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Johnson stipriai paėmė vairą
KAS NAUJA KANADOJE» Komteroras Venecueloje 

žl Paklausimai komunistams
Kennedy mirties tragedija 

ir su ja susiję įvykiai užėmė 
visą savaitę, dominuodami vi
sus kitus įvykius.

KENNEDY MIRTIES 
TRAGEDIJA SUSTABDĖ 

POLITINE RAlD/į.
tiek, kad bus jau dvi savaitės, 
kai tiktai kalbama ir rašoma 
apie Kennedy nužudymą ir su 
ta piktadarybe susietus įvy
kius bei laktus.

Laidotuvės Kennedy turėjo 
išimtiną pobūdį. Jose dalyva
vo 92-jų valstybių delegacijos, 
220 atstovų, kurių tarpe keli 
karaliai, prezidentai ir dauge
lis mimstenų pirmininkų.

Gedulas dėl Kennedy gilus, 
sukėlė didžiulį susirūpinimą, 
nes nužudymo bylos tardymas 
rodo, jog JAV prezidento nu 
žudymas yra gilaus

DVIEJŲ PASAULĖŽIŪRŲ 
SUSMKik l'llViu rAStKME.

Pasaulių, kurie ne tiek ski
riasi medžiaginių bei socialinių 
idėjų prasme, kiek moralinių, 
dvasinių ir humanistinių princi 
pų susikirtimą su smurtiniu to 
talizmu, humaniškumo paneigi 
mu ir laisves paniekinimu.

Komunistai, paneigę laisvės 
ir asmens teisių principus, nau 
doja visas priemones savo ab
soliutinei diktatūrinei valdžiai 
atsiekti. (Jswaldo smurtas dar 
kartą patvirtina, kad

KOMUNISTAI PLAČIAI 
NAUDOJA AdMtiNlNj 

TEKUKąi.
Prie ryškiųjų Trockio, gen. 

Kutiopovo nužudymo ir dau
gelio vagysčių nepatinkamų as 
menų, Kennedy nužudymas 
yra dar vienas ir, greta Troc
kio nužudymo, pats ryškiausis 
asmeninio teroro faktas, ko
kius plačiai vartoja komunistai 
-bolševikai.

„Tiesa“ 275(6324) nr. rašo 
esą Kennedy ,,proiasistinių jė 
gų veiklos išvada“. Ar begali 
būti žiauresnis faktų klastoji
mas? Žudikas sakėsi esąs mark 
sistininkas, buvo pabėgęs į so- 
vietiją ir prašė Rusijos piliety 
bės, yra prokastrinės organiza
cijos dalyvis, ir tiktai šia pras 
me Oswaldas gali būti vadina 
mas profašistu.

Istorija įvertins Kennedy ir 
jo žudikus, ir tuos, kurie ban
do pūsti miglas-

O kas šį bjaurų sąmokslą or 
ganizavo, parodys ateitis.

LYNDON B. JOHNSON 
NAUJAS JAV 

PREZIDENTAS, 
apėmęs tas pareigas kaip bu
vęs viceprezidentas.

Johnsonas yra buvęs rimtas 
Kennedy konkurentais į prezi
dentus praėjusiais rinkimais. 
Jis yra gimęs 1908 m. rugp. 27 
d. Johnwolo, Texas. Yra bai
gęs mokytojų ir juridinę, mo
kyklas. Buvo mokytojas, kon- 
gresmano sekretorius, Texsaso 
valstijos jaunimo reikalų val
dybos direktorius. 1937 m. iš
rinktas JAV kongreso į atsto

vų rūmus, 1949 m. senato
rium, 1953 m. demokratų ly
deriu senate ir 1960 m. JAV 
viceprezidentu.

Naujasis JAV prezidentas 
— patyręs politikas ir valstybi 
ninkas,

LAIKOMAS YPAČ 
STIPRIU TAKTIKŲ.

Johnsono pirmoji kalba kon 
grėsė buvo koncentruotai stip 
ri ir mušanti į taikinius, kurių 
pirmoje vietoje yra Kennedy 
politikos ir pradėtų darbų tęsi 
mas.

LYNDON B. JOHNSONO 
PROGRAMA:

Galimai greičiau priimti ci
vilių įstatymo projektą-

Sumažinti 11 bilijonų dole 
rių pajamų mokesčius.

JAV laikysis įsipareigojimų 
savo sąjungininkams nuo Kie
tų Vietnamo iki vakarų Berly
no.

Palaikys tokią karinę jėgą, 
kuriai niekas neprilygtų.

Plės užsieninę prekybą.
Sustiprins bendradarbiavi

mo programas Azijoje ir Afri
koje ir rems pažangos sąjun
gą vakariniame pusrutulyje.

JAV rems Jungtines 1-tas.
Pasikėsintojo kuika uždėjo 

sunkią prezidento naštą ant 
mano pečių, — baigdamas pa
sako Johnson. — Kad gerai 
galėčiau atlikti prezidento pa 
reigas, prašau visų pagalbos ir 
bendradarbiavimo. loaikime 
mokyti ir pamokslauti apie ne 
apykantą, blogį ir smurtą. Nu 
sigrįškime nuo kraštutinio kai 
riojo ir dešiniojo sparno. Da 
bar pats laikas veikti.

Žodžiu, Johnson tvirtai ima 
JAV vairą į rankas.

KUR DINGO „LIETUVOS 
VALDŽIA?”

Paklausimas Mizarai, Bimbai 
ir visiems komunistams

Visų valstybių valdžios pa 
reiškė Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms užuojautą dėl pre 
zidento Kennedy tragiško žu 
vimo. Ir Lietuvos „oficiozas“, 
dienraštis „Tiesa“, Nr. 275 
(6324) įdėjo užuojautas, ku
rias pasirašė N. Chruščiov, L. 
Brežniov, Nina Chruščiovą, A. 
Gromyka.

Mizara, Bimba, Kilikevičius, 
ir kiti, kurie tvirtinate, kad 
Lietuvą valdo Lietuvos val
džia, pasakykite, kur gi ta Lie 
tuvos valdžia dingo, jeigu jos 
vardu pasirašinėja N. Chruš
čiov, Brežniov ir Nina Chruš
čiovą? O gal „Lietuvos val
džia”, apie kurią atkakliai tva
tina suminėtieji draugai, buvo 
sąmoksle su Osvaldu, jeigu ne
pareiškia užuojautos? Kur gi 
dingo, anot jūsų, J. Paleckio ir 
Šumausko valdžia?

KITOS NAUJIENOS
- Australijoje ir Naujoje 

Zelandijoje šeštadienį rinki
mus laimėjo senos valdžios ši 
lininkai absoliutine dauguma.

— Konge Adula suėmė vię 
ną savo valdžios narį.

IŠAUGA KANADOS 
ŪKININKŲ PAJAMOS

Metinė žemės ūkio gamyba 
peršoko miliardą dolerių.

Saskatchevano provincija 
apskaičiavo, kad šių metų že
mės ūkių derlius yra pirmau
jantis, palyginus su kitais me
tais. 1961 nederliaus metais 
ūkininkai turėjo po 1,475 do
lerius metinių pajamų. Viduti
niai ūkininkų uždarbiai pasku 
tiniais dešimt metų buvo apie 
3,430 dol. 1962 m. pajamos 
pradėjo kilti ir buvo 5,375 do 
lerių, o šiemet pakilo iki 6,750 
dol. Tat Saskatchevano ūki
ninkų bendros pajamos pasie
kė 630 milionų dol., o visos 
Kanados ūkininkų pajamos 
peršoko vieną miliardą dole
rių.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 118 ŽMONIŲ 

Jų tarpe 3 lietuviai
Lapkričio 29 d. iš Montrea 

lio pakilęs lėktuvas skristi į 1 o 
rontą su 118 asmenų (111 ke
leivių ur 7 įgulosJ apie 20 my
lių nuo Montrealio, prie St. 
Theresse nukrito ir sudegė. Vi
si 118 žmonių žuvo. Šių tarpe 
3 lietuviai: A. S. Slapšys, lėk
tuvo pareigūnas J. Žirnis, any 
kštėnas, vedęs latvę ir M. Mi
lius, visi iš Toronto-

Lėktuvas krisdamas išrau
sė duobę. Iš žmonių liko tiktai 
neatpažįstami gabalai. Kanado 
j e taip žiauri katastrofa pirmą 
kartą atsitiko.

KANADOS AUDINIŲ
PRAMONĖ

kentėjusi didelius sunkumus 
dėl to, kad nesugebėjo konku 
ruoti su pigios gamybos kraš
tais, nuo 1950 m. pradėjusi ge
rėti, — sako Vilnoninės audi
mo pramonės pirmininkas Mc 
Lean. Kanados audimo pra
monė kenčianti nuo importinio 
audinių tvano iš pigios gamy
bos kraštų.

Dabar gi, sukūrus Pramo
nės ministeriją ir pradėjus veik 
ti naujai Ekonominei tarybai, 
reikalai pradedami tvarkyti, ir 
Kanados tekstilė atsigauna.

— Venezueloje prezidento 
rinkimus trukdė komunistų te
roras, kuriam iš Kubos buvo at 
vežta ginklų ir sprogstamosios 
medžiagos. Rinkimai praėjo 
gana ramiai.

— Artimu laiku į Washing 
toną atsilankys Home, Erhard 
ir Segni.

— Paryžiuje streikuoja stu
dentai, reikalaudami pagerinti 
auditorijas-

— Kinijos komunistai boi
kotavo Jugoslavijos šventę, 
bet dalyvavo Albanijos kom- 
šventėje.

— Senegale įvesta spaudos 
cenzūra.

— JAV prezidentas šią sa
vaitę persikelia į Baltuosius rū 
mus.

— Sudaryta spec, komisija 
ištirti Kennedy nužudymą.

— JAV paleido į erdves 5 
tonų raketą, kuri sėkmingai iš 
kilo į orbitą.

KANADAI KASMET REI
KIA 200,000 IMIGRANTŲ

„Dominion Electrohome In
dustries Ltd.“, pirmininkas C. 
Pollock Western universiteto 
studentams pranešime pareiš
kė, kad Kanadai būtinai reikia 
kasmet įsileisti 200,000 naujų 
ateivių, nes tiktai tokiu atveju 
bus gyva vidaus rinka ir ne
reiks Kanados žmonėms bėgti 
į JAV, kas vyksta dabar. Jo 
teigimu, Kanada be imigrantų 
srovės nesugebės išspręsti ir sa 
vo ūkinių klausimų su užsie
niais.

KANADA PATI SAU 
DauG GALI PADĖT!

Ontario provincija daugiau
sia akmens anglies pirkdavo iš 
Ja V, kai tuo tarpu pati Kana 
da turi begales savo anglies. 
Dąoar Ontario sutarė su nova 
Scotia pravincija, kad ji paims 
visą anglį, kurią provincija tik 
tai iskas. 1 aip, oe ko kita bus 
pradėta mažinu provincijoje 
nedarbas ir nerenes brangiai 
mokėti už amerikonišką anglį-

PASIBAIGĖ KANADOS 
PRUvlNUlJŲ PASITARI
MAI bU fCiJLKALll'iL 

VALDŽIA
Ottavoje buvo susirinkę pro 

vinciju pirmininkai su patarė
jais, viso 2U0 valdžios pareigu 
nų tartis dėl mokestinių paja
mų, nes tai yra opiausia reika
las. Ne visi provincijų pirmi
ninkai atsivežė vienokius pa 
siūlymus. Daugiausia bijota 
Quebeco, kuriame vystomas 
seperatizmas, dėl to apie Lesa 
ge memorandumą buvo gan
dų, kad tai esąs ultimatumas. 
Bet konferencijos eigoje ir Pe 
arsonas ir pats Lesage panei
gė tuos gandus.

Daugiausia svarstytas vadi 
namo mokesčių išlyginimo 
klausimas. Vieni pirmininkai 
tą pasiūlymą palaikė, kiti prie
šinosi, bet kai Federalinė vy
riausybė pasiūlė provincijoms 
pridėti 150 milijonų dol- prie
do paramos, visi apsiramino ir 
sutiko.

Kadangi Quebeco pastan
gos, siekiančios savarankišku
mo, vis dėlto buvo žymios ir 
Federalinės vyriausybės atsi
žvelgtos, tai Diefenbaker pri
kišo Pearsonui, kad jis vykdo 
Lesage „diktatą“.

— Ontario provincijoje pa 
keista buvusi tvarka: į policiją 
priimami žmonės pradedant
19 metų amžiaus, kai buvo 21 
metų- Pakeitimas liečia ir nau 
jus ateivius. Jeigu jie yra Ka
nados piliečiai, jie gali stoti po 
licijos tarnybon.

PASAULIO LIETUVIS ~
Tokiu pavadinimu PLB V- 

ba išleido biuletenį, kuris bus 
„informacinis biuletenis Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
reikalams — Bendruomenės 
jėgoms ugdyti ir rikiuoti”. Iš
eis kas mėnesį. Metams nema
žiau kaip 1 dol., atskiras nr.
20 et. Adresas: Pasaulio Lie
tuvis, 18308 Hiller Avenue, 
Cleveland, Ohio, 44112, U. S. 
A.; administracijos — 1118 
Rutheford Rd., Cleveland 
Hts, Ohio, 44112, USA.

1W0 KAIWOLIAOS
ĮKASO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS BENDRADARBIS

J. KAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO, ŽODIS PAŠA 
KYTAS JAV PREZIDENTUI JOHN F. KENNEDY 

PAGERBTI, VLIKo 20-TIES METŲ SUKAKTIES 
PROGA

Susirinkime sukrėsti tragin- 
go ir šiurpaus įvykio. JAV ne
teko Prezidento, laisvasis pa
saulis neteko labjausiai įtakin
go ir autoritetingo vado-

JAV Prezidento, John F. 
Kennedy, mirtis ir mums lie
tuviams yra nepaprastai liūd
nas įvykis ir smūgis.

Lietuva ir lietuviai jo asme
nyje turėjome mūsų teisių ir as 
piracijų gynėją, užtarėją ir 
globėją. Jis buvo vienintelis J. 
A. V. prezidentas, kuris yra

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
AZIJOS TAUTŲ ANT1KO 

MUNISTINĖ SĄJUNGA 
1955 m. P. Korėjos prezi

dentas Syngman Rhee, sukvie 
tęs į Saoulą 7 Azijos kraštų ats 
tovus, įsteigė Azijos 1 autų An 
tikomunistmę s-gą, kurios tiks 
las: 1) išlaisvinti tautas iš ko
munizmo nelaisvės; 2) stiprin
ti laisvųjų valstybių tarpusa
vio draugingumą ir skatinti jų 
tarptautinį bendradarbiavimą; 
3) Siekti patvarios taikos pa
saulyje; 4) tarpusaviu S-gos 
narių ūkiniu bei kultūriniu ben 
dradarbiavimu kelti S-gos tau 
tų gyvenimo standartą ir 5) 
įtvirtinti demokratiją bei Vi
suotinės Žmogaus 1 eisiu Dek
laracijos paskelbtas asmens tei 
sės S-gos kraštų vidaus gyve
nime.

S-gos uždaviniams vykdyti 
yra kas pusmetis posėdžiaujan 
ti S-gos T aryba ir pastoviai 
veikiantis sekretoriatas, o S- 
gos veikimui programą priima 
metinės konferencijos. Šiuo 
metu S-gos nariais yra Austra
lija, Kinija, Hong Kong, Ira
nas, Japonija, Jordanas, Korė
ja, Makos, Malezija, N. Zelan
dija, Pilipinai, Thailandas, 
Turkija, Vietnamas. Šių metų 
konferencija S-gos nariu pri
ėmė Indiją.

Šiųmetinė s-gos konferenci
ja įvyko Saigone, P. Vietna
me. Be atitinkamų tautinių de 
legacijų raportų apie komunis 
tinę ir antikomunistinę veiklą 
atitinkamuose kraštuose, kon
ferencijos dienotvarkėje buvo 
tokie klausimai, kaip komunis
tinės Kinijos dabartniė strate
gija ir taktika Azijoje. Kini
jos — Sov. S-gos konfliktas ir 
jo poveikis satelitams ir neu
traliesiems kraštams, komuniz 
mo ekspansija Azijoje ir P. 
Amerikoje. Konferencijos išva 
doms formuluoti buvo sudary 
tos keturios komisijos. Konfe
rencija priėmė specialią rezo
liuciją Centro ir Rytų Europos 
klausimu. Joje konferencija 
„pareiškia savo visišką solida
rumą sovietų pavergtų Centro 
ir Rytų Europos tautų kovai 
dėl savo išsilaisvinimo iš ko 
inunistinės priespaudos ir dėl 
savo nepriklausomybės bei 
laisvės atstatymo” ir „reika
lauja laisvųjų valstybių vyriau 
sybes a) nesudarinėti su Krem 
lium jokių saugumo sandėrių, 
kurie galėtų reikšti sovietų ag
resijos ir subversijos veiksmais 
sudaryto Centro ir Rytų Euro 

lankęsis Pabaltijo kraštuos.
S. m. rugsėjo 20 d., JAV 

Prezidentas, John F. Kenne
dy, kalbėdamas Jungtinių Tau 
tų Pilnatyje yra pasakęs:

„Mes tikime, kad visame pa 
šaulyje ---- taip pat ir Rytų
Europoje — gyventojai turi 
būti laisvi, kad jie galėtų pa 
tys pasirinkti savo ateiti be ais 
kriminacijos ir kitų diktavi
mo.”

Tai velionies Prezidento tęs 
tamentas mums.

V. SIDZIKAUSKO 
VIZITAS T AiVaNE

Pasibaigus Azijos tautų an
tikomunistinės Sąjungos kon
ferencijai Saigone, naujasis Są 
jungos pirm. Ku Cneng-kang 
pakvietė Australijos, Indijos, 
Jordanijos, Korėjos, N- Zeian 
dijos, Turkijos ir Pavergtųjų 
Europos 1 autų Seimo delega
tus aplankyti laisvojoj Kinijoj 
—- T aivane. Čia svečius sutiko 
labai nuoširdžiai. Juos priėmė 
prezidentas Cniang Kai-snek, 
min. pirm, ir sykiu viceprezi
dentas Lheng-Cneng, už. r. mi 
nisteris Chang, ūkio ministras 
Yang, parlamento pirm. Hu
ang, inf. dir. Shen. Jie buvo 
detaliai painformuoti apie poli 
tinę, ūkinę ir kultūrinę padėtį 
ir apie padėtį Kinijos žemyne. 
Jie buvo nugabenti į Quemoy 
salą ir iš ten į Kinijos žemyną 
leido propagandinius balionus.

Laisvosios Kinijos aukštieji 
pareigūnai labai gerai infor
muoti apie padėtį Centro ir Ry 
tų Europoje ir tvirtai įsitikinę, 
kad Azijos ir Europos tautų iš
silaisvinimas iš komunistinės 
vergijos yra tarpusavio pnklau 
somybėje. Kor.

poj status quo įtvirtinimą, b) 
pasmerkti Sovietų Sąjungos ir 
raudonosios Kinijos koloniz- 
mą ir per Jungtines Tautas vi
suotinai taikyti tautų apsispren 
dimo teisę be skirtumo rasės, 
spalovs ar tikėjimo”.

■BnuHBSiaai^Hmna
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 
vokais, kaip ir pernai, 

10 gražių kortelių, su paveiks
lais, ir 10 baltų, taip pat su vo 
kais — 3 doleriai. Užsakyto
jams išsiunčiame paštu.

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.

Gruodžio mėnuo-spaudos platinimo laikas
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bepriklausoma Lietuvai
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

Lietuviai veikia visur a* as u Wp or ta s

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.

Į VISUS LIETUVIUS
IR

Į VISUS SAVOSIOS SPAUDOS PUOSELĖTOJUS

Kasmet gruodžio ir sausio 
mėnesiai yra skelbiami spau
dos platinimo mėnesiais. Ir šie 
met šitie mėnesiai yra spau
dos, ypač periodinės spaudos, 
— savaitraščių, dienraščių, mė 
nesinių ir kitų periodinių leidi 
nių — mėnesiu.

Žinoma, spaudą platinti ar
ba ją užsisakyti ne būtinai rei
kia naujųjų metų proga. Spau 
dą ir platinti ir užsisakyti ga
lima kiekvienu metų laiku. Ta 
Čiau toks jau yra įsigalėjęs pa
protys, kad Naujieji Metai yra 
reikšmingas niekad nesustojau 
čio laiko tėkmės momentas, ka 
da žmonės užbaigę metų laiko 
ratą, tartum stabteli ir daro 
visų metų suvestinę - balansą. 
Tame balanse visų kultūringų 
žmonių šeimose spauda užima 
svarbią vietą-

Lietuviai, kultūringos ir sa 
vo tėvynę bei brangią jos kal
bą mylinčios tautos žmonės, 
žinoma, neatsilieka nuo kultū
ringų tautų, o dažnu atveju 
net bando ir pirmauti, kopda
mi kultūrinėmis pakopomis. 
Todėl ir „Nepriklausomai Lie 
tuvai“ drąsu kreiptis į tautie
čius ir priminti, kad metams 
baigiantis, daugelio baigiasi ir 
prenumerata, — todėl miela 
būtų, kad ji būtų atnaujinta. 
Pasitikime, kad senieji prenu
meratoriai, susigyvenę su laik 
raščiu, tęs prenumeratą.

Tačiau būtų dar gražiau ir 
dar naudingiau visiems „Nepri 
klausomos Lietuvos” skaityto 
jams, kad skaitytojų skaičius 
padidėtų. Nes kiekvienas augi 
mas yra pažangos reiškinys, 
rodąs, kad mes nestovime vie 
toje, bet einame pirmyn, pro 
gresuojame. Ir šia prasme vi
sų „Nepriklausomos Lietuvos” 
skaitytojų talka gali suvaidin
ti labai didelį vaidmenį.

Pasitikime organizuotais 
sambūriais - kolektyvais, bet 
pavienio žmogaus iniciatyva 
dažnai esti reikšmingesnė ir na 
šesnė net už kolektyvo. Kur 
tiktai pasireiškė atskiro as
mens iniciatyva, visur ten bu
vo pasiekti labai gražūs rezul 
tatai. Iš praėjusiųjų metų vie
nas pavyzdys: Nedidelėje Sud 
būrio lietuvių kolonijoje vie
nas tiktai bendradarbis J. Kru 
čas aprūpino „Nepriklausoma 
Lietuva” per 50 šeimų. Tokia 
puiki iniciatyva didesnėje ko
lonijoje atneštų mūsų idealą: 
kad kiekviena lietuvių šeima 
prenumeruotų ne vieną „Nepri 
klausomą Lietuvą”, bet ir kitą 
spaudą.

Kitas pavyzdys: tuojau po 
karo, vos įsikūrus naujiems at 
eiviams ir tebeatliekant darbo 
prievolę kasyklose, nenuilsta
mo idealisto, Juozo Bakšio, 
iniciatyva „Nepriklausoma Lie 
tuva” gavo tokią paramą iš ka 
syklose dirbančių tautiečių, 
kad iš rotatorium spausdina
mo laikraščio tapo spaustuvėje 
spausdinamu laikraščiu, kuris, 
kaip dabar matome, yra išau
gęs ir pagražėjęs. Tai vis pa
vienių asmenų iniciatyvos vai 
sius.

Toliau, tokių pavyzdžių tek

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

tų suminėti visą eilę, ypač orga 
nizuojant NL Mašinų Fondo 
vajų, kai Juozo Šiaučiulio ini
ciatyva vajus taip pasistūmėjo 
pirmyn, kad susidarė galimy
bė įsigyti spausdinimo mašiną 
ir rinkimo mašiną— intertipą. 
Tai vis pavyzdžiai, kurie labai 
įtaigoja gražias pasekmes, jei
gu tiktai padirbėjama.

Šitie pavyzdžiai, — visų su 
minėti čia neįmanoma, — mus 
įgalina kreiptis į visus „Nepri 
klausomos Lietuvos“ skaityto 
jus ir prašyti įsijungti į platini
mo talką.

Skaitytojai gerai mato, kad 
Spaudos Bendrovė „Neprik
lausoma Lietuva” laikosi bend 
ruomeninio principo, visus he 
tuvius, be pažiūrų skirtumo, 
be religijos skirtumo, be politi 
nių įsitikimų skirtumo, ---- vi
sus laiko lygiais ir lygiai bran
giais savo tautos žmonėmis- 
Visiems, kam brangi savo tau
ta, kam brangi gražioji lietu
vių kalba, kam brangi Lietu
vos laisvė ir brangi kiekvieno 
lietuvio garbė, — visi mums 
yra lygiai brangūs lietuviai, už 
kurių teises, kiek sąlygos lei
džia, kovojama. Principas: vi
sus lietuvius vienyti ir jungti 
garbingoms lietuvio pareigoms 
ir teisėms.

Reikia atsiminti, kad Maši
nų Fondo vajus tęsiamas, o 
kol vajus tęsiamas, visi nauji 
prenumeratoriai gauna laikraš 
tį už pusę kainos: Kanadoje 
už 2.50, Amerikoje už 2.75 ir 
kitur už 3.00 dolerius visiems 
metams. O kas nuperka Maši 
nų Fondui šėrų už 100 dole
rių, „Nepriklausomą Lietuvą” 
gauna nemokamai. Atseit, už 
100 dol. gaunami 5% palūka 
nų.

Taigi, mes kviečiame ir pra 
šome „Nepriklausomos Lietu
vos” skaitytojus pagelbėti pla 
tinimo talką. Jeigu kiekvienas 
NL prenumeratorius surastų 
naują prenumeratorių, tai iš
kart prenumeratos skaičius pa 
dvigubėtų, o tokia galimybė 
dar yra. Už tai būsime nuošir
džiai dėkingi.

Pakalbinkime savo gimines, 
pažįstamus, bičiulius, kad jie 
užsiprenumeruotų „Nepriklau
somą Lietuvą“. Užprenumeruo 
kite ją savo bčiuliams Kalėdų 
ar Naujų Metų proga, kaip 
staigmeną, kaip dovaną. Neuž 
mirškime,' kad yra dar daug ne 
laimingų žmonių Europoje, ku
rie prašo ir laukia spaudos li
goninėse, sanatorijose, prie
glaudose. Kas jų naudai užsa
kys „Nepriklausomą Lietuvą”, 
paskelbsime šitą nedidelę au
ką, bet didelį visiems metams 
jų patenkinimą- Atjauskime 
tuos žmones, kurie patys netu 
ri galimybių užsiprenumeruoti.

Padėdami laikraščiui tuo ar 
kitu būdu, paremsime savąją 
spaudą, kuri vis dėlto yra mu 
ms, kaip kultūringos ttautos 
žmonėms, yra būtina. Už bet 
kurią paramą būsime nuošir
džiai dėkingi.

N L B-vė ir Red.

Australija.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENINIO
GYVENIMO APŽVALGA
Australijoje skaičiuojama 

apie 10,000 lietuvių. Jie yra 
labai išsibarstę didžiuliame 
kontinente. Gausesnės grupės 
yra susibūrusios Sydnėjaus, 
Melbourne ir Adelaidės mies 
tuose. Skaitilingiausiai gyvena 
ma Sydney mieste — per 2 
tūkstančių, bet ir jie čia yra iš 
simėtę 30 mylių radiuso plote. 
Toks išsisklaidymas palyginti 
mažo lietuvių skaičiaus, suda 
ro milžiniškų sunkumų Austrą 
lijos lietuvių bendruomenės or 
ganizuotai veiklai.

Nežiūrint išsibarstymo, Aus 
tralijos lietuvių bendruomeni 
nis gyvenimas yra palyginti 
gerai organizuotas ir gyvas. 
Dar 1949 metais pradėjo orga 
nizuotis į Australijos Lietuvių 
Bendruomenę. Steigėsi kultūri 
nės, profesinės, religinės, bei 
jaunimo organizacijos. Bend 
ruomenės darniam susiorgani 
zavimui čia būta ir palankių są 
lygū — nebūta senų Austrai: 
jos lietuvių organizacijų ir se 
nos Lietuvos politinės partijos 
tarp Australijos lietuvių be 
veik nesireiškė.

Australijos Lietuvių Bend 
ruomenė nuo pat pirmųjų susi 
organizavimo dienų rado lie 
tuvių pritarimą ir pasitikėjimą. 
Bendruomenės vadovybė tuo 
būdu turi mandatą atstovauti 
vietinius lietuvius tiek savųjų 
tarpe, tiek ir santykiuose su 
australais. Australijos Lietu 
vių B-nė koordinuoja, planuo 
ja ir vadovauja visam Australi 
jos lietuvių kultūriniam gyve 
nimui, o taip pat atlieka šiame 
krašte politinė (Lietuvos bylos 
reikale) misiją, veikdama sa 
vo iniciatyva ar pavedus VLI 
Kui,-P.E.T. ar kitoms centri 
nėms institucijoms.

Pradedant 1958 - 9 metus, 
A. L. B-nės organizacinė pu 
sė išsikristalizavo. Sudarytos 
prie B-nės vadovybių Kultu 
ros Tarybos, Jaunimo Komite 
tai, Lietuvos laisvinimo reika 
lams — Informacinė Taryba 
(Talka).

Lietuvybės išlaikymas yra 
B-nės Vadovybės svarbiausias 
rūpestis. Lituanistinis švieti 
mas labai nukenčia dėl didelių 
atstumų į savaitgalio mokyk 
las ir tėvų per mažo rūpestin 
gumo. Pasišventusių mokyto 
jų netrūksta. Šiuo metu visose 
savaitgalio mokyklose esama 
370 mokinių, kas sudaro apie 
15% visų lietuviukų. Skautai 
veikia savuose vienetuose, tu 
ri 350 narių. Lietuvių sporto 
klubai turi 340 narių. Kasmet 
sportininkai suvažiuoja lietu 
vių Sporto Šventei. Studentų 
S-ga turi 150 narių ir skaičius 
vis didėja ir yra gerai susior 
ganizavę, kasmet daro šuva 
žiavimus. Chorai — nuolati 
iriai bendruomeninių parengi 
mų programos dalyvai. Šiuo 
metu turime 6 nuolatinius cho 
rus su 250 dainininkų. Jauni 
mo tautinių šokių grupėse da 
lyvauja per 200 šokėjų. Liet. 
Teatro Trupių pastovesnių tu 
rime 4. Iš aktyvesnių bendruo 
menės ribose veikiančių orga 
nizacijų paminėtinos: Sociali 
nės Globos Moterų Dr-jos, b. 
Karių organizacijos, „Šviesos“ 
sambūris, Katalikų Kultūros 
Dr-ja, Inžinierių ir Arch. Dr- 
jos ir eilė kitų. Be abejo kultu 
rinei veiklai didelės reikšmės 
turi lietuvių Namai, kurie bu 
vo įsigyti ar statomi paskubo 
mis, nėra ištaigingi ir dėl lėšų 
organizavimo sunkumų dar ir 
dabar sunkiai verčiasi, jie atlie 
ka savo uždavinius ir apie juos 
sukasi visas lietuviškasis gyve 
nimas. Liet, namai: Adelaidė 
j e yra 2 (lietuvių Sąjungos ir 
Katalikų Centro su Šv. Kaži 
miero Koplyčia)-; Geelonge 1, 
Canberraje 1, Melbourne 2 
(Liet. Klubo ir Parapijos) ; 
Sydnejuje 2 (Liet. Klubo ir 
Bankstowno „Dainava“).

Parapijų savų nėra, nes vie 
tos bažnytinės vadovybės ne 
leidžiamos steigti.

Sapuda. Turime du savait 
raščius — Krašto Valdybos 
leidžiamą „Mūsų Pastogę” su 
tiražu 1100 ir Katalikų Fede 
racijos leidžiamą „Tėviškės 
Aidai“, spėjama su mažesniu 
tiražu. Dėl laikraščio mažo ti 

ražo komercinių skelbimų ne 
daug tegaunama. Krašto v-ba 
kas met turi parūpinti per 
1000 svarų iš aukų, ruošiamų 
spaudai paremti pobūvių kt. 
„M. Pastogei“.

Australijos Lietuvių bend 
ruomeniniam gyvenimui užfik 
suoti Krašto V-ba 1962 m. iš 
leido monumentalinį leidinį — 
Australijos Lietuvių Metraštį.

Paminėtina kas antri metai 
ruošiamos Australijos lietuvių 
Meno Dienos su kuriomis sūri 
sami A. L. B-nės Krašto Ta 
rybos atstovų suvažiavimai, 
sporto šventė, skautų tautinė 
stovykla, studentų suvažiavi 
mas, Krašto Kultūros Tray 
bos plenumo posėdžiai ir eilė 
rengimų ruošiamos lietuvių 
dailės, tautodailės, foto, spau 
dos ir kt. parodos. Šios Meno 
Dienos, kurios pradėtos 1960 
m., įgavo nepaprastos reikš 
mės, įnešdamos gyvumo ir 
dvasinio sustiprėjimo — atsi 
šviežinimo visai Australijos lie 
tuvių B-nei. Iš kitos pusės pa 
siruošimai šioms dienoms pa 
laiko stipriai organizuotus mū 
sų chorus, menininkus, jauni 
mą.

Organizuota veikla politinė 
je plotmėje, ypač kiek liečia 
Lietuvos bylą, žymiai sustiprė 
jo 1960 m. prie Krašto Valdy 
bos sudarius patariamąją In 
formacijos Tarybą (Talka). Ši 
seka ir reaguoja į visus Lietu 
vos bylą liečiančius reikalus, 
paruošia peticijas, memoran 
durnus. Iš didesnių darbų pa 
minėtini — parengimas dirvos 
susitikimams su svarbesniais 
Australijos politikais, išleidi 
mas vienkartinio leidinio ang 
lų kalba birželio išvežimams iš 
ryškinti (Voice of Freedom). 
Jau nuo šių metų rugsėjo mėn. 
pradedamas leisti periodinis in 
formacinis žurnalas anglų kai 
ba 48 pusi. — „News Digest- 
-International”. Išeis kas 3 mė 
nėšiai ir talpins informacinę 
medžiagą apie visus komuniz 
mo pavergtus ar jų dominuo 
j amus kraštus. Medžiaga bus 
pritaikoma pritraukti australų 
dėmesį.

NAUJIENOS IŠ ITALIJOS
— Antrosios Visuotinio 

Bažnyčios Susirinkimo Sesijos 
metu Bostono Kardinolas Cu 
shing aplankė lietuvišką kry
žių Arkiv. Samorė tėviškėje 
Bardi miestelyje Apeninų kal
nuose. Aukštąjį svečią lydėjo 
pats Arkiv. Samorė ir Piacen 
za vyskupijos vysk, augzilija- 
ras Ghizzoni. Kardinolas labai 
domėjosi kryžiumi ir jo istori
ja, nusifotografuodamas prie 
jo.

Šis pirmasis lietuviškas kry 
žius Italijoj, pastatytas prie 
valstybinio plento tarp Par
mos ir Genujos sutraukia mi
nias turistų bei pravažiuojan 
čių, yra nuolatos filmuojamas 
ir fotografuojamas. Neseniai 
jį aplankė ir Italijos Vyskupų 
konferencijos Pirmininkas 
Kardinolas Siri, eilė' Nuncijų 
ir diplomatų.

Kryžius buvo pernai pado
vanotas prel- Mincevičiaus Ar
kivyskupui Samorė minint 30 
metų sukaktį nuo tada, kai jis 
pradėjo savo diplomatinę tar
nybą Lietuvoje, kur išbuvo 6 
metus.

— Spalio 26 d. Romoje įvy 
ko N. E. 1. (Nouvelles Equi- 
pes Internationales) kultūrinės 
sekcijos posėdžiai, kuriuose da 
lyvavo Italijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos, V. Vokie
tijos, Luksemburgo, Šveicari
jos, Čekoslovakijos, Jugosla
vijos, Lenkijos, Didž. Britani
jos, Baskų kraštų ir Austrijos 
atstovai. Lietuvą atstovavo 
prel. V. Mincevičius, padary
damas išsamų pranešimą apie 
L- K. D. veiklą praeityje ir da 
bar tremtyje. Jo pasiūlymas su 
rinkti ir išleisti duomenis apie 
kiekvieno krašto kr. dem. par
tijų istoriją bei veiklą rado vi
sų pritarimo.

Posėdžiams pirmininkavo 
b. Italijos Vidaus Reikalų mi- 
nisteris, parlamentaras Tavia- 
ni. Sekretoriavo Europos pro
blemoms Studijuoti direkto-

VEDA KAZYS BARONAS

TORONTO VYTIS MONTREALYJE
Jaunimo Savaitgalio proga 

Toronto Vyčio vyrai krepšiniu 
kai lankėsi Montrealyje ir lai
mėjo prieš vielos Taurą rezul
tatu : 81:68.

Rungtynės buvo apylygės ir 
rezultatą nulėmė tiktai tiksles
nis baudų išnaudojimas. Čia 
vytiečiai sukrovė net 29 taškus 
iš 42 galimų, kai Tauras pasi
tenkino tik 18 iš 30. Ypač at- 
žymėtinas torontiškis Klimas, 
įmetęs 13 iŠ 14-kos.

Žaidė ir taškų pelnė Vytis: 
Klimas — 27, Masheliunas 16, 
Eižinas — 13, Staškevičius — 
11, Juozaitis — 8, Bacevičius, 
Preikštas ir Romanovas po 2 
ir broliai Zadurskiai. Tauras: 
Otto — 24, Keturka — 18, Bal 
tuonis — 10, Celtorius ir Šipe- 
lis po 6, Piečaitis ir Rokas po 
2, Baršauskas ir Lukoševičius-

Kaip ir neretai Montrealyje 
pasigęsta didesnio žiūrovų skai 
čiaus.

IŠ LIETUVOS
— S. S-gos fechtavimo pir

menybėse antrą vietą laimėjo 
J. Petrauskaitė-

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Partija, lošta š. m. Kanados

Pirčo gynimasis.
Baltieji; M- Schulman.
Juodieji: P. Vaitonis.

1 e4 d6
2 d4 Žf6
3 Žc3 g6
4 f4 Rg7
5 Žf3 0—0
6 Re2 c5
7 dc Va5!
8 0—0 V:c5-j- —
9 Khl Žc6!

iki čia viskas sulošta pagal 
didmeisterio Pachmano teori
ją, kurios reputacija dabartinė 
je šachmatų literatūroje yra 
gana aukšta.

10. Žd2
Pachmanas mano, kad bal

tiesiems yra geriau lošti 10h3 
arba lOVel.

10 ............ a5
11 Žb3 Vb6
12 a4 Žb4
13 Rf3 Re6
14 Žb5 Rfc8

Po pavyzdingai sulošto de
biuto juodieji stovi geriau.

15 c3 Žd3
16V:d3 R:b3
17 Bei Žd7
18 Re3 Žc5
19 R:c5 B:c5
20 e5

Baltųjų padėtis yra sunki ir 
jų lošimo planas, pradėtas šiuo 
ėjimu, yra klaidingas. Vaito
nio, to seno vilko, lošimas yra 
meistriškas ir įtikinantis.

20 ............ de
21 Vd7

Baltieji veltui bando meš
kerioti drumstame vandeny.

21...... R:a4!
22 B:a4 B:b5

rius Dr. Hann. Ontario ir Ry
tų Europos Kr. Dem. Unijai 
atstovavo dr. Sieniewicz. Se
kantis suvažiavimas numaty
tas ateinantį pavasarį Paryžių 
je.

— Oficijalias prel. Vinco 
Mincevičiaus paaukštinimo ap 
eigas Romoje atliko J. E. Arki 
vyskupas Samorė, Nepapras
tiems Bažnyčios Reikalams 
Kongregacijos Sekretorius, tar 
damas ta proga jautrų žodį lie 
tuvių tautos ir naujojo prelato 
adresu.

Iškilmingame pagerbime da 
lyvavo dar keletas arkivysku
pų bei vyskupų, kiti lietuviai 
prelatai bei aukšti dvasiškiai, 
Lietuvos Ministeris prie šv. 
Sosto J. E. Girdvainis bei vi
sa Romos lietuvių koloniją.

Ypatingai šiltai prel. Mince 
vičių pasveikino Lietuvos Dip 
lomatinės Tarnybos ir savo 
vardu jos Šefas min. Lozorai
tis.

— Draugiškose futbolo ru 
ngtynėse Klaipėdos Granitas 
(žaidžia S. S-ga B klasėje) nu 
galėjo A. klasės atstovą Vil
nius Žalgirį 2:1.

— Pusiaubaigminėse jaunių 
krepšinio rungtynėse Marijam 
polė nugalėjo Panevėžį 62:58, 
o mergaitėj — Vilniaus rinkti 
nę 47:29.

IŠ VISUR
— Pavergtos Estijos boksi

ninkai nugalėjo Suomiją 7 :3.
Balkanų pusiasalio moterų 

krepšinio pirmenybes laimėjo 
bulgarės, lemiamoj kovoj įveik 
damos jugoslaves 43 :42. Se
kančios vietos: 3) rumunės, 
4) italės.

— Kanados ledo rutulinin- 
kai pralaimėjo visas rungtynes 
Sov. Sąj.

— Insbrucko olimpinės le
do rutulio halės atidarymas 
įvyko rungtynėmis tarp EF 
Innsbruck ir v. Vokietijos vi- 
cemeisterio Bad Toelz. Nuga
lėjo austrai 9:3, už kuriuos žai 
džia ir du kanadiečiai.

pirmenybėse Winnipege.

23 b4 e4
24 B:a5 Bb:a5
25 ba Vf2!

Lemiamas smūgis.
26 Bgl ef
27 V;e7 fg-į-
28 B:g2 Vfl-p

29 Bgl Vf3-f- v
Baltieji pasiduoda-

Sprendimai
Problema Nr. 43

(Fritz Orsi, Berlin, 1947) 
1 Žd5
1 . . . K:d5 2 Vd4-Į-

K:e6 3 Ve5X
1 . . . Kd3 2 Žc5-į- 

Kc4 3 Žb6x
1 . . . R:d5 2 Žc5 + 

Kf4 3 Vd2x
1 . . . Rc4 2 Ve3-į- 

K:d5 3 V:e5X
1 . . . Rb3, Rbl, h4 arba h6

2 Vd4-|- ! ed 3 Žc5x
1 • . . Žc2-|— 2 V :c2 -Į- 

K:d5 3 Vc6x
1 . . . Ž:d5 2 Vc2-f- 

Ke3 3 B:e5X
1 . . . Žc6 arba Ža6 2 Vc2-|- 

K:d5 3 Vc6x
1 . . . Žd3 2 Žc3X

Problema Nr. 44
(H. Froberg, Švedija, 1963) 

1 Žf7
1 . . . Kd 4 2 Vd3 +

Kc5 3 Ve3 X
1 . . • Kf5 2 Vf3 su sek 3 g4X
1 . . . Rg4 2 Vd3-(-

K:f4 3 g3x
1 . . . Ra6 2 Vf3 +

Kd4 3 Že6x
2 . . . Kf5 3 g4 X

1 . . . kitaip 2 Vd3-|- 
K:f4 3 Vf3X

Ar žinoma Jkad
„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvie 
timus, vizitines, įvairius 
blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paš 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada.
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PLB Valdybos pirmininkas
JUOZAS BACHUNAS

aktualiais klausiniais

Gyvosios problemos
ir.VLIKas

Kaip sėkmingai PLB Valdy 
ba pradėjo darbą?

— Naujoji PLB Valdyba 
pareigomis pasiskirstė rugsėjo 
16 posėdy, l ai įvyko visų jos 
narių bendru susitarimu. Man 
teko pirmininko pareigos. Išsi 
aiškinus, kad PLB Valdybos 
kandidatai paliktini tam atve
jui, jei jos kai kurie nariai dėl 
kurių nors priežasčių pasitrau 
ktų, buvo nutarta pasiremti 
PLB konstitucijos 22 str- ir du 
nariu kooptuoti. Šiuo keliu 
Valdyboj atsirado sekretorė 
M. Lenkauskienė ir iždininkas 
J. Staniškis. PLB Kultūros Ta 
rybos pirmininku ir toliau bu
vo pakviestas dr. J. Puzinas, 
kuris pagal PlB konstitucijos 
25 str. yra taip pat PLB Val
dybos narys. Valdyba dekla
racinį savo pareiškimą apsvar 
stė ir priėmė spalio 20 posė
dy. Pareigos iš buv. PLB Val
dybos perimtos spalio 12.

Kodėl PLB Valdyba ne
kvietė PLB Seimo Vaidybos 
rinkimų metu siūlytų kandida
tų, kuriems juk pritarė ir kai 
kurie jos nariai?

— Kaip jau anksčiau saky
ta, kandidatai palikti PLB 
konstitucijos 21 str. numato
mam atvejui: Valdybos nariui 
dėl kurių nors priežasčių nu
stojus būti Valdybos nariu, jo 
vieton įeina daugiausia iš eilės 
balsų gavęs kandidatas. Ka
dangi nė vienas naujai išrink
tos PLB Valdybos narys ne
nustojo buvęs nariu, tai pagal 
šio straipsnio interpretaciją 
kandidatai į Valdybą nekvie
čiami. Jie laikomi ateičiai.

Kaip sekasi PLB Seimo nu
tarimų vykdymas?

— PLB Valdyba dar tėra 
savo kelio pradžioj.. O pra
džia, teisingu mūsų žmonių pa 
sakymu, gaišina darbą. Visų 
pirma norim susitvarkyti vi
duj- Norim, kad bendruome
nės balsą galėtų girdėti visi. 
Šiam tikslui išleidžiam infor
macinį biuletenį, kurį pavadi
nom ,,Pasaulio Lietuviu“. 
Taip pat ir toliau vykdomi pa
sitarimai Vliko konsolidacijos 
reikalu. Netrukus suorganizuo 
sim švietimo skyrių, kurį glau
džiam į PLB Kultūros Tarybą. 
PLB Valdybos posėdžiai šau
kiami kas mėnuo, ir nėra to 
posėdžio, kuriame nebūtų 

smulkiau svarstomi PLB veik 
los klausimai. Apie šią veiklų 
informuojami Clevelande gy- 
vieną lietuvių spaudos bend
radarbiai. Jau įvyko dvi to
kios spaudos konferencijos, ku 
riomis yra patenkinta ne tik P. 
L. B. Valdyba, bet, kiek girdė 
ti, ir pati spauda.

Ar neužmirštas peticijos Ju 
ngtinėms Jautoms klausimas?

— Klausimas nebus užmirš
tas. Savo eile PLB Valdyba 
svarstys ir jį, tik reikia laiko.

Kas numatoma daryti, kad 
atskirų kraštų t'LtS organizaci 
ją būtų vienodesnė ir papras
čiau susitvarkiusi, kati ruu nu 
tų suprantama visiems tautie
čiams ir masintų juos dėtis į vi 
są žemės rutu.j apimančią ga
lingą lietuvių organizaciją {

— Nuolat kelsim ir primin 
sim PLB idėjų ir būtinybę jų 
paversti gyvąja bendruomene, 
jungiančia visus lietuvius tau
tiniams jų tikslams bei uždavi
niams vykdyti. Kiekvienai idė 
jai reikia apaštalų, tad ir PLB 
gyvybė ir gajumas priklausys 
nuo to, kiek kur jai atsiras pa
siaukojančių žmonių, likime, 
kad šiuo atveju lietuviai išven 
gs tų klaidų, kurias jie darė sa 
vo istorijoj: ne tik suvoks PL 
B judėjimo prasmę, bet taip 
pat nesigailės jai ir savo jėgų. 
PLB suorganizavimas yra di
delė idėja, o didelės idėjos, tu 
rinčios atramą pačiame gyve
nime, nemiršta.

Ar PLB Valdyboje nekilo 
PLB Seime keltasis Lietuvių 
Namų ar gal Rūmų įsigijimo 
klausimas?

— Kilo, ir PLB Valdybos 
deklaraciniame pareiškime 
šiuo klausimu sakoma: „Išeivi 
jos lietuviai daug Statė ir tebe 
stato. Bet ši statyba tik iš da
lies tepatenkina tautinius po
reikius. Tuo tarpu būtina ir to
kia pastogė, kur galėtų glaus
tis centrinė lituanistinė biblio
teka, meno galerija, muzėjus, 
pasaulio lietuvių archyvas, mu 
zikologijos archyvas ir kitos vi 
sos kultūrinės lietuvių išeivi
jos vertybės. Todėl PLB Val
dybai rūpės, kad Lietuvių Kul 
tūros Namų idėja būtų įgyven 
dinta ir (kad šie namai) ilgai
niui taptų kultūriniu lietuvių 
centru“.

Kanada dalyvavo Antrame pasauliniame kare, iš kurio yra 
padarytų filmų, kaip matome šiame atvaizde.

Tiktai vienybėje galybė — 
ar numatomi žygiai, kad lietu
vių vienybė būtų atstatyta ir 
kad ji būtų veiksminga? Ar ne 
manote, kad nuo to didele da 
limi priklausytų ir PLB Valdy
bos veiklos našumas.?

— Vienybė iš tikrųjų vilio
ja ir reikalinga. Todėl PLB 
Valdyba pastangų nesigailės. 
Bet ar ji realiai galima, kai pir 
mon vieton iškišamos ne tik 
ideologinės, ne tik srovinės, 
bet neretu atveju net asmeni
nės ambicijos? Tad esam pana 
šūs į ožius, susitikusius siaura
me liepte. Todėl ir vienybės 
klausimas mums yra amžinas: 
kiek atsimenu, jis toks pat bu
vo prieš penkiasdešimt metų 
kaip ir dabar. Mes dabar tik 
per PLB pradedame -mokytis 
tarpusavio bendravimo ir vie
ningumo. Bet kelias, kaip iš 
visko matyti, bus ilgas ir sun
kus.

Tamstą, Pirmininke, pažįs
tame kaip veiklų ir judrų vi
suomenininką, pajėgų judėti 
didesnėmis distancijomis — 
ar Tamsta nenumatai savo 
veiklos cikle aplankyti bent di 
desnes lietuvių kolonijas ir gar 
sinti, derinti bei skatinti bend
ruomeninę veiklą?

— Keliavau nebūdamas PL 

B Valdybos pirmininku, bet 
turėdamas įgaliojimus kalbėti 
JAV LB vardu. Dabar, jau 
kaip pirmininkas, vyksiu ir da 
lyvausiu visur, kur gausingiau 
teiksis lietuviai. Ne tik JAV, 
bet ir visur kitur.

Kas Tamstos planuose yra 
svarbesnio, kas mano nepa
liesta?

— Jau atsakyta PLB Valdy 
bos pareiškimu. Tarp kitų ma 
no pageidavimų ■— ateinantį 
pavasarį susivažiuoti į Tabor 
Farmą Kanados ir JAV7 (o 
gal dar ir plačiau) lietuvių 
spaudos leidėjams ir redakto
riams pasikalbėti ir pasitarti 
gyvaisiais klausimais; mėginti 
vengti naujų organizacijų, 
kad nebūtų toliau skaldomos 
jėgos; sudaryti vieną aukų fon 
dą, kad nereikėtų visur ir visa
da prašyti pinigų viešiesiems 
mūsų reikalams. . .

Kokie Tamstos pageidavi
mai ir linkėjimai lietuviams ir 
spaudai?

— Linkėjimų sritis neribo
ta. Daug linkint, iš tikrųjų ma
ža tebūtų palinkėta. Todėl tru 
mpai ir Konkrečiai: visiems ge 
ros valios; laikykimės lietu
viais; jaunimui, sunkiau varto 
jančiam lietuvių kalbą, duo-

3.
VLIKas ir J. Tautos

1946 m. atėjus žinioms apie 
Lietuvoje sovietų valdžiai pra 
dėjus masiniai deportuoti gy
ventojus i Bįoirą, apie šį bolše
vikų genocidinį nusikaltimą 
VLlKas per Lietuvos pasiunti 
nį Vašingtone 1946 m. spalio 
30 d. kreipėsi į J. Tautų Gen. 
Sekretorių. Ateinant naujoms 
žinioms apie išvežimus, VL1K 
as 1947 m. lapkričio 6 d. krei 
pėsi į J. 1 autas su nauju me
morandumu ir šį kartą buvo 
prijungti išdeportuotųjų žmo
nių pavardžių bei procesijų pa
dėties sąrašai. Pakartotinai pra 
šyta sudrausti JT narį — So
vietų Sąjungą. 1949 m. spalio 
3 d. VLIKas trečiame memo
randume pateikė naujus ir vis 
augančius išdeportuotųjų skai 
čius ir ypatingai 1944—1947 
m. laikotarpyje.

Atsirado reikalas paruošti 
apie Lietuvą daugiau koncent
ruotos medžiagos, kurioje bū
tų nušviesti ir istorijoje buvę 
didieji Lietuvos klausimai. 
Tais sumetimais VLIKas 1950 
m. anglų kalba išleido Lietu
vos bylos studiją, pavadintą 
Memorandumu. Jis buvo adre 
suotas JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriams, pasiųstas ir į J. 
Tautas. Memorandumas su 
prijungtais dokumentais suda- 

kim leidinių brošiūrų pavidalu 
apie lietuvių kalbą, papročius, 
istoriją; traukim jaunimą į di
džiųjų organizacijų darbą, 
kaip kad dabar daroma PLB 
kurią sudaro senoji Amerikos 
karta, naujieji ateiviai ir čia iš 
mokslintas jaunimas.

Išrinkus dabartinę PLB Vai 
dybą, pasklido nuomonė, kad 
politine prasme ji yra viena
šališka?

— Tai partinio galvojimo 
apraiška, kurios negalime nusi 
kratyti. Bendruomeninis galvo 
jimas yra kitoks. Bendruome 
nei visų pirma rūpi lietuvis. To 
dėl ir PLB Valdybos sudėtį 
reikia vertinti kitu atžvilgiu : 
kiek jos nariai yra pozityvūs ir 
pajėgūs dirbti jiems patikėtą 
lietuvišką darbą.

Už atsakymus nuoširdžiai 
dėkoja N L red. 

rė 80 psl. — išdėstyta ir trum 
pa politinė Lietuvos istorija, 
paįvairinta valstybės žemėla
piais.

VLIKas ir kitų tautų 
egz.iai

1946 — 1947 m. tartasi sa 
Lenkijos egzilais dėl bendros 
kovos pries naująjį, pokarinį 
okupantą — sovietus. 1 ačiau 
ypatingai glaudūs ryšiai — 
bendros kovos klausimais — 
yra su Latvijos ir Estijos egzi
lais.

VLIKas JAV-se
1955 m. VLIKas iš Vokie

tijos buvo perkeltas į ja V, 
kraštą, kuriame jau nuo oe.aui 
gyvena daug lietuvių ir 1 Kuri 
emigravo daugiausia padegė
lių ir tremtinių po 11 pas. Ka
ro. Organizaciniai VLIKas čia 
persitvarkė. įėjo regionalines 
organizacijos: iviažos.os Lietu 
vos Taryba ir Vilniaus Kr. 
Lietuvių Bąjunga-

VLIKui Įsikūrus New Yor
ke sustiprėjo ryšiai su Lietu
vos atstovu Vašingtone, susi
darė nuolatiniai kontaktai su 
Valst. Departamentu VLlK
as turi stiprų užnugarį — di
delę tautos dalį jAV-se. VLI 
Kas veikia ir arčiau Kanados 
ir P. Amerikos, kuriose taip 
pat esama gausių lietuvių tel
kinių. 1957 m. VLlKo pirmi
ninkas Dr. A. Trimakas lankė 
si Argentinoje, Brazilijoje, Bo 
livijoje, Chilėje, Panamoje ir 
Venecueloje. Jis suėjo į ryšius 
su politikais, parlamentarais, 
turėjo per 40 spaudos konfe
rencijų, pasikalbėjimų radijo 
ir TV stotyse. New Yorke vei 
kią J. Tautos, pavergtųjų ko
mitetai, Lietuvos delegacija 
PE I Seime ir Lietuvos Lais
vės Komitetas sudaro geras są 
lygas VLIKo veiklai piešti.

VLIKo Vykd. Taryba yra 
vykdomasis organas Europoje.

V. Tarybos žinioje yra ra
dijo valandėlės, skiriamos 
kraštui ir veikiančios Romos, 
Madrido ir Vatikano radiofo
nuose (kasdien į Lietuvą kal
bama po 15—20 min.). Tai 
pagrindinė VLIKo priemonė 
palaikyti gyvą ryšį su paverg
tąja tauta. Radijo programos 
Lietuvoje neblogai girdimos, 
nors ir trukdomos-

VT žinioje yra 1952 m. 
įsteigta monitoringo stotis, ku

Nukelta į 6-tą psl.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
5
Jis nebijojo darbo, nesikratė jo. Darbas, turėjęs kom

pensuoti užslopintą kūrybinį polėkį, jam buvo tarsi savotiš
kas prieš nuodis kovoje su nepasitenkinimo savimi jausmu. 
Būdavo vakarų, kai, prisėdęs vos vienai antrai valandai, jis 
ir pats nepajusdavo, jog jau rytas, kad virtuvėje senokai braš
ka indai ir čiauškėdami keliasi vaikai.

„Pauliau, kodėl tu tiek dirbi? — iš pradžių vis dar pri
mindavo Elė. — Bent jau namuose pailsėtum. Ryt sekma
dienis, einam su mergaitėm į Jaunimo sodą?“

Jis raukė kaktą, lyg ir jausdavo sąžinės priekaištą, kad 
tiek mažai lieka laiko bendrauti su šeima. Bet ir vėl, skėste
lėjęs rankomis, taikiai prašydavo uždaryti duris ir sėsdavo 
prie nebaigto brėžinio.

Atostogų metu būtina rimtai pailsėti, — namuose šitai 
buvo sutarta. Prieš lydėdama į stotį, Elė staiga ėmė per- 
kraustinėti bagažą. Ir vatmanas, ir liniuotės, ir visi kiti brai
žymo įrankiai per keletą minučių sugrįžo į senąsias vietas.

„Aš žinau, Pauliau, jeigu nepadarysiu šito, tu ir ten sa
vo kampą paversi braižykla“.

Ji nusijuokė ir pabučiavo jį į skruostą.
„Aš gi sakiau, kad nedirbsiu, —— su nuoskauda balse te

betvirtino Paulius. — Nedirbsiu ir negalvosiu apie darbą“.
Ir štai labar — kada Paulius Lauritėnas mažiausiai tikė

josi — visa ta ramybė ir pusiausvyra subiro į šipulius- Atgi
jo senasis nepasitenkinimas savimi, savo darbu. Kitu atveju 
jis būtų griebęsis mastelinės liniuotės ar kampainio ir pasisten
gęs viską užmiršti. Dabar nebuvo ko tvertis- Beliko pasverti 
esamus ,,už” ir „prieš“ ir apsispręsti.

Nevažiuoti? Atsisakyti vardan ramybės ir pareigos? Bet 
kodėl gi jis privalo žiūrėti į save įtariai, tarsi į kokį potencia
lų nusikaltėlį, kuriam iš anksto nustatomos tam tikros elgesio 
normos? Ramybė, pareiga. . . O ką visa tai davė jam iki 
šiol? Suprojektavo dešimtį namų, kurių architektūrinė vertė 
realiatyvi, o techniškasis įgyvendinimas — žemiau bet kokios 
kritikos? . .

Tiesiog kažkoks slogus, įsikaltinis prietaras.
Lauritėnas atsistojo, nusipurtė prikibusius spyglius, ap

žvelgė aikštelę. Netoliese, pušų tankmėje, sušmėžavo vove
rė. Jis kurį laiką lydėjo akimis grakštų, vikriai šokuojantį 
žvėriuką. Staiga, jam kilo piktokas noras išgąsdinti voverę. 
Netiakydamas, bet iš visų jėgų, jis sviedė kankorėžį. Žvėriu

kas tą pačią akimirką išnyko, tarsi ištirpo šakose. Berdamas 
skujas, kažkur nukrito ir kankorėžis.

Paulius atsitiesė, dar kartą apmetė žvilgsniu aikštelę, pa
žiūrėjo aukštyn. Dangus buvo vaiskus ir be galo aukštas.

Lauritėnui pasirodė, kad kartu su kankorėžiu nusviedė 
jis šalin ir visą minčių painiavą.

„O viski. . . važiuoju!“ — nusprendė jis ir tiesiai per 
kopas patraukė į Žvejų kaimelį.

2.
Viešbutyje laisvų vietų nebuvo. Palikęs lagaminą pas 

administratorių, Lauritėnas išėjo žvalgytis kampo. Sanatori
jos ir poilsio namai buvo perpildyti. Jis išvaikščiojo nuoša
lesnes gatveles, užeidinėjo į namus, teiravosi net atsitiktinių 
praeivių, tačiau vis be rezultatų. Tūkstantis devyni šimtai 
penkiasdešimt penktųjų metų sezonas buvo pačiame įkaršty
je. Vasarotojai, nesuradę geriau, laukdami eilės kambariui, 
kurdinosi laikinai netgi daržinėse, ant šieno.

Stabtelėjęs gatvių sankryžoje, Lauritėnas neryžtingai 
ėmė dairytis.

— Sveikas, brangusis, — nelauktai jį kažkas užkalbino.
Lauritėnas apsidžiaugė: pats likimas suvedė su Permins- 

kiu, bendradarbiu iš Projektavimo instituto.
— Štai antra valanda braidau po miestą, — skėstelėjęs 

rankomis, nusiskundė Paulius. — Kampo vis negaliu susirasti.
-— Vienas ar su šeima?
— Vienas.
Beliami — taip institute juokais draugai vadindavo Per- 

minskį — švilptelėjo.
— Eime! — jis paėmė Lauritėną už parankės ir pasuko 

liepomis apsodinta gatve. — Kas naujo institute? Senis dar 
ne atostogose? — pasitieravo jis apie savo skyriaus viršininką.

•— Žinai, kad negaliu pasakyti. Pats prieš pusantros sa
vaitės išvažiavau, — akimirką pagalvojęs, ištarė Lauritėnas. 
— Žvejų kaimelyje praleidau tas dienas. . .

— Nepatiko?
Ir vėl Paulius atsakė ne iš karto,
— Su maistu reikalai nekokie. . . Ir šiaip jau. . .
Gatvė buvo pilna vasarotojų. Vieni stipriai įdegę saulė

je, pailsėję ir žvalūs, kiti — matyt, tik neseniai atvykę; jauni 
ir seni, puošnūs ir visiškai kasdieniškai apsirengę. Perminskis 
vos spėjo kilnoti skrybėlę, šypsotis ir linkčioti pažįstamiems-

— O, ir Petronis čia besąs! — nulydėjo jis akimis apkū
nų pilietį. — Nepažįsti jo? Lietkoopsąjungos pirmininko pa
vaduotojas. Kombinatorius, brangusis, o-ho-ho! Net į „Kro
kodilą“ buvo pakliuvęs. Vis dar per stebuklą laikosi, nesude- 
gai . . Laba diena! — Perminskis, visas pavirtęs šypsena, vėl 
elegantiškai nukėlė pilką skrybėlę su šilkinės virvutės apva

du. — Rutkienė, ryšių ministro žmona, — negarsiai ištarė jis 
ir reikšmingai mirktelėjo.

Paulius nesistebėjo tokiu plačiu Perminskio pažinčių ra
tu. Judrus ir gyvas, per dieną jis spėdavo daug kur pabuvo
ti, apeidavo bemaž visas kavines ir klubus; dažnai jį galėjai 
sutikti ir gatvėje, ką nors lydintį ar šiaip besišnekučiuojantį. 
Be nuolatinio darbo Projektavimo institute, Boria Perminskis 
aktyviai bendradarbiavo spaudoje, piešė karikatūras politinė
mis temomis, o futbolo veteranų komandoje žaidė centro 
puolėju.

— Štai ir maniškė pilaitė, — mostelėjo ranka į dviaukš
tę vilą — Uostamiesčio medikų šefo nuosavybė. Anksčiau jis 
dirbo vyr. ginekologu. Pikti liežuviai šneka, kad ir pilaitę su
simūrijęs iš abortų. . .

Plačiai atvėręs duris, Perminskis įsivedė Paulių į šviesią 
svetainę su pianinu, poliruotais baldais ir naujausios laidos 
radijo aparatu. Minutėlei atsiprašęs, Boria nuėjo pasikalbėti 
su šeimininke- Lauritėnas dairėsi po ištaikingai apstatytą kam
barį, per tiulinę užuolaidą pažvelgė į liepomis apsodintą gat
vę. Ėjo susikibusios už rankų porelės, traukė ištisos šeimos, 
kaip kregždės dardė vaikai, sliūkino, lazdomis pasiramsčiuo
dami, pensininkai, žilagalvės senutės.

Spalvingoje minioje šmėktelėjo mėlyna skrybėlaitė. Lau
ritėnas nespėjo gerai nužvelgti profilio, tačiau krūtinėje su
dilgsėjo, neramiai ėmė plakti širdis. Aldona? Nejaugi tai tik
rai ji? Paulius arčiau prisispaudė prie lango rėmo, bet mėly
nei skrybėlaitę galutinai pridengė liepų šakos.

— Ne tokie blogi tavo reikalai, — dar nepravėręs durų, 
atraportavo Beliami. — Poryt išvažiuoja vienas maskviškis iš 
mūsų namo. O šitas dvi naktis galėsi permiegoti kad ir pas 
mane. Štai čia ant sudedamosios lovelės. Sutarta?

— Aš labai tau dėkingas, Boria, — išsiblaškęs pratarė 
Paulius. Jis vis dar tebegalvojo apie Aldoną. — Neapsunkin
siu?

— Ką tu, brangusis! . . Juokauji?
Jie abu užsuko pas šeimininkę galutinai susitarti, o po 

to Lauritėnas paskubėjo į viešbutį lagamino. Kada Paulius 
grįžo su daiktais, Boria jo tebelaukė. Ant stalo stovėjo gra- 
finukas, du stikleliai ir riekutėmis supiaustyta citrina.

— Sėskis. Nuodėmė būtų nepažymėti įkurtuvių. — Per
minskis patrynė rankas ir vikriai pripildė taures-

Lauritėnas nesiryždamas tebemindžiūkavo vietoje.
— Jeigu priklauso įkurtuvės, tai tik iš manęs.
— Prašyčiau be diskusijų. Spėsi ir tu pavaišinti, — nu

ramino jį Boria ir intymiai, kaip, gal būt, mokėjo tik jis vie
nas, už peties pastūmėjo prie kėdės.

— Paulius atsisėdo, paėmė stikliuką.
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KULTŪRIAMKRCWIKA
ATGAIVINAMA LAISVŲ

JŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA

Tremtyje, Hanau, atgaivinus 
Lietuvių žurnalistų sąjungą 
(Lietuvoje jokios žurnalistų 
organizacijos nebuvo iki 1960 
metų), ji visą laiką veikė. Dau 
gumai žurnalistų išemigravus 
šiapus Atlanto, sąjungos cent 
ras buvo perkeltas į Ameriką, 
kur kelius metus veikė. Deja, 
jis aprimo.

Pirmojo Kultūros kongreso 
metu buvo bandyta žurnalistų 
sąjunga atgaivinti. Buvo iš
rinkta organizacinė grupė. Bet 
ir iš to nieko aiškesnio neišėjo.

Po 15-kos metų emigraci
jos jau susidarė aiškesni plun
ksnos - mašinėlės darbininkų 
kadrai. Ir todėl susirūpinta 
žurnalistų sąjungą atgaivinti 
arba naujai suorganizuoti. Ka 
nadoje gyveną žurnalistai kvie 
čiami į bendrą darbą — orga
nizuotis. Prašomi atsiliepti N. 
L. red. adresu.
PABALTIJO ŽENKLELIAI

Vakarų Vokietijoje, Baltų 
dr-ja išleido seriją propagan
dinių-ženklelių „Laisvasis Pa 
baltys” — „Laisvoji Europa”. 
Tai pritaikyta prie šių metų iš 
leistų Europos pašto ženklelių 
(išleido Europos Pavergtųjų 
Tautų Seimas} ir atvaizduoja 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, spyg 
liuota viela atskirta nuo Lais
vosios Europos. Serija išleista 
dviem spalvom (mėlyna ir gel 
tona). Vieno ženkliuko .kaina 
DM 0,25. Užsisakyti galima: 
mokyt. Fr. Skėrys, 684 Lam
pertheim - Hūttenfeld, Litau 
isches Gymnasium, Schloss 
Rennhof, Germany; arba ad
resu : Baltische Gesellschaft in 
Deutschland e. V., 8000 Mūn 
chen 15,-Lessingstr. 5, Germa
ny.
VILNIUJE FILHARMONI 

JOS SALĖJE 
atidarius vargonus, lapkričio 
m. įvyko du vargonų koncer
tai. Vieną koncertą išpildė iš 
R. Vokietijos atvykęs V. Sche 
telich, kitą — lietuvis Leopol 
das Digrys. Pagal J. Špigelgla 
zą „Tiesoje” (nr. 263) Digrio 
koncerto programa buvusi kur 
kas sudėtingesnė ir įdomesnė. 
Beveik visi atlikti kūriniai bu
vę stambios formos (Bach, 
Frank, Vivaldi). Nusiskųsta, 
kad šiuo metu Lietuvoje tėra 
tik vienas vargonų muzikos 
kūrinys — S. Vainiūno koncer 
tas vargonams ir smuikui su 
orkestru. Naujus kūrinius šiuo 
metu kurią muzikai J. Juzeliū 
nas, J. Karosas ir T. Makači- 
nas. E.

LIETUVIŠKOS RADIJO 
TRANSLIACIJOS Į 

LIETUVĄ
Madridas — pagrindinė va 

landėlė transliuojama kasdien 
Lietuvos laiku 21,35 iki 21,55 
vai. 31 m banga. Kiekviena 
programa kartojama kitą die 
ną 8,25 vai. ir 17,40 vai. Lie 
tuvos laiku, 49 m banga.

Roma — lietuviškos, valan 
dėlės laikas — kasdien nuo 
22,50 iki 23,10 vai. Lietuvos 
laiku. Bangos: 41 ir 50 m.

Vatikanas — radijo siųstu
vo lietuviškoji valandėlė: kas 
dien nuo 20,15 iki 20,30 vai. 
Lietuvos laiku ir sekmadie
niais dar nuo 10,30 iki 11,00 
valandos. Bangos: 19, 25, 31 
ir 196 (vidurinės)

LIETUVIŠKA MUZIKA 
KIJEVE

Kijeve įvykus šimtosioms 
filharmonijos metinėms, įvyko 
lietuviškos muzikos koncertas. 
Buvo atlikta Ed. Balsio, V. 
Laurušo ir A. Račiūno veika
lai. Be kompozitorių Račiūno 
ir Laurušo dalyvauti festivaly
je išvyko dar smuik. A. Livan 
tas, pianistės O. Stenbergaitė 
ir Ž. Noreikienė ir solistas V. 
Noreika.

KIEKVIENAI DIENAI 
KALENDORIUS

ir šiemet išleistas Nidos leidyk 
los Londone (1, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, Gr. 
Britain). Kalendorius viršely
je turi Lietuvos Vytį, o tekste 
daugelį pasiskaitymų ir nau
dingų žinių.

„GABIJA” IŠLEIDO
LIETUVIŲ MENININKŲ 

kūrinių graf. reprodukcijas su 
pritaikytais vokais. Išleista šių 
autorių: A. Makūnaitės, V. 
Igno, T. Valiaus, D. Tarabil- 
dienės kūrinių reprodukcijos. 
Užsakymai siunčiami: „Gabi
ja”, 87-85, — 95 Street, Wo
odhaven 21, N. Y., USA.
AUKŠTUOSIUS MOKSLUS 

AUSTRALIJOJE, 
baigė šie lietuviai: Vytautas 
Šliogeris komerciją, Nijolė 
Vaičiugrytė ekonomijos moks 
lūs, Dalius Sagačius gamtos ir 
matematikos mokslus, Aldona 
Mikužytė sąskaitybą, Jieva 
Pocienė meno skulptūrą, An
tanas Lapšys architektūrą, EI 
vyra Krauzienė pedagogiką.

PASKAITA APIE DAILĘ
Australijoj Sydney Šviesa 

surengė viešą dail. A. Šimkū
no paskaitą. Prelegentas epi- 
diaskopo pagalba rodydamas 
meno kūrinius iš įvairių epo
chų ir kultūrų, drauge teikė 
trumpus, bet charakteringus 
komentarus.

PORTRETISTAS
Z. ŽILINSKAS

Dail. Zigmas Žilinskas, gi
męs 1918 m. Viekšnių vals
čiuje, meno mokslus išėjęs 
Kauno Meno Mokykloje ir Vii 
niaus Dailės Akademijoje ir 
papildęs juos Lenkijoje, Vo
kietijoje ir Danijoje, atsidūrė 
Kanadoje kiek vėliau už kitus 
tremtinius. Vietoj vykus vilks 
tinėse ar traukiniu į Vakarus, 
Z. Žilinskas iš Lenkijos pabė
go į Daniją mažu eskimų ka
jaku.

Iš Danijos atvykęs Kana- 
don, turėjo atlikti darbo prie
volę ir tik po to perėjo į sa
varankišką portretisto gyve
nimą, tapdamas vienu iš ge- 
giausių Kanados toje srityje 
besireiškiančių menininkų.

Šiuo metu Z. Žilinskas su 
šeima yra įsikūręs Burlingto- 
ne, prie Ontario ežero, kur au 
gina 3 berniukus ir 3 mergai
tes.

Dail. . Žilinskas šiuo metu 
vieši Clevelande ir yra pasi
rengęs nupiešti eilę portretų. 

© Rašytojų klubo „trečiadie
nis” Vilniuje buvo paskirtas 
1863 metų sukilimo aptari
mui, kurio metu Jurginis pa
pasakojo naujų žinių- 
© Apie Balzaką Lietuvoje iš
leista St. Cveigo knyga, kurią 
lietuviškai išvertė Vyt. Pet
rauskas.
• Vilniuje gastroliavo čekų di

John Drainie gyvena Maliorkos saloje, Viduržemio jūroje, bet 
pastoviai matomas pirmadieniai s ir penktadieniais CBC radio 

ir televizijoje,

TUKUMANO UNIVERSITE 
TO PROFESORIUS,

agronomijos fakulteto vicede- 
kanas, išrinktas Argentinos 
mokslininkų komisijos nariu, 
milijoninės Bunge ir Born pre 
mijos paskyrimui. Bunge ir 
Born firma paskyrė dvi meti
nes premijas už geriausius mo 
kslo darbus agronomijos ir ve 
terinarijos srityse- Po milijoną 
pezų ir po aukso medalį kiek
viena. Apie profesoriaus An
tano Krapovicko paskyrimą 
mokslininkų komisijon, geriau 
šio agronomijos mokslo dar
bo parinkimui, rašo visi Ar
gentinos dienraščiai ir moks
lo žurnalai. Mūsų tautos žmo
nių pakilimas į pasaulines mo
kslininkų aukštumas puikiai 
garsina lietuvių vardą. Prof. 
Antanas Krapovickas yra šie
met mirusio Prano Krapovic
ko ir Elzbietos Juodeikytės 
Krapovickienės sūnus. Jis, 
kaip ir jo broliai profesorius 
Petras ir inž. Pranas (s) Kra
povickas yra gimę Argentino
je.
• Dailininkas K. Zapkus Čika 
goję meno festivalyje McCor
mick Place laimėjo pirmąją 
premiją, 2,500 dol., už didžiu 
lį tapybos darbą „Sikstina”.
• Dr. J. Girnius lapkričio 24 
d. Čikagoje Jaunimo centre 
skaitė paskaitą tema „Tikinty 
sis ir žmogus be Dievo”. Pa
našia tema dr. Girnius yra pa 
rašęs ir knygą, kuri jau lei-

^Trljos

VEDA DR,
I

APSIRIKO

Teisėjas: Aš turiu jūsų bu
vusios žmonos nusiskundimų, 
kad jūs jai nemokate alimen
tų-

Kaltinamasis: Taip, ponas 
teisėjau, bet matote mano ant
roji žmona nėra tokia gera 
darbininkė, kaip kad aš tikė
jausi.

TURI SAUGIĄ VIETĄ

Pirmas vyras: Mano žmo
na visuomet atranda mano pi
nigus kur aš juos bepaslėpčiau- 

Antras vyras: Mano žmona 
niekad manųjų neranda, nes 
aš juos laikau prie savo neady 
tų kojinių.

BIZNIERIUS

— Turi puikią skrybėlę, Jo
nai!

— Taip, neblogą. Pirkau ją 
prieš penkerius metus, buvau 
tris kartus atidavęs valyti ir du 
kartus teko sumainyti restora
nuose, ir štai dar vis kaip nau 
ja.

BALTŲ DAINŲ KONCER
TAS MELBOURNE

Melbourne Lietuvių Dainos 
Sambūriui tenka organizuoti 
tradicinį, metinį dainų koncer 
tą, kuris paprastai sutraukda
vo daugybę klausytojų.

Šiais metais vietoj ištisinio 
savo dainų koncerto Dainos 
Sambūris organizuoja gran
diozinį Baltų tautų dainų kon 
certą, kuriame dalyvaus Mel
bourne latvių mišrus choras. 
Melbourne estų moterų cho
ras ir patys rengėjai — Melb. 
Liet. Dainos Sambūris. Šis 
koncertas dar tuo bus būdin
gas, kad be atskirų chorų kon 
certo pabaigoje visi trys cho
rai drauge padainuos po vie
ną latvišką, estišką ir lietuviš
ką dainą.
• Concouri, garsioji prancū
zų premija literatūrai šiemet 
paskirta rašytojui Armand La 
noux už romaną „Quand la 
mer se retire” — Kada jūra 
atslūgsta.
• Visuomenininkai, Albinas 
ir Jieva Trečiokai, gyveną Ne 
warke, N. J„ minėjo trigubas 
sukaktuves.
• Baltijos aidų radio valan
dėlė, ruošiama estų, latvių ir 
lietuvių, minėjo savo veiklos 
sukaktuves. Lietuvių progra
mos vedėju yrą Jonas Daugė
la, NL bendradarbis prie PLB 
Valdybos,

GUMBAS

RAMYBĖS

Keleivis buvo aukštai pa
dangėje beskrendąs lėktuvu, 
kai staiga pilotas ėmė isteriš
kai juoktis.

— Kas taip juokinga? — 
klausė keleivis.

— Aš galvoju, atsakė pilo 
tas, ką jie pagalvos bepročių 
namuose sužinoję,’ kad aš pa
bėgau.

TEISINGAS

Viršininkas: Kaip seniai jūs 
čia dirbate?

Darbininkas: Nuo to laiko, 
kai jūs įėjote pro duris.

NĖRA LENGVA

— Kai aš pas jus pradėjau 
dirbti, ar jūs neminėjote kaž
ką apie algos pakėlimą?

— Taip, aš sakiau jei gerai 
ir sąžiningai dirbsi tai alga bus 
pakelta.

— Aha, aš žinojau, kad 
kažkur tai bus šunelis pakas
tas.

IŠ PATIRTIES

Šešiametis Jonukas buvo 
nuvestas į ligoninę, kur gulėjo 
besergąs jo tėvelis. Kai atėjo 
laikas jau iš ligoninės išeiti, pri 
ėjo Jonukas prie tėvelio ir 
klausia jo:

— Tėveli, kada man leis pa 
matyti kūdikėlį?

IŠ KITOS PUSĖS

— Juozai, ar tu pagalvojai 
kada nors, ką tu darytum, jei 
tu turėtum Rokfelerio paja
mas?

— To nepagalvojau, tačiau 
dažnai mastau, ką Rokfeleris 
darytų su mano pajamom.

MATEMATIKAS
Policininkas (profesoriui, 

kuris buvo automobilio sužeis 
tas) : Ar jūs, pone profesoriau, 
pastebėjote automobilio nume 
rį?

Profesorius: Numerio neat
simenu, tačiau pastebėjau, kad 
jei tas numeris būtų padvigu
bintas ir vėliau padaugintas iš 
savęs, tai išėmus kvadratinę 
šaknį iš tos sandaugos liktų ori 
ginalus numeris tik su sukeis
tais skaičiais^

PAVELDĖJIMAS

Tėvas: Nemanai, brangioji, 
kad mūsų sūnus gauna visą iš
mintį iš manęs?

Motina: Taip, mielasis, be 
abejonės, nes aš dar visą savo 
išmintį tebeturiu.

— Sakai, už naujakurystę?
— Už naujakurystę! — entuziastingai patvirtino Boria, 

bet pats nugėrė tik pusę.
Paulius buvo dar be pietų. Degtinė, nors ir pasaldinta 

kažkuo stipriai degino tuščią skrandį.
— Maitiniesi restorane? — pasiteiravo jis Borios.
— Privačiai'. Visai netoli, už upelio. Puikiai šeria, ir ne

brangu. Nori, parekomenduosiu?
Lauritėnas degėsi cigaretę, ir tai buvo gera proga neat

sakyti į klausimą. Iš viso jis nenorėjo perdaug įsipareigoti 
Boriai, juo labjau dabar, kol dar nebuvo sutikęs Aldonos.

— Vakarais nueini ant tilto palydėti saulės?
— O kaipgi! Vakare, brangusis, čia būna tokie paradai, 

kad tik pirštus laižyk. Kas per tualetai, kokios gracijos! Ar
ba vėl — jaunystės šviežumas. Tiesiog pasaka! . . — Per- 
minskis pripildė taureles, ragindamas pažiūrėjo į Paulių^ — 
Saliut!

Paulius jau kelis kartus norėjo kilti nuo stalo, bet Per- 
minskis vėl užvesdavo kalbą, ėmė kritikuoti Tarybų rūmų pro
jekto naująjį variantą (jam, nežiūrint visų pastangų, nepavy
ko įsipiršti į grupę, ruošusią šį objektą), atkakliai siekė išgauti 
Lauritėno nuomonę. Kalbėjo jis, karštai gestikuliuodamas 
trumputėmis rankomis, kažkaip keistai krutindamas ūsus virš 
putlių lūpų.

— Tu atsimeni fasado centrą? Aš jau tada sakiau, kad 
tai ne fasadas, o kažkokia, atsiprašant elevatoriaus siena! Su
tinku: Tarybų rūmai! Didingas monumentalus, epochos dva
sia, klasika ir liaudiškumas! Visa tai turi čia praskambėti kaip 
nedaloma vienybė. Tu sutinki su tuo? O ką jie daro? Ką jie 
daro, pasakyk tu man? — Perminskis išpūtė akis, ūsų brūkš
neliai vėl sujudėjo. — Jie viena akimi kopijuoja Lietuvos 
Banko rūmus, o kita žvalgosi į užsienietiškus pavyzdžius! — 
Boria įspėjamai pakėlė aukštyn putlų pirštą — Funkcio
nalizmas! Taip, jie įžūliai stengiasi šitai pratempti!

— Bet juk tai vienas iš variantų, — gūžtelėjo pečiais 
Lauritėnas ir vėl įsižiūrėjo pro langą. — Jis neturi jokios ei
gos. Ir iš viso ar turės kada — dar klausimas.

Perminskis sukluso. Bet Lauritėnas daugiau neištarė nė 
žodžio. Jis tik užgesino smilkusią cigaretę ir pakėlė toliau nuo 
savęs tuščią stiklelį.

— Dar klausimas. . . — po minutės lyg ir vėl prisiminė 
Paulius. — O dabar jau laikas pasižvalgyti po Pajūrį, papie
tauti- Ačiū tau už vaišes, už paslaugas.

Boria pakilo kartu. Atlydėjęs Lauritėną iki restorano, 
jis kitoje gatvės pusėje pamatė1 naują pažįstamą ir, rankos 
mostu atsisveikinęs, nuskubėjo prie jo.

Dar prieš saulės laidą Lauritėnas kartu su vasarotojų mi
nia patraukė tilto link. Didelė, šaltai raudona saulė sėd'o į de
besį, žadėdama vėjuotą rytdieną. Parke dūdų orkestras gro
jo senovinį „Mančžūrijos kalvų” valsą. Kavinėje, įrengtoje 
ank kopos, sužibo elektros šviesoj. Paulius kelis kartus nu
žingsniavo iki tilto pabaigos ir atgal, stengdamasis pažvelgti 
į kiekvieno praeivio veidą.

Aldonos nebuvo matyti.
Iš jūros padvelkė atšiaurus vėjas, ir Paulius niūrus pa

traukė atgal. Eiti vienam į parką nebuvo noro. Ilgiau slan
kioti gatvėmis — taip pat. Nieko kito neliko, kaip tik užsukti 
į pirmą pasitaikiusią užkandinę ir, išgėrus puoduką kavos, 
traukti namo.

Prie prekystalio stovėjo pirkėjų eilutė, laukianti ungurių. 
Lauritėnas nesusigundė proga: šios žuvies jis niekad per daug 
nemėgo, o po to, kai kažkas papasakojo, kad unguriai minta 
skenduoliais, ėmė tiesiog jausti pasišlykštėjimą jais.

Nuotaika ir taip buvo pakankamai biauri. Kavos nie
kas negerė. Matyt, niekad jos čia ir nebuvo. Užsisakęs erš
ketą drebučiuose ir butelį alaus, jis kurį laiką stebėjo vakarie
niaujančius, mąstė- Ir tai, kad nepavyko sutikti Aldonos, ir 
situacija, vertųsi pasinaudoti paslaugomis Perminskio, prieš 
kurį jis pats nieko neturėjo, tačiau nejautė ir simpatijų,—vis
ką nudažė tamsia spalva. Dargi sumanymas pervažiuoti į Pa
jūrį dabar jam pasidarė kvailas, beprasmis. Prie gretimo sta
liuko sėdėjusi moteriškė su dviem vaikais nejučiom priminė 
namus, šeimą. Apkūni ir pilnaskruostė, ji rūpestingai dalino 
žuvį berniūkščiams ir primygtinai ragino valgyti. Abu papūst- 
žondžiai, kaip vandens lašai panašūs į motiną savo išvaizdą, 
matyt, buvo gana skirtingų charakterių. Vyresnysis, visas pa
linkęs ties lėkšte, darbavosi rimtai ir susikaupęs, netgi parau
kęs kviečio spalvos antakius; mažasis — Priešingai — grąžė- 
si į visas puses, mataravo grindų nesiekiančiomis kojomis, o 
pajutęs nukreiptą į save Lauritėno žvilgsnį, sumirkčiojo dide
lėmis akimis ir linksmai pratarė: „Dėdė!”

„Tėtė!” — kažkodėl pasigirdo Pauliui, ir jis sutrikęs, 
rausdamas nusuko žvilgsnį šalin.

Nurijęs kelis sprangius kąsnius, Lauritėnas išgėrė alų ir 
išėjo. Gatvėje jau degė elektros lempos. Minia pastebimai 
tirpo. Tik jaunimas, lydimas nerūpestingo klegesio ir juokų, 
atkakliai tebešlifavo šaligatvius.

Lauritėnas dar kartą apsukęs kvartalą, grįžo namo.
Naujo neatnešė ir kitos dienos priešpietis. Ilgai plūduria

vo tiršta rytmetinė migla, kol pagaliau vėjas praskleidė debe
sis. Tik apie pietus pirmą kartą nusišypsojo saulė, ir būriai 
vasarotojų lenktyniaudami paskubėjo į paplūdimius.

Prie tilto plaikstėsi įspėjanti raudona vėliava. Bangos 
greitai augo, vis dažniau ir dažniau laužydamos keteras ne
toli kranto. Žuvėdros, kupinos kažkokio joms vienoms su
prantamo nerimo, blaškėsi virš bangų, beviltiškai mėginda
mos sučiupti grobį.

Išbridęs į krantą1. Paulius prisijungė prie nepažįstamų 
žmonių, žaidusių kamuoliu, ratelio- Nuo staigių mostų, in
tensyvaus judėjimo netrukus atšilo visi raumenys, pasidarė 
lengva ir gera. Jis taip įsitraukė į žaidimą, jog net nepastebė
jo, kada užpakaly stabtelėjo Boria.

— Kraft durch Freude?1) — nusijuokė Beliami. — Ei
nam į parką, Pauliau? Ten, aš esu tikras, persikėlė visas ku
rorto centras.

Lauritėnas padėkojo nepažįstamiesiems už draugiją ir 
patraukė su Boria.

Parkas iš tiesų buvo pilnas vasarotojų. Jie būriavosi 
apie gulbes, plaukiojusias tvenkinyje, mėgavosi saulės atokai
ta (nuo vėjo dengė pušynas), pripildė alėjas ir staliukais nu- 
rikiuotas bufetų aikšteles-

Netoliese dailininkų vilos juodu prisėdo ant suoliuko.
— Na, kaip tau šįmet Pajūrys? — užklausė Perminskis.
Paulius gūžtelėjo pečiais, nesiryždamas ką nors sakyti. 

Pajūryje, išskyrus keletą trumpų komandiruočių, jis buvo pir
mą kartą.

— Publika vis dar labai atsitiktinė, — žinovo balsu už jį 
atsakė Boria. — Daugelis, matyt, ims atostogas nuo liepos 
antrosios pusės. Ir žinoma, neapsiriks: oras kol kas labai ne
pastovus.

— O kas gali užtikrinti, kad būtent antroje liepos pusė
je neprasidės patys lietūs? Prognozės. . .

Iš šalutinės alėjos išsuko dvi moterys ir pamažu ėmė tolti.
Užteko vienos akimirkos, kad Paulius atpažintų Aldoną- 

Perminskis jam dar kažką aiškino, remdamasis pažįstamo si
noptiko samprotavimais, bet Lauritėnas jau nebegirdėjo nė 
vieno žosžio.

„Kaip atsikratyti juo? — supulsavo nerami mintis. — 
Drauge eiti? Supažindinti? Kažin ką prifantazuos. . . išskam
bins po visą miestą. . .“

Jis staiga pakilo ir atsiprašė.
— Atleisk, Boria, man reikia eiti. Iki pasimatymo.
Ant suoliuko liko Perminskis, apstulbintas ir suglumęs.
Aplenkęs kelias vasarotojų grupeles, Paulius vėl pamatė 

abi moteris. Pašaukė Aldoną. Ji išgirdo ir atsisuko.

’) Jėga per džiaugsmą? (vok.)
Bus daugiau.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.

KO SIEKIA JŪRŲ SKAUTIJA?

WINNIPEG, Man.
KAZIMIERUI MUŠTE 1KIUI MIRUS

2.
Visa LS Sąjungos vadovy

bė 1961 m. pradžioje patenka 
į nepatyrusių, be organizaci
nio atsakomybės jausmo, ta
čiau dideles nepažabotas am
bicijas turinčių jaunuolių ran 
kas. Tuoj pat norėta pasirody 
ti autoritetingais, tad pirmiau
siai atkreipiamas dėmesys į jū 
rų skautus, kurie tvarkėsi tru
putį kitaip ir savarankiškiau.

Užmirštant, kad jūrų skau
tai savo formų įvairumu ir or 
ganizacine struktūra analogiš 
kai yra prilygę brolijos ir sese 
rijos apimčiai, turi savo šakas: 
jaunesniuosius jūrų skautus-es 
atatinkamai skautų vilkiukams 
-paukštytėms, jūrų skautus-es, 
atatinkančius skautams - ėms, 
jūrų būdžius - gintares, prilygs 
tančius skautams vyčiams — 
vyr. skautėms, jūr. skautų aka 
deminę korp. Gintarą toly
gią korp. Vytis ir jūrų skauti- 
ninkus-es, — buvo imtasi prie 
monių sulyginti juos su seseri
jos ar brolijos mažomis šakelė 
mis, paneigiant bet kokias iki 
tol turėtas teises ir privilegijas.

Jūrų skautų vadovams pa
sipriešinus, kad paskutinieji sa 
vivaldos likučiai nebūtų atim
ti, LS Sąjungos vadovybė, 
praktiškai tarybos pirmininkas 
ir brolijos vyr- skautininko pa 
vaduotojas, ėmėsi represinių 
priemonių: pradėjo su LSS 
Garbės 1 eismo pagelba bei ad 
ministraciniais patvarkymais 
mėtyti senus jūrų skautų vado 
vua iš LS S-gos, einamųjų pa
reigų, suspenduoti nuo veiklos 
ir t. t. ir pagaliau sau palankia 
prasme aiškinti bei interpre
tuoti LS Sąjungos statutą. LS 
Sąjungos statutas savo laiku 
paneigtas, pamintas ir igno
ruotas akademikų maišto me
tu, dabar staiga tiems patiems 
maištininkams pasidaro „šven 
ta karvė".

Tokiai padėčiai egzistuo
jant nuo 1962 m. rudenio iki 
1963 m. kovo m. 14 d. jūrų 
skautų vadovai mėgino su LS 
Sąjungos vadovais aiškintis ir 
tartis, tačiau geriausi jūrų skau 
tų vadovų norai ir padėtos pa 
stangos nuėjo niekais.

1962 m. pabaigoje, po ilges 

j M. MAČIUKAS į į lg VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

I
 SIUVĖJAS l

iAUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS į
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS JKostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. £

79 ir 81 St. Zotique St. E. 2
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

SIUNTINIAI |
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją ;į 

ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
JANINĄ ADOMONIENĘ. |

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,
;•< Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 g

nių derybų su brolijos vyr. sk 
antininku, ,buvo padarytas su 
sitarimas, kurį jūrų skautų ats 
tovas ir vyr. skautininkas pa
rašais patvirtino. Šiuo susitari
mu, vyr. skautininkas pripaži
no jūrų skautams savivaldą 
brolijoje, tačiau praslinkus 
dviem savaitėm, vyr. skautinin 
kas, atrodo kitų sąjungos va
dovų paspaustas, šį susitarimą 
sulaužo ir negarbingai nuo jo 
atsimeta. Ryšium su tuo jūrų 
skautų vadai, matydami, kad 
su dabartiniais LS Sąjungos 
vadovais negalima bus rasti 
bendros kalbos ir bet koks to
limesnis bendradarbiavimas ne 
įmanomas, nutarta, pasiliekant 
LS Sąjungos apimtyje, jūrų 
skaučių - skautų vienetus iš
traukti iš Brolijos ir Seserijos 
apimties, kas 1963 m. kovo 
mėn. 14—15 dd- buvo pada
ryta. Šis nutarimas 1963 m. 
birželio mėn. 15—16 dd. To
ronte, Kanadoje įvykusiame vi 
šuoliniame jūrų skautijos va- 
dovų-ių suvažiavime buvo pa
tvirtintas, ir vietoje buvo iš
rinkta Jūrų Skautijos Vadovy
bė.

Aišku, po to prieš jūrų ska 
utų vienetus, vadovybę ir pa
skirus vadovus pasipylė visa 
eilė šmeižtų, nutarimų, rezo
liucijų, skelbimų ir pranešimų.

Šiemet vasarą skautai suor
ganizavo savo jubiliejinę sto
vyklą į kurią Jūrų skaūtija ir
gi pasiuntė savo reprezentaci
nį vienetą. Vienetas nebuvo 
priimtas stovyklauti ir dar pa
skleisti gandai, kad nebuvo 
priimti todėl, kad girti atva
žiavo. . .

Visą laiką užjūryje Skautų 
Sąjungoje ėjo vidujinės pešty 
nės — Čikagoje, Los Angeles, 
Clevelande, Bostone, Toron
te. Teko man dirbti apie de
šimtį metų Brolijos vadijoje, 
tai žinau gerai tas smulkme
nas. Kad ir jubiliejinėje sto
vykloje vadai aiškindamiesi 
tarp savęs nuomonių skirtu
mus, krūmuose turėjo mušty
nes. Skautai ir skautės rašė tai 
laiškuose savo draugams ir tė 
vams.

Stovyklos viršininkas sto
vykloje suruošė ,,Jūros dieną”
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LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA 
Transliuojama kas antrą sekmadienį pradedant 

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

Tel.: 669-8834.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
ATSIŲSTA PAMINĖTI

V. Mingėla. TAU, JAU
NOJI LIETUVA. Dvi sukak
tis minint: Atlanto nugalėto
jų, Dariaus - Girėno, tragiško 
žuvimo 30 metų ir Detroito 
Dariaus - Girėno klubo 10 me 
tų. Redagavo Vladas Mingė
la, išleido visuomenės aukomis 
Detroito Dariaus - Girėno klu 
bas. Viršelis dail. J. Juodžio. 
Nepažymėta leidinio nei data, 
nei kaina. Gaunama adresu: 
V. Mingėla, 153 E. Parkhurst 
Pl. Detroit 3, Mich., USA-

STUDENTŲ GAIRĖS 1963 
metų Nr. 40. Naujoji JAV lie 
tuvių studentų sąjungos (bend 
rosios valdyba), pradėjusi gra 
žiai veikti, išleido gražų Stu
dentų Gairių numerį, kuriame 
pasisakyta aktualiais klausi
mais. Adresai: redaktorius, R. 
Griškelis, 8485 Dixie Lane, 
Dearborn Hts, Mich. 48127, 

dalyvaujant gal 3 jūrų skau
tams... Skautai vyčiai yrė valtį 
(žiūr. Draugą 1963 m. spalio 
9 d-). Tas pats viršininkas da
bar kandidatas į Brolijos vyr. 
vadovo postą, anksčiau turėjo 
didelį norą būti jūrų skautų 
skyriaus vedėju — tam suma 
nymui nepraėjus, perėjo į pės 
tininkų eiles ir ėmė ,,bausti“ 
Jūrų Skautųą.

Buvo ir yra nemažai blai
viai galvojančių skautų ir skau 
čių vadovų ir vadovių, kurie 
nepritarė ir smerkė dabartinės 
S-gos vadovybės nebrolišką 
laikyseną Jurų Skautijai ir da
rė žygius sulaikyti įsisiūbavu
sius vadus, bet tas nieko negel 
bėjo.

Viešai skelbiama, kad jūrų 
skautų-čių reikalavimas savi
valdos tai yra tik kelių asme
nų keliamas triukšmas. Bet 
kaip paaškinti tai, kad Jūrų 
Skautijos vadijoje registravosi 
per 30 skautininkų-kių ir apie 
580 jūrų skautų-čių ir korp. 
Gintaras narių, maždaug apie 
20% visos Lietuvių Skautų S- 
gos?! Jūrų Skautijos vadovy
bė pakartotinai pareiškė, kad 
ir negalvojama pasitraukti iš 
LSS, kodėl tas nutylima?

DĖL ATEITIES
Viena aišku, kad jūrų skau

tės irskautai nebegrįš atgalį Se 
seriją ir Broliją, nes per daug 
skaudūs prisiminimai. Be to, 
turi teisę patys savo reikalus 
tvarkytis ir „pėstininkų” glo
ba jiems nereikalinga, nes pra 
eityje buvo pragaištinga. Už
siėmimai ant vandens nežinant 
atsargumo nuostatų ir neturint 
patyrimo, gali būti labai pavo 
jingi. Ne skautų vadai būtų at 
sakomingi, bet visi pultų jūrų 
skautų vadus, jei kokia nelai
mė atsitiktų.

Toliau, jūrų skautai, nebū
dami savame krašte, neteko at 
ramos ir vieno iš svarbiausių 

USA, administratoriaus, A. Jo 
kubaitis, 17166 Freeland, Det 
roit, Mich., USA.

Laimutis Švalkus. DIDŽIO
JI AuKA. Kovojančios Lietu 
vos trijų veiksmų drama. Iš
leido „Šaltinis’, Londonas, 
19b3 m., 63 psl. Kaina 0.50 
dol. Gaunama: 21, 1 he Oved, 
Hackney Rd-, London, E. 2, 
Great Britain ir kitur. Si Ang 
lijos lietuvių scenose pasiro
džiusi patriotinė drama iš 
1918 — 1950 m. laisvės kovų 
ir bolševikinių trėmimų sulau
kė stipraus pasisekimo. Leng
vai pastatoma. T runka apie 
pusantros valandos.

LIETUVIŲ DIENOS lapkri 
čio mėnesio numery įdėjo pla
tesnį pasisakymą apie Lietu
vių Enciklopediją ir pasikalbę 
jimą su leidėju J. Kapočium, 
ryšium su 10 metų sukaktuvė-

uždavinių — padaryti Lietuvą 
jūrine valstybe. Bent simboli
nis ryšis reikėtų palaikyti su 
Baltijos jūra. Ar ne laikas atė
jo padaryti ką nors tokio, kas 
būtų reikšminga jūrų skautų is 
torijoje. Ar Jūrų Skaūtija vi
sed išeivijai padedant, negalė
tų suorganizuoti buriavimą 
per Atlantą?

Viskam pinigų atsiranda, at 
sirastų ir gerai jachtai, o įgula 
— lietuviška, duotų jūrų skau 
tai. Turime vieną lietuvį per- 
buriavusį Atlantą. Deja, aplin 
kybėms susidėjus, jis buriavo 
su lenkiška įgula ir po lenkų 
vėliava.

Jūrų skautų jachta galėtų 
pasiekti bet kuri Baltijos uos
tą, o vėliau tą jachtą atgabe
nus į'didžiuosius ežerus, ar ki
tur, galėtų būti naudojama, pa 
ruošimui jūrų skautų vadų-

Organizuojant buriavimą 
per Atlantą, į talką turėtų at
eiti senieji jūrų skautai ir Lie 
tuvių Jūrininkų Sąjunga Užsie 
nyje. Daug buriuotojų yra per 
bėgę Atlantą, kai kurie vieni, 
be įgulos. Jeigu vienas žmo
gus sugeba tai padaryti, tai ko 
dėl to negalėtų padaryti, su vi 
supmenės pagalba, Jūrų Skau- 
tija?! Gal vėl reikėtų kreiptis 
į moteris. Kadaise jos susior
ganizavusios į Lietuvos mote 
rų tautiniam laivynui remti są
jungą — nemažai padėjo jūri 
ninkystės mokslus einančiam 
jaunimui, jūrų skautams ir žur 
nalui „Jūra”. Tad gal reikėtų 
moterims vėl sukrusti ir suda 
ryti sąjungą parėmimui suma
nymo buriuoti per Atlantą.

Baigiant norėtųsi tautie
čiams priminti, kad laikai kei
čiasi ir ateities Lietuva bus jū
rinė valstybė ir jai reikės jūri
nių specialistų. Buriavimas 
per Atlantą gal priverstų jau
nimą susidomėti jūra ir laivais.

Jūreivis.

Kazys Musteikis buvo gi
męs Lietuvoje, Panevėžio ap., 
Kurkliečių km., nepasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Dar vaiku 
būdamas išvyksta į tolimąją 
Rusiją ir apsigyvena Charko
vo mieste.

Čia jis dirba įvairiuose fab
rikuose, atlieka caro armijoje 
karinę prievolę ir 1917 metelis 
čia jj užklumpa kruvinoji rusų 
revoliucija. Jos metu papuola 
į kalėjimą už „spekuliaciją“. 
Išsivadavęs, skubiai eirkliukais 
grįžta į Lietuvą. Apsigyvena 
Panvėžio mieste. Čia kiek pa
dirbėjęs vyksta į Ameriką jieš 
koti laimės. Kanadoje apsigy
vena Winnipego mieste. Čia ir 

mis; L. V- Liaudininkų suva
žiavimą, Vasario 16 gimnazi
ją ir kt.

TECHNIKOS ŽODIS 5 nr. 
paskelbė įdomų K. Burbos 
straipsnį apie pagreitinto jus 
(acceleratorius). Straipsnis 
įdomiai iliustruotas.
CHRUŠČIOVAS SUKIRPO 

ENCIKLOPEDIJĄ
Lietuvos sovietinę enciklo 

pediją iš 30 tomų Nikita sukir 
po iki 3-jų, kurie kažin iš viso 
ar išeis. Ir latviai buvo supro 
jektavę 30 tomų sovietinės en 
ciklopedijos, bet ir latviams 
Nikita nukirpo iki 3-jų.

Galima ir suprasti draugą 
Nikitą: kiek jis vargų turi su 
sovietinės rusiškos cenzuravi 
mu, braukymu, senųjų lapų iš 
kirpimu ir naujų įstatymu... O 
čia dar užsikorė lietuviai, 
latviai, na žinoma, po jų sek 
tų Stalino tautiečiai, kazakai, 
uzbekai ir tt. Kur visus galima 
patenkinti? Duonos nėra, o 
čia įsige*dė enciklopedijų!..
LIETUVOJE LEIDŽIAMI 

VOKIEČIŲ AUTORIAI
Po latvių knygos savaitės, 

spalio m. pabaigoje Vilniuje 
vyko ir vokeičių knygos sa
vaitė, „Vilnius” kino teatre 
buvo suruošta vokiečių kny
gos paroda. Kaip įprasta, at
vykę rytų Vokietijos rašyto
jai vykdė pokalbius „apie dra 
ugystę ir taiką". „Tiesos“ pa 
skelbtais duomenimis (nr. 
253, spalio 27), pokario me
tais Lietuvoje išleista 57 vo
kiečių autorių knygos. Verti 
mai iš vokiečių kalbos sudaro 
9% visų vertimų į lietuvių k. 
Žinoma, tai daugiausia kny
gos rašytojų, kurie priimtini 
rytinei Vokietijai ir pačiai So 
vietijai (A. Seegers, A. Zw
eig, H. Fallanda, L. Feucht 
wanger ir kt.). E.
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prasideda jo pirmoji pakopa į 
pinigą. Skūpauja, nedavaigo, 
krauna pinigus ir mušasi į rur- 
tą. Iš Lietuvos atsikv.ečia 
1942 m. savo žmoną Galią, 
kuri buvo lenkų kilmės ir pil
nai atatiko jo narakteriui- Čia 
greit įsigyja namus, ir prie jų 
išdygsta dar visa eilė jų ir ga
liausiai Kimša į Diokus. /Atida
ro bankuose nemažas sumas ei 
namųjų sąskaitų, kurios vis au 
ga ir atneša nemažus nuošim 
čius.

1957 m. miršta jo brolis Jo
nas, kuris Kaziui irgi pa.iexa 
visas savo gyvenimo santau
pas — b.uuu uol. gryna.s pi
nigais.

iviusteikiai, kaipo bevaikiai 
išlaidų turi mažai, o pajamos 
auga.

Iyo2 m. miršta žmona Ga
lia. Kazimieras neKa vienas. 
Rungų aaug, o gyventi neue- 
ra Kuua. 1 ouei jis aaznai ir sa 
kyuavo: „Gražus pas^uns, uet 
ūk jau ne aei manęs '.

Jau iyą8 m. dar gyvenda
mi aou, iviusxeiKiai ouvo pada
rę savo 1-mą testamentą ir vis
ką užrašę savo pouUKrai Nas
tazijai Musteikytei - Kickus, Ci 
kagoje.

K>ekvienas asmuo testamen 
to turini gali taikyti paslapty
je, koi jis yra gyvas, jei jis to 
nori.

testamento sudarytojui mi
rus, jokios paslapties neoega- 
li būti. Kuomet lestamentas 
(Last Will and testament) 
yra teismo priimamas patvirti 
nimui, jo turinys rekorduoja- 
mas Frobate teismo knygose, 
tuomet kiekvienas suiuteresuo 
tas asmuo turi teisę ir gali pa
tikrinti jo turini ir ap.e tai pa
tyręs gali viešai skelbti.

Kuomet 19t>2 m. G. Mustei 
kienę ištiko pirmas širdies prie 
puolis ir Musteikis, matyda
mas, kad nebėra juokų, juodu 
sudarė tarpusavio dokumentą 
(ne testamentą), kad vienam 
kuriam mirus, visas judomas 
ir nejudomas turtas liks gy
vam likusiam-

Be to, Musteikis dar pridė 
jo pastabą, kad ir antrąjam mi 
rus, turtas pereis jo podukrai 
M. Musteikytei - Račkus, Čika 
goję.

Musteikienė to prierašo ne
suprato, ir ilgai krimtosi, kal
bėdama, kad tuo atveju, jei 
Kazys mirs pirmas, jos rankos 
bus surištos. Todėl ji mirdama 
vyrui pasakė: „Dabar galėsi 
pasimti viską — man neberei
kia”. . .

Š. m. gegužės 8 d. 3 vai. aš 
užsukau pas Musteikį į namus.

Nukelta į 6-tą psl.

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vaL PO 7-6183.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI, 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. $

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. I

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. 3
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkama sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendą.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS

YRA JŪSŲ DRAUDIMO ATSTOVAS.
Jis gavo specialų apmokymą ir yra pasirengęs 
tvarkyti visus jūsų gyvybės draudimo reikalus. 
Jo patarnavimai bei patarimai yra suteikiami 

be jokio įsipareigojimo ir nemokamai.
Pasimatymui molonėkite skambinti: 

Darbe: 866-6411
Namuose: 484 - 8360

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SA V. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

. namų 366-4203

| A. NOKKELIŪNAS |

I
Commisioner of the Superior Court of Montreal 5

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montrea 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. 2

!
ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

2 £
I BELLAZZI-LAMY, INC |

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

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. &
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KANDIDATAS Į SLA 
VICEPIRMININKUS

S. JOKŪBAITIS

atsargų, 
atsargos

kad Ka-

KANADOJ DIDELIS 
SVIESTO PERTEKLIUS

Paskutiniais metais Kanados 
sviesto gamyba pasiekė 360 
milijonų svarų per metus, 150 
mil. svarų daugiau negu pra
ėjusiais metais. Gamyba pa
stoviai kyla, todėl Kanados 
sandėliuose dabar yra 200 mi
lijonų svarų sviesto 
Bet gamyba kyla ir 
sandėliuose auga.

Taip vyksta todėl,
nados vyriausybė sviesto ga
mybą palaiko. Ūkininkams už 
sviesto svarą mokama 64 cen
tai. Tai yra aukšta kaina ir 
dėl to Kanada sviesto ekspor
tuoti negali į užsienius. Di- 

Kanados kandidatas į SLA . džiausią sviesto importerė yra 
, . - > \ 7 • 1 S' ** z”v" I " * " * — — — I — —■ '“'x *— n ** 4-Pild- 1 arybos v įce-prezidento

pareigas.

SLA Kanados lietuvių tarpe 
yra žinomas kaip rimta organi 
zacija. Norint plėsti susivieni
jimo veiklą, reikia, kad ir Pil 
domoj Taryboj būtų nors vie
nas asmuo iš kanadiečių SLA 
narių.

Šitą turint omenyje, Pitts
burgh Seime ir buvo pakeista 
SLA konstitucija, įgalinant į 
Pild Tarybą rinkti ir Kanados 
piliečius — SLA narius.

Mes prašome Jūsų savo kuo 
pos susirinkime nominuoti ir iš 
rinkti į SLA Pild. Tarybą vice 
-prezidento pareigoms gabų ir 
jauną asmenį, kanadietį —Sta 
sj Jokūbaitį, kuris yra daug Su 
sivienijimui pasidarbavęs, Ka
nados jaunuolių k-jos pirmi
ninkas SLA centre, atstovas ir 
Toronto 236 kp. pirmininkas.

Stasys Jokūbaitis yra žino
mas kaip visuomenininkas ir 
gabus organizatorius. Jis prie 
SLA yra prirašęs veik 200 na 
uju narių.

S. Jokūbaitis, būdamas jau
nas ir energingas vyras, bend 
raudamas su jaunimu ypač kul 
tūrinėj veikloj, būtų naudin
gas ir SLA Pild. Taryboj. S. 
Jokūbaitis yra dirbęs apdrau- 
dų bendr. ir turi patyrimo.

Šiandien Susivienijimui rei
kia — naujų - jaunų žmonių. 
Nominuokite ir išrinkite į SLA 
Pildomąją Tarybą viceprezi
dento pareigoms gabų ir jau
ną asmenį Stasį Jokūbaitį.

Nominacijos Komitetas: 
Visuomenininkas J. Strazdas, 
236 kp. Toronto- Z. Piliponis, 
pirm., 278 kp. St. Catharines. 
P. Polgrimas, Fin. sekr., 278 
kp. St. Catharines. Redakto
rius J. Kardelis, 123 kp. Mont 
real. O. Jokubaitienė, pirm., 
20 kp. Cleveland, USA- Z. Pu 
iianauskas, pirm., 72 kp., Ha
milton. V. Bačėnas, vicepirm., 

236 kp. Toronto.

Anglija, ypač Londonas. Bet 
Anglija už sviesto svarą mo
ka tiktai 52 et., kai Kanadai 
reiktų mokėti nemažiau kaip 
64 et. Todėl Anglija sviestą 
perka Australijoje, N- Zelan
dijoje ir kt., kur jis pigesnis.

Sviesto atsargų susikrovi 
mas Kanadai brangiai atseina. 
Reikia išlaikyti per 100 sandė
lių ir 
apie 4 mil. dol.

tas metams kaštuoja

A. VENGRIS APIE

LIAUDIES TEATRUS

Nepr. Lietuvos laikmečiu 
pasireiškusio gabaus kritiko 
Ant. Vengrio žodžius, liau
dies teatrai byloja apie Lietu 
voje skatinamos „socialistinės 
kultūros” ūgį bei išplėtimą. A- 
Vengris, kalbėdamas apie ko 
munistų 21-jo suvažiavimo nu 
tarimus, pripažino, kad iš So 
vietijoje veikiančių 5,000 liau 
dies teatrų Lietuvoje teveikia 
10 ir jų lygis dažnu atveju — 
žemokas. Labjau iškelti Kau
no Mokytojų namų, Alytaus 
liaudies teatras ir Švenčionėlių 
kultūros namų dramos ratelis. 
Vengris pastebėjo: ne viena
me liaudies teatre, dramos ra
telyje dar tenka matyti spek
taklių, kur akį rėžia „nuogas 
natūralizmas, režisūros ir vai
dybos bejėgiškumas”. Tegali
ma paklausti, kodėl taip silp
niems teatrams paskirti net aš 
tuoni žurnalo puslapiai, pa
skelbtas literatūroje bei teat
ro reikaluose nusimanančio 
žmogaus apžvalginis straips
nis? Tik todėl, kad ir liaudies 
teatras laikomas viena prie
monių skatinti komunistinį 
auklėjimą. E.

@ Dail. A. Galdiko meno ku
rinių paroda lapkričio 27 die
ną atidaroma Čikagoje, Čiur
lionio galerijoje-

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.

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

Skelbimas Nr. 3. >
DIEVO KARALYSTE 

Tęsinys.
Šitie __ „Abraomas,' Izaokas ir

Jokūbas ir visi pranašai“ bei se
novės vertingieji, apie kuriuos 
kalbėjo mūsų Viešpats ir jo apaš
talai (Mato 8:11; žydams 11:4.40), 
išlaikę savo ištyrimą, bus pabudin 
ti iš mirties tobulais, pilnai at- 
steigtais į žmoginj tobulumą. To
dėl jiems nereikė^ prisikėlimo „į 
teismą”, nusitęsiančio per ištisą 
tūkstantį metų, į kurį pateks visa 
likusioji žmonija. Ir šita tobulybė 
gelbės jiems tiesioginiai susisiekti 
su dvasiniais karaliais ir kunigais. 
Dvasinėms esybėms nebereikės 
pasidaryti sau žmoginius kūnus ir 
tokiu būdu suteikti pasauliui įsta
tymų ir pamokymų. Adomas, kol 
buvo tobulas, pirm nusidėjimo, 
taip pat galėdavo tiesioginiai susi
siekti su dangiškomis galybėmis. 
Panašiai galės susisiekti ir seno
vės vertieji, kuomet jie bus at- 
steigti į tobulumo stovį.

Tačiau šitie žemiški valdovai ne 
bus „karaliais ir kunigais“, bet di
džiojo Karaliaus paskyrimu, bus 
„kunigaikščiais visoje žemėje” — 
atsižymėjusiais viršaičiais, valdy
tojais ir mokytojais.

Artimas Susisiekimas Tarp 
Karalystės ir Jos Atstovų

Labai aišku, kad žemiškoji ka
ralystės vaizdomaina turės artimų 
susisiekimų ir bendravimų su dva 
siniais jos valdovais. Jie bus gi
miningi vieni su kitais kaip tėvas 

. su vaikais ir bendraudami iš
vien dalyvaus dangiškoje valdžio
je, bet tik dangiškoji teturės ga
lios duoti įstatymų, žemiškieji gi 
įvykdys išleistuosius įstatymus. 
Kaip parašyta: „Iš Siono (dvasi
nės karalystės) išeis įstatymas, ir 
Viešpaties Žodis (dieviškieji nuro
dymai, „kunigaikščiams“ tarpinin
kaujant) iš Jeruzalės”. — Izaijo 
2:3.

Karalystės įkūrimas
„Nuo to laiko skelbiama Evan

gelija apie Dievo karalystę, ir 
kiekvienas braunasi į ją“ (Luko 
16:16), priimdamas Dievo duotąjį 
liudijimą. Daugiau kaip per aštuo- 
nioliką šimtmečių karalystės Evan 
gelija buvo skelbiama ir atliko sa
vo darbą — surinkimą iš pasaulio 
„išrinktuosius”, „nugalėtojus“. 
Per visą tą laiką jie laukė dangiško 
jo Tėvo laiko, kuriuo jie bus iš
aukštinti, apsiausti galybe ir pa
daryti jo karaliais ir kunigais val
dyti ir mokyti nupirktuosius že
mėje, nes tikėjimu ir paklusnumu 
bus duota jiems proga įsigyti am
žinąjį gyvenimą. Per visą tą laiką 
karalystės klasė kentėjo prievar
tą, kurią padarė jai Ismaėlio ir 
Ezavo klasė ir pats šėtonas, šio 
pasaulio kunigaikštis, ir jo apakin 
tieji tarnai. Mūsų Viešpats yra pa
sakęs: „dangaus karalystė kenčia 
prievartą, ir smarkieji sau ją gro
bia“. (Mato 11:12) Mūsų Viešpats, 
Karalystės Galva, kentėjo iki mir
ties; panašiai ir visi jo pasekėjai 
turėdavo nuostolių dėlto, kad bu
vo perkelti iš tamsybės valdžios į 
Dievo mielojo Sūnaus karalystę. 
— Kolosiečiams 1:13.

Pasidavimas piktųjų prievartai 
neįvyko dėlto, kad prikaltasis ir 
pagarbintasis mūsų Viešpats netu
rėjo galios ginti savo žmones, nes 
po prisikėlimo jis pats pasakė: 
„Man duota visa galia danguje ir 
žemėje“ (Mato 28:18) Nepanaudo 
jimas tos galybės buvo daromas 
Dievo paskirtu tikslu. Dangiškojo 
Tėvo plane buvo „paskirtas lai
kas” suteikimui didžios aukos už 
nudėmes, ir kitas laikas įkūrimui 
karalystės jos galybėje ir didžioje 
garbėje — valdyti ir laiminti pa
saulį. Tarp anų dviejų laikų buvo 
ilgas tarpas surinkimui ir priren-

KALĖDOMS
APŠVIESKITE JŪSŲ EGLUTES ARBA DEKORACIJAS

PILNU KOMPLEKTU GRAŽIAI SPINDINČIŲ

LEMPUČIŲ.

(Mažiausias komplektas 10 lempučių)

JEI VIENA UŽGĘSTA — LIKUSIOS TEBEŠVIEČIA.

GALI BŪTI NAUDOJAMOS KAMBARYJE AR LAUKE.

ORNAMENTAI DUODAMI NEMOKAMAI, JEI 

UŽSISAKYSITE DABAR IR PRISIUSITE 

$ 2.— NURODYTU ADRESU.

MAŽIAUSIAI $4.— VERTĖS UŽ PUSĘ KAINOS!

PASINAUDOKITE PATOGIU KUPONU.

ĮSIGYKITE KOL DAR JŲ TURIME!

Advertising Department, 
Dependable Novelty Company, 
6519 Park Ave., 
Montreal 8, P. Q.

Please send me your special Christmas offer of a 
complete set of lights with ornaments attached.
Please print clearly.
Enclosed’please find $ 2.00 Q Cheque I T'

Money Order | I
and thank you.

Name

Address

Prov-

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

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. kiekviena 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.

PADĖKA

Visiems giminėms bei pažįs 
tamiems A. A. brolį Stanislo
vą Jurgutį lankiusiems, atsiun 
tusiems gėlių, užprašusiems 
šv. mišias, palydėjusiems į am
žiną poilsio vietą, pareišku- 
siems užuojautą širdingai dė
koja

broliai Jonas ir Aleksas 

su šeimomis.

SEJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikiaštis 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas Tonny Gulbin 

(Gulbinas), 1939 metais ir vė 
liau gyveno Toronto mieste, 
Canada. Jieško pabėgėlė iš Lie 
tuvos, Aleksandra Pinkowska 
(Pinkauskaitė), Poznan, ui. 
Rybaki 21a- Poland.

—Jieškomas F. Gumbui, iki 
1960 metų gyveno: 648 — 17 
St. W. Prince Albert mieste, 
Saskatčevano provincija, Ca
nada. Jieško iš Suvalkų krašto 
lietuvių šeima. Atsiliepti: V. 
Brilling, san. D. 1„ 8035 Gau 
ting, W. Germany.

— Balstogės — Suvalkų 
krašto gyventoja Petronėlė 
Malinauskaitė - Kosciuch nori 
susirašinėti su užjūrio lietuvių 
kurią nors šeima. Jos adresas: 
Petronėlė Kosciuch, Suwalki, 
ui. Nowotki - 3, woj. Bialy
stok, Poland.

gimui bažnyčios, „išrinktųjų”, ku
rie bus draug - paveldėtojais su 
Kristumi karalystėje. Blogos įta
kos ir nusidėjėlių pasipriešinimas 
buvo leistas nuvalymui, ištyrimui 
ir nušveitimui „pašauktųjų” kara
lystės klasės narių. Dievo buvo nu 
tarta, kad kaip Galva, taip ir kū
nas, kiekvienas narys, „kentėji
mais“ turės būti padarytas tobu
las. — Žydams 5:9.

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturtin
giems siunčiam (veltui) mažas kny 
gėlės ir traktatus. Pareikalavimus 

siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring 

Valley, Ill. U. S. A. (61362).

Atkelta iŠ 3-čio psl.
ri kasdien seka ir užrašinėja iš 
tisas Vilniaus radijo stoties 
programas.

Oro bangomis vedamoji ko 
va pavergtąja! tautai teikia 
galimybę gerai orientuotis kas 
vyksta laisvajame pasauly ir 
ką veikia laisvieji lietuviai. V. 
T. žinioje yra ir Elta, Vokieti 
joje išleidžianti lietuvių k. sa
vaitinį „Eltos Informacijų” 
biuletenį, mėnesinį biuletenį 
vokiečių k. „Elta ---  Presse-
dienst“ ir Romoje mėnesinę 
„Elta Press“ italų kalba.

JAV leidžiami anglų k. biu 
letenis „Elta — Information 
Service” ir ispanų k. biulete
nis yra tiesioginėje VLIKo Pre 
zidiumo žinioje.

Be Šių periodinių informaci 
nių leidinių VLIKas yra išlei
dęs ir keletą kitų lietuvių ir 
anglų kalbomis.

VLIKo pastangomis Baitų 
Tarybai bendradarbiaujant su 
Fed. Vokietijos valdžios insti
tucijomis, Bonnoje buvo į- 
steigtas Baltų Tyrimo Institu
tas. Jis leidžia Pabaltijo tautų 
gyvenimo istorines studijas.

VLIKo Tautos Fondas
Plačiai VLIKo veiklai rei

kalingos lėšos. Todėl vos tik 
VLIKuį 1943 m. pabaigoje su 
siorganizavus pogrindyje, bu
vo įsteigtas Tautos Fondas 
VLIKo darbams finansiniai 
paremti-

WINNIPEGAS. . .
Atkelta iš 5-to psl.

Pabeldžiu į duris, niekas neat
sako. Priėjęs prie lango pama 
čiau, kad Kazys guli kniūpš- 
čias ant sofelės. Keliasi ir vėl 
virsta. Bet vargais negalais da 
ėjęs atidarė duris ir mane įlei
do.

Pirmieji jo žodžiai: „Koste 
Ii, aš jau gatavas. Buvusi atė
jusi kaž kokia „boba“, bet jis 
jos neįleidęs.

Siūlau daktarą, neatitinka, 
siūlau vykti į ligoninę, griež
tai atsisako- Kiek pabuvęs Mus 
teikį palikau miegant ir paža
dėjau greit ateiti, o kai po va
landos grįžau, radau jo duris 
užrakintas. Vėliau paaškėjo, 
kad J. Mikalauskienė su žentu 
Alf. Balčiūnu atvykę Mustei- 
kį išvežė į Salvation Army 
„Grace“ ligoninę.

Gegužės 9 d. Musteikis Alf. 
Balčiūnui išrašęs čekį $2,400 
sumai laivui pirkti.

Tą pačią dieną Musteikis 
pavakariais nuvežamas pas ad 
vokatą, kur sudaro testamen
tą. P. Kumpauskas įrašomas 
apiekūnu kiek lietė palikimą ’ 
okup. Lietuvą, nes tame testa, 
mente Lietuvoje giminėms bu 
vę užrašyta po 1,000 dol., 
Winnipeg© kleb. kun. J. Be _ ______ . .
tašiui 700 dol., jo buvusiai tay^ šv. komuniją, palaidotas su.vi
naitei - slaugei Hazel Krea
mer, J. Mikalauskienei ir J. 
Mikalauskui namus ir N. Mus
teikytei - Račkus, Čikagoje 40 
tūkstančių valdžios lakštais ir 
25 tūkstančiai grynais pini
gais-

Gegužės 11d. Musteikis vėl 
vežamas iš ligoninės pas advo 
katą Savulą, kur daromas dar 
III-čias testamentas, tačiau jo 
ten nebeužbaigę, nes Mustei
kis pasirodė jau per silpnas, 
nors ir pats advokatas, po ma
no akimis, jo podukrai paša 
kė, kad ir jis pats jau suabe
jojęs jo sveikata. Po to, jis 
surašęs testamentą ir ant ryto
jaus nuvežęs j ligoninę Mustei- 
kiui pasirašyti. Tai buvo jatt 
gegužės 12 d.

Po to, aš buvau nuėję,’ . li
goninę jo aplankyti, bef^wu su 
sikalbėti nebuvo įmanoma.

Gegužės iš 23 į 24 d. 3 vai. 
ryto mirė. Tuo pat laiku Mus-

teikio podukra mane iššaukė 
telefonu, kad nuvežčiau į li
goninę, Mums ten bebūnant 
atvyko ir Juozas Mikalauskas.

Ant rytojaus N. Musteiky- 
tė-Račkus mane pasikviečia ei 
ti pas advokatą Sawulą, dėl 
palikimo testamento, nes apie 
tai ji dar nieko nežinanti. Ji 
turėjo tik pirmojo testamento 
nuorašą.

Advokatas mano akyvaiz- 
doj jai perskaitė testamentą, . 
kuriame pasakyta: J. Mika
lauskienei ir J. Mikalauskui 
palikti namai su visu invento
riumi, kuris įkainotas pagal 
miesto įkainavimą šeši tūkstan 
čiai dolerių. Keliems brolio 
vaikams okupuotoje Lietuvo
je po šimtą dol., ir visi kiti 
grynais pinigais, kurie yra 
banke ir kitur apie 65 tūkstan 
čdolerių N. Musteikytei - 
-Račkus, Čikagoje- Musteikis 
dar turėjo banke savo atskirą 
spintelę ir sidabrinių pinigų, ta 
čiau testamente tas neminima. 
Jokių 20 tūkstančių dar pini
gais, kaip buvo minima Mika
lauskams į testamentą neįrašy
ta. Tai ir viskas, ką savo aki
mis mačiau ir girdėjau.

Tenka pažymėti, kad pas
kutiniu metu K. Musteikis bu
vo pasidaręs labai religingas. 

. Beveik kas dieną priimdavo

somis religinėmis apeigomis.
K. Musteikis priklausė Kana 

dos Lietuvių Klubui Winnipe 
ve ir tarpais buvo išrenkamas 
į valdybą- Jis visada palaikė 

^Miviška snaudą ir ragindavo 
užsakyti klubui „Naujienas“. 
„Nepriklausomą Lietuvą ir ki 
tus patrijotiškus lietuviškus lai 
kraščius, bet kai kurie jo drau 
gai visada buvo jam priešingi. 
Jis lietuviškai spaudai buvo 
numatęs skirti dalį pinigų, bet 
laikas nelaukia. Laikas yra 
toks baisiai ilgas, kol tebeva
žiuoji į savo gyvenimo kaina, 
bet kai pasileidi pakalnėn, tai 
juo tolyn, juo jis smarkiau bė 
ga, kol pagaliau privažiavęs 
kelio gala turi likti iš savo ve
žimo viską palikęs ir savo rei
kalu tinkamai nesutvarkęs.

Tad ilsėkis Kazimierai, kad 
ir šioje svetimoje, bet laisvoje 
Kanados žemelėje.

K. Strikaitis.
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PAGERBTI LIETUVIAI 
KREPŠININKAI

Hamiltono lietuvių sporto 
klubui „Kovas”, šiais metais iš 
kovojus garbingą pergalę, 
kaip Kanados meisteris, Hamil 
tono miesto vadovybė, miesto 
mero Mr. Vic Copps iniciaty
va, šį garbingą žygį sporte ofi
cialiai atžymėjo miesto rotušė 
je. Pagal ankstyvesnį mero pa 
reiškimą: „Jus, Hamiltono lie
tuviai, pasiekę nepaprastų re
zultatų savo laimėjimais spor
te, suteikėt garbę ne tik savo 
tautai, bet suteikėt garbę ir pa 
sididžiavimą ir man, kaip Ha
miltono merui, nugalėjus visas 
Kanados komandas. Man ma
lonu jus pasveikinti asmeniš
kai, o miesto vardti jūsų lai
mėjimą atžymėsime oficialiai“.

Savo pažadą Hamiltono 
meras įvykdė spalių 9 d. mies 
to rotušėje, kur miesto adminis 
tracijos atstovas įteikė kiekvie 
nam komandos žaidėjui ir glo 
bėjams po specialiai tam užsa
kytą auksinį žiedą su pažymė
jimais.

Apžvelgiant Hamiltono lie
tuvių sporto areną, be garsių 
jų sporto laimėjimų jaunųjų 
sportininkų, negalime praleisti 
ir jų globėjų vyresniųjų, kurie 
rūpinasi jaunimo ir tautos rei
kalais ir sudaro sąlygas, kad 
jaunimas pats nejausdamas ski 
na laurus, iškeliant viešumon 
mūsų kenčiančios tautos var
dą. Jų tarpe ryškiausia asme
nybė A. Vartų parapijos klebo 
nas prel. Dr. J. Tadarauskas. 
Su didžiausiu pasišventimu jis 
globojo ir finansavo garsiąją 
komandą, laimėjusią Kanados 
meisterio vardą. Kiekviena jau 
nimo veikla, jo yra visapusiš
kai remiama, jei tik yra nau
dos lietuviškos egzistencijos 
sustiprinimui. Verti pagarbos 
ir padėkos yra: p. Svitas, p. 
Bulionis (krepšinio vadovas) 
ir p- Stanaitis, kurie nepapras
tai daug laiko atiduoda lietu
viško sporto srityje. Jiems vi
siems atitenka mūsų didžiau
sia pagarba ir padėka. Garsie
ji krepšininkai, šiais metais be 
veik visi yra 13-je gimnazijos 
klasėje, tad daug laiko tenka 
skirti mokslui. Linkime jiems 
gražiausios sėkmės taip moks
le taip ir sporte ir šiais sunkiais 
darbo metais. V. P.

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

LVS Ramovės vietinio sky
riaus metinis narių susirinki
mas įvyks gruodžio mėn. 8 d- 
5 vai. p. p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 58 Dundum St. 
N.

Darbotvarkėje numatoma: 
valdybos p-ko ir kontrolės k- 
jos pranešimai, diskusijos, veik 
los plano aptarimas, valdybos 
ir kontrolės komisijos rinki
mai, sumanymai. Veteranai 
dar neįsijungę į skyriaus eiles, 
įstojimo formalumus galės at
likti vietoje. Veteranai esate 
maloniai kviečiami į susirinki 
mą atsilankyti. V-ba.

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

LIET. NAMŲ NARIAMS 
PRANEŠIMAS

Maloniai kviečiame visus na 
rius būtinai dalyvauti visuoti
niame Lietuvių Namų akcinės 
b-vės narių susirinkime, kuris 
įvyks 1963 m- gruodžio 15 d’, 
sekmadienį, 5 vai. po pietų Lie 
tuvių Namų Delta kino salėje, 
1292 King St. East, šia dienot 
varke:

1. Susirinkimo atidarymas.

2. Susirinkimo prezidiumo 
rinkimai,

3. L. N. V-bos p-ko Stasio 
Bakšio pranešimas.

4. L. N. darbe ateities galimy
bių ir krypčių svarstymas.

5. Klausimai ir sumanymai.

6. Susirinkimo uždarymas.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, todėl prašome Jūsų 
dėti visas pastangas, kad gale 
tumėte jame dalyvauti ir pa
kvieskite savo draugus bei pa
žįstamus, kurie dar ir nėra LN 
nariais-

Hamiltono Lietuvių Namų 
Akcinės B-vės Valdyba.

SPAUDOS BALIAUS 
ATGARSIAI

Hamiltone turėjom Spau
dos balių. Seniai tokio pobū
džio parengimo čia bebuvo bu 
vę. Vakaras praėjo su dideliu 
pasisekimu. Turėjome apie 
150 suaugusių svečių ir 60 mo 
ksleivijos. Jei anksčiau bet 
koks parengimas pritraukdavo 
desetką jaunųjų, mes jų turė
jom per 60. Programoje ture 
j ome svečių literatų: B. Ruk- 
šą, B. Arūną ir jaunosios kar
tos atstovus — Aid. Bušinskai 
tę ir J- Kaminskaitę. Kinkome 
Spaudos Baliaus karalienę, ku
rią sudaryta komisija pripaži
no Danguolę Domeikaitę. Va
karui paįvairinti turėjom pasi
kvietę ir Miss Freedom — 
J. Juozaitytę. Dar ta pačia pro 
ga Bendr. vaidyba pagerbė ir 
kolonijos abiturientus.

Vakarą rengė ateitininkai ir 
skelbė, kad pelną skirs katali
kiškai jaunimo spaudai. Skelbi 
muose neminimas žurnalo var
das. Mūsų vakaras buvo reng 
tas paremti „Ateitį” ir „Eglu
tę”. Kiti tegu organizuoja pa 
našius vakarus paremti kitus 
lietuviškus laikraščius. Niekas 
nė negalvoja apie kokias ideo
logijas, eidamas pasilinksmin 
ti. Tik tegu vakaras būna įdo 
miai suruoštas.

K. M.
— Lapkričio 13 d. „Nepr. 

Lietuvos”- nr-je, Hamiltono 
kronikoje, su „Pasaka“ Toron 
te, praleista aktorių sąraše po 
nios Šukaitienės pavardė. La
bai atsiprašau.

— Lapkričio 10 d., skautų 
rėmėjų mokestį - auką už 6 mė 
nesiūs 6 dol. sumokėjo pp. De 
ksniai. Nuoširdus ačiū. V. P.

Sunkiai vystomoji 
problema

HAMILTONO LN GALIMY BES SVARSTANT 
Rašo Stasys Bakšys.

Hamiltono lietuvių bandy
mai ir pastangos Liet. Namų 
įsigyjimo darbe išeiti iš am
žiais mūsų būde įaugusių mi- 
niatūrinių formų ir sukurti L. 
Namus tokius, kad ne tik mus 
pačius stebintų, bet ir jauniesie 
ms imponuotų, paskutinėmis 
savaitėmis susidūrė tiesiog su 
beveik neįveikiamomis kliūti
mis. Praėjusią vasarą nepavy
kęs tiesioginis šio tikslo įgy-, 
vendinimas, buvo instinktyvi 
proga masiniai išeiti prieš pa
skirų lietuvių pastangas lietuvį 
iš šio, amžiais ji spaudusio prie 
žemės jausmo, išmušti ir pa
kreipti jį prie šių laikų ir šio 
krašto didelių ekonominių gali 
mybių panaudojimo savo tau
tos egzistencijai išeivijoje iš
laikyti. Dėlto aš norėčiau LN 
ateities galimybes panagrinėti 
visu gilumu ir realiai svarstyti, 
kas mūsų šiame darbe vienu 
ar kitu atveju laukia.

LN už miesto
Lietuvis yra principo žmo

gus ir dažnu atveju kompromi 
sus ar siekiant tikslo, laikinus 
šuolius į šalį atmeta. Ir Hamil 
tono LN atveju daugelio nuo 
monė šiuo metu yra tokia: ne
pavyko namai statyti mieste----
paruuokime sklypą (yra tikrų 
duomenų, kad už ji gausime 
apie $au,000 grynaisj, pirki
me ūkį už miesto, ir jame sta
tykime paprastą salę.

Projektas praktiškai, paly
ginti, lengvai mums šiuo metu 
įvykdomas, ypač, kad lėšos 
butų po ranka, o dar, be abe
jo, atsirastų šimtas kitas entu
ziastų ir pridėtų po šimtinę.

Taip sutinku. Pastatytu
mėm, bet kas toliau? Ir senelė 
musų pasakose spyrė savo se
nuką namus statyti ant ledo— 
taip viskas aplinkui ir po ledu 
gražu! Bet kur išsilaikymas? 
įkišti apie 100,000 dol. ir tu
rėti problematiškas pajamas 
yra laoai lengva, bet šią klai
dą išlyginti finansiškai prie mū 
sų dauartinio bendro LN b-vės 
pajėgumo butų neįmanoma. 
Juk jau dabar prikišamai ma
tome, koks musų tautietis: Kie 
tuvių sudėti pinigai $ 130,000, 
atitinka turimo turto vertei 
(skaitant sklypą pardavimo 
kaina) apie 190,000 dol., bet 
vis dėlto, kas darosi, kada iš 
kyla panika), lik už suaukotus 
pinigus aš prileisčiau šį bandy 
mą, bet jokiu būdu ne L N 
b-vės rėmuose. Pagaliau prisi
minkime musų pačių trumpą 
praeitį: suvažiavę į Kanadą nė 
vienas pirmiausia nepirkome 
vasarnamių, bet griebemės už 
namų mieste, kad dalį jų išnuo 
motumėm, o dabar jau, kada 
ekonomiškai stipresniais tapo
me, tada ir be naudos įmesti į 
vasarnamį keli tūkstančiai 
mums rūpesčių nekelia. Mano 
manymu, šiuo metu turimas 
stipresnes ekonomines pozici
jas ir galimybes mūsų laisva 
valia iŠKeisti į silpnesnes, būtų 
visiškas nesiorientavimas šio 
krašto gyvenime ir aklas pasi 
davimas idėjiniam jausmui, ku 
ris vėliau ar anksčiau, kaip ne
turįs realios ekonominės atra 
mos pats save sužlugdytų, ar- 
be geriausiu atveju tik vegetuo 
tų.

Koncentravimasis į Deltą.
Visai natūralu ir žmogiška, 

kad po didesnių kovų, jų ne
laimėjus ir tikslo nepasiekus, 
instinktyviai iškyla visuomeni
nė nuotaika — trauktis tik re
tas tokiu atveju pagalvoja: ne
pavyko frontinis smūgis, ban
dykime tikslo siekti šoniniais 
apėjimais — gal rasime kur 
nors pralaužiamą vietą. Kad ir

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y. 

sugaišę, bet progai pasitaikius 
vėl eisime į priekį.

Lietuvių Namų atveju, kiek 
patyriau, daugumo narių da
bartinis mintijamas yra šis: 
parduoti sklypą, atpirkti pasko 
los šėrus, o likusiais pinigais iš 
mokėti Delta nuosavybės mor 
gičius ir laukti, kol pasitaikys 
galimybė ją parduoti ir tik ta
da vėl planuoti turimų lėšų ri
bose įsigyti tautinę bendruome 
ninio pobūdžio nuosavybę.

Šis kelias, be abejo, yra pats 
tikriausias ir ramiausias pasi
traukimo kelias, bet kaipo 
toks, jis jokių laimėjimų neat
neš ir mūsų lietuviški bendruo 
meniniai reikalai bus pasilikę 
toli užnugaryje nuo mūsų as
meninio ekonominio progreso. 
Visi gi puikiai jaučiame, kad 
kasmet tapdami turtingesniais, 
vargu ar bekreipsime dėmesį į 
senutę Deltą ar jos pardavimo 
atveju atsiradusias mažos ska
lės galimybes. Be to, prisimin 
tina dar, kad traukimasis, ne
žiūrint kaip saugus ir tikras jis 
būtų, nieko nevylioja, o juo 
labjau nesukelia entuziazmo, 
šį kelią mes bet kada sugebė
sime pasirinkti, o dabar kol 
dar esame viduramžiai „kol 
dega krūtinėj ugnis ta švento
ji’’ (V. Kudirka), kurkime, sta 
tykime, eikime pirmyn. Nepa
vyko tikslo pasiekti vienu ma
nevru, jieškokime kitų galimy
bių. Tik jokiu būdu neišsigąski 
me, nebėkime, bet sustoję ra
miu protu giliau pasvarstyki
me ir susikoncentruokime.

Galimybių daug, tik neužsi 
merkime prieš jas. Didelių idė 
jų įgyvendinimas reikalauja ir 
didesnių valios ir proto pastan 
gū-

Šuolis į šalį-
Mūsų tarpe yra nemaža to 

kių, kurie samprotaudami eina 
patys prieš save ir yra toli nuo 
realybės: „Aš noriu Lietuvių 
Namų, bet ne biznio!” — dau 
gelis šaukia, bet nepagalvoja 
(o gal tik turi blogą valią), 
kad tas motyvas yra tolygus 
šiam: „Aš nenoriu darbo, bet 
tik pinigų“. Betgi visi puikiai 
žinome, kad be darbo nėra ir 
pinigų. Tad aš kaip tik ir ma 
nau, kad įjungę į LN įsigyjimą 
verslinį aspektą, jų pamatus 
pastatysime ant stipraus eko 
nominio pamato ir garantuosi 
me ne tik jų išlaikymą, bet ir 
nuolatinį progresą.

Ligšioliniame LN darbe bu 
vo didžiausia spraga — asme
ninio intereso išjungimas. Visi, 
iš kurių gavau šimtinę ar dau 
giau, (išskyrus paskolos Še
rus) sutartinai kalbėjo man: 
---- duodu ją ir užmirštu. Bet 
gi, kas darosi gyvenimo tikro
vėje. Her 7 metus yra jau atsi
ėmę ar padavę pareiškimus jų 
šėrus parduoti apie 200 žmo
nių bendroje apie $50,000 dol. 
sumoje. Tai yra realus ir ne
ginčijamas mūsų idėjinio svy
ravimo rodiklis, ir reikia kons 
tatuoti, kad procentualiai la
bai didelis — net apie 40% 
per 7 metus.

Turint tokią mūsų asmeni
nių nepastovių nuotaikų statis 
tiką, reikia tik dėkoti Dievui, 
kad negavome paskolos naujų 
LN statybai ir jų nepradėjo
me. Bet tai dar nereiškia, kad 
turime kapituliuoti ar trauktis, 
šie motyvai kaip tik ir veda 
prie minties, kad dar nelaikąs 
bendruomeniniam liuksusui — 
dar palaukime ir įsitraukime 
stipriau ekonomiškai. Tad ir 
iškyla, tikriau pasakius — gy 
venimas diktuoja, dar vieną 
LN galimybę, kurią plačiau pa 
nagrinėsiu ateinančią savaitę.
CHEMIKŲ - GALVANIKŲ 

KONFERENCIJA
Lapkr. 13 d. Vilniuje baigė 

si kelias dienas vykusi penkto
ji chemikų - galvanikų konfe
rencija. Joje dalyvavo apie 
200 asmenų. Buvo 23 praneši
mai apie metalų galvaninį pa
dengimą kitais metalais, be 
to, apie plastmasinę antikoro
zinę dangą.

Per sekančius 3-jus metus 
prie Albertos u-to bus pristaty 
ti 7 nauji pastatai. Prieš 1980 
m. dar daugiau bus jų pristaty 
ta, nes šiame laikotarpyje tiki 
masi, kad maždaug 10,000 
jaunuolių įstos į Albertos u-tą.

Jau pradėjo veikti naujoji 
u-to biblioteka. Studetų s-gos 
pastatas, kuris busnaudojamas 
įvairiai studentų veiklai, bus 
toli pažengęs statyboje. 1964 
m. semestras jau bus naujoje 
paskaitų salėje, administraci
jos pastatas, du bendrabučiai 
ir maisto tiekimo pastatai.

Šį pirmųjų metų rudenį stu 
dentų skaičius padaugėjo 22 
%, antrųjų— 30%, trečiųjų— 
70% ir ketvirtųjų — 22%, o 
baigusių ir toliau besimokan
čių — 70%.

Albertos u-tas Calgary pa
teikia programą BA ir B.Sc. 
laipsniams įsigyti, o taip pat, 
pirmų, antrų ir trečių metų 
garbės laipsnius. Prekybos F- 
te jau yra pirmieji ir antrieji 
metai, ir atsiradus pareikalavi 
mui įsisteigs tretieji ir ketvir
tieji metai. Šiais metais įstoji
mui padidėjus 60%, Prekybos 
F-tas augs greičiau už inžine
rijos. Priežastis: įstojimas į in 
žineriją Kanadoj nėra padidė 
jęs per paskutinius 2 metus ir 
Albertos u-tas nepridės 3-čių 
ir 4-tų metų kursų, nes trūks
ta lėšų reikalingoms mokslo 
priemonėms įsigyti.

Mokslo šakos, kurios turi 
visus 4 m. kursus, turi 756 stu 
dentus, kurių 47 jau turi baka 
lauro laipsnį. Priedo prie 1, 
758 pilnateisių studentų dar 
pridėtini per 600 vakarinių ir 
Šiaip laisvų klausytojų studen 
tų, viso 2,623. Baigusių ir to
liau besigilinančių moksle stu 
dentų daugiausiai yra chemi
jos, fizikos ir zoologijos, ta

PRAŠALAIČIO 
PASTABĖLĖ

Apie pranašystes ir kitką

Nors sakoma, kad niekas ne 
gali būti pranašu savo tėvynė 
je, bet neseniai mums teko 
skaityti viename lietuviškame 
dienraštyje Čikagoje tokią pra 
našystę: „A. Stevenson prana 
sauja Sovietų Sąjungos suartėji 
mą su Vakarais”. Ir, kaip žino 
te, jo pranašystė greitėti išsipdl 
dė: Sovietų patruliai! sulaikė 
vykstantį į Berlyną Amerikos 
kariuomenės ešaloną, etišku ne 
be paties Chruščiovo koegzis 
tencinio įsakymo, išlaikė tą ka 
rinę amerikiečiu gurguolę, pa
kankamai pasityčioję iš amen 
konų, paleido ją tęsti savo ke 
lionę, žinoma, irgi ne be Niki 
tos malonės. Po kelių dienų 
maždaug tą patį sovietai pada 
rė su anglų kariuomenės ešalo 
nu. Na, ar dar reikia geresnio 
Sovietų S-gos suartėjimo su 
Vakarais?

Ponas Adlai Stevensonas 
yra žinomas kaip veiklus poli 
tikas ir gabus diplomatas, tad 
ir kiti jo pranašavimai bei spė 
liojimai Sovietų S-gos atžvil 
giu yra taip pat isšipildę. Sa 
koma, politikas turi pramatyti. 
Na, tai jis ir pramato. Susidur 
damas su sovietais tarptautinia 
me forume, kaip Amerikos am 
basadorius, jis turėjo progą ge 
rai susipažinti su sovietų atsto 
vais, pažinti jų galvojimą ir 
siekius ir. . . susidraugauti su 
jais. Pav., vice-premjerą Anas 
tazą Mikojaną jis laiko savo 
draugu, apie tai jis pasakė pi 
ketininkams, gindamas tą sa 
vo „draugą” nuo jų piketavi 
mo, kai Mikojanas buvo 
sustojęs New Yorke, vyk 
damas į Kubą pas savo bičiulį 
Fidel Kastro. Dabar, kai lan 
kėši Amerikoje brangiausias jo 
svečias, Jugoslavijos „prezi 
dentas“, „maršalas“ Broz - Ti 
to, ambasadorius A. Stevenso 
nas pasišovė iškelti jam pager 
bimo banketą, bet, rodos, iš to 
nieko neišėjo, nes garbingasis 
svečias pabūgo atvykti į ban 
ketą, nors jis buvo saugomas 
ne blogiau, kaip kitas žinomas 
gangsteris Joseph Valachi, jo 
apklausinėjimo metu Senato 
komitete.

Užsiminus apie „maršalą“ 
Tito, tenka pastebėti, kad sa 
vo viešnagės metu Amerikoje 
jis įsigijo ir daugiau gerų drau 

čiau yra jų taip pat psicholo
gijos, geologijos, geografijos 
ir istorijos. Dar 15 ar 20 me 
tų užtruks iki Albertos u-tas 
bus ekonomiškai pajėgus įstei 
gti tokias profesines katedras 
kaip medicinos, odontologi
jos, farmacijos ir agronomi
jos, nes jiems reikia ypač di
delio kapitalo.

Tačiau Albertos u-to dalis 
besivystanti Calgary jau toli 
pažengė nuo pirmųjų faku.te 
tų prasidėjusių ten 1959 - 60 
m. Visas kapitalas pastatams 
yra gaunamas iš Provincijos 
vyriausybės, išskyrus Kana
dos- Tarybos paskirtą Alber 
tos u-tui dalį, 50 mil. dol. Al 
berta jau beveik sunaudojo 
šią savo dalį.

60% išlaikymo išlaidų pa
dengia Provincijos vyriausy
bė, 18% Federalinė valdžia ir 
likusius 22% mokslo mokes
čiai, kurie yra žemiausi viso
je Kanadoje.

Albertos u-to Calgary vy
riausias administratorius Dr. 
Malcom G. Taylor, plačiai ži
nomas kaip geras administra
torius gavo šį paskyrimą 1960 
m. sausio mėn.

„Kintančios modernaus gy 
venimo sąlygos reikalauja, 
kad kuo didesnė dalis jauni
mo gautų aukštesnį išsilavini 
mą”, sako dr. Taylor. „Mes 
negalime sau leisti nepatenkin 
ti paklausos“. (CS).

BOSTON BAR, B. C.
Pirmųjų rudeninių šalnų 

dar čia nebuvo. Prie namų vi 
sur tebežydi gėlės ir šalnų bi
jantieji jurginai- Valgome 
aviečių uogų antrą šių metų 
derlių. Šiaip dienos trumpos, 
beveik visos lietingos ir rude
nėliu dvelkia. A. K.

gų, ką rodo faktas, kad ir pre 
zidentas J. F. Kennedy jam 
skambino telefonu ir linkėjo 
laimingos kelionės, vadinasi, 
kad kas neatsitiktų tam bran 
giam svečiui, kuris tiek bran 
giai Amerikai kaštavo — dau 
giau kaip du su puse bi.ionų 
dolerių ir todėl galėjo gražiai 
priiminėti ir vaišinti savo bi 
čiulį Nikitą Chruščiovą. O kai 
aprodinėjo jam amerikonų in 
žinierių, amerikonų mokesčių 
mokėtojų pinigais pastatytą 
kažkokį ten fabriką, tai amer. 
konų inžinierius pašalino iš to 
fabriko, kad ten jų ir kvapo ne 
būtų ir neprimintų, kad be 
amerikonų apseiti negalima. 
Bet Dėdei Šamui tokios jo pe 
niūkšlių išdaigos patinka. Gir 
di, ką gi, peniukšlis lieka pe 
niūkšlių: atėjo prie lovio, iš 
ėdė... ir čia pat pribjaurojo. 
Racija.

Kalbant apie ambasado 
riaus Stevensono pranašavimo 
talentus, tenka dar pažymėti, 
kad jis tik vieno dalyko neiš 
pranašavo, tai kačių koncerto, 
kurį jam suruošė dallasiečiai, 
kai jis, atvykęs spalio mėn. 24 
d. į Dalias miestą Texas, pa 
sakyti kalbos apie savo 
darbovietę, t. y. JT 18 metų 
sukakties proga, nedavė jam 
kalbėti, prikaišiojo draugystę 
su komunistais, o kai jis aplei 
do salę, tai buvo patriotų pike 
tininkų apstumdytas. . . Tai 
baisu. Užuojauta. Tarp kitko, 
maždaug panašūs vaizdeliai at 
sitikdavo ir nepriklausomoj 
Lietuvoj seimo rinkimų metu, 
kai kalbėtoją nustumdavo nuo 
bačkos. Dėl to kai kas mėgsta 
vadinti politiką nešvariu daly 
ku. Tikrumoje politika yra to 
kia, kokią žmonės padaro.

Mik. Lep. 
PRIVERSTINĖ GRŪDŲ 

PRIEVOLĖ LIETUVOJE
Vilniaus Elta spalio 25 d. 

(plg. „Tiesą”, nr. 251) prane 
šė apie grūdų, vaisių ir bulvių 
gamybą. Pagal tą pranešimą 
ligi spalio mėn. pabaigos Lie
tuvos žemdirbiai į priverstinių 
pyliavų aruodus supylę 8 mil. 
675 tūkst. pūdų grūdų (139 
tūkst. tonų). Šiais metais pa
vergtoje Lietuvoje buvo su 
pirkta 30 tūkst. tonų vaisių ir 
uogų.
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KLB MONTREALIO SEIMELIO PREZIDIUMO 

INFORMACIJOS
Ryšium su įvykstančia Dai- ■ 

lės ir Tautodailės paroda, gruo 
džio 15 d. Aušros Vartų salė
je.

Pranešame visiems, kas suti 
ko šioje parodoje dalyvauti, 
kad eksponatų priėmimas pra 
dedamas nuo gruodžio 8 d. 10 
vai- iki 12.30 vai. Aušros Var 
tų salėje.

Visi eksponatai turi būti pri 
statyti ne vėliau iki gruodžio 
14 d. 5 vai. vakaro.

Negalintieji eksponatų pri
statyti patys, prašomi skambin 
ti J. Šiaučiuliui dienos metu 
DO 6-3884, ir po 5 vai. vaka 
ro PO 7-2781. Eksponatai bus 
paimti iš namų.

Š. m. rugsėjo mėnesį Seime 
lio Prezidiumas, visoms Mont- 
realyje esančioms lietuvių or
ganizacijoms, sambūriams ir 
draugijoms išsiuntinėjo prane
šimus', liečiančius Seimelio Pre 
zidiumo ruošiamą dviejų ka- 
dencinių metų veiklos apžval
gą, kartu apimančią ir visų or
ganizacijų veiklą.

Maloniai prašome visų orga 
nizacijų valdybas savo veiklos 
santraukas paruošti, ir iki grud 
džio 22 d. prisiųsti Seimelio 
Prezidiumo pirmininkui, adre
su: 6897 Mazarin Str., Montre 
ai 20, P. Q.

Organizacijos iki minėtos 
datos savo veiklos aprašymų 
neprisiuntusios į ruošiamą ap
žvalgą nebus įtrauktos.

KLB Solidarumo mokestis 
renkamas kiekvieną sekmadie 
nį, Aušros Vartų ir Šv. Kazi
miero salėse, tuojau po pamal
dų-

Nuolankiai prašome visus 
Montrealio tautiečius dviejų do 
lerių solidarumo mokestį susi
mokėti už 1963 metus.

Tai yra pagrindinės KLB 
pajamos jos lietuviškai veiklai 
išlaikyti.

Malonu pranešti, kad Mont 
realio lietuvių banko „Litas“ 
vadovybė maloniai sutiko nuo 
1964 m. KLB solidarumo mo
kestį priimti, ir pervesti į Sei
melio Prezidiumo sąskaitą, su 
kiekvieno jo nario raštišku su
tikimu.

. Tenka džiaugtis, kad nau
jas solidarumo mokesčio rinki 
mo būdas randa visuotinį pasi 
sekimą.

Visi užsimokėję solid, mo
kėsi. už 1963 metus ir davę 
savo raštiškus sutikimus nuo 
1964 m. operaciją atlikti per 
banką „Litas”, bus skelbiami 
spaudoje visuomenės žiniai.

Seimelio Prezidiumas.
SLA 123 KUOPOS

narių susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, gruodžio 8 d. 
po pamaldų AV salėje. Reika
las svarbus: reikia išstatyti kan 
didatus į SLA centrą, bandant 
išrinkti vieną kanadietį — p. 
Jokūbaitį, apsimokėti mokes
čius ir t- t.

KARO VETERANŲ, 
apsijungusių „Ramovės” var
du, susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, gruodžio 8 d. A- 
V. patalpose tuojau po pamal
dų. Valdyba kviečia atsilanky 
ti visus savo narius ir naujai
stojančius.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir
• , • . j- • I 2—4; 7-9 p. m Ketvirtadienį |
antradienį ir į 
penktadienį I m’

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

PO 7.3175; namų 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

NE PRIKLAUSOMA Lietuva

D. L. K. VYTAUTO KLUBO 
sekmadienį įvykęs balsavimas 
1964 metų valdybai, pasiliks 
istorinis, kaip pirmą kartą to
ks didelis skaičius šėrininkų da 
lyvavo balsavimuose, už. ką da 
bartinė valdyba nuoširdžiai dė 
koja visiems šėrininkams.

Išrinkti šie asmenys: 
Pirmininku — Pr. Paukštaitis- 
Vice-pirm. — M. Vaikšnora. 
Sekretorium — G. Alinauskas. 
Kasininku —- P. Botyrius. 
Atsk. ved. — K. Gudžiūnas. 
Šerų sekr. — R. Bohemier. 
Direktoriais — K. Ambrasas.

J- Petrulis.
Alb. Norkeliūnas.
Jz. Mozuraitis. 
Alf. Greibus.

Pašelp. dr-jos sekret. —
L. Gudas.

Klubo v-ba.
NAUJAI SUSIRGĘ 

KLUBIEČIAI
Ambrasienė Katarina, Za

biela Petras, Gudienė Marija, 
Harison Joseph, Mačiulis Jz.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
kviečia visus Montrealio žmo
nes aplankyti Raudonojo Kry
žiaus būstinę savaitėje nuo 
gruodžio 3 iki 6 dienos ima
mai. Adresas: 2170 Dorches
ter West.

JAUNIMO SAVAITGALIS 
pradėtas labai įdomiomis dis
kusijomis apie lietuvių kalbą, 
vienuolių būstinėje, nusitęsė 
per šeštadienį, kurio metu šv. 
Kazimiero salėje buvo labai 
gražios programos koncertas, 
o paskui šokiai ir pasibaigė 
sekmadienį, lapkričio 24 d. A. 
V. salėje.

Jaunimo savaitgaliu jauni
mas domėjosi. Jaunimo buvo 
susirinkę gausiai. Bet vyresnie
ji neparodė pritarimo jaunimui 
ir tas jaunimo ūpą sumažino 
žymiai. Kai senimas vis kalba 
apie jaunimą, atrodė, kad jis 
ne tiktai kalba, bet ir gyvais rū 
pesčiais gyvena, bet pasirodė, 
kad kalbos nepagrindžiamos 
darbais. . .

Apie jaunimo savaitgalį bus 
parašyta plačiau.

ESTŲ MENO PARODA 
įvyks estų bažnyčios salėje 
4345 Marcil St„ (N. D. G.), 
šeštadienį ir sekmadienį, gruo 
džio 5 ir 6 dienomis. Atidary
ta bus šeštad. nuo 3 vai. iki 8 
vai. vakaro ir sekmadienį nuo 
1 vai. iki 9 vai. vakaro-
SUSISIEKIMO NELAIMĘ 

turėjo p. Remeika ir K. Lek- 
nickas. Abu ligoninėn pagul
dyti.

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, LI., 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

Gruodžio aštuntoji
yra Nekaltai Pradėtosios Die 
vo Motinos šventė. Ypatingu 
būdu ją mini N. M. Pr. Seserys 
ir Liet. Katalikių Moterų dr- 
ja. 11 vai. mišios bus laikomos
L. Kat. Moterų dr-jos intenci
ja. 12.30 Seselių namuose ren 
giamas šventės paminėjimas. 
Bus p. Jonynienės paskaita ir 
montažas, kurį išpildys vyrės 
nės Marijos Sambūrio mergai
tės. Po to kavutė. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Šv. Onos dr-jos susirinki
mas sekmad., gruodžio 8 d. 
po 11 vai. mišių klebonijoje.

Skautų vadų posėdis, įvy
kęs praėjusį pirmadienį AV 
klebonijoje, nutarė pagyvinti 
veiklą.

Pirmasis mėnesio penkta
dienis, gruodžio 6 d. Vakari
nės mišios 7.30 vai.

Pakrikštyti: David - Alpho 
nse, Alfonso ir Eleonoros Gu 
dų sūnelis; Karen-Rūta, Ed
mundo irWavel Baltuonių dūk 
relė.

Rasti raktai klebonijos su
sirinkimų kambaryje.

Kalėdojimas: kleb. lankys 
Vėrdun: tree. Verdun Ave., 2 
ir 3 Ave.; ketvirt- Bannantyne, 
penkt. Champlain Blvd. Kun. 
Kulbiš VilleEmard: Emard, 
J olicoeuf, ' ' Dfe Maricourt, De 
Biencourt, De Seve. Kun. Za
remba: Verdun: antr. Man
ning, tree. Beatty, ketvirt. Wo 
odland, penktad. Osborne ir 
Argyle.

Bažnyčios Fondui aukojo: 
po 10 dol.: S. Balsienė, A. Če 
pu lis, V. Gečas, V. Glaveckas, 
M- Mikulėnienė, J. R. Milak- 
niai, V. Mileris, S. Morkūnas, 
J. Petrulis, O. Rugienienė ir J. 
Seidys, 9 dol. V. R. Rozmack.

Suaukota praėjusio sekma
dienio rinkliavoje 246.50 dol.
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK

LŲ PARENGIMAS 
šeštadienį turėjo labai gražią 
programą ir praėjo labai gra
žioje nuotaikoje, vakarą ve
dant tėvų komiteto pirminin
kui H. Adomoniui, kuris tuo 
užbaigė senojo Tėvų komiteto 
kadenciją. Buvo įdomus kon
certas, veikė geras bufetas, lo- 
torija, šokiai vyko grojant ge
rai muzikai. Vis dėlto publikos 
turėjo būti žymiai daugiau.

VALLEE BLEUE SKI 
CENTRE,

vienintelė šios rūšies biznio 
įmonė statoma lietuvišku kapi 
talu, artėjant žiemai smarkiai 
pagyvino savo veiklą.

Slidinėjimo takų užbaigia
mieji darbai vyksta pilnu tem
pu- Gauti iš Prancūzijos ir jau 
montuojami modemiški keltu
vai. Kalno papėdėje, prie pat 
ežero, jau stovi puikus moder 
niško stiliaus restoranas. Šiuo 
metu vyksta jo vidaus įrengi
mo darbai.

Per paskutines dvi savaites 
parduota 110 šėrų (akcijų) po 
$100.00 kiekvienas. Tuo pačiu 
ši įmonė jau apjungė gražų bū 
rį suinteresuotų tautiečių.

1 ad, jau artimoje ateityje tu 
rėsime savo slidinėjimo rezor- 
tą su jaukia atmosfera lietuviš 
kam jaunimui ir geru procentu 
investuotojams.

Suinteresuotieji investuoti 
dalį savo laisvo kapitalo, pra
šomi kreiptis pas šėrų sekreto
rių J. Piečaitį, telef. RA 5- 
3482.

I.G. ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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 serus — 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, tel. 722-2472.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Svarbus pranešimas bus da

romas parapajiečiams sekma
dienį, gruodžio 8 d. sumos me 
tu.

Penktadienis pirmasis šio 
mėnesio. Išpažintys ketvirta
dienio vakare nuo 7 vai. Mi
šios 7.30'v. ryto ir 8 vai. va
kare-

Šeštadienį Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventės vigilija - 
- pasninko ir susilaikymo nuo 
mėsos diena.

Pakrikštyti J. ir E. Piečaičių 
sūnus Aro ir Vinco vardu; J. 
E. Valiulių sūnus Jono vardu.

Vestuvės Justo Kibirkščio 
su Noella Coutuere įvyko šeš
tadienį, lapkr. 30 d.

Šv. Elzbietos dr-jos vaka
rienėje dalyvavo per 200 žmo 
nių, gražiai pasisekė.

Parapijiečių lankymas: ant., 
gruodžio 3 d. 40, 42 ir 43 Av„ 
Belcchasse ir St. Zotique, tree. 
44 ir 45 Ave. ir šeštad. Mont
real N., pirmad. gr. 9 d. Ville 
St. Michel 1, 2, 12 ir 15 Ave.

Rinkliavos: lapkr. 17 — 
142,22; lapkr. 24 d. 142,70; 
gruod. 1 d. 256.30.

Jaunimo susirinkimas išrin
ko naują valdybą; iš highscho 
oi E. Petrulis, A. Rucevičius, 
L. Visockaitė, R. Gudžiūnai- 
tė ; iš kolegijos V.Lietuvninkai 
tė, R. Laimikis ir A. Abraitis.

ŠV. ONOS MOTERŲ 
pašalpinės dr-jos metinė vaka 
rienė Šv. Kazimiero parapijoj 
įvyks 1964 m. sausio 18 d.

Prašome tą dieną rezervuoti 
Šv. Onos draugijai.

Metinis visuot. dr-jos narių 
susirinkimas įvyks šį sekmadie 
nį 12 vai. Šv. Kazimieros para 
pijos salėje.
• Pp. Ig. Pakuliai išsikelia iš 
Montrealio į Čikagą šį penk
tadienį.
• Auksinės žąsies filmavime, 
patikrinus, konstatuota žymių 
trūkumų, todėl numatomi kai 
kurių kadrų perfilmavimai.
® Savaitgalį Montrealyje pra
leido pp. inž. R. Knystautas su 
Ponia, gyveną Quebeco mies 
te ir dr. V. Jurkus, gyvenąs Ot 
tavoje.
• Serga p. Br- Džiaugienė.

„LITO“ REIKALAI
Valdybos ir komisijų posė

dis įvyks ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 8 d., 8 vai. 30 min. 
ryto banko patalpose.

Kišeniniai kalendorėliai 
1964 m. jau gauti ir dalinami 
operacijų metu.

Pareiškimai paskoloms įtei
kiami iki penktadįenio vaka
ro, jei norima greito jų išspren 
dimo. Nekilnojamo turto ir di 
dėsnėms asmeninėms pasko
loms geriau užsirašyti iš anks
to, nes nevisada turima pinigų 
visus patenkinti.

Trumpalaikiai indėliai labai 
pagyvina apyvartą ir labai gei 
stini iš visų „Lito” narių. įve
dus čekių sistemą, daugelis ga 
lėtų su visomis 'bankinėmis 
operacijomis persikelti į savo 
kredito uniją. Lig šiol „Lite“ 
čekiais naudojasi tik 57 nariai, 
taigi vos 7%.

Žiemos sezonas pats geriau 
sias naujų „Lito“ narių verba 
vimui. Palūkanos už Šerus ir 
depozitus „Lite“ skaičiuoja
mos kas metų ketvirtį, to-

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.
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LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

R. R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
Parduodami: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, 
CORVAIR, CORVETTE (sportinis) ir OLDSMOBILE 

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

Atstovybė yra prie plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi 
didelį parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių san

dėlį. Taip pat atliekami mechaniški pataisymai.
JUOZAS STALIORAITIS G. MC CALLEN
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1030
Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami Albion Motors 

Ltd. pasakius „collect charge“.
Montrealio ir kitų tolimesnių vietovių pirkėjams kainas duodame 
paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš sa

vo prekybos.
Mūsų kainos žemiausios. Rašykite lietuviškai arba angliškai.

SLA 236 KP. METINIS 
SUSIRINKIMAS

įvyksta gruodžio mėn. 8 d. Lie 
tuvių Namuose. Jame be nomi 
nacijų bus renkama nauja kuo 
pos valdyba ateinantiems me
tams ir aptariami savo reika
lai. Į Pild. Tarybą, kaip ir pe
reitą kartą, kandidatuoja kp. 
pirm. St. Jokūbaitis, kuris pas
kutinių rinkimų metu gavo ga 
na daug balsų iš kanadiečių ir 
amerikonų kuopų.

Pertraukos metu nariai bus 
pavaišinti. Pradžią 1 vai. pp.

ap.
KANADOJE NYKSTA 

KOMUNISTAI
Kanados komunistų vadas 

Tim Buck, Toronte bandė „pa 
gerbti” sovietinį bolševikų per 
versmą, nuo kurio praėjo jau 
46 metai, tačiau į jo kviestą 
„pagerbimą” tesusirinko tiktai 
apie 100 komunistų, kurie te- 
suaukojo tiktai 62.81 dol., kad 
vos užteko salei apmokėti.

DABARTINĖS BRITŲ 
TAPYBOS PARODA

Toronto meno galerijoje 
nuo lapkričio 16 dienos veiks 
dabartinės britų tapybos paro 
da, kurioje dalyvauja 14 daili 
ninku, atstovaujančių dabarti 
nę tapybą. Tiesa, vyriausia dai 
lininkas jau arti 70 metų, bet 
jauniausis tiktai apie 30 metų. 
Visa paroda suorganizuota An 
glijoje, iš kur tiesiai atvežama 
į Torontą. Paroda tęsis iki gru 
odžio 19 dienos. Parodoje da 
lyvauja eilė garsių dailininkų.

dėl gruodžio mėnuo labai pato 
gus santaupų perkėlimui į „Li
tą”.

Stambiausi nauji „Lito“ 
indėlininkai praeitame mėne
syje buvo $13,000 ir $11,000.

Naujus savo adresus 
prašomi pranešti visi nariai, 
kurie to dar nėra padarę. Ta
tai ypač svarbu artinantis me
tiniam susirinkimui.

Kredito Unijų seminaras 
įvyko lapkričio mėn. 9 d. „Sa 
mbo” restorano patalpose. ,,Li 
tą” atstovavo Pr. Rudinskas ir 
J- Bulota.

Gruodžio 7 dieną 
įvyks Quebeco kredito unijų 
susirinkimas dėl naujojo įsta
tymo (Bill No. 8), pagal ku
rį turės atitinkamai persitvar
kyti ir „Litas“. Sekantis meti
nis susirinkimas įvyks jau pa
gal naująjį įstatymą. Pr. R.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate 
Board Nariai

3907 Rosemont Blvd. 
Tel. 722-2472

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

10 metų patirtis.

ROYAL —

LONDON - LANCASHIRE 
Draudimo Bendrovės
Yra atstovaujamos:

ADAMONIS
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.

RUDENS BALIAUS 
LOTERIJA

Neseniai įvykusiame rudens 
baliuje, kurj, kaip tradicija ben 
dromis jėgomis vykdo Sj_.A 
236 kp- ir sp. Kl. „Vytis“, gra 
žų pelną atnešė loterija. Jai 
buvo surinkta vertingų fantų. 
Loteriją organizuojant, pasi
darbavusios kp. narės p. Dron 
seikienė ir p. Kickevičienė pa
tiekė dar didesnę staigmeną: 
pasirodo, jos papildomai pri
rinko dar 185 fantus 400 dol. 
vertės, kurie numatomi panau
doti ateityje bazarui, ir au
koms įteikė kuopai ir vytie- 
čiams apie 450 dol. pinigais.

Šita „tūkstantinė operacija“ 
pavyko, aukų rinkimą svarbiau 
šiai koncentruojant svetimša
lių — kanadiečių tarpe, kurie 
naudojasi lietuvių darbo vai
siais, kaip graboriai, advoka
tai etc. Ponioms susisiekimo 
priemonėmis talkininkavo J. 
Strazdas ir Dronseika jun.

Abi organizacijos išreiškė 
darbščiosiom pp. Dronseikie- 
nei ir Rickevičienei viešą pa
dėką. ap.
PASIDUODA BE KOVOS

„Aušros“ vyrai krepšinin
kai, kurie pabaltiečių pirmeny 
bėse turėjo atstovauti lietu
viams, be kovos pasidavė lat
vių komandai pasitenkindami 
draugiškomis rungtynėmis. 
Per priešpaskutines Kanados 
lietuvių pirmenybes „Aušros“ 
moterys irgi be kovos pasida
vė vytietėms. jb.

NEBŪKIME TEISIAMI 
UŽ AKIŲ

Dalyvaukime lietuviškos šei 
mos teisme. Tokiu šūkiu To
ronto, pris. par. salėje sekmad. 
įvyko viešas lietuviškos šeimos 
teismas Toronte.

BUS PAGERBTUVĖS
Gruodžio viduryje Prisikėli

mo salėje yra ruošiamas kun. 
B. Pacevičiaus didžiulis paren 
girnas - pagerbimas- Prieš po
rą metų šv. Jono Kr. parapija 
šventė kun. Bacevičiaus 25 me 
tų kunigavimo sukaktį, kurios 
proga parapijiečiai ir bičiuliai 
jam nupirko automobilį, jb.

SPORTO SRITIS
— Toronto Ladies Senior 

lygoje „Aušros” moterys įvei
kė „Vytį” 41:32. „Vyčio” ko 
mandoje žaidė V. Žolpytė, 
Prunskytė, Z. Žolpytė, Jasins- 
kaitė, Krakauskaitė, Kalvaity
tė, Juozaitytė, Baliūnienė, Ren 
kauskaitė I ir Renkauskaitė II. 
Aušros komandoje gražiai pa 
sireiškė Grigaitė ir Sapij onytė.

— Metro lygoje „Vyčio“ 
krepšininkai laimėjo prieš To
ronto policiją 69:66. Koman 
dos vadovas — Juozaitis.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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