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Laimingų Naujųjų 1964 Metų linkėjimai visiems!
Savaitinė

Vakarų kai kurį raminimąsi, 
kad komunistinis blokas suski
lęs ir tas skilimo plyšys tarp 
Sovietų Rusijos ir komunisti
nės Kinijos yra rimtas, suma
žins „Pravdos“ gruodžio 26 
dienos 360(16581) paskelbtas

CHRUŠČIOVO MA TSE-
- TURGUI SVEIrUNlMzxS, 

ryšium su pastarojo sukaktuvė 
mis.

Mao Tse - Tungui suėjo 70 
metų amžiaus, ir pirmasis Sov. 
S-gos CK sekretorius, Nikita 
Sergejevič Chruščiov, sveikin
damas savo brangų draugą, aiš 
kiai pasakė: ,,Mes tvirtai įsiti
kinę, kad
pasaulyje nėra jėgų, 

kurios galėtų 
SUTRUKDYTI ŠIĄ 

DRAUGYSTĘ,
atatinkančią pagrindiniams ki
nų ir sovietų tautų interesams 
ir visos socialistinės draugys
tės“. Pabrėždamas „socialisti
nės draugystės” vieningumą, 
Chruščiovas savo sveikinime 
Mao teigia: „Mes įsitikinę ta
me, kad glaudus kompartijų 
Sov. Rusijos ir Kinijos, visų 
komunistinių ir darbininkų 
partijų,' stovinčių ant tvirtų 
marksizmo - leninizmo ir pro
letarinio internacionalo pagrin 
dų išlaikys bet kokius bandy
mus, nugalės visus esamus sun 
kumus ir suvaidins savo rolę 
kovoje dėl komunizmo perga
lės visose šalyse“. . .

Chruščiov šiais pasisaky
mais, neabejotina, bando Mao 
įsiteikti. Bet, kita vertus, taip 
ir yra, kaip toje rusų patarlė
je:
ĮSIMYLĖJUSIŲJŲ NESAN 

TAIKOS YRA TIK 
MALONĖJIMASIS.

Ir Mao Tse-Tungas draugą 
Nikitą meiliai apkabins visur, 
kur tiktai bolševikams kas 
nors pasiseks.

Komunistai dabar pristigo 
duonos visi, nė vienas neturi 
ir negali vienas kitam padėti. 
O Vakarai valgo pilna burnai..

Nuoširdžiam Bendruomenininkui — PLB Seimo nariui, 
KLB Krašto Tarybos nariui, 
KLB Garbės Teismo nariui, 

TEISININKUI VIKTORUI UŽUPIUI 
mirus, jo žmoną 

DR. ALDONĄ UŽUPIENĘ, 
nuoširdžiai užjaučia 

KLB Krašto Valdyba 
KLB Kultūros Fondas 
KLB Šalpos Fondas 
KLB Politinis Komitetas.

Visuomenininkui ir tauriam lietuviui 
VIKTORUI UŽUPIUI 

mirus, liūdesyje likusią žmoną, 
DR. ALDONĄ UŽUPIENĘ 

nuoširdžiai užjaučia 
Irena ir Petras Lukoševičiai.

Visuomenininkui ir pažangiam ūkininkui
MYKOLUI TUINYLAI 

mirus, nuoširdžią užuojautą velionio
ŽMONAI ELENAI IR BROLIUI 

JONUI TUINYLAI, 
gyvenančiam Bostone, Mass., reiškia

E. ir J. Kardeliai.

apžvalga
Argi pikta ne dėl to?Todėl vie 
nas kitam ir priekaištauja. Ar 
gali būti ne pikta, jeigu skel
bia ir penkmetines ir dvide- 
šimtmetines, o čia juo daugiau 
visokių „lietkų“, juo blogiau, 
juo alkaniau, ir pagaliau besi
vejant Ameriką, prisivytas. . . 
badas. Bet kai užvalgys vaka 
riečiu duonos, pasitaisys nuo
taikos ir draugai vėl bus drau
gais.

Berlyne po ilgų derybų, pri 
gyvenus visišką komunizmo 
katastrofą,

PRATRŪKO BERLYNĄ 
SKIRIAMOJI SIENA.

Per kelias diens iš V. Berlyno 
rytinį aplankė apie pusė mi- 
liono žmonių. Tiktai rytinio 
Berlyno žmonės „sovietinia
me rojuje” laikomi prievarta 
ir bėgantieji į „vakarų praga 
rą” šaudomi. Ar reikia dar di
desnės komunistų nesėkmės?

JAV Prezidentas, pažadė
jęs eiti Kennedy keliais, labai 
iš jų išsuko į šalis. Kur jis nu
eis, dabar, žiūrint iš šalies, dar 
neaišku, bet kad jis prisimy
gęs

SIEKIA VISIŠKAI 
SUSITAIKYTI SU 

SOVIETAIS,
tai yra aišku iš visų jo, kas
dien į vieną tašką spaudžia
mų, darbų ir pastangų.

Johnson Jungtinėse Tauto
se pasisakė už šaltojo karo ga
lą ir santykių išlyginimą su 
Maskva.

Erhardą, naująjį V. Vokie
tijos kanclerį, kuris dvi dienas 
tarėsi su juo, taip pat privedė 
„prie bendrojo vardiklio“, 
kad net bendran pasitarimų 
komunikatan įrašyta:
UŽ SANTYKIŲ GERINIMĄ 
TARP RYTŲ IR VAKARŲ.

Tiktai antroje vietoje ir tai, 
kaip vieno Erhardo pasisaky
mas, įrašytas, kad jis sieks Vo 
kietijos sujungimo. . . Iš to ga 
Įima daryti išvadą, kad JAV 
sovietijai visiškai pasiduoda. 
Taip padėtis atrodo iš tolo.

KAS NAUJA KANADOJE
PASIRUOŠIMAS PASAULI 
NEI 1967 METŲ PARODAI

Montrealyje vyksta įsibėgė
jančiais tempais. Vien Montre 
alio miestas pasiruošimo dar
bams yra išleidęs 3 milionus 
dolerių.

Parodos vieta jau galutinai 
apspręsta. Ji bus ne vienoje, 
bet trijose srityse, kurias skirs 
Šv. Lauryno upės vandenys: 
1. Šv. Elenos saloje, 2. Notre 
Dame saloje ir 3. Point St. 
Charles upės krante, prie uos
to.

Visos sritys bus gražiai su
tvarkytos ir dekoruotos par
kais ir gausiais ežerais. Visas 
jas riš patogūs susisiekimo ke 
liai, kurie specialiai paruošia
mi.

Parodoje dalyvauti nuolat 
užsirašo vis daugiau valstybių 
ir firmų.

KELIAMI NAUJI MOKES
ČIŲ PLANAI

Visi žino, kad yra dveji mo 
kesčiai: federalinei ir provin
ciniai. Visus juos moka žmo
nės, visokių reikmenų pirkėjai. 
Bet mokesčių dydžio pirkėjai 
nemato, nes tie mokesčiai ima 
mi ne vienu kartu ir ne iš vie
no šaltinio.

Viena elektros firma pa&įū 
iė velstybinei mokesčių komi
sijai sujungti mokesčius į vie
ną vietą, kad mokėtojas ma
tytų, kiek jis moka mokesčių. 
Įdomūs to siūlytojo duodami 
skaičiai. Jis teigia, kad praėju 
siais metais bendra didžiųjų 
mokesčių suma buvo 13 miliar 
dų dolerių, o per detalinę pre 
kybą sumokėta 17.5 miliardų 
dol. mokesčių. Sujungus gi 
tuos mokesčius draugėn ir pa
rodžius mokesčių mokėtojams, 
pasirodytų, kad mokesčiai su
daro 75% ir prekių vertė 25%. 
Siūlytojas sako, kad jeigu mo
kėtojas, sumokėjęs, pirkdamas 
prekes, 20 dolerų, pamatytų, 
jog jis už prekes sumokėjo 5 
dol., o mokesčų — 15 dol., jis 
labai nustebtų. (A. G.).

Reikia pasakyti, kad prastai 
atrodo.

Naujausių reiškinių virtinė
je aukščiau pasakytą mintį pa
tvirtina kiti reiškiniai: biudže
to ir kariuomenės mažinimas, 
kariuomenės dalinių atšauki
mas iš Europos ir kitų bazių, 
gal net iš Kinijos pakraščių. . . 
Ir kas įdomiausia, nieko nema 
tyti ir negirdėti, kad
KAS NORS BŪTŲ UŽ TAS 

NUOLAIDAS MASKVAI 
LAIMĖTA VAKARAMS 

AR JAV
Atvirkščiai: sovietija rodo 

Vakarams ir ypač Amerikai ig 
noraciją.

Bulgarijoje, kaip tyčia, bol
ševikai suruošė akiplėšišką J. 
A. V. ambasadas užpuolimą— 
išdaužė langus, sunaikino Ken 
nedy laidotuvių paveikslus, su 
triuškino JAV automobilius... 
Toks atsilyginimas už JAV 
kviečius ir nuolaidas. . .

KIPRE BUVO KILUSIOS 
KRUVINOS KOVOS 

tarp graikų ir turkų, kurios tru 
ko 4 dienas ir paliko daug už 
muštų, sužeistų, namų apgriau 
tų. Ką reiškia netolerancija, 
kraštutinis nacionalizmas.

Popiežiaus kalėdinėse kalbo

KANADOS FEDERACIJOS 
ŠIMTMEČIO PLANAI 
60-ties asmenų taryba, ku

riai pavesta sudaryti tederali- 
nius Kanados federacijos šim 
tmečio paminėjimo planus, 
dirbo pasiskirsčiusi komisijo
mis : kultūrine, istorine ir ap
eigų.

Paminėjimui federalinė vai 
džia skiria po 1 dolerį nuo kiek 
vieno Kanados žmogaus. Pro
vincijų gi vyriausybės šimtme
tį minės dar savarankiškai ir 
tam tikslui skiria po 2 dol. 
nuo kiekvieno provincijos gy
ventojo.

Be ko kita, numatoma per 
Kanadą paleisti traukinį - pa
rodą, kuri turės daug vaizdin
gos medžiagos, rodys Kana
dos augimą, gražėjimą, pramo 
nės augimą ir tt. Bus nukaltas 
šimtmečio medalis, kuris bus 
dalinamas mokyklose moki
niams. Leidiniuose, skirtuose 
šimtmečiui, bus nušviesta kul 
tūrinė raida ir naujųjų ateivių 
jo įnašas. Bus pastatyta tam 
tikslui paminklų. Daugumas 
gi projektų dar tiktai svarsto
mi.

SUSIRŪPINIMAS DĖL 
BIUDŽETO MAŽINIMO
Krašto apsaugos ministeriui 

Hellyer paskelbus, kad bus su 
mažinta kariuomenė, nes rei
kia sumažinti biudžetą, kuris 
jau eilė metų suvedamas su de 
ficitu, iš įvairių Kanados vie
tų pasipylė protestai, nes biu
džeto mažinimas turi atsiliepti 
žmonių jdarbininimui. Suma
žins biudžetą, sumažės dar
bai, o to bijo visi, ne tiktai dar 
bininkai.

Pasirodo, kad Hellyer pla
nai siekia toliau, negu ligšiol 
paskelbta. Spauda iš Ottawos 
praneša, kad šiemet biudže
tas mažinamas vienu miliardų 
ir 590 milionais dol., o sekan
čiais metais numatoma suma
žinti dar vienu miliardų ir 600 
mil. dol.

Ryšium su tais planais iš
keliami kiti planai, kurie kom 
pensuotų šių neigiamus pada
rinius.

— Likerių komiai i a davė 
leidimą Miltono ac .. „mo bu 
fetui pardavinėti aiKoholini.is 
gėrimus.

— Quebeco provincijoje 
yra iškelta 147 išsiskyrimo by 
los, kurias turi spręsti parla
mentas.

se taip pat kvietė žmones prie 
taikos. Ir savo kelionę į Pales
tiną taip pat skiria taikos gy
vendinimo tikslams.

Lietuviai bolševikai susirū
pinę, kad

TEISMAS BIMBAI NORI 
ATIMTI JAV PILIETYBĘ, 
kai tas teismas Amerikoje ko 
munistus legalizavo.

Jau esanti užvesta Bimbai 
byla.

Mizara kruvinomis ašaromis 
verkia, kad Bimba galįs būti iš 
siųstas į Lietuvą ir šaukia: 
„Ne! Bimba taip lengvai JA 
V pilietybės neišsižadės!“ Tai 
tau kad nori! Kapitalistiniame 
„pragare“ Bimbai geriau, ne
gu sovietiniame „rojuje“. . . 
Tai kam Bimba ir Mizara ki
tus įkalbinėja grįžti, jeigu pa- 
patys bijo to sovietinio „ro
jaus“?

Lietuvos laisvės paminklas Krune karo muziejaus sodely, 
kurį okupantas sunaikino.

LIETUVOS ATSTOVO, J. KAJECKO, ŽODIS Į 
LIETUVĄ,

Garbingos Tėvynės, Vargin 
gi Tautiečiai,

Dar vienos Kūčios, kurias 
palydės ašara, prisiminus Kū
čias laisvės dienų.

Dar vienos Kalėdos, kurių 
metu lietuviai visame pasauly
je pasiges didžiosios palaimos, 
tiksosios savo krašto neprik
lausomybės.

Kalėdų rytą varpai gaus 
džiaugsmingai laisvajame pa
saulyje. Jie skelbs Gerąją Nau 
jieną. Tik Nemuno krašte vieš 
pataus tyla. Varpai Šventojoj 
Lietuvoj neskelbs ramybės bei 
taikos linkėjimų.

To re“’” -'nt mes, Tėvyne, 
r av s Tavo vaikams te 
bereiškiame l’nk jimus laisvas 
dienų. Tu būsi mūsų mintyse 
ir mūsų maldose. Tu laisviems 
lietuviams Kalėdų metu būsi 
dar brangesnė, nes esi nelai

MAŠINŲ FONDO VAJUS
Malonūs „Nepriklausomos 

Lietuvos” skaitytojai, rėmėjai, 
prenumeratoriai, baigiantis 
1963 metams, tai švenčių pro
ga, tai mokėdami prenumera
tą, tai pasiryžę nupirkti šėrų 
už 100 dolerių, kad laikraštį 
galėtų gauti nemokamai, vieni 
aukoja, kiti perka šėrų ir taip 
papildo NL Mašinų Fondą. Šį 
kartą turime malonią progą 
padėkoti šiems įnašus padariu 
siems tautiečiams:

Daugėla Jonas,
Cleveland, USA . . $ 50.00

Intas Eleonora,
Montreal....................$ 10.00 

mingesnė. Mes Tave prisimin 
sime su viltimi būsimų laimin 
gesnių dienų.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga sveikinu mieluo
sius tautiečius Tėvynėje. Už 
tikrinu, kad aš ir visi lietuviai 
laisvėje tebegyvena jūsų rū
pesčiais bei troškimais. Mes 
gyvename ir jūsų viltimi. Ne
įmanoma, kada pavasaris eina 
Afrikos žemynu, kada 35 to 
žemyno naujos tautos užgimė 
laisvei, kad vergovė paliktų se 
nutės Lietuvos dalia.

Mieli Tautiečiai, jūsų kant 
riai su viltimi nešamas jungas 
susilauks atlyginimo. Tai ne 
svajonė, bet realybė. Vergovė 
niekur nebuvo ir nėra amžina. 
Tai istorinė tiesa.

Te Betliejaus Kūdikėlis stip 
rina jus laisvės ilgesyje iki vėl 
išauš Lietuvai tikrosios lais
vės rytas.

Adomėnas Jonas,
Montreal..................$ 10.00

Abromonis Bronius,
LaSalle..................... $ 10.00

Kuncevičius Steponas,
Detroit, USA . . . .$ 10.00

Lukauskas Vincas,
Montreal...................$ 10.00

Viso gauta . . . .$100.00 
Ačiū nuoširdžiausiai.

Mašinų Fonde buvo 12,172.00 
Naujai gauta .... 100.00
Dabar MF yra .... 12,182.00 
MF užplanuota. . . . 15,000.00 
MF dar trūksta . . 2,728.00

Būsime labai dėkingi vi
siems, kas prisidės prie Maši
nų Fondo papildymo iki užpla 
nuotos sumos. Valdyba.
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Lietuviai visur BOKIME SVEIKI

Laiko angoje
Naujuosius metus pasitinkant

Nesustojančioji ir nesustab
domoji laiko tėkmė ir vėl nu
sinešė amžinybėn vienerius me 
tus.

Jokiais skaičiais nesuskai
čiuojamoje laiko tėkmėje ir šie 
metai, kaip ir nesuskaitomas 
jų skaičius, yra mažiau negu 
pats mažiausis laiko krislas. 
Tiktai žmogaus gyvenime jie 
šį tą reiškia.

Metai įdomūs ir svarbūs tik 
tai žmogui bei žmonių bend
ruomenėms. Žmogus todėl ir 
vertina juos savo požiūriu.

Kuo gi mums gali būti įdo
mūs prabėgusieji metai?

Bendrai žvelgiant, vieneri 
metai nedaug ką reiškia. Žmo 
nijos gyvenimo visumoje vie
neri metai negali daug ką duo 
ti ir faktinai neduoda, nes 
žmogaus prigimtis nelengvai 
pasiaiuoda kitimams. Per vie
nerius metus žmogus lieka be 
ve.k visiškai toks, koks buvo 
ir prieš metus laiko. Tai liečia 
ir jo prigimtį ir jo kultūrą. 
Tat ir matome, kad nors žmo 
nijoje vyksta idėjų kova, bet 
ką nors ryškesnio šioje kovoje 
per metus nepasiekiama. Ir ta 
kova, kad ir praėjusiais me
tais, daugiau vyko dirbtinai ją 
forsuojant, daugiau mechaniš 
kai, arba kariškai, bet ne idėjų 
gelmėje.

Per metų laiką žmogus, 
kaip buvęs, masėje ir liko toks 
pat nekultūringas, kaip ir bu
vęs.

Civilizacija, žinoma, yra 
kultūros padarinys ir jog dalis, 
bet čia žmogus daugiau ma
to laimėjimų, nes daugiau pa
tiria patogumų, todėl civilizaci 
ja, lydima patogumų, masi
niam žmogui yra apčiuopia- 
mesnė ir suprantamesnė. Bet 
ir masinei civilizacijai per me
tus žmogus ne kažin ką gali 
padaryti. JAV prezidentas 
Jonnson, kalbėdamas Jungti
nėse Tautose, pabrėžė, kad du 
trečdaliai žmonijos dar negali 
iškilti iš dvasinio ir medžiagi
nio skurdo. O juk žemės turtų 
ir visokių galimybių pakanka, 
kad visi žmonės galėtų kultu 
ringai gyventi. Jau tas vienas 
faktas, kad vadinamasis komu 
nizmas, kuris skelbiasi nešąs 
žemėn rojų, mažiau šiai 
yra pajėgus kurti. Jis 
bejėgis kurti ir kultūrines ir 
medžiagines vertybes. Fakti
nai dabartinis komunizmas 
yra žiauriausio imperializmo 
bei kolonializmo pridengimas, 
ir toks, koks jis dabar yra, per 
dėm neigiamas ir žmonijai ken 
ksmingas ne tiktai savo pada
riniais, bet ir savo apgavikišku 
mu, neribotu melu. Tai žiau
riausia šių laikų totalizmas, iš
silaikąs vien didele fizine jėga 
ir tuo pavojingas ypač.

Kita vertus, kapitalizmas 
taip pat nepaslankus ypač so 
cialinei pažangai ir savo aklu 
konservatyviškumu žmonijai 
taip pat pavojingas. Tačiau, 
šio konservatyviškumo kitimui 
yra galimybės ir jos reiškiasi, 
kad tiktai jos spėtų eiti drauge 
su gyvenimu, kuriam, šia pras 

me, turi reikšmės ir vieneri 
metai. Ir čia galima konstatuo 
ti, kad socialinis teisingumas 
vis dėlto nestovi vietoje, ir 
praėjusiais metais daugelyje 
kraštų yra atsiekta pažangos, 
kai kitoje uždangos pusėje jo 
kios pažangos nematyti.

Praėjusieji metai daugiau
siai bus davę Afrikos tautoms, 
kurių daugelis gavo nepriklau 
somybę. Nelengvas bus jų gy
venimas, nes daugumas žmo
nių primityvūs, o jų vadovybė 
daugeliu atžvilgių taip pat dar 
primityvi. Bet jos prieš akis tu 
ri geras viltis. Kultūringoji 
žmonija joms gali daug padė
ti, bet ar bus sąlygų tuo pasi
naudoti.

Azijos tautų tarpe vyko ko 
vos ir jos nesustos ir Naujai
siais Metais. Europa tebėra ko 
vų arenoje, bet ir joje-, nors 
yra pažangos reiškinių, tačiau 
pažangos sklandumo dar per- 
mažai. Ypač sustingo bolševi
kiniame konsevatyvizme ir 
trafarete Maskva, neatlaidžiai 
laikydamasi pasenusio kolo
nializmo ir tautų vergimo .

Ramiausia Australija.

Amerikos kontinentas per 
Kubos tramplyną pradėjo pa
vojingą sąjūdį. Todėl Ameri
ka dabai- stovi prieš svarbių 
problemų sprendimą. Prieš 
Ameriką gi stovi didelės sočia 
linės problemos, o drauge su 
jomis ir politinės. Nė kiek ne
abejotina, kad tų problemų sū 
kurio paliestas žuvo ir JAV 
prezidentas John Kennedy. 
Gal tai ir fanatiškas veiksmas, 
bet ir tas fanatizmas vis dėlto 
ne be spalvos, —- tai laiko ko
vų padarinys. Ir šie faktai ro
do, kiek svarbios šios proble
mos.

Problemų visumoje, palygin 
ti menkos vertės susitarimas 
dėl atominių bandymų riboji
mo, įdomus tuo, kad Ameriką 
jis toli nuvedė į pasidavimą ir 
nuolaidas sovietijai. Įdomiau
sia, kad tos nuolaidos sovieti
jai daromos kaip tiktai tada, 
kada sovietija visais frontais 
atsidūrė katastrofiškoje padė
tyje — be duonos ir jai gamin 
ti priemonių ir galimybių. Va
karams ji pati įduoda efektin
giausi kovos ginklą. Deja, Va 
karai juo nepasinaudos, nes ir 
nemoka ir nenori.

Pažangos faktą tenka kons 
tatuoti bažnyčios suvažiavime, 
kuris pajudino konservativiz- 
mą, laužo pasenusias tradicijas 
ir Bažnyčios reikalus pritaiko 
prie gyvenimo pažangos rai
dos. Šioje perspektyvojetenka 
vertinti ir pirmąją Popiežiaus 
kelionę į Palestinai bei kitus 
kraštus, nes tai irgi vyksta at
gyvenusių tradicijų laužymo 
pagrindu ir plotme.

Konstatuokime: Pasauli
niam karui kilti praėjusiais me 
tais pavojaus nebuvo ir dabar 
jo nėra. Vakarai iniciatyvos su 
normuoti politinį žmonijos gy
venimą nerodė, nerodo ir ne
matyti, kad bent artimoje atei 
tyje rodytų. Ligšiol iniciatyva 
buvo ir tebelieka žiauriai ne-

Argentina.
„ARG. L. BALSO” REDAK 

TOR. K. NORKUI 70
METŲ

1963. XI. 9 suėjo 70 m. „A. 
L. Balso” redaktoriui K. Nor 
kui, kuris šiam laikraščiui re- 
daktoriauja jau 30 metų. Jubi 
liatas visą savo gyvenimą yra 
pašventęs lietuvybei, kaip žur 
nalistas ir visuomenės veikė
jas. Jis dalyvauja visose patrio 
tinėse lietuviškose draugijose, 
kaip: ,,Arg. Liet. Centre ’, Ar 
gentines Liet. Susivienijime, 
Arg. Liet. Bendruomenėje, Ar 
gentinos Liet. Org-jų ir Spau 
dos. Taryboje, . daug padėda
mas visoms valdyboms- lietu
viško darbo baruose, todėl vi
sos dr-jos nori pasveikinti ju
biliatą ir palinkėti dar ilgų kū 
rybos metų!

BUENOS AIRES LIET. B-NĖ 
VIENINGA IR VEIKLI
Įvyko B. Aires Amerikos 

Liet. B-nės skaitlingas susirin
kimas. Pirmiausia pasisakė pir 
mininkas — Lietuvos kūrėjas 
savanoris J. Kanapinskas, vice 
pirm. N. Katinas, D-rė A. Do 
minaitė ir kiti. Kultūros ir pro 
pagandos skyr. ved. A. Kevė 
ža kalbėjo apie išsilaikymą — 
neleisti niekur nudžiūti lietu
viškų medžių šakoms — išlai
kyti lietuvybę ir perduoti jos 
tęstinumą būsimoms kartoms; 
o čia po „Pietų Kryžiumi”, su 
kurti: vieningą brolių lietuvių 
bendruomenę.

Buvo nutarta pasiųsti svei
kinimą Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės seimui, Kanadoje ir 
čia artimiausiu laiku suruošti 
didelį parengimą su plačia kul 
tūrine ir menine programa.

PARYŽIAUS 
BIBLIOTEKOSE

dirbo iš Marburgo atvykęs dr. 
P. Rėklaitis, tirdamas žinias 
apie Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštijos meno paminklus. At 
liekamu laiku Paryžiuje jau pa 
sisekė naujais radiniais papil
dyti savo turtingą lituanistinį 
rinkinį.

gatyviose totalistų rankose. 
Vakarai tebelieka apsigynimo 
apkasuose, kurie tačiau nėra 
tvirčiausi.

Lietuviškame gyvenime — 
sunkus darbas, nors ir didelė
mis pastangomis. Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tui jau suėjo 20 metų. Jo už
daviniai lieka tie patys. Pa
vergtųjų komitetai menkina
mi, ir jų viršūnė — Pavergtų
jų Seimas — netenka efektin
gumo.

Praėjusiais metais įvyko 
Antrasis Pasaulio Lietuvių Be 
ndruomenės seimas, kuris rei
kia vertinti teigiamai, nes jo 
iškeltosios problemos konkre
čios ir gyvenimiškos, kad tik
tai jos būtų įesminamos.

Lietuvos laisvinimo klausi
mas tebėra stagnacijoje. Tai 
klausimas, kuris daugiausia pri 
klauso nuo mūsų pačių — nuo 
lietuvių, nes niekas kitas juo 
nesirūpins, jeigu mes patys ne 
pasirūpinsime. Tuo tarpu mes 
vis dar tebesame susiskaldę ir 
kaip pasakėtininkas teigė, vei 
kiame, kaip lydis, gulbė ir vė
žys. Dabar atrodo, kad šių 
nuotaikų palaikytojai įsimeta, 
ir į Bendruomenę. Tat, ko ge 
ro galima iš to tikėtis?

Tuo tarpu Lietuva tebėra 
išparceliuota tarp Rusijos, Gu 
dijos ir Lenkijos. Tokia Lietu 
va yra po trečiojo sovietinio 
padalinimo. Lietuviškieji kvis 
tingai, žinoma, jokių pastangų 
nededa, kad būtų Lietuvai su 
grąžintos rytinės sritys. Mažo
ji Lietuva ir lietuviškosios sri 
tys atdiuotos Lenkijai. Lietuva 
rusinama, Lietuva išnaudoja
ma, Lietuva niekinama. Kas 
blogiausia, — Lietuva naikina
ma. Okupantas visu žiaurumu 
spaudžia Lietuvą, kad jos ne
liktų nė pėdsakų. Ir tai mums 
visiems sudaro pareigą visu ati 
durnu budėti, visu budrumu rū 
pintis ir nesigailėti aukų, nes 
tai mums yra privalu 1

J. Kardelis.

Prancūzija.
PARYŽIAUS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖS IŠVYKOS.

Po sėkmingo pasirodymo 
Tarptautiniam Folkloro Festi
valyje Sorbonoje kovo mėne
sį, Paryžiaus Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė gavo eilę pasiūly 
mų iš Kultūros Ministerijos da 
lyvauti folkloro pasirodymuo
se įvairiose Prancūzijos vieto
vėse. Gegužės mėn. 25 — 26 
d. d. Paryžiaus Lietuvių Tau 
tinių Šokių Grupė dalyvavo 
tarptautiniame Folkloro Festi
valyje Saint-Jean - de-Boiseau 
(Bretanijoje).

Festivalyje pasirodė 14„tau 
tinių šokių grupių, su 600 da
lyvių.’ Iš šių gausingiausios bu 
vo prancūzų tautinių šokių gru 
pės, atvykusios iš įvairių Pran 
cūzijos vietovių. Lietuviai šia
me Tarptautiniame Folkloro 
Festivalyje buvo nuoširdžiai 
sutikti ir su savo tautiniais šo 
kiais susilaukė nemažo pasise
kimo. Šie pasirodymai įvyko 
gražioje aplinkoje, prie senos 
pilies — Pė. Žiūrovų per abi 
dienas buvo atvykę net iš la
bai tolimų Prancūzijos vieto
vių. Minimas Folkloro Festiva 
lis yra tradicinig (buvo 16-tas 
iš eilės) ir plačiai žinomas kra 
šte. Apie jį daug rašė Vakarų 
Prancūzijos laikraščiai, kuriuo 
se buvo ilgi aprašymai apie 
Paryžiaus lietuvių tautinių So 
kių grupę ir, bendrai, apie lie
tuvių folklorą.

Paryžiaus Liet. T-nių šokių 
Grupė buvo pakviesta dalyvau 
ti Creil (40 km nuo Paryžiaus) 
įvairių tautinių šokių ansamb
lių pasirodyme grynoje gamto 
j e  miesto parke. Ir čia susi 
laukta gražaus pasisekimo.

Paryžiaus Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė dalyvavo Fontai
nebleau miesto šventėje. Drau 
ge su kitomis tautinių šokių 
grupėmis ji dalyvavo eisenoje 
per miestą ir atskirai pasirodė 
specialioje folkloro programo 
j e.

Taip Paryžiaus Lietuvių 
Tautinių Šokių Grupė Prancū
zijos provincijoje gražiai at
skleidė Lietuvos vardą bei mū 
sų Tėvynės folklorą.

PASKAITA APIE LIETU
VIUS PRANCŪZIJOJE
Visuotiniame P. L. B-nės 

susirinkime teis. A. Liutkus 
skaitė paskaitą apie pirmuo
sius lietuvius Prancūzijoje. Pa
skaita buvo išklausyta su ne
mažu įdomumu, kadangi ji lie
tė pačių pirmųjų į šį kraštą at 
vykusių lietuvių gyvenimą. Tai 
Prancūzijos lietuvių istorijos 
pradžia.

MINĖJO 1863 METŲ 
SUKILIMĄ

P. L. B-nės Krašto Valdyba 
gruodžio mėn. 8 d. suruošė 
1863 metų sukilimo minėjimą. 
Plačiai ir išsamiai dokumentuo 
tą paskaitą apie 1863 metų su 
kilimą skaitė pulk. J. Lansko- 
ronskis. Minėjimo dalyviai tu
rėjo progos per šią paskaitą 
susidaryti pilną lietuviams di-

RADIOAKTYVUS1S JODAS GYDANT STRUMĄ

Radioaktyvusis jodas šiuo 
metu sėkmingai taikomas tire 
otoksikozei—— padidėjusiai sky 
dinei liaukai (vadinamajai stru 
mai, arba gūžiui) — gydyti. 
Radioaktyvusis jodas susikon 
centruoja skydinėje liaukoje ir 
savo radioaktyviais spinduliais 
ją veikia, slopindamas jos funk 
ciją. Be to, radioaktyviojo jo
do skilimo pusamžis yra tik 8 
dienos (skilimo pusamžis yra 
toks laiko tarpas, per kurį me 
džiagos aktyvumas sumažėjai 
per pusę). Taigi jo aktyvu
mas per trumpą laiką sumažė 
ja-........................ ,

' Kaip gydoma radioakty
viuoju jodu? Radioaktyviojo 
jodo dozės duodamos ne iš 
karto. Ligonis po pirmosios 
gydomosios porcijos ištiria
mas. Esant reikalui, antrąją 
porciją jis gauna tik po savai
tės, trečiąją dar po savaitės. 
Šitaip baigiamasis pirmasis gy 
dymo kursas. Jeigu reikia, gy
dymas kartojamas ne anksčiau 
kaip po 2 mėnesių. Gydymui 
naudojamos labai mažos radio 
aktyviojo jodo dozės. Pirma
jai porcijai imama 4 — 6 mC 
radioaktyviojo jodo, antrajai 
porcijai — 2—4 mC (mC ----
milikiuri — toks aktyvumas, 
kai per 1 sek. suyra 3 milijo
nai jodo atomų). Vienam kur 
sui sunaudojama ne daugiau 
kaip lOmC. Naudojant tokias 
radioaktyviojo jodo dozes, 
perdozavimo niekad nepasitai

Pažinkime
KANADOS LOPŠYS 
rašo Lome C. Callbeck

Prince Edward Island pro
vincijos sostinėj Charlotte
town yra ir šiandien senas pil 
no akmens pastatas visų kana 
diečių vadinamas Konfederaci 
jos lopšiu. Imponuojantis pa
statas žinomas kaip koloniali- 
nis pastatas prieš Konfederaci 
jos laikus, o nuo tų laikų kaip 
Provincijos pastatas iš Nova 
Scotia akmens, atvežto lai-

t-------- įf- Je.. —į

džiai reikšmingo istorinio įvy
kio vaizdą. Meninėje dalyje iŠ 
trauką iš J. Biliūno „Liūdnos 
pasakos” įspūdingai paskaitė 
Gražina Norvilaitė.

PROFESORIUS
E. GALVANAUSKAS

su žmona šią vasarą atvyko iš 
Madagaskaro į Prancūziją. Ap 
sigyveno Savoie apylinkėje. — 
Lietuvai atsikūrus, E. Galva
nauskas buvo ministeriu pirmi 
ninku, finansų, prekybos ir pra 
monės bei užsienių reikalų mi
nisteriu; buvo taip pat Lietu
vos atstovu Londone. Klaipė
doje buvo įsteigęs Prekybos 
Institutą ir buvo jos rektoriu
mi. Paskutiniaisiais Lietuvos 
nepriklausomybės metais bu
vo finansų ministeriu. 

ko. Užsienyje (JA V)x>,,stru
moms“ gydyti taikomos daug 
didesnės radioaktyviojo jodo 
dozės — iš karto ligoniui duo 
dama 20——40—50. .mC, ir tai 
komplikacijos labti retai pasi
taiko.

Ar galima gydytis, kai Šlapi 
me yra baltimų? Sergant sun
kia tireotoksikozės forma, kai 
nepadeda kitos gydymo prie
monės ir gerai funkcionuoja 
inkstai, galima gydytis ir gy
doma radioaktyviuoju jodu ir 
esant šlapime baltymų pėdsa
kų. -
- Ar galima gydantis susirgti 

sipndūline liga? Nevisi tireo
toksikoze sergą ligoniai gydo 
mi radioaktyviuoju jodu. Yra 
visa eilė situacijų, kurių metu 
negalima naudoti radioakty
viojo joco, pavyzdžiui, neštu 
mo ir kūdikių maitinimo krū
timi laikotarpiu. vaikams, 
esant labai dideliam gūžiui, 
kuris spaudžia kvėpavimo ta
kus (šiuo atveju geriau ope
ruoti), esant pastoviam baltų
jų kraujo kūnelių (leukocitų) 
kraujuje sumažėjimui ir t. t. 
Taikant minėtąjį gydymą, ne
atsižvelgus į šias priežastis, 
tam tikrais atvejais jis gali bū 
ti pavojingas.

Gydant tireotoksikozę, ra
dioaktyviuoju jodu, susirgti 
spinduline liga pavojaus nėra.

V. Lapinskas.
i '4 • ' "

Kanadą

vais; kertinis akmuo buvo pa
dėtas 1843 m. gegužės 16 d., 
o pirmoji P. E- I- įstatymus 
leidžiamoji įstaiga susirinko 
1847 m.

1850 m. buvo svarstomas 
viešai įdomus klausimas apie 
galimybes apvienyti visas Bri 
tų Šiaurės Amerikos koloni
jas sudarant vieną centrinę vy 
riausybę. Sekančio dešimtme
čio padžioje Pajūrio kolonijos
— Prince Edward Island, No 
va Scotia, ir New Brunsvick
— rimtai galvojo apie tarpu
savį apsijungimą. Trijų koloni 
jų vyriausybės sutiko klausimą 
diskutuoti kaip problemą su
sirinkime, kuris turėjo būti su
šauktas Charlottetown 1864 
m. rugsėjo 1 d.

Tuo tarpu Upper Canada 
(Aukštutinės Kanados) vy
riausybė (dajbar būtų Ontario 
provincijos) atsiklausė, ar ji 
galėtų pasiųsti savo delegatus 
į konferenciją, jei numatytas 
apsivienijimas apimtų ir kitas 
kolonijas. Sutikimas buvo gau 
tas ir septyni aukštutinės Ka
nados žmonės, jų tarpe ir 
John A. Macdonald, nuvyko 
dalyvauti susirinkime.

Nukelta j 7-tą psl.
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Kontrolei pajėgų nėra Studentai - Gyvenimas ir Veikla Kompozitorius
Iš arti žvilgterėjuo, dažnai 

dėl medžių neįžiūrima miško. 
Šiuo atveju įdomus Nepr. Lie
tuvoje (nr. 47) paskelbimas 
pirmame puslapyje: „SSSR 
jau kontroliuoja JAV”. Ka
žin ?

Columbia u-to leidykla šio
mis dienomis išle.do pensijon 
išėjusiam, žymiam amerikie
čiui istorikui (puoselėjusiam 
Amerikoj rusų istorijos studi
jas,) C. 1. Robinsonui jubilėji 
nį leidinį, prirašytą jo buvusių 
studentų: Essays in Russian 
and Soviet History, kur mūsų 
temai įdomus California u-to 
istorijos procesoriaus padėjėjo, 
T. H. von Laue raštas: Of the 
Crises in Russian Polity.

Sako: „Suprasti, reiškia su
imti branduoli-svarbųjį atskirti 
nuo nesvarbaus ir paskeibusan 
tykį,kurio pirmieji žvilgsniaine 
pastebi. Paskutinių 2—3 kartų 
kelią ---  Rusijoj suprasti ar ne
naudinga suglaustai apžvelgti 
pagrindinius galvosūkius, ku
riuos istorija Rusijos valdo
vams kišo, pirm ir po 1917 re 
voliucijos?”

Temai tinkamą įvadą prof, 
von Laue randa anglų diplo
mato, pasiuntinio Petrapilyje, 
pranešime savo vyriausybei 
London, kovo mėn., 1901 m. 
pabrėžęs, kad 20-tas amžius su 
ėmė ir stumia carų valdomą 
Rusiją, diplomatas rašė:

„Aušta naujas šimtmetis, ta 
Čiau tamsesnieji rusų gyveni
mo antspalviai, vistiek, ryški, 
nors padaryta nemaža medžią 
ginės pažangos. Gyventojai 
po senovei gyvena skurde; 
yra stoka, net žemo laipsnio, 
pagrindinės apšvietos; pramo 
nė vystoma pernelyg spekulia 
cija; teismuose teisingumo ma 
ža arba žemo laipsnio; priva
tinė ir bendrovių iniciatyva var 
žoma; spauda neturi laisvės. 
Visi šie veiksniai kraštą varžo 
ir riša rankas, akivaizdoje ašt 
rių rungtynių su kitomis vals
tybėmis, kurios vis labjau ir 
labjau domisi kelti savo pilie
čių dvasinę ir intelektualinę 
pažangą. Rusija šių dalykų vi 
sai nepuoselėja”.

Ar pakito kas Sovietija da
bar save besivadinančioje Ru
sijoje, 1901 metus su 1963 ly
ginant? Vargiai. Ir caro ir bol

LAIMINGŲ ŠVENČIŲ!
KANADOS ESKIMŲ KALĖDOS

„Tauuauvatirpassi” — taip 
šaukia Kanados eskimai, kada 
važiuoja rogėmis į tolimas Ark 
tikos bendruomenes, kapstyda 
miesi iš sniego ir lojant eski
mų šunims „huskie”. Moky
tojai, misionieriai, RCMP val
dininkai ir verslininkai mosi
kuoja rankomis ir juokdamie
si atsako tuo pačiu sveikini
mu, nors kiekvienas savo kal
boj, „Laimingų švenčių“.

Kalėdos šiaurėje yra šven
čiamos pionierių papročiais, ir 
atskiri medžiotojai ir eskimų 
šeimos jungiasi prie bendrų iš
kilmių mokyklose, bažnyčių 
salėse arba bendruomenės cen 
truose, ar bet kuriame kitame 
pastate, kurie sulaiko šaltį. 
Kiekvienas ateidamas ką nors 
atsineša, ir kiekvienas daly
vauja šventėje, kur kiekvieną 
kartą yra ir ratelių šokiai pa
gal muziką, ar tai radio, ar gra 
mofono, akordeono, ar eski
mų instrumentų.

Iškilmės plačiuose šiaurės 
plotuose pradedant nuo oro 
stočių prie Alert arti Land ga 
Io Ellesmere saloje, kuri yra 
apie 550 mylių nuo šiaurės aši 
galio, žemyn archipelagu į 
sub - arktikos Kanados pro
vincijų sritis. Nuo Tuktoyaktu 
kon vakarų šiaurės krantų ligi 
Pangirtung Baffin saloje ryti
nėj šiaurėje, gyventojai iš toli 
mų gyvenviečitj yra apjungia
mi. Skaitlingesnės bendruome 
nės kaip Frobicher ir Invik su 
sidaro puotos ligi 400 dalyvių.

Bendruomenėse, kur yra R. 
Katalikai ir Anglikonų misi
jos, apeigos ir giesmės atlieka 
mos eskimų kalboje.

Kūčios baigiasi ratelių šo
kiais. šventės ir jų iškilmės bū 

ševikų Rusija save pučia „pa 
saulinio masto didele galybe“, 
kuri, po senovei, tačiau pri
versta smarkiai rungtis su Va
karų Europa (Anglija, Pran
cūzija, Vokietijai) ir Amerika 
(ypač dabar su ja). Bet ja!u 
aišku, kad šiose rungtynėse 
(bolševikai jas vadina „kova 
su imperialistais”), Sovietija 
tiek pat atsilieka, kiek būdavo 
carų Rusija. Jos įtaka sustojo 
plisti (Jugoslavija ir Kinija ei
na savo keliais, šiaušiasi Len
kija, Rumunija ir Vengrija). 
Ekonominis atoslūgis tiek ryš 
kus, kad perkama ne tik duo
na Vakaruose, bet norima pri 
kalbinti Washingtoną skolon 
atkelti prekybai vartus, kad 
galėtų pirktis ištisas reikalin
gas įmones. Amerikos užsienio 
prekyba siekia 22 bilionų do
lerių, todėl tiovietijos „skati
kai” ne ką nusvertų, nebent 
grūdams iškišti.

Piliečių „dvasinės ir intelek 
tualinės” pažangos atveju, ir 
laisve spaudai, bolševikai nė 
žingsnio toliau carų 1901 me
tų Rusijos nenužengė, nebent 
pramokė didesnį gyventojų 
nuošimtį skaityti. Pramonė, 
„planavimų” nežiūrint, po se
novei, gana spekuiiaty vė : dar 
bininkas dažnai nežino, kiek 
uždirbs, pirkėjas, ką ir kokios 
rūšies gaus. Po senovei, pilie
čiai valdžios nekenčia ir „sa
va” neskaito, kaip savąsias sa
vomis skaito amerikietis, ang
las, vokietys, prancūzas. Gali
ma sakyti, bolševikų valdžios 
nekenčia didesnis žmonių skai 
Čius pasaulyje, negu carų.

Todėl, nors pramonėje So
vietija smarkiau žingtelėjo 
(kai kuirais atvejais) pirmyn 
negu carų, vistiek, po senovei, 
technika, žaliavų tiksliu suvar 
lojimu, žmonių ir Įmonių ga
miniais aprūpinimu, Sovietija 
negali prilygti, ar susilyginti 
su Europa ir Amerika. Carų 
1901 metų Rusija su 1963 me 
tų Sovietija lygindami, rasi
me, kad istorijos apdėti „rė
mai“ tie patys: rusų imperija 
neturi politinio, ekonominio ir 
kultūrinio pajėgumo pasauliui 
vadovauti. Apie bet kokią JA 
V kontrolę nė kalbos negil bū 
ti. Jei kur iš arti ir pasirodo 
medelis, tai ---  ne miškas!

Vyt. Sirvydas.

tų nesuprantamos be šunų 1c 
nktynių ir senojo eskimų žai 
dimo „nuluttartu” — žaidi
mas su lankais, strėlėmis ir tai 
kiniu. Taikinys kabo ant sie
nos ir eskimai, neišskiriant ir 
moterų, taiko į jį savo strėles.

Kalėdiniai sveikinimai iš ki 
tur ateina per CBC šiaurės pa 
siuntinių tarnybą, pradėtą 
1953 m., kuri yra skaitoma C 
BC seniausia nuolatine radio 
programa. (CS).

KADA IR KAS EUROPIE
ČIŲ ATRADO AMERIKĄ

Neseniai surastų medžių ir 
medinių anglių liekanų tyrimas 
moksliniu būdu parodė, kad 
netoli Newfoundland© mieste
lio L’Anse aux Meadows bu
vo žmonės įsikūrę apie 1000 
metus. Tai patvirtintų d-ro In 
gstado teigimą, kad Norvegai 
buvo pasiekę Amerikos kran
tus apie 1001 m. kai Kr. Ko
lumbas atrado vidurinę Ame
riką 1492 m.

Be to, yra norvegų padavi
mas jų istorinėse pasakose — 
„sagose“, kad 861 m. norve
gai suradę Islandiją, kad 983 
m. jie pasiekė Grenlandijos ry 
tinį šoną ir ten sukūrė kai ku
rias gyvenvietes. Iš Islandijos 
laivas išplaukė 1000 metais į 
pietų vakarus ir pasiekė plačią 
žemę su plačia upe. Tai buvęs 
dabartinis Newfoundland arba 
Kanada. 1003 m. Thorfinn 
Karlsefni su 150 žmonių, jų 
tarpe buvę ir kunigų, išsikėlė į 
Newfoundlandą ir ten gyvenė 
iki 1006 metų. (Pal. J. A. Ha 
mmerton, Harmsworth —His 
tory of the World, Vii, 1909, 
p. 6324).

IDEOLOGINIŲ ORGANIZACIJŲ CENTRO VALDYBŲ 
ATSTOVŲ IR L. S. S. CENTRO VALDYBOS UŽSIE

NIO SKYRIAUS POSĖDŽIO NUTARIMAI

Prašome visus atsilankyti į 
penkios temos, kurios vienu ar 
kitu būdu lietė ideologines or
ganizacijas ir LSS bendrai. LS 
S CV-ba pageidavo kad ideo 
loginių organizacijų centro 
valdybos pasisakytų šiais klau 
simais ir duotų konkrečių pa 
siūlymų bei patarimų, kuriais 
LSS CV-a galėtų remti savo 
veiklą. Šiame posėdyje svars
tytos šios temos ir prieita šių 
išvadų:

1/. PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄSKRYDIS — 

SUVAŽIAVIMAS:
1964 metų vasarą, jungti

niai su ALTO suvažiavimu 
Washingtone, LSS CV-a yra 
pramačiusi politinio pobūdžio 
jaunimo suvažiavimą. Suvažia
vimas būtų atskiras nuo ALT 
O suvažiavimo ir būtų prave
damas LSS CV-os, bet rištųsi 
su ALTO suvažiavimu progra 
ma bei bendrais tikslais (Lie
tuvos laisvinimo ir padėties 
klausimas ir propogandinė ak
cija).

Šio posėdžio dalyviai suti
ko su bendra mintimi rengti 
šį suvažiavimą, parėmė LSS 
CV-os tolimesnius žingsnius 
šion kryptin ir davė šiuos pa
siūlymus:

Suvažiavimą - sąskrydį tiks 
liau apibrėžti ir susiaurinti; 
kuo artimiausiu laiku smulkiau 
suformuluoti suvažiavimo tiks 
lūs ir programą.

Sąskrydis - suvažiavimas tu 
retų būti ne masyvinio pobū
džio ; verčiau stengtis pritrauk 
ti lietuvių jaunimo elitą ar tik 
lietuvių jaunimo organizacijų 
atstovus.

Sąskrydį rengti tik Ameri
kos lietuvių jaunimui, kad šios 
pastangos nesusikirstų su Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
projektuojamu pasaulio lietu
vių jaunimo suvažiavimu už 
keleto metų.

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro Valdyba pilnai pa 
remia Pasaulio lietuvių Bend
ruomenės pastangas suruošti 
pasaulinį lietuvių jaunimo su
važiavimą ir prižada prie Šių 
pastangų aktyviai prisidėti.

2. ĮGALIOJIMAS LSS 
ATSTOVAUTI PASAULIO

LIETUVIŲ EGZILUS 
STUDENTUS:

Atstovai patarė LSS CV-ai 
daryti tolimesnes pastangas 
įkurti Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Sąjungą.

FRANKFURTE PRASIDĖ JC ŽUDIKŲ BYLA
Gruodžio 20 d. Vak. Vo

kietijoje, Frankfurte prasidė
jo buv. nacių koncentracijos 
stovyklos Auschwitze 22 SS

pareigūnų byla. Frankfurto by 
la truks ilgesnį laiką, kviečia
mi liudytojai ne tik iš Euro
pos kraštų, bet ir iš JAV.

Pasaulis labai margas ir įvairus, ir B. Devitt kas šeštadienis 
apie jį pasakoja CBC radio ir atskleidžia daug jo paslapčių.

Pritarė LSS CV-os norui 
įtraukti Kanados studentų sky 
rius (Toronto ir Montrealio) 
kaipo pilnateisius narius į LSS. 
LSS CV-ba nutarė šį aktą kuo 
greičiausiai įvykdyti ir pasiūly 
ti statuto pakeitimą 1964 me
tų visuotiniame LSS suvažiavi
me.
3. LIETUVOS JAUNIMO 
SPAUDOS REIKALAS:
Kiekvienam LSS skyriui pa 

skirti vieną atstovą - korespon 
dentą į Studentų Gaires.

Paskirti atstovą - korespon
dentą iš kiekvienos ideologi
nės organizacijos į Studentų 
Gaires.

Paskirti asmenį iš LSS CV- 
ganizacijų spaudą ir naudotų 
šią medžiagą papildyti LSS 
os, kuris sektų ideologinių or 
spaudos organų lapus.

Labjau sustiprinti LSS pro- 
pogandinę akciją; siųsti dau
giau LSS propagandinės me
džiagos į lietuvišką spaudą.

LSS CV-ai suruošti rašinio- 
-novelės konkursą.

4. LSS ŠALPOS FONDO
KLAUSIMAS:

Nuolat priminti studen
tams, per LSS spaudą, apie L 
SS Šalpos Fondą.

Kad Šalpos Fondas būtų 
lengviau prieinamas studen
tams, Šalpos Fondo blankus 
prisiųsti kiekvienam LSS sky
riui.

Panaudoti Šalpos Fondo 
pinigus įkūrimui didesnio mąs 
to stipendijas (tęsimui tolimes 
nėm lituanistikos studijom 
Fordhamo ar Pennsylvanijos 
universitetuose).

Ideologinėm organizacijom 
stengtis daugiau painformuoti 
savo narius prie LSS Šalpos 
Fondo galimybes.
5. TOLIMESNIS BENDRA
DARBIAVIMAS TARP LSS

IR IDEOLOGINIŲ 
ORGANIZACIJŲ:

Per ideologinių organizacijų 
susirinkimus daugiau supažin
dinti savo narius su LSSS' veik 
la ir jos užsimojimais; paau
koti bent valandėlė laiko per 
kiekvieną susirinkimą LSS rei 
kalams.

Kviesti visas ideologines or
ganizacijas aktyviau dalyvauti 
LSS spaudoje, laisvai pareikšti 
savo nuomones jos leidiniuose 
ir tuo padėti LSS augti ir tobu 
lėti.

KAZYS VIKTORAS BANAITIS

Telefonu iš New Yorko, 
op. solistė Vincė Jonuškaitė 
pranešė, kad naujųjų laikų mū 
sų kompozitorius, Kazimieras 
Viktoras Banaitis, Kalėdų pir 
mąją dieną, gruodžio 25, besė 
dėdamas kėdėje tyliai užmigo 
amžinuoju miegu. Su K. V. 
Banaičio mirtimi netekome 
vieno naujųjų, moderniųjų, 
plačiai išmokslintų kompozito 
rių, vieno iš naujosios lietuvių 
muzikos pradininkų.

K. V. Banaitis buvo gimęs 
1896 m. Vaitiekupių kaime, 
Salnatų vai., Šakių ap- Mokė
si Kauno gimnazijoje ir ten 
pat Ippo muzikos mokykloje. 
Pirmojo karo laikai sutrukdė 
normalų augimą ir mokslinimą 
si, todėl K. V. Banaičiui teko 
įvairiai gyventi ir įvairų darbą 
dirbti. Jis buvo Saulės gimna
zijos mokytoju. Susirgęs džio
va, kuri jį kankino visą gyve
nimą, turėjo ilsėtis ir gydytis 
namie. 1919 - 21 m. tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. Moky 
tojavo Karo mokykloje, kur 
vedė kariūnų chorą. Dirbo Ka 
riškių žodžio redakcijoje; ver
tė kariuomenei reikalingus iš 
kitų kalbų vadovėlius; rašė 
karių spaudai. Bet muzika jį 
traukė visa jėga. Ir jis pasiry
žo būti moderniu, plačiai ir gi 
liai išmokslintu muziku.

1921 m. Banaitis išvyksta 
muzikos studijų į Prahą, 1922 
m. persikelia į žymųjį muzikos 
centrą — Leipcigą, kur studi
juoja ne tiktai muziką, bet ir 
universitete filosofiją ir meno 
istoriją. Konservatorijoje gi 
studijuoja kompoziciją, forte- 
pioną ir muzikos pedagogiką. 
Jau konservatorijoje būdamas 
parašo žymų veikalą — Sute
mos giesmės ir vizijos, kuris iš 
pildomas Leipcigo konservato 
rijos.

Nuo 1928 metų Banaitis dir 
ba Kauno Konservatorijoje, 
pirma mokytoju, vėliau pake
liamas į profesorius ir Kon
servatorijos direktorius. Pir

MŪS V ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

LAUKIAME Š. AMERIKOS KREPŠININKŲ

(Laiškas iš Australijos)

Pėr XIII Australijos Lietu
vių krepšininkų rinktinę. Sve- 
1962 m. Adelaidėj, J. Bačiū- 
nas pareiškė, darysiąs pastan
gų atsiųsti Š. Amerikos lietu
viu krepšininkų rinktinę. Sve
čio iš JAV pareiškimas sušilau 
kė audringų plojimų.

Apie tai jau seniai svajota. 
Sporto darbuotojai nagrinėjo, 
privačiai laiškais teiravosi Š. 
Amerikoj apie galimybes. Vis 
kas atpuldavo, kai tik iškilda
vo lėšų reikalas. . .

Dabar, atrodo, reikalas pra 
dėtas organizuoti apgalvotai, 
rimtai ir būtų gaila, jei nebūtų 
realizuotas. Suprantama, tai 
itin didelio masto (mūsų finan 
siniam pajėgumui) užsimoji
mas. Jį įgyvendinus, būtų mil
žiniška nauda lietuvių jauni
mui jums, Š. Amerikoj, ir 
mums, Australijoj.

Australijoj būtų plačiai iš 
garsintas lietuvių sportininkų 
ir bendrai lietuvių vardas. Čia 
visuomet didelio susidomėji
mo sukelia iš svetur atvyku
sios komandos. Amerikiečiai 
sportininkai ypatingoj pagar
boj. Kartais sužaidžia krešinin 
kai iš besilankančių laivų, bet 
daugumoje tai labai silpni vie
netai, nors žiūrovų nestinga. 
Lietuvių rinktinės vizitą spau
da, radijas ir televizija plačiai 
išgarsintų ir tai užtikrintų gas 
trolių sėkmę.

Krepšinis Australijoj išpopu 
liarėjo ir išplito po U pasauli
nio karo. Daug padėjo ir lietu
viai su latviais po keleris metus 
iš eilės yra buvę atskirų Aust
ralijos valstybių meisteriais. Ei 
lė mūsiškių yra atstovavę tų 
valstybių rinktines. A. Ignata 

mutinis jo rūpestis buvo pasta
tyti Konservatorijai rumus. 
Dirba ir kuria visu atsidėjimu, 
nors sveikata visą laiką šlu
buoja.

Banaitis sukuria daug muzi
kos : balsams ir instrumen
tams. Jo kūryba plačios apim
ties: solo ir ansambliams; solo 
instrumentams ir jų deri
niams; solo balsams ir cho
rams; ir originalios kūrybos ir 
liaudies dainų harmonizacijų; 
taip gi simfoninės muzikos. 
Kas domėsis jo paskirais daly 
kais, jų sąrašą ras Lietuvių 
Enciklopedijoje.

Reikia pasakyti, kad K. V. 
Banaičio muzika perdėm grįs
ta lietuvių liaudies kuryoos 
pagrindu, tačiau erudito kom
pozitoriaus panaudota naujo
višku būdu — melodijos vedi 
mo ir ypač harmonijos priemo 
nių panaudojimo prasme.

Savo laiku K. V. Banaitis 
buvo laikomas tokiu modernis 
tu, kad solistų tiktai nedauge 
lis drįsdavo imtis dainuoti jo 
kūrybos. Bet laikai kinta, ir 
Banaitis dabar nėra pats mo
derniausia, o jo kūriniai pla
čiai naudojami.

Paskutinis jo kapitalinis dar 
bas ---- opera Jūratė ir Kasty
tis, deja, jo neišgirstas scenoje 
ir nepamatytas. . . Tai Banai
čio, kaip ir daugelio kompozi 
torių likimas — ne jis pats 
džiaugsis savo kūriniu, nes ne 
sau jis ir rašė. . .

Daug Banaičio darbų dar 
guli rankraščiuoe, ir tai dide
lis lobynas, kuris lauks leidėjų. 
Deja, mes skūpūs esame kurti 
tuos fondus, kurie galėtų lie 
tuvių vardą, lietuviškas verty
bes iškelti į plačiąsias viešu
mas.

Apgailestauti tenka šią mir 
tį, nes K. V. Banaitis dar 
daug galėjo dirbti ir kurti.

vičius ir S. Darginavičius (da
bar JAV) yra žaidę už Austrą 
lijos olimpinę rinktinę Melbou 
rno olimpiniuose žaidimuose. 
Laikui bėgant australai, turė
dami didelę žaidikų atranką, 
padarė žymią pažangą ir pra
lenkė savo buvusius mokyto
jus. Per olimpinius žaidimus 
australai kol kas silpnai pasiro 
dė, bet krepšinis sparčiai šuo
liuoja į priekį.

Siunčiant S. Amerikos lietu
vių rinktinę, būtina, jog ji bū
tų iš pajėgiausių žaidikų, gerai 
paruošta, susižaidusi. Tik stip 
rus ir kovingas vienetas patei
sins daromas išlaidas ir atneš 
laukiamos naudos. Australai 
gal nežino visų krepšinio „plo 
nybių“, bet tą jiems atstoja 
puikus kovingumas, gera kon
dicija ir veržlumas. Galvoti, 
kad pergalėk čia būtų lengvos, 
nereikėtų.

Kaip sportininkai, taip ir 
žiūrovai Australijoj yra labai 
sportiškai nusiteikę ir, nors lab 
jau palaiko saviškius, bet nėra 
labai šališki. Čia tikriausiai ne 
teks žaisti prieš žaidikus, teisė 
jus ir žiūrovus”. Žiūrovai pa
prastai palaiko gražiau žai
džiančią pusę. Teisėjai nėra ša 
liški, nors kartais leidžia žaisti 
šiurkštokai. Žaidimų salės da
bar visur geros, daugiausia ne
seniai statytos. Visur žaidžia
ma ant medinių grindų, gana 
griežtai prisilaikoma tarptauti
nių - olimpinių taisyklių.

Australija nėra laukinių ap
gyventas džiunglių kraštas!. 
Yra dykumų ir džiug’ių, bet vi 
sas gyvenimas vyksta dideliuo 
se moderniuose miestuose. At 
vykę lietuviai sportininkai tu-

Nukelta į 6-tą psl.
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Baironas ir Krėvė Ir L jo 5 ZMV/lPWb
ANTROSIOS JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
BAIRONO KAINAS IR VINCO KRĖVĖS 

ROMANTIŠKIEJI PERSONAŽAI VEDA D R. GUMBAS
ataskaitinis pranešimas,

sudarytas dideliu kruopštumu, 
konstatuoja šiuos įdomesnius 
faktus:

Dar prieš šokių šventę 150 
šokėjų, Čikagos burmistro pa 
kviestų, dalyvavo JAV nepri
klausomybės šventėje, kur bu 
vo gražiai pristatyta Lietuva.

Šventės programoje dalyva 
vo 1043 šokėjai, 18 muzikan
tų.

Svečių tarpe dalyvavo 23 
konsulai, 47 Čikagos parodo
je dalyvavusių svetimų valsty
bių pavilijonų direktoriai.

Šokių šventė spalviniu ir 
garsiniu filmu nufilmavo Pov. 
Jasiukonis ir nufotografavo 
Vyt. Valaitis. Šventėje daly
vavo, filmavo ir fotografavo 
visų Čikagos didžiųjų laikraš 
čių atstovai.

Publikos šventėje buvo 6, 
473 asmens; 773 vietos liko 
neparduotos.

JAV Liet. Bendruomenės 
apylinkės iš savo kasų šventei 
aukojo 1,078 dol., Kanados L 
B v-ba atsiuntė 232.55, JAV 
šokėjų grupės surinko 1,011. 
20, gydytojai paaukojo 685 
dol., finansininkai 235 dol. Vi 
so šventei aukų surinkta 
4,077.88 dol.

Šokių šventė davė pajamų 
30,882.42; išlaidų 20,791.75, 
liko pelno 10,090.67, iš kurių 
filmo gamybai sunaudota 400 
dol., todėl 1963 m. gruodžio 
1 dienai kasoje buvo 9,690.67 
doleriai.

LIETUVIAI — NAUJI 
TARPT. MOKSLŲ 

AKADEMIJOS NARIAI
Pranešta iš Paryžiaus: prof, 

dr. J. Baltrušaičio ir prof. dr. 
A. Greimo pristatymu, Acade 
mie Internationale Libre des 
Sciences et dės Lettres gruo
džio 7 d. vienbalsiai naujais na 
riais išrinko pasižymėjusius lie 
tuvius mokslininkus: dr. Mar- 
gerį Jesaitį, dr. Vytautą Pavi- 
lanį, dr. Mariją Gimbutienę - 
- Alseikaitę ir dr. Juozą Gir
nių. Akademijos posėdyje 
porf. J. Baltrušaitis kalbėjo 
apie užsienyje po karo įsteig
tas lietuvių kultūrines instituci 
jas. Posėdžio metu išstatyti lig 
šiol pasirodę 29 Liet. Enciklo 
pedijos tomai į posėdžio daly 
vius padarė labai didelį įspūdį. 
Atkreiptas dėmesys ir į „Kny 
gų Lentyną“. E.

SOL. G. VASILIAUSKIENĖ
Po koncertų JAV-se ir Ka

nadoje, gruodžio 14 d. į Aust 
raliją sugrįžo solistė G. Vasi
liauskienė. Dar tą pačią dieną, 
sustojusi Sydnėjuje, solistė pa 

sirodė metiniame ,, Dainos“ 
choro koncerte. Jis įvyko 
„Dainavos“ salėje Lankstow-
ne. Tose pačiose patalpose 
gruodžio 26 d. trys Sydney 
apylinkės valdybos sutartinai 
surengė Kalėdų balių.

PRANEŠIMAI PER LAIS
VOSIOS EUROPOS 

RADIJĄ
Eltos Inf. redakt. V. Alsei

ka L. Europos Radiofone Miu 
nchene turėjo du pasikalbėji
mus lenkų k. apie jaunimo pa 
dėtį Lietuvoje ir VLIKo kilmę 
bei veiklą jo 20-čio proga. Vė 
liau dar buvo pranešimas apie 
Čiurlionį, pailiustruotas Čiur
lionio muzika, numatyti prane 
Šimai apie lietuvių telkinius pa 
šauly, apie rūgimo reiškinius 
pavergtos Lietuvos meninin
kų tarpe ir kt. E.

VILNIUJE POSĖDŽIAVO 
KOMPOZITORIAI

Gruodžio 9—12 dd. Vilniu
je vyko pavergtos Lietuvos 
kompozitorių sąjungos valdy
bos plenumas. Jo metu surėng 
ta ir visa eilė koncertų. Pienu 
me muzikologas A. Ambrazas
kalbėjo apie „Lietuvių tarybi
nę simfoninę muziką“, buvo 
kiti pranešimai, diskutuota 
apie lietuvių sovietinę muziką. 
Plenume dalyvavo ir įvairių 
respublikų atstovai, o režimi 
nę valdžią Lietuvoje atstova
vo Barkauskas, Banaitis ir Dir 
žinskaitė. Įvairiuose koncer
tuose prof. B. Dvarionui, M. 
Dvarionaitei ir A. Klenickiui 
diriguojant, būvi atlikti simfo
ninės muzikos kūriniai. Žino
ma, lietuviai kompozitoriai pa 
raginti daugiau kurti sovieti
nėmis temomis -— ir anot 
„Tiesos“, šito įvertinimo, aiš
ku, susilaukė J. Juzeliūno poe
ma „Pelenų lopšinė”, dar at
kreiptas dėmesys į V. Jurgu- 
čio „Mirties fortą”, buvo išpil
dytos V. Paltanavičiaus „Vii* 
niaus akvarelės”, E. Balsio, 
A. Bražinsko, A. Račiūpo ir 
kt. kūriniai styginiams" instru
mentams ar orkestrui. E.

LITUANUS LIETUVIUS 
GARSINA

Pavieniuose „Lituanus“ nu 
meriuose paprastai būdavo at
žymima po vieną mūsų daili
ninką : įdedama eilė reproduk 
cijų, viršelinė nuotrauka ir ati 
tinkamas rašinys. Kitataučiai 
laiškais palankiai atsiliepdavo 
apie tokius dailininkų pristaty
mus ir kai kurie tai vadino žur 
nalo stiprybe. Dažnokai per 
„Lituanus” meno mėgėjai už-

Prieš pradedant rašyti apie 
Bairono kūrinį „Kainą’’, gal 
tektų, nors prabėgomis, užsi
minti apie jo paties audringą

megsdavo ryšį su pačiais kūrė
jais.

„Lituanus“ 1963'm. 1 nr. 
buvo atžymėtas dail. Vytautas 
Ignas. Jo kūryba susidomėjo 
JAV kongresmanas John S. 
Monagan iš Conn. Per žurna
lą pradėjo rašytinį saitą su dai 
lininku Ignu ir dar paprašė at 
siųsti papildomą egzemplio
rių. Igno darbai rado atgarsio 
ir pas vieną amerikietį iš Chi- 
cagos. Šis, per „Lituanus“, jau 
yra įsigijęs mūsų dviejų grafi
kų: -Augiaus ir Valiaus kūri
niui

Pora religinių dail. Kazimie 
ro Žoromskio paveikslų, kurię 
buvo Lituanus skiltyse, patiko 
World’s Christian Student Fe
deration Ženevoje -— paprašė 
nuotraukų ir numato panaudo 
ti save leidiniuose. -7 ,I;;.. .

„Lituanus” * žurnalo meninį 
apipavidalinimą atlieka mūsų 
visuomenėje plačiai žinomas 
žurnalistas arch. Kęstutis Čer- 
keliūnas. 

Bill Langstroth, CBC radio ir televizijos muzikantas 
ir dainininkas.

ir1' pilną nuotykių gyvenimą. 
Tuomet gal būtų ryškesnės 
Bairono kūrybinės tendenci
jos, jam kuriant „Kainą”.

Baironas, nors ir tituluotas 
paveldėtu lordo titulu, Ang
lijoj nepritapo. Jis, su visokiau 
siais audringais nuotykiais, 
daug bastėsi po pasaulį. Gy
vendamas Italijoj—ryžosi pa 
dėti tą kraštą vaduoti iš Aust 
rų valdžios. Baironas prisidė
jo prie Italijos revoliucionierių 
karborarų (angliakasių). Jo 
namai, nuo kratų lordo titulu 
apsaugoti, buvo virtę slaptų 
susirinkimų vieta, ginklų san
dėliu. Tada Baironas savo ras 
tais pliekė visą tvarką, reika
laudamas revoliucijos.

Kai dėl laisvės prieš turkus 
sukilo graikai, Baironas nusi
pirko laivą, pasisamdė kariuo
menės ir išplaukė graikams pa 
dėti. Jį sutiko su muzika, pa
trankų saliutu. Bet nebuvo 
lemta Baironui kovoj kristi. 
Persišaldęs sunkiai susirgo. 
„Jeigu drugys, badas, nuovar
gis ar kas kita paguldys ma
ne į kapą, tai atsiminkit mane 
prie vyno taurės ar skambios 
dainos“... — tai Bairono žo
džiai.

PAŽINTYS
Albertas Einšteinas neteikė 

didesnio dėmesio savo išorei 
ir dažnai būdavo neperdaug 
rūpestingai apsirengęs. Kartą 
Niujorke jis atsitiktinai sutiko 
vieną savo pažįstamą.

— Ponas Einšteine, — ta
rė pasisveikinęs pažįstamasis, 
jums būtinai reikia įsigyti nau
ją paltą, nes apie šitą, kurį jūs 
dabar dėvite, negalima pasa
kyti, kad jis nebūtų gerokai ap 
susirgęs.

— Kuriam reikalui? Juk ma 
nęs čia, Niujorke, niekas nepa
žįsta, — nesutiko Einšteinas.

Po kelerių metų Einšteinas 
vėl sutiko senąjį savo pažįsta
mą. Didysis mokslininkas tebe 
nešiojo tą patį nudėvėtą pal
tą. Ir vėl pažįstamasis padarė 
jam dėl to pastabą.

- Kuriam reikalui?   vėl 
prieštaravo Einšteinas.   Juk 
mane čia kiekvienas pažįsta!

1824 m. balandžio 19 d. va 
kare šėlo audra, ir Baironas 
baigė nemažiau audringą savo 
gyvenimą. 37 patrankų šūviai 
— poeto metų skaičius — pa 
skelbė jo mirtį. Buvo Vely
kos. Graikai per tą džiaugsmo 
šventę nei varpais neskambi
no, nei nesilinksmmo. Liūdėjo 
poeto, paskelbė gedulą 21 die 
ną. Bairono kūnas vis dėlto 
buvo parvežtas į Angliją 
(nors jis, nusivylęs, sakėsi „ne 
norįs būti sugraužtas angliškų 
kirminų“). Bairono širdį, si
dabro inde, pasiuko graikai. 
Deja, per laisvės karus — ji 
kažkur nusimetė.

Ta Bairono širdis nepapras 
tai save mylėjo. Individualiz
mas, noras būti pasaulio ašim, 
bet ne rateliu, nustelbė visus 
kitus norus. Tačiau gyvenimas 
retai kada skaitėsi su tais jo 
norais. Antai, Baironas trokš
ta ištaigingai gyventi, bet net' 
ištaigingiausią savo gimimo 
dieną, sulaukęs vyro amžiaus, 
jis negali puotos iškelti, ir 
pats turi smuklėj prasėdėti. 
Jis nori savo gražumu visus 
žavėti ir badauto badauja, kad 
tik jo figūra būtų liekna, bet 
prigimtis jam davė veiną ko
ją trumpesnę. Jis alksta mei
lės, bet jo jaunų dienų myli
moji — išvadina jį šlubu vai
kiščių. Jis svajojo poeto gar
bės, bet kritika atsiliepia, jog 
iš dešimties gimnazistų —— de 
vyni ne blogiau parašytų už 
lordą Baironą, o vienas — tik 
rai geriau. Todėl ir nenuosta-

Nukelta į 5-tą psl.

MIRŠTAMAS LIGONIS
Garsus anglų chirurgas Dž. 

Listeris (1827—1912 m.) kar
tą buvo iškviestas pas vieną 
turtuolį, kuris sakėsi sunkiai 
susirgęs.

Gydytojas, apžiūrėjęs ligo
nį, įsitikino, kad tas esąs svei
kutėlis, o tariamieji skausmai 
— tai vaizduotės padaras.

Bet Listeris labai rimtai ta
rė :

— Ar tamsta jau parašei 
testamentą?

Ligonis sudejavo:
— Dėl Dievo meilės, argi 

jau taip blogai?
Gydytojas liūdnai pažvelgė 

į gulintį turtuolį ir palingavo 
galva:

— Siųskite notaro! Ir kaip 
galima greičiau! Lai atvyksta 
ir artimieji bei visi jūsų gimi
nės.

„Ligonį” išmušė šaltas pra 
kaitas, ir jis ėmė visas virpėti.

— Mielasis, brangusis dak
tare, — sudejavo turtuolis, — 
nejaugi nebėra jokios vilties? 
Nejaugi aš turėsiu mirti.

Listeris nustebo:
— Kodėl mirti?
— Jūs sakėte. . .
— Aš nesakiau, kad tamsta 

mirsi. . .
— Tai kam reikalingi nota

ras, pažįstami, giminės?
— Matote, aš nenoriu būti 

vienintelis asilas, kurį tamsta 
visai be reikalo vidunaktį pri- 
kėlėte iš lovos.

NEPAKANKAMAS
ATSARGUMAS

Edvardas Grigas liguistai bi 
jodavo, kad jokia kito kompo 
zitoriaus melodija nepatektų į 
jo kūrinius. Kartą, besiirstant 
valtimi, jam atėjo į galvą vie
na melodija, kurią jis tuojau 
užsirašė. Lapelį padėjo greta 
savęs ant suolo. Pūstelėjo vė
jas ir lapelį su gaidomis nune
šė į vandenį. Su kompozito
riumi buvęs jo draugas, Grigui 
nematant, išgriebė lapelį iš 
vandens ir įsidėjo į kišenę. Po 
kurio laiko jis ėmė švilpauti 
kompozitoriaus užrašytą melo 
diją.

Grigas išbalo.
— Ką tu čia švilpauji? Kas 

čia per melodija?
— Nieko ypatingo. Melodi

ja kuri man atėjo į galvą, ----
atsakė draugas.

— Po galais, reikės būti at 
sargesniam, — tarė Grigas,— 
visai panaši melodija ir man 
buvo atėjusi į galvą.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
9.
Nevažiuok dar, Aldona, — Lauritėnas kedeno ir vėl glostė 

jos plaukus, ilgiau žiūrėjo į profilį, tarsi norėdamas įsidėmėti 
jį visam laikui.

Švelniai paėmė ją už pečių, prisitraukęs prie savęs ir ėmė 
bučiuoti. Apipylė bučiniais lūpas, akis, smilkinius. Apimtas 
nenumaldomo troškulio, vėl susirado lūpas. Ji nesigynė, tik 
dar labjau prisiglaudė, suvirpo visa. Aistra Paulių apvaldė 
vis augančia jėga; aplinkui viskas išnyko, nutolo. Jis jau ne- 
bekontroliavo savo veiksmų, nieko nebegalvojo, tik instinkty
viai jautė, kaip tirpsta jos valia priešintis.

— Aldona, būk mano. . . — ištarė kimiu nebeatpažįsta
mai pasikeitusiu balsu.

Jokio atsakymo.
Jokio ženklo.
Jis paėmė ją ant rankų ir, pats nieko nebesuprasdamas, 

nešėsi į aklą šešėlių tamsą. Pajuto tik šaltą rasos prisilietimą 
skruoste ir. . . skambų antausį.

Trumpa spengiančios tylos akimirka.
Gilus, įaudrintas alsavimas.
Staiga ji atsitiesė, lengvai atstūmė ranka Paulių ir pasi

sukusi užsikniaubė ant suolo atlošo. Lauritėnas sutrikęs žiū
rėjo į jos krūpčiojančius pečius.

— Aldona! — ištarė su apgailestavimu ir karteliu.
Norkutė, netarusi nė žodžio, pakilo.
— Aldona! — pakartojo jis, apimtas nesuprantamos 

baimės.
Ji jau buvo prie skvero vartų ir, perbėgusi gatvę, dingo 

vilos šešėlyje. Dar po akimirkos čirptelėjo veriamos durys, 
nutįso išsprūdusi šviesos juosta ir vėl užgeso.

„Baigta“, — šmėkštelėjo mintis, ir Lauritėnas pagaliau 
suprato, kas iš tikrųjų įvyko. Jautė augantį geilestį, gėdą.

Pirmą kartą jie išsiskyrė neatsisveikinę.
Kurį laiką Paulius sėdėjo priblokštas, lyg ir kažko lauk

damas. Ko, jis ir pats nežinojo. Kai pagaliau suprato, koks 
iš tiesų beprasmis laukimas, pakilo ir lėtai pajudėjo iš vietos.

„Nejaugi? Nejaugi viskas baigta?,ė

Pergyveno, krimtosi. Rašė laiškus. Du suplėšė, trečią 
įmetė į pašto dėžutę. Į jį sudėjo visa, kas gulėjo ant širdies. 
Jeigu būtų mokėjęs rašyti eiles, turėjo gimti lyrika. . .

Pirmą dieną Paulius Lauritėnas beveik visai neišėjo iš na
mų. Antrąją — čia bastėsi iš kampo į kampą, čia eidavo į 
gatvę, klaidžiojo, tikėdamasis atsitiktinai sutikti Aldoną. Gal 
ji jau išvažiavo į Vilnių? Bet kuriuo metu galėjo tai padaryti 
šiandien. . .

Jis nuėjo į paštą ir, susiradęs telefonų knygoje Teatro 
draugijos vilos numerį, surinko jį pirmam pasitaikiusiam au
tomate. Atsiliepė sodrus bosas. Paulius paprašė jį pakviesti 
Norkutę.

Valandėlė ilgo ir nekantraus laukimo. Lauritėnas jaudi
nosi, blyško ir vėl raudo, nervingai kramtė lūpas. Pagaliau 
atsiliepė.

rr-r Aldona, tu?
— Aš. . .
— Čia Paulius. Tų? nepyk, Aldona. . . Mums reikia su

sitikti. . . Būtinai. . .
Tyla. Girdėti tik dažnas alsavimas.
— Aldona, labai prašau. . .
— Aš šiandien išvažiuoju, — ištarė pagaliau. — Auto

busu. Bilietas rankoje.
Jis pajuto, kaip smilkiniais žliaukia prakaitas ir drėksta 

marškinių apykaklė.
—r Vis tiek. Aš labai prašau. . . Po dešimties minučių 

lauksiu prie vilos. Tu gali išeiti?
Vėl tyla. Ir tik po kurio laiko neryžtingas: „Gerai“.
Paulius sustojo, netoli vilos. Apsidairė. Aldonos dar ne

buvo^ Kaip juodu pradės šneką? Ar ji gavo jo laišką? Iš po
kalbio telefonu negalima buvo nieko spręsti.

Pagaliau tarpduryje pasirodė liauna Norkutės figūra. Iš 
toli susitiko jų žvilgsniai. Lauritėnas jieškojo atsakymo jos 
akyse. Nerado.

— Išvažiuoji?
Aldona žvilgtelėjo į rankinį laikroduką.
— Autobusas išeina dvyliktą. Dar dvi valandos.
Nuėję iki sankryžos, jie pasuko alėjon.
— Sėskim, — Lauritėnas akimi parodė suoliuką. — Kad 

ir kaip būtų nemalonu, šio pokalbio mums neišvengti. Aš tie
siog nežinau. . . — jis pritilo ir, lyg jieškodamas pagalbos iš 

šalies, suglumęs dairėsi. — Tu gavai mano laišką?
— Taip.
— Aldona... — Paulius drėkstančiom'akim žiūrėjo į 

ją.
— Gavau, perskaičiau, •— balse, pamažu tirpo ledelis. 

— Ir galvojau apie tai daug. Aš pati nežinau, dėl ko man 
buvo taip skuadu. Gal kam įšivaizadvau tave ne tokį, kaip 
daugelis. Kiek aplinkui tokių, kurie kiekvienoje moteryje 
įžiūri vien patelę, galinčią ir net privalančią tenkinti jų aistras. 
Aš nesakau, kad esu nežemiška būtybė. Ne. Mane gyveni
mas pakankamai glamžė. Sunku apie save šitaip kalbėti.. De
ja, taip yra. Ir gal todėl aš vis dažniau galvodavau apie žmo
gų, kuris atvertų kažką nauja, prasminga. Toks pasirodei man 
tu. Stiprus, pasitikintis savimi, gyvenimu. Ir staiga. . . — ji 
nurijo kartėlį, žiūrėdama kažkur pro petį. ---  Tiek to, Pau
liau. Baikim apie tai. Ir niekad daugiau neprisiminkim, kas 
įvyko aną vakarą.

— Aldona! ---- jis visas nušvito, veidą užliejo plati šyp
sena.

— Paulius jautė, kad ta šypsena daro jo fizionomiją 
kvailoką, bet negalėjo nesišypsoti.

— Ačiū tau! Tu žinai, Aldona, kokia tu gera. Ir to
kia brangi, miela. . . —- Jis tvirtai laikė suspaudęs jos rankas 
ir nenorėjo paleisti. — Bet aš vis tiek turiu dar prašymą. Tu 
negali jo neišpildyti, Aldona. Labai prašau. . . nevažiuok!

Ji truktelėjo pečiais:
---- Vėlu jau. Ir bilietas kišenėje, ir vilos komendantui 

pranešta. . .
— Su komendantu galima susitarti.
— Nežinau. Pagaliau bilietas. . .
— Prie kasos! Ten eilė žmonių laukia, — jis vis dar ne

galėjo atsitokėti nuo džiaugsmo bangos. Buvo pilnas energi
jos ir noro veikti. — Eime!

— Pauliaus entuziazmas, rodės, pamažu ėmė persiduoti 
ir jai. Aldona neslėpė, kad išvažiuoti jai būtų buvę tikrai ne
lengva.

Keleivis, norintis išvykti dieniniu reisu, atsirado netru
kus.

— Matai, kaip viskas gerai susiklositė I — pasidžiaugė 
Lauritėnas, kai, atsikratę bilietu, juodu grįžo teatralų vilos 
linkui.

Ji pirmą kartą per visą šį susitikimą nusišypsojo.
Bus daugiau.
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BANKO "UTAS" REIKALAI
Asmeniškas paskolas iki 

$ 2.000 be žirantų

gali gauti visi „Lito“ nariai,, 
kurie iš jo turi morgičius, ta
čiau ne daugiau numokėtos 
morgičių sumos.

Metinis „Lito” susirinkimas 
bus 1964 m. kovo 1 d. 12 vai. 
30 mm. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, o ne vasario 9 d., 
kaip per klaidą praeitame „N 
L” numeryje buvo paskelbta. 
Pradžioje buvo nutarta susirin 
kūną daryti ta data, bet dėl 
Užgavėnių savaitgalio ji buvo 
pakeista į kovo mėn. 1 d.

„Lito” sieniniai kalendoriai 
jau gauti ir dalinami kasos dar 
bo valandomis abiejuose sky
riuose. Paštu bus siunčiama tik 
pareiškus pageidavimą. Kalen
doriuje atžymėtos lietuviškos 
ir kanadiškos šventės bei kata 
likiški ir tautiniai vardai.

„Lito” darbo valandos
nuo Naujų Metų Aušros Vartų 
skyriuje pakeičiamos, o Rose 
monto skyriuje pailginamos. 
Pakeitimus rasite nuolatiniame 
„Lito“ skelbime. Pr. R.

Naujasis kooperatyvų 
įstatymas

Praeitą vasarą Provincijos 
Parlamentas išleido naują ko
operatyvų įstatymą (Bill No. 
8, 1963), kuris įnešė visą eilę 
naujenybių į „Lito“ įstatus. 
Artėjant metiniam susirinki
mui apie tai pravartu žinoti ir 
visiems „Lito” nariams. Senai
siais įstatais bebus galima va
dovautis tik tiek, kiek jie ne
prieštarauja naujam įstatymui.

Svarbesni pakeitimai yra se 
kanti:

1) Valdomieji „Lito" orga
nai bus renkami nebe dve
jiems, bet trejiems metams. 
Kasmet vienas trečdalis valdy
bos ir komisijų narių turi pasi
traukti, tačiau jiems palieka
ma teisė kandidatuoti iš nau
jo.

2) Valdomųjų organų na
riai padaromi atsakingais už 
neteisėtus veiksmus ir nutari
mus kredito unijoje ne tik kaip 
jos pareigūnai, bet ir kaip as
menys savo turimu turtu.

3) Nei valdybos, nei komi
sijų nariai negali būti apmoka
mais tarnautojais. Iš apmoka
mų tarnautojų tik vienas vedė 
jas gali būti samdomas iš vai-

dybos narių tarpo. Nuo sekan
čio metinio susirinkimo šita 
prasme teks prisitaikyti ir „Li 
tui“, kurio valdyboje šiuo me
tu yra du apmokami tarnauto 
jai.

4) Vedusios moterys pagal 
naująjį įstatymą yra pilnatei
siai nariai ir gali ne tik balsuo
ti, bet ir kandidatuoti į valdo 
muosius organus.

5) Nauji nariai turi balsavi
mo teisę, jeigu yra įstoję bent 
90 dienų prieš susirinkimą.

6) Metinis susirinkimas turi 
būti sušauktas ne vėliau, kaip 
per tris mėnesius nuo finansi
nių metų pabaigos, ,‘,Lito” at
veju — ne vėliau kovo mėn. 
31 d.

Pavyzdiniai kredito unijų 
įstatai pagal naująjį įstatymą 
jau paruošti. Jie bus pritaikyti 
mūsų specifiniams reikalams ir 
patiekti susirinkimui patvirtin
ti. Pu. R.

BAIRONAS IR KRĖVĖ. . .
Atkelta iš 4-ro pst.

bu, kad Baironas pavirto tikru 
gyvenimo „opozicionieriumi“, 
kad jis nemokėjo pusiausvyro3 
išlaikyti, išplūdo žmones, pa- 
nors su šunim būti palaido
tas. Bet vėl prieštaravimai: jis 
leido panieką visuomenei, bet 
ir nuo jos pabėgęs daug ra
šo, kad ją pagąsdintų ir į sa
ve akis atkreiptų; jis niekina 
krikščoinybę, šventąjį Raštą, 
bet savo dukterį atiduoda į 
vienuolyną, kad apsaugotų 
nuo Sėlio laisvamanybės; jis 
žavisi Ruso ir revoliucija, bet 
jis pats, gavęs lordo titulą, iš 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
negali žodžio išarti; jis neap
kenčia despotų, bet susižavė
jęs Napoleonu ir žiauriu turkų 
Ali Bejum, kuris jam skanu
mynus kasdien po kelis kartus 
siuntinėja; jis skuba į pagalbą 
dėl laisvės kovojantiems grai
kams, bet gaminasi paauksuo 
tus šalmus, herbus ir, galbūt, 
svajoja graikų sostą gauti.

Gyvenimas, lyg paerzinda
mas, šyptelėjo jam garbe ir 
apipylė jį savo malonėmis. 
Nuo jų Baironas apsvaigo ir 
nemokėjo protingai pasinau
doti. Pats savo laimę sukūlė. 
Nors Baironas mirė tik 37-tuo- 
sius metus eidamas, tačiau jau 

t
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atrodė, kaip senis: jo žings
niuose buvo jausti nuovargis, 
plaukai pražilę, tik dvasia — 
tebebuvo tokia pat išdidi, pil
na paniekos pasauliui.

Tad iš šitokio kūrėjo ir iš 
po jo plunksnos gimė „Kai
nas”.

Antru kartu pabėgęs iš tė
vynės, anglų sekiojamas, Bai
ronas jaučiasi sklidinas pagie
žos visam gyvenimui. Šveica
rijoj sutiktas tautietis Sėlis su
kelia jam religinių abejojimų. 
Tuomet Bairono vaizduotėje 
išplaukia figūra, kuri nepaten
kinta gyvenimo tvarka, o visų 
blogybių ir skausmo kaltinin
ku laiko pasaulio Kūrėją Jeho 
vą. Tai Šv. Rašto Kainas. Į 
jo šridį įglaudžia Baironas sa
vo jausmus, į jo lūpas — sa
vo kalbas, paversdamas Kai
ną pirmu žmonių giminės maiš 
tininku prieš Dievą. Tai ro
mantiškai išdidi, galinga, vie
numą mėgstanti, brolius ir se
seris (tik ne tėvus!) mylinti, 
dėl savęs ir visų kenčiantį, bet 
savyje pražūties diegus nešio
janti, būtybė.

Štai fragmentėlis iš „Kai
no“ istorijos: — Kai uždanga 
pakyla, matyti saulėtekis. Pir
mieji žmonės dėkoja Jehovai, 
kad jis leido šviesą ant vande
nų, atskyrė dieną nuo nakties. 
Garbina jį ir pirmųjų žmonių 
vaikai — nuolankus Ablius, 
meili Ada, Čilė su paukščiais 
lenktyniaujanti Kūrėjui garbę 
atiduoti. Taika ir ramybė tarp 
jų. Tik vienas Kainas neatve
ria lūpų. „Kodėl tu tyli?” — 
klausia Adomas. „Aš neturiu 
ko Dievo prašyti”... Bet jis tu 
rįs padėkoti Dievui: „Juk tu 
gyveni!“ — „Bet aš mirsiu“, 
— atkerta Kainas. Kada Ado
mas baigia maldas ir eina su 
vaikais į darbą, vienas Kainas 
lieka filosofuoti: klausti ir 
klausti, ir į klausimą nerasti at 
sakymo: „Ir tai gyvenimas. 
Darbuokis, bet kam 
darbuotis skirta?". . .

O kad taip su ta 
neišvengiama mirtim 
kauti gautų! Juk jaunas — 
jis glėbesČiavosi su- liūtais, ku " 
rie staugdami sprukdavo iš jo 
glėbio.

Kainas mato, kad reikia dir 
bti, kentėti ir mirti. Bet jį ka
muoja klausimas: kam visa 
tai?. . .

Ir štai — lyg ir gera pro
ga: pasirodęs Liuciperis jam 

gi man

galinga, 
jis pasi-

| SIUNTINIAI LIETUVON
$ per

^Kaufman’s Woollens&Textiles
$ 3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.
v Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems

garantuotai skubiausiai ir
| urmo kainomis
a (30—40% žemiau rinkos kainų)
g IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ar
S moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių

Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
C H. KAUFMANAS *

vedėjas, kalbąs Audinių fabriko Litex Kaune 
Buv. Lietuvos pilietis laisvai lietuviškai.

taria: „Nusilenk man, kaip 
Viešpačiui, tada atsakysiu į ta 
v o klausimus“.

Kairias atsisako nusilenkti, 
tačiau, po ilgesnių „derybų”, 
sutinka Liūciperio būti paima- 
mas į ,,gyvybės ir mirties kara 
lystes“, kur parodomi jam da 
bartiniai ir busimieji amžiai.

Pagaliau Kainas vėl grįžta 
į .žemę, tik grįžta nebe toks, 
Liūciperio naujai pamokytas 
ir „apšviestas“.

Ablius čia pastatė du auku
ru. Kviečia Kainą kartu su juo 
aukoti Dievui aukas. Kaians 
nori pasitraukti. Ablius jį mal 
daute maldauja. Jeigu jau bro 
lis taip nori —Kainui vis tiek: 
ir jis gali aukoti. Ant aukuro 
Kainas deda javus, o Ablis — 
pirmagimius gyvulėlius. Ab
lius nužemintai kreipiasi į Ja
kovą. Kreipiasi ir Kainas, bet 
stačias — nepriklaupdamas, 
galvos nepalenkdamas... Raky 
la audra ir išblaško išdidaus 
Kaino aukas. Kainas supyksta 
ir puola išgriauti aukurą. Abe
lius aukurą užstoja. Kainas su
griebia nuodėgulį ir suduoda 
broliui, kam jis tą piktąjį Je
hovą ginąs. Abelius sukrinta. 
Kainas puola pakelti brolį, at
gaivinti. Deja, veltui. Abelius 
nebe gyvas. . . .

— O Dieve, Dieve 1 — su
dejuoja Kainas. . .

Kainą ištiko visiška katas
trofa : labjausiai kankinęsis, 
kad žmogus turi mirti, jis pats 
pirmas į pasaulį įvedė mirtį.

Savojo „Kaino“ personažų 
tarpe — Baironas ypač ideali
zuoja Kaino ir Abeliaus sese
rį Adą. Ada — viena gražiau 
šiųjų Bairono moterų. Jai po
etas davė savo brangiosios 
dukters vardą ir mylimosios 
GviČioli kai kuriuos bruožus.

Žymiai blankesnis „persona 
žas“ — Liuciperis. Jis toks 
tarp dvasių, kaip Kainas tarp 
žmonių. Jis skelbia amžiną 
kovą Jehovai. Bet ar tai jam 
duoda laimę? Jis liūdnas, lai
mės nejaučia.

To paties Kaino antroji dva 
sios pusė, kaip Mefistas — 
Fausto.

„Kainas“ laikomas stipriau 
siu Bairono kūriniu. Paminėti
na psichologiškai pagrįsta Ab 
liaus nužudymo scena. Tatai 
buvo įžiūrėjęs jau ir Gothe,

Ei
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OTTAWA, Ont.
SUDAROMAS VASARIO 16 D. GIMNAZIJAI PAREMTI 

BŪRELIS
Krašto Valdybai paraginus 

Ottawoje sudaromas toks bū
relis, kurio vadovė 1964 me
tams maloniai sutiko būti p. 
Balsevičienė. Apyl. v-bos p- 
kas Kalėdų Eglutės pobūvio 
metu susirinkusius apie tai pa
informavo ir kvietė galimybių 
ribose šias pastangas paremti.

LIETUVIŠKOS PRIEŠKALĖ 
DIN ĖS PAMALDOS

ir po jų Kalėdų Eglutės sueiga 
praėjo jaukioj prieškalėdinėj 
nuotaikoj ir pasižymėjo gausiu 
dalyvių skaičium.

Sueigoj turėta nemažos pro 
gramos. Dainos mėgėjų choras 
(chorvedys Radžius) padaina

WINNIPEG, Man.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Lapkričio 26 d., per sureng 
tą KLB-nės Winnipeg© Apyl., 
v-bos, kariuomenės šventės mi 
nėjimą aukavo: po 5 dol.: Ka 
nados Lietuvių Klubas Manito 
boję ir Vincas Januška; po $3, 
M. Šarauskas, po $ 2 M. Ja- 
Šarauskas, po 2 dol., — M. Ja 
nuška, J. Timmermanas, Eug. 
Kalasauskas ir J. Demereckas; 
po 1,50: Petras Bagdonas ir 
po 1 dol.: V. Zavadskienė, G. 
Zavadskaitė, M. Januškienė, 
A. Kuncaitis, V, Maroza, Ra
dzevičius, V. JanČiukas, Lin
gė, J. Mikalauskas, V. Rut
kauskas, Eug. Federas, A. Ja- 
čiukienė, agr. J. Malinauskas

BAPTISTŲ KONGRESAS 
MASKVOJE?

Spalio mėn. baptistų sąjun
ga Sovietų S-je Maskvoje tu
rėjo kongresą —- dalyvavo 
250 delegatų ir apie 200 sve
čių. Apie baptistų sektos pa
dėtį krašte ir užsienyje kalbė
jo 50 m. amž. s-gos sekr. Ale 
ks. Karevas. Pastaruoju metu 
baptistai Sovietijoje buvo sm
arkiai puolami. Kongrese bu
vo išrinkta ligšiol veikusi tary 
ba ir paaiškėjo, kad visoje So 
vietijoje esą 5400 sektos pa
dalinių. E.

kuris Baironą šalia savęs sta
tė.

Tačiau nestinga „Kaino“ 
misterijai ir trūkumų. Beveik 
be intrigos, be veiksmo, tik su 
daugybe dialogų, filosofavi
mo-, pakartojimų ir t. t.

Bus daugiau.

Įvairūs
DRAUDIMAI
Vacys Zižys

Įstaigos VI 2-1427. 
Namų 366 - 9094 

vo Kalėdinių giesmių, liaudies 
dainą ir Griauzdės „Vyšnios 
žydi". Po to, įvyko Šeštadie
ninės Mokyklos pasirodymas, 
per kurį mūsų jaunimas pašo
ko tris tautinius šokius (vedė
ja S. Balsevičienė), be to, ture 
ta pavienių ir grupinės dekla
macijų ir pabaigai suvaidinta 
(autorius M.Ramūnienė) „Die 
vas ateina į žemę“ — dviejų 
paveikslų vaidinimas. Pabaigai 
—Kalėdų Senelis (V. Ra
džius) pradžiugino net 35 vai 
kučius dovanėlėmis. Po pro
gramos buvo vaišintas: kava, 
sueigos metu norintieji galėjo 
įsigyti P. L. B-nės Biuletenio 
„Pasaulio Lietuvis” pirmąjį nu 
merį. Rep.

Br. Bujokienė, P. Žiminskas, 
A. Balčiūnienė, J. Vaitekūnas, 
St. Ramančiauskas, Daubarai- 
tė, St. Virkutienė, A. Nolius, 
V. Dielininkaitis, M. Bukaus
kas ir K. Strikaitis.

Viso gauta aukomis 46.50 
et.

Atskaičius faktinas išlaidas 
pinigai pasiųsti Tautos Fon
dui.

Aukavusiems nuoširdus 
ačiū.

J. Demereckas,
Tautos Fondo Atstovas 

Winnipege.

SOVIETAI APIE IZRAELI 
— „PRAGARĄ“

Tass'o agentūra Sovietijoje 
paskleidė laikraščio „Trūd“ 
pranešimą apie Izraelio valsty 
bę. Straipsnio autorė Alperina 
Izraelio valstybę palygino su 
„pragaru”, apkaltino žydus, 
kad jie varą diskriminacijos 
politiką ypatingai prieš Azijos 
ir Afrikos kilmės žydus. Izrae 
lyje, pagal „Trud“, siaučiąs 
šovinizmas, jaunimas auklėja
mas įtaigojant, kad žydai esą n 
ti išrinktoji tauta ir labiau iš
prusę, kaip kitos pasaulio tau 
tos. Be to, geresnės tarnybos 
Izraelyje suteikiamos asme
nims, kurie pasisako esąs tik
raisiais žydais. E.

— Vaišvilienė - Atkočiūnai 
tė Teklė, duktė Kazio, gimusi 
1913 m., pasitraukusi iš Lietu
vos Il-jo karo metu,’ gimusi 
Rietave, Telšių aps„ pajieško 
iš Lietuvos giminių.

Kreiptis: Adomas Kaulius, 
Youbou, B. C„ Canada.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

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

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

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

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAI, 

į IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. į;
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Į Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

Baltics 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.

Sun Life Assurance Company 
of Canada

MALONIAI PRANEŠA, KAD

Albertas Kinderis
ALBERT KENDARIS

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

be jokio įsipareigojimo ir nemokamai.
Pasimatymui molonėkite skambinti: 

Darbe: 866 - 6411
Namuose: 484 - 8360

LASALLE AUTO SPECIALIST REG
SA V. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrieSais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-6500

. namų 366-4203

[ A. NORKELIŪNAS į
1 ’ *4! ; Commisioner of the Superior Court of Montreal a
I MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

j! 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montrea 36, Que. Tet RAymond 7-3120. X

ME7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

I BELLAZZ1-LAMY. INC | 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle 1

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- £
$ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis. a
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Veda sktn. inž. J. Bulota.

KAIP VYKSTA „SKAUTŲ AIDO” VAJUS?

1963-64 metų „Skautų Ai
do” vajus pradėtas lapkričio 
mėn. 16 d. Daugelis vienetų 
administracijai jau pranešė, 
kas pas juos vajų vykdo, ta
čiau yra dar ir neatsiliepusių. 
Labai puikiai pradėjo vajų Bos 
tono „Žalgirio“ tunto tuntinin 
kas Č. Kiliulis. Jis iki gruodžio 
vidurio jau atsiuntė 38 prenu
meratas, jų tarpe 6 garbės pre 

oSunfisĮ ibjzejq 'seiBJauiou 
darban ilgametis platintojas iš 
Clevelnad, Ohio, s. VI. Bacevi 
čius, . platintojas J. Kasperiū- 
nas iš Elizabeth, N. Jersey, 
platintojas Vikt. Rupšys iš 
Montrealio, Kanados, platinto 
jas Vik. Gudelis iš London,

SPORTAS. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

rėš daug ko įdomaus pamaty
ti. Vietos lietuviai juos drau
giškai paglobotų ir pasirūpintų 
svečių gerbūviu. Reikia tikė
tis, jog būtų sudaryta kiek ga 
Įima daugiau progų rinktinei 
susitikti su vietos lietuviais 
sportininkais ir bendrai jauni
mu. Aišku, reikėtų dalyvauti 
ir australų priėmimuose bei pa 
gerbimuose pas miestų bur
mistrus ir kt.

Daugiui gal būt rūpi, ar at
vykusi rinktinė galėtų sėkmin
gai pasirodyti. Taip, geros su 
dėties, gerai paruošta turėtų 
laimėti, nors daugiau atvejų 
tektų labai pasigesti. Didžiau
sias laimėjimas būtų, kad mū
sų krepšininkai iš užjūrio at
vyktų į šį tolimą kontinentą. 
Australijos lietuvių bendruo
menė labai laukia svečių. Aus
tralų spauda jau dabar rašo, 
kad amerikiečių lietuvių rinkti 
nė atvyks 1964 m. liepos m. 
Sužlugus šiam užsimojimui, bū 
tų didelis smūgis visam lietu
vių jaunimui ir jų organizaci
joms. O įvykdžius šį žygį, bū
tų atliktas milžiniškas darbas, 
nešąs vaisių mūsų jaunimui ir 
teisėta pasididžiavimą vyres
niajai kartai.

Balys Nemeika.
IŠ LIETUVOS

— Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybėse į baigmę pateko 
Kauno Politechnika, kai tuo 
tarpu Vilniaus Kibirkšties krep 
šininkės turės kovoti tik dėl 
dvyliktos vietos. Vyrų koman
dos kovos dar tebesitęsia.

— Ledo rutulio rungtynių 
pasekmės Kaune: Inkaras — 
Atletas 3 :1 ; Kauno Audiniai

— Inkaras 0:6, R. Spalis — 
Politechnika 4:0.

Kanados ir kt.
Sesės ir broliai pasekime 

šiais gražiais pavyzdžiais. Pre 
numeruokime- ir remkime skau 
tišką spaudą. Atlikime savo 
pareigą dabar — tuojau ir 
„Sk. Aidas“ Jus lankys ir to
liau be pertraukos. Nelaukime, 
kol platintojas ateis, suraski - 
me jį patys. Nepamirškime sa 
vo vienminčių Vokietijoj, Ita 
lijoj ir kitur. Užsakykime 
jiems „SA“. Ypač „Sk. Ai
do“ laukia lietuviškas besimo
kantis jaunimas lietuviškose
gimnazij ose.

Jūsų:

„Sk. Aido“ Administratorius.

— Žinomas sportininkas 
Viktoras Severinas atšventė 
50 m. amžiaus sukaktį.

-Jaunių stalo teniso meis 
terių vardus iškovojo V. Pa- 
daigytė ir J. Gulbinas.
MIRĘ VILNIAUS KRAŠTO 

KULTŪRININKAI
Iš pavergtos Lietuvos gauta 

žinių apie Lietuvoje mirusius, 
ilgus metus Vilniaus krašte ar 
Vilniaus bylai dirbusius veikė 
jus, vilniečius. Praėjusią vasa
rą, birželio 18 d. Vilniuje, Vi- 
žulėnų kaulų tuberkuliozo sa- 
natroijoje mirė ilgametė lais
vos Lietuvos užs. reik, ministe 
rijos valdininkė ir daug sieloju 
sis Vilniaus bei vilniečių reika
lais — Marcelė Kubiliūtė. Nuo 
seno ji sirgo džiova, buvo su
sirgusi ir vėžiu.

Rugsėjo 11 ar 12 d. Vilniu
je po operacijos, vėžiu mirė 
ekonomistas, Vilniaus esperan 
tininkų klubo narys ir pasta
ruoju metu buvęs Vilniaus 11 
vid. mokyklos mokytojas Sta
sys Sabalis. Nepr. Lietuvoje 
jis buvo vienas vilniečių korp. 
„Vilnija” steigėjų.

Neseniai dar gauta žinia 
apie ilgamečio Pirčiupio kai
mo mokytojo ir vietos veikėjo 
Kazio Astaškos mirtį. Jis, šir
dies priepuolio (infarkto) ištik 
tas yra miręs 1962 m. gruodž. 
21 d. E.

ATPIGS ATOMINĖ 
ENERGIJA

Argonne atominės laboratori
jos dir. A- Creve pranešė, kad 
jo vedamoje laboratorijoje pa 
gamintas atominis reaktorius, 
kuris atominės energijos paga 
mina daugiau, negu pats su
naudoja gamybos procesui. 
Taigi atominė energija turės 
atpigti.

Lietuviai advokatai

Taip prieš kelius metus v>rai miškuose sutikdavo naujus metus. Kažin, ar jie dabar sa ve atpažins šiame atvaizde?

Laikasirmetai
APIE METŲ SKAIČIAVIMĄ

Ne visi vienodai skaičiuoja 
metus. Turkijoje, Irane, Irake, 
Afganistane ir daugelyje kitų 
Rytų šalių, kur yra paplitusi 
musulmonų religija, metai skai 
čiuojami nuo Mahometo bėgi
mo iš Mekos į Mediną, laikant 
kad tai įvyko 622 mūsų eros 
metais.

Kai kurios religinės grupės 
tebeskaito metus nuo „pasau
lio sutvėrimo“, tikėdamos, kad 
pasaulis buvo sutvertas 5508 
m. prieš mūsų erą.

Seniau buvo dar daugiau 
metų skaičiavimo sistemų. 
Graikai metus skaičiavo olim
piadomis. Taip vadinosi visos 
Graikijos sportinės žaidynės, 
kurios įvykdavo kas ketveri 
metai. Pirmoji olimpiada bu- 
vusi 776 m. prieš mūsų erą. Ro 
menai metus skaičiavo nuo Ro 
mos įkūrimo---  753 m. pr. m.
e., babiloniečiai — nuo Nabo ,, 
nasaro eros (747 m. pr. m. 
erą).

Senovės kiniečiai metus skai 
čiuodavo nuo 2379 m. pr. m. 
e., mongolai ----nuo mūsų eros
1027 m.

Kaip matome, įvairios tau
tos turėdavo savo metų skai
čiavimą.

Pirmaisiais mūsų eros am
žiais Viduržemio jūros baseino 
šalyse metai buvo skaičiuoja
mi įvairiai: Romos imperijos 
centre ---  nuo Romos miesto
įkūrimo, Graikijoje---  nuo.pir
mosios olimpiados, Judėjoje 
---  nuo „pasaulio sukūrimo“. 
Vėliau prisidėjo dar Aleksan
drijos metų skaičiavimas nuo 
284 m. rugpjūčio 29 d. Atsira
dusios krikščionių bendruome 
nės skaičiavo metus irgi nuo 
„pasaulio sutvėrimo“. Toks ka 
lendorių įvairumas sudaryda
vo didelių nepatogumų. Buvo 

reikalas nustatyti vieningą me 
tų skaičiavimo sistemą.

To darbo ėmėsi vienuolis 
Dionisijus Mažasis. Jis pasiūlė 
metus skaičiuoti nuo „Kristaus 
gimimo” ir be niekur nieko pa 
reiškė, kad tai įvykę prieš 532 
metus. Šį skaičių vienuolis pa
ėmė vien todėl, kad jis yra 19 
ir 28 sandauga. Skaičių 19 as 
tronomai žinojo kaip „Mėnu
lio ratą“: kas 19-tieji metai 
Mėnulio fazės pasikartoja tą 
pačią mėnesio dieną; pavyz
džiui, jeigu 1939 m. gegužės 
3 d. buvo pilnatis, tai ir po 19 
metų — 1958 m. gegužės 3 d. 
buvo pilnatis. O skaičius 28— 
tai „Saulės ratas“: kas 28-eri 
metai mėnesio dienos buvo to
mis pačiomis savaitės dieno
mis; pavyzdžiui, jei 1930 m. 
gegužės 1 d. buvo ketvirtadie 
nis, tai ir po 28 metų — 1958 
m. gegužės 1-oji — ketvirta
dienis.

Tuo būdu kas 532 metai 
toms pačioms mėnesio dieno
ms atitiks tie patys savaičių pa 
vadinimai, taip pat ir tos pa
čios Mėnulio fazės.

Ši skaičiaus 532 savybė pa
dėjo lengvai apskaičiuoti dau
geliui metų pirmyn Velykų 
šventės datą. Vienuolis Dioni 
sijus užsiiminėjo Velykij ap
skaičiavimu, todėl jis ir pasiū
lė laikyti, kad Kristus gimė 
prieš 532 metus ir nuo tada 
skaičiuoti metus.

Bet kaip ir daugelis naujo
vių, šis pasiūlymas negreit pri 
gijo. Pirmą kartą bažnytiniuo 
se dokumentuose sutinkamas 
metų skaičiavimas nuo Kris
taus gimimo tiktai 742 metais. 
Plačiau naujas skaičiavimas 
pradėtas taikyti popiežių raš
tuose tiktai X a., bet greta bū 
davo nurodoma ir metai nuo 
„pasaulio sutvėrimo“.

Skelbimas nr. 7.

DIEVO KARALYSTĖ.

Tęsinys.

Dar turime atsiminti, kad tiks
las didžiųjų spaudimų, kurie visai 
priartėjo, yra sutrinti suakmenė
jusias viso pasaulio širdis, palenk
ti iki žemės pasipūtėlius, ir suarti 
sukietėjusią žemę giliomis skaus
mų, vargų ir sielvartų vagomis, ir 
taip pasaulis bus padarytas tanka- 
mas priimti didžiuosius Tūkstant
metinės Karalystės palaiminimus. 
Dievo Karalystės tikslas bus pilnai 
įvykintas, kaip pranašo pasakyta: 
.Kuomet tu (Viešpatie) darysi sa
vo teismus žemėje, pasaulio gy
ventojai mokinsis teisybės“. (Izai- 
jo 26:9). Tuomet jau visi bus su
žinoję, kad saumylingi sugalvoji- 
mai ir nupuolusių žmonių sumany 
mai yra sugedę ir veda žmones į 
vargą ir sumišimą. Todėl tuose lai 
kuose visi besiilgėdami geis ir 
lauks teisingojo viešpatavimo; — 
nepastebėdami kad tai yra visai 
arti.

Ilgai turėtoji garbingoji Izraelio 
viltis įsigyti karalystę tuomet atsi 
gaus tuose, kurie, tikėdami Dievo 
pažadams, bus susirinkę į Palesti
ną. Kuomet šitie senovės vertieji 
paskelbs savo prisikėlimą ir su
tvarkys naują teisybės valdžią, jų
jų patvarkymas, beabejonės, bus 
greitai pripažintas kaip pareinąs 
nuo Viešpaties. Ir kuomet žmonės 
sužinos, kad tikroji juos valdan
čioji Karalystė yra dvasinė, ir 
kad nukryžiuotasis Jėzus yra Ka
ralius, ir kuomet jie savo proto 
akimis „pažvelgs į tą, kurį jie per 
dūrė”, ir „raudote raudos jo kaip 
vienturčio ir dejuos jo, kaip pa
prastai dejuojama mirus pirmgi- 
miui. Tą dieną bus didelis raudo
jimas Jeruzalėje“. Ir Dievas „iš
lies ant Dovido namų ir ant Jeru
zalės gyventojų malonės ir maldų 
dvasią”. — Zakarijo 12:10, 11.

Žinios apie nugalėjimą Gogo ir 
Magogo pulkų ir apie stebuklingą 
Izraelio išielbėjimą iš jų nepriete
lių greitai pasklis ir po to bus pa 
skelbtas garsiųjų prikeltųjų „tė
vų” pasirodymas, ir jiems pirmi
ninkaujant bus įsteigta naujoji vai 
džia; tuomet įvyks abelnas Izrae
lio atsivertimas ir priėmimas ilgai 
atmestojo Mesijo. Ir neabejotina 
kad kai kurie iš pagonių laikys 

tai už klastą, juoksis iš žydų, va
dindami juos lengvatikiais, o se
novės vertieji bus laikomi kaiku- 
rių gudriais apgavikais.

Naujai įsikūrusioji ir susitvar
kiusioji valdžia Palestinoje bus 
gausiai palaiminta ir greitu laiku 
įvykdys stebėtinas permainas dėl 
Izraelio gerovės, ir visa tai nuste
bins anarkistinį ir nuliūdusį pašau 
lį ir privers daugelį- mąstyti ir sa
kyti: Kažin ar šitie vyrai, kurie 
sakosi esą atsikėlusieji pranašai, 
ištikrųjų neatlieka darbus, kurių 
pasauliui labai reikia? Duok, Die
ve, kad jie imtų valdyti pasaulį ir 
iš visuotinos mūsų netvarkos tepa 
daro tvarką ir ramybę! Ir kada jie 
siųs pasiuntinių pas juos ir reika
laus, kad šitie „kunigaikščiai“ iš
platintų savo valdžią po visą pa
saulį; nes jų teisingas viešpatavi
mas bus pasirodęs labai naudin
gas Izraeliui. Taip kalba apie tai 
Pranašas: —

„Ir atsitiks, kad paskučiausiose 
dienose bus prirengtas Viešpaties 
namų kalnas (Karalystė, aukštes
nė ir valdanti visas karalystes) 
ant kalnų viršūnės; ji bus išaukš
tinta ant kauburių (aukštesniųjų 
vietų) ir į jį plauks visos tautos. 
Daug tautų eis ir sakys: Ateikite ir 
žengkime aukštyn į Viešpaties kai 
ną (Karalystę) ir į Jokūbo Dievo 
namus; ir jis Mokins mus savo ke 
lių, ir mes vaikščiosime jo takais; 
nes iš Siono (dvasinės Karalystės 
— pagarbinto Kristaus, Galvos ir 
kūno) išeis įstatymas ir Viešpaties 
žodis iš Jeruzalės (iš žemiškosios 
valdžios sosto, kurios atstovais 
bus „kunigaikščiai“). Jie teis tau
tas ir išbars daugelį tautų (didžių 
jų suspaudimų metu; ir pagaliau, 
klausydami jo išbarimo bei įstaty
mo ir žodžio), jie nusikals iš savo 
kalavijų žagrių ir iš savo iečių 
pjautuvų. Tauta nebekels kalavi
jo prieš tautą, ir jie nebesilavins 
daugiau į kovą“. — Izaijo 2:2-4, 
Mikėjo 4:1—4.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogą. Neturtin
giems siunčiam (veltui) mažas 
knygeles ir traktatus. Pareikalavi

mus siųskite šiuo adresu:

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

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

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

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

330 Bay Street.

NEIMAN, BISSET
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont. 
Tel. Ofice WA 4-9501 
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TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1 129 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 alveiu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

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

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

tiktai pirmadieniais >r penktadieniais.

iš Kanados:
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 

paprastu ir KIMŠ 111 J^ų sudarytus ir apdraus
Siunčiame jJCtolU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

S KYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M. Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

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

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

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

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

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

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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LIETUVI NAMŲ HAMILTO NE APŽVALGA.

* KIOWS
GERIAUSIA DOVANA

MOKSLAS IR TECHNIKA
KATASTROFA SVETIMOJE GALAKTIKOJE

(Iš v-bos p-ko St.

Išsisklaidę po platųjį pašau 
lį, vistiek mes likome lietu
viais, todėl visiškai supranta
ma, kad nežiūrint kur, bet sės 
liai įsikūrę ir nors minimaliai 
patenkinę asmeniškus buities 
reikalavimus, mes susirūpino
me ir mūsų lietuviškais reika
lais. Pradžioje atgaivinę arba 
ir naujai įsteigę grynai idėjines 
o-jas, manėme, kad jos bus 
stipria atrama kovoje už tauti 
nę ekzistenciją. Metai bėgo, o 
kartu su jais ir mūsų tautinis 
idealizmas blėso. Aukos pasi
aukojimas, lietuviškos idėjinės 
institucijos, lietuviška knyga 
kas kart vis silpnėjo ir geso. 
Ir tai natūralu, nes kiekviena 
idėja, neturėdama realaus šal 
tinio, pamažu išsenka ir džiūs
ta, kaip tie kalnų upeliai, atsi 
radę pavasarį tirpstant snie
gui-

Hamiltono lietuviai gal pa
tys pirmieji perprato šią tikro
vę ir jau 1949 m. šalia kitų o- 
jų ėmė judinti ir savų lietuvių 
namų įsigijimo reikalą. Po 
įvairiausių pastangų ir nesėk
mių, pagaliau 1956 m. šis dar
bas įėjo į pastovų kelią ir kas
met tolydžio augo ir plėtėsi ir 
nežiūrint mūsų labai nepasto
vaus būdo, šiandien mes, po 7 
metų darbo galime pelnytai 
džiaugtis, kad LN b-vė pardė 
jusi iš nieko, išaugo iki $ 190 
tūkstančių, šia proga norėčiau 
duoti Tamstoms kondensuotą 
mūsų pastangų apžvalgą.

LN idėjos pradžia.
Rodos 1949 m. agr. K. Va 

laitis, tuo metu buvęs Hamil
tono B-nės v-bos p-kas, būda
mas pats didelis idealistas ir 
labai teisingas ir nuoširdus lie
tuvis, suorganizavo jau tuo lai 
ku keletą entuziastų su stambo 
komis sumomis ir buvo beuž- 
pirkę lietuviams salę. Gyveni
mas taip susiklostė, kad jie ne 
atlaikė užkulisinių intrygų ir 
numatytoji salė buvo nupirkta 
privačių lietuvių. Po kelių me 
tų ji buvo parduota ir hamil- 
toniečiai vėl liko be savo bend 
ruomeninės pastogės.

Tolimesni bandymai.
1954 m. iniciatyvos ėmėsi 

K. Baronas. Tais metais su
šauktas Rumunų salėje LN rei 
kalu susirinkimas buvo skait
lingas (dalyvavo apie 150 as
menų) ir labai entuziastiškas. 
Susirinkimas išrinko 7 tautie
čių Laikinąją LN v-bą ir pave 
dė jai rūpintis LN įsigijimu. 
Nenorėdamas išplėsti savo pra 
nešimo, nesigilinsiu į šios v- 
bos darbą, bet tik konstatuo-

a) LN akcijose......................................... $ 100,000,—
b) LN paskolos lakštuose....................„ 19,600.----
c) Vienų metų paskola LN................ . 2,000.----

Viso . . . .$ 121,600.—

Šiam kapitalui atitenka LN
a) Deltoje ...................
b) Išmokėtas sklypas
c) Pinigai bankuose .

Viso

Gruodžio mėnesį išmokėta, 
pagal paduotus narių pareiški 
mus: už atpirktus paskolos šė 
rus $10,300.

Prie LN veikia ne pelno sek 
cija Kultūros Fondas, kuris tu 
ri apie $50 grynais pinigais ir 
$3,400 LN akcijomis.

Malonu konstatuoti, kad di 
džioji dalis LN narių tvirtai ap 
sisprendę atsiekti numatytą 
tikslą, už ką savo ir v-bos var
du nuoširdžiausiai dėkoju.

Baigiamosios mintys.
Šiandien mes čia susirinko-

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

Bakšio pranešimo).

siu, kad 1955 m. pabaigoje 
įvykusiame susirinkime ji atsi
statydino.

Iš gilės į ąžuolą.
B-nės v-ba, prie kurios vei 

kė Laik. LN v-ba, nenorėda
ma šio svrabaus lietuviško dar 
bo numarinti, 1956 m. sausio 
15 d. parapijos salėje sušaukė 
vien tik LN reikalams svarsty
ti b-nės narių susirinkimą, į ku 
rį atsilankė tik 26 asmens. Vis 
dėlto pavyko sudaryti 5 asme
nų LN v-bą. Į šią pirmąją LN 
v-bą įėjo St. Bakšys, Vi. Sta- 
bingis, Alf. Paukštys, J. Blė- 
kaitis ir V. Zauka.

Gyvenimas dažnu atveju 
yra paradoksų ir tikrovės raiz 
ginys! Ir šiuo atveju įvyko kaž 
kas panašaus. Maža ir nežymi 
LN v-ba visu intensyvumu 
pradeda darbą ir jau tų pat 
metų gale turi surinkusi apie 
11,000 dol. Priešiškos L. Na
mams jėgos stiprėja kartu su 
pastoviu LN augimu, bet Lietu 
vių Namai Hamiltone to visko 
neboja ir eina pirmyn.

Nariai ir lėšos.
V-ba 1956 m. sausio 15 d., 

buvo kooptavimo keliu padidi 
nusi savo sąstatą iki 24 narių, 
pradėjo telkti lėšas. Per nepil 
nūs 8 metus vyko įvairiausi 
persigrupavimai, nuomanių pa 
sikeitimai, bet paties LN dar
bo niekas nepajėgė sustabdyti 
ar palaužti. Geresniam vaizdui 
pateikiu statistinių davinių.

1) 211 narių per 8 m. savo 
įdėtus pinigus, bendroje sumo
je $45,100 atsiėmė.

Jų vietoje reikėjo surasti ki 
tus, kurie juos pakeitė. Iki šiai 
dienai yra gauti pareiškimai jų 
akcijas parduoti ir jiems pini
gus grąžinti iš 48 narių sumo
je 9700 dol. Tuo būdu dėl įvai 
riaušių priežasčių per šį laiko
tarpi netekome 259 tautiečių 
paramos iš viso 54,800 dol., 
kas sudaro asmeninį judėjimą 
32,6% ir kapitalo 42,1%. Ši 
statistika yra geriausias lietu
vio būdo rodiklis, kuris taipgi 
sako, kad realus bendras tau
tinis darbas su lietuviais yra la 
bai sunkus. O kur dar apie 400 
Hamiltono dirbančiųjų lietu
vių, kurie net nebandė prie L. 
N. įsigijimo prisidėti!

2) Šiai dienai Lietuvių Na
mai turi 669 narius, į kurių 
skaičių įeina ir tie 48, kurie pa 
davę pareiškimus jų akcijas 
parduoti ir jiems pinigus grą
žinti.

Jų sudėti pinigai yra:

turtas pirkimo kainomis: 
............. $ 99,000.— 
................. 40,000.—

7,000.— 
............. $ 146,000.—

me spręsti ir nurodyti tolimes 
nį LN kelią. Nepadarykime 
šio sprendimo jausmų įtakoje. 
Būkime realūs ir išmintingi. 
Gink Dieve, nesugriaukime, 
kas taip sunkiai per eilę metų 
jau pasiekta. Atvirkščiai, šių 
metų nesėkmės, kurių kiekvie 
name darbe pasitaiko, tebūnie 
mums impulsu dar didesnei 
energijai. Žinokime, kad mes 
daug bendromis jėgomis gali
me, bet tik reikia patvarumo, 
susiklausymo, pakantos, o 
svarbiausia geros valios ir sąži 
ningumo. St. Bakšys.

TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ............................................................. 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES.................................... 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI...................................................  0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDE ................................................... 0.75
VARPAS 1963 METŲ ................................................................................. 2.00
Plokštelė ŽIRGINĖLIAI ............................................................................ 5.00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI...................................................... 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS............ 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ............. ................ ■........................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas........................................................ 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU..................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.............. ............ 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS. ......................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ............................................ 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS........................................................ 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA......................................... 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.............................................................. 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................. 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS......................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU........................................................ 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS................ ................ „..................... 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS................................................ 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID........................................................ 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................... 5.00
A. Giedrius. MURKLYS............................................................................ 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA......................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS.............................................................. 1.50
St. Zobarskas. PER SALTJ IR VĖJĄ.................................................... 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS................................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS........................... 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS........................................................................ 3.00
Kišeninis žodynas. LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ir ATVIRKŠČIAI. 2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES..................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO...........................................  0,75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.......................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ................................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. AUKŠTYN SIRDIS........................................................ 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE................................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS..................   2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. ............................................ 1.00
Sv. Istorija. NAUJASIS IR SENASIS, ĮSTATYMAI................... Po 1.00

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
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KIŠKIŲ BALIUS

Žuklautojų ir medžiotojų 
klubas „Giedraitis“, sausio 25 
d. ruošia kiškių balių, kuris 
įvyks Knights of Columbus sa
lėje, 222 Queenstons Rd., Ha 
miltone.

Gros padidintas Benny Fer 
ry orkestras, priede europietiš
ka šokių muzika. Veiks turti- 
gas bufetas su gėrimais, bus 
šiitą kiškiena ir įvairūs užkan
džiai.

Baliuje veiks įdomi loterija. 
Kiekvienas, kuris pirks įėjimo 

-bilietą į balių, tuo pačiu ga
lės dalyvauti ir turtingoj lote
rijoj. Tai loterijai jau dabar 
gaunami vertingi daiktai.

Taip pat bus išstatyti išmė 
ginimui laimės turtingi vaišių 
staliukai. Į balių pakviesti To 
ronto ir Wellando Žūki, ir me 
džioklės klubai.

Prieš balių tarp trijų klubų 
įvyks šaudymo rungtynės. 
Jau yra paskirtos dvi didelės 
pereinamosios taurės.

Pirma taurė bus įteikta tam 
klubui, kuris išeis laimėtoju. 
Antra taurė bus įteikta geriau
siam šauliui Hamiltono klubo 
nariui. Laimėjusiam taurės 
bus įteiktos laike baliaus.

Kviečiami talkon kiškių me 
džioti, norintieji dalyvauti to
je medžioklėje, prašomi neati
dėliojant užsiregistruoti pas 
A. Stasevičių T.N. F.U. 3-21 
69 ir pas Šimkevičiu T.N. F. 
U. 3-2169.

Ten pat galima užsiregis
truoti norintiems pasiprakti
kuoti šaudyme, nes varžy
boms šaudymo pratimai jau 
prasidėjo.

Kada įvyks varžybos ir kiš
kių medžioklė, bus pranešta 
spaudoje.

Prašome vissu atsilankyti į 
šį įdomų mūsų parengimą.

Mielai lauktumėm jaunimą 
atsilankant, — puiki proga 
naujoms pažintims. Plačiau 
apie šį kiškių balių visuomenę 
painformuosim vėliau.

Klubo Valdyba.

PAJIEŠKOJIMM
— Viadas Devenas, nuo 

1929 m. gyvenantis Kanadoj 
ir Aleksandras Devenas, gyve 
nantis JAV, prašomi atsiliepti 
savo seseriai šiuo adresu: Sra. 
Ona Devenaitė- Talmontienė, 
Ostende 557, Berisso, Gr., Ar
gentina.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

PAŽINKIME KANADĄ. . .

Atkelta iš 2-ro pusi.
Sesijos susirinkimas buvo 

sušauktas ir posėdžiavo Kolo
nijų pastate antrame aukšte 
Council Chamber patalpose. 
Nors galutinių rezultatų nepri 
eita, bet bendrai buvo sutar
ta, kad sekanti konferencija 
turi būti greitai sušaukta. Se
kanti buvo sušaukta Quebeco 
mieste spalio m. pastate, kurį 
vėliau ugnis sunaikino. Siame 
antrame susitikime buvo pri
imta visa eilė rezoliucijų, ko 
pasėkoje 1867 m. liepos m. 1 
d. buvo pasirašytas Londone 
Westminster Palace Hotel 
British North America Act— 
įstatymas. Šis dokumentas pa 
darė iš Kanados apvienytą tau 
tą su Nova Scotia, New Bruns 
wick, Quebec ir Ontario pro
vincijomis — pirmaisiais Kon 
federacijos nariais.

Prince Edward Island, uni

jos lopšys, prisijungė tik 1873 

m. liepos m. 1 d., nežiūrint to 
šiandien islandiečiai giriasi, 

kad jų Provincijos pastatas ir 

šiandien Confederation Cham 

ber sienoj išlaiko didžiulį įrašą 

— „Apvaizdos vedini, jie su

kūrė geriau, negu žinojo“.

1964 m. rugsėjo m. bus ati 
darytas Charlottetown’e mil
žiniškas multi milioninis pasta 
tas, kurio atidarymo ceremoni 
jose galbūt dalyvaus ir karar 
lienė. Pastatas bus pavadintas 
Fathers of Confederation Me
morial Building ir pastatytas 
Queen Square į rytus nuo Pro 
vincijos pastato. Ten bus kul
tūrinis centras talpinąs didelę 
auditoriją, meno galeriją, mu
ziejų, archyvus, ir bibliotekas.

Idėja šios nacionalinės šve 
ntovės jau yra diskutuojama 
nuo seniau, bet tik paskutiniu 
metu pradėta eiti prie konkre
čių vykdymo reikalų. Fundaci 
jos Komitetas iš žinomų kana 
diečių prieky su Dr. Frank 
MacKinnon, Prince of Wales 
College valdytoju iš Charlot
tetown, P. E. 1. jau yra įkur
tas ir Kanados Taryba (Ca
nada Council) paskyrė $ 30 
tūkstančių pravesti platų archi 
tektūros konkursą.

Pastatas turės būti tikrai 

pagal savo charakterį naciona 

linis, pinigai ir medžiaga bus 
duota ne tik federalinės vy
riausybės bet ir provincijų vy
riausybių, o taip pat bus pri
traukti asmens iš prekybos, 
pramonės ir šiaip privataus ?e 
ktoriaus. (CS).

Šternbergo vardo astrono
mijos instituto bendradarbė G. 
Zaicevą, stebėdama dangų, ap 
tiko naują žvaigždę, vadina
mąją supernovą. Ji staiga su
tviskėjo vienoje iš daugybės 
galaktikų, neįsivaizduojamai 
toli nup mūsų, taip toli, kad 
šviesos spindulys atstumą ligi 
Žemės skrido 30 milionų me
tų! Vadinasi, katastrofa įvy
ko tada, kai dar nė žmogaus 
nebuvo (žmogus pradėjo for
muotis tik prieš 1 mln. metų).

Spėjama, kad gegužės 14

Laistai Redakcijai
Didžiai Gerbiami „N. L.’’ 

leidėjai,

Su gilia padėka rašau aš 
Tamstoms šias eilutes, tarda
mas nuoširdų tautietišką ačiū 
už man kaip 100% invalidui 
nemokamai šiais metais regu
liariai siuntinėjamą „Nepriklau 
somą Lietuvą’’. Tas man suda 
ro didelio, gilaus džiaugsmo, 
sulaukus kiekvieno naujai at
keliavusio pas mane nr. Skai 
tymas paįvairina mano kasdie 
ninį pilkąjį invalidišką gyve
nimą ir atitraukia nuo kasdie
ninio gyvenimo minčių. Su di 
dėlių įdomumu perskaitau laik 
raštį nuo pradžios iki pabai
gos, o perskaičius ir susirinkus 
keletui numerių, persiunčiu to 
liau savo geram draugui, gyve 
nančiam su kitais lietuviais se
nelių namuose, kur ir jiems

SIMCOE, Ont
MIRĖ MYKOLAS TUINYLA

Gruodžo 17 d. Simcoe, 
Ont. mirė pažangus, gerai pa
siturintis ūkininkas - farmeris 
Mykolas Tuinyla, 74 m. am
žiaus, plačiai žinomas apy
linkėje, kaip puikus žmogus ir 
vienas iš turtingiausių lietu
vių farmerių.

Prieš 30 su viršum metų at 
vyko į Kanadą, pirma gyveno 
Londone. Užsidirbęs kiek pi
nigų, Delhi pirko tabako ūkį, 
vėliau ir daugiau.

Anapus geležinės
KREMLIUS MUILINA 

AKIS SAVO 
PILIEČIAMS

Pasibaigus kompartijos cen 
tro komiteto posėdžiams, ku
riuose Chruščiovas penkias su 
puse valandos mokino kom
partijos centravikus imtis che 
minės pramonės ir pastatyti 
200 tam tikslui fabrikų. Rusi
ja chemijos srityje yra visiškai 
atsilikusi, o fabrikų statymui 
neturi nei pinigų, nei priemo
nių, todėl Vakarus prašo ke
lių miliardų dolerių paskolos. 
Dabar susirinko Rusijos sovie
tas ir giriasi didžiausiu pakili
mu ir nepaprastais atsiekimais 
pramonės (visai atsiliko nuo 
Vakarų), žemės ūkio (pristi
go duonos), transporte, (ja
vus iš Kanados gabena Ameri
kos laivais, paskolintais karo 
metu iš JAV) ir kt. Ir dabar 
muilina savo piliečiams eikis, 
kad viskas puikiausiai vyks
ta... Niekas negali nuneigti, 
kad tai yra melas, nes nėra 
laisvos spaudos, nėra laisvo žo 
džio. „Pravda“ pilna pasigyri 
mų, o žmonės neturi papras
čiausių dalykų.

„Ciną” korespondentas pa 
stebėjo Rygos uoste „gėdin
gus reiškinius“, su kuriais, esą, 
reikia kovoti. Rygos jaunuo
liai mielai susitikinėja su už 
sienio jūreiviais ir turistais, at 
plaukiančiais į Rygos uostą. 
Užsieniečių įtakoje Rygos jau 
nuoliai lengvai pasiduodą viso 
kiems „vakarietiškiems vė
jams“. Iš užsieniečių jie išsi- 
ubagaują ar išsimainą įvairių 
užsienietiškų prekių: kojinių, 
marškinių, skepetaičių, vaka
rietiškų šokių plokštelių ir kt.

j 

d. užfiksuoto blykstelėjimo 
priežastis yra greitas branduo
linės energijos išsiskyrimas iš 
žvaigždės gelmių. Besiveržian 
ti energija nespėja išsiskirti 
kaip švytėjimas, ir tada švie
sos slėgimas išpučia žvaigždę 
iki neišpasakyto dydžio. Jos 
paviršius išskiria milžinišką 
gausybę šviesos. Naujai aptik
toji žvaigždė šviečia taip, 
kaip šviestų 250 milionų mū
sų saulių, ir per vieną parą iš
spinduliuoja tiek energijos, 
kiek mūsų Saulė per 1 mln. 
metų.

yra malonu gautą spaudą pa
skaityti. Jeigu būtų galima ir 
Jums galimybės leistų, tai pra
šau man ir toliau siuntinėti ne 
mokamai tą „Nepriklausomą 
Lietuvą“ kaipo karo invalidui.

Aš ir prie geriausių norų ne 
galiu tą prenumeratą Jums už 
,,N. L.“ apmokėti iš savo kuk 
lios mėnesinės gaunamos pen
sijos iš vokiečių įstaigų, iš ku
rios man su 4 asmenų šeima 
(bendrai viso 5 asmenys su 
manimi) tenka pragyventi, vi- 
sakuom apsirūpinti kasdieni
niam gyvenimui ir viską apsi
mokėti. Atleiskite man už tai, 
kad aš esu nepajėgus pats sa
vo jėgomis tą prenumeratą už 
„N. L.” apsimokėti.

Pranas Bagdanavičius,
8994 Hergatz. Postfach 13.

Germany.

Velionio liko žmona. Elena 
kilusi Sakalauskaitė ir brolis 
Jonas, gyvenąs Bonstone, 
Mass.

Velionis buvo popuriams 
plačioje apylinkėje, vaišingas 
ir malonus žmogus. Laidotuvė 
se dalyvavo didelis būrys apy 
linkių lietuvių, su kuriais jis 
plačiai bendravo. Palaidotas 
Tillsonburgo katalikų kapinė
se. Užuojauta artimiesiems.

Kor.

LIETUVIS KUNIGAS
APTARNAUJA KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ MASKVOJE.

Vienintelė atdara katalikų 
bažnyčia Maskvoje yra Sv. 
Liudviko bažnyčia. Ją aptar
nauja Vilniaus vyskupijos lie
tuvis kunigas Mykolas Tarvy- 
dis. Lapkričio 25 d. Sv. Liudvi 
ko bažnyčioje pamaldas už žu 
vusį atentate JAV prezidentą 
J. Kennedy atlaikė amerikietis 
kapelionas Tėv. Richard, asis
tuojamas kun. M. Tarvydžio. 
Pamaldose dalyvavo Ameri
kos ambasadorius Kohler ir ki
ti ambasados tarnautojai, už
sienio diplomatų misijų atsto
vai, Rusijos užsienių reikalų 
ministerijos pareigūnai, orto
doksų vyskupas Aleksiejus ir 
nemažas skaičius Maskvoje gy 
venančių lietuvių ir lenkų.

KOMUNISTAI BAŽNYČIĄ

PAVERTĖ ŠOKIŲ SALE

Okupacinė komunistinė val
džia sistemingai vykdo bažny 
čių uždarinėjimą. Okupacijos 
laikotarpyje, t. y. nuo 1944 iki 
1963 metų komunistinė val
džia Lietuvoje uždarė 151 baž 
nyčią ir 265 koplyčias. Vien 
tik šiais metais buvo uždary
tos kelios parapijinės bažny
čios ir 13 koplyčių Joniškio de 
kanate. Rugsėjo mėnesį buvo 
uždaryta Kauno Sv. Trejybės 
parapijinė bažnyčia, paversta 
šokių sale ir atiduota Kauno 
medikų klubo žinion. — Pa
skutiniu laiku prie šios bažny
čios buvo prisiglaudusi ir Kau 
no kunigų seminarija. Semina 
rijos kunigai rinkdavosi į ją 
melstis.



8 PSL. N E P R I K L A U S O MA- 1 E T U V A 1964. 1. 2. — Nr. 1 («73)

Visiems lietuvių vaikams Kalėdų Eglutė
---------  SAUSIO S; DIENĄ LYGIAI 3.30 PO PIETŲ    n*——■■■■»■■  ........... .

mowt|real
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE. 

KALĖDŲ SENELIS LAUKIA VISŲ VAIKŲ 
(Plačiau skaitykite čia pat kronikoje).

ŠAUKIAMA NAUJAI IŠRIN 
KTO KLB MONTREALIO 

LIETUVIŲ SEIMELIO 
SESIJA

1964 m. sausio 12 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje 12 vai. 
30 min. Saukiama KLB Mont 
realio Lietuvių Seimelio sesija, 
sekančiai dienotvarkei svarsty 
ti:

1. Sesijos atidarymas ir pre
zidiumo sudarymas.

2. Praėjusios sesijos proto
kolo skaitymas ir priėmi
mas.

3. Prezidiumo Pirm, prane
šimas.

4. Švietimo ir Kultūros Fon
do Pirm, pranešimas.

5. Šalpos Fondo Pirm, pra
nešimas.

6. Iždininko pranešimas.
7. Revizijos komisijos prane 

Šimas.
8. Diskusijos dėl pranešimų 

ir apyskaitų tvirtinimas.
9. Seimelio Prezidiumo rin-

10. Revizijos komisijos rinki
mai.
kimai.

11. Klausimai ir sumanymai.
12. Sesijos uždarymas.

Visi naujai išrinktieji Seime 
lio atstovai, ir visų Montrealy 
j e esančių lietuviškų organiza
cijų valdybų pirmininkai, arba 
jų įgalioti asmenys, ir visa lie
tuviškoji visuomenė maloniai 
prašoma sesijoje dalyvauti.

Remiantis KLB Apylinkių 
Tarybų sudarymo taisyklių 9 
paragrafu, kviečiamam laikui 
reikiamam skaičiui nesusirin
kus, po valandos sesija įvyks 
nežiūrint jame dalyvaujančių 
Seimelio narių skaičiaus.

Seimelio Prezidiumas.
LIETUVAITĖ DALYVAUS 

ŽIEMOS KARNAVALE,
kuris prasidės Montrealyje sau 
šio 11 d. ir tęsis visą mėnesį. 
Lietuvaitė, kuri dalyvaus kar
navalo konkurse, yra panelė 
Lukrecija Bendžiūtė, kurią pa 
kvietė karnavalo komitetas. Ji 
dabar platina karnavalo bilie
tus dalyvauti karnavalo- lote
rijoje. Padėkime jai bilietus iš 
platinti. Jos adresas: 1348 
Manning, Verdun, telef.: 766 
-7807. Bilieto kaina 1 dol. Ga 
Įima išlošti mašiną.

LIETUVIŠKA 
RADIO VALANDĖLĖ, 

kokia buvo gruodžio 29 d., ro 
do, kad ji darosi vis daugiau 
lietuviška ir turiniu ir forma. 
Labai puikiai kalbėjo A. V. 
klebonas T. K. Pečkys, gražų 
Miškinio eilėraštį paskaitė H. 
Nagys, įdomūs buvo pasikal
bėjimai su jaunimu — A. Lu- 
koševičiūte ir V. Navikėnu ir 
V. Kudirkos mokyklos vedė
jos p. Blauzdžiūnienės su šeš 
tadieninės mokyklos moki
niais, ir muzika bei dainos iš
vengė pigumo ir neskoningu
mo, kurio praeityje buvo. Tat 
konstatuokime gerą pažangą 
ir tuo pasidžiaukime, su vilti
mi, kad ir ateityje bus einame 
šia kryptimi.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ „ _ _ 
ketvirtadienį ' P'
antradienį ir Į 
penktadienį I 4 p. m.

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

KALĖDŲ EGLUTĖ
VISIEMS VAIKAMS

Kalėdų eglutę ruošia vi
siems Montrealio lietuvių vai
kams šeštadieninių mokyklų 
Tėvų Komitetas, o Eglutės 
programą paruošė Vinco Ku
dirkos mokyklos mokytojai su 
mokiniais. Programa bus laba 
įdomi: bus vaidinimas, kuria
me pasirodys trys sesutės, 
snaigės, lėlės, pajacai, kinietiš 
kos lėlės, meškiukai ir kt.

Po vaidinimo Kalėdų sene
lio maršą grojant, atvyks Ka
lėdų senelis su dovanomis, ku 
rios bus vaikams išdalytos, 
kad jie galėtų linksmai pažais 
ti ir praleisti pavakarį, o sugrį 
žę namo sapnuoti, kaip įdo- 
mus ir geras buvo Kalėdų se
nelis. . .

Nepasivėlinkite, nes' pra
džia lygiai 3 vai. 30 min. po 
pietų Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, sausio 5 d., sekmadienį.

Kviečiami visi vaikai '- mo
kiniai, būsimi mokiniai ir ne- 
mokiniai. Kalėdų senelis nori 
visus lietuvių vaikus pamatyti, 
su jais pasikalbėti ir visus ap
dovanoti, o paskui visus pa
vaišinti. Tėvų Komitetas.

TĖVŲ DĖMESIUI
Šį šeštadienį, sausio 4 d., 9 

vai. 30 min. prieš pietus kvie
čiami visi Dr. V. Kudirkos mo 
kyklos mokiniai (artistai ir 
choristai Slusirinkti į Šv. Ka
zimiero parap. salę generalinei 
Kalėdų eglutės repeticijai.

Vedėja.
LIETUVAITĖ Iš LIETU

VOS MONTREALY
Montrealietis V. Jance-vi- 

čius, padedamas ,,piršlio“ Žil 
vičio, susisiekė su Lenkijoje 
gyvenančia, atvykusia iš Lie
tuvos lietuvaite Elena Bon- 
dzinskaite, kuri dabar atvyko 
į Montrealį ir praėjusį šeštadie 
nį ištekėjo už V. Jancevičiaus. 
Jaunavedžiams linkime laimin
go gyvenimo.

MOKYTOJAS 
JONAS GRIGELIS

Praleidęs Kalėdų šventes tė 
veliu tarpe, išvažiavo savo m? 
šina į Floridą. Važiuodamas ti 
kiši apžiūrėti žymesnes istori
nes vietas, New Yorke, Va
šingtone. Po to pailsės po sun 
kaus mokslo ir mokyklos dar
bo saulėtoje Floridoje ir moks 
lui prasidedant, sugrįž atgal.

• Jaspelskis Stasys, kaip kas
met, ir šiemet šalčių laikotar
piui išskrenda į šiltąją Flori
dą. Sugrįš apie balandžio mė
nesį.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos kunigų ir komite
to vardu visus nuoširdžiai svei 
kiname ir prašome Visagalį pa 
laimos visiems šių metų mūsų 
darbams bei planams.

Naujųjų Metų pamaldų 
tvarka: vienerios šv. mišios 
bus vidurnaktį, 12 vai. Naujų
jų Metų dieną mišios bus 8, 9, 
10, 11 vai. ryto ir 5 vai. po p.

Pirmąjį mėnesio penktadie
nį vienerios mišios bus vakare 
7.30 vai.

Praėjusio sekmadienio rink
liava — 301.50 dol.; Kalėdų, 
rinkliava — 417.50 dol.

Aukos bažnyčios fondui: 
po 50 dol. J. ir A. Išganaičiai 
ir J. Laukaitis; 25 dol. Vytau 
to klubas; po 10 dol.: J. Stro
pus ir P. Skruibis.

Operos solistei p. E. Karde
lienei esame labai dėkingi už 
menišką giedojimą Bernelių 
mišių metu.

LIETUVIAI IŠ 
SASKATČEVANO

F. Kalita su dukrele Barbora 
vieši Montrealy pas savo gimi 
naitę p. Masandukienę.

F. Kalita, stambus kviečių 
farmeris, kažkada gyvenęs ir 
Montrealyje, dabar čia viešė
damas atsilankė NL redakcijo 
j e ir sutvarkė savo prenumera
tos reikalus. Be to, p. Kalita 
pasipasakojo apie gyvenimą 
farmoje irSaskatčevano provin 
eijoje. Pasikalbėjimas bus įdė
tas sekantin NL numerin. Ma 
lonu pažymėti, kad pp. Kali- 
tų dukrelė, nors jų gyvenamo
je srityje artimiausis lietuvis, 
p. Jukna, nuo pp. Kalifų gy
vena už 50 mylių ir jokios lie 
tuviškos mokyklos neturi ga
limybės lankyti, bet kalba 
gražiai lietuviškai, nes ją išmo 
kino lietuviškai tėveliai. Gar
bė pp. Kalitams, kad brangi
na savo gražiąją kalbą ir vai
kus mokina lietuviškai.

ANTANAS VAUPŠAS, 
kaip patyręs mokytojas, buvo 
kelių mokyklų šefu, bet jau ku 
ris laikas kai pakeltas į Mon
trealio miesto pradžios mokyk 
lų komisijos direktorius.

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Montrealyje lankėsi buvę mon 
trealiečiai Vincas Seniūnas ir 
šeima, kurie svečiavosi pas pp. 
Laimikius, Rimšus ir kitus pa
žįstamus. Seniūnas yra vienas 
iš savininkų didelio Bil Gra
ham Hotel, Brandford, Ont.
• Brown E. Barbara, anglų 
tautos, baigusi Montrealy uni
versitetą ir dabar dirbanti Ot- 
tawoje, lankėsi NL redakcijo
je ir teiravosi lietuviškų kny
gų, nes ji Susidomėjusi lietu
vių kalba ir jau gali lietuviškai 
susikalbėti.
• Dr. Rimšaitė šventėms vie 
šėjo Montrealy brolio inžinie
riaus šeimoje.
• Dr. V. Jurkus, švenčių buvo 
atvykęs pas tėvus.
© P. Žilinskaitė susirgo ir tu
rėjo atsigulti į ligoninę.

I.G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINA5 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

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

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

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak. 

ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Šv. Onos pašalpinės dr-jos 

metinis svarbus susirinkimas 
įvyks 1964 m;. sausio 12 d. Vi 
sos narės yra kviečiamos skait 
lingai dalyvauti.

Taipgi sausio 18 d. draugys 
tė ruošia metinę vakarienę su 
muzika, loterija, ir įvairiais pa 
simarginimais Šv. Kazimiero 
salėje, 7.30 vai. vak. Kviečia
me visus dalyvauti.

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
MONTREALYJE

buvo labai ramios ir labai gra
žios. Kūčių dieną buvo ramu 
ir lengvai snyguriavo. Pirmoji 
Kalėdų diena buvo taip pat ra 
mi ir lengvai šalo.

Lietuvių bažnyčios 12 vai. 
naktį buvo pilnos žmonių. AV 
bažnyčioje iškilmingas mišias 
laikė T. J. Vaišnys, SJ, pasa
kęs prasmingą pamokslą. Mi
šių metu giedojo parapijos 
choras, vedamas muz. A. Am 
broziačio ir solo op. sol. E. 
Kardelienė. Šv. Kazimiero baž 
nyčioje pamaldas laikė kleb. 
kun. dr. F. Jucevičius ir mišių 
metu giedojo sol. A. Paškei^- 
čienė.
• Skripka Jurgis Kalėdų die
ną labai sunkiai sužeistas už
važiavusios ant jo gatvėje ma 
šinos.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
KALBŲ KURSAI 

duodami nemokamai provinci 
jos švietimo ministerijos, pra
dedami tuojau po naujų me
tų : pamcūzų kalbos kursai 
pradedami sausio 7 d., 8 vai. 
vakaro, o anglų kalbos kursai 
— sausio 8 d., 8 vai. vakaro 
šiose mokyklose: Ste. Doroth 
ee, 8961-6e Ave. V.S.M.; Bart 
helomy Vimont, 630 S.t Ro- 
ch; Bourget, 1220 de la Mon 
tagne; Notre Dame de Grace, 
5455 Ave. N. D. de Grace, 
Olier, 310 est, Roy; St. Bart- 
helemy, 7081 Des Erables; St. 
Brendan’s, 5937, 9 Ave. Rose 
mont; St. Edgar’s, 9944 boul. 
St. Michel; Ste Lucie, 8833, 
boul. St. Michel; St. Pascal, 
6316, chemin de la Cote des 
Neiges; St. Philippe, 6839, 
Drolet; Ste. Simon Apotre, 
195, Beauharnois; N. D. du 
Bon Conseil, 4281, Ave. We
stern. Daugiau informacijų: 
3737 est, Sherbrooke, tel.: LA 
5-6311, ext. 325-335.

— Gruodžio 26 d. sukako 
60 metų, kai broliai Right pir 
mą kartą motoriniu lėktuvu pa 
kilo į orą ir išsilaikė tiktai 12 
sekundžių. Per 60 metų — 
milžiniška aviacijos pažanga.

— Kalifornijoje mirė poe
tas Kleofas Jurgelionis.

— JAV užprotestavo, kad 
Ispanija plečia su Kuba preky 
bą.

— Federalinė vyriausybė 
nutarė pratęsti subsidijas įmo
nėm, kurios duoda darbo as
menims po 45 metų, iki kovo 
mėnesio, vieton sausio 31 d.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 

mrogyčių parūpinimas.

MIRĖ TEISININKAS 
VIKTORAS UŽUPIS

Netikėtai ir nelauktai šeš
tadienį, gruodžio 28 dieną, mi 
rė visuomenininkas advokatas 
Viktoras Užupis, nuo kraujo iš 
siliejimo į smegenis. Velionis 
buvo 50 metu amžiaus.

Velionis buvo atsidėjęs ben 
druomenininkas, gyvai daly
vaudavo Bendruomenės gyve
nime, buvo KLB Garbės Teis
mo narys ir bendrai veiklus 
Taronto lietuvių gyvenimo ir 
veiklos narys.

Palaidotas antradienį, gruo
džio 31 dieną. KLB Krašto 
valdybą laidotuvėse atstovavo 
Valdybos iždininkas agr. Pr. 
Rudinskas.

Velionis paliko žmoną, gy
dytoją Danutę Užupienę. Nuo 
širdi jai užuojauta.

PICASSO KŪRINIŲ 
PARODA

Toronto Art Gallery atida 
romą suasio 11 d), ir tęsis iki 
vasario 16 dienos. Parodos 
proga iš Anglijos atskrenda Pi 
casso kūrybos žinovas J. Ri
chardson, kuris sausio 8 d., 
8.30 vai. Ontario College of 
Art, 100 McCaul Street, lai
kys paskaitą apie Picasso port 
retistą.

DAILININKO JURGIO 
KĘSTUČIO RAČKAUS 

PIRMOJI PARODA
Čikagoje įvyksta sausio 4—12 
dd. Čiurlionio Galerijoje. Dai 
lininkas Raškus ilgai gyveno 
Paryžiuje ir jo parodos buvo 
suruoštos Paryžiuje, Londone, 
Barcelonoje, Montrealyje ir 
Toronto. Ši paroda bus puiki 
proga Čikagos lietuviams su
sipažinti su dail- Račkaus kū
ryba. Parodą ruošia Šviesos - 
- Santaros Čikagos skyrius.

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
PAVERGTŲJŲ SEIMAS

Pavergtųjų Seimo Kalėdų 
atsišaukimas per Laisvosios 
Europos Radiją ir per kitas ra 
dijo stotis perteiktas gruodžio 
23-24-25 dienomis albanų, bul 
garų, čekų, estų, latvių, lenkų, 
lietuvių, rumunų ir vengrų kai 
bomis, o Naujųjų Metų atsi
šaukimas—gruodžio 31 ir sau 
šio 1 dieonmis.

Kalėdų atsišaukime Paverg 
tųjų Seimas pažymi, kad ,,šian 
dien jūs, pavergtieji broliai, 
jungiatės dvasia su viso pa
saulio geros valios žmonėmis. 
Ir nors pavergėjas per eilė me 
tų bando išrauti Kalėdas iš jū 
sų širdžių, veltui jo pastan
gos”.

Asmens teisių apsauga įgau 
na vis daugiau paramos. Jung 
tinės Tautos aiškino religinės 
laisvės padėtį Pietų Vietname. 
Pavergtųjų Seimas padarys 
viską, kad Jungtinės Tautos

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC.
Association Nariai 

3907 Rosemount Blvd.
Tel • 722.2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
-NELAIMINGI ATSITIKIMAI. 
Tikslus ir greitas patarnavimas. 
Quebec Insurance Brokers 
Sąskaitos Lite No. D-752

į Dr. P. MORKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS

& Vakarais ir šeštadieniais 
& pagal susitarimą.
| (1082 Bloor W., Toronto) 
§ (į rytus nuo Dufferin Str ) 
§ Raštinė: LE 4-4451.

TORONTAS MINĖS
V LIKO SUKAKTI

Grupė Toronto Lietuvių pa
triotų rengia VLlKo dvidešim 
ties metų jubiliejaus minėjimą 
1964 m. sausio 18 d. 7 v. va
karo Palm Plaza restorane 91 
Roncesvalles Avė Mūza Ro 
om. Bus iškilminga .vakarienė 
ir meninė dalis.

Minėjimo programa bus pa 
skelbta vėliau. Staliukus reik.a 
užsisakyti išanksto iki saus.o 
14 d. Telef. RO 6-1720 ir LE 
7-1503.

Vakarienė su priedais tik 2. 
75 dol. Vieta mašinoms pasta
tyti tik vienas blokas į pietus 
už 25 et. per naktį.
Minėjimo Rengėjų Komitetas.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Suaugusiųjų choro repetici
ja — ketvirtadienį 7.30 v. v. 
muzikos studijoj.

T. Placidas yra išvykęs pasi 
tikrinti sveikatos. Į Torontą 
grįš po N. Metų. Švenčių me
tu parapijoje talkininkauja T. 
Tarcizijus iš Montrealio ir T. 
Juvenalis iš Kennebu.nk Port, 
Maine.

Kalėdinės muzikos koncerte 
bažnyčioje dalyvavo sol. J. 
Liustikaitė, prof. S. Kairys ir 
kun. B. Jurkšas. Suaugusiųjų 
ir vaikučių chorai rūpestingai 
paruošti ir gražiai išpildė ka- 
ledines giesmes.

SVEIKINA SAVO TAUTAS
tokį pat religinės laisvės pa
dėties aiškinimą padarytų ir 
Centro bei Rytų Europos kraš 
tuose.

Naujųjų Metų atsišaukime 
Pavergtųjų Seimas primena 
kaip palankius pavergtųjų lais 
vės siekimams reiškinius ko
munistinių valstybių tarpusa
vio suskilimą, sovietinio jauni
mo nusivylimą sovietine siste
ma, taip pat sovietinės ūkio, 
ypatingai žemės ūkio, siste
mos bankrotą. „Chemikalų 
gamybos didinimas sovietinių 
vergų nepadarys našaus ūkio 
ūkininkais”. Seimas įsipareigo 
ja padvigubinti savo pastan
gas į laisvąsias valstybes, kad 
jos suaktyvintų savo politiką 
ir savo paramą pavergtųjų 
valstybių nepriklausomybei ir 
asmens teisėms atstatyti. Pa
baigoje atsišaukimas išreiškia 
visuotinę viltį, kad „laisvė, pa
galiau, paims viršų”. Kor.

KITOS NAUJIENOS
— JAV sutiko parduoti R u 

sijai kviečių už 40 milionų do 
lerių.

— Alžyro delegacijos į Ru
siją pirmininkas pareiškė susi
žavėjimus sovietiniu gyveni
mu.

— Johnsonas susitiks su 
Meksikos prezidentu.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA* 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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