius reikia 
ypatingai saugot nuo suklupi 
mo ant daiktų, kurie mėtosi po 
kojų ant grindų.

Yra svarbu, kad senyvi asme 
nys prisilaikytų higienos tai 
syklių ir turėtų tinkamą dietą, 
kurioj privalo būti gausu balty 
mų (proteinų), mineralų ir vi 
taminų. Senelių svoris turi lai 
kylis vidurkio. Jie turi neper 
vargti, bet skatinami kasdien 
prie mankštos ir pasivaikščiojl 
mo lauke. Higiena ir kūno prie 
žiūra vyresniem asmenim svar 
bi kaip ir kiekvienam. Yra nau 
dingą kasdieninė odos priežiū 
ra, švariai nuprausiant kūną ir 
patepant bent veidą ir rankas 
prieš gulant švelninančiu kre 
mu. Seno savijauta yra gėrės 
nė, kada jis jaučia, kad yra pa 
geidaujamas šeimos narys, r.ois 
jis negyventų su savo vaikais ai 
ba anūkais. Jis jaučiasi daugiau 
patenkintas ir laimingas, kada 
gali bendrauti su to paties am 
žiaus asmenimis. Dėl to yia 
svarbu, kad galėtų palaikyti ly 
šius su draugais per bendruo 
menę arba bažnyčią.

Tam tikros ligos yra laojau 
praplitę senų žmonių tarpe. Pa 
gal dažnumą širdies ligos yra 
pirmoj eilėj, kurios baigias: 
mirtim. Vėžys užima antrą vie 
tą kaipo mirties priežastis. Nors 
vėžys pasitaiko kiekvienam am

Trys rūšys vanagų Kanadoj 
yra matomi kairėj: (Viršuj) 
Buteo, plačia uodega ir plačiais 
sparnais; (vidury) Accipiter, ii 

žiuj, bet dažniau jis randamas 
pas vidutinio amžiaus ir pas 
senius. Ankstyba vėžio diagno 
zė (ligos pažinimas) įr greitas 
gydymas išgelbsti daug gyvy 
bių arba prailgina gyvenimą. 
Virškinimo trakto reiškimai ir 
sutrikimai neturi būti pal’kti be 
dėmesio, ir toks pacientas pri 
valo nuodugniai patikrinti savo 
sveikatą pas gydytiją ir talpo 
gi rūpestingai vykdyt pagrindi 
nes taisykles geros dietos ir pro 
tingos mankštos.

Kai kurios nervų ir proto Ii 
gos pastebimos pas senyvus as 
menis, kaip antai smegenų ar 
tcriosklerozė (kraujo indų-aite 
rijų sukalkėjimas ir sukietėji 
mas). Kartais įvyksta apoplek 
sija — kraujo išsiliejimas sm • 
genyse dėl plyšusios arterijos 
arba staigus arterijų užsikimši 
mas, jeigu tai nesibaigia ūmia 
mirtim, tai gali rimtai sužaloti 
pacienao sveikatą. ‘ Prie apo 
pleksijos esti paralyžiai arba ne 
galėjimas valdyti vieną kūno 
pusę, abi kojas ir žemutinę kū 
no dalį. Be to, esti kalbos su 
trikimai arba negalėjimas kdl 
bėti, dar gali būt protiniai su 
trikimai, bloga orientacija, d. b.

PADĖKOS LAIŠKAS.
Aš Petras Pleskevičius. Lais 

vės kovų karo invalidas, Sava 
noris - Kūrėjas, visų širdingiau 
šiai dėkoju „Nepr. Lietuvos“ 
redakcijai už duotus „Nepn 
klausomos Lietuvos“ visus ma 
no skelbimus apie leidinį Kara 
lienės Mikaldos Sabijos prana 
šystes.

Mieli Broliai ir Sesės lietu 
viai. Negalėdamas jums visie 
rns atskirai nadėkoti už pirkimą 
išleistos knygutės, kad atjautė 
te mano prarastą sveikatą, pra 
lietą krauja, palikusį be pragy 
veninio šaltinių svetimame kraš 
te, Jums visiems siunčiu ir pra 
šau priimti mano nuoŠirdžiaus.ą 
padėką už Jūsų gerą širdį ir 
paramą. Duok Dieve jums svei 
katos, stiprybės jūsų gyveni 
me, darbe ir visokiuose jūsų rei 
kaluose.

Knygučių dar yra pas mane 
ir Nepr. Lietuvos redakcijoje. 
Labai Jūsų prašau ir dar kartą 
kreipiuosi, gal dar kas norėtų 
nusipirkti ir mane paremti, bū 
kite geri jų įsigyti. Liksiuosi 
jums, daug daug dėkingas už 
paramą.

Greit po Naujųjų metų pasi 
rodys mano paties išleista pri 
siminimų knygelė. Ji bus nema 
ža. Svarbesnių mūšių bus idė 
tas žemėlapis, mano paties foto 
nuotrauka iš Karo Muzėj.ius 
laikų prie nežinomojo kareivio 
kapo, vėliavos nuleidimo - pa 
kėlimo iškilmių ir dar kas kita.

Norinčių jąją gauti, labai pra 
šau užsisakyti jau dabar. Jųjų 
bus iš leista tik 500 egzemplio 
rių. Knygutės pavadinimas yra 
toks „Mes nešėme laisvę“.

Mano adresas:
P. K. Pleskevičius,

288 EmeraldStr. N., Hamilton, 
Ontario, Canada.

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

ga uodega ir trumpais apsicri 
tais sparnais; (apačioj) Falcon 
— sakalas aštriais sparnais ir 
pailga uodega. Dešinėj matosi 
vištvanagio. koja

„TAURUSIS SEPTYNME 
CIO ŽMOGUS”

Pasirodo, sovietčikai išrado 
net ir tokią iškaseną „septynme 
čio žmogų", atseit — žmogų 
pagal Chruščiovo planą. ' > 
tai, ar gi toks trumpas to .o 
gaus gyvenimas, jeigu jisai tik 
tai „septynmečio“ žmogus? 
Taigi „kvailybė iki begalybės", 
kokia galima tiktai okupuota 
me ir kolonizuojamame krašte, 
kur žmogus visiškai nuvertm 
tas... iki septynmečio. Kaip gry 
bas, kuris po to nugrius ir su 
pus...

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

MOTERIS IR VYRAS...
Atkelta iš 3-čjo pus 

no didelio vyro stovi didelė mo 
tina, didelė žmona, didelė myli 
moji ir didelė dvasinė draugė, 
kada ji • savo siekimus, gabu 
mus, perduoda, įkvėpia myli 
mam sūnui, vyrui. Moteris jau 
čias apvilta, kada vyras nesuge 
ba jos „supiasti", nepadeda jos 
,,aš“ išsivystymui. Vyras jau 
čiasi vienišas, kada pasaulis jo 
nesupranta, kada jo „aš" per 
daug atsiskyręs nuo ne „aš“ pa 
šaulio. Moters pasaulis subjek 
tyvus, jo objektyvus. Ji vado 
vaujasi ir pasitiki savo instink 
tu ir tuo būdu reaguoja ir vei 
kia greičiau už vyrą. Vyro „aš“ 
suskilęs, dvigubas, nes jis jieš 
ko jo savy, jis yra jieškantysis 
ir jieŠkomasis. Molens nepažjs 
ta to skilimo: jos būtybė yra kū 
no, sielos ir dvasios stipri rie 
nove. Pagal savo struktūrą, mo 
teris yra gėrio, grožio, harmoni 

'jos puoselėtoja, vyras — ver 
tybių kūrėjas. Vyras išreiškia 
save darbe, veikime — objekty 
viai, konkrečiuose kūriniuose, 
(mokslo, literatūros, muzikos, 
paminkluose, pastatuose) pro 
fesijoj. Moteris išreiškia save 
savo buity, subjektyviai, gyven 
dama kiliem ir dėl kilų, aukoda 
mosi ir tarnaudama asrr *ns, 
įkvėpdama asmenis savo oski 
mus, pajautimą: Būdama pati, 
belaike, tik amžinybės aidas 
kartų grandinei, ji nepalieka pa 
minklinių negyvų kūrinių, Mo 
terį galima palyginti su saule, 
kaip saulės šviesa padaro žemę 
gyva ir žydinčia, taip moters 
siela pasauli sudvasina ir sukil 
nina. Jei vyras kuria kultūros 
objektyvią pusę, daugiau ap 
čiuopiamus dalykus, tai mote 
ris kuria jos dvasinę pusę ir tar 
pininkauja tarp objekto - daik 
to ir subjekto — asmens. Savo 
siela įkvepia vyrą kurti, gi su 
kurtas vertybes perduoda jau 
nąjai kartai kaip auklėto’a, su 
kurtas meno vertybes duo 
da, konkretizuoja, suteikia 
joms gyvą pavidalą: judesiu 
kaip šokėja, balsu kaip dainaiin 
kė, išgyvenimu kaip teatro, mu 
zikos artistė. Galas.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve 
į „P A R A M A”
& Paskola 1 asm. iki $ 3.000.__

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus—
S Darbo valandos:
| Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5)4__9 v. vak.
| Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 __9 vai. vakaro.
į Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont. TeL LE 2-8723.
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HAMILTON/
KALĖDŲ EGLUTĖ HAMILTONO JAUNIMUI

Gruodžio 18 d., Hamiltono 
parapijos salėje įvyko skautų 
iniciatyva Kalėdų: eglutė. Džiu 
gu, kad toki parengimai, mūsų 
priaugančiam jaunimui, laikui 
bėgant išeivijoj, kolkas neina i 
neigiamą pusę. Šiemet jaunimo 
buvo žymiai daugiau negu pe 
reitais metais, gal tik tai suaugu 
šių bei skautų tėvų kiek ma 
žiau. Ačiū visiems, kurie vieno 
kiu ar kitokiu būdu prie to pnsi 
dėjo. Pasitikti Kalėdų seneli 
vaikų perdaug raginti ir nerei 
kėjo, bet ateinant į sueigas, ma 
nyčiau, r^is-ėtų daugiau tėvų 
iniciatyvos. Jau vien dėl to, kad 
skautų vadovai, perdidelio gnež 
tumo drausmingumui palaikyti 
parodyti negali. O tėvai savo 
šeimoje visada gali rasti prie 
njonių paskatinti vaikus regu 

'iai lankyti sueigas bei kitus 
skautų subuvimus. Skautų va 
dams, negalint privesti narius 
reguliariai lankyti sueigų, sun 
ku išviso ką nors padaryti. Ypa 
tingai norint pastatyti veikaliu 
ką, kas pareikalauja daugiau lai 
ko. Čia ir turėtų skautų tėvai tą 
suprasti. Dažnai girdima prie 
kaistų skautų vadams, kad nic 
ko nepadaroma. Nereikia už 
miršti, kad skautų vadai nė. a 
apmokami ir iš to tik gyvena. 
Už tą jų darbą, mes tik galime 
būti jiems dėkingi ir kiek galint 
jiems padėti, bent tuo: paragi 
nant savo vaikus bent reguiia 
riai lankytis sueigose.

Minėtam Kalėdų eglutės pa 
ošimui irgi reikėjo paaukoti 

daug laiko, taip jaunimui, taip 
ir skautų vadams. Malonu pri 
minti, kad ir šių metų Kalėdų 
eglutės programa buvo gana 
įvairi ir kruopščiai paruošia. 
Atidaryme šios programos, sky 
riaus vadovas p. Pylipaitis pa 
dėkojo visiems atsilankiusiems. 
Pirmiausia pasirodė jaun. skau 
tės su gyvu vaizdeliu ..Prakar 
tėlė“. Visi vaizdelio dalyviai ai 
liko savo roles labai gerai. To 
liau su akordeonu pasirodo si: 
V. Beniušis. Po to skautė Ska « 
tytė paskambino pianinu. To 
liau pasirodo ilgesnį laiką sk. 
K. Gužas Jaunųjų skaučių šo 
kėjos pasirodė su tautiniais šo 
kiais, kas pareikalavo daug lai 
ko ir ištvermės, taip ir šokėjų, o 
labjausia iš šokių vadovės. Be 
veik nėra Hamiltone parengi 
mo, kur nebūtų mūsų tautinių 
Šokių su šokių vadove p. Brei 
chmaniene pryšakyje. Kaip jau 
žinoma, p. Breichmanienė, di 
dėlę dalį savo gyvenime yra pa 
skyrusi mūsų tautinių šokių po 
puliarinimui taip su vyresnio 
amžiaus jaunimu, taip ir tik pra 
dedančiais.

Po meninės dalies, malonų 
pasveikinimo žodį tarė vietos 

?bonas dr. Tadarauskas, pa 
..akėdamas visiems linksmų 
švenčių, bei ištvermės, pasilie 
kant visada gerais Letuviais. 
Trumpos pertraukėlės laike, 
skautai atliko keletą žaidimų.

Tuojau pasirodė taip laukia

A. L I 0 D Ž I U S, B. L., 
; Viešasis Notaras 
1 (Notary Public)

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

Teisiniai patarimai.
—/ MorgiČiai.

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų; FU 3-8928. 
20 King Street East,

Hamilton.

mas, su dideliu maišu Kalėdų 
senelis, kuris buvo sutiktas oi 
džiausiomis ovacijomis. Po 
trumpos įžangos, prasidėjo ūo 
vanų dalinimas. Kalėdų senelis 
ir šiais metais pasirodė gana tur 
tingas. Dovanėlių gavo ne tik 
skautai, bet ir jaunieji ir senieji 
svečiai.

Tikimės, sekančiais metais 
vėl čia susitikti toj pačioj nuo 
taikoj, bet pirmiausia, tikime vi 
sus pamatyti Hamiltono skautų 
rėmėjų rengiamam pasilinksmi 
nime, 1961 m. sausio 14 d., Hil 
leres salėje. Iki pasimatymo.

V. P.
HAMILTONO SOCIALDE 

MOKRATŲ SUSIRINKIMAS
Gruodžio m. 18 d., 3 v. pp. 

Juozi Stonkaus namuose, 45 E. 
35-th St. įvyko Hamiltono Lie 
tuvių Socialdemokratų metinis 
susirinkimas. Susirinkime buvo 
aptarti einamieji reikalai ir bu 
vo sudarytas darbų planas 
1961 metams.

Ypatingas dėmesys buvo at 
kreiptas į tai, kaip pagyvinti 
platinimą knygų, būtent — p:o 
fesoriaus S. Kaino - Kaminsko 
atsiminimų „Lietuva Budo“ ir 
K. Bielinio atsiminimų „Dieno 
jant“ ir „Penktieji Metai“.

Susirinkimo pirm, davė smul 
kų pranešimą apie sunkiai ser 
gančio prof. S. Kairio-Kamm^ 
ko sveikatos stovį, ir buvo ap 
tartos priemonės, kaip sutelkti 
lėšų jo tragiškai nykstančiai 
sveikatai paremti ir t. t. ,

Susirinkimui prašant, 1961 m. 
valdybos sudėtis lieka ta pati.

Susirinkime dalyvavęs.
ŠV. KALĖDOS 
HAMILTONE

kaip ir kiekvienais metais taip 
ir šiemet sutikos labai iškilmin 
gai. Bernelių mišiose, lygiai 
kaip ir sekmadienio pamaldose, 
bažnyčia buvo perpildyta tikin 
čiais. Lietuvišku papročiu, pa 
žįstami sveikino vieni kitus, o 
po pietinėm valandom, iar.xė 
su dovanom savo gimines, prisi 
mindami šias gražias šventes 
mūsų tėvynėje. Ir oras šiemet 
buvo taip pat „kalėdinis“: nak 
ties metu temperatūra krito be 
veik iki nulio, daug sniego. Vai 
kams taip pat būta džiaugsmo, 
nes jie galėjo važinėtis rogu 
tėm arba pačiūžom.

BUV. HAMILTON1ETĖS
V. Panavaitė - Stankiene ir L. 
Šturmaitytė - Bildušienė dabar 
gyvenančios Čikagoje, į plokš 
teles įdainavo moderniškų ša 
kių dainas. Plokštelės jau pia 
tinamoB. Sveikintinas jų žings 
nis, nes lengvosios muzikos 
plokštelių tikrai yra didelis ,,ba 
das“ tremtyje.

PLIENO FABRIKO
mėnesinis žurnalas „Stelco Fla 
shes“ gruodžio mėn. n p.rirma 
me puslapyje atspausdino ilgą 
straipsnį apie to fabriko darh. 
ninką Hamiltone Antaną Vi 
nerskį, sulaukusį savo 16 m. sū 
naus iš Lietuvos. Straipsnis pa 
iliustruotas nuotrauka, kurioje 
prie nupirkto dviračio Romual 
dui, stovi tėvas ir jaunesnis b.o 
lis Viktoras.

PARAPIJOS BAŽNYČIOS 
suolų klūpėjimo lentos yra ap 
muštos minkšta medžiaga. Ta< 
graži dovana tikintiesiems, o 
ypač moterims, kurios nusiskųs 
davo, kad lentos plėšdavo koji 
nes. Gaila, kad vaikai ant jų 
stato savo snieguotas kojas, nes 
sniegui nudžiūvus, ant medžią 
gos palieka daug purvo-stušlio.

PARDUODAMAS ŪKIS
Manitobos provincijoj, Gregg 
apylinkėje parduodamas geram 
stovyje ir su patogiais gyveni 
niui įrengimais 400 akrų ūkis. 
Dėl platesnių informacijų kmip 
tis šiuo adresu: Walter Giedr .i 

tis, Gregg, Manitoba.

25 DIENOS...
Atkelta iš 3-čio psl. 

nustebino išmislingumu. Nevel 
tui rusai patarlę turi: gol na 
vydumki chitra (nuogalis iš 
mislams gudrus).

Lietuviai „kombinuodami“ 
statosi namukus. Pav. Kaune 
tokio pobūdžio statyba yia pati 
didžiausia visoje Sov. Sąj„ tad 
ir Kaunas vadinamas „buržu 
jų“ miestu. Deja, jis nėra bur 
žujų miestas, bet kiek padonau 
apsirengusių ir stipriai tautiš
kai susipratusių gyventojų m es 
tas. Užtenka tik p: įsiminti di 
deles demonstracijajs per Vėli 
nes, kada nešant mūsų tauti 
nes vėliavas, tūkstančiai žmo 
nių prasiveržė per milicijos kar 
doną ir tik atvykusi raudonoji 
armija, išsklaidė demonstran 
tus, dalį jų suimdama.

Negalima pamiršti ir iškabin 
tos vėliavos ant Prisikėlimo baž 
nyčios. Narsūs vyrai, pakab.nę 
mūsų trispalvę, dar pridėjo už 
rašą: Nejudinti — užminuota! 
Milicija nedrįso jos nuimti, o 
kol atvyko specialūs daliniai su 
aparatais, vėliava plevėsavo, 
matoma viso Kauno, beveik iki 
12 vai. pietų. Jokių minų nebu 
vo rasta, o gyventojams būta 
juoko iš raudonarmiečių, ir aša 
rų, matant ją nukabinant nao 
Prisikėlimo bažnyčios,

SMARKIAI PAPLITĘS 
GIRTUOKLIAVIMAS, 

smarkiai buvo paplitę ir rusiš 
ki keiksmažodžiai, keikėsi kiek 
vienas: tik pradėjęs pirmus žo 
džius tarti mažas vaikutis ir pra 
žilęs senukas. Naikinti pradėta 
pinigine bausme. Sakoma, kad 
dabar jau ne tiek daug girdėti 
tų žiaurių rusiškų keiksmaio 
džių. Šiaip, gyvenimas yra kiek 
pagerėjęs, tačiau nėra ko jo ly 
ginti, pav. su Vokietijos, gyve 
nimu. Prie geresnių ir retesnių 
prekių, reikia iš vakaro, pne 
krautuvės durų, jau atsistoti į

Mosklo - Technikos naujienos
ELEKTRONINIS 
FORTEPIONAS

Spalvotoji televizija, videote 
lefonas, kino filmas magnetinė 
je juostelėje — tai tik dalis ra 
dioelektronikas naujovių, su 
kurtų pastaraisiais metais. O ko 
kios elektroninės lempos gali 
mybės mene? Ar galima iš lem 
pų kondensantorių ir varžtų su 
kurti instrumentą, kuris konku 
ruotų, pavyzdžiui, su fortepio 
nu?

Tokį muzikos instrumelną, 
apie kurį jau seniai svajojo ra 
dio technikai, sukūrė dainiam 
kas, kompozitorius ir radio mė 
gėjas I. Ilsarovas. Jo sukonst 
ruoti vienabalsiai elektroniniai 
mikrofortepionai sveria tik ke 
lėtą kilogramų, ir juos galima 
padėti netgi ant nedidelio stale 
lio. Kiekviename iš jų — šešios 
elektroninės lempos. Mixrclor 
tepionų klaviatūra tokia pati, 
kaip ir pianino; jais skambina 
ma irgi taip pat. Šio I. Ilsarovo 
muzikos instrumento garsai pi i 
mena dainuojančio žmogaus 
balsą, nors jo tembras nepana 
šus nė į vieno klasikinio „gimi 
naičio“ skambėjimą. Kiekvie 
nas mikrofonas turi savo balsą, 
visiškai nepanašų į kitą. Dėl to 
jie visi gali sudaryti turtingą ko 
lontingą ansamblį.

Neseniai I. Ilsarovas suiconst 
ruavo penkių oktavų daugiaoal 
sį mikrofortepioną. Juo galima 
ne tik skambinti kokią norit me 
lodiją, bet taip pat jai akompu 
nuoti; dainingumas išliko tas 
pats.

Šiuo metu I. Ilsarovas kuria 
šešių lempų daugiabalsį su sep 
tynių oktavų klaviatūra muz* 
kos instrumentą. Jo ilgis bus 
85 cm. Naujasis elektroninis for 
tepionas svers ne daugiau 20 
kg- w_

Ethel Brant Monture, propro 
anūkė garsaus Mohavkų ginu 
nės indėnų vado Joseph Brant 
(Thayendenega), Didžiosios 
Britanijos ištikimo sąjunginiu 
ko laixe Amerikos revoliucijos. 
Čia ji matoma rašant autogra 
fus savo paskutinėj knygoj ,,l<a 
mous Indianns“ — „garsieji 
indėnai'. Josaph Brant, nuo jo

eilę. Ir jie, dar dabar nepripra 
to prie Vokietijos dvasio.-,, kur 
durys plačiai atidaromos įeinat 
į krautuvę, siūlomos įvairiau 
sios prekės. D. b.

ORAS — KONSTRUKCINĖ 
MEDŽIAGA 

Manoma, kad oras padarys 
naują karjierą, kaip konstruk 
cine medžiaga. Šios idėjos įkvė 
pėjas yra tarybinis profesorius 
G. Pokrovskis.

Šiandieną jau galima sudary 
ti mūrininkams, dailydėms, 
elektromonteriams geras darbo 
sąlygas šiauriniuose Sibiro ra 
jonuose, kuriuose temperatūra 
siekia iki —65 I. C, sukuriant 
atitinkamą dirbtinę aplinką. 
Jiems bus sukonstruotas kelių 
šimtų metrų skersmens skl.au 
tas, kuris galės uždengti, pa 
vyzdžiui visą centrinę BratsKO 
HES darbų aikštelę. Būsiąs su 
laikytas sniegas, ir po skliautu 
nusistovės pastovi 15 I. C. tem 
peratūra.

Suprantama, kad tokio pro 
jekto negalima įgyvendinti nau 
dojant klasikines konstrukcines 
medžaigas. Tikrai, kaip išla ky 
ti didžiulį perdengimo svorį?

Visų pirma prof. G. Po 
krovskis numato žymiai suma 
žinti stogo svorį. Jo nuomone, 
tokį stogą galima padaryti iš 
trijų plastmasių sluogsnių, ir jo 
1 kv. metras svertų ne daugiau 
kaip 1 kilogiamą!

Stogas būtų lengvas, n'dai 
dus orui, bet laidus šviesai. Jis 
būtų labai stiprus, nes tokio ti 
po plastmasės atsparumo r ba 
siekia 2000 kg-cm .

„MOKYMO“ MAŠINA
Viena Amerikos firma naga 

mino mašiną, ..mokančią" siu 
dentus elektronikos. Jos dabar 
yra bandomos: 14 studentų gru 
pė „klauso“ šių mašinų pastai 
tų, o kitoje grupėje moKoma 
įprastu dėstymo metodu.

Kiekvienas eksperimentinės 
grupės studentas turi „meky

pareina Brantford, Ontario, 
yia aprašomas kaipo vienas iš 
trijų garsiųjų indėnų. Jo sei 
mos nariai tęsė Kanadai naudai 
gus savo tarnyboje darbus. X e 
seniai Mrs. Monture atidengė 
paminklinę lentą, prikaltą pne 
Šešių Tautų tarybos namo prie 
Oshweken, arti Brantfordo, ku 
ria pagerbiamas Kapitonas 

mo“ mašiną, panašią į mikro 
filmų peržiūrėjimo aparatą. Jos 
ekrane studentas mato puslapį 
su tam tikra informacija; ten 
pat yra brėžiniai ir diagramos. 
Ekrano dydis 80x11 colių (1 co
lis — 25,4 mm). Išstudijavęs 
medžiagą, studentas privalo at 
sakyti į įvairius klausimus na
gal praeitą temą. AtsaKinėda 
mas jis paspaudžia panašų į aril 
mometro klavišą. Sekančiame 
ekrano puslapyje mašina pat/ir 
tina atsakymų teisingumą ir te 

Ją

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!
Puiki dovana Šventėm.

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdainuota 
11 rinktinių šokių muzikos plokštelė.
ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI. . .

galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse 
Kaina $ 6.00.

Išleido: ABC Records, P. Jurgaitis. 
7403 South Western Ave, Chicago 36, Ill.

Prince Edward Island provin 
cijos gėle emblema — Pink La 
dy’s SlipPtr (ružava ponios 
Šliurė). _ (CSy.

n

John Brant, Tnayendenega sū 
nūs. Kapitonas John Brant va 
dovavo savo vyrams 1812 me 
tų kare prie Queenston augš 
tumų ir sulošė žymią rolę šioje 
pergalėj. Jis buvo pirmas Su 
perintendent Šešių tautų rezer 
vato prie Oshweken, Ontario. 
(Fed. Newsphoto of Car.tua, 

(CS).

šią „mokymą“ arba vadovauja 
taisant klaidas. Kad būtų vaiz 
džiau, tam tikrais laiko tarpais 
demonstruojamas kino filmas. 
Mašina taip pat registruoja iai 
ką, kuris buvo sunaudotas at 
sakinėjant į klausimus. Pagrin 
dinis mašinos darbo principas 
yra reikalavimas, kad studea
tas parodytų supratęs viską 
kiekviename mokymo etape. 
Mašina leidžia studentui moky 
tis tokiu tempu, koks jam yia 
prieinamas ir patogus.

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“
Išduodamos paskolos iki $ 3,000.

Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.

Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais
9__ 12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai.

ryto ir 5—8 vai. vakare,
Minden Building, 20 King St. E., Room 13,

notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575. #
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Kviečiame „N. L. Spaudos Baliun šį šeštdienį
Monlrealio lietuviu Spaudos baliaus, kuris yra pirmasis 1961 metų balius IR „NE 

PRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ DVIDEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ BALIUS, 
programoje yra:

1. Šokiai, grojant geram orkestrui. Trys šokiai, su balionais, BUS PREMIJUOJAMI.

2. LOTERIJA SU VERTINGAIS FANTAIS — Dail. A. Tamošaitienės Audimo siu 
dijos rinktinių ra<tų TAUTINIS DRABUŽIS 200 dol. vertės; Nepriklausomos Lietuvos DU 
IŠLOŠIMAI PO 50 DOLERIŲ kostiumams ar paltams per M. Mačiuko siuvyklą; DAIL. J. 
AKSTINO PAVEIKSLAS iš paskutinės jo darbų parodos; radio ir TV įmonės vedėjo J. 
Paknio RADIO APARATAS ir kiti.

3. Bufetas su visų rūšių gėrimais ir NEMOKAMA, PRIE ĮŽANGOS BILETO DUO 
DAMA, UŽKANDA.

4. BALIAUS REFERENDUMAS, kuriame kviečiami dalyvauti visi baliaus dalyviai.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami daly vau'.i pirmame šių metų ir drauge dvidešimties 
metų Nepriklausomos Lietuvos Spaudos bal.uje ir atsivesti gerų pažįstamu, kaimynų, bičių 
lių.

Pradžia 7 valandą vakaro. Įžanga 1.75.

puikiojoje Slovakų Salėje: 7220 Hutchison St.
MOVT^REAL

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 7 DIENA, MONTREAL1O 
LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS 

„Nepriklausomos Lietuvos” dvidešimtmečio balius
Kaip ir kasmet, Spaudos ba 

liūs yra viesintelis tokios apim 
ties ir tokio didumo, gausingu 
mo ir šaunumo balius. Tikras 
balius, kuriame niekas nesu
trukdo tikrai baliaus nuotaikoje 
praleisti jaukų vakarą.

Baliuje gros geras orkestias, 
kuris nepašykštės geros muzi 
kos. Be ko kita, šiam spaudos 
baliui yra parūpintas pirma kar 
tą Spaudos valsas, kuris buvo 
parašytas Lietuvos žurnalistų 
sąjungos Spaudos baliui, irgi 
vieninteliam tokiam balini viso 
je Lietuvoje. Spaudos baliaus 
valso dalyviai bus premijuo 
jami. Bus premijuojami ir kitų 
dviejų šokių dalyviai. Vienas 
šokis bus lietuviškas, o kitą šo 
kį parinks šok:ų komisija, kuri 
bus išrinkta iš dalyvių tarpo. 
Premijuojamieji šokiai bus su 
balionais, kurių galima bus įsi

Dr. V. GIRIUN1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3940 Blvd. Rosemont

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. SEMOGAS
5441 Bannantyne. Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penkiadienį 
trečiadienį 2~

į 7—9 p. m.

2—4 p. m.

-4 ir 7—9 p. rn.
šeštadienį II—1 p. m.

PO 7-3175 ; namu DO 6-9582. 
rtnummmsntmnmmmtittntrmmni

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishop;.
Siute 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

gyti iš anksto prie Spaudos sta 
lo. Pirmas premijas teikia ope 
ros sol. E. Kardelienė, District 
Estate Brokers Dir. P. Adamo 
ris ir Hickson grosery sav. Po
vilas Jocas, Pageidaujami ir ki 
ti tiekėjai. |

Kadangi Spaudos balius ski 
riamas lietuviškosios spaudos 
paramai, tai snaudos baliaus 
metu galima bu, užsisakyti laik 
raščių prie tam tikslui pastatyto 
prie Įeinamųjų durų stalo. Lmk 
raščių atstovai prašomi sėstis 
prie Spaudos stalo.

Kad Spaudos baliaus rengė 
jai geriau galėtų orientuotis, ko 
Spaudos baliaus dalyviai pagei 
d.tuja, prie įėjimo bus įduoda 
mi anketos lapeliai, kuriuos už 
pildžius, baliaus dalyviai malo 
niai prašomi juos sumesti į dė 
žę prie Spaudos stalo.

Pranešama, kad Spaudos ba 
liaus metu veiks loterija, kūno 
je bus verting fantų: Dail. A.

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

HU 1-8437

Or. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS 
^STASYS DAUKŠA, LL. D. , , 
•į 4 Notre Dame St. E.

Suite 901 ::
į UN 1-8933 j;

ii: ADVOKATAS

■h JOSEPH P. MILLER, T
B. A., B. C. L. Įį 

Suite 205
T 168 Notre Dame St. E.
;i: UN 6-2063 ir UN 6-2064 :i 

Resid.: 40 Lafleur,
I LaSalle. DO 6-1570

I
 NOTARAS $

JUOZAS BERNOTAS Z

B. A., B. C. L. d 
215 St. James West, * > 

7 a u gitas.
Tel.: A V 8-3115. Į

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

Tamošaitienės atrinktinių audi 
nių tautinis drabužis, suvilki 
nio tipo, vertinamas 200 dol., 
du išlošimai po 50 dol. kostiu 
mams, paltams ar medžiagoms 
per Memerlo Mačiuko siuvyk 
lą (79—81 St. Zotique), J. 
Paknio radio avaratas, dail. J. 
Akstino parodos paveikslas :r 
kiti.

Veiks buletas su visu rūšių 
gėrimais ir geia užkanda, cu 
riai kalakutienos paaukojo Ka 
zimiero Luko kalakutų ūkis.

Spaudos baliaus loterijai
paskyrė ir atsiuntė net iš toli 
mesnių kanados vietų NL rėmė 
jai:

91. F. V. Bagdonasš Selkirk, 
Ont. paštu atsiuntė dvi odi 
nes rankų darbo pimgines. 
Ir apgailestavimą, kad ne 
gali į balių atvykti.

92. Jurėnas Jonas su Ponia 
Lachute, P. Q. 1 dol.
Ponai Jurėnai, St. Maivi 
na vasarvietės savininkai 
kasmet vis ką nors atsiun 
čia Sp. bal. loterijai, o daž 

niausiu ir palys baliun atsilanko.
93. Asipavičienė Lena, 

Montreal, rankšl. setas.
94. J. Asipavičius, vyno bon 

ka.
95. J. Kinderis, 1 dol.
96. A. Vilimas, Cheri biendy.

MIRĖ STASYS PLIOPLYS
Penktadienį, gruodžio 30 d. 

po trumpos ligos ir ope.acijos 
mirė Stasys Plioplys, 48 metų, 
Kanadoje gimęs, lietuvis. Po 
mos Skruib'enės brolis. Liko 
našlė jo žmona ir dvi dukterys. 
Laidojamas antradienį per šv. 
Kazimiero bažnyčią. Ųžuojau 
ta velionio artimiesiems!
• Banko ,, Litas“ valdybos po 
sėdis įvyks 1961 m. sausio 8 d., 
sekmadienį, 8 vai. 30 mil . ryto 
banko patalpose.
O Atostogų Kalėdų ir N. Me 
tų mokslo pertraukos metus pas 
tėvus yra atvykę Regina Siniu 
iė, p. Gorytė, V. Lukoševičius.
• Svečiavosi pas pp. KliČius 
dukra Nijolė su vyru, pp. Ratai. 
9 Pp. Daugelavičiai sugrįžo iš 
atostogų, kurias praleido Flori 
deje.

taisau ir dažau
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Ciawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

J balių įėjimas, kaip ir per 
nai yra buvęs.

Slovakų salė, kurioje vyks 
Spaudos balius, yra Jean Talon 
ir Hutchison gatvių sankryžų 
je, prie pat rajoninės CPR gc 
ležinkelio stoties, kur visai prie 
salės durų sustoja keli autobu 
sai ir jų tarpe Bleury autobusas.

Tautiečiai kviečiami atsilan 
kyli su artimaisiais ir pažįsta 
mais. Juo daugiau bus žmomų, 
juo bus maloniau ir linksmiau.

NL.

97. A. ir J. jocų restoranas, 
vyno bonka.

98. Juškevičienė Magdalena.
2 dol.

99. J. Juškevičius, 2 dol.
100. J. Laurinaitis (Butcher's) 

Frontenac, 5 svarai savo 
gamybos salami.

101. Latvaitis Petras, 2 dol.
102. Šimonėlis Alfonsas, 1 dol.
103. Naruševičius Juozas, deg 

tinės bonka.
104. J. Gaurys, saldainių dėžė.

Visiems paskyrusiems Span 
dos baliaus loterijai fantų nuo 
širdžiai dėkojame. Yra daug 
tautiečių pasižadėjusių atvyks 
tant į balių, atnešti ir fantų. Vi 
siems, kas atvykdami į balių, at 
neš ir fantų, būsime labai dė 
kingi. NL.

AUKSINIS JUBILĖJUS
Šv. Onos pašalpinė draugija 

penkiasdešimties metų įsisteigi 
mo proga ruošia vakarienę va 
sario 4 dieną Šv. Kazimiero pa 
rapijos svetainėje, 7 vai. vaka 
ro. Įžanga 3 dol. Kviečia visus 
dalyvauti tokiam nepaprastam 
minėjime. Valdyba.

K. L. K. MOTERŲ DR-JOS 
MONTREALIO SKYRIAUS 

visuotinis nariu susirinkimas yra 
šaukiamas sausio 8 d., sekma 
dienį, tuoj po 11 vai. pamaldų, 
Seselių namuose, 1450 De Seve 
Str. Narės ir viešnios kviečia 
mos gausiai dalyvauti. Po susi 
rinkimo — kava su pyragai 
čiais. V-ba.

I. G. ELECTRIC R d.
F’ektros kontiaktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

TOĄ^NTO
EVANGL. LIUTERONIŲ 

PAMALDOS
Įvyks 1961 metais sausio rrėn. 
8 d., 1 vai. po pietų Išganyto 
jo Liut. bažnyčioje Floor Str. 
West — kampas Indian Rd. Pa 
maldas atlaikys teologijos stu 
dentas Algimantas Žilinskas, iš 
Čikagos.

Pamaldų metu giedos parapi 
jos mišrus choias ir gros triŪDi 
ninkai. Tuojau po pamaldų pa 
rapijos Jaunimo ratelis rengia 
„Alhambros United Churcli“ 
Bloor Str. West kavutę ir vai 
kučiams Eglutę. Vaikučiai su 
vaidins Kalėdinį veikaliuką.

Maloniai kviečiame Toronte 
ir apylinkėje gyvenančius kuo 
skaitlingiausiai pamaldose ir ka 
vutėje dalyvauti. Taryba.
© Patikslinti reikia, kad pasku 
tiniame NL numeryje aprašyti 
L. Namus, vietoje „virš 100” 
L. Namų šėrininkų, turi būti 
„virš 500”.

SVARBUS PATAISYMAS 
Hamiltoniečių žiniai

Hamiltono L. S. R. D-jos 
valdybos, rengiamo šokių vaka 
ro skelbime, biletų kainos įdė 
tos: porai 5 dol., vienam 3 dol.

Turi būti biletai suaugusiems 
1.50 dol. ir studentams 1 dol. .

PRAŠOME N L 
PRENUMERUOTI

Nepriklausoma Lietuva siun 
.tinėjama kaikuriems asmenis, 
jos negaunantiems. Maloniai 
prašome ją užsiprenumeruoti 
nors vieniems metams.

O. IR L. SELENIAMS 
naujų metų išvakarėse buvo su 
rengta staigmena jų vedybų de 
šimtmečio proga.

Vaišės įvyko Verdune, erd. 
viuose pp. Šipelių namuose, da 
lyvaujant artimųjų ir prietelių 
gausiam būriui. Sukaktuvinin 
kam buvo palinkėta gražios 
ateities ir įteiktos dovanos. Svei 
kinimų tarpe buvo gauta tele 
grama ir iš Lietuvos — iš mo 
tinos, Selenienės.

Vaišių pakilioje nuotaikoje 
buvo sutikti ir Naujieji Metai. 
Pasikeitus linkėjimais, šaunusis 
subuvimas su šokiais ir dainom 
užsitęsė gerokai į naujuosius 
metus.

Geros sveikatos ir sėkmės Su 
kaktuvininkams!
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MASSON FURS
į K. GUDŽIŪNAS IR 

J. GRAŽYS
Parduoda gatavus, siuva; 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
buvo suruoštas keturiose vieto 
se. Ruošė Prisikėlimo, Šv. Jono 
parapijos, J. R, Simonavičius 
Tėviškės prisiminimo lietuviš 
kas radias ir sporto „Vytis“. Vi 
sose vietose publikos netrūko 
Nors rengėjų iš anksto ii buvo 
įspėta, bet kaip ir kitais metais 
po pobūvių salėse po stalais bu 
vo daug primėtyta nuo degti 
nės tuščių bonkų, su savimi at 
sineštų stiprių gėrimėlių. Viena, 
tai yra nedžentelmeniška ir ne 
tauru, o kita už tai reikia atsa 
kyti. Šį kartą nukentėjo finan 
siškai lietuviškos radio valandė 
lės vedėjas, kurio vardu įvyko 
viename šauniame viešbutyje 
Naujų Metų sutikimas. Mat, už 
kiekvieną rastą salėje tuščią bo 
nką jis turėjo sumokėti po du 
doleriu, viso 80 dol. sumai, o, 
be to, viešbutis perspėjo dau 
giau panašiems subuvimams lie 
tuviams nebenuomoti patalpų.

© Prisikėlimo par. Klebono me 
tinis parapijos praėjusių metų 
dvasinio ir finansinio stovio ra 
portas bus daromas sekmadie 
nį, sausio 8 d„ per 9, 11 ir 11. 
00 vai. Tie, kurie dalyvaus sa 
Įėję laikomose 11.30 vai. mi 
šiose, prašomi salėn susirinkti 
11.15 vai., nes maždaug tuo 
laiku garsiakalbiais bus perduo 
damas raportas iš bažnyčios. Mi 
šios salėje prasidės po raporto.

9 Ateitininkų organizaciniai 
kursai, kuriuose dalyvaus ate 
tininkai iš Hamiltono, Ročesl. 
rio, Toronto ir kt. vietų, jvyka 
sausio 7—8 d. Prisikėlimo pa 
rapijoje.

©Mirė. Gruodžio 31 d. Šv. Jo 
no parapijos kapinėse palaido 
tas sunkiai sirgęs Queen Eliza 
beth ligoninėje ankstyvesnės 
kartos ateivis Vincas Baliūnas, 
sulaukęs 57 metus.

© Kalėdų ir nakties rinkliavose 
Pr. p. viso surinkta 1,262 dol.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Peržengęs 30 metų amžiaus vy 
ras nori sukurti šeimos židinį S’ 
mergaite arba našle mažda„, 
tokio pat amžiaus. Pirma susiži 
nokime ląiškais. Rašykite lietu 
viškai arba angliškai adresu: 
Mr. K. M. 7722 George St. 
LaSalle, Montreal 32, P. Q.

Canada.

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ................. LA 2-7879
A. Markevičius. . . . CR 9-9793
P. Adamonis..........RA 2-2472
P. Baltuonis ...........LA 6-2084
Pr. Rudinskas .... HU 1-2957 
Sekite musų skelbimus apie 

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


	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1961-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

