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• SSSR įau kontroliuoja JAV KAS NAUJA KANADOJE
DVIKULTŪRIŠKUMO IR DVIKALBIŠKUMO 

KLAUSIMAS IŠAUGA Į DIDELĘ PROBLEMĄ 
Ukrainiečiai reikalauja trečios vietos.

® Istoriniai sprendimai Vatikane
• Piet. Amerika skerskelyje

Iniciatyva ir veržlumas, reiš 
kią gyvybingumą, daug laimi. 
Ir viena ir kita visokiu atveju, 
jeigu ir ne laimi, tai ir nepra
laimi. Kita vertus, neturėji
mas iniciatyvos ir veržlumo, vi 
šokiu atveju pasmerktas pra
laimėjimui. Tai yra labai ryš
kiai aišku laisvojo pasaulio san 
tykiuose su komunistų valdo
mu pasauliu.
VAKARAI AIŠKIAI EINA \ 

PRALAIMĖJIMUS,
Vakarų pralaimėjimai labai 

dideli, bet jie dar tiktai įsibė
gėja, jie bus dar didesni, jeigu 
niekas jų nesustabdys.

Vakarai pralaimi visuose 
frontuose. Vakarai pralaimėjo 
Korėjoje. Vakarai pralaimėjo 
Laose, Vietname, Kuboje.

VAKARAI PRALAIMI 
PIETŲ AMERIKOJE.

Ir tai vienas reikšmingiau
sių pralaimėjimų.

Tiesa — tai yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių pralaimė 
jimai, bet Jungtinių Valstybių 
pralaimėjimai identiški su visų 
laisvųjų Vakarų pralaimėji
mais .todėl šis pralaimėjimas 
juo reikšmingesnis.

Štai faktai:
Argentinos prezidentas Illia 

pasisakė nutrauksiąs ekonomi 
nes sutartis su JAV ir

NUSAVINSIĄS JAV 
NAFTOS PRAMONĘ, 

nors pati Argentina prašė JA 
V daryti naftos jieškojimo ty 
rimus ir, radus naftą, ją eks
ploatuoti. JAV tan biznin in
vestavo per 300 mil. dol. Šis 
biznis Argentinai padėjo balan 
šuoli biudžetą. Argentina susi 
žavėjo pelnu. . . ir biznį nusa
vina.

Kad Argentinos pramonė 
turi priklausyti Argentinai, tai 
natūralu, bet taip reikėjo ir su 
sitarti.

Brazilijos prezidentas Gou- 
lart, linkęs į komunizmą, jau 
anksčiau buvo pasimojės, nors 
Quadrui dėl to teko net pasi
traukti iš prezidento pareigų, 
pasimojęs

MEGZTI RYŠIUS SU 
KOMUNISTAIS,

bet ir jis buvo susilaukęs smū 
gio ir buvo atsisakęs. Dabar 
jis sugalvojo modernesnę prie 
žastį: Brazilija norinti būti sa

I
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STASIUI JURGUČIUI
mirus, 

mielus šaulius,

JONĄ, ALEKSANDRĄ ir LIŪDĄ JURGUČIUS, 
netekusius mylimo brolio, 

broliškai užjaučihme

L. K. Mindaugo Šaulių Kuopos Valdyba.
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K. ANIOLAUSKIENEI

mirus,

JULIŲ ANIOLAUSKĄ, 
netekusį motinos, užjaučiame

Montrealio LTS Valdyba ir nariai.

varankiška... Jei Afrikos tau
tos gauna savarankiškumą, ko 
dėl Brazilija negali būti sava
rankiška? Bet tiek Argentina, 
tiek Brazilija be Amerikos Pa 
žangos programos, kuri Pietų 
Amerikai duoda miliardus do 
lerių, negali išsiversti .

Tragiška būsena gaunasi, 
nes

JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBĖS KENČIA 

UŽ SAVA GERA.
Atseit — JAV nemoka duo 

ti paramos, kad ji atneštų ge
ras pasekmes.

Kombodža, prisisotinusi 
Amerikos parama, dabar jos 
jau atsisako ir dedasi su Kini
ja.

Pakistanas, pasisotinęs JAV 
doleriais ir daug ką krašte at
statęs už JAV dolerius, taip 
pat linksta į Kiniją.

Pietų Vietnamo likimas eina 
ta pat linkme, kaip ir suminė
tųjų kraštų. Bet dabartiniu me 
tu
TRAGI NGI AUSI A V AK A 

RŲ BŪSENA YRA 
EUROPOJE.

Vakarai Sovietams jau nusi 
leido. Vakarai jau atsisakė su
tarties, kuri garantavo laisvą 
Vakarų susisiekimą su Berly
nu. Vakarai, daugiausia JAV 
iniciatyva, sutiko pasiduoti so 
vietinei kontrolei. Jeigu vilks 
tinėje iš vakarų bus daugiau, 
kaip 30 kareivių, tai jie turi pa 
siduoti rusų kontrolei. Kas įdo 
miausia, kad.

VAKARAI NUSILEIDO
FIZINEI RUSŲ JĖGAI:

sovietų tankai pastojo Vakarų 
vilkstinėms kelią ir tas efektin 
gai buvo priimta.

Chruščiovas po to pasišaipė 
iŠ Vakarų: pagyrė amerikie
čius, kad jie paklausė sovietų 
reikalavimų. . .

Einama dar toliau. Sovietų 
spauda jau rašo, kad Rusija 
niekad nedavė pasižadėjimo iš 
vesti iš Kubos savo dalinių.

KUBA JAU VALDOMA 
MASKVOS.

Iškamšinė Fidel Castro fi
gūra jau išnyksta. Castro nu
tildytas ir už jį kalba Maskva). 
Sovietų spaudos atviras teigi
mas, kad jokių pažadų neduo

Kanados vyriausybės suda
rytoji vadinamoji Karališkoji 
komisija, kuri svarsto daugiau 
šia Kvebeko^ iškeltą prancūzų 
kalbos ir kultūros įteisinimą vi 
sojė Kanadoje, lygiagreta su 
anglų kalba ir kultūra, kuri 
daugumoje Kanados provinci 
jų vyravo, — turėjo pirmą vie 
šą posėdi, į kurį atsilankė 
kviesti kitų tautų atstovai, bet 
atsilankė ir nekviestų. Posė
džiai, komisijos užplanuoti vie 
nai dienai, nusitęsė į dvi die
nas.

Karališkoji komisija ypač 
daug išgirdo pasisakymų iš uk
rainiečių, kurie vakarinėse Ka 
nados provincijoje reikalauja 
savo kalbai antros vietos, 
prieš prancūzų kalbą. Bet nie
kas nekėlė balso prieš anglų 
kalbos pirmavimą.

Britų gi Kolumbijos premje 
ras Bennet griežtai pareiškė, 
kad Britų Kolumbija ir, jo ži
niomis, Albertos provincija 
griežtai laikysis „Britisch No
rth America Act’o“, kuris yra 
Kanados konstitucinis įstaty
mas, ir nenusileis Kvebekui.

Kai kurių tautybių atstovai 
pareiškė, kad jie Karališkąjai 
komisijai įteiks savo tautų me 
morandumus.

MINISTERIS PIRMININ
KAS APIE NAUJŲ ĮSTATY 

MŲ SUMANYMUS
Min. pirm. L. Pearson pasi

sakė už liberalų projektuoja
mus naujus įstatymus. Esą iki 
Kalėdų Kanados parlamentas 
svarstys mokesčių sistemos pa
keitimo įstatymo projektą, bal 
savimo apylinkių pertvarkymą 
(atsižvelgiant į 1961 m. statis 

ta išvesti iš Kubos rusų kariuo 
menės, rodo, kad Rusija Ku
boje tvirtai apsistojusi. Štai, 
KĄ REIŠKIA NEMOKĖJI

MAS PASINAUDOTI 
MOMENTU, 

kuris Kubos krizės metu gerai 
buvo suplanuotas ir padary
tas, bet neišnaudotas.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
NAUJAIS KELIAIS

Galutinai išryškėja, kad Va
tikano susirinkimas Bažnyčios 
organizaciją išveda į naujus ke 
liūs: Popiežiaus, kaip Bažny
čios organizacijos valdytojo 
galia ribojama vyskupų kolek 
tyvo pirmavimu, nors tame ko 
lektyve Popiežius ir pirmauja. 
Tai yra visiškai logiška išvada, 
bet tas reiškia, kad Popiežiaus 
neklaidingumas jau nebepripa 
žįstamas. Tai turi ryšį su Ma- 
riojs dangun ėmimo kulto pa
skelbimu, ir todėl Vatikano su 
važiavimas riboja ir Marijos 
kultą. Kolektyviškumas, ku
riam Vatikano susirinkimas pa 
skyrė didžiausį dėmesį, yra 
pats pagrindinis suvažiavimo 
faktas, kuris turės istorinę rei
kšmę.

KITOS NAUJIENOS
— Sovietai buvo suėmę J. 

A. V. Yale universiteto prof. 
Barghoorn. JAV stipriai pro 
testavo. Rusai pamatė pertoli 
nuėję ,,kultūrinio bendradar 
biavimo” kebais ir profesorių, 
apkaltintą šnipinėjimu, palei
do. Bet tai įsidėmėtina visiems 
turistams vykstantiems į Rusi 
ją: kiekvienas ten gali būti ap 
kai tintas.

— Lenkijoje uždarius var- 

tikos duomenis) ir biudžeti
nius klausimus.

Įstatymas apie visoje Kana 
doje visuotinio socialinio aprū 
pinimo įvedimą, atidėtas ki
tiems metams, nes jam prieši
nasi Kvebeko ir Ontario val
džios, o taip gi privatinės drau 
dimo kompanijos, nes tas įsta
tymas pakenktų jų bizniui. Su
minėtos gi provincijos labai 
priklauso nuo tų didelių ir 
labai turtingų biznių, tai ir jos 
priešinasi, kai vakarinės Ka
nados provincijos tuo klausi
mu yra pažengusios pirmyn. 
Liberalai, atsižvelgdami į di
džiąsias provincijas, šį klausi
mą nutarė perduoti pirma svar 
styti Federalinės ir provincijų 
valdžių bendram posėdžiui.

Šis įstatymas, kuris numato 
pensijas, taikomas minimalinei 
pragyvenimo normai (apie 
145 dol. per mėnesį), yra ne 
p \prastai svarbus ne tiktai Ka 
nadai, bet ir visai žmonijai, 
nes tokie pavyzdžiai yra labai 
žmonijos stebimi ir greit plin
ta. Kanada, priėmus liberalų 
įstatymą, būtų pirmaujanti 
valstybė pasaulyje. Darbo 
žmonės turėtų visomis jėgomis 
paremti šio įstatymo įgyven
dinimą.
SUSIRŪPINIMAS „AUKSI 
NĖS PASAGOS” SRITYJE

Hamiltono - Toronto - Oša 
vos trikampis, pramonės pras
me, laikomas „auksine pasa
ga”. Ontario Darbo federaci
ja susirūpino tos srities darbo 
atlyginimo minimumu. Onta
rio valdžios patvarkymu, ma- 
žiausis valdinis atlyginimas 

gonininkų mokyklą, kilo dide 
lis pasipriešinimas ir įvyko mo 
kinių „sėdėjimo” ar „klūpoji 
mo“ streikas.

— Fin. min. Gordono įneš 
tasis biudžetas priimtas, o Die- 
fenbakerio pataisa atmesta.

— Pearsono vyriausybė lai
mėjo dvi interpeliacijas, nes su 
skilo opozicijos balsai.

— Prancūzija atsidėjusi ruo 
šia savo atominę karinę jėgą. 
Jau paruošiami tam tikslui lėk 
tuvai.

— Sirija su Iraku pradeda 
glaudų bendradarbiavimą. 
Abi valstybes dabar valdo ta 
pati partija.

— SIU lyderis Banks pats 
pasidavė teismo organams ir 
už 2,000 dol. užstatą paleistas 
į laisvę.

— Kvebecas susirūpinęs 
švietimo reikalais — švietimo 
ministerijos steigimu.

— Japonijoje kasyklose ir 
susisiekime dėl nelaimių žuvo 
per 600 asmenų vienu beveik 
kartu.

— JAV atsisakė derybų dėl 
kultūrinio bendradarbiavimo, 
kai rusai suėmė tų derybų eks
pertą Yale universiteto profe
sorių.

— Harrimaną JAV buvo 
pasiuntusi į Pietinę Ameriką, 
bet jo apsilankymas nedavę? 
gerų vaisių. Argentina neišsi
gando jo grasinimo, kad nusa
vinus naftos įmones, JAV nu
trauks pagalbą.

— Pakistane siaučia chole
ra. Daug žmonių miršta, nes 
blogos hgienos sąlygos.

Juozas Kapočius
prie jau išleistų Lietuvių Enciklopedijos tomų, kurių stirta jau 
už jį bus aukštesnė. Tai tikras paminklas, kuris liks amžiams.

(Žiūrėkite 4 puslapy pasikalbėjimą).

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
SVARBI SUKAKTUVINĖ VLIKO SESIJA

Kalbės Juozas Kajeckas Lietu 
vos atstovas Vašingtone

Šio lapkričio 23—24 d. d. 
posėdžiaus VLIKo pilnaties 
sesija. Posėdžiai vyks 54 W. 
40 St., New York, Overseas 
Press Club patalpose.

Šeštadienį, lapkričio 23 d. 
posėdis prasidės 10 vai. ryto. 
Apie VLIKo darbus ir tarptau 
tinę padėtį kalbės VLIKo pir
mininkas A. Trimakas; apie 
veiklą Europoje Vykdomosios 
tarybos pirm. J. Glemža; kon 
solidaicjos klausimu dr. J. Pu 
žinąs ir dr. K. Šidlauskas; fi 
nansų organizavimo klausimu 
prel. J. Balkūnas, Tautos Fon 
do pirmininkas; apie Pavergtų 
jų Europos Tautų Seimą V. Si 
dzikauskas. Kalbos bus papil
dytos paklausimais ir laisvomis 
diskusijomis.

Tą pačią dieną antras posė 
dis prasidės 3 vai. po pietų. 
Apie VLIKo dvidešimtmetį 
kalbės VLIKo vicepirm. J. Au 
dėnas, apie išeivijos dalyvavi
mą Lietuvos laisvinimo akcijo 
je St. Lūšys. Po referatų lais
vos diskusijos.

Būtų geriau, kad į pirmuo
sius du posėdžius atvyktų dau 
giau tautiečių, besidominčių 
Lietuvos laisvinimo reikalais.

Kor.
SVEČIAI 

IŠ LIETUVOS
Albinas Vebrys ir Jurgis 

Vaitkevičius plačiai ir daug pa 
pasakojo apie Lietuvą, žmonių 
gyvenimą ir santykius su ru
sais. Jie papasakojo daug ir 
nauja, kas mums buvo nežino
ma arba mažiau žinoma. Jie at 
sakė į susirinkusiųjų paklausi
mus.

Žmonės dideliu susidomėji
mu išklausė jų gana ilgų pra
nešimų, kurie buvo paruošti ir 
planingai išdėstyti.

Be ko kita, jie papasakojo 
kurij ožiškų atsitikimų, kaip, 

pav. jiems Halifakse prisista
tęs kažkoks jaunuolis iš Toron 
to, kuris už 500 dol. norėjęs 
papirkti laivo kapitoną, kad 
jis jį nugabentų į Lietuvą, nes 
jis pasiilgęs juodos duonos... 
Bet kai jį laive pavaišino juo
da duona ir kopūstais, tais jis 
viską suvertęs į krūvą ir neval 
gęs. . .

Apie pranešimą bus dau
giau.

LIETUVIŲ STUDENTŲ
s-gos visuotinis suvažiavimas 
įvyks lapkričio 28 — gruodžio 
1 dd. Statler Hilton viešbuty
je New Yorke, 7-th Ave. ir 33 
St.

Yra numatyta įvairi ir įdo
mi programa. Penktadienį, lap 
kričio 29 d. 12 vai. bus iškil
mingi pietūs, kurių metu kal
bės City College of New York 
prezidentas, Buell Gallagher. 
Šeštadienio vakare, lapkričio 
30 di. yra ruošiamas koncertas 
kartu su lietuvių Bendruomene 
ne. Programą išpildys solistai 
S. Baras ir D. Stankaitytė.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ SVEIKINIMŲ

paprastų kortelių ir liuksusi
nių spalvotų 25 rūšių, įvai
raus brangumo, su lietuviškais 
įrašais galima užsisakyti ,,Ne 
priklausomos Lietuvos“ lei
dykloje. Galime pasirinktiems 
sveikinimams atspausdinti spe 
cialius, pagal užsakytojo pa
geidavimą, įrašus.

Paprastų, baltų kortelių, su 
lietuviškais įrašais 20 su vo 
kais 1 dol., spalvinės kortelės 
su vokais: pigiausios po 10 
Ct. ir brangiausios 20 Ct.

Montrealiečiai galėtų užeiti 
į N Lredakciją ir išsirinkti iš 
katalogo, o visi kiti gali sveiki 
nimų užsisakyti laiškais adre
su: 7722 George Street, La 
Salle, P. Q.
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Nepriklausomo Lietova
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as second class mail by the Post O nce 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje.............................. $5.00
Amerika ir P. Amerika ..$ 5.50
Visur kitur.............................$6.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Organizuotasis kovotoja*
Lapkritis — sukaktuvinis VLIK-o mėnuo. Lapkričio 25 
d. sukanka 20 VLIKo veiklos metu. Minint šią reikšmin
gą sukaktį leidžiamas šis specialus numeris. Jame skai
tytojai ras 1944 m. VLIKo deklaraciją ir kitos medžia
gos bei prisiminimų, kuriuos parengė VLIKo kūrėjai ir 
d'arbuotojai. VLIKo 20 m. veiklos sukaktis paminima ir 
š. mį lapkričio 23 — 24 dd. New Yorke įvykstančioje 
metinėje sesijoje.

PIRMUTINIAIS KOVOTOJAIS Už LIETUVOS LAISVĘ 
ESAME MES PATYS

Pirmojo VLIKo Pirmininko Prof. Stepono Kairio žodis

Vyriausiajam Lietuvos iš
laisvinimo Komitetui pradėjus 
veikti, tautoje buvo jaučiamas 
viltingumas entuziazmas. VLI 
Kas gerai suprato, kad mūsų 
kova prieš okupantą gali būti 
sėkminga, jeigu būsime glau
džiai susiję su savo visuomene. 
Tam ryšiui palaikyti ir ugdy
ti gražiai pasitarnavo pogrin
džio spauda nuolat skelbdama 
VLIKo nutarimus ir nusistaty
mus. Be to, suorganizuotos ke 
lios komisijos ne tik įgalino ge 
riau orientuotis esamoje padė
tyje, bet turėdamos daugiau 
bendradarbių, ruošė naujus 
planus nepriklausomybei at
gauti.

VLIKo artimų ryšių su sa
vo visuomene reikalas tiek bu 
vo ir yra ryškus, kad tremti

TURIME TĘSTI KOVĄ PARTIZANINIU PASIŠVENTI
MU IR ATKAKLUMU

Antrojo VLIK PIRMININKO PREL. MYKOLO 
KRUPAVIČIAUS ŽODIS

Lietuvos valstybės politi
niam susiorganizavimui jau 
yra sukakę daugiau kaip 1:000 
metų. Buvusi galinga valstybė, 
sumušusi kryžiuočius, vėliau 
atitekusi Rusijai, Lietuva tris 
kartus buvo sukilusi prieš ru
sus. Deja, sukilimus numalši
nus Lietuvai liko garsios praei 
ties prisiminimai.

Tačiau siekti nepriklausomy 
bės Lietuva nenustojo, nors už 
tai turėjo brangiai mokėti ka

Yearly Subscription Ra'es:
Canada...........................$ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

nių masei iš Vokietijos emigra 
vus į kitus kraštus, bene svar 
biausias motyvas buvo VLlKą 
perkelti į JAV, kur yra didžia 
usioji lietuvių kolonija.

Metus žvilgsni į per dvide
šimt metų nueitą VLIKo ke
lią, paliekant nuošaly pasitai
kiusius kai kuriuos vidinius ne 
susipratimus, reikia pasakyti, 
kad bendrai imant, VLIKas sa 
vo darbe buvo gana vienin
gas. O vieningumo supratimas 
išplaukia iš tų uždavinių, ku
rie mūsų tautai yra gyvybiškai 
svarbūs.

Savo veikloje VLIKas turi 
sekti pasaulio įvykius ir iš jų 
eigos daryti išvadas. Kai Va
karai galutinai sugniuždė Hit
lerio Vokietiją ir nenoroms 
padėjo stiprėti Sovietijai, dar 
kartą jos raudonąja! armijai už 
plūdus Lietuvą, Kremlius tapo 
didžiausiuoju mūsų priešu. Ir 
išnaujo pavergtai tautai ir VLI 
Ko svarbiausiuoju uždaviniu 
buvo išsilaisvinti iš maskvinio 
bolševizmo.

Pradėjęs savo kovas su Hit 
leriu ir vėliau jas perkėlęs 
prieš Maskvą, VLIKas visą lai 
ką orientavosi į Vakarus. Tik 
iŠ jų, iš laisvojo pasaulio jis ti
kisi Lietuvos padėties ir mūsų 
siekimų supratimo, pritarimo 
bei pagalbos mūsų pastango 
ms. Nors ir pasitikėdamas Va 
karais, VLIKas Perai žino, 
kad pirmutiniais kovotojais už 
Lietuvos laisvę, esame mes pa 
tys — pati Lietuvių Tauta.

lėjimais, trėmimais ir gyvybė
mis. Tas jai pavyko pasiekti 
tik 1918 metais. Ta laisve Lie 
tuva džiaugėsi trumpai, nės II 
Didžiojo karo metu ji vėl bu
vo okupuota pradžioj Mask
vos bolševikų, paskui hitleri
nio Berlyno, paskui vėl bolše
vikų. Ta jų okupacija tęsiasi 
ligi šiol. Okupantas galingas. 
Tūkstančio nepriklausomybės 
metų Lietuva to neišsigando. 
Jis pasirengė ilgai organizuotai 
kovai su raudonuoju okupan
tu. Vis'a politiškai organizuota 
į partijas Lietuva sukūrė Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą. Jis specialiu mani
festu prisistatė tautai ir paskel 
bė jai savo tikslus ir uždavi
nius.

Okupantai Lietuvai padarė 
neapskaičiuojamų neatitaiso
mų nuostolių ir skriaudų. Oku 
pacijos metu gyventojų skai
čius sumažėjo visu trečdaliu, 
penkiose Romos katalikų vys
kupijose pasiliko tik vienas 
vyskupas, kunigų skaičius jau 
dabar yra sumažėjęs 45%, ku 
nigų seminarija pasiliko tik 
viena (ir į ją galima priimti 
mažai klierikų), bažnyčios už-

Lietuvos partizanai Lietuvos miškuose baigiantis Antram Pa ;aul linam karui ir tuojau po karo vedę atkaklią už Lietuvos 
laisvę kovą.

daromos. Lietuvos sostinėje iš 
40 bažnyčių pasiliko tik 7. Tas 
pats atsitiko ir su kitomis reli
gijomis. Iš ūkininkų atėmė vi
są turtą ir juos pavertė skur
džiu proletariatu. Vakarai nai
kinamos tautos šauksmo negir 
di ir nemato.

„Visi žmonės sukurti ly
giais. Jiems Kūrėjo yra duotos 
kai kurios neperduodamos tei
sės. Tarp jų yra gyvenimas, 
laisvė ir laisvės siekimas“. Tai 
JV prezidento Jeffersono dek 
laracijos šventi žodžiai. Nema 
žiau brangus ir dabartinis JV 
pasauliui skleidžiamas šūkis:
„Liberty for all!“

Šie skambūs ir visiems bran 
gūs žodžiai turėtų būti įgy-ven 
dinti ir Lietuvoje. Tegul juos 
vykdo ir tie, kurie juos taria.

MŪSŲ VEDAMOS KOVOS VISUOTINUMAS TEBUS 
SUPRASTAS ATEITY

Trečiojo VLIKo Pirmininko Jono Matulionio žodis

Netekus Lietuvai laisvės, bū 
tų kita didžiulė nelaimė, jei 
mes netektume vilties ją vėl 
matyti laisvą ir nepriklauso
mą.

Šią viltį mes turime ir ją 
stipriname, kovodami už Lie
tuvos valstybės atstatymą, už 
lietuvių tautos laisvę.

Šiai kovai vadovauti, jai ves 
ti mes turime Vyriausiąjį Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komitetą.

Sukako jau dvidešimt metų, 
kaip jis šią kovą veda pats ir 
vadovauja. Ir jis ją ves tol, kol 
prives prie sėkmingos pabai
gos, t. y. Lietuvos laisvės.

Rusiškojo komunizmo oku
pacija yra sunki, didžiai netei
singa ir. . . negarbinga. Lietu
vių tautą barstydamas po Ru
sijos plotus ir ją naikindama, 
komunistinė Rusija jau yra sa
ve įrašiusi į pasaulio istoriją, 
kaip vienas iš tamsiausių ir 
žiauriausių žmonijos istorijoj 
žinomų epizodų, kuriam nepri 
lygsta visi žinomi istorijoje nie 
kingiausi žmonijos, tautų ir 
kultūrų naikintojai.

Mes, lietuviai, kovodami 
šiandien už savo tautos laisvę, 
kartu kovojame ir už viso pa
saulio ir visų tautų laisvę. De
ja, šioje kovoje mes nerado
me ir nerandame nei tinkamo 
supratimo, nei tinkamo pritari 
mo mūsų žygiams.

Lietuviai partizanai 15 me
tų ginkluoti kovojo su bolše
vikiniu okupantu. Pasilikę vie 
nų - vieni, jie nenusiminė — 
lie su daina lūpose „Lietuvis 
laisvę pamilęs, nekęs retežių 
kruvinų“, tęsė kovą, fa daina 
nutilo tik tada, kai okupantas 
paskutinį partizaną paskandi
no jo paties kraujuose. Mums 
tenka jų kovą tęsti toliau to
kiu pat pasišventimu ir atkak
lumu, nes tikime, kad Dievas 
ne šiandien, tai ryt padės 
mums atgauti Jo duotas vi
siems žmonėms ir tautoms tei
ses į gyvenimą, laisvę ir lai
mės siekimą”, kurias iš mūsų 
išplėšė bolševikai, ir Jo laimi 
narni atkursime vėl laisvę ir ne 
priklausomą Lietuvą. Lietuvių 
tauta nepasidavė ir nepasi
duos.

Mūsų pačių kovotojai - did
vyriai partizanai ligi šiol lais
voms tautoms yra beveik neži
nomi ir nėra vertinami.

Galingoji Baltųjų vergų im 
perija — komunistinė Rusija 
— savo galybe, savo propa
ganda, savo auksu ir turtais, 
dažnai imponuoja ir laisvoms 
tautoms, o uždariusi aklina šie 
na pavergtas tautas, neleidžia 
pažinti ir pamatyti laisvam 
žmogui viso savo materialinio 
skurdo, visuotinai praktikuoja
mo teroro ir žmogaus totalinio 
pavergimo.

Tad ir mūsų Vedamoji kova 
su raudonuoju tironu įgauna 
žymiai platesnės reikšmės ir vi 
suotinumo, kuris bus suprastas 
tik ateity.

Mūsų tauta pakėlusi ir paži
nusi visus biaurios okupacijos 
veiksmus seniai yra nusipelniu 
si didvyrės kankinės tautos var 
dą. Ji neša šią 20-jo amžiaus 
gėdą, kurią jai primetė likimi- 
nė ir nelaiminga kova, su nuos 
tabia kantrybe, ištverme ir vil
timi.

Ji pažinusi ir išvaikščiojusi 
Sibiro tundras, vergų stovyk
las, žiaurius kalėjimus, ir nete 
kusi šimtais tūkstančių savo ge' 
riaušių sūnų ir dukterų, žuvu
sių didelėse kančiose, niekad 
nepasimetė ir nenusiminė. Ji 
gyvena viltimi dėl savo atei
ties.

Tad ir VLIKas žvelgdamas 
į ateitį niekad neturi susvyruo
ti dėl savo kovos. Ji yra šven
ta, įpareigojanti kiekvieną lais 
vą lietuvį, kovoti visomis išga
lėmis.

Nežinome nei dienos, nei va 
landos, kada grius vergijos 
pančiai. Bet jie sutrupės. Tam 
mes rengiamės, tam kovojame 
ir kovą turime laimėti.

— Jieškomas Laurynas 
Montvilas, nes jam yra laiš
kas iš Lietuvos. Atsiliepti pra 
soma adresu: Nepriklauso
ma Lietuva, 7722 George St., 
LaSalle, P. Q., Canada.

LAUKIAMA VISŲ PARAMOS LIETUVOS LAISVĖS 
KOVAI GREIČIAU LAIMĖTI

REDDE QUOD DEBES!

Dabartinio VLIKo Pirmininko Dr. A. Trimako žodis

Istorinių įvykių tėkmėje nu
sipelno pagarbos ne tiek tos 
tautos, kurios pasižymi karine 
galia ir medžiaginiais turtais, 
kaip tos, kurios savo ryžtu ir 
pasišventimu kovoja už savo 
■ir kitų teises į laisvę ir šviesės 
nę atdllį. Šiuo metu ypatingai, 
kada Sovietų jėga primestieji 
raudonieji režimai milijonus 
žmonių pavertė dvidešimtojo 
amžiaus vergais, kada tie pa
tys režimai išnaudoja paverg
tąsias tautas priespaudai palai
kyti ir Sovietų kolonijalinei im 
perijai sustiprinti, ir kada, be 
to, Maskva neslepiamai siekia 
pavergti kitas tautas ir jas to
lygiai išnaudoti, mažos lietuvių 
tautos laisvės kova įgauna ypa 
tingos reikšmės ir verta visų 
dėmesio ir įvertinimo.

Daug toje kovoje ji neteko, 
daug gyvybių paaukojo, bet 
kartu parodė, kad komuniz
mas jai nepriimtinas, kad ji ne 
atsisakys nuo savo senų valsty 
binių tradicijų, tautinės kultū
ros ir savo ūkinių ir socialinių 
institucijų. Savo kultūrinėmis 
vertybėmis, tikėjimu ir galvo
sena ji priklauso Vakarams ir 
kaip praeity, taip ir ateity, ji 
yra pasiryžusi ginti kūrybos 
laisvę, demokratinius dėsnius, 
pagarbą žmogui ir jo teises.

Šioje likiminėje kovoje jai 
vadovauja Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. 
Tautos pavestas, jis reiškia jos 
valią šioje geležinės užuolai
dos pusėje, siekdamas pagrei
tinti jos laisvės rytojų. Kaip vi 
sa pavergtoji tauta ir ne vie
nas VLIKo narių yra skaudžiai 
nukentėjęs nuo nacių, o dabar 
nuo Sovietų okupacijos. Tie, 
kuriems pavyko išlikti gyvais, 
kovą tęsia toliau, tikėdamiesi 
laisvųjų kraštų įvertinimo ir pa 
ramos. Jo 20 metų sukakties 
minėjimo tikslas ir yra pavaiz 
duoti laisvės kovotojų aukas ir

MOKSLAS IR TECHNIKA
APIE TEMPERATŪRĄ VISATOJE

Temperatūra visatoje to
kia pat įvairi, kaip ir pati visa 
ta: nuo absoliutaus nulio tarp 
žvaigždinėje aplinkoje iki mi 
lijiardų laipsnių supernovų 
branduoliuose. Erdvė tarp 
žvaigždžių nėra tuščia, joje 
skrieja vandenilio, helio ir ki
ti atomai, taip pat kosminės 
dulkės, kurias sudaro sušalu
sios vandens, amoniako, cia
no molekulės. Tarpžvaigždi
nės medžiagos temperatūra 
priklauso nuo aplinkinių žvai
gždžių. Pavyzdžiui , planeti
niuose ir difuziniuose ūkuose, 
kuriuos iš esmės sudaro van
denilis, karštos žvaigždės taip 
įšildo vandenilį, kad jis joni
zuojąs! ir temperatūra pasie

pasišventimą ir iškelti Lietu
vos teises į laisvę ir į nepriklau 
somą valstybinį gyvenimą.

Sovietų vergija ir Kremliaus 
nesiskaitymas su lietuvių, kaip 
ir kitų pavergtų tautų teisėmis, 
verčia pakartotinai pasmerkti 
Sovietų Sąjungos kolonialinę 
politiką. Šiuo metu, kada vi
sos Afrikos ir Azijos tautos, tu 
rėjusios didesnę ar mažesnę pa 
žangą, sukūrė savo nepriklau
somas valstybes, Lietuva su 
tūkstantine nepriklausomo vai 
stybinio gyvenimo patirtimi, 
tebelaikoma pavergta. Tai yra 
priešinga istorijos eigai, pažan 
gai ir žmonijos siekimams.

Lietuvių tauta, tiek kentėju 
si ir tiek kovojusi laukia, kad 
laisvosios tautos atiduotų, ką 
privalo — Redde quod dejbes 
— už laisvę ir žmogaus bei tau 
tų teises. Tai yra visos žmoni
jos reikalas. Pati taika to rei
kalauja, kaip teisingai Ameri
kos Prezidentas Kennedy yra 
pareiškęs: „visi mes... turime 
būti ištikimi savo įsitikinimui, 
kad taika Europoje niekuomet 
negali būti pilnutinė tol, kol vi
sos Europos gyventojai — gy 
vendami taikoje ir laisvėje — 
negalės pasirinkti savo kraštų 
valdymo formos”.

Jau eilė metų, kaip VLIK 
to siekia ir nori pareikšti savo 
gilią pagarbą tiems tūkstan
čiams Lietuvos sūnų ir dukrų, 
kurie visa paaukojo, net gyvy 
bę, kad Lietuva kiltų laisva ir 
nepriklausoma. Tų karžygių 
kovos, pasišventimas ir auka 
liks istoriniai. Jų žygiai gaivins 
ir šauks naujas jėgas kovai dėl 
tautos laisvės, pagarbos žmo
gui, teisingos taikos ir gerovės. 
Tai visos žmonijos idealai, vi
sų laisvę ir taiką mylinčių tau
tų siekimas. Vyriausiasis Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetas to
dėl tikisi susilaukti visų para
mos Lietuvos laisvės kovai 
greičiau laimėti. (Elta).

kia nuo 7000 iki ŽO.OOO^K 
(Kelvino temperatūrinė ska
lė prasideda absoliutiniu nu
liu — —273°C). Tuo tarpu 
ten, kur žvaigždės nesugeba 
jonizuoti vandenilio, tempera 
tūra, kur kas žemesnė. Jei 
tarpžvaigždiniai vandenilio 
debesys nejudėtų, tai ten mū
sų Galaktikos sąlygomis vidų 
tinė dujų temperatūra siektų 
50°K. Įdomu pažymėti, kad 
ten, kur vandenilio daugiau, 
temperatūra žemesnė. Pasiro 
do, kad kosminiai debesys ju 
da. Susiduriant . dviem debe
sims, jie įšyla. Tada tempera
tūra gali pasiekti net tūkstan
čius laipsnių. Praktiškai ūkų 

Nukelta į 7-tą psl.
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VLIKo kilmė
(Iš St. Lūšio prisiminimų)

1940 metais birželio 15 d. 
rusiškųjų tankų ir ginkluotų 
vyrų masės užplūdo taiką my
linčią ir ramiai gyvenančią lie 
tuvių tautą. Tą pačią dieną gi
mė ir rezistencija prieš laisvės 
ir nepriklausomybės grobikus. 
Ji gimė gaivališkai ir pavirto 
plačiu sąjūdžiu, j kurį jungėsi 
visi gyventojų sluogsniai ir vi
sos srovės. Aukos ir ryžto va
lia kilęs rezistencijos sąjūdis 
greitu laiku virto visuotine ir 
stipria pogrindžio organizaci
ja. Tai buvo Lietuvių Aktyvis
tų Frontas.

Aktyvistų Frontas per pir
mąją sovietų okupaciją veikė 
stipriai, tikslingai ir drąsiai. 
Jis paruošė tautą sukilti ir vo
kiečių — sovietų karui prasidė 
jus, pradėjo sukilimo valks
mus. Tikslas buvo sėkmingai 
pasiektas: 1941 metais birže
lio 23 d. Frontas atstatė Lie
tuvos Nepriklausomybę Kau
ne, vokiečių kariuomenei dar 
neatėjus ir sudarė bei paskelbė 
Laikinąją Lietuvos Vyriausy
bę. Su tuo laimėjimu ir baigė
si Aktyvistų Fronto veikla.

Visam sukilimu atstatytos 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimui vadovavo Laikinoji 
Vyriausybė. Ji dėjo visas pa
stangas sumegsti formalinį ry
šį su Reicho vyriausybe ir iš
gauti santykių sutvarkymą 
tarp suvereninės Lietuvos ir 
per Lietuvą žygiuojančios vo
kiečių kariuomenės — deja, vi 
si bandymai buvo nesėkmingi. 
Buvo juntama, kad nacional
socialistinė Vokietija ignoruo
ja ir Laikinąją Vyriausybę ir 
pačią Lietuvos nepriklausomy
bę, kuri būtų kliūtimi jų už
grobimo planams. Septynias 
savaites Laikinąją Lietuvos Vy 
riausybę ignoravę. Reicho ats
tovai ją suspendavo ir išsklai
dė. Vietoje jos pastatė savo 
Zivilverwaltungą ir formaliai 
okupavo Lietuvą. Tėvynės pa 
dangė vėl aptemo, o svetimie 
ji, kad ir kiti, siautė krašte vi
su naciniu brutalumu.

1941 m. rugpjūčio 5 d: Lai 
kinoji Lietuvos Vyriausybė tu
rėjo savo paskutinį posėdį. Vi 
siems buvo aišku, kad iš nau

jo okupuotai tautai vadovauti 
turės pogrindis.

Pogrindyje veikusios politi
nės partijos ir kovos organiza 
ei jos telkėsi į dvi grupes — li
beralinių ir socialistinių pažiū 
rų---  į vieną, o krikščioniškų
jų pažiūrų — į kitą grupę. 
1942 m. pogrindžio veikime 
reiškėsi Vyriausiasis Lietuvių 
Komitetas1) ir Lietuvos Tary
ba. Atskiros rezistentų organi
zacijos buvo apjungtos, ta
čiau, deja, į dvi grupes.

1943 m. birželio 29 d. su J. 
Audėnu sutarėme, kad jis pa
simatys su Vyr. Liet. Komite
to žmonėmis ir man praneš jų 
nusistatymą. Jau kitą dieną su 
žinojau, kad Komitetas Lietu
vos Tarybos pasiūlymą pri
ėmė ir pasitarimuose dalyvau
ti įgaliojo Juozą Audėną ir 
Bronių Bieliuką. 1943 m. lie
pos 3 d. Lūšių bute Kaune 
įvyko pirmasis įgaliotų asme
nų posėdis. Posėdyje dalyva
vome: J. Audėnas, B. Bieliu- 
kas, A. Damušis ir St. Lūšys.

Visi pasisakiusieji reiškė 
nuoširdų pasiryžimą padaryti 
visa., kad būtų sudarytas vie
nas vyriausias rezistencijos 
centras.

Kitame posėdyje Audėnų 
namuose prieita- prie nuomo 
nių suderinimo ir nusistatyta, 
kad kiekviena partija ir kiek
viena kovos organizacija nau
jo bendro rezistencijos centro 
sudarymo atžvilgiu bus laiko
mos lygiomis ir turės vienodą 
balsą. Mums anuomet rūpėjo 
ne atstovavimo proporcingu
mas, bet visos organizuotos ir 
rezistencijoje dalyvaujančios 
lietuvių visuomenės apjungi
mas.

Tuo principiniu nutarimu pa 
sirėmę radome iš viso 11 vie 
netų: septynias politines orga 
nizacijas iš seniau, būtent: Kri 
kščionių Demokratų Partiją, 
Lietuvos Darbo Federaciją, 
Socialdemokratų Partiją, Tau
tininkų Sąjungą, Ūkininkų Są 

*) Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, kuriam prie grupės su 
sitarimo pridėtas tiktai vienas 
žodis — Vyriausis. NL red. 

jungą ir Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungą ir keturias kovos 
organizacijas: Laisvės Kovoto 
jų Sąjungą, Lietuvių Frontą, 
Nacoinalistų partiją ir Vieny
bės Sąjūdį.

Bendras vyriausias rezisten 
cijos centras, sutarta, bus vie
nintelė ir pati aukščiausia insti 
tucija tautos teisėms ginti, tau
tos vardu kalbėti krašte ir už
sienyje ir rūpintis nepriklauso 
mos Lietuvos atstatymu. Nie
kas negalės kelti jos kompe
tencijos klausimo, nes joje da-

VYRIAUSIOJO LIETUVOS
(VLIK)

(Santrauka.
1943 metų rudenį dar siau

čiant karui ir Lietuvoje lietu
vių tautai prieš akis stovėjo 
trys pagrindiniai uždaviniai: 
1) vokiečių okupacijos metu 
sustiprinti rezistenciją prieš 
okupacines pajėgas ir jų veiks 
mus, naikinančius Lietuvos gy 
ventojus, ūkį ir kultūrines ver 
tybes, 2) ruoštis apginti savo 
valstybės sienas, vokiečiams 
traukiantis nuo naujos Sovietų 
invazijos ir 3) atstatyti savo 
valstybės nepriklausomybę.

Tiems klausimams spręsti 
ir atatinkamoms jėgoms po
grindyje organizuoti tauta per 
savo organizacijas paskyrė de 
vynis vyrus. Tauta jų nerinko, 
nes rinkti negalėjo. Tauta pa
sitikėjo savo politinėmis orga
nizacijomis, kurios davė man
datus patikėtiniams.

1943 m. lapkričio 25 d. tie 
devyni asmens buvo susirinkę 
agr. B. Gaidžiūno bute. Jų pa 
vardės: inž. prof. Stp. Kairys 
(atstovavęs socialdemokratų 
partiją), adv. A. Tumėnas 
(krikšč. dem. part.), ekonom. 
J. Audėnas (valst. liaud. par
tiją), inž. A. Damušis (Lietu
vių Frontas), agr. B. Gaidžiū- 
nas (taut, s-ga), teisin. J. Ka
tilius (Vyt. Vaitiekūnas — 
darbo fed.), inž. K. Brunius 
(nacionalistų part.), žurn. J. 
Deksnys (laisvės kov. s-ga) ir 
teisin. Br. Kazlauskas (Vieny
bės sąj.).

Kituose posėdžiuose sutar
tas kolektyvo pavadinimas: 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas, sutrumpintai— 
VLIKas. Prezidiuman išrinkti: 

lyvaus visa organizuota tauta. 
Tik tokio laipsnio susiklausy
mas gali vesti j laimėjimą.

Galutinoje išvadoje Vyriau 
sias organas sutartas sudaryti 
iš devynių narių.

Į vyriausiąjį rezistencijos 
centrą buvo įjungtos visos 
anuomet buvusios politinės par 
tijos ir visi sąjūdžiai. Už durų 
nebuvo palikta nė viena gyva 
organizacija. Naujai gimęs or
ganas opozicijos neturėjo, nes 
į jį įsijungė visos Lietuvai lais
vės siekiančios srovės.

IŠLAISVINIMO KOMITETO 
VEIKLA
J Audėnas).
Steponas Kairys — pirminin
ku, B. Gaidžiūnas ir A. Darnu 
šis — vicepirmininkais, sekre
toriumi - ryšininku — Br. Bie 
liukas.

Buvo suorganizuota Plana
vimo komisija, kuri savo ruož 
tu suorganizavo eilę pakomisi
jų. Vyriausią Komisiją sudarė 
ekon. J. Paknys, ekon. J. Au- 
dėns ,ekon. St. Lūšys, ekon. 
K. Palčiauskas ir inž. D. Ado 
maitis.

Sudarius vieningą politinį 
centrą VLIKą, buvę politiniai 
susigrupavimai išnyko, o kari
niai daliniai apsijungė į Lais
vės Armiją, pavaldžią VL1K- 
ui. Tuo būdu visas kraštas bu
vo apmegztas pogrindžio orga 
nizacijos ryšiais. Pogrindžio 
spauda paskleisdavo visa, ką 
VLIKas tardavo okupantui ir 
tautai, ypač dėl jos laikysenos 
savitarpyje ar okupanto atžvil 
giu. Be spaudos, kai kurios 
VLIKo organizacijos turėjo 
trumpų bangų radijo siųstu
vus. Tuo būdu tauta buvo in
formuota.

Plačiai išsiplėtus rezistenci
jai, buvo nemaža ir aukų. Bu 
vo daug mirties, kalėjimo bau 
smių, daug išvežimų į Reichą 
karo pramonės darbams.

Kad tauta žinotų, kas yra 
VLKIas, ko jis siekia, 1944 m. 
vasario 16 d. buvo paskelbta 
VLIKO deklaracija.

— Futbolo rungtynių pasek 
mės: Švedija — Vak. Vokieti 
ja 2:1 (tik 10 tūkst. žiūrovų 
Stockholme!) Rumunija—Da 
nija 2:3, Švedija - Norvegija 
0 :2, Jugoslavija — Čekija 2 :0.

VLIKo deklaracija
1944 M. VASARIO 16 D. *

Čia skelbiamas istorinio dokumento tekstas:

Į Lietuvių Tautą!

Lietuvių Tauta, siekdama iš 
laisvinti Lietuvą iš okupacijos 
ir atstatyti Lietuvos valstybės 
suvereninių organų svetimos 
jėgos laikinai sutrukdytą vei
kimą, yra reikalinga vieningos 
politinės vadovybės. Tam tiks 
lui politinės lietuvių grupės, 
kaip tautos politinės minties 
reiškėjos ir vykdytojos, nuta
rė sujungti visas savo jėgas 
bendram darbui ir sudarė Vy- 
riausįjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIK.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pradėda
mas savo darbą, skelbia:

1. Lietuvių Tautos laisvė ir 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybė yra Tautos egzistenci
jos ir jos visokeriopos gerovės 
būtinoji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos vals 
tybė nei dėl Tarybų Sąjungos, 
nei dabartinės Reicho okupa
cijos nėra išnykusi, tik sava- 
rankiniu valstybės organų vei
kimas yra laikinai sutrukdytas.
1940 m. birželio 15 d. Tarybų 
Sąjungos okupacijos ir tos 
okupacijos prievartoje padary 
tų kitų jėgos ir klastos aktų 
pertrauktas Lietuvos valstybės 
suvereninių organų veikimas
1941 m. birželio 23 d. Tautos 
sukilimu ir Laikinosios Vyriau
sybės veikimu buvo laikinai at 
statyta.

3. Lietuvą iš okupacijos iš
laisvinus ir toliau veikia 1938 
m. Lietuvos Konstitucija, kol 
ji teisėtu keliu bus atitinkamai 
pakeista.

4. Respublikos Vyriausybė, 
laikui atėjus, bus sudaryta Vy
riausiajame Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitete koaliciniu pagrin 
du politinių grupių susitarimu.

5. Demokratinė Lietuvos 
valstybės santvarka bus sude
rinta su plačiųjų tautos sluogs- 
nių interesais ir bendromis po 
kario sąlygomis.

6. Respublikos Prezidento 
ir Seimo rinkimų įstatymai bus 

reformuoti pagal demokrati
nius rinkimų principus.

7. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, vado
vaudamas Tautos kovoms ir 
darbams Lietuvai išlaisvinti, 
Lietuvos valstybės suvereninių 
organų veikimui atstatyti, de
mokratinei Lietuvos santvar
kai atkurti ir kraštui nuo bolše 
vizmo ir kitų jo gyvenimą ar
dančių veiksnių apginti, vyk
dys kuo plačiausią visuome
nės konsolidaciją, lygins poli
tinių grupių tarpusavio nesusi
pratimus.

8. Didžiai vertindamas tau
tinių karo pajėgų reikšmę ko
voje dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
Komitetas visokeriopai rems 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mą.

9. Komitetas palaikys glau
džius ryšius su Lietuvos pa
siuntinybėmis ir konsulatais ir 
bendradarbiaus su užsienių, 
ypačiai Amerikos lietuviais ir 
su visomis tautų apsisprendi
mo laisvę ir Lietuvos neprik
lausomybę pripažinstančiomis 
tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei Tau 
tos pažangai paspartinti ir vals 
tybės gyvenimui veikiau į nor 
malu kelią grąžinti Komitetas 
rinks ir ruoš medžiagą išlaisvin 
tosios Lietuvos administracijai, 
ūkiui, socialiniam gyvenimui, 
teisingumo ir švietimo darbui 
tvarkyti.

Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas, skelbdamas 
Lietuvių Tautai šią savo dėklą 
raciją, kviečia visų politinių nu 
sistatymų geros valios lietu
vius nusiteikti tarpusavio ben
dradarbiavimo ir vienybės dv 
asia nelygstamoje kovoje dėl 
Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.

Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

Bus daugiau.

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS

Lietuvio tautinė
DįR. V. VYČINAS

5.
Kadangi šių dienų lietuviai 

yra praradę lietuvišką būtį, ir 
kadangi vienintelis kelias į jos 
susigrąžinimą yra kompakti
nė lietuvių kolonija, tenka 
klausti, kokia yra svarbiausio
ji kliūtis kolonizavimuisi? At
sakymas yra gana aiškus: ma 
terialinis patogaus ir sotaus 
gyvenimo išsižadėjimas ir yra 
ši kliūtis. Sykiu su šituo atsa
kymu iškyla naujas klausimas 
liečiąs tai, kas yra pats pa- 
grindiniausias motyvas lietu- 
vio-patrioto gyvenime? ,Ger 
ai’ gyvenąs lietuvis, sakysime 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, palaipsniui įsibaruna į 
lengvą ir pelningą darbą. Ko
kia gi jo asmenybės svarba ši
to pasėkoj, žiūrint į ją iš lietu
viškos musijos taško? Ameri
kietiškas gyvenimo būdas ve
da, pavyzdžiui, prie žmogaus 
svorio pakilimo maždaug 40 
%. Argi lietuviškoji misija, ku 
rią mes nešame perimtą iš sa 
vo protėvių, yra tuomi išse
miama?

Argi lietuvio paskirtis 
yra nutukimas?

Pabandykime pažvelgti iš 
laiko perspektyvos į, sakysi
me, tautietį Obelių, atvykusį į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Jis turi dvi galimybes, ku 
rios nulemia jo ir jo ainijos 
ateitį. Viena šių galimybių 
yra pasivadinimas Mr. O’Bell 
įsteigiant kokią įmonę gerame 
kvartale kokiame didmiesty
je. Jam jo įmonėje sekasi. At 
liekamu laiku jis aktyviai da
lyvauja lietuviškuose susirin
kimuose, ir yra žinomas kaip 
.patriotas’. Jis daug keliauja 
ir aplanko lietuviškas koloni
jas' įvairiose pasaulio dalyse. 
Laikraščiai plačiai apie jį ra- 
šd.

Praeina 3 ar 4 generacijos. 
Lietuviškosios .kolonijos’ ir jų 
veikla nublanksta. Jeigu jos 
ir neišnyksta, jos tampa tuo 
pačiu, kuo šiandien yra pavyz 
džiui, ,Moose Club’, ,Lions 
Club’ ar ,Elks Club’ etc. — 
tai yra, vieta, kur sueinama 
paridinėti rutulį ar pagurkšno 
ti alų su tais, kurie yra pažįs
tami nuo sena. Kartkartėmis 
O’Bell III ar O’Bell IV kokia 
me pokalbyje gali paminė
ti, kad jo senelis ar prosene
lis buvo imigrantas iš Lietu
vos. Jis gali net žinoti kelis 
žodžius lietuviškai. Paklauski
me savęs rimtai: ar šis O’Bell 
III arba O’Bell IV yra kuo 
nors priklausąs lietuviškos bū 
ties pasauliui, ar kokiu nors 
būdu jis realizuoja šventąją 
lietuviškos būties visumą? At
sakymas: Absoliučiai ne! O’ 
Bell III arba O’Bell IV pilniau 
šia žodžio prasme yra ameri
kietis. Jis yra gyvastinga do
vana, kurią maža tauta yra su 
teikusi galingai tautai. Mes 
mylime savo vaikus, bet esant 
dabartinėms apystovoms mes 
ruošiame juos — brangiausią 
ką mes turime — dovanai sve 
timiesiems. Argi mūsų tauta 
yra pertekusi sūnais ir dukro
ms, kad mes galime būti to
kie duosnūs ir be svyravimo 
galime išstumti savo vaikus iš 
lietuviškoje pasaulio į sveti
mąjį? Ar mūsų dievai neuž
dės ant mūsų galvų bausmės 
už laužymą tūkstantmečius 
trukusių šventų įstatymų?

Pažvelkime dabar į antrą
ją galimybę:

Obelius įsijungia į 
kompaktinę lietuvių koloniją. 
Jis vargsta ir turi daug įvairių 
sunkumų, ir jo darbas nėra 
pelningas. Jis kenčia, bet jo 
pasaulis nuolat įgauna lietuvis 

ką gyvastingumą. Palaipsniui 
jis pasijunta esąs tėvynėje. Jis 
brenda šaltą rasą. Jo rankos 
jaučia javo akuotus. Tolumo
je girdėti lietuviška daina. Su 
griaudžia griaustinis, gal jis 
neša stiprų lietų, kurs permir- 
kys jo tiesiose eilėse sustaty
tas auksines rugių gubas. Nė
ra lietuviškoje būtyje nė va
landėlės, kuri būtų visiškai tik 
ra — viskas priklauso nuo die 
vų. O tačiau žmogus yra lais
vas. Kame glūdi laisvė? Lais 
vės esmė glūdi priklausyme 
nuo aukštesniųjų jėgų’. Šitos 
jėgos suteikia žmogui pasaulį 
(lietuviškąją būtį), ir tik pa
saulio atvirume žmogus gali 
gyventi pagal didžiųjų jėgų 
normas arba jų išsižadėti. Gi 
priklausymas nuo subjekty
vios žmogiškosios sistemos, 
kuri tvarko ir valdo kiekvie
ną žmogaus gyvenimo žings
nį pagal laikrodį ir kalendo
rių, yra žmogaus sumechani- 
nimas; jo tapimas funkcija — 
rateliu komplikuotoj įmonėj. 
Taipgi ir priklausymas nuo as 
meniškų užgaidų ar įgaidžių, 
asmeniškų patogumų noras, 
kaip tikslas savyje, nėra lais
vė tikra prasme, bet jos defor 
macija. Tikroji laisvė nėra ga 
Įima be dievų, be religijos.

Vakare senyvas Obelius gir 
di griežiant muziką. Jaunimas 
šoka, ir jo sūnus sukasi su 
sveikatingom lietuvaitėm. 
Taip buvo, kai jis buvo jau
nas; taip yra dabar ir bus, kai 
jo ainiai pasieks jaunystės žy
dėjimo amžių. Tokia jau yra 
dievų tvarka.

Obelių antroji, trečioji, kat 
virtoji ir tt. karta gyvena es
miškai tuo pačiu gyvenimu— 
išlaikančiu lietuvišką gyveni
mo būdą ir respektuojančiu 
— kad ir konkrečiai nesuvok

misija išeivijoje
tus — lietuviškuosius dievus.

Šitokioj aplinkoj, esant pa 
kankamai atydai, respektui ir 
pagarbaim įsijautimui į lietu
višką pasaulį, yra galima orga 
niškai susijungti su artojėliška 
lietuviška būtimi, kūryba. Ši
tokia kūryba nebūtų vėlyvo 
sios Vakarų kultūros bei jos 
paviršutiniško charakterio per 
ėmimas, bet gyvastingas ob
jektyvizmas lietuviškosios 
būties — iškėlimas dieviškųjų 
Gelmės tiesų.

Jeigu istorinės apystovos 
užgniaužtų Pabaltijo tėvynę, 
kompaktinė kolonija liktų lie
tuviškumo židiniu. O jeigu lai 
mingu atveju tėvynė ir būtų 
išlaisvinta, tokia kolonija bū
tų

tėvynės ribų praplėtimas, 
kultūriškai ir ekonomiškai tė

vynę paremiąs.
Negalima abejoti lietuvių 

tautos gabumais. Kompakti
nės kolonijos įsteigimas, kai
mų ir net miestų įkūrimas yra 
galimas, jeigu tik lietuviuose 
rastųsi pradinis ryžtas. Lietu
vis yra lėtas, bet jame slypi 
daug galios: jis gali ir kalnus 
nuversti. Pats svarbiausias 
šiandie dalykas lietuviui yra 
sustojimas gaivalingai jį ne
šančioj modernaus gyvenimo 
srovėj ir susiorientavimas, ka 
me jis, kaip lietuvis, stovi? 
Ar jo gyvenimo būdas yra 
toks, koks jis buvo lietuviškų 
dievų užbrėžtas nuo prieš is
torinių laikų, ar gal jis yra pa
diktuotas .amerikietiškos’ kul- 
tūro stekmės? Ar jis yra pa
šauktas išlaikyti lietuviškąjį 
pasaulį ir kovoti už jį, ar mi
sija yra jo išsižadėti ir su šyp 
sena žengti į .amerikietišką’ 
pasaulį, kaip nutukęs meitėlis 
į skerdyklą?

Kompaktinės kolonijos 
įsteigimas

yra hamletiškas klausimas bū
ti ar nebūti. Mūsų rankose 
yra patalpintas tautiškumo iš
laikymas ar jo praradimas. 
Vien tik aukštesnės jėgos ne- 
iškovos mums pasaulio. Jam 
reikalingos ir žmogiškos au
kos. Nuo amžių lietuvis yra 
taupus ir rūpestingai globo
jąs savo užgyventas ekono
mines vertybes. Deja, dėl sto
kos įžvalgumo, jis nemato, 
kad šiandien jo sukauptos ver 
tybės, jeigu ne antroje, tai tik 
riausiai trečioje ar ketvirtoje 
kartoje bus svetimtaučių ran
kose, nežiūrint to, kad tie sve 
timtaučiai bent dalimi bus jo 
kraujo ainija. Kai senovėje 
vienatinis lietuvės motinos sū 
nūs išjodavo į karą ir žūda
vo mūšio lauke, plyšdavo sū 
nų praradusios motinos širdis. 
Vis dėlto ji žinojo, kad sūnus 
žuvo už tėvynę,

už savo tautą 
ir kad tokia yra dievų valia.
Žuvimas už tėvynę nėra žuvi
mas skerdykloje, nes didvy
rio mirtis spindi dieviškumu.

Asmeniškas gerbūvis, atro
do, daugumui yra stipriausias 
argumentas kratymuisi bet ko 
kio kolonijinio vargo. Suteik 
darni turtą ir lengvą gyveni
mą sau, savo vaikams, anū
kams, ir proanūkams, bet lai
kydami save ir juos svetimų
jų apsuptyje, mes tuo pačiu 
atimaim iš savęs ir jų lietuviš
kumo branduolį — ištraukia
me save ir juos iš lietuviškųjų 
dievų rankų ir atiduodame 
svetimiems dievams. Šiandie 
mes esame Abraomai, kurie 
vedame savo sūnus Izaokus 
aukai. Skirtumas tarp Abrao
mo ir mūsų yra milžiniškas: 

Abraomas b|ivo beaukojąs sū 
nų Dievui, d mes esame pasi
ruošę aukoti1 savo sūnus kitai, 
nieku negeresnei už mus tau
tai. Mr. O’Bell yra savęs ir sa
vo vaikų bei anūkų budelis. 
Niekas iš mūsų nebando pro
testuoti šitai profaniškai ir 
žiauriai aukai, tai kodėl tada 
mes protestuojame, kad rau
donieji mongolai skerdžia mū 
sų vaikus tėvynėje?

Valanda yra labai vėlyva. 
Dar keleto metų grandinė ir 
mūsų išeivija praras tuos, ku
rie dar žino lietuvišką gyveni
mo būdą. Mažai, palyginti, ai 
manų tepasigirsta, kai miršta 
asmuo turįs lietuviškumo nuo 
voką, bet gana daug džiaugs 
mo yra pareiškiama, kai vie 
nas ar kitas iš mūsų jaunųjų 
gauna aukštesniojo mokslo 
diplomą ir ima dirbti kokioj 
svarbesnėj amerikinėj institu
cijoj. Tai neva neša garbę 
mūsų tautai. Esmiškai tokio 
lietuviai (ar lietuvės) sugebė
jimai yra skiriami ar atiduoda 
mi svetimiesiems, lyg kad lie
tuviškos kilmės produktas bū 
tų patiekiamas amerikietiš
kam .supermarket'ui’.

Daug svarbiau 
negu džiaugtis gabiaisiais lie

tuviškosios kilmės amerikie
čiais, yra susirūpinti savosios 
tautos išlaikymu. Tas, kuris 
meta savo ligšiolinio gyveni
mo vietą ir būdą ir išvyksta į 
kompaktinę lietuvių koloniją 
būti joje pionierium, yra daug 
tikresne prasme herojus, ne|- 
gu tas, kuris užima svarbią 
vietą kokioj amerikinėj įstai
goj ir atiduoda savo gabumus 
jai.

Dr. Vincentas V y cinas, 
Prince George College, 

1963. VIII. 16.
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K.ULTŪRWwKROJęiKA
DAILININKĖS ANASTA
ZIJOS TAMOŠAITIENĖS 

dailės darbų — tapybos (gua 
šo ir aliejaus) ir kilimų— pa 
rodą įvyko Baltimorėje, lietu 
vių salėje, lapkričio 16 — 17 
dienomis. Išleistas parodos 
katalogas su rašytojo Jono 
Aisčio įvadiniu žodžiu, ku 
riuo jis aptaria dailininkės kū 
rybą.

DAIL. A. TAMOŠAIČIO 
PARODA ČIKAGOJE 

UŽSIBAIGĖ
Tamošaičio dailės paroda 

Čikagoje praėjo su geru pasi 
sekimu. Ją atidarė vyr. Čiurlio 
nio Galerijos direktorius dail. 
Viktoras Petravičius, aukštai 
įvertindamas Antano Tamošai 
čio dailę. Parodą lankė daug 
dailininkų ir šviesuomenės, la 
bai domėdamiesi savitu dailės 
stiliumi. Daugelis Tamošaičio 
darbų pasiliko Čikagoje — M. 
Čiurlionio galerijos ir priva
čiuose rinkiniuose. Parodą glo 
bojo ir ja rūpinosi Čikagos jau 
nieji dailininkai.

EGZILŲ SPAUDOS PARO
DA BONNOJE

Po pavykusios vasaros me 
tu egzilų spaudos parodos 
Muenchene, Laisvųjų Žurna
listų Sąjunga (Verband der 
Freien Presse) lapkričio 15- 
19 dd. rengia panašią parodą 
laik. Fed. Vokietijos sostinė
je — Bonnoje, Beethoveno 
rūmų salėje. Parodoje bus 
įrengtas ir lietuvių skyrius — 
jame bus išstatyta laisvajame 
pasauly leidžiamų žurnalų lai 
kraščių ir įvairios rūšies kny
gų. Ryšium su parodos atida
rymu L. Žurn. S-ga lapkr. 15 
d. rengia svečių priėmimą. 
Lietuviškojo parodos sky
riaus reikalais Bonnoje rūpin
sis jo sudarytojas, minėtos S- 
gos Valdybos narys J. Kai
rys. E.

• Lenkų mokslininkas prof. 
C. Kudzinovski, baltų filolo
gijos katedros vedėjas Pozna 
nės universitete, gerai mokąs 
lietuvių kalbą, ryšium su ruo 
šiamu spaudai lenkų etnogra
fo ir .folklorininko Oskaro 
Kolbergo palikimo lietuviš
kuoju tomu, lankėsi Vilniuje. 
Be to Kudzinovskis tyrinėja 
lietuvių priedaigę ir galvoja 
apie lietuvių - lenkų kalbos 
žodyno paruošimą.

SOLISTĖ ALDONA 
STEMPUŽIENĖ 

ateinančiam sezonui pasirašė 
sutartį su Erie miesto (Penn 
sylvanijoje) simfoniniu or
kestru dainuoti Hendelio Me 
sija ir Verdi Requiem.
• Dail. V. K. Jonyno Kalė
dų ir N. M. sveikinimų korte
lių tarpan vieną paveikslą 
įtraukė firma New Yorke 
,,The Book - of the - Month 
Club‘1.

NAUJI LEIDINIAI 
LIETUVOJE

Tik ką išleista V. Mykolai 
čio - Putino lyrikos knyga 
„Būties valanda”; V. Jugai- 
tienės atsiminimai „Nebuvo 
kada drobelių austi”; Pr. 
Treinio apsakymai „Banko 
balandžiai“; rusų kritiko N. 
Dobroliubovo „Literatūros 
kritika”; 4-sis Šekspyro „Raš 
tų” tomas, verstas K. Boru
tos ir A. Miškinio; vaikams J. 
Avižiaus „Didžiojo užutekio 
gyventojai“.

SLUCKIS LABAI 
PRODUKTYVUS

Rašytojas Mykolas Sluckis, 
išleidęs romaną „Laiptai į 
dangų”, pasisakė baigiąs ra
šyti „Kelias veda pro mus“, 
pasakėlių knygą vaikams 
„Nedėkingas ančiukas” ir ap 
sakymų knygą „Saulėtoje pu 
sėje“.

VILNIAUS DAILININKAI, 
susibūrę į klubą, įsteigė savo 
svetainę - seklyčią, kurioje 
ruošia „ketvirtadienius“. Pa
skutiniame ketvirtadienyje ta 
pytojas V. Gečas, 8 mėnesius 
gyvenęs Italijoje ir gilinęs ten 
meno studijas, pasakojo savo 
įspūdžius iš Italijos. Kiti dai
lininkai, dirbę Elektrėnuose 
(Vievsi), suruošė savo dar
bų parodą.

MENO MOKSLŲ KANDI
DATAI LIETUVOJE

Trys meno mokslo kandi
datai gynė' disertacijas: Mo
kslų akademijos sistemoje. 
Apgynė disertaciją tapytojas 
Augustinas Savickas tema 
„Peisažas lietuvių tapyboje”; 
Meno istorijos institute diser
tacijas apgynė teatrologas 
Markas Petuchauskas tema 
„Valstybinis Kauno dramos 
teatras 1940 — 1960 metais” 
ir dailės istorikas Stasys Bud 
rys tema „Lietuvių tarybinė 
skulptūra”.

Didįjį paminklą statant
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

LEIDĖJU JUOZU KAPOČIUM

^Trejos Z)VVY/l/l£\0&
VEDA D R, GUMBAS

Didžiai Gerbiamas Lietu
vių Enciklopedijos Leidėjau,

Praėjo jau dešimtmetis, kai 
Tamsta neši fenomenalų Lietu 
vių Enciklopedijos leidimo - 
- darbo atsakingą naštą. Nori 
si išgirsti iš Tamstos žodį, ku 
ris į šį reikalą mestų tikrą 
šviesos pluoštą.

Kaip Lietuvių Enciklopedi 
jos leidimas eina jau įsibėgė
jusia dešimties metų patir
tim?

Po dešimties metų LE lei
dimas vienu atžvilgiu paleng 
vėjo, kitu — pasunkėjo. Pa
lengvėjo, nes per tiek metų 
įgijome patirties, o pasunkė- 
jimo priežasčių daug, iš ku
rių norėčiau nurodyti bent po 
rą svarbesnių.

Pradžioje pas daugelį buvo 
idealistinio užsidegimo: ro 
dos, kalnus nuverstų, tik 
duok. . . O vėliau, metai po 
metų, pas mus vienus tas užsi 
degimas pradėjo blėsti, o kiti 
„pavargome”.

Vieni tikrai pavargome, 
nes visa dešimčia metų sens
telėjome. Kiti „pavargome“ 
visai dėl kitų priežasčių. Kai 
kurie „pavargusieji” taip kie 
tai įmigo, kad net jau ir kelio 
lika laiškų nebegalima prikel
ti. O juos prikelti vistiek no
risi, ir reikia, nes jeigu šie at
sibustų ir atsilygintų, ta suma 
galėtumei padengti beveik 
dviejų LE tomų išlaidas.

Ir tai sakau ne kam nors 
priekaištu — ne be nuodė
mės leidėjas bei redaktoriai.- 
-Aš noriu pasakyti leidimo są 
lygas ir priežastis, kodėl turi 
me sunkumų, kartais net to
kių, kad, rodos, nebeištesėsi- 
me ir sustosime.

Visus tuos sunkumus įverti 
nūs, galima sakyti, kad LE 
leisti pradėjome labai laikų: 
jei šiandieną tektų pradėti, 
manau niekas nebedrįstų to 
darbo imtis.

Kaip arti LE leidimo pabai 
ga, o gal jis nusitęs ilgesnius 
metus tam tikrais papildy
mais, apimančiais įvairius lai
kų kitimus?

Artėjame visai prie galo. 
Visi trys redaktoriai ruošia 
baigiamuosius tomus ir papil 
dymud.

Dr. J. Puzinas užbaigia sa 
vo darbą T raide (sekančiuo 
ju tomu), Pr. Čepėnas baigia 
U-V-W raidėmis, o dr. J. Gir 
nius Z - Ž raidėmis. Taigi dar 
bą numatome užbaigti 1965 
metais.

Ar visi LE prenumerato
riai ištvermingi ir ar neateina 
naujų, ypač — jaunų prenu
meratorių, kai jau vien aka
deminio jaunimo turime gau
sų prieauglį?

Staigaus prenumeratorių at 
kritimo nėra, o yra tik nor
malus ir prenumeratorių skai 
čius yra maždaug pastovus. 
Mirties atveju, jei lieka šei
ma, dažnu atveju prenumera
tą tęsia. Nevedusiųjų beveik 
visais atvejais prenumerata 
nutrūksta su jųjų mirtimi.

Dėl jaunųjų ir akademinio 
jaunimo tiesiog nedrįstu kal
bėti. Jų viena dalis LE pavel- 
dėja iš tėvų, bet labai didelė 
dalis tokio paveldėjimo netu 
ri, o patys, jau užbaigę studi
jas ir neblogai įsitaisę pagal 
savo profesijas (nors jiems, 
dar studijų metu, buvo suda
rytos patogiausios išsimokėji- 
mo sąlygos), kaž kodėl LE 
neprenumeruoja. Prieš pus
antrų metų pradėjome pokal 
bį su vienu studentų - akade
mikų centru. Vadovybė mūsų 
pasiūlymu susidomėjo, nes jis 
buvo naudingas ir jų pinigi
niams rūpesčiams sumažinti. 
Bet per tą laiką nesulaukėme 
nė vienos prenumeratos (o 
baigusių mokslus akademikų 
bene bus kokia 1500), išski
riant vieną vienintelį atvejį, 
kada vienas iŠ jų vadovybės 
LE užsakė, rodos, savo bro
liui, naujam akademikui.

Ir čia prašau nelaikyti ma
ne piktą žodį sakant: viešai 
sakau, nes ne man vienam ky 
la klausimas, kuo pagaliau 
domisi lietuvis jaunuolis ----
lietuvis akademikas, jei jis ne 
sidomi lituanistiniais daly
kais, kurių LE taip gausu? 
Tiesa, girdime sakant, kad 
esama svetimųjų enciklopedi
jų, netgi geresnių. Taip, to
kių yra, bet jose apie Lietu
vą arba nieko nėra, arba netei 
singų žinių paskelbta, o kar
tais ir apie svetimuosius mū
siškėje daugiau žinių, nei ko
kioje Britanikoje, ką dažnai

KAI KUNIGAIKŠTIS 
KALBA

Ferencas Listas koncertavo 
vieno kunigaikščio rūmuose. 
Jam temperamentingai skambi 
nant savo kompoziciją, kuni 
gaikštis pasilenkė prie greta sė 
dinčios damos ir pradėjo su 
ja pokalbį. Listas įsižeidė ir nu 
stojo skambinti. Kunigaikščiui 
pasiteiravus priežasties, Listas 
atsakė: „Kai kunigaikštis kai 
ba, tarnai privalo tylėti“.

pastebi šio krašto universite
tų bibliotekos. Pvz., Bostono 
kolegijos biblioteka užsisakė 
LE įsitikinusi, kad vidurio ir 
rytų Europos klausimais yra 
pati geriausia iš visų enciklo
pedijų. Kita biblioteka nuste
bo, jog vieno garsaus JAV 
psichologo biografiją terado 
tik švedų ir LE. Tokių atsi
liepimų yra nemaža. Vis daž
niau ir dažniau LE gimimo ir 
mirties datomis naudojasi bib 
liotekų katalogų skyriai, nes 
patyrė datas ne tik tikslias 
esant, bet didžiąja dalimi Eu
ropos biografijoms esanti lyg 
ir vienintelė.

Yra pasklidusių žinių, kad 
Tamsta esi pasiryžęs išleisti 
lietuviškuosius dalykus anglų 
kalba, kas, atrodo, turėtų su
daryti kelis tomus? Ar Tams 
ta nemanai, kad angliškoji 
Lietuvių Enciklopedija turėtų 
svarbią reikšmę, žiūrint į rei
kalus dabarties žvilgsniu?

Taip. Tokia mintis iškilo 
prieš porą metų. Ji ilgokai 
brandinta, patylomis aiškinta 
si, tyrinėta nuotaikos. Visur ir 
visų buvo pritarta. Pritarė 
Kultūros Kongresas ir Lietu
vos Vyčių Seimas, priimdami 
atatinkamas rezoliucijas.

Ir iš tikrųjų, lituanistinė 
angliškoji LE laida yra būti
na. Per ją būtų parodyta lie
tuvių tauta ir Lietuvos valsty 
bė svetimajam ir tuo pačiu iati 
taisyta daugelis netikslumų, 
kuriuos paskleidė nežinantie
ji, ar iš blogos valios, rašę 
svetimomis kalbomis apie Lie 
tuvą.

Atitaisyti tegalima tik išlei 
džiant lituanistinę enciklope
diją svetima kalba, nes sveti
miesiems lietuvių kalba daž-

SUSIRŪPINO:
KUR MANO RAKTAS?
Kartą Amperas, įėjęs į vai 

gomąjį, kai jau visi pietavo, 
pasakė:

— Aš nežinau, kur padėjau 
savo kambario raktą.

— Pajieškokite savo kišenė 
se.

---- Jieškojau, nėra.
— Paklauskite tarnaitės.
— Klausiau, ji jo neturi.
— Tai kurgi jūs jį padėjo 

te?
— Nežinau. Aš jo jieškojau 

visur: stalčiuose, spintoje, ko 
modoje, — niekur nėra.

— Kaip tai? Jūs jieškojote 
savo kambaryje?

— Na taip.
— Bet kaipgi jūs ten įėjote?
— Su savo. . . O! tai tiesa, 

— sušuko jis, — aš ten įėjau 
su savo raktu. Tai nuostabu! 
Jis yra duryse!

nai neprieinama. Tokiu keliu 
eina daugelis kitų tautų bei 
kraštų.

Svetimomis kalbomis litua
nistinė enciklopedijos svar
ba paaiškės daug vėliau, kai 
ji išeis, kai bus paskleista sve 
timųjų tarpe (mokslo ir poli 
tikos žmonių tarpe), mokyk
lų bei viešose bibliotekose, 
kai ją pagaliau įsigys lietuvis, 
kuris mažai ar visai nebesu 
pranta lietuviškai ---  žodžiu,
kai ji taps lituanistiniu šalti
niu visiems.

Kokios būtų galimybės an 
gliškosios Enciklopedijos lei
dimo ir ar tikrai yra tūlo vi 
suomenininko pažadas ang
liškosios laidos finansavimui?

Įvairių lituanistikos sričių 
žmonių turime. Senesnioji 
karta jau susilaukė ir vieno ki 
to jaunesniųjų. Todėl josios 
paruošimas, rodos, bus ne su 
nkiai įveikiamas. Taip pat 
sunkumų, rodos, nebus ir su 
vertimu į anglų kalbą bei sti
listika. Visas sunkumas pini
ge. Savaime suprantama, pa
grindinis šaltinis bus prenu
meratos mokestis, žinoma, jei 
jų atsiras reikiamas skaičius. 
Bet darbui pradėti reikia ka
pitalo. Iki Šiol jokio mecena
to (asmuo ar organizacija) 
neatsirado. Besižvalgant, akis

Nukelta į 5-tą psl.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
3.
Nuo sandėlių atskardeno sunkvežimio signalas. Šoferis 

davė ženklą, jog ruošiasi grįžti atgal. Suburbė užvestas moto
ras, ir sunkvežimis pamažu nutolo. Lauritėnas nurijo kartėlį.

Praėjo dar pusvalandis. Dabar jau buvo visiškai aišku, 
kad keltas iki ryto nepasirodys. Nieko čia nebegalėjo pa;dėti 
ir bloga nuotaika, nusivylimas. Šaipydamiesi iš savo nesėk
mių, jie susirado parankesnę vietą stovyklai. Nuo drungnų vė
jo gūsių, traukiančių iš Įlankos, aikštelę dengė tankiai suaugu
sių pušaičių jaunuolynas. Smėlio salelėje buvo galima sukurti 
laužą.

Visiems norėjosi valgyti.
Norkutė surado rankinuke pusę plytelės šokolado. Su

laužiusi į gabaliukus, padalino. Įsiliepsnojo ir nedidelis lau
žas. šiluma glamonėjo veidus, rankas. Aukštyn kilo kibirkš
čių spiečiai ir, virtę baltomis plėnimis, tirpo nakties tamsoje. 
Dar aukščiau, pro juodas pušų šakas, mirkčiojo žvaigždės. 
Didelės ir mažos šviesos ir vos teįžiūrioms.

Nakties tyla ir jaukus degančių žiburių spragsėjimas, to
limas aukštas dangus ir laužo atšvaistai, virpantys veiduose1, 
aikštelės tarpšešėliuose, artimųjų medžių šakose, — visa taip 
gyvai priminė vaikystę, stovyklas ir iškylas, budino vaizduotę, 
prisiminimus.

Nebekurstomas laužas ilgainiui ėmė blėsti. Rūtos balsas 
prikimo, tapo mieguistas, o paskui ir visai nutilo. Apsigaubs- 
čiusi Pauliaus švarku ji užsnūdo.

— O manęs snaudulys neima, — pasakė Norkutė. — 
Rodos, galėčiau taip budėti kažin kol.

— Miegas, matyt, pati nelemčiausia būtinybė, — nusi
šypsojo Paulius. — Juk mažiausiai vieną trečdalį gyvenimo 
mes pramiegame.

— Jūs rimtai galvojate, kad taip?
— Nei. Kovoti su visa, kas nėra žmogaus valioje, perne

lyg naivu.
— O jeigu priklausytų nuo jūsų?
— Tuomet, galimas dalykas, dargi nesumerkčiau akių. 

Kokia prasmė išjungti save iš aplinkos, kuri mus suma?
— O aš miegočiau. Aš ir dabar, būna kartais, ne be šird

gėlos pabundu. Argi jau tokia didelė laimė kiekvieną rytą at
merkti akis ir vėl neišvengiamai grįžti į kasdienybę?

— Dovanokite, aš čia nesuprantu. . .
— Nesuprantat. . . Kodėl gi aš turėčiau suprasti? . . Sa

ko : gyvenimas, siekimai, laimė. . . O tas žmogus kaip nakti
nė peteliškė — plakasi sparnais į kiekvieną apšviestą langą. 
Atmuša sparnus, be jėgų nukrinta, o paskui vėl viskas iš pra

džių.
— Bet kuo čia dėtas žmogus? — nusistebėjo Lauritėnas. 

— Sąmoningas mūsų laikų žmogus būsų visuomenėje?
Ji nieko nebeatsakė. Tik po kurio laiko tarsi prisiminu

si vėl pasiteiravo:
— O kodėl jūs pirma sakėte, kad neįsivaizduojate ma

nęs dainuojant Karmen?
Paulius sutriko. Klausimas buvo netikėtas.
— Rodos, aš kiek kitaip pasakiau. . . Pagaliau mes bu

vome ką tik susitikę. Pirmas įspūdis neretai būna apgaulin
gai.

— O dabar? Dabar įsivaizduojate?
Pauliui nebebuvo kur trauktis. Ir koks galas jį tuomet 

sugnudė neatsargiai leptelti? Jis susitelkė ir bandė neįprastas 
mintis išreikšti garsiai.

Medžiaga, iš kurios artistas atkuria tą ar kitą paveikslą, 
turi slypėti jame pačiame. Tai jo emocijų, apskritai, jo vidi
nio pasaulio intekliai. Taip bent įsivaizduoju. . . O jūs, aš- 
sakysiu atvirai, iš pirmo žvilgsnio man pasrodėte vsiška Kar
men priešginybė. Tokią, gal būt aš galėjau įsivaizduoti Snie
guolę, dar ką iš klasikinio repertuaro. . .

Ji tylėjo, vis kažko laukdama. Lauritėnas pats jautė, 
kad taip ir neatsakė į jos klausimą. Kaipgi pagaliau jis įsivaiz
duoja Norkutės sukurtą Karmen?

— Jūs kažkokia, atleiskite, Aldona pernelyg trapi, ne
pasitikinti gyvenimu. Karmen į jį eina drąsiai. Be išlygų ir be
kompromisi}. . . Arba aš čia kažką painioju. . .

— Ne, jūs nepainiojate, — pamąsčius ištarė ji. — Iš vi
so jūs nuoseklus žmogus. Pasitikintis savimi. Tvirtas. . . Pa
vydžiu aš jums. . .

„Ko?” — nustebęs norėjo paklausti Lauritėnas.
Kurį laiką mąstė kiekvienas sau.
Trumpa vasaros naktis artėjo į pabaigą. Virš įlankos 

nusidriekė balzganos miglos nytys. Įveikta alpaus snaudulio, 
Aldona pagaliau nuleido galvą ant jo peties. Plaukų garbanos 
kuteno veidą. Lauritėnas vengė judėti, kad ji vėl nepakeltų 
galvos. Įsižiūrėjęs į besiplečiantį žaros ruožą, Paulius skendė
jo mintyse, persipynusios su ryto garsų gama, su jutimais, 
srūvančiais jo paties gyslomis(. Buvo gera, be galo gera, nors 
jis pats vargu ar būtų galėjęs prisipažinti šį jausmų antplūdį.

„Kas tu tokia?” — jau kelintą kartą jam atkakliai skver
bėsi mintis.

Joje.buvo kažkas, kas Lauritėną nustebino ir kartu tarsi 
galnigas magnetas traukė prie savęs. Gal tai trapus, vos jun
tamas tragizmas? Kaip ji keistai kalba apie aplodismentus, 
kasdieninį gyvenimą. Argi ji nėra laiminga? Kas slypi jos sie
loje? Tarsi styga — įtempta, virpanti. Rodos, ims staiga ir 
nutruks. . .

Lauritėną baugino štai ir — kaip ir visa, kas pirmą kartą 
sutinkama, nepatirta — vis labjau viliojo, traukė. . .

Aldona pasitaisė nuo peties smunkantį lietpaltį.

„Nemiega?” — mintyse sumetė Paulius.
Ji iš tiesų kilstelėjo galvą ir, lyg tęsdama neseniai nu

trauktą šneką, prakalbo:
— O gal ir tiesa, kad žmogaus siela nemiršta, o tik per

eina į kitus kūnus? Kažkada aš skaičiau. . . Kartelis atgimsta 
augaluose, paukščiuose, žvėryse, o kartais — vėl žmonėse. Ir 
būna, kad mirę žmonės vėl susitinka, gal net tampa pačiais 
artimiausiais draugais. Tik niekad neįtaria, kokia sena jų 
draugystė.

-— Rytų religijose.
— Žinoma, tai gražios pasakos, Pauliau. — Juodu ir ne

pastebėjo, kada ėmė vienas kitą vadinti vardu. — Bet kartais 
labai norėtųsi jomis tikėti. Tiesa?

Jo krūtinę užliejo dėkingumo banga. Lauritėnas ir pats 
nežinojo, už ką jai dėkingas. Už šį naivoką klausimą? Gal 
būt ir už tai. Ir už sunkiai apibūdinamą artumo jausmą, pa
sitikėjimą, Ko įieško gyvenime ši trapi, įįįo.p 
Pasitikėjimo? Tvirto, draugiško peties? Nuo kada gi pagaliau 
juodu pažįstami? Nuo vakarykščio susitkimo paplūdymyje? 
Penkiolika valandų, gal šešiolika. Tiesiog neįtikima. Atrodo, 
visa tai buvo labai seniai.

Skruostas, kurį prieš tai lytėjo jos plaukai, tebedegė. Ir 
gyslose tebesruvo maloniai dirginanti šiluma. Jis paėmė jos 
ranką, visiškai nežinodamas, ką ruošiasi pasakyti.

— Saulė! jau teka, — pagaliau ištarė.
Ji pakėlė galvą ir aiktelėjo iš nustebimo: tokia didelė, 

raudona saulė kilo virš vandens, padengdama visą Įlankos 
veidrodį.

— Eime, — Aldona nepaleido jo rankos. — Nuo tilte
lio bus geriau matyti.

Jie stovėjo parimę ant turėklų, ir akimis lydėjo kylantį 
saulė sdiską; Virš vandens išplaukė pusė, du trečdaliai ir pa
galiau visas skritulys. Sodriu raudoniu nudažė spinduliai to
lumoje baltuojančius vandentiekio bokštus, pastelinius debesė
lius danguje, netgi rasos nupoliruotus pušų kankorėžius.

Aldona staiga suvirpo.
— Šalta?
— Ne, — ji irgi žiūrį o jam į akis. — Ne, — kažkodėl 

dar pakartojo.
Vieną akimirksnį jam pasirodė, kad Aldona truputį pa

linko į priekį. P aulius galvojo tik pataisyti nuo peties smun
kantį lietpaltį, bet ir pats nepajuto, kaip priglaudė ją prie sa
vęs. Suradęs lūpas, pabučiavo. Skubotai, nevykusiai. Sumi
šęs atsitraukė, lyg ir laukdamas pajuokos. Ji nesijuokė. Ir 
kada vėl Lauritėnas pakėlė akis, Aldona tyliai pratarė:

— Pauliau, atvažiuok į Pajūrio kurortą. Aš lauksiu. . . 
Rytoj atvažiuok.

Jis paėmė mažytę jos ranką ir paslėpė tarp delnų.
— Atvažiuosiu, Aldona. Būtinai. . .

Bus daugiau.
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BUKIME SVEIKI
IŠSĖTINĖ SKLEROZĖ

Išsėtinė sklerozė (Sclerosis 
disseminata) yra nervų siste 
mos susirgimas. Ja dažniausiai 
serga jauni žmonės — 20—30 
m. amžiaus. Sergant šia liga su 
yra nervinę skaidulą dengian 
tis mielinins apvalkalas, kuris 
yra tarsi izoliacinė medžiaga, 
sudaranti galimybę kiekviena 
skaidula tekėti atskiriems nėr 
viniems impulsams. Suirusio 
mielininio apvalkalo vietoje su 
sidaro kietoki skleroziniai židi 
niai — plokštelės. Vėliau pa 
kenkiama ir nervo ašinė skai 
dūla. Šitaip pastojamas kelias 
nerviniam impulsui praeiti. 
Tokie skleroziniai židin. susida 
ro įvariose nervų sistemos vie 
tose, dažniausiai nervų takuo 
se, kuriais eina impulsai iš sme
genėlių, vadinamajame pirami 
diniame nervų take, kuriuo te 
ka pagrindiniai judėjimo im 
pulsai. Tačiau tokie židiniai ga 
Ii susidaryti ir kitose smegenų 
dalyse.

Kadangi šis susirgimas pa 
kenkia įvairias organizmo vie 
tas, liga labai įvairiai pasireiš
kia. Dažniausiai ligoniai skun 
džiasi atsiradusiu silpnumu ko 
jose, jos greičiau pavargsta, 
eisena pasidaro neužtikrinta— 
tarutum į šonus kas mėto. Nere 
tai tam tikru laipsniu silpnėja 
regėjimas, gali dvejintis akyse. 
Kartais tirpsta galūnės, svaigs 
ta galva, padažnėja noras šia 
pintis arba, priešingai, užsilai 
ko šlapimas. Susirgimui būdin 
gas vadinamasis intencinis tre 
moras — artinant ranką prie 
tikslo (pavyzdžiui, norint pa 
imti kokį daiktą), ji ima dre 
bėti. Intencinis tremoras, pu
siausvyros sutrikimas vaikštant 
atsiranda, kai paveikiami iš

smegenėlių einantieji takai. 
Esant pakenktam piramidi 
niam nervų keliui, gali išsivys 
tyti įvairūs galūnių paralyžiai. 
Dažnai susirgimo pradžioje ste 
bimi savaiminiai pagerėjimai 
(pakenktas mielinas savaime 
atsistato), tačiau vėliau dažnai 
pasitaiko pablogėjimų. Būna 
savaiminio visiško pasveikimo 
atvejų. Kartais išsėtinė sklero 
zė pasireiškia latentine (pa 
slėpta) forma.

Pastaruoju metu vis dau
giau pritarimo susilaukia veng 
ro Lechockio iškelta neuro- 
alerginė susirgimo teorija. Jis 
nurodė, kad išsėtinė sklerozė 
savo pobūdžiu primena reuma 
tą. Reikia pažymėti, kad tam 
tikros reikšmės susirgimui atsi 
rasti turi geografinės klimati 
nės sąlygos, nes pastebėta, 
kad susirgimas dažniausiai pa
sitaiko šalyse, kuriose drėgnas 
ir šaltokas klimatas, tuo tarpu 
retai aptinkamas sauso ir karš
to klimato vietovėse. Pavyz
džiui, Lietuvoje išsėtinė skle
rozė yra gana dažnas nervinis 
susirgimas, o Vidurinėj Azijoj 
ji labai retai aptinkama.

Susirgimas gydomas visa ei 
le medikamentų ---- B grupės
vitaminais, nikotinine rūkštimi, 
adenozintrifosforine rūgštimi, 
biochinoliu ir kitas. Pastaruoju 
metu pradėti taikyti harmoni 
niai preparatai. Svarbią reikš
mę ligoniams turi ir režimas— 
jie nebeturi pavargti, vengti 
persišaldymo. Moterims, ser 
gančioms išsėtine skleroze, rei 
kia vengti nėštumo bei gimdy 
mo, nes gimdymas dažniausiai 
pablogina ligos eigą.

Gyd. Č. Grizickas.

Atkelta iš 4-to puslapio.

sustojo tiejs J. J. Bachunu, da 
bartiniu PLB Pirmininku. 
Jam papasakojau kilusią min 
tį ir palankius atsiliepimus. Ir 
ką gi? Bachunas, išklausęs, 
šyptelėjo ir tarė: še ranką, te 
gul bus dviejų Juozų talka. 
Pagalvojau: Bachunas nebū 
tų Bachunas, jei nesidėtų tal
kon. Taigi, pradžiai dviejų 
Juozų pinigo bus. O toliau— 
žiūrėsime, kaip seksis su pre
numerata.

Bet reikės dar ir trečios tai 
kos, nes ne mažam skaičiui 
svetimųjų reikės tokią encik

lopediją padovanoti, laukiant 
iš jųjų jei ne! paramos mūsų 
reikalams, tai bent palanku
mo. Lauktume, kad kiti tuo 
klausimu viešai pasisakytų.

Neiškenčiu nepasakęs ir to 
kios minties. Dingtelėjo gal
von mintis tokią pat lituanisti 
nę enciklopediją išleisti dar ir 
kita svetima, pvz. ispanų kal
ba, nes ispanų pasaulis Lietu
vos laisvės ir kit. reikalams 
yra labai svarbus. Ispanų kal
ba kalbančiuose kraštuose aiš 
kinausi. Galimybių būtų, tik 
tokiu atveju jau turėtų atsiras

M. MACIUKAS
v

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
f

■p 
f

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 
Transliuojama kas antrą sekmadienį pradedant 

spalio 6 d.—10 v. vak. per CFMB stotį—Banga 1410 kk. 
Programos vedėjas — L. Stankevičius. 

Tek: 669-8834.

ti mecenatas, nes apie prenu
meratą, kad jos sudėtais pini
gais būtų galima leisti, kalbė 
ti netenka.

Kaip eina LE redaktorių dar 
bas?

Kokių sunkumų turi redak 
cijh ir leidykla?

Redaktoriai LE darbą pasi 
dėdino raidėmis ir netrukus 
darbą užbaigia, nugalėdami 
visus sunkumus. Šiaip kiekvie 
nas redaktorius peržiūri visas 
korektūrines skiltis, prisijun
gia savo pastabas ir tt., nežiū 
rint kuris kurią raidę pagrindi 
nai redaguoja, taigi jų darbas 
iš dalies ir kolektyvinis.

Paskutiniu metu redakto
rių darbas itin pasunkėjo, nes 
dažnai laiku jie negauna ne 
tik lituanistinių, bet ir šiaip 
straipsnių. Kiekvienas vėlavi
mas sudaro redaktoriui tomo 
gale perdaug neišmiegotų na 
ktų ir sutrukdo patį darbą. 
Pvz., XXIX tomą leidžiant, 
laiku buvo negauti du labai 
svarbūs straipsniai, kurie to
mo išsiuntinėjimą suvėlino be 
veik 2 mėn! Čia kartais viena 
pavėluota redakcijos diena 
gali užtęsti tomo išleidimą ke 
lioms savaitėms, nes pvz., L. 
E. baigus paruošti penktadie 
nį, sekančią savaitę gali būti 
būti išspausdinta ir nuvežta į 
rišyklą, kuri būtų tuojau ėmu 
si rišti. Redaktoriaus nutęstas 
darbas tik iki antradienio, su
vėlinta išspausdinti ir nebe- 
nuvežta sutartu laiku į rišyk
lą, kuri, nesulaukdama, pra
dėjo kitą kokį didelį ameri
kiečių knygos užsakymą ir to 
kiu būdu LE rišykloje išguli 
kelias savaites. Taip mums 
atsitiko prieš mūsų valią jau 
nekartą.

Antra, jų darbą dažnai sun 
kiną visoks susirašinėjimas, 
ypač, dėl atskirų asmenų bio
grafijų. Kartais žymesnis as 
muo turi savo užgaidų: pvz. 
nusiųstą anketą numeta į kre
pšį vieną ir kitą kartą, o pra

ėjus geram laiko metui per ki 
tus teiraujasi, kodėl jis užmirš 
tas. Vėliau prasideda dery
bos su LE redaktoriais dėl pa 
čios biografijos, kurią atsiun
čia pats ar kiti jo draugai. 
Parašo biografijos 80 psl. ma 
šinėle be tarpų ir prašo ne
trumpinti ! Redaktoriai sutrau 
kia ir išspausdina. Tada prasi 
deda aiškinimasis, kad jis nu
skriaustas, kad redaktoriai ne 
gailestingai sutrumpino jo bio 
grafiją ir t. t., nes jis esąs ly
gus tam ir tam, ankščiau įdė
tajam. O kokių piktų laiškų 
ir garsinimų susilaukiame!

Ne maža vargo ir su mote
rų biografijomis, nes jos daž 
nu atveju nori būti „negimu
siomis”.

Daug rūpesčio yra gauti 
atskirų Lietuvos vietovių ilius 
tracijų, nors jų prašoma per 
spaudą ir kit. būdais. Kai to
mas išeina, gauname laiškų, 
kodėl neįdėta tos ar tos vie 
tovės nuotraukos, nepapildy- 
ta žinios ir t. t., o tas nuotrau 
kas tas ir tas turįs ir pan.

Paprastai tokių nurodymų 
ir talkos susilaukiame kai jau 
tomas išspausdintas, o kartais 
net 2—3 tomams praėjus.

Kokių pageidavimų yra re
dakcijos ir leidyklos?

Redaktorių būtų trumpas 
pageidavimas bendradar
biams ir talkininkams: su 
straipsniais nevėluoti ir viso
kias pastabas atsiųsti nieko 
nelaukiant. Redaktoriai me 
džiagą gavę anksčiau, gali ją 
daug laisviau ir esmiškiau įju 
ngti. O LE leidyklos pageida 
vimas paprastas—surasti nau 
jų prenumeratorių, nes LE 
dar yra atsargų ir už nusiųs
tus tomus nevėluoti su mokė
jimais. Kiekvieno laiku sumo 
keta prenumerata palengvina 
ne tik leidyklos, bet ir redak
torių darbui.

Ačiū p. Kapočiui už atsa>- 
kymus, kurie daug ką nušvie
čia.

J. Kardelis.
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11 MIRTIES SPRENDIMŲ UZBEKISTANE
Sovietų S-j e, Uzbekistane 

spalio m. 11 piliečių nuteista 
mirties bausme juos sušaudant. 
Pagal sovietinius pranešimus 
„nusikaltėlių“ grupei vadova 
vęs vieno muilo fabriko direk 
torius Rachmatovas. Grupės 
dalyviai pasigaminę 310,000

mtr. šilko, jį pardavę ir turėję 
809,000 rbl. pelno. Kiti daly 
viai pasinaudodami valstybės 
lėšomis gaminosi įvairias pre 
kės. Pas juos buvo rasta 7 kg 
aukso ir daug deimantų. Vaka 
rų stebėtojų nuomone būdin 
ga, kad didžioji sušaudytųjų 
dalis turėję žydiškas pavardes.

SUDBURY, ONTARIO
GRAŽIAI PASISEKĘS ETNI NIŲ GRUPIŲ VAKARAS

„Council of Friendship“— 
vietinė organizacija draugiš
kiems ryšiams palaikyti su et 
ninėmis grupėmis (tautybių) 
š. m. lapkričio mėn. 9 d., le
giono salėje suruošė tautinių 
grupių pobūvį - šokius.

Meninę programą išpildė 
lietuviai, latviai, estai. Daugu 
ma dalyvių buvo pasipuošę 
tautiniais drabužiais.

Lietuviams skirta prograr 
ma pradėta kanklių muzikos 
kvarteto tautinėmis dainomis. 
„Lietuva brangi”, „Ant mels 
vo ežero bangų“ ir ,,Už jūrų 
marių” dainas kanklėmis išpil 
dė — J/. Lukšytė, 1. Glizickai 
tė, E. Skvereckaitė ir V. Skve 
reckaitė. Kanklių akordai ska 
mbūs. Patenkintos publikos 
plojimas nenutrūksta. Vėliau 
į sceną įžengia mūsų žymus 
akordeonistas Algis Kusins- 
kis ir išpildo — „Grįžkime į 
Sorrento“, Chile Beans“. Pub 
likos entuziazmas ir plojimai 
pasiekia kulminacinį punktą, 
o jis prašomas dar išpildo — 
„Malagueną”.

Pabaigai, D. Remeikytė, D. 
Kusinskytė, E. Skvereckaitė ir 
I. Glizickaitė su dideliu pasise 
kimu pašoka— „Lenciūgėlį“, 
kuris kitų tautų atstovams la
bai patiko, nepagailėta plo
jimų. Lietuviška programa 
pasisekė puikiai. Pagarba mū 
sų jaunimui!

Taip pat tenka prisiminti ir 
tuos, kurie aukodami savo 
liuoslaikį padėjo tą programą

paruošti, tai — L. Remeikie
nė, A. Kusinskis ir kanklių 
muzikos mokytojas P. Seme- 
žys. Dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir lietuvių, latvių, estų 
moterų skaniais kepiniais. Be 
kitų tautybių dar šiam pobū
viui šeimininkavo M. Venske 
vičienė, A. Baltutienė ir S. 
Semežienė.

Pobūvyje dalyvavo miesto 
burmistras ir keletas tarybos 
narių. Ši organizacija yra įsi 
kūrusi tuoj po II pasaulinio 
karo, kada į Kanadą atvyko 
daug įvairių tautybių tremti
nių. Jos tikslas per tautybių 
susibūrimus, pobūvius, meni
nius pasirodymus, paskaitas, 
siekti, kaip greičiau svetimša 
liūs įjungti į šio krašto kultū
rinį gyvenimą.

Šioje organizacijoje jau ant 
ri metai lietuvius atstovauja 
J. Lukšys, kuris ir šiuo kartu, 
su latvių, estų atstovais pade 
jo daug darbo ir energijos šio 
gražaus pobūvio pasisekimui, 
kuris tikrai gražiai reprezen
tavo ir lietuvius.
• Juozas ir Marija Glizic
kai geroje miesto dalyje nu
sipirko didelius 12 kambarių 
namus.
• Genovaitė, Liuda Podery- 
tė ir Andrius, Janis Karklins 
1963 m. lapkričio mėn. 30 d., 
11 vai. ryto, Christ The King 
bažnyčioje turi jungtuves. Ja 
unai porai linkime gražios at 
eities ir sėkmingo gyvenimo.

J. Kr.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS

YRA JŪSŲ DRAUDIMO ATSTOVAS.
Jis gavo specialų apmokymą ir yra pasiren
gęs tvarkyti visus jūsų gyvybės draudimo 

reikalus. Jo patarnavimai bei patarimai yra 
suteikiami be jokio įsipareigojimo ir nemo
kamai.

Pasimatymui molonėkite skambinti: 
Darbe: 866 - 6411
Namuose: 484 - 8360

• Dvarionas Balys kažką 
projektuojąs apie • Donelaičio 
„Metus“, bet dar nežinąs ką. 
Mat, kompartija užvedė ma
šinėlę — rašyti 50-ties metų

bolševikinio perversmo su
kaktuvėms. Mums atrodo, 
kad geriausia tiktų tokios te
mos: „Badas per 50 metų”, 
„Prievartavimas nesibaigia” 
ir pan.

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.

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

o

į

3

p Baltics Investment Corp.
H Autorizuotas kapitalas $ 120.000
h J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
4 Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.
§ Už indėlius mokame 8% dividendą.

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

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais Anne Robert 
son per CBC dainuoja škotų dainas.
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f Įvairūs | 
DRAUDIMAI?

? Vacys Zižys §
| Įstaigos VI 2-1427. &
| Namų 366 - 9094 |
•X^X^X^X^X^

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tek: dienomis A V 8-2352. 

PO 6 vai. PO 7-6183.

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

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUčIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „N. L.” Redakcijos)
Tek: garažo 366-0500

. namų 366-4203

I A. NORKELIUNAS į
X Commissioner of the Superior Court of Montreal a 
'J MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |
1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. |

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

f ME7-6727 j
DE LUXE CLEANERS

: Sav. P. RUTKAUSKAS
: 117 — 6th Avenue, Lachine.

I
BELLAZZI-LAMY, INC I

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle |
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. X 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. X
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MŪS Ų ^’PO RTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIAI TARPE MEISTERIŲ
Hamiltono amerikoniško 

futbolo gimnazijų pirmenybes 
laimėjo Katedros auklėtiniai. 
Jų tarpe buvo net keturi lietu
viai: suaugusių komandoje A. 
Kybartas ir jaunių — Beniu- 
šis, Žemaitis ir Chrolavičius.

SPORTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

ŠALFASK suvažiavimas 
yra šaukiamas lapkričio 30 ir 
gruodžio mėn. 1 ddi. Clevelan 
de. Kanados Sporto Apygar
dai be pačios valdybos atsto
vaus ir sporto klubų pirminin
kai - įgaliotiniai.

SERGA A. SUPRONAS.
Buv. N. Lietuvos šuolio į 

tolį meisteris (jo pasekmė 7, 
17 m atsiekta 1940 m. išsilai
kė rekordų lentelėje iki 1947 
m.) ir didelis Toronto sporto 
veikėjas A. Supronas guli li
goninėje. Linkime greito pa
sveikimo ir grįžimo į Vyčio ei
les.

IŠ LIETUVOS
— Vilniaus Žalgirio futbo

lininkai laimėjo lemtingas run 
gtynes Sov. S-gos A klasės pir
menybėse prieš Sverdlovską 
2:1 ir tuo pačiu užsitikrino pa 
silikimą augštoje lygoje. Pir
menybių lentelė (nuo tryliktos
vietos) atrodo taip: 
Vieta Kmnd. Žaid. Įvrč. Tšk.
13. Žalgiris 34
14. Lokomot. 34
15. Alga 33
16. Traktorius 34
,17. ASK 34
18. Gomel 34

36:42 28
23:36 28
28:40 27
25:40 27
15:37 20
13:46 20

Trys paskutinės komandos 
privalo apleisti augštąją lygą 
ir kitais metais jos žais jau B 
klasėje, kur dar dabar yra 
Klaipėdos Granitas.

— Prieš krepšinio pirmeny 
bes savo jėgas išmėgino Kau 
no Žalgiris su Rygos VEF pen 
ketuku. Pirmą dieną laimėjo 
kauniečiai 73:70 ir antrą lat
viai 65 :74.

— Tarptautinį rankinio tur 
nyrą Kaune laimėjo mūsų At
letas, lemiamose rungtynėse 
įveikęs Sov. Sąjungos rinktinę 
(!!!) 24:18. Tolimesnes vie 
tas užėmė SS-ga, čekai ir Vii 
nius. Kauno Atletas (daugiau 
šiai Politechnikos studentai) 
yra šiemetinis Sov. Sąjungos 
meisteris.

— Lietuvos mokyklų futbo 
lo turnyrą jaunių grupėje lai
mėjo Vilnius, baigmėje įvei
kęs Kauną 3:0. Jaunučiai taip 
pat liko meisteriais, nugalėję 
Tauragę 2:0.

— Stalo teniso turnyras Ki 
šiniove buvo vykdomas be 
Saunorio, Paškevičiaus (atro
do, kad randasi kalėjime) ir 
kt. žaidėjų. Nežiūrint to, Vaid 
Žiulis užėmė ketvirtą vietą.

IŠ VISUR
— Kanados pusiaubaigmi- 

nėse futbolo pirmenybėse pali
ko tik keturios komandos: 
Vancouveris, Regina, Hamilto 
nas ir Ottawa. Didelę staigme 
ną paruošė „Pelenė” — Regi 
nos komanda, nugalėdama 
Calgary 48 :47.

— Futbolo rungtynes Itali 
ja sužaidė lygiomis — 1:1 su 
Sov. Sąjunga. Raudonosios 
Mekos vienolikę lydėję net 
10 palydovų. Kas jie per žmo 
nės — daug aiškinti nereikia.

— Populiariausiu V. Vokie 
tijos visų laikų sportininkų iš 
rinktas buv. pasaulio meisteris 
M. Schmeling.

— Europos krepšinio tau
rės pirmenybės Madrido Real 
penketukas įveikė Belfasto 
Celtic 102:73.

— Geriausia Anglijos leng
vaatlete išrinkta Haymen, šie
met nubėgusi 100 m per 11,3 
sek. ir tuo pačiu pakartodama 
pasaulio rekordą.

— Geriausiu Kanados fut
bolo žaidėju greičiausiai bus iš 
rinktas Ottawos atstovas R. 
Jackson.

sekė: Lujk su 916 t.; Etruk, 
Kiarner ir Pochila, gavę po 9 
taškus.

Garsusis estų didmeisteris 
Paul Keres šiame turnyre ne
dalyvavo.

— Estija nugalėjo Suomiją 
rezultatu 1416:7/6. Kiekvieno 
je komandoje lošė po 11 šach 
matininku.

Pirmoje lentoje P. Keres nu 
galėjo K. Ojanen 2 :0. Antro
je lentoje Uusi sumušė žinomą 
suomių meisterį E. Booką re 
zultatu 116:161

— Lenkijos pirmenybių nu 
galėtoju tapo Bendarski su 10 
16 t. iš galimų 15. Antruoju iš 
ėjo Pliater su 10 t. Trečią, ket 
virtą ir penktą vietą pasidali
no Bžuska, Doda ir Tarnovs- 
ki, gavę po 9 taškus. Buvęs 
čempionas Balcerovski atsidū 
rė net šeštoje vietoje, surinkęs 
816 t.

Nežiūrint tos nesėkmės mes 
turime laikyti Balcerovskį 
kaip daug žadantį jauną šach 
matų meisterį.

Būtų malonu sueiti į kontak 
tą su šio skyriaus problemų 
sprendėjais.

Problemų Nr. 43 ir Nr. 44 
•sprendimai bus paskelbti už 
dviejų savaičių. Taip pat bus 
paskelbtos pavardės tų, kurie 
tas problemas teisingai išspręs.

Laiškus adresuokite NL ša 
chmatų skyriui.

Problema Nr. 43

a bcdef gh

Matas per tris ėjimus

Problema Nr. 44

CANADA

Daugiau negu 650,000 asmenų tapo

Kanados Piliečiais
NUO 1947 METŲ, KADA ĮSIGALIOJO KANADOS 

PILIETYBĖS AKTAS

VIEN 1962 METAIS PER 72,000 ASMENŲ DAVĖ IŠTIKI
MYBĖS PRIESAIKĄ IR TAPO PILNAIS KANADOS 
BENDRUOMENĖS NARIAIS.

ATVYKĖLIS, KURIS LEGALIAI BUVO ĮLEISTAS KA- 
NADON MAŽIAUSIAI PRIEŠ KETVERIUS METUS IR 
DEVYNIUS MĖNESIUS, TURI TEISĘ ČIA PAT PADUO
TI PRAŠYMĄ KANADOS PILIETYBEI GAUTI.
JEIGU TAMSTA ESI VIENAS IŠ TOKIŲ, PRIIMK ŠĮ 
MALONŲ PAKVIETIMĄ IR NIEKO NELAUKIANT 
ĮTEIKTI PRAŠYMĄ 
PASINAUDOK VISOMIS PILNO KANADOS BENDRUO
MENĖS NARIO TEISĖMIS IR PRIVILEGIJOMIS:

— teise balsuoti
— teise dirbti įstaigoj
— teise turėti Kanados pasą
— teise pilnai dalyvauti 

Kanados ateities kūrime. .
PILIETYBĖS PRAŠYMO BLANKŲ JŪS GALITE GAUTI 
PAS PILIETYBĖS TARNAUTOJĄ, TEISMO ĮSTAIGOJ 
AR PILIETYBĖS DEPARTAMENTE OTTAWOJE.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

GUY FAVREAU, 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

— Estijos pirmenybes už
tikrintai laimėjo meisteris bu
si, surinkęs 14 taškų iš galimų 
15. Praeitų trijų pirmenybių

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

laimėtojas 1. Nej atsidūrė ant 
roję vietoje su 1016 t. Toliau

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors,

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

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

abcdef gh 

Matas per tris ėjimus

SPRENDIMAI
Problema N r. 41

(G. Mentasti, Italija, 1963)

1 Ž:f7

1 . . . Ba7 2 Žd6X
1 . . . Bh7 2 Žf6x
1 . . . g5 2 Ž:g5X

Šie variantai yra pagrindi
niai, kiti — lengvai suranda
mi.

Problema Nr. 42
Jaroslavec, 1962)

1 Žc2 (grąsina 2 Že3)

1 . . . fg 2 Žd4! ir 3 Be6X
2 Žd4! Žf4 3 Ž:f3X
2 . . . Ž:d4 3 f4X

1 . . . Žc4 arba Ždl 2 Žf4! 
ir 3 Be7 X
2 Žf4! Žd4 3 Žd3X
2 ... Ž:f4 3 d4X

FILMO MENAS
PRAKASTI PAGRINDAI HOLLYWOODO MUZĖJUI

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%% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7 % %.
Už paskolas ir — morgičius — 6% %.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.
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SĖJ
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis

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

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams

Nežiūrint kritikos Ameriko 
je, Europoje, pasaulyje, Holly 
woodas dar nesiruošia atiduoti 
filmų karalystės garbės. Los 
Angeles miestas talkina. Ir 
plačioji Kalifornijos visuome 
nė. Europos, P. Amerikos 
spaudoje daugumą žinių apie 
JA V-bes „patiekia“ Hollywo 
odas, vienokia ar kitokia for 
ma: filmų premjeromis, žvai 
gždžių nuotraukomis, gerais ar 
blogais Hallywoodo filmais, 
muzikomis iš Hollywood© fil 
mų ar pan. Paskutiniais metais 
Hollywood© filmų pramonei 
nusipelniusių asmenų ,auksi 
niai’ (variniai) vardai Holywo 
do pagrindiniuose šaligatviuo 
se, Hollywood© vaško muzė 
jus — pavaizduojantis garsių 
jų filmų scenas, iš vaško pada 
rytus artistus, skaitomus jau ne 
mirtingais, įėjusiais filmų istori 
jon.

1963 spalio 20 d. prakasti 
pagrindai Hollywood© Filmų 
Muzėjui. Įvykis sutraukė apie 
3,000 kviestinių filmų garseny 
bių, pradedant žilagalviais ne 
byliojo filmo artistais - vetera 
nais, baigiant šviesiausiomis 
žvaigždėmis, filmų direkto
riais, filmų rašytojais, filmų stu 
dijų vadovų pavardėmis, spau 
da. Jų būtų sąrašų sąrašai, 
kaip Mary Pickford — Ameri 
kos mylimoji, iškilmėje sukėlu 
si didžiausius plojimus; Gloria

Swanson, Walt Disney, Jack 
J. Warner, Rosalind Russell, 
Gregory Peck, Gene Autry ir 
taip toliau.

Holywoodo Filmo Muzė 
jaus architektu yra šių laikų 
Amerikos architektūros pašau 
lio garsenybė William L. Perei 
ra. Muzėjaus „tėvu” laikomas 
Ernest E. Debs — Los Ange 
les miesto supervisor.

Muziejus apims filmų pra 
monę, televiziją, radiją, plokš 
telių garso juostų pramones. 
Jis žada kainoti didelius milijo 
nūs ir būti moderniausiu, įreng 
tu pasinaudojant paskutiniau 
siais elektronikos išradimais. 
Čia, prie tūkstančių žiūrovų 
vienas toks išradimas buvo pa 
vaizduotas: vadinamo Laser 
įtaisu — garsų perdavimas oro 
bangomis, be vielų. Iš nustebi 
mo daugelis žiūrovų vos ,,ža 
do nenustojo”.

Muzėjus bus baigtas už ke 
lių metų. Toje srityje jis būsiąs 
visų geriausias pasaulyje, ir 
kasmet sutrauksiąs milionus 
lankytojų. Juo didžiuosis net 
būsimos kartos. Alg. G.

MAHATMA GANDHI 
EKRANE

,,Fox” filmų bendrovė įsu 
ko filmą „Nine hours to Ra 
ma”, kuris vaizduoja didžiojo 
indų kovotojo už laisvę, Ma 
hatmos Gandhi, gyvenimą ir 

Nukelta į 7-tą psl.

Skelbimas.
DIEVO KARALYSTĖ — 

JOS ĮKŪRIMAS IR 
PASIRODYMAS

„Ir ateis visų tautų pagei
davimas”. — Agėjo 2 :8.

„Anuo gi metu Jeruzalę 
vadins Viešpaties sostu, ir vi
sos tautos susirinks į ją var
dan Vidšpaties Jeruzalėje ir 
nebevaikščios paskui savo 
piktos širdies nelabumą“. — 

Jeremijo 3:17.
„Paskutinėse dienose Vieš 

paties namų kalnas stipriai 
stovės kalnų viršūnėje“. —

Mikėjo 4:1,2.
Tyrinėdami dieviškąjį pla

ną mes jau sužinojome šį tą 
apie „Dievo rūstybės dieną“, 
ir pamatėme, kad ji degins 
visokią nuodėmę ir saumylu- 
mą; bet dabar, pasinaudoda
mi Biblijos šviesa, mes pa
žvelgsime į pageidaujamąjį 
įsteigimą Dievo karalystės, 
kurioje visos žemės giminės 
bus palaimintos; nes pašali
nus netikusį esamojo laiko ir 
praeities nusistatymą, bus įve 
sta nauja ir daug geresnė tvar 
ka.

Kuomet gąsdinantys arti 
mos ateities įvykiai veda pa
saulį į baimę ir išgąstį, kurie 
gi žiūri į' tuos dalykus gyven
dami „Aukščiausiojo slėpiny 
je”, tie pastebi už priespaudų 
debesų skaisčią šviesą, kuri 
verčia juos pažiūrėti aukštyn, 
pakelti savo galvas ir džiaug
tis, nes jų išgelbėjimas priar
tėjo, o taip pat pagalba vi
siems, kuriuos Jėzus atpirko 
savo brangiu krauju. Palai
minimas ateis ant visų tada 
kai „užtekės Teisybės Saulė, 
ir sveikata bus po jos spar
nais”. — Malakijo 4:2.

Ką mes jau iki šiol aiški- 
nom yra taip aiškiai apreikš
ta, kad paprastas skaitytojas 
galėjo pasinaudoti. Bet dabar 
mes nagrinėsime dalykus, ku 
rių išmanymui reikia nuodug 
nesnio Viešpaties Žodžio išty 
rimo ir stipresnio tikėjimo, 
nes svarstysime dar nemato
mus dalykus, j kuriuos įžiūri
ma tik tikėjimo akimis. Juk 
iš Dievo žmonių reikalauja
ma, kad jie vaikščiotų tikėji
mu, o ne regėjimu, o tikėtų

tam, ką Dievas yra žadėjęs, 
ir ką Jis gali pilniausiai įvyk
inti. Romiečiams 4:18-21.

Savo mokslumu ar išminti 
mi niekas negalėtų nieko 
apie tai sužinoti; bet visi, ku 
rie buvo šventos dvasios pa
tepti, tiki galybei Dievo, apie 
kurį pasakyta: „Nepražuvo 
nei vienas žodis iš viso to, ką 
gera jis yra kalbėjęs“ (1 Ka 
ralių 8:56); šitie pilnai pasiti
ki ir kantriai laukia visų pa
žadų gerų dalykų įvykimo.

Pirmame ir antrame Švent 
raščio Studijavimų tomuose 
mes įrodinėjom, kad „Pago
nių Laikai”, ,,—nuo vaizduo
jančios Izraelio karalystės pa 
šalinimo iki Mesijinės karalys 
tės įkūrimui — turėjo pasi
baigti po 1914 metų Po mū
sų Viešpaties antrojo atsilan
kymo, įvykusio 1874 m. bu
vo laikas „pjūties”, kurios pir 
menėje dalyje įvyko surinki
mas Kristaus jaunosios; vėles 
nėję to priespaudos laiko da
lyje bus griaunamos dabar
ties įstaigos ir prisirengiama 
įsteigti naują Karalystę. Pa
sinaudodami tat pranašingojo 
žiburio šviesa (Psalmė 119: 
105; 2 Petro 1:19) pažiūrėki
me dabar į kai kurias pranašys 
tęs, kalbančias apie šitos Aukš 
čiausiojo Karalystės įsteigimą. 
Ji bus penktoji visuotinoji že
mės viešpatystė be pabaigos; 
ir joje bus palaiminti visi jos 
piliečiai. Jos įkūrimas buvo at 
vaizduotas trimitavimu Jubilie 
jaus trimitais (3 Mozės 25:9) ; 
todėl per pranašą Agėjų (2: 
8) pasakyta, kad pagaliau ji 
bus pripažinta kaip „visų tau
tų pageidavimas“.

Dabar atkreipsime domesį į 
įsteigimą „Dievo karalystės“ 
arba „dangaus karalystės“, 
bet atsiminkime ką jau sužino
jome iš Šventojo Rašto (skai
tydami pirmąjį Tomą 302-315 
pusi.) apie tos karalystės vai 
dytojus ir iš ko jie susidarys.Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, rei 
kalaukite knygų katalogą. Ne
turtingiems siunčiam (Veltui) 
mažas knygeles ir traktatus. 
Pareikalavus siųskite šiuo ad

resu : L. B. S. A.
212 E. 3rd, Str. Spring Val

ley, 111. U. S. A. (61362)
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HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR L. V. S. 
RAMOVĖS VIETOS SKYRIAUS RENGIAMAS

Kariuomenės šventės 
minėjimas

įvyksta ateiiantį sekmadienį, t. y. lapkričio 24 dieną
4 valandą po pietų Katedros mergaičių gimnazijoj. 

Programoje: Pulk. E. Reikenio paskaita,
Toronto Vyrų Kvartetas, 
ved. muz. Gailevičiaus, 
Sol“. Vacį. Verikaitis ir 
Akordeonistė J. Kanevaitė.

TIKIMĖS JŪSŲ DALYVAVIMO.

LIETUVIŲ NAMŲ REIKALAI
Abejoju, ar yra kas įdomės 

nio, kaip dalyvauti idėjinėje 
kovoje! Šiuo atveju žmogus 
gauni tiek patyrimo, kad gali 
juo pasinaudoti dešimtimis me 
tų.

Praėjusi vasara Lietuvių Na 
mų įsigijime buvo juodžiausia. 
Turėjęs eilę derybų su rango
vais, inžinieriais, advokatais, 
netik aš, kaip v-bos p-kas, bet 
ir kiti v-bos nariai nieko konk 
retaus neatsiekė, bet pasek
mės buvo liūdnos. Adv. J. 
Dodson nieko neužbaigęs pri 
siuntė $1221.95, o Hans Zol
linger uždėjo Liet. Namų nuo 
savybei areštą (Mechanics 
Lien) $35.000. Nors apie tai ir 
nebuvo skelbta spaudoje, bet 
šios žinios pasiekė daugelį LN 
narių. Ir v-bos narių ir L. N. 
narių tarpe iškilo paniškos bai 
rnėb jausmas, kurio pasekmėje 
mano manymu ir pasipylė de
zertyravimas iš Liet. Namų. 
Kontra veikimui aš likau vie
nais.

Maža to! Eilė narių many
je įžiūrėjo atpirkimo ožį ir 
pradėjo visokeriopai vanoti. 
Paskiri pareigūnai metė savo 
pareigas ir netik kad nepadė
jo padėtį stabilizuoti, bet irgi 
dezertyravo — paprašė grąžin 
ti jiems pinigus. Telefonu pa
sipylė mano adresu necenzū- 
riški koliojimai. Ir kas daryti?

V-bos posėdžiuose man iš 
paskirų v-bos narių fantastiš
kiausi kaltinimai. Ir už ką? 
Kad didžiausiu atsidavimu dir 
bau 8 metus, jieškodamas re
alių priemonių savo tautos gy
vybei išlaikyti? Panašiai, kaip 
kad anksčiau man kliuvo pla
tinant Tautos Fondo vardu 
liet, knygas. Per 3 metus jų 
išplatinau už $5,000, gautą pel 
ną apie $ 1,200 įnešiau Tau
tos Fondui ir po to buvau ap 
kaltintas oficialiai, kad pasisa
vinau $700 (Bendr. rev. ak
tas). Žinoma, vėliau tas bu
vo oficialiai paneigta, bet ma
no širdyje kartelio daug liko.

Sutelkęs visą valią pradėjau 
kontra akciją. Su adv. J. Kos 
tyk pagelba taksavimo įstaiga 
prie Ontario Supreme teismo, 
adv. J. Dodson s-tą iš 1221.95 
sumažino iki $530.95, kuriuos 
LN v-ba nutarė ir apmokėjo 
iš LN Kultūros Fondo. Tas 
pat advokatas J. Kostyk užve
dė bylą, kad nuėmus LN nuo 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

Apatiniai-kojinės-T-marškin

savybei $35,000 areštą. Maž 
daug po 2-jų mėnesių, t. y. lap 
kričio 3 d. gaunu iš adv. J. 
Kostyk raštą, kad teismas areš 
tą nuėmė ir dabar mūsų L. N. 
turtas yra vėl švarus nuo sko 
lų ir pretenzijų.

Šia proga adv. J. Kostyk sa 
vo, LN v-bos ir visų narių var 
du reiškiu giliausią padėką. Jis 
palyginti labai greitai apvalė 
mūsų turtą nuo blogos valios 
pretenzijų. Ir kas svarbiausia, 
kad adv. J. Kostyk už šį komp 
likuotą darbą paėmė labai ma 
žą honorarą: už adv. Dodson 
s-tos sumažinimą $ 50, o už 
arešto nuėmimą $ 75.

Lapkričio mėn. antroji sa
vaitė atnešė atoslūgį ir narių 
pinigų atsiėmime. Iki lapkr. 
13 d. yra gauta pareiškimų 
grąžinti pinigų, apie $6,500 šė 
rų pinigų ir $6,000 paskolos 
lakštų.

Priimant dėmesin tą padėtį, 
kurią sukėlė praeitos vasaros 
darbų nesėkmės, tai yra ne
daug, bet tik visa bėda, kad 
viskas sukrauta ant vieno žmo 
gaus pečiui

Šiuo metu mūsų LN turto 
stovis yra toks:
Pinigai banke. . . .$ 18,000.— 
Atmokėta Delta

nuosavybės ..$ 99,000.— 
(Pirkimo kaina $ 173,000,----
ir dar likę I morgyčių

..................... $ 74,000.— 
3) Sumokėta už

sklypą ..............$ 40,000.—
Iš viso $ 157,000.— 

Šiai sumai sutinka lietuvių 
sudėtas šėrų kapitalas apie $ 
130,000.—.

Kaip matome, nėra jokio pa 
grindo baimės jausmui, kad 
bankrutuosime. Tas paskalas, 
manau, sukėlė bloga vailia.

St. Bakšys,
LN V-bos p-kas.

BANKELIS „TALKA” 
baigė spalio mėn. pasiekęs 
623,659.64 dol. balansą. Na
rių šėrai peržengė pusės milijo
no dolerių ribą pasiekdami 
507,200.66 dol. (šėrų įnešta 
pe!r spalio mėn. 14,494.63 do 
lerių, o išmokėta 4,562.43 do 
lerių). Depozitai sudaro 
74,454.94 dol. (depozito sąs- 
kaiton buvo įnešta 25,949.89 
dol., o išmokėta 26.691,37 do 
leriai). Išduota asmeninių pas 
kolų 283,544. 42 dol. Išduota 

nekilnojamo turto - morgičių 
paskolų 257,024.39 dol. Iš vi
so išskolinta 273 nariams 540, 
568.81 dol. Kasoje - banke bu 
vo 32,777.11 dol. Grynas pel
nas už 10 mėn. 25,450.59 dol.

Per spalio mėn. buvo priim 
ti 9 nauji nariai, tad dabar turi 
ma 699 nariai. Depozitorių, ku 
rie naudojasi čekių patarnavi
mu yra 151. Kredito Komite 
tas per spalio mėn. leido išduo 
ti naujų paskolų 11 narių 36, 
550.00 dol. spmai.

Revizijos Komisija, kaip pa 
prastai, kiekvieną mėnesį pa
tikrina bankelio knygas ir ran 
da viską tvarkoje. Taip pat Re 
vizijos Komisija šio mėnesio 
bėgyje visiems nariams išsiun 
linės jų sąskaitų ištraukas pa
tikrinimui, ar atatinka narių 
knygelių įrašai su bankelio 
knygų įrašais. Pastebėję tose iš 
traukose skirtumą arba kokį 
neaiškumą prašomi kreiptis iš
siaiškinti.

Sekantiems 1964 metams 
bankelis leidžia kalendorių kar 
tu su Toronto „Parama“ ir 
Montrealio „Litu“. Kalendo
rius bus lietuviškas su dailinin
ko paruošta vinjete ir visiems 
nariams bus išsiuntinėtas. Taip 
pat ruošiamas spaudai plates
nio pobūdžio infor. leidinėlis, 
kuriame tilps visos pagrindinės 
žinios, teikiami patarnavimai ir 
kita medžiaga apimanti koope 
ratinio bankelio veiklą. J. D.

PAKARTOTINAS TĖVŲ
SUSIRINKIMAS, 

lapkr. 10 d., moraliai tikslo ne 
atsiekė, tačiau buvusi padėtis 
liko truputį pagerinta, daly
vaujant apie dvidešimčiai ge
rų lietuvių. Labai nemalonu 
priminti, kad prieš tai turėtas 
pabėgusių lietuvių jūrininkų 
praenšimas sutraukė apie 200 
klausytojų, tačiau jaunimo la
bui prašant pasilikti teikėsi vos 
18 ir tai ne tik tėveliai, bet ir 
bevaikiai asmenys. Gaila ir la
bai gaila, kad šiam tikslui tau
tiečiai taip buvo „išvargę”, 
kad ilgai sėdėti nebepajėgė.

Susirinkime diskutuojant 
esamą padėtį, būdingas bevai 
kio asmens pareiškimas: „kas 
čia per tėvai, kad leisdami sa
vo vaikus į lietuviškas organi
zacijas, nesiinteresuoja patys: 
kas yra jų vaikų vadovai ir 
kas juos globoja. Neretai net 
nepažįsta tuntininkų, neskai
tant rėmėjų v-bos narių”. La
bai gaila, bet šis pareiškimas 
atitinka tikrovę, matant, kad 
tėveliai per 12 mėnesių neran 
da poros valandų laiko, bent 
susipažinimui su valdyba. Gal 
dėl šios priežasties, dalis v-bos 
narių, atsisakė kandidatuoti 
sekantiems metams. Pasitrau
kę v-bos nariai, šiuo nori nuo 
širdžiai padėkoti susirinkimo 
dalyviams, kurie tikrai supra 
tę esamą padėtį ir rėmėjų dr- 
jos reikalingumą, pasitikėjo 
mums praeityje, o taip pat ir 
šio susirinkimo metu. Pasitrau 
kę iš tiesioginio darbo v-je, vi
sų susirinkimo dalyvių parody 
tai gerai nuomonei apie mus, 
atsilyginti, mes prižadame kie 
kvienas ateiti į pagalbą nauja
jai v-bai, kada tik bus reika-

FILMO MENAS. . .
Atkelta iš 6 psl. 

tragiškąją mirtį. Kaip žinoma, 
jį nužudė Naturam Godse, ty 
kojęs jo kelias dienas ir nužu 
dęs iš pasalų. Filme pavaiz 
duoti jie abu.

Įdomu, kad Gandhi pavaiz 
duoti rastas labai vykęs atatik 
muo. Tai pensininkas mokyto 
jas Cassyap, kurio nuo Gandhi 
negalima nei atskirti visais at 
žvilgiais.

New Delhi miesto policijos 
vadas ar turėdamas žinių, ar 
nujausdamas nelaimę 1948 m. 
sausio 30 d. įkalbinėjo Gandhi 
nedalyvauti pamaldose, bet 
Gandhi nesutiko. Ir įvyko nu 
žudymas.

Filmas įdomus turiniu, da 
lyviais ir forma.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y. 

las. Naująją v-bą prašome ne
naudoti ambicijos, esant reika 
lui kreiptis. Gal nauji asmens, 
naujos idėjos sugebės daugiau 
patraukti visuomenę šiam gra
žiam ir be galo- reikalingam 
tikslui, ko mes jiems nuošir
džiausiai linkime.

Man pačiam, atliekant pa
skutinį darbą kaip v-bos na
riui spaudos reikalams, tariu 
nuoširdų ačiū mieliems bendra 
darbiams (dėl žinomų priežas 
čių, pavardžių neminėsiu), 
vyr. globėjui prel. dr. J. Tada 
rauskui, buvusiems ir esa
miems tuntininkams. Su jumis, 
bet koks darbas buvo mielas 
ir malonus, visada randant 
bendrą išeitį kritiškais momen 
tais. Dėkoju „Neprik. Lietu
vos” ir „Tėviškės Žiburių” re
daktoriams už talpinimą ma
no korespendencijų jūsų leidi
niuose. Ačiū visiems, supratu 
siems mūsų tikslą ir gerus no
rus lietuviškos egzistencijos iš 
laikymui.

Su pagarba visiems. V. P.
AR TIKRAI SPAUDOS 

BALIUS?
Kiekviena organizacija, no

rėdama kuo daugiausiai pub
likos sutraukti į savo parengi
mą, stengiasi dėti labai „iškil
mingas“ reklamas.

Neatsiliko nuo jų ir Hamil 
tono sendraugiai - ateitininkai, 
pavadindami lapkričio 16 d. 
pasilinksminimą „Spaudos ba 
lium”.

Be abejo tikslas labai gra
žus, nes išeivijos lietuviškoji 
spauda gan sunkiai verčiasi fi 
nansiškai. Tačiau gaila, kad at 
eitininkai lietuviškos spaudos 
reikšmę paėmė į labai siaurus 
rėmus, stengdamiesi paremti 
tik savo ideologinį laikraštį 
„Ateitis“.

Atrodo, kad nevertėjo dėti 
taip skambios reklamos, nerei
kėjo klaidinti hamiltoniesčių 
„Spaudos baliais“. Užtektų įra 
šyti skelbimuose tik parėmimą 
Ateities žurnalo reikalą — ir 
visiems būtų aišku, kas tai 
„per spaudos balius”.

Iš kitos pusės įdomu, kas 
daugiau nemokamai (mano 
pabraukta) kronikoje vietos 
skyrė tam „baliui“: „Ateitis” 
ar „N. L-va“?). K. B.

N. L. red. mano, kad taip 
griežtai klausimas statyti var
gu begalima dėl to, kad spau
dos sąvoka labai plati, ir joks 
balius visos lietuviškosios spau 
dos negali aprėpti, todėl ten
ka prie ko nors sustoti konkre 
čiai, kaip kad šiuo atveju pa
reiškė iniciatyvą „Ateities“ rė 
mėjai. Kitur kiti pareiškia sa
vo iniciatyvą. Prisimename, 
kad Hamiltone savo metu bu 
vo parengimų spaudos, skirtų 
visai Kanados lietuvių spaudai 
ir tai buvo prasminga, nes tai 
buvo sustota prie riboto spau 
dos kiekio. Bet jau keli metai 
nesant tokios iniciatyvos, ją 
pareiškė „Ateities“ rėmėjai.

Ger]b. Bendradarbiui NL re 
dakcija yra dėkinga už tokių 
klausmių iškėlimą, nes jie lei
džia nušviesti būseną. Be ko 
kita, yra tradicija, kad gavus 
apmokamą skelbimą, šalia to 
įdedama dar informacija.

MOKSLAS IR TECHNIK. . .
Atkelta iš 2-ro psl.

temperatūra skaičiuojama de 
šimtimis, šimtais laipsnių. 
Tarp žvaigždinių dulkių tem
peratūra- žemesnė, negu dujų. 
Jos — savotiški tarpžvaigždi
nių debesų šaldytuvai. Kosmi 
nių dulkių temperatūra vos 
10 — 30ttK. Tarpgalaktinėje 
erdvėje, taip pat atskirose Ga 
laktikos srityse dujų ir dulkių 
temperatūra artima absoliu
čiam nuliui. Tarp kita ko, tem 
peratūros sąvokos nereikia su 
prasti „žemiškai“. Jei žmogus 
atsidurtų Saulės vainike, kur 
temperatūra siekia dešimtimis 
tūkstančių laipsnių, ir užsi
dengtų nuo tiesioginio Saulės 
spinduliavimo, jis. . . sušaltų, 
nes atomų, kurie šildo žmogų, 
ten labai maža, o tarpžvaigž
dinėje aplinkoje jų būna vos 
keli viename kubiniame centi
metre. Be to, toje pat vietoje 
gali rastis medžiagos su vi
siškai skirtingomis temperatū
romis. Pavyzdžiui, esti ūkų, 
kuriouse vandenilis jonizuo
tas, tokiu būdu jo temperatū
ra aukštesnė negu 7000°K, o 
tarpžvaigždinės dulkės dar ne 
spėjusios išgaruoti ir jų tem
peratūra yra šimto laipsnių ei 
lės.

NIAGAROS PUSIASALIS
BUS IŠKILMINGA LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ
Niagaros pusiasalio ramovė 

nai, gavę savo skyriaus provin 
cijos patvirtinimą (čarterį) įgi 
jo daugiau energijos išeiti į vie 
Šurną, rodytis viešai kitatau
čiams. Vienas iš didesnių užsi 
mojimų yra šiais metais ramo 
venų dalyvavimas šios apylin
kės šventės eisenoje, apie ką 
jau buvo rašyta.

Lietuviai savo netikslumams 
pateisinti turi labai tinkamą 
priežodį: „Tas neklysta, kas 
nieko nedirba“. Taip ir su šiuo 
ramovėnų pasirodymu išėjo. 
Jau iš anksto spaudoje pasigir 
ta, kad ši eisena bus filmuoja
ma ir ją matys milionai žmo
nių. O tikrumoje pasirodė vi
sai kitaip: iš ramovėnų rikiuo 
tės į filmą nė vienas nepateko, 
išskyrus plakatą su nešėjomis 
ir gražuolę torontietę Jonę Juo 
zaitytę. To visko priežastis, 
kaip vėliau paaiškėjo, yra pa
tys lietuviai, nes kai kurie spe 
daliai tą dieną surado reikalą 
vieną kitą dalyvį nutraukti iš, 
eisenos „reikalingesniems” dar 
bams. Bet ramovėnai tikisi, 
kad kitais metais tokių darbų 
neatsiras ir šių metų klaida bus 
išlygnita.

Antras didesnis užsimojimas 
yra kad ramovėnai šiais metais 
45 metų Lietuvos kariuomenės 
sukakties minėjimą pasiėmė su 
rengti ne vien lietuviams, bet 
kad minėjimas ir programa bū 
tų pritaikyta ir svetimtau- 
ičams. Todėl yra išnuomota 
viena iš gražesnių ir erdvesnių 
miesto salių, Legion Hall, 111 
Church St., St. Catharines, 
Ont. ir kalbėtoju pakviestas 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Kanadoje Dr. J. Žmuidzinas, 
kuris kalbės tik angliškai, o 
meninei programai atlikti iš 
kviestas „Varpo” choras ir tau 
tinių šokių grupė „Gyvata- 
ras”, kurie jau ne kartą yra Ža 
vėję ir kitataučius. Reikia būti 
tikriems, kad ir šios apylinkės 
žiūrovus įspūdingai nuteiks. 
Būkime tik mes solidarūs ir šių 
metų lapkričio 23 d. visi, kaip 
vienas, dalyvaukime toje de- 
monstracij oje.

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Spalio 20 d. pirm. J. Lele- 

vičiaus bute įvyko VKLS-gos 
St. Catharines skyriaus narių 
susirinkimas, kuriame buvo ap 
tarti bendri sąjungos darbai ir 
šių dienų politinis stovis Vii 
niaus klausimu. Pasirodo, kad 
Vilniaus problema nėra atei
ties klausimas, bet jau šiuo me 
tu aktualus vienur kitur iškyląs 
politinėn arenon sprendžia
muoju reikalu. Prieš porą ne
nešiu ukrainiečiai susekė, kad 
tarp dabartinės Lenkijos vy
riausybės ir Sov. Sąjungos pa
tikėtinių eina slaptos derybos, 
kad Boryslovo - Drohobyčio 
žibalo pramonės sritys prijung 
ti prie Lenkijos, o kaip žino
ma, toms sritims priklauso Lvi 
vas su savo apylinkėmis. Ir 
kaip tik, apie tą patį laiką lie
tuviai aptiko, kad Jungtinių 
Tautų kuluaruose, ten, kur be
maž kiekvienas prieš sprendi
mą dalykėlis yra aptariamas, 
Vilniaus dardas net kelius kar 
tus buvo minėtas. Jį iškėlė Rau 
donoji Kinija, norėdama Len 
kiją palenkti savo reikalams ir 
atsilyginimui pažadėj o iškelti 
visas lenkams padarytas Sov. 
S-gos skriaudas ir jų tarpe grą 
žinimą lenkams Vilniaus su vi 
somis sritimis.

Kaip matome, tolimieji ki
niečiai yra su Vilniaus klausi
mu susipažinę ir jį išnaudoja 
savo politiniams reikalams. Ta 
čiau keista, kad tam tikrai da
liai lietuvių šis klausimas nelie 
čiamas ar jo visai nėra.

Susirinkime buvo perskaity
tas „pro memoria“ pasiųsto 
Vysk. V. Brizgiui dėl Vilniaus 
„Aušros Vartų” ir duoti tuo 
reikalu smulkesni paaiškini
mai. Visi susirinkusieji buvo 
vienos nuomonės: atsižadėt 
„Aušros Vartų“ yra tas pat, 
kaip atsižadėt Vilniaus.

Ateinančiais metais Joninių 
rengimo klausimas paliktas 
spręsti pirma išsiaiškinus su ki 
tais skyriais ir apylinkės vilnie
čiais. Tilpusi „Tėviškės Žibu
riuose” 29(705) nr. 1963 m. 
liepos 18 d. žinutė, kad St. 
Catharines vilniečiai skelbia 
1964 m. Jonines birželio 20 
dienai, nėra žinoma nei valdy

bai, nei kitiems nariams, maty 
ti, tą skelbia kaž kas prisiden
gęs vilniečių vardu.

APYLINKĖS BENDRUOME 
NĖ PERSIORGANIZUOJA.

Kaip buvo spaudoje skelbta 
spalio 27 d. Pranciškonų vie
nuolyno salėje įvyko St. Cat 
barines apylinkės bendruome 
nės visuotinis narių susirinki
mas. Galima pasigirti, kad su 
sirinkimas praėjo gana sutaria 
moję nuotaikoje, be didesnių 
ginčų. Gal tik įnešė šiek tiek 
netoklandumą kaž kur žuvęs 
1962 m. spalio 7 dienos susirm 
kimo protokolas. Jis turėjo but 
skelbimas praėjusiame susirin
kime, bet buvo atidėtas kitam 
kartui, tačiau ir šiame susirin
kime irgi nepasirodė. Todėl su 
sirinkimas nutarė, kad naujoji 
valdyba pasistengs surasti ir 
ateinančiame susirinkime per
skaitys. Be einamųjų b-nės rei 
kalų buvo smulkiai aptarti ir 
šalpos reikalai. Iš svarbesnių 
dienotvarkės punktų buvo su
darymas naujos vaidybos, bet 
ir tas davėsi išrišti be vargo. 
Naują v-bą sudaro: pirm. Juo 
zas Žemaitis, vicep. Juozas 
Mackevičius, sekr. Juozas Gi- 
revičius, ižd. Felicija Janušio- 
nienė ir v-bos narė Ona Vilbi- 
kaitienė. Kandidatu liko Vita
lis Alonderis. Revizijos komi 
sija, pagal anksčiau šioje apy 
linkėję nusistovėjusią tvarką, 
sudaryta iš buvusios valdybos 
narių: Juozas Šarapnickas, Pet 
ras Baronas ir Pranas Daugi
nas. Sėkmės valdybai visus be 
skirtumo jungti prie bendro 
lietuviško darbo.

SLA 278 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

IX. 28 d. vakare Harding 
hotelio patalpose įvyko vietos 
SLA kuopos narių pirmas po 
vasaros atostogų susirinkimas. 
Buvo pasitarta dėl tolimesnės 
veiklos ir pasidalinta vasaros 
įspūdžiais. Įteikti 5 nauji įsto 
jantiems nariams dokumentai. 
Valdybai iškėlus, kad ir šiais 
metais kuopai reiktų surengti 
naujų Metų sutikimą, susirinki 
mas tam pritarė ir pavedė vai 
dybai daryti paruošiamuosius 
darbus. Naujų Metų sutikimas 
įvyks 1963 m. gruodžio 31 d. 
Local 199, U. A. W. salėje, 
45 Carlisle St., St. Catharines, 
Ont. Pabaigai J. Dilys trum
pai papasakojo savo įspūdžius 
iš kelionės po Europą.

PAGERBTAS 
SUKAKTUVININKAS

Karo audros nublokšti, ne
tekę savo tėvynės, vieni į šią 
padangę turėjo laimę atvažiuo 
ti su visa savo šeima, kiti su 
dalimi, o treti visai vieni ir ne 
turėdami galimumo sudaryti 
vietoje šeimyninio gyvenimo, 
turėjo pasitenkinti viengungio 
vargu. Taip likimas lėmė St. 
Catharines mieste gyvenan 
čiam Juozui Kavolėliui. Dau
gelis steathariniečių, at jausda
mi tą ir pagerbdami jo lietuviš 
ką kuklumą spalio 26 d. A. 
Švažo bute surengė jam 60- 
ties metų sukakties pagerbtu- 
ves. Ta proga J. K. susilaukė 
gražių sveikinimų, linkėjimų ir 
vertingų dovanų, ne vien nuo 
pavienių asmenų, bet ir orga
nizacijų. Kiti negalėdami su 
buvime dalyvauti, prisiuntė 
sveikinimus ir gėlių puokštes. 
SLA 278 kuopos vardu P. Pol 
grimas įteikė didžiulį albumą 
su valdybos narių parašais.

J. Kavolėlis yra aktyvus vi 
suomenininkas, kuris savo veik 
la pirmoje vietoje stato lietu
vybę. Jis yra kelius metus bu 
vęs Apyi. b-nės valdyboje, ra 
movėnų ir SLA kuopos. Tai 
šis netikėtumas yra kaip ir ma 
ža dalelė už jo įdėtą darbą ir 
pastangas išlaikyti tautiškumą 
svetimame krašte. Palinkėta ii 
giausių ir geriausių metų!

Kartu noriu prisiminti ir A. 
Švažo parodytas nuolankumas 
ir gerumas. Jis netik neėmė už 
patalpas užmokestį, bet neatsi 
žvelgiant, kad yra ne visai svei 
kas, tik prieš kelias dienas grį 
žęs iš ligoninės, subuvimo pa 
talpas išpuošė. Taip gi turime 
būti dėkingi ir iniciatoriams E. 
Puslienei ir K. Jonušui už taip 
darnų ir tvarkingą šių iškilmių 
vedimą. Dalyvis.
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Š. M. LAPKRIČIO 23 DIENĄ, ŠEŠTADIENI,

KONCERTAS
KONCERTAS - ŠOKIAI

Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenais Avė.

Pradžia: 7.30 vai. vak. punktualiai.
Programoje: D. BARTEŠKAITĖ — Daina

E. KNISTAUTAS — Smuikas

- ŠOKIAI
G. LATVAITIS — Akordeonas
K. BARTEŠKA — Poezija 

Sk. V. Tautiniai šokiai.

Programos vedėja — R. Barteškaitė. 
Šokiams groja — STAN BANKLEY 

Baras — Loterija.

KREPŠINIS
KREPŠINIS.

Gadbois Recreation Center 
5485 Cote St. Paul Road.

Toronto Vytis — Montrealio Tauras
Pradžia: 1 vai. po pietų.
Įėjimas tik 1.00 doleris.

Montrealio Jaunimo Organizacijos.

JAUNIMO SAVAITGALIS 
įvyks šį savaitgalį, lapkrič. m. 22—24 dienomis.

Penktadienį, lapkričio 22 d. 
N. P. Seselių patalpose bus dia 
logas tema „Ar lietuviškos jau 
nimo organizacijos turėtų būti 
sujungtos į vieną?” Temą refe 
ruoš A. Masevičiūtė ir E. Te- 
kutis. Po to seks diskusijos, į 
kurias galės įsijungti visi daly
viai.

Šeštadienį, lapkričio 23 d. 1 
vai. (žiūr. skelbimą) įvyks 
krepšinio rungtynės tarp se
niausiai veikiančių Kanados 
sporto klubų: Toronto ,,Vy
čio’* ir Montrealio „Tauro”. 
Sportininkai tikisi, kad atsilan 
kys nemažas skaičius žiūrovų 
pasigėrėti tautiniu sportu.

Šeštadienį 7.30 vai. vakaro 
prasideda šokiai ir koncertas 
(žiūr. skelbimą). Programa 
bus įdomi ir šokių muzika pui 
ki. Įėjimo mokestis tik vienas 
doleris. Kadangi iš šio vakaro 
pajamų reikės padengti visas 
šio Jaunimo Savaitgalio išlai
das, tai tikimės, visi montrea- 
liečiai, kurie domisi lietuviš
kuoju jaunimu, gausiai atsilan
kys.

Sekmadienį 11 vai. A. V. 
parapijoj dalyvaujama šv. mi
šiose, o po to kariuomenės 
šventės minėjime. 5 vai. įvyks 
paskaita— „Mišrios vedybos”, 
kurią skaitys E. Tekutis, nu
šviesdamas jų geras ir blogas 
savybes, ir ką šių dienų jauni
mas galvoja apie „Inter mar
riage**. Po to seks diskusijos ir, 
prie plokštelių muzikos pasilin 
ksminimas.

Šis Jaunimo savaitgalis yra 
ruošiamas visų Montrealio Jau 
riimo organizacijų, tačiau ir ne 
priklausą jokiai organizacijai 
jaunimas kviečiamas visur da
lyvauti. Taip pat kviečiami 
yra ir visi montrealiečiai ateiti 
pasiklausyti jaunimo balso, ką 
jie šiandien galvoja apie save 
ir vyresniąją kartą, įsijungti į 
jų diskusijas, išgirsti jų poezi
jos .dainos ir muzikos, pasi
grožėti jų šokiu.

Ik ipasimatymo jaunimo Są 
vaitgaly.

Rengėjai.
D. L. K. VYTAUTO KLUBO 
hominacijų susirinkime sekma 
dienį yra išstatyti 1964 metų 
valdomiems organams šie šeri 
ninkai:

Į pirmininkus: Pranas Pau
kštasis ir Juozas Skinkis.

Į vicepirm.: Vaikšnoras 
Matas ir Adakauskas Juozas.

Į board direktorius: Petru
lis Jonas, Norkeliūnas Alber
tas, Ambrasas Kazimieras, Mo 
zuraitis Juozas, Kiškis Walte- 
ris, Vilkelis Jonas, Petrauskas 
Juozas, Gudas Mykolas, Juška 
Kazimieras, Alf. Graibus, Pet 
ronis Povilas.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir _ , „ _ 
ketvirtadienį ’ p. n1

antradienį . 2_ 
penktadienį '

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

PO 7.3175; namą DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Kiti v-bos nariai aklamaci
jos būdu: G. Alinauskas, sek
retorius; Petras Botyrius, kasi
ninkas ; K. Gudžiūnas, atsk. 
v-jas;R. Bohemier, šėrų sekr.; 
L. Gudas, pašalp. sekr.

Revizijos komisijai,: Luko
ševičius Juozas, Bulota Juo
zas, Skučas Juozas.

Balsavimas įvyks gruodžio 
1 d. po pašalpinės Dr-jos su
sirinkimo iki 5 vai. vak.

Klubo Valdyba.
DAILĖS IR TAUTODAILĖS 

PARODA,
kuri įvyks gruodžio mėn. 15 
d. Aušros Vartų salėje randa 
vis didėjančio atgarsio Mont
realio lietuvių tarpe.

Su savo eksponatais, malo
niai sutiko dalyvauti dar šie as 
mens: M. Adomaitienė, G. 
Čapkauskienė, M. Gaputytė, 
V. Balčiūnaitė, J. Kęsgailienė, 
V. Gražienė, 11. Gražytė, G. 
Rudinskienė, E. Navikėnienė, 
J. Kizerskienė, A. Morkūnie
nė, p. Vazalinskienė snj., A. 
Zubienė, J. Blauzdžiūnas, E. 
Dikaitis, Pr. Kizerskis ir M. 
Čapkauskas.

Maloniai kviečiami visi no
rintieji parodoje dalyvauti su 
savo turimais eksponatais. Su
interesuoti prašomi kreiptis į 
J. ŠiauČiulį, tel. 767-2781.

Seimelio Prezidiumas.
LIETUVIŠKA RADIO 

VALANDĖLĖ,
skirta Liet, kariuomenės sukak 
tuvėms, gerai praėjo : prasmin 
gas buvo Dr. Nagio žodis ir 
gera buvo muzika. Valandėlė 
padarė gerą įspūdį.

SOL. JONO VAZNELIO 
koncertas A V parapijos paren 
gimo metu turėjo gražų pasise 
kimą. Apie koncertą kitame 
NL nr.
VYR. LIET. IŠLAISVINIMO 
komiteto minėjimo metu A., 
V. klebonas T. K. Pečkys su
teikė minėjimo rengėjams viso 
keriopą paramą ir paaukojo sa 
lės nuomą 25 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

T. F. Atstovybės V-ba.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur

LaSalle. DO 6 1570

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kun. Juozas Vaišnys, S. J., 
atvykęs iš Čikagos, Montreia- 
liui atvežė daug sveikinimų iš 
tų, kurie anksčiau buvo mont 
realiečiai, bet dabar čikagie- 
čiai. Kun. Vaišnys šiuo metu 
gyvena St. Jerome, Que. Pa
rapijoje pasirodys gruodžio vi 
duryje.

Kalėdojimas: klebonas lan
kys antrad., trečiad. ir ketvirt. 
Lachine; penktad. Verdun, 
Moffat Ave. Kun. Kulbis lan 
kys Cote St. Paul ir Ville Ema 
rd gatves: Jogues, Mazarin, 
Dumas, Hurteau, d’Aragon. 
Kun. Zaremba: Verdun, antr. 
Crawford Park., trečiad. Step
hens; ketvirtad. Rolland ir Va 
liquete, nr. nr. 700 iki 850; pe 
nktadienį likusius Valiquette.

Bažnyčios fondui aukojo: 4 
dol.: A. Pranevičius; po $ 10: 
P. Alekna, J. Gaurys, A. Pta 
šinskas, I. Sirevičius; 20 dol.: 
J. Paunksnis.

Praėjusio sekmadienio rink 
liavoje suaukota 192.50 dol. 
® Juškevičienę Petronėlę pra
ėjusią savaitę, darbo eigoje 
mokykloje, kur ji mokytojau
ja, ištiko širdies priepuolis, dėl 
ko p. Juškevičienę turėjo par
vežti namo. Priepuolis nesąs 
didelis ir tikimasi, kad p. Juš
kevičienė netrukus sugrįš į mo 
kytojos darbą. Linkime grei
čiau pasveikti.

ŠVENTOS ELZBIETOS 
draugijos metinė šventė. ŠV. 
Kazimiero bažnyčioj, lapkri
čio 19 d. 8 vai. ryto bus šv. mi 
šios už mirusias nares. Sekma
dienį, lapkričio 24 d. 11 vai. 
iškilmingos mišios ir bendra 
narių komunija. Po pamaldų 
parap. salėje pusryčiai. Kvie
čiame visas.

PARDUODAMI 
DUPLEKSAI

Po S'/i kambarių, užbaigtais 
rūsiais. Kaina $ 27,500.

Po $ 1,000 grįžta iš provinci
nės valdžios metų gale.
91 ir 95 — 69 Avenue, 

LaSalle, P. Q. 
Teirautis 691—9441 nuo 9 v. 

ryto iki 8 vai. vak.
-•-■T*'—-I>ĮXr-?‘V'J --j’"! -T

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

LAPKRIČIO MĖN. 24 D. AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIOJE IR PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

Lietuvos Kariuomenės šventės
minėjimas

11.00 vai. iškilmingos mišios, Aušros Vartų bažnyčioje, 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

12.30 vai. A. V. parapijos salėje Vytauto Jonyno tai 
dienai pritaikinta paskaita ir tuoj po to seks 
meninė dalis, kurią išpildys

Elvyros Mikalojūnaitės vadovaujama tautinių šokių grupė 
ir sol. G. Čapkauskienė.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Lankymas parapijiečių tre

čiadienį, lapkričio 20 d., Rose 
mounto 6, 7, 9 Avė, Dandu- 
rand ir Laurier E. ; ketvirtad. 
10 Avė., penktad. 11 ir 12 
Avė., šeštadienį 13,14 ir 15 
Avė., pirmad. lapkričio 25 d. 
16 Avė.

Mirė Kazimieras Gagžnas, 
Palaidotas antradienį.

Šv. Elzbietos šventė sekma
dienį, lapkr. 24 d. Suma, narių 
bendra komunija ir pusryčiai 
po pamaldų.
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS 
uždaros rekolekcijos Montrea
lio moterims įvyks š. m. gruo
džio 13, 14 ir 15 dienomis, tai 
yra nuo penktadienio gruo
džio 13 d. 7.30 vai. pp. iki sek 
madienio, gruodžio 15 d. 3 V. 
pp. Rekolekcijas ves žinomas 
pamokslininkas prel. V. Bal
čiūnas iš Romos.

Rekolekcijos įvyks rekolek
cijų namuos 1025 Mount Ro 
yal Blw. W. Norinčios reko
lekcijose dalyvauti, prašomos 
registruotis iki lapkričio m. pa 
baigos, pas šias dr-jos nares: 
Ir. Lukoševičienę, tel. DO 6- 
1210; M. Gaputytę, tel. 272- 
8384; A. Išganaitienę, tel. 
674-7038; Piešinienę, tel. DO 
6-4165; V. Otienę, tel. DO 
6-8685.

Pragyvenimo ir kitoms iš
laidoms padengti, kiekviena 
rekolekcijų dalyvė įmoka $ 
10, iš šios sumos $5 rekolekci 
jų dalyvės prašomos įmokėti 
registracijos metu.
• Blauzdžiūnaitė D., mokyk
loje darydiama gimnastiką, su 
laužė ranką, kuri teko užgip- 
suoti.

MILŽINIŠKAS BAZARAS 
Trečiadienį, lapkr. 20, 1963, 

Victoria Hall 
4626 Sherbrooke St. W.

Westmount, Quebec.
Nuo 10 vai. ryto iki 11 vai. v. 

Į ė j imas laisvas.
Ruošia Concordia Chapter 

B’nai B’rith Women.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITĄ S”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,25%. * Už asmenines paskolas imama

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai.; darbo dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius 

ir šeštadieniais.
Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO

45-jų metinių minėjimo, kuris 
įvyks lapkričio 24 d. nustaty
ta šitokia tvarka:

1. Šv. Jono ir Prisikėlimo 
parapijų bažnyčiose iškilmin
gos pamaldos su tai šventei 
pritaikintais pamokslais, įvyks 
11 vai., o naujoje lietuvių 
evangelikų parapijos bažnyčio 
je 1 vai. 30 min.

2. Kūrėjai - Savanoriai ir ka 
riai organizuotai su vėliavo
mis pamaldose dalyvauja Prisi 
kėlimo par. bažnyčioje, o šau
liai ir kitos organizacijos — 
šv. Jono parapijos bažnyčioje. 
Organizacijos, kaip jau įpras
ta, renkasi 15 min. prieš pa
maldas.

Organizuotai dalyvaujančių 
organizacijų nariams bei jų šei 
moms bažnyčioje vietos rezer 
vuotos pirmuose suoluose.

3. Klebonams leidžiant, 
prie visų trijų lietuvių bažny
čių per visas pamaldas kŪrėL 
jai savanoriai darys rinkliavas 
laisvės kovų invalidams ir var 
gan patekusiems k. - savano
riams sušelpti.

4. 5 vai. po piet, Prisikėli
mo parap. salėje įvyks šven
tės minėjimo aktas šia progra
ma: minėjimo atidarymas, 
invkoacija, žuvusių už Lietu
vos laisvę pagerbimas, teis. K. 
Grigaičio paskaita ir meninė 
dalis, kurią išpildys „Varpo” 
choras, vadovaujant muz. St. 
Gailevičiaus ir tautinių šokių 
grupė „Gintaras”, vadovauja
mas V. Turutos.

šventės ruošimo išlaidoms 
padengti prie įėjimo laisva au 
ka. Šventei Ruošti Komitetas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
RENGĖJAI,

L. K. Kūrėjų Savanorių s-ga,
L. Karių Veteranų s-ga „Ra
movė” ir L. K. Mindaugo Šau 
lių kuopa 45-rių metų Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo sukak
tuvių proga, nuoširdžiai krei 
piasi į tave broli ir sese lietuvi, 
prašydami nors kuklia auka pa 
remti 1918 — 1920 m. Lietu
vos laisvės kovų karo invali
dus, kurių dalis, nors ir atsidū 
rusi šiapus geležinės uždangos, 
dėl prarastos už tėvynę sveika 
tos ir amžiaus naštos, yra pate 
kusi į materialinius sunkumus, 
šiam tikslui lapkričio 24 d. 
prie įėjimo j Aušros Vartų baž 
nyčią bus renkamos aukos. 
Brangus broli ir sese lietuvi, 
nepamiršk tų karžygių, kurių 
kraujo kaina nupirktąja laisve 
ir pats džiaugeis!. Daugiau ar 
mažiau bet aukok!

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate 
Board Nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel. 722-2472 

Namai, žemė, paskolom.
A. Gražys — .... 739 - 9328 
P. Jasutis — .... LA 2-7879
M. Roth —............RE 7-9353

10 metų patirtis.

ROYAL —

LONDON - LANCASHIRE
Draudimo Bendrovės
Yra atstovaujamos:

AD AMONIS 
INSURANCE AGENCY INC. 

Quebec Insurance Brokers 
Association Nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722 2472 

Gaisras — Automobiliai — 
Nelaimingi atsitikimai.

Tikslus ir greitas patarnavimas.

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

PABALTIEČIŲ 
PIRMENYBĖS

Šį penktad., 8 vai. v.; Cent 
ral YMCA (College & Bay) 
Aušros - Hamiltono jauniai 
žais su latvių jauniais; šeštadie 
nį, 5.30 v. v. tose pat patalpo
se latvių vyrai žais su estais. 
Sekmadienį St. Michaels salė
je vyks tinklinio ir krepšinio 
finalai. Žiūr. skelb. Moterų kre 
pšinio finalai atidėti lapkr. 28 
dienai.
ŽINOMAS SPORTO KLUBO 

„VYTIS” VEIKĖJAS
A. Supronas, atliekamu nuo 
darbo metu savo jėgomis Wa 
sagoje - Springhurste pasista
tęs gražų modernišką vasarna
mį, buvo rimtai sunegalavęs ir 
po trijų savaičių tyrimo Šv. 
Mykolo ligoninėje, pasveikęs 
grįžo namo.
SVRABUS PARENGIMAS

Jau eilė metų, kaip Toron
to kūrėjų - savanorių skyrius 
savo veikloje gražiai pasireiš
kęs finansinėje paramoje šelp 
damas Vokietijoje pasilikusius 
laisvės kovų invalidus ir var
gau patekusius kūrėjus - sava
norius, savo kasai papildyti ka 
riuomenės atkūrimo šventės iš 
vakarėse, lapkričio 23 d. Šv. 
Jono parapijos salėje rengia 
tradicinį - metinį pobūvį - ba
lių, kurio pradžia 7 vai. vaka
ro.

Be šokių, kuriems gros ge
ras orkestras, numatyta trum
pa, bet aktuali paskaita ir ki
tos įvairenybės, o įėjimas tik 
vienas doleris.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pranciškonų vadovybės po
sėdžiuose pakartotinai buvo 
diskutuota ir mūsų parapijos 
busimoji statyba. Norima ją 
pradėti ateinantį pavasarį. 
Tam tikslui bus užtraukta pa
skola, bet taip pat bus prašo
ma ir aukt^. Šiuo metu vietoje 
išjieškomi būdai ir galimybės 
reikalingoms aukoms sukelti. 
Tas reikalas išsamiai buvo dis 
kutuotas praėj. sekmadienį 
Prisik. par. komiteto posėdyje.

Choro repeticijos: antrad. 
moterims, ketvirt. — vyrams, 
7.30 v. v. muzikos studijoje. 
Ruošiami nauji dalykai. Daly
vavimas labai svarbus. Sveiki
name naujai į chorą įsijungu
sius: P. Melnikienę, L. Mačio 
nienę, P. Kevelaitį ir P. Kud 
reikį.

Skautų tėvų rėmėjų susirinki 
mas — gr. 1 d., 2 v. p. p. mu 
zikos studijoje. ,

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta,). 
Tėlef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

CENTRAL MORTGAGE & 
HOUSING CORPORATION 
Namai įvairiose miesto dalyse 

paimti už nesumokėtas 
paskolas parduodami 

žemomis kainomis.
ĮMOKĖTI TIK $ 600.00 

Kreiptis: 
District Estate Brokers 

Tel.: 722-2472
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