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LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Politinių įvykių savaitė
ANGLIJOS PARLAMENTO RINKIMUS LAIMĖJO 

KONSERVATORIŲ PARTIJA
Macmilanas jau skelbia „viršūnių“ susitikimą lapkričio mė 
nesį. — Provokacija Berlyne bandoma atsverti Chruščiovo 
nebuvimas. — Kalbama apie taiką, bet ruošiamasi karui. — 

Ir Azijos rytai nevieningi. — Kipras ir Alžyras 
pasiryžę tvarkytis. —

Praėjusios savaitės įvykių 
centre buvo daugiausia Angli 
jos parlamento rinkimai, ku 
rius

jie, ypač Bevano

EINA | KAIRĘ, 
lankantis Heitske

iš

LAIMĖJO 
KONSERVATORIAI.

Jie surinko 365 atstovus, dar 
biečiai 258, liberalai 6 ir nepri 
klausomieji 1. Tat iš 630 vietų 
konservatoriai turi viso šimto 
vietų persvarą prieš visus k 
tus, krūvon sudėtus. Tai yra 
didelis konservatorių laimėji 
mas. Matyti, Anglijos žmonės 
pabijojo balsuoti už darbiečius 

^todėl, kad 
;rupė,

PERTOLI
Maskva,

liui su Bevanu Rusijoje, ne be 
tikslo šį kartą parodė didelį pa 
lankumą, kas, kaip spėjama, 
darbiečiams ir pakenkė, nors 
Macmillanas taip pta eina į per 
didelius kompromisus patai 

kaujant Maskvos diktatūrai. 
Jau po rinkimų pareiškė, pagal 
Maskvos pageidavimus, kad

VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

bus jau lapkričio mėnesį, kai
tikrųjų konferencija nesutar 
ta, net ir Chruščiovas, grižda 
mas iš Peipingo per Vladivos 
toką. ten suabejojo konferenci 
jos data ir nurodė, gal gruo 
džio, o.gal sausio mėnesius. De 
Gaulle, kuris taip pat turi juk 
žodį, dar nieko nepasakė, o 
Adenaueris teigia, kad konfe 
rencija gali įvykti tiktai po Ei 
senhowerio revizito Chruščio 
vui.

NESUTARIMAS AIŠKUS.
Bet nesutarimai ne tiktai 

šiuo klausimu. Chruščiovo vi 
zitas JAV, nors buvo daug ir 
garsiai kalbama apie geresnius 
susitarimus, kol kas tiktai 
didėjo. Gal tiktai gera, kad 
dėsni nesutarimai iškilo

TARP KOMUNISTŲ.
Chruščiovo manevrai ati 

dengė jo žygių prieštaringumą 
sovietinei esmei. Sovietai — 
diktatūra. O diktatūra tegali 
laikytis tiktai agresija, verži 
muši, neramumais, kodą viso 
kios rūšies bruzdėjimų užslo 
pinamas valstybės
VIDUJE BRUZDĖJIMAS.

„Taikingoji“ Chruščiovo 
kalba diametriališkai pjovėsi 
su Sovietine praktika : Chruš 
čiovas kalbėjo apie sugyveni 
mą, o Kinijos 
KOMUNISTAI APIE KARĄ.

Ir jie, eidami maskvinės so 
vietijos keliais, ne tiktai kalba, 
bet ir kariauja, braunasi į Indi 
ją, Laosą, Formozą. Ar tai 
yra nesutarimai pačių komunis 
tų tarpe, ar tai yra

KOMUNISTŲ 
KLASTINGUMAS, 

kalbėti apie taiką, bet vesti
rufe? Jungtinių Tautų pakomi 
sija tirti Laoso įvykius, aplan 
kiusi frontus ir ištyrusi kitus 
karo duomeins, priėjo išvados, 
kad ne tiktai Vietnamo, bet ir 

KINIJOS KOMUNISTAI
ĮPAINOTI

į Laoso karą, ir veltui Laoso 
karo vadas giriasi, kad jo ka 
riuomenė bus pajėgi atremti 
puolikus, nes Laosas pries Ki 
nijos komunistus nepajėgs at 
silaikyti.

pa 
di

ka

Tam sambrūzdžiui akompo 
nuoja ir
BERLYNO KOMUNISTAI.

Dešimtmečio „respublikos“ 
proga rytinės Vokietijos ko 
munistai, norėdami atsveiti fa 
ktą, kad Chruščiovas neatvy 
ko į jų „šventę“, įsibrovė į va 
karinį Berlyną sukėlė riaušes, 
kaip ir pridera „taikingos“ par 
policininkų.
tijos atstovams... Jie sužeidė 12

Tiesa,
NERAMUMŲ DADG VISUR

Azijos rytai taip pat nėra 
mūs ir nesutaria. Irake didelės 
vidaus kovos. Diktatoriui Kas 
šernui, kuris dabar bando palai 
kyti vidurio politiką, sunku la 
viruoti tarp kraštutinumų, tarp 
komunistų ir nacionalistų. Ka 
ssem jau antią kartą turėjo pa 
sikėsinimą. Šį kartą pasikėsin 
tojai jam peršovė petį Bagda 
do gatvėje. Čia gi kovos vyks 
ta, nes komunistai bando pa 
grobti valdžią, o nacionalistai 
nori vienybės su arabų kraš 
tais.

Taikingesnėn 
ko reikalai

KIPRE IR
Nors Alžyre 

vos, bet linkstama į susitaii 
mą, pagal de Gaulle pasiūly 
mus, o Kipre Makarios susita 
rė su sukilimo vadu Brivas.

KITOS ŽINIOS
— Meksikos prezidentas iš 

kilmingai priimtas JAV prezi 
dento ir sėkmingai tarėsi.

— Tibeto klausimas įtrauk 
tas į Jungtinių Tautų daibot 
varkę.

— Kanados vakaruose iškri 
to sniegas.

— Lietuvoje vedama akcija 
už sklypų atėmimą iš kolūkie 
čių.

MONTREALIS
RESEMONTO ŠEŠTADIE 

NINĖS MOKYKLOS 
tėvų susirinkimas išrinko nau 
ją komitetą: p. Bunys pirmi 
ninkas, nariai — Kirkilionienė, 
p. Brikis, p. Gurčinienė ir p. 
Skučas.
• Lukoševičiai, Jonas ir Bro 
nė, praėjusį savaitgalį buvo iš 
vykę į Kennebunk. JAV. kur 
jų sūnus Vaidevutis mokinasi 
pranciškonų gimnazijoje. Vai 
devutis. be to, ten turi ir vargo 
nininko pareigas mokinių baž 
nyčioje.
• W. Paukštaitis, Kanados ką 
riuomenės karininkas, ilgojo 
savaitgalio praleisti buvo at 
vykęs pas tėvus Į Montrelį.
• Ponia Juodelienė, neseniai 
mirusio Lietuvos Vyr. Tribu 
nolo nario žmona, su dukra ir 
žentu lankėsi Kanadoje, kur ap 
žiūrėjo įdomesnes vietas, o 
Montrealyje lankėsi pas gimi 
nes ir pažįstamus — pp. J. Gra 
žius, J. M. ir K. Leknickus ir 
kt.
• Dan Kuraitis su filmais iš 
už geležinės uždangos, Euro 
pos ir Afrikos lankysis Mont 
realyje lapkričio 7 d. ir Aušros 
Vartų salėje juos demonstruos 
Montrealio lietuviams.
šių retų filmų demonstravimą 
buvo pranešta jau kelis kartus, 
pradedant pavasariu.
• P. Kazlauskienė surinko 55 
dol. sušelpti Benaičio šeimai.

pusėn pasisu

ALŽYRE.
tebevyksta ko

Naujienos iš pasaulio sostinės 
SOVIETINĖS AGRESIJOS, KLASTOS IR APGAULĖS 

SUKAKTIS
Pažadai Pabaltijo valstybėms yra klasiška sovietinė 

apgavystė
ir, pasinaudodama krize, išplės 
ti savo sienas kaimyninių vals 
tybių sąskaita. Baltijos kraštų 
okupacija buvo netrukus po to 
įvykdyta.

Šių Sovietų nusikalstamų 
darbų metu Kremlius buvo iš 
vystęs ypatingos įtampos sub 
versiją, pažadus, kyšius ir net 
terorą. Stalinas su Molotovu 
tikino baltiškuosius atstovus 
nenusiminti, nes esą „Mes nie 
kuo nepažeisime jūsų nepri 
klausomybės, valstybinės struk 
tūdos, nei ūkinės santvarkos. 
Mes nesiekiame okupacijos nei 
protektoriato, ką vokiečiai yra 
padarę Čekoslovakijoje. Mūsų 
karinės bazės pasiliks pas jus 
tik karo metu. Po to jos grįš 
atgal į Sov. Sąjungą. Jų vienin 
telis tikslas yra daboti, kad 
nei jūs, nei mes nebūtume įvel 
ti į karą“. Tačiau, kadangi Bal 
tijos tautos tuo netikėjo, Stali 
nas pakartotinai patikino Estų 
delegaciją „Jūs pamatysite, 
kaip mes bolševikai esame išti 
kimi savo įsipareigojimams. 
Mes tvirtai laikysimės susita 
rimu, kuriuos pasirašome. Mes 
tai laiduojame savo bolševiko 
žodžiu. O mūsų duoti žodžiai 
ir parašai yra griežtai skirtin 
gi nuo buržuazinių politikų pa 
žadu“. Bolševikų žodžiai iš tik 
rujų buvo skirtingi. Nepraėjo 
nė metai, kai 1940 m. liepos 21 
d. Molotovas ciniškai pareiškė 
prof. Krėvei-Mickevičiui: ,,Ar 
jūs norite ar ne, Lietuva bus 
prijungta prie Sovietų Sąjun 
gos kaip sovietinė respubliką”. 
Po antrojo pasaulinio karo 
ts Stalinas rado reikalinga 
keisti savo nuomonę 
munistų pareiškimus, 
jis aiškino:

Žodžiai neturi nieko

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas rugsėjo 29 d. svarstė So 
vietų agresijos prieš Baltijos 
kraštus tragišką sukakti. Bu 
vo priimta tuo reikalu atatin 
karna rezoliucija, kuri įteikta 
įvairioms 
gacijoms 
tų. PET 
vardu ta 
Trimakas. Tos pat Komisijos 
pavestas, jis pateikė rezoliuci 
jos projektą, kuris pilnaties po 
sodžio buvo priimtas.

Dr. Trimakas ta proga nu 
švietė, kaip prieš 20 metų So 
vietai šypsniais ir viliojančiais 
pažadais, apgaule ir jėga pa 
vergė Baltijos kraštus. Pana 
šios taktikos Sovietų vadai lai 
kosi ir šiandien. Kai Chruščio 
vas nusileido Washingtono ae 
rodrome, šypsojosi, bet sekau 
čia dieną piktai šūkavo spau 
dos klube, kai buvo paklaustas 
apie Vengrijos likimą ir jo 
vaidmenį Stalino teroro lai 
kais.

Chruščiovo laikysena buvo 
būdinga Sovietų politikai.

Nepaisant draugiškos vizito at 
mosferos, kurią šeiminiu' ai 
stengėsi sudaryti, sovietu? 
subversija vyko kituose kraš 
tuose toliau. Dargi priešiški 
vakarams komunistų veiksmai 
pietryčių Azijoje. Afrikoje ir 
net Pietų Amerikoje nebuvo 
sustabdyti. Chruščiovas gar 
šiai kalbėjo Jungtinėse Tauto 
se apie taiką ir visoutina nusi 
ginklavimą, tačiau nei žodžiu 
neužsiminė apie Maskvos vyk 
domos visame pasaulyje komu 
nistinės infiltracijos sustabdy 
mą. Savaime aišku, kad 

be politinio nusiginklavimo 
negali būti nė kalbos apie 

karinį nusiginklavimą.
Tačiau Chruščiovo šaipymasis 
ir skambūs Šukiai apie sambū 
vį ir taiką nieko bendra netu 
rėjo su tikru nusiginklavimu, 
tautų laisve ir jų teise j apsi 
sprendimą gyventi laisvai sa 
vo nepriklausomose valstybė 
se.

Chruščiovas savo vizito JA 
V metu ištikrųjų nieko nauja 
nepasakė, kas nebūtų buvę an 
ksčiau pareikšta jo pirmtaku 
nų: Molotovo, Višinskio, Žda 
novo, Dekanozovo ir kt. sovie 
tinių vadų, kai jie roušesi Bal 
tijos invazijai. Tada, kaip ir 
dabar, Vakarai siekė taikos su 
Sovietų Sąjunga. Paskutiniojo 

’pasaulinio kataklizmo pradžio 
je,

1939 m., Prancūzija ir 
D. Britanija bandė sulaikyti 

Kremlių nuo sąjungos 
su naciais,

kurie aiškiai veržėsi paskandin 
ti pasaulį, kas baigėsi visai ei 
lei tautų dideliais nuostoliais 
gyvybėmis ir turtu. Maskva 
vėl šypsojosi, kalbėjosi, puota 
vo su Vakarų diplomatais. 
Tuo pat metu betgi Sovietų Są 
junga sudarė 1939 m. rugpjū 
čio 23 d. su Berlynu tariamą 
nepuolimo sutartį, kuria siekė 
padalinti Rytų Europą. į inte 
resų sferas ir pagrobti kai ku 
rias savo kaimynų žemes. Tuoj 
po to buvo pasirašytas slaptas 
protokolas, kuris leido sovietą 
ms prisijungti Lietuvą, Latvi 

Apie ją, Estiją, rytinę Lenkiją. Bes 
arabiją ir Bukoviną. Pasirašy 
dama šias sutartis.
Sovietų Sąjunga sąmoningai 

siekė įvelti Vakarus į 
visuotinį karą

laisvųjų kraštų dele 
prie Jungtinių Tau 
Politinės Komisijos 
proga kalbėjo dr. A.

apie
1949

pa 
ra 
ko
m.

TORONTO APYLINKĖS RINKIMINĖ KOMISIJA 
SKELBIA

sekantį kandidatų sąrašą. į K. L. B. Toronto apyl. tarybą:

Eil. nr. Pavard, vardas. Amžius. Užsiėmimas.
1. Adomavičius Leonas . . . 46 Litografas.
2. Dr. Anysas Martynas. . . 64 Teisininkas.
3. Kun. Ažubalis Petras. . . 41 Kunigas.
4. Bačėnas Vincas.............. ...48 Buhaltelis.
5. Baltrušis Antanas . . . ..49 Mokytojas.
6. Baziliauskas Leonas . . . ..27 Elek. TV technikas
7. Bubelis Augenijus . . . . . 35 pr. Inžinierius.
8. Buntinas Bernardas . . . ,.50 Inžinierius.
9. Butkevičienė Soifja. . . . .39 Soc. reik, tarnautojas.

10. Čuplinskas Augenijus. . .31 Inžinierius.
11. Dūda Al.............................. .34 Agentas.
12. Gustainis Jonas ............ .37 Mokytojas.
13. Imbrasas Petras ............ .38 Darbininkas.
14. Jackus Benediktas .... .44 Elektrikas.
15. Kazlauskas Vladas .... .57 Tarnautojas.
16. Krivickas Jonas ............ .45 Inžinierius.
17. Lukošius Kostas ......... .45 Tarnautojas.
18. Manglickas Kazys .... .29 Soc. reik, tarnaut.
19. Masionis Jonas.............. .36 Kontraktorius.
20. Matuseivčiūtė Izabelė. . .52 Redaktorė.
21. Mažeika Juozas ...... .37 Buhalteris.
22. Navagrockis Jonas .... .56 Tarnautojas.
23. Petrulis Mikas .............. .56 Darbininkas.
24. Ožolas Kazys ................. .50 Prekybininkas.
25. Saplys Bronius ............ . 38 Darbininkos.
26. Sendzikas Vytautas . . .40 Darbininkas.
27. Simanavičius Algis . . . .31 Studentas.
28. Sonda Vladas................... .50 Agronomas.
29. Šalkauskas Stasys .... 57 Inžinierius.
30. Tamašauskas Liudas . . .53 Dipl. teisininkas.
31. Urbonas Giliaras ......... .38 Tarnautojas.
31. Vaidotas Vaclovas . . . .68 Namų savininkas.
33. Vaštokas Romas ......... .35 Studentas.

Rinkimai įvyks spalio 25 d. sekančiose vietose:
1 . Lietuvių Namai nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. p. p.
2 . Prisikėlimo par. patalpose 9 \r. — 1 vai. p. p.
3 . Šv. Jono par. patalpose 9 v. -— 1 vai. p. p.

Visais su rinkimais susijusiais reikalais prašom kreip
tis pas rinkiminės komisijos pirmininką Vladą Stabačinską
14 Algouquin Av. Tel. LE 1 -7164.

Pasaulio lietuvių sostinėje 
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

KONCERTAS ŠALPOS REIKALAMS
mai vadovavo A. Baronas, ku 
ris dar paskaitė kelis humoris 
tinius eilėraščius. Kalbėtojų 
tarpe buvo S. Barčus, N. Gu 
gienė, V. Radžius, J. Jasaitis,

Balfo Čikagos apygarda spa 
lio 4 d. Marijos Augšt. mokyk 
los salėje surengė kultūringą 
koncertą. Didesniąją progra 
mos pusę išpildė sol. A. Vokie 
taitis, atlikęs lietuvių ir kita kun. J. Prunskis, A. Stephens, 
taučių kompozitorių kūrinius. 
Šis solistas, kuris yra gražiai 
užsirekomendavęs Amerikos 
radio ir televizijos piogramo 
se, buvo šiltai 
tas ir nemaža 
duoti bisui.

Mielas buvo 
ansamblio

publikos priim 
dalykų turėjo

ir Alice Stephe 
merginų, davu 

progra

bendra 
su veiksmais. Ką gi kitaip 

veiktų diplomatai?
Žodžiai yra visai kas kita ne 
gu veiksmai. Gražūs žodžiai 
yra skiriami tam, kad susvelni 
nūs aštrių veiksmų padarinius. 
Padorūs diplomatai taip pat 
neįmanomi, kaip sausas van 
duo, ar medinė geležis *. Va 
duodamiesi šiąja samprata, 
Kremliaus ponai nė nemanė te 
sėti savo pažadų. Leninas yra 
juos mokinęs: „Pažadai duoda 
mi aam, kad jų nevykdytų.

Būtų tiesiog nusikaltimas 
pasirašyti nesulaužomas 

sutartis”, e
Lietuvos Delegacijos narys K. 
Bizauskas, kuris turėjo pasira 
šyti nelemtąją Sovietų savitar 
pės pagalbos sutartį, buvo ga 
vęs iš Stalino, kaip neseniai p. 
Garst iš Chruščiovo, vyno do 
vaną. Tačiau Sov. S-gai okupa 
vus Lietuvą, Bizauskas buvo 
areštuotas, deportuotas ir mi 
rė tremtyje. Prof. A. Piip, ži 
nomas tarptautinės teisės mo 
kslininkas, estų delegacijos na 
rys, buvo Stalino „pogerbtas“ 
jo paties pasirašyta nuotrau 
ka, kuri profesoriui kainavo gy 
vybės, kai Sovietai užėmė Es 
tiją. Estijos kariuomenės va 
dąs, gen. Laidoner, buvo gavęs 
iš Stalino arabiškos veislės žir 
gą. Tačiau 1940 m. jis buvo de 
portuOtas. Dovanotasis žirgas 
gražintas atgal į Maskvą, kuris 
vėliau buvo įteiktas Japonijos 
užsienių reikalų ministeriui 
Matsoka, kai tas lankėsi Mask 
voje nepuoilmo sutarties pasi 
rašyti.

—^Tokia yra sovietų pažadų pasikeitimų.
Lietuvos \ 

nacionalinė \ 
M.Mažvydo I >
^biblioteka

kun. S. Šantaras.
• Pirmyn choras, įsteigtas 
1909 m. Čikagoje, savo auksinį 
jubilėjų paminės spalib 25 d. 
Marijos augšt. mokyklos salė 
je rengiamu koncertu ir po jo 
ruošiamu banketu Lietuvių 
Auditorijoje.
• Kun. B. Sugintas rugsėjo 
laikotarpį Vasario 16-sios, Sa 
leziečių ir Punsko gimnazijo 
ms surinko 1100 dol., kuriuos 
pasiuntė per Balfą.
• Čikagos Lituanicos futbolo 
komanda tęsia savo laimėjimų 
grandinę vietos pirmenybėse. 
Ji spalio 4 d. įveikė St. Joseph, 
Mich, futbolininkus 5:0.
• Cicero Augštesniosios Litu

ns
siu grynai lietuvišką 
mą, pasirodymas. Dainininkės 
čia sudainavo A. Budriūno 
„Našlaitės naktis“, B. Markai 
čio, S. J. „Žvejės daina“ ir „Vė 
jų šventė“, K. V. Banaičio 
„Giesmė kusigaikštienės Biru 
tės garbei“, VI. Palausko ,.Žal 
girio mūšis“.

Po koncerto programos išpil
dytojams bei kai kuriems kitie anistikos mokyklos mokinių tė 
ms kviestiems svečiams buvo vų komiteto pirmininku išrink 
surengtos vaišės. Čia progra tas Juozas Šulaitis.

NIAGAROS PUSIASALIS
MAŽOSIOS KREIPIMASIS [ DIDŽIĄSIAS 

žinau, kad aš esu mažy jūs po šitokio atsilankymo paAš
tė, o jūs — didelis. Ir iš to da sijusite smagiau, nes jausitės 
rau išvadą: Jūs galite daug nu atlikę pilietinę gero kaimyno 
veikti, galte imponuoti mases, ir ištikimos sesers pareigą. Mū 
kurios, vos žodelį paminėjus, 
pas jus suplaukia iš visų, kad 
ir tolimiausių Kanados ir net 
Amerikos kampų... O aš... aš 
negalvoju apie didelius, švie 
čiančius ir toli nuskambančius 
dalykus... Aš tik rūpinuos, kad 
išsilaikyčiau ir tuo savo išsila: 
kymu ^saugočiau 200 lietu* 
viu!

Mes, tos mažos lietuviu kol 
kas dar organizuotos, apyiin 
kės nariai, džiaugiamės Jūsų 
laimėjimais ir jus remiame gau 
siu atsilankymu į Jūsų paren 
gimus.

Prašome tik vienintelio da 
lyko — retkarčiais paremkite 
ir mus mažus: atskiri asme 
nys — savo atsilankymu,

reikšmė ir tokie jų gausiai da 
linamų vizitų ar derybų progo 
mis doavnų tikslai, Imre Nagy 
ir Pal Maleter likimas patvirti 
na. kad

sovietų apgaulinga taktika 
nepasikeitė,

nepaisant Maskvos vadovybės

siškių, tiek rengėjų, tiek daly 
vių ūpas pakils ir tas prisidės 
prie veiklos pagyvėjimo. Paga 
liau ir patiems gal bus įdomu 
retkarčiais pakeisti aplinką ir 
pasižiūrėti naujų veidų ir nuo 
taikų... Pav., spalio 18 d. Lon 
done įvyks iškilmės kun. J. Da 
nieliaus auksinio kunigystės ju 
bilėjaus proga, dalyvaujant 
vyskupams: spalio 24 d. įvyks 
vienintelis laike 8 mėn. šokių 
vakaras.

Be to aplinkines apylinkes 
prašytume stengtis nerengti 
parengimų tomis pačiomis da 
tomis. Mūsų bėda — mes turi 
me užsisakyti salę vienus, o 
svarbesnėms datoms net dve 
jus metus į priekį, ir todėl ne 
galime nė prie geriausių norų 
prie kitų prisiderinti. Mūsų pa 
rengimų datos bus praneštos 
artimiausioje ateityje, NL 
Londono Žinių skyriuje.

Dėkojame už kantrybę ir už 
jūsų gerus norus mūsų šauks 
ma išgirsti ir jį išklausyti.

Londono lietuvių vardu.
KLB Londono Apyl. Valdyba.
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Jūs, daktare, 
te iš kelionės į 
tuvą. Būdamas Lietuvoje, Jūs 
žavėjotės tenai rasta tariamąja 
laisve. Mes girdėjome Jūsų 
kalbas, kurias perdavinėjo Vii 
niaus radijas. Tose kalbose Ju 
ms netrūko šiurkščių priekaiš 
tų naujiesiems ateiviams iš 
Lietuvos; Jūs juos kaltinote, ją tiksliai 
kad jie apie dabartinę maskolių 
okupuotą Lietuvą čia, Ameri 
koje, vis tebeskleidžią melagiu 
gas žinais. Jūs tvirtinate, kad 
Lietuvoje esą laisva; kad Jūs 
dabartinėje Lietuvoje nejau

neseniai grįžo 
okupuotą Lie

ir mediciną dėsto d-ras Zig 
mas Januškevičius Jis gyvena 
Kaune, ar Vilniuje; taigi, jis 
gyvena Lietuvoje, o ne Rusijo 
je ir yra lietuvis, bet ne rusas.

Jei buvęs spaudos koineren 
cijoje reporteris taip rūpestin 
gai parašė Januškevičiaus pa 
vardę, kad kiekvienas anglas 

ištartu, tai reporte 
ris juo labjau nebūtų galėjęs 
supainioti tokių dalykų, kaip 
kad iš kurio krašto tasai Janus 
kevičius yra atvykęs ir kurios 
jis tautybės. Aišku, kad d-ras 
Zigmas Januškevičius ne ne 
prasitarė, kad jis esąs atvykęs 
iš Lietuvos ir kad pats esąs 
lietuvis, ne rusas. Štai koks kie 
tas apinasris užmaunamas lie 
tuviui, kai jis išleidžiamas už 
geležinės uždangos. Jam net 
nevalia maminėti savo tėvynės 
vardo ar savo tautybės, kai kai 
basi su užsieniečiais. Ir kam 
gi tą nemėgstamą Lietuvos var

Vienintelis
LONDONE

£

Ir didelis

nes

Tai yra žodis Hamiltono lie 
tuviams. Lietuviams lietuviško 
sios Bendruomenės, kuri yia iš 
kili, pasižymėjusi gražiais bei 
dideliais darbais ir žinoma la 
bai plačiai — toli už Kanados 
ribų. Bet tai yra žodis ir pla 
tesne prasme, tiktai Hamiito 
no lietuvių savitarpio santy 
kių tema. Nes gi tokių reiški 
nių pasitaiko ir kitur.

Plačiai pažįstame Hamiltono 
lietuvių Bendruomenę, kaip la 
bai pozityvią ir kūrybingą ben 
druomenę, gal viena iš dau 
giau^ifti (susibūrusių, veiklių 
ir darbingų visame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės orga 
nizme. Ją mes buvome pratę 
laikyti pavyzdine. Tegul gal 
ir ne idealiai vieningą,
„kiekviena pirkia ne be dū 
mų“, bet visada mokėjusią ras 
ti vidurio kelią, apsprendžia 
mą demokratinių „daugumos 
valios” principų. Tai yra vie 
nas gražiausių faktų Hamiito 
no lietuvių kolonijos bei jos 
bendruomenės gyvenime. Šis 
faktas ir dabar duoda neabejo 
tinų vilčių, kad ir paskutinieji 
nesklandumai bus nugalėti ir 
išlaikytas demokratinis vidurio 
kelias, kuris jungs daugumą ir 
tuo pačiu išlaikys bendruome 
nės visumą.

Tačiau, jeigu imamasi šios 
temos, tai yra faktas, kad re 
dakciją yra pasiekusios ir iš 
vienos, ir iš kitos ir iš trečios 
šalies žinios, kurios kelia susi 
rūpininią, ir norisi nemalonių 
įvykių išvengti.

Yra faktas, kad šeštoji Lie 
tuvių Diena yra sukėlusi dul 
kių, kurios gresia užtemdyti 
būtiną vaizdo aiškumą.

Nesigilinant į detales, ku 
rios esmėje nėra svarbios, rei 
kia pripažinti, kad būta pasi 
karščiavimų ir kaikieno perdi 
■delio užsispyrimo, kuris nepa 
sidavė paklusti daugumos va 
liai. Tai yra negerai. Galima 
turėti savo, nors ir pavienę nuo 
monę ir galima ja ginti visu at 
kaklumu, bet jeigu dauguma 
nusprendžia kitaip, tai mažu 
ma privalo lojaliai paklusti dau 
gumai ir nedemonstruoti savo 
užsispyrimo. Tai yra demokra 
tijos taisyklė, privaloma kiek 
vienam kultūringam ir gerbiau 
čiam artimo nuomonę asme 
niui. Hamiltoniečių gi užsispy 
rimuose yra jau perdėjimo ir 
išėjimo iš šio principo ribų. Ir 
tas ardo bendruomeninę dar 
na. Ir šie reiškiniai mums pri 
kišamai parodo, kad svarbu 
yra laikytis demokratinių prin 
cipų — paklusti daugumos va 
liai.

Dar blogiau, kad tie hamiito 
niečių susikirtimai gresia grio 
vintu darbų, kurie yra dideli ir 
svarbūs. Ir čia yra būtina atsi 
minti kitas principas, kad dėl 
detalės nebūtų griaunama visu 
ma, dėl pereinamo — pastovu 
mas, dėl mažmožio — princi 
pas.

Konkrečiai kalbant, Hamil 
tono lietuviams nesantaikas 
sukėlė ne Lietuviu Namai, ku 
rie yra svarbus dalykas, bet tū 
Ii asmens ar jų grupės. Namai

Yearly Subscription Rales:
Canada .............................$ 5.0C tęs jokių laisvės suvaržymų.
America & S. America. .$ 5.5C Jūs nė vienu žodžiu, nei ten, 
Other Countries ........... $ 6.00 Lietuvoje būdamas, nei sugrį

žęs į Ameriką, neužsiminėte 
apie Lietuvos okupaciją, apie 
varomą Lietuvoje planingą ru 
sinimą ir lietuviškumo smaugi 
mą.

Kodėl Jus nematėte ar ne 
norėjote matyti, ką ir akli se
niai jau mato, tai, žinoma, Jū dą minėti, jei Lietuvos okupan 
sų asmeniška „paslaptis“. Bet tai - maskoliai patylomis Lie 
vis dėlto aš noriu Jus apie vie tuvą traktuoja, kaip „matuškos 
ną dalyką viešai paklausti.

Šį rudenį Čikagoje įvyko II 
Pasaulinė medicinos mokytoji! 
konferencija. I konferenciją bu 
vo suvažiavę medikai iš viso 
pasaulio kraštų. Didžioji Ame 
rikos gydytojų organizacija 
„American Medical Associa 
tion“, kuri turi per 200,000 na 
rių, kurios spaudą skaito visų 
pasaulio kraštų gydytojai, šių 
metų rugsėjo mėn. 21 d. savo 
periodiniame leidinyje „Ameri 
can Medical Association Ne 
ws” apie minėtą konferenciją 
įdėjo straipsnį, kuriame rašo: 
„...Dr. Zigmas I. Yanushkevi 
chius who represented Russia 
at the Second World Conferen 
ce on Medical Education..., 
...According to the Russian..., 
...Dr. Vincent Askey, presi 
dent - elect of the American 
Medical Association, greets 
Dr. Zigmas Yanushkevichius 
of Rassia. (Šis posakis padėtas 
po Amerikos Gydytojų Asocia 
cijos prezidento ir dr. Zigmo 
Januškevičiaus fotografija). 
(Lietuviškai: „Dr. Zigmas Ja 
nuškevičius, kuris II Pasauli 
linėje Medikų Konferencijoje 
atstovavo Rusiją..., ...anot to 
ruso (atesit, aut. Z. J.).... Dr. 
Vincent Askey, išrinktasis 
Amerikos Gydytojų Asociaci 
jos prezidentas sveikina iš Ru 
sijos d-rą Zigmą Januškevi 
čių“). Anot „A. M. A. News“, 
žinios esančios paimtos iš spau 
dos konferencijos su d-ru Zig 
mu Januškevičiumi.

Skaitai žmogus ir pats neno rodyti gražiai užmaskuoti Kre 
ri savo akimis tikėti. Kas gi 
čia? Spaudos reporteriu nerū 
pestingumas ir faktų iškraipy 
mas? Atrodo, kad ne.

Visų pirma, kas yra tasai d- taip ir nepastebėjai. Kas žino, 
ras Zigmas Januškevičius? Jau 
nats vardas ir pavardė parodo, 
iš kur jis ir kurios tautybės. 
Yra žinoma, kad Lietuvos uni 
versitete Kaune profesoriauja

1i

o

Negriaukime, ką didelėm 
pastangom sukuriame

HAMILTONO LIETUVIŲ SAVITARPIO SANTYKIŲ 
TEMA

čia yra principinis dalykas,
asmens — detalės. Tat del as 
menų nereikia griauti namų. 
Asmenų sudėtis gali būti pa 
keista, arba tie patys asmenys 
kitaip įpareigoti, negu jie lai 
kosi, bet namai kaip labai svar 
bus dalykas, turi būti išlai 
kyti.

Labai lengva yra griauti, bet 
labai sunku statyti. Ir tai, kas 
pastatoma, reikia išlaikyti. As 
mens, kaip žmonės, ateina, pra 
eina ir nueina, o Lietuvių Na 
mai turi tarnauti kartoms, vi 
sai kolonijai, visiems lietuvia 
ms, todėl neprotinga juos 
griauti. Ir neišmintinga dėl jų 
nesantaikauti.

Ir mes Montrealyje, kuris po 
KL Bendruomenės turi didžiau 
šią Kanados lietuvių organiza 
ciją — Didžiojo Lietuvos Kuni 
gaikščio Vytauto Nepriklauso 
mą Klubą, turintį apie pusant 
ro tūkstančio narių, ir mes iš 
gyvenome nemalonių laikų, 
bet tuo pačiu pamatėme, kad 
tas mūsų, kaip lietuvių, reika 
lams neša tiktai bloga — ne 
santalkas, nesugyvenimą, grio 
vimą to, kas sukurta, naikina 
mūsų lietuvybės išlaikymo per 
spektyvas, aido mūsų darbo 
bendrumą. Negerovės Montre 
alio lietuvius įtikino, kad ne 
santaikų kelias yra žalingas 
mums, kaip lietuviams ir kaip 
žmonėms. Ir dabar jau yra pa 
sukta kitu keliu, ir reikalai 
sparčiai taisosi. Montrealio Jie 
tuviai neatsiima turėtus serus, 
bet perkasi naujus ir yra pasi 
ryžę stiprinti, plėsti, tobulinti 
Klubą. Tat ir Hamiltono lietu 
viai tegul nedaro klaidos ir ne 
atsiiminėja šėrų, bet priešin 
gai, — norėdami turėti Jaugiau 
įtakos Lietuvių Namuose, ge 
riau juos sutvarkyti, — tegul 
perka daugiau šėrų ir tuo gan 
na daugiau balsų ir daugiau 
galios.

Visi stokime į kūrybingąjį 
darbą, visi prie jo dėkimės, bet 
jų vadovybei nustatykime tai 
sykles ir tvarką; jų vadovybei 
nurodykime ir elgsenos ir lai 
kysenos principu būdus ir tvar 
ką. Tada nekils nesusipratimų. 
Jeigu kas nesilaikys nustatytos 
tvarkos, tas galės būti paleis 
tas atsargon. Didelio lietuviš 
ko darbo niekad nestatykime 
ant slidaus asmeniškumo. Lai 
kykimės demokratinių princi 
pų, ir turėsime aiškius kelius 
ir išeitis.

Šalinkime, taisykime, tobu 
i linkime tai, kas darbe ar orga 

nizacijoje yra negera, bet ne 
griaukime pačio darbo, ne 

, griaukime organizacijos. Ši 
, tuo keliu eidami, visada rasi
■ me susitarimą ir bendrą kalbą,
■ o ir mūsų įsikarščiavimai ir am 
į bicijos atslūgs ir įeis į normą.

Baigiant reikia pasakyti, 
kad šitie žodžiai hamiltoniečia 
ms — ne koks pamokymas, bet 
draugiškas pasidalinimas min 
timis asmens, kuriam yra arti 
mi hamiltoniečių gražūs dar 
bai, šios puikios kolonijos pa 
siryžimai ir dideli laimėjimai.

J. Kardelis.

Rasiejos“ integralinę dalį. Vi 
sai taip, kaip Muravjovo kori 
ko laikais. Ir tada buvęs ven 
giamas Lietuvos vardas, jj pa 
keičiant į „sievero - zapadnyj 
kraj“ (Šiaurės Vakarų kraš 
tas). Maskolis netik apinasrį 
užmauna lietuviui, bet ir to 
apinasrio pavadį Kremliaus 
agentai stipriai laiko.

Tasai Januškevičius jau an 
ksčiau, rodos 1958 metais, lan 
kėši New Yorke ir kitų rytinių 
miestų mediciniškuose centruo 
se. Visos lietuvių gydytojų pa 
stangos susitikti su Z. Janus 
kevičiumi buvo bergždžios. Ne 
teko girdėti, kad ir dabar Čika 
goję lietuviai gydytojai nūtų 
galėję su Z. Januškevičiumi pa 
simatyti ir pasikalbėti.

Panašiai, lyg geležiniame 
narve, anais metais buvo laiko 
mas New Yorke kitas Lietuvos 
profesorius, Lietuvos Mokslų 
Akademijos pirmininkas Dr. 
Matulis. Tada Matulis nors 
daug savaičių išgyveno New 
Yorke, bet lietuvių visuomenei 
nepavyko su juomi susitikti ir 
pasidalinti mintimis.

Tai va, gerb. d-re Margeri, 
kaip Jūs pavadinsite inaskoliš 
ką apinasrį. ušneriainą lietu 
viui? Gal naujosios laisvės sim 
boliu? Naujųjų lietuvių ateivių 
šmeižtu prieš dabarftine, anot 
jūsų, laisvą Lietuvą? Atrodo, 
daktare, nors beveik visą mė 
nesi važinėjaisi po Lietuvą ir 
grožėjaisi, ką teikėsi Jums pa

mliaus klusnūs tarnai, bet 
svarbiausiojo dalyko, paties to 
didžiojo dramblio — Lietuvą 
smaugiančios okupacijos —

o gal buvo toks reikalas, kad 
turėjai pats akis primerkti, 
kad Lietuvos didžiosios žaiz 
dos nepamatytum?

B. Aukštaitis.

SUMAI PASIBAIGUS
Reportažas

Pamaldos pasibaigė. Žmo 
nės, kaip tvanas, pro abejas du 
ris veržiasi lauk. Mažesne da 
lis leidžiasi į žemutinę salę. 
Vieni iš jų apžiūrės naujesnes 
knygas, kiti įsigys kokį žurna 
liuką, treti svarstys, ar nepasi 
derėti dėl tautinio rankdarbio. 
Būtų gražu turėti namuose net 
židinio iš medžio išdrožinėtą 
Gedimino sapne kaukiantį vii 
ką, arba paprastą pakelės smūt 
kelį. Vis būtų šis tas charakte 
irngesnio, primenąs tolimą ir 
kadaise buvus mielą tėviškę.

Žmonių kaip per atlaidus. 
Visiškai užpildyta šalia esanti 
aikštelė ir platus šaligatvis. 
Čia kaip ir susitikimo vieta, ar 
ba naujų pažinčių mezgimas. 
Nesimatę per savaitę, vėl vie 
ni kitus apžiūri, rodosi savo 
naujas aprangas ir kitas verty 
bes. Susitikę pasakojasi savo 
kasdienines problemas, giriasi 
pavykusiu pirkiniu, arba skun 
džiasi blogais nuomininkais. 
Prabundančio tramvajaus tre 
nksmas valandėlė! priverčia 
pastiprintiy-b^ą, ar kiek pa

šokių vakaras
įvyks spalio 24 d. puikiojoj O. F. T. salėj,

555 Dundas St., prie William St.
(plento Nr. 2 tęs.). Pradžia 7.30 v. v. E. S. f.

Pelnas skiriamas 
kuriamam lietuvių jaunimo fondui.

Trumpa ir linksma prorgama.
Bufetas su visų rūšių gėrimais! Savo atsilankymu ir 
loterijai atneštais fantais kartu Jūs prisidėsite ir prie 

lietuvybės išlaikymo. Vienintelis šokių vakaras
8 mėnesių laikotarpy!

Plačiau žiūr. NL ateinančios savaitės numery. 
Lauksime.

KLB Londono Apyl. Valdyba.

KUNIGO J. DANIELIAUS
Londono lietuvių kolonijos 

kunigo J. Danieliaus, šiemet 
švenčiančio 50 metų kunigys 
tės jubilėjų, pagerbimas iš spa 
lio 11 nukeltas į spalio 18 die 
na — sekmadienį. Pamaldos ir 
pagerbimo programa palieka 
ta pati, kaip buvo anksčiau nu 
matyta ir pranešta.

Laukiama gausaus augštų 
svečių ir tautiečių atsilanky 
mo. L. E-tas.

PARDAVĖ LIGONINĘ
Londono džiovininkų sana 

toriją, septynius didžiulius pa 
status ir 150 akrų žemes nu 
pirko Ontario provncijos vy 
riausybė (Government) už 1,5 
mil. dol. Visa tai taip pat bus 
naudojama gydymo reikalą 
ms, tačiau čia bus Ontario pro 
vincijos centras, skiltas psi 
chologiniam ir psichiatriniam 
vaikų gydymui.

Londono džiovininkų sana 
torija, kur gydėsi ir keliolika 
lietuvių, nepanaikinama, bet 
turimos patalpos perdidelės. 
Šiuo metu yra 544 ligoniams

PAGERBIMAS NUKELTAS 
lovos, o iš jų užimta mažiau 
kaip pusė — 261. Londono 
Sveikatos asociacija, kuriai iki 
šiol sanatorija priklausė, arti 
miausioje ateityje ketina pra 
dėti statyti naują sanatoriją, 
su maždaug 200 lovų, ir tai tu 
retų būti baigta 1*4 metų lai 
kotarpyje.

SUMANUS IR ENERGIN 
GAS PABALTIETIS

Latvis — naujas emigran 
tas Richards Neilands, jau ke 
linti metai puikiai veda nekil 
nojamo turto pirkimo-pardavi 
mo, teisingiau sakant tarpinin 
kavimo įstaigą. Paskutiniu lai M 
ku jam tarpininkaujant nuw 
pirkta - parduota du vieni gra 
'žiaunų apartmentiniaį pasta 
tai. Ten jau baigiami įruošti 
108 modernūs butai, už ku 
riuos sumokėta 1 mil. 125 tūks 
tančiai dolerių. R. Neilands pa 
žymėjo, kad šiems ir panašie 
ms pastatams pirkėjai yra iš 
užsienio, kanadiečiai mažai 
čia rodo inciatyvos. Žinoma, 
neblogai uždirbo ir tarpinin 
kas R. Neilands. L. E-tas.

»»Agentūra “G I N T A R i
(K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARIO
1702 Whitehall Drive. Tel. GL. 1-0821
Įvairūs siuntiniai ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Čia gaunamos visokios lietuviškos knygos, vadovėliai, 
ir atvirutės. Parduodami įvairūs vokiški radio aparatai 

ir patefonai. Philko firmos televizijos aparatai.
ŽYMIAI ŽEMESNĖS KAINOS KAIP KITUR.

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
4 vai. po pietų, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. r.

iš Toronto
Jaukti, kol tas nenuorama din 
gs gatvės posūkyje.

Šen bei ten stoviniuoja ir pa 
vieniai. Daugiausia vyrai. Jie 
pastovi, pasidairo ir vėl brauna 
si per tirštą minią. Gal sutiks 
panašų likimo draugą, kuris 
padės aptarti šios dienos prog 
ramą. O gal pamatys vakarykš 
tį bendrą su kuriuo taip dai 
liai nuūžė šeštadienio vakarą. 
O gal laimė lems sutikti tą, 
apie kurią tiek daug galvota ir 
su kuria bendras gyvenimas bū 
tų daug meilesnis. Vilčių jau 
labai maža, bet kas be ko, tikė 
tis vistiek galima.

Antai pažįstamų būrelis ap 
žiūrinėja ir gėrisi naujitelaite 
mašina, pastatyta prieš pat 
bažnyčios duris. Savininkas iš 
didus. Patenkintas aiškina ir 
nurodinėja. Kiek jam toks liuk 
susiukas atsiėjo, kiek jis par 
duotuvių apėjo ir kaip jam pa 
vyko nusiderėti. Jis tiktai nu 
tyli vieną mažą smulkmenėlę. 
Šį rytą jis visa valanda anks 
čiau į bažnyčią išsiruošė. Mat 
būtinai reikėjo užimti tą pato

gią pasirodymui vietą.
Vienas pradėjo nerimauti 

kieme, ten, kur mašinos susta 
tytos. Jis ir barasi nežinia su 
kuo ir mašinos signalu groja. 
Kažkas užstatė jo mašiną ir jis 
negali išvažiuoti. O čia toks 
skubus reikalas. Blogiau, kaip 
rytmetį į darbą besivėlinant.

Parapijonių prisėdusios ma 
šinos pamažu išsliuogia ir ne 
skubėdamos nučiuožia išilgai 
gatvę. Kiekvienas pravažiuo 
jantis tramvajus sustoja ir pa 
ėmęs nemažą būrį keleivių, 
triukšmingai tęsia savo kelio 
nę.

Suma pasibaigė ir žmonės 
vėl gyvena savo kasdienine 
nuotaika. Vėl rūpi, kaip susi 
kvietus pažįstamus gerai paūž 
ti, kaip išsinerti prieš kaimyną 
su prašmatnesniu mašinos mo 
dėlių, ar pasirodyti savo pra 
bangų, nemažai santaupų sūri 
jusi rūbą.

O kaip toji sėkla? Bažnyčio 
je sėta? Ar ji nenukrito kur 
ant kieto kelio? Ar nesumin 
džios jos pirmas praeivis? Ar 
ji galės nors kiek prigyti? Ar 
pasirodys pasėlių nors mažy 
čiai daigeliai? Juk Šeimininkas 
taip nuoširdžiai dirbo, taip tiks 
liai bėrė grūdą į dirvą. Tarp 
kita ko Jis prisiminė šeimą. 
Tai buvo geras pažįstamas ku 
riuos Jis aplankė vieno šeimy 
ninio pokylio proga. Ten buvo 
nemaža svečių. Jie visi vaišino 
si, šnekučiavosi ir gražiai lei 
do laiką. Tik ta moteriškė, 
vargšė namų šeimininkė, vis

nesirodė. Ji mat virtuvėje trid®! 
sė, kažkokį tatai patiekalą ga^ 
mino.

Svečiai be šeimininkės labai 
nekantravo. Kai kurie net į pa 
galbą siūlėsi. Bet ką ten gali 
svečiuose namuose. Svetys gi 
nevalninkas. Sėdėk ir vaišin 
kis, kaip šeimininkas įsako. Pa 
galiati uolioji virėja baigė sa 
vo darbą. Ji atnešė į stalą pa 
tiekalą, kuris nepavyko, kaip 
ji buvo planavus. Ji, tiesa, dėl 
to atsiprašė ir svečiai ją supra 

■ „ nuoširdžiai užjautė. Bet kam 
čia savo trigrašį turėjo vyras 
įkišti. Moteriškė tiek buvo triū 
susi, tiek brangaus laiko gai 
šusi. Jai ir taip buvo gana. Ją® 
ir pačiai labai nemalonu, kac^ 
negalėjo prieš visus pasirody 
ti. Visaip pasitaiko. Ir čia į pa 
galbą atėjo jos vyras. Prie vi 
sų jis užriko, kad ji nieko ne 
mokanti. Štai, žiūrėkit, kas iš 
jos yra. Piktų žodžių versmė 
tvino iš jo lūpų.

Taurė buvo jau pilna. Reikė 
jo tik mažo lašelio, kad ji per 
kraštus išsiveržtų. Jos geriau 
sias gyvenimo draugas noriai 
tai padarė. Vargšė moteriškė, 
pravirkusį išbėgo atgal į virtu 
vę. Visų nuotaika dingo. Ir dėl 
to kas nors turėjo būti Kaltas...

Kiek daug mažų šešėlių yra 
žemėje. Kiek daug jų margina, 
o kartais ir visai užtemdo pil 
kąją dieną. Kiek daug jų gale 
tų nebūti, jei tik vienas kiek 
pagalvotų. ..

S. Pranckūnas.
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Chruščiovas ir Amerikos 
darbininkai

Čia patiekiamas veik ištisinis Chruščiovo pasikalbė 
jimas su Amerikos darbininkų sąjungų atstovais, po ku 
rio Chruščiovas buvo pasinešęs bėgti Į Rusiją, nebaigęs 
Amerikoje vizito. Šitas pasikalbėjimas yra tuo svaines 
nis, kad Rusijos spauda — Pravda šio pasikalbėjimo iš 
tisai neįdėjo, o tiktai atpasakojo savo žodžiais ir su savo 
tiškais komentarais. Sovietijos diktatoriui Amerikos 
darbininkų sąjungų atstovai pastatė aiškiausia iš visų 
amerikonų klausimus ir apie taiką bei nusiginklavimą ir 
apie darbininkus.

San - Francisco, rugp. m., 
žemiau paduodamas aprašymas 
mitingo vaišių metu Amerikos 
darbininkų atstovų su pirmi 
ninku Chruščiovu Mark Hol 
kins viešbutyje, darbininkų ats 
tovų viešai paskelbtas.

Pirmininkas Chruščiovas su 
visa svita atvyko Į „Auksinės 
imperijos patalpas“ 8 vai. po 
pietų, kaip kad iš anksto buvo 
susitarta.

Grupei vykstant prie vaišių 
stalo, pirmininkas Reuther pa 
stebėjo ponui Chruščiovui, kad 
esą paaiškėję, jog stalo kojos 
visiškai supuola su viduriu ova 
lo, dėl to jis pastūmė Chruščio 
vą truputį į dešinę.

Reuther: Pone pirmininke, 
nors aš jus pastūmiau truputi 
į dešinę, bet galiu patikinti, 
kad tai neturi jokios politinės 
reikšmės...

Chruščiovas: (juokdama
sis). Nesvarbu, kiek tamsta ma 
ne stumsi, aš visvien laikysiuo 
si pagrindinės komunistų pozi 
cijos. Viską sjuda ir viskas pro 
gresuoja komunizmo link.

Curran: Ar ši dalis kelionės 
buvo pakankamai rami?

Chruščiov: Ką tamsta ma 
nai.’

Carey: Mus imponuoja tams 
tos pareiškimai, kuriuos esate 
padaręs prie Linkolno pamink 
lo Washingtone. Mes bijome, 
kad tamsta perdaug susitikai 
bankininkų ir biznierių.

Chruščiovas: Tai dėlto jūs 
nenorėjote manęs susitikti (juo 
kas).

Reuther gvildena kukurūzų 
klausimą.

Reuther: Pasakyk pirminin 
kui, jog mes esame patenkinti, 
kad jis vyksta į Garsto farmą. 
Jam turi būti aišku, kad mes 
čia valgome kukurūzą, lygiai 
taip pat ja šeriame gyvulius. 
Kai aš ir mano brolis buvome 
Sovietų (Sąjungoje 1934 m., 
mes vykome žemyn Volga į 
Donbasa, Jalta, Batumą ir Ba 
ku.

Čia aš norėčiau papasakoti 
tą mažą istoriją. Mes žinome, 
jūs daug padarėte pažangos 
maisto klausime nuo to laiko. 
Tada buvo krautubėse tik vie 
na rūšis konservuoto maisto, 
ką mes galėjome pirkti. „Ame 
rikoniški’’ kukurūzai, dėl to, 
kad rusai kukurūzų nevalgė. 
Kai mes atvykome Į Baku, tai 
nusipirkome 4 dėžutes konser 
vuotų kukurūzų, pasiėmėme 
namo ir konstatavome, kad tai 
buvo kiauliena su pupelėmis. 
Konservų dėžutės buvo taip se 
nos, kad etiketės jau buvo su 
sinešiojusios. Mes grįžome at 
ial ir paprašėme jau 2 konser 
vų dėžutes kartu pastebė 
darni, kad mes norėtume be eti 
kečių. Pardavėjos krautuvėje 
pareiškė, kad tai visvien yra 
tas pat su popierium ar be po 
pierio. Ir taip mes gavome 3 
vėl be etikečių. Vėliau mes vėl 
Įsitikinome, kad visos buvo 
kiaulienos ir pupelių, ko išda 
voje mes kurį laiką gyvenome, 
kaip kapitalistai. Aš einu lažy 
bų, kad vis dar nevalgoma ku 
kurūza Rusijoje platesniu mas 
tu!

Chruščiov: Nedaug. Kaiku 
rie mūsų šiauriečiai vis dar ne 
gali sau įsivaizduoti valgyti 
kukurūzą, kai kurie bandė vai 
gyti žalią (nevirtą) ir įsitiki 
no. kad tai neįmanoma.

Reuther: lowa'oje jūs pama 
tysite didelį kukurūzą ir mes 
tikime, kad jūs sugebėsite pa 
naudoti mūsų techniką 
minti daugiau maisto ii 
pakelti gyvenimo lygį.

Chruščiov: Taip yra,
jums dėkojame. Bet mes turi 
me jums pareikšti, kad mes ne 
same žemesniame lygyje, kas

kečia kukurūzų auginimą.
Reuther: Jūsų didžioji prob 

lema yra mėsos?
Chruščiov: Mūsų kukurūzų 

hibridai (išvesti kryžiavimo bū 
du) ne blogesni už jūsiškius, 
Garotas žino tai. Kas mums rei 
kalinga, — tai išplėsti kukurū 
zų auginimą. Dabar mes pastų 
miame ribas iki tolimosios šiau 
rėš. Mes norime trečdali šiau 
rėš sričių žemių pašvęsti ku 
kurūzams.

Carey: (juokdamasis). Tarp 
kitko, šis viščiukas yra nupe 
nėtas kukurūzais.

Chruščiov: Aš vieną kartą 
pasakiau, kad jei atimti iš ame 
rikonų kukurūzus, tai būtų to 
lygu išmarinti juos badu.

Carey: Ne. ne taip. Bet tik 
rai tai yra vienas iš pagrindi 
nių mūsų grūdų (javų!). Pir 
mininkas (president) Curran, 
čia, Maritime unijos žino tai. 
Jie augina gyvulius ir žino ku 
kurūzų svarbumo reikšmę).

PRISIMENAMA KELIONĖ 
PO RUSIJĄ

Reuther: Aš dirbau Gorky 
je automobilių fabrike techniš 
kam skyriuje. Aš mokinau ru 
sus dirbti taip, kaip mes dirba 
me Detroite. Aš išdirbau 18 
mėnesių ir paskiau padariau 
18,000 mylių kelionę iš vieno 
galo Rusijos Į kitą. Dėl to aš 
pažinau Rusiją tuo laiku labai

gerai. (Chruščiovas klausinėjo jungti visų tautų sugebėjimus 
apie vieną inžinierių Gorkyje, 
kuris dirbo pas Fordą, dabar 
RSSR ministeris).

Kokia yra automobilių pro 
dukcija fabrike Gorkyje šiomis 
dienomis.

Chruščiov: Aš nemanau, kad 
galėčiau patiekti bent 
skaitlines.

Curran: 1945 m., kai 
tavau fabriką Gorkyje, 
buvo gaminama 
„trokai“ (prekėms vežioti au 
tomobiliai). Aš plaukiojau į jū 
sų valstybę trisdešimtojo de 
šimtmečio pradžioje, gabenda 
mas Į Rusiją Fordo mašinų 
Įrengimus ir kitokias medžią 
gas.

Chruščiov: Aš atsimenu kai 
1922 m. grupė Suvienytų Ame 
rikos Valstybių darbininkų at 
vyko Į kasyklas ir dirbo su sa 
vo Įrankiais. Puikūs vyrai! Di 
dėlė dalis išvyko, kai pamatė tarimo? (kad padarius nusigin 
sąlygas.

Reuther: Aš užaugau vaka 
rų Virginijoje, anglies kasyklų 
krašte, dėl to pažĮtsu kasyklas 
ir esu buvęs kasyklose plačiojo 
pasaulio. Specialų dėmesį krei 
piau į Donbaso kasyklas.

Chruščiov: Donbaso kasyk 
los yra sunkiausios darbininką 
ms.

Reuther: Kaip kad daugumo 
je britų kasyklų, kurios nusitę 
sė po jūra. Vieną dalyką mes 
turime daryti, daugiausia iš vi 
so ateityje, — pakinkyti atomą 
taikos labui ir ištraukti kasyk 
lų darbininkus iš po žemės...

BENDRŲ PASTANGŲ 
REIKIA

Chruščiov: Mūsų moksliniu 
kai sako man, kad mes artina 
mės prie to. jie nori pagamin 
ti anglį, naudodami vandenilio 
atomą.

Reuther: Tai yra siekis, 
bandymas, kuriame mes skati 
name bendras pastangas su

DR. V. TERCIJONAS

J.A.V. gydytojai ir jų veikla

kokias

aš vizi 
tai ten 

daugiausia

ir mokslinius atsiekimus.
Chruščiov: Tai labai taurus 

tikslas.
Carey: Mes esame susipaži 

nę su kalba, kurią pirmininkas 
(dažnai jie vartoja žodį „chair 
man“) pasakėte Suvienytose 
Tautose ir žinome jūsų puikias 
pastabas prie Linkolno pamink 
lo. Mes esame susipažinę ir su 
jūsų iškalbinga kalba pasaky 
ta Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkime apie nusiginklavi pats Graičiūnas Įdėjo „Mediči 
mą. Mes esame taip pat susipa na“ tokią žinią: JAV yra 200 
žinę su istorija tų pastangų pra med. gydytojų ir dantų gydyto 
eityje, pasiekti susitarimą dėl jų ir tik 6 asmenys gyvena iš 
priemonių veiksmingos (efek 
tyvės) kontrolės, ką mes, dar 
bo atstovai, skaitome nusigink 
lavimo problemos širdimi. Pa 
sakykite mums, kokias speci 
fines priemones jūs turite gal 
voje, atžvilgiu privalomumo, 
bet kokio nusiginklavimo susi

1. Lietuvių gydytojų
Kiek yra lietuvių gydytojų 

J. V. tikrų žinių nepavyko su 
rinkti. Dr. A. L. Graičiūnas 
1929 m. paskelbė žurnale „Me 
dicina“, kad JAV jis rado 111 
medic, gydytojų ir 45 dantų gy 
dytojus, viso 156. 1931 m. tas

pasiga 
dėl to

ir mes

klavimą efektyviu).
Chruščiov: Kas tai yra tams 

tai sunkiai suprantama?
Carey: Pasirodo dabar, kad 

25 procentai Sovietų produkci 
jos eina kariniams tikslams, ir 
8 iki 10 procentų Suvienytų 
Amerikos Valstybių produkci 
jos eina karinei tarnybai. Vi 
sos pasaulio tautos dabar išlei 
džia kasmet kariniams tikslą 
ms apie 100 bilionu dolerių. Ir 
U. S. A. iŠlendžia apie 40 bilio 
nu kasmet ir Sovietų Sąjunga 
išleidžia irgi apie 40 bilionu 
kasmet, likusis pasaulis išlei 
džia apie 20 bilionų. Aišku, 
kad nusiginklavus, didelis to 
procventas būtų galima sunau 
doti pakėlimui gyvenimo stan 
darto atsilikusių tautų ir sri 
čių.

. PALIEČIAMOS TAIKOS . 
PROBLEMOS

Reuther; Aš manau, 
mes visi galim sutikti, kad 

Nukelta į 6-tą psl.

kad 
dau

kitataučių, o bent 70% gyvena 
iš lietuvių. Kiek priaugo senos 
kartos gydytojų beveik per 30 
metų tikrų žinių trūksta.

Pasaulio Lietuvių 
(1958) duoda tokius skaičius: 
JAV senos kartos ir DP 278 
Kanadoj senos kart, ir DP 29 

Viso .307
Dantų gydytojų JV............ 62
Kanadoj .....................................5

Viso............ 67
Kiek atvyko DP gydytojų: 

Dr. A. Garūno surinktom ži 
inom Illinois valstybėj yra apie 
200—220 DP gydytojų.
Ohio valst........................60—70
New York valst...............60—70
Michigan valst................ 10—15
Viso 330—375, vidurkis apie 
350.

Pridėjus senos kartos apie 
100 gydytojų, gausim JAV vi 
so apie 450 gydytojų. Kanadoj 
yra apie 30 lietuvių gydytojų. 
Kituose kraštuose: P. Ameri 
koj (Argentinoj, Brazilijoj, Ve 
necueloj) lietuvių gydytojų 
apie 20, Australijoj •— apie 15, 
V. Vokietijoj ir Anglijoj apie 
15, — viso apie 50. Iš viso lais 
vam pasaulyje yra apie 530 lie 
tuvių gydytojų.

Nors JAV vienas gydytojas 
pareina vidutiniškai apie 750 
gyventojų (1:750), bet dėl lie 
tuvių gydytojų šitas santykis

skaičius Amerikoje.
neišlaikomas. Jei JAV lietuvių 
skaitoma su čia gimusiais apie 
500,000 (pusė miliono). tai lie 
tuvių gydytojų imant santykį 
tik 1 :1.000 (o ne 1 :75O) pri 
valėtų būt apie 500, bet tiek jų 
nėra, o tik apie 100, — skai 
tant tik senos kartos gydyto 
jus ir vienam lietuviui gydyto 
jui tenka apie 5,000 savo tau 
tiečių.

Padėtis pagerėjo, kai į šį 
kraštą (JV) atvyko tarp 1949- 
50 m. apie 25,000 tremtinių 
DP iŠ Europos, daugiausia iš 

Žinynas Vokietijos, o su jais apie 350 
gydytojų; kai kurie iš jų atke 
liavo vėliau DP įstatymui nu 
stojus veikti, kai baigė Vokieti 
jos ir kitus Europos universi 
tetus. Nors bendras lietuvių 
gydytojų skaičius JAV dabar 
siekia 450, tačiau santykis yra 
žemesnis už vidutinį Šio kraš 
to gydytojų santykį 1:1,000 ar 
ba 1:750. Dabar 450 lietuvių 
gydytojų tenka 500,000 lietu 
vių, arba 1:1,100. Todėl lietu 
vių gydytojų iki šiol būtų per 
mažai, jeigu visi lietuviai kreip 
tusi tik pas savo tautos gydy 
tojus. Jei kartais J V lietuviai 
taria, kad jų skaičius šiame 
krašte siekia vieno miliono, tai 
lietuvių gydytojų skaičiui, 
imant santykį tik 1:1,000, tu 
retų būt apie 1,000, bet abu 
prileidimai yra toli nuo tikro 
vės ir aiškiai perdėti.

Nors gydytojų profesija

■ : ' < ■

SKELBIAMI NAUJI

CANADA
SAVINGS
BONDS

GERI, KAIP DAR NIEKAD!
INKASUOJAMI KIEKVIENU METU PILNA JŲ 
NOMINALINE KAINA SU UŽDARBIO NUO 
Š1MČIAIS: Canada Savings Bonds yra pats pato 
giausias taupymo būdas ir saugus investavimas su 
daugeliu nepaprastų pirmenybių. Kilus reikalui, 
jie gali būti inkasuojami kiekvienu metu pilna jų 
nominaline verte su jų uždirbtais nuošimčiais. Jie 
yra lyg doleriai su pridėtais kuponais.

NAUJAS APRIBOJIMAS — $20,000 ASME 
NIUI AR MIRUSIO ASMENS PALIKIMUI: 
šios naujos taupymo lakštų laidos kiekis, registruo 
jant individualaus asmens ar mirusio asmens paliki 
mo vardu, ribojamas $ 20,000. Kiekvienas šeimos 
narys gali jų pirktis šiai sumai.

GAUNAMI Už GRYNUS PINIGUS IR LENG 
VAIS IšSIMOKĖJIMAIS: naudojantis Mėnesiniu 
Taupymo Planu, jūs Įmokate 5% ir likuti išmokate 
patogiomis ratomis. Pasinaudojant Algalapio Tau 
pymo Planu, jūs perkate lakštus reguliariais išiai 
kymais iš Jūsų algos.

UŽSISAKYKITE ŠIUOS LAKŠTUS PER ALGA 
LAPIO TAUPYMO PLANĄ SAVO DARBOVIE 
TĖJĘ AR PER SAVO BANKĄ, PER INVESTA 
VIMŲ AGENTĄ, BIRŽOS BROKERI AR PER 
TRUSTO BEI PASKOLŲ BENDROVĘ.

AUGŠTESNI NUOŠIMČIAI Už BET KADA BU 
VUSIUS: nuošimčiai pirmais metais 4%, antrais 
metais 4 % %, trečiais metais 4 % %, sekančiais še 
šiais metais 5% ir priedo 3%, galutinam terminui 
suėjus.

GAUNAMI 5 DENOMINACIJŲ: Taupymo Laks 
tų kuponai gaunami šių denominacijų—$ 50, $ 100, 
$ 500, $ 1,000 ir $ 5.000. Pilnai registruotoje for 
moję — $ 500, $ 1,000 ir $ 5,000.

koma pagarboj ir skaitosi pel 
ninga, tačiau Amerikos lietu 
viai taip nesiveržė į šitą profe 
siją, kaip kitos tautos, ypatin 
gai žydai, kurie turi labai augš 
tą nuošimtį (santykį) savo tau 
tos gydytojų palyginti su jų 
tautos skaičium, ne 1.1,000, 
bet gal 1:500 ar net 1.250.

Šitie santykiai gal paryškė 
ti iš Lietuvos pavyzdžių. Ne 
priklausomoj Lietuvoj 1939 m. 
buvo apie 2 mil. lietuvių, o gy 
dytojų lietuvių skaičius prieš 
Antrą pasaulinį karą siekė apie 
500, t. y. vienas lietuvis gydy 
tojas atitiko apie 4,000 (1:4, 
000) jo tautybės gyventojų, o 
žydų Lietuvoj gyveno apie 
200,000 ir jų tautybės gydyto 
jų buvo priskaitoma apie 400, 
t. y. vienas gydytojas žydas 
atitiko apie 500 jo tautybės 
žmonių (1:500). Kitaip ta 
riant, žydai Lietuvoj proper 
cingai turėjo 8 kartus daugiau 
savo tautybės gydytojų palygi 
nant su lietuviais. Tai yra įro 
dymas, kad lietuviai nepakan 
karnai įvertino gydytojo profe 
siją, nors išeiti gydytojo moks 
lą buvo nelengva ir daugeliui 
stigo lėšų.

Tik tarp 1930—1940 m. lie 
tuviai pradėjo kiek didesniu 
skaičium studijuoti mediciną. 
Turbūt, neapsiriksiu pasakęs, 
kad beveik ta pati taisyklė pri 
taikoma ir Amerikos lietuvia 
ms, t. y. kad čia lietuviai dar 
mažiau domėjosi medicina ir 
palyginant retai kas išeidavo 
gydytojo mokslą. Svarbiausia 
kliūtis buvo ta, kad medicinos 
studijos ilgai tęsėsi ir buvo su 
rištos su stambiom išlaidom.

Kur yra didesnės lietuvių ko 
lonijos, ten susitelkė daugiau 
lietuvių gydytojų, būtent, Chi 
cago, New York. Cleveland, 
Boston, Baltimore ir kiti.

AMERIVOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJOS
Čionykščiai lietuviai gydyto 

jai turėjo Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugiją, kuri buvo 
įsteigta 1912 m. Dr. A. Graičiū 
nas buvo tos Dr-jos kūrėjas-na 
rys ir sekretorius (1912 — 
1919), vėliau Dr. Drangelis.

A. L. D. Dr-ja leido laikraŠ 
tį „Gydytojas“, skirtą sveika 
tos reikalams, kuris ėjo 1921- 
25 m. Jame gydytojai populia 
riai rašė liaudies sveikatingu 
mo temom. A. L. D. Dr-jos bu • 
vo įsteigta 1919 m. Lietuvai 
Gelbėti Draugija, kuri veikė A 
keleris metus. Jos tikslas buvp 
ūkiškai padėti besikuriančiai 
Lietuvos valstybei. Jos pirmi ‘ 
ninko Dr. Ęiežio liūdymu ta

Nukelta į 6-tą psl.



Imkite mane ir klausykite! . .
/ „Baltaragio malūnas“.

KNYGA, PRALAUŽUSI GELEŽINĘ UŽDANGĄ

Taip pasitiko Kazio Borutos 
„Baltaragio Malūną“ išeivijos spau
da 1952 metais. Tada lietuvio po
eto - lyriko sielvartingas žodis bu
vo raudonosios kabalos suniekin
tas nemažesniu įtūžimu, kaip kad 
vėliau, už šešetos metų, B. Paster
nako romanas.

Talentingai liaudies pasakų 
metmenimis atausta K. Borutos 
apysaka buvo sovietinės kritikos 
apšaukta dekadentišku formaliz
mu, neturinčiu sau vietos knygy
nuose bei skaityklose. Konfiskuo
tos knygos autorius pateko nema

lonėn. Turimomis žiniomis netgi kalintas Lukiškiuose.
O tačiau „Baltaragio Malūnas“ anaiptol nėra dykinė

jančio rašytojo pretenzinga pasakų narpliava. Priešingai, jo
je — pirmoj ir galbūt vienintelėj Lietuvoj išleistų pokary 
knygų — pasigirdo nevaidintas žmogiškas kūkčiojimas gim
tojo krašto kančių akivaizdoje.

Prarastieji obuolmušiai — laisvūnai, galėję andai nuneš
ti Girdvainį pas tolimiausią nuotaką, nykūs gimtieji namai 
be nerūpestingo juoko, viršum griūvančio malūno pakibęs 
mėnulio pjautuvas, nuo kurio rago kvatojasi iš paniekinto 
žmogaus patsai Melas - Pinčukas — visa tai perregimi sim
boliai, pernelyg aiškiai kalbą apie kapinyno nuotaikas Paud- 
ruvės krašte ir užgniaužtas žmoniškąsias laisves bei teises.

O paudruvėnus maudžianti dejonė, kad „galėjo būti gy
venimais kaip obuolys“ — kiekvienam aiškiai suprantama 
širdgėla.

Kai Montrealio Lietuvių Dramos Teatras įscenizavo K. 
Borutos kūrinį skaitymine forma (premjera 1957 m., kovo 31 
d., Montrealyje), niekam neprailgo spektaklis. Niekas ne
pakaltino kolektyvo už pasirinkto veikalo formalizmą ar 
schematiškumą. Tiek vietinė — Montrealio, tiek Toronto, 
Hamiltono, Čikagos, Detroito, Ročesterio, Bostono ir Cleve- 
lando auditorija retu prielankumu priėmė jų novatorišką eks
perimentą.

Netgi sovietinė spauda, pa
prastai negirdomis praleidžian 
ti išeivijos kultūrinius laimėji
mus, reagavo (savaip!) į „B. 
Malūno” spektaklio pasiseki
mą.

Autorius, K. Boruta, davė 
per Vilniaus radiją pareiškimą 
(tarp kitko, spektaklio teksto 
nepažinęs), tvirtindamas, jog 
montreališkė versija esanti jo 
apysakos iškraipymas. Taip 
pat pabrėžė, kad jis kuriąs nau 
ją . vienintelį autentišką va
riantą būsimam kinofilmui pa
gal „B. Malūno“ siužetą.

Būtų elementaru aiškinti, 

kad įscenizuojant apysaką 
spektakliui, lygiai kaip užfik
suojant jį plokštelėj, savaime 
tenka trumpinti ir glaudinti 
prozos veikalą. Bet ar šis au- 
diofoninis variantas nusikals
ta originalo pagrindinei min
čiai, ar deformuoja jo bendrą 
nuotaiką, paliekam spręsti Ju
ms — žmonėms su skaidria šir
dim ir šviesiomis akimis. Da
bar ir ateityje. Juk tokia dedi
kacija Jums savo kūrinį pa
skyrė autorius.

Šis bandymas užfiksuoti 
plokštelėj lietuvišką vaidinimą 
yra pirmas tokio pobūdžio dar-

Baxter meno fundacija, fun 
datoriui pasiūlius, ruošia kil 
nojamą Kanados meno parodą, 
kuri, perėjusi per Montrealio, 
Toronto, Ottawos, Winnipego 
ir Vancouverio miestus, būtų 
pasiųsta į Britų bendruome 
nės (Commonwealt) valsty 
bes. Tai gales įvykti apie 1961 
metų pradžią. Interesuotiems 
dalyvavimu, iųformacijų duo 
da: Baxter Art Foundation, 
366 Bay Street, Toronto 5, 
Ont.
• Šmulkštys Julius, visuomeni 
nirfko ir teisininko Liudo šmul 
kščio sūnus, dėsto valstybinių 
mokslų kursą Indianos univer 
siteto padalinyje Fort Wayne, 
Ind.
• Dr. M. Gimbutienė išvyko į 
Europą ir turės archeoloigjos 
paskaitas Anglijoje, o po to 
Prahoje dalyvaus archeologų 
suvažiavime, kurį šaukia Jung 
tinės Tautos.
• Brooklyno vaidintojų grupė, 
gyvavusi 10 metų ir davusi ei 
lę pastatymų, užsidarė (tikro 
nuosmukio faktas), nes, viena, 
ugniagesiai pareikalavo susi 
rasti dekoracijoms ir butafori 
jai saugoti vietą ir, tokios nesu 
radus, visa tai buvo sunaikin 
ta, antra, sunku buvo susitvar 
kyti su vaidintojais.
• Kelne, Vokietijoje, ateinan 
čiais metais bus tarptautinė mu 
zikos šventė

LIETUVA

_ ____, a „BALTŲ DRAUGIJOS”KULTUIWwKKOATIKA VOKIETIJOJE
lietuviu - vokiečiu sekcija rug 

KANADOS MENO PARODA LIETUVIŲ STYGINIS sėjo mėn. buvo sušaukusi Stut 
BRITŲ BENDRUOMENĖS KVARTETAS TARPTAUTI tgarte visuotinį nariu susirin 

VALSTYBĖMS NIAME KONKURSE kimą, kuriam pirmininkavo pa
Lietuvos Valstybinės filhar 

monjos styginis kvartetas visa 
sąjunginėje atrankoje įgavo 
teisę dalyvauti Budapešte tarp 
tautiniame styginių kvartetų 
konkurse ryšium su kompozi 
toriaus J. Haydno 180 metų su 
kaktim ir rugsėjo 18 d. išvy 
ko į Budapeštą. Prieš išvykda 
mas kvartetas davė koncertą 
Vilniuje, o pakelyje koncertą 
vo ir Maskvoje (mat i Buda 
peštą vyko — per Maskvą!). 
Kvartetą sudaro; E. Paulaus 
kas, K. Kalinauskaitė, M. šen 
derov ir J. Fledžinskas.
• Ryšium su Vaižganto 90 me 
tų gimimo sukaktim Vilniaus 
radijas davė gana palankų įver 
tinimą, nors ir su tam tikrais 
rezervais. Pažymėjo, kad Vaiž 
gantas amžiaus pabaigoje „nu 
tolo nuo buržuazinės Lietuvos 
gyvenimo“.
• St. Būdavo romanas „Rūsti 
siena“ išeina iš spaudos.
• Rašytojas St. Laucius iš Ang 
lijos perskėlė į JAV, Čikagą.
• Naujos katakombos Romoje 
rastos Via Ostiana. Jose gerai 
išlikę freskai.
• Paulius Augius, dailininkas 
grafikas, susilaukė 50 metų.
• Amerikos Liet. Profesorių 
Dr-ja spausdina doc. Rukui 
žos paruoštą pirmojo žemės 
ūkio akademijos rektoriaus pro 
fesoriaus P. Matulionio gyve 
nimo aprašymą.

bas mūsų teatro istorijoj, jam žodžiui ir savam kraštui, 
Montrealio Lietuvių Dramos kuria gyveno išeivijos aktorius 
Teatras nori tikėti, kad jis iš- ir visame pasaulyje išsibarstę 
liks liudininku meilės gimtą- lietuviai, minėdami

60-TIES METŲ LIETUVIŠKO DRAMOS TEATRO 
SUKAKTĮ.

Tokia pratarme Montrealio Lietuvių Dramos Teatras pa 
lydi audiofonines „Baltaragio malūno“ plokšteles, kurios da 
bar išleistos visiems, kas nori pasinaudoti šia naujove. Plokš
telių užsisakyti galima adresais; Mr. St. Kęsgailą. 1577 ruc 
de Ševe, Montreal 20, arba K. Veselka, 1067 Grand-Pre, Du 
verny, P. Q., Canada.

siuntinybės patarėjas Dr. A. 
Gerutis.

„Baltų Draugijos“ gen. sek 
retorius A. Grunbaumas pra 
nešė, kad sekantis draugijos 
darbo suvažiavimas įvyks ki 
tų metų pavasarį Luneburge, 
vokiečių rytų akademijos pa 
talpose. Suvažiavime bus skai 
tomi referatai iš Pabaltijo tau 
tų įvairių gyvenimo apraiškų.

Į naują „Baltų Dr-jos" dele 
gatų instituciją išrinkti pp. Vy 
kintas, Stankaitis ir Kairys.

Stuttgare buvusiame „B. 
D.” susirinkime in corpore da 
lyvavo Vliko vykd. tarybos na 
riai su pirmininku J. Glcmža 
priešakyje, be to, svečio teisė 
mis dalyvavo p. E. Simonaitis.

Įvertindamas „Baltų Drau 
gijos” nuopelnus vokiečius su 
pažindinant su lietuvių tautos 
kultūriniais laimėjimais, Lietu 
vos Nepriklausomybės Fondas 
New Yorke ir šiemet draugiją 
parėmė tam tikra pinigine su 
ma.
• Rūta Kilmonytė išvyksta į 
Aziją, kur dalyvaus filmuose.
• Henriko Radausko eilėraš 
čius į estų kalbą išvertė estų 
poetė Marie Under. Eilėraš 
čiai išspausdinti literatūros žur 
nale „Mana“.
• Giedra Jonynaitė, dail. Jony 
no duktė, išvyko studijuoti į 
Paryžių.
• Almaus galerija New Yorke 
susitarė su viena galeiija Švei
carijoje pasikeisti darbais. Nu 
matoma siųsti į Europą V. K. 
Jonyno, R. Viesulo, A. Galdi 
ko, J. Pautieniaus, Alb. Eis 
kaus ir kitų darbai.
• Grupė dailininkų ruošia spa 
lio 24 d. kūrinių parodą, Jauni 
mo centre. Dalyvaus: El. Mar 
čiulionienė, B. Milaknis, Br. 
Murinas, Pov. Kaupas ir J. 
Paukštienė.
• J. Pautieniaus meno pat odą 
New Yorke ruošia Almaus ga 
lerija. Bus išstatyti .5 kūriniai.

1959. X. 14. — Nr. 42 (656)

KAZYS BORUTA

BALTIJOS ESKIZAI

Baltijos jūra

Baltijos jūra t— 
kaip mūsų širdis nerami — 
plaka, 
banguoja 
viena viltimi:
— Taika su mumis.

Skrenda kaip burė 
Žuvėdra balta, — 
Baltijos jūra 
— taika.

Balta žuvėdra

Ant smėlio tavo vardą 
užrašysiu.

Jis su pirma banga išnyks. 
O aš tau nieko nesakysiu, 
nors gal širdis 
kaip jūroje žuvėdra klyks.

Paskui žuvėdra per bangas 
nuskri«

Tik jūra oš. Ir nerimaus širdis. 
Ir aš ant smėlio 
gal ne kartą 
tavo vardą užrašysiu, 
ir nieko tau nepasakysiu, 
nes žodžiai jūros ošime išnyks, 
o man tik ilgesys paliks. 
Tai skrisk tolyn balta žuvėdra!

Sena saga

Gal būt, sena tai saga, 
o gal jos atmaina 
ir nauja daina, J
bet kartą vyras iš marių, 
atplaukęs į Ventės ragą, ’
ant kranto pamatė ( "•
mergaitę mėlynakę, «
apsikabino ją ir tarė:
— Tu būsi nauja mano žemė! 
Amžinai su tavim pasihnksiu 
ir iš naujo per tave atgimsiu, 
o jei į jūras išplauksiu, 
tai prieky laivo tave pastatysiu, 
kaip savo vėliavą ir burę, 
nes kas tave turi, 
tai visą pasaulį turi.

Gal tai buvo kažkada, 
gal nebuvo niekada, 
bet moteris 
buvo ir bus jūroje burė. 
Ji savo vyrui šėmę sukūrė.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

KETURIOLIKTOJI DALIS — VĖL VARYK1NE 
34.
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Antipovas — Strelnikovas toliau pasakojo daktarui Ži 

vago:
. — Bet argi Tverskije - Jamskije (gatvė Maskvos mieste) 

ir Jekiantieji vežikais greituoliais frantai štripkomis ištemp 
tomis kelnėmis ir užlaužtomis kepurėmis su mergaitėmis bu 
vo tiktai vienoje Maskvoje, tiktai Rusijoje? Anaiptol. Gat 
vė, vakarinė gatvė, vakarinė amžiaus gatvė, greituoliai, sav 
rasai , buvo visur kitur. Kas jungė epochą, kas suskyrė de 
vynioliktąjį šimtmetį į vieną skyrių? Socialistinė* minties 
atsiradmias. Vyko revolucijos, jauni pasiaukoja žmones pa 
sirodydavo ir barikadose. Publicistai laužė galvas, kaip ap 
valdyti gyvuliškąjį pinigų akiplėšiškumą ir kaip pakelti ir 
atlaikyti žmoniškąjį neturtėlio vertingumą. Pasirodė mark 
sizmas. Jis įžiūrėjo, kame yra blogybių šaknis ir kur pagy 
dymo būdas. Jis tapo galinga amžiaus jėga. Visa tai buvo 
amžiaus Tverskije - Jamskije, ir purvas, ir šventumo žibėji 
mas, ir paslaidumas, ir darbininkų kvartalai, proklamacijos 
ii barikados.

Ach, kokia graži ji buvo mergaite, gimnaziste! Jūs su 
pratimo neturite. Ji dažnai būdavo pas savo mokyklos drau 
gę namuose, apgyventuose Brastos geležinkelių tarnautojų. 
Mano tėvas, dabartinis Juriatino tribunolo narys, tada buvo 
kelio meisteris stoties srityje. Aš užeidavau į tuos namus ir 
ten ją sutikdavau. Ji buvo tiktai mergaitė, dar vaikas, o 
minties įsitempimą ir amžiaus nerimą jau tada galima buvo 
išskaityti iš jos veido ir akių. Visas amžiaus temas, visas jo 
ašaras ir skriaudas, visas jo paskatas; visa jos sukauptoji 
mintis ir išdidumas buvo išrašytas jos veide ir povyzoje, su 
mišime su jos mergaitiniu drovumu ir drąsiu jos lieknumu. 
Kaltinimą amžiui galima buvo daryti jos vardu, jos lūpomis. 
Sutikite, kad tai ne menkniekis. Tai kažkokia paskirtis, at 
žymėjimas. Tą reikėjo turėti iš prigimties reikėjo į tai tų 
rėti teisę

— Jūs nuostabiai apie ją kalbate.. Aš ją mačiau tuomet, 
kai jūs ją apsakote. Gimnazijos mokinė joje jungėsi su ne 
vaikiška slapta heroja. Jos šešėlis sklaidėsi per sieną budin 
Žios savisaugos judesiu. Tokią aš ją mačiau. Tokią atsime 
nu. Jūs nuostabiai išreiškėte.

— Matėte ir atsimenate? O ką jūs dėl to padarėte?
— Tai jau visai kitas klausimas. •
— Tai štai, matote, visas šis devynioliktas.- arinius su 

visomis jo revoliucijomis Paryžiuje, kelios rūS 
kartos, pradedant Gercenu, visi sumanytieji carų užmuši 
mai, neįvykdyti ir įvykdyti, visas pasaulio darbininkijos są 
jūdis, visas marksizmas parlamentuose ir Europos^ ūniversi 
tetuose, visą naują idėjų sistemą, naujumą ir greitumą spren 
dimų, pajuoką, visą, pasigailėjimo vardu išdirbtąjį padeda 
mąjį negailestingumą, visa tai įėmė į save ir apibendrintai iš 

reiškė savimi Leninas, kad įesmintų atsilyginimu už visa pa 
daryta užgriūtų ant sena.

Greta to iškilo nepaprastai didelis Rusijos vaizdas, vi 
sos žmonijos akivaizdoje, užsidegusio atpirkimo žvake už vi 
są paladumą ir žmonijos negeroves. Bet kam aš jums šita 
kalbu? Juk jums visa tai — cimbolų skambinimas, tušti gai
sai.

Dėl šitos mergaitės aš nuėjau į universitetą, dėl jos ta 
pau mokytoju ir išvažiavau į šitą, anuomet man dai nežino 
mą, Juriatiną. Aš prarijau krūvą knygų ir įgavau apsčiai 
žinių, kad galėčiau būti jai naudingas ir būti čia pat prie jos, 
jeigu jai prireiktų mano pagalbos. Aš išėjau į karą, kad po 
trejų vedybinių metų vėl ją užkariaučiau, o paskui, po karo 
ir sugrįžimo iš nelaisvės galėčiau pasinaudoti tuo, kad mane 
laikytų užmuštu, ir kitu, išgalvotu vardu visas pasinerčiau į 
revoliuciją, kad visiškai atmokėčiau už tai, ką ji iškentėjo, 
kad visai būtų nuplauti liūdnieji atsiminimai, kad nebūtų grį 
žimo į praeitį, kad daugiau Tverskų-Jamskų nebūtų niekad. 
Ir ji, ji ir duktė būtų greta, būtų čia! Kiek man jėgų kaina 
vo nuslopinti noras šokti pas jas, jas pamatyti! Bet aš no 
įėjau savo gyvenimo reikalus privesti ligi galo. O ką aš ati 
duočiau, kad bent kartą dar galėčiau jas pamatyti. Kai ji 
Įeidavo į kambarį, tartum langai atsidarydavo ir kambarys 
prisipildydavo šviesa ir oru.

— Aš žinau, kaip ji jums buvo brangi. Bet atleiskite, 
ar jūs turite supatimą, kaip stipriai ji jus miylėjo?

— Atsiprašau. Ką jūs pasakėte?
— Aš sakau, ar jūs žinote, kaip jūs jai buvote bran 

gus, brangesnis už viską pasaulyje?
— Iš kur jūs tą paėmėte?
— Ji pati man tą sakė.
— Ji? Jums?
— Taip..
— Atleiskite. Aš suprantu, tai neišpildomas piašymas, 

bet jeigu tai leistina kuklumo ribose, jeigu tas leistina, at 
statykite, prašau, galimai tiksliau, ką ji jums būtent kai 
bėjo.

— Mielai. Ji jus vadino žmogaus pavyzdžiu, kuriam 
lygaus ji daugiau nemačiusi, vienintelį nedirbtinai didų, ir 
pasakė, kad jeigu žemės gale kur ji pamatytų namą, kuria 
me ji su jumis dalinosi gyvenimu, ji šliaužte šliaužtų, klups 
čia prie to namo slenksčio iš bet kur, nors ir galo svieto, 
eitų.

— Atleiskite. Jeigu tai nebus kėsinimasis į kąžką jums 
neliečiama, prisiminkite, kada, kokiomis aplinkybėmis ji tai 
pasakė?

— Ji tvarkė šį kambarį. O paskui išėjo oran išpurtyti 
kilimo.

— Atleiskite, kurio? Čia du.
— To, kuris dūkesnis.
— Jai vienAjta.i irti jos jėgoms. Jūs jai padėjote?
— Taip. — Jūs laikėte itž kito galo kilimo, ji atsilošda 

ma augštai kilnoji rankas,’kaip sūpuoklėse, ir sukosi nuo ky 
lančių dulkių, merkėsi ir Kvatojosi? Ar ne tiesa? Kaip aš 
žinau jos įptdčiusF>O paskui jūs artinotės vienas prie kito, 
sudėjote kilimą jiusiąu, paskui į keturias dalis, ir ji juokavo 
ir krėtė pokštus? Arne tiesa?

Jie pakilo iš vietų, nuėjo prie atskirų langų, pradėjo 
žiūrėti į priešingas puses. Kiek laiko patylėjus, Strelniko 
vas priėjo prie daktaro. Pasigavęs jo rankas ir glausdamas 
prie savo krūtinės, jis tęsė tokiu pat skubumu:

— Atleiskite, aš suprantu, kad liečiu kažką brangaus, 
neliečiamo. Bet jeigu dar galima, aš dar jus paklausinė 
siu. Tiktai nepasitraukite. Nepalikite manęs vieno. Aš 
pats greit išeisiu. Pagalvokite, šešeri išsiskyrimo metai, 
šešeri metai susilaikymo. Bet man rodėsi — dar ne visa 
laisvė iškovota. Štai aš ją išgausiu, ir tada aš visas pri 
klausau jiems, mano rankos bus laisvos. Bet štai visi ma 
no planai subyrėjo. Ryt mane suims. Jūs artimas jai žmo 
gus. Galbūt jūs kada nors ją susitiksite. Bet ne — ko gi 
a;š prašau? Tai beprotybė. Mane suims iY neduos pasi . 
teisinti. Iškart užpuls, šaukdami ir koliodami užspaus bur
ną Ar gi aš nežinau, kaip tas daroma? &

I8 <>
Pagaliau jis išsimiegos kaip reikiant. Pirmą kartą po 

ilgo lako Jurij Andrejevič pastebėjo, kaip užmigo, kai tik 
tai atsigulė į lovą. Strelnikovas liko nakvoti pas jį. Dakta 
ras jį paguldė gretimame kambaryje. Tais trumpais momen 
tais, kai Jurij Andrejevič pabusdavo, kad apsiverstų ant ki 
to šono arba užsitrauktų smunkančią kaldrą. pajusdavo, kaip 
miegas jį stiprina ir vėl tuojau užmigdavo. Antroje nak 
ties pusėje jis pradėjo sapnuoti trumpus iš vaikystes laikų 
sapnus, logiškus ir kupinus smulkmenų, kurias lengva buvo 
palaikyti tikrove.

Pavyzdžiui, kabėjęs sienoje motinos paveikslas, italų 
darbo, nutrūko, krito ir sudužusių stiklų žvangėjimu išbu 
dino Jurijų Andrejevičių. Jis užmerkė akis. Ne, čia kaž 
kas kita. Tai gal Antipovas, Laros vyras, Pavel Pavlič, 
pavarde Strelnikov, vėl, kaip kalba Bachas, baidydamas 
vilkus. Bet ne, tai nesąmonė. Žinoma, paveikslas nutrūko 
nuo sienos, — jam painiojasi sapnas su tikrove. n

Jis pabudo su sopančia galva, nes perilgai miegojo. Ji? 
netuoj suprato, kas jis ir kur, kokioje pasvietėje.

Staiga jis atsiminė: „Juk pas mane Strelnikov. Jau vė 
lu. Reikia apsirengti. Jis jau turbūt atsikėlė, o jeigu ne, 
tai jį prikelsiu, išvirsiu kavos, gersime kavą“.

— Pavel Pavlovič!
— Jokio atskymo. „Dar, reiškia, miega. Stipriai mie 

ga, dėlto“,
Jurij Andrejevič pakūrė plitą, paėmė kibirą ir ėjo į 

timąjį kambarį. Ant stalo buvo Strelnikovo karinė kepurė, 
o jo pačio kambaryje nebuvo. „Turbūt išėjo pasivaikščio 
ti“, — pagalvojo daktaras. „Ir be kepurės. Grūdinasi. O 
reiktų šiandien Barykinui pastatyti kryžius ir — į miestą. 
Bet vėlu. Vėl pramiegojau. Ir taip kasryt“.

Jurij Andrejevič pakūrė plitą, paėmė kibirą ir nuėjo { 
šulinį vandens. Keliuose žingsniuose nuo gonkų, skersai 
taką, nukritęs ir įsibėdęs galva į pusnį, gulėjo nusišovęs Pa. 
vėl Pavlovič Antipov-Strelnikov. Sniegas prie kairiojo jo> 
smilkinio buvo susivėlęs į raudoną gumulą, pramirkusį kraut 
ju. Smulkūs, ištryškusieji kraujo lašeliai, nusirito per snie. 
gą ir susisuko į rituliukus, panašius į sušalusias šermukšnio; 
uogas. Daugiau bus..
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Mosklo - Technikos naujienos
KAUNO PILIES PASLAPTYS

Seniai jau tyrinėjama Kau tuotas iki 100 m gilumos. Nu 
no pilis. Bet jos paslaptis ar statyta, kad tarp J^an-Majeno 
daug paslapčių vis dar galuti ir rytinių Grenlandijos pakran 
nai neišaiškinama, nors į praeičių jūra išsilaisvino nuo ledų, 
tį įsiskverbiama vis giliau.

Atliekant Kauno pilies bokš 
tų ir pilies sienų konservavimo 
bei restauraivmo darbus, pilies 
teritorijoje jau eilė metų vyk 
domi archeologiniai tyrinėji 
mai. Tyrinėjimų metu buvo 
aptikti įdomūs gynybiniai 
XVI amžiaus statiniai. Kaip 
yra žinoma, Kauno pilis stove 
jo kelyje, kuriuo kryžiuočiai 
vykdė savo puolimus į rytines 
Lietuvos teritorijas. 1362 m. 
kryžiuočiai pirmą kartą sugrio 
vė Kauno pilį. Po to ji vėl 
daug kartų puolama. Pilis bu 
vo remontuojama, atstatoma. 
Pasekti Kauno pilies istoriją, 
jos statybos eigą, planą, buvu 
sius sugriovimus ir atstatymus 
ir yra archeologinių tyrinėji 
mų uždaviniai. Žinoma, kad 
Kauno pilis buvo didele. Jos di 
desnę dalį nuplovė Neries pot 
vyniai, ir iki mūsų dienų teiš 
liko rytinis ir vakarinis bokš 
tai, pietinė ir rytinė sienos bei 
vakarinės sienos dalis. Ar ne 
išliko Kauno pilyje senesniųjų 
statybos liekanų ir kur jos ga 
lėtų būti? Šį klausimą ir ėmė 
aiškinti mūsų archeologai. Tuo 
tikslu pradėti kasinėjimai ap 
link rytinį bokštą ir prie pieti 
nės sienos ir vakarinio bokšto. 
Pasirodo, kad archeologų spė 
jimai buvo pagrįsti. Kasinėjimų 
metu surasti seniausieji pilies 
mūrai ir pilies teritorijos apgy 
vendinimo pėdsakai. Čia kelių 
metrų gilumoje atsidengė se 
niausieji pilies apgyvendinti 
sluogsniai, kurie siekia V—VI 
a. ir seniausioji mūro siena. Pa 
sirodo, kad seniausioji mūro šie 
na jau buvo pastatyta XIII a. 
viduryje.

Dabar galima drąsiai tvirtin 
ti, kad pilis mūro sienas jau tu 
rėjo XIII amžiuje. Be to, iki 
šiol buvo tvirtinama, kad mū 
rinė statyba Lietuvoje tepasi 
rodė XIV amžiuje ir plačiau 
paplinta tik XV a. pradžioje. 
Padaryti atradimai Kauno pi 
lyje įrodo, kad mūrinė statyba 
Lietuvoje jau buvo žinoma 
XIII amžiuje.

Tyrinėjimų metu surasta 
daug įdomių radinių, kaip pa 
vyzdžiui, geležinių strėlių, jie 
tigalių, puodu, peilių, penti 
nu, sviedinių, koklių, suanglė 
jusiu grūdų, drabužių ir kt. 
Archeologiniai tyrinėjimai pi 

ie tebevyksta.

ATŠILIMAS ARKTIKOJE
Norvegų mokslinė ekspedi 

cija, šią žiemą tyrinėjusi Ark 
tiką, nustatė, kad Jan-Majeno 
salos rajone arktiniai vandenys 
atšilo 2 1. Šis atšilimas konsta

Taupytojams žinotina

o ledinis Grenlandijos barje 
ras sumažėjo ketvirtadaliu. 
Taip pat pastebėta, kad žuvų 
šiame rajone žymiai pagausė 
jo. Atšilimo Arktikoje priežas 
tys šiuo metu tiriamos.

NAILONINIS 
UŽTRAUKIKLIS

Užtraukikliai visą laiką to 
bulinami. Iš pradžių jie buvo 
sudaryti iš stambių metalinių 
grandžių, buvo sunkūs ir nepa 
togūs, dabar mes matome 
smulkius plastmasinius užtrau 
kiklius, o visai neseniai Man 
česterio firma „Velro“ išleido 
užtraukiklius be kietų dalių, 
tiesiog sudarytus iš dviejų nai 
loninio aksomo juostų, kurių 
vienos plaukeliai paprasti, tie 
sus, o kitos — sudaro mažas 
kilpeles. Kada juostelės prisi 
spaudžia viena prie kitos su 
lenktomis vietomis ir tuo pa 
čiu metu jos atlenkiamos, tai 
tiesūs plaukeliai įeina į kilpe 
les ir stipriai su jomis susijun 
gia. Susegta.

Sutvirtinus užtraukiklio ga 
lūs sagute, atskirti vieną juos 
telę nuo kitos neįmanoma. At 
segti užtraukiklį galima tik at 
segus sagutę ir išskyrus juos 
teles imant už galų arba pra 
skiriant jas pirštu.

Tokie minkšti ir „neužsiker 
tantys“ susegimai gali būti pa 
naudojami įvairiausiuose dirbi 
niuose nuo drabužių iki baldų 
apmautų.

LIETUVOS PRAMONĖS 
PARODOJE KAUNE 

buvo pademonstruoti naujieji 
magnetolai „Neringa“, kurie 
nuo sekančių metų pradžios pa 
keisią „Dainos“ aparatus ir bū 
šią pardavinėjami krautuvėse. 
Naujasis magnetofonas esąs ga 
minamas masiškai. Pademons 
truota ir elektroninė skaičiavi 
mo mašina, kuri taip pat jau 
gaminama Lietuvoje. Buvo ro 
domos Lietuvoje gaminamos 
metalo apdirbimo staklės, nau 
jos dujų plytelės. Parodoje bu 
vo atstovautos ir kitos garny 
bos šakos. Tačiau lankytojai 
reiškė fcavo nepasitenkinimą, 
kad daugelis gaminių rodoma 
tik parodoje, o krautuvėse jų 
gauti negalima, arba tik retai 
gaunama. E.

• Pirmosios precizinės tekini 
mo. frezavimo, skrodimo stak 
lės baigtos gaminti Kauno pre 
cizinių staklių gomykloje rug 
sėjo mėnesio antroje pusėje. 
Iki metų pabaigos būsią išleis 
ta keliolika tokių naujų stak 
lių.

J.

v
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APATINIAI
Apsimoka pirkti 

„95“ PENMANS, 
nes tai laikys dau
giau metų, augščiau- 
sios rūšies apatiniai 

baltiniai išausti iš 
geriausių merino siū
lų, garantuoja jums
apsaugą ir šilumą. / 

r Beveik 90 metų pa- 
tyrimo šiame darbe 

garantuoja jums, 
kad tai puikūs ga
miniai. Išausti, kad 
laikytų, nesavrbu, 

kiek kartų prosysite 
Vyrams ir berniu
kams, pagamintų 
unijos kostiumų, 

marškinių ir kelnių.
GARSŪS 

Nuo 1868 metų.
95-FO-6 «
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
Istorinės Lietuvos ALBU tai patys vaizdai, bet ir duota 

MAS. Redagavo A. Vilainis - žinių apie juos piešusius daili 
- Šidlauskas. Išleido Nemunas, ninkus.
1959 metais. Chicago, USA. 
Kaina 10 dolerių.

Turinyje: 181 paveikslas, A. 
Vilainio - Šidlausko Trumpas 
žvilgsnis į Lietuvos paeiti, Pa 
stabos prie įdėtų paveikslų, šal 
tiniai. Tekstas lietuvių ir Ang 
lų kalbomis, lygiagrečiai.

Paveikslai surinkti dideliu 
atsidėjimu, daugumoje plates 
niam skaitytojui nematyti. Pa 
veikslai įdomūs. Jie gražiai pa 
vaizduoja Lietuvą. Daugelis 
paveikslų yra piešti dalininkų 
iš natūros, todėl vaizduoja 
anų laikų Lietuvą, o dalinai ir 
vėlesnių laikų, Lietuvą. Ypač 
įdomūs senojo Vilniaus vaiz 
dai.

Tie vaizdai, kurie yra piešti 
dailininkų, yra aptarti ne tik

Leidinys kultūringai išleis 
tas ir svarbus ne tiktai patie 
ms lietuviams, bet tai yra lei 
dinys, kuris tinka dovanoti ir 
kitataučiams, nes jis turi anglų 
kalba tekstus. Leidinys vertas 
susidomėjimo ir pagyrimo.

Algimantas Mackus. JO 
YRA ŽEMĖ. Eilėraščiai. Daili 
ninkė Dalia Juknevičiūtė. Iš 
leido Santara. Chicago, 1959. 
Kaina nepažymėta. Leidinį ga 
Įima įsigyti adresu: Chicagos 
Santaros skyrius, c.-o. M. Bal 
čiauskas, 9945 So. Lowe 
Chicago 28, Ill., USA.
• „Pergalė“ atspausdino 
rikoje gyvenančio poeto 
šytojo Antano Gustaičio eilė 
raščių iš jo satyrinio rinkinio: 
„Anapus teisybės“.

DOVANŲ SIUNTINIAI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfreed Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.
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Lietuvio būde yra labai gera 
savybė: pamėgimas taupyti. 
Atidėjimas dalies uždarbio 
„juodai dienai“ ar „senatvei“ 
mūsų visų suprantamas ir pra 
ktikuojamas. Taupymas yra 
skatinamas visų finansinių bei 
vyriausybės įstaigų. Taupyto 
jams siūlomi augšti procentai. 
Žinoma, įvairios finansinės 
kompanijos, ragindamos tau 
pyti pas juos, turi galvoj ne tau 
pytojo ateitį ar jo ateities užsi 
mojimus, bet jos tėra suintere 
suotos pritraukti kuo daugiau 
kapitalo ir paleidus jį apyvar
ton, padaryti gražaus pelno, 
nes taupytojams 
nė trečdalio nemoka to, ; ą 
gauna perskolindamos tuos, pa 
čius taupytojo pinigus kitie 
ms. i

Visai kitais tikslais ir sum'e . _
timais lietuvių kredito banke gal indėlį ir dar draudimo 2000 
liai, Hamiltono 
ronto „Parama* 
lio „Litas“ ragina ir prašo tau 
tiečius taupyti ir pinigus lai 
kyti pas juos. Pirmiausia, kiek 
liečia Hamiltono „Talką“, tai 
moka palūkanų 4% % — nė 
vienas angliškas bankas ar fi 
nansinė bendrovė tokių augs 
tų palūkanų už indėlius nemo 
ka.

Indėlių saugumas garantuo 
tas, nes jie iki 10,000 dolerių 
yra apdrausti. Bankelis mokė 
damas už indėlius tokius augs 
tus procentus, nori, kad taupy 
tojas už savo pinigus būtų šiek 
tiek atlyginamas, nes gerai ži 
noma, kad pinigas padėtas į 
banką savo verte mažėjja. Do 
lerio vertė dabar ir prūeš pen 
kerius metus, yra sumažėjusi. 
Kyla pragyvenimas ir irž tuos 
pačius dalykus reikia (mokėti 
brangiau ir išduoti dolerių dau 
giau, reiškia dilerio vertė po 
truputį maižėja. Kodėl ta ip įvy 
ksta, klausimas platus, bet čia 
ne mūsų šilo rašinio tikslas aiš 
kinti. Pagal apskaičiavimus 
aiškėja, kad tiek, kiek inol:a pa 
lūkainų angliškos finansimes įs 
taigos už indėlius, tiek paa' be 
veik sumažėja dolerio vertė 
bendroj finansinėj konjunikitū 
roj. Kitaip tariant, taupyto jas, 
laikydamas angliškame bąi ike 
pinigus ir gaudamas procen
tus, nė kiek neuždirbs, tik vos 
išlaikys savo pinigo vertę. Gi 
lietuviški bankeliai, mokėdami 
už indėlius didesnius proceai 
tus, nori, kad tautiečių pinigai 
nenustotų vertės ir dar šie k 
tiek uždirbtų jų savininkams*, 
priešingai nėra akstino taupy I 
ti- I

Antras svarbus taupytojams 
momentas^ ^yra nemokamas vįsaį paprasta: išrašykite čekį 
~...... „Talkai", M ūpins

pir ju

daugiau kaip 2000 dolerių su 
mai. Senesnio amžiaus— drau 
dimas procentiškai mažėja. 
Tai smulkmeniškai galima pa 
sitikrinti bankelių vadovybėse.

Ką reiškia tas draudimas ir 
kaip jis faktinai atrodo? — Jei 
gu pasidėsite į bankelį 2000 do 
lerių nebūdamas vyresnis kaip 
54 metų, tai pirmiausia už pi 
nigus gausite 4% % 
ir mirties atsitikime 
niams bus išmokėta 
dolerių draudimo 
grąžinant ir turėtą 2000 dole 
rių indėlį). Tuo būdu, mirusio 
jo įpėdiniai gaus 4000 dolerių, 

kompanijos Jeigu būsite pasidėjęs tik 1000 
dolerių, tai įpėdiniai gaus at 
gal 1000 dolerių indėlių ir dar 
1000 dol. draudimo. Jeigu turė 
site padėjęs 3000 ar daugiau 
dolerių, tai įpėdiniai gaus at

,Talka“, To 
ir Mohtrea

palūkanų 
— įpėdi 
dar 2000 
(žinoma,

dolerių. Ir visas šis draudimas 
bankelio nariams — pinigų lai 
kytojams — nieko nekaštuoja. 
Gyvybės draudimo bendrovės 
už gyvybės draudimą metams 
vienam tūkstančiui ima per 25 
dolerius. Taigi, matote — kiek 
taupytojas bankelyje, be gau 
namų augštesnių procentų, lai 
mi gaudamas dar nemoką gy 

i vybės draudimą.
Tiesa, yra ir lietuviškų ben 

drovių, kurios siūlo savo Šerus 
(paskolos lakštais vadina 
mus?) ir žada mokėti didės 
nius procentus negu bankelis 
(ligi 5%). Žinoma, kiekvieno 
taupytojo yra absoliutinė teisė 
pasirinkti vietą pinigams lai 
kyti (bankely, privačioj bend 
rovėj, morgičiuose ar pagalios 
kojinėj...), bet viena tik reikia 
atsiminti, kad visos kitos vie 
tos neduoda minėto nemoka 
mo gyvybės draudimo, kurių 
vertė apskaičiavus Ir. pridėjus 
prie mokamų palūkanų išeina 
iš viso 7.043%. Tat, faktiniai 
tiek palūkanų bankelis moka 
taupytojams. Štai kame skirtu 
mas ir patogumas laikyti pini 
gus lietuvių kredito bankeliuo 
se.

Kanados bankai už laiko 
mus indėliais pinigus palūka 
nų apskaičiavimą ir įrašymą 
procentų į sąskaitas darys spa 
lio (october) mėn. 31 dieną. 
Taigi, tuo metu yra pats ge 
.riausias laikas laikomus kitur 
pinigus perkelti į lietuvių kre 
difio bankelius, nes tai daiyda 
mi nenustosite nuošimčių už 
praeitą laiką kanadiškame ban 
ke ir perkėlus pinigus į lietu 
viškąi bankelį, nuo pat perkėli 
mo dienos gausite procentus 
ir dargi didesnius, negu iki šiol 
gavote. Perkėlimo procedūra

BELLAZZI - LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

I
 SIUNTINIAI

LIETUVON IR I KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS ]
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. j

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis ‘

per Janiną ADOMONIENĘ. \

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, © 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. »

Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti. ;
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 

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

I A. NORKELILNAS
1 ! Commissioner of the Superior Court of Montreal <; 
j MONTREAL ENTERPRISES REG'D. I

į’ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
$ 6695—35-ta Ave., Rosemount (karnp. St. Zotique) |
1 Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120 ?
$ 12 metų patyrimas. į

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL 
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860
Montreal 2, P. Q., Canada.

gyvybės draudimas. Joks Ka (• 
nadoje bankas ar finansinė bi z 
nio kompanija neduoda nemo 
kamo gyvybės draudimo už lai 
komus indėlieiis taupymo pini 
gus. Tai duoda ir dargi nemo 
karnai tik kooperatyviniai 
(credit union) bankeliai. Ha 
miltono „Talka“ kiekvieno sa 
vo nario gyvybę maksimum ap 
draudžia ligi 2000 dolerių, jei 
gu tas nary s turi tiek arba dau 
giau pasidėjęs pinigų. Jeigu 
mažiau, tai, tai sumai, kiek tu 
ri indėlių. Čia reikia pažymėti, 
kad ir amžius turi reikšmės: 
pav. nuo, 6 mėn. ligi 54 metų 
amžiaus gyvybės draudimas 
duodamas pilnam (100%) lai 
komų pinigų kiekiui, bet ne

pinigus 
ms išduos 'VKclC

sHamiltonb. „Talkos” vado 
vvrbės nariai su dideliu mai# 
nu mu patarnaus kiekvienam no 
rin čiam gauti bent kurių infor 
mai ūjų Šia keliamu klausimu ar 
ir L dtais visais piniginiais rei 
kala. Is. Preipkitės j „Talką" šio 
laiku ličio Hamiltono kronikos 
vietoj nurodytu adresu ir lai 
ku.

Han. ul'toni Lietuvių Kredito 
Draugija „Talka".

• Vilkijoje tarybiniame žvėre 
lių ūkyj e auginama daugiau 
kaip 13.000 juodsidabrių ir ki 
tokių lapių ir 14.000 audinių.

MfflhDE LUXE DRY CLEANERS! Į 
117—6th AVENUE. LACHINE I

| ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS | g

Dr. Roman Pniewski
/ Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir* klinikose 

I Vidaus ligų, akušerijos ir vemeriniųt lii?ų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. T,el. VM 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9' vai. po pi^tų.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. MYLĖ
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.
< £

f

L

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE u

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms" habitai V 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. t \
SAV. K. K I A U Š A S ir J. š I A U C I UL’ I S f 

yra tos srities specialistai sn 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, A uy Ii joje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafienr Str.. Ville LaSalle.

Montreal, P. Q., TęLrPG ’-"A I |
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WINNIPEGE BUS DIDELIS BALIUS

HAMILTONO LIETUVIŲ
— Po sėkmingai įvykusios 

VI Kanados Lietuvių Dienos, 
kuri iš Valdybos ir Org. Komi 
teto nariu pareikalavo daug 
darbo ir pasiaukojimo, Valdy 
ba pradėjo vėl kasdieninį kul 
tūrinės veiklos gyvenimą tvar 
kyti: pradedamas rinkti soli 
darumo mokestis, užmezgami 
tampresni ryšiai su lietuviško 
mis ir kitų tautybių organiza 
cijomis, projektuojami ininėji 
mai ir t. t.

— Bendruomenės pirminiu 
kui J. Varanavičiui persikėlus 
gyventi į savus namus, pasikei 
tė ir Apylinkės Valdybos adre 
sas. Bendruomenės reikalais ra

rti pirmininkui šiuo adresu:
7 Hunter St. W., Hamilton, 

Ont., arba skambinti telefonu 
JA 8-5705.

I A. L I Ū D Ž I U S, B. L., | 

1 Viešasis Notaras
(Notary Public) £ 

Advokatas iš Lietuvos. $ 
Namų, žemės ar bet kurio S 
biznio pirkimo-pardavimo $ 
dokumentų sudarymas ir v 
visi kiti notariniai reikalai. C 

Teisiniai patarnavimai. $ 
Morgičiai. X

v Įstaiga: JA 7-5575; $
X Namų: FU 3-«928.

20 King Street East, $ 
$ Hamilton. $

į TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. | 
į Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 
!; 7% iki 50% turto vertės. '7

■į! Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.

I
\ Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. ;į 

vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus <;• 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 ;!

Į: vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
$ Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. '<

Iiwwiilliliilliiwtiwwwiiliiliimtililliiwwimiliiiwiiliwilir
Įvairūs siuntiniai

Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U. S. S. R

Dėmesio!
VAISTAI IŠ EUROPOS VALSTYBĖS 

ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.

Prašome reikalauti mūsų naujai at s pa - ’-’-♦a 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame nncfll Jūsų sudarytus ir apdrau
paprastu ir " IjcXcMH stus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai la 
j bai geros rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių 

kitų prekių.
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 

medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 
būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA :

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098,
SKYRIAI :

105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.
DĖMESIO! Ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus 
uždaryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio m. 3 d. imtinai.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA
itRiiRitwiiRRHimiwwxwmwwnmnnnniimmw

BENDRUOMENĖS ŽINIOS
— Jau pradedami rinkti so 

lidarumo mokesčiai. Šiam tiks 
lui, pagal kasininko A. Pilipa 
vičiaus planą, miestas suskirs 
tytas apylinkėmis, kurios pa 
vestos valdybos narių žiniai. 
Valdybos nariai telkia rinkėjus 
mokesčiams rinkti, nes vienam 
nariui neįmanoma aplankyti 
jam paskirtą miesto dalį. Ben 
druomenės nariai yra kviečia 
mi pagelbėti valdybai šiame 
darbe, sutinkant būti rinkė 
jais, kurie bus pakviesti, gi ki 
ti gali palengvinti šį darbą, su 
mokėdami sol. mokesčius, bet 
kuriam sutiktam valdybos na 
riui.

— Hamiltono Žydų Bend 
ruomenės Centras lapkričio 7 
d. 8 vai. 45 min. vakare savo 
namų salėje (Jacob N. Gold 
blatt Memorial Building), 57 
Delaware Ave., rengia įvairių 
tautybių festivalį, kuriame pa 
sirodys apie 10 įvairių tauty 
bių meninės grupės. Lietuvių 
bendruomenę atstovaus p. 
Breichmanienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė. Į festiva 
lio rengimo komitetą yra pa 
kviesta bendruomenės valdy 
bos sekretorė G. Latauskaitė. 
Šventės pelnas yra sikriamas 
charitatyviniams tikslams. Lie 
tuviai yra kviečiami dalyvauti 
šiame festivalyje ir susipažin 
ti su įvairių tautybių šokiais ir 
dainomis.

— VI Kanados Lietuvių Die

H.L.S.K. KOVAS
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 17 D.

ROYAL CONNAUGHT VIEŠBUTYJE 

rengia pirmąjį

krintančių lapų
BALIŲ
ATSILANKYKIME IR PAJUSKIME, 

KAD RUDUO YRA TAIP PAT 

NUOTAIKINGAS.

Pradžia 7 vai. v.

HLSK Kovas.

nos Org. Komitetas jau baigia 
ruošti šventės pajamų - išlai 
dų apyskaitą ir gauto pelno pa 
skirstymą, kurie netrukus bus 
paskelbti spaudoje. Tai pasku 
tinis Oi g. Komiteto darbas, po 
kurio jis likviduojamas ir by 
los perduodamos bendruome 
nės valdybai.

— Bendruomenės susirinki 
mas numatomas šaukti lapkri 
čio m. 29 d. Susirinkimo vieta 
ir dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau šio laikrašičo puslapiu© 
se.

— Projektuojama surengti 
Kariuomenės Šventės minėji 
mą, jei pavyks sudaryti gerą 
meninę programą ir surasti tu 
riningą bei iškalbingą paskai 
tininką. Dėl programos suda 
rymo susiduriama su sunku 
mais, nes vietos parapijos eito 
ras pradės repeticijas po kele 
to savaičių, grįžus jo chorve 
džiui kun. Jurkšui iš Europos, 
gi kitos meninės grupės yra už 
siangažavusios dalyvauti kituo 
se pasirodymuose. J. V.

SENŲJŲ SKAUTŲ 
ŽIDINIEČIŲ SUEIGA.

Šį sekmadienį spalio 18 d. 4 
vai. po pietų Lietuvių Namuo 
se Skautų Būkle šaukiama ,,Ži 
dinio“ sueiga, kurioje be eina 
mųjų reikalų sktn. P. Enskai 
tis turės pašnekesį: „Skauto 
patyrimas, laipsniai ir veiki 
mas“.

Kviečiame visus vyresnio 
amžiaus skautus, ypač Tėvy 
nės skautus. Parodykime jau 
nimui, kad ir iš mūsų širdžių 
dar neišpūsti skautiški idealai. 
Jaunimui bus drąsiau skautau 
ti, kada matys ir vyresniuo 
sius, einančius tuo pačiu keliu.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitora, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978 
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t A. E. McKAGEE : 
j? Barrister and Solicitor ' 
v Advokatas ir Notaras į ; 
f Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 ' Į 
S 1008 North Ontario Bldg. '

330 Bay Street, ' !
TORONTO 1, Ontario. I

M ■■ Ub... ■

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

62 Richmond St. West 
. (Kamp. Bay ir Richmond)

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

KM MM " 'MM,....~~M

MŪSŲ SPORTININKAI 
pilnai pasiruošė sutikti visus 
hamiltoniečius ir apylinkių lie 
tuvius pirmame Hamiltone 
krintančių lapų baliuje, šj šeš 
tadienį, spalio 17 d. Royal Con 
naught viešbutyje. Ne eilinis 
bus tai vakaras, bet pirmas to 
ks mūsų kolonijoje, taigi, Spor 
to Klubas Kovas tikisi, kad jų 
įdėtos pastangos šio vakaro-ba 
liaus suorganizavime, turės 
gražių vaisių, atsilankant re 
kordiniam svečių skaičiui. Pra 
sidėjus žiemos sezonui, vietos 
sportininkai turės nemažai iš 
laidu, (salių nuoma, tieneriai, 
išvykos į kitas kolonijas) ku 
rios yra padengiamos tik iš 
įvairių parengimų, tad ir savo 
atsilankymu, mes prisidėsime 
prie klestėjimo lietuviškojo 
sporto Kanadoje, kartu links 
mai praleisdami šeštadienio va 
kara, pirmame Hamiltone krin 
tančių lapų baliuje. Šokiams 
groja V. Babecko orkestras, lo 
terija ir kitos staigmenos, pa 
dės užmiršti visus savaitės var 
gus. Baliaus pradžia 7 ”. v.

K. B.

• Vietos spaudoje pasirodžiu 
si žinia, nemaloniai nuteikė 
drūčiau išmesti mėgstančius 
alaus vartotojus, kad jo kaina 
pakeliama nuo 10 iki 15 centų 
už stiklinę. Ir stiklines tūris 
taip pat padidinamas nuo 8 iki 
10 ir trečdalio uncijos. Taigi, 
už 30 et. dabar gaus tik dvi 
stiklines arba 20 ir du trečda 
liai uncijos alaus, vietoj anks 
čiau turėtų trijų arba 24 unc.

Alaus gamintojų žiniomis, 
Ontario provincijoje alus vis 
tiek pigesnis ir po kainos pa 
kėlimo, negu kitose Canados 
vietose.

• Krautuvininkas, turėdamas 
didesnę cukraus atsargą, pano 
ro ją greičiau parduoti. Todėl, 
tuo tikslu iškabino ant durų už 
rašą: „Pirkite, cukrus stiprina 
organizmą“. Kitą rytą atėjęs, 
rado pridėtus žodžius: „degti 
nė geriau“. P. Z.
DR. JANSONAI SUŽEISTI 

AUTO KATASTROFOJE
Dr. Ed. Jansoną ir Ponią vi 

los „Audronė“ Cape Cod savi 
ninkus ir visuomenės veikėjus 
ištiko skaudi automobilio ka 
tastrofa vykstant iš Cape Cod 
į Bostoną, kur dėl kitos maši 
nos kaltės ypač ponia Janso 
nienė sunkiai sužeista ir ma 
šina sudaužyta. Ponia gydosi 
Bostono ligoninėje specialistų 
daktarų priežiūroje.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

Pranešama, kad KLB-nės 
Winnipego Apyl. V-ba spalio 
24 d. (šeštadienį) šv. Kaži 
miero parapijos salėje rengia 
bankietą.

Pradžia 8 vai. vakaro. Gros 
ukrainiečių orkestras. Veiks 
bufetas su įvairiais gėrimais, 
bus šakiai ir žaidimai.

Valdyba.
PAMINĖTA RUGSĖJO 8 D.

Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 
Winnipego lietuviai paminėjo 
Vytauto karūnavimo dieną ir 
Tautos šventę, vienuoliktą va 
landą lietuvių parapijos baž 
nyčioje kleb. kun. J. Bertašius 
atlaikė pamaldas. Pamaldų me 
tu J. Demereckas laike Lietu 
vos tautinę vėliavą, o prie jos 
garbės sargyboje stovėjo Dau 
baraitė, Zavadskaitė ir dvi se 
sutės Jančiukaitės.

Klebonas pasakė tai dienai 
pritaikintą pamokslą. Pamaldų 
metu giedojo bažnytinis cho 
ras vadovaujamas Danguolės 
Januškaitės. Užbaigai sugiedo 
tas Tautos Himnas. Po pamal

HAMILTONO LN NAUJŲ 
NARIŲ SĄRAŠAS NR. 24

Nuo rugsėjo 8 d. iki spalio 
6 d., per nepilną mėnesį, į Ha 
miltono LN statymo darbą įsi 
jungė 20 naujų narių, 4 papil 
domai įnešė ir 2 nariai pirko 
LN paskolos akcijų. Su didžiau 
siu dėkingumu skelbiame juos 
plačiąjai lietuviškai visuome 
nei ir kartu prašome visų tau 
tiečių pasekti jais ir jungtis 
nariais į Lietuvių Namus.

Po 500’ dol. Klipčius Jonas, 
Oakville, Ont.

Po 100 dol. įnešė: Keburis 
Raimundas, Ingersoll, Ont., 
vienturtis, dar metų neturįs sū 
nūs, už kurį čekį įteikė jo tėvu 
kas Balys; Ročys St. 5 m., ku 
rį nariu įrašė jo tėvelis Pranas; 
Norris - Naruševičiūte Eilyn, 
čia gimusi vienturtė Naruševi 
čių duktė; Skripkuviene Sofija 
ir Lucija, Priede Arnoldas ir 
Onutė, Bronte, Ont., Vegelis 
Jonas irgi iš Brontės; Rūta 
Aloyzas, Gimbutis Jonas abu 
iš Oakville, Ont.; Krakaitis Al 
binas, Burlington, Ona., Kara 
lėnas Jonas, Steponavičienė - 
- Skripkūtė Olė. Dvi jaunos 
mergaitės iš Oakville, septyn 
metis Joniką Paulius, kuris 
pusantrų metų taupė šimtinę 
Ln vien tik sidabriniais pusdo 
leriais ir ją įteikė 200 pusės do 
lerio monetų pavidale, kurios 
svėrė per 5 svarus. Toliau se 
ka iš Oakvillės pats jauniau 
sias LN narys, dar tik 5 mene 
siu, vienturtis Beržanskių sū 
nūs Vytukas, Juzėnas Jonas ir 
Linkevičienė Zita. Hamiltonie 
tė Vindašienė Genutė jau tre 
čioji narė iš jų šeimos. Balnius 
Vincas iš Bothwell, Ont. yra 
pirmasis mūsų narys iš Londo 
no, Ont. apylinkių.

Papildomai LN akcijoms 
pirkti įnešė 200 dol. Rakaus 
kas Pr., turėjęs anksčiau 100 
dol. ir po 100 dol. papildomai 
prisidėjo Venslovas Bronius, 
Ročytė Rita ir Kaušpėdas An 
tanas.

Paskolos akcijų pirko už 300 
dol. Skripkuviene Sofija ir Lu 
cija ir už 100 dol. Joniką Albi 
nas.

Viso pagal šį sąrašą Lietu 
vių Namai gavo 3.300 dol.

Visiems giliausia padėka! 
Iki 500 Lietuvių Namų narių 
betrūksta tik 20-ties. Kviečia 
me visus geros valios lietu 
vius pagreitinti stojimą Liet. 
Namų nariais kad lapkričio 1 
d. galėtumėm atmokėti 10,000 
dol. morgičių ir susilaukti pen 
kišimtojo nario! Valdyba. 

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A” 
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— 

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
Toronto, Ont. Tel. L E 2-8723.

dų lietuviai rinkosi į šv. Kaži 
miero bažnyčios parapijos sa 
lę. Minėjimą atidarė B-nės v- 
bos p-kas Myk. Jonuška. Prog 
ramai vadovauti pakvietė b- 
nės sekr. K. Strikaitį.

Paskaitai laikyti pakviečia 
mas agr. J. Malinauskas, kuris 
apibūdino šios dienos reikšmę. 
Agr. J. Malinausko kalba paly 
dėta gausiais plojimais.

Toliau pakviečiama p-lė Li 
na Čingaitė, kuri pianu išpil 
dė keletą muzikos dalykėlių. 
Po jos pianu paskambino var 
gonininkė Danguolė Januškai 
tė.

Prie įėjimo su aukų lapais 
stovėjo Tautos Fondo atstovas 
Mečys Šarauskas. Minėjimo 
metu Tautos Fondui surinkta 
54 doleriai.

Korespondencijoje: „Pui
kiai pasisekusi gegužinė“ yra 
įsibrovusi klaida: Vietoje: „Al 
dona Balčiūnienė ir Tekle Tim 
mermanienė pardavinėja tauti 
nius ženkliukus, turėjo būti: 
„Aldona Balčiūnienė ir Janina 
Kuncaitiene...“ Kst.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIET. NAMŲ NARIAMS
Rugsėjo 30 d. visiems LN na 

riams, įstojusiems prieš š. m. 
gegužės 1 d., išsiuntinėti pra 
nešimai, kiek kiekvienas turi 
Lietuvių Namuose pinigų. Ma 
loniai prašome visų narių prie 
pranešimų apačioje esančią at 
karpą pasirašyti ir mums ją 
grąžinti. Ontario korporacijų 
įstatymas reikalauja, kad bend 
rovių nariams dividendai būtų 
išmokėti laike pusės metų nuo 
biudžetinių metų pabaigos, ar 
ba gautas iš nario raštiškas su 
tikimas, kad jis jam priklausan 
čias palūkanas b-vei paskolina. 
LN V-ba prašo visus narius sa 
vo dividendus palikti Liet. Na 
muose, o tam reikia Tamstų 
parašo, todėl kas dar atkarpų 
nepasiuntė, malonėkite gali 
mai greičiau tai padaryti.

Jei kas nors iš LN narių pra 
nešimo, dėl adreso pasikeitimo 
ar kitos priežasties, nebūtų ga 
vęs, prašome rašyti ar skam 
binti V-bos p-kui St. Bakšiui, 
38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. JA 9-4662.

Hamiltono Liet. Namų V-ba.
SŪNŲ IR DUKTERŲ 

draugijos suvažiavimas įvyko 
Toronte rugp. 1—2 dd. Iš LB 
paskelbtojo suvažiavimo pro 
tokolo matyti, kad suvažiavi 
me dalyvavo 4-rių kuopų 19 
atstovų, atstovavusių 374 na 
rius, o šių viso esą 485. Nuo 
paskutinio suvažiavimo dr-ja 
neteko 51 nario ir 2 kuopos 
užsidarė — Delhi. Ont., šešta 
kuopa, ir Coleman, Alta, de 
vintoji kuopa. Dr-ja per šuva 
žiavimų laikotarpį turėjo paja 
mų 20,735.17 ir išlaidų 20,313. 
44. Dr-ja savo kasoje turi 24, 
848.58. Per visą gyvavimo lai 
ką ji yra išmokėjusi 120,766. 
50 pašalpų.
KYŠIŲ IR VAGYSČIŲ BYLA

Devynias dienas trukusi by 
la neseniai buvo svarstoma Vii 
niaus miesto liaudies teisme. 
Buvę teisiami „Beržo“ baidų 
kombinato buvę vadovai: direk 
torius Taranskis, vyr. inž. Kas 
pšakas, cecho viršininkas Vit 
kovskis, be to pareigūnai Stan 
kevičius, Spajus ir Bondaris. 
Už kyšius ir kitus veiksmus jie 
nubausti įvairiomis bousmemis 
iki 7 metų. Direktorius sau bal 
dų iš fabriko paėmęs už 7.000 
rublių, bet sumokėjęs tik 300 
rublių. Jis ir kiti pareigūnai 
kyšius imdavę ir iš darbinin 
kų ir iš pirkėjų. E.
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A. KUPREVIČIAUS KONCERTAS
šį sekmadieny spalio 18 d 4.30 po pietų Y.W.C.A. salėje, 1355 Dorchester St. W.

Plačiau Montrealio kronikoje.

AtOVT'įflilCAL
MŪSŲ GARSIOJO PIANISTO ANDRIAUS 

KUPREVIČIAUS,
Clevelando Konservatorijos 
Profesoriaus, žymiojo virtuo 
zo, koncertas įvyks šį sekmadie 
nį, spalio 18 dieną, 4 vai. 30 
minučių po pietų Y. W. C. A. 
salėje, 1355 Dorchester West, 
kampas Dorchester ir Cresce 
nt. Salė graži. Koridoriuose 
meno kūrinių paroda. Fortepio 
nas pirmos rūšies — koncerti 
nis didysis Stanway.

Andrius Kuprevičius šį k.<. 
tą duoda labai įdomią ir klau 
syti lengvą programą, kurioje 
vyrauja Liszto ir Chopino kū 
riniai. Pianistas šią programą 
išpildė Clevelando Meno muzė 
jaus suruoštame jo koncerte, 
kur pianistas turėjo nepapras 
tai didelį pasisekimą ir puikius 
spaudos atsiliepimus. Tat Mo 
ntrealio ir apylinkių lietuviai 
galės pasigrožėti šiuo puikiu 
koncertu.

Koncertan pakviesti įr pasiža 
dėjo dalyvauti Montrealio di 
džiosios spaudos atstovai, ku 
rie duos koncerto ir koncertan 
to įvertinimą.

Įėjimas 1.50, o studentams 
ir mokiniams tiktai 50 centų. 
Visi tautiečiai kviečiami daly 
vauti šiame kultūriniame' pa 
rengime, kurį, kaipo tokį, ruo 
šia Nepriklausoma Lietuva.
PRANEŠIMAS MONTREA 

LIO LIETUAIŲ 
VISUOMENEI

Šiais metais, Lietuvos
riuomenės Šventės minėjimą 
ruošia sudėtinis iš trijų organ! 
zacijų sudarytas komitetas, bu 
tent: Liet. Kariuomenės Kūrė 
jų-Savanorių S'-gos Montrea 
lio Skyr., Atsagos kanų „Ra 
movės” Montr. skyr. ir Kata 
liaus Mindaugo Montrealio 
Šaulių Kuopos. Sudarytajam 
komitetui pirmininkauja šie 
met iš eilės atsargos karių pir 
mininkas J. Adomaitis. Minė

Ka

jimo data, vieta ir minėjimo 
programa bus paskelbta vė 
liau, sekančiuose „NL“ numr.

ŠAUKIAMAS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Aušros Vartų mokyklą lan 
kančių mokinių tėvų visuotinis 
susirinkimas įvyks spalio 18 
d., 12 vai. (po sumos) Aušros 
Vartų parapijos salėje (šoni 
niame kambaryje). Maloniai 
prašomi visi tėvai atsilankyti, 
nes bus svarbių reikaių, ku 
riuos kaip tik reikia aptarti mo 
kslo metų pradžioje.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

SEIMELIUI RINKTI 
komisija sudaryta ir skelbia ; 
kad visos organizacijos iki lap 
kričio mėn, 8 d. turi pristatyti 
kandidatų sąrašus rinkimų k- 
jos pirm. J. Ladygai 100 Raw 
son St. Dorval, P. Q.

TARPTAUTINĖ 
KREDITO UNIJŲ DIENA 

švenčiama spalio 15 d., tačiau 
„Litas“ ją nukėlė Į sekmadie 
nį, spalio 18 d. A V bažnyčioje 
11 vai. bus Šv. mišios už mirų 
sius „Lito“ narius — A, Stan 
kevičių ir J. Navikėną. Visi 
„Lito“ nariai ir visuomenė 
kviečiami dalyvauti. Prieš pa 
maldas, 8.30 banko patalpose 
įvyks Lito valdomųjų organų 
bendras posėdis. Visi valdy 
bos, revizijos ir kredito komi 
sijų nariai prašomi dalyvauti. 

Lito sekr. Pr. Rudinskas.
• Piečaitis Juozas, specialių 
elektroninių studijų išsiųstas 
į Toronto, kur intensyviai dit- 
ba, savaitgaly buvo atvykęs į 
Montreal! pas šeimą.

V

F
- ■•’y?:!;; '

DR. J ŠEMOGA5
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland)
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos;
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

1410 Guy St., 
(Bank of Toronto Blng.) 

I augštas, 11 kanib.
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Montrealyje lankės' 
Jankauskas iš Worchester, 
Mass, su grupe jaunimo - eks 
kursija. Jis yra abigęs kunigų 
seminarijos mokslus Montrea 
lyje. 9 vai. laikė Šv. Mišias ir 
išvyko su ekskursija į St. Aga 
the kalnų apylinkes.

Parapijos vakaiienė šestadie 
nį pavyko gerai. Klebonas nuo 
širdžiai dėkoja visiems aukoto 
jams, darbininkams, svečiams 
ir komitetui.

ORGANIZUOJAMAS 
LIETUVIŲ ORKESTRAS
Kas nori groti lietuvių or 

kestre ir moka groti kokiu no 
rs instrumentu, arba bent nori 
išmokti groti kokiu instrumen 
tu, kad galėtų groti orkestre, 
prašomi atsiliepti p. Malaiškai 
telefonu PO 7-7507 arba ūžė 
jus išsiaiškinti — 1034 Man 
ning Ave, Verdun.
• Urbonas G., buvęs montrea 
lietis, šį savaitgali lankėsi iš

TRYS LIETUVIAI GAVO 
MOKYTOJŲ DIPLOMUS
St. Joseph mokytoji) kolegi 

ją baigė ir spalio 8 d. gavo dip 
lomą su garbės pažymėjimu, 
Jonas Grigelis. Dirbdamas mo 
kytojo darbą, jis vakarais mo 
kslą tęsė toliau Loyola kolegi 
joje. Taip pat diplomus gavo 
Karolina KJeizaitė ir Alvyra 
Šveikauskaite. Tai yra trys 
nauji mokytojai lietuviai. Svei 
kiname juos ir linkime jiems 
neužmiršti ir lietuviškųjų mo 
kslo barų.
• Pp. Zubų šeima praėjusi sa 
vaitgali buvo nuvykusi į JAV, 
kur lankėsi Kennebunk Port 
ir kt.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.

kontraktorius

GURČ1 N AS
Curatteau

Tel. CL 5-5515

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
Šeštadienį 11—1 p. m. 

arba pagal susitarimą. 
Namų tel. PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS <

D r. J. MALIŠKA <
Pacientai priimami iš < 

anksto susitarus j 
9 a. m. — 10 p. m. < 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.<
5441 Bannantyne, <

(kampas Woodland) ;
Tel.: PO 8-4547 !

Namų: PO 8-0496 !

gyvena, Montrealyje.

I
 ADVOKATAS I *įrena ir1 Pet™s Lukoševičiai 

3 AV statybos fondui paaukojo 
STASYS DAUKŠA. LL. D | 100 dol.

Suite 25—26 | PIGIAUSIOMIS KAINOMIS152 Notre Dame St. E. X siuntinius siunčia A. KavaliūUN 1-8933 & naitė. Siunčia per Angliją ir
Švediją į Lietuvą ir kitus So 

vietų kraštus: medžiagas, odą. 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 

ir kita. Siuntiniai garantuotai 
apdrausti. Teirautis

A. Kavaliūnas, WE 2-3709 
arba HU 6-1479

ADVOKATAS 
j JOSEPH P. MILLER, 

! B. A„ B. C. L 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversity 6-7026d 

y Res.: 40 Lafleur, 
« LaSalle, tel. DO 6-1570 g

i
| Juozas Gražys

Į
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.

Didelis kailių pasirinkimas.

Darbas sąžiningas ir 
pigesnis negu kitur.

Skambinti:

8—6 vai. AV 8-2352;
po 6 vai. MU 1-5937.

Marche

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

Dr. R. CHARLAND 

78 St. Joseph Blvd. W.
VI 2-9958

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West, 

7 augštas.
AV 8-3115.Tel.:

' Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

7585 Edward St.

!1 Lasalle
LaSalle

Šviežia mėsa, alus, Įvairiausia groserija, 

nemokamas pristatymas.

Kas savaitę kas nors nauja 

dovanai ar už menką kainą.

Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis.

iDr.E.Andrukaiti8 
: 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augstog palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje. Banko kambarv.

Visi Toronto Lietuvių Namų šėriniąįeai, jų bičiuliai ir 
visas jaunimas kviecStmi į

Lietuvių Namų patalpose

Spalių 17 d., šeštadienį, ruošiamą

pobūvį - balių
Meninę dalį išpildys 

muz. St. Gailevičiaus vadovaujamas vyrų kvartetas ir 
solistė J. Sriubiškienė.

akomponuojant muz. St. Gailevičiui.

Šokiams specialiai rezervuota apatinė didžioji salė. 
Gros orkestras „Melody”.

Viršutinėse salėse bufetai su Įvairiais užkandžiais bei 
gėrimais. Vertingų fantų laimės šulinėlis — loterija.

Pradžia 7 vai. 30 min. Įėjimas $ 1.50.

Toronto Lietuvių Namų Vaidyba.

Spalio 31 d. Prisikėlimo par. salėje įvyks

v>

SLA 236 kuopos ruošiamas
25-rių metų sukaktuvinis

koncertas - balius
Programą atliks sol. A. Paulionis ir muz. A. Prielgaus 
kas. šokiams gros „Olympia“ orkestras. Sveičus atgai 
vins turtingas bufetas, o turintiems laimės pasitarnaus 
puiki loterija. Vienas iš pirmojo šimto atvykusių svečių 
laimės radio aparatą. Bus ir kitų vertingų įėjimo dovanų. 
Pradžia 7 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti!

ĮKUR DINGSTA
4,000 DOLERIŲ?

Prie aplyinkės Valdybos 
sudaromi būreliai solidarumo 
mokesčiui rinkti. Kiekvieno 
susipratusio tautiečio pareiga 
nelaukiant raginimo tą mokes 
tį, kuris yra tik 2 doleriai me 
tams, sumokėti. Toronte pri 
skatomai, mažausiai, du tūks 
tankiai dirbančiųjų. Jei (visi 
būtų pareigingi ir tą, palygin 
ti, nedidelį mokestį sumokė 
tų, jau susidarytų graži su 
ma, su kuria mūsų socialiniai, 
kultūriniai ir lietuvybės išlai 
kymo reikalai daug augščiau 
stovėtų
• Arch, dr. Kulpavičius prieš 
kelias savaites grįždamas iš 
JAV turėjo auto katastrofą, 
kurios metu jam sulaužyta ko 
ja, vis dar galutinai nepasvei 
ksta ir iš namų negali pajų 
dėti, nes po operacijos koja 
tebėra gipse.

Klijentūrai reiškiame dėkingu 
mą, o visiems kitiems siūlome 
pasinaudoti Įstaigos 6 metų 
darbo patyrimu, pirkimo - par 
davimo, paskolų, draudimo 

investavimo srityse.
District Estate Brokers
P. Adamonis VI 2-8501.

Turime galimybės 
pinigus paskoloms 
—mortgage. Pirmi 
iš 6%—7%.

ir

investuoti 
dėl namų 
mortgage 

Antri mortgage
iš 10—12%.

District Estate Brokers 
P. Adamonis VI 2-8501

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis.................LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis ..........RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas HU 1-2957

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž„ 

Star, La Press.

ATSARGOS KARIŲ TO 
RONTO SKYRIAUS

metinis susirinkimas šaukia 
mas spalio 18 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose.

Kadangi bus svarstomi labai 
aktualūs klausimai, kviečiame 
visus atsargos karius skaitliu 
gai atsilankyti. Valdyba.
STUDENTŲ NAUJIENOS

• Akademikai skautai pereitą 
sekmadienį išrinko naują valdy
bą, kuri pasiskirstė pareigo 
mis: Arūnas Dailydė — pirm., 
Sigita Skirgailaitė — sekr., 
Kęstutis Dainora — ižd., Nijo 
lė Bersėnaitė, Dalia Galiauskai 
tė — nariai ir Algimantas Bį . 
nelis — filisterių atstovas. " A 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Toronto skyriui priklauso per 
30 studentų ir keli studijas bai 
gę. Šiemet skyrius pagausėjo 
šešiais nariais.
• Studentų tradicinis Initium 
Semestri pobūvis ruošiamas šį 
penktadienį, spalio 16 d., Pri 
sikėlimo salės muzikos kamba 
ryje. Ypatingai laukiami šie 
met pradėję studijas.

AUKOJO „NL“

VI. Mockus,
S. S. Marie, Ont............ 2.—

T. Strombris, Mtl.............. L—
M. Aukštaitė, Mtl.............. 1JF
J. Žiūkas, Sudbury, Ont. l.y 
A. Einikas, Toronto, Ont. 2.00 
V. Juška, Brooks, 
P. Markūnas, Mtl.
J. Eidukevičius, 

Hamilton, Ont.
A. Stalnionis,

Port Coquitlam, B. C., 5,— 
Savosios spaudos rėmėjams 

nuoširdžiai dėkoja NL.

Aha. 1.00
N. . .1.00

.. . .1.50

Rastinė: LE 4-4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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