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Politinių įvykių savaitė
VENGRIJOJE TEBEVYKDOMOS
LAISVĖS KOVOTOJŲ ŽUDYNĖS

Chruščiovas propagandos tikslais vyks j Afriką. — 
De Gaulle Alžyro projektas priimtas. — 

„Taikingiausia partija“ tebevykdo karus. — 
Mirė Maršalo plano kūrėjas. —

Naujienos iš pasaulio sostinės

KITOS ŽINIOS

Churščiovas, atsisveikinda ar jie nori būti visai drauge su 
mas su Amerika, kalbėjo per Prancūzija, ar likti jos bend 
radiją ir televiziją ir toje savo ruomenėje, ar visiškai atsiskir 
kalboje Amerikos žmones iti ti. Atrodo, kad šiuo pagrindu
kinėjo, kad komunistu partija 
esanti „humaniškiausia ir tai 
kingiausia partija” visame pa 
šaulyje, bet gyvenime faktai 
rodo visiškai priešinga. Štai 
Vengrijos „humoniškiausieji” 
jau trejiems metams praėjus po 
sukilimo vis dar

KARIA SUKILIMO 
DALYVIUS,

kurie kovojo už Vengrijos įais 
vę ir nepriklausomybę. Oficia 
liai Kadaras pranešė, kad pa
karta visa grupė vengrų, daly 
vavusių Vengrijos kovose už 
laisvę.

Kitoje pusėje, Kinijos komu 
nistai tebebombarduoja laisvo 
sios Kinijos teritoriją ir pas 
kritinio bombardavimo metu 
esą užmušta daugelis kinų.

Trečioje vietoje,
LAOSE TĘSIAMAS KARAS 
prieš laisvojo Laoso žmones. 
Ir čia „taikingiausieji pasauly 
je partija” — komunistai puo 
]a ir žudo laisvojo Laoso žtno 
nes. Ir tas išduoda akiplėšišką 
Chruščiovo melą, kad komunis 
tai ir „humaniški” ir „taikūs“.

MELAS YRA IR VISI 
CHRUŠČIOVO TEIGIMAI 

ir apie nusiginklavimą. Šie 
Chruščiovo melai yra tiktai 
tam tikslui, kad užmigdytų Va 
karus, nes Vakarams miegant, 
kai Chruščiovas gieda „taikos 
lopšinę“, sovietija visais fron 
tais veda karą ir vis grobia 
naujas laisvojo pasaulio sritis. 
Maža to, Chruščiovas suplana 
vo apvažiuoti Afrikos respubli 
kas, neseniai susikūrusias, ir 
iš ten užtraukti laisvąjį pašau 
lį migdančiąja

„TAIKOS LOPŠINĘ”, 
Liberija, Gana ir Gvinėja da 
vė sutikimą Chruščiovui pa 
statyti savo leteną Afrikos kon 
tinente.

Gal įdomesnis dalykas, kuris 
vyksta pačiame komunistų ka 
tile, tai tas, kad Indijos karo 
ministeris ir Indijos atstovas 
Jungtinėse Tautose,
KRIŠNA MENON SUPYKO 

ANT KINIJOS 
KOMUNISTŲ.

Taigi — komunistas ant komu 
nistų. Pasirodo, kad Krišnai 
Menonui labai paprasta buvo 
sakyti, jog Lietuvos okupacija 
— tai reikalas tvarkoje, bet 
kai Kinijos komunistai įsiveržė 
Į Indijos teritoriją, tai Krišna 
Menon jau pyksta... Nes pa 
sirodė, kad Kinijos komunistai 
iš užgrobtųjų Indijos sričių ne 
nori pasitraukti.

Geresnių žinių ateina iš Pra 
ncūzijos, kur naujoje respubli 
kos stadijoje pradėjo gražiai 
tvarkytis.

Praėjusią savaitę Prancūzi 
jos parlamentas svarstė ir dau 
guma balsų

PRIĖMĖ DE GAULE PA 
RUOŠTĄ ALŽYRO TAIKOS

PLANĄ:
’Premjeras Debrė, kalbėdamas 
apie tą planą, kreipėsi į Alžyro 
sukilėlius ir pasiūlė derybas. O 
planas numato, kad susitarus 
-dėl paliaubų, po 4 metų įvyktų 
plebiscitas, kurio metu Alžyro 
gyventojai galėtų pasisakyti,

greičiausia bus susitarta ir Al 
žyre nusistovės taika, jeigu 
jos kas nekurstys iš šalies.

Beje, praėjusią savaitę bus 
tęsiamas nagrinėjimas

VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMO 
KLAUSIMAS.

Atrodo, kad yra linkstama, jog 
viršūnių konferencija įvyktų 
gruodžio mėnesį. Tiktai tebe 
abejojama dėl jos programos, 
nes programa tebėra neaiški ir 
dar mažiau turi susitarimo nu

VL1KO
Spalio 17—18 dd. New Yor 

ke, Free Baltic House patalpo 
se posėdžiavo Vliko pilnatis. 
Susirinko 27, o tai sudarė 9 
grupių po ,3 atstovus. Buvo ir 
narių antrininkų, buvo svečių 
ir spaudos atstovų. Paminėti 
na tai, kad Vliką sudarančios 
organizacijos savo lėšomis ar 
ba jų atstovai savo lėšomis at 
vyko iš tolimų vietų, pav. Či 
kagos, Toronto, Bostono, Va 
šingtono, Filadelfijos, Cleve 
lando, Woterburio ir kt. vietų. 
Tatai parodo, kokio svorio or 
ganizacijos, o drauge ir lietu 
vių visuomenė priduoda Vii 
kui ir jo darbams.

Pirmąją dieną buvo isklausy 
ti sveikinimai ir šie praneši 
mai: Vliko pirm. dr. A. Trima 
ko, Vykd. Tarybos J. Glemžos 
ir dr. P. Karvelio (raštais),

matymų.
Be augščiau suminėtųjų so 

vietijos agresijos faktų, yra ir 
kitų ženklų, kurie nekalba kon 
ferencijos naudai. Pav., Mask 
voje suimtas JAV atstovybės 
valdininkas už tai, kad jis esąs 
rusų valdininkui pasiūlęs kyšį 
ir už tai prašęs atsilyginti ži 
niomis. JAV pareiškė dėl to su 
ėmimo protestą.

QUEBECO PREMJERAS 
SOVE,

vizitavęs Kanados premjerą 
Diefenbackerį, esąs palankus 
priimti federalinę paramą uni 
versitetams, kurie yra reikalin 
gi lėšų.

Visas pasaulis labai apgai 
lestauja

JAV GENEROLO 
MARSHALO MIRTĮ.

Jis yra sumanytojas pagai 
bos plano tautoms, jo įeikalin 
goms. Šis planas, vaidinąs di 
dėlę naujame gyvenime rolę, 
yra gavęs Maršalo plano vai
dą. Už šį planą, kuris tarnauja 
taikai ir pažangai, Marshalas 
buvo gavęs Nobelio taikos pre 
miją.

NETEISĖTAS NORVEGI 
JOS SUSITARIMAS SU 

MASKVA DĖL LIETUVOS
Šiomis dienomis paaiškėjo, 

kad susitarimas tarp Maskvos 
ir Norvegijos dėl prieškarinių 
pretenzijų Lietuvoje, Latvijo 
je ir Estijoje yra jau įvykęs fak 
tas. Vilniaus radijas spalio 1 
d. perdavė, matomai gautą iš 
Maskvos, tokią žinią:

„Rugsėjo 30 d. Maskvoje, po 
TS ir Norvegijos delegacijų de 
rybų, vykusių savitarpio su 
pratimo ir geros kaimynystės 
dvasia, sudarytas TS vyriausy 
bės ir Norvegijos vyriausybės 
susitarimas, kuris reguliuoja 
savitarpio 'finansines, pirkli 
nes ir kitas pretenzijas, hečian 
čias Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos TSR-kas ir Karelijos auto 
neminę TSR-ką, o taip pat re 
guliuoja pretenzijas dėl žvejy 
bos laivų, kuriais Norvegijos 
piliečiai pabėgo į TS-gą II-jo 
pasaulinio karo metu“.

Pabaltijo politinės instituci 
jos laisvajame pasaulyje jau 
anksčiau yra pabrėžusios, kad 
Sovietų S-gos vyriausybė ne 
turi teisės daryti sandėrius 
prieškarinės Lietuvos, Latvi 
jos, Estijos sąskaiton. Londo 
no — Maskvos tos rūšies dery 
bų proga „Eltos Informacijos“ 
jau š. m. birželio 15 d. laidoje 
t. k. pastebėjo:

„Pabaltijo kraštai nėra So 
vietų Sąjungos nuosavybė, o 
tik jos okupuoti. Maskva visai 
neturi teisės ‘pirkti-parduoti’ 
tai, kas jai visai nepriklauso“.

Vakarų sienų studijų komisi 
jos ir santykiams su lenkų eg 
žilais palaikyti dr. A. Trima 
ko, Pavergtųjų Europos Tau 
tu Seimo Lietuvos delegacijos 
V. Sidzikausko, o kartu jo ir 
dr. Trimako tarptautinės pade 
ties įvertinimą. Apie santykius 
su kraštu R. Kasiulaičio ir Tau 
tos Fondo prel. J. Balkūno.

Pranešimai buvo intensyviai 
ir išsamiai diskutuoti. Daugiau 
šia buvo sustota ties reikalu į 
Vliką priimti iš jo pasitrauku 
sias grupes. Ypatingai šiuo 
klausimu sielojasi vilniečiai ats

SESIJA
tovai. Įspūdingai pasirodė K. 
Baronas, Antras labai aktualus 
klausimas buvo santykių su 
kraštu — klausimas. Tad dis 
kusijos ir sukosi, mažiau apie 
tarptautines problemas, bet be 
veik išimtinai apie hetuvšką 
sas.

Antrąją dieną buvo sustota 
ties Vliko finansiniais ir orga 
nizaciniais klausimais. Rezoliu 
cijų komisiją sudarė dr. M. 
Anysas, Dr. D. Krivickas ir 
dr. K. Šidlauskas. Daugiau 
apie šiuos svarbius posėdžius 
kita karta. Kor.

SANTAROS VEIKLA.
. .Spalio 16 d. Free Baltic Hou 
*e, New Yorko studentai san 
tariečiai susirinkę gyvai disku 
tavo: a) lietuvio studento lie 
tuvybei įsipareigojimus, b) miš 
rios vedybos, c) bendradarbia

— JAV paleido aplink Žemę 
7 explorer}, kuris aplekia orbi 
tą per 1 vai. 41 min. Jis paleis 
tas 4-rių narių raketa.

— Prancūzijos premjeras 
seime pasakė, kad viršūnių 
konferencijai reik turėti dai
lių planas, be kurio nėra pras 
įnės rinktis.

— JAV gamyba per 7 metus 
padvigubės.

— JAV pradeda svarstyti 
Tibeto klausimą.

— JAV plieno streiko klau 
simas svarstomas jau, bet sun 
Inai eina.______

— Chruščiovas pripažino, 
kad Rusija trūksta pirmo reika 
lingumo prekių.

— Dėl Alžyro plano skilo 
De Gaulle partija.

— Meksikos prezidentas A. 
L. Mateos lankosi Kanadoje.

— Kazachstane jau kyla na 
cionalizmas ir idėjos atsiskirti 
nuo Maskvos.

— Bagdado paktas pervardy 
tas j Centrinį paktą.

— Kosminė sovietų raketa 
išėjo iš užplanuotos orbitos.

— Pakistane choleios epide 
mijoje žuvo per 300 asmenų.

vimą su egzilais ir amerikie 
čiais ir d) Lietuvos satelitinės 
valstybės Sovietų Sąjungos or 
bitoje galimybių klausima. 
BALFAS RUOŠIASI VAJUI.

Ketvirtadienį, spalio 15 d. 
105 Grand St., Brooklyn N. 
Y., buvo sušauktas asmenų ir 
organizacijų atstovų susirinki 
mas apsvarstyti Balfo vajaus 
reikalą Didžiajame New Yor 
ke ir išrinkti komitetą. Nutar 
ta vajaus mėn. skirti lapkričio 
15 — Gruodžio 15. Vajui vyk 
dyti išrinktas 10 asmenų komi 
tetas. Kor.

MONTREALIS
KLKMD ATSTOVĖS

Spalio 10—11 dienomis To 
ronte vyko Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Dr-jos šuva 
žiavimas. Suvažiavime dalyva 
vo Dr-jos skyrių iš Toronto, 
Montrealio, Hamiltono ir Del 
hi atstovės. Montrealietes ats
tovavo pp. Ottienė, Bernotie 
nė, Gabaliauskienė ir Gražienė. 
Jos padarė pranešimą apie Dr- 
jos Montrealio Skyriaus 1957- 
59 m. m. veiklą, pasidžiaugė 
kitų skyrių nuveiktais darbais.

Išrinkta nauja dr-jos centro 
valdyba.

Būdamos Toronte, montrea 
lietės patyrė didelį torontiškių 
ponių nuoširdumą, vaišingu 
mą ir globą, ir yra už tai dėkin 
gos iš visos širdies.

Laimingai suvažinėjusios 
grįžusios atstovės dėkoja p. 
Dalmantui, kuris savo mašina 
nuvežė į suvažiavimą ir parve 
žė namo.
VEDYBINIO GYVENIMO 

SUKAKTUVES
spalio 10 d. turėjo Bronė ir 
Pranas Vitai, sulaukę 30 metų. 
AV salėje buvo susirinkę per 
100 asmenų — draugų ir pažįs 
tarnų, kurie pagerbė pp. Vi 
tus atsilankymu. Iškilmei ves 
ti buvo pakviestas A. Navi
kas, kuris pasveikino jubiliatus 
ir palinkėjo ilgiausių metų, kas 
ir buvo sugiedota. Pp. Vitai 
yra visuomeniški žmonės, pasi 
darbavę K. L. Tarybai, savajai 
spaudai — N. L-vai. Juibhatus 
sveikino AV Klebonas J. Bore 
vičius. Į iškilmę buvo atvykę 
pp. Januškai iš New Yorko. 
Rengėjų vardu sveikino M. Že 
maitienė, kuri rengėjų vardu 
įteikė dovanas. Parengimą su 
ruošė pp. Bogužių ir pp. Žemai 
čių šeimos, šeimininkavo p. Va 
zalinskienė, pp. Reiterių šei 
ma, A. Telelytė, p. Milašienė. 
Muzika buvo P. Petronio ir V. 
Vilimo. Visiems nuoširdžiai 
dėkoja Rengimo komisija.

GRAŽIOS VESTUVĖS
įvyko šeštadienį, susituokiant

Quececo naujasis premjeras, 
Union National partijos lydė 
ris, M. Paul Sauve, būvi ęs mi 
nisteri's ’jaunimo ir socialinių 
reikalų Duplessis kabinete, 
kuriam dabar yra Provincijos 
Gubenatoriaus Gagnon pati 
ketos naujo vyriausybės kabi 

neto pimininkavimas.
(Canaditul ‘Prr»s paveikslas, 

CS).

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS
ATVYKSTA SOV. SĄJUNGOS KREPŠININKAI

Lapkričio pabaigoje ir gruo do Lietuvių Tautinių Šokių Ins 
džio pradžioje J. A. Valstybė titutas jau paruošė programą, 
se lankysis Sov. S-gos vyrų ir kurią sudaro 16 pamokų, kiek 
moterų krepšinio komandos, vienai iš jų skiriant po 3 valan
kurios čia sužais po šešias ru 
ngtynes.

Pirmosios šios serijos rung 
tynės Įvyks New Yorko Madi 
son Square Garden patalpose 
lapkričio 26 d. (>per Padėkos 
Dieną). Svečių vyrų komanda 
čia kovos prieš Amerikos rink 
tinę, kurios pagrindą sudarys 
Philips 66 penketuvo žaidėjai. 
Moterys žais su AAU čempio 
nu Flaying Queens iš Wayla 
nd College, Tex.

Po to bus žaidžiama lapkri 
cio 29 d. Peorijoje, Ill. kur sve 
čių prieišninku bus vietos Ca

— terpillars komanda. Moterys

J. Rimkevičiūtei su Br. Niedva 
ru. Juos sutuokė AV bažnyčio 
je klebonas Tėv. J. Borevičius, 
SJ, pasakęs ir gražų pamokslą. 
Šv. Mišių metu giedojo sve 
čias iš Bostono p. Povilavičius 
ir montrealietė A. Paškevičie
nė, o taipgi parapijos choras, 
vedamas muz. A. Ainbrozaičio. 
Pamerge buvo J. Pauliūtė ir 
pajaunis, jaunojo pusbrolis p. 
Niedvaras iš Čikagos. Bažny 
čioje ir pokylio apeigas nu 
filmavo p. Šimaitienė.

Vestuvinė puota įvyko pp. 
Rimkevičių erdviame bute. Ta 
proga jaunavedžiai buvo gan 
šiai apdovanoti ir pasveikinti. 
Sveikino Tėv. J. Borevičius, p. 
Mikšys, atvykęs su broliu iš 
Hamiltono, mok. ponia Vaice 
chauskienė, iš Clevelando, jau 
nojo pusbrolis, atvykęs su ma 
ma iš Čikagos ir daugelis kitų. 
Taip pat buvo gauta daug svei 
kinimų raštu. Povestuvinės ke 
lionės jaunavedžiai išvyko į 
Laurynijos kalnus.

JAUNIMO DĖMESIUI.
Jaunimas, einąs viduriniu© 

sius mokslus, interesuotas pa 
gilinti bendrai žinias, o šių t”r 
pe ir lituanistines, kviečiamas 
į Augštesniųjų Lituanistikos 
Kursų organizuojamus semina 
rus, kur dalyvių iniciatyva bus 
keliami klausima ir bus sudary 
ta žiemos laiko programa. Tuo 
tikslu Kursų mokykloje visi 
kviečiami dalyvauti šį šeštadie 
nį 12.30 vai. Tuo metu bus 
kursų dir. Dr. H. Nagys.
• Aušros Vartų šešt. mok. tė 
vų komitetan išrinkti: I . Ba 
rauskas pirm, ir nariais — p. 
Ališauskienė, p. Jonymenė, A. 
Jonelis ir p. Bijūnas.
• Pas pp. Petrulius į Verduną 
atvyksta giminės iš Lenkijos. 
Numatoma ir daugiau lietuvių 
atvykstant iš Lenkijos.
• Pas pp. Januškus Verdune 
viešėjo iš JAV giminės, ku 
riuos p. Petronis buvo nuvežęs 
į Barrington grybauti.

kovos su 1959 m. AAU pirme
nybių II vietos laimėtojams—
Nashville Business College“ 
žaidėjomis.

Trečioms rungtynėms Sov. 
S-gos krepšininkai vyks į Cle 
velandą ir ten gruodžio 2 d. 
bandys jėgas su Akrono Good 
year Wings komanda. Mote
rys susitiks su Nashviile Busi 
ness College žaidėjomis.

Tada svečiai pasuks į Law 
rence, Kan. ir čia gruodžio 5 
d. išmėgins jėgas su 1959 m. 
vyrų AAU pirmenybių nugalė 
toju „Wichite Vickers“, o mo 
terys žais su „Flaying Queens.

Dennveryje, Colorado Įvyks 
penktasis susitikimas ir čia at 
vykėliai gruodžio 8 d/susikibs 
su N. L B. L. čempionais Den 
verio“ D-C Trukers”. Moterys 
kovos su III vietos laimėtojo 
mis lowoes Wesleyan College.

Paskutinės rungtynės įvyks 
gruodžio 10 d. Seattle, Wash., 
kur svečiai žais su vietos „Bu 
chan Bakeies“ žaidėjais, o mo 
terys su „Flayin Queens“ krep 
šininkėms.

Sov. Sąjungos vyrų koman 
doję iš Pabaltijo kraštų, kaip 
atrodo, tebus tik latvių (3 žai 
dėjai). Moterų komandoje, at 
rodo, matysime ir 1 arba 2 lie 
tuvaites, o taip pat ir koman 
dos trenerį S. Butautą.
PASAKOJO APIE IT ALIJOS 

LIETUVIUS
Čikagoje beviešintis Italijos 

Liet. Bendruomenės pirminiu 
kas ir Eltos italų kalba laidos 
redaktorius kunč VI. Mincevi 
čius turėjo kelias viešas pas 
kaitas. Viena iš jų įvyko LF 
Bičiulių susirinkime nilin 9 
d., o kita, suruošta I B Čika 
gos apygardos Valdybos, bu 
vo spalio 16 d. Taip nat 1 iet. 
Bendruomenė surengė svečiui 
pagerbimo vakarienę.

KURSAI TAUT. ŠOKIŲ 
VADOVAMS

Lapkričio pradžioje Čikago 
je bus pradėti lietuvių taut, šo 
kių grupių vadovų kursti. Jie 
ms Amerikos LB Kultūros Fon

das laiko. Kursus ves Institu 
to nariai — taut, šokių moky 
tojai L. Braždienė, L Šilingie 
nė ir B. Shotas.

Taip pat šis Institutas jau at 
rinko taut, šokius, kurie bus 
įtraukti į Il-sios taut, šokių 
šventės programą. Su šiais šo 
kiais kaip tik bus supažindinti 
lietuvių tut. šokių grupių vado 
vų kursų lankytojai.

G. GUDAITYTĖ — 
GROŽIO KARALIENĖ

Prieš 7 metus Amerikon at 
vykusi Gražina Gudaitytė, gy 
venanti Čikagos priemiestyje 
— Oak Lawn, buvo išrinkta 11 
linois universiteto gražio ka 
raliene — „Homecoming Que 
en". Ji buvo apvainikuota spa 
lio 16 d. vakare Urbanoje (II 
linois un-to mieste) Įvykusio 
se iškilmėse.

Gražina studentų tarpe žino 
ma „Ginos“ (Džinos) vardu, 
yra baigusi Marijos Augšt. mo 
kyklą ir jau treti metai ruošia 
si pradžios mokyklos mokyto 
jos profesijai. Ji yra 21 metų 
blondinė. Gražinos tėvas — 
Jurgis verčiasi staliaus amatu 
Oak Lawn vietovėje.
• Akademinio Skautų Sąjū 
džio rengiamame vakare, kuris 
įvyks spalio 24 d. South Shore 
Country Club patalpose dai 
nuos sol. Aid. Stempužienė.
• Sol. Izabelė Motekaitienė 
rengia savo dainų ir arijų kon 
certą, kuris įvyks lapkričio 1 
d. Jaunimo centro patalpose, 
jai akomponuos ir keletą pia 
no solo kūrinių išpildys jos 
sūnus Mangirdas Motekaitis.
• Čikagos Lietuvių Tarybos 
konferencija įvyko spalio 18 d. 
Dariaus — Girėno posto salė 
je.
• Liet. Bendruomenės Čika 
gos apyg. valdyba rudens mė 
nesiais yra numačiusi surengti 
eilę diskusinių paskaitų visuo 
menei bendruomeniniais klau 
simai's.
• Dainavos meno ansamblio 
muzikinio veikalo „Vestuvių” 
premjera anksčiau numatyta 
gruodžio 6 d., nukelta į 1960 
m. sausio 24 d. -

TOfcdNTČ
• Bazaras vaikų darželio nau 
dai bus lapkričio gale. Kviečia 
mi visi kurie gali prisidėti. Fan 
tus prašom nešti į vaikų 
darželį arba į kleboniją. (Pp.p)
• Aktyviai dalyvaukime K. L. 
B. Toronto apyl. III-čios tary 
bos rinkimuose, kurie bus spa 
lio 25 d. Rinkimų būstinė bus 
prie abiejų parapijų ir Liet. 
Namuose.

— 1964 metais JAV.bus pa 
saulinė paroda.

nacionalinė i
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Vilniaus dienos klausiniu
Emigracijoje ją atgaivino 

Rytų Lietuvos arba Vilniečių 
Sąjunga. Tartum išklausius 
Maironio testamentą: „O Vii 
niaus neužmirš, lietuvi!“

Šis Maironio įtaigojimas yra 
plataus masto ir bendros pras 
mės. Vilniečiai gi turi galvoje 
lenkiškąją okupaciją ir todėl 
Vilniaus dieną taiko spalio de 
vintąjai. Toks taikymas Vii 
niaus dienos spalio devintąja! 
yra suprantamas, bet kažin ar 
pateisinamas.

Juk Vilnius imperialistinių 
pasikėsintojų netrūksta. Juk i 
Vilnių kėsinosi ir kėsinasi ne 
vieni lenkai imperialistai. Vii 
nius amžių bėgyje visą laiką 
buvo pasikėsinimų objektas vi 
siems imperialistams, kurie su 
pa mūsų valstybę. Į Vilnių kė 
sinosi kryžiuočiai, kurie tuo 
tikslu kelis kartus Vilnių bu 
vo apgulę, sudeginę, bet nepa 
ėmę. Rusai Vilnių kelis kaltus 
buvo paėmę, apiplėšę, sugrio 
vę ir valdę. Rusai ir tiabar lai 
ko okupacijoje. Tat, jeigu ly 
ginti suminėtuosi/us Vilniaus 
okupantus, tai yra aišku, kad 
rusas yra pavojingesnis impe 
rialistas.
Neminint kitų, mažiau reikš 
mingų Vilniaus okupantų, len 
kai Vilnių išlaikė okupacijoje 
apie 20 metų, tai palyginus su 
rusais, lenkai taip pat yra men 
kesni, silpnesni okupantai, ne 
gu rusai. Dar vienas žymesnių 
okupantų — vokiečiai—Vilnių 
išlaikė okupacijoje tiktai kelis 
metus, tat ir juos tenka laiky 
ti menkesniu okupantu.

Tas tiesa, kad kiekvienas 
okupantas, ką išmanydamas ir 
ką pajėgdamas, iš okupuoto 
Vilniaus grobė, plėšė, savino 
si, bet daugiausia pastangų šia 
prasme padėjo ir daugiausia ža 
los Vilniui padarė vis dėlto ru 
sai.

Rusai carų laikais ne tiktai 
Vilnių eksploatavo medžiagiš 
kai, bet buvo pasiryžę ji visiš 
kai suniveliuoti, nutautinti ir 
padaryti rusišku ir provoslaviš 
ku. Prieš kelis metus New Yor 
ke išleistoji Nikulino knyga— 
„Režisieriaus užrašai' , gana 
plačiai ir atvirai kalba apie ca 
rinės Rusijos pastangas suru 
sinti „Sieverozapadnyj kraj“. 
Autorius pats būdamas priešin 
gas tai rusų politikai su pasi 
bjaurėjimu kalba, kaip Vilnių 
je buvo uždrausti ne rusų kai 
ba teatrai ir buvo leista teat

ruošė tiktai rusų kalba, ir, kad 
rusinimas būtų spartesnis, ru 
sų valdžia Lietuvos miestams 
— Vilniui, Kaunui, Gardinui 
ir Minskui (autorius įsakmiai 
įvardija šituos miestus, kaip 
Lietuvos miestus) apie 1892- 
93 metus įsteigė rusų teatrams 
subsidijas, po 3,000 rublių kiek 
vienam miestui. Ar ne tą mato 
me ir dabar? Vilniuje veikia ru 
sų dramos teatras, kurin varo 
mi ir lietuviai aktoriai, o ir Vii 
niaus operoje dažnai girdima 
rusų kalba, kuria gieda ne tik 
tai iš Rusijos gabenami nesibai 
giami gastrolieriai, bet verčia 
mi dainuoti n lietuviai. Kadan 
gi Kipras Petrauskas yra ma 
žiausiai atsparus rusų prievar 
tavimui, tai jis Lietuvoje yra 
daugiausiai neapkenčiamas ar 
tistas.

Tat, kaip matome, buvo ir 
yra pats žiauriausias Vilniaus 
okupantas rusas imperialistas. 
Todėl ir Vilniaus dienos taiky 
mas spalio 9 dienai mažiausia 
tinka.

Gerai, kad mes Vilniaus ne 
užmirštame, bet Vilniaus die 
nai minėti visdėlto reiktų pa 
jieškoti kita diena — rcikšmin 
gesnėį, universalesnė, apiman 
čia Vilniaus problemą visu pla 
tumu, o jeigu jau taikyti kaip 
pasipriešinimo smurtui, okupa 
cijai, tai ir gi ne spalio 9 d., nes 
kitos datos yra daug svarbes 
nės, pav. liepos 15 d.

Vilniaus dienai reikėtų pa 
rinkti, sakysime, Vilniaus įstei 
gimo dieną arba kurią nors ki 
ta reikšmingesnę dieną, kad 
Vilnių galėtume minėti viso jo 
svarbumo tautai ir Lietuvos 
valstybei apimtimi, ne kurio 
no»-s vieno istorinio ir dar ne 
pačio svarbiausiojo, fakto tiks 
lu.

Jeigu kas galvoja, kad len 
kai mums yra didžiausis prie 
šas, tai tas daro didelę klaidą. 
Dėl Vilniaus santykiuose su 
lenkais mes patys esame ne be 
kaltės.

Tat, Vilniaus dieną minėki 
me, bet, iš vienos pusės-apdai 
riau ir, iš kitos pusės — reikš 
mingiau, nes suvedimas rninėji 
mo į palyginti ne pačią svar 
biausią detalę Vilniaus reikš 
mę tiktai gali menkntii. Gal 
vokime giliau, matykime pla 
tesnes padairas ir Vilnių kelki 
me į jam vertą augštj.

J. Kardelis.
RUSIJOS RAKETA APLINK MĖNULĮ

kamienu padėties geresne pa 
keisti negalime, nes mūsų pa 
jėgos čia kaip nendrelės prieš 
audros vėją, todėl svarstytinų 
siūlymų, kurių ,,N. L.“ redak 
cija prašo (nr. 40) pateikti nie 
kas negali. Čia ištikrųjų proble 
ma — galvosūkis, tik ne mate 
matikes, kurį, tam tikiu taisyk 
lių prisilankant (pavyzdžiui, 
„pavergėjau, atiduok laisvę!“, 
arba „Amerika, skelbk karą So 
vietijai!“) bile kas išnarpliotų. 
Sprendimą čia reikia pajusti, 
suvokti, reikia „rasti“ prasmę, 
kuria' Kolumbas Ameriką rado. 
Taip sakant, reikia šokti per 
tamsią prarają į ateitį.

Čia maža patarnautų redak 
cijos piršimas atsisakyti „puo 
selėti mintį, kad gal gi taip 
blogai nėra Lietuvoje ir mes no 
rs ką galime padaryti. „Daug 
sveikiau būtų atsisakyti pažiū 
ros, „mes ne puolame, bet gi 
narnės". Su visais didžiaisiais 
žmonijos karvedžiais reikia ne 
gintis, bet pulti, pulti ir dar sy 
kį pulti! Pulti ir lįsti pro kiek 
vieną plyšelį, su „kepta, virta“ 
širdimi, pasitikint, kad mūsų 
broliai (kaip mes patys ir mū 
sų tėvai caro laikais) dirba, 
kruta, galvoja ir eina jiems 
skirtu istorijos keliu į ateitį, 
kuri nebus „kaip tu, gude no 
ri!“

Išeivija, ištikrųjų „kenksmin 
ga“ Maskvai, bet būtų dar ke 
nksmingesnė, jei ne nepasiekia 
mų mėnulių į visus keturius 
pasaulio kampus kaktomis muš 
tų, bet spaustų mūsų nosims 
galimus sūrius. Mūsų uždavi 
nys ne „paveikti Maskvą“ (tą 
atliks gyvenimas ir istorija), 
bet padėti broliams Lietuvoje 
eiti mūsų nepastebimais keliais 
(nes aimanose ir įšalusiose po 
zicijose sustingę nepastebime) 
į laisvę. Pulkime, ne ginkimės!

Tie, kurie išprašė giminių iš 
Chruščiovo ne gynėsi, bet puo 
lė ir diktatorių privertė pasiro 
dyti kuo nesąs — žmogumi. Sa 
koma, Vilnius atdaras turistą 
ms. Lįskime turistais! Skelbia 
ma, būk Lietuvoje tikybai lais 
vė. Organizuokime Amerikoje 
ir Kanadoje gimusių maldinin 
kų ekskursijas į jų tėvų Aušros 
Vartus ar Šiluvą! JAV ir SS 
vykdo „kultūros apyvartą“. Iš 
reikalaukime amerikiečių lietu 
vių studentų studijuoti litua 
nistiką Vilinaus u-te, o Lietu 

giau galimybių gauti mokslinių 
žinių, bet konstatuojamas fak 
tas, kad kaip Sov. Rusija, taip 
ir Amerika turi kosmines rakė 
tas ir gali pasiųsti, kiek tiktai 
panorės.

Paskutinė kosminė raketa 
tačiau turi naujų laimėjimų, 
kaip rašo Pravdoje sov. moks 
lininkai, nes š: raketa paleista 
narai tik-'l'”". apskaičiavimus 
ir tie apskaičiavimai beveik ti 
ksliai realizuojasi kosminei sto 
čiai judant.

Prof. Pobiedonoscev rašo, 
kad, bendrai, sumanius leisti 
kosmines raketas, pirmas bu 
vo sunkumas — raketai duoti 
tokį greitį, kad jis nugalėtų Že 
mės traukos jėgą, — reikėjo ra 
ketai duoti 8 km greitį per se 
kundę, o leidžiant raketą į Mė 
nulį, dar reikėjo pridėti grei 
čio apie 3 Su viršum kilometrų 
per sekundę, viso per 11 km 
per sekundę, arba arti 12-km- 
sek.

Spalio 4 dieną Sov. Sąjun 
gos mokslininkai paleido į erd 
ves trečiąją kosminę raketą, ku 
ri išnešė į erdves „tarpplane 
tinę stotį“, kaip rašo Pravda.

Paleidimas stoties įvykdy 
tas daugiasąnare raketa. Pas 
kritinis raketos sąnarys iškėlė 
automatinę tarpplanetinę sto 
tį į užplanuotąją orbitą. Orbi 
ta suplanuota taip, kad tarp 
planetinė stotis apeitų Mėnulį 
pro neapšviestąją pusę, apie 
10,000 kilometrų nuo jo ir, ap 
ėjusi nueitų žemės kryptimi 
taip, kad ją galima būtų stebė 
ti iš šiaurinio Žemės pusrutu 
lio. Išvedęs į orbitą, paskuti 
nis raketos sąnarys atsiskyrė 
nuo tarpplanetinės stoties ir ju 
da beveik drauge su ja ta pa 
čia orbita.

Automatinė tarpplanetinė 
stotis turi mokslinę ir radio 
technikinę aparatūrą, o taipgi 
ir automatinį šiluminio režimo 
valdymą. Maitinimas aparatu 
rų vyksta saulės baterijų ir 
cheminių srovės šaltinių pagal 
ba. Stotis sveria 278,5 kg. Pas 
kritinis raketos sąnarys, kuris 
juda beveik drauge su stotimi, 
turi matuojamąją aparatūrą su 
maitinimo šaltiniais ir sveria 
156,5 kg. Žinias stotis siunčia 
dviem radio siuntėjais, kasdien 
po 2—4 vai. Stoties aparatūra 
yra valdoma nuo Žemės.

Pravdoje eilė straipsnių ko 
nstatuoja didelius mokslo pa 
siekimus, viršijančius Ameri 
kos mokslininkų pasiekimus. 
Sovietų raketos didesnės ir 
sunkesnės, kas suteikia dau

Mokslininkams tekę nepap 
rastu tikslumu apskaičiuoti pa 
leidimą raketos, turint prieš 
akis faktą, kad Mėnulis sukasi 
aplink Žemę, o ši sukasi ap 
link savo ašį ir drauge su Mė 
nuliu skrieja aplink Saulę, kai 
veikia jų traukos jėgos. Tam 
tikslui reikėjo padaryti labai 
tikslius aparatus. Bet šis palei 
dimas visiškai tiksliai įvyko, 
kaip buvo apskaičiuota. Tarp 
planetinė stotis eina pailgo 
elipso orbita. Toliausia nuo Že 
mės ji bus 470,000 kilometrų 
atstu ir arčiausia 40,000 km 
atstu nuo Žemės. Visą orbitą 
ji apskries per 15 dienų.

Automatinė tarpplanetinė 
stotis turi kiek mažesnį greitį, 
negu kosminė, kuri nuėjo į Sau 
lės orbitą.

kos universitetams! Kiekvie 
nas siuntinys Lietuvon pastato 
diktatūrą kvailon augštų mui 
tų lupiko būklėn, arba šunies, 
kuris nei pats šieno nevalgo, 
nei kitam duoti nori. Kiekvit 
nas laiškas sudaro nuotaikas, 
kurias „New York Times“, Pa 
baltijo kraštus neseniai lankęs, 
bendradarbis pavaizduoja: 
„Žmonės visur atvirai ir šilta: 
kalbėjo apie brolius, seseris ir 
gimines, gyvenančius, new 
Yorke, Chicagoje, San Francis 
co ar Kanadoje ir pasakojo 
apie savo ryšius su jais. Vieni 
sake, palaiką nuolatinį santy 
kį, kiti nieko nežiną apie savis 
kius“.

Tiesa, tie visi dalykai būtų 
ne „visas šaukštas“, bet — vi 
si upeliai j Nemuną subėga. 
Mindaugo laikais, sakoma, pa 
šaulyje būta 200,000 lietuvių. 
Šiandien jų 2,700,000. Tada ne 
buvo nė vienos mokyklos ir 
nė vieno lietuvio mokinio, šian 
dien Lietuvoje pradines ir vi 
dūrines mokyklas lanko 414, 
000 berniukų ir mergaičių, kur 
pagrindinė dėstomoji kalba 
yra lietuvių. Darbštus, Vokie 
tijoj gyvenąs S. Miglinas iš 
statistikų sprendžia, kad 1950 
metais kolchozai turėję 165 mi 
lionus rublių pajamų, 1957 me 
tais — 1,074 milionus. Kolcho 
zininkas 1953 metais tegavo 
138 rublius per metą, 1958 me 
tais jau 300 r. Didysai kuni 
gaikštis Vytautas, rodos, netu 
rėjo nė vieno lietuvio inžinie 
riaus. Tas pats Miglinas sako, 
Lietuvoje jau išauklėta 4,000 
įvairių specialybių inžinierių,, 
kurių 800 turėjo vykti į kitus 
SS kraštus vietų gauti.

Mūsų filosofas A. Maceina 
sykį sakė, kad mūsų tautos is 
torija nesustojo vien dėl to, 
kad mes persikėlėme iš tėvy 
nės svetimuose kraštuose gy 
venti, kur, kaip V. Meškauskas 
apie Bendruomenės Tarybos 
suvažiavimą Čikagoje (4 d. lie 
pos) sprendė: „Eilinis nuobo 
džių vyrų nuobodus susirinki 
mas senoms kalboms kartoti“. 
Tuo tarpu, kaip A. Šalčius „Tė 
viškės žiburiuose“ (16 d. lie 
pos) rašė: „Gausi ir jauna lie 
tuvių šviesuomenė 
spėjama, bruzda ir 
platesnių polėkių“, 
turime spėlioti, nes 
sų užsimerkusius — jų dalyko 
neseka ir nestudijuoja.

Mums reikia, visų pirmiau 
šiai, „gydytojau, pasigydyk sa 
ve“. Tiksliai S. Pranckūnas 
apibūdino mūsų spauaą apny 
kusią ligą (TŽ, 7 d. geg.) :

„Galima būtų išvardinti mū > 
sų spaudos dalį, kuri nesidomi 
konstruktyvinėmis mintimis 
skaitytojus patraukti. Tie laik 
raščiai ir toliau spausdina (net 
netrumpindami) įsibodėjusius; 
straipsnius apie Amerikos ne 
pajėgumą, Prancūzijos ištižii 
mą, Rusijos galybę, ir raudonų, 
jų padarytas ir daromas nėgę: 
roves — kartotas vakarykščiia. 
me numeryje, nušviestas perei.' 
tą savaitę, plačiau aprašytas pe 
reitą mėnesį ir dar gerai pris? 
menamas iš pereitų metų“.

Fakto, kad Lietuva pavėrę 
ta ir gyvena blogiausią savo i:; 
torijoj santvarką, jokie mūsią 
siūlymai nepakeis. Čia istoi i 
jos darbas, o ne mes ją v? ii 
ruojame. Čia reiktų „iš kit o 
kampo į dalyką pasižiūrėti. T 'a 
vyzdžiui, kodėl nepamany ti, 
kad „dypukai“ ne „tremtinia i“ 
ar „kankiniai“, bet (kaip ir „ se 
nieji“) išeiviai iš tėvų kra? to 
svetur geresnės duonos p; įsi 
jieškoti? Ar nepakistų ta da 
Pranckūno nusiskųstųjų st rai 
psnių tonas? Gal tada prad<:tu 
mėm gyveniman kūnyti sveiiką 
„NL“ redaktoriaus patarimą 
vi Nuvažiavimui: „Kadaingi 
greitos aušros padangėje ne nu 
matoma, reiktų programon įra 
šyti stiprinimą pastangų Ii etų 
vybę išlaikyti!“ Pirmon vieton 
gal pagyvėtų spauda (atsūkra 
čiusi „praeitų” metų, menes ;ių, 
savaičių ir dienų tų pačių pa 
sakojimų).

Diktatūra, kaip S. Kait ys 
„Darbo” žurnale neseniai tei 
gė‘, kaip velnias kryžiaus bįijo

MINISTERIO LAIŠKAS SPAUDAI
Gerb. p. Redaktoriau,
Mano dėmesys buvo atkreip 

tas į kai kurių etninių laikraš 
ėių straipsnius, kuriuose yra 
c iskutuojamas senatoriaus 
Walter M. Aseltine Vancouve 
ryje padarytas pareiškimas, 
kad esą — mirties bausmė Ka 
nadoje turėtų būti palaikyta 
iki visos imigrantų grupes bus 
integruotos į kanadiškąjį gy 
venimą.

Jei senatorius buvo teisingai 
pacituotas, aš nesutinku su tei 
girnų, kad imigrantų tarpe yra 
augėlesnis ^nusikaltimų laijps 
nis, nei kad šiame krašte girnų 
siu kanadiečių tarpe. Tai nėra 
teisybė. Aš taip pat nesutinku 
su jo samprotavimu, kad esą 
reikalingi varžomieji įstaty 
mai, kurie apsaugotų kanadie 
čių bendruomenę nuo ateivių. 
Kriminališkumo Kanadoje sta 
tistika rodo visai priešinga.

Statistinė kriminališkumo 
Kanadoje 1951—1954 m. laiko 
tarpyje studija rodo, kad nusi 
kaitimų skaičius tarp gimusių 
svetur Jyra perpus žemesnis, 
nei kad pas čia gimusius; kiek 
vienam 10,000 vyrų skaičiui 
tarp 15 ir 45 m. amžiaus, vi 
dutiniškai atitenka 42.8 nutei

simai svetur gimusių ir 86.6 nu 
teisimai gimusių čia.

Jungtinių Valstybių ir Aus 
tralijos patyrimas imigrantų 
kriminališkumo srityje yra pa 
našus į mūsiškį. Abu šie kraš 
tai skelbia, kad nusikaltimų kie 
kis pas svetur gimusius yra žy 
miai žemesnis, nei kai pas vie 
toje gimusius gyventojus.

Būtų ypatingai nelemtas reiš 
kinys, jei kanadiečiams būtų 
sudaromas įspūdis, kad imi 
grantai pasižymi kriminališku 
mu, todėl aš džiaugiuosi ture 
damas šią progą pabrėžti tik 
ruosius faktus. Tačiau, įdomu 
pastebėti, kad kanadiškoji spau 
da neteikė reikšmės kalbamą 
jai senatoriaus pastabai.

Imigrantai iš daugelio šalių 
yra padarę ir darys ateityje di 
džiausios vertės i 
dos vystymąsi. Jų elgesys, kaip 
ir jų darbštumas ir ryžtingu 
mas stovi žymiai augščiau vi 
dutinio.

Jausdamas, kad šis klausi 
mas yra ypatingai svarbus et 
ninei spaudai, aš siunčiu šį laiš 
ką visiems redaktoriams.

Nuoširdžiai jūsų, 
(parašas)

Ellen L. Fairclough.
Ottawa, 1959 m. spalio 9 d.

įnašą į Kana \ 
i elgesys, kain M.

Lietuvoje. 
reikalauj a 

Gaila, ka.d 
niekas miū

jo „revizionizmo“. Kadangi 
„mainos rūbai margo svieto“, 
Katalikų „uolinė“ (Šv. Petro 
uola) Bažnyčia niekad neatsi 
krato erezijų. Tolygiai ir „uoli 
nė" komunizmo diktatūra ne 
atsikratys revizionizmo. Nėra 
abejojimo, kad revizionizmą

■ vykdo ir vis gausėjanti Sovietų 
šviesuomenė ir mūsų broliai 
Lietuvoje. New York Times 
bendradarbis sako: „Lietuviai, 
latviai, estai, žydai ir rusai Vii 
niuje, Rygoje ir Taline mane 
sutiko šiltai ir stebėtinai neat 
sargiai“.

i Bostono „Monitor“ redakto 
rius ir JAV Prekybos Buto gal 
va, amerikiečių parodos Mask 
voje įrašų knygoje pastebėjo 
šį pareiškimą: „Esame lietu 
viai ir tegalime rašyti bei sa 
kyti ką valdžia įsako. Esame ne 

, laimingi ir nekantriai laukiame 
valandos, kada vėl būkime sa 
vo namų šeimininkai“.

Išeivijoj mes geriausiai jie 
ms padėsime netik pasekdami 
,.NL” redaktoriaus patarimu 
valstiečiams liaudininkams, 
bet ir vykdydami seną libera 
lizmo principą: jieškoti teisy 
bes visu nuoširdumu ir nebijo 
ti pasižiūrėti tiesai į akis!

Vyt. Sirvydas.
N L red. pripažįsta, kad šis 

Vyt. Sirvydo straipsnis jau 
konkretesnis ir jame jausti sa 
vo nuosavas stuburas. Žinoma: 
kas nori gyventi, tas turi būti 
veiklus, ryžtingas ir atkaklus. 
Tokiam maža gintis, — jis tu 
ri pulti, veržtis ir eiti pirmyn. 
Bet Chruščiovą prašyti — yra 
ne kova, bet išmalda ir nusi 
žeminimas, kuris malonės tie 
kėjui sudaro pasididžiavimą ir 
sutikimą su faktu, kad jis yra 
ponas, o prašantysis, žinoma, 
— elgeta. O mums ne malonės 
reikia, bet teisės. Ir studen 
tų, jeigu ir pasisektų gauti, tai 
būtų taip 
ne teisės 
tai mums 
sės aktų.
radarbis ne taip suprato N L pa 
sisakymą apie gynimąsi. Buvo 
ši prasmė: Mes tiktai ginamės, 
o daugelis bendradai biavimo 
siekėjų siūlo atsisakyti ir gyni 
mosi ir eiti rusus prašyti pasi 
gailėjimo...).

Kas Lietuvoje dedasi, ■ yra 
labai gerai žinoma. Žinojimui 
visiškai pakanka sovietinės sp 
audos ir radijo. Jie taip savo 
tiškai nuogai parašo ir paša 
ko, kad prie jų konspiracijos 
tai yra tiesiog nuostabu. Ir iš 
to nesunku susidartyi įspūdis, 
kad Lietuvoje yra labai bloga. 
Jau tas faktas, kad Lietuvon 
nuvykusiųjų „turistų“ — ko 
munistų daugelio tėvai, bro 
liai ir kiti artimieji tebėra Si 
bire, rodo, kad Lietuvos oku 
pacija ne tai kad žiauri, bet

tiesiog baisi. Lietuva absoliu 
tiškai po Rusijos diktatūros pa 
du, ir cypterti negali. Tą ge 
riausia jaučia Lietuvos komu 
nistai. Visų pirma pačios jų vir M 
šūnės — Sniečkus, Paleckis, ™ 
Matulis, kuriuos kasdien ant 
sprando užsikorę joja Mask 
vos ponai. Kad tauta kovoja už 
savo būtį, tai yra natūralu, ir 
natūralu, kad mes kuo galėda 
mi turime padėti. Bet tai nėra 
siūlomasis bendradarbiavimo 
problemos sprendimas. Tat, 
klausimas ir dabar lieka atvi 
ras.

• Latvis Lapenson, 
realio buvo nuvykęs 
toną prašyti išleisti 
jos sūnų ir žmoną. 
Chruščiovo nebuvo 
bet kalbėjosi su Chruščiovie 
ne, kuriai įteikė prašymą ir jo 
paties nutapytą Chruščiovo 
portretą. Buvo ir daugiau 
montrealiečių, kurie kreipėsi 
į Chruščiovą ir prašė išleisti 
vaikus, Bet jų prašymų liki 
mas dar nežinomas.
• Pulk. Įeit. Albina H. Shim 
kus, JAV aviacijos karininkė, 
buvo priskirta prie aviacijos 
štabo (Headquarters) Penta 
gone, Washingtone, D. C. 
Pulkininke Albina Shimkus 
savo naująsias pareigas jau g 
perėmė. Ji yra Amerikos lietu ■ 
vaite.
• Ukmergėje statys kompreso 
rių šaldytuvams gamyklą.

iš Mont 
į Vašinig 
iš Latvi
Jis prie 

prileistas,

pat tiktai malonės, 
aklas. Malonės ak 
niekad neatstos tei 
(Mūsų mielas bend

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir sustiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus an 

tiseptinis vaistas, kuris & 
apsaugo kraujo sistemą' 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio ir reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruoto 
je formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės padė

ti. Jūs iš tikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.
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Chruščiovas ir Amerikos
darbininkai

Čia patiekiamas veik ištisinis Chruščiovo pasikalbę 
jimas su Amerikos darbininkų sąjungų atstovais, po ku 
rio Chruščiovas buvo pasinešęs bėgti į Rusiją, nebaigęs 
Amerikoje vizito. Šitas pasikalbėjimas yra tuo svaroes 
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.

2.
PRISIMENAMAS U. S. A. 1950 M. PLANAS.

Reuther: (primena Chruš 
čiovui apie pasiūlymą — pro 
jektą, kurį Reuther'is patiekė 
Suvienytų Amerikos ..Valsty 
bių prezidentui 1950 m. ir pa 
kišo jam kopiją - nuorašą): 
Man atrodo, kad jei mes lauk 
sime nusiginklavimo pradžios, 

:s nustosime didelių progų, 
mūsų projektas sudarytų ge 
resnę atmosfeą,, kurioje nusi 
ginklavimas galėtų žengti pir 
myn, greičiau ir daugiau efek 
tyviai.

Chruščiov; Aš nesu susipa 
žinęs su jūsų programa, dėlto 
šiuo momentu aš negaliu tai 
komentuoti. Bet mes nelaukia 
me nusiginklavimo pradėti vyk 
dyti pagalbą jos reikalingoms 
tautoms.

Adžubei (Izvestijų redakto 
rius) : Mes jau vykdome tai ir 
per Jungtines Tautas ir per 
įvairius fondus, sveikatos ir 
maisto fondus, ir mes jau turi 

te dvišalius susitarimus gel 
eti atsilikusioms tautoms. Pa 

vyzdžiui, mes patiekėme mūsų 
planus ir mūsų įrengimus che 
miniams ir farmaceutiniams 
fabrikams Indijoje. į Jis tęsė 
toliau minėdamas arabų tau 
tas, Indoneziją, Etiopiją ir ki 
tas, kurios gavusios pagelbos 
iš Sovietų. Jis stengėsi ypatin 
gai pabrėžti tuos tūkstančius 
studentų, kurie buvo atgaben 
ti į Sovietų Sąjungą, kaipo da 
lis pagelbos programos).

Carey: Grįžkim atgal vinam 
momentui! Kai toks baisiai di 
delis procentas tautos pajamų 
abiejose valstybėse išleidžia 
mas kariniams pasirengimams, 
ar tai nėra vis daugiau ir dau 
giau reikalaujantis faktorius 
surasti kontrolės ir inspekcijos 
formulę?.. Jūsų šalis išleidžia 
kasmet 40 bilionų karinome 
nei, mūsų šalis 40 bilionų kas 
met. Jei būtų visiškai saugi ins 
pekcijos ir kontrolės sistema, 
kiek kartų daugiau mes galėtu 
me pagelbėti atsilikusioms šio 
pasaulio tautoms?

Chruščiov: Mes sutinkame. 
Ir dėlto mes patiekėme mūsų 
pasiūlymus.

AKCIJA TURĖTŲ EITI 
PER TAUTŲ SĄJUNGĄ
Renther; Nėra daug naudos 

slimpinėti apie daržinę, kaip 
mes dabardarome, atrodo. Aš 
esu susipažinęs su plieno fabri 
ku Indijoje ir kitais užsimoji 
mais. Kai jūs tai darote, tai 
yra dalis „Šaltojo karo“, kai 
mes tai darome, tai jūs mus ap 
kal/inate kapitalistų imperia 
lizmu. Kodėl mes negalime tai 
įdaryti kartu? Per Jungtines 
Tautas? Daryti tai kartu, jų 
naudai, ne dėl mūsų skirtingų
tikslų?

Chruščiov: Mes nesutinka
me.

Reuther: Kodėl ne?
Chruščiov: Amerika apsupo 

dabar mus karinėm bazėm, są 
jungomis, kaip NATO ir SEA 
TO, ir tomis priemonėmis Su 
vienytos Amerikos Valstybės 
nori įgauti paskubo dominavi 
mą. Jungtinėse Tautose mes vi 
suomet esame užbalsuojami 
(mes pralaimime prieš daugu 
mą). Taigi būtų pagal Suv. 
Amer. Valstybes nuspręsti, 
kaip turėtų būti sunaudoti pi 
nigai.

Reuther: Dabar vėl apie Ju 
ngtines Tautas, komisiją su ly 
giu reprezentavimu (atstovą 
vimu)? Lygi reprezentacija 
Rusijos ir S. A. Valstybių, S. 
A. Valst. draugų ir Sovietų 
draugų?

Chruščiov: Tai būtų jau pro 
gresas, bet tai nebus priimta.

Reuther: Kodėl tai nepatiek 

ti tos dvi pozicijos viešai opi 
nijai? Tai, ką mes darome su 
neprotingais darbdaviais.

Chruščiov: Tol, kol mes esą 
me apsupti Suv. Amer. Valsty 
bių bazėmis, mes negalim susi 
tarti.

KOVA PRIEŠ SKURDĄ
Reuther: Kodėl mes negali 

me kartu kovoti prieš skurdą 
ir badą, kartu su Jungt. Amer. 
Valstybėmis, be siekimo sau 
naudos ir su Sov. Sąjunga kar 
tu irgi be naudos sau?

Chruščiov: Bet mes tose pro 
gramose jau dalyvaujame.

Reuther: Jūs tai darote vie 
našališkai, ir tai yra apkaltini 
mui pagrindas, kad jūs prasi 
skerbiate ekonomiškai ir slap 
tai veikiate politiškai (subver 
šyviai).

Chruščiov: Kai Suv. Amer. 
Valst. siunčia ginklus ir su 
kuria bazes, kokios rūšies tai 
yra prasiskerbimas?

Reuther: Bet tai, ką mes čia 
siūlome — yra bendra komisi 
ja su lygia kontrole. Tarpkit 
ko — dauguma žmonių, kurie 
yra alkam, yra darbininkai ir 
žemdirbiai.

Chruščiov; Vienalališkai 
duoda, neturi kvapo. Jeigu tai

CANADA SAVINGS BONDS
Tiems iš mūsų, kuriems sunkiai sekasi išlaikyti 
pinigus, tas yra patogus ir praktiškas taupymo bū 
das. KANADOS TAUPOMIEJI LAKŠTAI 
yra saugus investav.mas su daugeliu pirmeny

bių. Kilus reikalui, jie gali būti inkasuojami 
kiekviename banke pilna jų nor. inaline verte su 
jų uždirbtais nuošimčiais, jie yra lyg doleriai su 
pridėtais kuponais. Jie šiais metais yra geresni 
už bet kada buvusius.

CANADA SAVINGS BONDS moka augs 
tesnius nuošimčius negu bet kada — 4.98 
procentus per metus, jie yra išlaikomi iki 
jų galutino termino. Jie yra šių denomina 
cijų — $ 50, $ 100, $ 500, $ 1,000 ir $ 5,000. 
Kiekvienas asmuo (suaugęs ar mažametis) 
ar mirusio asmens palikimas, gali turėti šios 
naujos serijos lakštų iki $20,000.

f!

CANADA SAVINGS BONDS galima pirk 
ti už grynus pinigus arba išsimokėtinai. Vi 
si lakštai yra registruoti. Nuošimčiai yra 
mokami kuponais jų patiekėjui arba čekiu, 
mokant didesnes sumas, jei to pageidautu 
mėtė. Užsisakykite juos šiandien per Alga 
lapio Taupymo Planą savo darbovietėje ar 
per savo banką, per investavimų agentą, 
biržos brokerį ar per trusto bei paskolų be 
ndrovę.

b) Ar yra Amerikoje lietu 
vių gydytojų, kurie dėsto kai 
po profesoriai medicinos mo 
kyklose, ar dirba mokslo dar 
bą kuriose įstaigose, ką para 
šė ir kuo pasižymėjo, žinių 
čia turiu nedaug. Man yra ži 
nomas tik vienas čia gimęs lie 
tuvis Dr. Andrius Abelaitis, 
miręs 1955 m. lapkričio 24 d., 
palyginant jaunam amžiuje 52 
m.; jis buvo Rochesteįio N. Y. 
ir Cornell universiteto N. Y. 
C. neurologijos ir psichiatrijos 
profesorius, jis žinomas moks 
linėje literatūroje savo darbais 
apie įvairius smegenų susirgt 
mus, ypač corpus callosum (su 
kietėjusį kutą); jo gryną nesu * 
darkytą pavardę Akelaitis ga 
Įima rasti specialėj medicinos 
spaudoj.

Paminėjau tik vieną iš senų 
ateivių kilusį gydytoją. Yra 
jau kylančių žvaigždžių iŠ DP, 

Nukelta į 6-tą pusi.

yra socialistinis kvapas, tai yra PREMJERAS PAKELIA 
malonus kvapas. BALSĄ!

Reuther: Jeigu tai pagrin Chruščiov: Rusų rublis ne 
džiama politika, tai nemalo nusilenkia (,,kow-row ’) ame 
nūs kvapas. rikoniškam doleriui (šiame

Chruščiov: Mes pasiuntėme 
tūkstančius svarų kviečių Ye 
men’ui. Tai ne socialistiškas 
kraštas!

Keletas žodžių apie mano ke 
liamą klausimą Jungtinėse Tau 
tose. Suv. Am. Valstybės eks 
ploatuoja turtus svetimų kraš 
tų, atsilikusių tautų, pelno ti 
kslais. Anglija ir Praniūzija da 
ro tą patį. Jos eksploatuoja tur 
tus šalių, kurios reikalingos pa 
galbos. Mes neeksploatuojame 
nė vieno krašto — mes susiri 
šame tiktai prekybiškai.

Reuther: Jūs eksploatuojate 
Rytų Vokietijos darbininkus.

Chruščiov: Kur jūs tai sap 
navote?

Reuther: Jeigu jūs neeks 
plotuojate jų, tai kodėl 3 milio 
nai jų perbėgo sieną į Vakarų 
Vokietiją?

Chruščiov: Tamsta turi tem 
peratūros (kejejtas balsų — 
„špilkų“ pasikeičia per stalą).

Reuther: Darbininkai Vaka 
rų Vokietijoje yra lais/i.

Chruščiov: Mes esame laisvi 
taip pat.

Reuther: Ar tamsta turi įga 
liojimus kalbėti darbininkų 
vardu viso pasaulio?

Chruščiov: Ar Tamsta turi 
įgaliojimus kišti savo nosį į 
Rytų Vokietiją?

Carry: Tai yra dalis mūsų 
sunkumų: Premjero baimė, 
kad šiuo momentu Suv. Amer. 
Valstybės nori dominuoti pa 
šauly.

Chruščiov: Ne tiktai nori, 
bet stengiasi!

Carey: Iš kitos pusės, Sov.. 
Amer. Valst. baimė, kad Sovie 
tai nori dominuoti pasaulį. 

GERI, KAIP DAR NIEKAD!

punkte Chruščiovas pakėlė bal 
są su įsikarščiavimu). Jūs esą 
te sugadinti kiekvieno nusilen 
kimu ir kiekvieno susitrauki 
mu ir rėpliojimu prieš jus.

Carey: Tai yra privilegija tu 
rėti panašią diskusijų rūšį. 
Mes turime pagrindo manyti, 
kad pirmininko kalba Jungtinė 
se Tautose buvo skirta grynai 
propagandos tikslams. Aš no 
riu vėl pabrėžti, kad kol mes su 
rasime būdus pritaikinti pirmi 
ninko pasiūlymus nusiginklavi 
mui, mes turime pradėti medži 
oti visur, sumažinus 40 bihonų 
dol. karinį biudžetą Sov. Są 
jungos ir mūsų 40 bil. dol. — 
tas sumažinimas galėtų būti 
paskirtas pagalbai atsilikusio 
ms tautoms, kaip pirmininkas 
pabrėžė, — kaip labjausiai no 
rimą tikslą.

Chruščiov: Ne 40 bilionų do 
lerių, bet 25, bet ir ta suma 
taip pat nemaža. Aš, kaipo bu 
vęs maineris (kasyklų darbi 
ninkas) noriu pasakyti, kad aš 
apgailestauju jus, kaipo atsto 
vus dirbančiųjų klasės, bet jū 
sų galvosena yra ne dirbančių 
jų biases! Jeigu Hearst’as sa 
ko, tai, aš neužsigaunu, bet kai 
tai sako darbininkų atstovas, 
— tai yra kitas reikalas.

Reuther: Raktas viso ko 
yra inspekcija ir kontrolė, ir 
sustabdymas vandenilio bom 
bų bandymų. Mes numatome 
sau tas pačias sąlygas, ką jūs 
numatote sau. Mes manome, 
kad nė viena tauta neturėtų bū 
ti traktuojama, kaip antros rū 
šies pajėga. Kodėl jūs nenori 
te sutikti?

Chruščiov: Kodėl jūs taip 
gerai susipažinę su Dulles ar

Mifcj i.lJ! J“ )'tf»1

DR. V. TERCIJONAS

J.A.V. gydytojai ir jų veikla 
2?

3. NEW YORKO LIETUVI 
Ų PROFESIONALŲ 

DRAUGIJA,
žymiai jaunesnė, buvo įsteigta 
1933 m. ir gyvavo iki Antro 
Pasaulinio karo pradžios (19 
42 m., kol didelė narių dalis ne 
pateko karo sūkurin. Draugi 
ja nebuvo likviduota, tik karo 
metui savanoriai patys save su 
spendavo. Bet Dr-ja nepradėjo 
po karo veikti, todėl ją reikia 
skaityti mirusia. Laikas būt iš 
leist jos istoriją pagal užsili 
kusius archyvus. Tai buvo gry 
nai nepartinė organizocija. ku 
rios tikslai buvo visuomeniniai 
ir socialiniai. Jai priklausė gy 
dytojai, dantų gydytojai, ku 
nigai, advokatai, farmaceutai, 
chemikai ir kiti lietuviai pro 
fesionalai. Narių turėjo iki 27. 
Savo ruožtu ji išlaikė lietuvių 
kalbos kursus prie Columbia 
universiteto (parūpino stipen 
dijas norintiems mokytis). 
Kursų vedeju buvo J. Rymavi 
čius (Raymond) — jau miręs. 
Čia yra kai kurių narių vardai. 
Gydytojai: Jonas Valukas 
(Waluk), gimęs Lietuvoj, Juo 
zas Paulionis, gim. Amerikoj, 
Jonas Misevičius (Message), 
gimęs Lietuvoj, Edvardas Žu 
kauskas, gimęs Amerikoj, A. 
J. Stalkus, gimęs Amerikoj, 
Mindaugas Mikolainis, gimęs 
Amerikoj (jau mrięs). Dantų 
gydytojai: Antanas Petriką 
(Petrick) ir Bladas Vencius, 
abu gimę Lietuvoj.

gumentais ir su Chruščiovo pa 
siūlymais?

Cary: Dulles yra miręs. 
Bus daugiau.

4. NEW YORKO LIETU 
VIŲ GYDYTOJŲ 

DRAUGIJA.
Veikia nuo 1951 m. vieton 

mirusios Profesionalų Dr-jos. 
Ji apjungia tik gydytojus ir 
dantų gydytojus. Nors Ncw 
Yorke ir jo apylinkėse gyvena 
per 50 lietuvių gydytojų, bet 
užsirašiusių į draugiją ir mo 
kančių nario mokesnį yra tik 
31. Kaip rodo Dr-jos narių są 
rašai, ne visi New Yoiko apy 
linkės gydytojai, net iš DP, 
stoja į Dr-jos narius ir ją re 
mia. Toks gydytojų laikymą 
sis nuošaliai Gydytojų Dr-jos 
ir jps ignoravimas daro D-ją 
mažiau pajėgią ir neaktyvią. 
Palyginant su Čikagos Liet. 
Gyd. Dr-ja, New Yorko D-ja 
yra kiek skirtinga, nes jos na 
riai yra tik naujai atvykę gy 
dytojai iš tremties; seni atei 
viai nedalyvauja, išskyrus tik 
vieną dantų gydytoją A. Petri 
ką, kuris yra valdybos narys 
(vicepirm.). New Yorko Lliet. 
Gydytojų D-ja daro kasmet 
vieną arba du visuot. susirin 
kimus, ruošia vasarą iškylas 
(piknikus), žiemą banketus 
(vakarienes) ; be to, dalyvauja 
Balfo rinkliavoj, kaip atskiras 
Gydytojų Postas ir jo lėšomis 
šelpia ligonius ir nedarbingus 
gydytojus ir kitus asmenis, gy 
venančius Europoj ir J. V. 
New Yorko lietuviai dantų gy 
dytojai turi savo atskirą d-ją, 
laikosi kiek separatiškai, prie 
bendros Gydytojų D-jos nesi 
deda, bet dalyvauja sykiu su 
G. D-ja ruošime piknikų ir ban 
keto ir užtikrina jų pasisekimą.

5. OHIO LIETUVIŲ GYDY 
TOJŲ DRAUGIJA

įsteigta 1956 m., būstine Cleve 
landė. 1959 m. D-ja turėjo 50 
narių, jų tarpe nemažai jauno 
amžiaus, aktyvių ir su iniciaty 
va asmenų. D-ja be tiesioginio 
darbo dvejus metus iš eilės sky 
rė premijas po 1,000 dol. lietu 
vių meno ir kultūros laimėji 
mam atžymėti ir ateity pasiry 
žus tokias premijas kartoti. D- 
jos nariai ir V-ba padėjo daug 
energijos ruošiant 1959 m. 
Antrą Ameiikos lietuvių gydy 
tojų ir dantų gydytojų šuva 
žiavimą Clevelande.

6. ATSKIRŲ PYDYTOJŲ 
VISUOMENINĖ VEIKLA
a) Kai kurie Amerikos lietu 

vių laikraščiai turi skyrius 
sveikatos klausimais.

Mano žinios gal nebus pil 
nos, bet paduosiu keletą. „Dra 
ugas“ pirmas įvedė nuolatinį 
skyrių sveikatos klausimais. 
Dr. Graičiūnas buvo pirmas to 
skyriaus vedėjas, dabar Dr. 
Račkus. Sveikatos klausimais 
skyrius turi arba turėjo Šie laik 
raščiai: „Sandara“, vedėja Dr. 
Milda Budrys, „Dirva* — Dr. 
Degesys, Dr. J. Ramunis ir kt.» 
„Tėvynė“, Dr. S. Biežis, Dr. 
M. Nasvytis, Dr. V. Tumėnie 
nė ir kiti, „Darbininkas“ — 
D.r. A. Grigaitis, „Vienybė“ 
buvo įvedus sveikatos skyrių, 
rašė Dr. S. Biežis, „Margutis“ 
— Dr. S. Biežis.
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Kas surinks muzikinį 
nepriklausomybės laikų 

palikimą?
LAISVAI GYVENDAMI PERMAŽAI ŽIŪRĖJOME 

Į ATEIT)
, rijošiui diriguojant įgrotas plo 
i kšteles 
į „Miško
■ nicos“, kurias įgrojo Berlyno 
i simfoninis orkestras. Tiesa, 
: įgrojimo mtaricos buvo suborn 
; barduotoš, bet man pasisekė 

surasti po vieną egzempliorių 
pačių pirmųjų kontrolinių nuo 
traukų, kurias pervedžiau į 
magnetofonines juostas. Apie 
tai, kad rudojo okupanto buvo 
atlikti lietuviškos muzikos kū 
riniai, mažai kas ir žino.

Štutgarto radiofonas yra įra 
šęs į juostas vokiškame verti 
me įdainuotas lietuvių liaudies 
dainas ir kamerinės muzikos 
dalykus, bet tai jau vėlesnių 
laikų darbas. Taipgi cechas V., 
Nelhybel, V. Banaičiui ir J. 
Stoniui patarus, parašė siuitą 
„Dainos“, vėliau atliktą Breme 
no radiofono orkestro, bet tai 
ir gi naujas dalykas.

Man dažnai esti labai grau 
du, kai spaudoje paskiatau, 
kad JAV ir Konadoje rengia 
mi prabangūs pokyliai neva lie 
tuviškos propagandos reikalu. 
Visa tai kaštuoja didelių pini 
gų, o faktas lieka tiktai mo 
mentui ir po to visai užmiršta ■ 
mas. O kaip būtų gera, gražu 
ir naudinga, kad tos išlaidos 
būtų paskirtos lietuviškiems ] 
kūriniams įgroti ir įrašyti. Juk , 
tuos įgrojimus galima būtų pa į 
skleisti plačiai po visą pasaulį. 
Ar tai nebūtų didesnė propa 
ganda, negu poklyiai?

Be to, ar nebūtų metas PLB ; 
Kultūros Fondui susirūpinti su ■ 
rinkti visus įgrojimus, kurie į 
buvo padaryti nepriklausomy ; 
bės laikais Lietuvoje? Juk tai ; 
yra Nepriklausomos Lietuvos ! 
palikimas, ir ne bet koks, o kul ; 
tūrinis palikimas! Kam gi pri ; 
klauso iniciatyva, jeigu ne PL i 
B Kultūros Fondui?! Pasaulio ; 
Lietuvių Seime sudaryta PLB ■ 
Centro Valdyba. Turėtų būti i 
jos direktyvos, bet apie ją nie ; 
ko negirdėti. ;

Būdamas Europoje ir turėda ! 
mas galimybę klausytis Vii J 
niaus radijo, įsitikinau, kad da < 
bar muzikos konservavimo rei į 
kalas yra žvmiai geriau pasta ,

„Ką turime — nevertiname, 
bet netekę—verkiame”, — sa 
ko sena patirtis, sudėjusi šią 
patarlę. Tai yra tiesa, kurią ir 
Adomas Mickevičius savaip 
perfrazavo: „Lietuva, tėvyne 
mano, tu — kaip sveikata: tik 
tai tas tave įvertina, kas tavęs 
netenka...” Bet ir netekusių 
tarpe yra tokių, kurie neverti 
na netekimo, ir užmiršę praei 
tį, nieko negalvoja ir apie atei 
tj-

Tenka labai apgailestauti, 
kad anais gerais laikais, kai 
Lietuvoj turėjome puikią ope 
rą, daug gerų solistų, nieko ne 
užrašėme ateičiai. Iš nepriklau 
somybės laikų liko tiktai tru 
piniai. Ir tuos trupinius dabar 
sunku surankioti, ypač, kad 
jie ir išsklaidyti ir sunaikinti 
karo audrų ir okupacijų, viena 
po kitos sekusių, ir, svarbiau 
šia, kad nėr kas rinkimu rūpin 
tusi.
tusi. Šis reikalas ir rūpi čia iš 
kelti, nes plačiame pasaulyje 
vis dėlto yra šis tas, kuris ta 
čiau be rūpesčio nyksta.

Buvo didelė klaida, kad ne 
sirūpinome nieko palikti atei 
čiai, kurioje tai būtų ne tiktai 
mūsų pėdsakai, „kad žmonė 
mis buvome", bet ir tikras me 
niškas pasididžiavimas. Lietu 
vos radiofonas baisiai taupė pi 
nigus ir net neįsigijo geros įra 
žymų aparatūros, o ir ta pačia 
mažai tesinaudojo.

Gyvendamas Europoje, ban 
džiau surinkti, kas galima bu 
vo surinkti. Ir tai yra trupi 
niai. Suradau „Columbia“ fir 
mos padarytų plokštelių — Pa 
kelkime taurę linksmybės — 
K. Petrausko su E. Kardelie 
ne, K. Petrausko su V. Grigai 
tiene operų arijų ir vieno K. 
Petrausko. Kažin, ar daugiau 
ką iš Lietuvos operos galima 
bus rasti?

Galima prileisti, kad kas no 
rs privačia iniciatyva iš rodio 
transliacijų ką nors bus įrašęs, 
bet kas, kur, kaip, ką! Ir kaip 
tą galima būtų surinkti, kad ne 
dingtų be pėdsakų.

Su dideliu vargu man pasise 
kė surasti 1943 metais V. Ma

ir spausdinamas, 
spausdinami šie ra 
jų kūriniai. Charles

— M. K. Čiurlionio 
ir J. Pakalnio „Litua

KU LT URIVEįfKRONIKA
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ NOVELIŲ IR APYSAKŲ 

RINKINYS
anglų kalba, Selected Lithua sinjoro suoliukas, Marius Ka 
nian Stories, jau galutinai su 
tvarkytas 
Knygoje 
šytojai ir
Angof — Introduction, Juozas 
Brazaitis — Lietuvių novelės 
apžvalga, Vincas Kudirka — 
Lietuvos tilto atsiminimai, Jo 
nas Biliūnas — Brisiaus galas, 
Šatrijos Ragana — Irkos tra 
gėdija, Antanas Vienuolis — 
Paskenduolė („Veronika“ an 
gliškai) ir Užkeikti vienuoliai, 
Vincas Krėvė — Silkės ir Gil 
šė, Ignas Šeinius — Košmaras, 
Jurgis Savickis — Raudoni ba 
tukai ir Kova, Juozas Grušas 
— Kelionė su kliūtimis, Vytau 
tas Alantas — Povandeniniai 
burbulai, Petras Cvirka — Kiš 
kis, Vincas Ramonas — Ago 
tos skarelė, Antanas Vaičiulai 
tis — Auksinė kurpaitė, Jurgis 
Jankus — Velnio bala, Nelė 
Mazalaitė — Nežinomas karei 
vis, Stepas Zobarskas — Mon

tytas, negu nepriklausomybes 
laikais. Vilniaus radiofonas tu 
ri jau nemažą sandėlį ir mag 
netofoninių juostų, ir plokšte 
lių. Tai ne idealus darbas, nes 
plokštelės gana prastai pada 
rytos, bet vis dėlto tai jau yra 
turtas ir nemažas kultūrinis lo 
bynas..

Kas ir kada imsis iniciaty 
Vos surinkti Neprikjausomy 
bės laikų muzikinį lobyną, ku 
ris 
kad žmonėmis buvome“???

būtų gyvas liudininkas,

Čiurlionio ansamblio diri 
gento muz. Alfonso Mikulskio 
50 m. amžiaus ir 30 m. muzi 
kinės darbuotės sukakčiai pa 
minėti Clevelande suorgani 
. uotas specialus komitetas.

Atsižvelgiant į sukaktuvi 
l inko didelius nuopelnus lietu 
vių tautos, kultūros ir jos re 
prezentacijai, kitataučių tarpe. 
Komitetas organizuoja sukak 
tuvininko pagerbimą šių metų 
spalio 24 d. Čirlionio Namuo 
se, 10908 Magnolia Dr., Cleve 
landė, į kurį atsilankyti kvie 
čiama lietuvių visuomenė. Ta 
proga numatoma lietuvių vi 
suomenės vardu muzikui Al 
fonsui Mikulskiui įteikti dova 
na, prie kurios prisidėti pagal 
išgalę kviečiami visi lietuviai 
ir visos organizacijos.

Pinigus dovanai su sveiki 
nimais prašome siųsti Komite 
to iždininko vardu šiuo adre 
su : 
Mr. Justin Mischik, 9804 Em 
pire Ave. Cleveland 8, Ohio.

• Dr. J. Navickas, filosofijos' Komitetas: Inž. P. Žiūrys (pir 
studijas baigęs Louvaino uni 
versitete ir gavęs filosofijos 
daktaro laipsnį Fordhamo uni 
versitete, yra pakviestas dėsty 
ti folosofiją King’s kolegijoje, 
Wilkes-Barre, Pa.

• Eltos italų kalba laidai suka 
ko 5 metai. Jos leidimą finan 
suoja Vlikas. Visą kitą darbą 
atlieka kun. Vincas Mincevi 
čius.
• Baltarusijos Valstybinis lė 
lių teatras lankėsi Varėnoje. 
Čia jis parode M. Tuberovskio 
pjesę „Alli-Baba“, parašytą 
arabų pasakų motyvais.

ŠOPENO

tiliškis — Duobkasiai, Algir 
das Landsbergis — Graikijos 
vėjas, Aloyzas Baronas — Su 
grįžimas. Knygos gale — trum 
pos rašytojų biografijos.

Taigi, knyga bus didelė vi 
sais atžvilgiais. Galima iš anks 
to užsisakyti adresu: St. Zo 
barskas, 85—37 88th Str., Wo 
odhaven 21, N. Y., USA.

METAI
paskelbti Lenkijoje 1960-tai 
siais metais, kada sueina 150 
metų kompozitoriaus - pianis 
to gimimo sukaktuvės. Tais me 
tais Dušnikuose, kur Šopenas 
gyveno, Įvyks muzikos festiva 
lis. Be to, tais metais bris su 
ruoštas 6-sis Šopeno vardo pia 
nistų konkursas ir muzikologų 
kongresas, skirtas Šopeno kū 
rybai.

Kolekcionierius J. S.

i ATHLETIC
S’PORT SHORTS

372» Visi veiklūs vyrai vertina Watsono 
I atleto maišelius su trigubu pnlaiky 

mu. Elastiškas juosmuo — nepaly 
ginamas patogumas vyrams. Spe 
cialistų pasiūtos. Lengvai plauna 
mos — nereikia lyginti. Ilgam ne 
siejimui. Tinka prie Jerseys.

MUZIKO ALFONSO MIKULSKIO AUKSINEI SUKAK 
ČIAI PAMINĖTI KOMITE TO ATSIŠAUKIMAS

i tų pavilijono Paryžiau pašau 
i linėje parodoje. 1938 m. deko 

ravo gusorų pulko kareivines 
Kaune, 1942 m. savo šeimos 
koplyčią Naujapilyje, 1952 m. 
pranciškonų koplyčią vitražais 
Kennebunk Port.

Dalyvavo meno pai odose.
Meno stuidjų reikalais bu 

vo 1937 m. Italijoje ir 1939 m. 
Anglijoje.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 3 d. Čikagos Jauni 
me centre Liet. Žurnalistų Są 
jungos Čikagos skyrius buvo 

1 sušaukęs rajoninį žurnalistų 
1 suvažiavimą, kuriame dalyva 
1 vo apie 59 laikraštininkų ir sve 

čių.

Suvažiavimą atidarė skyria 
us pirm. A. Gintneris, pirmi 
ninkavo dr. K. Sruoga ir P. Tu 
rūta. Žuvusieji ir mirusieji žur M i 
nalistai buvo prisiminti atsisto ™ 
jimu. Nemaža buvo sveikinto 
jų eilė : konsulas dr. P. Dauž 
vardis, D. Velička, kun. dr. P. 
Prunskis, A. Gulbinskas, dr. 
K. Sruoga, D. Bielskus, P. Dir 
kis, dr. J. Paplėnas, G. Galva. 
Raštu sveikino Balfo centro 
reikalų vedėjas kun. L. Jan 
kus, Al. Astašaitis iš Detroito, 
J. Cicėnas iš Omahos ir kt.

Pagrindiniais programos 
punktais buvo dvi paskaitos, 
kurias skaitė kun. V. Bagdana 
vičius, M.IC. („Lietuvis laik 
raštininkas išeivijoje“) ir prof. 
G. Galva („Taikos ir karo gali 
mybės“). Šiose paskaitose pa 
teiktos mintys susilaukė gyvų ” 
diskusijų.

Pranešimą žurnalistų prie 
auglio klausimu padarė Z. Jus 
kevičienė, o V. Kvieskas pa 
minklo statymo reikalu kalbė 
jo A. Gintneris. Rezoliucijose 
buvo pasisakyta už žurnalisti 
nių kursų reikalingumą.

Tos dienos vakare B. Pakš 
to salėje įvyko Spaudos Ba 
liūs, sutraukęs apie 200 žiūro 
vų. Baliaus meninėje dalyje su 
savo kūriniais pasirodė Alb. 
Valentinas, Al. Baronas, J. Su 
la (skaitė akt. A Brinką) ir J. 
Vaičiūnienė. Sol. Bičkienė 
klausytojus maloniai nuteikė 
išpildytomis dainomis. Progra 
mą vedė akt. Alfa Brinką, o 
vėliau susirinkusius linksmino 
B. Pakšto orkestras.

mininkas), St. Barzdukas, P. 
Bliumentalienė, VI. Čyvas, J. 
Daugėla, .F Eidintas, B. Gai 
džiūnas, V. Kamantas, E. Kar 
nėnas, P. Karosienė, St. Laz 
dinis, J. Miščikas. J. Nasvytis, 
V. Pociūnas, J. Smetona, E. 
Stempužienė, J. Stempužis, 

J. Virbalis.

DAIL. Z. KOLBA
sulaukė 50 m. amžiaus. 
Kolba yra gimęs 1909. 10. 4. 
Širvintuose, Ukmergės ap. 19 
35 m. baigė Kauno Dailės Mo 
kyklą, 1939 m. Conservatoire 
National des Arts et Metiers 
Paryžiuje. ,t194^-51 Piancūzi 
joje dirbo prie bažnyčių deko 
ravimo. 1951. 11. 13. atvyko 
į Čikagą ir iki 1954 m. dirbo 
vitražų dirbtuvėje.

1956-59 buvo Amerikos Lie 
tuvių Dailininkų S-gos pirm., 
1956 m. susiorganizavo Lietu 
vių Amerikiečių Menininkų 
Klubą ir 3-jus metus buvo jo 
pirm. 1957 m. suorganizavo 
Čiurlionio Galeriją Chicagoje 
ir dabar joje dirba, kaipo L. A. 
M. Klubo atstovas.

Mokytojavo 10 metų įvairio 
se mokyklose Lietuvoje, 1940- 
42 Kauno Dailės Mokykloje.

1934 m. dekoravo Jėzno baž 
nyčią, 193 7 m. laimėjęs kon 

W1-8 kursą prieš estus ir latvius, pa

Dail.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

PENKIOLIKTOJI DALIS — PABAIGA
36. \

Belieka tiktai užbaigti nesudėtingąjį Jurijaus Andrejevi 
čiaus Živago pasakojimą, aštuonerių ar devynerių metų gyve 
nimo prieš mirtį, per kuriuos jis nyko ir smuko, netekdamas 
daktariškųjų žinių ir įpročių, o taipgi ir rašytojiškų sugebėji 
mų, tiktai kartkartėmis trumpam iškildavo iš nusiminimo ir 
nuosmukio, susikaupdavo, pakildavo f veiksmingumą, ir po to, 
po trumpo pakilimo, vėl krisdavo į depresiją, netekdavo savi 
valdos ir likdavo viskam neutralus. Šiame laikotarpyje labai 
išsivystė jo širdies liga, kurią jis pats nustatė dar anksčiau, 
bet nežinojo jos rimtumo laipsnio.

Į Maskvą jis atėjo pradžioje NEPO (Nauja Ekonominę 
Politika, kada ūkinės katastrofos akyvaizdoje komunistai bu 
,vo leidę privačią prekybą, individualų verslą ir tt.). Tai bu 
vo pats dviprasmiškiausias ir falšyvas sovietinio gyvenimo lai 
kotarpis. Jis sulyso, apžėlė ir sulaukinėjo dar daugiau, negu 
grįždamas į Juriatiną iš partizanų nelaisvės. Pakeliui jis vis 
ką, ką turėjo vertingesnio, išmainė į skudurus, už duoną. 
Taip likvidavo jis savo paltą, eilutę drabužių ir Maskvos gat 
vėse pasirodė kareivišku šineliu. pilka „papacha“ ir skudu 
rais apsivyniojęs kojas. Tokio pavidalo jis nieku nesiskyrė 
nuo bevardžių raudonarmiečių, būriais užtvindžiusių aikštes, 
bulvarus ir geležinkelių stotis.

Maskvon jis atėjo ne vienas. Visur jį sekė gražus vals 
tiečio jaunuolis, taip gi apsirengęs kareiviškai, kaip ir jis. To 
kios išvaizdos jie pasirodė tuose išlikusiuose viešbučiuose, 
kur bėgo Jurijaus Andrejevičiaus jaunystė, kur jį pažino ir 
priėmė, pirma pasiteiravę, ar jie buvo pirtyje, nes dėmėtoji 
šiltinė dar siautėjo ir kur jam pirmomis gi dienomis papasako 
jo apie jo artimųjų išvykimą iš Maskvos į užsienius.

Abu jie vengė žmonių ir bijojo pasirodyti svečiuose po 
vieną. Paprastai pas pažįstamus jie pasirodydavo dviese, abu 
ilgi, liesi, ir paprastai lįsdavo kur nors į kampą ir tylėdavo, ne 
sijungdami į pokalbius.

Lydimas jauno palydovo, liesas ir augalotas daktaras, ne 
kaip apsirengęs, buvo panašus į tiesos jieškotoją iš tarpo liau 
dies, o nuolatinis jo palydovas į paklusnų, aklai atsidavusį, 
mokinį ir pasekėją. Kas gi buvo šis jaunas sankeleivis?

2
Paskutinę kelio dalį Jurij AndrejeviČ, arčiau Maskvos, 

važiavo traukiniu, o pirmąją, daug didesnę, praėjo pėsčias.
Kaimų vaizdas čia nebuvo geresnis už tuos, kuriuos jis 

praėjo Sibire ir Urale, bėgdamas nuo partizanų. Tiktai tada 
jis ėjo žiemą, o dabar sausu rudens laiku, kas buvo geriau. 
Pusė praeitų jo kaimų buvo tušti, kaip po priešo užpuolimo, 
laukai palikti ir nenuimti, bet tai ir buvo pasekmė karo, pilie 
tinio karo.

Dvi-tris paskutines rugsėjo dienas jis ėjo paliai upę, kuri 
jam fru y p iŠ dešinės. Kairėje gi, nuo kelio ligi pat padairos 
kraštų, užgultų debesimis, tysojo nepjauti laukai. Rugiai bu 
vo išbyrėję ir Jurij A.ndręjęyįč semdavo grūdus sauja ir tomis 
ypač sunkiomis valandomis, kada iš jų negalėjo išsivirti ko 
sės, juos kramtydavo, bet pilyąs negerai juos virškino. Jurij 
AndrejeviČ niekad nebuvo matęs tokių pageltusių rugių, pa 
našių į seną auksą. Šitie, liepsnos spalva be ugnies degusieji, 
šitie pagalbos šauksmu be garso šaukusieji, vartojusieji lau 
kai, šaltu ramumu palinkusio žiemor. dangaus aplinkui apsup 
ti sunkių snieginių debesų. Ir viskas judėjo, pamažu, lygiai. 
Tekėjo upė. Greta jos ėjo kelias. Juo žingsniavo daktaras. 
Ta pačia kryptim ėjo debesys. Bet ir laukai nepasiliko be ju 
dėjimo. Ir juose kažkas judėjo, knibždėjo nesibaigiamu sąmy 
šių, kelinių pasibjaurėjimą. Nematytu gausumu įsiveisė pe 
lės. Jos landžiojo daktarui per veidą, rankas, kitos per kelnių 
Kąlašąs ir .marškinių rankoves, jeigu ji naktis užklupdavo lau 
fcę įę reikėjo kur nors prigulti ant ežios. Pelių bu^o tiek 
daug, kad jo? painiojosi dieną kely po kpjpmis ir teko jas ei 
nant traiškyti,

Baisūs, sulaikinėję, susivėlę kudlpti kaimų šunys tartum 
vieni į kitus žiūrėdami tarėsi, kada jiems užpulti daktarą 
ir užkandžioti, ir bėgo paskui daktarą, Jie mito dvėsiena įr 
lauko pelėmis. Nuostabiu būdu jie, sekę daktarą, kai tiktai 
artėdavo prie miško, tuojau pradėdavo atsilikti ir visai ding 
advo.

Miškai ir laukai sudarė vieni kitiems priešingumą. Lau 
k.ai be žmogaus buvo našlaičiai, tartum prakeikti. Išsiva 
davę pųo žmogaus miškai bujojo, kaip iš kalėjimų išleisti 
kaliniai. Paprastai žmonės, ypač kaimo vaikai, neduoda nei 
riešutams prinokti įp nuraško juos dar želius. Dabar miško 
šlaitai žibėjo įvairiomis rųdępinėmis spalvomis. Iš jos kyšo 
jo prinokusios kekės riešutų. Jurij Ąnpirejevič pakeliui juos 
skaldė ir krimto. Riešutų buvo pilni jo kišeniai ir našuliu 
kas. Visą savaitę riešutai buvo svarbiausias jq mąistaą.

Daktarui rodėsi, kad laukus jis mato susirgęs, karščiuo 
damas, o miškus — prablaivėjimo momentais, sveikindamas, 
kad miške gyvena Dievas, o po laukus gyvačiuojasi pašaipus 
velnio juokas.

3
Kaip tiktai šiomis dienomis šioje kelio dalyje daktaras 

užėjo į sudegusį kaimą, Jame ligi gaisro namai buvo statomi 
per kelią nuo upės, o upės pusė buvo tuščia,

Kaime nuo gaisro išliko keli apdegę namai. Bet ir jie 
buvo tušti ir negyvenami. Kitų namų liko tiktai stypsoję ką 
minai. Upės skardžiai buvo išrausti, kasant iš žemių akme 
nis, iš kurių buvo daromos malūnams girnos.

Jurij AndrejeviČ užėjo į vieną tokį išlikusį paskutinį kai 
me namą. Jis taip pat buvo tuščias ir negyvenamas. Vaka 
ras buvo tylus, bet kai tiktai daktaras įžengė, tartum vėjas 
įsiveržė ir sujudino viską, kas galėjo judėti — popieros ga 
balai sienose, šieno ir pakulų gabalai ant grindų. Viskas su 
čiužo. Cypdamos bėgo pelės, kurių ir čia buvo daugybe. 
Daktaras išėjo iš namo. Už laukų sėdo saulė. Jis atsisėdo 
ant vienų girnų pailsėti. Iš už skardžio išlindo šviesiaplauke 
galvą, pąskui pečiai, rankos. Nuo upės kilo vandens nešėjąs. 
Pamatęs daktarą, žmogus sustojo.

.— Nori, tave pagirdysiu vandeniu? Tu manęs nekliu 
dyk, aš tavęs nepalidsiu.

— Ačiū. Duok atsigersiu. Bet išlipk iš griovio visas. 
Nebijok. Kam gi man tave kliudyti?

Išlipęs pasirodė esąs berniukas. Jis buvo basas, apdris 
kęs ir kudlotas. Nežiūrint raminimų, jis įbedė į daktarą akis 
veriančiu žvilgsniu. Nežinia kodėl jaunikaitis nepaprastai , 
susijaudino. Jis pastatė kibirą, pašoko ir prabylo:

— Juk tai. . . Juk tai. . . Bet ne, negali būti, pasimatė. 
Atsiprašau, bet, tovarišč, leiskite paklausti. Man pasirodė, 
kad jus pažįstamas žmogus. Na, taip! Na, taip! Dėdytė 
daktaras Į’

-— O kas gi tų esi?
,—. Nepažinote?
— Ne.
— Iš Maskvos ešelone su jumis važiavau, viename va 

gone. Į darbus varė. Etapu.
Tai buvo Vasia Brykin. Suklupo prieš daktarą, pradėjo 

bučiuoti rankas ir pravirko.
Sudegęs kaimas ir buvo Vasios gimtasis kaimas Veieten 

niki. Motinos jau nebuvo gyvos. Deginant kaimą Vasia 
buvo pasislėpęs duobėje, o motina pamanė, kad jį išvežė, 
išėjo iš proto ir priepuolyje nusiskandino upėje Pel 
goję, prie kurios krantų dabar jie kalbėjosi. Vasios se 
šerys Alenka" ii Arišką, netiksliomis jfipjomis, bųvq ki|#nąe 
apskrityje vaikų namuose. Daktaras pasiėmė Vašią su sa 
vim į Maskvą. Pakeliui Vasia daktarui pripasakojo visokių 
baisybių. Daugiau bus.
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MIKĄ LAUKIU

'a KNIT-GOODS a

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR
PIRITAIS

DARBINIU KOJINIU
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Jos tikrai laikys 
giau — labai patogios 

— labai vertingos

PENMANS 
DARBO KOJINĖS, 
Yra jų įvairių rūšių 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — 
tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų 

grupėje.

il-

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS 9-4)

WELLAND, Ont
WELLANDO APYLINKĖS LIETUVIŲ VEIKLA 

tytų ir niagariečių atsiklaustų, 
gal jiems patogesnė St. Catha 
rinės apylinkė, o gal jie patys 
sudarys apylinkę?

Iš Wellando į minėtą tėvų 
pasitarimą atsilankė irgi ne 
pergausiausiai.

Pasitarime valdyba susidarė 
nuomonę, kad tėvai laiko dide 
le auka tėvynei, kad jie sutin 
ka leisti savo vaikus į minimą

jau jokio 
dėlto taip 

lietuviai 
turimomis

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALIO RAMOVĖNŲ VEIKLA

Liepos 25 d. įvyko V. Beliū
no ūkyje ties Wellandu, Ont. nansiškai prisidėjo po 2 dol., 
šeimyninė gegužinė su sporto A. Vickosas ir J.
varžybiniu šaudymu, kurio ti po 1 dol.: K. Jasevičius, P. Bai 
kslas buvo atkreipti mėgėjų 
dėmesį į sporto šaudymo me 
na. Juose dalyvavo: Toronto 
VI. Putvio kuopos šauliai, Wei 
lando Medžiotojų ir Žūklauto 
jų klubas, Skautai Vyčiai ir 
Niagaros Pusias. ramovėnų sky 
rius. Rochester!© ramovės sky 
rius buvo pasižadėjęs, bet ne 
dalyvavo.

Šaudymo varžybose dąlyvą padėką garsiakalbio, ©peruoto 
vusių grupių teisėjais buvo To jųi K. Butkui, kuris taip malo 
ronto VI. Putvio šaulių kuo 
pos — V• Bačėnas, Wellando 
Medžiotojų it Žtiklaųtojų klu 
bo — J. Bailukas ir Niagąrps 
Pusias. ramovėnų skyr. — P. 
Baisau.

Grupinėse varžybose I vietą 
laimėjo Skautai Vyčįąi 317 
taškais, II vietą ramovėnų sky 
rius — 263 taškais, III vietą 
Toronto šauliai — 245 taškais 
ir IV vietą Wellando Medžio 
tojų ir ŽukJautojų klubas — 
204 taškais.

Individualinėse pirmenybė 
se, geriausiai šaudė iš dalyva 
vusių rungtynėse šaulys Juo 
zas Budrevičius iš Toronto, 
antras Jeronimas Ęėliųnas iš 
Wellando ir trečias. Gedimi 
nas Janušonis iš Niagara Falls. 

' Kadangi ramovėnų skyrius 
finansiškai nėra perdaug stip 
rus, todėl prizų piniginės ver 
tės nebuvo, vien tik moralinės 
„Gerajam šauliui*’ pažymėji 
mai, kurie buvo Įteikti laimėto 
jams. Reikia paminėti, kad pa 
žymėjimai buvo meniškai gra 
žiai, lietuviškais raštais išpai 
syti B. Simonaičio iš Port Col 
borne, Ont.

Organizacijos stiprinimui fi

Girevičius,

sas, Kavaliauskas, J. Kavolė 
lis. I. Šajauka, V. Skrebutė 
nas, V. Žemaitis, S. Gudaitis, 
S. Vaitkus, K. Skrebutenas, J. 
Dilys ir 50 et. J. Baliukas. Vi 
so: 16 dol. 75 et.

Ramovės skyriaus vardu pri 
sidėjusiems prie šio parengi 
mo, skyriaus valdyba nuošir 
džiai dėkoja. Taip pat reiškia

75 et. Adresas: 46

(Jau seniai bebuvo 'matyti ko 
espondencijų iš Wellando lie 

tuvių apylinkės veiklos. Atro 
do, kad Wellande 
veikimo nebėra. Vis 
nėra, — Wellando 
kruta, daroma, kas 
sąlygomis įmanoma.

Rugsėjo 23 d. buvo gražiai 
paminėta bažnyčioje tautos 
šventė, rugsėjo 8-ji diena.

Pamaldas laikė ir dienai pri mokyklą. Išrinkti mokyklos tė 
taikintą, labai gražų ir išsamų, 
pamokslą pasakė tėvas Tercizi 
jus. Minėjimas praėjo labai pa 
kilioje nuotaikoje. B-nės v-ba nę, ar pasirūpintų kiekvienas 
Tėvui Tercizijui už taip puikų vieną kartą per mokyklos sezo 
pamokslą nuoširdžiai dėkoja.

Spalio 10 d. 10 vai. pradėjo 
veikti, p. p. Žianičių bute, šeš 
tadieninė mokykla Wellande.

Pp. Žinaičiai jau kelinti me 
tai duoda patalpas šeštadieni 
nei mokyklai, už ką bendruo 
menės valdyba nuoširdžiai dė 
koja.

Dėl šeštadieninės mokyklos 
visiems tėvams buvo išsiimti 
petį pranešimai ir jie buvo kvie čius tokiai mažai apylinkei yra 
čiąmi spalio 4 d., tuoj po pa 
maldų, pasitarti. Iš Niagara 
Falls neatvyko nė vienas tė 
vas.

(Bendrai paėmus su Niagara 
alls yra neaišku, nors pagal 

senąjį ’Krašto Valdybos apy 
linkių ribų nustatymą Niaga 
ra Falls įeina į Wellando apy 
linkės ribas, bet Niaganečiai, 
jau kuris laikas savęs nelaiko 
Wellando apylinkės nariais.

Gal būtų tiksliau, kad Kraš 
to Valdyba šį reikalą persvara

vų komitetą, kuris bendiądar 
biaudamas su apylinkės valdy 
ba, padarytų mokyklą įdomės

na atvežti mokytoją, tai jau 
sąlygos nepriimtinos, į

Suprantamą, jei tėvai yra 
nusistatę vaikus mokyti iiamuo 
se, galvoja, kad jie gali duoti 
daugiau, kaip minima mokyk 
la. priešingu atveju, toks tėvų 
pasyvumas šiuo reikalu, valdy 
bai nesuprantamas.

Pirmąją mokyklos dieną su 
sirinkg 14 vaikučių, toįrs skai

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

gražus.
Šiais metais mokytojauti su 

tik© Tėvas Tercizijus. Tiky 
bos pamokąs dėstys Tėvas Bar 
nabas,

Spalio 24 d, 7 vai. vak., Crov 
lando (pp. Sinkų) hotelio sa 
Įėję ruošiamas bendruomenės 
šokių vakaras. Būtų labai ma 
lomi matyti St. Cathariniečius 
ir kitų artimesnių apylinkių 
lietuvius.

Antras bendruomenės šokių 
vakaras ,toj pačioj salėj ir tuo 
pačių laiku įvyks lapkričio 28 
dieną.

Bendruomenės valdyba taip 
pat yra numačiusi suruošti Nau 
jų Metų sutikimą. Kol kas dar 
negaunama tam reikalui salė. 
Jei bus gauta salė ir sutikimas 
bus ruošiamas, painformuosi 
me vėliau. Aplyinkės Valdyba.

niai linksmino, lietuviškų plo 
kštelių muizka, taip dailiai 
skambėjusia po plačiuosius apy 
Jįnkęs laukus ir taipgi pp, Gal 
dikams už bufeto tvarkymą,

Rugsėjo 19 d. Keswick, 
Ont., Įvykusiose šaudymo rung 
tynėse ramovėnaį pj-ąjaimajo 
prieš Toronto šaulius, už Syl 
via b-vės skirtą taurę, bet ant 
ra kartą apgynė prieš Toronto 
šaulius — 398 taškais su 471 
tašku savo skyriaus taurę.

Šias eilutes rašantis, linki ra 
movėnąms sekančiais metais 
būti pastoviai stipresniems 
sporto rungtynėse,

Lapkričio 14 d. Niagaros Pu 
siasalio skyrius ruošia Karino 
menės šventės minėjimą su pa 
skaita, menine dalimi ir sųbv. 
vįmu. Meninę dalį sutiko išpil 
dyti mūsų gerbiamas. TL cho 
ras „Varpąs

Lapkričio 15 d. pamaldos už 
žuvusius karius 10 vai. ryto, 75 
Rolls Avė., koplyčioje,

Kariuomenės šventės minėji 
mo pelnas skiriamas Nepri 
klausomybės Muzėjaus staty 
bai, Čikagoje. J. V.
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PROTESTAS JUNGTINĖMS TAUTOMS
Ryšyje su Chruščiovo pa prįe laisvoj© pasaulio, turėtų ta 

kvietimų kalbėti J. T. pen. Ąs proga bent pakelti savo balsą 
ąmblėjoje Lietuvos dipl. šefas' apginti teisėms tų tautų, kurio 
mįn. S. Lozoraitis rugsėjo) 8 
dieną pasiuntė J. T. gen. sek 
retpriųi raštą, kuriame sako 
ma į

Jungtinės Tautas yrą pąkvie 
tusios Sov. Sąjungos minister} 
pirmininką Chruščiovą kalbėti 
XIV-ojoje Generalinėje Asam 
blėjoje. Einant statutu Jungti 
nėmfe tautoms laisvieji kraštai 
yra pavedę saugoti žmoniją 
nuo karo, ugdyti pagrindinių 
žmogaus ir didžių bei mažų 
valstybių teisių pagarbą ir- kin
ti reikalingas sąlygas teisingu 
mųi vykdyti ir tarptautinėms 
prievolėms gertbi. Todėl p. 
Chruščiovo pakviętimąą reiš 
kįa, kad Jungtinės Tautos lai sen, paskirtas 1937 metais, yra 
kp galima suteikti pirmenybę 
kąlbėti Į jąs galvai tos vyriau 
sybės, kurios nuolatinė ir pa 
stovi politika yra laužymas au 
gščiau pasakytų statuto nuos 
tatų, sudarančių Jungtinių 
Tautų Organizacijos pagrindą 
ir egzistencijos pateisinimą.

Tačiau Sov. Sąjungos minis 
terio pirmininko stojimo Gen. 
Asamblėjoje pragaištinga poli 
tinė ir moralinė įtaka gąlėtų 
būti sumažinta. Tam Jungti 
nių Tautų nariai, priklausą

ms kaip Lietuvai, Sov. Sąjun 
ga yra atėmusi nepriklausomy 
bę ir kurios vis bergžodžiai te 
belaukia, kad tarptautinė bend 
rpomenė, atsakinga už tarptau 
tinę tvarką, atstatytų jų teises.

Pranešdamas tai Tamstai, 
turiu garbės pakartoti Lietu 
vos vardu iškilmingą protestą 
prieš Sov .Sąjungą, kuri tebe 
laiko mano kraštą neteisėtoje 
okupacijoje.

LIETUVOS GARBĖS KON 
SULĄ NORVEGIJOJE

H. M. Hanseną Lietuvos dip 
Ipmątijos šefąs pakėlė garbės 
generaliniu konsulu. P. Han

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
f su savo artinaisiais!
T Jūs turite tėvynėje

Ti o nnri

: savo brangius tėvus, gimines ar draugus.
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžtamą 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

HI-HI RECORDING STUDIO
(Hotn? Recording Service) 

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q. LA 6-7521.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MOTERIS Nr. 3(16), lie 

pos — rugsėjo mėnesių 1959 
metų. Redaguoja Iz. Matusevi 
čiūtė. Kaina metams 3 dol., nu 
merio
Delaware Ave., Toronto, Ont., 
Canada.

Numeris gražiai išleistas, tu 
ri eilę gražių straipsnių ir da 
ug iliustracijų.

• Vilniaus Valstybinio Dai 
lės muzėjaus dailininkas - res 
tauratorius Juozas Petrulis grį 
žo iš rnokslinės ekspedicijos po 
Lietuvą. Jis rinko medžiagą 
apie liaudies skulptorius, liau 
dies skulptūrą, 200 km daili 
ninkas keliavo pėsčias.

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys, 

{rašykite Į plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
Šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

''Home Recording Service)
-1044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

Pasakoja ypatingas
NKVD valdininkas

DALYVAVUS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO 
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

12.

Vileikos apygarda buvo že 
męs ūkio sritis ir joje stambių 
kapitalfstų nebuvo. Dirbtuvės, 
kiek jų buvo išviso, buvo ma 
žoa. Jose dirbo po 10—15 dar 
bininkų. 2—3 buvo stambesni 
malūnai, kelios plytų dirbtu 
vės ir lentpjūvės. Todėl, kai ne 
buvo kas suiminėti iš kapitalis 
tų, tai

TEKO SUIMINĖTI AMATI 
NINKUS IR DARBININKUS

Kartą aš turėjau tokį atsiti 
kimą. Vykdydamas įsakymą, 
aš iš įsakytojo suimti šeimos 
sužinojau, kad suimti įsakyta 
sis asmuo yra miręs jau 1938 
metais... Tas įrodo, kad NKV 
D įsakymą davė nepatikrinusi 
to dokumento, pagal kurį ji 
vykdė suėmimus.

Kitą kartą Krivičių kaime 
aš vykdžiau kitą suėmimą. Nu 
vykęs į nurodytą vietą, aš ra 
dau senį elgetą, kuris sirgo gri 
pu. Jis Pilsudskio kariuomenė 
je buv© tarnavęs eiliniu karei 
viu,

KAIP APDRISKUSI LIGO 
NJ VEŽTI,

prie 20 laipsnių šalčio mums 
buvo galvosūkis. Teko jis su 
vynioti į kaldras. Bet mes jį 
pristatėme į NKVD, kuri grei 
čiausia, jo nepaleido, nors jis 
buvo ubagas ir nieku nenusi 
kaltęs, nes mobilizuota tarny 
ba yra neišvengiama prievolė 
bet kur ir bet kada.

Kelios mūsų grupės

KASNAKT SUIMDAVO 
PER 100 ASMENŲ.

Suimtųjų nebuvo kur dėti, 
nes visi kalėjimai buvo perpil 
dyti. Tada pradėjo juos dasta 
tinėti ir sovietiškai „modernin 
ti’\ Kalėjimų statyba buvo

PIRMOJI SOVIETINĖ STA 
TYBA RYTŲ LIETUVOJE.

Bet statyba nepadėjo, nes su 
imtųjų darėsi vis daugiau ir

daug nusipelnęs Lietuvai tęs 
damas po karo savo veiklą ir 
rųpindamasfs Lietuvos reika 
lais ir piliečiais.
• Dalia R. Bulgarytė dęsvo ne 
organinę chemiją Fordhamo 
universitete New. Yorke. Ji ak 
tyviai dalyvauja Lietuvių Stu 
dentų Sąjungoje ir Skautu Są daugiau. Todėl suimtuosius te 
jūdžio veikloje..
• Dąil. Leonąa Urbonas, gyv. 
Sydnėjuj, Australijoj, už paste 
lės kūrini „Motina" gavo 1959 
m. Mosman premiją.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 

Ižd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

GENERALINIS STATYBOS KQ.NTRAKTORIUS

D-E. Į3ELANGER R SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS P A R B A S.

DO 6-9343259—3 Ave., Ville LaSalle

ko gabenti į Minską ir Vitebs 
ką, kur kalėjimų buvo žymiai 
daugiau. Jais pilna buvo visą 
Rusija.

Kaip tai&ykle, ,

I SUIMTŲJŲ VIETA TUO 
IJAU BUVO ATGABENTI

GYVENTOJAI Iš RUSIJOS 
GILUMOS.

Į miestus SU 10,000 gyvento 
jų buvo atvežta po 250 įvairių 
komunistinių partiečių.

Vietos gyventojai mus klaus

8

KĄ Aš SUIMINĖJAU
davo: Kam tiek daug valdi 
ninku? Ką jie čia veiks? Lenki 
jos laikais toms vietoms ūžte 
ko 10—15 asmenų valdyti, o 
dabar čia prigūžėjo 100—150 
asmenų. Kiekvienoms trims 
kaimo šeimoms atiteko po vie 
ną valdininką... Jie nesuprato, 
o mes negalėjome to jiems iš 
aiškinti... D. b.

TRAGIŠKA DVIEJŲ LIETU 
V1Ų MIRTIS 

ARGENTINOJE
Vytautas Jusaitis ir Bernar 

das Juozaitis rugsėjo ,22 d. išė 
jo į darbą. Tą dieną jie turėjo 
tvarkyti tanklaivį, iš kurio bu 
vo išpilta nafta. Bedirbant sp 
rogo elektros lemputė ir... už 
sidegė tanke esančios dujos. 
(Ten buvo tiek daug dujų, kad 
darbininkai dirbdavo su dujo 
kaukėmis). Per sekundę tau 
kas virto liepsnos katilu ir še 
ši darbininkai, kurių tarpe bu 
vo du lietuviai, V. Jusaitis ir 
B. Juozaitis, atsidūrė liepsno 
se. Pirmieji iš to ugnies katilo 
išsiveržė ant denio V. Jusai 
tis ir B. Juozaitis, paskui juos 
ir kiti, bet visi paskendę degan 
čių rūbų liepsnose. Nuvežus į 
ligoninę jiems buvo suteikta 
pirmoji pagalba, bet neužilgo 
mirė baisiuose skausmuose. 
Rugsėjo 27 d. palaidoti Sarau 
di kapuose, šalia vienas kito.

V. Jusaitis gimęs 1925 m. 
sausio 12 d., Obeliuose, Rokiš 
kio aps., kur jo tėvas buvo ge 
ležinkelio stoties viršininku. 
Vokiečių okupacijos metais 
baigė Tauragės Mokytojų Ins 
titutą. Argentinoje negalėda 
mas priprasti, ruošėsi vykti į 
Š. Ameriką, kur jo atsikvieti 
mu rūpinosi dėdės ir draugai 
Chiacgoje. Taip pat jį kvietė 
pusseserė B. Usatis (Jusaitis), 
gyvenanti 318 Brooke Ave, Tq 
ronto 12, Ont., Canada. Vyt. 
Jusaitis paliko Lietuvoje senus 
tėvus ir brolius, Š. Amerikoje 
dėdes, kitus gimines ir drau 
gus, o Kanadoje virš minėtą 
pusseserę.

Bernardas Juozaitis, gimęs 
1910 metais, Smilgiuose, tane 
vėžio aps.

Nesulauks Vytauto sugrjžta 
nt senieji tėveliai, o Bernardo 
jo mylima šeima

L .Kančauskas.
• „Pirmyn“ choro 50 metų ju 
bilėjinis koncertas yra rengia 
mas spalio 25 d. Marijos aukšt. 
mokyklos patalpose.

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKU RŪBŲ

AUGSTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS
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MŪSU^/SPOKTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SPORTININKUS TAIPGI PRIEVARTAUJA 
OKUPANTAS

Lietuvos nelaimė — degtinė, kurioje okupacija skandina 
Lietuvos žmones

Laisvajame vakarų pasauly 
je sporto laikraščiai, sporto or 
ganizacijos ir patys sportiniu 
kai nemaišo j vieną katilą po 
litikos ir sporto. Priešingai 
yra komunistiniame režime. 
Ten sportas tarnauja sovieti 
nės sistemos įgyvendinimui, 
pajungimui pačių sportininkų 
ir sporto laikraščių komuniz 
mo propagandai. Pavergtos 
Lietuvos sportininkai taipgi 
verčiami ne sportu rūpintis, 
bet raketomis, ledlaužiais ir ki 
ta kuo, kas su sportu jokio ry 
šio neturi. Tam pavyzdžiu ga 
Ii būti vilniškės „Tiesos“ Nr. 
217 atspausdintas straipsnis 
„Ar tai galima nutylėti“, kuri?

rinktinės žaidėją — krepšiniu 
ką Algirdą Lauritėną. V. Jac 
kevičiuis taip pat to paties 
miesto „.Spartako“ tarybos pir 
mininkas, suranda ir daugiau 
sportininkų, (Arvydas Kadžiu 
lis — krepšininkas, boksinin 
kas Strėlčiūnas) tačiau jų pa 
slydusio kelio kaltininkus, su 
randa tarpe trenerių, ŽUA fizi 
nio auklėjimo katedros dar 
buotojų (J. Klimas, V. Bim 
ba), kurie per pirštus žiūrėjo 
į tų studentų gyveinmą, nes 
jie buvę geri sportininkai.

Skaudu yra iškelti spaudoje 
tuos visus įvykius, tačiau jie 
dalinai pavaizduos, kokiame 
stovyje yra šiandieninis Lietu

nn tnnnnnnnnTtnntnrnnnnnn**iIMarche 41M ' j Lasalle 1
7585 Edward St. LaSalle

Šviežia mėsa, alus, įvairiausia groserija, 
nemokamas pristatymas. |

Kas savaitę kas nors nauja

dovanai ar už menką kainą.
Lietuvis savininkas J. Vizgardiškis. |

Nekilnojamas turtas
Pajamų namai

Bėgant laikui, yra sutaupo 
ma pinigų. Ii labai dažnai yra 
pasiūloma įvairių galimybių 
juos investuoti: paskolinti prie 
teliui iš tam tikro procento, 
pirkti valdžios lakštus, inves 
tuoti į spekuliatyvinę žemę, 
kompanijos akcijas, pirkti paja 
mų namus. Visi investavimai,

ra — yra vietos visiems nuomi 
ninku daiktams pasidėti. Bu 
tai įrengti skiepuose neturi sa 
vo pilnos vertės, kai kada ir 
kai kur jų išnuomavimas yra 
sunkesnis.

Pajamų namai statomi dvejo 
pai: visai be centralinio šiidy 
mo, kur kiekvienas nuominin

JAV GYDYTOJAI...

Atkelta iš 3-čio psl.

me puolamas Vilniuje išeinan 
tis dvisavaitinis sporto laikraš 
tis už tai... kad jis nesidomi 
sovietine kosmine raketa ir 
atominiu ledlaužiu. Apie tuos 
Įvykius plačiai rašo kolūkie 
čiai, mokslininkai, kultūros ir 
meno darbuotojai, nes tarybi 
nių žmonių žygdarbiai dabar 
yra visų laikraščių pirmoji te 
ma. Tuo tarpu sportininkai esą 
tyli... lyg raketos turėtų ką 
bendra su sportu — futbolu, 
krepšiniu...

Toks griežtas komunistų 
partijos oficiozo pasisakymas, 
nepraėjo tylomis vilniškio 
„Sporto“ redakcijos kambary 
je. Greičiausia ir pats red. A. 
Litvaitis buvo iššauktas į par 
tijos būstinę, nes jau sekančio 
nr. beveik visas pirmas pusią 
pis buvo skirtas politikai ir 
propagandai, rašant apie Chru 
ščiovo kelionę po JAV ir rakė 
tos iššovimą į mėnulį. O „Sp 
orto“ laikraščio bendradarbis 
Petras Keidošius nuėjo dar 
toliau ir parašė eilėraštį — Mė 
nuly raidės TSRS.

Kaip ir kiekvienas okupan 
tas (prisiminkime vokiečius), 
taip ir rusai imasi labai žemų 
priemonių mūsų jaunimo pa 
lenkimui į savo pusę, slopinda 
mas jo sąmonę degtine. Taip. 
Gali nebūti duonos, mėsos ar 
sviesto, tačiau žinome gerai, 
kad Lietuvoje netrūksta deg 
tinės. Silpnesnės valios jaunuo 
lis patenka į tokias pinkles, iš 
kurių vėliau sunku yra išsiva 
duoti. Ir labai dažnai jis dėl sa 
vo nusižengimų yra toleruoja 
mas, nes juk rusui geras spor 
tininkas yra reikalingas pi opa 
gandai. Apie tokį įvykį rašo 
Panevėžio liaudies teismo rei 
kalų vedėja D. Strelčiūnienė 
(Vilniaus „Sportas“ Nr. 102), 
kuri mini net Lietuvos ir SS

vos sportas, kaip jis ruso yra 
prievartaujamas. Tad turėda 
mi pilną laisvę vakaruose, mes 
turime jungtis į gražias lietu 
viškų sporto klubų eiles, ar tai 
Kanadoje, ar tai JAV.

ANTANAS MIKĖNAS 
REKORDININKAS

Odesoje įvykusiose Sparta 
ko lengvosios atletikos varžy 
bose vilnietis Antanas Mikė 
nas, 10 km nuotolį nuėjo grei 
čiau pasaulio rekordo. Jo lai 
kas 41 min. 59,8 sek.

— Vilniškis „Sportas“ nusi 
skundžia, kad Lietuvos stalo 
tenisui yra labai sunkios kulti 
vavimo sąlygos. Nei Panevė 
žys, nei Kaunas su Vilniumi, 
neturi tinkamų salių ir stalų. 
Kamuoliukų kokybė taip pat 
bloga. Kaune gaminami neap 
valūs ir kreivi (!!) ir greitai 
pasidaro netinkami žaidimui.

—■ Rygoje įvyko teatro dar 
buotojų — sporto mėgėjų var 
žybos, tarpe Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos atstovų. Šachma 
tuose nugalėjo estai, kurių gar 
be gynė Estonija teatro sol. To 
lušas. Antri buvo latviai—vyr. 
dirig. J. Tonsas, V. Richteris 
ir kt. Tinklinį laimėjo estai, 
o lietuviams teko stalo tenisas. 
Žaidė A. Gimtinas ir K. Pakš 
tas.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Švenčiant Kinijos komu 

nistinio režimo dešimtmetį, SS 
futbolo rinktinė įveikė kinie 
čius 1:0.

— Ledo rutulio rungtynėse, 
Švedija laimėjo prieš vakarų 
Vokietiją pasekmėm 5:1 ir 5: 
3.

— Futbolo rungtynėse Ola 
ndija augštu rezultatu nugalė 
jo Belgiją 9:1. Kitos pasek 
mės: Portugalija — Rytų Vo

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

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

jei gerai apžiūrėti — apskai 
čiuoti, yra geri, tik kiekvienas
1 šjų turi skirtingą pobūdį.

Pajamų namais laikome ma 
žiausiai 5—6 ir daugiau nuomi 
ninku gyvenamus. Nes iki 4 
šeimų namas — aparlmentas 
pagal jo kainą ir pajamas, no 
rs ir neša pelną, bet yra rezi 
dencinio pobūdžio.

Pajamų namais laikoma 
apartmentiniai pastatai, arba 
krautuvės ir įstaigos.

Parenkant pajamų namus, 
tenka žiūrėti į šiuos reikalavi 
mus:

Jei name yra krautuvių, kad 
jos būtų bent patenkinamai be 
silaikančios, su ilgesnėmis nuo 
mų sutartimis.

Bendrai, kad namas būtų 
ten, kur jo išnuomavimo gali 
mybės būtų nesunkios, o tuo 
pačiu ir nuoma geresnė. Tam 
padeda, jei namas yra gražės 
nėję, arba geresnėje gatvėje, 
prie gero susisiekimo, bend 
rai geresniame rajone, arčiau 
mokyklų, krautuvių, bažnyčių.

Padeda, jei ir pats namas yra 
moderniškas,'butai gerai supla 
nuoti, yra pakankamai spintų 
ir vietos atliekamiems daikta 
ms susidėti. Pav. dvigubiniai 
kambariai nėra mėgstami. 
Daug geriau atskirais kamba 
riais Lutas ir geriau jei butas 
susideda iš keturių kambarių:
2 miegamieji, virtuvė ir salio 
nas. Mažesniuose butuose gy 
ventojai gana dažnai keičiasi. 
(Žinoma, gali nedidelis procen 
tas būti ir mažų butų).

Pagal statybą yra geiiau, 
jei pastats yra platus, bet ne 
siauras — ilgas. Ilgi koridoriai 
nėra mėgstami, ketvirtainis pla 
nas daug geriau. Yra gerai, jei 
pastatas turi pilną skiepą. Vie 
na, kad pastatui sveikiau, ant

kietija 2 :0, Prancūzija — Grai 
kija 7 :1.

— Rytinės Kanados futbolo 
meisteris jau paaiškėjo. Juo 
tapo Hamiltono Tiger Cats. 
Dėl antros vietos kovoja Otta 
wa, Toronto ir Montreal.

kas pats apsišildo alyviniu ar 
dujų pečiuku, arba su centrali 
niu šildymu.

Palyginus, daugiau naudos 
duoda be centralinio šildymo 
pastatas — „Cold flats“. Nuo 
mos vistiek pusėtinos, nuomi 
ninku yra, patys apsišildo, at 
puola apšildymo išlaidos, prie 
žiūra, o kai kada ir bereikalin 
gas šildymas. Su centraliniu 
šildymu jau ir pastato kaina 
augštesnė, kainoja šildymas 
žinoma nuomos augštesnes.

Eilės metų bėgyje — rezul 
tatas gaunasi beveik tas pats. 
Pastatas su centraliniu šildy 
mu laikosi daug geriau, kaip 
be šildymo. Tokiame pastate 
nuomos augštesnes, bet gėrės 
nės rūšies ir pastovesni nuomi 
ninkai apsigyvena, kai piges 
niuose butuose būna įvairių. 
Nuomininkų rūšis labai daug 
prisideda prie gero buto, o tuo 
pačiu ir viso pastato išlaikymo 
gerame stovyje, o tuo pačiu 
veikia ir pastato išlaikymo iš 
laidas ir amortizaciją.

Kainas yra sunku pasakyti, 
nes kiekvieno pastato kaina 
yra individuali. Priklauso nuo 
vietos, statybos, amžiaus. Bend 
rai sakoma, kad be centralinio 
šildymo pastatų kaina yra 7% 
karto bruto pajamų. Skaičiuo 
jant pagal investuotus pinigus, 
yra sakoma, kad pastatas turi 
nešti 15—12% Netto prieš mo 
kant paskolų sumas, o su cent 
raliniu šildymu 6—6% karto 
brutto pajamų

Bendrai pajamų namai yra 
vidutinių galimybių objektai 
pajamų atžvilgiu. Čia jau iš 
anksto galima pasakyti, kas Ii 
ks — taigi iš kitos puses gana 
tikras reikalas. Parduodant, 
kad ir kelių metų bėgyje kaino 
ms kylant (jei pastatas išlaiky 
tas gerame stovyje) — gauna 
si uždarbis.

Dažniausiai pasitaikančios 
išlaidos yra šios:

1. Miesto taksai — bendri, 
mokyklai, (ir specialūs). Di 
dėsniuose pastatuose kartais 
ir vandens taksus savininkas 
moka.

bet apie juos rašyt reikia pa 
laukti.

c) Lietuvių Gydytojų aukos 
ir stipendijos.

Įdėjau šitą klausimą, ar Ame 
rikos lietuviai gydytojai skyrė 
aukų ar stipendijų Lietuvos 
universitetui Kaune ar kitom 
lietuvių mokyklom? Į tai ne 
gavau teigiamo atsakymo iki 
„Naujienų“ N. 5, 1952 radau 
žinią,, kad Dr. Sylvestras Bren 
za, Chicagos gydytojas, brolis 
John Brenza, lietuvių Kandida 
to į County iždininkus, dovano 
jo $ 5,000.00 Amerikos lenkų 
susivienijimo išlaikomai kole 
gijai (college). Šita žinia daug 
ką pasako, kad lietuvių remia 
mi kandidatai į valdžios vietas 
ir jų artimi giminės sėdi ant 
dviejų kėdžių, jie yra šiaudi 
niai lietuviai, nes jie šelpia len 
kų mokyklas, o ne lietuvių, 
kaip turėtų būti. Buvo laikraš 
čiuose žinia, kad Clevelando 
statomos bažnyčios langui he 
tuviai (šį kartą ne gydytojai) 
paskyrė didesnę auką $ 1,000. 
00 (bažnyčių juridiniai savi 
ninkai yra vyskupai, dažniau 
šia airiai, todėl tokių aukų tiks 
lingumu reikia abejoti). Mo 
kyklom ir kitom savo kultūri 
nėm įstaigom lietuvių aukos pa 
prastai mažos ir šykščios. 
Kaip išimtis ir sektinas pavyz 
dys buvo minėta Ohio Lietu 
vių Gyd. D-ja, kuri dvejus me 
tus iš eilės skyrė po 1,000 dol. 
premiją lietuvių meno ir kultu 
ros laimėjimam atžymėti ir 
ateity pasiryžus tokias premi 
jas kartoti.

Nepasiturinti Lietuva davė 
gražesnį aukos pavyzd). Prof. 
Petras Radzvickas (1864—19 
31), Kauno universiteto ausų, 
nosies ir gerklės ligų profeso 
rius, mirdamas paliko 100,000 
litų Kauno medicinos fakulte 
to studentų stipendijom ir 20, 
000 litų auką ausų, nosies, ge 
rklės ir akių ligų klinikų sta

tuvių kalboj ir savo profesinė 
se studijose ir tą jų dėmesį Lie 
tuvai noriu čia paminėti su ypa 
tinga pagarba.

Čia nekalbu apie trumpalai 
kius Amerikos gydytojų apsi 
lankymus nepriklausomybės 
laikais tikslu pamatyti Lietu 
va, kaipo gimtąjį arba savo tė 
vų kraštą, nes jų tikslas buvo 
kitas. Reikia paminėti dar šių 
59 m. Amerikos „raudonų“ lie 
tuvių 2 ekskursijas į Lietuvą, 

•jų tarpe buvo 3 gydytojai 
(Margeris, Stanislovaitis ir 
Kaškaitis) ir iš ten atsiųstą su 
žurnalistais Zimoną, kurį bol 
ševikų spauda vadino „dzū 

’i”, o iš tikrųjų jis žydas. Į to 
kias propagandines ekskursi 
jas, sudarytas iš Maskvos sim 
patikli ir agentų, rimtai žiūrėt 
negalima. Reikia kantriai lauk 
ti iki atsidarys kelias kiekvie 
nam lietuviui be kliūčių pama 
tyt savo gimtąjį kraštą.

Bus daugiau.

DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO 
GRĮŽIMO PRIE 
VOKIETIJOS

„Stuttgarter Nachmichten“ 
(212 nr). trumpai pranešda 
mas apie vokiečių tautybės da 
lies klaipėdiečių sąskrydį Man 
nheime (nigs.. 13 d.), paeita 
vo Mannheimo vyr. burmistro 
Dr. H. Reschkės kai kuriuos 
pareiškimus tame sąskrydyje. 
Jis pareiškė, kad dėl „senosios 
klaipėdiečių tėvynės grįžimo 
prie Vokietijos“ jis negalįs nie 
ko pasakyti. Joks žmogus ne 
galįs šiiro metu tuo klausimu 
pasakyti kokio nors drąsinan 
čio žodžio, nes tam nesimatą 
net nė žymės kokių nors gali 
mumų.

Daugumas Vakarų Vokieti 
jos laikraščių apie Mannheimo 
sąskrydį nepaminėjo nė eilute. 
Net Wuerttembergo - Badeno 
krašte tik retas laikraštis tepa 
minėjo tą sąskrydį. E.
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tybai.
Čia norėčiau padaryt pasiū 

lymą, kad mūsų gydytojai atei 
ty kai pralobs, nepamirštų di 
desnėmis aukomis remti lietu 
vių reikalų.

d) Gydytojų kelionės į Lie 
tuvą.

Amerikos lietuviai gydyto 
jai nepriklausoymbės laikais 
palyginant retai lankydavo 
Lietuvą. Kaip gražų pavyzdį 
noriu paminėti man vieną žino 
mą atsitikimą. Velionis Dr. 
Pranas Vaišnora (Weiksner, 
Worcester, Mass.), su savo 
žmona gailestingąja sesere, 
abu čia gimę lietuviai ir Dr. D. 
Pilka, Boston, atvyko į Lietu 
va 1932 m. Jiedu praleido apie 
metus laiko Kaune ir pasitobu 
lino medicinos ir lietuvių kai 
bos srityse: lankė ligonines ir 
klinikas, klausė profesorių pa 
skaitų, susipažino su studen 
tais medikais ir gydytojais ir 
turėjo progos pažint Lietuvos 
gyvenimą iš arti. Gaila, kad 
šių dviejų Amerikos lietuvių 
gydytojų pavyzdys nerado dau 
giau pasekėjų, nes paprastai 
Amerikos gydytojai važiuoda 
vo studijuoti j Vakarų Euro

ĮLEIS DAUGIAU NEKVOTI 
NIŲ IMIGRANTŲ

Apie 57,000 galės atvykti 
pas gimines Amerikoje, pasire 
miant nauju įstatymu, kurį šio 
mis dienomis pasirašė prez. Ei 
senhoweris. Tas skaičius, bet 
gi, neįeina į reguliares kvotas 
paskirtas kiekvienam kraštui, 
tame skaičiuje ir Lietuvai.

• Jau išėjo iš spaudos Stanis 
lovo Goštauto knyga „Antolo 
gia biografica del arte litua 
no“. Galima sakyti, kad tai 
yra kolumbiečių dovana pa 
vergtos Lietuvos labui. Kny 
gos įžangoje autorius prata 
ria: kadangi pasaulio katakliz 
mas gresia Lietuvą nušluoti 
nuo žemėlapio, kadangi ispa 
nų kalba trūksta veikalų šia 
tema, jis ryžosi šią knygą pa 
ruošti.
• „Hufvudstatsbladet“ (žy 
mus suomių dienraštis švedų 
kalba) praneša, kad žurnalis 
tas Gagnar Nupnau jau nuo 
pat 1930 metų renkąs spaudos 
iškarpas apie Lietuvą ir iškar 
pas apie pasaulio įvykius Lie 
tuvos spaudoje. Jau turįs susi 
rinkęs iškarpų 27 storus to2. Šildymas.

3. Draudimas.
4. Aptarnavimas.
5. Pataisymai.
6. Paskolos, procentai. 

(Amortizacija pagal reikalą).
P. Adamonis.

pos miestus — Paryžių, Berly mus. E.
na, Vieną, Romą ir kitus. Man • PasikeitimaiSIUNTINIAI

I IETDVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
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.

A. NORKELIUNAS
' r Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D.
į VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
« Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
« 12 metų patyrimas.

kunigų sernina

— Jau prasidėjo ir ledo ru 
tūlio pirmenybės. Kol kas pir 
mauja Toronto.

— JAV beisbalo meisterio 
vardą iškovojo Los Angeles 
Dodgers, baigmėje įveikę Čika 
gos White Sox 4:2.
fc©©©©©©©©©©©©'-©©©©©©©©©-^©©©©©©©©©©©©- -

įgfflJDE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE

| ME 7" 6727 Sav. P. RUTKAUSKAS į, 
»<>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.©©©©©©©©©©©©^©©$©©©©©©©-

K

teko pažinti abu daktaru, Vaiš rijos vadovybėje, rektorius ka 
norą ir Pilką, kada jie laimėsi nauninkas K. Žitkus iš savo pa 
Lietuvoj. Džiaugiausi matyda reigu pasitraukė. Jo įpėdiniu 
mas, kaip jie darė pažangą lie esąs kan. Nik. Čėsna.

į Dr. Roman Pniewski į

(
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. |

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

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas 

Aug. M Y L Ė 
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. 

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. 

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

:©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©(<
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE K

S
s. I
 Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti Įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUSASirJ. ŠIAUČIULIS

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika a 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.I

Lietuviaminuolaida. 7

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, j
Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. fti©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^
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HAMILTON I TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. iii LONDON, Ont

„AUKURAS” PRADEDA
Pasibaigus vasaros atosto 

goms, pailsėjus, lietuviškų ko 
lonijų organizacijos ir įvairios 
grupės su nauja energija vėl 
pradeda darbymečio sezoną. 
Ta proga HDMB „Aukuras“ 
valdyba nori pasisakyti savo 
tautiečiams, kurie visada domė 
josi „Aukuro“ veikla, remdami 
jį atsilankymu į jo pastatymus 
bei savo simpatijomis, apie šių 
metų numatytą darbo planą. 
„Aukuras“ šiemet pradeda ne 
eilinį, bet dešimtąjį darbymečio 
sezoną. Nesigėdindamas pa 
žvelgt atgal, su pakelta nuotai 
ka žengia į jubilėjinius metus. 
Galbūt net su perdaug pakelta 
nuotaika, nes savo dešimtme 
r':ui paminėti pasirinko pasta 
į ti mūsų klasiko V. Krėvės 
veikalą, „Žentą“, kuris aktoria 
ms mėgėjam" bus sunkiai įkan 
damas riešutas. Tačiau pasiry 
žimas ir darbas, kurio ypač šie 
met aukuriečiams, atrodo, ne 
trūksta, turės nugalėti visas 
kliūtis.

Daugeliui gabių aktorių-mė 
gėjų išsikėlus gyventi j JAV, 
„Aukuras“, norėdamas statyti 
tokį veikalą, pirmiausia susi 
duria su problema - nepakan 
karnų aktorių skaičiumi. Dėl 
to, šia proga džiugu paminėti 
kelis paskutiniųjų laikų akty 
viai prisidėjusius narius ir da 
linai užpildžiusius taip jautrią 

>ragą: t. y. P. Sukaitienė, S. 
Ldartinkutė, B. Judelis ir V. 
Kalmantavičius, 12 metų ber 
niukas. Šiuo metu, „Aukuro“ 
sudėties didesnė puse sudaro 
nors gabūs naujokai, tačiau su 
labai mažute scenos praktika. 
Kad ir šį sunkumą nugalėtų, 
kad aktorius - mėgėjas įgytų 
vaidybos technikos pagrindą, 
kuris jam padėtų rast tikslų ir 
tobulą kelią, atkuriant per sa 
vąjį aš, jam pateiktą naują 
vaidmenį; žodžiu, kad visas 
darbas sklandžiau eitų, „Atiku 
ro“ režisorė P. E. Kudabienė 
įvedė studijines pamokas.

DEŠIMTUOSIUS METUS
Taigi, kaip augščiau jau mi 

nėta, aukunečiai su ypatinga 
energija dėdami visas pastan 
gas, ruošiasi „Žento“ premje 
rai.

Prisiminus vėl „Žento“ pa 
statymą, negalima praeiti be 
pastabos ir pro „Aukuro“ ka 
są. Žinantiems apie „Aukuro“ 
padarytas gastroles praėjusį 
sezoną, galėtų kilt įvairūs spė 
liojimai dėl gauto pelno už jas, 
nes štai, aukuriečiai skundžia 
si savo menka pinigine padėti 
mi. Abejojantiems šiuo klausi 
mu, „Aukuro“ valdyba nori pa 
aiškinti, jog darant gastroles, 
aukuriečiams buvo apmokėta 
tik kelionės išlaidos.

Gavus „Lietuvių Namouse“ 
kambarį, kuriame dabar vyks 
ta didžioji dalis „Aukuro“ gy 
venimo, jam apstatyti įsigyta 
keletas senų baldų. (Reikalui 
esant jie galima bus panaudoti 
ir scenai).

Jau taip menkutė „Aukuro“ 
kasa dar susilpnėjo prisidėjus 
vienu šėru prie „Lietuvių Na 
mų .

Taigi, kad sudarius reikalin 
gą sumą, kuri numatyta „Žen 
to” pastatymui, „Aukuras" lap 
kričio 7 d. Polish Allience salė 
je (Barton g-vė) ruošia šokių 
vakarą su loterija, geru orkest 
ru ir programoje: atnaujinda 
ma trumpą (40 min.) jau prieš 
6 metus matytą Hamiltone see 
nišką A. Gustaičio vaizdelį 
„Sekminių Vainiką“. Dėl pil 
nesnio vaizdelio pastatymo su 
tiko talkininkauti P. Breichma 
nienės vedama šokių grupė.

Rengėjai tikisi malonių ha 
miltoniečių dėmesio šiam pa 
ruošimui.

Aldona Matulienė, 
„Aukuro“ sekretorė.

• Br. Jameikienė, gyvenusi Ci 
ceroje ir čia vadovavusi vietos 
šokėjų grupei, šiuo metu dėsto 
meną Honolulu universitete, 
Havajuose.

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ,

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

Dėmėsi o!
VAISTAI IŠ EUROPOS VALSTYBĖS

ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.

, Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. ’"--i*
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytir apdrau
paprastu ir "J " IJcloLLI stus įvairius t antinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai la 
j hai geros rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių 
j 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 
I io svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas. *>

L I ETŲVI U ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 C. nncn St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 3-6686 
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 va), vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 
7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiausta.
Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais u — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si 2—2 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS, 

ruošiamas Hamiltono at-kų, 
įvyks spalio 25 d., 5 vai. vak., 
Lietuvių Namų salėje. Paskai 
tą skaitys iš Toronto „T. Ž.” 
redaktorius Dr. A. Šapoka. Me 
ninę dalį išpildys Hamiltono 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
vad. G. Breichmanienės, solis 
tas Vaclovas Verikaitis ir mo 
ksleivių at-kių deklamacijos. 
Maloniai kviečiame visus ha 
miltoniečius ir apylinkių lietu 
vius skaitlingai dalyvauti šia 
me mnėjime.

Kuopos Valdyba.

I
A. L I 0 D Ž I U S, B. L., |

Viesaais Notaras £
i Notai v Public) £

Advokatas iš Lietuvos. &

Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo k 
dokumentų sudarymas ir v 
visi kiti notariniai reikalai, #

Teisiniai patarnavimai.
v Morgičiai.
3 įstaiga: JA 7-5575;

Namų: FU 3-8928. «£
\ 20 King Street East, &
$ Hamilton. #

ATSAKYMAS VI KLD ORG. KOMITETUI.

Gyvenime žmogus visko gali 
tikėtis, bet to, ką paskaičiau 
apie save „NL“ Nr. 41 po ant 
rašte „Lietuvių Dienos reika 
lu“ tikrai nė sapnuoti nesapna 
vau. Po tokio „smūgio“, kurį 
per spaudą man trenkė VI KL 
D Org. K-tas, eilinis tautietis 
tikrai gali pagalvoti: „Ko tas 
Bakšys į Lietuvą nevažiuoja. 
Juk ar berasi didesnį tautinių 
reikalų ardytoją, kaip jis!”

Ne, Gerbiamieji, mane pa 
smerkusieji! Džiaugiuosi šio 
krašto spaudos laisve ir Tams 
toms kondensuotai atsakysiu.

Visas reikalas prasidėjo nuo 
to, kada St. Bakšys norėjo K- 
tui įrodyti, jog Liet. Namų sa 
lė LD koncertui yra pakanka 
mai didelė, o daugumai šio K- 
to narių jau savo pirmajame 
posėdyje nubalsavo LN salės 
neimti. L. Dienai praėjus, gyve 
nimas parodė, jog L. Namai 
koncerto svečius būtų pilnai 
sutalpinę, nes prie įėjimo par 
duota suaugusiems ir mokslei 
viams 880 piogramų, o LN sa 
Įėję galima buvo priimti pri 
stačius apie 150 kėdžių (kas 
savo laiku buvo ir spaudoje siū 
lyta), iki 1200 asmenų. Ką K- 
tas kalba apie vaikų ir kviestų 
svečių išpūstus skaičius— tam 
jis neturi jokio pagrindo, o juo 
labjau rimtose diskusijose — 
jokio dokumentinio įrodymo.

Visiems, kas skaitė mano pa 
sisakymus spaudoje, buvo la 
bai aišku, jog St. Bakšys nore 
jo K-tui įrodyti, kad LN kon 
certui tinkami, bet nieku būdu 
aš niekados nėjau prieš Lietu 
vių Dieną, ar kurį kitą lietuvis 
ką reikalą. Duokite, Gerbiamie 
ji, faktus! Jų neturėdami Tams 
tos juos fabrikuojate ir pilate 
ant manęs įvairiausių bjaurių 
prasimanymų! Kaip kad ir šiuo 
atveju: kad St. Bakšys norėjo

zz z«• zzjjj • zz • z z zx xxxxxxxxi
Lietuviai advokatai 

NEIMAN. RISSETT
& SEGUIN

tik dalį VI L. D. programos 
perkelti įLietuvių Namus, Jūs 
jį apšaukiate LD ardytoju!

Dabar noriu į Org. K-to man 
mestus kaltinimus atsakyti pa 
eilini.

„1. Kurstomąją akciją prieš 
Org. K-tą nuo pirmos jo veik 
los dienos pradėjo St. Bakšys 
atmetus pirmajame posėdyje jo 
ulitimatumą dėl Lietuvių Namų 
kino salės. Dėl šios priežasties 
St. Bakšys pasitraukė iš Ko 
miteto“.

Kalbant apie kurstymą, pra 
šau nurodyti bent vieną mano 
ar Sk. St. ta prasme viešą pa 
sisakymą, ar duoti kurį kitą 
dokumentinį įrodymą. Mestas 
Tamstų man viešas kaltinimas, 
jo niekuo neparemiant, yra pa 
prastas šmeižtas ir daugiau nie 
kas.

„2. St. Bakšio kurstomoji ak 
cija reiškėsi tendencingais str 
aipsniais spaudoje, kurioje jis 
pasirašinėjo netik savo pavar 
de, bet ir slapyvardžiais ir vie 
tos kolonijoje vedė destuktyvią 
agitaciją prieš K-tą ir jo atski 
rus narius, tikslu išardyti ir su 
stabdyti pasirengimus šiai di 
džiai šventei. Šios akcijos pa 
sekoje K-tas buvo trukdomas, 
pašiepiamas ir šmeižiamas, o 
jo atskiri nariai terorizuojami 
žodžiu ir anonyminiais laiš 
kais“.

Ir vėl ta pati daina! Kaltini 
mai didžiausi, o įrodymo jokio! 
Jau dešimt metu spaudoje pa 
sirašinėju tuo pačiu Sk. St. sla 
pyvardžiu, (St. Bakšys NL re 
dakcijai nėra siuntęs kitais pa 
rašais raštu NL red.). Ar ži 
note, ponai, kad už tokius bjau 
rius viešus kaltinimus, jeigu jie 
nėra įrodomi, baudžia teismas?

„3. Visa akcija reiškėsi tik 
iš St. Bakšio, kaip privataus as 
mens, kuris savo asmeniškoms 
ambicijoms ginti neteisėtai 
naudoja LN vardą. Ši ambicija 
taip pat sumenkino ir nuverti 
no patį LN idealą, kuris pri 
verstas lenktis ir paklusti St. 
Bakšio užgaidoms“.

Barristers, Selicitors.
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501

Res. BE 3-0978 
tttnmnmnmnttnmntttntttttr ttunr

Aš visą laiką, kartoju, iro' 
dinėjau, kad LN yra tinkami 
LD koncertui. Tai ne mano pri 
vatus reikalas, bet LN V-bos 
p-ko pareiga. Diskutuodamas 
viešai visada naudoju tik fak 
tus, to paties turiu teisę reika 
lauti ir iš savo oponentų.

„...O St. Bakšiui pačiam de

i A. E. McKAGEE 
v Barrister and Solicitor

Advokatas ir Notaras 
?Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 

£ 1008 North Ontario Bldg.
330 Bay Street,

I TORONTO 1, Ontario

------------ .....................  ---------XX——

Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

^monstraftyviai paniekinus di 
; > džiąją Kanados lietuvių šventę 
i ■ ir nedalyvaujant svečių masė 
:: je,...“
i > Ir vėl naujas prasimanymas! 
! I Argi tie šimtai ir tūkstančiai 
J ; Hamiltono ir Toronto bei apy 
' ' linkių lietuvių, kurie šventėje 
i ■ nedalyvavo, jau tuo ją panieki 
’no? Kokią teisę ir iš ko gavo

Org. K-tas iš visų nedalyvavu 
siu Liet. Dienoje tautiečių iš 
skirti tik mane vieną ir viešai
mane niekinti? Ar aš apie savo 

i nedalyvavimą ką nors viešai pa 
reiškiat!? Turėdamas 3 d. lais

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

Room 901,

Toronto, Ont. ’

vas (dirbu pamainose ir retai 
turiu laisvus savaitgalius), iš 
vykau į tolimesnes apylinkes 
LN narių jieškoti. Ir už tai esu 
vanojamas!

Telefonas EM 2-2585 
----WW------------ XX ........... MM—

l m, m . ............... .. ............................. .

Agentūra “GINTARAS”
(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.

(
Vienintelis Ir didelis#

LONDONE J
šokių vakaras I

įvyks spalio 24 d. puikiojoj O. F. T. salėj, Į J
v 555 Dundas St., prie William St. i >
S (plento Nr. 2 tęs.). Pradžia 7.30 v. v. E. S. I. i j 
# Pelnas skiriamas 1 ’
& 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 j

8 mėnesių laikotarpy! X
Plačiau žiūr. NL ateinančios savaitės numery.

X Lauksime. X
$ KLB Londono Apyl. Valdyba. S
** A

miltono lietuvių vienybei bei 
solidarumui“...

Aš esu įsitikinęs, kad uauge 
lis tautiečių tą patį man tvirti 
no, kad augščiau minėtas kai 
tinimas tinka tik VI LD Org. 
K-tui. Užteko tik LD koncer 
tui paimti LN ir viso to būtų 
nebuvę.

Jeigu Org. Komiteto daugu 
mos narių sprendimas buvo ne 
logiškas ir prasilenkiąs su tau 
tiniu solidarumu ir jeigu aš tai 
drįsau viešai konstatuoti, tai 
dar nieko nesako, kad aš ar 
dau vienybę. (Suminėjęs, kad 
K. Baronas ir V. Kazlauskas 
atiėmė serus, St. Bakšys toliau 
rašo):

Ir Jūs Lietuvių Namų near 
dote!? Duokite bent vieną to 
kj tvirtą faktą, kad St. Bakšys 
griovė ir ardė Vl-ją Lietuvių 
Dieną!

Viena didžiausių Oi g. K-to 
pareiškime nesąmonių skamba 
šitaip: „Jo veikla, mūsų nuo 
mone, yra pakenkus LN eg 
zistencijai ir, jei jis (St. Bak 
šys) turi pakankamai tautinės 
lietuviškos sąmonės, kaip visiš 
kai susikompromitavęs, turėtų 
pasitraukti iš LN v-bos p-ko 
pareigų“. Įdomu, kuo palaiky 
tų mane LN nariai, jei aš šio pa 
tarimo paklausyčiau ir arti 
miausiame LN v-bos posėdyje 
atsistatydinčiau! Aš esu teisė 
tai LN narių šioms pareigoms 
išrinktas ir tik nariai arba du 
trečdaliai LN visų v-bos narių 
gali mane nušalinti. Ateis vi 
suotinis LN narių susirinki 
mas ir aš pats atsistatydinsiu. 
Nariai vėl galės visiškai slap 
tu balsavimu išsirinkti p-ką, 
kokio daugumas norės. Jei jau 
taip St. Bakšio nenorite, aš nu 
rodysiu patį tikriausią būdą, 
kaip ji nušalinti. Iki sekančio 
metinio narių susirinkimo dar 
yra 8 mėnesiai laiko, Hamilto 
ne dar yra apie 400 dirbančių 
tautiečių, kurie dar nenariai. 
Tuijau pradėkite organizuoti 
jus įstojimą i Lietuvių Namus, 
aiškindami St. Bakšio blogas 
puses. Suorganizavę 3 ar 4 šim 
tusbalsų. Tamstos tikrai sekan 
čiuose rinkimuose pravesite Jū 
sų norimą asmenį p-ku, Dėl to 
aš visiškai nepyksiu. Tokia ak 
cija būtų pati pozityviausia.

Įdomu, kuo aš pakenkiau 
Lietuvių Namams ir susikom 
promitavau?

Iš savo pusės aš, kaip LN 
V-bos p-kas, šio mano išniekini 
mo proga viešai visiems LN na 
riams ir geros valios kitiems 
tautiečiams pareiškiu: iš savo 
darbo Lietuvių Namuose jo 
kios asmeniškos sau naudos ne

KOVO ŽINIOS
— Visuotinis HLSK Kovas 

narių susirinkimas yra šaukia 
mas sekmadienį, splaio 25 d. 
tuoj po pamaldų, parapijos sa 
Įėję. Visų sportininkų dalyva 
vimas būtinas. Kviečiami ir pri 
jaučiantieji.

— Pradėtos krepšinio treni 
ruotės. Jos vyksta kiekvieną 
šeštadienį Central mokyklos sa 
Įėję (Wentworth St. N.) šia 
tvarka: 2 — 4 vai. moterys ir 
jaunės 4—6 vai. vyrai ir jau 
niai. Stalo tenisas vykdomas 
kiekvieną ketvirtadienį parapi 
jos salėje.

— Draugiškų rungtynių spa 
lio 24 d. pakviesta Toronto Vy 
čio moterų krepšinio koman 
da.

— Artimiausias klubo paren 
girnas įvyks lapkričio 28 d. Ro 
yal Connaught viešbutyje. Sp 
ortininkai kviečiami susirūpin 
ti fantais.

— Katedros gimnazijos fut 
bolo komandoje žaidžia du lie 
tuviai: Stankevičius u Dirvai 
tis. Jie yra Kovo nariai. K. B.

• E. Žilionytė New Yorko yni 
verstiteto komandiruota į Pary 
žiaus Sorboną tobulinti prancū 
zų kalbos specialybę.

žiūriu ir juos ugdau, kiek man 
žmoniškos jėgos leidžia. Man, 
įdėjusiam į Lietuvių Namus 
tiek idėjinio darbo, būtų be 
galo skaudu, jei vienas antras 
LN narys suabejotų mano są 
žiningumu ir prisidėtų prie L 
N ardytojų. Jei kas nemėgsta 
manęs, man nušalinti yra lega 
lūs demokratinis kelias, kurį 
augščiau pats nurodžiau. Vie 
no tik labjausiai prašau — ne 
atsiimkite iš LN savo įdėtų pi 
nigų ir negriaukime jų. Tuo 
St. Bakšiui asmeniškai niekuo 
nepakenksime, o LN tikrai su 
naikinsime. Aš nė kiek nesu 
gudresnis šioje srityje už dau 
gumą mūsų tautiečių. Aš pasi 
tikėjau lietuvių tautos tauru 
mu ir visą laiką kovojau ir ko 
vošiu už nario pinigų LN jo pa 
ties disponavimu. Iki dabar 
tuo neapsivyliau. Narių pasi 
traukimai, palyginus su naujų 
atėjimu, tokie nežymūs, kad 
iki šiol LN augimui nesudarė 
jokio pavojaus. Tikiu, kad ir 
šį smūgį LN nariai atlaikys. 
Kova ir audros suteikia žmo 
nėms ir gamtai naujos stipry 
bės ir naujo grožio. Kovoje iš 
augę ir užgrūdinti lietuvių Na 
mai atsistos taip stiprūs, kaip 
„Ažuols drūts prie Nemunė 
lio!“

St. Bakšys
„5. St. Bakšio išvystyta ne jieškau ir neplanuoju jos atei 

X ^atYvi agitacija pakenkė Ha . tyje turėti — Lietuvių Namų
LN v-bos p-kas.

LN red. straipsnį aptrumpino.
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LONDON, Ont.
VIENINTELIS ŠOKIŲ VAKARAS

„Pagaliau, atrodo, sulaukė nės valdybos organizuojamo 
me”, — pasakė sunkiai atsikvė jaunimo sambūrio veiklą. Visų

BAZARAS MONTREALY
Nekalto Prasidėjimo Seselė 

ms paremti įvyks lapkričio 15 
d. Seselių namuose, 1450 rue 
de Seve.

Šios rūšies parengimas mū 
sų kolonijoj bus pirmas. Reika 
linga visų nuoširdi talka ir pa 
galba, kad bazaras butų įdo 
mus ir praeitų su pasisekimu. 
Šiuo momentu mes visų pra 
šom neatsisakyti parinkti ir pa 
aukoti fontų. Tinka viskas, kas 
gali būti namuose naudojama.

Norim šiame bazare įrengti 
vieną stalą visokių namų gami 
nių : uogienių, vaisių košių, kon 
servų,, vaisinio pyrago ir t. t. Ti 
kime, • kad kiekviena šeiminin 
kė atras atliekamą indelį ir šių 
gėrybių.

Lapkričio 8 d. — sekmadie 
nis —- „fantų lietaus“ diena. 
Visi, kurių nespėtume aplanky 
ti, nuoširdžiai prašome savo nu 
matytą fantą atnešti į seselių 
namus (1450 De Seve) arba 
paskambinti bet kuriam Sese 
lių Rėmėjų Būrelio valdybos 
nariui: I. Lukoševičienė, DO 
6-12103, E. Intienė — PO 8- 
9971, M. Šemogienė — PO 6- 
9964, J. Ladyga — ME 1-53 
97, B. Staškevičius — PO 9-15 
57. .

Lapkričio 15 d. — Bazaras. 
Nuo fl'Val. ryto iki 9 vai. va 
karo lauksime svečių, norinčių 
seselių veiklą ir darbus parem 
ti.

N. Pr. Seselių Rėmėjų 
Būrelis.

ŠV. KAZIMIERO VARPŲ 
ŠVENTINIMAS,

kaip praneša Klebonas J. Bo 
binas, galutinai nustatytas lap 
kričio 29 d., sekmadienį. Gau 
tas ir .vyskupo sutikimas daly 
vauti pašventinimo apeigose.

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

Kariuomenės šventės minėji 
mas įvyks lapkričio 29 d. D’Ar 
cy McGee salėje 220 Pine Avė 
E. Minėjimas prasidės punktu 
aliai 3.30 po pietų. Prašome 
sekti sekančius skelbimus „N. 
L”. Rengėjai.
• Nuoširdžiai kviečiame visus Aleksui ir Anicetai buvo su 
balsingus įsijungti į AV para ruoštas 10 metų vedybino gy 
pijos gražųjį chorą. Jūsų bal venimo sukakties balius-staig 
sai Jungtiniame chore suskam mena pp. Gurčinų patalpose, 
bės dar didingiau, gražiau!!! Baliaus metu buvo įteiktos do 

van?s ir Palinkėta laimingo gy

ANDRIUS KUPREVIČIUS
Montrealin šį kartą atskrido 
su Ponia, kuri Montrealyje 
lankėsi pirmą kartą, bet pa 
sirodė čia tutinti daug pažįsta 
mų.

Sekmadienį Y. W. C. A. salė 
je įvyko puikus A. Kuprevi 
čiaus koncertas, be pertraukos 
trukęs per pusantros valandos. 
Pianistas turėjo didžiulį pasi 
sekimą. Koncertan atsilankė 
nemažai palyginti kitataučių. 
Po koncerto A. Kuprevičiaus 
kolega ir bičiulis K. Smilgevi 
čius su Ponia pp. Kuprevičių 
garbei suruošė pas save šau 
nų priėmimą.

Į koncertą atsilankė palygin 
ti daug žmonių. N. L-vai, kuri 
koncertą ruošė, talkino: dail. 
V. Remeika, nupiešęs koncer 
tanto atvaizdą ir afišą, Jonas 
Šulmistras, V. Šipelis, Litua 
nistikos kursantės p. Sakalaite 
ir p. Gudžiūnaitė, — visiems 
talkininkams nuoširdžiai dėko 
jame.
• Montrealio Stare jau yra įdė 
ta didoka recenzija. Recenzen 
tas p. Kuprevičių įvertina kaip 
nepaprastų gabumų pianistą, 
bet ir pakritikuoja.

K. ŽIŽIŪNO 35 M. VARGO 
NINKAVIMO 
PAGERBIMUI

rengti komitetas nuoširdžiai 
kreipiasi į Montrealio lietu 
vius, prašydamas dalyvauti pa 
gerbimo iškilmėse - baliuje, ku 
ris įvyks lapkričio 7 d., šešt., 
7.30 v. v. punktualiai, Šv. Kaži 
miero parap. salėje.

Nori.ntieji 
niai prašomi 
anksto, nes 
sus dalyvius 
vaitę laiko prieš. Biletų gali 
ma gauti sekančiais adresais: 
5111, 17 Ave. Rosemount, tel. 
RA 9-625; 2319 Rosemound 
Blv., tl. RA 8-3055; 6330, 11 
Ave. Rousemount, tel. RA 2-58 
24 ir pals platintojus. Biletas 
$ 3.

Ligi malonaus pasimatymo.
Komitetas.

PONAMS MANKAMS

pęs vienas Londono lietuvis, 
išgirdęs, kad bendr. valdyba 
spalio 24 d. gražioj Odd Fello 
ws Temple salėje, 555 Dun 
das St.,-kuri yra pagrindinė 
miesto gatvė ir plento Nr. 2 
tęlsinys, — rengia didelį šo 
kių vakarą su trumpa progra 
ma, dalyvaujant viešniai — 
kontraaltui ir, gal būt, net tru 
pei su trumpa ir labai linksma 
komedija.

Salė yra prie pat benzino sto 
ties „Rent a car“ ir William 
St., vienas blokas į vakarus 
nuo Adelaide St. Vakaro pra 
džia 7.30 v. v. E. S. T. laiku. 
Veiks loterija ir bufetas su vi 
sų rūšių gėrimais!

Vakaro pelnas skiriamas nau 
jai kuriamam jaunimo fondui., 
kurio tikslas — remti prie b-

mūsų troškimas, kad jaunimas 
būtų ir liktų su mumis. Savo 
atsilankymu ir fantais vakaro 
loterijai lautiečiai prašomi pa 
remti tuos valdybos užsimoji 
mus ir prisidėti prie lietuvy 
bės išlaikymo šiuose krastuo 
se. Šis vakaras yra vienintelis 
šį rudenį. Naujųjų Metų suti 
kimo irgi nebus. Kitas šokių 
vakaras įvyks tik sausio mėn. 
pabaigoje. Turint galvoje salę, 
programą, bufetą, orkestią ir 
tai, kad vienintelis vakaras 8 
mėnesių laikotarpyje, tenka 
laukti rekordinio svečių skai 
čiaus — nuo Toronto ligi Dėt 
roito! Vietos užteks, nes salė 
vra erdvi. Bus linksma ir jau 
ku! Prašoma nevėluoti.

Iki malonaus , pasimatymo 
Londone. D. E.

Y
8 Spalio 31 d. Prisikėlimo par. salėje įvyks 
(Susivienijimo Lietuvių Amerikoje —

S LA 236 kuopos ruošiamas
25-rių metų sukaktuvinis

koncertas - balius
v Programą atliks sol. A. Paulionis ir muz. A.. Prįelgaus
v kas. Akomp. muz. S. Gailevičiuštf

Šokiams gros „Olympia“ orkestras. Svečius atgai 
vins turtingas bufetas, o turintiems laimės pasitarnaus 

X 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!

dalyvauti malo 
įsigyti biletus iš 
rengėjai turi vi 
žinoti maždau sa

DR I ŠE M OG A 5 
Office S441 Bannantyne 

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

venimo.
• Pp. Inž. Balsys su žmona 
lankėsi Montrealyje.
• Paskambinkite telefonu Ma 
rytei Siniūtei (DO 6-6218), 
kas nori jaunas mergaites leis 
ti j skautes-paukštytes.

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 3 
šeštadienį 11—1 p. m. 3

arba pagal susitarimą 8
Namų tel. PO 6-9964

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

DIDIEJI ATLAIDAI AUŠ 
ROS VARTŲ PARAPIJOJE 
vyks sekanti penktadienį, šeš 
tadienį ir baigsis sekmadienį, 
Kristaus Karaliars švente. At 
laidų tvarka bus sekanti: penk 
tadienį, spalio 23 d., Švenčiau 
sias Sakramentas bus išstaty 
tas ryte per 9 vai. Mišias. Ado 
racija Švenčiausia Sakramento 
vyks visą dieną. Vakare 8 vai. 
bus iškilmingas palaiminimas 
Švenč. Sakramentu ir pamoks 
las. šeštadienį, spalio 24 die 
ną pamaldų tvarka lygiai, kaip 
ir penktadienį. Sekmadienį, spa 
lio 25 dieną, Kristaus Kara 
liaus šventę, Švenč. Sakramen 
tas bus išstatytas ryte 8 vai. 
mišių metu. 11 vai. iškilmingos 
šv. mišios, bendra AV parap. 
komunija, kurią aukosime Kris 
taus Karaliaus garbei, pašiau 
kojimas Dieviškąja! Kristaus 
Širdžiai, procesija ir atlaidų už 
baigimas. Visi parapijiečiai la 
bai prašomi skaitlingai daly 
vauti atlaiduose. Kadangi at 
laidų dienomis Švnč. sakramen 
tas bus išstatytas visą dieną, 
laisvi nuo darbo prašomi šio 
mis dienomis dalyvauti adora 
cijoje. (AV)
• Mirė Adomas Juodelis, ir pa 
laidotas per Šv. Kazimieio baž 
nyčią Montrealio kalno kapuo 
se. Velionio žmona buvo mirų 
si jau seniau. Mirusiojo liko ke 
turios ištekėjusios dukros Mo 
ntrealyje.
• Geležiūnas Silverijus ir 
Mankus Aleksas ties Maloria 
nušovė musą - briedį.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją i Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus, medžiagas, oda 
avalvnę, siuv mašinas, vaistus 
ir kita. Siuntiniai garantuotai 

apdrausti. Teirautis 
Krvr’iūnus, WE 2-3709 

arba HU 6-1479

at

lie

ŠV. ONOS MOTERŲ 
PAŠALPINĖ DRAUGIJA

spalio 24 d. Šv. Kazimiero pa 
rapijos svetainėje, 7 vai. vak. 
ruošia puikią vakarienę. Bus 
gausi loterija. Kviečia visus 
silankyti. Biletas 1.50 dol.

KALĖDOJIMAS
Antradienį, pagal gražią

tuvišką ir krikščionišką tradi 
ciją, Aušros Vartų parapijos 
kunigai pradėjo lankyti sa 
vo .parapijiečius. Aušros Var 
tų parapiją sudaro visi lietu 
viai katalikai, gyvenantieji į 
vakarus nuo St. Laurent gat 
vės. Taip sutvarkė J. E. Mont 
realio Arkivyskupas Kardino 
las P. Leger. Pagal pageidavi 
mą J. E. St. Jean vyskupo, mū 
sų parapijos globai priklauso 
lietuviai katalikai gyvenantie 
ji ir St. Jean diocezijoje. Jūsų 
aukos kolėdojantiems kunigą 
ms yra skiriamos parapijų ku 
nigų išlaikymui. Savaime aiš 
ku, kalėdojantieji kunigai mie 
lai priims ir parapijos nario 
mokesti bei aukas A. V. bažny 
čios statybos fondui.

Šią savaitę kalėdos: Tėv. J. 
Borevičius LaSale: pirmadienį 
—4 Avė: antadienį — 5 ir 6 
Avė; trečiadienį — 7 Avė; ket 
virtadienį — 8 Avė. Tėv. J. 
Aranauskas Ville Emard: pir 
madienį — Hurteau: antradie 
nį — Durnas; treč. ir ketvira.
— Hamilton. Tėv. St. Kulbis
— Verdun: Allard, Riverview, 
Godin. Richard ir Brown.

A.

PARDUODAMA 
laisniuota groserija 

pačių apsitarnavimas, 
įsteigta prieš 40 metų, 

125 tuzinai alaus parduodama 
kas savaitę, nėra skolininkų, 

be agentų.
2483 Centre St., 
(prie Charlevoix).

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. M A L I Š K A
Pacientai priimami iš 
■, anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m.i

C išsky.. antrad. iki 6 v. p. m.I I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA. LL. D. | 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E. X

S UN 1-8933 f

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.

ir

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

i
5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547 

Namų: PO 8-0496

! : Nosies, gerklės ir ausų c 
» specialistas ir chirurgas ž

Dr» R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

B. A., B. C. L.
Suite 205

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

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

D. 
F

f .
į Dr.E.Andr ukaitis
j 956 SHERBROOKE E. !

Tel.; LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
A V 8-3115.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

N. Baltrukonis CR 6-5075 
Jasutis ................ LA 2-7879

A. Markevičius . . . CR 9-3793 
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.

Tel.:
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Juozas Gražys 
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.

VISI PRIE URNŲ
Ateinatnį sekmadienj yra To 

ronto apyl. Tarybos rinkimai. 
Balsuoti galima nuo 9 vai. ry 
to iki 9 vai. vakaro Liet. Na 
muose ir 9—1 vai. prie Prisi 
kėlimo ir Šv. Jono parap. baž 
nyčių.

Šį kartą kandidatuoja daug 
naujų, jaunų, gal daugeliui ma 
žai žinomų,, bet gerų veikėjų. 
Paremkime juos, išeinančius į 
darbą, atlikime savo „politinę” 
pareigą, fsidėmėkim, tik lauki 
niam nerūpėjo organizaciniai 
ir visuomeniniai reikalai. Kultu 
ringas pasaulis be to nebeapsi 
eina. Tad pasirodykim kultu 
ringi, tegul didelis procentas 
balsuotojų rodo mūsų subren 
dima ir tautini sąmoningumą. 
TORONTIŠKIŲ IŠVYKOS

Nors vasaros sezonas beveik 
užsibaigė, tačiau torontiškiai 
ir nemažai hamiltoniečių apsi 
lanko savaitgaliais bei sekma 
dieniais prie Simcoe ežero 
(Kesvikan) pakvėpuoti sausu 
ir grynu oru, pasigrožėti eže 
ro pakrantėmis, pažvejoti bei 
pairklauti laiveliais. Prie Sim 
coe ežero yra patogu ir malo 
nu atvykti, nes, viena, visai ne 
toli nuo Toronto (tik 42 my 
lios), o, antra, (yra kur apsi 
stoti - papiknikauti (vien tik 
dr. Kaškelio - Preikšaičio nuo 
savybėn kartais suvažiuoja per 
300 automašinų) ; yra kur pas 
lietuvius pavalgyti — laiveliais 
pasiirstyti („Mercury Lodge”) 
ir yra kur pas lietuvius pernak 
voti („South Shore Motei”). 
Toronto šaulių būrys buvo su 
rengęs „Clarlyn Lodge” (Kes 
wick) išvyką pikniką. Apsilan 
kė nemažas skaičius svečių: 
Buvo pasišokta jaukioj salėj, 
atlikta šaudymo pratimai ir 
bendrai maloniai praleistas gra 
žioj aplinkumoj savaitgalis.

GAUSYBĖ GRYBŲ
Retai kada Wasagos-Spring 

hursto ir apylinkės miškuose 
tiek būdavo grybų, kaip šį ru 
denį. Vietiniai gyventojai miš 
kuose augančių grybų nerenka 
ir stebisi, kaip europiečiai juos 
renka ir valgo. Tiesa, geriausi 
grybai, kaip baravykai, šiuose 
miškuose rasti yra retenybė. 
Šiemet apsčiai dygo raudoni 
kės, o kelmučių, kazalėkų ir 
pan. valgomų grybų grybauto 
jai galėjo daugybę piinnkti. 
Praktiškos šeimininkės grybus 
užkonservavusios išlaiko ir 
daugiau metų.
• Šią savaitę Pr. par. kunigai 
lankys parapijiečius sekančio 
se gatvėse: Baby Point Rd., 
Brookside Ave., Brule Gnds., 
Brummel Ave., Easson Ave., 
Harshaw Ave., Humber Tr., 
Jane St., Kingsway, So. Kings 
way, Lessard Ave., Old Mill 
Dr., Raymond Ave., Rivercre 
st Rd., Riverside Cres., River 
view Gdns. ir St. John's Rd. 
ir į Agapę - pusryčius kviečia 
mi ne tik dr-jos nariai, bet ir 
visi vyrai, kurie nesidrovi vie 
šo religijos išpažinimo. (PpŽ).

SPORTO SRITIS
— Šio mėn. 25 d. sekmadie 

nį, 2 vai. p. p. Lietuvių Namuo 
se įvyks spoito klubo „Vyt/ 
susirinkimas, kuriame bus rt.» 
kami atstovai į sporto darbuo 
tojų suvažiavimą Ročestery 
je ir aptarti kiti einamieji rei 
kalai.

— Krepšinio treniruotės vy 
ksta šeštadieniais nuo 12-tos 
iki 5-tos vai. ir sekmadieniais 
nuo 1-mos iki 3-ios vai. vai. 
Christopher House salėje. No 
rintieji šią sporto šąką kulti 
vuoti, prašomi kreiptis pas A. 
Suproną tel. LE 4-8266.

— Metinis „Vyčio“ balius 
įvyks lapkričio 7 d. Royal Yo 
rk viešbutyje. Yra dar likusių 
stalų, kuriuos galima užsisa 
kyti pas V. Butki, tel. RO 7-2f 
95. _ <
• Aušros žinios: Krepšinio ir 
stalo teniso treniruotės vyksta 
kiekvieną antradienį ir ketvir 
tadienį. Ateinantį sekmadienį 
12.30 vai. CYO rung. Aušra 
Sr. — St. Helens ir po jų dra 
ug. Tridents — Aušra. Šiame 
sezone Aušros 8 krepšinio ko 
mandos žais kanadiečių krepš. 
lygose.
• Kristaus karaliaus minėji 
mas bus sekmadienį, 4.30 vai. 
pp. Pr. p. salėje. Minėjimą ren 
gia Katalikų Federacijos To 
rotno skyrius. Programoje bus 
paskaita ir meninė dalis, kurio 
je dalyvaus suaugusieji ir vai 
kučiai. Prisikėlimo parapijos 
vyrų dr-ja, savo metinės Kris 
taus Karaliaus šventės proga, 
ruošia bendrą vyrų komuniją 
ir bendrus pusryčius - agapę. 
Bendra komunija bus per 11 
vai .Mišias, o bendri pusryčiai 
— tuoj po visų Mišių muzikos 
studijoje. Į bendrą Komuniją
• Mirė Petras Padolskis ir spa 
lio 20 d. palaidotas per Pr. p. 
Šv. Kryžiaus kapuose. Liko 
žmona Elzbieta ir sūnus Algis.
• Pp. Stauskai, inž. Petras/”* 
Gražina, susilaukė antį o si 
lio, kuriam parinkti Pauliaus 
Vytauto vardai.
• P. Šernai lietuvių vasarviete 
je Springhuiste savo jėgomis 
savaitgaliais pasistatė puikų 
vasarnamį.
• L. Adomavičius bažnyčios 

’ gatvėje prieš parką pirko skly 
• pą ir ateinantį pavasarį žada 
’ pradėti statybą.
• Balius Katalikių Moterų dr- 
jos bus šį šeštadienį Pris. par.

1 salėje.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

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

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

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos 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 kambary.$

g T aupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
t „P A R A M A”
| Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. r
3 Darbo valandos: ' Į
X Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. J Į 
| 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.
S Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
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