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Politinių įvykių savaitė
SVARBUS VAKARIEČIŲ LAIMĖJIMAS EUROPOJE 

Triukšmas Vidurin juose Rytuose
Adenaueris laimėjo Vakari 

nės Vokietijos seimo rinkimus. 
Tai yra svarbiausia praėjusios 
savaitės pasaulinėje politikoje 
įvykis, kuriam visa žmonija 
skyrė didelį dėmesį, o patys vo 
kiečiai balsuotojai didelį susi 
rūpinimą. Tikrai tai buvo.

interuota sudaryti daugiausia 
ir sunkiausių, tarptautinių pai 
niavų, kad kaip nors nukreipus 
pasaulio dėmesį nuo

DIDELĖ IR REIKŠMINGA 
KOVA,

pačių vokiečių tarp savęs. At 
rodo, kad socialdemokratai, iš 
kėlę griežtą užsienių politikos 
keitimo šūkį, žūt būt buvo pa 
siryžę rinkimus laimėti. Bet 
vokiečiatHftrvo masėje pasirodė 
labai sąmoningi ir nepasidavė 
politikai, kuri juos nuvestų į 
rizikingą būseną, ypač, kad ta 
būsena buvo diktuojama ir pa 
laikoma komunistinių imperia 
listų. Kad vokiečiai buvo nepa 
prastai susirūpinę, rodo fak 
tas, kad rinkimuose dalyvavo 
93% visų balsuotojų. Kiekvie 
nas vokietis, jausdamas atsako 
mybę, ėjo balsuoti ir pareikšti 
savo valią. Ir Adenaueris lai 
mėjo santykiu 2:1. Tai ne vien 
vokiečių, bet ir visų vakarie 
čių laimėjimas, nes Adenaue 
ris galės tęsti laisvųjų Vakarų 
naudai politiką, kaip jis pareiš 
kė.

Bet jeigu Vokietija aiškiai 
apsisprendė, tai 
VIDURINIUOSE RYTUOSE 

NERAMUMAI TĘSIASI.
Ne tiktai tęsiasi, bet palaips 

niui aštrėja. Rusija, kurstyda 
ma Syriją, sukėlė šituos nėra 
mumus, kurie paskutiniu metu 
jau gresia karo pavojais.

Kai Syrijoje sovietinis im 
perializmas susuko karu gre 
siantį židinį, Jungtinės Ame 
rikos Valstybės, užsiangažavu 
sios palaikyti Viduriniuose Ry 
tuose jėgų pusiausvyrą, nega 
Įėjo ramiai žiūrėti j sovietinius 
kėslus, todėl saugumui patik 
rinti JAV

SĄJUNGINĖMS VALSTY 
BĖMS PASIUNTĖ GINKLŲ, 
kurių gavo Jordanas, Lebanas 
ir Irakas. Tai yia atsparai 
prieš agresiją iš Syrijos pusės.

Bet būsena komplikuojasi 
tuo, kad Izraelis, kuris nesugy 
vena su suminėtais arabiškais 
kaimynais, susirūpinęs saugu 
mu ir todėl pats bando stipriu 
tis, o tas stiprinimasis, savo ke 
liu, iššaukia prieš save kaimy 
nūs.

Šioje įtemptoje būsenoje pr 
iešvakarietiškieji

ARABŲ KRAŠTAI SUSI 
RINKO KONFERENCIJON 
pas savo dirigentą Egipto Nas 
serą. Ką jie nutars, kokių žy 
gių imsis, peranksti dar apie 
tai kalbėti; visokiu atveju pa 
sitarimai nebus taikos ir sugy 
venimo naudai, o greičiausiai 
spręsi agresijos priemonių pa 
naudojimą. Užbėgdamas tokie 
ms sprendimams už akių, Izra 
elis jau pareiškė, kad jis nesi 
ims jokių karinių priemonių 
prieš bet kurį kaimyną. Bet 
kas gali užtikrinti, kad Syrija 
susilaikys nuo imperialistinių 
veiksmų, kai jos pačios viduje 
vyksta stipri

KOVA TARP SYRIJOS 
SAVARANKIŠKUMO IR 
PASIDAVIMUI RUSIJOS 

ĮTAKAI ŠALININKŲ.
Todėl labai galima prielaida, 

kad pačioje Syrijoje gali iškil 
ti vidaus konfliktas, kurio ži 
dinys gali duoti nenumatomų 
komplikacijų.

Neramumus Viduriniuose 
Rytuose, kaip spėjama, sąmo 
ningai palaiko Maskva, kuri su

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
IŠKELTĄ VENGRIJOS 
BYLĄ PRIEŠ RUSIJĄ.
Maskvai tai yra dabar pa 

grindinis klausimas, nes JT 
svarsto Vengrijos raportą, ku 
ris aiškiai įrodo Rusijos agresi 
ją Vengrijoje. Raportas, kurį 
J. T. paruošė speciali komisi 
ja, apklausinėjusi 111 vengrų, 
dalyvavusių sukilime, įrodo, 
kad niekas rusų kariuomenės 
į Vengriją nekvietė, net ir Ma 
skvos statytinis Kadaras. At 
virkščiai, Imre Nagy šaukėsi 
Jungtinių Tautų pagalbos. Vi 
sa tai yra didelis Rusijos ap 
kaltinimas tuo skaudesnis, kad 
Maskvai neįmanomas pasitei 
sinti. Dėl to yra siūlymas Rusi 
ją pasmerkti kaip Vengrijos 
laisvės sukilimo smaugikę.
PABALTIEČIŲ DIPLOMA

TŲ PASITARIMAS
Po ilgesnės pertraukos, rug 

sėjo 5 d., įvyko pasitarimas ta 
rp trijų Pabaltijo Valstybių 
atstovų J. A. Valstybėse. Pa 
sitarimas įvyko pas Latvijos 
ministerį Dr. A. Spakke.

Be Dr. Spekke, pasitarime 
dalyvavo Lietuvos Pasiuntiny 
bės Charge d'Affaires a. i. J. 
Kajeckas, Estijos Gen. Konsu 
las ir atstovas New Yorke, p. 
J. Kaiv ir Latvijos Pasiuntiny 
bės patarėjas dr. A. Dinbergs.

Buvo svarstomi aktualūs ta 
rptautinio pobūdžio klausimai, 
liečia Pabaltijo Valstybes ir ry 
šyje su jais darytini žygiai. Sv 
arstoma buvo taip pat keletas 
vidaus klausimų, liečiančių Pa 
baltijo valstybių J. A. Valsty 
bėse pasiuntinybes. Nutarta pa 
sftarimus šaukti periodiškai. 
Pirmininkavimas vyks pakaito 
mis. Sutarta, kad sekantį pasi 
tarimą kvies Lietuvos Charge 
d'Affaires a. i., J. Kajeckas.
NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS BENDRADARBIO 

NELAIMĖ
NL bendradarbį studentą 

Edvardą Šulaitį rugsėjo 8 die 
nos naktį Ciceroje, prie namų, 
užpuolo meksikiečiai piktada 
riai ir subadė peiliu. Smūgio 
paliestos jaknos. Nelaimingasis 
paguldytas j Lorettos ligoni 
nę, kur yra gydomas dr. P. Ki 
sieliaus. NL red. reiškia nuo 
širdžią užuojautą ir linki grei 
to pasveikimo.

TRUMPOS ŽINIOS
— Rusų keleivinis sprausmi 

nis lėktuvas, skridęs jonosfero 
j,e — 10 kilometrų augštyje— 
iš Maskvos per Londoną, Is 
landiją, Kanadą atvežė į New 
Yorką rusų delegatus į JTO 
posėdžius. 9,000 kilometrų lėk 
tuvas nuskrido per 13 su puse 
valandos.

— Į JT priimtos dvi naujos 
valstybės — Gana ir Malaja.

— JT sekr. Hammerskjold 
planuoja JTO pastovią kariuo 
menę. • }

— Lenkija suvaržė piliečių 
judėjimą — uždraudė išvyki 
mą į užsienius.

— Gomulka lankosi pas Ti 
to ir tariasi.

— DB užs. reik. min. S. Llo 
yd vizitavo Tito, odabar atsk 
rido į New Yorką vadovauti ko 
misijai JT-se.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašimj Fondo va Visi suminėtieji mūsų mieli 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu ir pastovūs skaitytojai, mokė 
mu minime sekančius vajaus da darni prenumeratą, NL Maši 
lyvius ir lietuviškosios spaudos nų Fondui paaukojo po 2 dol. 
židinio rėmėjus: Tai labai gražu, nes tai yra sa
L. Kriaučiūnienė, vosios lietuviškos spaudos parė

Fruitland, Ont........... $2.00 primas.
Pakulis Ignas, 

Montreal, P. Q...... $2.00
Juknelis Antanas, 

Montreal, P. Q...... $2.00
J. Leščius,

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės ..Nepriklauso 
ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų:

DIDŽIULĖS STATYBOS 
MONTREALYJE

Montrealis nepaprastai sta 
tosi, auga ir plečiasi. CPR jau 
paruošė planus statyti 40-ties 
augštų namus, ant kurių sto 
go bus maudymosi baseinas, 
restoranas ir helikopteriams 
nusileisti stotis.

Ville Lasalle, prie Dolard ke 
lio jau valomi plotai žemės, kur 
išaugs naujas miestas. Čia kom 
panijos žemės nupirko už 6 mi 
lionus dol. Dorval aerodrome 
statoma kelių augštų stotis.

— Eisenhoweris pasirašė įs 
tatymą, kuriuo kitoms šalims 
paremti teikiama 3 miliardai ir 
367 milionai dolerių.

— Chruščiovas apkaltino 
Malenkovą kaip Berijos Įrankį.

Hamilton, Ont. ...,.$2.00

PEFIKERI METAI TORON
Prieš penkerius metus, rug 

sėjo mėnesį, keli iniciatoriai, su 
dėję tūkstantį dolerių, užpirko 
45.000 dolerių vertės pastatą, 
kuriam buvo duotas Lietuvių 
Namų vardas. Tai buvo drąsus 
žygis, tačiau jis susilaukė pil 
no lietuviškosios Toronto vi 
suomenės pritarimo. Šiandien 
namai priklauso didelei šėrinin 
kų šeimai, kurios eilėse gali 
rasti visokio politinio ir pašau 
lėžiūrinio nusistatymo atstovų. 
Pilnąja žodžio prasme namai 
yra Toronto lietuvių namai — 
lyg kad toji gimtinėje »palikta 
„bakūžė samanota. . .”

Penkeri metai — trumpas lai 
ko tarpas, bet Lietuvių Namai 
jau spėjo palikti aiškias žymes 
Toronto lietuvių kultūriniam 
ir ekonominiam gyvenime. Pra 
dedant pagarsėti spėjusiu „Var 
po” choru, lituanistikos kur 
sais, bendruomenės apylinkės 
valdyba ir baigiant kredito ko 
operatyvu „Parama“ — po 
Lietuvių Namų svetingu stogu 
verda gyvenimas — lietuviš 
kas savo būdu ir dvasia. Įvai 
rių organizacijų veiklai nemo 
karnai užleistų patalpų vertė 
penkerių metų laikotarpyje pra 
šoko 20.000 "dol. Šie tūkstan 
čiai šiaip jau grehčausiai būtų 
nuėję į svetimtaučių kiešnes, 
tuo pačiu, žinoma, gerokai su 
lėtindami lietuviškų organiza 
cijų veiklą, nes juk be dolerio 
tokia ten jau ir veikla. Jeigu 
Lietuvoje sakydavome, kad dar 
bymečiu ir akmuo kruta, tai 
čia, Kanadoje, net ir didžiau 
šiam darbymety akmeniui pa 
krutinti doleris reikalingas. . .

Lietuvių Namai pirmieji at 
kreipė dėmesį įpaprastą To 
ronto lietuvį, kuris po sunkios 
darbo savaitės mėgina užmirš 
ti nuovargį tarpusavio subuvi 
muose. Penktadienių vakarais 
rengiami tradiciniai alučiai su 
traukia didelį skaičių tautiečių. 
Šių subuvimų pasisekmo prie 
žastimi, be abejo, yra lietuviš 
koji aplinka — sava kalba, seni 
pažįstami, lietuviška muizka 
ir lietuvišku stiliumi išvirti ka 
nadiški žirniai.

Nors Lietuvų Namai negali 
pasigirti savo didumu, valdyba 
dėjo visas pastangas juos plės 
ti ir gražinti. Už 10.000 dole 
rių priestatui buvo dastatytas 
trečias augštas, iš pagrindų at 
remontuota didžioji pirmojo au 
gšto salė. Gerokai pinigų kai 
navusi, visus langus dengia už 
uolaida. Pinigų stoka tuo tar 
pu valdybai neleidžia įgyven 
dinti visų užsibrėžtųjų planų. 
Jau seniai galvojama salių šie 
nas papuošti lietuviškais pavei 
kslais, herbais ir ženklais. Ti 
kėkime — tas bus padaryta se 
kančių penkerių metų laikotar 
pyje.

Penktadienių vaakrus gali 
ma būtų patobulinti įvedant 
kartu ir šokius. Tada į salę, rei 
kia manyti, ateitų daugiau mo 
terų, kurių gausumu dabar pen 
ktadienio subuvimai negali pa 
sigirti.
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P. Narbutas ir J. Kardelis.

TO LIETUVIŲ NAMAMS
Lietuvių Namai yra pirmas 

jungtinis Toronto lietuvių ban 
dymas bendromis jėgomis įsi 
gyti lietuvišką pastogę organi 
zacinio darbo ir pramogų rei 
kalams. Ši pastogė, deja, nėra 
didelė. Tikėkime, kad lietuviš 
kų namų idėja nesustos vietoje 
— kada leis finansiniai ištek 
liai, bus pajėškota namų su pla 
tesniu stogu, kur būtų dar dau 
giau vietos lietuviškoms organi 
zacijoms, klubams ir visiems 
lietuviams. V. Kst.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ 

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, rugsėjo 
22 d., 1.30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis.
• J. Senkus, K. Škirpos kabi 
nete, prasidėjus rusų-vokiečių 
karui, buvęs propagandos mi 
nisteriu, atsikėlė iš Anglijos į 
Kanadą ir apsigyveno Toron 
to.
• Dr. kun. Keleriui pagerbti 
subuvimas buvo labai gražus 
ir įspūdingai praėjo. Kun. Ke 
leris dabar išvykęs į Montreal}. 
MOKSLININKŲ SUVAŽIA

VIMAS TORONTE
Iš visų pasaulio kraštų šuva 

žiuoja mokslininkai, kurie da 
lyvauja tarptautiniame geode 
zijos ir geofizikos suvažiavime, 

Suvažiavimas tęsis 11 dienų. 
Mokslininkai kalba apie žemę, 
jos amžių, klimatą, sprausmi 
nes tėkmės stratosferoj, magne 
tiškas audras

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ KANADOJE 

suvažiavimas yra šaukiamas sp 
alio 12—13 d. d. Toronto Pri 
sikėlimo parapijos salėje. Ten 
ka džiaugtis, kad jau gauta šio 
suvažiavimo proga visa eilė na 
uju sumanymų ne tik iš Kana 
dos, bet net iš Vokietijos, kaip 
V. Brilingo iš Gautingo sana 
torijos. Laukiama ir daugiau. 
Visus sumanymus ir savo su 
gestijas prašoma siųsti VKL 
S-gos pirm. K. Baronui, 131 
Kensington Ave. N. Hamilton, 
Ont. Į suvažiavimą atvyksta 
Čikagos ir Detroito VKL S- 
gos skyrių atstovai.

Suvažiavimas bus baigtas 
Vilniaus Dienos minėjimu, ku 
riame paskaitą skaitys vilnietė 
dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė 
iš Bostono, o meninę progra 
mos dalį išpildys sol. J. Kris 
tolaitytė iš Clevelando ir akto 
rė E. Dauguvietytė iš Hamil 
tono.

Gerb. lietuviškų parapijų kle 
bonai spalio 13 d. pamaldas 
prašomi skirti už Vilnių ir Vii 
niaus kraštą.

Taip pat, tenka pranešti, 
kad susirišta yra su Suvalkų 
trikampio lietuvių ansambliu, 
dėl jų atvykimo į Kanadą ir 
JAV. Jeigu tas VKL S-gos To 
ronto sk. pavyktų, tai būtų pir 
mas, organizuotas, lietuvių me 
nininkų pasirodymas šiame ko 
ntinente iš už geležinės uždan 
gos. K. Br.

VAISTAI IR ĮVAIRŪS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

IR VISUS SOVIETŲ 
KRAŠTUS

Janina Adomonienė, kuri siu 
nčįa žemomis kainomis vaistus 
į visus kraštus, dabar pradėjo 
siųsti be vaistų ir kitus įvai 
rius daiktus: įvairias medžią 
gas, drabužius, avalynę, mezgi 
mo bei siuvimo mašinas, akor 
deonus, dviračius, maisto daly 
kus ir tt. Viskas siunčiama pi 
gesnėmis kainomis negu kitur. 
Tautiečiai, norintieji siųsti siu 
ntinius, prašomi pirmiausia pa 
siteirauti pas J. Adomonienę 
telefonu RI 4-6940 arba kiek 
vieną sekmadienį Aušros Var 
tų bažnyčios salėje.

Jūs rasite kainų skirtumą — 
nedarykite permokėjimų sveti 
mose įstaigose.

EVANGELIKŲ KUNIGAI 
MONTREALYJE

Šeštadienį Montreal} atlan 
kė kun. Keleris, atvykęs iš Eu 
ropos ir dalyvavęs pasaulio eva 
ngelikų suvažiavime, kur de 
monstracijoje dalyvavo apie 
100 tūkstaničų žmonių. Kun. 
Kelerį atlydėjo kun. M. Kavo 
lis, kuris, gavęs didelę parapi 
ją USA, išvyksta. Šio atsilan 
kymo proga Montrealy gyveną 
lietuviai evangelikai abiems 
kunigams pagerbti suruošė ka 
tutę, kurioje dalyvavo per 50 
asmenų. Kun. Keleris papasa 
kojo apie evangelikų suvažia 
vimą, kur buvo atstovauajmi 
lietuviai ir Lietuva, kurios vė 
liava buvo iškelta greta kitų 
tautų ir valstybių vėliavų. Su 
važiavimas aptarė laikysenos 
okpuantų atžvilgiu klausimą. 
Nusistatyta netylėti, bet viso 
mis jėgomis reaguoti į prievar 
tavimą ir persekiojimus.

Susirinkimui vadovavęs V. 
Pėteraitis iškėlė Montrealio 
evangelikų parapijos klausi 
mus, kai kun. Kavolis išvyks 
ta. Kun. Keleris paaiškino, kad 
tikintieji nebus palikti be ati 
dos — Montreal} lankys kiti 
kunigai. Iškilmingose pamal 
dose, kurias laikė abu kunigai, 
sekmadienį dalyvavo per 100 
parapijiečių.

DIDELĖ NELAIMĖ
Antanas Gaurys su uošviu p. 
Burba aną pirmadienį grįžo į 
Montreal} iš savo vasarvietės 
St. Donat. Buvo rūkas ir prie 
pasisukimo ties St. Agathe p. 
Gaurio mašiną stipriai kliudė 
jaunuolio vairuojamas sunkve 
žirnis. Įvyko didelė katastro 
fa: abi mašinos nuėjo laužan, 
o venos ir kitos keleiviai buvo 
stipriai sutrenkti ir sužeisti. Į 
ligoninę buvo nuevžti be sąmo 
nės. Ligoninėje žaizdos sutvar 
kyos ir dabar p. Gaurys ir p. 
Burba jau namie sveiksta. Ka 
tastrofos ištiktus St. Donat Ii 
goninėje lankė dr. Šegamogas, 
pp. Lukoševičiai, P. Adomonis, 
J. Gaurys, pp. Sadauskai, pp. 
Kriaučeliūnai ir kt. Visi reiš 
kia užuojautą ir linki greito pa 
sveikimo.
• Pp. Grybaičiai iš St. Adele, 
kur sėkmingai kelis metus pra 
leido, sugrįžo į Montreal}, kur 
vėl pastoviai apsigyveno.

JAUNIMO DRAMOS 
KONKURSAS

KLB Kultūros Fondų Jauni 
mo Dramos konkurso jury ko 
misija (J. Kardelis, H. Nagys, 
K. Veselka, J. Akstinas ir J. 
Žmuidzinas), 1957 m. rugsėjo 
13 dieną susirinkusi posėdžio, 
nutarė:

Peržiūrėjusi visus Jaunimo 
Dramos konkursui atsiųstus ra 
nkraščius, Jury Komisija ketu 
riais balsais prieš vieną (J. 
Žmuidzinas siūlė premiją skir 
ti „Trijų ambasadorių“ auto 
riui Volungei), konstatuoja, 
kad nė vienas prisiųstas rank 
raštis nėra pakankamai litera 
tūriškai vertingas ir sceniškas, 
kad kuriam nors jų galima bū 
tų skirti šią premiją.

Todėl Jury Komisija reko 
menduoja Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fon 
dui už šiam konkursui prisius 
tus veikalus premijos neskirti.

Konkurso Jury Komisija, da 
lyvaujant K. L. B. Montrealio 
Seimelio Prezidiumo Pirm. 
Stp. Kęsgailai, kuris Kultūros 
Fondo buvo įgaliotas patiekti 
Jury Komisijai uždarus auto 
rių vokus su tikromis jų pavar 
dėmis, — atidarė voką, kuria 
me Kult. Fondas patiekė vi 

, sų autorių uždaruosius vokus 
ir juos atidariusi rado:
1. „Trys ambasadoriai“ — sla 

py varde Volungė — pavar 
dė Laucius Stasys London, 
England;

2. „Sąmokslas prieš savuosius“ 
— slapyvardė Šarūnas II — 
pavardė Alantas Vyt., Dėt 
roit, USA.,

3. „Paukščiai“ — slapyvardė 
Kriaupys — pavardė Košys 
Jurgis, Brooklyn U. S. A.;

4. „Trečias elementas“ —- sla 
py v. Adomas — pav. Kairys 
Anatolijus, Chicago U.S.A.;

5. „Velykų zuikeliai“ — slap. 
Brigita Burbaitė — pav. Ber 
tūlis Juozas, Los Angeles 
USA.
Visi čia suminėti veikalai Ju 

ry Komisijos rasti nepakanka 
mai literatūriškai vertingi ir 
sceniški todėl rekomenduoja 
mi nepremijuoti ir grąžinti au 
toriams pagal nurodytus adre 
sus.

BENDRUOMENĖS 
CHORAS PRANEŠA,

kad repeticijos vyksta kiekvie 
ną penktadienį, 8 vai. vak., 
1220 Montain Str. Išlaikyti 
chorą dar reikia naujų choris 
tų, tiek vyriškų, tiek moteriš 
kų balsų. Visi esate kviečiami 
atvykti šį penktadienį j repeti 
ei ją. Choro Valdyba.
• P. Jakubkai piktadariai buvo 
pavogę automašiną, kuri poli 
cijos rasta sužalota. J?. Jakub 
ka turi nuostolių ,nors mašina 
buvo apdrausta.
• Juškevičiūtė Birutė (Miller) 
šiemet pabaigė High School ir 
pradėjo studijuoti augštuosius 
mokslus.
• AV klebonas, po atostogų 
sugrįžo į Montreal} ir primena 
parapijiečiams, kad parapijos 
skoloms dengti reikia aukoti 
po 10 dol.
• Stankūnaitė Ona susižieda 
vo su p. Vileniškiu iš Bostono, 
kur ji išteka.
• Pp. Leknickai, dar nebaigę 
vasaroti savo vasarvietėje prie 
Golden Lake, praėjusį savait 
galį lankėsi namie ir padėjo eks 
pedijuoti NL, kuriai pastoviai 
talkina p. Rukšėnienė, p. Lin 
konienė ir p. Šulmistraitė, o iš 
atostogų sugrįžo ir pp. BuĮotų 
jaunimas — Alvidas, Bruno 
ir Žilas. Visiems didelis ačiū.
• Pp. Srtumbriai Ville Jacque 
Cartier didina savo namus.



j sa. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1057. IX. 18, — Nr. 37 (247)

VEP RĮ KLAUSEMA L1EWVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant RedaV.cinei Kolegijai 

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

Yearly Subscription Rates:
Canada .............................$ 5,00
America & S. America. .$ 5.50 
Other Countries ...........$6.00
Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00

Telefonas:
Prenumerata metams:

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

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Paremkime lietuvius Lenkijoje

remiame
Vokieti

Lietuviai,
Tik prieš dvi savaites, per 

kanadišką lietuvišką spaudą, 
VKL S-gos Toronto sk. valdy 
ba (laikinai einanti Centro V- 
bos pareigas Kanadoje), krei 
pėsi į Tamstas, prašydama au 
kų ir lietuviškų knygų Suval 
kų trikampio lietuviams. Kuk 
lūs ir trumpas tai buvo prašy 
mas, nes Kanados lietuvių dos 
numas ir jautrumas visiems lie 
tuviškiems reikalams yra ' pla 
čiai žinomas. Tačiau su širdgė 
la tenka pranešti, kad nė vie 
nas lietuvis į Šį kreipimąsi ne 
atsiliepė. Tuo tarpu reikalas 
yra labai svarbus.

Jau eilę metų mes 
lietuviškas mokyklas
joje, eilę metų, nuolatinius rė 
mėjus turi 16 Vasario ir Sale 
ziečių gimnazijos, nario mokes 
čiu, parengimais ir koncertais, 
mes išlaikome KL B-nės Tau 
tos Fondą ir Šalpos Fondą. Vie 
nu žodžiu, tiesiame lietuvišką 
pagalbos ranką visomis krypti 
mis, pasiekdami išsiblaškiusius 
lietuvius dideliuose Kanados, 
plotuose ar net Europos žemy 
ne.

Deja. Viena svarbi lietuviš 
kūmo tvirtovė — Suvalkų tri 
kampis, lig šiol buvo lyg ir už 
mirštąs. Ne dėl mūsų kaltės, 
gal daugiau dėl politinių sąly 
gų. Šiandien, plačiau atsida 
rius vartams į tos okupuoto 

. sios Lenkijos lietuviškos žemės 
kampelį, mes vėl išgirdome jų 
balsą: „Laisvieji vakarų pašau 
lio broliai, pagelbėkite mums 
išlaikyti lietuvybę! Jūs neuž 
miršote mūsų Nepriklausomy 
bės laikais, remdami moraliai 
ir materialiai, neužmirškite ir 
dabar".

Kanados lietuviai! Ar mes 
patys galime būti mūsų brolių 
ir sesių duobkasiais? Niekuo 
met! Mūsų pareiga yra išlaiky 
ti jų širdyse pulsuojantį lietu 
viską kraują, mūsų pareiga yra 
ištiesti jiems pagelbos ranką.

Ne vienas spaudoje skaitė 
me, kad Punsko, Suvalkų ir 
Seinų apylinkėse veikia lietu 
viškos mokyklos, tačiau joms 
trūksta vadovėlių, lygiai kaip 
ir vienintelei gimnazijai Puns 
ke. Lietuviškoji, tikroji spau 
da — brangesnė už druską, nes 
komunistinės jie gauna iš Lie 
tuvos pakankamai. Nuo sausio

DĖL VIENINGOS LIETUVOS VADAVIMO AKCIJOS
L. V. L. S-gos suvažiavimas, 

įvykęs Niagara Falls 8-31—9- 
1, 1957 m., išklausęs praneši 
mą apie pastangas atkurti vi 
sų lietuvių politinės akcijos vie 
nybę kovoje už didįjį mūsų tau 
tos idealą:

1. Sveikina inciatyvą VLI 
Ko politinių grupių, kurios šie 
kia apjungti visas aktyviai be 
sireiškiančias lietuvių politines 
bei rezistencines jėgas į vienin 
gą politinį Centrą darniam Lie 
tuvos laisvinimo darbui.

2. Pritaria minėtųjų grupių 
š. m. kovo 30 dienos vienu bal 
su priimtam nutarimui kviesti 
visas grupes, kurios iš Vyriau 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pasitraukė, o taip pat 
ir tas, kurios jame dar nedaly 
vavo, grįžti arba įsijungti į jį 
lygiomis teisėmis ir parcigo 
mis su visomis kitomis jame 
apsijungusiomis grupėmis ir re 
zistenciniais sambūriais.

3. Susipažinęs su L. N. Tai 
kos planu, kaip jis formuluotas 
ir buvo tų grupių delegacijos 
pareikštas š. m. birželio 8 d. 
per trijų delegacijų susirinki

1 d. jie pradės leisti savo sa 
vaitraštį „Dainava“, kuriam 
yra reikalingos lėšos; jau iš 
verstos lietuviškos maldakny 
gės ir katekizmai, tik laukiama 
finansinės paramos. Bendrai, 
Suvalkų trikampių lietuviai, ga 
lėtų dar plačiau išvystyti savų 
veiklą, jeigu turėtų atitinka 
mas materialines sąlygas.

Lietuviai. Kiekvienas iš mū 
sų, kiek galėdamas, prisideda 
prie šio kilnaus, lietuviškojo 
darbo! Iniciayvos ėmėsi VKL 
S Toronto lietuviai! Kiekvie 
nas iš mūsų, kj.ek galėdamas, 
prisideda prie šio kilnaus, JęĮų 
viško, darbo. Iniciayvos ėmėsi 
VKL S-gos Toronto ir St. Cat 
harinetĮ skyriai.

Visų tautiečių patogumui, 
Suvalkų trikampi lietuviams 
remti, jau veikia šiose koloni 
jose dovanų priėmimo punk 
tai:

1) Toronto ™ y. Skrebutė 
nas, 607 Durie St. tejef. RQ 
2-6377.

2) St. Catharines —. J, Di 
lys, 11 Erie St.

3) Hamilton — A. Paukš 
tis, 62 Knyvet St. tel. JA 7- 
6146.

4) Montreal — Nepriklauso 
mos Lietuvos Redakcija, 7722 
George St., Ville Lasalle, P.Q.

Kam būtų patogiau, dovanas 
gali siųsti tiesiog šiuo antrašu : 
Litewskie Towaizystwo SpP 
leezno Kulturalne, Zarząd GI 
owny w Punsku. Powiat S' j 
ny, Wojewodztwo Bialystok 
Poland - Polska. Tačiau iš an 
ksto patariama, jokiais politi 
niais klausimais nerašyti, nes 
Draugija veikia tik šalpos ir 
kultūros darbo ribose.

Malonu būtu, kad kitose Ka 
nados vietovėse, kur neveikia 
VKL S-gos skyriai, iniciaty 
vos imtųsi vilniečiai, KL B-nės 
ap. valdjybos, lietuviškos pa 
rapijos ar paskiros lietuviškos 
organizacijos.

Neišsižadėkime ir neužmirškį 
me mūsų brolių ir sesių už ge 
ležinės uždangos, o kiek gale 
darni, 
čiais, 
gaiš.

Už 
tiems 
je

padėkime jiems laikraš 
knygomis, rūbais ir pini

Jūsų visų aukas, paverg 
mūsų broliams Lenkijo 

atlygins Dievas ir Tėvynė!
K. Baronas

VKLS' Toronto sk. pirm-kas.

mą New Yorke, suvažiavimas 
randa, kad tas planas nesudaro 
bazės suderintos ir vieningos 
Lietuvos laisvinimo akcijos 
vystymui, kadangi a) jis savo 
esmėje paneigia bendros egzi 
linės vieningos politinės vado 
vybės reikalingumą lietuvių 
tautos kovoej už savo laisvę 
bei valstybinę nepriklausomy 
bę ir b) užuot subūrus visas lie 
tuvių aktyviąsias jėgas į bend 
rinj Politinės Akcijos Centrą, 
tas planas siekia išparceliuoti 
Lietuvos laisvinimo akciją 
tarp paskirų politinių sambū 
rių ir tuo faktinai išardyti V. 
L. Išlaisvinimo Komitetą, o jo 
vieton pastatyti kažkokį neaiš 
kų „derinimo ir tvarkymo or 
ganą“, kurio veikla tesiribotų 
tų pakrikiai veikiančių sambū 
rių nusistatymų derinimu bei 
propogavimu.

Suvažiavimas laiko siektina 
tik tokios politinių bei rezisten 
cinių grupių konsolidacijos, 
kuri atsteigtų vieningą visuo 
meniškai - politinę vadovybę, 
nustatančią veiklos gaires ir 
darančią sprendimus.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
PAS SANTARIEČIUS.

riečiai ideologiją, paremtą libe 
ralizmo pradais, turėjo nuo pat 
pradžios, tik dabar jaučiamas 
noras ją suvesti į tam tikras 
formules.

Paskaitoje, svečias dr. J. Gir 
nius kalbėjo apie liberalizmą 
ir krikščionybę. Čia jis iškėlė 
šių dviejų sąvokų nepriešingu 
mą, nes jos stovinčios skirtin 
gose plotmėse: liberalizmas— 
ideologija, krikščionybė — pa 
saulėžiūra. Krikščionybė ne 
priešaraujanti laisvės idėjai. 
Katalikas dogmas priima, nes 
tuo tiki—nesą prievartos. Išrei 
kšdamas, manytum, katahkiš 
ko Lietuvių Fronto pažiūras, 
paskaitininkas iškėlė nepasau 
lėžiūrinės lietuviškos politikos 
galimybę ir būtinybę, tačiau 

pareisią nuo abiejų pasaulė 
žiūrinių sparnų nusistatymo: 
jei bus antiklerikalinės parti 
jos, bus ir klerikalinės. Lietu 
vių Frontą jis matąs tik, kaip 
laikinį sambūrį, atliekantį rėžis 
tencinį darbą ir veikianti tik 
iki to laiko, kuomet tiek krikš 
čionis, tiek ateistas galės su 
tilpti yįenoje partijoje, pagal 
anglosaksų politikos suprati 
mą.

Užbaigiamoje paskaitoje G. 
Gedvilą reikiamai kvietė dabar 
tinių partijų žmones pagalvoti 
ir apię būsimo balsuotojo atsi 
nešimą į jų pasenusias progra 
mas. Tačiau vargu ar saleje sė 
dėję ir karštai ploję užkietėję 
partijos šulai jaunimo kalbėto 
jo mintį įsisąmonino. ' 

Vienu iš šviesiausių suvažia 
vimo momentų buvo literatu 
ros vakaras, kuriame dalyvavo 
poetai Liunė Sutema, Algiman 
tas Mackus, rašytojai Julius 
Kaupas, Jonas Mekas ir Ma 
rius Katiliškis. Ypatingai nu 
teikė J. Meko skaitytas vaizde 
lis „Vilkas“ ir M. Katiliškio iš 
traukos iš spaudai ruošiamos 
knygos apie pergyvenimus ka 
ro metu. Vakarui buvo sutrau 
ktos stiprios kūrybinės pajė 
gos, kas davė tikrai brandžią 
ir pakylją nuotaiką.

Prie literatūrinės dalies ga 
Įima priskaityti ir J. Meko ats 
kiru programos punktu ėjęs, 
bet labjau literatūros vakarui 
tikęs rašinys „Rašytojas 20 a. 
vidury“. Tai buvo rašytojo 
grynai asmeniški, jautrūs šia 
ndieninio pasaulio pergyveni 
mai, vėliau daugumos diskuta 
ntų nesuparsti ir tinkamai ne 
įvertinti, Čia rašančiam tai bu 
vo aųgščiausias suvažiavimo 
kultūrinės programos taškas.

Taipogi, atidarant Vinco 
Kudirkos metus (100 metų nuo 
jo gimimo), mintis apie V. Ku 
dirką, Kudirkos Lietuvą jo žo 
dį ir dabartį skaitė A, Mackus. 
Ten pat paskaitytos ištraukos 
iš V. Kudirkos raštų,

Buvo dar ir diskusijos apie 
kolektyvizmą ar individualiz 
mą kultūriniame gyvenime, ta 
čiau diskutantai čia visiškai nu 
krypo nuo temos ir diskusijos, 
bendrai, sudarė gana blankų įs 
pūdį.

Muzikinė popietė, dainų va 
karas ir meno parodėlė, nors 
ir neaugšto lygio, bet gera, 
kad suteikė progą pasireikšti 
jauniesiems menininkams.

Suvažiavimas pirmą kartą 
pas santariečius atsilankiusiam 
jaliko gilų ir įvairų įspūdį. Te 
ko stebėtis programos gana ap 
gštu intelektualiniu lygiu ir 
kultūriniu įvairumu. Ypač ka 
nadiečiui, nepratusiam prie to 
kių čia nerandamų lietuviškų 
prašmatnybių, tai buvo tikra 
sielos šventė. Nors diskusijo 
se, kaip jau įprasta visose jau 
nimo organizacijose, dalyvavo 
tik patys aktyviausi nariai, da 
ugumas suvykųsių programą 
sekė su atsidėjimu. Žinoma, bu 
vo ir nepakėlusių įtampos, bet 
jiems dar atliko šokių vakarai.

Santariečiams pavyko sutr 
aukti nemaža liberališko misi 
teikimo mūsų menininkų, rašy 
tojų ir pan. Buvo matyti ir ge 
ras būrys giminingų akademi 
kų skautų ir išaip neorganizuo 
tos studentijos. Suvažiavimo 
darbus sekė pilnos Am. Liet. 
Tautinės Sąjungos ir Tautinio 
Akademinio Sambūrio valdy 
bos. Tas nusako bent daugu 
mos santariečių politinį veidą.

Iš trijų šiuo metu aktyviau 
siu akademinio jaunimo orga 
nizacijų Santara yra pati jau 
niausią, bet savo trumpą gyva 
vimo laiką parodžiusi labai di 
namišką veiklą. Tai liberališ 
kai nusiteikusio jaunimo sam 
būris. Rugsėjo 6—8 dd. savo 
globėjo J. Bachūno vasarvietė i 
je Sodus, Mięh. įvyko ketvir 
tas Santaros visuotinis suvažia 
yimas, kuriame su gausingais 
svečiais dalyvavo apie 200.

Šalia organizacinių pasitari 
mų, sukauptoje programoje vy 
ko paskaitos bei diskusijos, mu 
zįkos ir literatūrpą vakarai, sp 
audus Ir meno parodėlės.

Didelį dėmesį sukėlė disku 
sijos apie Santaros ideologiją. 
Po pradinės veiklos entuziaz 
mo, matomai pasigendama tarp 
presnių tarpusavio ry|ių, orga 
niząpijoje dalyvaujant įvairiau 
siu politinių ir pasaulėžiūrinių 
įsitikinimų žmonėms, ir prade 
dama jieškoti savytos ideologį 
jos apibrėžinacį. Kadangi šios 
diskusijos kiek labjau išryški i 
no Santaros ideologini veidą, 1 
verta apie tai užsiminti ir pla 1 
Č131L - <

Vienas iš referentų, L. Sa i 
baliūnas, pabrėžė griežtos ide 
ologijos atmetimą. Santaros 1 
ideologijos centre statant žmo ' 
gų, santariečių ideologija tega i 
linti remtis tik laisvo apsispre i 
ndimo ir bendru, plačiai supra 1 
stų principų išpažinimu. Ji tu ' 
rinti nurodyti gaires — būti ] 
liberalizmo ir lietuviškumo sin ; 
teze išeinanti iš laiko ir vietos 
reikalavimų. Liberalizmas — 1 
forma, lietuviškumas — turi i 
nys. Prie pasaulėžiūrinių spren ] 
dimų prieinama individualiai. 1 
Žmogus — ne kolektyvas; sa 
vo pasaulėžiūra neprilygstąs i 
plekam kitam ir odėl negalįs 1 
būti subendrinamas.

Be abejo ryškiausias Santa 1 
ros ideologas V- Kavolis, pa ' 
peigęs ankstyvesniūs savo tvir 
tinimus, eigė, kad Santara sa 
vo ideologiją jau turinti. Ideo 
logija esanti idėjų sistema, nu 
sakanti, kas žmogui privaloma. 
Išeinąnt iš pagrindinių prieiai 
du — nusakanti žmogaus elg 
seną konkrečiose situacijose. 
Santariečių prielaida ,— žmo 
gus turįs savarankaus apsį 
sprendimo galią. Mokslo ati 
dengti faktai privalomi, kitur 
galimos alternatyvos, paremtos 
tikėjimu, pagal laisvą valią. Li 
beralizmas išpažįstąs laisve pa 
sirinkti alternatyvas.

V- Kavolis santariečių ideo 
logiją mėgino suvesti į sekan 
čius principus:

Tikėjimas- — Centrinis per 
'gyvenimas, orientavimasis į 
visumą — ne padrikas tikėji 
mas.

Laisvė. —- Teisė į tikėjimą, 
kuriuo žmogus apsisprendęs, 
Laivsės pagrindas — apsispren 
dimas.

Veikla. -— Įsipareigojimas 
tikėjimu veikti į aplinką. Žmo 
gus tiki tik tuo, kuo jis gali 
gyventi, gi realiose situacijose 
išbando savo tikėjimą, Veiklos 
principas paveldėtas iš tautinės 
rezistencijos,

Žmoniškumas. — Padėti ir 
kitam tapti savimi, padėti at 
skleisti jo žmoniškumo turinį.I e •*

Kritiškumas. — Savo tikėij 
, mą vertina tik pats žmogus ir 

vertina nuolatos.
Santarie^ai ligi šiol, gal 

būt, dėl studentiškos politikos 
, sumeitmų, neigė organizacijos 
, ideologinį pobūdį; tačiau da 
, bar jau to nebeslepia. Santa

4. Suvižaavimas kreipiasi į 
visas lietuviškas grupes, daly 
vaujančias kabartiniuose pasi 
tarimuose politinės konsolida 
cijos reikalu, kviesdamas jas 
vardan kenčiančios mūsų tau 
tos atsižadėti nuo grupinių bei 
asmeninių ambicijų, likviduo 
ti netolimos praeities tarpusa 
vius kivirčus ir rasti būdą su 
telkti visas jėgas didžiajai, vi 
siems lietuviams bendrai pas 
tangai — parodyti maximum 
energijos siekiant Lietuvos iš 
laisvinimo!

5. Suvažiavimas pritaria bič. 
K. Škirpos padarytiems žygia 
ms siekiant politinės kovos vie 
nybės ir reiškia jam padėkų.

“71” APATINIAI

JbPOSVGTIttlUdk

Veda sktn. inž. J. Bulota.
VYDŪNO VARDO STOVYKLA

Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilu
mai štai ilgam nešioji

mui ir lengvai skalbiami 
žieminiai baltiniai, paga- 
minti iš natūralaus me- 
rino. Būsite pilnai pa- 
tenkinti sumokėję ma

žą kainą už vertingą 
prekę.

Yra baltinių, kelnaičių 
ir unijos kostiumų 

vyrams ir berniukams. ’

GARSŪS 
nuo 1868 metų

71-OF-7

Išvažiavom anksti rytą, dar 
i aulei nepatekėjus, į mūsų pir 

■ą atskirą stovyklą. Iki šiol 
stovyklaudavome kartu su kito 
.-.lis Atlanto pakrašičo vietovė 
mis, bet šiais metais nutarėm 
kitaip. Kadangi stovyklavietė 
buvo nauja ir niekam nematy 
ia. tai visi norėjo ko greičiau į 
į nuvykti.

Atvažiavę į stovyklavietę ir 
ją pamatę truputį nuliūdom, 
nes niekur nebuvo lygaus plo 
.o. Visur kalnai ir kalniukai. 
Bet mūsų liūdesys greit pra 
nyko, kai pamatėm augštus 
1 alnus apaugusius miškais, ir 
.Uitis slėnius, kuriuose tarp 

medžių buvo matomi balti na 
■nai.

Prigąsdyti iš namų, kad nak 
iys čia labai šaltos, ėjom gulti 
; psivilkę trejus megstinius. Ta 
< iau naktį vienas kitas atsibu 
!ęs jaučia, kad kažkas negerai. 
Ne tik nešalta, bet net peršil 
ta. Rytą sužinojom, kad praei 
ta naktis buvo viena iš tų retų 
šiltų nakčių kalnuose. Bet gre 
it sužinojom kad iš Kanados 
; teina šalto oro srovė, kuri su 
griaus mūsų šiltų naktų svajo 
nę.

Vydūno vardo stovykloje 
tovyklavo 80 skautų-čių iš N. 

Y. Kartu stovyklavo ir būre 
Es skaučių iš Elizabeth, N. J. 
Stovykla vyko p. Kriaunaičjų 
vasarvietėje, Druskonie Hali, 
Andes, N. Y., nuo rugpjūčio 
24 d. iki rugsėjo 2 d. Nors ir 
buvo bendras stovyklos vardas,

Santarai pasinešus laisvės 
idėjoje jaunimą apjungti kultų 
riniam visuomeniniam ir, gal 
būt, politiniam darbui, tikėta 
si, jog ji išaugs į naują, nuo 
partijų globos atsiribojantį są 
jūdį, suteikiantį idėjinius na 
mus liberališkos minties žmo 
nėms, ypatingai nuo bet kokių 
organizacijų atkritusiems kul 
tūrininkams ir menininkams, 
o politinėje plotmėje taps dina 
mišką atsvara senstelėjusių pa 
žiūrų partijoms. Tačiau, santa 
riečių aktyvui vis ryškiau sėda 
nt į vienos, vargu ar ilberali 
nės partijos vežimą, ar pažadai 
tokiais ir neliks? Santara duo 
da viltis į šviesesnį, darnesnį 
lietuvišką gyvenimą. Tik ar 
išsilaikys ji savo užsibrėžtame 
kelyje?

Tai tokios mintys kyla pabū 
vojus santareičių tarpe.

— apb —

bet mergaitės ir berniukai tu 
rėjo atskiras stovyklas.

Paskaitų ir pašnekesių buvo 
nedaug, bet užtai liko daug dau 
giau laiko pionieriškiems dar 
bams negu ankstyvesnėse sto 
vykiose.

Sesės ir broliai su įdomumu 
ir pasiryžimu ėjo į iškylas, sta 
tė palapines, lauko virtuves ir 
pan. Skautės yra ypatingai dė 
kingos sktn. Čečetienei, kuri 
stovyklavo kartu, už jos pagal 
bą. pionieriškuose darbuose.

Per visą stovyklavimo laiką 
brolių taip pat ir sesių stovyk 
lose buvo Skautiško pažangu 
mo konkursas tarp pavienių 
skautų ir skiličų - būrelių. Ko 
nkurse didžiausias dėmesys bu 
vo kreipiamas j taisyklingą lie 
tuvių kalbos vartojimą, tarny 
bos atlikimą, laužuose pasiro 
dymą, įvairias stovyklines įran 
gas, papuošimus ir kt. Iš skau 
tų stovyklos pirmą vietą pa 
ėmė dr. J. Basanavičiaus būre 
lis, o iš sesių „Kregždžių” skil 
tis. Pavienio skauto-ės konkur 
są laimėjo psl. K. Šetikas ir V. 
Sutkutė.

Stovyklos metu į skautų ei 
les priaugo aštuoni nauji skau 
tai, o į vyr. skaučių, šešios nau 
jos vyr. skautės. Kiekvieną va 
karą turėjom bendrą laužą ku 
riuos vedė pasimanydamos 
vyr. sk. K. Škėmaitė ir psl. A. 
Kurapkaitė. Kasdien buvo lei 
džiamas sieninis laikraštėlis, 
„Smilga“, kurio red. buvo vyr. 
sk. si. R. Arūnaitė. Redakci 
joje bendradarbiavo psl. J. Au 
dėnaitė, vyr. sk. K. Škėmaitė, 
ir si. R. Klivečka. Stovykloje 
buvo suorganizuota taukinių šo 
kių grupė, kuriai vadovavo 
vyr. sk. psl. D. Alytaitė.

Rugsėjo 1 d. į stovyklos už 
darymą suvažiavo daugiau kaip 
šimtas tėvelių ir skautų bičių 
lių. Vydūno vardo stovyklą 
taip pat aplankė ir sveikino L 
SB JAV-se 1-ojo Rajono Va 
deiva vyr. sktn. A. Matonis, 
Lietuvos Gen. Kons. J. Bud 
rys, ir Liet. Laisv. K-to Pirm. 
V. Sidzikauskas.

Taip ir prabėgo 10 nuotaikin 
gų dienų. Daug buvo, žaista, 
daug dainuota, bet ir daug dar 
bo Įdėta. Kažin ar šie Catskill 
kalnai yra kada nors tiek daug 
lietuviškų dainų girdėję? Mes 
gi iš čia grįžome kupini-os dži 
augsmo ir naujos skautiškos ir 
Lietuviškos dvasios.

Daiva Audėnaitė,
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P. Vaitonis-Kanados meisteris
Rugpjūčio 23—31 d. d. Van 

couveryje įvyko Kanados šach 
matų pirmenybės, kuriose daly 
vavo buv. Lietuvos meisteris 
P. Vaitonis ir antrą kartą lai 
mėjo Kanados šachmatų meis 
terio vardą ir taurę, įsteigtą 
1904 metais. Galutinė pirme 
nybių lentelė yra sekanti:

1. P. Vaitonis (Hamilton) 
8% : % taško.

2. Fuster (buv. Vengrijos 
meisteris) 7 :2.

3—4. Jurševskis (B. C.) ii 
Anderson (Toronto, buv. mei 
steris) 6%:2%.

5. Joyner (Montr.) 5% :3%.
6. Potter (BC) 3%:5%.
7—8. Taylor (BC) ir Rido

10. Ackerman 1:8.
Jūsų Hamiltono bendradar 

bis, nuvykęs j p. Vaitonio na 
mus, visų NL skaitytojų ir re 
dakcijos vardu pasveikino Ka 
nados meisterį, palinkėdamas 
jam sėkmės tolimesnėse varžy 
bose, o taip pat užklausė pir 
menybių reikalu.

— Kaip galėjote nuvykti į 
pirmenybes?

— Turiu prisipažįnti, kad į 
pirmenybes negalvojau važiuo 
ti, dėl tarnybinių ir finansinių 
iriežasčių. Tik uždarius pir 

menybių registracijos sąrašą, 
sekmadienį po pamaldų, rugp 
jūčio 18 d. užėjęs į kleboniją, 
gerb. kun. dr. Tadafausko ir 
J. Mikšio užtikrinimu surasti 
kelionei lėšų, pasiunčiau tele 
gramą, kad mane įregistruotų 
ir gavau atsakymą, kad viskas 
tvarkoje. Iš Malton aerodro 
mo išskridau penktadienį 3 vai. 
p. p. ir Vancouveryje buvau 2 
vai. p. p. (Toronto laiku — 5 
vai. p. p.). Septintą vai. prasi 
dėjo pirmenybės ir teko žaisti 
su latviu Jurževskiu. Partija tę 
sėsi 9 vai. ir baigėsi lygiomis.

— Kiek buvo žaidėjų ir ben 
drai, kas gali Kanados pirme 
nybėse dalyvauti?

— Žaidėjų buvo 10. Daly vau 
ti pirmenybėse, be jokių kvali 
fikacinių žaidynių gali tarptau 
tiniai meisteriai, Ontario ir 
Quebeco provincijų pirmeny 
bių, 3-jų pirmųjų vi<Xų laimė 
tojai ir kitų, likusių provinci 
jų meisteriai. Kada į pirmeny 
bes suvažiuoja nedidelis daly 
vių skaičius, provincija, kuri 
rengia pirmenybes, turi teisę 
prileisti prie pirmenybių kitus 
savo žaidėjus.

— Kaip gaunamas tarptauti 
nio meisterio vardas?

— Tarptautinio meisterio va 
rdą duoda Tarptautinė Šach 
matų Sąjunga (Federation In 
ter nationale des Eshecs), sprę 
sdama iš dalyvavimo tarptauti 
niuose turnyruose su tarptauti 
niais meisteriais, arba vietiniuo 
se.

— Kas Kanadoje turi tarp 
tautinio meisterio vardą?

— Anderson, Bohatirčuk, 
Janovskis ir aš.

— Kokia buvo gražiausia 
pirmenybių partija?

— Sunku pasakyti. Dar nė 
ra sprendimo.

— Stipriausias Jūsų priešas?
— Be abejo, buv. Vengrijos 

meisteris Fuster.
— Susidomėjimas šiomis pir 

menybėmis Vancouveryje bu 
vo didelis?

— Vidutiniškas. Tačiau bu

vau nufilmuotas televizijai, o 
taip pat vietos spauda ne ma 
žą dėmesį skyrė. Be abejo, 
didžiausio susidomėjimo kėlė 
paskutinės dienos partija tarp 
manęs ir Fusterio. Man ūžte 
ko lygiųjų, tuo tarpu Fusteriui 
reikėjo laimėjimo. Laimėjau ir 
persvėriau 1% taško.

— Kas finansavo Jūsų ke 
lionę?

— Kanados šachmatų S-ga 
jokių išlaidų nepadengia ir jo 
kių subsidijų pirmenybių daly 
viams neduoda. Laimėjęs meis 
terio vardą, gauni sekančių pir 
menybių kelionės išlaidų pa 
dengimui $100, tačiau esant 
didesnėms išlaidoms, reikia pri 
dėti iš savo kišenės, o kada bū 
na mažesnės, kaip 100 dol., Ša 
chmatų S-ga atima ir likutį. 
Taigi, daugumą kelionės išlai 
dų padengė Hamiltono lietuvių 
organizacijos ir Toronto Spor 
to Klubas Vytis, už ką, malo 
nėkite per spaudą perduoti nuo 
širdžiausią mano padėką.

— Kur numatomos sureng 
ti ateinančiais metais pirme 
nybės?

— Kol kas nenuspręsta, nes 
pirmenybės įvyksta kas antri 
metai, taigi ir meisterio vardas 
gaunamas dvejiems metams. 
Tas nuspręsta šachmatų S- 
gos, dėl didelių Kanados nuo 
tolių.

— Ar vyksite į užsienį?
— Laimėjęs Kanados meis 

terio vardą, įgyjau ir individu 
alinę teisę dalyvauti pasaulio 
pusfinalinėse pirmenybėse Ju 
goslavijoje ateinančiais metais. 
Greičiausiai negalėsiu išvykti, 
nes pirmenybės tęsis beveik 
ty2 mėnesio. Įstaiga neduos 
tiek atostogų, o taip pat ir fi 
nansai neleis. Greičiausiai vyk 
siu į komandines pasaulio pir 
menybes Vokietijon — Munch 
enan, kartu su Kanados rinkti 
ne.

— Kaip atrodo, ar nauieji 
ateiviai nepakėlė Kanados ša 
chmatų klasės.

— Be abejo pakėlė.
— Kaip Lietuvos meisteris 

esate daugelį kartų dalyvavęs 
įvairiuose turnyruose ir pašau 
lio pirmenybėse. Malonu būtų 
sužinoti Jūsų gražiausią įspū 
dį, ar prisiminimą iš šachina 
tų turnyro ar pirmenybių?

— Šachmatai nėra futbolas, 
krepšinis, ledo rutulys ar leng 
voji atletika. Čia būna daug 
įvairių prisiminimų, iš įmušto 
gražaus įvarčio, sumušto bėgi 
mo rekordo. Taigi, tiksliai ne 
galėčiau Jums atsakyti. Pažy 
mėsių tik vieną, kad Lietuvos 
šachmatų klasė buvo daug au 
gštesnė už Kanados ir bendrai 
ji stovėjo daug augščjau. ne 
gu mes gyvendami N. Lietuvo 
je patys galvojome. Iš koman 
dinių prisiminimų — kad žais 
darni su kitų valstybių silpnės 
nėm rinktinėm, pliekdavau „sa 
ūsai“, nes kiekvienas žaidėjas, 
žaisdavo daug laisviau, be jo 
kių teoretinių studijų.

Nuoširdžiai padėkojęs p. P. 
Vaitoniui už suteiktą informa 
ciją mūsų skaitytojams iš Ka 
nados pirmenybių kovos lauko, 
dar kartą palinkėjau sėkmės iš 
laikyti didelę Kanados šachma 
tų meisteriui skiriamą taurę 
lietuviškose rankose.

K. Baronas.

Romi Bajoras, 
gimęs Kėdainiuose 1934 me 
tais, atvykęs į Kanadą 1948 me 
tais, šiais metais baigė Alber 
tos univensitetą Edmontone, 
chemijos inžfiieriaus specialy 
be. Dirba Imperial o.l Retina 
ry Sarnia, Ontario.

eti, be to patys darb.ninkai, ar 
tai mieste, ar kaime, visiškai 
nesirūpina darbo kokybe, o 
vien tik kiekybe.
Paskutiniuoju metu pradėta 
labai propaguoti mažų priva 

tinių namų statyba.
Esą, miesto architektas, norin 
čiam, paruošia, standartinio ti 
po (paprastai trijų kambarių 
ir virtuvės) namelio proj ktą, 
o miesto „Vykdo, asis Ko i 
tetas“ duoda leidimą štai. tis, 
dažniausiai parenkant, jau už 
statyto (reiškia privatinio) sk 
lypo laisvąją dalį. Norintieji 
gauna iki 16.000 — 25.000 
rublių paskolos. Tačiau niekas 
neturįs garantijos, jog toks na 
mėlis tikrai būsiąs pastačiu 
šiam jojo privatinė nuosavybė.

Įstaigose, daugiausiai „pava 
duotojais“, yra rusai. Esą, įs 
taigoje greičiau reikalą galima 
atlikti bekalbant su rusu, ne su 
vietos žmogumi ar šiaip „lie 
tuviai“ komunistai yra aršesni 
neg rusai. Nors senesnių „lietu 
vių“ komunistų, ypač provin 
cijoje veik nekio nelko, nes da 
ugiausiai tokius Lietuvos par 
tizanai dar 1945 - 47 m. m. lik 
vidavo.

Partizaninės veiklos Lietu 
voje, dabar, nėra.

Tokia veikla reiškėsi iki 1948 
m. Bet 1949 m. ryšy su tuo, ru 
sai, daug nužudydami vietoje, 
masiškai išvežė iš Lietuvos vi 
sus stambesnius ūkininkus bei 
daugumą moksleivijos.

Nežiūrint to, žmonės Lietu 
voje yra įsitikinę, jog Lietuva 
vis vien vėl bus laisva. Esą, čia 
Lietuvai padėsią vokiečiai. Sa 
ko, jog rusai, kaip pavieniai 
žmonės lietuviams ir yra gėrės 
ni(?) nė vokieičai, bet Lietu 
vai padės išsilaisvinti tik vokie 
čiai, o ne lenkai ar kokie nors 
„tolimi” amerikonai.

Kaune bei Vilniuje jau ne 
matyti jokių karo pėdsakų ir 
yra daug naujų namų pastaty 
ta. Esą, Kaune, buv. Žemės 
Ūkio Parodos, Gusarų ir Ža 
liakalnio turgaus aikštėse pil 
na naujų namų. Vyt. Didžiojo 
Uhiversiteto Klinikos (Žalia 
kalny, už VII forto) veikian 
čios ir turinčios per 1.000 as 
menų personalo. Susisiekimas 
Kaune palaikomas autobusais.
Nuo Laisvės Alėjos iki Klini i 
kų autobusas kursuoja kas 10 j 
minučių. Kaune, ypač pastarai ■ 
siais metais, atsirado labai da '■ 
ug alinių. Alaus bokalas kaš 
tuoja 2 rb. 40 kp. Alaus bute : 
lis 2.70 — 2.80 rb.

Gatvėse, taip Kybartuose, 
Virbalyje ar Kaune daugiau 
šiai girdisi lietuvių kalba, 

Vilniuje gi — rusų.
Vykstančiam į Vakarus iš ■ 

rusiško rojaus traukiniu yra 
tik vieni vartai — per Brastą. 
K. irgi turėjo iš Kybartų va 
žiuoti į Kauną-Vilnių-Minską, Į 
o iš ten į Brastą, kur „savojo“ 
traukinio turėjęs veik visą pa 
rą laukti. Pasienio apsauga, pa 
ėmusi iš K. jojo (jau Vakarų 
Vokietijos ambasados išduotą j 
jį) pasą, atgal tą pasą K. ati

meniui, kuris kaip tik norėtų 
tuo būdu pasišalinti iš Rusi 
jos“. Už Lenkijos tranzitinę vi 
zą K. užmokėjo 400 rb. Nuo š. 
m. pavasario, išvykstantieji iš 
Rusijos, toje pat Brastos gele 
žinkelio stotyje gali gauti išsi 
keisti rusų pinigus j dolerius, 
bet daugiausiai iki 25 dolerių 
vienam asmeniui. Keičiama 
oficialiu kursu skaitant už vie 
ną dolerį po 11 rublių. Dau 
giau, net ir lenkų valiutos ne 
gaunama.

K. visa šeima, visą laiką bu 
vo Vakarų Vokietijoje. Paklau 
stas, ar tuo atveju, jei jojo šei 
ma būtų drauge su juo, ncdve 
jodamas atsakė, jog ir tada ta 
ip pat stengtųsi iš to „rojaus” 
pasprupti, nes ten ir laisvėje, 
visur, gatvėje bei namuose, 
yra nuolatinė prievartos grės 
mė. Sako, darb.ninkas, ypač 
kvalifikuotas, bent dabar, ga 
lį suždirbti jau tiek, jog mais 
tui pakanka. Sako, oficialiai 1 
kg sviesto kaštuoja 26 rb., bet 
kooperatyvuose jo mažai tegau 
nam air jis greit išperkamas, 
tačiau pas kolchozininkus, pri 
klausomai nuo sezono, sviesto 
vis dėlto galima gauti (po 28 
—32—45 rb.). Esą ir jis pats, 
nors ir sirguliavęs, bet neba 
davęs, tačiau ten, sako,

žmogus jautiesi it būtum „di 
džiulėje koncentracijos sto 
vykioje“, kur žmogus kaip 

vienetas, neturįs jokios 
reikšmės.

To dar maža. Ten vienas kito 
bijo, ten žmogus savo tikrąsias 
mintis turi slėpti kuo giliausiai. 
Ten viskas matuojama aklo 
paklusnumo la.psniu. Į klausi 
mą, kieno atžv.ig u tas paklus 
numas turįs reikštis, A. atsakė 
nedvejodamas, jog — rusų ir 
Rusijos atžvilgiu. Sako, žmonė 
se kalbama, jog grąžintieji kai 
kurie iš ištrėmimo lietuviai, 
Lietuvoje dabar vėl atsirado 
tik kaip „propagandinis argu 
įmentas“ rusams, o Lietuviškoji 
veikla tik tiek toleruojama, 
kiek ji yra naudinga rusams. 
Savaime suprantama, sako, jog 
žmonės, nors ir nepasitikėda 
mi vienas kitu, stengiasi savo 
lietuviškumą pademonstruoti, 
o per tai tą lietuviškumą stip 
rina, tačiau ypač senesniam 
žmogui, yra labai sunku gy 
yeniti nuolatinėje prievartos
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MŪSV ^SPORTAS
P. GVILDYS — KANADOS STALO TENISO 

VICEMEISTERIS
Beveik tuo pačiu metu suta 

po dviejų mūsų tautiečių dide 
Ii sportiniai laimėjimai. Povi 
las Vaitonis tapo Kanados ša 
chmatų meisteriu, o Pr. Gvil 
dys rugsėjo 7 d. Tautinės pa 
rodos metu Toronte įvykusiose 
stalo teniso pirmenybėse iško 
vojo Kanados vicemeisterio 
vardą, baigmėje pralaimėjęs 
tik buv. Čekoslovakijos rinkti 
nės dalyviui Max Marinko. P. 
Gvildys, kuris šiuo metu yra 
iškyliausias lietuvių stalo teni 
sininkas išeivijoje, taip pat pa 
dėjo Ontario rinktinei laimėti 
provincijų komandines varžy 
bas. Be to, žaidė Kanados rink 
tinėje prieš JAV. Šį susitikimą 
laimėjo amerikiečiai.

P. Gvildys priklauso Toron 
to Vyčio sporto klubui, o P. 
Vaitonis, nors ir hamiltonietis,

ne 
no
pa

grėsmėje. Juk, sako aiškiai ma 
tyti, jog ir tie patys rusai vie 
nas kito bijo, vienas kitu 
pasitiki, ypač kai kyla koks 
rs reikalas vietos žmogui 
dėti. Užtat ten dabar

reikalą galima „atlikti4* už 
pinigus, už kyšį.

Pagaliau, sako K., nors gauda 
vau iš savo šeimos laiškus bei 
siuntinius, tačiau net neįsivaiz 

davęs, jog Vakaruose ras tok} 
didelį skirtumą gerbūvio, to 
kius didelius išteklius.

Tuo pat, maždaug metu, te 
ko kalbėtis su visa virtine žmo 
nių atvykusių iš Rytų Vokieti 
jos, o taip pat ir Lenkijos. Su 
glaudus visas tas pastabas ga 
Įima pasakyti, jog ir dabar Lie 
tuvoje yra tikrai be galo žemas 
gyvenimo lygis. Atrodo, jog 
šiandieną tarp rusų bene „lais 
viausio“ satelito, Lenkijos, 
pragyvenimo lygio bei Lietu 
vos pragyvenimo lygio yra to 
ks pats skirtumas, koks yra ta 
rp tos pačios Lenkijos ir šian 
dieninės Prancūzijos Priedui 
čia dar reikia atsiminti tą „psi 
chinį terorą.“, nekalbant jau 
apie 1941 ir nuo 1944 m. lietu 
vių išgyventas baisybes.

Rimvydas.

dažnai dalyvauja ir vytiečių ei 
lėse. — a.
5-TOSIOS KANADOS LIE
TUVIŲ DIENOS KREPŠĮ 

NIO TURNYRAS 
NIAGAROJE.

Kanados Lietuvių Dienos 
proga, rugpjūčio 31 d., Colle 
giate V. I., Niagara Falls, Ont. 
buvo krepšinio turnyras. Tur 
nyre dalyvavo visi Kanados 
lietuvių sporto klubai, išsky 
rus Toronto „Vytį“, taip pat ir 
iš J. A. V. Detroito L. S. K. 
„Kovas“. Krepšinio turnyras 
buvo pravestas vieno minuso 
sistema.

Vyrų įkrepšinyję, Toronto 
„Aušra“ žaidė prieš Hamilto 
no „Kovą" ir rungtynes lai 
mėjo 56:37. „Aušros“ koman 
doje žaidė ir taškus pelnė: Lau 
rinavičius D. 15, Mickevičius 
3, Šurna 25, Grigaitis 9, Juodi 
kis ,0 Venckus 4. „Kovas“ — 
Stanaitis 3, Žilionis 8.

Detroito „Kovas“ prieš „Nia 
garą“ laimėjo 57:46. „Kovas“
— Petrauskas 11, Mamėnas 8, 
Thompson 18, Rugienius 14, 
Gilvydis A. 0, Gilvydis J. 6. 
„Niagara" — Bieliūnas 13, 
Švažas 10, Bersėnas 7, Lanė 
0, Jonušas 0, Bučas 15, Meškis 
1, Deinoras 0.

Montrealio „Tauras“ laimė 
jo prieš Toronto „Aušrą“ 61. 
41. „Tauras” — Piečaitis 2, Bu 
kauskas 11, Otto 16, Baltuonis 
5, Sinius 27, Šipelis 0. „Aušra”
— Laurinavičius 2, Mickevi 
čius 11, Šurna 13, Grigaitis 10, 
Venckus 5.

Į finalą įėjo Detroito „Ko 
vas“ ir Montrealio „Tauras4“. 
Detroito „Kovas’’ užtikrintai 
laimi finalines rungtynes prieš 
Montrealio „Taurą 68:40 ir 
tuo tampa turnyro nugalėtoju. 
„.Kovas“ — Petrauskas 18, 
Memenąs 8, Thompson 18, Ru 
gienius 6, Gilvydis A- 4, Gii 
vydis J. 14. „Tauras“ Pie 
čaitis 4, Bukauskas 4, Otto 8, 
Baltuonis 9, Sinius 11, Šipelis 
4.

Moterų krepšinyje Toronto 
„Aušrietės” išsikovojo sau 
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Kodėl nepasiteirauti?
ADAMONIS ir BUDRIŪNAS^

DISTRICT ESTATE BROKERS
(Montreal Real Estate Board nariai) 

177 SHERBROOKE ST. W.
P L 8501 9 am. — 9 pm

Namai pardavimui:
Rosemounte, 6 apartmentai po 4% kamba
rius, cementinis skiepas. Metinės pajamos 
$ 4,680,—. Kaina tik $ 35,500,—. Skam
binti A. Markevičiui.
Rosemounte Triplexas. Vienas butas 5 
kambarių ir du butai po 3 kambarius. Alyva 
šildoma^, su skiepu ir garažu. Geros paja
mos. Įmokėti tik $ 8,000,—. Skambinti S. 
Rudnik.
Rosemounte 20 Avė. 8 butų namas po 5 
kambarius su cenraliniu šildymu. 4 metų. 
Pajamos $ 8,280,—. Įmokėti $ 25,00,— ar 
daugiau. Prašoma $ 63,000.—. Skambinti 
D.-N. Baltrukoniui.
Notre Dame De Grace 6 kambarių 2-jų au
kštų cottage. Pusiau atskiras su garažu ir 
gražiu žemės plotu. Centralinis šildymas. 
Prašoma $ 16,500.—. Įmokėti $ 4,000.—. 
Skambinti V. Liesunaičiui.
Miesto centre. Prie Sherbrooke St. 6 apart
mentai po 3 kamabnus. Nauji. Pajamos 
$ 4,240.—. Parduodama už $ 29,000. Įmo
kėti $ 10,000.—. Skambinti F. Jasučiui. 
Rosemounte, naujas triplexas. Vienas butas

5 kamabrių ir du po 3 kambarius. Pirmas 
aukštas šildomas alyva. Yra garažas. Na
mas priešais parką. Kaina $ 23,000,—. 
Įmokėti $ 8,000.—. Skambinti A. Budriūnui.

Triplexas ant Cartier St. prie Rosemount 
blvd. Viena sbutas 5 kambarių ir du butai 
po 3 kambarius gerame stovy. Galimybė ap- •; 
sigyventi lapkričio 1 d. Prašoma $ 15,500. « 
Įmokėti $ 5,000.—. J

Duplexas Cadilac St. Prie Sherbrooke du T 
butai po 4 kambarius. Beveik naujas. Kai- j 
na $ 15,500.—. Įmokėti $ 4,000.—.

Krautuvė-grocery ir 6 kambarių butas ant 
Brebeuf St. netoli Mount Royal. Kaina $ 
13,000.—. Įmokėti $ 5,000..—.

Triplexas ant Chateaubriand St. prie Jean 
Talon. 3 butai po 6 kambarius pirmas au- 
gštas šildomas. Geras skiepas. Galimybė 
apsigyventi. Pajamos $ 2,040.00. Kaina $ 
16,500.—. Įmokėti $ 7,000.—.

6 butai po 4 kambarius 9 Avė Rosemounte 
prie Rosemount Blvd. Pajamos $ 2,900.—. 
Kaina $ 19,000,—. Įmokėti $ 7,000.—. Sk
ambinti P. Adamoniui.

Pasakoja atvykęs iš Lietuvos 
RAŠO „NEPRIKLAU SOMOS LIETUVOS“ 

BENDRADAR BIS IŠ EUROPOS.
stomoji kalba lietuvių, tačiau 
darželiuose, kur pačios vedė 
jos ne visuomet dar gerai mo 
kančios rusiškai, visą dieną su 
vaikučiais kalbama rusiškai, 
kad per tai jiems „kuo giliau 
įskiepytų rusų kalbos pažini 
mą“. Greta to, nors ir tuose pa 
čiuose Kybartuose, esama da 
ug mišrių šeimų, kur daugiau 
šia vyrai yra ne lietuviai, nors 
ir tokiose šeimose vaikai, dau 
giausiai kalba lietuviškai.

Mechanizacija darbų prie sta 
tybos bei žemės ūkyje yra di 
dėlė. Iš Rusijos atvežta labai 
daug visokių mašinų,.r tačiau 
darbo našumas nuo to ne didė davė tik belipant į traukinį, 
j,a, nes niekas nemoka ’•ąu to kad kartais K. „neatiduotų sa 
mis mašinomis tinkamai apsi vo paso kokiam nors kitam as

II.
Senesnių Kybartų miesto gy 

ventojų veik nieko nėra.
Iš K. pažįstamų, kokių 50 šiam 
besnių ūkininkų, turėjusių sa 
vo ūkius Kybartų apylinkėje, 
kurie daugiausia 1949 metais 
buvo išvežti į Rusiją, iki šiol 
yra grįžę tik 2, visiški ligonys. 
Kybartų apylinkės kolchozuo 
se yra vien tik buvę stambes 
nių ūkių samdiniai. Kybartų 
rajone (kuris, nors ir ne vi 
siškai tiksliai) apima maždaug 
trečdalis buv. Vilkaviškio aps 
krities, Š. m. esą 26 mokyklos. 
Pastaraisiais metais ir tose mo 
kyklose įvedamos, kaip sveti 
mos, bet privalomos, vokiečių 
ir anglų kalbos. Mokyklose dė

Atėjus rudens sezonui ir pagyvėjus pardavimams, yra reikalinga daugiau 
namų ir žemės sklypų. Paskutiniaisiais metais yra išmokėta $ 120,0 premijomis lietu 

viams už namo pardavimui ar pirkėjo prirodymą.
Kooperatyvinė sistema įgalina mus drąsiai pareikšti, kad turime efektingą 

galimybę Jūsų nekilnojamam turtui parduoti.

4metųpatyrimas — Jūsų labui.

NAMAI IR ŽEMĖ PARDAVIMUI — PASKOLOS — VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS,*

Su pagarba, ::
Adamonis ir Budriūnas.
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H. NAGYS

Semeniškių Idilės
Tai pirmoji Jono Meko poe 

zijos knyga, bet autorių pažįs 
tame jau iš seniau. Tarpe ne 
gausių (ir vis retėjančių, de 
ja) 1955 metų poezijos leidi 
nių ji užima svarbią vietą. Ne 
tiktai dėliai visiškai naujo sa 
vo žanrinio charakterio, bet ir 
dėliai ryškaus savitumo. Su ja 
įsijungia jaunųjų poetų karton 
originalus ir drąsus ateivis, ge 
rai pažįstąs ir savo tereną ir sa 
vo žodį.

Idilė mūsų literatūroje reta 
viešnia. Klasikiškai suprasta 
idilė šiandienos pasaulyje (ar 
gi kitaip galėtų būti) nerado 
ir kitų tautų poetų tarpe dide 
lio patrauklumo. Piemenų ir 
nimfų meilė taikingam gamtos 
prieglobstyje tėra miręs mitas 
ir negyvas simbolis. Pasakos 
sudužo ant didmiesčio grindi 
nio, harmoninga žmogiškos šie 
los pusiausvyra trupa vis daž 
nesniu ritmu pasikartojančio 
se žmonijos katastrofose.

Jono Meko idilė tolima Te 
okrito ir Vergilijaus posmams. 
Jos ramybė tėra nuotolio, atmi 
nimų rūko pagimdyta. Jos žmo 
nes — vaikystės dienų pavida 
lai, konkretūs ir labai žemiški, 
pavadinti vardais, ir jų kontū 
rai neryškūs irgi tiktai dėliai to 
limos perspektyvos. Maža Me 
ko idilėse džiaugsmo ir visiš 
kai nėra nerūpestingo žaismo. 
Metų laikai praeina sunkiais 
ūkininko žingsniais, nežarsty 
darni rieškučiomis nei Boticel 
Ii žiedų, nei Munllo vaisių. Pa 
čiuose posmuose nėra baroki 
nio liejimosi per kraštus, puto 
jančios prabangos, bet tolydžio 
kylančių ir slungančių potvy 
nio vandenų ritmas. Jono Me 
ko idilė yra dvidešimto amžia 
us idilė: prarasto rojaus atsi 
minimas.

Kritikų buvo nurodyta Me 
ko idilių giminystė Donelaičio 
„Metams“ ir Žemaitės realis 
tinėm apysakom. Reikia pripa 
žinti, kad tokia giminystė jose 
gyva. Kalbėdami apie K. Brad 
ūno „Devynias balades“ mini 
me, kad j kaimo buitį Tolmink 
iemio pastoriaus žingsniu ir ke 
liu beveik niekas po jo negrį 
žo. Sakoma beveik, nes poezijo 
je tokių bandymų būta (Žemai 
tė, Lazdynų Pelėda, Krėvė), o 
ir Bradūno žemės posmuose id 
entiškos laikysenos bruožų ran 
dame. Jonas Mekas yra dar vie 

nas, dalinai pasirinkęs šitą ke 
lią į kaimą ir jo buitį. Tačiau 
jo poezijos nenorėtume pava 
dinti realistine — jai šis apibrė 
žimas lygiai netiktų, kaip ir 
Bradūno žemdirbiškos lemties 
eilėms. Tiesa, dėl kitų priežas 
čių.

Jono Meko idilės kaimo bui 
ties nutikimų, apvokos, darbų, 
gamtos ir žmonių aprašymas, 
atliktas būdingųjų tikrovės de 
talių atrankos principu. Tokį 
metodą suponuotų realistinė 
'mokykla. Autorius savo lie 
čiąs kiekvieną veidą ir daiktą 
ir akiratį, trokšdamas įpilti į 
juos kraujo. Jis varto atmini 
mų paeviksluotą knygą, kurio 
je surašyti jo vaikystės bran 
giausieji momentai. Tokiu bū 
du jis aiškiai pasisako nesie 
kiąs objektyvinio vaizdavimo 
— kitos būtinos sąlygos realis 
tiniam literatūros kūriniui. Ir 
poeto laikysena: nostalgiška, 
emociniai suinteresuota (taigi, 
esmingai lyriška!), bazuojama 
asmeniškų prarastųjų vertybių 
negrįžtamumu, lygiai katego 
riškai neigia realistui būtiną 
epišką ramumą ir tiesioginį ne 
suinteresuotumą vaizduojamų 
jų objektų atžvilgiu. Lieka pa 
ties vaizdavimo realistiškas 
pobūdis, teisingiau, realistiniai 
jo poezijos vaizdinių priemo 
nių komponentai, bet ir į juos 
įsiskaitę tuojau pastebėsime, 
kaip pro konkrečių daiktų, aug 
menų ir veidų architektoniką 
prasimuša ne tiktai savotiškas 
nuotaikos fluidas, bet ir magiš 
ka šviesa, pakeičianti jų visu 
mą, suteikianti jiems sapne re 
gimo vaizdo nerealumą ir ast 
rališkumą. Todėl ir norėtume, 
paties autoriaus idilių suges 
tijuojami, Meko „Semeniškių 
idilijų” poezijai duoti magiš 
kojo realizmo vardą. Tokio 
vardo tikslingumas paaiški ir 
nagrinėjant Idilių kompozici 
ja-

Jono Meko „SemeniŠKių 
idilės“ neskelbia jokios idė 
jos, be vienos: tikėjimo poeti 
nio žodžio galia sugrąžinti ir 
palikti jam (ir mums) praras 
tąjį rojų. Idilę. Nors ir pilką, 
varganą, skurdžią, kaip pati 
šiaurė, bet savą.

* į *
Skaitant „Semeniškių idiles“ 

nenorom prisimename šiaurės 
rašytojus. Sally Salminen, Fra

NETOLIMOS ATEITIES
MODERNIŠKAS MIESTAS.

CORTINA Development
SKELBIA NAUJO PROJEKTO ATIDARYMĄ

PRIEŠAIS NAUJA BUNGALOW STATYBOS PROJEKTĄ.

CHATEAUGUAY!
PRIE DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIOSIOS PRAMONĖS

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE.

Kaina tik $ 3294 Įmokėti $50
PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA-; : t
: ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. /

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS,

Be nuošimčių ir taksų!
PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

Skambinkite šiandien HU 9-3691
MŪSŲ ATSTOVAS JUS PAIMS IŠ NAMŲ, PARODYS SKLYPUS 

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

CORTINA REALTIES INC.
BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.

Atstovas P. Juodkoj is
DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 IKI 6.30

69 Central St., LASALLE, Que.
PRIE MERCIER TILTO.

DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.

ns Eemil Sillanpaa, Gunnar Gu 
nnarSon. Pirmosios „Katryna“ 
ir dar labjau „Ilgasis pavasa 
ris“ dvelkia panašiu tyro ir ele 
giško gailumo vėsuma. Antro 
jo knygose sutinkama magiška 
žemės ir žmogaus tarpsavė tr
auka ir 
ir Meko idilėse. Ir trečiojo ny 
kios kasdienybės tekėjimas že 
mės platuma dažnai patvinsta 
ir užlieja Meko peisažą ir jo 
žmonių širdis. Mes nežinome, 
kiek šis giminingumas yra rea 

bičiulystė, sutinkama je galėtume pastebėti,

lūs, bet tai ir nesvarbu, nes te 
norėjom, skaičiusiam šiuos au 
torius, priminti dar vieną ma 
nomą „Semeniškių idilių” in 
terpretacinę galimybę: charak 
teringą šiaurės gamtovaizdžio 
ir žmogaus vienumą. Paraštė 

kad visi 
trys minėtieji šiauriečiai auto 
riai yra realizmo, bet mistinio 
ir sudvasinto, atstovai. Tokiu 
būdu ir šiuo palyginimu tei 
giame Meko poezijos transpa 
rentišką realizmo pobūdį.

* * *
„Semeniškių idilėse“, yra, ži 

noma, slenksčių ir užtvarų, ku 
rių autorius nėra nugalėjęs. Jo 
eiliavimo technika, pavyzdžiui, 
jį kartais nuveda bespalvėn mo 
notonijon arba prozaiškan pa 
sakojiman, kada žodžiai staiga 
praranda magišką savo žėrėji 
mą ir ima tiktai konstatuoti ar 
ba aprašinėti. Ir pačiame sti 
liuje pasitaiko savotiškų saki 
nio (ypač periodinio)struktūrų, 
jungiamų bereikšmiais žodely 

čiais, suardančiais polėkio rit 
miką ir intensyvumą. Atrodo, 
kad Mekas tokią sintaksę pa 
sirinko sąmoningai, net mes 
būtume linkę ją pavadinti kiek 
manieringa. Paminėtina (nors 
tematinio užmanymo prasme 
ir pateisinama) kaikurių idilių 
itin palaida kompozicija, suges 
tijuojant, jog eilėraštį būtų ga 
Įima lygiai tokiu pačiu priežas 
tingumu tęsti dar bent dvigu 
bai arba ir perpus sutrumpin 

Nukelta į 5-tą psl.

JONAS MEKAS

Semeniškių Idilės
Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija, orga

nizuojama Lietuvių Akademinio Sambūrio Montre- 
alyje, rugsėjo 4 dieną Jury Komisijos nutarimu pa
skirta Jonui Mekui už „Semeniškių idiles”, kurių 
pavyzdį čia skaitytojams patiekia NL RED.

PIRMOJI IDILĖ
SENAS YRA LIETAUS ŠNIOKŠTIMAS
Senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, 
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume, 
senas yra mūsų šis kalbėjimas: 
apie geltonus miežių, avižų laukus, 
piemenų ugniakurus rudens šlapioj, vėjuotoj vienumoj, 
apie bulviakasius, ir apie vasaros sunkias tvankas, 
baltą žiemų blizgesį, važių dindėjimą begaliniuose keliuos. 
Ir apie sunkius rąstų vežimus, dirvonų akmenis, 
apie raudonas molio krosnis, ir laukų klintis;
o kai prie lempų, vakarais, rudens laukų pilkėjnne — 
apie rytojaus turgaus vežimus, 
apie išskendusius, ištrinktus spalio vieškelius, 
šlapius bulviakasius.
Senas yra mūsų šis gyvenimas — ilgom kartom 
nuvaikščioti laukai ir įsispaudę dirvos, 
kiekviena žemės pėda kalba ir kvėpuoja dar tėvais. 
Iš tų pačių vėsių ir akmeninių šulinių 
jie girdydavo savo grįžusias plačias bandas, 
ir kai išdubdavo jų pirkių aslos, 
kai grįčių sienos imdavo lėtai byrėt — 
iš tų pačių duobių jie besdavo geltoną molį, 
auksinį smėlį — iš tų pačių laukų.
Ir kai ir mes išeisim, 
kiti sėdės ant mėlynų palaukės akmenų, 
šienaus užžėlusias lankas ir ars atokalnes; 
ir kai iš darbo grįžę sės užu stalų — 
kalbės kiekvienas stalas, molinis ąsotis, 
kiekvienas sienos rąstas;
jie prisimins plačias, geltonas smėlio žvyrduobes, 
ir vėjuje banguojančius rugių laukus, 
mūsų moterų liūdnas dainas linų palaukėse, 
ir šitą kvapą, pirmą kart naujoj troboj! — 
šviežių samanų kvepėjimą.
O, senas yra dobilų žydėjimas, 

arklių prunkštimas vasaros naktim — 
ir velėnų, akėčių, plūgų čežesys, 
maiūnų girnų akmenų sunkus bildėjimas, 

daržų ravėtojų skarelių baltas mirgesys, — 
senas yra lietaus šniokštimas krūmų šakomis, 
tetervinų dundėjimas vasaros aušros raudonume — 
senas yra mūsų šis kalbėjimas.

ANTROJI IDILĖ

PAVASARIS
Su šiltu vėju, pirmutiniais lietaus šuorais, 
atdrungsta alksnių žievės, ir gležnai žalia spalva 
nutvieskia krūmus.
Ir prie upokšnių, iššokusių juodų griovių, 
putojančių subėgusiu ir šiitu sniego vandeniu, 
ii prie duobių, ir šlapiomis pakrūmėmis, 
prie telkšančio vandens — 
jau bąla, gelsta karklų katinyčiai.
Ore dar vėsi drangna, pašalo ir vėjo kvapas, 
bet tuoj subėgs grioviai, atslūgs palankės, 
ir paupeliais, pagrioviais, drėgnuos pakluoniuose 
iššoks geltoni purienų būreliai.
Ir visas kiemas kvepia: jauni daigai, 
atokaitoj sukrautos lentos, 
lengvas pašalas — ir išdraikyti bulvių kapčiai, 
pirmos jaunos žolelytės kvepia.
Ir kai lengvutis pūstelėjimas — nuo krūmų 
atneša jau alksnių, eglių kvapą, 
kvapą jaunų spurgų, žirginių ir lapų;
ir iš laukų — šviežio vandens, 
pradžiūstančių palaukių, kriaukutų, 
pirmųjų šalpusnių, kregždučių, pienių kvapą, 
kvapą išskendusių valkų, atokaitų ir paskutinio sniego, 
purvinai nugulusio pačioj griovių lomoje.
Ir kai nuo krūmų, geltonuojančių auksiniais žirginiais, 
atklys pirmieji alksnid dūdų švilpčiojimai, 
minkštas daužymas su peilio kriaunomis — 
o, jau tikrai negrįš žiema — jau tikrai pavasaris!

PENKTOJI IDILĖ

SĖJOS LAIKAS
Kai pirmas tirštas lapų žalesys 
nutyška alksnių krūmais, rausvučiais atžalynais — 
laike pirmo miškų žalesio — 
sunkios arklių kojos, plūgai ir kapliai 
ima plėšti juodus, įsigulusius laukus.
Ir visais laukais, visu pavasario skliautu 
girdi botagų pliauškesį, ir varomų arklių, 
ir virstančių velėnų čežesį, 
o augštuose smėlynuos, ir daubų dugnu, 

per įsigulusių dirvonų nugaras 
brūžiais kliūdamos ir rėždamosios žagrės.
Jau greit nubals, sušils išartos dirvos, 
ribuliuojančioj skaidroj įdulks dangaus skliautai — 
ir tiktai sunkūs, dideli laukų vežimai, 
su baltais grūdų maišais stovės palaukėmis, 
ir tik sėjėjai, užsikabinę ant krūtinių 
pilnas sėtuves — žingsniuos laukuose, 
ir dusliai dundėdami savo medinėm širdimis 
risis sunkūs velenai, šokinės akėčios.
Nes, štai, sultingo, tiršto krūmų žalesio, 
piemenų birbynių, geltonų trainių žydėjimo — 
pavasario lietų ir sėjos laikas.

DEVYNIOLIKTOJI IDILĖ
RUDUO, PASKUTINIEJI MĖŠLAVEŽIAI
Siūbuodami, paūžčiodami lankstos alksniai, 
cukūpdami ir vėliai išsitiesdami po vėjo šuorais, 
išsidraikiusiom ir susipynusiom galvom.
Ir kai įsilaidavę gūsiai akimirkom praskleidžia jų plmkančias 

viršūnes, 
matyt ruplėtos, pilkuojančios jų žievės.
Patsai rudens siautėjimosi laikas.
Ir pro bekiūžančius, lekiojančius lapus, 
varganai besaugojančius savo auksą, 
ir plinkančius, lietaus nugairintus kamienus, 
prasimuša pirmasis putelių raudonis. 
Skynimuose, tarp plikų, laibučių atžalų, 
pilni šermukšniai praskečia įsunkusias rankas 
ir lesina triukšmingai, neramiai besibūriuojančių 
varnėnų Šuorus.
Tuščia laukuose. Tik vienišai bestypso 
baluojanti rugienų dryžai, 
naujai aparti pūdymų laukai;
tik kažikur, nuo sodžiaus, nuo sukumpusių sodybų, 
siauru, kietai vežimų ir bandų išmintu praganu, 
girgždėdami siūbuoja mėšlo prikrauti vežimai, 
svyruodami, lėtai, su kiekvienu arklio žingsniu, — 
ir rūpestingai įsimaukšlinęs rudinėn, 
žemyn nuleidęs veidą, 
taryt kiekvienas žingsnis būtų visas laikas, 
kaip patsai likimas eina ūkininkas;
švyluoja vėjas, ir rudinė plevėsuoja, 
kaip sukūpusios krūmokšnių galvos.
O ant laukų, ant krūmų, virš mėšlinų kratytojų, 
boluojančių plačiom skarom, — virš pūdymų, 
vienodai ir lėtai lynoja šaltas rudenio lietus — 
taip dieną nakt, taip dieną nakt.
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Mosklo - Technikos naujienos
TRETIEJI GEOFIZINIAI METAI, 

jų organizacija ir tikslai.
Žmonija dideliu susidomėji 

mu stebi prasidėjusius trečiuo < 
sius geofizinius metus, kurie 
ms yra sumobilizuotos didžiu : 
lės mokslinės jėgos.

1882 m. buvo pirmieji Tarp 1 
tautiniai geofiziniai metai, po 
penkiasdešimties metų — ant 
rieji. Tai buvo gana kuklūs ty 
rinėjimai. Keletas ekspedicijų 
apsiribojo tik Arktikos rajo 
nais. Trečiuose Tarptautiniuo 
se geofiziniuose metuose, ku 

'.e prasidėjo 1957 m. liepos 1 
d. ir baigsis 1958 m. gruodžio 
31 d., dalyvauja 60 valstybių, 
šešiasdešimt tūkstančių moks 
lininkų vienu metu stebi mū 
sų planetą įvairiuose žemės 
taškuose.

Metų organizacija
Prie Jungtinių Tautų Orga 

nizacijos yra specialus komite 
tas, kuris vykdo bendrą darbų 
organizaciją ir koordinaciją. 
Kiekvienoje iš 60 šalių 
yra savas Nacionalinis ko 
mitetas, kuris vadovauja visie 
ms savo šalies mokslininkų ste 
bėjimams. Surinktąsias žinias 
Nacionalinis komitetas siunčia 

savo regiono centrą, jungian 
4 ir koordinuojant į bendras 
kelių artimiausių šalių pastan 
gas. Iš viso tokių centrų yra še 
šį: Arktinis, Antarktinis, Rytų 
Europos šalių, Vakarų pusru 
tūlio, Afrikos kontinento ir 
vakarinių pakrančių šalių, Ra 
miojo Vandenyno ir Australi 
jos. Tarybų Sąjungoje ir JAV 
įsteigti Pasaulin, surinkimo pu 
nktai, kur, galutinėje išvadoje, 
susikaups visos žinios ir medž 
iaga.

Esant netikėtiems gamtos 
reiškiniams, žinias duos pašau 
linis prognozės rentras Balti 
morėje ir pagrindiniai perspėji 
mų signalų centrai Paryžiuje, 
Darmštate, Ankoridže, Tokio 
ir Maskvoje, tiksliau Pamask 
vės vietovėje Krasnaja Pachra.

Tarptautiniuose geofizimuo 
se metuose dalyvauja: 53 ar 
cheologinės stotys, 39 obser 
vatorijos ir žemės magnetizmo 
tyrinėjimo stotys, 10 okeano 
grafinių stočių, 11 gliacologi 
nių stočių, 13 stočių, tyrinėjan 
čių kosminių spindulių inten 
syvumo spėjamą priklausomu 
mą ir radijo bangų plitimą, 40 
okeaninių laivų, pačios didžiau 
sios stotys Arktikoje ir Anark 
tidoje ir, greta su JAV, didžiau 
sias skaičius augštuminių ra 
ketų 118 mokslinių punktų,

3

2,500 hidrometeorologinių sto 
Aių.

Daugybė sudėtingų ir tiks 
liausiu tyrinėjimų, panaudoja 
nt pačius tobuliausius įrengi 
mus ir metodus, padės ne tik 
apibrėžti sustingusį planetos 
portretą, bet ir atgaivinti jį. 
Tikimasi, kad pagaliau bus iš 
spręsti tokie ginčytini klausi 
mai: ar vyksta šiuo metu ma 
siu judėjimas Žemės rutulio vi 
duje, ar keliaujame mes kartu 
su savo žemynais, ar stovime 
vietoje? Juk dar iki šiol yra 
šalininkų hipotezės, kad kaž 
kada Pietų ir Vakarų Amerika 
atskilo nuo Europos ir Azijos 
ir kontinentai „nuplaukė“ į 
priešingas puses.

Tyrinėjimų sritys.
Trečiaisiais Tarptautiniais 

geofiziniais metais daroma vir 
šutinių atmosferos sluoksnių 
ir, pirmą kartą, tarptautinės 
erdvės tyrinėjimų programa.

Viršutiniai atmosferos šiuo 
gsniai tyrinėjami raketų pa 
galba. Be specialių tyrinėjimų, 
raketos bus paleidžiamos pa 
gal suderintą programą. Auto 
matiniai įrengimai ir mažyčiai 
radijo aparatai, įrengti raketo 
se, suteiks žinių apie atmosfe 
ros struktūrą, nakties dangaus 
švytėjimą, Saulėis radiaciją, 
poliarines pašvaistes, ultravio 
lėtinius spindulius, geomagne 
tinius reiškinius, kosminius 
spindulius. Iš viso bus paleis 
ta apie 500 raketų.

Prancūzų mokslininkai nu 
mato savo raketas leisti iš Sa 
charos dykumos, anglai — iš 
Australijos dykumų. Raketos 
bus įvairios: vienos pakils iki 
30 kilometrų, kitos — iki 125, 
165, 200 km, o pačios galingiau 
sios pasieks 500 km augštį.

Kas yra už Žemės atniosfe 
ros ribų? Koks Saulės spindu 
liavimas iki tol ,kol jis pramu 
ša storą oro sluogsnį, supantį 
žemę? Kaip atrodo mūsų pla 
neta žiūrint iš šalies? Viso to, 
daugiau ar mažiau, žmogus ne 
žino.

I

> Dirbtiniai Žemės palydovai, 
i Btįs paleisti dirbtiniai Že 
i mės palydovai, — pirmieji žmo 
i gaus rankų kūriniai, pasiųsti į 
i kosmosą. JAV dirbtinis Žemės 

palydovas pakils iš Patriko ka 
rinių oro pajėgų bazės rytinė 
je Floridos pakrantėje. Palydo 
vas — kamuolys, turįs 51 cen 
timetrą diametre ir sveriantis 
10 kg. Beveik 7 kg svers jo ke

VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪROS PREMIJOS
Jury komisija, susidedanti iš 
dr. H. Nagio — pirmininko, 
B. Pūkelevičiūtės, B. Ciplijaus 
kaitės, J. Kardelio ir K. Vesel 
kos, susirinkusi posėdžio 1957 
m. rugsėjo mėn. 4 d. Montrea 
lyje ir apsvarsčiusi visus 1955 
-56 m. išleistus, dar nepremi 
juotus lietuvių grožinės litera 
tūros kūrinius, nutarė, trimis 
balsais prieš du, antrąją Vinco 
Krėvės Vardo Literatūros Pre 
miją skirti Jonui Mekui už jo

• idilių riniknį „Semeniškių idi 
lės“. Premijos įteikimo iškil 
mės įvyks rugsėjo mėn. 21 d.
7 vai. vak. Montrealyje, Auš 
ros Vartų Parapijos salėje. Ti 
kimasi sulaukti laureato, kuris 
tartų žodį ir paskaitytų savo 
kūrybos. Koncertinėje dalyje 
dalyvaus Montrealio Lietuvių 
Dramos Teatro aktoriai, B. 
Vaitkūnaitės šokių grupė ir ke 
lėtas montrealiečiams dar ne 
pažįstamų menininkų. Po iš 
kilmingo akto įvyks šokiai su

Vaistai į Lietuvą,
I LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

OKUPUOTUS KRAŠTUS
. per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

$ Pigiausia ir greičiausia pasiųsite vaistus savo artimiesiems 

per Janiną ADOMONIENĘ.
g Siunčiame įvairiausius vaistus, akinius, mediciniškus 

gydymo reikmenis. Vaistų kainos ir oro pašto tarifas 
yra žymiai sumažinti.

Užsakymai iš kitur priimami paštą.
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

t

valas, o 3 kg — iadijo siųstu 
vas ir automatiniai prietaisai, 
galintieji matuoti oro ir mete 
orų materijos tankumą, ultra 
violetinių spindulių intensyvu 
mą, saulės ir kosminę radiaci 
ją. Numatoma paleisti, „palydo 
vą - fotografą“, palydovą su gy 
vuliais ir kitus.

Pirmasis drbtinis palydovas 
suksis aplink žemes kamuolį ap 
ytikriai 29 tūkstančių km per 
valandą greičiu. Kas pusantros 
valandos jis spės apskristi Že 
mę, sumirgėdamas dangaus 
skliaute nauja, greita žvaigždu 
te. Jo oirbita bus elipse firmos, 
priartėjanti prie Žemes per 350 
km ir daugiausiai nutolstant 
per 2,700 km. Ankstų rytą ar 
ba vėlai vakare, prieblandoje, 
tamsaus dangaus fone, bus ga 
Įima matyti palydovą pro pa 
prastą lauko žiūroną. Ryškus, 
švytintis taškas 1—2 minučių 
laikotarpyje praskris dangaus 
skliautu.

Dirbtinis palydovas bus pa 
leistas į savo orbitą trilaiptės 
12-tonės raketos pagalba. Pir 
moji raketa pakels jį į 60 km 
augštį, ir atlikusi savo vaidme 
nį, atsiskirs. Antroji raketa pa 
kels palydovą į 500 km augštį 
ir taip pat atsiskirs, pasiekusi 
greitį 17,000 km į valandą. Pa 
galiau ims veikti trečioji rakė 
ta. Pasiekusi greitį 29,000 km 
į valandą, joje ims veikti išme 
tamasis mechanizmas ir drbti 
nis palydovas išsilaisvins sa 
varankiškam skridimui.

Jis turės instrumentus, ku 
rie registruos daugelį reiškinių 
ir užregstruotus faktus siųs į 
Žemę — į stebėjimo stotis.

linksma programa ir turtinga 
loterija. Lietuvių Akademinis 
Sambūris kviečia premijos įtei 
kiman atsilankyti ne tik visus 
montrealiečius, bet ir tolimes 
nių kolonijų, kaip Toronto ir 
Hamiltono lietuvius, tuo įroda : 
nt savo susidomėjimą lietuviš 
ku žodžiu ir norą jį išlaikyti bei 
puoselėti.
Lietuvių Akademinis Sambūris 

Montrealyje.
PASAULINIŲ REIKALŲ 

CENTRAS
Carnegie Endowment Inter ■ 

national Centre tai puikus, vos 
prieš keletą metų pastatytas ; 
namas, kuriame dažnai susiren ; 
ka pavergtų Europos Tautų : 
Konferencija, kurioje atstovau 
jami ir lietuviai; atstovus į tą 
konferenciją paskyrė Ameri ; 
kos Lietuvių Taryba. Tie Cor 
negie Endowment Taiptauti 
nio Centro Rūmai plačiai tar 
nau’a organizacijoms, nagrinė 
jančjoms tarptautinius klausi 
mus ir su jais surištas painias 
problemas.

Tuose rūmuose veikia Pa 
šaulio reikalų Centras Jungt. 
Valstybėms, įsisteigęs 1957 me 
tų vasaros pradžioje.

Pasaulio Reikalų Centras 
Jungt. Valstybėm tarnauja vi 
sieros. kurie domisi pasaulio 
tnrptautinėmi s; problemomis. 
Taip pat tas centras renka in 
formacijas, ką Amerikos pilie 
čiai veikia toje pačioje srityje.

Kiekvienas besiinteresuojąs 
pasaulio tarptautinėmis proble 
momis tame centre ras literatu 
ros — knygų, brošiūrų, pamf 
lėtų ir kitos informacinės me 
džiagos pasaulio tarptautinė 
mis problemomis. Jo tikslas 
suteikti tikslių informacijų kie 
kvienam, kas domisi einamais 
pasaulio tarptautiniais reika 
lais. ,

Pasaulio Reikalų Centrą 
(World Affairs Center for the 
United States) United Natio 
ns Plaza ir 47th Street, New 
York 17, N. Y.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPAUDOS ARCHYVAS
Prieš porą metų Lietuvių 

Katlikų Kultūros Draugijos 
iniciatyva Sydnėjuje buvo js 
teigtas Australijos Lietuvių 
Spaudos Archyvas, kuriam rū 
pestingai nuo pat pradžios va 
dovauja B. Žalys. Archyve ren 
komi visi Australijos lietuvių 
leidiniai, o dokumentų skyrių 
je įvairūs raštai, bylos, pan.

„ŠVIESA” SYDNĖJUJE
Liepos 27 dieną sukako šeši 

metai nuo „Šivesos“ sambūrio 
Sydnėjaus skyriaus įkūrimo.

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 tcl. CL 5-1558.
AMLIT B-VĖS VALDYBA.

Sukaktis buvo atšvęsta minėji 
mu, kur skyriaus pirmininkas 
J. P. Kedys pasakė ilgesnę kai 
bą. Sydnėjaus „Šviesą“ sveiki 
no Australijos L. B. Kr. V-ba 
ir eilė kitų organizacijų.

„Šviesa“ Sydnėjuje buvo ii 
gesnį laiką vienas veikliausių 
kultūrinių veiksnių ir suruošė 
paskaitų, diskusijų ir kitokių 
kultūrinių parengimų, ne tik 
savo nariams, bet ir visuome

TELKIA LĖŠAS 
SPAUSTUVEI

Maždaug prieš metus įsistei 
gusi Australijos Lietuvių Ka 
talikų Federacija leidžia sa 
vaitraštį „Tėviškės Aidus“, 
kurį redaguoja kun. dr. J. Bu 
činskas. „Tėviškės Aidai“ ren 
kami nuosavu linotipu, bet sp 
ausdinami australų spaustuvė 
je. Šiuo metu lietuviškose pa 
lapijose vedamas platus vajus 
sutelkti lėšų pilnos spaustuvės 
įsigijimui. — rem.

® Bronius Gurėnas išlaikė ne 
kilnojamo turto pardavėjo eg 
zaminus Illinois valstybėje ir 
pradėjo dirbti S. Aglinsko Re 
al Estate įstaigoje.

V

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MUZIKOS ŽINIOS Nr. 2

(159) su priedais: Lietuvių 
muzikų vardynas VIII sąs. ir 
gaidos — J. Kačinskas „Lietu 
vos takeliai“ — mišriam cho 
rui, J. Zdanavičius „Veni Cre 
ator Spiritus“ — mišriam cho 
rui, Br. Budriūnas „Išauš pa 
vasaris“ — moterų arba vyrų 
chorui su fortepiono pritari 
mu pagal liaudies dainą.

JONO MEKO SEME 
NIŠKIŲ IDILĖS

Atkelta iš 4-to pusi.
ti. Dažnas kai kurių favorizuo 
jamų vaizdų kartojimas taip 
pat nebūtų galima laikyti tei 
giamybe. Bet tai yra nežymūs 
dalykai, kuriuos ir skaitytoj,as 
ir kritikas mielai atleidža ir pa 
miršta prieš šviežią ir gaivią 
idilijų visumą. Mūsų — ir, be 
abejonės, dar daugelio tikros 
poezijos draugų — žodis Jonui 
Mekui „Semeniškių idilių“ pro 
ga tebūna: lauksime vėl su 
grįžtančio! Henrika* Nagys.

— 300 kilometrų j augštį pa 
kilo JAV raketa.
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Ar. TAS$y SINGCRMAN 
optometristas • optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. VI 5-7928

uninnflimn(«mi:Rwiriiniininmii«uiiiiiniiimnwiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!Įr Ą

p BELLAZZI-LAMY, INC lį
H Q 7679 George St., „H PO 8-5151 ViIIe Lasalle. g $
” J vairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai, H 3 

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis po pier i s. g

5

TAUPYK, SKOLINKIS i
•avo kredito kooperatyve < >

„litas”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g
duodamos betkokiam geram tikslui. &

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. |
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje X 

Banko kambary. X
Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120

Dr. Roman Pniewski į
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 h

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

&DYERSCO. I

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

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

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

ir t. t., ir t. t.

ME7-6727 Lietuviam* nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviam*!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun. 
Sav. PaulJocas.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

į ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Į Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.
$

0.85

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio 
» miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
a Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. 
| TEL.TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

r

lietuviška moterų kirpykla I 
' ’ DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM- j 

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

■ 2544 CENTRE St., Montreal. WEllington 5-3292 |

PO 7-0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, «av.

ANGLYS — MALKOS—KURO ALYVA ■?
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WINNIPEG, Man.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

VANCOUVER, B.C.
KAS PAS MUS GERA IR NEGERA

patinkamas asmuo visai be pa 
grindo vadinamas komunistu.

Visi prisimename pirmą ko
Rugsėjo 8 d. KLB, Winnipe 

go apylinkė, J. Čekanausko 
ūkyje, prie Starbuck, Ont. mie 
stelio suruošė gegužinę. Deja, 
pasitaikė nekoks oras. Antrą 
vai. žmonės pradėjo rinktis 
prie p. Demereckų krautuvės, 
iš kur turėjo išeiti auobusas. 
Vos tik autobusui rengiantis iš 
vykti, pradėjo stipriai lynoti, 
kas atbaidė žmones vykti į ge 
gužinę. Autobusas buvo paleis 
tas namo, o norintieji vykti su 
sitalpino į lengvas mašinas. Ne 
žiūrint nepalankaus oro į gegu 
žinę išvyko apie 16 mašinų, nes 
telefonu buvo pranešta, kad 
ten nelyja.

Publikai nuvykus į geguži 
nę ir vos tik pradėjus linksmin 
tis, taip stipriai ėmė lyti, kad 
susirinkusius, nors ir nenoro 
mis privertė skirstytis.

Gegužinė buvo surengta pa 
minėjimui Vytauto karūnavi 
mo ir Tautos šventės proga. 
B-nės p-kas Juozas Demerec 
kas, trumpais žodžiais, apibū 
dino tos dienos reikšmę, 
kšdamas, kad Vytautas 
sis visiems laikams buvo 
žęs svetimųjų įsibrovėlių galy 
b? į mūsų kraštą. Nors Vytau 
tas Žalgirio mūšyje ir neatva

parei 
Didy 
palau

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

davo visų savo tėvų žemių, bet 
buvo užsibrėžęs, tai vėliau at 
likti. Vytautas Didysis mirda 
mas buvęs išsireiškęs: „Prūsai 
yra taip pat mano protėvių že 
mė ir aš reikalausiu jų iki pat 
Osos. Jie yra mano tėvų pali 
kimas“. . . Kalba palydėta gau 
siais plojimais.

Vos baigus kalbą publika, iš 
sigandusi lietaus ir biogo ke 
lio skubinosi į namus. Dalis iš 
vyko, o dalis susirinko J. Čeką 
nausko kambariuose, kur links 
mai skambėjo lietuviškos dai 
nos ir visi buvo pavaišinti gar 
džiais užkandžiais. Gegužinėje 
buvo savo mašinomis atvyk? 
p. p. Kumpauskai, Juškos, Ga 
linaičiai, Dėlininkaičiai, Fede 
ravičiai, Bartininkai, Januškai, 
Rutkauskai, Mališauskai, Gra 
biai, Bagdonai, V. Mockus, VI. 
Armanavičius ir kt. Be to, bu 
vo vienas kitas iš apylinkės 
ūkininkų.

Nors ir blogam orui esant, 
nebūtų galima pasakyti, kad 
gegužinė-minėĮįimas nepasise 

kė.
Tenka padėkoti p-kui J. De 

mereckui ir Mykolui Januškai 
už įdėtą darbą rengiant lietu 
viską gegužinę, o p. Čekanaus 
kams už gražų priėmimą ir vie 
tą gegužinei.

MIRĖ JAUNA MOTERIS
Rugsėjo 7 d. Portage le Pr 

aire kapinėse buvo palaidota 
Marta Brazauskienė, 35 m. am 
žiaus. Į laidotuvių vietą gau 
šiai suisrinko lietuvių, o ypa 
tingai vietos Įieuviai ūknūn 
kai. Po kunigo apeigų atsisvei 
kinimo žodį tarė Povilas Liau 
kevičius. M. Brazauskienės duo

SIUNTIMAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

ORBIS SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje.
Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios.

Prekių kokybė augštos rūšies.
Kainos čia pažymėtos yra su muitu.

Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin
kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siumčame 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

rų, saldainius, šokoladą ir t. t.
plius pers.
$ 6.50 viso $ 21.90
„ 6.50 „ „ 12.95
„ 6.50 „ „ 24.40 

kg citrinų .... $ 1.50 
kg dz. aprikosų „ 1.90 

0.80 
0.80
2.75

Bet kaip kiekvienoje koloni 
joje, taip ir pas mus atsiranda 
keli pretenzingi asmens, norį 
būti visos kolonijos vadovais. 
Tos organizacijos bei asmenys, 
kurie į jų „vadovybės sferą“ 
neįeina, ir aklai nepasiduoda jų 
diktatui, susilaukia iš jų „ne 
malonę”. Jei tokie vadovai sa 
vo veiklą išvyso tik privačiai, 
tai turime nesklandumų tik 
vietinio pobūdžio, o kai tie va 
dovai patenka kurios nors or 
ganizacijos valdybon, tai pasi 
junta lyg turį savo kišeniuje ne 
vieną, bet bent kelius „Kybar 
tų aktus“ ir savo veiklą sustip 
rina „autoretitingu“ organiza 
cijos vardu.

Tie, kurie buvome K. L. B- 
nės Britų Kolumbijos apylin 
kės ir K. L. Tarybos Vancou 
verio skyriaus Valdybų suruo 
štame Vasario 16 d. minėjime 
bei „Spaudos Baliaus“ ir 16 va 
vasario minėjimo išlaidoms pa 
dengti subuvimuose, matėme, 
kad abiejų organizacijų valdy 
bos ir jų nariai turėtas parei 
gas atliko be priekaištų ir tu . 
rėjo visuomenės nuoširdžią pa 
ramą. Bet paskaitę B-nės pir 
mininko, jo korespondentės ir 
vedėjos ir Tautos Fondo atsto 
vo pareiškimus spaudoje, ra 
dome taip iškraipytus faktus 
bei įvykių eigą ir susitarimus, 
kad pagal juos tie didieji patri 
otai ir veikėjai tai tik jie pa 
tys, o visi kiti išrikiuoti ir „pa 
gerbti“ pagal jų asmeninę ma 
lonę, o jau tik tarybininkai at 
vaizduoti kenkėjais. . .

Toks mūsų tautiečių bei jie 
ms 'nepriimtinų organizacijų 
nuvertinimas vyksta nuo pat 

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138 šių vadovų atsiradimo Vancou 
veryje. Jei į kurį ne jų ruoštą 
lietuvių subuvimą atvyksta dau 
giau senų ateivių, tai skleidžia 
kalbas, kad tai komunistų su 
buvimas. Kiekvienas jiems ne

Nors ši vasara Vancouvery 
je priskaitoma prie lietingų ir 
daugumoje debesuotų, bet bu 
vo ir giedrių bei saulėtų savait 
galių, kuriais pasinaudojo šios 
kolonijos lietuviai ir surengė 
arti pustuzinio iškylų bei gegu 
žinių. Į visas gegužines atsilan 
kė gana daug tautiečių kaip 
vietinių, taip ir atvykusių iš 
kitų provincijų vizituoti savo 
giminių bei pažįstamų ir drau 
giškoje nuotaikoje praleido lai 
ką.

Tie, kurie toliau gyvena nuo 
Vancouverio ir skaitė spaudoje 
korespondencijas bei organiza 
cijų vardu parašytus straips 
nius iš šios lietuvių .kolonijos 
gyvenimo, tiems gal būt atro 
do, kad Vancouveryje lietuvių 
tarpe vyksta didelė nesantaika. 
Bet tikrumoje taip nėra. Van 
cauverio lietuviai yra taikingi 
ir savo tarpe sugyvena gana 
gražiai. Nėra jokios neapykan 
tos jokiai organizacijai bei jos 
veiklai.

bė skendo vainikuose, kuriuos 
sudėjo veos apylinkės ūkinin 
kai. Palaidojus, visi susirinko 
p. Brazauskų bute. Velionė pa 
liko liūdesyje dvi dukreles, Rū 
tą ir Zosę, o taip pat ir savo 
vyrą Zigmą Brazauską, kuris 
dirba Portage le Prairę Hispi 
tai, kaipo ligonių slaugytojas. 
Winnipege liko jos motina ir 
sesuo Kleinienė. Laidotuvėse 
dalyvavo ir KLB p-kas J. De 
mereckas. Tegul tau bus leng 
va ši svetingoji Kanados že 
mele.

M. D. MORTON,
B. A., LL. B.

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

X _ 2 XX-------- XV

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių 15.40
22 sv. cukraus ..........
22 sv. lašinių (storų) 

y2 kg kavos. . .$ 1.80 
y2 kg kakavos „ 1.95 
y2 kg šokolado „ 1.78

kg sviesto ..„2.65 
kg taukų ... $ 1.80 
kg bekono..„ 2.60

6.45
17.95

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

1
1
1

1
1
% kg ligų .........
% kg datulių . 
1 kg riešutų miš, 
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

medžiagos:Tekstilės
Vyriški kostiumai nuo $ 9.25 ir daugiau (už 3^2 yardo) 

medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (2^2 yardo dvig. pločio) 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95.

Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų 
bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $

Streptomycino 10 gr . . . .2.60
Isoniazid (rimifon)

1000 t. 50 mg................ 4.60
PAS 500 tabl.........................3.50
Isopas (Rim. plius Pas)

1000 tabl............................8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80
Vit. B-12 6 amp................ 1.00

$

Cortisone 50 t............9.50
largactil .......................3.00
hydrocortisone 3X10 7.50 
Glucose 100 c. c. ..1.85 
ir daugelis kitų vaistų.

Siunčiame skustuvus ($ 4.50) ; special, žirkles 4.00; plau
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. 
Šveicariškus laikrodžius.

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50. 

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90.
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas. 

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per 

ORBIS
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810. 

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.) 
Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 

Priimame užsakymus telefonu.

I
A. E. McKAGIJeI

Barrister and Solicitor $ 
Advokatas ir Notaras $ 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395| 
201 Northern Ontario Bldg.£ 

330 Bay Street, $ 
TORONTO 1, Ontario. <

munistų okupaciją Lietuvoje, 
kur kiekviename žingsnyje bu 
vome vadinami fašistais. Bėgo 
me tūkstančius mylių nuo ko 
munistų, kad turėtume rainy 
bę, bet čia vėl esame visai ne 
užtarnautai ir be pagrindo nie 
kinami savųjų.

Nesąžiningai elgtis gali tik 
tam tikros dvasinės kultūros 
žmonės. Bendruomenė yra vi 
sų lietuvių organizacija ir pa 
gal jos konstituciją visi lietu 
viai yra broliai, todėl į jos vai 
dybą įėję asmenys turi užmirš 
ti savo fanatizmą ir visiems lie 
tuviams būti teisingi bei tole 
rantingi.

Girdėti, kad į Vaucouverį at 
vyks J. E. Vyskupas Brizgys. 
Mes jau iš seniau šį didžiai 
gerbiamą svečią pažįstame, ka 
ip didelį tolerantą. Vancouve 
rio lietuvių visuomenės būtų

Lietuvio Advokato Įstaiga ' ’
VICTOR D. ALKSNIS < ;

Advokatas-Notaras ' ;
62 Richmond St. West X

Room 503 j
(kampas Bay & Richmond) x

TORONTO, ONTARIO |
Telefonai ¥

Įstaigos Namų &
EM 2-2585 ST 8-5081 X
K.—-■ 'xx— ■ XX-...-~xx---- —~X ]

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

A d vokatas—Notaras 
100 Adelaide St W.

Room 107 '
Telefonas EM 6-4182

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalle* Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L 1 Ū D Ž I U S.
Per 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 IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNJ 

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

didžiausia padėka, jei būtų pa 
dėta nors kiek pastangų pakel 
ti tokių asmenų dvasinę bei re
liginę kultūrą. Tada gal būt, 
mes jų pareiškimuose skaitysi 
me ne savo tautiečių paniekini 
mą, bet priešingai, krikščionis 
ką artimo meilę kiekvienam lie 
tuviui. J. Macijauskas.

— Lenkų laivas Stefan Ba 
tory, apšepęs ir surūdijęs, Mon 
trealy lenkų sutikta^ su gėlė 
mis. Lenkų radijo valandėlė pa 
skyrė jam transliaciją. Laivas 
iš Montrealio jau išplaukė, bet 
dar tris kartus šiemet lankysis 
Montrealy. Į JAV jo neįsilei 
džia, nes jis slapta išgabeno iš 
JAV rusų šnipus.

— Nors Maskvos jaunimo 
festivalyje figūravo Austrijos 
futbolo rinktinės vardas, tačiau 
tikrumoje, ją atstovavo „B" ly 
gos futbolo klubas Vorwaerts 
Steyer.

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

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE ST. (PRIE OSSINGTON), 

TORONTO, TEL. LE. 1-3098
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaisių u 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu

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.........
Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2
Multivitamin 500 tabl...............................
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. .
Serpasil 500 tabl. 0.1 ...............................
Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
Vitamin B. Complex 250 tabl................
Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
Aspirin 1000 tabl.........................................
Digoxin 500 tabl............................................
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
ir t. t. ir t. t.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy-. 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycin ir įvairias 

medžiagas ir instrumentus dantims taisyti.
Taip pat yra žymiai atpigintas oro pašto mokestis.

DAR DIDESNĖ NAUJIENA:
Yra gauti iš Anglijos vyriškiems ir moteriškiems kos
tiumams bei paltams naujų vilnonių juostelėmis medžia
gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie

nas paltas arba 2 kostiumai ir 2 paltai.
Siunčiant į Aziją (Sibirą) reikia pridėti dar $ 1.80. 

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
; Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį
► pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).
; Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
! Švediškas elektrines siuvamas mašinas,
I 38-nių modelių Hohner akordeonus,
I Moderniškiausias mezgimo mašinas,
; Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“,
> Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius,
; Parkerius,
! Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų,
; 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-
I viršijant nustatyto svorio.

Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun- 
1 tinį Kalėdoms bei žiemai.
\ Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. 
! Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir 
; kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
■ Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- 
i kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- 
i tinius siųsti mums paštu.
| Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
z Darbo valandos:
| Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
v Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.
K Sav. A. K a 1 ū z a.

7.90 
4.70 
1.00 
1.10
2.80 
4.20 
4.70

$ 
$ 
$
$
$
$
$ 11.10

1.70
1.60 
1.70 
3.80 
4.60

$ 
$ 
$ 
$ 
$

t
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HAAA1 L TON LINKSMA — HAMILTONE!

LINKSMAS
Šį šeštadienį, rugsėjo 21 d., 

7 v. v. T. Sondo A-bės Kana 
doje Hamiltono skyr. Valdyba 
rengia didelį ir linksmą šokių 
vakarą, Royal Connaught vieš 
bučio salėje. Tai pirmas vaka 
ras pradedant rudens ir žiemos 
sezoną.

Mūsų uždavinys — telkti lė 
šas mūsų pavergtos tėvynės iš 
laisvinimo reikalui. Darbas ne 
C’-ingas ir sunkus. Bet gyven 

,ii laisvame krašte savo nuo 
latiniu darbu, pasiaukojimu ir 
atiduodamais centais mes ir ga 
lėsime prisidėti savo broliams- 
-seserims ir savo tėvynei išlais 
vinimo iš žiauraus okupanto 
vergovės.

Tad parėmimui mūsų uždavi 
nių maloniai kviečiame visus 
maloniuosius tautiečius atsi 
lankyti į šį parengimą.

Už gausų dalyvavimą visie 
ms iš anksto tariame nuošir 
džią padėką.

T. Fondo Hamiltono skyr. 
Valdyba.

ĮNEŠUSIŲ J NAMŲ FONDA 
y TAUTIEČIŲ SĄRAŠAS 
Į NR. 7

Hnmiltono lietuvių 
pasiryžimas — turėti 
Tautos Namus — su
nu mėnesiu vis labjau priartė 
ja prie tikslo. Su dideliu nuo 
širdumu dėkojame čia išvardin 
tiems NF nariams už jų įnašus 
Šerams pirkti:

Po 1000 dol. įnešė St. Wikis 
ir J. Kanevaitė; po 200 dol. M.

didysis 
gražius 
kiekvie

VAKARAS.
Indrulėnienė; po 100 dol.: Pr 
unskis K., Čypienė P., Grudzi 
nskas K., Širvinskas J., Guja 
F., Chazanowicz L., Tonkevi 
čju J., Andrukaitis J., Šliužie 
nė E., Čypas J., Kanevienė M., 
Žadeikis A., Pajarskas F. Ka 
neva J„ Markevičius I., Dan 
ta E., Raguckas J.; po 10 dol.: 
V. Babeckas ir J. Vaučus.

Šiuo metu NF tuii 310 na 
rių, kurių 140 įnešusių ir 170 
terminuotai pasižadėjusių, Ei 
narnose s-tose Talkoje ir Cana 
da Permanent bankuose yra 
20.000 dol. terminuotais pasi 
žadėjimais 17.000 dol.

Maįloniai prašomi visi tau 
tiečiai įsijungti j šį didįjį mū 
sų kolonijos darbą, įstojant na 
riais į Namų Fondą.

Nuoširdžiai dėkojame ir vi 
sų laukiame! NF V-ba.
BALTARAGIO MALŪNAS 

HAMILTONE
Žinomo rašyt. K. Borutos 

veikalas, „Baltaragio Malu 
nas”, kurį scenai pritaikė žino 
ma rašytoja ir poetė Birutė 
Pūkelevičiūtė, bus suvaidintas 
Hamiltone rugsėjo 28 d. 7 vai. 
vakaro Westdale College salė 
je. Vaidina Montrealio Lietu 
vių Teatro trupė, rež. B. Pūke 
levičiūtė. Biletų kaina: 2, 1.50 
ir 1 dol. Moksleiviams pusė 
kainos.

Sekančią dieną ta pati tru 
pė suvaidint A. Gutkės 3 vei 
ksmų pasaką „Melagėlis". 
Rež. J. Akstinas. Vaidinimas

> įvyks 855 Barton St. E. ukrai 
• niečių salėje. Vaidinimas prasi
■ dės rugsėjo 29 d., sekmadienį, 
: 4 vai. po pietų. Mokyklinio am 
; žiaus vaikai moka pusę kainos.
■ Vaikai iki 5 met įleidžiami ne 
; mokamai. Kainos suaugusie

Š. m. r u g s ė j o 2 1 d.
ROYAL CONNAUGHT HOTEL 

salėje rengiamas

Didelis šokių

VAKARAS.
Benni Ferri muzika, turtinga loterija, 

įvairus bufetas ir t. t. Pradžia 7 v. v.
Maloniai kviečiame visus brangiuosius tautiečius atsi
lankyti į šį parengimą ir tuo pačiu paremti mūsų tėvynės 

laisvinimo bylai lėšų telkimą.
Atsilankiusieji turės geriausią progą linksmai 

praleisti laiką.

T. Fondo A-bės Hamiltono skyr. Valdyba.

ms yra nustatytos tokios: 1.50 
ir 1 dol.

Hamiltono ir plačių apylin 
kių lietuviai yra maloniai kvie 
čiami šiuose spektakliuose da 
lyvauti, nes tai yra labai reta 
proga pamayti (Montrealio dra 

mines pajėgas ir sugebėjimus 
scenos mene. Po vasaros atos 
togų bus visiems malonu pra 
leisti kelias valandas pastogė 
je ir pasigėrėti liet, kūryba.

Biletus galima iš anksto gau 
ti: J. Pleinys, 87 Sanford Ave 
S., tel. JA 9-5129 ir Ant. Gra 
jauskaitė 113 Cannon St. E., 
tel. JA 2-2698. Visus maloniai 
kviečia Hamiltono Ateitinin 
kų Kuopa, kuri šiuos parengi 
mus

■ LONDON, Ont.
MOKRKLA PRA DĖJO DARBĄ

ganizuos ir dirbs su mūsų jau 
na ‘ -

> Europos gydytojas
1 Dantistas
| Dr. N. Skaab
? 3 Barnesdale Avė. S.
f. Hamilton, Ont. LI 4-6405.

ruošia.

BUS PADIDINTA 
BIBLIOTEKA

Prieš kelis metus Hamilto 
no Ateitininkų Kuopa įsteigė 
viešą biblioteką, kurioje šiuo 
metu yra apie 400 įvairių kny

gų. Jos duodamos norintiems 
pasiskaityti už mažą mokestį 
arba garantiją, kad knyga bus 
grąžinta. Šiuo metu stengia 
masi biblioteką padidinti; da 
romą dar viena knygoms spin 
ta, renkamos iš piliečių jau 
perska tytos knygos ir prašomi 
nauj. žmonės paaukoti jau sa 
vo perskaitytas knygas. Yra 
daug knygos mėgėjų bet nevi 
sada yra pakankamai knygų, 
kurių įsigijimas yra surištas 
su didelėmis išlaidomis. Ha 
miltoniečiai ats'minkite biblio 
teką. Kl. Girdvainis.

PAjIESKOJIMAI
—- Prašomas atsiliepti Simu 

tis Antanas, gimęs 1924 m. rug 
sėjo 8 d. Kretingos apskr., 
Kartenos vai., Anleksandravo 
kaime. Jieško sesuo. Prašom at 
siliepti šiuo adresu: V. Domei 
ka, 80 Locke N., Hamilton, 
Ont., Canada.

Rugsėjo 7 d. Londono lietu 
vių šeštadieninė mokykla pra 
dėjo darbą tose pat patalpose, 
kuriose veikė ir pernai. Pra 
džiai ne visi mokiniai atsilan 
kė, nes kai kurių tėvai yra iš 
vykę tabaką skinti į farmas.

Tą pačią dieną buvo šauktas 
ir tėvų susirinkimas, kuris bu 
vo taip pat negausus. Malonu 
tik pažymėti, kad šalia tėvų 
susidomėjimą parodė B-nės Ap 
ylinkės Valdyba. Apyl. Pir 
rnininkas pažadėjo nupirkti mo 
kyklai reikalingų vadovėlių bei 
užsakyti vaikų laikraštėlių, ka 
ip „Eglutė”, „Tėviškėlė“, o 
taip pat suaugusiems mokinia 
ms ir „Skautų Aidą“. Šiuo pa 
žadu tenka tik pasidžiaugti ir 
apylinkės valdybai 
tižiai padėkoti.

Tėvų sus.rnkiman atsilankė 
Londono lietuvių kapelionas 
kun. J. Danielius ir skautų ats 
tovai. Kun. Danielius aktingai 
prisidės prie mikymo-aukleji 
ino darbo, o skautai ir toliau or

nuošir

v

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 H

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

A.B,C. Parcel Service
3891 St. Lawrence Blvd., Montreal

tel. BE 9098
Tai Montrealio pirmoji siuntinių bendrovė, kuri jau 

gerai pasižymėjo, kaipo sąžiningai patarnaujanti.
Vėliausiu patvarkymu,

Siuntiniams j sovietinius kraštus gali būti priimamos 
tik naujos medžiagos bei drabužiai - avalynė.

Primename Gerbiamiems Klientams, kad turime labai 
didelį pasirinkimą geriausių angliškų 

ir vietos gamybos medžiagų 
labai žemomis kainomis.

Kas atneš šią iškarpą iš NL laikraščio, gaus specialią 
nuolaidą.

I
 Lietuviška Kirpykla |

410 Murray Ave, Greenfield Park. £
Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 

bei visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-8951Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

D. E. BELANGER & 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

uiiuiuuanmuuuttummtmuttjuaunnussnutttntntu:::::::::::::::'

D. N. Baltrukonis CR 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
Š. 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.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

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

CUMMINGS MOTORS Ltd.
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Horne)
DARBĄ A T LIE KU 

SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOT1QUE St., E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

v Naujos ir vartotos mašinos.
| Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur. 

Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių
£ Universal Auto Bonders garantiją.

zPrieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus.

9 Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.
\ RE 1-4981, ------------------------------- Namų PO 8-2935

AZIJOS INFLUENZA 
JAU ČIA

Azijoje prasidėjusi influen 
zos, čia vadinamos „Flue“, epi 
demija jau persimeta į Ameri 
kos kontinentą. Dėl to Ameri 
koje kilo susirūpinimas nuo epi 
demijos apsisaugoti.

Nuo Flue yra skiepai, bet Ii 
gai pergreit plintant, nespėja 
ma skiepų prigaminti tiek, kad 
užtektų visiems, — todėl yra 
nustatoma eilė, kas pirma turi 
būti įskiepytas.

Specialus komitetas nustatė, 
jog pirmiausiai turi būti jskie 
pyti visi gydytojai, slaugės ir 
kitoks visų ligoninių persona 
ias. Antroje eilėje bus kūdikiai 
ir nėščios moterys. Džiovinin 
kai ir sergą širdies ligomis bus 
trečioje eilėje.

Jei pasirodys, kad skiepų už 
teks, pirmenybė bus vėliau ski 
riama mokyklų mokytojams, 
gaisrininkams, policijos parei 
gūnams, susisiekimo ir trans 
portacijo^ įstaigų tarnautoja 
ms ir panašių svarbių institucį 
jų darbuotojams.

NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

karta. L. E-tas.
MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

pergalę įveikdamos Hamiltono 
„Kovietes” 27 :7. „Aušros“ ko 
mandoje žaidė: Šapokaitė 3, Še 
riūnaitė 11, Uoginaitė 7, Ma 
telytė 6, Pundžiūtė 0. „Kovas” 
— Stanaityė 1, Miniotaitė 0, 
Meškauskaitė 0, Bakaitytė 2, 
Žemaitytė 0, Gurgždytė 2, Pet 
rušaitytė 1, Virbickaitč 0, La 
tauskaitė 0.

Sekmadienį, iškilmingo akto 
metu, KL B-nės pirm. p. V. 
Meilus turnyro nugalėtojams 
įteikė taures. Vyrų krepšinio 
pirmos vietos nugalėtojams, 
Niagara Pusiasalio karių „Ra 
movės“ Sąjungos taurė buvo 
įteikta Deroito „Kovui“. Ant 
ros vietos nugalėtojams SLA 
278 St. Catharines kuopos tau 
rę įteikė Montrealio „Taurui“..

Moterų krepšinio nugalėto 
jos, Toronto „Aušra“ gavo Vii 
niaus Krašto Sąjungos — St. 
Catharines skyriaus taurę.

L. M.
JONAS PIPYNĖ LONDONE

D. Britanijos — Sov. Sąjun 
gos lengvosios atletikos varžy 
bose, kurios įvyko rugpjūčio 
23—24 dienomis W’hitc City 
stadione Londone, lietuvis Jo 
nas Pipynė bėgo dviejų distan 
cijų varžybose.

1500 metrų bėgime J. Pipy 
nė laimėjo antrąją vietą, nubė 
gęs tą distanciją per 3 mm. 
46,7 sek. (jo rekordas Mask 
vos festivalyje buvo 3 min. 
41,3 sek.). Pirmuoju atbėgo an 
glas K. Wood — 3 min. 44,6 
sek. ir trečiuoju rusas E. Šoko 
lov. Varžybos buvo rodomos 
per BBC televiziją. J. Pipynė 
žiūrovams buvo pristatytas 
kaip „latvis iš sporto klubo Žal 
giris“.

800 metrų bėgime J. Pipynė 
atbėgo ketvirtuoju.

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 j 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

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

BEI SOVIETŲ RUSIJON

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

!; Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos jvairios puošmenos.
Į; 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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE 

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193
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Visus kviečiama į iškilmingą antrosios Kanadoje VINCO KRĖVĖS vardo

Literatūrinės Premijos įteikimą - balių,
I dalis: £ c. Modernaus šokio grupė, vadovaujama šokėjos B. Vaitkų
a. Iškilmingas literatūrinės premijos įteikimo aktas, kurio me I naitės.

tu žodį tars laureatas Jonas Mekas. ? jjj dalis-
b-Henriko Nagio trumpa pasakita apie lauieato kūrybą. , Pasilinksminimas, grojant pp. Lapinų orkestrui, paįvairintas
II dalis: ? humoristine dalimi. >
Dainos, modernaus šokio ir literatūros vakaras-koncertas, ku £ Veiks bufetas su įvairiais gėrimais bei užkandžiais ir turtin
riame maloniai sutiko dalyvauti: j? ga loterija.

ir stiprioms Montrealio lietuvių meninėms pajėgoms. § u. Dramos aktoriai - J. Akstinas ir I* Barauskas, j Įėjimas $ 1.25.
b. Sol. G. Butkutė-Capkauskrenė,

kuris įvyks šį šeštadienį, rugsėjo 21 dieną, 7 valandą vakaro 

Aušros Vartų parapijos salėje, 1465 rue de Seve,

dalyvauajnt laureatui

JONUI MEKUI

V. KRĖVĖS VARDO PREMIJOS ĮTEIKIMAS
rašytojui Jonui Mekui bus šį 
šeštadienį. Iš New Yorko atvy 
ksta pats autorius. Praėjusį 
penktadienį L. Akad. Sambū 
ris aptarė premijos paskyrimą 
ir tarėsi dėl įteikimo iškilmės. 
Dr. Nagys aptarė autorių ir 
premijuotąsias „Semeniškių idi 
les“. Dėl premijos paskyrimo 
pasisakė jury kom. nariai B. 
Ciplijauskaitė, K. Veselka ir 
J. Kardelis. Sambūriečiai K-jai 
patiekė daug klausimų. Po to 
aptartos premijos įteikimo ce 
remonijos. Plačiau žiūrėkite 
šio nr. skelbime, 8 puslapyje.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

Visose mokyklose mokslas 
prasideda šeštadienį, rugsėjo 
21. Visi šeštadieninės mokyk 
los mokiniai renkasi tose pa 
čiose patalpose, kaip ir praėju 
siais metais, 9 vai. ryto. Litu 
anistikos Kursų mokiniai ren 
kasi Aušros Vartų salėje 9.30 
ir iš ten bus einama į naujas 
patalpas. Primename visiems 
tėvams nepamiršti savo vaikus 
leisti į mokyklas. Vaikai iš 
Longelos bus pervežami auto 
mobiliu. Jie renkasi prie pra 
ėjusių metų mokyklos 8 vai. 
30 min.

t DR. J. ŠEGAMOGAS | 
| CHIRURGINĖ ir | 
g BENDROJI PRAKTIKA | 
$ Office 5441 Bannantyne % 
X (kamp. Woodland) 
| Verdun. Tei. PO 7-3175. |

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; & 
v šeštadieniais 11-1 &
v arba pagal susitarimą. X 
V Namų 1038 Osborne Av. & 
$ Verdun. Tel.: PO 6-9964. |

j: DANTŲ GYDYTOJAS ii

; DR. J. M A L I ŠK A L 
J; priima: 9 a. m.—10 p. m. ::

5441 Bannantyne, is 
(kampas Woodland)

j Tel.: PO 8-4547

I NOSIES, GERKLĖS IR Į 

į: AUSŲ SPECIALISTAS | 
|i IR CHIRURGAS

ii Dr. R. CHARLAND i i 
ii; 78 St. Joseph Blvd. W. J: 
i| Tel. PL 9958 §

• B. Ciplijauskaitė, gavusi sti 
pendiją, išvyksta tolimesnių 
studijų į Filadelfiją. Jo sesuo 
Jūratė su vyru, gavusi stipen 
diją, išvyko studijų į Europą.

LIET. KATALIKIŲ MOT. 
DR-JOS SUSIRINKIMAS,
Šį sekmadienį rugsėjo 22 d.

10 vai. ryto A. V. bažnyčioje 
atsibus Šv. Mišios už sirgusias 
ir sergančias nares. Džiaugia 
mės sugrįžus iš ligoninių p. Gr 
eitaitienei, pp. Rudinskienei, 
p. Genaitienei ir linkime joms 
geros sveikatos ir Dievo palai 
mos. Susirinkimas įvyksta tuo 
jau po 10 vai. pamaldų kleboni 
jos salėje. _ Valdyba.
VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS

Tradicinį vaikų kaukių balių 
ruošia Liet. Kat. Mot. Dr-ja 
sekmadienį po pietų, spalio 6 
d. A. V. parapijos salėje. Bus 
vaikučiams naujenybių. Pel 
nas skiriamas Vargo Mokyklai 
Vokietijoje. Valdyba.

IŠVYKA Į PONŲ LUKŲ 
ŪKĮ,

kurią suruošė Varpininkų-Lia 
udininkų klubas, sekmadieni 
buvo sėkminga ir gražiai pra 
ėjo. Išvykoje pasiinformuota, 
pasikalbėta aktualiomis temo 
mis ir apžiūrėtas pp. Lukų ka 
lakutų ūkis, kuriame Kalėdo 
ms auginama ir brandinama 
apie 7 tūkstančiai kalaku 
tų. Pp. Lukų kalakutų ūkį, pa 
sirodo, savaitgaliais aplanko 
gana daug žmonių. Ir praėjusį 
sekmadienį suvažiavo bent ke 
lios svečių maišnos. Vaišingi 
šeimininkai visus svečius mie 
lai priima.
• Stankė Aloyzas vasarojo PI 
atsburge, prisimindamas meti 
nes vedybų sukaktuves.
• Glinskas Zigmas, gyv. Ville 
St. Lauren, turėjo nelaimę fab 
rike, .jam nukirto pirštą. Gi Gli 
nskas ligšiol pasiuntė daug siu 
ntinių j Lietuvą.

PARDUODAMAS
keturių durų gerame stovy 19 

53 metų Chevroletas. 
Teirautis RA 1-9979.

(
ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
Suite 95—SS g

152 Notre Dame St. E. 'į
UN 6-8969* j;

Res. 5657—12 Avė., Rsm. ; [ 
RA 2-5229 J;

ADVOKATAS

LABAI GRAŽIOS MŪSŲ
Rugsėjo 14 d. susituokė inž. 

Alfredas Pusarauskas su Viole 
ta Strėlytė. Tai pokarinių atei 
vių vaikai, augštuosius moks 
lūs baigę jau Kanadoje, Mont 
realy.

Šliūbas įvyko AV bažnyčio 
je, sutuokė klebonas kun. dr. 
J. Kubilius. Tai buvo gražios 
ir reikšmingos sutuoktuvės, 
nes jauno inžinieriaus ir jo su 
žadėtinės pajauniais ir pamer 
gėmis buvo kaip tiktai abiejų 
mokslo draugai, visi vyrai šie 
met baigę McGill universitetą 
ir visi inžinieriai, o pamergė 
mis buvo mokslus einančios ja 
unosios kolegės, sekančiomis 
poromis: inž. Dainius su p. St 
rėlyte ,inž. Kličius su p. Šipe 
lyte, inž. Januškevičius su p. 
Bilevičiūte ir inž. Paulius su 
p. Petrauskaite. Tėvo rolėje J. 
Navikėnas jaunąją atvedė prie 
altoriaus. Šliūbą davęs klebo 
nas jaunąjai porai pasakė ispū 
dingą pamokslą. Mišių metu 
giedojo op. sol. E. Kardelienė, 
vargonuojant muz. V. Kerbe 
liui.

Po šliūbo ponų Psuarauskų 
nuosavuose namuose, Duro 
cher g., įvyko šaunios tėvų iš 
keltos vaišės, į kurias p. Stre 
lienė ir pp. Pusarauskai surin 
ko didelį skaičių tautiečių vi 
sų ateivių kartų ir grupę gerų 
žmonių kitataučių. Ypač gau 
su buvo Montrealvje besireiš 
kiančių intelektualų, teatralų 
ir kt. Tai buvo tikrai turtin 
gos ir šaunios didelio lietuvis 
ko nuoširdumo atmosferoje 
praėjusios vaišės.

Malonu pastebėti, kad pp. 
Pusarauskai yra padėję nema 
žų pastangų ir pakėlę rūpesčių 
leisdami vaikus į mokslus. Per 
nai jie dukterį išleido už inž. 
Povilaičio, o šiemet sūnus inži 
nierius vedė V. Strėlytę, ku 
rios darbšti motina gražiai iš 
auklėjo ir išmoksilno dvi savo 
dukras, kurių vieną, Violetą, 
dabar išleido už inž. A. Pusa 
rausko.

Jaunavedžiai susilaukė daug 
sveikinimų žodžiu ir raštu, da 
ug dovanų ir gražiausių linkė 
jimų, kuriuose buvo reiškiama 
?$$$$$$$$$$$«$$$$$$$!««>/ •• 
1 LOUIS MONGEAU^

KURO ALIEJUS |

No. 1 Imperial Products
241—1 Ave., LaSalle. $ 

£ PO 8-3237 $

TAUTIEČIŲ VESTUVĖS 
viltis, kad naujai sukurtasis 
šeimos židinys švies ne tiktai 
savo laimei, bet ir bus tvirtas 
lietuviškosios bendruomenės 
ramstis.

DĖMESIO VISIEMS ŠAU 
DYMO MĖGĖJAMS

Montrealio šaulių klubas 
konstatavo gegužinėje didelį 
susidomėjimą šaudymu. Bet 
dėl laiko stokos ne kiekvienas 
galėjo išbandyti savo laimę. 
Daugelio pageidavimai liko ne 
patenkinti. Todėl šio mėnesio 
29 d. klubas rengia įdomias 
šaudymo varžybas su plačia 
ir įdomia programa. Šaulių 
klubas maloniai kviečia visus 
šaudymo mėgėjus, ypatingai 
šaulius ir karius, į pakartoti 
nes varžybas išbandyti taiklią 
„akį“ ir prisiminti gražias Lie 
tuvos šaulių sąjungos tradici 
jas.

Šaudymo varžybos vyks tik 
už 25 mylių nuo Montrealio p. 
p. Piečaičių ūkyje, kfcris pasie 
kiamas važiuojant iš Montrea 
lia 2-ju keliu Quebeco link iki 
Lanorau miestelio, iš kurio tuo 
jau už bažnyičos pasukti kai 
riuoju keliu link Joliette iki 
kryžkelės.

Sodyba prie kryžkelės kairio 
jo kelio 100 pėdų dešinėje pu 
sėje.

Tolimesnes informacijas ma 
lonėkite sekti šio laikraščio se 
kančios savaitės numeryje.

Informacijų kreipkitės telefo 
nu: RA 2-4163 ir PO 9-5841. 
• Tamošaitis Benediktas V. 
Jacque Cartier statosi namus.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior

Court of Montn...

MONTREAL 
ENTERPRISES REG‘D.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

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

•
Triplex, Rosemounte

$ 28,500.-, įmokėti $ 12,000.-

Lietuvių Akademinis Sambūris.

VISI Į LIETUVIŲ NAMŲ PENKMEČIO BALIŲ, 
;> kuris įvyks visuose L. Namuose rugsėjo 21 d.

Meninę dalį atliks muz. St. Gailevičiaus „Varpo“ choras, 
o šokiams, kuriems skirta didžioji salė, grieš padidintame :į:

;> sąstate orkestras „Trimitas“.
» Veiks ponių gera iparuošti agusūs bufetai.

Vertingų fantų loterija. :i;
Kvietimai gaunami L. Namų Administracijoje ir pas 

■j Valdybos narius. Kvietimų kiekis ribotas.
;| Kviečiame visus šėrininkus skaitlingai dalyvauti.

Įėjimas 2 dol. Pradžia 7,30 vai. <

Liet. Namų Valdyba. g

LIET. NAMŲ PENKMEČIO

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

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

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

1.6. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515 ,

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

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D'Armes 
VI 9-8045 I

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

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

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

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

Chiropodistas — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 
6975 St- Denis. CR 4-2556 Montreal..

6695—35th Avė., Rsmt.
Tel. RA 7-3120

Namų: RA 8-6374

\ .......................................... v £
X Visų rūšių siuntiniai į sovietinius kraštus per

| Overseas Parcels Agency |
X P. Rudinskas, 2415 Park-Row East, N. D. G., 1
| Montreal, Tel. HU 1-2957 |
X Darbo dienomis nuo 6—10 vai. vakaro, o sekmadieniais X
X Aušros Vartų Parapijos Spaudos Kioske per P. Rudinską. x
| MEDŽIAGOS—AVALYNĖ—VAISTAI—ĮRANKIAI. |

h Pasikalbėjimai Angliškai
VERDUN TUTORIAL COLLEGE

5989 Bannantyne Ave., Verdun.

Kursų pradžia spalio 3 d. 7.30 p. m.

baliui, kuri sįvyks rugsėjo 21 
d., L. N. Valdyba su visu atsi 
dėjimu ruošiasi, kad jis būtų 
įspūdingas ir nuotaikingas ne 
tik svečiams, bet ir šėrininka 
ms — šių Namų savininkams.

Grįžęs iš Europos ir parsi 
vežęs daug įspūdžių, muz. St. 
Gailevičius stropiai ruošia „Va 
rpo“ chorą, kuris baliuje pasi 
rodys su nauju repertuaru. Sve 
č,ių patogumui rūpinamasi, kad 
ir bufetai būtų ne kasdieniniai, 
kaip užkandžiais, taip ir gaivi 
nančiais gėrimais. Šiam tikslui 
yra sudaryta iš veiklių šeimi 
ninkių ponių bufetams gėrybių 
paruošimo komisija. Baliaus lo 
terijai vertingų fantų yra pa 
žadėję visa eilė mūsų prekybi 
ninku, įmonių ir atskirų asme 
nų. Atlantis Import - Export 
B-vė per p. Motušį yra pasky 
rusi vertingą radijo aparatą, o 
Courtland Packers Comp, per 
P. Br. Ščepanavičių didelį rūky 
tą kumpį. Pas dail. T. Valių 
užsakyti ir baliaus dienai bus 
baigti 4 Lietuvos didžiųjų mies 
tų herbai ir mūsų valstybės sim 
bolis Vytis. Jais bus papuošta 
didžioji salė. Valdybos narys 
J R. Simonavičius, kaip balia 
us programos vedėjas, patalpų 
puošimui yra sudaręs būrelį po 
nių. Savo kūrinius išpildys ir 
šokiams grieš žinomas orkest 
ras „Trimitas“, o šokiams ski

I
Dr. E. Z U B R I E N Ė |

Dantų Gydytoja $ 
1577 Bloor St. W. ■!

(netoli Dundas St.) «

TORONTO
Tel. LE 2-4108 |

Dr. A. Pocevicius j:
X Gydytojas ir Chirurgas r
v 280 Roncesvalles Ave V

Telefonas LE 4-4778 v 
; į Priėmimo valandos: 11-1 v.

vakarais nuo 6-8 v.; trečia- g 
J į dieniais ir šeštadieniais 11-3 Ji 
; į v. pp. Kitu laiku, susitarus. ; ? 
iNaujas kabinetas |

riama didžioji salė. Laukiama 
daug svečių ir iš tolimos provin 
cijos. Biletų paklausa didelė, o 
kadangi šėrininkams duodama 
pirmenybė ir jų skaičius ribo 
tas, prisibijoma, kad jų pasku 
tinę dieną gail pritrūkti. Bs.
ATSARGOS KARIŲ ŽINIAI.

Netolimoje ateityje numato 
mi šaudymo pratimai mažojo 
kalibro šautuvais .Norintieji 
pratimuose dalyvauti prašomi 
iki rugsėjo 27 d. registruotis 
telefonu pas valdybos narius 
K. Aperavičių LE 1-5320 ar H. 
Stepaitį RO 6-2845.

Skyriaus Valdyba.
• Inž. Abromonis labai iškil 
mingai pakrikštijo Šv. Jono ba 
žnyčĮoje sūnų Kristupo vardu. 
Krikšto apeigas atliko kun. Pa 
cevičius. Iškilmėje dalyvavo p. 
Abromonio tėvas p. Br. Abro 
monis, kuris čia sumanė ypa 
tingas apeigas.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas. _

i! DR. V. SADAUSKIENĖ J

Dantų gydytoja 
129 Grenadier Rd., 

(2 namas nuo Roncesvalles);
TORONTO

TeL LE 1-4250

« Vienybėje — Galybė!
« , Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve| „BARAMA”
U Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. $
« Darbo valandos:
» Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- « 
S dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 8 
i Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
• Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. » 
| Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723 g
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