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Tai yra Alice Stephcns-Ste 
ponavičienės mergaičių choras 
kuris dalyvaus 5-sios Kanados 

"“Lietuvių Dienos koncerte Nia 
gara Falls, Ontario, Canada 
rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2

Politinių įvykių savaitė
SOVIETINĖ RUSIJA PAŠA ULJ VEDA PRIE TREČIOJO 

PASAULINIO KARO
Iškyla naujas neramumų židinys Sirijoje

Kai Londone vis dar vyksta 
kalbos apie nusiginklavimą ir 
atominių pasiruošimų sustab 
dymą, tai taikos darymo prie 
dangoje Maskva padarė naują 
agresijos žygi

SIRIJOS KARINIŲ JĖGŲ 
VIRŠŪNĖJE PASODINO 

SAVO AGENTUS.
Sirijos kariuomenės vadas 

Afif Birzi Maskvos pavyzdžiu 
daro Sirijos kariuomenės valy 
mą nuo patriotinio elemento ir 
visur stato Maskvos agentus. 
Jis drauge su Sirijos prcziden 
■tfvflShukli el! Kuwatly, kuris gy 
dymosi priedanga slaptai taria 
si su Egipto diktatorium Nas 
seru, tikslu atjuosti Vidurinių 
jų rytų apsaugos nuo Maskvos 
agresijos diržą, apkaltino Ame 
riką sąmokslu nuversti proso 
vietinę Sirijos valdžią ir esą 
pasiuntimu agentų j Siriją, kad 
nužudytų Sirijos kariuomenės 
vadą Afif Birzi.

Tai yra
NAUJAS SUKTAS 

MASKVOS MANEVRAS, 
kuris turi keleriopą tikslą: at 
simušti nuo kaltinimų ir patie 
ms po to gilinti puolimą.

Visų pirma, Maskvos tikslas 
suduoti kontrsmūgį Amerikai 
ir Jungtinėms Tautoms, kurios 
RUGSĖJO 10 DIENA ŠAU 

KIA SPECIALIA SESIJA 
APSVARSTYTI 

VENGRIJOS RAPORTUI.
Maskvos tikslas tuo tariamu 

Amerikos sąmokslu sumažinti 
Vengrijos raporto įspūdį.

Įsikuriant Sirijoje, Maskva 
siekia apsupti Turkiją, kuri lig 
šiol turėjo pavojų tiktai iŠ Ru 
sijos sienos pusės, o dabar jau 
atsiduria sovietų apsupime. Dėl 
to Turkijoje didelis susirūpini 
mas, ir net kalbama, kad JAV 
į Turkiją saugumo sumetimais 

Mirus Lietuvoje Brangiajai Mamytei,

DR. ST. DAUKŠAI, 
šeimai ir artimiesiems

reiškiame gilią užuojautą

Navikėnų ir Kudžmų šeimos.

Mielai Poniai
NATALIJAI ŠLEGER1ENEI, 

netikėtai mirus jos mylimam vyrui,
KR1S1UI ŠLEGERIU1, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Stasys Baltauskas.

dienomis. Šis čikagiečių cho 
ras yra augštai vertinamas. 
Malonu bus pasiklausyti jo dai 
navimo visiems, kas atsilankys 
šioje Kanados ir JAV lietuvių 
šventėje.

galinti pasiųsti savo karinius 
dalinius.

Ryšium su šiais įvykiais, su 
kėlusiais nepaprastą tarptauti 
nę įtampą, prosovietinis Siri 
jos kariuomenės vadas Birzi pr 
asitarė, kad

GALI KILTI TREČIASIS 
PASAULNIS KARAS.

Tai bus greičiau gazdinimas, 
tikslu sulaikyti Amerikos įsiki 
imą j šį reikalą, nes, deja, Ams 
rika ir šį kartą neparodo aiš 
kesnio atsparumo, kai jos Vidu 
riniųjų Rytų apsaugos siste 
mos yra aiškiai nustatyta, kad 
bet koks sovietinis veržimasis 
šios sistemos ribose bus atrem 
tas visu pajėgumu... Dabar gi 
Eisenhoweris Sirijos įvykių aki 
vaizdoje pareiškė, kad tai esąs 
Sirijos vidaus reikalas, į kurį 
JAV nesikiša...

Ryšium su įvykiais Sirijoje, 
SUSIRŪPINO VISAS ARA

BIŠKASIS PASAULIS, 
ypač gi — Arabijos pusiasalio 
valstybės. Sirijos užsienių re i 
kalų ministeris pasižadėjo Iz 
raelį suvaryti į jūrą, kaip tas 
įvykę jam bėgant iš Egipto. 
Tai labai didelėje grėsmėje at 
sidūrė ir Izraelis. Jordanija, Ira 
kas ir Saudi Arabija nerimau 
ja, kai sovietai jas supa iš pie 
tų, gabenant ginklus ir instruk 
torius į Jameną. O Sirijoje Ru 
sija steigiantį karo laivų bazę, 
j kurią iš Baltijos jūros jau esą 
siunčiami povandeniniai laivai.

Maskva deda didžiulių pas 
tangų išplėsti įtaką į Viduri 
niuosius Rytus ir tuo tikslu 

MASKVA PASIŪLĖ IRA 
NUI NERIBOTĄ PARAMĄ.

Tai turi podėti jos sąmoks 
lui Irane, kuris buvo neseniai 
likviduotas.

Visi šitie įvykiai savaime kai 
ba už tai, kad sparčiais žings

niais pradedama eiti į Trečiąjį 
Pasaulinį karą.

TRUMPOS ŽINIOS
— Lenkų laivas „Batory“, 

kuris veža į Ameriką 800 ke 
leivių, pakeliui jau netekęs 90 
įgulos narių, kurie išbėgiojo. 
Montrealy „Batory" laukia 
mas rugsėjo 8 d.

— JAV atstovybės sekreto 
rius Prahoje Stern dingo už ge 
ležinės uždangos kaip paaiškė 
jo Morozo atidengta plati so 
vietų šnipinėjimo afera.

— Tarptautinėje paštų s-gos 
konferencijoje sovietai norėjo 
prakišti į s-gą Komkiniją ir 
Ryt. Vokietiją, kaip savo metu 
ir Lietuvą, bet pastangos at 
mestos.

— Po jaunimo festivalio Ma 
skvoje komjaunimo sekreto 
nūs A. Šaliapinas įspėjo jauni 
mą nesusižavėti Vakarų jauni 
mo atneštomis žiniomis ir pro 
paganda. Girdi, reikia kovoti 
su amerikiečių studentų atneš 
ta laisvės ideologija.

/IJctŪvosĄ
/ nacionalinė \ „
i i

Vilniaus radiją klausant
OKUPANTAS PUOLA VYSKUPĄ BRIZGI

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDASŠULAITIS

Rugp. 22 dienos Maskvos 
transliacija iš Vilniaus buvo 
skirta JAV gyvenančio vysku 
po V. Brizgio koliojimui ir ko 
neveikimui, tariamai atremiant 
Vakaruose esančių lietuvių tei 
gimus, kad Lietuvoje pcisekio 
jama bažnyčia. Sovietinė pro 
paganda tvirtina, kad Sovieti 
joje yra tikybos laisvė. Tam sa 
vo teigimui įrodyti sovietinis 
Vilniaus „komentatorius" tei 
gė, kad Lietuvoje tikyba lais 
va ir bažnyčios dygsta, „kaip 
grybai po lietaus“. Esą Lietu 
voje dabar esą 5 vyskupai ir 
1000 kunigų ir dabar esančios 
statomos 5 naujos bažnyčios. 
Okupantas taip veda propagan 
dą, kad atrodytų, jog tas bažny 
čias stato. . . komunistinė vai 
džia.
KALBA IŠ SIBIRO SUGRĄ 

Z1NTAS1S VYSKUPAS 
MATULIONIS

Tiems teigimams įrodyti, 
Viliaus radijas kreipėsi į nese 
niai iš Sibiro sugrąžintąjį, bet 
neleidžiamą eiti vyskupo parei 
gų vyskupą Matulionį. Vysku 
pas gi pareiškė, kad jis ačiū 
Dievui susilaukęs 85 metų am 
žiaus, gyvena Birštone, bet mi 
šias laiko namie. Jį aplankęs 
vysk. Paltarokas. Paklaustas 
dėl kunigų, atsakė, kad šiemet 
Kauno seminariją pabaigė ir 
įšventinti kunigais. . . du. Kad 
Šv. Sosto sutikimu įšventinti 
vyskupais Maželis ir Steponavi 
čius. Paklaustas apie statomas 
bažnyčias, Matulionis atsake: 
žinau, kad Klaipėdoje statoma 
tikinčiųjų suaukotais pinigais 
mūrinė Šv. Marijos Taikos Ka 
ralienės vardo bažnyčia. Nė pu 
se žodžio vysk. Matulionis ne 
patvirtino „spykerio“ teigimų 
apie bažnyčios laisvę. Bet čia 
pat, baigus pasikalbėjimą, „ko 
mentatorius“ paleido „gražų" 
sakinį: girdi, fašistai „jėzuitis 
kai meluoja“. . . Yla lenda iš 
maišo pati.

Šia proga Vilniaus radijui 
klausimas: Ar Vilniaus kated 
ra ir dešimtys bažnyčių perdir 
bamos į muzėjus, sandėlius ir 
dirbtuves vyskupų įsakymu? 
Ar bažnyčių perdirbimas į mu 
zėjus ir kino teatrus taip pat 
yra tikybos laisvės reiškiniai? 
EKSKURSANTAI Iš KANA

DOS VEŽIOJAMI PO 
LIETUVĄ

Maskva transliavo iš Vilnia 
us B. Janauskienės ir P. Tre 
čiokienės pasisakymus. Jos sa 
kė, kad Vilniuje ekskursantą 
ms buvę suruošti pietūs, kuriuo

se dalyvavęs ir „prezidentas“ 
J. Paleckis. Ekskursantai lan 
kėši teatre ir Aušros Vartų 
bažnyčioje, kuri esanti didelė 
ir saugoma. . .

Kaip žinoma, Vilniuje Auš 
ros vartų bažnyčios iš viso nė 
ra, yra tiktai koplyčia, kurion 
gali pareiti apie 20—30 asme 
nų. Žmonės paprastai meldžia 
si būdami gatvėje. O sargyba, 
tur būt, buvo tam tikslui, kad 
apsaugotų ekskursantus nuo 
netikėtumų, kurie gali būti ne 
malonūs.

Iš Vilniaus, teigė kalbėtojos, 
ekskursantai išsiskirstysią po 
kaimus, pas gimines, dviems 
savaitėms. Kaikurių jų iš kol 
chozų jau buvo atvykę gimi 
nės pasitikti.

Lietuvoje ekskursantai bū 
šią 30 dienų ir į Maskvą nevyk 
šią. Tat likusias dvi savaites 
ekskursantai, tur bū r, bus pa 
sodinti sovietiškan universite 
tan?

Rugp. 23 d. Maskva perdavė 
iš Vilniaus pasikalbėjimą su M. 
Gudu. Gudas neva kalbėjosi 
su korespondentu, kuris jam 
statė klausimus, bet buvo aiš 
ku, kad Gudas atsakymus skai 
to iš rašto, nes skaitydamas tą, 
kas jam padiktuota šeiminiu 
kų, bukčiojo ir slebizavo. Jis 
gavo paskaityti, kad matęs nie 
kur kitur nematytų fabrikų, o 
apie Lietuvą negalįs daug ką 
pasakyti dabar, bet kai sugrį 
šias i Montreal), tai pasakosiąs 
ištisus mėnesius. . . Gaila, kad 
M. Gudo niekas nepaklausė 
apie seserį su broliu, kodėl jie 
buvo išvežti Sibiran. O gi oku 
pantas visą laiką plepa apie 
amnestijas, tiktai iš Sibiro šim 
tų tūkstančių žmonių nepalei 
džia. Tegul M. Gudas išsiaiški 
na ten vietoje šį „amnestinį“ 
melą ir kodėl jo sesers ir brolio 
nepaleidžia?

Rugp. 24 d. tuo pačiu keliu 
kalbėjo ekskursijos dalyvis to 
rontietis J. Žulys. Jis sakė, kad 
ekskursantus atvežė į Palangą. 
Pakeliui, Kretingoje, jis trum 
pai pasimatęs su savo artimai 
siais, kurie esą buvę „gerai ap 
sirengę“, o Palangoje, sakė J. 
Žulys, anksčiau vasaroję tik 
tai buržujai ir kapitalistai, o 
dabar vasaroja darbininkai ir 
kolūkiečiai. Įdomu Žulį pakla 
usti, iš kur tas žinias gavo ir 
kiek Palangoje jis rado vasarų 
jančių darbininkų ir kolūkie 
čių ir kiek J. Žulys ten matė 
žmonių vasarojant iš „plačio 
sios tėvynės“?

Rugs. 24 d. vėl kaltojo tą pa 
tį vysk. V. Brizgio koneveiki 
mą, ir atsikirtinėjo dėl Vaka 
ruošė esančiųjų teigimo, kad 
Lietuvoje persekiojama bažny 
čia. Vėl buvo panaudotas vysk. 
Matulionis įrodymui, kad Lie 
tuvoje yra bažnyčios laisvė, bet 
vyskupas nė puse žodžio to ne 
patvirtino.
EKSKURSANTAI ŠOKA...

Iš Palangos mūsų ekskursan 
tai, gerai pavaišinti ir pagirdy 
ti, buvo nuvežti į kolūkį ties 
Kretinga. Kolūkis, žinoma jų 
jau laukė parouštas iš anksto. 
Buvo vaišės ir po jų dainos ir 
šokiai, kuriuos suruošė komu 
nistų partijos vadovybė.

Visur ekskursantus lydį „an 
gėlai sargai“ iš ekskursijos da 
ro propagandą, — todėl tuojau 
komunistinis radijas padarė 
reportažą, kurį perdavė Mask 
vos radijas. Pranešėjas sake, 
kad po vaišių ekskursantai įsi 
jungė į kolūkiečių šokius ir sm 
agiai šoko polką. Palydovai pa 
siteiravo Mykolą Gudą apie jo 
įspūdžius. M. Gudas atsakė,

LIETUVIŲ DIENA 
CICEROJE

Chicagos pašonėje esantis 
Cicero miestas šiais metais mi 
ni savo 100 metų sukaktį. Ta 
proga šio meisto lietuviai mi 
nimą sukaktį paminės specialia 
programa, kuri įvyks rugsėjo 
15 d. Cicero stadijone, 1909 So. 
52nd Avė Programoje dalyva 
us Dainavos ansamblis, sol. 
Alg. Brazis, „Žilvičio“ taut, šo 
kių grupė ir kt.

JAV LIETUVIŲ B-NĖS 
Tarybos III sesija įvyks rugp 
jūčio 31 ir rugsėjo 1—2 dd. 
Chicagoje, Morrison viešbuty.

Pranešimus padarys prezi 
diumo pirm. J. Šlepetys, CV 
pirm. St. Barzdukas, CV vicep. 
dr. A. Nasvytis, I. Malėnas, A. 
Mikulskis, J. Stempužis, J. 
Staniškis, W. M. Chase, KF 
pirm. J. Kreivėnas ir kt

NAUJĄJĮ KANADOS PAR 
LAMENTĄ ATIDARYS 

KARALIENĖ
Naujai išrinktasis Kanados 

parlamentas bus atidarytas spa 
lio 14 dieną. Parlamentą ati 
darys karalienė Elzbieta II-ji, 
kuri perskaitys Diefenbakerio 
vyriausybės deklaraciją.

Karalienė su vyru Kanadoje 
viešės tiktai 4 dienas. Spalio 
16 dieną ji su vyru išvyks į 
Jungtines Amerikos Valstybės, 
kur bus prezidento Eisen'nowe 
rio viešnia. Karalienė, kurią ly 
dės Kanados ministerių pirmi 
ninkas Diefenbakeris, Ameri 
kos Jungtynėse Valstybėse iš 
bus savaitę laiko

DAUKŠŲ ŠEIMOS 
TRAGEDIJA

Adv. dr. St. Daukša gavo ži 
nių, kad Lietuvoje mirė moti 
na, Marija Daukšienė. Už jos 
vėlę šešt. buvo atlaikytos ge 
dulingos pamaldos A V bažny 
čioje. Mišias laikė kun. T. Arą 
nauskas, gražiai vargonavo ir 
giedojo vargonininkas komp. 
V. Kerbelis. Pamaldose atsi 
lankė iš Toronto atvykęs bend 
ro gedulo su broliu ir jo šeima 
brolis ir kelios ortimesnių pp. 
paukšų šeimos bičiulių šei 
mos.

Tikrai tragingas pp. Daukšų 
šeimos likimas: tėvas Lietuve 
je buvo numarintas badu, nes 
iš ūkio išmestas senelis be svei 
katos ir be /jokių pragyvenimo 
galimybių; senutė motina, glo 
bojama artimųjų pasiaukojimu, 
mirė prieš mėnesį; dvi seserys 
ir brolis ištremti į Sibirą.

L. VALSTIEČIŲ LIAUDININ 
KŲ SUVAŽIAVIMAS

Rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 1 
d. Niagara Falls Kanadoje, Fa 
Iss View Hall, 1786 Dunn St., 
šaukiamas Kanadoje ir JAV gy 
venančių valstiečių liaudininkų 
visuotinis suvažiavimas. Suva 
žiavimas prasidės rugpjūčio 31 
d., 1 vai. po pietų
• Rugsėjo 1 d. atidaroma Plis, 
parapijos biblioteka. Biblioteka 
veikia nuo 10 vai. iki 1 vai. pp.

kad kolūkio darbininkai turi 
tokius puikius namus ir butus, 
kokių Kanados darbininkai ne 
turi ir negali turėti. O ekskur 
sijos vadą J. Lesevičių šokių 
Įkarštyje apjuosė kolūkišku 
rankšluosčiu. Ekskursija susi 
žavėjusi. Atrodo, kad kolūky 
je taip gera gyventi, kad visa 
ekskursija ir pasiliks Lietuvo 
je. Jeigu anot M. Gudo, „nie 
ko panašaus Kanadoje nėra“, 
tai negi ekskursijos dalyivąi bė 
gs nuo tokio puikaus gyveni 
mo?!

PRICE 15 ct. XVII METAI

VYKSTA Į ROCHESTERĮ 
IR NIAGARA FALLS

Aktyviai Chicagoje besireiš 
kiantieji lietuviai futbolininkai 
šį penktadienį važiuoja į Roch 
ester, N. Y., kur jie dalyvaus 
ten įvykstančioje Š. Amerikos 
Įeit, sporto žaidynėse. Taip pat 
didelis chicakiečių būrys vyks 
ta į V-ją Kanados Lietuvių 
Dieną, Niagara Falls. Kelionėn 
yra pasiruošęs ir garsusis Ali 
ce Stephens ansamblis, kutis 
dalyvaus Lietuvių Dienos pro 
gramoje.
LIETUVIŲ GOLFO DIENA

Rugpj. 21d. buvo tradicinė 
Lietuvių golfo diena, kurią su 
rengė Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois. Į varžy 
bas ir į pobūvį buvo susirinkę 
daug stambių prekybininkų ir 
šiaip įvairių organizacijų ats 
tovų.

SAVO AKIMIS PAMATĘ, 
NESUSIŽAVĖJO 

SOVIETIJĄ
Montrealyje plačiai kalba 

ma, kaip montrealiečių pora 
—vyras su žmona — važinėjo 
į sovietiją.

Jie abudu yra gimę ir augę 
Kanadoje. Prieš kelias savaites 
jie gavo vizą įvažiuoti į Rusiją.. 
Ir jie lėktuvu buvo nuskridę, 
kaip buvo jiems nurodyta ir 
privalu, į Maskvą. Iš Maskvos 
jie norėjo nuvykti Ukrainon 
pas vyro gimines, bet jiems ne 
leido vykti. Po ilgų pastangų 
vyrui pasisekė telefonu susi 
siekti su giminėmis, kurių vie 
na atvyko į Maskvą pasimaty 
mo.

Maskva kanadiečiams pada 
riusi sunkų įspūdį. Krautuvių 
mieste labai reta, o prie jų — 
eilės laukiančių žmonių. Bet 
tos krautuvės — arba tuščios, 
arba apytuštės. Gatvės plačios, 
bet tuščios, nes tebekursuoją 
tiktai dviaugščiai autobusai. 
Yra šiek tiek mažiukų taksių, 
bet prie jų eilės žmonių, todėl 
gauti taksį labai sunku. Ir prie 
telefonų ilgos eilės žmonių. Vi 
sur „uodegos ir uodegos“. . . 
Žmonės labai prastai apsirengę 
ir sunkiai dirba. Moterys neša 
statomiems namams plytas. 
Miestas aptriušęs ir apgriu 
vęs, neremontuojamas.

Nusivylę Maskva, mūsų ka 
nadiečiai grįžo namo per Lietu 
vą, Vilniaus aerodrome išbuvę 
apie valandą laiko. Norėjusi 
moteris vykti pas gimines, bet 
negavo leidimo.

Turistai dar turėjo teisę ap 
lankyti Lenkiją ir Čekoslovaki 
ją, bet nusivylę sovietiją, atsi 
sakė ten vykti ir sugrįžo į Ka 
nadą.

Beje, pakeliui aplankę Ber 
lyną — rytinį ir vakarinį. Ry 
tinis Berlynas, kaip ir Mask 
va, tuščias ir nuskuręs, o vaka 
rinis — pilnomis krautuvėmis, 
apšviestas, linksmas. Tai du 
pasauliai: skurdo, nevilties ir 
vargo, ir normalaus gyvenimo, 
šviesių vilčių ir palyginamos 
laimės.

Taip sovietiją atrodo žmo 
nėms, kurie ją pamato savo aki 
mis, be propagandinių akinių, 

TALENTINGA 
LIETUVAITĖ

Taida Supronaitė, 10 metų 
amžiaus, Toronto Konservato 
rijoje išlaikė geriausiai iš vi 
so Ontario antro kurso egzami 
nūs pianino klasėje ir tuomi 
laimėjo 25 dol. stipeijdiją, taip 
pat apdovanota gražiu diplo 
inu. Taida vra žinomo sporto 
veikėjo Antano Suprono duktė.
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VEPRIlCL-AUSQAtA LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: POntiac 7-7920

Lietuvių gydytojų
DIENOS ČIKAGOJE 

RAŠO DR. V. TAURAS.

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................ $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................... $6.00
Teksto eilutė ................ et. 0.15

Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
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Mūsų sąlygos
ATSAKYMAS „TĖVYNĖS BALSO” KVIETĖJAMS

Michailovo kvieslys „Už su 
grįžimą j tėvynę”, nesusilau 
kęs pasisekimo, pakeistas j 
„Tėvynės Balsą” ir neturėju 
šieji pasisekimo Michailovo 
rusai pakeisti lietuviais ra 
šytojais ir žurnalistais. Reikia 
pripažinti, kad pakeitimai pa 
daryti sumaniai ir Michailovo 
kvieslys dabar yra nepalygina 
mai įspūdingesnis ir efektin 
gesnis.

„Tėvynės Balsui” dabar pa 
jungti visi geriausiai plunksną 
valdantieji Lietuvos žmonės: 
eilė poetų, rašytojų, žurnalis 
tų, mokslo žmonių bei visuo 
menės veikėjų, kurie labai gra 
žiai argumentuoja tremties są 
lygas, atitrūkimą nuo tėvynės 
su visomis pasekmėmis; poetai 
gražiai aprašo tėvynės neteku 
šiųjų išsiilgimą, skaudinančią 
ir dilginančią nervus nostalgi 
ją; tūli teisingai primena, kad 
kaikuriems, ypač vyresnio am 
žiaus, pasitraukusiems į užjū 
rius senatvės dienos gali būti 
sunkios ir tt. Suprantama, kad 
plunksnos žmones gražiai ir 
net kūrybingai visa tai pasako 
atsidūrusiems už tėvynės ribų. 
Jautresnius, mažiau sėkmės gy 
venime turinčius, nesugeban 
čius šalčiau galvoti apie realų 
bei kietą gyvenimą, ta propa 
ganda gali paveikti. Todėl atsi 
randa, nors ir labai nedaug, 
tautiečių, kurie grįžta į oku 
puotą Lietuvą. Kas nori — te 
grįžta. Niekas jų nei laiko, nei 
atkalbinėja. Liekantieji jiems 
linki sėkmės ir laimės.

Bet didesnio pasisekimo ta 
prapaganda neturi ir negali tu 
rėti, nes žmonės, didžiausioje 
daugumoje, turi galvas ir mo 
ka savarankiškai galvoti. Jie, 
be to, turi gana tikslių žinių, 
koks dabar gyvenimas Lietuvo 
je ir jų propagandiniai gražūs 
žodžiai, graudenimai ir neuž 
tarnautos amnestijos pažadai 
negali suvilioti.

Tačiau skurdas, vargas, pus 
badis gyvenimas ir kiekvieną 
dieną netikrumas dėl ateinan 
čios dienos — tąį: dar ne vis 
kas, kas sulaiko nuo grįžimo į 
Lietuvą. Visa tai, esant sąlygo 
ms, gali būti nugalėta. Ir tik 
rai daugeliui mūsų nestigtų 
ryžto pakelti Lietuvos atkūri 
mo sunkumus. Mes, drauge su 
propagandininkais, tikrai mie 
lai stotume į Lietuvos atkūri 
mo darbą, jeigu jis būtų pras 
mingas. Deja, patys propagan 
don įjungtieji labai gerai žino, 
kad tai yra perdėm netiesa, ką 
jie įnirtingai rašo apie gyveni 
mą vergaujančioje Lietuvoje. 
Nes Lietuva okupuota ir lietu 
vių tauta, Lietuvos žmonės yra 
pavergti žmonės, o Lietuva ne 
turi net satelitinių teisių,-ji yra 
įjungta į Rusiją. Lietuva yra 
tiktai Rusijos dalis, pavergta 
ir beteisė. Lietuvos žmonės 
yra tiktai Rusijos imperijos ko 
lonijos vergai. Net vadinamoji 
„galingoji ir šlovingoji” Lietu 
vos kompartija yra tiktai Rusi 
jos pastumdėlė. Nes visa Lietu 
va, neišskiriant nei Lietuvos 
kompartijos, apsodinta rusų 
komisarais, tokiais pat „troi 
henderiais“, kokie buvo Lietu 
voje ir nacių okupacijos metu. 
Lietuviai Lietuvoje yra abso 
liutūs beteisiai ir bejėgiai, ku 
riems leidžiama tiktai vykdyti 
tai, ką įsako okupantas per sa 
vo komisarus.

Tokia Lietuva nėra Lietuva. 
Tąi yra Rusijos vergė. Tokioje 
Lietuvoje lietuvis beteisis žm

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $5.00
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ........... $6.00
Pajieškojimų kaina ... •$ 1.00 

ogus. Iš tokios, okupuotos. 
Lietuvos okupantas tremia Lie 
tuvos žmones j Sibirą ir kitus 
Rusijos okupuotus kraštus, nes 
ir Sibiro ir Kaukazo tautos yra 
taip pat pavergtos, kaip pa 
vergta ir Lietuva.

Pats savo ausimis 1940 m. 
Lietuvos okupacijos dieną gir 
dėjau per Maskvos radiją kai 
bant Molotovą, kuris pasakė: 
„Vakarų imperialistai iš Ruoi 
jos atplėšė sievero-zapadną 
krajų, tai dabar mes jį sųsigra 
žiname“. Tat yra aišku, kad 
Lietuva okupuota visu šimtu 
procentų.

Sibire ir kituose Rusijos oku 
puotuose kraštuose yra dau 
giausia ištremtų lietuvių. Jei 
gu Vakaruose yra apie 50.000 
tremtinių, tai Sibire ir kitųo 
se Rusijos pavergtuose kraš 
tuose tremtinių lietuvių yra 
bent dešimt kartų daugiau. To 
dėl logiška yra, kad propagan 
dos straipsniai būtų rašomi 
Chruščiovui, Mikojanui, Bul 
ganinui ir kitiems Maskvos 
viešpačiams, kurių valioje yra 
grąžinti į Lietuvą ne pavienius 
tremtinius iš Vakarų, bet šim 
tus tūkstančių tremtinių iš Si 
biro. Tie tremtiniai tikrai yra 
išsiilgę tėvynės ir savo namų. 
Nors alkani, apiplyšę, beteisiai 
ir bevaliai, jie tėvynėje jaustų 
si bent lyg namie.

Daugumas tremtinių Vaka 
ruošė gerai gyvena. Jie Ameri 
koje bei Australijoje rado ant 
rąją tėvynę, kuri juos priėmė 
kaip tikrus savo vaikus ir su 
teikė jiems medžiagiškai aprū 
pintą ir moraliai laisvą ir lai 
mingą gyvenimą. Daugelis jų 
čia jau apsirūpino namais, įmo 
nėmis, ūkiais, bizniais, augšto 
jo mokslo profesijomis ir tt., ir 
jie negrįš jau net į visai laisvą 
Lietuvą. Jie čia turi tokį gerą 
gyvenimą, kurio nekeis.

Bet yra žmonių, kurie būti 
nai nori grįžti į Lietuvą, nors 
daugumas jų čia gyvena geriau, 
medžiagiškai, negu gyveno Lie 
tuvoje. Jie nori grįžti grynai 
dėl patriotinių skaičiavimų, 
dėl tėvynės meilės jausmo, ku 
rį tikrai gražiai primena kaiku 
rie propagandon įjungti rašy 
tojai. Tiktai tokie norintieji 
grįžti stato vieną sąlygą : tegul 
iš Lietuvos pasitraukia okupa 
ntas. Iš Lietuvos turi būti iš 
vesta Rusijos kariuomenė, atsi 
imti visokie komisarai - politru 
kai-troihenderiai ir lietuvių ta 
utai grąžintos suvereninės tei 
sės,

Neabejotina, kad lietuvių 
tauta norės gerų ir artimų san 
tykių su Rusija, kad iš to būtų 
abipusiška nauda. Bet Lietuva 
turi būti laisva nuo okupači 
jos ir naudotis visomis nepri 
klausomybės teisėmis. Tai yra 
sąlyga, kuri anksčiau ar vėliau, 
bet bus įgyvendinta. Šito mes 
ir lauksime. Juo tas ateis grei 
čiau, juo bus geriau

Veltui sugrąžinimo pasiseki 
mo prasme „Už sugrįžimą į 
tėvynę“ pakeistas į „Tėvynės 
Balsą“, nes ir ši propaganda ne 
duos vaisių. Mes pasiskaitysi 
me žinių iš Lietuvos ir jomis 
pasinaudosime. Bet sugrįš tik 
tai neišlaikę nervų įtampos. 
Tai bus pavieniai ir jau vis vien 
niekam nenaudingi žmonės. 
Nei okupantui.

Mes suprantame labai rim 
tai ir sąžiningai pasakytas žy 
mįojo mūsų rašytojo ir moks 
lininko prof. V. Mykolaičio Pu 
tino mintis; „Aš esu giliai įsi

Jau artinasi Darbo Dienos 
savaitgalis, kuriuo metu Čika 
goję Morrison viešbuty įvyks 
JAV ir Kanados lietuvių gy 
dytojų bei praktikuojančių dan 
tų gydytojų suvažiavimas. Bus 
ištisa eilė mokslinių paskaitų, 
kurios prasidės šeštadienį, rug 
pjūčio 31 d., 2 vai. po pietų.

Numatyta sekanti suvažiavi 
mo dienotvarkė:

Šeštadienis, rugpjūčio 31 d, 
2-u-ąs Aūg^tas Foyer; 2 P. M. 
12—2 P. M, Registracija ■— 
Suvažiavimo atidarymas Clark 
Rpgm, po to Mokslinės paskai 
tos: Kas naujo akušerijoje ir 
ginekologijoje? W. M. Eisin; 
Kas naujo ortopedijoj? A. O. 
Šabanas; Postoperatyvinis ir 
omboembolizmas, D. Deeeąys; 
Degeneratyvlnio artrito prob 
lemos, J. Meškauskas; Stero 
idų terapija akių ligose, V. 
Avižonis; Gastroenterologinės 
problemos, J. Adomavičius.

Sekmadienis, rugsėjo 1 d. 
12 1 P. M. Registracija, Ve 
netian Room, po to mokslinė 
paskaita: Poliomielito virusas 
ir kiti virusai V. Pavilanis; Sv 
eikatos reikalų tvarkymas ne 
priklausomoje Lietuvoje, vokie 
č,ių ir rusų okupacijos metu, 
V. Tercijonas; Kauno Medici 
nos Fakultetas okupacijos me 
tu, J. Meškauskas; Amerikos 
Liet. Gyd. Dr-ja, A. Montvid; 
Lietuvių Gyd. Dr-ja Vokieti 
joje, H. Brazaitis; Organizaci 
nis susirinkimas, atstovų pra 
nešimai. 6 P. M. Banketas su 
muzikine programą,

Kadangi šeimos nariams, 
atseit gydytojų žmonoms, mo 
kslinės paskaitos gal ir bus 
nuobodžios, tad Ponios Gudau 
kienė, Blažienė ir Žibienė lygia 
grečiai parengė savo dienotvar

Šeštadienį, 2 vai. po pietų 
numatytas šeimos narių susi 
rinkimas ir bendri užkandžiai, 
Susirinkime manoma pasitarti 
apie Gydytojų Šeimų Ratelio 
Įsteigimą. Numatyta ir meninė 
programa, kurią išplidys solis 
tė Paųtienienė. Vėliau įvyks 
gyvų gėlių demonstravimas 
bei dekoravimo meno paroda.

Numatyta ir ekskursija po 
Čikagos Down Towna; mano 
ma aplankyti ir Prudential Buil 
ding bokštą ir pasižiūrėti, kaip 
atrodo Čikaga iš augštumos,

kaip skęsta pramonės dūmuo 
se. . .

Užbaigus paskaitų ciklą, sek 
madienį, rugsėjo 1 d. vakare 
įvyks šaunus banektas, kurie 
me solistė p. Klimaitė-Pautie 
nienė ir p. Nasvytytė-Valiukie 
nė, akomponuojant Prof. Jaku 
bėnui, atliks meninę programą. 
Gros p, Bijansko orkestras, ku 
ris. bus malonus ir pasiklausyti 
ir bus naudingas tiems, kurie 
norės pasišokti.

Taigi, gydytojams ir jų šei 
mos nariams bus puiki proga 
suseiti savo seniai nematytus 
draugus ir pasikalbėti, kaip 
anais gerais laikais Lietuvoje. 
Be to, bus proga ir įsigyti nau 
jų pažinčių gydytojų bei sve 
čių tarpe.

Atvykstantieji suvažiavi 
man malonėkite pranešti Dr. 
A. Garūnui, 1934 S. 48 et., Ci 
cero.

Negana to, rugpjūčio 31 d. 
vakare, Morrison viešbuty, įvy 
ksta Gyd. Korp. „Fraternitas 
Lituanica“ 49-tasis metinis su 
važiavimas, kuriame bus pami 
nėta dviejų mirusiųjų korpora 
cijos. garbės narių sukaktys, 
būtent, Dr, Jono Basanavičia 
us 30 metų mirimo sukaktis ir 
muziko Stasio Šimkaus — 70 
metų gimimo sukaktis. Ta pro 
ga apie D-rą Basanavičių skai 
tys paskaitą Prof. K. Oželis, 
o apie muizką St. Šimkų — 
Lietuvos Teatro artistas Sta 
sys Pilką.

Posėdyje bus svarstoma ki 
tų metų gyd. korp. „Fraterni 
tas Lituanica“ 50 metų gyvavi 
mo” minėjimo reikalai.

Sekmadienį, rugsėjo 1 d., 10 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų bažny
čioj, 5541 S. Paulina St., įvyks 
pamaldos už mirusius Gyd. 
Korp. „Fraternitas Lituanica“ 
narius bei garbės narius.

Taigi, Čikaga laukia atvyks 
tant svečių ne tik iš įvairių 
miestų J. A. V., bet ir iš Ka 
nados.

Tad visi lietuviai gydytojai 
ir praktikuojantys dantų gydy 
tojai įtempkit bures ir vairuo 
kit Čikagos linkui. Čikagiškiai 
gi linki gero vėjo ir iki pasima 
tymo Darbo Dienos savaitgaly.

Tebūnie nors trumpos, bet 
smagios ir malonios gydytojų 
dienos Čikagoje.

Did. Gerb. Advokatui
DR. ST. DAUKŠAI SU ŠEIMA, 
Lietuvoje mirus brangiai Motinai, 

MARIJAI DAUKŠIENEI, 
reiškia nuoširdžią užuojautą Ę. jr J. K a r d e 1 i a i.

tikinęs, kad visi lietuviai, ko 
kios profesijos jie bebūtų ir 
kur begyventų, turėtų dirbti 
Lietuvoje ir gyventi bendrą 
likimą su visa tauta. Nutolę 
nuo gimtojo kamieno, jie anks 
čiau ar vėliau Lietuvai bus žu 
vę. Mes esame maža tauta. 
Mums brangus kiekvienas žmo 
gus, kiekvienas postas, kiekvie 
na žemės pėda. Tai bendras 
principas“. Labai teisingai ge 
rb. Mykolaičio pasakyta. Bet 
perdaug yra tragiška, kad tau 
ta ir jos valstybė turi kentėti 
okupaciją. Tragiška, kad ir 
sugrįžęs žmogus nebus tikras, 
kad jjs bus paliktas Lietuvoje 
i4 kažin ar bus paliktas gyvas.

Tragiška, kad jis bus privers 
tas dirbti ne savo tautai, bet 
okupacijai, o savo tautai .— ką 
sugebės nuvogti nuo okupan 
to, jeigu šis bus nebudrus ar 
ba jausis nepakankamai pajė 
gus užsmaugti gaivalingo tau 
tos veržimosi į laisvę ir sava 
rankiškumą. Tragiška, kad ir 
sugrįžęs jis negalės būti nau 
dingas savo tėvynei, profeso 
riaus žodžiais sakant — vis 
vien „Lietuvai bus žuvęs“. 
Tragiška, kad sugrįžęs turės 
dar apsimeluoti ir veidmainiau 
ti. Tragiška, be galo tragiška.

Kita vertus, V. Mykolaičio- 
-Putino, kaip rašytojo, žodžiuo 
se — graži figūra: „gyventi 
bendrą likimą su tauta". Bet 
tai skamba — kai Pilėnų ku 
nigaikščio likimas: kai išeities

nebuvo — susideginti su šei 
ma, kariais ir visa įgula. . . Tai 
.— „bendras likimas“. Bet ar 
neprasmingiau jam buvo ką no 
rs iš įgulos išleisti, kad pašauk 
tų tautą mobilizacijai, kad su 
keltų pagalbą iš kaimynų ir iš 
gelbėtų pilį? Mes, būdami lais 
varne pasaulyje, šaukiamės Į 
galinčius suteikti pagalbą ; mes 
neduodame nusiraminti laisvo 
jo pasaulio teisingumo reikalau 
jančiai sąžinei, kol skriaudos 
lietuvių tautai neatitaisytos. 
Tai mūsų tikslas ir uždavinys. 
Siekdami lietuvių tautai lais 
vės ir teisių, tegul mes ir žū 
sime, bet mūsų misija neliks 
be vaisių.

Eg daug kas sugrįžtų nors 
„bent mirti tėvynėje Lietuvo 
je", bet kas gali dabartinėms 
sąlygoms esant garantuoti, 
kad okupantas leis tai tėvynė 
je? Emigracijoje mes bent tu 
rime vilčių patys sau ir Lietu 
vai.

Tegul dabar kam nors iš 
mūsų būtų ir sunkus gyveni 
mas, tegul ir nervai pakrikdy 
ti, bet anot „Švyturio“ redak 
toriaus Alfonso Bieliausko, 
„gyvenime visada būna taip, 
kad po žiemos ateina pavasa 
ris, o po nakties diena“. Ir mes 
tvirtai tikime tokią dieną ir to 
kį pavasarį ateisiant. Nes tai 
yra neišvengiama. Lietuvos 
laisvės pavasaris tikrai ateis ii 
laisvės diena tikrai prašvis!

J. Kardelis.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

posvenmu

Veda sktn. inž. J. Bulota.
„RAMBYNO” IR „ŠATRIJOS” TUNTŲ STOVYKLA

. . Netoli Delhi miestelio p. p. 
Augustinavičių ūkyje iš Toron 
to, Hamiltono mažytės paukš 
tytės, St. Catharines ir Roches 
terio stovyklavo skautai-tės 
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 
5 d. Stovyklai vadovavo: skau 
tems ps. Danutė Keršienė — 
stovyklos viršininkė ; vyr. skau 
tė paskiltn. Birutė Butvili<inė 
— komendante; vyr. skltn. Da 
lia Skrinskaitė — adjutante.

Skautams — ps. Antanas Ba 
ziliauskas — viršininkas; sk. 
vytis vyr. skiltn. Leonas Bazi 
liauskas — komendantas; sk. 
vytis vyr. skiltn. Arūnas Dai 
lydė — adjutantas; stovyklos 
kapelionas buvo kun. B. Pace 
vičius.

Stovyklavimo metu skautai- 
tės išmoko naujų dainų, išlai 
kyta egzaminai į augštesnius 
patyrimo laipsnius; padarytos 
dvi iškilos po aplyinkę; skau 
tės dirbo rankdarbių: pynė kr 
epšiukus, siuvo pinigines, pirš 
tmaites, darė lėles, auskarus. 
Vakarais buvo laužai. Stovyk

Urugvajus ir jo lietuviai
RAŠO A. GUMBARAGIS

7. KAIP SUPRANTAMA, KAS YRA ŠNIPAS.
Visiems žinoma, kaip Vasa de Bonetti šlaičių kariuomenės 

r.o 16 išvakarėse A. Gumbara manevruose? Ar tas „savano 
■ris paskelbė viename iš žymia ris“ rimtai manė būti Urugva 
usių Montevideo dieniaščių jaus krašto gynėju, ar buvo pa 
„EI Pais“ plačiu editorialu, Ui siųstas šnipinėti Urugvajaus 
ugvajaus lietuvių komunistų kariuomenės sudėtį, prisiruoš! 
„delegacijos“ Lietuvos lanky mą ir pajėgas?
mo įspūdžius, o kartu perspėjo, Nuo to iki šių dienų kas lan 
l.ad Urugvajus neleistų privers ko Sov. Rusijos pasiuntinybę 
tinai repatrijuoti lietuvių į tė nemažiau du kartu per savaitę 
vynę. gu informacijomis?

Už tai komunistai labai su Ar ne Urugvajaus lietuvių 
biuro, ypatingai Lietuvoje ir komunistų „delegacijos“ vado 
kovo 27 dieną per Vilniaus ra vui ir Urugvajaus lietuvių 1^ 
diją pusę valandos drabstė pu r munistų centro pirmininkui Sffl 
vais ir už jo žurnalistinę misiją siui Rasikui geriau tiktų šis epr 
apšaukė šnipu. Vėliau tą pra tetas?
tęsė per savo spaudą: „Už grįži Gumbaragis versdamasis sp 
mą į Tėvynę", „Darbą“ etc. austuvininko profesija, veda ku

Bet kaip yra realybėje? klų gyvenimą. Stasys Rasikis, 
Kas prieš 12 metų stojo į Ur grįžęs su delegacija iš Lietu 

ugvajaus kariuomenės savano vos, nusipirko Urugvajaus sos 
rius, palikdamas savo biznį ves tinės Montevideo centre San 
ti kitiems ir dalyvavo Rincon Nukelta į 7-tą psl.

JUOKDARIAI...
„Šunės riejasi“. ..

B. Žemaitukė komunistų 
„Vilnyje“ rašo: „Faktas tačiau 
yra, kad kur didelis sultingas 
kaulas, ten šunys tarp savęs 
riejasi“...

Tikra teisybė. Chruščiovas 
susiriejo su Molotovu, tiktai B. 
Žemaitukei neteks kaulo, nes 
jį nusinešė Chruščiovas, o Že 
maitukei gali likti tiktai nuo 
graužos... nuo besiriejančių 
draugų stalo...

L. Prūseika rašo nesąmones
Girdi, „Kai lenkiški ir lietu 

viški nacionalistai apsiputoję 
pešasi kaip priklauso Mickevi 
čius, Kosciuška ir Lelevelis, so 
cialistinėj visuomenėj tų žioplų 
varžybė nėra“.

Taigi, Prūseika apsiputojęs 
burnoja.

Niekas, nei „nacionalistai“, 
nei komunistai, kaip Prūseika, 
nepadarys jo minimų asmenų 
nei lenkais, nei lietuviais, jei 

lautojai išleido laikraštėlį „Lie 
psnelė“.

Laikraštėlį redagavo vyr. 
skautn. Česlovas Senkevičius. 
Laisvalaikiu stovyklautojai ža 
vėjosi gražiąja gamta, pušyne 
liu. Paskutinį savaitgalį stovyk 
lą aplankė vyr. skautn. St. KįW 
rys ir tuntininkas vyr. skautn™ 
VI. Šarūnas.

Paskutinė diena stovykloje 
buvo didelė šventė. Privažiavo 
daug svečių ir jie grožėjosi 
skaučių rankdarbių parodėlė 
ir skautų žaidimų varžybomis. 
Greit prabėgo dešimt dienų. 
Rugpjūčio 5 d. turėjome išsi 
skirstyti, nors ir sunku buvo su 
stovykla atsiskirti.

Padėka tenka tėvams, nuve 
žusiems skautus-tes j stovyk 
lą, svečiams už atsilankymą. 
Taip pat dėkojame už stovyk 
los paramą Prisikėlimo Para 
pijos Katalikių Moterų sky 
riui 50 dol. auka, Tėvų Rėmė 
jų bėreliui 50 dol., Tėvams Pra 
nciškonams 10 dol. ir pp. Au 
gustinavičiams už stovyklavie 
tę. D. K.

gu kas ir bando išsiaiškinti jų 
tautybę. Aiškintis nėra blogy 
bė, tiktai neprotingai burnoti, 
kaip daro Prūseika, yra tikrai 
negeras dalykas.

Bet kas gi pav. A. Mick?Vffl| 
čiaus kūną pasigrobė, kai jo™ 
testamentas reikalauja jį par 
vežti į Lietuvą ir Lietuvoje pa 
laidoti? Ar ne nacionalistai, ku 7 
riuos tokiu bėdų gina Prūsei 
ka?

Buržujai ir fašistai
Michailovo propaganda įtai 

goja, kad mes esą fašistai, bur 
žujai, diktatūros šalininkai. Te 
gul net ir taip būtų, bent dali 
nai, bet kokių didesnių fašis 
tų reikia kaip sovietiniai fašis 
tai? Kokios žiauresnės dikta 
tųros reikia, kokia yra soviet! 
nė diktatūra? Kokių didesnių 
buržujų reikia, kaip Maskvos 
komunistiniai buržujai? Ir ko 
kių didesnių biurokratų reikia, 
kaip Maskvos biurokratai? 7

Mandrapypkis.
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V Kanados Lietuvių Diena Dabartinis Lenkijos, Prancūzijos ir Lietuvos žemės ūkis
Antri metai iš eilės, kaip ne 

didelės Kanados lietuvių kolo 
nijos rengia Lietuvių Dieną. 
Tiesa, šiemet šventės rengimo 
komitetas yra sudarytas iš ta 
ip vad. Niagaros pusiasalio — 
Wellando, Port Colborne, St. 
Catharines, Niagara Falls vie 
tovių atstovų, tačiau tas nė 
kiek nemažina nuopelnų ir įdė 
to darbo, manding, jo turėta 
dar daugiau, nes tuoj po dar 
bo, ne kartą, tekdavo įsėsti į 
mašiną, vykti į posėdžius ir pa 
sitarimus į paskiras kolonijas, 
ydant ši, mažojo jubilejaus šve 
ntė, pavyktų kuo gražiausiai, 
atsiekdama savo tikslą svetim 
taučių ir lietuvių tarpe.

O Lietuvių Dienos tikslai ir 
siekimai yra labai gražūs ir 
kilnūs. Galima drąsiai tvirtin 
ti, kad tai yra Kanados lietu 
vių nerašytas įstatymas, kas 
met parodyti lietuvių tautos 
gajumą, jos ekspansiją visose 
gyvenime? srityse.

Caro laikais Lietuvoje vyra 
vo nuomonė, kad lietuvių 

tauta yra išmirštanti tauta ir 
skubiai reikalinga rinkti jos 
dainas, papročius, ydant visą 
tai liktų nors kaip dokumentas. 
Tačįau apsirikta. Ji dar kartą 
prisikėlė, ir prisikėlė gyventi 
amžiams. Nors laikinai bolše 
vikai iš Europos žemėlapio iš 
braukė Lietuvos vardą, tačiau 
jiems niekados nepavyks išbrau 
kti lietuvių tautos vardo, lie 
tuvių kalbos, mūsų dainų, šo 
kių, papročių, lietuviškos kul 
tūros, kurios dalį atsivežėme 
už vandenynų į JAV, Australi 
ją ir Kanadą, įsijungdami į tų 
kraštų gyvenimą, dažnai per 
duodami jiems dalį savo kultu 
ros, (ypač pastebima pas me 
nininkus) arba fizinio auklėji 
mo srityje, sporte, užauginda 
mi ne vieną meisterį.

Man atrodo, kad Lietuvių 
Diena turėtų stovėti džiaugs 
mo ženkle. Ašaromis, giliais 
atodūsiais, svetimtaučio nesu 
jaudinsime. Kad suprastų mū 
sų kančias, mūsų pergyveni 
mus, reiktų su lietuvių tauta 
kartu gyventi ilgus metus. Vie 
nos ar dviejų dienų yra per ma 
žai. Taigi, siūlyčiau:

1) per tas 2—3 dienas turi 
me svetimtaučiams, mūsų jau 
nimui, parodyti gražiausius kul 
tūrinius lobius, ydant parlame 
ntaras, burmistras, augšti vai 
džios pareigūnai, spaudos, radi 
jo ir televizijos atstovai, išėję 
iš salės justų, kad Lietuvą oku 
pavo tik stipresnė fizinė jėga, 
tačiau savo dvasine stiprybe, 
savo kultūra, lietuvis stovi au 
gščiau bolševiko, ir kaip tokio 
lietuvio, jis niekuomet negalės 
ilgai pavergęs laikyti.

2) Lietuviškoji pusė. Jau an 
kstyvesnės LD parodė, kad 
Kanados lietuviai mėgsta dide 
lio mast osusibūrimus. Jie daug 
kuo primena NL įvairių orga 
nizacijų suvažiavimus.

Tokiuose kongresuose - šuva 
žiavimuose, nors ir gyvendami 
laisvu gyvenimu, tačiau mūsų 
širdys dar labjau suliepsnod 

avo lietuviškojo patriotizmo 
liepsna, dar stipriau sujungda 
vo mus į stiprų; vienalytį bran 
duolį. O ką bekalbėti apie tre 
mtį. Nors ir įsijungę esame į 
Bendruomenės gyvenimą, ta 
čiau ne vienas stovime nuo jo 
pasyviai, arba tiesiog, neturim 
galimybės žengti jos gretose, 
dėl didelių nuotolių ar kitų 
priežasčių. Tačiau toks lietu 
vis, šiai didelei kiekvienų metų, 
rugsėjo mėn. šventei, iš anks 
to paskiria sau laisvas dienas, 
kad nors kartą metuose, gale 
tų pajusti karštai tekantį lie 
tuvišką kraują, susitikti su pa 
žįstamais, išsikalbėti apie pra 
ėjusius laikus, o po to, atrodo, 
kad ir gyvenimas pasidaro da 
ug lengvesnis, nes matai čia 
pat brangią Lietuvą.

3) Dideli lietuviški susibūri 
mai, šventės ir suvažiavimai 
(Dainų, Tautinių šokių šven 
tės, Kanados Lietuvių Die 
nos) yra efektingas atsakymas 
komunistams, kurie Lietuvoje 
su naganu rankose suvaro jau 
nimą į įvairius festivalius Mas 
kvoje, Leningrade, Vilniuje. 
Pasitraukę į tremtį lietuviai, be 
jokio spaudimo iš šalies, šuva 
žiuoja tūkstančiais į dideles 
lietuviškas šventes, o chorai, šo 
kėjai ir kiti menininkai, ne tik 
paaukoja savo laisvas nuo dar 
bo valandas repeticijoms, ke 
honėms, bet dažnai patys užsi 
moka įvairias išlaidas. Visą 
tai skiria Tėvynės labui.

Simbolinė šiemet Lietuvių 
Diena yra: taip, kaip nieks ne 
sustabdys bėgančio „Niagaros 
krioklio vandens, taip joks 
okupantas negalės išlaikyti ver 
gijos pančių, mūsų kovos už 
laisvą, demokratinę Lietuvą. 
Lietuvių Diena ir yra dalis mū 
sų aktyvios laisvės kovos.

Su tokiomis mintimis sutin 
kame V Lietuvių Dieną, linkė 
darni rengėjam sėkmės, o Ka 
nados ir JAV lietuviams šaky 
darni — iki pasimatymo rugp 
jūčjo 31 ir rugsėjo 1—2 d. d. 
Niagara Falls. K. Baronas.
VIENO SUGRĮŽUSIOJO I 

LIETUVĄ LIKIMAS
Siuvėjas Stasys Steponaitis, 

būdamas Brazilijoj ėjo Mask 
vos pakalikų pėdomis. Bet kaip 
lietuvis, mylėjo savo tėvų že 
mę. Jos ilgesys jį parvedė į Lie 
tuvą. Buvo apgyvendintas Vii 
niuje, gavo darbą siuvykloje. 
Bet pernai, švenčiant Spalio 
Revoliucijos sukaktį, siuvėjų 
baliuje kažkas pasakė: „Štai 
draugas Steponaitis, kuris ka 
pitalistinėj Brazilijoj vargo ir 
skurdo, kaip vergas per 20 
metų“. Steponaičiui tas melas 
buvo per skaudus ir būdamas 
gerokai įkaušęs, tvojo kalbėto 
jui bonka per makaulę... Gavo 
kalėjimo. Nescniąi S. Paulyje 
pasklido gandai, kad jis jau pa 
bėgęs į Lenkiją ir tuoj grįšiąs 
į Braziliją. Bet „Žinių” redakci 
ja gavo dar vieną naujieną: 
Siuvėjas St. Steponaitis vyKS 
ta j Kazakstaną derliaus nu 
ėmimo darbams... Reiškia jau 
ištremiamas į Sibirą.

Lenkijos žemės ūkį, atsista 
tantį po karo suirutės ir siste 
matingai Maskvos įsakymu ko 
munizuojamą, per vienuolika 
su viršum metų stebėjau iš la 
bai arti. Mačiau lenkų ūkinin 
ko kovą su „kolchozinimu“, 
mačiau Lenkijos žemės ūkio 
mechanizaciją bei aprūpinimą 
ir jo derlių. Užtat tuo labjau 
domėjaus Vakarų kraštų že 
mės ūkiu, o ypač Prancūzijos 
bei Vakarų Vokietijos ir juos 
lyginau. Lyginau parodose, pa 
sikalbėjimuose su ūkininkais, 
lauke. Lyginau statistinius 
duomenis su tikrove. Atrodo, 
kad ir šiandieną

Lenkijos žemės ūkis yra vie 
nas menkiausių Europoje, 

labai toli esantis nuo to lygio, 
kokį prieš 1940 metus buvo pa 
siekęs Nepriklausomos Lietu 
vos žemės ūkis n drauge šian 
dieną stovintis augščiau už ru 
sų okupuotos Lietuvos dabarti 
nį žemės ūkį.

Besilankant š. m. kovo mene 
sį Paryžiaus žemės Ūkio Pa 
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žangos bei Žemės Ūkio Mecha 
nizacijos parodose visų pirma 
metėsi į akis tas milžiniškas sk 
irtumas tarp mechanizacijos ir 
tarp derliaus lygio tų dviejų 
kraštų. Toje parodoje buvo iš 
statyta šimtai visokių mašinų, 
turinčių pavaduoti ar paleng 
vinti žmogaus darbą žemės 
ūkyje. Tos mašinos buvo išsta 
tytos ne vien tik pažiūrėti į 
jas, bet ir jas nusipirkus pri 
taikyti praktikoje. Čia pat bu 
vo demonstruojamas jų veiki 
mas, jų pranašumas. Įvairiausi 
kombainai javų, bulvių, būro 
kų, kukuruzos derliui nuimti, 
eibės kultivatorių, mechaninių 
akėčių, traktorių su pakabina 
mais padargais ir t. t. Nė kiek 
nemažesnis kiekis bei įvairu 
mas buvo parodytas ir gyvuli 
ninkystės darbų mechanizaci 
jos srityje. Tas pats su darži 
ninkyste, sodininkyste, bičių 
ūkiu ar paukštininkyste.

Paskirų mašinų kainos, pa 
lyginamai prieinamos kiekvie 
nam ūkininkui. Palyginant tą 

parodą arba nors ir š. m. birže 
lio mėnesio metinę Paryžiaus 
parodą, kurioje irgi buvo nema 
ži skyriai su Prancūzijos žemės 
ūkio derliaus ar mechanizaci 
jos duomenimis, su atitinka 
mais Lenkijos duomenimis, 
ytin

pastebimas tas skirtumas 
Lenkijos nenaudai ir prana 
sumas Prancūzijos žemės 

ūkio, 
kuris gi nėra dar pasiekęs no 
rs ir Vakarų Vokietijos ūkio 
lygi-

1954 metais Lubline buvo 
surengta visos Lenkijos t. v. 
„Dešimtmečio laimėjimų že 
mės ūkio paroda“, paskui buvo 
atitinkami žemės ūkį liečiantie 
ji skyriai Poznanės Tarptauti 
nėję mugėje bei įvairios t. v. 
regionalines parodos, daugiau 
šiai rengiamos rugiapjūtės „Pa 
baigtuvių“ proga, kur taip pat 
stengtasi parodyti visa tai, kas 
yra geriausio Lenkijos žemes 
ūkyje. Būdinga tų parodų žy 
mė — begalė visokių statist! 

nių,' popierinių duomenų, sche 
mų .diagramų, piešinių, kurie 
turėjo pavaizduoti Lenkijos 
žemės ūkio laimėjimus, bet ku 
rie faktiškai slėpė komumsti 
nės žemės ūkio sistemos pralai 
mėjimus, Lenkijos žemės ūkio 
nedateklius, nuolat smunkan 
čius duomenis taip javų, taip 
gyvulininkystės srityse.

Įdomiau, ar tikriau pasakius 
— liūdniau atrodė eksponatai, 
kurie tose lenkų žemės ūkio pa 
todose turėjo įrodyti Lenkijos 
žemės ūkio mechanizacijos pa 
žangą. Daugiausia tai buvo ne 
skaitlingi padargai rusų bei če 
kų gamybos, o paskutiniaisiais 
metais prie to -prisidėjo Rytų 
Vokietijos fabrikų kai kuiie 
gaminiai. Pačios Lenkijos ga 
mybos padargai ribojosi kelio 
mis rūšimis traktorinių akėčių, 
poros kultivatorių, javams sė 
ti mažesnių mašinų bei maža 
kuliamąja mašina. Traktorių 
parkas paprastai atrodė šitaip: 
pačių lenkų gamybos „Ursus“

Nukelta j 6-tą psl.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

74. JAU PENKIASDEŠIMT METŲ KANADOJE...
Seniausiai ir didžiausiai Ka 

nados lietuvių organizacijai— 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš 
čio Vytauto klubui — suėjo 
50 metų. Bejieškodamas apie 
šį didįjį sukaktuvininką dau 
giau žinių, pripuolamai sužino 
jau, kad Jokūbas Pakulis šie 
met mini 50-ties metų atvyki 
mo į Montreal) sukaktuves ir 
kad jis yra vienas seniausių 
klubo narių. Ir viena ir kita 
aplinkybė paskatino susitikti 
ir pasikalbėti su sukaktuvinin 
ku J. Pakuliu.

Ville Emarde, Mazarin gat 
vėje radau p. Pakulį su šeima 
žiūrinčius televizijos ir klau 
sančius 7-tos valandos žinių.

Jokūbą Pakuflį seniai jau 
pažįstu, nors Pakulių, žinau, 
Montrealy yra kelios šeimos. 
J. Pakulis man visada, kada 
tiktai susitinku, daro simpatin 
gą įspūdį — ramus, gražiai at 
rodąs, visada geros nuotaikos, 
švelniai besišypsantis ir jau

nos išvaizdos, nors jau ir 
žilsterėjęs. Aš taip apie p. Pa 
kulį galvojau ir taip jam pasi 
sakiau.

— Deja, aš jau pensininkas, 
nedirbu, nes manęs, kaip seno, 
turinčio jau 73 metus, į darbą 
nieks nepriima. . . — paaiškino 
man p. Pakulis.

Čia pat susipažinau su p. Pa 
kulio žmona Marijona Koly 
te-Pakuliene ir dukrele Petro 
ne. Netrukus atėjo kita duktė, 
Ona Gurklienė, su savo dukre 
le Arina ir užsimezgė kalba. 
Malonu buvo kalbėtis, nes visa 
pp. Pakulių šeima kalba gra 
žia ir taisyklinga lietuvių kai 
ba.

— O, mūsų visi vaikai kai. 
ba lietuviškai, patvirtino ma 
no pastabą p. Pakulis, — nors 
jie visi moka anglų ir prancū 
zų kalbas.

Kalba, užsiminus kūrimąsi 
Kanadoje, Montrealyje, vystė 
si ir skverbėsi į praeities pi i 

siminimus.
— Mano tėvas Augštadvary, 

Suvalkų Kalvarijos vai., ture 
jo 24 margų ūkį, bet Skotijon 
išvykęs švogeris mane pakvie 
tė, ir aš 1903 metais jau atsidū 
riau ten, o po ketverių metų 
persikėliau į Kanadą ir apsi 
gyvenau Montrealyje, kur ir 
dabar esu.

— Op. Pakulienė? — pasi 
teiravau.

—Aš iš Santakos kaimo, tos 
pat parapijos, kaip ir vyras. Į 
Kanadą atvažiavau 1913 m. 
Gal ir neatsiminčiau, bet išva 
žiuojant man j šaukštus įrašė 
išvažiavimo datą, tai dabar pa 
sižiūriu ir žinau. . . Rašė man, 
kad Kanadoje ne gyvenimas, o 
rojus, bet kai atvažiavau, tai 
būdavo verkiu, verkiu ir pra 
sau, kad grąžintų į Lietuvą. O 
iš manęs tiktai pajuokauja: sa 
ko, padarysime geldą ir palei 
sime Šv. Lauryno upe į Lietu 
va. . . Kaip gailiuosi, kad ne 
važiavau į Lietuvą, kai važia 
vo Antanas Navickas. . — ir 
dabar sielvartauja p. Pakulie 
nė.

— Tai jums Kanada nepa 

tiko, ar gal sunkių pergyveni 
mų turėjote?

— Kai atvykusiai į Kanadą 
man buvo labai neramu, tai 
užsidariau savyje ir todėl nie 
kur neinu dėl to neramumo nei 
į parengimus, — Nuoširdžiai 
pasakoja M. Pakulienė.

— Daug teko pergyventi, — 
sako p. Pakulis. — Atvažia 
vęs į Kanadą dirbau tiktai 
apie metus ir netekau darbo.

— Už 55 valandų savaitę 
gaudavau 6 dol. ir 62 centus,
— sako p. Pakulienė. . .

— Depresijos metams ūžė 
jus, 4 metus buvau be darbo,
— sako p. Pakulis. — ’liesa, 
gaudavome 8 dolerius per sa 
vaitę pašalpos. Bet per tą ne 
darbo laiką išleidome visa, ką 
turėjome susitaupę ir dar įsi 
skolinome. . .

— Tai ką gi užgyvenote per 
tuos 50 metų?

— Na gi nieko. Tiktai vai 
kus išleidome į svietą. . .

— O daug turite vaikų?
— Be jau suminėtųjų, dar 

turime sūnų Antaną, kuris yra 
vedęs ir gyvena skyrium; dūk 
tė Anelė taip pat yra ištekėju 

si. Visi jie gyvena savo na 
muose, o mes su dukreię Pet 
rone samdomės štai šį butą. Iš 
dirbęs plieno kompanijoje 28 
metus, gaunu pensiją; taipgi 
\ alstybinę pensiją.

— Sakote, liepos 4 d. suėjo 
50 metų, kai apsigyvenote Mo 
ntrealyje, — tur būt labai per 
tą laiką pasikeitė miestas?

— O, didžiai pasikeitė. Iš 
400,000 gyventojų išaugo į 
2 mil. miestą. Atvažiavę rado 
me medinius trotuarus ir ang 
limis kūrenamus tramvajus, 
tormozuojamus sukamais stab 
džiais: mažas miestas buvo ap 
suptas miškais ir pelkėmis. Br 
uzgynai buvo šioje vietoje, kur 
gyvename. Dirbome ilgas va 
landas ir gaudavome kartais 
tiktai 8 centus už valandą. . . 
Dabar jau visai kitas gyveni 
mas ir visai kitaip atrodo mies 
tas. . .

— Man įdomu iš jūsų suži 
noti apie Vytauto klubą.

— Atvykęs į Montreal), tuo 
jau prisirašiau prie Šv. Kaži 
miero draugijos ir prie Vytau 
to klubo. Tai buvo pirmosios 
organizacijos, iš kurių išaugo

ir pirmoji lietuvių parapija 
Kanadoje, Šv. Kazimiero.

Buvę visokių, „trobelių“, bet 
kun. Vyšniauskas labai pake 
lęs lietuvių vardą.

Nors man buvo pasakyta in 
formatorių, kad Jokūbas Pa 
kulis buvo vienas iš Vytauto 
klubo steigėjų, bet ištikrųjų 
taip nėra, nes klubas įsteigtas 
1907 metų sausio 13 dieną, o 
p. Pakulis j Montreal) atvyko 
1907 m. liepos 4 dieną ir į klu 
bą prisirašė 1907 m. lapkričio 
3 dieną.

Reikia pastebėti, kad pp. Pa 
kuliai, kaip vienpavardžiai, gi 
minių forma iš tremties, Vokie 
tijos, padėjo atvykti Juozo Pa 
kulio Šeimai, kuriai sudarė do 
kumentus ir davė reikalingas 
garantijas, dėl ko Šios dvi get 
mos turi labai draugingus ir 
pagarba paremtus santykius.

Sukaktuvininkų pp. Pakulių 
šeima yra pastovi „Neprikišu 
somos Lietuvos“ prenumerato 
rė, — todėl malonu buvo p. Pa 
kulius pasveikinti ir palinkėti 
sveikatos, sėkmės ir ilgiausių 
metų I
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Rašytojui Vienuoliui įnirus
Rugpjūčio 17 dieną Anykš 

čiuose mirė rašytojas Antanas 
Žukauskas-Vienuolis, pavasarį 
atšventęs 75 metu amžiaus 
(1882. III. 26—1957.VIII.17 
•sukaktuves. ^Lietuvos rašyto 
jai, tur būt, numatydami Vie 
nuolio mirtį, šiemet jį gražiai 
pagerbė.

Antanas Žukauskas-Vienuo 
lis, Užuožerių kaimo ūkininko 
sūnus, buvo leidžiamas moky 
tis, kad taptų kunigu, anais lai 
kais kiekvieno kaimiečio lietu 
vio idealu. Bet A. Žukauskas, 
išėjęs 4 Liepojos gimnazijos 
klases, kurios davė teisę stoti 
kunigų seminarijon, atsisakė 
eiti į seminariją. Tėvas tuo bu 
vo nepatenkintas ir atsisakė to 
liau sūnų mokinti. Tačiau anuo 
metinėje Rusijoje, kuri laikė 
Lietuvą okupacijoje, tos 4 gim 
nazijos klasės leido jam stoti į 
vaistinę mokiniu. A. Žukaus 
kas pasiryžo savo jėgomis pra 
simušti į gyvenimą, ir nuvykęs 
į Maskvą, įstojo vaistinei! mo 
kiniu ir po 3 metų išlaikė pi o 
vizoriaus padėjėjo egzaminus. 
Kad galėtų tęsti farmaceuto 
mokslus universitete, Jis turė 
jo užsidirbti pinigų. Tuo tiks 
lu jis Kaukaze, Vladikavkazo 
ir Tifliso vaistinėse — dirbo 
kelis metus.

Gyvenimas kalnuotame ir 
tautomis gausiame Kaukaze A. 
Žukauskui padarė didelį įspūdį 
ir paskatino kūrybai. Jis pės 
čias yra perėjęs Kaukazo kai 
nūs vadinamuoju Didžiuoju 
Gruzijos keliu. Kaukazo kalnų 
didybė, gamtos giožis, kalnie 

čių legendos, padavimai stip 
riai veikė jauną lietuvį. Iš to 
kilo jo kūrinys „Kaukazo lege 
ndos“, kuriose jis dideliu meis 
triškumu vaizduoja Kaukazo 
gamtą ir žmones. Be ko kita, 
legendoje „Prakeikti vienuo 
lįai“ jis vaizduoja tragišką gru 
zinų tautos likimą, netekus lai 
svės ir kovas už ją.

Vienuolis, Lietuvos kaimo, 
pakėlusio visus rusų okupaci 
jos jungo sunkumus, sūnus bu 
vo laisvės ir žmogaus teisių 
šalininkas. Todėl jis veiksmin 
gai dalyvavo 1905-7 metų revo 
liucijoje, kuria lietuviai norėjo 
pasinaudoti, kad atstatytų Lie 
tuvos nepriklausomybę Dėl to 
dalyvavimo A. Žukauskas pa 
teko j kalėjimą. Kalinamas Tif 
liso (Tbilisi) kalėjime jam da 
vė temą parašyti „Kalėjimo įs 
pūdžius“, kuriuose jis lyriškai 
pasakoja liūdnus kalėjimo įspū 
džius. Apsilankęs Kryme, jis 
parašė „Krymo įspūdžius“, ku 
riuose ypač gražiai piešia gam 
tos grožį.

Sugrįžęs į Maskvą, kurios 
universitete tęsė farmaceuti 
nes studijas, A. Žukauskas ste 
bėjo daugiausia lietuvių gyve 
nimą svetimame krašte ir to 
krašto jiems daromą įtaką. Iš 
tų stebėjimų gimė apysaka 
„Pati“, kurioje jis vaizduoja 
kaip lietuvis vedęs sumiesčio 
nėjusią lenkę tempą nelaimin 
gas. Šios novelės siužetas, bu 
vo žinoma, paimtas iš paties au 
toriaus gyvenimo. Kaip žino 
ma, Vienuolis turėjo su pirmą 
ja žmona persiskirti ir buvo ve

dęs antrą,
Galima sakyti, kad perdėm 

taip yra, kad -Vienuolis sa 
vo knygoms siužetus ėmė iš 
realaus gyvenimo. Jo kūryba, 
todėl, yra realistinė, vietomis 
net natūralistinė, kaip sovieti 
nis jo romanas „Puodžiunkie 
mis“, tiktai atauduose prasi 
skverbia sentimentalizmas. 
Taip I Didysis karas jam davė 
progą sukurti „Inteligentų pa 
latą“, kurioje jis vaizduoja ka 
ro pasekmių vaisius — psichi 
nius žmonių sutrikimus ir be 
protybę.

Sugrįžęs į Lietuvą, Vienuo 
lis dalyvavo Lietuvos neprikla 
usomybės atkūrimo kare kaip 
karo korespondentas n savo re 
portažuose iškėlė Lietuvos ka 
rių heroiškumą ir narsumą.

Galutinai apsigyvenęs Any 
kščiuose, kur įsigijo vaistinę 
ir atsidėjęs literatūrinei kury 
bai, Vienuolis romanuose vaiz 
davo Lietuvos gyvenimą — ba 
jorijos susmukimą, valstiečių 
kilimą, naujos lietuvių inteli 
gentijos augimą — su teigia 
mais ir neigiamais reiškiniais. 
Taip atsirado romanai „V ė 
žys“, kuriame vaizduoja likimą 
atitrukusios nuo liaudies gyve 
nimo bajorijos likimą - susmu 
kimą ir išnykimą, ir romanas 
„Prieš dieną“, kuriame vaiz 
duoja valstybės atsikūrimo lai 
kotarpio neigiamus bruožus.

Dviejų tomų romane „Vieš 
nia iš šiaurės“ Vienuolis vaiz 
duoja lietuvaitę svetimame kr 
ašte, bet neužmiršusią savo tė 
vynės ir mylinčią Lietuvą. Ro 
mane „Ministeris“ jis fantazuo 
damas piešia tūlus gyvenimo 
vaizdus. Novelių „Nemigo nak

tys“ rinkinyje yra gražių no 
veliu.

1930 — Vytauto — metais 
Vienuolis dalyvavo konkurse 
ir už romaną „Kryžkeliai“ lai 
mėjo literatūrinę premiją. Ro 
mane vaizduojami Vytauto Di 
džiojo laikai.

Jau nepriklausomybės lai 
kais buvo išleisti Vienuolio ra ; 
tai atskirais tomais, kurių 5-jį 
sudaro kelionių po Europą įspū 
džiai.

Vienuolis rašė ir dramų: 
„1831 metai“, kurioje vaizduo 
jama sukilimas prieš rusų cari 
nę okupaciją ir drama „Daubo 
je“.

Labai gražiai parašyta yra 
Vienuolio apysakaitė „Pasken 
duolė“, kurioje įspūdingai pa 
vaizduotas tragiškas mergaitės 
likimas. Mergaitė Veronika, 
linksma, šokėja, daininikė, pui 
ki darbininkė, įsimyli vaikiną 
Juozelį, kuris ją apgauna, pa 
bėga Amerikon, ir mergaitė iš 
suniekinimo ir sielvarto nusi 
skandina. Iš šitos novelės da 
bar Lietuvoje yra sukurta to 
pat vardo opera.

Vienuolis — lietuvis patrio 
tas, vertinę^ Lietuvos liaudį, 
smerkęs bajoriją, vertinęs liau 
dies teises ir smerkęs jos sk 
riaudimą. Sovietinės okupaci 
jos užkluptas, turėjo ir jai ati 
duoti duoklę. Tai jo romanas 
„Puodžiunkiemis“.

Vienuolis mirė, bet jo raštai 
dar gyvens, nors ir ne visi vie 
noki amžių. Gaila, kad sovieti 
nis okupantas vis dėlto apteršė 
jo kūrybą. Carinei okupacijai 
Vienuolis priešinosi ir neišsi 
gando ir kalėjimo. Kažin, ar 
pomirtiniuose jo raštuose neat

NAUJA MARIAUS KATILIŠKIO KNYCA
Spalio mėnesį iš spaudos iš 

eina naujausias Mariaus Kati 
liškio romanas „Miškais atei 
na ruduo“. Leidžia Terra.

Šios knygos pasirodymas mū 
sų kultūriniame gyvenime nė 
ra eilinis įvykis. Marius Kati 
liškis yra vienas stipriausiųjų 
ir vienas talentingiausiųjų mū 
sų rašytojų emigracijoje, įdo 
mus kaimo gyvenimo pažini 
mu, puikus pasakotojas, stulbt 
nantis žodžio jėga ii gaivališ 
kurnu. Prie šio romano Marius 
Katiliškis dirbo kelerius melus. 
Taididžiausias ir rimčiausias jo 
veikalas, per 500 psl. apimties, 
kuriame vaizduojamas kaimo 
gyvenimas — ūkininkai, sam 
diniai, miestelio ir valsčiaus 
inteligentija, grioviakasiai, miš 
ko kirtėjai, visa šita marga 
spalvė tipų ir charakterių gale 
rija kasdieniniuose varguose, 
rūpesčiuose ir pripuolamose lai 
mės akimirkose. „Miškais atei 
na ruduo“ nėra buities romą 
nas, kaip mes jį suprantame. 
Jame daug dėmesio psichologi 
nėms ir socialinėms kaimo prob 
lemoms.

ANTROJI „VIEŠNIOS Iš 
ŠIAURĖS” LA^DA

Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo antrasis Antano Vienuo 
lio „Viešnios iš šiaurės“ tomas. 
Pirmasis tomas išleistas kiek 
anksčiau, todėl dabar jau turi 

siras tokių, kurie okupacijos 
metu negalėjo būti paskelbti?

me pilną šio įdomaus ir įspū 
dingo romano laidą. Veikalą iš 
leido Terra, abu tomai gražiu 
dail. A. Kurausko viršeliu.

Šį veikalą daugis prisimena 
iš Lietuvos, kai pirmoji jo lai 
da buvo su entuziazmu sutik 
ta ir senimo ir jaunimo. Tai 
nėra veikalas, skiriamas A. 
Vienuolio kūrybos viršūnėms, 
bet, kita vertus, be abejonės, 
tai pati gražiausia ir įspūdin 
giausia A. Vienuolio knyga, ir 
šiandien tokia įdomi, kaip pr 
ieš daugelį metų.

Bolševikai Lietuvoje parū i 
pino bemaž pilną A. Vienuolio 
raštų laidą, bet joje vietos šiam 
romanui nerasta.

SUŽEISTAS RAŠYTOJAS 
V. KAZOKAS

Rašytojui Vincui Kazokui 
grįžtant iš darbo, Australijos 
Sydnėjuje, ant jo užjėkė dide 
liu greičiu važiavęs sportinis 
automobilis. V. Kazokas buvo 
nublokštas į šalį. Sužalota gal 
va, rankos ir skaudžiai sutrenk 
tos kojos. Nukentėjusiojo ben 
dradarbiai jį be sąmonės nune 
šė nuo plento. Iššauktas grei 
tosios pagalbos automobilis V. 
Kazoką nugabeno į Merrickvil 
lės ligoninę, kur aptvarščius I 
žaizdas ir padarius peršvieti 
mus, po kurio laiko jam buvo 
leista grįžti į namus.

PASISEKĘS KONCERTAS
Lietuvių Kultūros Fondo 

Nukelta į 5-tą psl.

Būdingas sovietinio 
gyvenimo vaizdelis

A. GRICIUS AITVARAS

V e i k i a: Girnius ir Stirnius, pagyvenę vyrai, gre 
timų kolūkių kolūkiečiai. įeina vienas iš vienos pu 
sės, kitas iš kitos ir susitinka viduryje scenos.

Girnius. Ė! Bičiulis Stir 
nius! Seniai bematytas!

Stirnius. Sveikas, sveikas. 
Kur droži? (Karštai sveikina 
si).

Girnius. Pas tave.
Stirnius. Ir aš pas tave.
Girnius (nudžiunga). Pas 

mane? (Ir tuoj nusimena). Bet 
juk tu nerasi manęs namie. . .

Stirnius (juokiasi). Tu ma 
nęs taip pat nerasi.

Girnius (suglumęs). Tiesa! 
Tai kas daryti?

Stirnius. O čia ar mudu ne 
galėsime pasikalbėti?

Girnius (nudžiunga). Iš 
tiesų! Galime! Ot, galvą turi, 
Stirniai!! Užtat pas tave ir 
ėjau.

Stirnius. Ko gi tu pas mane 
ėjai?

Girnius (patyli, pagalvoja, 
gudriai mirktelėjęs). O ko tu 
pas mane?

Stirnius. Ėjau pas tave pa 
siteirauti, kas ten dedasi tame 
jūsų kolūkyje?

Girnius (susirūpinęs). O 
kas ten dedasi?

Stirnius. Kodėl jis toks atsi 
likęs?

Girnius (atsidūsta). Kad at 
silikęs, tai šventa tiesa. Jau 
taip atsilikęs, kad tiesiog — 
pats pirmasis iš galo.

Stirnius. Jūsų žemė derlin 
ga‘

Girnius. Žemelė kaip pyra 
gas!

Stirnius. Ir jūsų kolūkio 
žmonės atrodo tokie sveiki, 
tvirti. ..

Girnius (nukerta). Ąžuolai!
Stirnius. Tai kodėl jūsų kol 

ūkis toks nusmukęs?
Girnius. Jau kai tu, Stir 

niau, pasakai, tai tokią tiesą, 
kad net salas prakaitas išpila.

Stirnius. Valstybei įsiskoli 
nę. Už darbadienius — va, ką 
jūs ten gaunat? Trupinius.

Girnius. Trupinius, Stir 
niau, trupinius. Į bėdas taip 
įlindome, kad mūsų nė plaukų 
nesimato.

Stirnius. Ir patys — apspu 
rę, apdriskę, apšepę. Kad ir 
tu pats, —- na, į ką tu panašus? 
Bent retkarčiais ar žiūries į vei 
drodį, koks tu atrodai?

Girnius. Nesižiūriu, Stir 

niau, nesižiūriu! Bijau! Ma 
nau, — pats savęs išsigąsiu. 
O iš išgąsčio, žinai, — dar ko 
kį priepuolį galiu gauti.

Stirnius. Tai kodėl jūs taip 
nusmukot nuo koto? Ar ūki 
ninkauti nemokate?

Girnius. Ko čia nemokėti? 
Ariame, sėjame. . .

Stirnius. O derlių ar imate?
Girnius. Kartais ir derlių 

imame.
Stirnius. Kodėl tik kartais?
Girnius. Kai yra kas imti. 

Arba kai nesupūva.
Stirnius. Na, gerai. Pavyz 

džiui, atėjo pavasaris. Atvažia 
vo traktorius arti. Juk atva 
Žiuoja ir pas jus traktorius?

Girnius. O kaipgi!
Stirnius. Ima arti. . .
Girnius. Na, ne' visada iš 

karto ima arti.
Stirnius. Kaip tat?
Girnius. Matai, maždaug 

tuo metu kasmet būna mūsų 
dveji atlaidai.

Stirnius. Tai kas tokio?
Girnius. Kaip tai kas tokio? 

Mes traktoristui tuoj butelį į 
gerklę, apsėdame, apkimbame 
traktorių ir — latatai į atlaidus 
visas kolūkis.

Stirnius. Na, žinai. . .
Girnius. O kaip jūsų kol 

ūkiečiai keliauja į atlaidus?
Stirnius. Kai darbymetė, iš 

mūsų kolūkio niekas atlaidais 
nesidomi. O jei kas keliauja, 
tai pėsčias. Tik ne traktoriais.

Girnius. Negali būti! Tai 
kokia čia žemės ūkio mechani 
zacija, jei į atlaidus negalima 
traktoriais nuvažiuoti? Mes 
tai tik traktoriais.

Stirnius. Na, tiek to. Toliau. 
Grįžta traktorius iš atlaidų. . .

Girnius. Kad jis nebegrįžta.
Stirnius. Kur jis dedasi ne 

grįžęs?
Girnius. Lieka stovėti vieto 

je.
Stirnius. Kodėl?
Girnius. Matai, kol mes -- 

kas giedame, kas dainuojame, 
o traktoristas miega, tai nuo 
traktoriaus vamzdžiukus, trū 
beles nusukinėja.

Stirnius. Tai kam gi tuos tra 
ktoriaus vamzdžiukus nusuki 
nėti?

Girnius (nustebęs). Neži 

nai?
Stirnius. Nežinau.
Girnius. Ot keistuolis! Iš 

traktoriaus vamzdžiukų išeina 
tokia mašina naminei varyti, 
kad nė pats Vilnius gal tokios 
neturi. Mūsų kolūkyje kur ei 
si, visur gausi tokios naminės, 
kad su „stolična“ gali pasisiėp 
ti. Tik savo užkandį nešamės. 
O tai dėl to, kad bravoras pa 
darytas iš traktoriaus vamz 
džiukų!

Stirnius (šluostosi prakai 
tą). Kaipgi traktorius?

Girnius. O kaipgi trakto 
rius ?Stoui. Tik mes stebimės, 
kodėl jis stovi. Juk ir vairas, 
ir ratai nenusukti. Lieka ir. 
kur benziną supilti. O neina, 
prakeiktasis ir tiek.

Stirnius. Tai kaipgi jūs sa 
vo kolūkio dirvas suariate?

Girnius. Šiaip taip su Dievo 
pagalba. Arkliukais šiek tiek 
ariame. Kartais užklysta ir ko 
ks traktorius su sveikais vamz 
džiukais. O ko nepajėgiame, 
tai nepajėgiame. Mišką žeidi 
name: dabar, matai, miškas 
iagai brangus. Po kokio šim 
to metų matysi, kiek pinigo 
gausime už jį. Ar jūs neželdi 
nate?

Stirnius. Mes neturime, kur 
želdinti miško. Mes viską su 
ariame.

Girnius. Viską? Negali bū 
ti.

Stirnius. Neartos nepalieka 
me nė pėdos.

Girnius. O kiek apsėjate?
Stirnius. Kiek užplanuoja 

me, tiek ir apsėjame.
Girnius. Užplanuoti tai ir 

mes užplanuojame. (Pagalvo 
jęs). O ką su sėkla darote;

Stirnius. Kaip tat — ką? 
Sėklą sėjame.

Girnius. Tai kiek gi pasėja 
te ir kiek. . . šitaip?., wpadaro 
ranka mostą į kairę).

Stirnius. Visą ir pasėjame.
Girnius (tylėdamas žiūri 

Stirniui į akis). Melagis tu, bro 
lau. . . Tu man pėdų nemėtyk.

Stirnius. Aš tiesą sakau. O 
ar jūs kitaip darote?

Girnius (ironiškai kikenda 
mas). Eik tu, eik. . . O kas gi 
kitaip nedaro? Juk reikia tik 
proto galvoj turėti! Sėdamas 
visą sėklą, tai žiūrėk, kokius 
laukus gali apsėti!

Stirnius. Tai ir ačiū Dievui.
Girnius. Aha! Ačiū Dievui. 

O kas nuvalys tuos laukus?
Stirnius. Patys.
Girnius. O jūs ar patys?
Stirnius. Patys.
Girnius (pagalvoję^). Jūs 

tai gal. . . O mes kai kartą pa 
sėjome visą sėklą, o dar užde 
rėjo, tai kol riejomės, kaip 

mes tą derlių imsime, kaip ir 
kuo kulsime, po kiek dalinsi 
mės už darbadienius, kol lau 
kerne rajono žadėtos talkos, tai 
derlius supuvo, paukščiai nu 
lesė, dar ir apsnigo. Dabar mes 
pasimokę. Dievo dovanos ne 
paleidžiame niekais. Naudin 
gai suvartojame.

Stirnius. Pavyzdžiui?
Girnius. Na, kaip — pavyz 

džiui. ... Paavsarį, kai tik sėjos 
metas, prisikrauname vežimą 
maišų su sėkla. Na. . . vienam 
-— maišelį, kitam maišelį, tre 
čiam ir du. . . Dai keletą maišų 
į krūmus įbrukame. Kol atva 
žiuojame į dirvą, žiūrėk — du 
trys maišai belikę. Kur juos dc 
ti? Atsimename, kad reikia ir 
pasėti. Na, ir pasėjame. O kad 
taip, be atodaiios, .suzertume 
tiek gryno javo į dirvą pūti, — 
tai atsiprašome, ar tokie mes 
durni.

Stirnius. Šitaip tatai!
Girnius. Šitaip, šitaip.
Stirnius. O kaip pas jus gy 

vuiininkystės reikalai?
Girnius. Gyvulininkystės? 

Gyvulininkystė tai mums seka 
si. Kasmet karvės stipina ir 
vis dar lieka. Jei nesisektų, tai 
mes jau nė vienos karvės nebe 
turėtume.

Stirnius. O dabar ar daug 
pieno primelžiate ?

Girnius. Ką ten primelši. . . 
Mūsų melžėjos iš vienos karves 
išspaudžia keletą lašų, iš kitos 
keletą lašų. . . Įlašina į milžtu 
vę kaip kokių valerijonų ar, sa 
kysim, vaistų nuo kosulio. Ma 
tai, mes karves ne dėl pieno ir 
laikome.

Stirnius. O dėl ko? 
Girnius. Dėl baubimo. 
Stirnius. O kam jums reikia 

to baubimo?
Girnius. O kaip kitaip mes 

žinosime, kad kolūkyje dar yra 
karvių?

Stirnius. Tik tam? į
Girnius. Na, kad dar būtų 

kas pranešti, kai rajonas parei 
kalauja žinių.

Stirnius. Matyt, garsiai bau 
bia tos jūsų karvės. . .

Girnius. Kaip pasiūtosios! 
Tegul jas velniai! Kartais vi 
są naktį neleidžia užmigti.

Stirnius. O ko gi jos taip 
baubia?

Girnius. Šimts žino. Mes 
jau kelinti metai visaip spėlio 
jame, bet niekaip neatpėjame. 
Praeitą žiemą lankėsi pas gi 
mines toks studentas. Pamoky 
tas vyrukas. Tai jis sako, esą 
karvės baubia dėl to, kad ai 
kanos. Bet ką tu ten visokių, 
kad ir mokytų piemenų kiaušy 
si...

Stirnius. O ar kartais nepa 

mėginote prišerti jas iki soties?
Girnius. Tai kaip mėginsi, 

kad pašarų nėra.
Stirnius. Kodėl nėra?
Girnius (pasipiktinęs). Pa 

klausė. . . Kiek prakaito reik 
tų išlieti, kol prigamintum pa 
šarų tokiai bandai!

Stinius. Tai kaipgi laikote 
nešertas karves?

Girnius. Ar visi gyvuliai še 
riami? Imkim kates. Kas jas 
šeria? O žiūrėk, stogais iaipio 
ja. Ir net į medį įsikaria.

Stirnius. Oho! Pažangiai 
ūkininkaujate. . .

Girnius. Žinoma, pažangiai. 
Galima sakyti -— priešakiniai 
ūkininkaujame. Visu, taip sa 
kant, savo priešakiu. . .

Stirnius (pagalvoję^). O ži 
nai. . . Atrodo, kad ir priešą 
kis jums nepadės. . . Šitaip ūki 
ninkaudami, išeisit šunims šė 
ko pjauti. Reiks jums, tur būt, 
mūsų aitvarą atiduoti. . .

Girnius. Aitvarą? O ar yra 
tokių?

Stirnius. Yra yra, nors ir se 
nas, bet puikiausioj tvarkoj. 
Kaip laikrodis dirba! Patys 
matot, kaip jis mums driba.

Girnius. Gerai dirba! Tai 
kiek už jį prašysite?

Stirnius. Apie tai ir pakai 
bėkim.

Girnius. Ką čia bekaflbėti? 
Lumuškim rankas, ir baigta. 
(Griebia Stirniaus delną).

Stirnius. Palauk, palauk. Ne 
skubėk. Nemanyk, kad aitva 
ras tai kaip koks avinas : paga 
vai, prisirišai ir kirpk. Eida 
mas pas tave tarnauti, tai jis ir 
savo sąlygas stato.

Girnius. Matai, koks! O ar 
tu žinai tas jo sąlygas?

Stirnius. O kaipgi. Visi mū 
sų kolūkiečiai žino.

Girnius. Šitaip! Tai sakyk, 
sakyk jo sąlygas.

Stirnius. Prilenkdamas vie 
ną pirštą). Pirmiausiai, kai pa 
vasarį atvažiuoja traktorius, ne 
važinėkite juo į atlaidus, ir ne 
nusukinėkite jam vamzdžiukų.

Girnius. Na, ne-e. . . Šitaip 
tai mums neišeis.

Stirnius. Jei ne, tai aitvaras 
pas jus nesilaikys. Jis reika 
Jauja, kad traktorius tik dirvas 
dirbtų.

Girnius. Matai, koks bjau 
iybė. Tai ir visos sąlygos?

Stirnius. Palauk. (Prilenk 
damas kitą pirštą). Sėkla tu 
ri būti visa pasėta. Nė viena 
sauja negali nueiti į šalį.

Girnius. Čia, brolyti, tai jau 
nieko nebus. Savo tvarkos mes 
nelaužysim.

Stirnius. Nelaužysite, tai ir 
aitvaro neturėsite. “Toliau. (Le 
nkia trečią pirštą). Aitvaras 

nepakenčia, kai galvijai iš ba 
do baubia.

Girnius. O pašarų aitvaras 
prineša?

Stirnius. Teks jums patiems 
pasiruošti. Ir šieno, dobilų pri 
sipjausite, ir siloso prisigamin 
site, ir ruknelių prisiauginsite. 
Kitaip aitvaras į jūsų pusę net 
nepažiūrės.

Girnius, Kas tau, brolyt, pas 
mus šitokius darbus įveiks!

Stirnius. Aitvaias nepaken 
čia, jei per darbymetes kolūkie 
čiai dyki slampinėja.

Girnius. Tai kaipgi palikti 
tuščius namus, be šeimininko? 
O jei koks svečias užeis?

Stirnius. Kur yra aitvaras, 
ten svečiai nelaiku nesilanko.

Girnius. Bijo?
Stirnius. Per darbymetę ir 

svečiai dirba.
Girnius (su nusivylimu). O, 

kad jį bala. . . Tai ir visos tos 
sąlygos?

Stirnius. Ne. Būtinai reika 
lauja, kad rudenį visi laukai bu 
tų nuvalyti, kad derlius būtų 
suvežtas į pastoges. Ir žiūri, 
kad žiemkenčiai būtų laiku pa 
sėti. . .

Girnius (nutraukia Stirnių). 
Jei taip, tai velniai žino, kasj 
per padaras tas aitvaras. Žino’ 
gų prie darbo riečia!

Stirnius. Riečia, Girniaus, 
riečia. Kolūkiuose jis ypač ne 
kenčia tinginių, .pĮepių,kvailių, 
girtuoklių ir vagių. Jei tik kol 
ūkyje įsiveisia tokie padarai, 
tai jis nusispjauna ir eina sau 
iš tokio kolūkio. Dėl to kol 
ūkis ir nusmunka.

Girnius (visai nusivylęs, gar 
šiai sušvilpia. Paskui sumojęs 
atkunta) Palauk. . . O jeigu 
mes taip visi dirbsime kaip sa 
kei, tai kuriems velniams mums 
reikalingas tas aitvaras?

Stirnius. Nežinau. . . Mes 
tai tik taip ir dirbame.

Girnius (pasvarstęs). Žinai,| 
Stirniau. . . Mėginsime ir mes 
šitaip. O su tuo aitvaru — ne 
siterliosime. Šiaip ar tai, vis 
dėlto :— pikta dvasia. Dar ir 
rajonas tokio etato mūsų kol 
ūkiui nepatvirtins.

Stirnius (šypsodamasis). 
Greičiausiai. ..

Girnius. Ką gero, dar barti 
gausime už visas šitas. . . kaip 
jos. . . antireligijas. (Apsispre 
ndžia). Grįšiu namo! Atiduok 
mano linkėjimus savo pačiai ir 
vaikams.

Stirnius. Ir pats savuosius 
pasveikink nuo manęs.

Girnius, Sudie. (Atsisvei 
kiną. Išeidamas), Be reikalo 
plumpiau tokį kelią.
(Stirnius šypsodamasis akimis 
palydi Girnių). Galas,
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PIPYNĖ PASAULINIS BĖGIMO ČEMPIONAS

Lietuviai „tarptautinaime ja 
tinimo ir studetnų festivalyje” 
Maskvoje, kaip rašo sovietinė 
Lietuvos spauda, gerai pasiro 
dę ir nusipelnę aukso medalių 
ir kitokių pagerbimų. Ypatin 
gai sėkmingai pasirodę lietu 
viai sportininkai. Bemaž sensa 
ciją sukėlė jauno 21 metų lie 
tuvio Jono Pipynės laimėjimas. 
1.500 metrų bėgimo distanci 
joję, kuris pastatė naują Sovie 
tų Sąjungos rekordą ir nuga 
Įėjo net čekoslovaką Stanislo 
ą Jungvirtą, pasiekusį nese 

.iiai pasaulio rekordą. Kai jau 
nuolis Pipynė jau dabar pralen 
kia pasaulio rekordistus, jam 
yra vilties ateityje susilaukti 
dar didesnių laimėjimų. Pipy 
nė Maskvoje apdovanotas auk 
so medaliu. Aukso medalius 
išsikovojo taip pat ėjikas A. Mi 
kėnas, boksininkas R. Tarnu 
lis ir irkluotoaji Viktoras ir Al 
fonsas Rudzinskai. Tikras „au 
kso medalių lietus” nukrito ant 
Kauno krepšininkų („Kauno 
audinių”) komandos, kuri per 
visus susitikimus su įvairiom 
pasaulio komandom ėjo be pra 
laimėjimo ir finalinėse varžybo 
se Albanijos komandą nugalė 
;o 81 :59 santykiu. Aukso me 
daliais apdovanoti 10 Kauno 
komandos žaidėjų, jų vadovas 
Teperis ir treneris Nakutis. Lie 
tuvių sportininkų laimėjimai 
Maskvoje buvo pagarbiai pa 
minėti ir žymių Vakarų Euro 
pos laikračių sportiniuose re 
portaluose. Ypač buvo pabrė 
žiamas Jono Pipynės iškilimas 
kaip naujos žvaigždės pasaulio 
sporto žvaigždyne. — Ir jaunie 
ji Lietuvos stalo tenisininkai 
išsikovojo 5 aukso ir du sidab 
ro medalius. Sirutytė ir Zabloc

kis gavo net po du aukso meda 
liūs. E.

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Draugiškos futbolo rung 

tynės tarp Hapiiltono ir Kitch 
ener baigėsi lygiomis 15:15. 
Hamiltonas šiose rungtynėse 
nepersistengė, išmėgindamas 
eilę žaidėjų, besiartinant pir 
menybių rungtynėms tarp Mo 
ntrealio, Ottawos, Toronto ir 
Hamiltono.

— Vokiečių sporto laikraš 
fč,io „Kichers” paskelbtą an 
kietą, nubalsuoti geriausius 
Vokietijos futbolininkus ir 
tuo pačiu duodant nemokamą 
kelionę pasaulio futbolo pirme 
nybėms į Švediją, tarp dvie 
jų laimėtojų, atrodo, vienas bu 
vo lietuvių kilmės. Jo pavardė 
Herbert Tisys. Geriausiu fut 
bolininku buvo pripažintas Fri 
tz Walters, gavęs lų,974 bal 
sus. Taip pat, nemažai balsų 
gavo su lietuviška pavarde žai 
dejas Vilimovius.

— Maskvoje, per įvykusias 
rungtynes, lenkas Sidlo nume 
tė jietį 80,12 m.

— Ir vėl Maskvos publika 
„iššvilpė“ Sov. Sąjungos fut 
bolo rinktinę, kurt silpną Šuo 
miją Įveikė tik 2:1.

— Buvęs Anglijos futgolo 
meisteris Wolverhampton par 
davė su 15 tūkst. dol. nuosto 
lių seną aikštės apšvietimą, įre 
ngdamas visiškai naują. Tačiau 
Europoje pasigirsta vis dau 
giau balsų prieš naktinius žai 
dimus. Sakoma, kad jaunimas 
į tokius žaidimus atvyksta dau 
giau flirtuoti, o ne stebėti run 
gtynes. (Ar nepanašiai su 
lauko kino - teatru?). K. B.

Dr. Roman Pniewski 
b Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas.
if 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 1:
$ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I Dr. TASS y SiNGERMAN [I 
optometristas - optikas

i TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 5-7928

| Vaistai i Lietuvą, I 
$ LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ | 
t OKUPUOTUS KRAŠTUS |
> per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

a Ilgiausia ir greičiausia pasiųsite vaistus savo artimiesiems v
per Janiną ADOMONIENĘ. £

š* Siunčiame įvairiausius vaistus, akinius, mediciniškus X 
X gydymo reikmenis. Vaistų kainos ir oro pašto tarifas S 
$ yra žymiai sumažinti. g
$ Siuntiniai pilnai apdrausti. g
$ Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, X 
$ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |
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| BELLAZZI-LAMY, INC I
PO 8-5151 Ville Lasalle. g

J vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 8
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. g

Tel. PO. 8-1135 |
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA. !

LAYERS Co. I

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė .....................0.90
Skrybėlė ................ 0.85

ir t. t., ir t. t.
Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio g 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. |

Liet. »av.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. $ 
TEL. TR.l 135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. f

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4 pusi.

Australijos Valdyba Melbour 
ne surengė turiningą dainos, 
muzikos ir šokio vakarą, į ku 
rį atsilankė per 400 žmonių.

Programą išpildė viešnios iš 
Adelaidės — solistė G. Vaši 
liauskienė ir pianistė Dorothy 
Oldham; melbourniškės išraiš 
kininkės šokėjos J. ir E. Kės 
minaitės ir A. Čelnos vadovau 
jamas choras. Pranešėja A. Ka 
razijienė.

Koncertas buvo augšto meni 
nio lygio.

AUSTRALIJOS STUDENTŲ 
STUDIJŲ VAKARAS

Sydnėjaus lietuviai studen 
tai suruošė studijų vakarą. Vy 
tauto Danielos (dabar gilinan 
čio studijas Vokietijoje) pri 
siųstą referatą skaitė inž. Oi 
šauskas. Referate nušviesa 
velnio, kaip nelabosios dvasios, 
atsiradimas lietuvių mitologijo 
je-

Naujiena buvo diskusijos 
tema: Laisvės pasiekusi mote 
ris verkia. Už tai, kad moteris 
senaisiais amžiais buvusilaimin 
gesnė, kalbėjo R. Stakauskas, 
D. Labutytė ir G. Danta. Kitą 
nuomonę, kad moteris, pasie 
kusi visiškos laisvės ir lygy 
bės, dabar yra laimingesnė ir 
todėl neturi ko verkti, atstovą 
vo R. Daukus, E. Stankevičių 
tė ir V. Šliogeris. Pirmininką 
vo J. Miknius. Diskusijos buvo 
įdomios, gyvos, perpintos taik 
liu humoru ir gerai parinktais 
sąmojais. Parengime dalyvavo 
beveik visi studentai ir gausus 
būrys svečių.

TRYS KNYGOS JAUNIMUI
TERROS leidykla dar šį ru 

denį numačiusi išleisti tris kny 
gas mūsų mažiesiems ir tuo 
bent dalinai sušvelninti jauni 
mui lektūros badą. Terrai tai 
kina LK Kultūros Fondas, su 
tikęs apmokėti dailininkams už 
tokių knygų iliustravimą.

Pirmąja šių knygų eina „Va 
rgšas ir jo karalaitė“, pasakų 
knyga iš mūsų ir mūsų kaimy 
nų tautosakos. Ją seks Aloyzo 
Barono apysakaitės „Mėlyni 
karveliai“ ir Igno Končiaus že 
maičių pasakos „Ežerą rauk 
siu".

Šios knygos bus gražiai iliu 
struotos, tekstas įdomus ir pa 
trauklus, kalba taisyklinga. 
Leidykla žada išleisti gražiai, 
kad nebūtų gėda paimti į ran 
kas ir parodyti kitiems.

LIETUVOJE 
IŠLEIDŽIAMOS KNYGOS

Prof. J. Jablonskio „Rinkti 
niai raštai“ I tomas, Prof. I. 
Endzelino „Baltų kalbų garsai 
ir formos“, A. Loganaitės „Da 
bartinės lietuvių kalbos kirčia 
vimas“, Lietuvos TSR istori 
jos vadovėlis, „Revoliucinis ju 
dėjimas Lietuvoje“ pradedant 
XIX amžiaus pabaiga.

KANKLININKAS
JUSTINAS STRIMAITIS, 

kurio enkavedistai jieškojo 19 
41 m. birželio mėn. išvežti į 
Sibirą, bet jam pasisekė pa 
bėgti, pasirodo, dabar dirba J.

I
T A U P Y K, S K O L I N K I S |

savo kredito kooperatyve v
„LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai '
duodamos brtkokiam geram tikslui. j I

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. i I
„Litas" veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje A 

Banko kambary. X
•' Pirm. A. Norkcliūnas ................................. ]

Gruodžio vardo muzikos mo 
kyklcye Kaune ir „Lit. ir me 
nas“ laikraštyje rašo apie kan 
klės, kurias labai prastai garnį 
na Kauno baldų kombinatas.

DAILININKAS 
HENRIKAS ŠALKAUSKAS
yra išrinktas į Contemporary 
Art Society of Australia komi 
tetą. Tai yra pati didžiausia 
meno draugija Australijoje, tu 
rinti skyrius Melbourne, Ade 
laidėje, Hobarte ir kt. H. Šal 
kauskas jau iš anksčiau yra 
šios draugijos narys ir kelis 
kartus yra dalyvavęs jos ruoš 
tose meno parodose.

LIETUVOJE IŠKELIAMI 
NAUJI ARTISTAI

16 Lietuvos artistų paleisti 
į pensiją, o jų vieton paruošti 
jauni, šių tarpe minimi: J. Ur 
velis, baritonas; V. Rubeckis, 
barit.; V. Adamkevičius, teno 
ras; A. Lietuvninkas, bosas; 
M. Muraško, B. Leonaitė, A. 
Vasiliauskas, A. Rudaitis (te 
noras), S. Girčytė (kol. sopr.), 
Krasauskaitė (lyr.-kol. sopra 
Inas), Marcinkijan (mecco), 
Noreika (ten.), Kalasauskas 
(bar.).

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ STATYBA

sparčiai vykdoma toliau. Jau 
baigti sienų mūrijimo darbai, 
ant užpakalinio priestato (vir 
tuvė, artistams persirengimo 
kambariai ir kt.) uždėti balkiai 
ir sparai jau užsakyti. Staty 
bos reikalams pinigų rinkimo 
vajus vykdomas kiekvieną sa 
vaitgalį.

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 
VAKARAS

Estų salėje įvyko latvių su 
ruoštas pabaltiečių studentų 
vakaras. Sugiedojus Gaudea 
mus, vakarą atidarė latvių pir 
mininkas, trumpu žodžiu api 
budindamas vakaro reikšmę ir 
tikslą. Po to sekė trumpa pro 
gramėlė. ir šokiai.

MARIAMPOLĖS 
DRAMOS TEATRAS, 

atidarytas pernai, pastate Bin 
kio „Atžalyną", Vienuolio 
„Prieblandą”, Bliaumano „Ind 
ranus“ ir kt. Spaudos teigimu 
teatro kolektyvas, sudarytas iš 
jaunų aktorių, baigusių Vilnia 
us konservatorijoje Dramos 
studijas, esąs geras. Jo režisie 
rium yra St. Čaikauskas.

MELBOURNAS TURI 
GERĄ KAPELĄ

Kultūros Fondo skyriaus v- 
bos spaudos bailuje grojo Ben. 
Zabielos vadovauajma kapela. 
Joje grojo žinomas fleitistas 
Aleksas Valius, Vai. Tamaša 
uskas, Juozas Bruožis ir Alg. 
Dimidavičius.

„VISUOMENĖS VEIKĖJAI”
Independent teatro scenoje, 

Sydnėjuje suvaidinti rugp. 18 
d. Tai Sydnėjaus „Atžalos" 
teatras pastatė Vyt. Alanto 
„Visuomenės veikėjai“ kome 
diją.

RA 7-3120 f į>

lietuviška moterų kirpykla h
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- S 8DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM 

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. WEllington 5-3292

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

AM LIT Builders Supplies Ltd.
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

Naujas telefonas DUpont 1-0182, 
reikale šauk bet kokiu laiku.

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo 
sąlygomis čia galima gauti visas statybines medžiagas: 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Greitas pristatymas.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba b-vės parinkto sklypo.
Statybos darbus atliks, AMLIT vadovybės rūpesčiu, 

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Construction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

ir visais kitais statybą lieičaničais reikalais 
prašome kreiptis į naujos bendrovės raštinę:

5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524
arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 

vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

U

• Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba veda derybas dėl dvie 
jų augštų mūrinių namų pir 
kimo.
• Kipro Petrausko kvietimas 
artistų sugrįžti į Lietuvą ir 
sveikinimai „Tėv. Balse“ įdo 
mūs tuo, kad arba Kipras ar 
ba cenzoriai išbraukė žodį „šil 
tus“, tat sveikinimai siunčiami 
ne šilti. . .
• Teisininkas ir poetas Aao 
mas I.astas išvertė iš rusų kai 
bos į lietuvių Turgenevo, Gar 
šino, Fedino, Gladkovo romą 
nūs. Adomui Lastui sukako 70 
metų amžiaus.
• Alfonsas Maldonis pasireiš 
kiąs kaip originalus poetas.

• Melbourne Lietuvių Namų 
Klubo Taryba yra gavusi pa 
siūlymą pirkti trijų augštų 
įmonės pastatą Richmonde. 
Pastatas tokio dydžio, kad bū 
tų galima įrengti net tris sales.
• J. Butėnas parašė pjesę „Pa 
milau dangaus žydrynę".
• Kompozitorius Balsys rašo 
baletą „Eglė žalčių karalienė", 
kurį statys Br. Kelbauskas.
• V. Uždavinys TB rašo apie 
Jaunimo sodą V^niuje, įrengtą 
anksčiau vadinamo Bernardinų 
sodo vietoje.
• Maironio minėjimas Sydnė 
juje įvyko rugpjūčio 11d. Pas 
kaitą apie Maironio kūrybą 
skaitė Juozas Juragis.

DOVANŲ SIUNTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BElair 4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jotai,

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

9Al TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K I A U S A S ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,

x Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. 4

] PO 7-0211 Office: 727 Argyle f
į PO 7-0311 VERDUN
| VERDUN COAL Reg’d. I

Gerard Viau, sav.
ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

9
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LENKIJOS BEI PRANCŪZIJOS KRAŠTŲ ŽEMĖS 
ŪKIS.

Atkelta iš 
(produkuojamas netoli Varšu 
vos, pagal vokiečių traktoriaus 
„Lanz Buldog’’ modelį, tik kur 
kas silpnesnis), čekų Zetor K 
25 ir rusų KD 35 bei „Stali 
nec“ 80. Tai viskas. Pabaigoje 
atsirado didesnio pajėgumo 
Rytų Vokietijos kuliamosios 
mašinos, rusų kombainai java 
ms bei burokams ir bulvėms 
sodinti mašinos. Tiesa, specia 
linėje spaudoje nemaža buvo 
rašoma apie įvairias naujas že 
mės ūkio mašinas išrastas ir 
tariamai ar tikrai jau vartoja 
mas Sovietų Rusijoje. 1956 
metų Poznanės Tarptautinėje 
Mugėje buvo parodyta ir nau 
jų mašinų, bet tai buvo ekspo

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

3-čio pusi.
natai Anglijos, Vaakrų Vokie 
tijos, Belgijos. Palyginus visą 
tai su eksponatais, parodytais 
tik tise dviejose š. m. Paryžia 
us parodose, galima padaryti 
išvadą, jog

Lenkijos žemės ūkis, media 
nizacijos srityje, mažiausiai 
20—30 metų yra atsilikęs 

nuo Vakarų žemės ūkio.
Panašias, nors kiek ir' atsar 

gesnes išvadas teko pasidary 
ti lyginant javų bei gyvuliniu 
kystės ūkio gaminius. Jei Len 
kijos parodose ir buvo pavie 
niai eksponatai gana augšto ly 
gio, tai jie buvo išimtimi. Bet 
toje srityje Paryžiaus parados 
skyrėsi dar ir tuo, jog čia sche 
mų, statistinių lentelių, diag 
ramų beveik nebuvo. Vieton 
to užtat buvo daug visokių 
nuotraukų.

Tačiau žmogus, pripratęs 
prie „propogandinės vertės” 
parodose rodomų eksponatų 
Lenkijoje, ir j Paryžiaus „ma 
žiau apčiuopiamus'“ duomenis 
žiūri skeptiškai, kiek abejoda 
mas. Todėl kilo būtinas „reika 
las“ pomatyti Vakarų žemės

S/UHTINIAI UC7UV0N
GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS Į 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
„ORBIS“'siuntiniai pasiekia LIETUVĄ per 3—4 savai
tes. Siunčiame tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai augš- 
tos kokybės, o kainos žemos. 100% garantija siuntiniams.

Sekite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite 
kaipo kainoraščius.

SKELBIMAS NR. 1
Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, 
avalynę, odą, vaistus ir kitus reikmenis. Kiekvienas 
siuntinys gali būti sudėtas iš anksčiau paminėtų daly 

kų, t. y., siuntiniai savo turiniu gali būti maišyti.
Mūsų siuntiniai yra 10 kilogramų arba 22 svarų brutto.

Jei siuntinyje nėra skardinių dėžių — tai gryno svorio ga
lime dėti 9%k^ arba 21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ry- 
žiai). Jei yra skardinių dėžių siuntinyje gryno svorio (net- 
to) yra 9 kg arba — 20 svarų. Mūsų siuntiniai pakuojami 
kilogramais, tai prašome gerbiamų klientų daryti užsaky

si mus kilograminiu skaičiavimu (1 kg, % kg, % kg, o ne sva- 
X rais). Šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėi bend- 
X ics orientacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais.

1 kilogramas yra lygus 2,21 svar.

$ Maistas: kaina už kg už svarą Maistas: kaina už.kg už svarą

<C
X >>

ūkį vietoje, kasdieninėse apys 
tovose, o ne parodoje.

Š. m. gegužės mėnesį, o pas 
kui liepos mėnesį, išviso apie 
aštuonias savaites besibastant 
Prancūzijoje, Paryžius-Stras 
burgas-Metz'as trikampyje, o 
taip pat Vakarų Vokietijoje 
nuo Miuncheno iki Munsterio 
Wesfalijoje, kaip tik teko tuos 
Paryžiaus duomenis lyginti 
vietoje, pačiuose ūkiuose, di 
dėsnių ar mažesnių ūkininkų 
laukuose, matyti derlių beau 
gantį ir jau prinokusį, nuimtą, 
matyti galvijus, kalbėti su vi 
sa virtine ūkininkų. Čia trum 
pai iš to galima suformuluoti 
tokias išvadas: Pranzūzijos ūki 
ninku, turinčių — 15, 24, 19, 
40, 90, 145 ha žemės duomenis, 
kuriuos teko matyti „vietoje“, 
visiškai supuolė su Paryžiaus 
augščiau minėtų parodų duo 
menimis, gi Vokietijos ūkiuo 
se Frankfurto-Wiesbadeno-Mu 
nsterio apylinkėse irgi „vieto 
je“ matyti ūkiai turėjo dar ge 
resnius duomenis nei prancū 
zų ūkininkų atsiekti š. m. re 
zultatai. Kitaip tariant, sulygi 
nūs „vietoje“ matytus duome 
nis, su duomenimis, pateiktais 
minėtose Poryžiaus parodose, 
matyti, ojg tos parodos skelbė 
nė kiek ne perdėtus, o visiškai 
tikrus duomenis apie Prancūzi 
jos derlių, gyvulininkystę bei 
paskirus žemės ūkio srities dar 
bus. Ne taip kaip Lenkijos pa 
rodose, kur statistikos duome 
nys, pateikiami „plačiąjai vi 
suomenei“ buvo ypatingai „pa 
gražinami“. Ne be pagrindo 
pačių lenkų satyra tuos duome 
nis nuo 1956 m. vidurio nuolat 
pašiepė. Pavyzdžiui dailinin

kas, kuris matydamas apgriu 
vusią lūšną, jos vietoje nupieš 
davo ištaigingus rūmus, ar tu 
rėdamas prieš akis stalą, ant 
kurio silkės galva bei trupiniai 
tebuvo, nupiešdavo stalą, ap 
krautą visokiomis gėrybėmis, 
buvo vadinamas žmogumi, ku 
ris

„kūria gerbūvį“ pagal „Sta 
tistikos Centrinės Valdy 

bos“ receptus.
Įdomiausia, jog nuo 1946 iki
1955 metų nebuvo nė vieno sta 
tistikos metraščio Lenkijoje, 
gi 1955 metais pasirodęs met 
rastis, kaip patys lenkai sakė, 
buvo ne faktų, o norų 'ir svajo 
nių metraštis. Tačiau parodų 
diagramos bei statistinės len 
teles kaip tik rėmėsi to metraš 
čio duomenimis. Tai buvo „no 
rmalu“. Todėl ten toji medžią 
ga tapo visiško melo sinonimu. 
Tačiau ir tie „pagražintieji“ 
duomenys buvo žemesni nė mi 
nėtose Paryžiaus parodose pa 
teikti Prancūzijos žemės ūkio 
rodikliai. Nėra abejonės, jog 
tarp Lenkijos žemės ūkio tikro 
vės bei Prancūzijos duomenų 
dar didesnis skirtumas yra. 
Savaime suprantama, jog Len 
kijos žmonės to nemato. Iki
1956 metų Poznanės įvykių te
nikštis žemės ūkis visad ture 
jo labai „gerus“ derliaus rodik
liūs, gal šiek tiek mažesnius ne „ ___

Gi'tie BALTIC EXPORTING Co
upsinami kaipo didžiausi nau 
josios santvarkos laimėjimai, 
nors tikrumoje jie buvo žemes 
ni nė prieškariniai tos .pačios 
Lenkijos žemės ūkio rodkliai. 
Tačiau apie tai nevalia buvo 
kalbėti. O kas tą „raudonąjį 
Tabu“ paliesdavo, tuojau pat 
susilaukdavo bausmės. Pavyz 
džiui, tame pat Poznaniuje, vie 
tos vaivadijos valstybinių ūkių 
valdybos tarnautojų susirinki 
me 1954 metais buvo laikoma 
paskaita apie SSSR žemės ūkio 
laimėjimus. Kai prelegentas- 
K

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081

PARDUODAMI
DIDELI IR MAŽI ŪKIAI

su ar be pieno kontrakto, gyvuliai, ūkiškos mašinos, cuk
riniai klevai, miškas, upė, kalnas. Kaina $ 25,000 iki $ 

45,000. Įmokėti tik $ 500.00.
Rašykite dėl katalogų, pažymint anglų ar prancūzų kalba.

MARCHESSAULT & ENRIGHT INC.,
West Shefford, P. Q.

£ I I ■
.propagandistas pateikė kiaušy 
tojams konkrečius skaitmenis 
(tarp kitko, esą, SSSR centri 
nės Rusijos valstybiniai ūkiai 
vidutiniškai gauna po 17 dvi 
gubų centnerių rugių iš vieno 
hektaro ir t. t), vienas kiaušy 
tojų

inžinierius - agronomas, se 
nas savo srities specialistas, 
„nesusivaldęs” leptelėjo, 
jog tokius „laimėjimus“ 
Lenkijos ūkiai seniai prieš

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

karą buvo turėję.
Už tokį „netaktą”, tas inžinic 
rius neužilgo buvo iš tarnybos 
atleistas ir tik po kokio pus 
mečio, šiaip taip įsiprašė į tar 
nybą, jau visiškai kitoje žiny. 
boję. Dažni buvojimai pas ūkn 
ninkus lenkų kaime geriausiai- ( 
mokė, kiek galima tikėti vie 
šais statistikos duomenimis.

Bus daugiau.
TAUTIEČIAI! Rašykite N. 
Lietuvai iš visur ir apie viską.

SIUNTINIAI Į LETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Naujas skelbimas su naujenybėm.

Prašau perskaityti šį skelbimą ir įsitikinti, kad pasiųsti 
bet kokį siuntinį, o ypatingai vaistų ir medžiagų į Lie
tuvą bei kitus kraštus yra prieinamiausiai ir pigiausiai 

tik per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

X

I I
M. D. MORTON,

B. A., LL. B.

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052 A Bloor St. W. Toronto.

X cukrus ...................... !
g ryžiai ........................

miltai kviet..............
manų kruopos ....

$ makaronai (verm.) 
£ pieno milteliai .... 
& valg. alyva ............
$ margarinas ............
£ sviestas ...................
$ sūris „šveicarišk.“

Taukai (kiauliniai) 
y bekonas (daniškas) 

kumpis ...............
£ kumpio dešra .... 
v* salami dešra..........
y Kepeninis paštetas 
$ kilkės (anjouvis) . . 
$ pipirai .....................

$0.72$0.33
0.95
0.75
0.95
0.95
2.35
2.30
2.00
2.65
2.50
1.90

I 2.60
3.25
2.50
2.80
2.60
2.30
2.75

0.43
0.34
0.43
0.43
1.07
1.04
0.91
1.20
1.14
0.87
1.18
1.47
1.14
1.28
1.18 
1.05 
1.25

citrinai švieži.. $1.50$0.68 
apelsinai švieži 
kaina nepastovi 
džiov. vaisiai 
„kompotas“.... 
razinkos............
fygos ............
datulės vaisiai 
bičių medus. . . 
šokoladas.........
kakava ..............
kava ..............
arbata% kg 1.40

1.90
1.50
2.10
2.40
2.25
3.55 
3.90 
3.60

5.50
1.05

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Publ ic. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Ofice WA 4 9501 
Res.: BE 3-0978

0.82 
0.68 
0.96 
1.09

It A. E. McKAGII I 
L 77 X X Barrister and Solicitor S 
1-04 X Advokatas ir Notaras X 

|Tel. E M 4-1394, E M 4-139' | 
201 Northern Ontario B1<L X 

$ 330 Bay Street,
$ TORONTO 1, Ontario.

t<———__ ------ MM-------

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

2.50
0.48

4.25

muilas ..............
amerik. cigaretės
Phillip Morris 200 st. 
(10 pok.) suįmuitu. .

taukai, bekonas, kumpis,
> kep. paštetas, kilkės ir pan. yra skardinėse dėžutėse: tokio 

siuntinio grynas (netto) svoris yra 20 sv., o su įpakavimu
SĮ pilnu 22 svarai (10 kg) brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai 

įpakuoti kartonuose jų grynas (netto) svoris 21-o brutto 
22 sv. (10 kg). Šitose kainose yra įskaitytas muitas ir so
vietų 10% mokestis. Sudarius ir susumavus siuntinį: rei
kia dar pridėt — licencijos mokestį, persiuntimo garant. 

pašto persiuntimo išlaidas, kas kartu sudaro $ 6.50.
Standartiniai siuntiniai:

(22

£ Pastaba: valg. alyva, sviestas,

x V

£

1. Cukrus brutto 10 kg 
$ 2. Taukai brutto 10 kg (22 
$ 3. Stori lašiniai sūdyti 
$ (sausi) brutto 10 kg 1 4. 1000 amer. cigarečių

,,PhįlipMorris“(50pok.) 
ir 7 kg (15% sv.) cukr.

5. 60 gr streptomycine 1000 
tabl. isoniazid(rimifono)

ir 7 kg (15%sv.) cukr. 
stiprūs geri mot. batukaiX stiprūs geri vyriški batai

X Sekite mūsų skelbimus ir naudokite kaipo kainoraščius. X 
v Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu $ X prijungdami money order (pašto perlaidą), o mes pri- x 
$ siusime Tamstoms visus reikiamus pakvitavimus.
$ Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių. X 

„ORBIS” Centras: 298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. 1
1 Tel. EM 4-2810. Darbo vai. 9 ryto — 8 vak. įė

X Hamiltone skambinkit Tel. JA 8-5257 (42 Brodick St.) X
mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo. x 

$ Mūsų skyriai, Čikagoje, Kanadoje ir Vaterburyje. g

5

(22

sv.) 6.45 plius $6.50 
sv.) 17.10 plius 6.50

$12.95.
23.60

sv.) 17.90 plius 6.50 24.40

18 plius 6.50 24.50

23.50 plius 6.50 
(daniški) su muitu 
(„tufliai“) su muitu

30.—
10.95
12.90

Advokatas-—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvailes Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I Ū D 2 I U S.
Pei šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’ LIETUVON 

ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
, Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON),
’ TORONTO, TEL. LE. 1-3098
J Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir
> kitų reikmenų įvairius siuntinius.
J Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu- 
Į mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 
’ ir kitas prekes.

> DĖMESIO! dėl siunčiamų vaistų ir medžiagų iš Anglijos.
; Nuo š. m. rugpjūčio mėn. 6 dienos žymiai atpiginti vais

tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
[ Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 
[ 30 a 1 gr.......................................................... su muitu $
* Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm................ ..
> Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........
J Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2
J Multivitamin 500 tabl...............................
> Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. .
> Serpasil 500 tabl. 0.1 ................................
[ Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
t Vitamin B. Complex 250 tabl................
> Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
> Aspirin 1000 tabl.........................................
i Digoxin 500 tabl.................. ..........................
£ Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
> ir t. t. ir t. t.
: Siunčiame įvairius antibioticus:
. Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Črystamy- 
£ cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy-
> cm, Seromycine, — Cycloserin* Streptomycine, Dihyd-
1 ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir Įvairias 
i medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.
r Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

DAR DIDESNĖ NAUJIENA:
i Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos- 
? tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžia- 
? gų pi^zdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
S Keturiems kostiumams — 14 y rd. medžiaga su pamuša- 
k lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik- 
? tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai u vie- 
9 nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
| Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80.
| Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
k Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį. 
r pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).
K Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
» Švediškas elektrines siuvamas mašinas,
H 38-nių modelių Hohner akordeonus,
P Moderniškiausias mezgimo mašinas,
C šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“,
;> Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius,

I Parkerius,
; Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų,
1 Plaukams kirpti mašinėles,

•Skustuvus,
!> Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, 

Avalynę,
; Maistą,
• ir t. t. ir t. t.
’ Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. 

Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne-
1 viršijant nustatyto svorio.

I Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun-
I tinį Kalėdoms bei žiemai.
| Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. 
X Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir 
% kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
I Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- 
X kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- 
k tinius siųsti mums paštu.
g Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
$ Darbo valandos:
K Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
$ šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

X Sav. A. K a 1 ū z a.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

7.90 g 
4.70 X
1-00 X
1.10 I
2.80 | 
4.20 $
4.70 £

1L10 |
1.70 f 
1.60 
1.70 £
3.80 g 
4.60 £
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HAMI LTOJV

įnešusiems 500

SENIAU ATVYKUSIŲ LIETUVIŲ PAGERBIMO 
vakaras ruošiamas Namų Fon 
do gražiausioje Prudhomme’s 
Garden Centre salėje šį penk 
tadienį, rugp. 30 d. bus vienas 
įspūdingiausių. Jo metu NF v- 
ba įteiks dovanėles Bugailiš 
kiui Antanui — pirmąjam iš 
senųjų lietuivų nešusiam į NL 
100 dol. (Antanas yra Čia gi 
męs žinomų p. p. Bugailiškių 
sūnus), Uikienei Magdalenai— 
pirmąjai iš seniau atvykusių 

(autiečių įnešusiai į NF 200 
dol. Amilijai ir George Pali 
liūnams
dol. ir Stasiui Uikiui — pirma 
jam įnešusiam 1.000 dol.

Maloniai kviečiame visus 
anksčiau ar vėliau atvykusius 
tautiečius skaitlingai šiame va 
kare dalyvauti. Visi senieji lie 
tuviai prašomi prie įėjimo pa 
siimti specialius biletėlius, pa 
gal kuriuos burtų keliu bus 
paskirstyta tam tikras skaičius 
vertingų dovanų, kaip mūsų 
naujųjų ateivių pagarbos ir pa 
dėkos ženklas už Tamstų viso 
keriopą pagelbą mums.

VISAI NETIKĖTA NAMŲ 
| FONDUI STAIGMENA 

Rugpjūčio 17 d. (Senosios 
išeivijos tautietis gerasis Sta 
sys Uikis paskyrė Lietuvių Na 
mams 1.000 dol. Toks mielojo 
Stasio stambus prisidėjimas, 
be abejo, NF V-bai buvo dau 
giau negu staigmena. V-bos 
vardu siunčiame jam karščiau 
šią padėką. Tikimės, kad ga 
lėsime vėliau plačiau apie šį

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

3

taurųjį lietuvį parašyti, šį kai
tą tik pažymėsime, kad miela 
sis St. Uikis yra 1919 m. sava 
noris, dalyvavęs kautynėse už 
Lietuvos laisvę.

SKAUDI NELAIMĖ
ištiko Šukienę Zinaidą. Rugp. 
15 d. 11 vai. vakaro grįžtant iš 
darbo James ir King g-vių san 
kryžoje ją kliudė lengva maši 
na ir sulaužė blauzdą, dubens 
kaulą ir smarkiai sumušė gal 
vą. Ligonė paguldyta General 
Hospital, kur, spėjama, jai te 
ks išbūti kelis mėnesius. Nelai 
mė įvyko, kai ji ėjo per King 
g-vę pagal žalią šviesą, o ma 
šina važiavo ta pačia gatve va 
karų kryptimi per raudonas 
šviesas.

Sakoma, kur trumpa, ten ir 
trūksta. Panašiai ir su p. Z. 
Šukiene: ji iš savo kuklaus už 
darbio tekstilės fabrke, leido 
mokytis vienintelę dukrelę Lili 
ją, kuri šiais metais antrąja 
baigė 12-tą skyrių Cathedral 
High School, taip pat šalia to 
ji ėmė dainavimo ir fortepiono 
pamokas, atsiekdama tikrai 
gražių rezultatų. Dabar, ilges 
nį laiką nustojus jos mamytei 
darbingumo, Lilijai tikrai bus 
sunku verstis.

Linkime sunkios nelaimės 
paliestai p. Z. Šukienei greit 
ir pilnai pasveikti, o mieiąjai 
mūsų kolonijos solistei ir pia 
nistei Lilijai siunčiame gilią 
užuojautą! Sk. St.

J PENKTĄ LIETUVIŲ
Dieną iš Hamiltono vyksta la 
bai daug lietuvių. Jokia eks 
kursija nėra rengiama, nes Nia 
garą Falls nuo mūsų miesto ski 
ria tik 40 mylių. Kiek nusiskun 
džiama silpna informacija iš 
rengėjų pusės) mūsų spaudoje

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
Hamilton, 15 Homewood Ave.

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS 
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

X

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

ir taip pat reklama. Hamilto 
nas, kaip pirmosios LD rengė 
jas, gerai žino, kad tokia šven 
tė reikalauja daug išlaidų.

Mūsų koloniją, sekmadienio 
koncerte, atstovauja tautinių 
šokių grupė. Taip pat, tenka 
stebėtis, kodėl nebuvo užprašy 
tas šeštadienio pobūviui vietos 
lietuvių orkestras ved. V. Ba 
becko, paimant italų. Jeigu 
Lietuvių Diena — viskas ture 
tų stovėti ir lietuviškumo ženk 
le!

DIDELĖJE LĖKTUVO
nelaimėje prie Quebeco, tarp 
žuvusių 79 asmenų yra 12 au 
kų iš Hamiltono. Tai daugiau 
šiai veteranų šeimos.

SPORTININKAI,
galintieji priimti nakvynei sve 
čius - sportininkus iš Ročeste 
rio, prašomi pranešti pirm. K, 
Stanaičiui. Taip pat, visi ha 
miltoniečiai kviečiami parem 
ti fantais loteriją, rengiamą 
rugsėjo 14 d. baliuje Royal 
Connaught. Užtenka paskam 
binti ir fantai bus atsiimti iš 
namų. Skambinti pirm. K. Sta 
naičiui JA 9-8460 arba K: Mik 
šiui JA 9-8593.

LIETUVIŠKI FILMAI
(pagaminti hamiltoniečių bro 
lių J. K. Žuakuskų, jau bus 
rodomi šį rudenį Kanados lie 
tuviškose kolonijose. Spalio jog reikalais prašome kreiptis 
mėn. įvyks pirmas spektaklis- pas kuopos pirm, J, Plemį, te 
-parengimas Hamiltone, lap 
kričio mėn. pabaigoje Montre 
alyje ir gruodžio 8 d. Prisikė 
limo salėje Toronte. Filmai 
liečia ne tik Hamiltono gyve 
nimą, bet taip pat didesnius 
mūsų kultūrinius ir tikybinius 
įvykius: Toronto, Montrealio, 
Windsoro Lietuvių Dienas ;Ka 
talikų Kongresą, pamaldas VA 
parapijos bažnyčioje Montrea 
lyje, kertinio akmens pašven 
tinimas Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios Toronte, Dainų šven 
tė Čikagoje ir paskutinė Tauti 
nių šokių šventė, kuri nufil 
muota su originaliu garsu, grie 
žiant p. Jonušo orkestrui, dai 
nuojant parapijinėms mokyk 
loms. Filmai tęsiasi beveik 3 
vai. Muziką pritaikė V. Ba 
beckas ir įkalbėjimai - paaiški 
nimai K. Barono.

Kitos kolonijos norinčios pa 
matyti šį, pirmą, lietuviškąjį 
Kanados filmą, prašomos rašy 
ti K. Baronui, 131 Kensington 
Av. N. Hamilton.

TIK DVI SAVAITĖS
skiria mus nuo didelių iškil 
mių Hamiltone, rugsėjo 14 d.

(Lietuviška Kirpykla
410 Murray Ave, Greenfield Park.

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus $ 
bei visokeriopus odos masažus.

Kreiptis tel. OR 1-8951
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. |

Tai HLSK Kovas 8-nių veik 
los metų sukaktis, kuri bus at 
žymėta sporto rungtynėm ir 
dideliu baliumi Royal Connau 
ght viešbutyje. Su dideliu su 
sidomėjimu laukiama pasiro 
dant aktoriaus V. Žukausko, 
kuris išpildys baliuję įdomią 
programą ir bendrai Kanadoje 
pasirodys pirmą kartą. Bus 
daug svečių iš Toronto ir Ro 
česterio. Tad ruoškimėms iš 
anksto šioms iškilmėms. Spor 
to varžybų tvarkaraštis bus pa 
skelbtas sporto skyriuje. K. B.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

DRAMOS TEATRAS
su „Baltaragio malūnu'* ir „Me 
lagėliu“ rugsėjo 28—29 dd. at 
vyksta į Hamiltoną. Tad ha 
miltoniečiams ir apylinkių lię 
tuviams bus gera proga pasi 
grožėti scenos menu. Teatrą at 
sikviečia Hamiltono ąt-kų kuo 
pa,

EKSKURSIJA | MIDLANDĄ
Hamiltono at-kų kuopa or 

ganizuoja ekskursiją rugsėjo 8 
d. į Midlandą, kankinių sven 
tovę. Ten tą pačią dieną bus 
didelės iškilmės, tai kryžiaus 
pašventinimas. Todėl at-kai 
kviečia kuo skaitlingiausia šio 
se iškilmėse dalyvauti. Būtų 
malonu, kad turintieji mašinas 
ir jose laisvų vietų paimtų no 
rįnčius ten nuvykti, Ekskursi

lefonu JA 9-5129, arba sekma 
dieni po pamaldų spaudos kios 
kan.

BIBLIOTEKOS
tvarkytojai prašo visų paimtas 
skaityti knygas grąžinti iki rug 
sėjo 15 d., nes nori sutvarkyti 
knygyną. J- P.
NORS LAIŠKĄ PARAŠYTI 

prašo 20 m, lietuvis, esąs ant 
rą kartą senatorijoje Vokieti 
joję, vienas tarp vokiečių, ku 
riuos lanko giminės ir pažįs 
tami. Skaudu jam yra, nes Vo 
kietijoje jokių namiškių netu 
ri, jokio laiško negauna, o apie 
aplankymą nėra kalbos. Hamil 
tonieičai, jautrūs mūsų visiems 
reikalams, prašomi tam jaunuo 
liui parašyti nors laiškutį. Jo 
antrašas: Kazys Uleckas, Heil 
staette Wilhelsheim, Station 
V, Post Oppenweiller, Krs. 
Bachnang, Germany,

Į LIETUVĄ
su surengta Literatūros Dr-jos 
ekskursija, iš Hamiltono išvy 
ko tik vienas atstovas P. Asty 
la. Pasakojama, kad leista pa

D. E. BELANGER 8c SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

Adamonis ir Budriunas
.DISTRICT ESTATE BROKERS"

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St. W. PL 8501

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 
PASKOLOS — DRAUDIMAS

D. N. Baltrukonis CK 6-5075
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152
F. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864
J. Vautour OR 4-6238
S. Pelt PO 7-0539

A. Budriūnas RA 7-2690. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

iisimokėti

BUICK------------ VAUXHALL-------------- PONTIAC

ĮCUMMINGS MOTORS Ltd
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL ]

(kampas Van Home) I
Naujos ir vartotos mašinos. j

Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. į 
Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių X

Universal Auto Bonders garantiją. X
Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. X 

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a. 
--------------Namų PO 8-2935 C v

WINNIPEG, Man.
WINNIPEGO K. L. B-NĖS

Valdyba neteko vieno nario.
Vyt. Radzevičius, kuris jau 

eilė metų dažnai buvo išrenka 
mas valdybon — apleido Win 
nipegą. Pastaraisiais metais jis 
buvo b-nės kultūros reikalų ve 
dėju. Be to, jis priklausė Win 
nipego lietuvių tautinių šokių 
grupei, kuriuose visuomet uo 
liai dalyvavo. V. Radzevičius 
Winnipege baigė braižytojų 
mokyklą ir gavo pasiūlymą vai 
diškam darbui į Ottawą.

— Rugpjūčio 11 d., Winni 
pego lietuvių parapija, pas p. 
Giedraičius ūkyje surengė ge 
gužinę. Iš Winnipego mažai 
kas buvo nuvykęs.

— Winnipeg^ aplankė Pov. 
Dambrauskas su šeima. Jis dir 
ba nikelio ir vario kasyklose. 
Gavęs atostogų, vyko j Toron 
tą aplankyti savo pažįstamų. 
Taip pat, lankėsi Br. Stepulio 
nis iš Venecuelos, kuris mano 
čia nuolatinai apsigyventi.

— Winnipeg© L. B-nės p- 
kas Juozas Demereckas, prie 
savo namų, kuriuos jau anks 
čiau buvo pirkęs, nupirko blo 
ką 170 Isabel Str. Čia jis įren 
gė krautuvę, o be to nomuoja 
patalpas vienai valgyklai ir ki 
tai įvairių mašinų krautuvei.

Indra.

80.

URUGVAJUS...
Atkelta iš 2-ro psl.

Juan ir Tapes gatvėse už 
000 p. namus.

Džentelmeniškumo vardan, 
Vilniaus radijas gali paaiškinti, 
ar Tarybinės Lietuvos liaudis 
ar kas kitas apdovanojo jį tokia 
buržuazine suma? Ir už ką?

8. BROŠIŪROS ISPANŲ 
KALBOJE.

Bąlandžin mėn. pasirodė dvi 
įdomios ir vertingos ispanų kai 
bą brošiūros, liečiančios lietu 
vius ir Lietuvą.

tūkstančių tiražo, skirta Loty 
nų Amerikos respublikų sindi 
katams.

Vaizdžiai pasakoma šioje br 
ošiūroje, kaip nuo 1939 metų 
Sov. Rusija, vykdydama savo 
teritorijos ekspansiją, užgrobė 
ištisų valstybių žemes apgaule 
ir jėga, tuo metu kai laisvasis 
pasaulis suteikė savanrankiŠ 
kai ir neprilausomai tvarkytis 
Indijai, Pakistanui, Indonezi 
jai, Ceilonui, Filipinams, Bir 
manijai, Izraeliui su 6.576.700 
kvadr. kilometrų ir 545.400.000 
gyventojams. Sov. Rusija per 
šį laiką pasigrobė 13.151.700

Pirmąją „Las dos caras de kvadr. km ir pavergė 574.84 3. 
los comunistas“ (Abu komunis 000 žmonių, 
tų veidai) išleido didelis lietu 
vių draugas urugvajietis žurna 
listas J. P. Martinez Bersetche. 
1000 egzemp. sui 32 puslapių 
tekstu. L^ida jau išsibaigusi. 
Jos daug išpirko komunistai. 
Joje aprašoma Urug. lietuvių 
„delegacijos” įspūdžiai ir paty 
rimai Lietuvoje ir veikianti ten 
vergija, apie kurią lietuvių sp 
atidoje jau buvo plačiai pasisa 
kyta.

Antroji, ,,Quien es ei Impe 
rialista*?“ (Kas yra imperiahs 
tas?) išleista New Yorke US 
A. Laisvųjų sindikatų Ameri 
kiečių Darbo Federacijos Ko 
miteto. Tai 26 pusi, keliolikos

su 
ats 
te 
dv

Kas yra imperialistas?
Čia pat spausdinama Sov. Ru 

sijos teritorijos žemėlapis 
pavergtomis valstybėmis, o 
kirai kiekvienos pavergtos 
ritorijos žemėlapio schema 
iem spalvom.

Be kitų okupuotų valstybių 
6 puslapis pašvęstas Lietuvai, 
kuriame pastebime, kad 1939 
m. Sov. Rusijai slaptai susita 
rus su nacine Vokietija buvo 
okupuota su kitomis pabaltie 
čių valstybėmis — Latvija ir 
Estija. Albinas Gumbaragis.

siimti tik 40 svarų bagažo ir 
duodama 10 dienų apsistojimui 
pas gimines. Dar žadėjo va 
žiuoti p. Pampalas, tačiau bu 
ves atkalbėtas.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

ir visoje Europoje.
JEAN TALON
DRUG STORE

1361 Jean Talon E.,
Montreal. Tel. CR 2-1949

NAUJIENA !! !
Pinigai siunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

ir oficialiai.
100 rublių ............ $ 10.00
Persiuntimas .........$ 5.00
Perlaidos didžiausia suma 
$ 50. Tačiau galite siųsti 

perlaidų kiek norite.
GRAMERCY

118 East 28th St., 
New York 16, N.Y., U.S.A.

Licensed and Bonded 
by N. J. State 

Banking Commission

: . z . . . -z ¥

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
Paruošia vaistus pagal receptus ir 
SIUNČIA LIETUVON 

BEI SOVIETŲ RUSIJON 
1

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS |
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.:;
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas. 
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne) 
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

AMMMMWMHMMMMIHWMMMMMWHMMMMMNMMMMIMj

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. — — Tel. PO 9-1193 |
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5 - toji Kanados Lietuvių Dienu vyksta š. m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo i dienomis Niagara Fulls, Ont 
Šeštadienį: Dailės paroda, sportas.

6 vai. vakare

SUSIPAŽINIMO B ALIUS —ŠOKI A I
Memorial Arena 1145 Center Street (tūkstantinės talpos salė)

10 asmenų kapela. Bufetas atdaras nuo 12 vai. dienos.
Laimės šulinys.

Sekmadieni:
6 vai. vakare, Collegiate Auditorium, Epworth Circle, 

KONCERTAS:
Alice Stephens ansamblis, iš Romos grįžęs solistas 

St. Baranauskas, aktorius H. Kačinskas ir Hamiltono 
Breichmanienės tautinių šokių grupė.

SVEIKINAME ATVYKUSIUS S VEČI US !

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIAI IR DIENOS 

RENGIMO VALDYBA.

MOKT^REAL HAMIALTON
DĖL EKSKURSUOS Į 

NIAGARĄ
Buvo paskelbta ekskursija 

traukiniu į Penktąją Kanados 
Lietuvių Dieną, įvykstančią ru 
gpjūčio 31 ir rugs. 1—2 dieno 
mis Niagaroje. Bet ntsusirin 
kus ekskursijos minimumui, 
nuo ekskursijos atsisakyta.

Tačiau visiems, kas nori šį 
savaitgalį vykti į Niagarą, štai 
kas patariama: 1. Galima pasi 
naudoti CNR traukiniais savait 
galio teise; biletas į abu galu 
—21.90 dol. Biletas galioja nuo 
penktadienio vakaro ligi pirma 
dienio vak. Vakare trauk, išei 
na 11 vai. standard laiku ir 
Niagarą pasiekia 10.50 dieną. 
2. Galima pasinaudoti autobu 
sais, kurie duoda specialią nuo 
laidą, jeigu pasakysite, kad vy 
kstate į Toronto parodą: bile 
tas į abu galu kaštuoja 15.bO 
dol. Biletas galioja 5 dienas vi 
są parodos laiką. Naudojantis 
šia važiavimo priemone, Toron 
te reikia dasipirkti biletas ligi 
Niagara Falls. Autobusų išeina 
daug kasdien: 8.20 am, 9.20 
am, 3.00 pm, 8.40 pm, 12.30 
vidunaktį.
• Vasarvietės ties St. Jerome 
savininkai paaukojo A. Vartų 
parapijai du sklypus ir pažade 
jo medžiagos koplyčiai.
• Dr. J. Šegamogas sėkmingai 
operavo p. Genaitiene, p. Sta 
niulytę ir p. Šaltenį.
• Lapino Kęstučio sutuoktuvės 
su J. M. Poškute bus šį šešta 
dieni AV bažnyčioje.

| 
i I

DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175. 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9;

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą. 

Namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel.: PO 6-9964.

X

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I š K A 
priima: 9 a. m.—10 p. m.

5441 Bannantyne, Verdun, 
(kampas Woodland) 

Tel.: PO 8-4547

« NOSIES, GERKLĖS IR :
1 AUSŲ SPECIALISTAS |
> IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND ; i 
| 78 St. Joseph Blvd. W. į 
| Tel. PL 9958

TAUTOS ŠVENTĖS — 
RUGSĖJO 8-TOS DIENOS 

MINĖJIMAS
KLB Montreaho Seimelio 

Prezidiumas praneša, kad Tau 
tos šventės — rugsėjo 8-tos 
dienos minėjimas įvyks rugsė 
jo 8-tą dieną (sekmadieni), 5 
vai. p. p. Aušros Vartų parapi 
jos salėje. Paskaitą skaitys spe 
cialiai iš Toronto į minėjimą at 
vykstąs KLB Krašto Valdybos 
pirmininkas Vyt. Meilus. Smul 
kesnė minėjimo programa bus 
paskelbta sekančiame šio laik 
raščio numeryje.
PASIKEITIMAI MONTREA 

LIO SEIMELIO 
PREZIDIUME

Labai svarbių šeimyninių ap 
linkybių veričamas iš KLB Mo 
ntrealio Seimelio Prezidiumo 
pasitraukė Seimelio vicep. ir 
Kultūros Fondo įgaliotinis Pr. 
Rudinskas.

Į Seimelio Prezidiumą vice 
pirmininko pareigoms įėjo Do 
mininkas Norkeliūnas.

Kultūros Fondo Įgaliotiniu 
sutiko būti Mokytoja Jieva Rim 
kevičienė.
• K. Leknickas sugrįžo iš atos 
togų, kurias praleido Čikago 
je pas pp. Juodelius. Čikagoje 
p. Leknickas aplankė muzėjus 
ir kt. įdomias vietas. ę
• Inž. p. Ivaška lankėsi Mont 
realyje iš Platsburgo ir viešė 
jo pas pp. Barauskus, pp. Čip 
kus ir pp. Lapinus.
• Serga SLA narys p. Blažys, 
turėjęs operaciją.

CHATEAUGUAY, CORT1 
NA DEVELOPMENT.

Pradėjo parduoti sklypus na 
ujame projekte (priešais Cha 
teauguay park statybos pro 
jektą). Visi, kurie įdomaujasi 
įsigyti sklypą su vaismedžiais, 
prašomi skambinti būtinai šią 
savaitę ,nes šie sklypai labai no 
riai perkami, todėl bus greitai 
išparduoti. Skambinkit šian 
dien, HU 9-3691.

DAINAVOJ
PARDUODAMI SKLYPAI 
vasarojimui ir investavimui. 

Tel. vakarais:
DE 2384 arba RA 1-0614 
-

ztz*z W/VVVV WzVVV,
į ADVOKATAS

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.|

Suite ts-te |
152 Notre Dame St. E. 4UN 6-8969* ;[Res. 5657—12 Ave., Rsm.RA 2-5229

HAMILTONO LIETUVIŲ, VYSK. M. VALANČIAUS 
VARDO, ŠEŠTADIENINĖJ

prad. mokykloj 1957-58 moks
10 metai pradedami š. m. rugsė 
jo 7 d., šeštadienį, St. Marry 
mokyklos patalpose (ten pat, 
kur ir praeitais metais buvo) 
sekančia tvarka:

1. Šeštadienį 9,30 vai. ryto 
vaikų registracija, susitvarky 
mas ir t. t.

2. Sekmadienį, rugsėjo 8 d.,
11 vai. visi mokiniai organizuo 
tai dalyvauja pamaldose, „Auš 
ros Vartų“ parapijos bažnyčio 
je. Mokiniai susirenka į salę, 
po bažnyčia, 10.30 vai. susitvar 
kyti.

Mokiniai į mokyklą priima 
mi visi, kuriems iki rugsėjo 30 
d. bus suėję 6 metai amžiaus.

3. Rugsėjo 14 d., jei bus 
gražus oras, visiems mokyklos 
mokiniams rengiama iškyla - 
- gegužnė, su įvairiausia prog 
rama, gražioje Werpst Fols vie 
tovėje, už Dundas miestelio.

• Striška Julius su žmona iš 
Sudburio sekmadeinį lankėsi 
Montrealy ir viešėjo pas drau 
gus, p. Jakubką ir kitur.
• Knystautas Jurgis su žmona 
ir sūnum Emiliu atostogauda 
mas važinėjosi po JAV ir kurį 
laiką vasarojo Atlantic City S 
LA vasarnamyje.
• Pp. Paunksniai, atostogauda 
mi, savo mašina lankėsi Toron 
te, jo lietuviškoje Wasagos va 
sarvietėje ir lankė gimines bei 
bičiulius.
• Pp. Patapę krautuvė, grose 
rija, gražiai gyvuoja Iberville, 
ties Belanger. Tautiečiai para 
riami lankyti savo tautiečių 
krautuvę.
MONTREALIO LIETUVIŲ 
ORO KURORTE - VASAR

VIETĖJ PRIE ST. JEROME 
paskutiniu metu įsigijo skly 
pus Dr. Andrukaitis, Dr. J. Ma 
liška, J. Blauzdžiūnas, J. Lėk 
niekas 2 sklypus, K. Leipus ir 
J. Šulmistras.

Šia vieta yra labai didelis su 
sidomėjimas. Daugelis tautie 
čių teiraujasi, kokios sąlygos ir 
kainos ir yra pasiruošę prie pir 
mos galimybės išsirinkti tin 
karną sklypą.

Vietos pavadinimas bus iš 
rinktas demokrtišku būdu, kuo 
met susidarys didesnis sklypų 
savininkų skaičius. Visos inlor 
macijos apie vasarvietę galima< 
gauti tel. PO 6-5130.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

IGNAS
3260

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515 

F

Visi mokiniai bus nuvežti ir 
pervežti, skaniai pavaišinti, už 
ką nieko nereikės mokėti. Iš 
vyka numatoma nuo 10 v. ryto 
iki 5 vai. vak.

Apie tai bus plačiau sekantį 
kartą šioje pat vietoje.

Mokyklos Vedėjas.
PIRMAS VAKARAS

Užbaigus vasaros sezoną, T 
A-bės Hamiltono skyr. Vai 

dyba. rudens sezono atidarymo 
proga, pirmąjį savo parengimą 
— linksmus šokius turės rugsė 
jo 21 d., „Royal Connaught" 
viebutyje.

Visus vietos ir plačiųjų apy 
linkių maloniuosius -tautiečius 
iš anksto kviečiame atsilanky 
ti, kur tikrai jaukiai ir links 
inai bus galima praleisti laiką. 
Prašome sekti spaudoje mūsų 
pranešimus.

TF A-bės Hamiltono Skyr.

• AV Klebonas kun. dr. J. 
Kubilius SJ katalikų veiklos 
reikalais išvyko vizituoti lietu 
viškųjų kolnijų-parapijų ir ka 
pelionijų. Jis vyksta skersai vi 
są Kanadą. Pasiekęs Vancouve 
rį, jis suks į Čikagą, kur laiki 
nai pavaduos serganti Jėzuitų 
Proviciolą, kai šiojo pareigas 
einąs T. Kidykas išvyks į Ro 
mą. Tėv. J. Kubilius į Montre 
alį sugrįš apie rugsėjo vidurį. 
AV klebono pareigas dabar ei 
na Tėv. Aranauskas SJ.
• Pp. Andriajuskai vasarojo 
pp. Jiokubauskų vasarvietėje 
prie Richelieu upės, ties St. 
Jean.
• Ignas Salala sirgo tris savai 
tęs, bet dabar jaučiasi jau ge 
riau ir pirmadienį pradėjo dirb 
ti.

JIEŠKOMAS KAMBARYS
su maistu, Verdun, Ville La 
šalie ar Cote St. Paul rajonuo 

se. Pranešti vakarais 
tel. PO 6-3837.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the ’oerior 

Court of Montn.

MONTREAL 
ENTERPRISES REGD.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūsių draudimas.

Triplex, Rosemounte 
$ 27,000.—, grynais.

LIETUVIŲ NAMŲ PENKMEČIUI PAMINĖTI 
rugsėjo 21 d ruošiamas šaunus 
balius su menine programa, ku 
rią išpildys St. Gailevičiaus va 
dovaujamas „Varpo“ choras ii 
lietuvių orkestras „Trimitas". 
Namų Valdyba su atsidėjimu 
ruošiasi ir smulkiai yra išdirou 
si tam baliui-minėjimui progra 
mą, kad šių namų dalininkai-še 
rininkai, kurie turės prieš ki 
tus pirmenybę įsigyti kvieti 
mus, galėtų ne tik pasidžiaug 
ti savos pastogės per penkine 
tį mūsų visuomeniniame, kultu 
riniame ir ekonominiame gyve 
nime nuveiktais darbais ir at 
siektais laimėjimais, bet ir bi 
čiuliškoje nuotaikoje linksmai 
praleisti vakarą.

Kviestimai gaunami L. Na 
muose pas administratorių ir 
pas kiekvieną valdybos narį.

Sąryšy su penkmečio . minė 
jimu, rugsėjo 15 d., sekmadie 
nį 4 vai. Liet. Namuose yra 
šaukiamas L. N. dalininkų - šė 
rininkų susirinkimas bendrie 
ms reikalams aptarti. Gerb. šė 
rininkų, pakeitus adresus, pra 
soma pranešti L. 
nistracijai.

Ta pačia proga 
kad numatytame
baliuje yra ruošiama daiktinė 
loterija. Prašoma visų šėrinin

Namu admi

primenama, 
sukaktuvių

iš

• Pp. Salalų šeima šį savaitga 
IĮ trims dienoms išvyksta savo 
mašina į Bostoną, Mass., kur 
lankys gimines ir ten viešės.
• Markevičiūtė Birutė sėkmin 
gai dirba ir vysto savo grožio 
salioną Greenfield Parke.
• Pp. Pabilionių šeima iš Omą 
ha lankėsi Montrealyje ii vie 
: ėjo pas pp. Gapučius.
9 D. BaĮtrukonis su žmona 
vyko į New Yoiką.
• Pas pp. Juknelius viešėjo iš 
Nova Scotia pp. Grinevičių šei 
ma.
9 Montrealy pagautas vienas 
policininkas plėšiant krautuvę.
• Lafontaine parke vaikams 
įruoštas zoologijos sodas.
9 Lenkų laivas „Batory“ į 
Montrealį atplauks rugs. 6 d. 
policija dėl jo atvykimo susirti 
pinusi.
• Statybininkas p. Vilkas bai 
gia naujus pp. Ptašinskų na 
mus.

jįi
Dr. A. Pocevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečią

jį dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
■^Naujas kabinetas 

kų neatsisakyti tai loterijai up 
skirti vienokį ar kitokį fantąjf 
jį pristatyti ne vėliau rugsėjo

tu
je

FUN. A. KELERIS 
iš Vokietijos, atstovavęs Lietu 
va Pasaulio Liuterionių Sąjun 
gos visuotiniame suvažiavime 
Mineapolyje, lankysis Kanado 
je. Jis laikys pamaldas kartu 
su kun. dr. M. Kavolių Toron 
te rugsėjo 8 d. ir Montrealyje 
rugsėjo 15 d .

FUTBOLO ŽINIOS
Netikėtai suklupus prieš Pu 

glia, vytiečių futbolo vienuoli 
kų Continental lygoje pasitaisė 
pereitą pirmadienį kietoje ir 
gražioje kovoje įveikdama a 
vo artimiausią varžovą HelĄ 
3:1(1 :1). Įvarčius pelnė J. Žu 
kas ir R. Preikšaitis. Šiuo me

Vytis tvirtai laikosi pirmo 
vietoje.

SPORTININKŲ 
PARENGIMAI

Rugsėjo 14 d. Masaryk salė 
je Vytis atidaro rudens paren 
girnų sezoną. Ta proga bus pa 
gerbiami Septintųjų Sportinių 
Žaidynių laimėtojai. Kitas va 
karas įvyks spalio 26 d. Prisi 
kėlimo salėje, o lapkričio 16 
d. Royal York viešbutyje bus 
pusiau-formalus 9 metų sukak 
tuvių balius. Sportininkų bičių 
liai praošmi šias datas įsidėme 
ti .

SPORTINĖS ŽAIDYNĖS 
ROCHESTERYJE

Išvyksta gausus būrys toron 
tiečių sportininkų iš abiejų klu 
bų. Aušra siunčia apie 30 leng 
vaatletų, o Vytis vyksta su len 
gvaatletų, plauikkų, lauko te 
nisininkų ir futbolininkų ekipo 
mis. Geros sėkmės.

TARP APYLINKĖS 
VALDYBOS

ir trijų Toronte veikiančių ka 
rinių organiazcijų kilo klausi 
mas, kas ruošia mūsų kariuo 
menės šventės minėjimą. Šie 
met minėjimo iniciatyvą pasi 
ėmė ruošti tos trys giminingos 
karinės organizacijos, tačiau 
pasirodė, kad Apylinkės Valdy 
ba šiam minėjimui jau ir salę 
yra užsakiusi ir nenori kitiems 
užleisti ruošimą. Negerai, 
ir šiuo atveju nėra sutari

I
Dr. A. V ALADKA

1081 BLOOR ST. W.
(prie Dufferin) 

Telefonas LE. 1-2933 
RENTGENAS 

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 11 vai 
iki 1 vai. p. p. 1 
niais kabinetas

DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja Z ’
129 Grenadier Rd., <

(2 namas nuo Roncesvalles)3
TORONTO

Tel. LE 1-4250

£

įuo ii vai.4.
Ketvirtadie-į;

uždarytas. Ą

Dr.E.Andru kailis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B.C.L. 
Suite 205 

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

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. KU 9-1653

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Triplex, Rosemounte 
$ 28,500.-, įmokėti $ 12,000.-

Triplex, Rosemounte 
$ 25,000.-, įmok. pagal susit.

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873

Advokatas
$ Suite 306, Aldred Bldng.
$ 507 Place D’Armes
§ VI 9-8045

notaras 
MILTON W. WINSTON, 

B. A.. B.C.L.
Suite 504 ir 505 

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namu telefonu PO 7-2922

6695—35th Avė., Rsmt.
Tel. RA 7-3120 

Narnų: RA 8-6314

Dr. E. Z U B R I E N Ė
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.)

TORONTO
Tel. LE 2-4108

Visų rūsių siuntiniai į sovietinius kraštus per

Konsultacijos: išanksto susitarus. « jį
ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. | įį 

C h i r o p o d i s t a s — kojų specialistas
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery >> jį
6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal.. $ £

| Overseas Parcels Agency |
'į P. Rudinskas, 2415 Park-Row East, N. D. G., £

Montreal, Tel. HU 1-2957
Darbo dienomis nuo 6—10 vai. vakaro, o sekmadieniais 

Aušros Vartų Parapijos Spaudos Kioske per P. Rudinską.
MEDŽIAGOS—AVALYNĖ—VAISTAI—ĮRANKIAI.

i j e — Galybė!
ryk ir skolinkis kredito kooperatyve

-austi. Augstos palūkanos.
Darbo valandos: 

antradieniais, trečiadieniais ir penkta- 
'—12 vai, prieš piet ir nuo 7—9 vai. va
lia tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.

ietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Telefonas LE 2-8723
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