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Ar seksis išlaikyti komvienybė?
• NUVERSTAS ARABIJOS KARALIUS SAUDAS
• ANT LENINO MAUZOLIEJAUS BUVO IR

TSU EN-LAI
• REABILITUOS BAŽNYČIOS PASMERKTUS

MOKSLININKUS?
• IŠRASTAS NAUJAS SVARBUS ANTIBIOTIKAS
• RODEZIJA EINA Į SAVARANKIŠKUMĄ

Lietuviu gyveninio faktai
DIDELIO RESPEKTO SUSILAUKĖ MŪSŲ 

DAILININKAS

JAV prezidento rinkimai 
praėjusią savaitę sutelkė vi
so pasaulio žmonių dėmesį, 
nustelbę visus kitus žmonijo
je pasireiškusius įvykius.

JAV prezidentu, kaip ne
sunku buvo numatyti ir kaip 
buvo šioje vietoje praėjusią 
savaitę spėta,

IŠRINKTAS 
LYNDON JOHNSONAS 

ir viceprezidentu Hubert Hu 
mphrey, didele persvara bal
sų, nes už Johnsoną balsavo 
61.3% procentų balsavusių
jų, kai už Goldwater‘į tebuvo 
paduota tiktai 39%. Iš 50-ties 
valstybių Goldwateris laimė
jo tiktai 5, kai Johnsonas lai
mėjo 45.

Bet gi
DEMOKRATŲ LAIMĖJI
MAS DAUG DIDESNIS, 

nes jie atstovų rūmams laimė 
jo 40 naujų vietų, perėjusių 
jiems iš respublikonų. Dabar 
demokratai atstovų rūmuose 
turės 287 vietas, kai respubli 
konai turės 136. Senate de
mokratai turi dvigubai dau
giau atstovų, negu respubli
konai. Gubernatorių demokra 
tai dabar turės 35 prieš res
publikonų 15. Žodžiu, demo
kratų laimėjimas yra visiškas, 
visose srityse, jeigu prie to 
pridėsime dar daugumą de- 
mogratų, išrinktų kitoms ren 
karnoms pareigūnų vietoms.

Johnsonas, kaip dera džen
telmenui,

LIGŠIOL VEDĖ 
KENEDŽIO POLITIKĄ, 

bet dabar jam jau atviros du 
rys vesti savo politiką. Tat 
palauksime, kaip jis pats su
siplanuos ir kaip savo planus 
vykdys. Atrodo, kad toli nuo 
Kenedžio politikos jis nenu- 
tols.

Goldwateris tačiau su rts- 
publikonais gavo didelę pa
moką, nes suardė savo parti
ją

JAV ŽMONĖS STOVI 
UŽ DEMOKRATIJĄ.
Nors Goldwateris juos 

baugino socializmo baubu, 
bet jie to neišsigando, ir bal
savo už demokratus. Tat Joh 
nsonui susidaro galimybė gi
linti dar Kennedžio pradėtas 
socialinies reformas — senat 
vės aprūpinimą, pensijų didi
nimą, skurdo likučių šalini
mą, jaunimo atidesnį moksli
nimą, gyvenviečių higienišku 
mo gerinimą ir tt.

Rusijos vidaus įvykiai bu
vo antrasis dėmesį traukiąs 
savaitės centras. Vis daugiau 
ryškėja

KALTINIMAI NIKITAI 
CHRUŠČIOVUI.

Brežniovas su Kosyginu 
Chruščiovui patiekė arti 30 
kaltinimų. Tas būtų visiškai 
natūralu, bet Chruščiovui ne 
duoda pasiaiškinti, kas ir su
daro jo būsenos tragiką. Ir 
tas parodo, kad sovietinis re 
žimas yra nežmonškas.

Chruščiovas buvo suktas 
akiplėša, nachalas ir, kaip ir 
kiekvienas bolševikas, elgėsi 
pagal patarlę: „tikslas patei

sina priemones“, bet už kvai 
lumą reikia atsakyti, o kad jis 
buvo kvailas ir tuščias savi
myla, parodo faktai:

CHRUŠČIOVAS BUVO 
APSIKABINĖJĘS 

MEDALIAIS,
leido, kaip ir Stalinas, save 
garbinti ir nuvertinęs Stalino 
asmens kultą, iškėlė pats sa
vo kultą. Todėl jo kritimas 
iš šitų „aukštybių” greičiau 
šia jam bus fiziškai letališkas. 
Nes už kvailą nežmoniškumą 
anksčiau ar vėliau reikia atsa 
kyti.

SSSR nauji vadai, atrodo, 
suka naujais keliais, pagal įsi 
bėgėjimą, liberaliacijos kryp
tim. Jau kalbama, kad

IR RUSIJOS KOLŪKIE
ČIAI GAUSIĄ DAUGIAU 

LAISVIŲ.
Tai yra būtina, nes stalini

nė linija, kurią žemės ūkyje 
tęsė Chruščiovas, Rusiją pri
vedė prie ūkinės katastrofos. 
Tos krypties ūkinis sovietų 
ideologas Lysenka jau esąs 
pavarytas. Viena aišku: jeigu 
Rusija nori ūkiškai atsigau
ti, jai būtina keisti ūkinę po
litiką. Bet ar yra tokia gali
mybė ?

Vietname komunistai atsie 
kė didelį laimėjimą. Apšaudė 
aerodromą,

PADARĖ
DIDELIŲ NUOSTOLIŲ: 

sunaikino arba apnaikino 
daug lėktuvų. Ir šis faktas 
rodo, kad gynimosi politika 
tikslui nepasitarnauja. Puola
miems arba reikia pasiduoti, 
arba imtis veiksmingų prie
monių. Ir čia aišku: agreso
rius reikia sudrausti rimtai. 
Jeigu tas nebus padaryta, In 
dokinijos pusiasalis bus agre
sorių pasigrobtas.

Kita vertus,
VAKARAMS REIKIA 
KEISTI POLITIKĄ 

IR EUROPOJE.
Tą diktuoja ir įvykiai So 

vietuose. Laisvė ateis ir Eu
ropos vidurio valstybėms ir 
visiems pavergtiesiems, jei
gu ji bus sąžiningai ir su mei 
le pasitikta, kaip tikra taikos, 
sugyvenimo ir gerbūvio kūrė
ja. To Vakaruose dar nema
tyti.

Rusija, kaip buvo prie Chr 
uščiovo, taip lieka ir po jo — 
agresyvi ir imperialistiška. 
Nežiūrint tūlų nesantaikų,

RUSIJA BENDRADAR
BIAUJA SU KINIJA, 
KAIP AGRESORIAI, 

ir Chruščiovo ir jo įpėdinių va 
dinamoji taikaus sambūvio 
politika yra tiktai propagan
dinis burbulas, nes tikrovė vi 
siškai kita: ir rusai ir kinai, 
kaip agresoriai, eina petys pe 
tin. Vakarams, jų tarpe ir J. 
A. V., trūksta ryžto ir pajė
gumo į tai reaguoti taip, kad 
agresorius nustotų tokiu bū
ti.

Vienybė komunistų tarpe 
bandoma atstatyti visomis jė 
gomis. Ir 47 bolševikinio per 
versmo metų minėjime.
MASKVOJE VIENI GRE

KAS NAUJA
PADIDINS GYDYTOJŲ 
IR DANTŲ GYDYTOJŲ

skaičių, kuriam tikslui Onta
rio vyriausybė paskyrė kre
ditus. Už vyriausybės skiria
mus pinigus bus pastatytos 
mokyklos, kuriose dantistų 
skaičius pakils iki 400 ir me
dicinos iki 900 asmenų.

NAUJAS PAŠTO 
ŽENKLAS

Lapkričio 18 dieną išlei
džiamas naujas pašto ženklas 
8 centų vertės, kuris pakeis 
ligšiol buvusį 7 et. ženklą, 
naudojamą oro pašto reika
lams. Pašto ženkle bus pakeis 
tas tiktai skaičius iš 7 į 8.

NAUJA TELEVIZIJOS 
STOTIS

nuo lapkričio 2 dienos prade 
jo veikti Nova Scotia, prancū 
zų kalba, pavadinta CBFT, 
veikianti Cheticamp., N. S.

TA KITŲ STOVĖJO RU
SAI, KINAI, VOKIEČIAI, 
LENKAI IR BULGARZ^.

Tat — vien tiktai satelitai, ir 
tai ne visi. Kiti jau bus gero
kai atsitraukę.

KITOS NAUJIENOS
— Vatikano suvažiavimas 

nuėjo didelių reformų keliais. 
Iškeltas jau klausimas reabili 
tuoti kai kuriuos anksčiau pa 
smerktus mokslininkus.

— 50 mil. dol. federalinė 
vyriausybė paskyrė 7 univer 
sitetams: Albertos, Dalhou- 
sie, McGill, Queen's, Saskat
chewan, Toronto ir Western 
Ontario.

— Varfšuvoje: JAV atsto
vybės namų sienose susekti 
slaptai įruošti mikrofonai, dėl 
kurių Gomulka pasakė nieko 
nežinąs. Atseit, juos įruošė 
Maskva.

— Karalienė Elzbieta II 
atidarė naują Anglijos parla
mentą ir paskaitė daugumos 
partijos, darbiečių, pirminin
ko Willsono deklaraciją, kuri 
numato plieno pramonės na
cionalizavimą ir kt. reformas,

— Prancūzijos užs. reik, 
min. de Murville pasisakė 
apie Europos sąjungą, o Vo
kietijos min. pirm. Erhard pa 
tiekė jos projektą, bet kol 
kas nieko' dar aiškaus.

— Bolivijoje vyko sukili
mas. Darbininkai buvo užval
dę kai kurias kasyklas, bet 
sukilimas baigtas.

— Sudane turėjo pasi
traukti diktatorius ir sudary
ti laikinę vyriausybę, kuri 
šauks parlamentą.

— Italijos komunistai ne
patenkinti, kad Chruščiovui 
neduoda pasiaiškinti.

— Vengrija Kanadoje pir 
ko kviečių už 3 mil. dol.

— De Gaulle projektuoja 
išstoti iš Atlanto s-gos.

— Churchilliui sukanka 90 
metų amžiaus.

— Arabijos karalius Sau
das pakeistas broliu Faizalu.

— Senus žmones rytinis 
Berlynas pradėjo leisti į va
karinį.

— Anglijoje išrastas nau
jas labai veiksmingas antibio 
tikas — ceporin.

— Rodesija darys referen
dumą dėl nepriklausomybės.

KANADOJE
KANADA JAU KALBA 

APIE NAUJUS RINKIMUS
Liberalų mažumos vyriau

sybei didelę ir aštrią, nesukai 
bamą ir nieku neapmaldomą 
opoziciją tęsia konservato
riai, ypač energingasis jos ly 
deris J. Diefenbaker. Kana
dos vėliavos klausimas jam 
sudarė priežastį kelti opozici
ją viskam. Federalinis parla
mentas vėliavos klausimą sv
arstė jau 25 posėdžiuose, ir 
niekaip neprieina prie susita
rimo.

Dėl vėlavos ir neatlaidaus 
Diefenbakerio nusistatymo, 
gelbstint Britanijos dominavi 
mą, konservatoriai net suski
lo, nes Quebeco konservato
riai pasisako už Kanados vė
liavą, ne už angliškąją.

Užsitęsęs nesutarimas ke
lia susirūpinimo, ar bus ko
kia galimybė susitarti. Iš ki
tos pusės eti į rinkimus dėl 
vienos vėliavos taip pat nelai 
koma rimtu reikalu.

Tačiau liberalų vyriausybė 
kitų priekaištų, dėl kurių reik 
tų eiti į rinkimus, bevek ne
turi. Kanados gerbūvis dabar 
yra aukštas. Prekybos balan
sas su užsieniais Kanadai ge
ras. Nedarbo taip pat beveik 
nėra. Tat, esant tokioms sąly 
goms, pradėta kalbėti, kad li
beralai visas galimybes turi 
rinkimus laimėti, nes ir vėla
vos reikalui daugumas Kana
dos gyventojų pritars Pearso 
no vedamai politikai.

PAKELIA TEISĖJAM 
ALGAS

Ontario provincijoje pake
liamos teisėjų algos: vyr. tei
sėjas gaus 16,000 metams, ki 
ti teisėjai nuo 12,000 iki 
15,000, O' teisėjų padėjėjai 
nuo 8,500 iki 12,000 dolerių 
metams.

MIRĖ INŽ.
L. PROSINSKIS

Spalio 18 d. Stuttgarte — 
Band Connstatte ilgesnį laiką 
sirgęs mirė Vokietijos lietu
vių veikėjas inž. Liubomiras 
Prosinkis. Gimęs 1889 m. 
lapkričio 1 d., tad netrukus 
jis būtų sulaukęs 75 m. am
žiaus. L. Prosinskis kaip dipl. 
inžinierius dirbo Kaune, Tau 
ragėje ir kituose miestuose. 
1944 m. pasitraukęs į Vak. 
Vokietiją, Prosinskis įsijun
gė į lietuvių bendruomenės 
veiklą ir ėjo atsakingas pa
reigas. Kelis kartus buvo 
Stuttgarto PLB apyl. pirmi
ninku, nuo 1957 m. dirbo Lie 
tuvos Raud. Kryžiuje, buvo 
PLB Vokietijos Kr. Tarybos 
narys ir 1959 - 60 m. Vokieti 
jos Kr. Valdybos pirminin
kas. Pastaruoju metu velio
nis buvo Eltos dr-jos kontro
lės komisijos nariu ir PLB 
Stuttgarto apylinkės valdy
bos vicepirmininku. Palaido
tas spalio 21 d. Stuttgarto 
(Bad Connstantto) kapinėse.

NAUJAS POLITECHNI
KOS REKTORIUS

Docentas chemijos mokslų 
kandidatas M. Martynaitis 
paskirtas Kauno Politechni
kos instituto rektoriumi.

Romualdas Bukauskas, kurį 
Montrealio miesto savivaldy
bės kultūrinių reikalų skyrius 
pristatė merui J. Drapeau 
kaip iškisųjį dailininką, kurį 
miesto galva pagerbė specia
liai jam, jo kūrybai, suruošta 
paroda mieste meno rūmuo
se, esančiuose kalne.

Lapkričio 5- d. vakarą Me
no rūmai prisirinko mero su
kviestų žmonių, kurių apie 
pusę buvo prancūzų, anglų ir 
kitų tautybių, viso per 100 as 
menų.

Mero p. Drapeau vardu pa 
rodą atidarė atstovas Mr. Des 
jardin, palinkėjęs R. Bukaus 
kui kūrybinės sėkmės.

Paroda, kurioje išstatyta 
39 kūriniai, 3-se salėse ir ko
ridoriuje, truks 3 savaites. 
Paroda daro labai originalų, 
savaimingai individualų įspū
dį. Dailininkas susilaukė ypa
tingo įvertinimo, nes šiuose 
rūmuose ruošiamos parodos 
paprastai esti surinktinės, ke 
lių dailininkų, o R. Bukaus
kui suruošta solo paroda. Tai 
yra malonus reiškinys.

WontrU P.Q.
LIETUVOS KARIUOME 

NĖS ŠVENTĖ
šiais metais ruošia L. K. V. 
S-ga „Ramovė”, talkininkau
jama L. K. Mindaugo Šaulių 
kuopos ir L. K. K. Savano
rių. Minėjimas įvyks lapkri
čio 22 d.: 11 vai. iškilmingas 
vainiko padėjimas prie žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo Aušros Vartų bažny
čioje ir po to seks iškilmin
gos pamaldos už žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Po pamaldų 
A. V. parapijos salėje, 12.15 
vai., iškilmingas Lietuvos ka 
riuomenės atkūrimo minėji
mas : šaul. St. Kęsgailos tai 
dienai pritaikinta paskaita, J. 
Krumino eilėraštis, kurį pa
deklamuos šaul. B. Bagdžiū- 
nas ir solo dainuos sol. A. Pa 
škevičienė.

Visos lietuviškos organiza 
cijos rengėjų yra kviečia
mos šiame minėjime dalyvau
ti su savo vėliavomis iškilmin 
gose pamaldose. Rengėjai taip 
pat nuoširdžiausiai tikisi susi 
laukti ir nuoširdžiausios vi
sos letuviškos bendruomenės 
paramos šiame kilniame lietu 
viškame ir patrijotiškame dar 
be. Valdyba.

M.L.S.K. ’’TAURAS“
rugsėjo' 22 d. ir 31 d. daly
vavo M. B. I. „Golden Bali“ 
turnyre.

Pirmose rungtynėse, gerai 
žaidžiant, „Tauras“ lengvai 
išlošė prieš Armėnus 75:55. 
Taškų pelnė: R. Otto 21, V. 
Šipelis 11, V. Rupšys 11, A. 
Gražys 8, A. Keturka 7, E. 
Baltuonis 6, V. Piečaitis 6, S. 
Baršauskas 3, D. Lukoševi
čius 2, H. Celtorius.

Antrose rungtynėse žai
džiant prieš Vikings, „Tau
ras” ne pilna komanda vedė 
puslaikyje 32:28. Antram 
puslaikyje priešo komanda su 
siėmė, „Tauras“ pasimetė ir 
pralošė 58:53. Taškų pelnė: 
V. Šipelis 18, A. Keturka 13, 
V. Piečaitis 5, N. Loftus 4, 
riųs 4, V. Rupšys 3, S. Bar- 
D. Lukoševičius 4, H. Celto- 
šauskas 2.

Miesto savivaldybė paro
dos atidarymo dalyvius, ku
rių tarpe buvo eilė meninin
kų ir meno žinovų, gausiai pa 
vaišino geru vynu.

LIETUVOS 
ALPINISTAI

Lietuvos alpinistų grupė 
atliko žygį į tolimojo Pamy
ro kalnus, kur, įkopę, į kelias 
bevardes viršūnes, pavadino 
jas lietuviškais vardais. Kal
nus, kurie aukštesni už aukš 
čiausias Alpių ir Kaukazo vir 
šūnes, „pakrikštijo“ Donelai
čio, Čiurlionio ir Lietuvos var 
dlais.

DIDELĖ STAIGMENA 
„Nepriklausomai Lietuvai“ 
du dideli mūsų dailininkai ir 
labai nuoširdūs lietuviškosios 
spaudos rėmėjai, — dail. Te
lesforas Valius, iš Toronto ir 
dail. V. Remeika, iš Montrea 
lio, mūsų vykdomam vajui at 
siuntė po puikų paveikslą, la 
bai praturtinę mūsų vertingų 
dovanų paskirstymo lobyną. 
Nuoširdžiausiai dėkojame.

N. L.

ĮSPŪDINGAI PAGERBTI 
VISUOMENININKAI

Populiari Jono ir Bronės 
Lukoševičių šeima šeštadienį" 
turėjo įspūdingą šeimos šven 
tę — sidabrines vedybines su 
kaktuves, kurios vaikų — Dai 
niaus, Aušros ir Vidmanto— 
iniciatyva ir seserų, brolių, 
giminių ir artimųjų bendra- 
ciabiavimu suruoštos kultūrin 
gai ir įspūdingai. Vyr. sūnus, 
Dainius, padarė iškilmės įžan 
gą ir paprašė vedėju būti St. 
Kęsgailą. Vaišes palaimino iš 
Toronto atvykęs Prisikėlimo 
parapijos klebonas T. Placi
das Barius ir pasveikino sole 
nizantus gražiu žodžiu. Svei
kinimų eilė nusitęsė: AV kle
bonas T. K. Pečkys pabrėžė, 
kad pp. Lukoševičiai visą lai 
ką susiję su parapijos veikla, 
nes jie choro dalyviai, veikė 
ir parapijos komitete, mokyk 
lose. Solenizantų dėdė M. Lu 
košius pasidžiaugė, kad arti
mieji giminaičiai veiklūs kultu 
ros ir visuomenės srityse. Dr. 
J. Šemogas sukaktuvininkus 
sveikino kaip bendruomeni- 
ninkus KLB Kr. V-bos var
du; J. Rimkevičienė mokyto 
jų vardu, p. Intas tremties 
prisiminimų aidu, NL vardu 
red. J. Kardelis; telegramo
mis kunigai J. Borevičius ir 
Raibužis, dr. Daukša ir kt. 
Giminių vardu kalbėjo Dr. P. 
Lukoševičius. Solenizentus 
plačiau apibūdino Pr. Rudins 
kas, su p. Mališkiene atstovą 
vę visus subuvimo dalyvius ir 
atminčiai įteikė dailininko R. 
Bukausko kūrybos paveikslą. 
Dovanų buvo ir daugiau. Br. 
ir J. Lukoševičiai visiems ir 
už viską dėkojo.

Sukaktuvininkams giedota 
ilgiausių metų. Muzikai gro
jant, vyko šokiai iki vėlyvos 
nakties. Vaišės buvo gausios, 
gražiai paruoštos ir gausiai 
paremiamos puikiaus baro. Il
giausių sukaktuvininkams me 
tų! Iškilmę su žemaitišku hu 
moru linksmai ir sklandžiai 
vedė St. Kęsgailą, mokėjęs 
visus gerai nuteikti.

Lapkričio 21 d. didelis N. Lietuvos parengimas!!!
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Nepriklausoma Lietuva
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.

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

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

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

Vertingų dovanų paskirstymas!
„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, ruošia didelį ver- 

lingų dovanu paskirstymą, kuriamo bus:

10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.
19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 

RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ;
13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO

SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.
SIUNTINYS Į LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.

0 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.
Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
PAAIŠKINIMAI: Dailininkų ' pavardės ir jų darbai 

skelbiami čia pat. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 
per paštą. Vertybių paskirstymas bus specialiame parengime, 
kuris skelbiamas lapkričio 21 dieną 7 vai. vakaro Aušros Var-

K. L BENDRUOMENES REIKALAS
KRAŠTO VALDYBA LAPKRIČIO 28—29 D. D. 

tų salėje, 1465 de Seve, Montreal 20.
„Tautiečiai, visi maloniai prašomi dalyvauti dovanų pa

skirstyme-

Alfonso Dociaus,
Viktoro Vizgirdo,

Jau yra gauti kuriniai dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, 
Česlovo Jonušo, Halinos Žmuidzinienės, 
Adolfinos Zubienėš, Prano Baltuonio.
Pasižadėjo paaukoti: Alfonsas Vazalinskas, Ona Šablauskie- 
nė, Gytis Vazalinskas.

Naujai pasižadėjo kūrinių paaukoti šie žymieji mūsų daili
ninkai, jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Romualdas Bukauskas. Tat dovanų, svarbių, vertingų ir įdo
mių, kurios praturtina šį reikalą.

ŠACHMATAI

Laisvė
NORS IR

Politiniai, ekonominiai, so
cialiniai ir visuomeniniai kiti 
mai, kurie reiškiasi žmonijoje, 
ypač paskutiniaisiais laikais, 
rodo, kad tie tariamai pasto
vūs reiškiniai, remiami ir įtai 
gojami leninistiniais princi
pais, iš vienos pusės, ir lais
vojo pasaulio bandymas atsi
laikyti neva senųjų principų 
neribojamos kapitalo viešpa
tavimo laisvės, iš kitos pusės, 
neišlaiko savo pozicijų, nors 
ir bando ir viena ir kita stip
riai atlaikyti ir net sudaryti 
įspūdį, kad taip ir yra. Tačiau 
viskas nėra taip pastovu, 
kaip kai kas norėtų ir kaip 
to kietai laikytųsi, ir viskas 
kinta.

Kinta, neatsilaikydamas 
prieš daugelį sudėtingų prie
žasčių kapitalistinis pasaulis; 
kinta, neišsilaikydamas teori-' 
jos, neparemiamos praktika 
ir vadinamas komunistinis pa 
saulis. Ir neatrodo, kad galė
tų nekintamose sąlygose atsi 
laikyti ir vienas ir kitas. Ir 
ne todėl, kad taip norėtų, bet 
todėl, kad visa tai diktuoja 
gyvenimo sąlygos. Kad taip 
yra, rodo konservatyviškiau- 
sios bei pastoviausios organi
zacijos, kokia yra Katalikų 
Bažnyčia organizacija, ku
rios besitęsiąs visuotinis susi 
rinkimas daro posūkius pa
čių katalikų vertinamus revo 
liūtiniais.

Šį kartą tenka ypač domė
tis įvykiais komunistiniame 
pasaulyje.

Komunizmas ne naujas 
reiškinys. Jis nei Markso,, 
nei Lenino išmislas, kaip ban 
do aiškinti dabartiniai ko
munistai. Komunizmo idėjų 
užuomazga siekia gilios seno
vės. Tiktai nauji laikai, suda
rydami pakitusias sąlygas, pa 
šaukia naujus tos idėjos for
mulavimus, kuriems, kaip visa 
da esti, atsiranda ir nauji 
žmonės, kurie idėją taiko pra 
ktiškam gyvenimui. Todėl ir 
po Markso, ir po Lenino, ir 
po Stalino, kintant sąlygoms, 
kito ir formos. Tame kitimo 
procese nuverstojo Nikitos 
Chruščiovo rolė bus itin žy
mi.

Dabar komunizmas gyve
na naują etapą. Jis sukilo ir 
suskilo anksčiau negu pasišo 
vęs jam vadovauti rusiškasis 
bolševikas, kaip rusas, nie
kad nesugebėjęs būti aukštai 
konstruktyvus, susvyravo sa
vo viršūnės būsenoje, susidū
ręs su Vakarų kultūros jėgo-

lietuviai veikia visur
Vokietija.

V. SIDZIKAUSKAS 
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

TARPE
Lietuvos Laisvės Komite

to New Yorke pirmininkui 
V. Sidzikauskui lankantis Eu 
ropoję, spalio 17 d. jis turėjo 
pasitarimą su Vak. Vokieti
jos centrinių lietuvių organi
zacijų atstovais. Stuttgarte 
įvykusiame posėdyje V. Si
dzikauskas, palietęs tarptau
tinės politikos padėtį, plačiau 
apsistojo ties JAV-se vykdo
mos Lietuvos laisvinimu besi 
rūpinančių politinių ir visuo
meninių organizacijų konsoli
dacijos klausimu. Posėdyje

ateina
PAMAŽU
mis, kurios ne tiktai sulaiko 
jo imperialistinį žirgą, bet ir 
ekspensyvųjį imperialistą so
dina iš balno.

Kai dabar vyrauja susitūpi 
nimas, kokia kryptimi pasuks 
Rusijos komunistai? Gal susi 
tars su Kinijos komunistais? 
Ir tuo Vakarams sudarys 
naujus pavojus?

Viena tiktai prielaida ga
lėtų būti reali: rusai gali su
sitarti su kinais ir bendromis 
jėgomis, panaudojant atomi 
nius ginklus ir kinų žmonių 
masę, pulti visą laisvąjį pa
saulį. Bet tokia prielaida ne
įmanoma, nes tokiu atveju 
rusai neišvengtų kinų domi
navimo ir eventualaus sunai
kinimo. Tat rusu susitarimas 
su kinais neatrodo galimas, 
nors laikinas įtampos atpalai 
davimas gali būti.

Chruščiovą nuvertus, kaip 
paskutinį stalininį mohikaną, 
neišvengiamai baigiasi stali
ninė era. Jokia jau jėga neat 
statys tos padėties, kuri iig- 
šiol viešpatavo. Su Chruščio
vu pasibaigė tas pastovumas, 
kuris ligšiol iš inercijos dar 
laikėsi, nors ir labai girgž
dėdamas bei trikdamas. Da
bar Rusijos žmonės jau jieš- 
ko laisvės, o satelitai kiekvie 
nas jieško savo kelių, nes jau 
čia savo jėgą, savo paskirtį ir 
planuoja savo ateitį. Tat lais 
vė aiškiai ateina visų pirma į 
vidurinę Europą. Ateina ga
na tvirtu žingsniu. Ypač tvir 

< tu, kad Rusijai nėra kito ke
lio, kaip tiktai eiti su Vaka
rais. Tas artina laisvę ir pa
vergtiesiems.

Laisvei keliai dabar fakti- 
nai jau visiškai atviri. Deja, 
Vakarai patys netikri. Vaka
rai daug galėtų laisvei padėti 
būti realizuotai, bet Vakarai 
neturi tinkamų vadų, kurie 
turėtų geras galvas, tikrą hu 
maniškumą, aukštą pažiūrų 
padairą, sugebėtų veikti pozi 
tyviai ir konstruktyviai, pa
sitarnaujant laisvei ir žmoni
jos gerbūviui. Deja, tos būse
nos nekeičia nei permainos 
Maskvoje, nei permainos Lon 
done, nei permainos Wa
shingtone.

Šį kartą konstatuokime fak 
tą, kad laisvės pragiedrulis 
pirmą kartą po antrojo pašau 
liinio karo taip aiškiai prasi- 
mušo pro geležines uždan
gas, kaip kad Saulės spindu
liai prasimuša pro tirštas ru
denines miglas.

dalyvavę vieningai pritarė lie 
t u visky pajėgų išeivijoje apsi 
jungimui ir pareiškė nuomo
nę, kad jis paliestų ir Europo 
je veikiančias lietuvių organ! 
zacijas. Ta proga pasisakyta, 
kad JAV-se globališkai vel
kančios organizacijos, kaip V 
LIKas ir PLB, dar nepasiū
liusios tokio lietuviškų orga
nizacijų Europoje apsijungi- 
mo veiklos gairių. Pabrėžta, 
kad Lietuvos laisvinimo akci 
joje lietuviai Europoje turė
tų sudaryti vienokį ar kitokį 
organą ar atstovybę.

V. Sidzikauskas dar lankė 
si Mueinchene, vėliau išvyko 
į Romą ir Paryžių, kur spalio 

šaukia Kanados Lietuvių B- 
nės V-sios Krašto Tarybos 
III-ją sesiją Delhi apylinkė
je. Posėdžių pradžia: lapkri
čio 28 d. 10 vai. 30 mi«. ryto. 
Posėdžių vieta: Harlington 
I-Iotel, 200 Broadway St., 
Tillsonburg, Ont. (kelios 
mylics nuo Delhi).

Sesijai numatyta sekanti 
darbu tvarka:

1. Atidarymas.
2. Invokacija.

3. Sesijos prezidiumo suda
rymas.

4. Komisijų sudarymas.
5. Sveikinimai.
6. Pereitos sesijos protoko 

lo tvirtinimas.
7. Pranešimai:
a) Krašto Valdybos Pirmi

ninko, b) Kr. V-bos Iždinin
ko, c) Kultūros Fondo P-ko, 
d) Šalpos Fondo P-ko, e) Pa 
litinio Komiteto P-ko, f) Ka 
nados Lietuvių Fondo, g) 
Baltų Federacijos ir Paverg
tu Europos Tautų Komiteto, 
h) Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje, i) Garbės Teismo, 
j) Krašto Kontrolės Komisi
jos, k) Apylinkių.

8. Diskusijos dėl praneši
mų. t

9. Sąmatos 1965 metams 
priėmimas.

10. Sekančios Lietuvių Die 
nos ir Jaunimo Šventės reikta 
lai.

11. Sumanymai ir pasta
bos: a) pasiūlymas padaryti 
pakeitimų K. L. B. Statute.

12. Simpoziumas: „Jaunoji 
karta ir lietuvybės išlaiky
mas“.

Simpoziume dalyvauja: K. 
Baronas, kun. Dr. Pr. Gaida, 
G. Rinkūnaitė ir A. Šileika.

13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Sesijos uždarymas.
Krašto Valdyba, vadovau

damasi Krašto Tarybos nuta-

NIAGAROS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 21 d., 7 vai. vak. 
Slovakų salėje, Page - Wel
land, g-vių kampas, St. Cat
harines, Ont., įvyks Nepri
klausomos Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimas, se 
kančia dienotvarke: paskaita 
svečio iš Clevelando, teisinin
ko, Juozo Krygerio. Meninę 
dalį išpildo solistas Vaclo
vas Verikaitis ir solistė J. 
Sriubiškienė, akompanuoja 
muz. Dalia Skrinskaitė. Po 
meninės dalies, vaišės. Gros 
4 asmenų orkestras ,,Key- 
ton“, veiks bufetas ir fantais 
turtinga loterija, kuriai fan
tus suaukavo, Niagaros pusią 
saly gyvenantieji lietuviai. 
Čia galės pasikalbėti, pasima 
tyti su ponia Petronėle Ka- 
lainiene, tik spalio 23 d., atva 
žiavusia iš Lietuvos, gyvenu
sia Kaune ir kai kam net do
vanu iš Lietuvei atvežusia, o 
linkėjimų kiekvienam. Todėl 

mėn. pabaigoje įvyks Euro
pos ACEN (PET) atstovų ir 
Pabaltijo diplomatų posė
džiai. E.
J. A. Valstybės.

LOS ANGELES 
ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA 
pradėjusi 16-sius metus, dir
ba visu tempu ją lanko 70 mo 
kinių. Veikia 8 skyriai. Mo
kyklai vadovauja I. Medžiu
kas. Mokykloje dir
ba šie mokytojai: O. Razutie 
nė, A. Balsienė, M. Matulio
nis, J. Puškorienė, N. Graka
uskienė, Kun. A. Valiuška, 

rimu St. Catharines, Ont. 
1963 m. šią Trečiąją Penkto
sios Tarybos Sesiją šaukia 
vienoje iš mažesnių, tačiau la 
bai veiklių apylinkių — Del
hi, Ont. Kadangi keletas KL 
B Apylinkių yra keliasde
šimt mylių atstume nuo Del
hi, Krašto Valdyba tiki, kad 
Krašto Tarybos nariams bus 
Įdomu susitikti didesnį būrį 
tautiečių, kurių didesnė dau
guma sau duoną pelnosi labai 
moderniai tvarkomuose taba
ko ūkiuose. Tarybos posė
džiai, kaip aukščiau minėta, 
vyks Tillsonburg, kuris visai 
netoli Delhi. Posėdžių vieta 
— patogus viešbutis.

Tarybos nariu registracija 
prasidės lapkričio 28 d. 9 v. 
30 min. Harlington Hotel. 
200 Broadway St. Tillson
burg. Ten bus teikiama infor 
rnaeija ir nurodomos nakvy
nės tiems, kurie iš anksto 
bus apie tai pranešę. Krašto 
Tarybos nariai, kurie norėtų, 
kad jiems būtų parūpinta nak 
vyne, privalo apie tai praneš
ti ne vėliau, kaip iki lapkri
čio 18 d. adresu: B. Stonkus, 
R. R. 1, Delhi, Ont. arba 
skambindami telefonu 875 — 
2405 Area Code 519, per La 
ngton, Ont. telefono centri
nę. Tuo pačiu adresu turi pra 
nešti ir visi tie, kuriems bus 
reikalingos priemonės parva
žiuoti iš geležinkelio stoties.

Krašto Valdyba artimoje 
ateityje išsiuntinės Antrosios 
Sesijos protokolą ir smulkes
nių informacijų, kaip mašina 
ar geležinkeliu galima pasiek
ti Tillsonburg.

Laimingos kelionės ir iki 
pasimatymo Tillsonburg — 
Delhi.

Dr. P. P. Lukoševičius,
Pirmininkas.

Iz. Mališka, Sekretorius.

PUSIASALIS
maloniai kviečiame gausiai 
dalyvauti, netik šioje apylin
kėje gyvenantieji lietuviai, 
bet ir Buffalo, Rochesterio, 
Hamiltono, Toronto ir" net iš 
Tillsonburgo apylinkės.

Lapkričio 22 d., 10 v. iš 
ryto, Pranciškonų vienuoly
no koplyčioje, 75 Rolls Avė., 
St, Catharines, Ont., gedūlin 
gos pamaldos žuvusiųjų inten 
cija. Organizacijos dalyvau
ja pamaldose su vėliavomis.

Kad netrukdytume mūsų 
mieliems solistams, o taip 
pat ir klausytojams, nuošir
džiai prašome minėjimo daly 
vius būti punktualiais, nes 
programa prasidės punkt 7 va 
landą.

Minėjimą ruošia ir jame 
visus dalyvauti skaitlingai 
prašo,

Niagaros Pusiasalio
Ramovėnai,

Sės. M. Alfreda ir Sės. M. 
Lurda. Iš tėvų pusės rodo
mas didelis pasiaukojimas. 
Kai kurie savo vaikus atveža 
net iš Riverside (Inž. Gri
nius) ir iš kitų tolimų prie- 

l miesčių.
ARGENTINA ATNAUJINS 
DIPL. SANTYKIUS SU 

PABALTIJU
Argentinos Kongreso šio 

rudens sesijoje numatyti sva 
rstyti klausimai: apie diplo
matinių santykių atnaujini
mą su Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikomis, apie 
komunizmo pavergtųjų tau
tų Savaitės įvedimą.

VEDA IGNAS ŽALYS.
ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Italijos pirmenybes lai
mėjo Giustolisi. Antrą vietą 
užėmė Porreca, o trečią—Ro
mani.

— Gruodžio mėnesio pir
moje pusėje Romoje įvyks 
tarptautinis turnyras, kuria
me dalyvaus 12 pakviestų 
meisterių,

— Lietuvos pirmenybes 
vėl laimėjo mums gerai žino
mas meisteris Vladas Mikė
nas, surinkęs 9 taškus. Ant
rą ir trečią vietą pasidalino 
Vistaneckis ir Černiauskas su 
8 H t. Toliau sekė Ambrozai- 
tis ir Čukajev su 714 t, ir aŠ- 
tuoniolikametis Butnorius su 
7 taškais. Turnyre dalyvavo 
13 šachmatininkų.

Lietuvos moterų turnyre 
pirmą ir antrą vietą pasidali
no Kaušilaitė ir Kartanaitė. 
Trečia vieta atiteko šiškie- 
nei.

— Quebeco provincijos pir 
menybių turnyrą laimėjo Ža
lys su 5 taškais (iš galimų 
6-ių). Po 414 taško pelnė 
Drummond, G. Rubin ir Pin
kus. Į sekančią grupę (po 4 
taškus) pateko Baikovičius, 
Kemper, Ketis, Labelle ir 
MacConnell. Turnyre dalyva 
vo- 28 šachmatininkai.

— 51 šalis užsirašė į tarp
tautinį komandų turnyrą, ku 
ris prasidės lapkričio mėnesį 
garsiame Izraelio mieste Tel, 
Aviv.

■— JAV moterų pirmeny
bes laimėjo jau seniai šach

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

© Mining Machine Operaidfs
f

Turret Lathe Operators
® Radial Drill Operators
© Toolmakers
$ Ingersoll Operators
@ Planer Operators
® L;.the Operators
® Tool Designers
fl Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

matų pasaulyje žinoma Son
ja Graf-Stevenson. Antrą vie 
tą užėmė Mrs. Gresser. Tre
čioje vietoje liko Miss Karff. 
Ketvirtą vietą užėmė Mrs. 
Piatigorsky ir Mrs. Aronson.

Problema Nr. 52.

a b c d e f " h 
Matas per tris ėjimus 

Problema Nr. 53.

a bedef 3h

Matas per du ėjimus
Sprendimas 

Problema Nr. 51
1 Žb2 cb 2 Žal baV 3 V:alx.
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QUO VADIS L. S. B.

Didjjj valstybininką prisiminti

Prieš keletą savaičių Ka
nados lietuviškoje spaudoje 
buvo plačiai paskelbtas Lietu 
vių Skautų Brolijos ir Skau
čių Seserijos tariamų jūrų 
skautų-čių vadovų suvažiavi
mo, įvykusio Kanadoje, pra
nešimas, pavadintas ..rezoliu 
cija“, kurią eilinis skaityto
jas sutiko gal tik su nustebi- 1 
mu, tačiau skautas ir skautų \ 
vadovas — su širdgėla ir nu
siminimu.

Paliekant nuošalyje fak
tą, kad „suvažiavimo prezi
diumas”, kurio vardu laiškas 
paskelbtas, atstovauja tik 6- 
-8 asmenų suvažiavimą ir vos 
tik kelioliką, o geriausiu at
veju gal tik porą dešimčių ta 
riamų jūros skautų-čių, pre
tenduoja į jūrų skautų atsto
vavimą, visai neturėdamas 
tam reikalingų kvalifikacijų, 
nei žinių, nei pagaliau mora
linės teisės — tenka sustoti 
ties skaudžiausiu ir tuo pa
čiu didžiausio pasmerkimo 
vertu „rezoliucijos“ moty
vu — visuomenės klaidinimu 
ir nesantaikos skleidimu lie
tuviškojo jaunimo tarpe.

Galima būtų prirašyti ke
liasdešimt puslapių ir nuro
dyti visą eilę turimais auten
tiškais dokumentais paremtų 
faktų, kuriems to ..prezidiu
mo“ rezoliucija prieštarauja, 
bet šiuo atveju tik keletas 
jos ištraukų jau parodys visa, 
ją redagavusių asmenų blogą 
valią ir neskautiškumą.

Jau pati rezoliucijos įžan
ga, kur sakoma, kad: „Rū
pindamiesi tikru jūrinio skau 
tavimo išlaikymu ir ugdy
mu...” sukelia didžiausią nu
stebimą, nes kaip gali asme
nys rūpintis skelbiamu tikru 
skautavimu, jūriniu skaūtavi- 
mu, jei jie to jūrinio skauta- 
vimo nei moraliai, nei lega
liai neatstovauja? Čia jau yra, 
ne tik aiškus lietuviškosios 
visuomenės klaidinimas, bet 
ir precedento neturintis fak
tų iškraipymas. 1963. III. 12- 
14 dienomis jūrų skautų-čių 
šaka, su savo vienetais ir va- 
dovėmis-vais, su virš 500 na
rių, pasitraukė iš LS Brolijos 
ir LS Seserijos. Tad kaip 
šiandien keli asmenys gali 
kalbėti, nieko bendro netu
rintieji su jūrų skautų-čių 
veikla, jūrų skautų šakos var 
du ir vos kelių asmenų, su
skaičiuojamų ant rankos pirš 
tų, suvažiavime ja atstovau
ti?

Toliau „rezoliucijoje” se
ka visa eilė paragrafų, kuriuo 
se be nereikšmingos gražby

lystės ir tuščių frazių, randa
me klaidingos informacijos, 
kurią vertėtų čia iškelti. Pa
vyzdžiui, trečiame paragrafe 
rašoma: „Ryšium su buvusių 
LSB jūrų skautų vadovų pa
stangomis suskaldyti Broliją 
ir Seseriją...“ Čia matyt ,,pre 
zidiumas“ pamiršo, kad 1962 
m. pabaigoje, padėjus tam 
ypatingai daug pastangų iš 
Jūrų Skautų pusės, buvo pa
sirašytas susitarimas tarp L 
SB Vyr. Skautininko E. Vil
ko ir jūrų skautų šakos atsto 
vo j. psk. L. Šlenio, kuriuo 
klausimas susitarime nusaky
tomis sąlygomis buvo likvi
duotas. Tad, kodėl tuometi
nis LSB Vyr. Skautininkas ir 
LS Brolijos vadovybė tą su
sitarimą sulaužė — jo nesilai
kė? Juk susitarimą įvykdžius, 
nebūtų nei Brolijos nei Sese
rijos, dabar taip garsiai šau
kiamo', skaldymo. Tad kam 
dabar gailimasi ir dėl savo 
klaidų kaltinami jūrų skautai 
bei klaidinama visuomenė?

Ketvirtame paragrafe vėl 
telpa dėmesio vertas tvirtini
mas, kad. . . „Sąskrydis pasi
sako prieš parodytą iš LSS 
pasitraukusių jūrų skautų-čių 
vadovų-ių lietuviško, skautiš 
ko jaunimo vienybės ignoraci 
ją...” Čia yra daugiau kaip aiš 
ku, kad vienybę ignoravo ne 
jūrų skautai, kurie tik prašė 
veiklos iššauktu ir būtinai 
reikalingų administracinių re 
formų, bet Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybė, kuri ver 
čiau sutiko suskaldyti sąjun
gą ir atsisakyti vienybės, ne 
gu atsižvelgti į taip lengvai 
įvykdomus, jūrų skautų ša
kos pageidavimus.

Vėl, tam pačiam, ketvir
tam paragrafe tilpusio' saki
nio, kad „sąskrydis“ pasisa
ko prieš skleidžiamą separa
tizmo dvasią...” tenka, prisi
minus taip dar netolimą pra
eitį, paklausti, kodėl „sąskri- 
dys visai neprisimena ir ne
pasisakė dėl taip lengvai ir 
sklandžiai pravesto „separa
tizmo” suteikiant akademi
kams skautams atskiros ša
kos teises ir jų pasitraukimo 
iš LS Brolijos bei Seserijos

Visai nesuprantamas yra 
ir penkto paragrafo sakinys, 
kad „...Sąskrydis reiškia pro
testą Jūrų Skautijos Vadovy
bei dėl LSS Brolijos bei Sese 
rijos jūrų skautų šakų ženk
lų, vardo, turto, bylų ir doku 
nientų pasisavinimo...”(?!).

Savo ženklus, veikimo san 
tvarką bei tradicijas, nepai
sant kai kurių žemyno vado-

Pačiame medžių apsinuogi 
nime ir tarp debesų švistelė- 
davo' dar ir saulutė. Donelai
čio gatve einant šlapi medžių 
lapai storai lipo prie batų. 
Kur ir ko ėjau jau nebeatsi
menu. Tik priėjęs Gedimino 
gatve staiga pamačiau prie 
Varpo bendrovėj namo iškel 
tą Lietuvos vėliavą, juodu 
kaspinu perrištą. Tuojau su
pratau, kad jo nebėra. Jis mi 
rė, vos savaitę kitą miesto Ii 
goninėje išgulėjęs. Tai buvo 
1939 m. lapkričio 11 d.

Lietuvos dangus buvo ap
trauktas lietaus debesimis, o 
Lietuvos valstybė buvo para 
ližuota Sovietų Sąjungos ka
rinių įgulų.

Lapkričio 11 d. simbolinė 
džiaugsmingų įvykiu diena: 
1918 m. pasibaigė. Pirmasis 
Pasaulinis karas. Vilniuje bu 
vo sudaryta pirmoji neprik
lausomos Lietuvos vyriausy
bė, prof. A. Voldemaro vado
vaujama.

To paties lapkričio mėn. 
dienoje mirė vienas didžiųjįj 
Lietuvos politikos vyrų — 
Mykolas Sleževičius. Ir taip 
gyvenime būna dažnai, kai 
tuo pat metu reikia ir džiaug 
tis ir liūdėti.

Tais pačiais 1918 m. M. 
Sleževičius, A. Smetonai ir 
A. Voldemarui prieš pat Ka
lėdas išvykus iš Lietuvos, tuo 
jau paėmęs valstybės vairą 
gruodžio 29 d. sostinėje Vil
niuje sušuko: Vyrai! Lietu
va pavojuje! Visi, kaip vie
nas, stokim už tėvynę! Eiki
me drąsiai į kovą! Jau įsibro 
vė Lietuvon svetimoji Rusi
jos kariuomenė! Lietuvos li
kimas mūsų pačių rankose! 
Kas myli Lietuvą, kas trokš
ta laisvės, kas pajėgia valdy
ti ginklą, stokime visi i Lietu 
vos krašto apsaugą! Stoki
me drąsiai pirmi į kovą!

Štai kaip ano meto didysis 

vų sąmoningo tam trukdymo, 
jūrų skautai išugdė per pas
kutinius 40-tį metų ir tęsda
mi Nepriklausomos Lietuvos 
jūrų skautų veiklą, dabar vėl 
atkurtoje Lietuvių Jūrų Ska 
utijoje, turi tikrai didesnę 
teisę prie savo ženklų ir var 
do, negu, niekada nieko ben 
dro su jūrų skautų veiklos ša 
ka neturėję, žemyno vadovai. 
Taip pat, jūrų skautai plau- 
kiojamasias priemones ir ki
tą turtą bei bylas įsigijo savo 
pačių pastangomis ir patys 
jas tvarkė, reguliariai savo 
raštų ir kitų dokumentų nuo
rašus siųsdami Vyr. Skauti
ninkui, kuris, jei nemetė į 
krepšį, turėtų tai turėti, tad 
ar „saskridys neklysta, rei
kšdamas pretenzijas į tai, kas 
jam tikrai nepriklauso.

Tad, kas čia turi pretenzi

Lietuvos valstybininkas pra
bilo. Jo balsas per visą kraš
tą buvo laisvės trimitais nu- 
trimituotas, degančiais deglais 
nušviestas, dainomis ir mal
domis nulydėtas.

Ne tik vyrai, bet ir Lietu
vos moterys išgirdo. Kėlėsi 
ir stojo būriais, ėjo ir žygia
vo pulkais, kovėsi su bolševi
kais ir kitais Lietuvos prie
šais divizijomis ir pavieniais.

Tėvynė buvo išgelbėta. 
Laisvė apginta. Savanoriškas 
valstybinis gyvenimas pradė
tas.

Prabėgo 21 metai. Žvel
giant atgal, atrodo viena aki
mirka tebuvo tos laisvės, lai
mės ir šviesos. O kiek per tą 
laiką padaryta, kiek gėrybių 
pagaminta, kiek kultūrinių 
vertybių sukurta, jų užteks ii 
giems dešimtmečiams, o gal 
net šimtmečiams, nors oku
pantas stengiasi viską panie
kinti ir sunaikinti.

Ir kokia gyvenimo ironija. 
Kaip greit pasaulis pasikeitė. 
Tas vyras, kuris sukėlė tau
tą, o tauta apsigynė, paskuti
nes savo gyvenimo savaites 
begyvendamas, turėjo į kars
tą nusinešti patį didįjį Lietu
vos skausmą, raudonosios ar
mijos, pagal „susitarimą” į 
Lietuvą įleidimą.

Kai dar kelias dienas prieš 
jo į ligoninę išgabenimą jį ap 
lankiau, mačiau, kad jį dar 
labjau slėgė Lietuvos okupa
cijos pradžia, negu pati jo fi 
zinė liga.

Šimtmečio ketvirtis praėjo. 
Lietuvai laisvė neatgauta. 
Laisvėje gyvenantieji turime 
ne tik nulenkti galvas prie 
šio Didžiojo Valstybininko at 
minimo, bet persiimti ano 
meto tautos kovingąją dva
sia sukelti daugiau dėmesio 
mūsų dabartinėms kovoms 
prieš Lietuvos okupantus.

J. Audėnas.

jų į pasisavinimą, spręskime 
patys.

Tikrai niekaip nesupranta
mas yra nusiskundimas dėl 
„...neužpelnytų apkaltinimų 
spaudoje ir gyvenime...” Reiš 
kia LSB ir LSS v-bė, o dabar 
„saskridys“, turi teisę žo
džiu ar raštu spaudoje smerk 
ti bei kaltinti jūrų skautų va
dovus, bet jūrų skautai netu
ri teisės tomis pačiomis prie
monėmis gintis ir į neteisėtai 
metamus kaltinimus jiems at
sakyti?! Tad kur čia logika? 
Kokia demokratiška visuome 
nė sutiks su tokiomis stato
momis taisyklėmis ir reikala
vimais? Juo labjau, kad jūrų 
skautai praeityje vengė kelti 
organizacines problemas vie
šoje spaudoje tol, kol tas ne
buvo pačios LSB ir LSS iš-

Nukelta į 6-tą psl.

MUSTJ $>SP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI.
Nors Tokio olimpiada 

jau nuėjo į sportinės istorijos 
lapus, tačiau nors trumpai 
vertėtų į ją dar kartą mesti 
žvilgsnį, padarant tam tikras 
išvadas ir perspektyvas į 
1968 m. žaidimus, įvykstan
čius Meksikos mieste.

Kaip ir reikėjo laukti, pa
grindinė kova vyko tarp JA 
V mėgėjų ir Sov. Sąjungos 
profesionalų sportininkų. De
ja, ji nepasibaigė triuškinan
čiu Sov. Sąjungos laimėjimu, 
nes šį kartą, palyginus su Ro 
ma ar Melbournu, JAV spor
tininkai buvo žymiai geriau 
pasiruošę. Ir nors neoficialiai 
taškais laimėjo Sov. Sąjunga 
— 60,83 : 581,3, tačiau su
rinktais aukso medaliais, ame 
rikiečiai pralenkė Sov. S-gą, 
įrašydami į savo sąskaitą 36 
aukso medalius prieš 30 Sov. 
S-gos. Ir neoficialiai, taškų 
lentelėje, jie galėjo taip pat 
išlaikyti pirmavimą, jeigu ne 
gimnastų pasirodymas, davęs 
amerikiečiams paprastą „ries
tainį” — nulį taškų, kai tuo 
tarpu Sov. Sąjunga, šioje 
sporto šakoje laimėjo 118 taš 
kų.

Tikrumoje, Sov. Sąjungos 
laimėjimų pagrindo, tenka 
taip pat jieškoti ne tik jų pro 
fesionalizme, bet taip pat pa
vergtų tautų tarpe, ypač lie
tuvių, latvių, estų, ukrainie
čių, gudtj ir armėnų.

Be abejo,
mus interesuoja pavergtos 

Lietuvos broliai.
Taigi, iš Lietuvos sportinin
kų, geriausiai pasirodė1 boksi
ninkas R. Tamulis, laimėjęs 
antrą vietą ir tuo pačiu sidab 
ro medalį. B. Kalėdienė nepa 
kartojo Romos olimpiados lai 
mėjimo, (1960 m. ji gavo 
bronzos medalį) užimdama 
ketvirtą vietą. Žemiau savo 
galimybių pasirodė Vilniaus 
Žalgirio aštuonvietė, (tą pla 
ūkimą teko matyti televizi
joj) baigdami 2 km. plauki
mą penktoje vietoje, o rutu
lio stūmime A. Varanaus- 
kas buvo septintas. Nepateisi 
no dėtų vilčių O rentas ir Alek 
siejūnas, nepatekdami net į 
baigminius bėgimus. Mūsų 
kaimynai latviai tik jieties 
metime buvo treti, o estai de- 
šimtkovėje buvo antri.

Kaip Kanados krašto 
atstovai?

Reikia pripažinti, kad Kana
da pasirodė žymiai geriau 
kaip Romos žaidynėse, ta
čiau iš jos laukiama dar dau
giau, nes savo gyventojų 
skaičiumi, pragyvenimo lygiu 
ir sportiniu entuziazmu, — ji 
turėtų užimti ne 22-rą vietą, 

bet atsirasti pirmame dešim
tuke. Oficialūs vadovai kalti
na daugiausia federalinę ir 
provincines vyriausybes ųž 
mažą paramą sportiniam šio 
krašto gyvenimui. Tikrumo
je taip ir yra. Kada kitos tau
tos jau pradeda pasiruoši
mus Meksikos žaidynėms, Ka 
nada dar atideda juos pasku- 
tiniems metams, kai laikro
dis rodys be penkių minučių 
dvyliktą valandą. Per vėlu! 
Klevo lapo krašto sportinin
kai norėtų jau ateinančiais 
metais turėti tokias pačias 
sportines sąlygas, kaip ir Ja
ponijos, Vokietijos, Prancūzi 
jos ar Australijos sportinin
kai (D. Britanija buvo aštun 
ta, o Australija devinta!) ir 
skinti Meksikos mieste perga 
les. Tikime, kad reikalinga ii 
nansinė parama ateis laiku vi 
siems Kanados sportinin
kams, ir Šio krašto' atstovai, 
pakils bent dešimčia laiptelių 
Meksikos sostinėje.

Pabaigai — truputį
apie Vokietijos komandą, 

kuri buvo sudaryta bendrai 
iš rytinės ir vakarinės dalies. 
Surinktais taškais ji užėmė 
trečią vietą. Prie to laimėji
mo prisidėjo vakarinės pusės 
atstovai, nors sportininkų di
desnę dalį sudarė rytinė da
lis. Techniškai vakarinė dalis 
buvo geriau paruošta ir iško
vojo 234,5 taško iš bendrų 
337,5, tame tarpe 7 aukso me 
dalius iš 10-ties, 15 sidabro 
iš 18-kos. Taigi, rytinei da
liai atiteko 3 aukso, 7 sidab
ro ir 3 bronzos.
O kaip bus Meksikos mieste?

Iš anksto sunku daryti, 
bet kokias prognozes. Atsi
minkime pačią politinę padė
tį, kuri ne daug kuo skiriasi 
nuo Berlyno laikų, kada kilęs 
karas, išbraukė suomių pasi
ruošimus 1940 m. Helsinkio 
olimpiadai.

Tačiau ir toliau gyvenant 
šaltojo karo padėtyje, Meksi
kos mieste padėtis gali pasi
keisti amerikiečių ir Sov. Są
jungos nenaudai, nes jau To
kio olimpiada parodė, kad taš 
kais ir medaliais, prie šių 
dviejų milžinų kovos, priartė 
jo Europos ir Azijos kraštai, 
surinkaami daugiau medalių, 
kaip JAV ir Sov. Sąjungos 
kartu sudėtus medalius. Už 
ketverių metų tuo' įsitikinsi
me. K. B.

SPORTAS IŠEIVIJOJ
Madrido radijas į Lietuvą 

davė Australijos gastrolių ap 
žvalgą ir kartu atsakymą į 
Vilniaus Tiesos užpuolimus. 
Nukelta į 6-tą pusi.
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“METU”
POEMOS GYVIJA.
PETRAS BŪTĖNAS.

2.
PAVASARIO LINKSMYBĖSE 

Paukšč iai:
Erelis 19, 20, 23 psl. Gandras 13, 14, pla

čiai 20. Gegužė „gegutė” 15. Gervinąs pla
čiai 15- Kregždė 15. Lakštingala 15, 16, 17, 
18, 19. Paukščiai 16, 19, 22, 29. Pelėda 11, 
20, 22, pilkoji pelėda 23, pelėdpalaikė 24. 
Strazdas 15. Šarka 11, draugais šarka 22. 
Šikšnosparnis „šikšnys (vespertilio) 23, 24. 
Vanagas 20, 22- Varna (cornix) 11, 22. Var
na (corvus corox) 11, 22. Višta 39, baltžan- 
dė višta 39, šlekutė višta 39. Žąsinas, žąsy
čiai 4. Žvirblis 15, žvirblis būriškas 17.

* * *
Gyvuliai:

Banda 36. Ėrytis „ėriščias - ėriukas“ 39- 
Galvijai 36. Jautis 32, 36, 37, 38, 39, margis 
ir laukis jautis 36. Kiaulė 25, 26, 29. Kuilys 
26, puskuilis 26. Kuinas 32, 34, 38. Ožka 25, 
26, 29. Paršas, paršiukas 39, 41. Puskuilis 
26- Šuo 24. Veršis, veršiukas 39. Žirgas 27, 
29. * ♦ *

Žvėrys:
Kiaunė 20. Kurmis 11, 19,44- Meška (lo

kys) 12. Pelė 11. Šeškas 11, 20. Vilkas 12. 
Žiurkė 11.

* * *
Vabzdžiai:

Bitinas 12. Blusa 11. Grikvabalis 19. Juod- 
vabalis 35. Musė 11, 16, 19. Skruzdėlė 19? 
Uodas 11. Utėlė 26. Vabalas 11, ų9, 39. Vo
ras 12. Žiogas 19.

* .* *
Ropliai:

Rupuižė „rupūžė“ 14. Varlė 14, 39.
VASAROS DARBUOSE 

Paukščiai:
Gaidys 59 psl. Gegutė parkukavo 52. Lakš 

tingala suokė 52. Paukščiai 52, 54, 79. Pe
lėda 55, 60- Putpelė „piepala (coturnix com 
munis)“ 65, 72. Suveida kitra 54. Sturliukas 
54. Vieversys „vyturys“ 52- Višta 59, 62. 
Žvirblis 55, nuplikę žvirbliai 62.

* * *
Galvijai:

Avis 68. Banda 84. Bulius 68, 69. Galvi
jas 55, 61. Jautis 6ų, 76, jautis margiukas 69. 
Karvė 68. Kiaulė 56, 65, 68, 69, 74, 76, 77. 
78, 79, 80- Kuinpalaikis (arkliapalaikis) 73, 
74. Kumelys ketvergis 56. Ožka 68. Paršas 
74- Šuo 58, 67. Veršis „tolias“ 68.

* * *
Žvėrys:

Pelė 55, 62. Žiurkė 55, 62.
* * *

Vabzdžiai:
Juodvabalis 74. Skruzdėlynas 70, 71. Utė

lė 74. Vabalas 60-
* * *
Ropliai:

Rupuižė 55. Varlė 55, 60, 62, 75.
* *

RUDENS GĖRYBĖSE 
Paukščiai:

Antis 94, 102, 112. Gaidys 94, 95, 102, 
104. Paukštis 93, 94. Pelėda 104, 122, 123- 
Pylė (antis) 112. Vanagas 94, 106, 119. Var
nas 94. Višta 94, 98, 104, 112. Žąsis, žąsy
čiai 94, 98, 102, 104, 109, 112.

* * *
............................Gyvuliai:.................................

Arklys 91, 97, 123. Avinas 109, 112- Avis 
98, 112. Bulius vienragis 110. Galvijas 137, 
138. Gyvis 93. Jautis 98, 101, 104, 110, 112. 

Karvė 98. Kiaulė 98, 101, 112, 115, 117, 
122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 132, kiaul 
tvartis 123- Kuilys 110. Kuinas 91, 96, 97, 
119, 121, kuinpalaikis 119, 120. Kumelė 97, 
101. Kumelys 97, 117. Paršas 112, 138. Šime
lis 96. Šuo 108. Žirgas 96.

* * *
Žvėrys:

Briedis 94, briedkriaunis (peilis) 119. 
Dramblys 122. Meška 94, 104, meškinas 94. 
Vilkas 104, 194. Zuikis 106.

* .* *
Vabzdžiai:

Bitė 94- Juodvabalis 123. Šūdvabali? 94. 
Vabalas 93.

* * *
Ropliai:

Kirmėlė 106. Rupuižė 106.
* * *

ŽIEMOS RŪPESČIUOSE 
Paukščiai:

Erelis 162. Gaidys 155, 162, 163- Gandras 
142. Pelėda 160. Paukštis 143, 174. Varnas 
(Dočio „žygdarbyje“) 157, 159, 160. Vie
versys 175. Žvirblis 159, 162.

* * *
Gyvuliai:

Arklys 168. Avis 16 . Bulius 146. Galvi
jas 146. Gyvulys 141, 143. Jautis 168, 169, 
jaučiai šešergiai 145, bungęs keršis jautis 
146, dvylis jautis 146, laukis jautis 146, mar 
gis jautis 146, žalis jautis 146. Karvė 168, 
Bergdžios ir veršingos karvės 145. Kiaulė 
144, 152, paršingos kiaulės 168. Kuilys 144. 
Paršas 172. Šuo 148, 165. Žirgas 172, šulni 
žirgai 142.

* * *
Žvėrys:

Briedis 147. Dramblys 141. Liūtas 162- 
Vilkas 144, 145, 146, 147. Žiurkė 160.

* * *

Vabzdžiai:
Skruzdėlynas 161.

* * *
Žuvys:

' Žuvis 171. ♦ * *
Ropliai:

Varlės 141. 162, 169, 171. Vėžys 171-
Plačiau aprašo

„Metuose“ šiuos gyvijos atstovus: arklį - 
- žirgą (ypač mėgstamus žįi r g o pavadini
mas), kuiną, kumelę, kumelį; erelį; gandrą 
su gandriene; jautį ir bulių; karvę ir veršį; 
kiaulę ir paršus; lakštingalą; mešką - lokį; 
pelėdą; skruzdę; šikšnosparnį; varlę; varną; 
vilką; vištą; žąsį.

Gyvijos atstovų
Vardų „Metuose“ iš viso 74: paukščių 

25, gyvulių 20, žvėrių 11, vabzdžių 13, rop
lių 4 ir žuvų 2. Tai Lietuvos gamtos palydo
vai ir artojų lietuvininkų gyvenimo, anot J. 
Jablonskio — Rygiškių Jono, „visuomenės 
įnamiai”.

BAIGA.
Šitokiu inventoriumi ir skaitmenų eilėmis 

lyg ir kokio disonanso įnešu mūsų spaudoje 
į Kr- Donelaičio 250 metų nuo jo gimimo 
(1714 — 1780 m.) sukakties visų metų mi
nėjimo specialistų kur spausdintųjų straips
nių tarpą. Bet, mat, ėmęs nusprendžiau, 
kad ir šitokių Lietuvai reikalingų temų jau 
gražus metas į paviršių negailestigai iškil
noti ir iš mūsų dailiojo žodžio kūrėjų kūri
nių.

P. S. Kam norint puslapinių vietų susi
rasti, tektų pasiimti į rankas labia gražų lei
dinį: Kristijonas Donelaitis „Metai“; spau
dai paruošė J. Ambrazevičius; iliustravo me
džio raižiniais V- K. Jonynas. Švietimo Mi
nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys 
524 nr. Kaunas- 1940 m. Spaudė Akcinės 
„Spindulio“ Bendrovės spaustuvė Kaune.



4 PSL. NEP RIKLAUSOMA LIETUVA 1064.. XI. 11.—Nr. 46(918)

KULTŪRWB#KKOJVIKA
DAILININKO 

ANTANO TAMOŠAIČIO
meno darbų paroda Filadelfi
joje, suorganizuota Dr. Jono 
Puzino iniciatyva, susilaukė 
didelio dėmesio ir pradėjo la
bai sėkmingai. Parodą aplan
kė daug žmonių, kurie įsigi
jo dailininko darbų į savo me 
no kolekcijas. Beveik visi pa
rodoje išstatyti darbai išpirk 
ti.

IŠGELBĖTAS VYDŪNO 
AUTOGRAFAS

PARODOJE
Pabaltiečių Kultūros Die

nų parodoje Hannoveryje, lie 
tuviškas skyrius buvo papil
dytas istorinių dokumentų 
pavyzdžiais iš dir. P. Rėklai
čio Lituanistikos Archyvo 
Vokietijoje. Minėtinas XVIII 
a. į odą įrištas dvaro invento 
riaus iš Ašmenos apskrities 
originalas, bei visa eilė eks
ponatų iš Maž. Lietuvos pra 
eities, pvz. Homanno XVIII 
amž. Maž. Lietuvos žemėla
pis, prof. Gaigalaičio autogra 
fas ir ekslibris.

Be to, šiemet nuo sunaiki
nimo išgelbėtas Vydūno au
tografas — tai jo paskutinis 
viešum ai skirtas raštas-žodis 
Į lietuvių tautą, rašytas 1953 
m. 3 dienas prieš mirtį.

Kultūros Dienose lietuvių 
moderniąją grafiką atstovavo 
dailininkai: P. Augius, prof. 
V. K. Jonynas, A. Liutkus, 
Ž. Mikšys, Pranas (Gailius), 
V. Petravičius. Parodą palan 
kiai įvertino „Hannoversche 
Rundschau“ ir „Hannover- 
sche Allgemeine Zeitung”. 
Kultūros Dienose sukėlė di
delį susidomėjimą ir Maž. 
Lietuvos eksponatai ir žemė
lapiai. (rs)

A. VENCLOVA APIE 
S. NĖRĮ

Dėl JAV lietuvių spaudo
je paskelbtų straipsnių apie 
Salomėją Nėrį greitai reaga
vo okup. Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo politrukai. Ryšium 
su artėjančia poetės 60 m. gi 
mimo sukaktimi (ji gimusi 
1904 m. lapkričio 17 d., mirų 
si 1945 m.), tą progą panau
dodamas A. Venclova paskel
bė, kad poetę „gerbia, myli 
ir skaito milijonai komunistų 
ir nekomunistų“. Esą, 1931 
m. ji suradusi „naują tiesą“- 
-komunizmą ir buvusi komu
nistinio pasaulio skelbėja... 
Venclova pasišvaistė piktais 
puolimais prieš Vakaruose 
apie S. Nėrį, rašiusius. Jis ir 
nurodė, JAV lietuvių leidžia
mų dienraščių ar žurnalų pa
vadinimus. Tai retas atvejis, 

nes paprastai .Tiesoje“ ar ki
toje sovietinėje spaudoje tik 
paminima apie „nacionalistų 
savaitraštį“, „klerikalų dien
raštį“ ir pan. E.

LIETUVOJE PASIRODĖ:
Homeras, Odisėja. Vertė 

J. Ralys. Graviūros P. šilin- 
govskio. Vilnius, 1964. 482
p. su iliustr. (Nauja laida).

J. Marcinkevičius, Done
laitis. Poema. Vilnius, 1964.

Salomėja Nėris, Kur baltas 
miestas. Rinktinė. Vilnius, 
1964. K. Šklėrius, 32 repro
dukcijos. Vilnius. 1964. XIX 
teksto p. J. Josadė, Neatplėšk 
mano laiško. Apsakymai. Vii 
nius, 151 p.

DAILININKAS 
TELESFORAS VALIUS

vienas žymiųjų mūsų grafi
kų, „Nepriklausomai Lietu
vai“ padarė staigmeną: ne
lauktai atsiuntė puikij savo 
spalvotosios grafikos kūrinį 
— „Paskutinis rytas“. Tuo 
mūsų lapkričio 21 dienos va 
karas, kada vyks paramos 
„Nepriklausomai Lietuvai” do 
vanų paskirstymas, yra pra
turtintas puikiu kūriniu. NL 
red. nuoširdžiai T. Valiui dė
koja.

ALEKSIO RANNITO 
PAGERBIMAS

Estų poetui, pastoviai dir
bančiam Pabaltijo valstybių 
naudai, aiškinant ir populia
rinant Pabaltijo tautų kultū
rą, 50-ties metų sukaktuvių 
proga, lapkričio 8 d. Estų na
mų auditorijoje, 243 East 34 
Street, New Yorke suruoš
tos pagerbtuvės. Sveikiname 
Aleksį Rannitą ir linkime kū 
rybingų metų!

DAIL. ANASTAZIJA 
TAMOŠAITIENĖ,

neseniai turėjusi sėkmingą pa 
rodą, susilaukusią labai dide
lio dėmesio Clevelando visuo 
menėje, dabar pagerbdama 
motiną, Mariją Gečaitę - Ma
žeikienę, visą gyvenimą pa
šventusią išauginti ir išmoks
linti didelę šeimą, dvidešim
ties metų jos mirties sukaktu 
vių proga, Kanados Lietuvių 
Fondui (per Nepriklauso
mos Lietuvos redakcijąs at
siuntė 100 dolerių įnašą.

Drauge Dailininkė A. Ta
mošaitienė pranešė, kad N. 
Lietuvos spaudos baliui iš
aus gražiausi tautinį drabu
žį.

LIETUVOS TEISĖS 
METRAŠTIS

Redakcinė metraščio kole
gija nuoširdžiai dėkoja jau at 
siuntusiems savo darbus met 
raščio bendradarbiams: S. 
Baltušiui, J. Bražinskui, A. 
Diržiui, B. Masiuliui, Dr. A. 
Flateriui ir R. Skipičiui, ir 
nuolankiai prašo dar nespėju 
sius savo darbu atsiųsti re
dakcijai bendradarbius pasi
stengti tatai per galimai tru 
mpesnį laiką atlikti, kad jau 
1965 metraštis galėtų išeiti.

JIEŠKOMI LIETUVOS 
BAUDŽIAMASIS STATU

TAS IR TEISENA
Lietuvos Teisės Metraš

čio redakcijai laikinai labai 
reikalingi yra Lietuvoje vei
kęs Baudžiamasis Statutas ir 
Baudžiamosios teisenos įsta
tymas. Jei kas šias knygas 
turėtų, ar žinotų, kas jas tu
ri, labai maloniai prašomas 
pranešti J. Bražinskui, 146 
So. Broadway, Yonkers, N. 
Y., USA.
• Vilniaus operoj ,,Carmen“ 
spektaklyje Don Jose partijo 
je pirmą kartą pasirodė V. 
Usinas.
• Į Kubos salą išvyko gru
pė visoje Sovietijoje veikian
čios „Žinijos“ dr-jos pareigu 
nu. Išvykusiųjų tarpe ok. Lie 
tuvos kom. partijos ideologi
nio skyriaus vedėjas P. Mišu 
tis ir lietuviško „Žinijos“ pa 
dalinio valdybos sektorius A. 
Sinkevičius.

Moderatorius Fred Davis ir pasikalbėjimo dalyviai Betty 
Kennedy, Gordon Sinclair ir Pierre Berton dalyvauja progra

moje „Front Page Challenge”, kuri pradėjo jau aštuntą 
sezoną per CBC-TV.

ATSIŲTA PAMINĖTI
METMENYS — Jauno

sios kartos kultūros žurnalas, 
1964 metų Nr. 8. Redaguoja 
dr. Vytautas Kavolis, Dickin 
son College, Carlisle, Pa., U 
SA. Administracija: R. Vai- 
tys 615 Hinman Ave, Evens 
ton, Illinois, USA. Numerio 
kaina 1.50. Už 4 metinius nu 
merius 5 dol.

Šiame Metmenų nr. yra M. 
Katiliškio, J. Blekaičio, H. 
Nagio, R. Šilbajorio, K. Os
trausko, Z. Katiliškytės, V. 
Kavolio, J. Janavičiaus, V. 
Trumpos, A. Graimaus, H. 
Radausko, P. Rėklaičio, V. 
Jonyno, I. Gražytės, J. Mik- 
lovo ir daugelio kitų raštų. 
Metmenys — vertas dėmesio 
žurnalas. Jis turi visada aktu 
alijų. Pasisako- laisvai.

Alė Rūta. GYVENIMO 
LAŠAI. Eilėraščiai. Nidos 
leidinys. 60 puslapių.

Stasys Yla. MARIJA PRA 
BILO LIETUVAI. 8 pusi. 
Kaina nenurodyta. Išleido Či
kagos Draugas.

Brošiūroje rašoma apie 
Marijos pasirodymus Lietu
voje ir apie stebuklingųjų vie 
tų ir Marijos paveikslų popu
liarumą. Autorius ginčija, 
kad Vilniaus Aušros Vartų 
Dievo motinos paveikslas bū 
tų populiariausis. Pasak auto- 
vių, Šiluvos atlaidus kai ku
riais metais aplankydavo iki 
100,000 maldininkų, ko esą 
Vilniaus Aušros vartai netu
rėję. Šis teigimas galima gin
čyti. Į Vilnių Sekminių dieno 
mis, apie 1905—1912 metus, 
suplaukdavo iki 200,000 mal
dininkų iš visos Lietuvos — 
Aukštaitijos ir Dzūkijos ypač, 
Žmonės, pasiaukoję, eidavo 
pėsti po 150-200 kilometrų. 
Jeigu prie Aušros vartų per
nelyg didelio susikimšimo ne 
būdavo-, tai todėl, kad, viena, 
mieste buvo tvarkomas judė
jimas ir piligrimai praeidavo 
organizuotai atskirais būriais, 
vedamais vadovų. Antra, Vii 
nius — ne Šiluva, kur vieno
je vietoje visi telkdavosi. Vii 
niuje buvo daug vietų, kurias 
maldininkai lankydavo ir to
dėl prie. Aušros Vartų perne
lyg didelio susikimšimo nebū 
davo. Trečia, buvo tvarka, 
pamaldos Aušros Vartų kop
lyčioje buvo laikomos nusta

tyta tvarka, kad maldininkai 
galėtų būti jose oragnizuotai. 
Plačioje Lietuvoje Šiluva bu
vo provincinis užkampis, ku
rio Lietuvos gyventojų dau
guma nežinojo net, kai Vil
niaus Aušros vartus žinojo 
kiekvienas lietuvis. S. Ylos 
teigime yra tiek tikra, kad 
lietuviai į Vilnių vykdavo, ne 
vien į Aušros vartus, bet 
taip pat todėl, kad 
Vilnius — ne Šiluva — jis tu 
rėjo labai daug lankomų vie
tų, ko Šiluva neturėjo. Ket
virta — Šiluva buvo lanko
ma šiluvinių atlaidų metu, o 
Vilniaus šventovės, — būti
nai su Aušros vartais, — vi
sus metus, žiemą ir vasarą.

NAUJI LEIDINIAI
M. Bukšs, Die Russifizie- 

rung in den Baltischen La- 
endern, Latgalische Verlag, 
1964. Švedijoje gyvenančio 
autoriaus — latvio knygoje 
yra šie skyriai: Pabaltijo 
kraštai rusų viešpatavimo laik 
mėty (1711 — 1914), Rusifi 
kacija carų laikmetyje kovo
jant prieš kitaip tikinčius, Ru 
sifikacija bolševikiniame laik 
metyje. Knygą galima įgyti 
rašant šiuo adresu: VI. Lo- 
cis, 8 Munchen, 54, Kristall- 
str., 2 I, W. Germany.

Ost - Europe, 9 nr. 1964. 
Svarbesni straipsniai: Klaus 
Meyer „Sovietų aukštosios 
mokyklos reformą įvyk

džius”, David Burg „Del Pas 
ternako vietos sovietų litera-' 
tūroje”, W. Osten „Maskvos 
— Pekino konfliktas ir jo po 
veikis pasaulio komunizmui“, 
straipsnis apie Leonidą Ilji- 
čių Brežniovą (charakteristi
ka), str. apie sovietų ir jų są 
jungininkų ginkluotąsias pa
jėgas ir kt.

Ost —Europa, 10 nr. 1964. 
Straipsniai: A. Buchholz
„Meta — komunizmo proble 
mos“ (kas seks komunizmui 
žlugus ir kokių lauktina at
mainų), straipsniai apie ko
munistų draugystę ties Ode
rio ir Neisės upėmis, apie vie 
tovardžių pakeitimus Sovietų 
S-goje. Šį mėnesinį žurnalą 
leidžia Deutsche Gesellschaft 
fur Osteuropakunde e. V., 7 
Stuttgart S, Leonhardsplatz 
28-IV, W. Germany.

Ateitin! Nr. 26-27, 1964, 
Miunchenas, Vokietijos Stu-
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CHRUŠČIOVĄ 
NUVERTUS

Sniečkus: Kas daryti, kaip 
mums šokti?

Paleckis: Naujo šokio reik 
pramokti. . .

Sniečkus: Et, Justinai, gal 
tu girtas, 
Kad liežuvis toks netvirtas...

Paleckis: Ką galvoji, koks 
. ar girtas?

Juk Nikita jau išspirtas. . .
Mizara: Jūs draugai, ten. 

nesipeškit,
O kudašių kur nors 

neškit. . .
Sniečkus: Draugas 

panikos nekeiki,
Kitų bylon nesivelki. . .
Tilvytis: Su Nikita 

apsipratom,
Velnias užsukę čia ratą. . .
Paleckis: Ša, draugai,

Brežniovą turim
Ir ausis pastatę žiūrim. . .
Sniečkus: Velniava mums 

bus be galo
Iš to amžino, kagalo. . .

dentų Ateitininkų Sąjungos 
leidinys. Leidinį redaguoja 
stud. Vincas Bartusevičius, 
74 Tubingen, Charlo-ttenstr. 
8.
& Maskvoje leidžiamas lite
ratūros žurnalas „Novyj 
Mir“ spalio mėn. n-ry pirmą 
kartą paskelbė žymaus pran
cūzų rašytojo Jean-Paul Sant 
re kūrybą — atspausdinta 
pradžia rašytojo paskutinio 
autobiografinio veikalo „Les 
mots“ (Žodžiai). Rašytojui 
neseniai paskirta Nobelio lite 
ratūros premija, kurią jis pri 
imti atsisakė.

SVETIMTAUČIAI PLA
NUOJA VILNIAUS 

ATEITIES STATYBĄ
Maskvoje veikiąs Sov. S- 

gos statybos komiteto civili
nės statybos ir architektūros 
komitetas neseniai paskelbė 
konkursą Vilniaus miesto cen 
tro išplanavimo ir užstatymo 
projektui sudaryti. Nelietu
vių paskelbtame konkurse, 
aišku, dalyvauja nelietuviai. 
Projektų įgyvendinimo termi 
nas — 25 metai, kai miesto, 
gyventojų skaičius pakilsiąs 
ligi 400,000. Centrine miesto 
gatve numatoma palikti Lėni 
no prospektą (b. Gedimino 
g.) skiriamas tik pėstiesiems. 
Lenino aikštė (b. Lukiškių) — 
pagrindinė miesto aikštė su 
naujais vyriausybės rūmais.

Paliekami kai kurie archi
tektūriniai paminklai. Vilnius 
paverčiamas perdėm moder
niu miestu. Per tuos 25 me
tus senasis Vilnius su jo isto 
riniais paminklais būtų nu
griautas.

® Italijoje viešėjo režiminės 
Dailininkų s-gos v-bos pirm, 
prof. J. Kuzminskis.

— Maskvos gyventojas ga 
Įėjo pirkti po du kilogramus 
kvietinių miltų. Vakariečių 
nuomone, toks žygis gali bū
ti laikomas naujųjų Krem
liaus valdovų noru įsigyti di
desnį populiarumą. Nuo pra
ėjusių metų kvietinių miltų 
nebebuvo galima gauti.

PRIEKAIŠTAS BE 
PAGRINDO

Išeidama iš kino, žmona 
savo vyrui sako:

— Kodėl tu manęs negali 
taip mylėti, kaip jis ją filme?

— Nebūk juokinga, — at
sako vyras. — Juk tu puikiai 
žinai, kiek jam moka už tokį 
mylėjimą. . .

PERSKUBUS 
KLAUSIMAS

Advokatas klausia turtuo
lį, kuriam rašo testamentą:

— Ar jūs turite giminių? .
— Šita tu sužinosi pažiūrė 

jęs į laidotuvių procesiją. . .
NESUSIPRATIMAS

— Tai bent lydeka nutrū
ko nuo meškerės, nemažiau 
dviejų kilogramų!..

— Juk pernai sakei — pus 
antro kilogramo. . .

— O tu manai, kad per 
metus pusė kilogramo nega
lėjo priaugti?..

TIKRAS ŽVEJYS
— Oi, traukite, traukite! 

Greičiau! — suriko žvejas 
įkritęs į vandenį. Kai draugai 
jį puolė gelbėti, jis dar lab- 
jau ėmė šaukti:

— meškerę čiupkite, ne 
mane!.. Ten lydeka. . .

DĖL AIŠKUMO
— Jeigu tu vakare vėl išei 

si lošti bilijardo, aš atsivesiu 
meilužį.

— Tiktai dėl Dievo, meilės 
nesivesk mano bilijardo part
nerio.

DOSNUS VYRAS
— Sulaužei žodį, kurį man 

davei, — priekaištavo žmona 
vyrui.

— Neverk, brangioji, duo
siu kitą. . .

PASITEISINIMAS
Laka Sniečkus degtinę: 
Trauktinę, Stumbrinę. . .

naminę! 
Nebūkite nusiminę.
Šio masalo velniška trauka. 
Naudokite patepant daug

ką. . .
Pigu. Ir visus ima noras — 
Nevengia nei plonas, nei

storas. . .
VIŠTŲ 

SUSIŽAVĖJIMAS
— Žiūrėk kokie puikūs ve 

žirneliai vaikams, — nuspre
ndė vištos, pamačiusios kiau
šiniams laikyti taureles.

PROŠVAISTĖS
„Skraidyti — vieni juo

kai”, — nusprendė erkė, tū- 
nodama po erelio sparnu.

* 4c *

„Rytas išaušta todėl, kad 
aš užgiedu”, — nusprendė 
gaidys, įsitikinęs savo teisu
mu.

* * *
Yra kvailių, kurie apsime

ta protingais, o esti ir pro-tin 
gų apsimetančių kvailiais, 
kad kitus sukvailintų.

* 4c *

„Būta čia žiemos“, — 
čirškė uodas, žiemą praleidęs 
už krosnies. — Vos neiške
piau". . .

* * *

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
8.

Jonas sekė paskui ją. Slidės skyrė sniegą, pridengusį 
užšalusią upės vagą. Lazdos palikdavo įspaustas apvalias 
pėdas, tartum per Nerį būtų nubėgęs nežinomas žvėris, pla
čiai į šalis mėtydamas savo letenas.

Stasė su Jonu eglute kopė stačia, krūmokšniais apau
gusia Neries pakrante. Ilgai važinėjo nuo kalnelių, švilpiant 
pro ausis vėjui ir rūkstant staigiuose posūkiuose sniegulėms- 
Sušilę, nejausdami nuovargio, sustojo ant kalnelio, savo vir
šūnę paslėpusio jaunutėse pušaitėse.

— Tavo batas atsirišęs, — prie Stasės kojos pasilenkė 
Jonas.

Stasė žiūrėjo į melsvą Jono kepuraitę, rankas, užvars- 
tančias batą. Šyptelėjo: „Nufotografuoti taip. . . Instituto 
mokslininkas susirūpino batų raikšteliaįs. . .“ Tačiau jai buvo 
ir malonu dėl jo pastabumo.

— Tu puiki su tuo treningu. . . — atsistojęs pasakė 
Jonas-

Stasei kažkas bematant užgniaužė kvapą, Lyg nenu
girdusi jo žodžių, ji greitai ištarė:

— Grįžtam atgal!

Vingiuodama pro krūmokšnius, Stasė leidosi nuo kal
nelio, kiek atsilikęs nuo jos, stūmėsi Jonas. Posūkis. . . Dar 
vienas posūkis. . . Po Stasės kojomis — Neries krantinė, sta
ti, neužpustyta, keleto metrų aukščio. Pasukti į šoną per vė
lu- Stasė aikteli ir dingsta Jonui iš akių. Jonas, permetęs 
svorį ant deš'.'ės kojos, skersai pasukęs slides, stabteli prie 
pat krantinės. Žemai guli Staė. Jos veidas įkniubęs į snie
gą. Raudona kepuraitė nukritusį šalia- Jonas pasuka slides, 
pasispiria lazdomis ir šoka nuo krantinės. Jis krinta ištie
sęs rankas, lyg norėdamas ore sugriebti Stasę.

Smūgis į sniegą. Nepasiruošęs sutikti žemės, Jono ko
jos nespyruokliuoja. Jis, pajutęs keliuose baisų skausmą, 
nuvrsta į sniegą. Pasiremia ant alkūnės. Stasė tebeguli 
nejudėdama. Jonas pašoka ant kojų. Viską pamiršęs, sku
ba prie jos. Tegyvena viena mintimi: „Kas jai,!“

Jau netoli ir Stasė- Ji pamažu kelia galvą. Jos slidės su- 
sikeitusios. Jonas numeta lazdas ir lengvai pakelia Stasę 
ant rankų. Ji atmerkia akis, žiūri jam į veidą.

— Kas?! Susimušei?!
Stasė, dar nieko nesuvokdama, apkabina jo kaklą. Jos 

plaukai prikritę sniego.
— Kas tau ?!
Stasė atitraukia rankas ir lyg susižeidęs vaikas, norė

damas parodyti, kad jam neskauda, silpnai nusišypso.
— Nieko. . . Tik išsigandau. . . Baisiai išsigandau. • .
— Och. • . — jis atsidūsta. — Net pražilai visa. — Ir 

pučia iš jos plaukų sniegules.
— Nereikia! — ginasi Stasė- — Aš pati. . .
Jonas pastato ją ant kojų ir valo snieguotą treningą. Ji, 

palenkusi galvą, krato iš plaukų sniegą.
— Tu galėjai nešokti. . . — sako ji. — Galėjai susilai

kyti ant krantinės ir prišliaužti prie manęs aplinkui.
— Šokau, — trumpai atsako Jonas- Jis pakelia kepu

rę ir paduoda jai.
Jie stovi šalia vienas kito šio nedidelio įvykio suartin

ti daugiau, negu kelių draugiškos pažinties mėnesių. Stasė 
paima kepuraitę. Jonas sulaiko jos ranką, priglaudžia ją 
prie karštos ir drėgnos kaktos. Stasė tyli.

Jonas pakelia galvą:
— Stase!•.
— Nereikia! . . — ji sako lėtai, žiūrėdama tokiu pat 

žvilgsniu, kokiu jis žiūrėjo tada, Stasei deklamuojant audi
torijoje.

Ji tarsi pirmąkart pamatė Joną, kurį kiti vadino moks
lininku, nors patylomis juokėsi iš jo, laikė grubiu. Dievai ži
no, kas būtų išėję iš tų švelniažodžių, jeigu juos gyvenimas 
būtų palamdęs taip, kaip jį. Nebeliko tų dviejų Stasių, kurių 
viena anksčiau kalbėdavosi su Jonu, o kita tarsi stebėdavo iš 
šono. Liko viena Stasė, kuri, šliauždama į kitą Neries pusę, 
tyliai pati sau ištarė:

— Žiūrėk, koks tu! • .
Bus daugiau.
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BŪKIME SVEIKI
KAIP GYDYTI PADIDĖJUSI VEIDO 

PRAKAITAVIMĄ?

KAZACHSTANE 100.000
LENKŲ TREMTINIŲ Skelbimas nr. 7.

Sunku nustatyti griežtą ri 
bą tarp normalaus ir liguisto 
prakaitavimo, nes sveiko žmo 
gaus prakaitavimo norma 
įvairi.

Sveiko žmogaus prakaita
vimo intensyvumas priklauso 
nuo visos eilės sąlygų. Jei 
normaliai per parą prakaito 
išsiskiria nuo 0,5 iki 2 litro 
tai, esant aukštai aplinkos 
temperatūrai, valgant karštą 
maistą, didelio fizinio įtempi 
mo metu ir pan., prakaito ga 
Ii išsiskirti iki 10 1 ir daugiau. 
Padidėjęs prakaitavimas to
kiais atvejais nėra ligūstas 
reiškinys, o atvirkščiai, regu 
liuoja kūno temperatūrą: iš
garindamas prakaitą, organiz 
mas atvėsta, neperšyla. Padi
dėjęs prakaitavimas stebi
mas stiprių psichinių emoci
jų metu: susijaudinus, išsi
gandus ir t. t. x

Todėl liguistu reiškiniu lai 
komas tik toks intensyvus 
prakaitavimas, kuris atsiran
da palyginti ramioje būklėje.

Smarkiau prakaituoja daž
niausiai anemiški, nusilpę 
žmonės, kurie, esant mažiau
siai fizinei įtampai ar psichi
niam susijaudinimui, apsipila

KULTŪRINĖ KRON. ..
Atkelta iš 4-to psl.

• Kaune, M. K. Čiurlionio 
vardo dailės muzėjaus salėse 
rugsėjo m. buvo atidaryta 
Azerbaidžano dailininkų dar
bų paroda. Paroda į Kauną at 
keliavo iš Maskvos. Parody
ta 70 autorių 120 įvairių dar 
bų.
• 1965 m. vasario men. Var 
šuvoje įvyks tarptautinis F. 
Chopįno vardo pianistų kon
kursas. Maskvoje atrinkti pen 
ki atlikėjai, jų tarpe Mask
vos P. Čaikovskio konserva
torijos aspirantė, Vilniaus 
Valst. filharmonijos solistė 
Estera Elinaitė.
• Charkove vykus Sovieti- 
jos geometrijos specialistų 
konferencijai iš ok. Lietuvos 
buvo pasiųstos lietuvių mate
matikų pranešimų tezės. Iš 9 
matematikų ypatingas dėme
sys buvo atkreiptas į V. Bliz 
niko, D. Petruškevičiūtės ir 
S. Maziliauskaitės darbus.
• „Novyj Mir“ pranešė, kad 
naujus romanus rašo A. Sol- 
ženicinas, V. Dudincevas, at 
siminimus tęsia geri. A. Gar- 
batovas, pasirodysią nauji po 
etų J. Jevtušenkos, A. Tvar- 
dovskio ir kt. rikiniai.

— Rytų Vokietijos mergi
nos kviečiamos mažiausiai tri 
jų metų karinei tarnybai. 
Bus sudarytos kelios moterų 
kuopos ir pulkai. 

prakaitu. Prakaito gamybą 
skatina kai kurie nervų siste
mos, širdies, skydliaukės su
sirgimai. Daug prakaituoja 
patukę asmenys, sergą me
džiagų apykaitos susirgi
mais. Tačiau prakaitavimo 
priežastį išaiškinti ne visuo
met pavyksta.

Gydant padidėjusį prakai
tavimą, skiriami nervų siste
mą raminantieji vaistai, prie
monės nuo mažakraujystės, 
šalinami medžiagų apykaitos 
sutrikimai. Maitintis reikia 
nuosekliai, vengti alkoholio, 
aštrių valgių. Jei labjau pra
kaituoja veido oda, ją reikia 
kasdien prausti paeiliui šiltu 
ir šaltu vandeniu (45° ir 12°), 
galima panaudoti dušą, šil
tus ir šaltus kompresus. Po 
vandens procedures veido 
oda aptrinama šiek tiek su
traukiančiu tonizuojančiu 
vandeniu.

Jei higieninis gyvenimo ir 
darbo režimas bei odos atitin 
karna priežiūra padėties ne
pagerina, reikia kreiptis į 
odos ir vidaus ligų specialis
tus.

Gyd. G. Sargautienė.

KOMPOZITORIUS 
STASYS MONIUŠKA 

BUVO LIETUVIS?
Čikagoje leidžiama „San

dara“ nr. 38, 1964 rugsėjo 
18 d. pirmame puslapyje pa 
skelbė tokią žinią:

„Varšuvos lenkai ilgokai 
jieškojo vietovės, kurioje gi
mė jų žymiausias kompozito
rius Stanislavas Moniuška. 
Buvo žinoma ji vadinosi Ube- 
liai, esanti kur tai į pietry
čius nuo Minsko. Bet toji vie 
tovė, teisingiau sakant dvare 
lis, kuriame gegužės mėn., 
1819 metais gimė Moniučka, 
jau išnykęs. Tais laikais tai 
buvo Lietuvos teritorijoje, o 
dabar — „tarybinės“ Baltgu 
dijos.

Su pagelba sovietinių geo
grafų ir vietos žmonių, šiaip 
taip pavyko surasti Ubelių 
pėdsakus. Jie užtikti 9 kilo
metrai į šiaurę nuo Slucko, 
prie Volmos upelio.

Iš to jau aišku, kad Mo- 
niuška gimė istorinėje Lietu
vos žemėje. Užbaigęs muzi
kos studijas, jis apsigyveno 
Vilniuje. Pradžioje vertėsi 
pamokomis, o paskui tapo 
vargonininku. Ten jis parašė 
operą Jaunutą, Vitolio raudą, 
kiti jo kūriniai buvo Nijolė, 
Milda, opera Halka, keletas 
mišių ir apie 400 dainų, jų 
tarpe ir baltgudiškų.

Taigi, kaip matome, tas 
lenkų pasisavintas didžiau
sias tautinis kompozitorius“, 
buvo maišytas ir tikrenybėje

MOKT^REAL
NUOŠIRDŽIAUSIAI AUŠROS VARTŲ

DĖKOJAME PARAPIJOS ŽINIOS
(tęsinys iš pr. nr.) 

Lapkričio 21 d. 1964 m. 
,,N. L.”, parengimo bufetui 
aukojo ir pasižadėjo aukoti: 

Mariana Schwartcaite, J- 
Bernotas, O. Ališauskienė, 
T. Bernotas, G. Bytautienė, 
Agnė Gaurienė, A. Gaurienė, 
V. Gražienė, A. Gustainis, 
B. Jurkienė,- M. Kazlauskie
nė, A. Knystautienė, K. L. 
Leipai, A. S- Matuliai, K. S. 
Milašiai, B. H. Nagiai, E. Pa 
unksnienė, A. G. Pranevi- 
čiai, V. Piešinienė, A. R. Ot 
to, P. Snapkauskienė, M. Še- 
mogienė, J. O. Šulmistrai, S. 
Tauterienė, A. Vilimas, S. 
Baršauskienė, L. Jurijonas, 
V. Gurčinienė, J. Kęsgailie- 
nė, A. Motuzas, O. Motuzie
nė,7 V. Kličienė, I. Rimkevi- 
čienė, P. Rimkienė, V. Stan
kevičius, J. Zabielienė, E. 
Vaicekauskienė, K. Smilgevi
čius, P. Jocas, R. Rimšienė, 
M. Beniušiai, R. Brikienė, G. 
Kazlauskienė, P. Latvaitienė, 
V. Lauraitienė, Al. Lukošiai, 
P. Kubiliai, A. Krujelskienė, 
M. Paknienė- B. d.

C "- 7—-..JC—

sunku būtų pasakyti, kam jis 
priklauso“.

Tuo reikalu lietuviai turė
tų pridėti savo studijų, savo 
duomenų. Šimtais metų len
kai vagia, klastoja istoriją, 
svarbias datas, didelius asme 
nis, įvykius. Galimas dalykas, 
Stasys Moniuška buvo lietu
vis, tik savo tautos pamirštas.

Čikagos lietuviams reikėtų 
pastatyti vieną Stasio Mo- 
niuškos operų. Ta proga bū
tų susidomėta jo kilme, pa
studijuota jo kūryba ir mū
sų lietuvių, muzikų, istorikų, 
kultūros istorikų.

Nežinioje ar užuomiršoje 
jau praleista ištisi 145 metai 
nuo Stasio Moniuškos gimi
mo. (Ig)
• Ok. Lietuvoje išleistos lie
tuvių autorių knygos: R. Lu 
kinsko apsakymų rinkinys 
„Gamtos klaida“, VI. Dautar 
to apysaka „Mano tėtis par
tizanas“. Iš verstinių veikalų 
pasirodė: graiko N. Kazand- 
zakis romanas „Vėl Kristų 
kala ant kryžiaus“, kazachų 
liaudies pasakų rinkinys 
„Gražuolė Miržana”, M- Ka- 
nopnickos „Nykštukai ir naš 
laite Marytė“. Rusų kalba iš 
leistas J. Biliūno apysakų ir 
apsakymų rinkinys „Laimės 
žiburys“.

SIUNTINIAI LIETUVON
IR KITUS, USSR KRAŠTUS 

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940. 
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JOE’S BUTCHERY & GROCERY Š 
Į: J. L A U R I N A I T I S |
£ ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. $

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ » 
X DEŠRŲ GAMYBOJE. 9
K VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, g 
| PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X 
ii DALIS. V
$ 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

— Parapijos metinis pa
rengimas bus sausio 16 d. 
Meninę programą atliks Cle- 
velando vyrų oktetas.

— Ruošimas pirmąjai ko
munijai pradėtas sekmad. se
selių namuose. Visus tėvus, 
kurie turi to amžiaus vaikų, 
prašome juos atsivesti.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava — 250 dol.

MALONIAI PRAŠOME 
PRANEŠTI, 

paskambinant į NL telefonu 
DO 6-6220, kas vyksta į 
New Yorką.
PARENG. KALENDORIUS
® Šeštadieninių mokyklų me 
tinis parengimas bus lapkri
čio 14 d. Šv. Kazimiero salė
je.
® Lapkričio 21 d. Neprikl. 
Lietuvos literatūros vakaras 
ir loterijos užbaigimas.

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETAS

Mūsų parapijos metinio pa 
rengimo meninę programą at 
liks Cleveland© vyrų oktetas. 
Oktete dainuoja šie asme
nys : Algirdas Gylys, Min
daugas Motiejūnas, Petras 
Kudukis, Gytis Motiejūnas, 
Džiugas Staniškis, Mečys 
Aukštuolis, Vytautas Rauli- 
naitis, ir Edvardas Žiedonis. 
Oktetui vadovauja Rytis Ba
bickas. Šie vyrai giedos ne 
tik parapijos parengime sau
sio 16 d., bet ir kitą sekma
dienį bažnyčioje. Jei kas galė 
tų apnakvindinti kurį nors 
šių okteto dalyvių, prašome 
pranešti klebonui.

--------- JM. — ■ jį—»

M. VANKOVIČIAUS 
SUĖMIMAS — 

TERORO VEIKSMAS
Lenkų sluogsnius Varšu

voje ir Vakaruose sujaudino 
žinia apie rašytojo selchijoro 
Wankowicziaus suėmimą. 
Tai įvyko spalio m. 5 d. Ra
šytojas, 72 m. amž., buvo J. 
A. V. pilietis, pokario metais 
ilgokai gyvenęs JAV-bėse,

Aukšti Sovietijos Lenkų 
darbo partijos“ (Lenkijos 
kompartijos oficialusis pava
dinimas) pareigūnai, nese
niai grįžę iš kelionės Sovietų 
Sąjungon, pranešė, kad vien 
tik sovietinėj Kazachstano 
respublikoj yra dar apie 100 
tūkstančių lenkų, kurie ten 
buvo ištremti po Lenkijos už 
puolimo 1939 m. Kita tremti 
nių dalis yra tie lenkai, ku
riuos Sovietai ištrėmė, užė
mę Lenkijos plotus 1944 m. 
Pagaliau tremtinių tarpe yra 
ir nemaža buvusių partizanų, 
kovojusių su komunistais. 
Tremtiniai neturį jokio kon
takto su savo tėvyne, iš ku
rios jie negauna nei laiškų, 
nei spaudos. Daugumas yra 
praradę viltį kada nors savo 
gimtąjį kraštą išvysti. Kiek
vienas tremtinys lenkas, ban 
dęs susisiekti su Lenkijos 
konsuliarinėmis ir diplomati
nėmis įstaigomis Sovietų Są
jungoje, būdavo iki šiol bau
džiamas sunkiomis bausmė
mis. Lenkijos pareigūnai pa
reiškė1, kad ir kitose Sovietų 
Sąjungos vietose yra inter
nuotų Lenkijos piliečių. Pra
eity buvę daroma daugybė 
žygių juos sugrąžinti Lenki
jon. Nepasiekta jokių rezulta 
tų, taip kad Varšuvos vyriau 
sybė nematanti jokios gali
mybės šių žmonių likimui pa 
keisti. E.
• Čekoslovakijoje pasiryžta 
įvykdyti reformas ligšiolinė
je planavimo ir gamybos sis
temoje. Numatoma siaurinti 
centrinių įstaigų vadovavimą 
ir suteikti daugiau laisvės pa 
čioms įmonėms.

tačiau po 1956 m. sugrįžęs į 
Lenkiją. Lenkus ypatingai 
jaudina tai, kad žinomas ra
šytojas, knygos „Monte Cas- 
sino“ autorius buvo suimtas, 
gomulkinei valdžiai panaudo
jus 1946 m. birželio' m. išleis 
tą įsaką apie „ypatingai pa
vojingus nusikaltimus, įvyk
dytus Lenkijos atstatymo lai 
kmetyje“. Rašytojas kaltina
mas pasiuntęs į Vakarus raš
tus, kuriuose buvę neigiamai 
pasisakyta apie komunistinio 
režimo Lenkiją. M. Wanko- 
wicz buvo pasirašęs ir Lenki 
joje bei užsienyje daug triu
kšmo sukėlusį 34 lenkų inte
lektualų raštą. Pagal Londo 
ne gautas žinias spalio mėn. 
Varšuvoje dar buvo suimtas 
ir žinomas žurnalistas, prieš 
karą redagavęs kairios pakrai 
pos savaitraštį „Czarno na 
Bialym“, pulk. J. Vręzdzins- 
ki. Žurnalisto, daugiau kaip 
70 m. amžiaus, bute padarius 
kratą sukonfiskuoti jo laiš
kai, dienoraštis ir Paryžiuje 
lenkų išeivių leidžiamo žurna 
lo „Kultūra“ numeriai. E.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Dievo 
karalyste

Tęsinys.
„STEBĖTINAS PATARĖJAS"
Izajo 9:6, 7 turime labai puikų 

pranašavimą apie Jėzaus gimimą 
ir apie visą pasaulį siekiantį jo
jo „viešpatavimą“. Norėdamas, 
kad mes turėtumėm aiškesnį su
pratimą apie busimąjį Kristaus 
karaliavimą, pranašas pritaiko 
jam keletą labai reikšmingų titu 
lų. Šitoje pranašystėje jis sako: 
„Jis bus vardu: Stebėtinas, Pata
rėjas, Galingasis Diepas, Busimo
jo Amžiaus Tėvas, Ramybės Ku
nigaikštis“.

Kai kurie ebrajų kalbos aiškin
tojai sako, kad žodis „Stebėti
nas“ turįs būti sujungtas su žo
džiu „Patarėjas", lygiai kaip ir 
„Galingasis Dievas“ ir „Amžina
sis Tėvas“. Bet mes juk žinome, 
kad Jėzus yra „Stebėtinas“ neat
sižvelgiant iš kurio atžvilgio mes 
žiųrime į jį. Neatrodo protinga 
manyti, kad čia pasakyta, kad 
mūsų Viešpats Jėzus yra tik „Ste 
bėtinas Patarėjas“.

Šitoje pranašystėje vartotasai 
žodis „Patarėjas“ reiškia dau
giau kaip paprastą patarėją. Jo 
prasmė panaši j mūsų žodį „ad
vokatas“. Taip vadiname tą, ku
ris atstovauja kaltinamąjį teis
me. Todėl pareigas Jėzus turės 
tada, jei jis tarnaus kaip „Tarpi
ninkas tarp Dievo ir žmonių“ (1 
Tim. 2:4-6) Jo darbas kaip Pata
rėjo bus labai panašus Teisėjo 
pareigoms. Abiejose pareigose Je 
žus turės darbo su žmonėmis, su 
derindamas juos su Dievu, ir per 
tai suteikdamas jiems amžinąjį 
gyvenimą.

Ištikrųjų Jėzus bus „Stebėti
nas Patarėjas“ ir teisingas Teisė
jas. Kitoje pranašystėje mes ir 
vėl skaitome apie šitą būsimąjį 
žmonių Teisėją: „Viešpaties dva
sia nusileis ant jo, išminties ir 
supratimo dvasia, patarties ir 
stiprybės dvasia, mokslo ir mal
dingumo dvasia, ir jis pasidarys 
pilnas Viešpaties baimės dvasios. 
Jis teis ne kaip akims rodosi, tr 
nubaus ne kaip ausims girdisi, 
bet jis teis teisybe beturčius ir 
lygybe darys nutarimą šalies nu
žemintiems“. — Izaijo 11:12-4.

Pritinka manyti kad toks ga
bus Teisėjas darys teisybę žmo
nėms, ir mes galime būti tikri, 
kad jam tarpininkaujant visi, ku
rie norės sugrįžti pas Dievą ir 
gauti amžinojo gyvenimo palaimi 
nimų ir gyventi tobuloje žemėje, 
gaus visokių progų tai daryti.

Bus daugiau.
Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogo. Neturtin
giems siunčiam veltui mažas kny

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

adresu:
L. B. S. A. 212 East 3rd Street 

Spring Valley, Illinois 61362

I Wl. MAČIUKAS |
I VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

I SIUVĖJAS | 
' » j,j AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
; Į ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
I t Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.

t Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.
H 79 ir 81 St. Zotique St. E.
; : Tel. CR 7-0051. MONTREAL,

1
^ BALTIC WOODWORK CO. §
i DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAL įį 
? IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

K. KIAUŠAS ir J- ŠIAUČIULIS. 1
f Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. |

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 'J', Laurinaitis

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

UaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

A. NOKKELIUNAS I
Commisioner of the Superior Court of Montreal X

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 8
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. g

ME 7-6727 |
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS |
117—6th Avenue, Lachine. H

\ BELLAZZI-LAMY, INC I
£ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle X

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. |
X Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. X
V 3
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SPECIALUS „PARAMOS” 
SUSIRINKIMAS

lapkričio 1 d. praėjo didelės 
rimties ženkle. Banko reika
lai buvo svarstomi, pirminin
kaujant H. Stepaičiui, rimtai 
ir esmingai. Nutarimai pada
ryti pagal gyvenimo iškeltus 
reikalavimus. Bendros tvar- I 
kos pagrindu išrinktas oficia
lus buhalteris. Padaryti ir ki ' 
ti nutarimai. Plačiau žada bū 
ti vėliau.

ŠALPOS GRUPĖS
„DAINA”

pobūvis ruošiamas lapkričio 
22 dieną 6 vai. po pietų šv. 
Jono salėje prisiminti veiklias 
nares ir jas pagerbti. Kviečia 
mi atsilankyti visi, nes grupės 
darbas yra bendras visų rei
kalas. Artinantis Kalėdoms, 
grupė susirūpinusi pasiųsti 
vargstantiems siuntinių.

Sekantis grupės susirinki
mas lapkričio 29 d. 3 v. p. p. 
bus pas p. Novogrodskienę, 
87 Windermere Ave., tel. R 
O 9-8846.

DAILININKAS
TELESFORAS VALIUS

piešia aplanką kun. Stasio 
Ylos knygai „Dievas sutemo 
se”, kurią leidžia ,,Tėv. ži
buriai". Knyga pasirodys 
prieš Kalėdas spaudos rinko
je-

DAILININKAS
J. BAKIS

dalyvauja religinio meno pa
rodoje, kuri vyksta Waterloo, 
Ont.

Atkelta iš 3-čio psl.

provokuota.
Jūrų skautų vadovai sutin

ka su šeštame paragrafe iš
reikšta mintimi, kad: „...dėl 
jūrų skautų vadovų atsiskyri
mo ir skautiško jaunimo at- 
plėšimo nuo visos Lietuvių 
Skautų Sąjungos atsakomy
bę neša tie, kurie šį atsiskyri 
mą... praėjusiais metais pra
vedė...” Žinoma, kad dėl jūrų 
skautų atsiskyrimo atsako
mybę neša tie LSB ir LSS 
vadovai, kurie, sutikdami su 
vienos šakos protegavimu, ne 
sutiko su kitos šakos teisėtais 
reikalavimais ir kurie nežiū
rint nuoširdžių jūrų skautų 
vadovų pastangų, nerodė jo
kio noro iškilusių problemų 
abipusiškai kompromisiniu su 
sitarimu sutvarkyti.

Tikras nesiorientavimas 
padėtyje pasireiškia kitame 
šešto paragrafo sakinyje, kur 
skaitome, kad: ...labjausiai 
priviligijuota ir remiama jū
rų skautų šaka turėjo ir turi 
reikiamą savarankiškumą or
ganizacinėje administracijo
je, ir... geriausias veiklos są
lygas Brolijoje ir Seserijoje“.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor tr Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Office WA 4-»501
Res. BE 3-0978

Reikia tikrai nepaprasto nai
vumo nuneigti jūrų skautų 
veiklos problemų buvimą LS 
B. Dėl to gi visas konfliktas, 
o tuo pačiu ir spontaniškas jū 
rų skautų - čių pasipriešini
mas bei pasitraukimas iš LS 
B ir LSS ir įvyko, kad LSB 
ir LSS vadovai, parodė ne
slepiamą antagonizmą jūrų 
skautų šakos veiklai iš vie
nos pusės, o šališką nusista
tymą ir elementarinių teisin
gumo dėsnių nesilaikymą — 
iš kitos, sudarė nepakenčia
mas ir nenormalias tolimes
niam darbui nepriimtinas są
lygas.

Apie nerimtą keletos asme 
nu „sąskrydžio” užmetimą, 
kad jūrų skautų veikimas yra 
paremtas „jacht-klubo“ ideo
logija, netenka net ir kalbėti, 
nors čia ir būtų neprošalį pa
žvelgti į dabartinių LSB ir 
LSS vadovybių skautiškosios 
ideologijos supratimą ir jos 
praktinį savo reikaluose pri
taikymą. Apie tai, tačiau ki
tą kartą.

Pabaigai tenka sustoti tik 
prie aštunto paragrafo, kur 
„...sąskridys dėkoja LSS Ta
rybai, kuri praeityje ir šioje

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

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

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už depozitus „Parama“ moka 4% % vieton 4% % ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7 % %.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,003.0^.
„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

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

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

tiktai pirmadieniais ii penktadieniais.
4*: £»j -u-ILLsA! 5-<SSš£:-tUi

., PARAMA ”

RUNGTYNIŲ 
REZULTATAI:

Toronto Moterų Lygos rung
tynėse Aušros mergaitės nu
galėjo Lee Roy 48X33. žai
dė A. Sapijonytė 4, A. Grigai 
tė 4, G. Kalvaitytė 10, I. Ro 
manovaitė 15, J. Klimaitė 13, 
J. Čeponkutė 2. C.Y.O. lygo
je Aušra Jr. nugalėjo St. 
Anelms Jr. 42 X 35; Aušra 
M. Juvl. nugalėjo St. Ansel
ms M. Juvl. 24X20; Aušra 
M. M. pralaimėjo St. Leos 
M. M. 7X28 ir Aušra Ban
tam nugalėjo St. Leos B. 21 
X2. Aušra M. J. komandoje 
žaidė: I. Janeliūnaitė II, R. 
Radžiūnaitė 7, R. Birštonai- 
tė, J. Urbonaitė 1, R. Kairy
tė ir V. Jurevičiūtė 5; Aušra 
Jr. komandoje — J. Simonai 
tytė 1, T. Dubininkaitė, R. 
Bilkytė 15, R. Šiukšterytė, 
B. Starkutytė 23, M. Roma- 
novaitė 1; Aušra M. Juvl. ko 
mandoje — J. Ignatavičiūtė 
1, R. Kolyčiutė, B. Adomony 
tė, G. Urbonaitė 6, L. Mačio- 
nytė, V. Gataveckaitė, L. 
Kriaučiūnaitė; Aušra B. ko
mandoje — S. Virkutytė, L. 
Mačionytė, L. Adomonytė 9, 
R. Girdauskaitė 10, M. Sodo- 
nytė, R. Stoškutė, V. Kiškū- 
naitė 2, L. Simanavičiūtė 2 ir 
A. Šalvaitytė. Draugiškose 
rungtynėse Aušra Sr. labai 
gražiai sužaidė su praėjusių 
metų B-C lygos čempijonais 
Tridents, pralaim.darni tik 9 
taškais 85x76. Žaidė: A. Sa 
pijonis 4, J. Zentinš 24, R. 
Grigas 10, R. Burdulis 4, V. 
Ruseckas 13, M. Baršketis 
12, A. Šlekys 9, A. Motusas, 
G. Skrinskas.

CANADA

Mokykimės
angliškai ar prancūziškai

NIEKO NĖRA JUMS SVARBESNIO KAIP IŠMOKTI KUO 
GREIČIAUSIAI IR KUO GERIAUSIAI KALBĄ TOS BENDRUOMENĖS, 
KURIOJE JŪS GYVENATE — T. Y. ANGLŲ IR PRNCŪZŲ KALBAS. 
ŠIS UŽDAVINYS YRA GYVYBINĖS REIKŠMĖS JŪSŲ PASISEKIMUI 

IR LAIMEI KANADOJE. 
w

Štai keletas to pagrindinių priežasčių:
• Išmokdami prancūziškai ir angliškai, Jūs lengviau įsigysite draugų, 

sėkmingiau atliksite reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudosite 
visu tuo, ką teikia Jums bendruomenė kaip savo nariui —

• Jeigu Jūs mokate angliškai ir prancūziškai, Jūsų kvalifikacijos ir patir
tis turės didesnę vertę darbdaviui —

• Daugelyje darbo sutarčių tarnybinis paaukštinimas žymia dalimi priklau
so nuo sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai bei 
prancūziškai —

• Jegu Jūs mokate angliškai ar prancūziškai, Jūs lengviau pasinaudosite 
kursais, skirtais pagerinti Jūsų darbo sugebėjimą —

• Jūs turite mokėti angliškai ar prancūziškai tapti Kanados piliečiu.
Anglų ir prancūzų kalbos vakariniai kursai duodami beveik kiekvienoje 
bendruomenėje.

INFORMACIJAI GAUTI KREIPKITĖS Į VIETINĖ 
S MOKYKLOS VEDĖJĄ, ARTIMIAUSIĄ PILIE
TYBĖS BEI IMIGRACIJOS TARNAUTOJĄ, JŪSŲ 

KUNIGĄ BEI PASTORIŲ AR Į ŠIO LAIKRAŠ
ČIO REDAKCIJĄ.

Kodėl neįsiregistruoti šiandieną?

kadencijoje nepatenkino... jū 
rų skautų vadovų-ių reikalavi 
mų...” Na, ką gi, dėkodamas 
už „reikalavimų” nepatenki
nimą, sąskrydis tuo pačiu dė
koja Tarybai už Lietuvių 
Skautų Sąjungos suskaldy
mą !

Kad dėl tokios padėties 
tenka tiktai apgailestauti, o 
ne dėkoti, yra aišku, net ir 
su organizacine veikla visai 
nesusipažinusiam asmeniui. 
Tačiau „sąskridys“ to nesu
pranta, nes savo smulkių as
meniškų ambicijėlių siaura
me akiratyje, jo vadinamas 
„prezidiumas” nepajėgia į- 
žvelgti netrukdomo organiza
cinio gyvenimo ir vieningu
mo reikšmės, kurią gyvena
mojo krašto veiklos aplinka 
ir pagaliau, demokratinis ap
sisprendimo principas, reika
lauja.

Nesuprantamas taip pat 
yra ir „suvažiavimo” rezoliu
cijos pabaigoje, kuri ištisai 
yra nukreipta prieš Lietuvių 
Jūrų Skautiję, jūrų skautų 
vardu kreipimasis ir Brolius 
ir Seses vargstančius paverg
toje Lietuvoje. Netikiu, kad 
ši rezoliucija galėtų vargstan 
čius brolius ir seses paverg
toje Lietuvoje paguosti.

Reikia pastebėti, kad spau 
doje paskelbtas jūrų skautu- 
čiu vadovų-vių sąskridys, įvy

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
VEDĖ TAUTIETIS PETRAS ČYPAS.

Spalio 24 d. tautietis Pet
ras Čypas vedė p-lę Marilyn 
Adams. Daugeliui mūsų tau
tiečių pažįstamas ir labai sim 
patingas jaunavedys yra stu
dijavęs Hamiltono ir Toron
to universitetuose, o šiuo lai
ku turi aukštoką poziciją „Al 
goma“ plieno fabriko inžine
rijos departamente. Po baž
nytinių apeigų, pietūs ir po
būvis, dalyvaujant gausiam 
svečių būriui, įvyko Kolum
bo salėje. Jaunavedžiai pla
nuoja apsigyventi ir jau sku
ba statyti namus Gaulais 
Bay, apie 20 mylių nuo mūsų 
miesto. Vedybų proga jaunai 
porai linkėtina darnaus bei 

kęs Kanadoje, visai neatsto
vavo nei lietuvių jūrų skautų 
nei jūrų skautų-čių šakos, ku 
ri, kaip jau anksčiau minėta, 
nuo 1963 m. kovo mėn. 12— 
14 d. iš LSB ir LSS yra pa
sitraukusi.

Lietuvių Jūrų Skautijos va 
dovai ir toliau skaito, kad vi
siems galima būtų tilpti vie
noje sąjungoje, tačiau Lietu
vių Skautų Sąjungoje pirma 
turėtų būti įgyvendinta skau 
tiškoji brolybė, teisė ir teisė
tumas visiems jos padali
niams ir nariams. Tuo tarpu 
gi, Lietuvių Jūrų Skautija, 
laukdama laikų, kada LS Są 
jungoje bus atstatyta broliš
kumu ir nuoširdumu parem
ta skautiška dvasia, žengia sa 
vo pasirinktu organizaciniu 
keliu, kuris š. m. birželio m. 
27 d. Clevelande Lietuvių Jū 
rų Skautijos vadovų-ių ir vie 
netų atstovų-ių suvažiavime 
buvo vienbalsiškai dekleruo- 
tas. Jūrų Skautų Vadovas. 

laimingo gyvenimo, o ypatin 
gai tai nepamiršti bei nenu
traukti ryšių su lietuviškos 
kilmės draugais

KITOS NAUJIENOS
Spalio 25—26 d. „lietuviš

ko sielos susikaupimo valan
das“ sėkmingai įvykdė atvy
kęs iš Sudburio mūsų koloni
jos kapelionas kunigas A. Sa 
bas. Pamaldose dalyvavo di
delis tautiečių skaičius.

—r Tautietis Valentinas 
Kalnėnas, vienas iš pačių ga
biausiųjų ir daugiausiai už
dirbančiųjų elektrotechnikų 
visame „Algoma" plieno fab
rike neseniai įvykdė trijų sa
vaičių kelionę Europoje. Lan 
kėši Švedijoje, Danijoje, Va
karų Vokietijoje, Prancūzijo 
je ir Italijoje.

— Praėjusį mėnesį mūsų 
mieste lankėsi ir kelias savai
tes išgyveno torontiškis Juo
zas Čypas. Laike savo vizito 
šis jau prieškariniais laikais 
Kanadoje įsikūręs tautietis 
padėjo statyti namus savo be 
sirengiančiam vesti sūnui.

Korespondentas. 
SPORTAS...

Atkelta iš 3-čio psl. 
dėl mūsų krepšininkų taria
mo lietuviškumo, suameriko- 
nėjimo ir t. t. Apžvalgą ir 
atsakymą paruošti buvo pa
prašytas šio sk. vedėjas.

N. Lietuvos specialus ko
respondentas Australijos iš
vykos metu hamiltonietis J. 
Bulionis nufilmavo svarbes
nes rungtynes kengūrų žemė 
je. Filmas jau paruoštas ir 
rodomas pirmą kartą Hamil
tone.

— JAV futbole, šalia 
„žvaigždės“ J. Jonaičio iš 

Baltimorės, vis daugiau pra
deda reikštis D. Butkus. Tuo 
tarpu Kanadoje, randame dar 
tik vieną lietuvį J. Vilūną iš 
Toronto.

IŠ LIETUVOS
— Tokio olimpiadoje sidab 

ro medalio laimėtojas R. Ta
mulis gavo TSR nusipelniu
sio sporto meistro vardą.

— Lietuvos bėgikai laimė
jo Sov. Sąjungos kro' j pir
menybes Maskvoje. Estija 
užėmė 20-tą vietą, o Latvija 
29-tą.

— Vilniaus Plastiko krep
šininkai Varšuvoje nugalėjo 
Poloniją (Lenkijos krepšinio 
lygoje ji užima penktą vietą) 
66:61.

— Paskutinėj Lietuvos fut 
bolo pirmenybių pasekmės: 
Kauno Atletas — Tauragės 
Tauras 2:1, Šiaulių Elnias— 
Vilniaus Elfą 4:0, Panevėžio 
Statyba — Mažeikių Elektra 
4:1, Kauno Politechnika — 
Kretingos Minija 3 :3, Kėdai
nių Nevėžis — N. Akmenė 
0:0, Telšiai — Kėdainių Che 
mikas 1:0.

— Spalio mėn. 23 d. po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
ekonomistas a. a. Juozas Po- 
luikis. Velionis daugiausia 
reiškėsi kaip treneris dailia
jam čiuožime, lauko tenise, 
buriavime ir slidinėjime. Taip 
pat, nemažai yra redagavęs 
ir sportinės literatūros.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybėse meisterio vardą jau 
užsitikrino Kauno Inkaro vie 
nuolikė, laimėdama jį po de
šimties metų pertraukos.

— Puiki pamaina auga B. 
Kalėdienei! Tai jauna jieti- 
ninkė J. Dunauskaitė, treni
ruojama žinomo N. Lietuvos 
laikų sportininko S. Puskuni
gio. Rungtynėse ji įrankį nu
metė 48,37 m.
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H. L. D. TEATRAS „AUKURAS” KVIEČIA Į

J. B. Priestly 3-jų veiksmų vaidinimą 
POSŪKIS”

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: L. Verbickaitė, 
A. Žilvytienė ir S. Martinkutė, spektaklio dalyvės. 

Režisuoja E. Kudabienė - Dauguvietytė.
Premjera įvyks š. m. lapkričio m. 15 d. sekmadienyje, 

5 vai. po pietų ,,Knights of Columbus“ salėje, 

222 Queenston Rd.
Įėjimas $ 1.50. „Aukuras“

ĮDOMI „AUKURO“ PREMJERA
laukia visų Hamiltono ir apy 
linkių lietuvių. Premjera įvy
ks sekmadienį, po pietų, ka
da visi laisvi ir laukia atvan
gos valandos. Atvangą ir su
darys premjera, kuriai „Au
kuras“ pasiruošė visu nuošir 
durnu. Tikimasi, kad lapkri
čio 15 dienos, sekmadienio, 
popietis bus tikrai įdomus ir 
patenkins šio rudens prieb-

landų kuriamas nuotaikas. 
Penktą valandą po pietų — 
geriausis laikas visiems at
vykti į spektaklį.

KLB TAUTOS FONDO
Hamiltono skyr. 1964 metais 
vykdytos rinkliavos Hamilto
no ir apylinkės aukotojų sąra 
šas: $15: J. G. Skaistys. $ 
10: Prel. J. Tadarauskas, B.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 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

p Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis, iį

i“

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaguoja E. BOREIŠA. d

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Kronas, A. Dirsė. $ 7: A. 
Kaušpėdą. $6: R. Mileris. $ 
5: V. Navickas, A. Obcars- 
kas, L. Bacevičius, J. Andriu 
kaitis, D. Kochanka, P. Ka
nopa, P. Kanopa, B. Ste
ponavičius, E. Lengnikas, K. 
Gudinskas, A. Vainauskas, 
Pilipavičius, St. Bakšys, L. 
Skripkutė, G. Melnykas, G. 
Martišius, K. Stanaitis, A. Pa 
tamsis, J. Mačiukas, V. Le- 
parskas, A. Krakaitis, V. Sa
kas, A. Petkevičius, S. Nor
mantas, J. Mikšys, J. Bulio- 
nis, G. Skripkutė, J. Stanai
tis, V. Kibartas, E. Sudikas, 
A. Kybartas, A. Žulys, P. Sa 
kalas, J. Asmenavičius; $ 4:
J. Gimžauskas, R. Banaitis. $ 
3.00: L. Gutauskas, E. Apo- 
navičius, B. Orvydas, St. Še- 
šelgis, J. Krištolaitis, V. Per 
kauskas, J. Pleinys, V. Keži- 
naitis, Pr. Kažemėkas, J. Pet 
raitis, A. Juodgalvis - Judd,
K. Mikšys, J. Zurlys, Br. 
Aselskis, V. Aponavičius, J. 
Naujokas, L. Klevas, St. Da 
liūs, Dr. O. Valaitienė, J. 
Liaugminas, J. Stonkus, J. 
Norkus, VI. Šešelgis, J. Ka- 
maitis, R. Rožanskas, P. Sa
vickas. $2: A. Gureckas, K. 
Giedraitienė, K. Jurgolys, V. 
Adamonis, P. Volungė, P. 
Pleinys, F. Pajarskas, P. Šių 
lys, A. Barkauskas, K. Milas 
evičius, G. Paukštys, P. Jan
kus, K. Kvedaras, St. Burdi- 
navičius, K. Meškauskas, J. 
Mažulaitis, M. Jonikas, L. 
Kūkalis, J. Steiblys, A. Lu
kas, T. Virbickaitė, J. Ston
kus, P. Vaitonis, S. Bikinas, 
J. Vilimas, Z. Rakštienė, S.

PADĖKOS
A t A 

MIRUS MARTYNUI 
STASIŠKIUI, 

aukavusiems šv. mišias, gė
les, vainikus, dalyvavusiems 
šermenyse ir laidotuvėse, ta
riame visiems širdingą ačiū.

Žmona Antosė, 
dukra Natalija.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškomi du broliai 

Pilkauskai, sūn. Antano, Al
binas, gim. 1922 m. ir Jonas, 
gim. 1926 metais.

Jieško sesuo Milda (Lie
tuvoje). Pilkauskai arba ži
nantieji jų likimą prašomi ra
šyti: Stasė Stočkutė, 2435 
West 50th St. Chicago, Illi
nois 60632, U. S. A.

* * *
— Pajieškotini adresai šių 

žemiau išvardintų lietuvių, 
su kuriais kartu gyvenau Da 
nijoj:
1) Aloyzas Astrovas,
2) Stasys Jokūbaitis,
3) Juozas Žadeikis,
4) Augustinas Naujokas.

Atsiliepti adresu: Alfon
sas Kontvainis, 4 Waimana 
Ave., Northcote - Auckland, 
New Zealand.

Matulionis, Ig. Varnas, A. 
Juozapavičius, M. Lazdutis, 
V. Geležinis, K. Rulys, P. 
Ročys, J. Bajoraitis, P. La- 
buckas, A. Tėvelis, J. Kara
liūnas, J. Berzinš, J. Kazic
kas, S. Rževuckas, St. Ka
činskas, V. Stabingis, N. Za
bulionis, A. Šukaitis, B. Šuo 
pys, J. Romikaitis, B. Gra
jauskas, J. Budnikas, J. Šva- 
baitis, V. Sasnauskas, A. Ver 
bickas, E. Kudaba, A. Liu- 
džius, A. Venckaitis, A. Arš- 
tikaitis, T. Falkauskas, 

Bus daugiau.

SUDBURY,

LCNOON. Ont.
MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO PARENGIMAS

Lapkričio 14 d. Londono 
lietuvių parapijos salėje mo
kyklos tėvų komitetas rengia 
labai smagų linksmavakarį. 
Šalia geros lietuviškos muzi
kos, bus gražių žaidimų ir ki 
tu įvairumų. Veiks tikrai tur
tinga loterija. Bus kavutė, už 
kandžių ir kitų gardumynų.

Šis vakaras būdingas tuo, 
kad nebus imama įžangos mo

ONTARIO
„GELEŽINIS VILKAS”

medžiotojų ir žvejotojų klu- 
bo' medžioklės išvykoje daly
vavo : „GV“ v-bos pirm. Br. 
Dūda, nariai: A. Juozapavi
čius, P. Gabrėnas, Pr. Krau
jelis. Pasisekimas didelis, nu 
šovė 4 didelius mūsus - brie
džius.

Anksčiau V. Bružas, taip

pat nušovė briedį. Šiemet Sud 
būrio lietuviai medžiotojai, at 
rodo, yra aplenkę ir kitus lie
tuvių medžiotojų klubus.

— Irena ir Jonas Kačins
kai, lapkričio 14 d., šeštadie
nį, švenčia savo vedybinio gy 
venimo 25 metų sukaktuves.

J. K.

kesčių ir nevartojami svaigie
ji gėrimai.

Kviečiami atsilankyti visi 
mokinių tėveliai, mieli tautie
čiai bei jų pažįstami ir bičiu
liai. Savo atsilankymu ir kuk 
lia auka paremsite mūsų ma
žąjį židinėlį - mo-kyklą.

Pradžia 8 vai. vakaro.

MŪSŲ MOKYKLA 
SPARČIAI RUOŠIASI

Jau kuris laikas mokiniai 
stropiai ruošiami ir repetici
jos daromos kas šeštadienį 
mūsų didžiajai šventei — Ka 
ledų eglutei. Statomas vaiz
delis „Paslapčių naktis“.

Tai gražus Kalėdinių nuo
taikų ir tėvynės Lietuvos mei 
lės ir ilgesio pavaizdavimas. 
Vaizdelin telpa ir plastiniai 
šokiai bei dainos. Visa ko au
torius ir režisierius kun. B. 
Pacevičius. L. E-tas.

L. P. Buldu Sultonas Co. L. T. D.
Didelis pasirinkimas Skandinavijos 

aukštos kokybės baldų
DIVEN PORT — SOFA 

SPECIALI MIEGAMO KOMPLEKTO KAINA $ 145.00 
VIRTUVĖS 5 DALIŲ KOMPLEKTAS $ 35.00
PARDUODAMI AUKŠTOS KOKYBĖS NORDMENDE 

HI-FI STEREO SU MULTIPLEX IR KITOKĮ 
UŽSIENINIAI RADIO.

' >.<j

GAZ
NĄTUREL

ŠI KROSNIS JAU NEGALI BŪTI

CENTRINIS 
ŠILDYMAS

Šildymas dujomis
• šiluma eina iš prieša

kio, šonų ir užpakalio.
• Pritvirtinama prie sie

nos arba grindų.
• Kai keisite butą, 

galėsite pasiimti.
MOKĖJIMAS UŽ KURĄ
LABAI EKONOMIŠKAS!

PAMATYKITE 
KA TURI

• METRO

SIEGLER
MARK III

MODERNI

ĮRENGIMAS NEMOKAMAS

IMPERIAL 
HARDWICK 
ši krosnis specialiai 
pritaikyta Metro Na

tural Gas, yra pirmos 
. rūšies naudoti 
šildymui gazu. 
Visada atvira 

kainos mažinimui.

tiems, kurie nori įsivesti natūralių dujų šildymą.

DARBO VALANDOS:
Ketvirtadienį, penktadienį: 9 vai. ryto ,iki 9 vai. vak.
Šeštadienį: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

VANDENS’ 
ŠILDYMAS

AUTOMATIŠKAS
DUJOMIS 

RUUD Mount Royal. 
Su dvigubu rezervuaru. 
Labai geras už mažą 

kalną.
Tiktai pas METRO.

$ 5 vertės dovana
skirta pirkėjui 

perkant už $ 99.00 ar daugiau.

5185 DECARIE BLVD.
486 - 1381.

natural gas appliances inc.
DIDŽIAUSIA ĮGALIOTA DUJŲ 

APARATŲ PARDUOTUVĖ MONTRE

5653 Verdun Avė. 767-5381-2
j. 2801 Masson RA 2-1102.

6278 St. Hubert 271-4781-2.

JOKIO Ą
užstato ?

IK 36
MOKĖJIMO {
MĖNESIŲ J
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ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE MONTREALIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ METINIS RUDENS

koncertas - vakaras - didbalius
o v e a l

RETAS IR NE KASDIE
NIŠKAS REIŠKINYS, 

kad koncerte tiek daug jau
nų jėgų dalyvautų, kaip kad 
šį šeštadienį, lapkričio 14 die 
ną Šv. Kazimiero svetainėje, 
kur šeštadieninių mokyklų 
Tėvų komitetas ruošia vienin 
telį savo metinį vakarą. Tat 
koncertą bus nepaprastas. 
Apie jo dalyvius čia pat skel
bia specialus skelbimas. Kon

BAZARAS N.P. SESERŲ 
NAUDAI

įvyksta sekmadienį, lapkričio 
15 nuo 9 vai. ryto, iki 6 vai. 
vakaro seselių namuose. Tai 
metinis parengimas, kurio pel 
nas skiriamas Montrealio se
serų vienuolyno skoloms mo
kėti, tad nuo jo pasisekimo 
daug priklauso seserų ateitis 
mūsų kolonijoje. Gi rodos 
niekas neabejoja, kad vienuo

- BUS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 14 DIENĄ
7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ, PUNKTUALIAI

Meninę programą išpildys talentingasis jaunimas.
E. Knystautas — smuikas.

R. Piešina — fortepijonas.
G. Latvaitis — akordeonas.
D. Lukauskaitė — baletas.

Dalyvaus Šv. Kazimiero vyru choras.
Po meninės dalies veiks 

Šokiai, grojant geram orkestrui. 
Veiks gausus bufetas.

Bus turtinga fantais loterija.
Bus premijų už šokius ir kt.

Įėjimas 1.50, moksleiviams 0.75.
Montrealio lietuvių visuomenė širdingai kviečiama 

dalyvauti.
Šeštadieninių Mokyklų Tėvų Komitetas.

7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ, PUNKTUALIAI.

TORONTO
PRADĖTAS KREPŠINIO SEZONAS

certe, kaip matome, dalyvaus 
jauni talentai, kurie yra vi
siems įdomūs.

Koncerto - baliaus progra
ma labai įvairi, perpinta staig 
menomis ir premijomis. 
Veiks didelė loterija, turtin
gas bufetas. Šokiai vyks prie 
geros muzikos.

Kadangi šis parengimas 
yra vienintelis per visus me
tus paremti mūsų atžalyno 
lietuviškam mokslui, tai ren
gėjai tikisi, kad tautiečiai at 
silankys gausiai. Turėdami 
labai gerą vakaro praleidimą, 
jie savo atsilankymu parems 
ir lietuviškas mokyklas. Lau
kiame >visų ir prašome nesivė- 
linti, nes pradža bus punktu
ali. Tėvų komitetas.

DR. J. MALIŠKA,
Montrealio universitete dir
bąs profesoriaus - asistento 
darbą, prieš kelias dienas su 
savo šefu ir kolegomis kitais 
profesoriais buivo išvykęs į Fi 
ladelfiją, kur turėjo 4 dienas 
trukusius metodikos kursus. 
Prof. Dr. Mališka išvyka pa
tenkintas.

lija jau yra tapusi neatskiria
ma kolonijos dalis, be. kurios 
mūsų gyvenimas sunkiai be- 
isivaizduo  jamas. Tad
neabejojam, kad mont- 
realiečiai parodys savo supra 
timą ir seseles parems skait
lingai į bazarą atsilankydami. 
Čia veiks turgus, kur galima 
pigiai nusipirkti Įvairių reik
menų, turtinga vertingais 
fantais loterija laimei išban
dyti, įvairūs žaidimai jau
niems ir suaugusiems, išalkę 
galės ne tik kavos puoduką 
išgerti ir pavalgyti, bet ir lai 
ką jaukiai bičiulių tarpe pra
leisti didelėj ir turtingoj ka
vinėj. Tad iki pasimatymo se 
sėlių bazare.

Rengėjai: Rėmėjų Būrelis. 
©J.Vik. Kielams, kurie ne
seniai persikėlę į naujus na
mus, kontr. J. Petrulio pasta 
tytus, šeštadienį jų draugai, 
padarė staig meną,

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir l „ A „ „ . . i. . 2-4; 7-9 p.m.ketvirtadieni ’
antradienį ir
penktadienį P

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

PO 7-3175 ; namų DO 6-9582

DR A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., la 11 kamb. 
WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4361

AUŠROS VARTRŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Kalėdojimas: T. K. 
Pečkys antrad. ir treč. lan
kys Parc Extension, o ketvir 
tadienį ir penkt. N. D. G. T. 
S. Kulbis pirmadienį lankys 
Montclair ir Park Row g-ves 
N.D.G., o nuo antrad. iki 
penktad. lankys La Salle gat
ves šia eilia: Alepin, Allion, 
Bannon, Lacharite, Senecal, 
Gerald.

NAUJAS LIETUVIŠKOS 
RADIO VALANDĖLĖS 

laikas paskirtas nuo lapkričio 
14 dienos. Lapkričio 14 die
ną, šeštadienį bus valandėlė 
5.30 po pietų. Nuo tos datos 
valandėlė bus ne sekmadie
niais, kaip buvo ligšiol, bet 
šeštadieniais 5.30 po pietų.
• P. Mis’ulis, iš Clevelando, 
vieši Montrealy pas pp. Vi- 
liušius.

ANTANAS GRAŽYS, ! 
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas. 
Aliejus apšildymui. Nemokamas 
krosnių valymas ir aptarnavimas. 

Tel.: 739-9328.

PALANGOJE 
PARDUODAMAS 

žemės sklypas 
110x160. Kaina $350.00. 

Teirautis tel. 766-1440.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-C644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Bazaras pasisekė, pelno 
per 5,700 dol.

— Parapijiečių lankymas: 
lapkričio 12 d. L'Assonption 
iki 6640 nr. lapkr. 13 d. liku
sioji tos gatvės dalis, lapkr. 
14 d. Lemay, Chatelaine, 
lapkr. 16 ir 17 d. — St. Mi
chel.

— Parapijos skoloms mo
kėti spalio mėn. aukojo šie 
paripijiečiai: 50 dol. S. An- 
draitytė, 30 Barauskas, 25 
Genteman, 20 Bandžiuvienė, 
po 10 dol. Janušas, B. Skir- 
ka, Karpavičiai, "Bielskas, 
Bertašius, Jackienė.

AKADEMINIO SAMBŪ
RIO SUSIRINKIMAS 

šį penktadienį, lapkričio 13 
d. 8 vai. vakaro Šv. Kazimie
ro parapijos klebonijoje. Ku
nigas F. Jucevičius skaitys 
paskaitą: „Materijos sanąpra 
ta moderniškosios fizikos 
šviesoje“. Visi nariai ir sve
čiai yra kviečiami dalyvaut.

MONTREALIO KATALI
KIŲ MOTERŲ DR-JOS 

valdyba praneša, kad Kat. 
Moterų dr-jos susirinkimas 
įvyks lapkričio mėn. 15 d., 
tuoj po sumos, Aušros Vartų 
parapijos salėj.

Aušros mergaitės sužaidė dra 
ugiškas krepšinio rungtynes 
su Hamiltono Stefelco ko
manda — Kanados čempio
nėm. Rungtynes laimėjo čem 
pijonės 40X23. Aušros ko
mandoje žaidė: I. Romano-

LITAS NEVEIKS 
abiejuose skyriuose, sekantį 
trečiadienį, lapkričio mėn. 
11 d. Tą dieną visi bankai 
švenčia abiejuose karuose žu 
vusių pagerbimo šventę.

MONTREALIO KLB 
stovyklos lėšų rinkėjai prašo 
mi grąžinti Pr. Rudinskui vi 
sas kvitų knygutes. Knygu
tės reikalingos pilnam auko
tojų sąrašo sudarymui ir to
limesnio vajaus plano paruo
šimui.
® Lukošiaus Viktoro sužie- 
dotuvės su p-le Baršauskaite 
buvo įspūdingos. Dalyvavo 
apie 300 asmenų.

vaite 8, B. Starkutytė 4, A. 
Sapijonytė, A. Grigaitė, J. 
Simonaitytė, R. Narušytė, R. 
Bilkytė, J. Čeponkutė, N. Kė 
kštaitė, M. Romanovaitė, G. 
Kalvaitytė 6, J. Klimaitė 5.

C. Y. O. mergaičių Krep
šinio lyga numatyta pradėti 
sekančią savaitę.

Krepšinio treniruotės vy
ksta įprasta tvarka: pirmadie 
niais ir trečiadieniais berniu
kams; antradieniais ir ketvr- 
tadeniais mergaitėms.

Stalo teniso treniruotės nu 
matytos pradėti už poros sa
vaičių. Treniruos žinomas sta 
lo tenisistas Osvaldas Rau- 
tinš.

PLIAS TORONTO 
skyrius šių metų lapkr. 20 d. 
7.30 vai. vak. The Windsor 
Arms Hotel (22 St. Thomas 
Street, Toronto 5, Ont.) ren 
gia susirinkimą ir jaukų po
būvį, su įdomia programa.

Prašoma nares visas daly
vauti, nes yra svarbių pasita 
rimu.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės Į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

Sutaupysit $200.00
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051
• ? • 7J* it W 1» T? h W HP fSZb

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

DR. IRWIN CO P N I C K
Dantų Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7 

Montreal, Que. Tel. 489-3191

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205
1 68 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

ALLIANCE

PINE LAND CORP.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844
P. Rudinskas . . HU 1-2957
J'. Skučas ........ RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai,

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.
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LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ,

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

agentas ROMAS VERB Y LA 
Investavimui žemė St. Hubert, 

netoli St. Helen salos
(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254. 
Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

j. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 
SIUVU, parduodu 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.
—■—■imu»!■■!!■ imi i .iHiimn-n i.m 

i

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

10 ME1 PATIRTIS

Pirkdami tiesiog is fabriko atstovo
IŠPARDAVIMAS ŽINOMŲ NORD MENDE STEREOS

MODELIS ISABELLA
RREGULIARI KAINA $ 599.------- FABRIKO IŠPARDAVIMO $ 399.—

13 LEMPŲ ĮSKAITANT SELENIUM RECTIFIER IR 3 DIODAI VISO 26 FUNKCIJŲ: 
8+1 AM IR 12 FM APYTAKA; 4 ILGIŲ BANGOS; PANORAMINE SKALĖ; ATSKIRI 
FM IR AM MYGTUKAI; ATSKIRI BOSAI IR SUTRIGUBINTOS KONTROLĖS; „FM — 
AUTOMATINĖ DAŽNUMŲ KONTROLĖ; JUOSTOS PLATUMAS PERJUNGIA Į HiFi 
GARSUS AM”; DVIEJŲ STOČIŲ STEREO STIPRINTOJAS SU PILNA 40 WATTU 
PRODUKCIJA; ĮSPŪDINGAI VEIKIANTIS TRIUKŠMO PAŠALINTOJAS; SUJUNGI
MAS DĖL AIDŲ ATSIMUŠIMO VIENETO; DU DIDELI 14”x8” KONCERTINIAI GAR-

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi M
SAVO KREDITO KOOPERATYVE |b |l £1
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju pagal turimą draudimo polisą santaupos 

iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. •• Už asmenines paskolas imama

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus nasko- 
iu draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.: 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 vai. kasdien, išskyrus pirmadienius 

ir šeštadienius, vakarais trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vai.

3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAitflOHI S
INSURANCE _ 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

—- ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas.
Sąskaitos Lite No. D-752

SIAKALBIAI; DU MIDRANGE GARSINTUVAI IR KETURI TWEETERS; KETURIŲ 
GREIČIŲ STEREO PLOKŠTELIŲ KEITĖJAS; Hi Fi — TURNTABLE; SAFIRO IR DEI
MANTO ADATOS; SUJUNGIMAS DĖL FM MULTIPLEX PRIDERINTOJO; FM — 
STEREO INDIKACIJA SU ANTRA „MAGIC BAND”.

POLIRUOTAS RIEŠUTMEDIS, ŠVEDIŠKAS RIEŠUTMEDIS, TIKO 
IR KANADIŠKAS RIEŠUTMEDIS.

Gražus riešutmedžio blizgantis kabinetas. Dydis 55x/2 X 32 X 16%.
Taip pat fabriko išpardavime modelis ARABELLA (ne iliustruota) 

Reguliari kaina 579.— Išpardavimo kaina $ 379.—
Prašom atsilankyti į mūsų kompanijos patalpas, 720 Marin Str.
(1-ma gatvė j vakarus nuo Atwater, tarp St. Antoine ir St. James).

Prašom skambinti vakariniam susitarimui.
Lietuvis reprezentatorius bus vietoje.

Visi Nord Mende Radio yra garantuoti vieniems metams 
su fabriko patarnavimais Montrealyje.

NORD MENDE QUE.JLTD.
720 MARIN ST.

WE 7-9496.
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