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Vakaruose didelis pakrikimas 
TaTr-TiM* e nr A I TTnC MC D K CHAT Dl^n A MAC AADrr.I   ----------------------------------------------------------------------------------------------—

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOJE KYLA SINTE TINIŲ MEDŽIAGŲ 

AUDINIŲ GAMYBA 
ir didėja jų eksportas bei mažė ja importas

masinių, medžiagų gamyba, ku 
ri Kanadoje labai išaugus1

JUNGTINĖS TAUTOS, NEP ASMERKDAMOS AGRESI 
JOS INDIJOJE, IR PAČIOS VYKDYDAMOS AGRESIJĄ 

KONGE, PASIRAŠĖ SAUMIRTIES SPRENDIMĄ 
Adenaueris nenumato 1962 me tais trečiojo pasaulinio karo, 
nes Vakarai pakrikę ir pasiduo da be karo. . . Sovietija darosi 
vis agresyvesnė ir atnaujina puolimus prieš Graikiją. . . In 
dokinijoje karas nebaigiamas, nes sovietija jos dar nebaigė

užimti. . .
NAUJUS METUS šiemet suti 
kome Vakarų valstybių, nors 
ir ne visų, bet didelių ir svar 
bių, kaip JAV ir DB,

NUSIVERTINIMO ŽENKLE.
Baigiant 1961 metus, Ameri 

ka pritarė agresijai, kurią or 
ganizavo ir kurios reikalavo 
Rusijos diktatūra. Tai yra skau 
dus faktas, lodąs moralinį nuo 
smukį ir nusivertinimą.

Tai agresijai, kuriai tur būt 
dėl nujautimo pavojų nep.ita 
rč Anglija,

JT PRADĖJO AGRESIJĄ
prieš Katangą, kuri visą laiką 
buvo su Vakarais. Deja, Kusi 
jos diktatūra apsuko Amerikos 
politikos vadams galvas ir Ame 
rika prisidėjo prie tos nelemtos 
agresijos. Paneigti apsisprendi 
mo principai ir žmogaus as 
mens teisės.

Įkandin šiai agresijai, kuri 
kitiems agresoiiams buvo pa 
lankus prezidentas, Indija už 
puolo Goa sritį ir ją užkariavo. 
Ir, antras skaudus faktas,

JT INDIJOS AGRESIJOS 
NEPASMERKĖ.

Dar keisčiau, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių atstovas 
Jungtinėse Tautose šios agresi 
jos net nepasiūlė pasmerkti. 
Skaitomasi su įvykusiu faktu. 
Tai yra jau pradžia Jungtinių 
Tautų organizalijos galo.
AMERIKOS politika su šiais 
įvykiais taip susipainiojo, kad 
jos atstovas Jungtinėse Tauto 
se A. Stevensonas niekaip ne 
gali išsipainioti, ,,kaip musė pa 
tekusi į vorų tinklą“... Pirma 
kalbėjo viena, dabar kalba pne 
šingai, dėl ko žurnalistų klausia 
mas visai suklupo.
NENUOSTABU, kad susimi 
kę Paryžiuje Vakarų valstybių 
politikos vadovai nesusitarė. 
Tokiame „babelyje“ susitarti 
tikrai yra sunku.
BERMUDUOSE, kaip atrodo, 
taip pat nesusikalbėta, nes po 
Kennedy pasikalbėjimų su Mac 
millanu nepaskelbtas jokis ko 
munikatas, kas tikrai būtų bu 
vę padaryta, jeigu būtų buvę 
prieita prie ko nors konkretaus.

AGRESORIAI 
AKIPLĖŠIŠKI.

Nors Katangos piemieras 
Tšombe pripažino Jungtinių 
Tautų ir Kongo centro kariuo 
menių pergalę, bet po to, ne 
žiūrint paliaubų susitarimų, 
Kongo centro kariuomenė pa 
kartotinai užpuolo Katangą, 
siekdama ją taip sunaikinti, kad 
ji prarastų bet kokias galimy 
bes ginti savo teises.

Čia suminėtieji faktai yra la

„N. L.” bendradarbiui

ROBERTUI GALINIUI 

mirus, velionies

žmoną REGINĄ ir dukras VIRGINIJĄ ir RŪTELĘ 
nuoširdžiai užjaučia

„N. L.” redakcija.

bai blogi. Jie uždaro gahmy 
bes tiesiai įsigalėti.
PAKRIKIMAS Vakarų vals 
tybių tarpe toks aiškus, kad so 
vietija, tai matydama, ryžtasi

J NAUJĄ AGRESIJĄ.
Rusijos diktatūra, atsiminu 

si pralaimėjimus Graikijoje ir 
dabar jausdamasis sustiprėjusi 
(ne tiek savo galiomis, kiek 
Vakarų sunykimu), prieš Giai 
kiją nukreipė naujus grasini 
mus, nors Graikija Rusijai nie. 
ko bloga nepadarė. Čia, JAV 
kažkodėl parodė atsparumo ir 
pareiškė, kad ji „išpildys sąjun 
gininkei įsipareigojimus“...

INDOKINIJOJE AGRESIJA
tačiau vykdoma ir toliau.
LAOSE partijų lyderiai nes.isi 
tarė, nes komunistai tokio U.w 
lo neturi.
VIETNAME sovietininkų ag 
resija taip pat toliau vykdoma. 
Vietnamas prašo pagalbos, jet 
kam tas rūpi... Jungtinės Tau 
tos juk agresiją pripažįsta ir re 
mia. . .
NAUJUS METUS tat suliko 
me dideliame Vakarų pakriki 
mo ženkle. Tiktai Prancūzų a 
veda savarankišką politiką ir

DE GAULLE ALŽYRUI 
SIŪLO LAISVĘ

ir derybomis išsiaiškinti persi
tvarkymo klausimus.
GERAS reiškinys yra

ŪKINĖS DERYBOS 
^PARYŽIUJE,

kuriose dalyvauja Kanada bei 
gija, Prancūzija, V. Vokietija, 
Italija, Japonija, Olandija, šve 
dija, Anglija ir Amerika. De 
šimt valstybių tariasi del pinigi 
nio pastovumo užtikrinimo. 
Tam tikslui norima sustiprinti 
Tarptautinį Fondą, kuriam pla 
nuojama duoti 6 mihardai do 
lerių. Apie pusę miliardo tek 
tų Kanadai. Ši priemonė ture 
tų stabilizuoti kiekvieno kraš 
to valiutos pastovumą. Gai tai 
vienintelis, ryškesnis pozitj vus 
faktas įžengiant į 1962 merus.

KITOS ŽINIOS
— Nehru padėkojo Chruščio 

vuū „už Indijos reikalų supra 
timą“ ir už panaudojimą Veto 
teisės prieš rezoliuciją, kuria 
buvo reikalaujama Indijos su 
Portugalija derybų.

— Chruščiovas grasina: jei 
gu JAV darys atominius bandy 
mus, tai Rusija taip pat tęs rae 
gatoninius sprogdinimus.

— De Gaulle pareiškė sutini 
mą dalyvauti derybose su Ru 
sija, bet ne anksčiau, negu Chr

;Paskut,«giai statistikos duo 
menys rodo, kad Kanadoje žy
miai kyla sintetinių tekstilės au 
diriių pramonė ir ryšium su tuo 
kyla ir šių medžiagų eksportas. 
Taipgi ryšium su tuo mažėja už 
sieninių šios rūšies gaminių im 
portas. Tas reiškia, kad Kana 
doje žmonių įdarbinimo sąly 
gos gali gerėti. Dėl to ūkinio 
gyvenimo žinovai ir numato, 
kad šie 1962 mcta; Kanadoje 
bus geri.

Tačiau lieka faktas dar la 
bai tvirtas, kad iš Jungtiniu A. 
Valstybių sintetinių medž'agų 
audinių importas tebėra labai 
didelis. |<anados šios rūšies 
importas tiktai nežymiai suma 
žėjo, iš 15 mil. dol. į 14 mil. 
Taipgi vis labai didelis inipor 
tas iš Azijos kraštų. Importas 
iŠ Anglijos sumažėjo puse mil. 
jardų medžiagų. Šitie ūkiniai 
ir pregybos su užsieniais reika 
lai yra opūs ir labai kvaršina 
valdžios galvas.

KANADOJE KYLA 
ŽAISLŲ PRAMONĖ

Kanadoje žaislų pramonė 
Ilgšio! buvo nežymi, tačiau pas 
kutiniais laikais taip sparčiai 
pradėjo kilti, kad pramonėje 
toks reiškinys vadinamas revo 
liuciniu. Žaislų pramonininkų 
žiiniomis, šiemet Kanadoje pa 
gaminta žaislų už 85 mil. dol. 
ir kad ši pramonė dabar jun 
lengvai gali konkuruoti Japoni 
jos tos rūšies pramonę, kuri lai 
koma pigiausia.

Konstatuojamas faktas, kad 
šiai pramonei labai pasitarnavo 
gausi ir įvairi dirbtinių, plast

Naujienos iš pasaulio sostinės
DVI LIETUVIŲ MIRTYS PASAULIO SOSTINĖJE 

Mirė žurnalistas Stasys Butkus
Širdies smūgio ištiktas, ls.61 

metų gruodžio 11 dieną Bro >k 
lynę mirė senas spaudos darbi 
ninkas Stasys Butkus, 64 m., 
buvęs fakainuoju „Kario“ re 
daktorium.

„Karį“ oficialiai redagavo 
daugelis redaktorių, bet fakti 
nuoju jo redaktorium, kuiliu 
ir tyliu, buvo „darbo pelė“ — 
Stasys Butkus, žemaitis krau 
ju ir siela, kilęs iš Kurtuvėnų, 
Padubysio vai., Šiaulių ap.

Velionis buvo vienas iš Lie 
tuvos vėliavos iškėlimo Vilnių
j e dalyvių. Už narsumą ginant 
Lietuvą, jis buvo apdovanotas 
Vyčio skyžium. Velionis pas 
kutinį laiką ilgokai negalavo. 
Skaudu jam buvo mirti, neto 
laukus Lietuvos laisvės.

Mirė visuomenininke
R. M. Sidzikauskienė 

Gruodžio 24 dieną, 12.45 v. 
vakare, po operacijos, bet ii 
gai sirgusi, mirė Regina - Mari 

uščiovas nutrauks grasinimus.
— Gvinėjos klausimas tebe 

ra aktualus. Olandai pas.sako 
už derybas, bet Sukamo, pa 
akintas Indijos agresijos pnpa 
žinimo, mobilizuoja kariuome 
nę karo jėga pulti Gvinėją.

— Kinijos komunistai Kalt 
dįiį metu; pakartojo Kvimci* 
salos bombardavimą.

— Kennedy, prezidento tė 
vas, paralyžuotas, būsena sunki.

Ypač sėkminga yra visokių žvė 
relių iškamšų gamyba, kuri, pa 
naudojus sintetines medžiagas, 
konkuruoja Hong-Kongo tos 
rūšies žaislų gamybą, kuriai 
naudojamas natūralus pliušas. 
Lėlėms anksčiau Kanada im 
portuodavo akis ir kt. dalis, o 
dabar Kanadoje tai pagamina 
ma moderniau ir gražiau. Be to, 
pati gamyba dabar Kanadoje 
yra naujoviškesnė, pav. paga 
mintos lėlės, kurios vaikščioja 
ir tt. Kyla Kanados žaislų eks 
portas.

KALINIŲ SUKILIMAS 
MONTREALIO KALĖJIME

Kaip Amerikos kraštuose 
įprasta ir dažnai pasiieiškia, ka 

■ Įėjimuose sėdį kaliniai daro su 
kilimus, — taip ir Montrealio 
kalėjime, vadinamame Bor 
deaux, kuris žvaigždės forma 
suskirstytas sekcijomis, Naujų 
jų Metų dieną, 5 vai., kada ten 
buvo duodami pietūs, be ko 
kita, kalakuto patiekalas, B sek 
cijoje, kurioje laukia teismo ka 
liniai, sukilo: nutraukė elekt 
ros šviesą, pradėjo mėtyti mais 
tą, lėkštes ir visa, kas pateki į 
rankas. Sukėlė gaisrą. Mastui 
malšinti buvo sutraukta miesto 
ir provincijos policija Tuxtai 
po 4 valandų pasisekė maištas 
numalšinti. Yra sužeistų. Maiš 
te dalyvavo 400 kalinių. Maiš 
to priežastimi laikomi narkoti 
kai, kurių kažkokiu būdu kali 
niai gavo „Naujiems metams 
sutikti“...

Nuostolių apie 40,000 d >1.

joną Sidzikauskienė. Ji buvo 
pašarvota Juozo Garšvos kop 
tyčioje 231 Bedford Ave, Bio 
oklyne. Atsisveikinimas buvo 
gruodžio 27 dieną vakare. Ta 
rė žodį Vincė Januškaitė-Las 
kaitienė, Lietuvos konsulas Vy 
tautas Stašinskas ir Vilko pir 
mininkas dr. Antanas Trima 
kas. Maldą sukalbėjo kun. J. 
Pikturna. Gruodžio 28 d. po 
pamaldų Angelą karalienės 
bažnyčioje velionės palaikai 
buvo palaidoti St. Mary kapi 
nėse, N. Y.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Gruodžio 25 d. Brookiyne 

susituokė inž. Viktoras Nau 
džius, gyv. Čikagoje, su muzi 
ke Aldona Kanaukaite, prof. 
Vinco Kanaukos dukrele, gyv. 
Brooklyne. Povestuvinės kelio 
nės jaunoji pora išvyko į Ber 
mudus.

SVARBU VISIEMS
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

dvidešimtmečio sukaktuvėms 
pažymėti, naujiems prenumera 
toriams arba ir buvusiems, bet 
nustojusiems imli šį laikraštį, 
daroma didelė lengvata: kas 
N. L. užsisakys giuodžio ir cau 
šio mėnesiais, ją gaus už pusę 
kainos. Šią žinią NL prentrne 
ratoriai prašomi paskleisti sa 
vo pažįstamųjų tarpe.

Spaudos Bendrovės „Nepri 
klausoma Lietuva ’ valdyba no 
ri> pažymėti, pabrėžti ir pasi 
džiaugti, labai gražiu ir malo 
niu faktu, kad jau eilė „Nepri 
klausomos Lietuvos" akcinin 
kų-šėrininkų, jau anksčiau pir 
kusių šėrų, vykstant Mašinų 
Fondo vajui, yra padare pareis 
kimų, kad jie iškart ar dalimis, 
bet jpirkimą padarys iki 100 do 
lerių, nors jau yra ir tokių, ku 
rie pasiryžę ištesėti iki bendro 
vės įstatų leidžiamo maksimu 
mo. Tai, žinoma, nepaprastai 
gražus faktas, kurie akivaiz 
džiai įrodo, jog sąmoningi tau 
tiečiai pasiryžę savo lietuvišką 
ją spaudą išlaikyti ir sustipiin 
ti taip, kad ji nebijotą jowl; 
krizių.

Šį kartą skelbiami tiktai au 
gščiau suminėtieji šimtininkai.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVaR 

PAMINĖJO J
Gruodžio 24 d. čikagiečiai 

(apie 50 asmenų) Jaunimo 
Centre paminėjo neseniai mirų 
lt „Vienybės“ redaktorių ir 
Liet. Rašytojų Dr-jos pirm. J. 
Tysliavą. Apie mirusį ilgesnes 
kalbas uasakė dr. S. Bie'.is i~ 
B. Babrauskas, apibudinda 
mas J. Tysliavos veiklą. 1 up 
pat buvo perduota (iš juostos; 
J. Tysliavos kalba, pasakyta 
1961 m. žiemą per „Vienybės“ 
dcJimant'J.iės sukakties minėj i 
mą.

Minėjime buvo ir meninė da 
lis, kurios metu E. Blendytė 
padeklamavo J. Tysliavos kūli 
nius: Lik, sveika, NaKtu iš 
Okeano, Mano deimantai ir 
Tysliava Paryžiuje (ištrauką;. 
Smuikininkas A. Paukštys, ako 
mponuojant prof. V. Jakube 
nui, išpldė 2 muzikos gabalus.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI 
visada Čikogoje buvo populia 
rūs. Ir 1962 metams sutikti lie 
tuvių tarpe buvo surengta apie 
10 didesnių pobūv/ių. Sutiki 
mus rengės Atetininkai, Laisvo 
ji Lietuva, Sambūris Šviesa ir 
Santara, Neolithuanai, B. Pakš 
tas, LB Cicero apylinkė ir kt. 
Daugumoje iš šių vietų puoli 
kos netrūko, o kai kur net bu 
vo perpildytos salės.

9 VI. Rask-Rasčiauskas, , W;1 
de World Tour“ kelionių agen 
tūros vedėjas, keliavęs po pa 
šaulį, gruodžio 18 d. grįžo at 
gal į Čikagą. Jis aplankė Lie 
vą, Rusiją, Afriką, Aziją bei ki 
tas pasaulio dalis.

• Prof. R. Sealy, Londono uni 
versiteto senovės istorijos dės 
tytojas, lankėsi Čikagoje ir čia 
gruodžio mėn. 27 d. lietuviams 
(lietuvių kalba) davė paskaitą 
iš lietuvių tautosakos. Iš Čika 
gos jis išvyko į Seattle, Wasn., 
kur vietos universitete dėstys 
du ketvirčius senovės istoriją. 
Profesoriaus žmona yia liet, 
vaite Danguolė Sadūnaitė — 
poetė ir lietuviškų kūrinių zer 
tėja į anglų kalbą.

• Draugo dailiojo žodžio kon
certas ir vienuoliktojo romano 
premijos įteikimas įvyks sausio 
7 d. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje.

• M. Motekaitis, baigęs De 
Paul un-to piano klasę, to uni 
versiteto patalpose sausio 5 d. 
duos piano solo rečitalį.

* Nepr. Liet, bendradarbis siu 
nčia geriausius linkėjimus iŠ 
Pasaulio Lietuvių sostinės 1962 
m. pradžiai, tikėdamas, kad N. 
Metai visais atžvilgiais bus ge 
resni už praėjusius metus.

ATVYKSTA VALTERIS 
BANAITIS

Ši žinia turi būti maloni' dau 
geliui lietuvių, nes V. Banaitį 
pamatyti ir išgirsti seniai troKŠ 
tama. Ne kiekvienas yra ando 
vanotas talentu, kokį turj sve 
čias iš Europos. Viename as 
menyje sukaupta: visubmeni 

muzikas, lietuviškosninkas.

KULTŪROS KONGRESAS...
Atkelta iš 7 puslapio.

būti nuolatiniame sąlytyje 
su LB Apygardos Info, na 
cine komisija, ją nuolat in 
formuoti' apie komiteto veik 
lą ir pastoviai pakviesti jų 
atstovus į Kult. Kong. su 
šaukti komiteto posėdžius.

e) Nutarta išleisai atskiru leidi 
niu knygą apie Kongreso pa 
ruošimo eigą. Ši knyga bus 
platinama už minimalinę 
kainą Kongreso dalyviams 
ir liks kaipo svarbi archyvi 
nė medžiaga ateičiai.

V. Sekantis komiteto posė 
dis numatytas 1962 m. sausio 

-m. 14 d. vienuoliktą vai. Jau 
nimo Centre.

L. Balzaras, sekretorių';.

Dr. Petras Tunkūnas,
Chicago, USA...........$ 50.0Q

Dr. Julius Sakalauskas,
Surrey Centre, B.C. $ 60.00

B. Bar’ ainis,
Illinois, USA............ $ 20.00
Viso šį kartą gauta $130.00 
Nuoširdžiausiai dėkojame.
Kilų įnašus Mašinų Fondui 

paskelbsime sekančiame nume 
ryje.
Mašinų F-de buvo $ 7,315.00 
Per savaitė gauta $ 130.00
Dabar Fonde yra. .$ 7,445.00 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 7,555.00

Mielus skaitytojus malonia' 
prašome M. F. papildyti iki už 
planuotos sumos.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame n pi aso 
me atsiliepti daugiau tautiečių 
Spaudos Bendrovės „Ntpna 
lausoma Lietuva" Valdyba.

DAS ŠULAITIS
. TYSLIAVĄ
spaudos darbininkas, kompozi 
torius, puikus kalbėtojas, radio 
fono darbuotojas. Be eo, studi 
javęs teisę ir tuo pačiu mokęs, i 
diriguoti konservatorijoje. Pn 
siminus, kad V. Banaitis dirba 
Free Europe organizacijoje 
Miunchene ir susitinka su ne 
veik visais iš Lietuvos atvyks 
tančiais tautiečiais, jojo turimos 
žinios apie Lietuvą, turi būti la 
bai įdomios. Tad išnaudojant 
V. Banaičio 5 savaičių svečia 
vimąsi JAV-se, man pavyko 
su juo susitarti, kad jis savąjį 
laiką paskirstų lietuvių visuo 
menei, aplankant atskiras vie 
toves. Jį turėtų išgirsti kuo di 
dėsnis skaižius lietuvių. Pagal 
planą yra pramatyta aplankyti 
lietuvius nuo Los Angeles iki 
Bostono. Svečias aplankytų 
lietuvių kolonijas, jeigu bus pa 
geidaujama, sekančia tvarka: 
Lon Angeles vasario 29 — ko 
vo 3, Omaho, Neb. kovo 4—5 
dd.; Chicago kovo 5—10 dd.; 
Rockford, Sk., Kanosha, Wise, 
kovo 11 d.; Chicago kovo 12 
—14 dd.; Detroit kovo 15—17 
dd. ; Cleveland 18—22 dd.. To 
ronto, Ont. — Kovo 22—24 
dd., Rochester, N. Y. kovo 25 
—26 dd.. Washington D. C. 
kovo 26K30 dd.. Baltimore, 
Md. kovo 30—31 dd.. Phila 
delphia, Pa., balandžio 1—2 
dd.; New York — balandžio 2 
—6 dd.; Boston balandžic b 
—7 dd.; Balandžio 9 u. iš N. 
Y. grįžta į Vokietiją (kodėl ne 
per Montrealį? Red.).

Kaip iš tvarkaraščio manyti, 
tai V. Banaičio laukia sunkus 
ir iįtemptas darbas. Bet jis jį iš 
anksto pasižadėjo atlikti.

Kviečiu todėl visas organiza 
cijas bendromis jėgomis minė 
tose vietovėse sudaryti sąlygas 
susirinkimams sušaukti. Del pa 
pildomų informacipų ir amui 
kaus padienio tvarkaraščio, pra 
šau kreiptis į J. J. Bachuną, 1 a 
bor Farm, Sodus, Michigan. 
Lauksiu atsišaukiant.

J. J. Barhunas.
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Mūsų lietuviškosios problemos
ĮŽENGIANT J 1962-TRUOSIUS METUS

Jų beliko mažai. Anksčiau, 
prieš 15 metų, jų buvo žymiai 
daugiau. Bet daugelis jų su 
menko ir išnyko, arba sunyko 
ir nors dar egzistuoja, bet tiK. 
tai nominaliai. Ar tas geiai? 
Gal daug kas pasakys: taip. 
Mažiau dėl to rūpesčių. Bet ki 
ta vertus, ar tas nerodo mūsų 
ėjimo į pakalnę?

Kaip ten bebūtų, problemų, 
žengiant į 1962-sius metus, tu 
rime labai apmažėjusį skaičių, 
bet likusios — yra nepaprastai 
svarbios. Visas jas galima su 
vesti j šias tris: 1. Mūsų lietu 
viškosios vienybės, reikalingos 
Lietuvos laisvės siekimui; 2. 
Lietuvybės išlaikymo, kaip mū 
sų tautinės gyvybės pagrmdo 
ir sąlygos, ir 3. Tautinės sal 
pos, kaip mūsų socialinio sąmO 
ningumo ir tautiškai moralinio 
Įsipareigojimo.

Norint gyventi, reikia turėti 
prieš akis ateities planus. Tat 
Ir pasižiūrėkime į (suminėtas 
problemas, nes joms spręsti rei 
kalingas įvertinimas ir iš to se 
kančios išvados.

VIENYBĖS reikalingu nas 
toks aiškus, kad įrodymai ne 
reikalingi. Jeigu anksčiau dar 
ir pasigirsdavo balsų, jog bend 
rų tautos tikslų siekti galima ir 
be vienybės, tai dabar niekas 
jau to ir neužsimena. Vienyoės 
reikalingumas, jeigu norime ką 
r ors tikriau atsiekti, yra gyvy 
L i š k a i būtinas. Problema 
t .ktai tame, kaip mums prie vie 
i ybės sugrįžti. Bet sugrįžti re» 
Ida. Keli metai išsiskyrimo įro 
dė, kad tai yra žalinga dauge 
l'U atžvilgių.

Vienybės problema, žiūrint 
rteities perspektyvų, būtų pras 
minga spręsti Pasaulio Li.Hu 
y ių Bendruomenės plotmėje, 
šiai pasiėmus iniciatyvus. Kaip 
c abar įeikalai stovi, neatrodo, 
kad kas nors, kas yra, kad įei 
Lėtų naikinti, nes tas, kas yia, 
jau yra, tai yra jau tūla jėga, 
kurią reikia tiktai protingai su 
naudoti, bet ne naikinti. Tačiau 
reikia pajieškoti, — tegul nra 
eityje’ ir buvo nesėkmių, — uu 
dų visiems susirinkti, susėsti 
prie vieno stalo ir, kaip dera 
subrendus i'os tautos zmo 
nėms, rimtai išsiaiškinti. O išs: 
aiškinus, galima bus rasti bend 
rą kalbą ir susitarimų formas.

LIETUVYBĖS problema 
daug daugiau sudėtinga ir ne 
palyginamai didesnė, negu vie 
nybės problema. Tačiau ab' jos 
turi gyvą ryšį ir viena nuo ki 
tęs priklauso. Ši problema, no 
rint ją spręsti teigiamai, reika 
linga atsižadėjimų, reikalinga 
pasiryžimų ir reikalinga didelių, 
pasiaukojimų.

Ši problema mūsų tarpe dar 
nai sukelia audrų, nepasitenki 
nimo ir vienų kitiems priekaiš 
tų, kurie dažniausia neturi rim 
to pagrindo, jeigu žiūiėsime į 
reikalo šaknis.

ŠEIMA yra pagrindinis ir 
vienintelis lietuvybės išlaiky 
mo pagrindas, priemonė ir gali 
mybė. Be šeimos, niekas k i 
tas nesulaikys nutautėjimo — 
nei bažnyčia, nei mokykla, nei 
organizacijos. Dažnokai mes 
jieškome nutautėjimo kalta.in 
kų už savęs, šalia šeimos. Tai 
yra tiktai traukimasis nuo alsa 

komybės. Tiktai šeima, tiktai 
sąmoninga šeima gali jau 
nima išlaikyti lietuvybėje.

Čia prisimintinas Dr. B. Ma 
luli'onio atviras pasisakymas 
(žiūrėk Nepr. Lietuvos 38 
(756) nr. straipsnį ..Šeima svar 
Oiausis lietuvybės pagrindas;, 
kuriame jis nurodo, kaip jam 
teko kovoti su vaikų pasidavi 
mu nutautėjimui ir su aplinkų 
ma, kuri prie to vedė. Ir tas 
pavyzdys tiksliai parodo, kad 
tiktai sąmoninga šeima gali jau 
nimą išlaikyti lietuvybei.

Organizacijos, įvairios orga 
nizac'jos, įskaitant ir bažnyčią, 
ir mokyklą, svarbūs veiksmai. 
Jų pastangos, jų nuoširdus at 
sidavimas lietuvybei, sekąs iš 
jų širdies gelmių ir lietuvybės 
įaugimo į žmogaus esmę,—yra 
svarbūs veiksniai’. Yra dėl ko 
ir aiškintis. Bet tai yia Saloti 
niai faktoriai. Šeima yra lietu 
vybės židinys. Jeigu šis židinys 
išblėsęs, niekas kitas jo neatgai 
vins. Gal tiktai išimtys gali su 
tviskėti lietuviška šviesa. To 
dėl, visi mes atkreipkime i sa 
ve dėmesį. Pasiimkime ir patys 
už tai atsakomybę.

Visai natūralu, kad kiekvie 
na tauta — gyva tauta — rū 
pinasi savo gyvybe bei egzisten 
cija. Natūralu, kad kiekviena 
valstybė, rūpinasi suliedinti vi 
so krašto žmones į monolitą. 
Tame yra didžiausia galia. To 
dėl natūralu, kad valstybė ran 
da ir priemonių bei būdų, kaip 
savo tikslų siekti. Vienos vals 
tybės tų tikslų siekia mažiau 
pastebimu būdu, kitos imasi 
net prievartos būdu. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Kana 
doje tikyba ir kalba naudojasi 
visiškomis laisvėmis. Pav., Ka 
nadoje kiekviena tautybė turi 
teisę turėti savo tautines mo 
kyklas savo dėstomąją 
kalba, o valstybinės kalbos pri 
valomos tktai kap dalykai. Šins 
mokyklos gauna visišką išlai 
kymą ir visas valstybines teises. 
Montrealyje prieš keliolika Me 
tų veikė 4 tokios mokyklos ir 
turėjo gerą vardą; tokių mo 
kyklų buvo ir Toronte. Kas gi 
kaltas, kad dabar neatsiranda 
minimumo tokioms mekyk 
loms mokinių? Nors čia šuva 
žiavo apie 15,000 dipukų?

Jei-gu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse pasigirsta skundų, 
kad tūlas klebonas nepabojąs 
lietuvių kalbos, tai Kanados lie 
tuviai kunigai vaikus ir katechi 
zuoja lietuviškai, ir deda visas 
nuoširdžiausias pastangas, kad 
vaikai išmoktų lietuviškų pote 
nu ir tt. Lygiai taip veikia ir 
mūsų vienuolės seselės, kurios 
išlaiko vaikų darželius, kad su 
naudotų priešmokyklinį laiką 
ir sustiprintų vaikų lietuvių kai 
bos mokėjimą bei meilę jai. 
Kas gi kaltas, jeigu daugelis 
tautiečių nei viena, nei kita ga 
lirnybe nepasinaudoja"

J SAVE daugiausia atkreip 
kime dėmesio! Mažiau jiesko 
kime kaltininkų už savęs. Faži 
nę tikrovę, geriau galėsime 
bendromis, sutelktinėmis, jėgo 
mis atsilaikyti. Tai yra visų 
mūsų didžioji problema. Jai 
mes skirkime ir didžiausį dėme 
sį. Nagrinėkime ją šaltai, bet ne 
atlaidžiai. Nes lai yra musų 
tautinės gyvybės reikalas. Tai

Puošniausia Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Kažin ar 
praėjusiomis Kalėdomis skambėjo jos varpai? Ar jų gaudesys 

nebuvo sustabdytas Lietuvos okupanto?

Latakai dedukcijai
ANTRAS ATSAKYMAS KUN. L. JANKUI

Į savo ,,Atsakymą kun. L. 
Jankui“ (Nepr. L. 1961. X. 25 
Nr. 42) susilaukiau vėl atsaky 
mo. Dabar laiško autorius (N. 
L. Nr. 46), jau tikrai pasiryžęs 
sugriauti aną mano teigimą (N. 
L. Nr. 36) apie Liet. Kunigų 
V-bes nusistatymą mokyti lie 
tuvių vaikus poterių (katekiz 
mo) anglų kalba, ir kreipės net 
į LB Tarybos prezidiumo sek 
retorių, o iš sekretoriaus esąs 
gavęs atsakymą, jog piotokoie 
niekur nesą, kad kun. L. Jan 
kus būtų „teigęs apie kokį nors 
Lietuvių Kunigų Vienybės su 
važiavimo nutarimą katekizmo 
reikalu...“

Teko ir man skaityti Tary 
bos trumpus protokolus. Jie to 
Ii gražu neišsemia viso T arybos 
narių pasakytų kalbų turimo. 
To negalima nė norėti, nes su 
važiavimo kalbos nebuvo ste 
nografuojamos.

Bet kodėl g? kun. L. Jankus 
paėmė į širdį tą mano praneši 
mą apie Liet. Kunigų V-bės 
nutarimą? „Nepr. L.“ Nr. 36 
mano buvo rašyta: „Kun. Šan 
taras ir kun. Jankus paaškino, 
kad Liet. Kunigų Vienybės su 
važiavimas esąs nutaręs lietu 
vius vaikus mokyti maldų ne 
lietuviškai', o angliškai“. Gi pir 
majame mano atsakyme kun. 
L. Jankui (N. L. Nr. 42) anas 
mano pranešimas patikslintas.

Dabar prisiminsime, ką rašo 
kun. L. Jankus antrame atsaky 
me man (N. L. Nr. 46). Štai 
jo žodžiai:

„Aš ir vėl norėčiau pakar 
toti, kad esu įsitikinęs, jog tiky 
ba turi būti mokoma ta kalba, 
kurios tikintieji reikalauja, c ne 
panaudojama svetimos kalbos 
brukimui ar savosios išlaikymui, 
(mano pabraukta). Tačiau vėl 
teigiu, kad ir Kunigų Vienybe 
ir lietuviai kunigai nori, bet ne 
visada gali, ir tikybos srityje sa 
vo kalbos išlaikymo paisyti“.

Tautiečiui

ROBERTUI GALINIUI

mirus, velionies

žmoną REGINĄ ir dukras VIRGINIJĄ ir RŪTELĘ 
nuoširdžiai užjaučia

J. E. Skardžiai ir M. E. Chinai.

— didelė, didžiausioji mūsų pro žmogus yra valstybės, kuliai
blema.

ŠALPOS problema? Taip, 
ji tampa jau problema, jeigu 
dar ir ne griežta prasme. Bet 
ją reikia irgi nagrinėti'. Vis dėl 
to, šalpos reikalas yia labai 
svarbus. Tautinės šalpos. Nors 
ir bendros šalpos, žmoniškos, 
humaniškos, šalpos reikalas vra 
daug didesnis, negu populiaria 
prasme sakoma,— sušelpti, pa 
sigailėti vargšo.

Šalpos problema toli gražu 
ne vargšo pasigailėjimo reika 
las (kas nekultūringas ir žemi 
nantis terminas). Tai yra parei 
gos reikalas, kas tiktai jaučiasi 
esąs žmogus, atsimenąs mora 
lės principus. Kol žmonija, taip 
susitvarkiusi, kad nelaimingas

Atseit, kun. L. Jankaus nuo 
mone, tikyba nėra „panaudoja 
ma... savosios (šiuo atveju — 
lietuvių) kalbos išlaikymui“.

Atsakydamas į tai, paciruo 
siu kelis sakinius iš J. VLKS 
straipsnio „Kunigai ii lietuviš 
ki puteliai“ (1961. X. 18 Nr. 
42). Šitaip lašo:

„Gimtoji kalba, ypač tarp k’ 
tų tautų gyvenant, šeimoj yra 
artima, draugiška, širdinga kai 
ba, atitinkamą jusmą sukėliau 
ti. Tikėjimas yra taip pat stip 
riu jausmu palydėtas. Ma’dai 
bet kuri oficiali, primesta kai 
ba visai netinka. Svetima kai 
ba malda praranda intymišku 
mą, įsijautimą, atitinkamą susi 
kaupimą“.

Taigi čia straipsnio autorius 
aiškesnį rodo supratimą "pie 
maldą gimtąja kalba, nekaip 
kun. L. Jankus ir kiti, kurie to 
kiu pat keliu eina.

Keistoki ir šie kun. L. Jan 
kaus žodžiai: „...Kunigų Vie 
nybė ir lietuviai kunigai' nori, 
bet ne visada gali, ir tikybos 
srityje savo kalbos išlaikymo 
paisyti“. Klausimas, kodėl jie 
„ne visada gali...”? Pacituosiu 
čia dar to paties „Keleivio“ 
straipsnio autoriaus:

„Bibliniais amžiais, Kristaus 
gyvenimo metais, anglų kalbos 
dar nebūta. Tai'gi, šventieji ir 
apaštalaujantieji jos nemokėjo. 
Rašė, kalbėjo kas hebrajų, kas 
graikų, lotynų ir kitomis da 
bar jau mažai vartojamomis 
kalbomis. R. katalikų bažnyčio 
je oficialia kalba prigijo ioty 
nų. Todėl nelauktina, kad Va 
tikano R. katalikų bažnyčios vy 
resnybė lieptų ar pritartų JAV 
kunigams visus vaikus komuni 
jai ruošti anglų kalba“.

O ir pats kun. L. Jankus pir 
majame savo laiške rašė: „...Ta 
rybos suvažiavime net pabrė 
žiau, kad kat. Bažnyčios hie 
rarchija ne tink nėra priešinga 

jis atiduoda visas savo ėgas iki 
gyvybės imamai, paliktas sa 
vo likimui, tol sąmoningas ir 
moralus žmogus privalo rūpin 
tis savo artimu. Žinoma, visa 
jėga spaudžiant valstybę, kad 
ji turi tuo rūpintis.

Mes, lietuviai, turime ir savo 
tautinės šalpos barų, kurių ne 
turime užmiršti. Jauskime pa 
reigą ir čia būti veikliais. Ir tai 
nesunki pareiga, jeigu mes v i 
s i prie to prisidėsime.

Įžengus į 1962-uosius metus, 
visiems — sesėms ir broliams 
lietuviams norisi palinkėti mo 
ralinių jėgų ir ištvermės p .kei 
ti sunkumus, jeigu jie pasitaiko, 
nugalėti juos ir išeiti laimėto 
jais!

J. Kardelis.

Žiemos laikas, kada bene daugiausia visi pajunta ♦ 
me savyje vasarišką šilumą... Atsimindami, kad vėl vie 
ni metai nuslinko į amžių gelmes ir drauge padidino 
našią ant mūsų pečių, mes ryžtamės su nauja gyvybe, 
tikėjimu ir viltimi sutikti Naujuosius Metus, ir visiems 
linkime naujų, laimingesnių Metų. . .

Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir geros valios 
lietuvius su Naujaisiais Metais, iš širdies linkėdamas as 
meniškos laimės Jūsų šeimose, draugijose, organizaci 
jose. Ir taip pat linkiu, kad ateinantieji metai Jums leis 
tų pasidžiaugti, jog pastangos, kurias sudėjote, siekda 
mi savo augštųjų idealų, nenueitų veltui. . .

Sveikindamas Jus visus linkiu, kad per ateinančius 
melus mes nepavargtume, bet dvigubai sustiprėtume 
tautinio darbo dirvoje. Džiaugdamiesi ramios geiovės 
gyvenimu Amerikoje, mes ne mažiau džiaugiamės, kai 
gerovės ir laisvės dienos nušvis ir mūsų tėvynei Lietu 
vai. Prie šių linkėjimų jungiasi mano generolas — Ma 
rijona Bachunas. . .

Juozas J. Bachunas, 
Tabor Farm, Sodus, Michigan.

maldai ar katekizacijai gimtąja tuvių katalikų dienomis JAV, 
kalba, bet to net reikalauja, o eiliniam klausimam svarstyti 
kad Bažnyčia tarnautų tikintie dažniau šaukti Federacijos ta 
siems jų kalba“. rybos posėdžius; remti Alto

Tiesa, kun. L. Jankus taip darbą Lietuvai laisvinti ir Bal 
kalbėjo Tarybos suvažiavime, f o šalpos darbą“.
pasakė net popiežiaus vardą, Rezolilucija labai įtikinanti, 
kieno buvo išleistas toks reika Čia apie kompromisus nekalba 
lavimas ar paraginimas. Tad ma, kaip kun. L. Jankus, 
kodėl dabar kun. J. Jankus Labai įsidėmėtinas ir dr. P. 
klaidžioja šalia to idealaus Baž Mačiulio straipsnis „Lyg kitur 
nyčios hierarchijos patvarky būtų kitas Dievas...“ tame pa 
mo? čiame „Darbininke“, tik vė

Ar šiaip, ar taip versi, o mū liau, 1961. XI. 22., Nr. 79. Ci 
sų dvasiškijoje lietuviškas reika tuoju bent kelis sakinius: 
las neaiškus. Ir ne tik man ten „Naujiems mokslo metams 
ka čia skųstis. Paminėsiu ir jau veik įpusėjus, taip ir nore 
daugiau, kurie net viešai spa i tusi paklausti. . . mūsų miesto 
doje skundžiasi. parapinių mokyklų seseles-ve

1961. X. 24. ,,Darbininkas“ dejas, kodėl mūsų lietuviškų pa 
Nr. 72 rašo apie L. R. kalali rapijų mokyklose lietuvių vai 
kų Federacijos kongresą Dėt kai' per visus metus negirdi iš 
roite, pateikia kongreso nutari savo mokytojų - seselių lietu 
mų, kaip Štai: viško žodžio, arba kodėl sek

„Rezoliucijose, kurias per madieniais po vadinamų moki 
skaitė Br. Polikaitis, pageidau nių mišių lietuvių bažnyčiose vi 
ta daugiau kreipti dėmesio į siems vaikams sakomi pamoks 
jaunimą, prašyti Kunigų Vie lėliai tik angliškai, nesukant 
nybės instrukcijų ir paraginimo sau galvos, ar visi vaikai su 
lietuviškąjai katekizacijai (ma pranta angliškai, arba kodėl vai 
no pabr.), o parapijų klebonų kams brukamos angliškai sūdė 
— talkos Federacijos skyriam tos maldų knygutės su spaivo 
gaivinti bei kurti naujiem; tais paveikslėliais, kai tuo tai
skelbti kasmet katalikiškos pu lietuviškai vaikai nepamo
spaudos savaitę, ateityje su komi net persižegnoti?!..“ 
šaukti platesnio masto Federa Gal dabar kun. L. Jankus pa 
cijos kongresus ir apskričių su aiškintų, kodėl jo pareiškimai 
važiavimus, paverčiant juos lie Nukelta į 7-tą psl.

JUOKDARIAI...
KAIP TAIP GALIMA IR ATSIVOŽYTI?! ..

Mizara: Su naujais metais, 
Justinai, tave sveikina Rojus!

Paleckis: Su naujais... Bet 
gal gi kvaraba iave- čia atne 
šė? Iš kur gi tu, Rojau, kalbi?

Mizara: Iš Naujorko!.. Ka 
beliu per Atlantą...

Paleckis: Rojau, būk aisai 
gus... Žinai, kad kabelis juk ei 
na per Kanadą, gal ir per Mant 
rijolą... Da Mandrapypkis gali 
išgirsti...

Mizara: O iš kur tu, Justinai, 
žinai, kad kabelis eina per Ka 
nadą?

fPaleckis: Tarp mus Kalbant, 
mūsų gi vadinamieji žvejų lai 
vai jį buvo išgriebę prie flew 
fondlando... Tai mūsų Kagano 
vičiai...

Mizara: Nu gerai, Justineli, 
jūs mokate dirbt'... Tai ir be 
to žinoma. Va prakeikti dipu 
kai rašo, kad jūs turite tekių 
laivų 50, kurie taip gaudo žu 
vį... Bet ne tas man rūpi.

Paleckis: Tai labai gražu iš 
tavo pusės, kad tu taip draugiš 
kai sumanei mane pasveikinti...

Mizara: Nugi, tu preziden 
tas...

Paleckis: Eik po velnių su 
savo prezidentu... Lyg tu nezi 
nai, koks aš prezidentas...

Mizara: Draugas Justinai, 
man jau galų gale ir nesvarbu, 
ar tu prezidentas, ar tu pastūm 
dėlis, — man rūpi, kodėl jus, 
susirinkę ten Kremliun, mus vi 
sus padarėte pastumdėliais...

Paleckis: Ką tu, Rojau? Tu 
vėl apie- tą Stalino saulę? Gal 
tu nori, kad aš tau ją, atvežęs 
Lietuvon, nuvežčiau Ameri 
kon?

Mizara: Eik tu peklon su ta 
Stalino saule. . . Mums mūsų 
žmonės gyvenimo neduoda, 
praeiti negalima... O dipukai 
mus baigia ėsti... Jie, kaip pa 
dūkę rėkia: Sakėm jum, kad 
Stalinas piktadarys, tironas, 
galvažudys, o jūs mus už tai 

fašistais vadinote, o dabar... ar 
Chruščiovas fašistas, kad taip 
kalba, kaip dipukai?.. Kur gi 
mums pasidėti? Kur akis pade 
ti?

Paleckis: Rojau, nepriekaiš 
tauk — gavai savo ir turėkis...

Mizara: Gera tau sakyti, o 
kaip išsilaikyti? Va, dipuką la 
šo: Staliną išmetė Kremliaus 
patvorin... Aš sakau ne patvo 
rin... O dabar skaitau Tiesoje 
.r Antanas Sniečkus beveik žo 
dis žodin, kaip dipukai karto 
ja. Prakeikimas... Aš sakau: 
nereikėjo Stalino laidoti (irau 
ge su Leninu, nes Leninas bu 
vo vienas, o dipukai atkerta. Ir 
Stalinas buvo vienas... Kas da 
ryti?

Paleckis: Tu, Rojau, nežiū 
rėk, ką dipukai sako. Tu turi 
savo bandą avinų ir tu ją ga 
nyk. Tam tu ir Mi'zara.,.

Mizara: Klausau, preziden 
te... Tavo žodis — man įsaky 
mas... Bet vis dėlto, kaip čia 
yra su draugu Nikita? Kas 
jam? Gal mazgai susimaišė?.. 
Kam gi jis pasaulio darbo žmc 
nių vadą, tėvą ir mokytoją 
taip baisiai nuvertino? Ar ne 
prieš galą, Justinai?

Paleckis: Rojau, atsargiau!.. 
Žinai mūsų šlovingosios parli 
jos discipliną: pildyti įsaky 
mus, bet ne galvoti ir ne kriti 
kuoti!. Supranti?’..

Mizara: Suprantu! Klausau! 
Prezidente! Su Naujais!..

Paleckis: S novym godom, 
tovarišč!.. Žiūrėk, kad Mand 
rapypkis nenugirstų, ką mes 
čia kalbėjome... Bent apie tai, 
kad Chruščiovas fašistas... Ero 
leli, nė mur-mur!!. Tu, Rojau, 
suamerikonėjau ir sukvailėjai .. 
Kaip taip galima ir atsivožyti 
apie tokį vadą taip nepagarbiai 
kalbėti?!.

Mizara: Atsiprašau, draugas 
prezidente!.. Mes gi juokda 
riai...

Mandrapypkis.
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Kaip gauti senatvės pensiją
(OLD AGE SECURITY ACT) 

Rašo Notaras Antanas Liūdžius, B. L.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla

Pagal Senatvės pensijų ista 
tymą mėnesinė pensija yra mo 
karna 'asmenims sulaukus-ieins 
70 metų ar daugiau, atsižvel 
giant į įstatyme numatytus gy 
venamos vietos reikalavimus, 
netyrinėjant pensijos amžių su 
laukusio materialinės padėties 
ir nežiūrint jo pilietybės. Kalba 
mas įstatymas įsigaliojo 1952 
metų sausio mėn., numatant 
mėnesinę pensiją $40.00. Ši 
suma buvo padidinta iki $46.00 
1957 metų liepas men. ir iki 
$55.00 tų pat metų lapkričio 
mėn. Kalbama ir rašoma, kad 
ir pastaroji suma artimoje atei

Newfoundland ......................... — St. John’s.
Prince Edward Island..............— Charlette-town,
Nova Scotia.................................. — Halifax.
New Brunswick .......................... — Fredericton.
Quebec ........................................... — Quebec.
Ontario ......................................... — Toronto.
Manitoba ....................................... — Winnipeg.
Saskatchewan ...............................— Regina.
Alberta ..........................................— Edmonton.
British Columbia........................— Victoria.
Yukon ar N. W. T.......................— Ottawa.

Pareiškimai Senatvės 
pensijai gauti.

Senatvės Pensija gali būti 
mokama tik įteikus paieiški.ną 
atitinkamos provincijos Senai 
vės Pensijų Regiono Driekto 
riui (kaip aukščiau buvo nuro 
dyta) ir pastarajam ŠĮ pareiški 
mą patvirtinus. Pensijai- gauti 
pareiškimo blankus galima gau 
ti kiekvienos provincijos Senai 
vės Pensijų Regiono raštinėje 
ir kiekviename pašte nemoka 
mai. Visi klausimai kūne yra 
įrašyti blankoje, turi būti pil 
nai atsakyti. Pareiškėjas turi nu 
rodyti varlius ir pavardes bei 
gyvenamąsias vietas dviejų as 
menų (neturinčių šeimos g-'-mi 
nystės ryšio) žinančių pareiškė 
jo gyvenamas vietas Kanadoje 
ir užsienyje 10 metų laikotar 
pyje prieš pareiškimo pensijai 
gauti įteikimo datą. Parašai- šių 
asmenų nereikalingi. Be to, pa 
reiškime turi būti nurėdytos vi 
sos gyvenamosios vietos Ka 
nadoje nuo gimimo dienos iici 
pradžios augšči-au pažymėto tu 
metų laikotarpio. Jeigu pareis 
kimo davėjas yra beiaštis, jis 
gali pastatyti kryžely kurie tu 
ri būti paliudytas 2 liudytojų 
parašais, nurodant pastarųjų 
gyvenams vietas. Neatsižiūrint 
į tai, ar pareiškėjas pau past 
rašė, ar pastatė kryželį pate ir 
tintą 2 liudytojų parašais, re ka 
lingas dar vienas parašas as 
mens mačiusio augščiau p’ižy 
mėtuosius pasirašant ir tvirti 
nančio, kad pasnašiusis, ar pa 
statęs kryželį, pensijai gau a pa 
reiškime yra tikrai tas pats as 
muo, apie kurį patiekiamo® ži 
nioa tame pareiškime, past >ra 
sis liudytojas neprivalo turėti 
kraujo, ar vedybinio, giminje 
tės ryšio su pareiškėju. Je gu 
įtikinant arba išsiunčiant pereis 
kimą turima Kuriuos nors nu 

tyje turi būti padidinta.
Senatvės pensijų įstatymas 

įgyvendinamas Federalinės vy 
riausybės Tautos Sveikatingu 
mo ir Šalpos departamento 
(Federal Department of Nacio 
nal Health and Walfare) per 
Senatvės pensijų regijoninius 
skyrius, esančius kiekvienos 
provincijos sostinėje. Taigi vi 
sais Senatvės pensijas liečian 
čiais reikalais reikia kreiptis į 
Senatvės pensijų regiono di 
rektorių (Regional Director 
of Old Ąge Security) pagal že 
miau nurodytą lentelę:

Jegu gyvenate: 

žiu įrodančių d kumentų *•.»’» 
ma pridėti prie pareiškimo f * 
čiau kalbamus dokuiue tus ga 
Įima pristatyti ir vėliau Nr 
delsti pensijai gauti pare/kim-- 
įteikmią neturint amžiau? i",- 

dokumentų
įteikimo ar išsiuntimo dk-u-e. 
Pareiškmai yra priimami s vi 
sų senelių, sulaukusių 69 m ', 
ir 6 mėnesių amžių arba d a- 
giau. Patartina pareiškimus 
įteikti tuoj pat sulaukus 69 
metų amžiaus, tuo duod t 
pakankamai laiko Regiono Di 
rektoriui patikrinti pareiškime 
išdėstytas žinias ir garantuoti 
sau pensiją įstatyme numatyta 
amžiaus riba (70 metų) sulau 
kus. Senatvės pensijos yra mo 
karnos kiekvieno menesio gale. 
Nemokamos už tą mėnesį, kurį 
pareiškėjas sukanka 70 m-tų, 
arba už tą mėnesį, kuriame pa 
reiškimas yra gautas Regiono 
Direktoiiaus raštinėje (kada 
pareiškimai paduodami (pavt 
luotai), kadangi pagal įstaly 
mą pensija nėra mokama už 
mėnesio dalį, o tik už pilną mė 
nesį. Jeigu kuris nors asmuo 
negali užpildyti pareiškimo dėl 
invalidumo, ligos ar kurios ki 
tos teisėtos priežasties, pareiš 
kimą jo vardu gali paduoti <u 
ris nors kitas sugebantis tai at 
likti asmuo. Tam nereikia jo 
kio notarinio įgaliojimo.

Gyvenamosios vietos 
reikalavimai-

Kąip jau anksčiau buvo mi 
pėta, Senatvės pensijų įstaty 
ma» numato pensijas asme 
nims, išgyvenusiems Kanadoje 
10 metų be pertraukos prieš 
pareiškimo patvirtinimą. Ta 
čiau pareiškėjas, kuris nėra iš 
gyvenęs tų 10 metų prieš pen 
sijai gauti pareiškimo pripaži

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
ODGANIZACINES

Rašo V. Martišius:
Pirmasis studentų suvažiavi 

mas įvyko 1956 m. gale Syd 
nėjuje. Specifinis šio suvaži-a 
vimo uždavinys buvo užmegz 
ti ryšius bei susipažinti su kičų 
vietovių akademiniu jaunimu. 
Šį tikslą suvažiavimas atsiekė 
ir tikėtasi ateityje iš tokių šuva 
žiavimų ko nors daugiau... Cm 
la, kad apie ateitį per šį sava 
žiavimą buvo nerasta reikalo 
plačiau pagalvoti. .Pagrindai-, 
kuriais busimieji suvažiavimai 
turėtų būti rengiami, nebuvo 
apibrėžti. Ateinančių suvaž'ąv- 
mų darbotvarkės klausimas ou 
vo paliktas būsimų rengėjų nuo 
žiūrai. Sekančių keturių šuva 
žnavimų rengėjai, bijodami 
programas keisti, sėkmingai- 
tęsė šį „susipažinimo prec-den 
tą“. Šis susipažinimas h->vo 

nimą, gali gauti pensiją, jeigu 
jis:

a) gyveno Kanadoje prieš 
minėtųjų 10 metų laikotarpį, 
nemažiau kaip dvigubai ilgiau 
negu užsienyje pastaraisiais 10 
metų ir

b) gyveno Kanadoje mažiau 
šiai bent vienus metus prieš 
pensijai gauti pareiškimo įsitei 
sėjimą.

Į augščiau minėtuosius pensi 
jai gauti laikotarpius yra įskai 
tomą: tarnavimas Jungtinių 
Tautų Organizacijoje, bet ku 
riame pasaulio krašte, tarnavi 
mas Kanados konsulatuose i-i 
pasiuntinybėse, bet kuriose Ka 
nados užsienio firmose ar Ka 
nados kariuomenės daliniuose, 
išvykimas užsienin misijų ie. 
kalu, sezoniniams miškų, der 
liaus nuėmimo ar žukla/imo 
darbams, tarnavimas susisieki 
mo bendrovėse tarp Kanados 
ir kitų kraštų, kiekvienu atve 
ju, jeigu bet kurias aukščiau iš 
veJrdintas parėtas atlikęs as 
muo grįžta į savo nuolatinę gy 
venamą vietą Kanadoje.

Bus daugiau.

Pirmadieniais ir penktadieniais Margarita Pope per radio duo 
da patarimus, kaip maitintis, vaikus maitinti i-r kalba apie 

maistą.

STUDENTAI KELIA 
PROBLEMAS

grįstas grynai hedotoniskais 
principais Jokio kito tikslo ne 
buvo matoma ar j ieškoma. In 
telektualiniai ir kultūriniai rei 
kalai buvo bemaž visai igno 
ruojami, tik patenkinti rimtės 
nę studentijos dalį, tarp visų pa 
s-inksminimų buvo įterpia 
nors viena paskaitėlė ar semina 
ras.

‘ Mano nuomone, studentų su 
važiavimai yra pasiekę kulmi 
nacinį stagnacijos tašką, ir jei 
gu jų programa nebus .radiica 
liai pakeista sekančiame šuva 
žiavime, jie greitu laiku pasida 
rys tokie monotoniški ir be 
tiksliai, kad natūraliai išnyKs. 
Geografiniai Australijos apžiū 
rėjimai jau tapo atlikti, pažin 
Čių jau irgi daugumai pakanka 
taip, kad, anodo, nėra prasmes 
važiuoti šimtus mylių v-en tik 
kad linksmai praleidus atosto 
gas. Panašias „atostogas" ga 
įima ir arčiau namų susirasti.

Norint sužinoti, kokia ture 
tų būti ši darbo progr ,ma pu
mas uždavinys yra apibūdinti 
suvažiavimų tikslą. Grynai teo 
retiškai, mano manymu, jį ga 
įima lakoniškai taip apibrėžti: 
intelektualinis ir racionaiinis lie 
tuvių studentijos bendravimą® 
lietuviškoje dvasioje. Šitą ge 
neralinį principą praplėtus, re> 
kštų, kad suvažiavimai turėtų 
stengtis ugdyti ir tobulinti lie 
tuvių studentų asmenybes ir 
pasauležiūras lietuviškais ir dc 
mokratiškais pagrindais. No 
rint ta,- objektyviai įvykdyti, 
reikėtų duoti progos visiems pr- 
sidaiinti savomis įdėjomis vi 
sais gyvenimo klausimais, ypač 
suvažiavimo metu egzistuojan 
Čioms opioms problemoms.

Siekiant nurodyto tikslo rei 
kėlų, žinoma, rimtesnę pi grą 
mos dalį radikaliai praplėsti. 
Tam tiksliu reikėtų pašvęsti 
bent trečdalį viso suvažiavimo 
laiko.

Mano nuomone, li-etuvių stu 
dentijos dauguma kaip tik lau 
kia panašaus perversmo ir kite

Kuo tas pasibaigs?
Nuo to laiko, kada diktate 

rius lito atsakė meilėje S,aii 
nui, kad tą išsiskyrimą ndai 
ki-us ir, kad vėl nepradėtų urau 
gauti, J. A. Valstybės jugosia 
vijai davė didelę sumą pinigų 
Nedraugaudamas su Kremuaus 
viešpačiais, amerikoniškais do 
leriais Tito- smarkiai sutvirtino 
Jugoslavijoje komunistinę šute 
mą. Jau nuo seniau aincrik-miš 
kos organizacijos kelia triuKŠ 
mą pn-eš vyriausybę, kad ji, 
uždėtais ant savo tautos mokės 
čiais, stiprina Jugoslavijoje ko 
munizmą.

Dovanų ii paskolų pavidale, 
kaip ūkiniams taip ir kaliniams 
reikmenimis, Jugoslavija iš J. 
A. Valstybių iki šioį yra gavus, 
1 % rniliardo dolerių ir iš J. 7. 
Organizacijos % mitiardo uol.

Šią visą pinigų sumą 1 įto pa 
naudojo savojo krašto gyven 
tojų piagyvenimo lygiui pakol 
ti, bet

šimtus miiionų išleido ir 
komunistinei propagandai 

Indijoje, Abisinijoje, Arabams
— Nasseriui, Sudane, Maroke, 
Ganoje ir kituose ūkiškai aasili 
kusiupse kraštuose.

kio suvažiavimų charakterio. 
Studentijoje nevyrauja intelek 
tualinė apatija. Priešingai, stu 
dentija tikisi iniciatyvos ir no 
ri pademonstruoti savo intelek 
tualumą.

SOV. LAIVAI — 
ŽVALGYBININKAI

Daugiau kaip 50 sovietų la. 
vyno žvejybinių lai.ų pašto..ii 
plaukioja pasaulio vandenyse. 
Specialistai šiuos laivus vadina 
„Kaiįanovičiaus laivais“, i.es 
juos, esą, išradęs ilgametis Sta 
lino „kovos draugas“ Kagano 
vičius.

Minėti lai-vai naud< jami 
kaip karinės žvalgybos priemo 
nė. Jie yra 1000 tonų dydžio, 
turi visus reikalingus iadio bei 
orientavimosi prietaisus. Vis? 
jie plaukioja išimtinai po sovic 
tų prekybinio laivyno vėliava. 
Sovietiniai laivai nuolat sutin 
kanu vakarų valstybių laivyno 
manevrų rajonuase ir netoli lai 
vyno bazių. E.

AR NE HITLERIO PRAMIN 
TAIS ŠUNKELIAIS?

Sovietinės Lietuvos augs 
Čiausios tarybos įsaku vietoje 
Nidos, Preilos ir Juodkrantės 
gyvenviečių įkurtas respubliki 
nio pavaldumo miestas Nerin
ga. Neringoje būsią įrengti du 
nauji kurortai, kur.v sujungsią 
Juodkrantę su Nida ir Pie.ia. 
Vienas iŠ kurortų siūlomas pa 
vadinti Agila. Pagal ruošiamą 
Neringos miesto generalinį ola 
na administracinis centras nu 
matoma- Juodkiantėje.

Aukodami šalpai padėsim* 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Paskutiniuoju laiku JAV vi 
suomenės nepasitenkinimo bąl 
sai pasireiškia vis garsiau, dau 
gelis ir iš senatorių mano, Kad 
šią-šalpą reikia likviduoti.

Paskutinėje „neutraliųjų ‘ ko 
nferencijoje Belgiade ir „kieu 
šingalviai“ galėjo įsitikinti, Kad 
Tito, kaip ir Kremliaus valdo 
vai, toks pat komunistinis agi 
tatorius prieš J. A, Valstybes 
ir visą laisvąjį pasaulį.

Komunizmas stiprinamas už 
amerikoniškus dolerius.

Nors JAV ir nepatenkintos, 
kad jų pašonėje — Kuboje tvir 
tinasi komunostai, bet privalo 
pagalvoti, kad tas vyksta .t gi 
už amerikoniškus dolerius. Ju 
goslavijos inžinieriai, technikai, 
karo specialistai ir kitokie, ku 
rie yra išmoks’inai už umeriko 
aiškus dolerius, dabar Kuboje 
padeda apmokinti Kastro ar 
miją. JAV neseniai pardavė J u 
goslavžjai 230 lėktuvų (jet) 
ir Amerikos specialistai Jugo 
slavijos profesorius ir studen 
tus mokina atomo meno — ato 
minių reaktorių aptarnavimo. 
J. A. Valstybėse augšluosius 
karo mokslus eina grupė Tugo 
slavijos karininkų.

Kadangi diktatoriaus 1 ito 
ideologija yra komunistinė, 
pšriešinga JAV ir viso laisvo 
jo pasaulio ideologijai, kaip vi 
sose anktyvesnėse pasaulinėse 
krizėse, nėra abejonės, kad ir 
ateityje Jugoslavija atsistos ko 
munistinio bloko pusėje.

Lenkijai JAV taipogi davė 
200 miiionų dolerių,

iš kurių Kubos diktatoriui F. 
Castro Lenkija davė 7 nulio 
nūs dolerių.

panašių klaidų J. A. Valsty 
bės daiė labai daug, netrūksta 
jų ir dabar. Šimtais miiionų 
dolerių tebedalina pusiau ki 
nėms, Afrikoje ir Azijoje sus
kurusioms valstybėms, bet bu 
vusioms Europoje nepriklauso 
moms valkty Lemu, Ryt. Vo 

kietijai, Lenkija ir ypač Veng 
rijai, kuri jau buvo nuvirtusi 
komunistinį režimą, bereikann 
gai gaišino laiką keldamos Ven 
grijos klausimą per J. T. Orga 
nizaciją. Kada naujai ;tš Sov. 
Sąjungos atsiųsta kariuomenė 
Vengriją skandino kraujo jūio 
je, J. A. V. nedavė Sov. S gai 
netik ultimatumo, bet ir giiez 
tesnio įspėjimo, tik per raudo 
nąjį kryžių, sužeistiems ir pa 
bėgusiems Austrijon pasiuntė 
vaistų, rūbų ir maitino, kol iŠ 
skirstė į laisvąjį pasaulį.

Nejaugi JAV visą laiką dalins 
ir atsipirkinės vien tik doleriais, 
o kada Chruščiovas kokiame 
nors pasaulio kampe paspaus 
rimčiau, amerikiečių bazėse sto 
vinčioji kariuomenė, kaip iki 
šiol, pasitenkins vien tik žygio 
virtuvių užkūrimu ir nuo ko 
munistų pabėgusių maitinimu?

Lauksim, gal greit ii pamaly 
sim, kuo tas viskas pasibaigs.

K. M. Juozas Šarūnas.

Kanados ir J.A. V. žvėrys ir 
paukščiai

Nemažai yra mūsų tautiečių, 
kurie domisi medžiokle ir me 
džiojamais gyviais. Todėl Čia 
noriu bent trumpai paliesti Ka 
nados ir USA medžiojamus 
žvėris ir paukščius.

Kiekviena Kanados provin 
cija turi savo atskirus medžiok 
lės ir žvejybos įstatymus bei 
nuostatus. Provincijos sritys 
dažnai turi skirtingus i įuosta 
tus ir medžioklės laiką. Me 
džioklės leidimai išduodami 
dvejopos rūšies: vietiniai ir ne 
vietiniai (resident ir qon-resi 
dent). Vietiniais ląikomi tos pa 
čios provincijos gyventojai, o 
nevietiniai yra kitos provinci 
jos ar svetimos valstybės gyven 
tojai. Vietiniai už leidimą mo 
ka žymiai pigiau. Pav., už leidi 
mą briedžiui nušauti Ontario 
provincijos gyventojas moka 
10 dol., o USA pilietis turi mo 
keti 102 doleriu. Mokesčiai už 
leidimą medžioti kiekvienoj 
provincijoj yra labai skirtingi. 
Vi-enoj provincijoj už tą patį 
briedį svetimšalis moka 32

Žvėrių, ten dar yra trys rūšys 
kalnų avių, ožkų, puma (con 
gar, moutain lion) ir iarios pa 
grindinės rūšys meškų. Viena 
jų, baltoji meška (Euaretos 
kermodeis), medžioti visai už 
drausta, nes jų mažai beliko. 
Jas galima medžioti tik foto 
aparatu. Tai nėra poliarinė ar 
albino meška. Ji turi juodas 
akis, bet šiaip balta. Kitui pa 
šaulyje tokių meškų nėra ir 
dėl to jas labai saugoja. Juodų 
jų meškų Kanadoj yra daugiau 
šia. Jų yra kiekvienoj provinci 
joj, išskyrus Prince Edward Is 
land. Ontario provincijoj juo 
dųjų meškų yra ganą daug, let 
kitokių visąį nėra. Juodosios 
meškos nėra didelės, sveria 
apie 350-—400 angliškų svaru, 
o 500 svarų meška laikoma la 
bai didelė. Juodosios meškos 
draudžiamo laiko neturi. Jos 
kartais ateina net į priemies 
čius maisto jieškoti. Už nušau 
tą vilką mokama 25 dol. piemi 
ja. Rudosios lapės draudžiamo 
laiko taipogi neturi, o kai kurio 
se pravincijose už sumedžirji 
mą net mokama 5 dol. premi 
ja. Rudosios lapės kailis neturi 
vertės. Kitos lapių rūšys taipo 
gi labai atpigusios, nes išėjo iš 
mados. Todėl Kanadoj lapių

dol., kitoj 50 dol. ir pan. Bran 
giausia, regis, Ontaiio provinci 
ja. Atrodo, kad kai kurios pro 
vincijos jau galvoja įvesti ir tam 
tikrus- egzaminus (medžioklės 
leidimui gauti. Taip yra ’'■ai ku 
riose Vak. Europos valstybėse.

USA medžioklės įstatymai 
panašūs į Kanados. Leidimai 
medžioti smulkiems gyviams; 
kokiams, kralikams, kurap 
koms, virbėms (jerubėms), an 
tims ir panašiai yra pigSfc, 1 ar 
ba 2 dol. sezonui, o svetinga 
liams 3—4 do|.

Kiekviena gyvių rūšis turi 
savo dienos taip vadinamą 
„krepšio ribą“ (bag limit) ir 
„turėjimo (laikymo) ribą“ 
(possesion limit), t. y., kiek ga 
įima per dieną sumedžioti ir 
kiek iš viso pas save namuose 
laikyti. Medžioklės priežiūrą 
vykdo medžioklės sargai (game 
wardens), o taipogi ir policija.

Gyvių gausumu ir įvairumu 
labjausiai pasižymi Britų Kolų 
mbija i-r Alberta provincijos. 
Be plačiai žinomų stambesnių

vę nuo Kanados atradimo. 
1957 m. gauta 282,137 bebrų 
Kailiukai. Sako, kad kaik iriose 
vietose jų esą net perdaug, nes 
esą tada jie apsikrečia ligomis 
ir masiškai dvesia.

Iš „trapper'ių" (profesiona 
lai medožitojai) būtinai reika 
laujama, kad išgaudytų jiems 
skirtą kiekį, o to nepadarius du 
metus iš eilės, atima „trapperų 
io“ leidimą. Atpigus žvėriukų 
tų kailiams, „traper’io" ama 
tas pasidarė nepelningas. To 
del dalis jų vasaros metu, vyko 
ta į miestus uždarbiauti. Past 
baigus II pasauliniam karui už 
bebro kailiuką dar mokėdavo 
40—50 dol. ir daugiau, o da 
bar reikia labai gero bebro, 
kad gautų 15 dol. Paskatiniu 
laiku žvėriukų kailių vertė kiek 
pakilo.

Nutria Kanadoj mažai augi 
narna. Kaikune audinių ūkiai 
jų laiko, nes nuėmus kailiuk?, 
mėsą panaudoja audinėms 
šerti.

Iš stambesnių gyvių Kanadoj 
skaitlingiausias briedis, kuris 
čia vadinamas moose. Daug 
kas briedžio vardą maišo su ei 
niu. Anglijos anglai briedį va 
dina eik, vokiečiai — Llcn, ru 
sa i— los. Elnis, Kanadoj ir U.

Ūkiai baigia išnykti, nes augini 
mas neapsimoka. 1957 metais 
Kanadoj buvo tik trys lapų 
ūkiai, kurie, kartu paėmus, tu 
rėjo tik apie 3000 lapių (s.dab 
rinių, mėlynųjų, platinos, per 
linių - platinos ir baltai taškuo 
tų). Geriausią vertę turi poliaii 
nė lapė.

1957 metais Kanadoj buvo 
viso 2829 kailinių žvėriukų 
ūkiai. 92% visų minėtų ūkių 
užsiėmė audinių (mink) augi 
nimu; 7% augino šinšilas 
(chinchilla), o likusis 1% tarė 
jo kitokius žvėriukus, tape ska' 
ciuje ir lapes. Žinoma, skai 
čiai kas mcaai keičiasi.

Vidutinės neišdirbtų žvėrių 
kų kailių kainos 195 7 m. buvo 
tokios: audinės (mink) — 14 
dol. 78 et., bebras (beaver)— 
11 dol. 64 et., ūdra (otler) — 
26 dol. 57 et., kiaunė (marten) 
— 6 dol. 05 Ct„ ondatra (mus 
krat) — 0.89 et. Brangiausia 
audinė Kanadoj yra „Laorado 
ro mink“. Audinių ūkiai turi is 
veisę įvairių audinių veislių i-r 
antspalvių. Laukinių žvėriukų 
kailiai yra brangesni. negu 
ūkiuose augintų.

Bebrų skaičius K ma 1 >j<- -
bai padaugėjo. Jų užveista net 
tokiose vietose, kur jų nėra bu 

S. A. vadinamas eik, Anglijoj 
— stag, Vokietijoj — Hirsch, 
Rusijoj — olen. Kanadoj brie 
džių yra visose provincijose ir 
teritorijose. Vien tik Ontario 
provincijoj praeitų metų rude 
nį jų priskai-tyta apie 43,800. 
Čia skaičiuojama, kad vienam 
briedžiui pragyventi reikia ne 
mažesnio ploto kaip viena kva 
dratinė mylia. Ontario provin 
ciia turi 413,000 kv. mylių pio 
tą, t. y., didesnį negu Vokieti 
ją ir Prancūziją sudėjus kartu. 
Tai reiškia, kad briedžių čia ga 
lėtų būti- žymiai daugiau. Ta 
Čiau ne visos vietos jiems tinka 
ir pasiskirstę nevienodai. Onta 
rio Lands and Forest Dept, 
sako, kad kaikuriose vietose 
jų esą net perdaug ir medžio 
tojai neišmedžiioja reikiamo kie 
Kio. Šauti galima tik vieną brie 
dį. bet nepaisant jo amžiaus ar 
lyties. Kas eina medžioti su tiks 
lu įsigyti geresnės mėsos, tas 
stengiasi- šauti karvę (patelę) 
ai veršį, bet dauguma nori bu 
liaus ragus turėti. Ontari- biie 
džio (buliaus) svoris siekia iki 
1400 svarų, bet dauguma jų 
yra apie 1000 sv. Didžiausi K<i 
nados briedžiai gyvena Yukon 
teritorijoj, buliaus svoris siekia 
1800 svarų. (Nukelta į 7 psl.)
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Dail. Mikėnas apie Paryžių 
ir modernųjį meną
Skulptorių J. Mikėną, dabartinį Meno mokyklos 

Vilniuje profesorių, Lietuvos okupantas, kaip matyti is 
čia dedamojo straipsnio, buvo išleidęs pasižvalgyV į I‘a 
ryžių, žinoma, ne vieną, bet su tinkama palyda.

„MENO IŠPARDAVIMAS”
£
Dail. Mikėnas apie Paryžių 

ir jo meną toliau rašo .
Žiūrint abstrakcionistų dar 

bus, mane apimdavo kcis>as 
jausmas, kažkoks betarpiškas 
kūrybos nusmuki-mo, degenera 
cijos pajutimas. Ir veltui bu r.'u 
aziniai formalistinio meno teo 
retikai bando teigti, kad, gir 
di, realistinės kūrybos gady 
nė jau praėjusi, kad tik abstrak 
tu4 menasjsugeba atspindėt/ mū 
sų amžiaus žmogaus pasauleiau 
tą. Šaukdami apie novatorišku 
mią, apie meno „išvedimą” į 
kosmosą, į milžiniško atominio 
amžiaus progreso augštumas. 
— Jie iš esmės privedė jį iki 
beprotybės ir tuštumos. Dau 
giau, atrodo, nebėra kur ir eiti.

Apie abstrakcionistų „ekspe 
rimentus“, jų palaipsnį atsisa 
kymą nuo įprastinių dailininkų 
kūrybos priemonių — teptu 
ko, kalto ir kt. — jau nemaža 
buvo rašyta mūsų spaudoje,— 
aoie tai gal ir nevertėtų kalbėti. 
E et kai savo akimis pamatai to 
kius skambiais vaidais pava 
d ntus „kūrinius“, kaip vielos 
g liūžulą ant šlifuoto marmuro 
p edestalo, stiklinę dėžę, prikiš 
tą sulaužytų plastmasinių lėnų, 
a it drobės plėmą, brūkšnį n pa 
k ibintas šlepetes — dar kartą 
p tgalvoji, iki kokio atbukimo ir 
iškrypimo nueita. Argi norma 
Ii im žmogui tai priimtina? Ab 
s’rakcionizmas svetimas iiau 
džiai, nereikalingas jai, tai iš 
k ypusio buržuazinio elito, sno 
bų pasimėgavimas, mados kars 
ligė. Vienoje galerijoje ma 
čiau, kaip du amerikiečiai nupli
ko paveikslą — raudonų ir -uo 
dų plemų drobę, kažkodėl r a 
vadintą „Stalingradas“. Užmc 
kėjo 6000 frankų (naująja frau 
ko verte tai gana nemaža su 
ma). Mat, kam patinka abstraK 
cionizmas!

Privačiose galerijose, kuiių 
Paryžiuje visa galybė, vyksta 
savas gyvenimas. Dauguma ių 
tebestovi tose pačiose vietose, 
kur ir man gyvenant Paryžiuje, 
daugelis taip pat vadinasi — 
Šeimininkų arba jų įpėdinių 
vardais. Dailininkas čia gali iš 
sinuomoti* patalpą (kuo gėrės 
nė galerija, arčiau centro — 
tuo brangiau kainuoja), išsta 
tyti kūrinius ir laukti pirkėja. 
Galerijų savininkai neretai su 

daro sutarti su „madingais“ 
dailininkais (žinoma, savę^ ne 
nuskriausdami), ir šie dirba, 
kol jų darbus perka, kol nepra 
eina mada. Paskui — krachas, 
bankrotas.

Ir dabar tokiose galerijose 
(jos paprastai nėra didelės) vy 
ksta prekyba, čia visko gausi, 
jei pageidausi — tau iš sande 
lio ištrauks ir vertingą klasiko, 
romantiko, realisto ar impresio 
msto kūrinį. Tik jie šiuo meti
ne madoje... Dominuoja nauji 
vardai, nauji „izmai“, vyksta 
biznis, išpardvltmas, dilininko 
sužlugdymas ar laikinis jo ske 
limas, spekuliacija ir net šanta 
žas. Tikra meno kūryba pakei 
čiama vertelgyste, komercija 
ir šarlatanavimu.

Vienoje mažoje galerijoje 
mačiau iš Lietuvos į Vakarus 
pasitraukusio dailininko V. Ka 
siulio kūrinius. Apie V. Kastu 
lį mūsų dailininkų tarpe bu vo 
nemaža kalbėta: girdi, jis la 
bai užsienyje iškilęs, pagalsė 
jęs ir pan. Jeigu jis tikrai, ,,iški 
lęs“, tai, manau, ne savo kūry 
bos dėka. Tiesa, savo metu, at 
simenu, V. Kasiulis pasižymė 
jo kaip neblogas piešėjas, ge 
rai kopijuodavo, pasireikšde 
vo kampozicijoje. Dabar gi 
matyti jo temperos darbai — f i 
gurinės kompozicijos, — aflik 
tos prancūziška maniera, tor 
malistiškai; sunku buvo ir su 
prasti, ką jis norėjo jomis paša 
kyti. Atitrūkus nuo gimtosios 
žemės, nuo savo liaudies, nuo 
tradicijų — vargu ar galima ir 
tikėtis geresnių rezultatų.

Sugrįžęs iš šios kelionės, aš 
daug galvojau, dar kartą nėr 
mąsčiau matytus vaizdus, žiū 
retus kūrinius. Argi Prancūzi 
joje nėra dorų, pažangių daili 
ninku? Yra, ir daug yra. 7a 
Čiau jie nustumti į antrą planą, 
priversti skaitytis su tos sant 
varkos galimybėmis, kurioje gv 
vena. Gi kapitalizmo sistema, 
visa jos ideologija gimdo ir 
skatina kaip tik tokį — be min 
ties, be turinio, net be emocijų 
dailės surogatą, kuyis aplamai 
neprimtinas sveiko žmogaus 
priginčiai.

Mūsų, tarybinių dailininkų 
pieninei kūryba vystosi visai 
kitu keliu. Ji vis labjau tampa 
komunizmą statančios liaudies 

gyvybiniu poreikiu, Įauga į dar 
bo žmogaus gyvenimą, jo bui 
tį, ji ir ateityje turi būti liau 
diską, aiški, suprantama, realis 
line. Tačiau ar tai reiškia, k id 
tarybinis dailininkas, mūsų vai/ 
duojamasis menas gali stovėti 
vietoje, kad šioje srityje nerc. 
kalingi kūrybiniai j ieškojmn.i, 
novatoriška mintis ir polėkis? 
Jokiu būdu ne! Nuolatinis kūry 
bos novatoriškumas ptivv.o 
tapti mūsų dailės gyvenimo 
svarbiu elementu, mūsų pei 
spektyvos linija. Į tai dailinin 
kus orientuoja ir mūsų partija.

(Tai yra melas, nes komuai 
tija visą laiką tramdo dailir.in 
kus ir neleidžia jiems laisvai 
kurti. Dailininkas - nedailinin 
kas, kad nejieškotų naujų ke 
litų, naujų būdų, naujų priemo 
nių, bet kompaitija stovi iain 
už nugaros ir diriguoja. Tat 
kam visą tą melą Mikėnas sklei 
džia? NL red.).

Istoriniame TSKP XX1I su 
važiavime priimtoje komuniz 
mo pastatymo Programoje dar 
kartą pažymima, kad novato 
riškumas turi būti neatsiejamas 
tarybinių menininkų kūrybos 
biuožas. Programoje Kalbama 
apie meno novatoriškumo deri 
mmą su visų progresyvių pašau 
lito kultūros tradicijų panaudo 
jimu. Socialistinis realizmas 
menininkui teikia labai plačias 
galimybes prabilti visu savo 
meninės individualybės baisu, 
savitu kūrybiniu braižu, sava 
maniera. Šiandien mes ypač 
akivaizdžiai matome, kaip po 
pastaraisiais metais mūsų Šaly 
je vykusių teigiamų deinokra 
tinių poslinkių vis labjau tur 
tėja, įvairėja, daugiau spalvų 
įgauna ir mūsų dailė, kaip ’šsi 
skleidžia jauni, pajėgūs, sav.ti 
talentai. Tai — gerai.

Tačiau savo kūrybiniu se 
jieškojiniuose mes visuomet tu 
rime būti išmintingi, visuomet 
prisiminti, kam kuriame, kam 
skiriamas mūsų menas, visas 
mūsų triūsas. Jei kūrybiniame 
'darbe pasitaiko /nesėkmių 'ii 
nepasisekimų — lai supranata 
ma ir pateisinama: naujas, ver 
tingas meno kūrinys niekada 
negimsta lengvai, be nerimo, 
įtempto darbo ir jieškojmų. 
Bet novatoriški jieškojnnai vi 
sada privalo pirmiausia nešti di 
dėlės minties krūvį, i-dėją, savo 
epochos pulsą! Kur veda mm 
ties pĮunajiknimas, atitrūkimas 
nuo tikrovės, — mes puir iai 
matome iš abstrakčiosios V aka 
rų dailės, apie kurią čia truin 
pai ir pasidalinau savo minti 
mis.

(Apie kokį novatoriškumą 
Mikėnas kalba, jei dailininku: 
nevalia pasirinkti laisvo kūr’ 
bos kelio? Red.).

KULTURWE«ROAHKA
NAUJAS MOKSLO

Pasirodė stambus „Lietuvos 
ISR Mokslų akademijom dar 
bų“ A. serijos vienuoliktasis to 
mas. Šiame tome plačia' nag 
įliejami lietuvių tautos istori 
jos, archeologijos, lietuvių kai 
botyros, tautosakos, atskiri pra 
mones bei žemės ūkio ekono 
mikos ir ekonominės minties 
Lietuvoje istorijos klausimai.

Lietuvių tautos istorijos bei 
archeologijos klausimų nušvie 
timui yra skirti septyni straips 
niai. A. Tautavičius apibend 
rina Vilniaus miesto Žemuti 
nės pilies teritorijoje (Gėdi ni 
no kalno papėdėje) 1960 m. 
archeologinių kasinėjimų m-tu 
surinktą gausią ir įvairią me 
džiagą, turrnčią didelės reikš 
mės Vilniaus miesto istorijai, 
jo medinės architektūros tvri 
mui bei gyventojų materialinės 
kultūros pažinimui. Straipsnis 
gausiai iliustruotas archeologi 
nių radinių nuotraukomis. Pla 
čią istoriografiją, o taip pat 
pirmąsias istorines žinias, pa 
remtas rašytiniais šaltiniais apie 
Panevėžio miesto pradžią, pa 
teikia O. Maksimaitienė. A. 
Šidlausko straipsnis skirtas nu 
šviesti kovai dėl gamtos moks 
lų įvedimo Lietuvos mokyk 
lose aštuonioliktojo amžiaus 
pabaigoje. Autorius parodo 
Edukacinės komisijos įvykdy 
tą mokyklų reformą Lietuvoje, 
mokyklų pastangas susieti dės 
tomus dalykus su praktiniu gy 
venimu. Naujų, daugiausia ar 
chyviniais altiniais paremtų 
duomenų apie Vilniaus miesto 
cechų amatininkų skaičių ir jų 
kilmę bei nacionalinę sudėtį 
1795—1893 metais pateik a V. 
Merkys. Straipsnis iliustruotas 
suvestinėmis lentelėmis. E. Gri 
škūnaitė nagrinėja darbini-ikų 
streikų pobūdį ir priežastis Lie 
tuvoje 1905 m. sausio mėn. A. 
Gaigalaitė nušvietė valstiečių 
streikų pobūdį ir priežastis. E. 
Dirvelė iškelia nemaža naujų 
archyvinių duomenų ir plačiai' 
analizuoja Tarybų Sąjungom ir 
Lietuvos 1926 metų nepuolimo 
sutarties sudarymo priežastis ir 
reikšmę Lietuvos valstybingu
mo išsaugojimui.

Lietuviui kalbotyros klausi 
manis skirti A. Vidugirio ir E. 
Grinaveckienės straipsniai. Pir 
majame straipsnyje apžvelgia 
ma būdingų Zietelos tarmei 
veiksmažodziių priesagų dary 
ba ir reikšmė, antrajame — na 
grinėjamos mažybinės - mulo 
ninės priesagos Lietuvos upy 
no tarmėje.

A. Jovaišos straipsnyje api

DARBŲ TOMAS
budinama Liudviko Rezos, vie 
no žymiausių devynioliktojo 
amžiaus pirmosios puses Rytų 
Prūsijos lietuvių literatūrinio 
bei kultūrinio gyvenimo organi 
zatorių kūrybinė veikla.

A. Jovaiša atskleidžia A. Rė 
zos švietėjišką santykį su lie 
tuvių liaudies kultūra, jo kūry 
binius ryšius su vokiečių k laši 
cizmu ir „audrninkais” bei jo 
mokslnių tautosakinių pažiūrų 
pobūdį.

Šio tomo moksliniai straips 
niai įneša nemažą indėlį į Lie 
tuvos istorijos, materialines kul 
tūros, lietuvių kalbotyros bei 
tautosakos ir ekonomuos bei 
ekonominės mintes istorijos 
Lietuvoje tyrinėjimą.

MUZIKOS IR ŽODŽIO 
VAKARAS TRAGIŠKAI 
ŽUVUSIŲJŲ GARBEI

Gruodžio 16 d. New Yorko 
Šviesos - Santaros organizaci 
jos surengė žodžio ir muzikos 
vakarą, rugsėjo 11 d. auto ka 
tastrofos aukoms pagerbti Car 
negie Endowment salėje. Va 
karą pradėjo J. Valaitis, vedė 
dr. S. Šimoliūnas. Abu jie pa 
minėjo lietuviškojo darbo kely 
je žuvusius Juditą Audėnaitę, 
Jurgį Jakštyrį ir Antaną Škė 
mą.

Rašytojas H. Nagys gražiu 
žodžiu ir poetų bei rašytojų raš 
tų pavyzdžiais iškėlė keturias 
rašytojų mėgiamiausias aprašy 
ti ar apdainuoti sritis: žemę, lai 
mę, meilę ir mirtį.

Art. H. Kačinskas skaitė Škč 
mos monologus ir poeto eilė 
raščius, o smuikininkė E. Kup 
revičiūtė - Bergienė išpildė tris 
dalykus. Jei Kačinskas njujor 
kiečiams gerai pažįstamas bu 
vo gražiai sutiktas ir palydė 
tas, tai Nagys buvo visai čia 
naujas, o Kuprevičiūtė gana 
seniai New Yorke buvusi. Abu 
tolimesni svečiai pasirodė augš 
ta menine verte ir nepaprastai 
veikė klausovus, kurių širdyse 
tenepulsuoja skausmas dėl bu 
vusios didžios tragedijos. Kor.
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Paryžiaus aktorė 
EvelynDandry, 

gastruoliuojanti Kanadoje.

TAUTOSAKINĖi MEDŽIĄ 
GA LIETUVON IŠ JAV.

Lietuvos TSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas 
iš JAV gavo Rapolo Baltrūno 
rankraščius.

R. Baltrūnas gimė ir augo 
Ramygajojle. ,Mokėsf Panevė 

žio realinėje mokykloje ir kuni 
gų seminarijoj. Piasidėjus 19Ū5 
—1907 m. revoliucijai, R. Balt 
runas aktyviai joje dalyvavo. 
Gelbėdamasis nuo represijų, tu 
rėjo bėgti į Ameriką. Gyvenda 
mas Amerikoje, jis dirbo lietu 
vių išeivių tarpe kultūrinį dar 
bą, skaitė paskaitas, daug rašė 
JAV lietuvių spaudoje. Mirė 
R. Baltrūnas 1915 m.

R. Baltrūno rankraščių šiuo 
metu turi jo duktė Ksavera 
Baltrūnaitė - Kiosienė, gyve 
nanti Kalifornijoje, JAV. 
Vertingiausią atsiųstų rankraš 
čių dalį sudaro mįslių sąsiu*i 
ms, kuriame yra daugiau kaip 
penki šimtai mįslių (liaudies ir 
paties R. Baltrūno sukurtų).

Minėtoji iš JAV atsiųstoji 
medžiaga kiek papildo lietuvių 
tautosakos rankraštyną.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

56.
Po poros dienų išaušo ir sekmadienis.

Toji diena Palangoj skiriasi nuo kitų dienų. Šiokiadie 
mais kurortas priklauso vasarotojams. Sekmadienį jis jiems 
jau nebepriklauso. Vanduo ir pliažas, parkai ir pušynai, jū 
ros tiltas, gatvės ir namu kiemai patvinsta merginomis ir Lai 
tomis skarelėmis, visuose Palangos pakraščiuose suaiui uai 
nos — linksmos ir lyriškos, darniai dainuojamos ir išrėkia 
nios kimtelėjusių vyriškų balsų. O vakare pasigi/sta užveda 
mų motorų burzgimas ir sunkvežimiai vienas po kito lekia 
Palangos gatvėmis, palikdami dulkių debesis, ir aar meig nų 
juoką, kuris vėl suskambės tik sekantį sekmadienį; bet tai 'au 
bus kitos merginos ir kiti sunkvežimiai.

Tokį štai sekmadienį Nijolė įsipynė į plaukus plačiu-- iš 
eiginius kaspinus, Gedukas bėginėjo po kambarį su naujomis 
trumpikėmis. Viktorija stovėjo prieš veidrodį ir dažėsi lu^as. 
Dažytis ji mokėjo — nei' per daug, nei per mažai, kad būtų 
gražu ir neatkreiptų dėmesio.

Gatve riedėjo vis nauji ir nauji sunkvežimiai — iš kol 
Ūkių, iš aplinkinių miestelių, iš tolimų Lietuvos kampų, dies 
teilio prieigose dulkių debesys kybojo ore, tačiau pačiame 
miestelyje dulkių buvo maža. Asfaltuotomis gatvėmis važi 
njjo laistytuvas, miestas kvėpėte kvepėjo švara. Ir vis dėlto 
Palangoje tą dieną buvo pernelyg triukšminga, ir Vikt< rija 
galvojo, kad reikia kuo greičiau išeiti iš namų.

Tačiau kur eiti, tai' buvo jau problema. „Reikia paimti 
su savim sumuštinių, pieno, šaltos arbatos ir eiti į patį Pa 
langos pakraštį. Pavyzdžiui, prie Birutės kalno“. Apie Bar 
vainio atvykimą ji visai negalvojo: jei jis norėjo pamatyti sa 
vo vaikus, galėjo iš anksto jai apie tai pranešti. „Visai ne 
įpareigota esu jo laukti“, — pareiškė ji sau, ir tas klausimas 
buvo šiai dienai jau išspręstas.

„Prie Birutės kalno bus irgi žmonių skruzdėlynas. Gal 
taip pasukus į Naglio pusę? O jei taip sėdus į autobusą i’ iš 
važiavus iš Palangos? Galima į Klaipėdą, galima į Liepoją. 
Ne, į Liepoją per toli. Nuvažiavai — ir vėl tuoj grįžk. Gali 
ma dar į Kretingą. Į Kretingą neįdomu. Labai neįdomu“.

Dabar prie veidrodžio stavėjo jau ne Viktorija, o Nijo
lė; ji sukinėjosi į šalis ir žiūrėjo, kaip kaspinai atrodo iš visų 

pusių.
— Mama nudažė sau lūpas, Nijole, — tarė Gedukas. — 

Nusidažyk ir tu.
— Esi kvailas, — atsakė Nijolė. — Esi kvailas mano 

brolis. Mama jau suaugus?.
„Svarbu tik išeiti iš namų, o ten jau viskas išsispręs, kui 

eiti, — mąstė Barvainienė. — Kojos pačios nuneš kur reikia. 
Svarbu tik kuo skubiau iš čia išsidanginti. Tiek triukšmo, tiek 
žmonių“.

Pagaliau jie susiruošė ir atidarė duris į gatvę.
— Labas, — pasisveikino Barvainis. Jis stovėjo ant ša 

ligatvio, prie pat durų. — Laba diena, Viktorija. Sveika, Ni 
jole. Gedukai, labas.

— Čia tėtė, — nustebo Gedukas. — Mama, čia juk tėtė.
Nijolė puolė Barvainiui ant kaklo; Barvainis pajuto, kad 

kaž kas šlapia ir šilta nuriedėjo jam už apykaklės. Jis norėjo 
pasakyti „Nijole, neverk“, — bet Ūmai jam pačiam mėšlungis 
sugniaužė gerklę, ir jis nepasakė nieko.

— Mama nudažė lūpas, — pareiškė Gedukas. — Mama 
jau suaugusi.

— Nekalbėk nesąmonių, — sudraudė jį Viktorija. — 
Nekalbėk nesąmonių, Gedukai. Labas, Tomai. Atvažiavai 
pas vaikus?

Barvainis norėjo pasakyti: „Ir pas tave, Viktorija“. Bet 
jam antrukart sugniaužė gerklę. „To tik betrūko, kad aš pra 
dėčiau žliubti, — pagalvojo jis ir pridūrė mintyse: — Dakta 
re Barvaini, nebūk sentimentali mazgotė“.

— Pas vaikus, — tarė jis. — Taip, atvažiavau pas vai 
kus.

„Kodėl taip kalbi? — barė jis save mintyse. — \tva 
žiavai pas vaikus, taip; bet tai tik pusė tiesos. Antra gi , use 
tiesos yra toji, kad atvažiavai pas Viktoriją“.

Jis vėl išsižiojo, norėdamas ištarti: „Atvažiavau ir pas 
tave. Viktorija“. Bet iš burnos išsprūdo vėl tie patys žodžiai;

— Taip, atvažiavau pas vaikus.
— O aš kaip tik ruošiausi su jais pasivaikščioti. Dar mi 

nutė — ir nebūtum mūsų radęs. Užeisi į kambarį?
Jie stovėjo ant š&ligatvio, pro šalį nenutrūkstama virti 

ne važiavo vis nauji ir nauji sunkvežimiai, papuošti žalumy 
nais ir gėlėmis.

— nenoriu į kambarį, — atsakė Barvainis. — Verčiau 
pasivaikščiosiu su jumis. Gedukas kaip išaugo! Ir Nijolė taip 
oat.

IŠ gretimo kiemo išėjo Kostas. Pamatęs Barvainius, 
Kostas stabtelėjo; Viktorija matė, kad jis dvejoja, kuria kryp 

timi pasukti. Pagaliau jis praėjo palei juos, pasisveikindamas 
su Viktorija galvos linktelėjimu.

Tik dabar Barvanis jį pažino, tačiau to neparodė.
— Tai tu pažįsti tą žmogų? — paklausė Barvainis, Kos 

tui atitolus. Jis norėjo pasakyti ne „žmogų“, bet „tipą“, ta 
čiau susilaikė. — Iš kur jis čia atsirado?

— O tu iš kur atsiradai? Atvažiavo. Tu atvažiavai, jis 
atvažiavo. Visi čia atvažiuoja. — Ji padavė Barvainiui rak 
tą nuo buto. — Pailsėk, jeigu nori. O aš pasivaikščiosiu su 
vaikais.

— Viktorija — nesutiko Barvainis, — aš manau, gal 
bus geriau, jei mes abu pasivaikščiosim su vaikais.

„lai būtų, žinoma, protingiausia, — mąstė Viktori a.
— Gedukas dar kvailas, bet Nijolė supranta viską ir labai per 
gyvena. Turėtume eiti kartu. Dėl Nijolės“.

— Mamyte, — Nijolė paėmą ją už rankos, — eime visi 
kartu. Aš tik nubėgsiu ir paimsiu savo raudoną rankinuką.

— O aš ugniagesių mašiną, — pridūrė Gedukas.
Jiedu nustryksejo į namus.
— Aš juk žinojau, kad tu pažįsti Kasperiūną, — tarė ne 

tikėtai Barvainis. — Viską žinau. Net kad tu buvai su juo res 
torane.

— Ką dar žinai?
— Užtenka ir to.
— Atvažiavai' tardyt?
Barvainis sumišo.
— Ne, patart.
— Klausyk, Tomai, — liūdnai pasakė Viktorija, — i pa 

tarėjus nesikelk, o su piršliais pas mane nevažiuok. Aš ži įau, 
ko tau iš manęs reikia, bet tu nežinai, ko man reikia iš vyro. 
Kiekvienu “atveju ne vien to, ką tu gali suteikti. Keliauk iš 
kur atvykęs, o kai norėsi matytis su vaikais — atvažiuok tu 
iuk jiems tėvas. Bet prie manęs teisių nereikšk.

— N oi i taip ir mirt vieniša?
— O mirti aš dar nesiiengiu, — rūščiai atkirto Viktorija,

— ne tau skirstyti mano gyvenimo datas. Ir, jei nori žinot, 
vieniša aš kaip tik su tavim, su tokiais kaip tu. Su egoistais, 
miesčionimis, su. . . — Jai pritrūko žodžių. — Ar tu žinai, 
kas yra alkūnės jausmas? Kai jauti prie savęs draugo alkūnę? 
Aš jos niekada nejaučiau su tavim.

Iš namų atbėgo vaikai.
— Eime, mamyte. Eime, tėtuk.
— Eime, — tarė Viktorija.
— Eime, — pakartojo Barvainis.

Bus daugiau.
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KAS YRA ALKOHOLIKAS
ū KAS YRA ALCOHOLICS ANONYMOUS?

Aš pats būdamas alcoholi 
kas, mėgnisiu trumpai su tuo 
supažindinti lietuvišką spaudą. 
Daug žmonių Šį terminą labai 
klaidingai supranta, galvodami, 
kad čia blogas bei pažeminu! 
tis žodis. Kiekvienas alkoholi 
kas yra ligonis, o alkoholizmas 
yra liga, nuo kurios vaistų ga 
tutinai pagydyti, nėra. Geriau 
sias ir vienintelis vaistas (ma 
no, ir daug tokių kaip aš; ma 
nymu yra sąžiningas pačio žino 
gaus nusistatymas nustoti var 
toti algoholinius gėrimus. Tas 
yra labai paprasta, bet labei 
sunku. Nustoti gerti alkoholį 
yra vienas dalykas ir išsilaiky 
ti negeriančiam^ antras daly 
kas.

Asmuo, apie kurį čia kalbu, 
yra sergantis trimis ligomis, bū 
tent: fiziškai, dvasiškai ir pro 
tiškai. Nusistačius ir sustojus 
gerti, yra labai sunku išsilai 
kyti pačiam vienam. Tam sun 
kumui nugalėti 1935 metais yra 
gimusi organizacija Alcoholics 
Anonymous arba trumpai visur 
vadinama AA.

1935 metais vienas didelis 
New Yorko biznierius, Bill 
W., kankindamasis nuo šios Ii 
gos, daręs, ką tik galėjęs, pasi 
gydyti, apėjęs daug gerų dak 
tarų, bei ligoninių ir dar kartą 
mėgindamas vieną iš daktarų, 
pataikė į tokį pat ligonį, kaip 
jis pats. Tai buvo Dr. Bob S., 
iš Akron, Ohio, U. S. A.

Taigi iš tų vyrų gimė Alco 
holies Anenymous organizaci 
ja. Faktinai angliškai vadina 
ma Fellowship. Trumpai priei 
name, kas yra AlcohoTcs Ano 
nymous. Maždaug 300 tūks 
tančių vyrų ir moterų, kurie su 
stojo gerai padedami kitų alko 
holikų. Moterų maždaug yra 
vienas penktadalis minėto skai 
čiaus.

AA nežiūri nei religijos, nei 
politinių įsitikinimų. Joje yra 
visokių religijų, visokių pr .fe 
sijų, specialybių bei tautybių

bas. Ten dirba keletas apmo 
karnų tarnautojų. Visame pa 
šaulyje yra 8,700 pavienių gru 
pių, kurios kiekviena išsilaiko. 
AA nariu būti labai paprasta. 
Nereikia pasirašyti, nieko mo 
keti, jokių blankų pildyti, bet 
pasižadėti. Vienintelis prnšy 
mas yra: sąžiningai norėti nu 
stoti gerti. Paprasta, bet sun 
ku. Taip pat A A grupių gali 
ma rasti ligoninėse, kalėjimuo 
se, bei kariuomenėje, kurios 
dirba kartu su minėtų vietovių 
administracijomis. Kiekvienos 
grupės bei1 kiekvieno alkoholi 
ko tikslas yra padėti dar teoe 
sikankinančiam nuo alkoholio. 
AAgrupės daugelyje atvejų dir 
ba kartu ir su kitomis organiza 
cijomis, tikslu padėti kenčiau 
čiam alkoholikui. Pav., dažnai 
būna susirišę su parapijų le 
bonais, policijos viršininkais, 
miesto majorais bei daktarais. 
AA filosofija yra gimusi iš a! 
koholikų ir alkoholikams, /isa 
AA filosofija yra sutraukta į 
12 laiptų. AngliŠKai The twel 
ve suggested steps of AA.

Kaip augščiau minėjau, šio 
je organizacijoje niekas nėra 
verčiamas daryti tai kas nure 
doma, bet viskas yra mėgina 
ma padėti patarnauti tiems 
žmonėms, kurie yra perkenteję 
tą baisų momentą, bei kančias, 
kurias alkoholis yra padaręs. 
Gal kam nors bus Įdomi trum 
pai sutraukta AA filosofija.

Seka dvylika patarimų (laip 
tų).

1. Mes prisipažįstame, kad 
esame bejėgiai prieš alkoholį 
ir kad mūsų gyvenimas pacida 
rė nesuvaldomas.

2. Įsitikinome, kad yra kita, 
didesnė jėga, kaip mūsų pa 
čių, ir kad ji gali mus atvesti į 
normalų gyvenimą.

3. Padarėme nusistatymą ir 
mūsų norus, ir gyvenimą pave 
deme Dievui, kaip mes Jį su 
prantame.

4. Padarėme savo asmens

7. Sąžiningai prašome Jo, 
kad Jis mums padėtų ateinan 
čias klaidas pašalinti.

8. Pasižadame prisiminti vi 
sus žmones, kur.uos esafne >žei 
dę ar nuskriaudę ir mėginti 
jiems atsilyginti.

9. Atsiprašyti tuos žmones, 
kad tuo pačiu nenusknausaume 
kitų.

10. Tęsti daryti savo asmens 
inventorių ir kui esame klai 
dingi — prisipažinti.

11. Per maldą mėginti būti 
arčiau Dievo, kaip mes Jį su 
prantame, ir prašyti Jc, kad 
Jis mums padėtų išsilaikyti nū 
su nusistatyme.

12. Turint dvasinį atgimimą, 
kaip augščiau suminėta, megin 
ti padėti tam alkoholikui, kuris 
dar tebekenčia ir tuo pačiu me 
ginti viską daryti, kas geriau.

Šiuo trumpu aiškinimu apie 
AA aš nenoriu jieškoti naujų 
narių, bei padidinti alkohol.kų 
skaičių, bet gal kada nors, kam 
nors, būtų aiškiau žinoti, bei 
lengviau suprasti, kas yra A A.

Kanadoje yra beveik kiek 
viename mieste AA grupė-gru 
pės. Montrealyje yra 70 gru 
pių.

Labai maloniai prašyčiau, 
kam atrodytų, kad ,as yra vai 
kiška, bei nepraktiška ir pa a 
šiai, nerašyti man priešingų 
straipsnių. Bet jeigu kas uorė 
tų būti pagelbėtas toje bėdoje, 
prašau rašyti mano adresu ,,N. 
Lietuvos“ iredakcijai. Atsaky 
siu į visus laiškus kuo greičiau 
ir kiek galėdamas geriau. L. G.

MUZIKOS MĖGĖJO 
PALYDOVAS

Lietuvoje išėjęs iš spaudos 
A. Krutulio paruoštas „Išum 
pas muzikos žodynas“. Auto 
rius padarė pradžią dideliam 
darbui, kuriam atlikti reiks ne 
maža pastangų.

NAUJA TELEFONŲ 
STOTIS

Kaune, Žaliakalnyje baigta 
montuoti nauja 2.000 abonentų 
automatinė telefonų stotis.

KULTŪRINĖ KRONIKA
GYDYTOJŲ 

KONFERENCIJA
Vilniuje tris dienas vyko neu 

ropatalogų ir psichiatrų antro 
ji mokslinė konferencija. Kon 
ferenci'jos dienotvarkėje buvo 
islbarstonii šizofrenijos, neura 
infekcijų, nervų sistemos, irau 
mų gydymo ir diagnostikos 
klausimai.

Dalevavo gydytojai prakti 
kai bei moksliniai bendradar 
biaj iš Maskvos, Baltarusijos, 
Latvijos ir Estijos. Konferen 
cijoje buvo peiskaityti 43 pia 
nešimai.

LITERATŪROS PREMIJOS
Dienraščio ,,Draugo“ romą 

no konkursui prisiųsta devyni 
rankraščiai. 1962 m. pradžioje 
Dus paskelbti konkurso duome 
nys. 1962 m. šalia ,,Draugo“ už 
lietuvišką romaną l.OOu dol. 
premiją skiria ir ,,Dirvos“ laik 
rastis Clevelande. Ši premija 
laimėtojui bus iteįkta rugsėjo 
29 d.

TEATRŲ DAILININKŲ 
PARODA

Vilniaus dailės muzėjuje ati 
daryta paroda, kuioje ekspo 
nuojami visų Lietuvos teatrų 
dailininkų kūrniai: dekorae jų 
ir kostiumų eskizai. Paiodjje 
dalyvauja 16 autorių, su 100 
įvairių darbu.
LIETUVOS BIBLIOTEKAS 

UŽVALDO RUSAI
Kaune įvyko ..visasąjungi 

nis bibliotekininkų pasitarimas- 
-seminaras“, kurį atidarė TS 
RS kultūros ministerijos atoto 
vė Veselovskaja, žinoma, rusų 
kalba ir rusišku būdu. „Semina 
re“ dalyvavo ir lietuvius moki 
no visoki Sandovai ir kiti rusini 
mą vykdą okupantai.

LIETUVOS GINTARAS 
PARODAI

Klaipėdos „Dailės“ kombi 
natas išsiuntė į Braziliją siuntą 
meniškų gintaro dirbinių bei 
papuošalų, kurie bus ekspo 
nuojami Rio de Janeiro eiga 
nizuojCimoje Sov. S>-gos pia 
monės ir prekybos parodoje.

Ukrainietė Juliette televizijoje su savo partneriais ukrainre 
Čiais, džiaugiasi ukrainiečių šokių plokštele.

Anapus geležinės uždangos
SOVIETŲ AKCIJA PRIEŠ ŽYDUS

žmonių. AA neturi prezidentų, 
pirmininkų bei AA protesiona 
lų. Yra viena generalinė, jun 
gianti pasaulyje esančias AA 
grupes ragštinė New Ycrke. 
Ten yra spausdinama spauda 
bei verčiama į skirtingas kai

inventorių, (sąžinės sąskaitą).
5. Prisipažįstame Dievui, pa 

tys sau ir kitiems visas sav o 
klaidas.

6. Mes esame pasiruošę, kad 
Dievas pašalintų visus mūsų 
klaidas.

CALL FOR
CALVERT (243-D) A rare and distinctive 

Canadian Rye Whisky.

SIUNTINIAI LIETUVON
per

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

Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

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

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

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime. 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS 
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

E. Wasylyshen
Public Relations Representative

Office:
750 Lucerne Road, Mount Royal 

RE. 1-9676

Residence:
DU. 9-7065

CALVERT 
HOUSE 

(243) Lighter flavour, 
delightful taste.

CALVERT
OLD RYE 

(2 42-B) Blended with choice whiskies 
aged in 20-year-old casks.

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

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

I Dr. Roman PniewsH I
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikoje. s> 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas, jž 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623. s

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Ž?^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^^

:| BELLAZZI- LAfrn, INC
i > DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSLaSalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

(E) Sovietinio organo ,,Iz 
vestija“ pranešimu, Kirgizijos 
sostinėje, Frunzės mieste, isaiš 
kinta nelegali grupė „piamoni 
ninku“, kurie privačiai gamino 
ir pardavinėjo tiulį bei dirbl.nį 
šilką. Kaltinamųjų suole ėdi 
net 54 Šios grupės nariai, šešis 
metus vedę nelegalią gamybą. 
J,; kaltinami „išvilioję dorų 
žmonių pinigus“.

Straipsnyje skaitytojas randa 
ne tik pasakojimų apie tai, kiek 
milionų rublių nelegaliai uždu 
bo tiulio ir dirbtinio šilko audė 
jai, bet ir nemažą skaičių pa 
vardžių (žydų). Pasirodo, kad 
pagrindiniai privačios įmonės 
steigėjai buvo Hazenfrancas ir 
Epelbąumas, jų artimiausieji 
padėjėjai — Natanzonas ir Gol 
dmanas.

Jau kuris laikas pastebimi., 
kad sovietinė spauda ėmė skelb 
ti vis daugiau straipsnių ir ml 
jetonų, kuriais „demaskuoja 
mi” žydų taitybės p.ivatinin 
kai, spekuliantai-, nclegal i ? g.» 
mybininkai. Tiulio skandauiS, 
Frunzėje visiškai sutampa su 
trijų žydų bendruomenes narių 
Leningrade areštu. Paskutiniu 
metu paplito žinia, kad ir Kijo 
ve, Minske, Vilniuje, Rygoje, 
Taškente žymūs žydų bendiuo 
menės atstovai atleisti iš savo 
pareigų. Taip pat pranešama, 
kad 13-koje miestų uždaryti žy 
dų maldos namai — sinagoges.

New Yorke išleidžiamas žy 
dų laikraštis „Aufbau“ prane 
ša, kad po pirmojo „nusialini 
mo“ 1956 metais Sovietų Są 
jungos žydų bendruomenės ga 
Įėjo lengviau atsikvėpti. Žydai 
laisvai šventė savo religines 
šventes, jiems buvo išleistas lai 
kraštis kalboje ir rašyboje pri 
imtu žargonu (jiddisch), kuris 
ankščiau buvo uždraustas.

MASKVOJE REIKALAVO 
DAUGIAU LAISVĖS

(E) Nuo gruodžio 4 d. Ma 
skvoje vykstančiame penktame 
pasauliniame profesinių sąjun 
gų (komunistų įtakoje) kong

rese kalbėdamas sąjungos pre 
zidentas, Italijos darbo konfe 
deraeijos gen. sekretor. Novel 
la pažymėjo, kad šios sąjungos 
nariams — paskirų kraštų pro 
fesinėms sąjungoms turėtų bū 
ti suteikta daugiau laisvės. Pa 
sak Novellos, tie nariai neturė 
itų „mechanišku būdu pripa 
žinti paskirus šūkius ir tikslus“. 
Italijos atstovas savo kalba 
prieštaravo sąjungos gen. sek 
retoriu? prancūzui Saillant, rei 
kalavusiain griežtos vienyoes 
visų narių tarpe. Komunistinės 
profesinės sąjungos istorijoje 
tai buvo pirmas atsilikimas, kad 
vienas vadovaujančių asmenų 
būtų pareikalavęs daugiau alsi 
palaiduoti nuo Maskvos nubrėž 
tos linijos. Novellos kalbos .ne 
tu tebuvo vos pora publikos pri 
tarimu pasireiškimų.

IMPREGNUOJA 
OKUPACIJĄ

Po 22-ro kompartijos sava 
žiavimo, kurio metu. atsiskaitęs 
su opozicija ir jos vadu Stali 
nu, Chruščiovas sustiprino sa 
vo pozicijas Rusijos soste. Vi 
soms Rusijos daktatūros vaido 
moms sritims, kompartijai va 
dovaujant, duotas įsakymas 
naujai praplauti chruščioviško 
mis švabromis veikiančiųjų ame 
genis. Todėl Lietuvoje tas vy 
ksta. Pradėta nuo kumpaitijos. 
aktyvo, o po to einama į peri 
ferijas. Kadangi sovietijoje te 
atras yra viena iš pirmųjų prie 
monių impregnuoti okupaciją 
Lietuvos žmonėms, tai kompar 
tija pasikvietė teatrų vadovus 
ir jiems plovė smegenis. „Lite 
ralūra ir Menas“ 50-me nr. la 
šo: „Naujas veikalų tuiinys, 
nauja jų tematika, turinti pade 
ti žiūrovui atsipalaiduoti nuo 
viso to, kas prieštarauja pasi 
keitusi'oms gyvenimo sąly 
goms..., reikalauja ii naujų me 
nines išraiškos formų“... Tai 
gi, dabar viskas turi eiti pagal 
Chruščiovą, užmiršus Staliną, 
kaip Kremliaus patvorin išmes 
tą „atgyveną“.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYST ĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

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

I
 A. NOKKELIUNAS |

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D...VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. S
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Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per
JANINĄ ADOMONIENĘ

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

M. MACIUKAS!

į
8

1 Baltica investment Corp.
Autorizuota? kapitalas $ 120.000

nrez j. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
fžd E. Griganavičiūte. Telef. RA 7-4097.

Reikalu Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. ji:

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I BAL Ttc .. I

I
 Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kaLitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C I U L I S ■; 

yra tos srit’e specialistai su 22 metų praktika 
Lictuvo’e, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6 3884.
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lietuviai veikia visur
J. Amerikos Valstybės.
LIETUVOS ATSTOVO JAV J. KAJECKO ŽODIS I LIE 

TUVĄ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
Mano Mieli Tautiečiai Tėvynėje,

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga iš lansvojo pašau 
lio centro, Washingtono, giliai 
nuoširdžiai jus sveikinu.

Švenčių proga mes apgailės 
taujame esą vieni nuo kitų tiki 
mo atskirti. Mes laisvėje šven 
čiame Šventes, kaip neprikiau 
somybės laikais Lietuvoje. 
Mums šiurpu prisiminti, kad 
jums nelemta yra jas taip š»ęs 
ti,' kaip šimtmečiais jas pratę 
buvome švęsti. Todėl Švenčių 
metu Jūs busite ypatingai mu 
s', mintyse ir maldose prisime 
narni. Mes sielojamės jūsų da 
lia ir krutame, kad jums būtų 
lengviau, kad išauštų šviesesms 
rytojus. 1962 metai — Mairo 
nio metai. Jūs ir mes jų bėgy 
je nekartą j| prisiminsime Jis 
džiūgavo, kai tautų pavasan-s 
padvelkė Karpatų kalnais.

Dabartiniu metu didesniu 
mastu ir greitesniu tempu tau 
tos, kurios niekad nebuvo ne 
priklausomos, gema nepriklau 
somam gyvenimui Nebeįmano 
ma daleisti, kad tautų prisikė 
i imas būtų skatinamas Afr'ko 
je, o senutėje Lietuvoje bujo 
tų kolonizmo veigovė.

Pastaruoju metu Jungtinių 
Tautų dėmesys alktiptas į ne 
normalią padėtį Nemuno kraš 
te.

Anksčiau ar vėliau bus mū 
sų išauštanti metai. Tai mano 
nuoširdūs tautiečiams Tėvynė 
je šia proga linkėjimai.

Anglija.

ANGLIJOS LIETUVIAI SO 
DYBĄ IŠLAIKYS, KAIP

LIETUVIŲ ŽIDINĮ
Nažiūrint to, kad b-vės v- 

b i ir Sodybos administracija de 
< a visas pastangas padaryti 
Sadybą galimai patrauklią ir 
p dningą, į šią talką prašomi pii 
si dėti savo patarimais ir konk 
re Čia pagalba visi šio klasto 
Ii Jtuviai. Pirmoje eilėje taurie 
č ai kviečiami:

Nedelsiant užsisakyti kamoa 
rius vasaros atostogoms, nes 
a eityje norima sodybą padarv 
ti nors ir nedidelę, bet tikrai 
lietuvišką vasarviete ii senelių 
prieglauda.

Lankyti Sodybą su draugais 
savatgaliais ar šiaip įvairiomis 
progomis.

Jau dabar pradėti galvoti ir 
ruoštis į didįjį lietuvių sąskrydi 
per Sekmines.

Kviesti ir raginti vykti į do 
dybą apsigyventi lietuvius ue 
nelius, kuriems iš tikrųjų ji bu 
vo skirta.

Šia proga norisi dar kartą pa 
brėžti, kad Sodybos pardavimo 
klausimas buvo ir yra keliamas 
ne iš norą ja nusikratyti, be* iš 
būtino reikalo sutvarkyti LNB 
vės skolas.

Taigi, nors visuotinis susirin 
kūnas ir įgaliojo lietuvių namų 
bendrovės valdybą Sodybą par 
duoti, bet ji stengsis ją išlai 
kyti.

PERSPEKTYVOS
LIETUVIŲ SODYBAI

Rašoma ir kalbama, kad kad 
rajone visai arti Sodybos pia 
nuojamas pradėti kurti naujai 
miestas. Norėdamas išsiaiškinti, 
kiek toks planas galėtų atsiliep
♦©©©■v^^©'#©©©^©©©©©©©©©©©*

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5. Ont.

Tel. Ol.ce WA 4-9501
Res. BE 3-0978 
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A. E. M c K AG U E, Q. C.

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-;394, EM 4-1395.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
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ti į Sodybos ateitį, vedėjas kr ei 
pėsi į Hampshire srities plana 
vimo įstaigą. Iš gauto atsaky 
mo aiškėja, kad tolimesnėje 
ateityje yra galvojama apie mi 
nėtos apylinkės išplėtimo pla 
ną.

LITERATŪROS VAKARE
Londone, dalyv’avo rašytojai 
Šlaitas, Neveravičius ir Spalis.

ŽIEMOS SEZONAS 
SODYBOJE

Norint išnaudoti Sodybos 
patalpas žiemos metu, vis dau 
giau daroma žygių sueiti j kon 
taktą su vietiniais gyventojais 
ir organizacijomis. Iki šiol jau 
yra susitarta arba baigiama su 
sitarti dėl sekančių parengimų •

Sausio 7 d. klubas ruošia So 
dybos ribose motociklų leidcty 
ne su kliūtimis. Šios rungtynes 
yra labai populiarios ir sutiau 
kia daug žiūrovų. Dalyvių skdi 
Čius numatomas apie 1.5U.

Jau pradėta tartis su lenr 
automobilistų klubu dėl patai 
pų ii maisto naktinių lenktynių 
užbaigai. Šios lenktynės bus 
kovo pradžioje. Jos yra tarp 
tautinio pobūdžio, nes, be ien 
kų, dar dalyvauja ir anglų bei 
amerikiečių klubai.

Neseniai yra pareiškusi norą 
praleist? >avajagalį Londono 
studentų grupė, kuriai vado 
vautų lietuviams gerai žinomas 
prof. R. Sealey.

Argentina.
BERISSO „MINDAUGUI” 

30 METŲ
Įvyko „Mindaugo” sukak 

ties minėjimas, Ukrainiečių sa 
lėj. Svečių privažiavo iš visų 
pusių. Dr-jos pirm. Alb. Ro 
žanskas atidarė oficialią dalį, 
pakvietęs kalbėti V. Stundžią. 
Šis nušvietė dr-jos veiklą.

Buvo gauta daug sveiki 
nimų. Antroji dalis pradėta 
„Petro Pampalio piršlybomis”.

Po vaidinimo sekė Šv. Ceci 
lijos Choro dainos, vadovau 
jant A. D. Petraičiui. Šis cho 
ras atvyko specialiu „Mindau 
go“ dr-jos kvietimu iš Buenos 
Aires. Likusį laiką vieni jaukiai 
Šnekučiavosi su svečiais, ka 
jaunimas linksmai šoko.

NAUJAS DAKTARAS
Vila Ortuzar gyventojų Jo 

no Šlepečio ir Anastazijos Gi 
lytės Šlepetienės sūnus A co, 
šiomis dienomis baigė medici 
nos fakultetą ir įsigijo daktaro 
titulą.

AUŠROS VARTŲ

PARAPIJOS
buvo iškilmingai paminėta 20 
metų sukaktis. Paminėjimą ruo 
šė Arg. Lietuvių B-nė su meni 
nių pajėgų talka.

Parapijos vardu kalbėjo ku 
nigas klebonas V. Palubinskas, 
kuris trumpai' nušvietė šios pa 
rapijos įkūrimą.

Toliau kalbėjo „Arg. Liet. 
Balsoų’ redaktorius K. Norkus, 
sveikindamas parapiją ir savo 
žodį perduodamas pon. Zlot 
kui, svečiui iš Š. Amerikos, ku 
ris papasakojo savo žmonos įs

Tommy Hunter CBC radio pr ogramos vedėjas su liaudies 
dainų dainininkėmis J. Hann ir T. Dale, kurios pasirodo 

ir televizijoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Mosklo - Technikos naujienos
„FILIENINĖV LEMPA
Išrasta nepaprastai stipr' kil 

nojama elektros lempa. Ji leng 
vai atlaiko plakiuko smūgius 
per ją gali pervažiuoti sunkvezi 
mis. Ši lempa pagaminta Šve 
dijoje.

pūdžius, grįžusios iš Lietuvos 
Taip pat sveikino Arg. Organi 
zacijų ir Spaudos tarybos pirm. 
J. Čikštas.

Sekė meninė programa, ku 
rią atliko Liet. Centro mergai 
čių tautinių šokių grupė, vado 
vaūjant V. Balčiūnui, šventos 
Cecilijos choras, driguojamas 
Alf. D. Petraičio, sudainavo 
eilįę parinktų mišriam chorui 
dainų.

Australija.
BATUOTAS KATINAS 

DAINAVOJE
Dainavos saleje Bankstow 

no lietuvių savaitgalio mokyk 
los mokiniai suvaidino .Batuotą 
katiną, kuriuo tikrai žavėjosi 
tiek maži, tiek ;r dideli. Per tris 
dešimt vakų, prieš trejetą šim 
tų žiūrovų spektaklio režisorei 
R. Saudargienei iš tiesų buvo 
nelengvas darbas. Spektakliui 
dainas paruošė K. Kavaliaus 
kas, o muzikinę dalį išpildė B. 
Kiveris ir A. Dargužis.

AKADEMIJA ADELAIDĖJE 
'POŽĖLAI PAGERBTI
Australijos Lietuvių Teisi 

ninku Dr-ja Lietuvių namuose 
surengė akademją dr-jos kūrė 
jo ir žymaus visuomenininko 
adv. Vlado Požėlos mirties me 
tinėms atsiminti.

Po įvedamojo žodžio, kurį 
pasakė ALTD piim. B. Plokš 
tįsį, platesnėje paskaitoje ve 
lionies gyvenimą įdomiai ap 
žvelgė žinoma Adelaidės vi 
suomenės veikėja teisininkė A. 
Reisonienė.

Meninėje akademijos dalvje 
pasirodė sol. A. Gučiuvienė, 
pianistė D. Oldham, smuikimn 
kas Pr. Matiukas ir poetas Pi. 
Pusdešris.

NAUJOS MOKYKLŲ 
PROGRAMOS

Kiašto Kultūros tarybos Li 
tuani’stinė sekcija jau baigia pa 
ruošti naujas savaitgalio mo 
kykloftis ir lituanistiniams kur 
sams programas bei švietimo 
taisykles. Savaitgalio mokyk 
lų programos numatytos aš'ao 
nerių metų it greičiausia bus pri 
imtos Amerikoje, naujai suda 
rytosios ir veikiančios progra 
mos, nes pagal jaJ leidžiami va 
dovėliai visiems skyriams. Ga 
limas daiktas, kad mokslas są 
vaitgalio mokyklose ir lituanis 
tinilose kursuose Austral'ioje 
bus einamas nuo nauju mokJo 
metų pradžios pagal naujai su 
darytas programas.

M. K. ČIURLIONIS 
BIBLIOTEKOJ

ALB Melburno Kultūros J a 
rybos rūpesčiu parūpina nese 
mai Lietuvoj išleista M. K. 
Čiurlionio 32 spalvotų repro 
dukcijų mapė Valstybinėj V ik 
torijos bibliotekai Melburne 
Kelių melų laikotarpyje tai bi
biiotekai parūpinta per 50 nau 
jų lituanistikos veikalų. Jų tar 
pe mūsų rašytojai anglų kalba, 
St. Zobarsko Antologija, Lie 
tuvių Enciklopedija ir kiti ’’ei 
kalai.

„MĖSA” IŠ PIENO
Vengrijoj pradėtas gaminti 

pramoniniu mastu naujės dide 
lio kaloringumo dietinis maisto 
produktas—tai vadinama ,,p»e 
ninė mėsa”. Dirbtinė mėsa, pa 
gaminta iš pieno, panaši į ly 
dytą sūrį. Tuo tarpu ji turi' na 
tūralios mėsos skonį ir kalo 
ringumą. Ją galima valgyti ga 
baliukais, kepinti, vartoli mal 
tos mėsos pavidalu ir lt.

BETONAS IŠ MEDVILNĖS 
ATLIEKŲ

Uzbekijos chemikai pagami 
no betoną iš... medvilnės at 
liekų. Bandymai gniuždant 
tempiant ir lenkiant parodė, 
kad šis betonas yra 3—7 kai 
tus stipresnis už įprastinį ce 
mentinį betoną. Ši statybinė .ne 
džiaga yra atspari ugniai, /an 
deniui, rūgštims, ji yra gcias 
šilumos ir elektros izoliatorius. 
Naujame betone cementą pa 
vaduoja rišamoji medžnaga, 
gauta hidrelitiškai skaidant 
medvilnės lukštėlius.

Naujas betonas stipriai jun 
giasi’ su metalais. Bandymai 
tempiant parodė, kad, esant 
tam tikram įtempimui, nutrūks 
ta plieninė armatūra, o betono 
ir plieno susijungimo vietos lie 
ka nepažeistos. Uzbekijos ga 
mybininkai laiko, kad naujasis 
betonas gerai liks naudoti Azi 
jos ir Afrikos šalyse, kuriose au 
ga bambukas. Bambuko stry 
pais galima pavaduoti plieninę 
armatūrą ir tokiu būdu garmn 
ti' labai pigias statybines kong 
trukcijas.

KIAURAI MATO
Septyniasdešl'mties kilomet 

rų gelmę „įžvelgia“ naujas že 
mo dažnumo tarybinės konst 
rukcijos seisminis prietaisas. 
Juo mokslininkai gali nustatyti 
geologinių struktūrų pasiskirs 
tymą. Prietakas sėkmingai tai 
komas žvalgant gamtines dujas,

TIKSLUS BAROMETRAS
Naujo tipo kilnojamą baro 

metrą sukūrė Maskvos specia 
listai. Vietoj gyvsidabrio, jame 
panaudota alyva. Prietokas 
lengvas ir paprastos konstruk 
cijos. Jis registruoja atmosfe 
ros slėgimą 0,01—0,02 mm 
gyvsidabrio stulpelio ŪKsiumu, 
beveik nenukrypdamas nuo era 
toninių barometrų parodymų.
IĮIII

Urugvajus.
SPORTININKAI REPRE 

ZENTUOJA GARĄ 
LIETUVIŲ VARDĄ

Sportininkų vardu geriausiai 
garsinamas lietuvių vardąs Pie 
tų Amerikoje, yrą Urugvajuje.

Prieš porą metų čia labai plą 
čiai skambėjo krepšininkų /ar 
dąs grynai lietuviškomis pavar 
dėmis, iŠ kurių buvo net pašau 
limo masto žaidėjų ir kūne vi 
sur save reprezentavo kaip lie 
tuviai, o dabar pasireiškė fut 
bole.

Vladas Daukšas, kuris skai 
tomas vienu iš geriausių Urug 
vajaus žaidėjų,, buvo išrinktas 
> krašto rinktinę ir dalyvavo in 
ternacionalinėse futbolo rungty 
nėse, bei olimpiadose.

Vladas visur išlaiko savo 
grynai lietuvišku vardą ai j a 
varde ir visur save vadina lie 
tuviu.

Antras geras futbolo lošikas 
yra Albertas Kulys, kuris irgi 
visuomet ir visur save laiko lie 
tuviu.

Šių dviejų mūsų tautiečių 
sportininkų fotonuotraukos, pa 
sirodo kiekvieną savaitę sosii 
nės dienraščiuose, kaipo gerų 
sportininkų ir džentelmenų pa 
vyzdys.

LIETUVIAI KURIA LIETU
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.
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Don Messer grupė, liaudies muzikos populiarintojai, grįžta 
naujam 1961-62 metų CBC televizijos ir radio sezonui.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
STAIGA MIRĖ GERAS LIETUVIS

Musų kolonijoje labai nema jo veikla paskutiniais metais su 
loni' naujiena. Gruodžio 22 d., mažėjo, bet jo nuveikti darbai 
širdies smūgį gavęs, staiga mi mūsų kolonijoje, negalima pa 
rė tautietis Robertas Galinis. miršti. Jis buvo didelis spa»;

Velionis buvo labai populia dos rėmėjas jr geras lietuvis 
rus žmogus ir turėjo daug drau Palaidotas gruodžio 27 d. 
gų mūsų tautiečių tarpe. Nors Kor.

PER PUSKETVIRTOS VA 
LANDOS PER ATLANTĄ 

, . Prancūzų firmos Sud Avia 
tion lėktuvų konstruktoriai dir 
ba prie naujo tipo sprausm nio 
keleivinio lėktuvo, greitesnio 
už garsą. Bus galima Atlanto 
vandenyną perskristi per pus 
ketvirtos valandos.

Minėta firma jau dabar ga 
mina Caravelle lipo sprausmi 
nius keleivinius lėktuvus, da 
rančius konkurenciją anglų ir 
Amerikos kompanijoms.

NAUJA PRIEMONĖ 
PROPAGANDAI

Kremliuje statomi nauji su 
važiavimų rūmai. Juose daly 
viai turės visus patogumus, ku 
riuos tik gali suteikai šių dienų 
mokslo ir technikos pas'seki 
mai. Suvažiavimų dalyvių pi a 
nešimai čia bus verčiami į 30 
kalbų! Kiekvienas dalyvis ga 
lės klausytis pranešimų ta ka! 
ba, kurią jis geriau moka.

AUGŠTŲ TEMPERATŪRŲ 
TERMOMETRAS

Iki 10.000- 1. C temperatūrą 
galinąa matuoti prietaisu EO 
P-51“, kurį sukonstravo tary 
biniai specialistai. Jis veikia įši 
lūšio kūno ir specialioje elekt 
ros lempoje esančio siūl • Š»ie 
timo intensyvumo pa'yginimo 
principu. Atsivėrė galimybė 
graduoti pirometrus iki „sau 
lės” temperatūrų,

PROJEKTORIUS — 
— MILŽINAS

Nepaprastai galingą projek 
torių, primenantį didžiulę pa 
tranką, sukonstruavo šveicarų 
išradėjas M. Švabacheris. Šiuo 
prietaisu galima suprojektuoti 
nejudamą vaizdą, arba, šaky 
sime, skelbimą į debesis, uolas, 
į didžiulius pastatus arba kalnų 
atšlaites. Vaizdas gali būti su 
projektuotas net 8 km atstumu. 
.’Projektoriaus galingumas Jei 
džia padidinti diapozityvą Iki 
72 mln. kartų. Padidinto vaiz 
do plotis siekia iki kilometro*
«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

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

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p- p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

f©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

UKRAINIEČIŲ DAINIUS 
IR KOVOTOJAS

ED. ŠULAITIS
Kai numirsiu, paguldykite 
Mane i kapą
1 arp Ukrainos numylėtos 
Plačių, lygių stepių, 
Kad matyčiau erdvius plotus, 
Dnieprą stačiakrantį, 
Jausčiau, kaip jisai įtūžęs 
Šniokščia, staugia, trankos.

Taip rašė savo eilėraštyje 
„Testamentas“ (1854 m.) uk 
rainiečių tautos dainius ir žadin 
tojas Taras Ševčenko, nuo ku 
rio mirlies šiemet sukanKa 100 
metų (mirė 1861 m. vasario m. 
36 d.).

Kas lietuviams yra di. Vin 
cas Kudirka, tas ukrainiečiams 
yra Taras Ševčenko. lai nee’. 
iinis žmogus, o simbolis didelio 
kovotojo už laisvę, nepriklauso 
mą Ukrainą. Šiuo metu neber^ 
sime ukrainiečio, kuris nežino 
tu savo herojaus — Ševčenko. 
Ukrainiečių leidiniuose pilna 
aprašymų apie šį didvyri- Ang 
lų kalba išeinantis ukrainiečių 
žurnalas — Ukrainian Quarter 
ly neseniai paskyrė nemažą vie 
fos Ševčenko darbų atžymėk 
mui.

T. Ševčenko kelias nebuvo 
rožėmis klotas ir gal tas jį už 
grūdino kietiems žygiams. Gi 
męs (1814 m. vasario mėn. 25 
d.) ukrainiečių baudžauninkų 
Šeimoje, jis savo jaunystėje ta 
po našlaičiu. Jo pirmasis U žii 
ėmimas buvo indų plovimas 
dvarininko virtuvėje. Sąžinm 
gai atlikdamas pareigas, gavo 
„paaugštinimą“ ir buvo paskir 
tas pono tarnu. Kurį laiką dir 
bo kaip savo pono palydovas 
jo kelionėse.

Jau nuo jaunų dienų turėjo 
palinkifną piešimui, bet bau 
džiauninko vaikui bet koks ino 
kslas nebuvo įmanomas. Tik 
vėliau, pažįstamų dėka, buvo 
išlaisvintas iš vergijos ir pra

Nukelta į 7-tą psl.
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HAAAI
MIELI HAMILTONIECIAI!

Spauda yra pagrindinys vei 
ksnys, palaikantis tautos gyvy 
bę. Jau spaudos draudimo lai 
kotarpyje, Rusijos imperialistai 
kreipė ypatingą dėmesį į Ketu 
viškąją spaudą, stengdamiesi 
Įvairiausiomis priemonėmis mū 
sų spaudą nuo piačiosios visuo 
menės atskilti ir prievarta įsiū

• savąją. Lietuvių tautos gcl 
betojai, kaip Kudirka ir kt., au 
kojo savo jėgas skleisdami Prū 
suose spausdintą lietuvišką žo 
d}, mūsų tautos plačiosiose ma 
sėse. Tuometiniai mūsų tautos 
patriotai ir beraštė visuomene, 
aukojo savo laiką ir turtą, <ad 
tiktai mūsų spauda galimai pla. 
čiau pasklistų ir galimai ilgesnį 
laiką išsilaikytų. Lietuviu tau 
ta tikėjo ir žinojo, kad vieną 
kartą laisvė laimės ir Lietuva ir 
lietuviška spauda, galės vėl bū 
ti laisva. Visi jau tada žinojo, 
kad tiktai spauda, slaptai at 
gabenta ir dar slapčiau sklei 
džiama visuomnėje, ugdė pas;
vžimą ir viltį, tapti vėl lais 

is. Spauda buvo pagrindinis 
taktorius kovai už mūsų tautos 
laisvę. Daug tuometinių mūsų 
spaudos didvyrių, paaukojo sa 
vo gyvybę dėl spaudos. Dauge 
lis ilgus metus iškentėjo Sibiro 
katorgoj, bet spauda savo at 
liko. Lietuvių tauta nepalūžo 
ir išliko vieninga — lietuviška.

Gyvendami dabar laik nai 
įfcleivijoj, susiduriame su ritn 
tesne problema — nutaulėji 
mu. Nors čia oficialiai joKia 
spauda nėra persekiojama, nė 
ra draudžiama, o tačiau vos, 
vos pajėgiame išsilaikyti. Į tai 
'reikėtų daugiau dėmesio at 
kreipti visiems; taip verslinin 
kams savo reklamomis, taip vi

suomenei užsiprenumeruojant 
„N. L.“, ar investuojant vieną 
kitą dešimtį dolerių, perkant 
,,N. L.” šėrų. Perkant šėrus. nė 
ra auka, bet jūsų nupirkti šė 
rai padės ,,N. L.“ b~vei atsisto 
ti ant tinkamų pagrindų. Argi 
šiam kontinente esantieji lietu 
viai nepajėgsim surinkti 15.G00 
dolerių?, kurie „N. L.” b-vei 
įgalintų tapti komercine L-ve 
ir už jūsų šėrus mokėti 
mo proce įto? Manau, 
įmanoma, tik trūksta 
mo ir gesus valios.

Mieli hamiltonieciai, norin 
tieji savo įnašu prisidėti, pato 
gurno dėlei, prašomi kreiptis 
pas V. Pašilį, 50 Fairholt Rd. 
S., telcf. LI 4-4708.

Naujieji prenumeiatoriai, 
,N. L.“ gaus metus laiko už 

2,50 dol., užsisakę iki 1962 m. 
sausio mėn. 31d. Vienas šėras 
10 dol. Galintieji šį prašymą 
patenkinti', prašomi kreiptis iki 
1962 m. sausio mėn. 31 d. nu 
rodytu adresu. V. P.

NAUJA L. S. R. D-JOS 
VALDYBA,

išrinkta gruodžio 9 d.: 
Paukštys, V. Pašilys, Ig. 
nas, Jul. Paškevičius, G. 
kas, Zigm. Pulinauskas, 
Kaušpėdas. Revizijos K-ja 
Breichmanienė, V. Navickas ir 
P. Gužas.

Norintieji naujai v-bai prdt 
ti rengiant tradicinį kaukių oa 
lių 1962 m. kovo 3 d., maloniai 
prašomi mielieji tautiečiai, au 
kojamus fantus ar piniginę au 
ką, nukreipti į augščiau iš vai 
dintus asmenis Visiems pnsidė 
jusiems, lietuviškas ačiū. V. P.

atitinka 
kad tai 
pasiryži’

Alf.
Var
Siu

i TAUPYKIRSKOL1NKIS $
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ $

I' Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., į 
r morgičių paskolos iki 50% turto vertės. |
r Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. |

Pilnas čekių patarnavimas. į
i i — Darbo dienos: ž
! Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. |
J ' Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.
g 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 i

dėjo mokytis (būdamas 24 m. 
amžiaus) tapybos. 1 aip pat pa 
bandė rašyti poemas ir 1840 m 
išleido pirmąjį poezijos rinki 
nį ,,Kobzar“, kuriuo plačiai iš 
garsėjo ukrainiečių tarpe.

Kobzar rinkinio eilėraščiai 
toj pat pasidarė lyg ukrainie 

nų evangelija ir jie ėjo iš lūpų 
i lūpas iš leidinio į leidinius. 
Šis Ševčenkos išgarsėjimas pa 
skatino rusus rašytojus jį pa 
kviesti savo bendradarbiu, siū 
lant rašyti rusiškai ir garbinti 
carą. Tačiau, kaip vienoje po 
emoje Ševčenko rasė: „Šilti kai 
liniai, gaila ne man siūti“. Jis 
liko ištikimas pavergtiems žmo 
nėms, kuriuos ir toliau kvietė į 
kovą prieš prispaudėją.

1945 m. ’Ševčenko gavo dai 
lės profesoriaus poziciją K'je 
vo universitete, bet čia neilgai 
turėjo progą išbūti: 1847 m. 
jis buvo suimtas ir nuteistas 
trėmimui iš Ukrainos visam am 

ui. Negana to, ant šio teismo 
sprendimo caras Nikalojus I 
dar prirašė, kad Ševčenkai už 
draužiama rašyti ir paišyti.

Išbuvęs 10 metų tremtoje ir 
mirus Nikalojui I, savo draugų 
pagalba, Ševčenko atgavo lais 
vę iš caro Aleksandro II. Į tė 
vynę jis sugrįžot jau palaužta 
sveikata, nois dar didelių pelė 
kių ir užsimojimų. Tačiau jė 
gos buvo išsemtos ir jų nebeal 
gavo ir 1861 m. vasario mėn. 
26 d. Petrapilyje mirė.

T. Ševčeenko uždegė daug 
ukrainieečių kovotojų, kuriems 
įdiegė tėvynės meilę ir laisvės 
troškimą. T. ševčenko žodžiai 
ir jo paveikslai daug padėjo 
ukrainiečių kovoje už laistę, ku 
ri, deja, nebuvo pasiekta.

Prieš savo mirtį, matydamas, 
kad ilgai nebegyvens, T. Šev 
čenko parašė (1860 m.) eilė 
raštį „Maldos“, kuris yra bū

Atkelta iš 6-to psl.
UKRAINIEČIŲ DAINIUS...

dingas visą savo amžių tautai 
tarnavusiam žmogui. Eilėraščio 
pirmoji dalis skamba taip: 
Valdovams — mūs šviesiems 

lupikams 
(Paskirk ir dukatus ir talerius 
Ir kieto plieno grandines.
O rankų, proto darbininkams 
Mūs nuskriaustoje žemėje 
Jėgas savąsias siųsk didžias! 
Man gi, o Dieve, čia žemai 
Duok tiktai meilę, širdies rojų. 
Daugiau aš nieko čia nenoriu!

LAIŠKAI REDAKCIJAI. . .
Atkelta iš 2-ro psl. 

nesiderina su čia pacituotais pa 
reiškimais?

Beje, kun. L. Jankus antį o 
jo savo laiško pabaigoje pasisa 
ko, jog „Iš diskusijų rašto“ tu 
rįs pasitraukti', „kad anonimai 
(šiuo atveju, supraskime, Ste 
bėtojas, o gal ir Dalyvis) nėra 
partneriai tikrai pavardei (su 
praskime — pačiam kun. L. 
Jankui). Tai labai jau nusidėvė 
jęs atsikalbinėjimo būdas. O aš 
manau, kad vistiek, kas koKiu 
vardu bekalbėtų, kad tik jieš 
kotų teisybės. Dėl to, jeigu ici 
kės, ir toliau šiuo svarbiu reika 
lif rašysiu, nes tikybos moky 
mas svetima kalba, reiškia mū 
sų vaikų planingą nutautinimą. 
Į šį mūsų kaikurių dvasiškių 
skaudų ir žalingą pasyvumą ne 
galima rankas sudėjus ramiai 
žiūrėti. Stebėto >as.

CHEMIKO SUKAKTUVĖS
Dr. Viktoras Jasaitis sušilau 

kė 60 metų amžiaus. Jis yra 
garliaviškis. Chemijos daktaro 
laipsnį jis įsigijo Vienos univer 
sitete, kur studentaudamas ba 
vo suorganizavęs lietuvių stu 
dentų draugiją. Grįžęs į Lietu 
vą, buvo Kauno universitete ne 
organinės chemijos katedros 
vedėju. Dabar gyvena ir savo 
specialybėje dirba Amerikoje.

Hamiltono ladio komentatorė p. Hyder sveikina visus Ha 
miltono lietuvius „Nepriklausomos Lietuvos' skaitytojus su 

šventėmis ir linki laimingų 1962 metų.

MŪSV^SPOP.TAS'
BARONAS 

CLEVELANDE
Londono stalo teniso meiste 
riu. Tokiu būdu, Kanados lie 
tuviai dabar gali didžiuotis net 
trijuose miestuose meisterių ti 
tūlais: Montrealy — i. Žalys, 
Hamiltone — P. Va.tonis ir 
Londone — St. Navickas.

VEDA KAZYS 
TURNYRAS

. . Clevelande buvo geriausių 
dešimties Š. Amerikos lietuviu 
stalo tenisininkų turnyras. Jį 
laimėjo Toronto Vyčio narys 
Pr. Gvildys, prieš V. Kleiza 
(Čikagos Lituanica) ir J. Ne 
Šukaitį (Toronto Vytis). Ket 
virtą vietą užėmė K. Mač.ulis 
ir J. Nasvytis. (Kočesterio Sa 
kalas), 5-tą B. Žemaitis (L’tu 
anica), toliau sekė šeštas J. So 
liūnas (Žaibas), J. Brazlauskas 
(Hamiltono Kovas), A. Nasvy 
tis (Žaibas) ir St. Navickas 
(Hamiltono Kovas).

Moterų grupėje nugalėjo 
taip pat Toronto Vyčio alsto 
vė Z. Kasperaviciūtė, antroje 
vietoje palikdama savo klubo 
narę, keturiolikmetę B. Saba 
liauskaitę. Trečioji buvo L. Ja 
nušaitė (Sakalas), ketvirtoji— 
J. Koklienė ir penktoji R. Gai 
džiūnaitė (abi Clevel. Žaibas).

Atskirai tenka pažymėti Ha 
miltono Kovo narį Si. Navic 
ką, kuris panašiame tuinyre 
pereitais metai* laimėjo trečią 
vietą. Šiemet jį lydėjo nesek 
mė, nes pralaimėdavo tekias 
oartijas, kurios jam esant gero 
je formoje, ouvo lengvai 
damos“. Turnyras, ypač 
grupėje, neparodė naujų 
mūsų stalo tenise, dėl ko 
kaltinti tik klubų 
nesirūpinančias nauju 
liu.

LIETUVIS MEISTERIS
Hamiltono Kovo narys, non 

dono, Ont. miesto gyventc'as 
St. Navickas, laimėjo to miec 
to šachmaaų pirmenybes, surin 
kęs 10% t. iš 12 galimų. Tai 
antras jo titulas šio miesto pir 
menybėse, kadangi jis yra ir

„įkan 
vyru 

veidų 
tenka 

vadovybes, 
prieaug

PASIŽYMI LIETUVIS
Kanados ir JAV spauda prn 

nešė, kad Detrožo U-to studen 
tas Pranas Jackūnas pasi.ašė 
sutartį su Buffalo m. futbolo 
komanda. Detroite jis buvo ge 
riausiu žaidėju. Jo ūgis 6,4 pė 
dos ir svoris 225.

KODĖL KLAUSTUKAS?
Vilniškis 

mas 
tarp 
gos, 
dės 
P4 
Urugvajaus rinktinėje, 
rusiškos cenzūros baimė, ar bai 
mė parodyti savo skaitytojams, 
kad „emigrantai - lietuviai“ 
taip pat aktyviai dalyvauja spo 
rtiniame gyvenime. Kaip bebū 
tų, lengva širdimi galime atsa 
kyti, kad Vi. Daukša yra Unig 
vajuj gimęs lietuvis, žaidžiąs to 
kraš'to, futbolo rinktinėje, iy 
giai kaip ir anksčiau Mailių 
kus. Tegul vilniškis Sportas ne 
sibijo ir įdeda savo puslapiuose 
dar tokių lietuvių pavardes, ku 
rios yra plačiai žinomos amen 
kiečiams ir kanadiečiams: J. 
Jonaitis, J. Poderis, V. Kn»to 
paitis, lautvaišas, Vaitonis įr 
kt. Jeigu vakaių pasau.io lietu 
viai nesibijo savo spaudos pus 
lapiuose skelbti pavergtos Lie 
tuvos sportininkų laimėjimų, 
ko bijoti vilniškiam Sportu'?

Sportas, rašjda 
apie futbolo rungt'uies 

Urugvajaus ir Sov. Sąjun 
prie Vi. Daukšos pavar 

padėjo klaustuką ir trum 
paaiškinimą — Lietuvis, 

Ar lai

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

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

Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,
3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$15 60 

P'okštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .......................$ 5 00
T. . razd.aonis. VIDUDIENIO SODAI.............................$4.00
j apola; Skpitis. NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ

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

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai......................... 25.00
liet, liaud. menas. MrDŽIO DIRBINIAI .........................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS. ............................ 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir H tomai........................... 4 00
1 rof. J. ERETAS. STASYS sALKAUSKIS....................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA J KALNUS, rom. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.............. ................. . . .2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS........................... 1 30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1 00
i- E. šillanpaa. SILIJA. Romanas....................................... 3.50
Selected Lithuanian. SHOR i StORlES.................................5.00
j L Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS...................................... 3.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................  . 2 00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS................................................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA............... 1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS................................................. 6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po ............................ $3.00
R. Spaus. i Vlš BERNIUKO NUOTYKIAI .......... S.S0
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..........................................4»L5O
Dr. A. šešplaukis. PRAT1MINĖ LIET. KALBOS.

GRAMATIKA ......................................................... .'............ 1.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.....................................6.00
Dr. J. r a .kelis. KUoIUNIZMaS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS .......................... $ 1.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas. . ......... $ 3.7i
Kazys JakuLėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS .............. $4.61
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI 1 ir II tomai po. .. .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI t IETUVA. Romanas. . . . $3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA J SLĖNĮ. Romanas. ... $ 1.4.5
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas....................................... $ l./S
Grimų PASAKOS. Iliustruota. .............................................$3.”)
Si. Būdavas. RŪSTI S1ENA. Apysaka.................................. $ 1 10
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................. ................................... $ Z.0_
J. ignatonis. IR NEVESK J PAGUNDA. Romanas . $3.CC 
J Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS................................................. $ 4.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruoti.....................................................................................$2.50
Algirdas Gustaitis. Al GIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutiki,nai L,’etuvos kaime. Kova su 
gaidžiu.............................................................................................. $2 00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............. 5 00
M-'kolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

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

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

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

Su aiškinimais, vietų vaidais ir tt.
Žurnalas LIETUVA .............  0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.03 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................... $
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA .....................
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...........................................................
„STUDENTŲ VARPAS” .........................................................
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) .....................................................
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS......................J
J. Simenaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ. .
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.................................
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ... 
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE
B. Pūkelevičiūte. ME1 U GES................................... ....
Mernnee. KOLOMBĄ, romanas. ... ...
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ..
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas................. . . $
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .......................... ..............
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS 
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..............
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.............................
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės 
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $

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

2.00

1.50
0.50

KULT. KONGRESUI SUŠA
JI-ram Kultūros Kongresui 

sušaukti komiteto posėdis į/y 
kęs gruodžio 10 d. Jaunimo 
Centre, svarstė šiuos reikalus, 
būtent:

I. Kooptuota komiteto sūdė 
tin ir išrinkta Sekcijų vado 
vais:
a) Prof. B. Vitkus — Lietuvy 

bei parapijose išlaikyti sek 
cijos vadovu.
V. Kasniūnas — Spaudus 
sekcijos vadovu.
Inž. V. Adamkavičius—Jau 
nimo sekc. vadovu.

d) J. Tamulis — Lituanistinio 
švietimo sekc. vadovu.

Šiuo metu dar trūksta meno 
sekcijos vadovo. Rašytojų sek 
cijos pavadinimas pakeistas ir 
ji pavadinta — Literatūros seK 
cija.

Yra pageidaujama steigti 
dar šias sekcijas:
a) Architektūros sekciją.
b) Istorijos sekcija (istorikų).
c) Fizinio lavinimo sekciją.

Meno sekcijos vadovo parei 
gom ir 3 naujom sekcijom va 
dovauti yra parinkti asmenys. 
Gavus jų sutikimą perimti

b)

ŪKTI jPASlRUOŠIMO EIGA 
jiems numatytas pareigas, apie 
tai bus paskelbta spaudoje.

Yra pareikštas pageidavi 
mas steigti Teatralų sekciją. 
Kongresui ruošti komitetas yra 
nusistatęs, esant rimtų pasiūiy 
mų, naujų sekcijų steigimui 
kliūčių nedaryti.

II. Kultūros Kongresui 
šaukti planas išdiskutuotas 
įneštos šios pastabos:

Kultūros Kongreso tiks! 
punktas C). Senasis tekstas 
braukiamas ir įrašomas naujas, 
būtent: Tvirtina ir skelbia sek 
cijų nutarimus ir veiklos planą.

Sekcijų uždavinys: ištaisoma 
korektūros klaida p. a.). Šis 
skyrius perredaguotas ir skam 
ba šitaip:

Vertinti ir pasisakyti Kult. 
Kongreso tikslų temomis iš 
einant iš savo srities požiū 
rio.
Nustatyti, kas ir kaip vykdo 
kultūrinės veiklos planą.

c) Aptarti savo srities spec.ti 
nius reikalus.

d) Paruošti aptartus klausimus 
nutarimams.
III. Kanados LB vadovau

b)

su
ir

2.00 
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jančių asmenų yr a pareikštas 
nepasitenkinimas dėl pasirinl- 
tos Kult. Kongresui šaukti lug 
sėjo mėn. 3—4 d. datos.

IŠ anksto numatyto Šokių 
festivalio 1962 m. nebus, ,.ts- 
žvelgti į kanadiečių ruošiamą 
eilinę Kanados Liet. Dieną ne 
turime galimybės, nes to: yra 
grynai jų reikalas, turis -vieli 
nio pobūdžio apimtį.

Perkelti K-K. datą iš rugsė 
jo į liepos mėn. neįmanoma, 
nes laiko liko nedaug. Paskai 
tininkai ir sekcijos nespės per 
tokį trumpą laiką tinkamai pa 
siruošti.

J. A. V. ir Kanad LB. 
Krašto vadovybės tuo reikalu 
išsiaiškins tiesioginiai.

IV. Kult. Kongresui sušauk 
ti reikiamas lėšas duoda J. A. 
V. LB. Krašto Va. Kongre

sui patalpas parūpina LB. Či 
kagos apygardos V-ba.

V. Buvo pasiūlymų į Kong 
reso apimt} jtraukti Maironio 
minėjimą. Nuo tos minties at 
sisakyta, nes to minėjimo įtrau 
kimas į perkrautą Kongreso ei 
gą patį minėjimą padarytų bla 
nkų, o jisai turi būti didingas ir 
įspūdingas. Maironio mintji 
mas paliktas LB. nuožiūrai
b) Sekcijų posėdžiai bus taip 
pat, suderintu kad norėtieji 

juose dalyvauti, galės be kliu 
čių tai atlikti.
c) Ūkinio Komiteto pirmininku 

pakviestas J. Švedas, kuris 
rūpinsis visai* finansiniais 
reikalais, kiek tai liečia kon 
gi esą.

d) Spaudos sekcijos vadovai 
V. Kasniūnas įgaliojamas

Nukelta į 8-tą psl.
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įvyks abiejų lietuviškų

SAUKIAMA NAUJAI IŠRINKTO MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIO SESIJA MOKYKLŲ EGLUTE

Pranešame, kad Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Mont 
realio lietuvių Seimelio sesija 
Šaukiama 1962 m. sausio mėn. 
14 d. (sekmadienį), 12 vai. 30 
min. Aušros Vartų klebonijos 
posėdžių kambaryje.

Naujai išrinktiem* Seimelio 
atstovai dalyvauja visi asmenis 
kai, organizacijas atstovauja 
pirmininkai arba įgalioti asme 
nys.

Dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau spaudoje ir išsiuntinėta 
visiems seimelio atstovams raš 
tu.

Linkėdami šaukiamai sesijai 
lietuviško darbingumo, laukia 
me gausaus dalyvavimo.

K. L. B. B-nės Montrealio 
Lietuvių Seimelio 

Prezidiumas.
ALDONOS IR KAZIO 

VESELKŲ
išvažiavimo proga, Montrealio 
Seimelio Prezidiumas apgailės 
t duja, kad Montrealio bendruo 
i lene netenka dviejų nepailsta 
t lų visuomenės ir tautinės veik 
1 js atstovų, ir tuo pačiu dtko 
ja jiems už visą įdėtą dari ą 
llontrealyje ir linki gero įs;ku 
limo ir sėkmingos veiklos Ci 
l.agoje.

A. IR K. VESELKŲ 
IŠLEISTUVĖS

Išvykstantiems j Čikagą A. 
ir K. Veselkoms artimieji ir 
bičiuliai pp. A. Kudžmų na 
rauose surengė draugiškas iš 
leistuves, kuriose dalyvavo 
apie 30 asmenų. Išvykstan 
t ems linkėta sėkmingo įsikūii 
mo Čikagoje, bet ir apgailės 
tauta, kad jie palieka Montrea 
ii.
MONTREALIO SEIMELIO 

PREZIDIUMAS
dalyvaujant Šalpos vedėjui, Dr. 
J. Mališkai, prieš Naujus metus 
paskirstė 180 dol. šioms šei 
moms: p. Benetienės, p. Mac 
kevičienėš, p. Mikalajūnienės 
ir p. Kuncevičienės. Kitus su 
mos pervestos KLB Šalpos jn 
dui. Tautiečiai kviečiami šalpai 
daugiau aukoai. Aukas gal ma 
įteikti Dr. J. Mališkai ir visie 
ms Seimelio prezidiumo na 
riams. Vis dėlto neužmirškime, 
kad yra šalpos reiikalingų ir 
juos paremkime.

0 P. p. Veselkų šeima sausio 3 
išskrenda į Čikagą.

MOKINIŲ TĖVŲ 
DĖMESIUI!

Dr. V. Kudirkos mokyklos 
mokytojos prašo mokinių tė 
vėlius suvežti visus Kalėdų eg 
lutės vaidinime dalyvaujančius 
Vaikus j Šv. Kazimiero parap. 
salę šį šeštadienį (sausio 6 d.'i 
12 valandą į paskutinę genera 
linę repeticiją.

Jeigu kuris, programoje da 
lyvaująs vaikas, dėl rimtų prie 
žasčių negalėtų atvykti, teve 
liai prašomi būtinai pranešti 
vienai iš mokytojų. Kitu atve 
ju, toks vaikas negales daly 
vauti vaidinime.

Programoje: meninė dalis ir 

KALĖDŲ SENIS SU DOVANOMIS. 

Visi lietuvių vaikai kviečiami dalyvauti.

AUŠROS VARTŲ 
l AKAPIJOS ŽINIOS

Tėvų Komitetas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Serga: Klubo Pašalpinės dr- 
jos nariai: Petras Bogužis, gy 
dosi ligoninėje. Taipgi serga 
Birutė Kalpokienė, kuri gydo 
si Dr. J. Šemogo priežiūroje.

METINJ ŠALPOS VAJŲ 
baigianti Šalpos kom. pirmi 
ninkas dr. J. Mališka nuošir 
džiai dėkoja visiems aukai u 
siems šalpos reikalams ir vi 
siems, kas prisidėjo prie rink 
liavų, ypač daug dirbusiems p. 
Kęsgailienei, St. Rcutui, Z. Ur 
bonienei, Iz. Mališkai ir vi 
siems kitiems.

Ta pačia proga dėkoja DLK 
Vytauto klubui už 15 dol., it 
Jonui Goriui už 5 dol. (vietoj 
vietinių sveikinimų) aukų šal 
pos fondui, taipgi ir Pr. Paukš 
taičiui už 5 dol.

DR. JONAS MALIŠKA 
sveikina Naujaisiais Metais pa 
žįstamus ir bičiulius, dėkoj.. vi 
siems jį sveikinusiems, o x .eto 
Įe šventinimo kortelių siunti 
nėjimo, Šalpos Fondui aukoja 
20 dol.
• Pp. Smilgevičiai naujų m<tų 
buvo Toronte, kur vyko Dalios 
Meilutės su Vytautu Gruodžiu 
su tuokite v ės.
• Pp. Paukštaičių šeima šven 
čių praleisti buvo nuvykusi į 
JAV Hartfordą, Conn., kur vie 
šėjo pas Pr. Paukštaičio seserį 
— pp. Kriščiokaičius. Pasiro 
do;, kad šventėmis Hartforde 
buvo sniego audros, kai mes Čia 
turėjome gražų orą.

Aušros Vartų parapijos kuni 
gai A. V. parapijos komitet-.s 
nuoširdžiai sveikina Naujų Me 
tų proga musų Seseles, mieiuo 
sius choristus, choro dirigentą 
muziką A. Ambrozaiti. che ro 
seniūną Albiną Urboną, mūsų 
visus parapijiečius, mūsų para 
pijos bičiulius bei visus Mantre 
alio kolonijos letuvius. Visiems 
linki naujuose Metuose sveika 
tos, visokeriopos laimės ir ,au 
sios Viešpaties palaimos.

Penktadienis yra pirmasis 
mėnesio penkiadienis, kivirčas 
Kristaus Dieviškosios Širdies 
garbei. Šia vroga bus šv. mi 
šios taip pat ir vakare 8 vai.

Šį šeštadienį yra Trijų Kara 
iių šventė. Tai yra bažnyčios 
įsakyta šventė, Todėl tą dieną 
kiekvienas katalikas yra įparei 
gotas išklausyti šv. mišių." Ka 
dangi ši šventė sutampa su šeš 
tadieniu, laisva diena. todėl šia 
proga mūsų bažnyčioje vakari 
nių šv. mišių nebus. Be to, šios 
Šventės proga Montrealio dio 
cezijoje yra speciali rnkliava, 
kurios tikslas yra padėti tremti 
nams. Šiąja rinkliava n dauge 
lis mūsų, naujai atvykusių į 
Šį kraštą, esame pasinaudoję.

Remonto ir bažnyčios dažy 
mo reiKalams aukojo: A. Au 
gailis, Alb. Baršauskas ir Br. 
Jaugelis, po 10 dol.

Suaukota praeitą sekmadienį 
bažnyčios rinkliavoje 279.4 0 
dol. ir Kalėdų šventės pirmąją 
dieną — 361.00 dol. Kalėdų 
naktį ir dieną mūsų bažnyčią 
aplankė per aštuoni šimtai as 
menų.
9 Ir. Burbaitei, maloniai NL 
talkininkei, Dr. J. Šemogas pa 
darė apendicito operaciją. Li 
gonė sveiksta.

Finansinę parapijos apyskai 
tą parapijos Administratorius 
Kun. Dr. F. Jucevičius pa 
skelbs sausio 14 d., sekmadie 
mo pamokslo melu.

Parapijos komitetan sekma 
dlenį išrinktas Leonas Šimu iė 
lis.

Trijų Karalių šventės dieną 
pamaldos kaip sekmadienį — 
9, 10 ir 11 vai. ir vakare 8 v

Penktadienį šv. Jėzaus šn 
dies garbei mišios 8 vai. vaka 
ro.

Rinkliava sekmadienį 158 
dol. ir 70 cl.

Eglutė parapijos valkams aus 
sekmadienį, sausio 7 dieną, 3 
vai. po pietų. Visi vaikučiai 
kviečiami dalyvauti, nes atvyks 
Kalėdų senelis su dovanomis.

Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
iš sausio 7 dienos nukeliamas 
į sausio 14 dieną, nes sausio 7 
d. ruošiama vaikams eglutė.

Parapijos vakarienė paskir 
ta sausio 20 d., šeštadienį.

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

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Montrealyje praėjo labai gero 
je atmosferoje — oras buvo 
gražus, nuotaikos žmonių ge 
ros. Daug buvo bičiuliškų su 
tiktuvių, bet ir abi parapijos pa 
gal tradiciją, gražiai sutiko 
Naujus Metus.

A. V. parapijoj vidunakty 
buvo mišios, o po jų salėje, 
sveikinimai ir vaišės.
9 Prof. D. Gruodis, kurį laiką 
gyvenęs Ottawoje, po to To 
ronte, dabar atsikelia gyventi į 
Montreal}, kame nori pastoviai 
įsikurti. Čia gyvena pp. G'uo 
džių duktė.

Dr. V. PAVILAN1S
Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

TELESFORAS VALIUS 
REPREEZNTAClNĖįJE 
KANADOS GRAFIKŲ 

PARODOJE
Šiuo metu Toronto O’Keefe 

centre (naujoje teatro Rūmų 
fojė, vyksta Kanados Grafikos 
s-gos reprezentacinė paroda. 
S-gą atstovauja Eric Freiield, 
Tonn Anguis, Phyllis Janes,

ra, Eric Pehap, Carl Schaefer, 
Telesforas Valius.

Paroda atidaryta nuo gruo
džio 11 iki' sausio 24 d. 19G2 
m. Tai geriausia vieta Toronte 
meno parodoms patalpų ir lan 
kytojų atžvilgiu. Telesforo Va 
liaus yra išstatyti 5 darbai. Visi 
spalvinės tipografijos. didelio 
foimato: Pabėgėliai, Tinklai 
XII, Scena VII, Seen- Viii, 
Scena IX.

Aplankykime šią parodą.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ LIUTERO 

NŲ PAMALDOS
įvyks sausio 7 d., 1 vai. po pie 
tų, Išganytojo bažnyčioje Blo 
or Str. W., kampas Indinian 
Rd. Pamaldas atlaikys kun. P. 
Dilys iš Čikagos. Pamaldų me 
tu giedos parapijos choras. Po 
pamaldų tos pačios bažnyčios 
salėje įvyks visuotinis susirinki 
mas. Maloniai kviečiame ro 
ronte ir ^apylinkėje gyvenan 

Čius kuo skaitlingiau adlyvauti.
Taryba.

KAPINIŲ KONKURSO 
TERMINAS NUKELTAS

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

Raštinė: LE 4-4451

| Dr. P. MORK1S i
$ DANTŲ GYDYTOJAS |

I
 Vakarais ir šeštadieniais £ 

pagal. susitarimą. £

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

ŠAUNIOS VESTUVĖS 
TORONTE

Dvi žymias lietuvių šeimas 
sujungė jaunimas. Gruodžio 23 
dieną, 14 vai. Šv. Jono bažny 
čioje Klebonas kun. P. Ažuba 
lis ėutuokėl žymilų visuomeni 
ninku bei kultūrininkų, Vytau 
to pp. Meilų dukterį Dalią su 
profesoriaus Domo pp. Gruo 
džių sūnum Vytautu. SutuoKlu 
vių iškilmė buvo trumpa, bet 
įspūdinga. Jos metu op. sol. 
P. Radzevičiūtė pagiedojo dvi 
giesmes. Grandiozinės vestu' 
nės vaišės vyko Mallony's Stu 
dy — galerijoje, kur dalyvavo 
apie 150 svečių, pp. Meilų ir 
op. Gruodžių artimųjų bei gi 
minių, kurių buvo atvykusių ne 
tiktai iš Toronto, bet ir iš 
Montrealio, New Yorko, Cle 
velando ir kitų. Jaunavecizia 
ms pareikšta daug gražių laikė 
jimų. Jaunavedžiai išskrido po 
vestuvinės kelionės į Europą, 
kur išbus apie mėnesį laiko.

Sveikniame jaunavedžius, su 
kūrusius lietuviškos šeimos ži 
dįni ir linkime laimingo gyveni 
mo.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir Į 
ketvirtadienį Į 4 ; 7—9 p. m

antradienį ir I 
penktadienį Į 2 4 p. m.

trečiadienį 7—9 p. m.
Šeštadienį 11—1 p. m.

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų Gydytoja

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

SVARBU VISIEMS

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

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

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

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

S. ANELIŪNO

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

ADVOKATAS

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

Suite 901 
UN 1-8933

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

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

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

B-A BREWSTER 
SERVICE STATION

3444 St. Antoine St. W.
Tel. WE 2-1726

Elektriniai, mechaniniai 
taisymai.

Automatinės transmisijos.
Atidaryta 7 A. M. — 10 P. M 

Sekmadieniais 10 — 12 ir
1 — 10 P. M.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALIŠKA 

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

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

ADVOKATAS
:i; JOSEPH P. MILLER,
:: B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Noire Dame St. E. T 

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

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: A V 8-3115.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Taisau ir remodeliuoju senus
6396 BANNANTYNE, VERDUN.

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

A. V. CHORAS PASIRYŽĘS 
į NAUJUS ŽYGIUS.

Naujų Metų sutikimo proga 
draugiškame susitikime parapi 
jos posėdžių salcje parapijos 
choras, gražiai pasveikintas Kie 
bono T. J. Borevičiaus, kai Kle - 
boną choro vardu pasveikino 
p. Rusinąs, linkint laimingų N. 
Me(tų, pllačiai išsikalbėjo 
ir savo veiklos klausimais. Cho 
ro vedėjas A. Ambrozaitis su 
pažindino choro dalyvius su nu 
matomo choro koncerto piog 
rama ir jos pobūdžiu, o Klebo 
nas plačiau sustojo ties choro 
svarbumu bei choro dalyvių pa 
siaukojimu visai Montrealio ko 
lonijai, nes yra tiesa, kad jo pa 
siklausyti atvyksta ir iš tilimes 
nių nuo Aušros Vartų bažny 
čios vietų Choras tikrai giaž.ai 
puošia AV bažnyčios painal 
das. Daugelis choro dalyvių kė 
lė klausimų, kurie chorą pada 
rylų didelį ir meniŠKai pajėgų. 
Todėl susirūpinta dėti pastan 
gų, kad choras išaugtų į vie 
netą, kuris būtų ii balsiškai pa 
jėgus, gerai chorinei muzikai, 
kokia yra numatoma. Chore, 
kuris progresuoja, verta daly 
vauti, o jaunimui prasminga 
stoti į chorą. Choro vedėjas 
muz. Ambrozaitis chorui pa 
aiškino ir savo darbo sąlygas ir 
pareiškė, jog jis dės visas pas 
tangas, kad choras būtų ver 
tas savo vardo.

PARDUODAMAS NAMAS.
Ville Lasalle, pigia kaina.
4 butų (2-5 ir 2-4 kmb.).

Pilnai įrengtas rūsys, 
dvigubas garažas.

Teirautis telef: DO 6-5341.

PRANCŪZŲ IR ANGLŲ 
KALBŲ KURSAI

Ainansuojami Quebeco Jauni 
|tno ministerijos ir vedami Nau 
jakanadiečių komisijos prie 
Montrealio katalikų mokyklų, 
pradedami sausio 8 d., 8 vai. 
vakaro šiose mokyklose:

Barthelemy - Vimont, 630, 
St. Roch;

Bourget, 1220, de la Mon 
tagne;

Olier, 310 est, Roy,
St. Barthelemy, 7081, des 

Eiables;
St. Brendan's, 5937, 9e Ave, 

Rosemount;
Ste-Lucie, 8901, boul. St. 

Michel;
Sts - Martyrs Canadiens, 

10125 Parthenais;
St. Pascal, 6316, la Cote- 

des-Neiges;
St. Philippe, 6839, Droiit;
St. Raymond, 2055, Ave. 

Oxford;
St. Simon Apotre, 195, 

Beauharnois;
N. D. du Bon-Conseil, 

4281, Ave Western.
Už kursus mokėti nereikia. 

Įsirašyti nurodyta data ir valan 
da artimiausioje mokykloje.

Daugiau informacijų: 3737 
est, Sherbrooke, tel. 525-6311, 
ext. 325—ų27—362.

— - M ' ' "" ~M -M '■ ■■ - 

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

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

Geros pajamos.
Pastatai — Žemė

Draudimas — Paskolos
TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA.
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882

P. Adamonis, RA 2-2472. “ t* — r

_ K. GUDŽIŪNAS

; MASSON FURS
;; Parduoda gatavus, siuva
< > naujus, remodeliuoja ir tai
! ’ so senus

kailinius paltus.
< > Vasarai saugus išlaikymas 

su apdraudimu.
3365 Masson St.,
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