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KANADOS EKSKURSIJOS DALYVIŲ PRANEŠIMAS APIE LIETUVĄ

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
28 d., Bowling Hall, Verduno 
gatvėje, buvo turtingai ir gra 
žiai paruoštas subuvimas, spa 
usdinta etikete taip pristaty 
tas: „We Welcome home the 
first postwar Canadian lithua 
nian delegation from their vi 
sit to our mothorland Mis. P. 
Trechiokas, Mr. L. Lesewicius, 
Mr. M. Gudas, Mr. B. Salciu 
nas“. Buvo susirinkę per 150 
asmenų. ,

Po -^os prasidėjo vaišės, 
kurios truko ligi pusė dešim 
tos, o po to ligi pusės 12-tos 
buvo ekskursininkų praneši 
mai. Atidarydamas prakalbas, 
subuvimą vedęs p. Urbonas pa 
reiškė, kad ši diena esanti isto 
rinė, nes anksčiau negalima 
buvę net laiško į Lietuvą pa 
siųsti, o dabar štai turime drau 
gus, kurie buvo nuvykę patys 
į Lietuvą ir jie šiandien papa 
sakos savo įspūdžius iš Lietu 
vos. Urbonas apgailestavo, kad 
į subuvimą neatvykę, išskyrus 
vieną kitą, naujųjų ateivių, no 
rs buvę prašyti ir net jiems bu 
vusios pasiųstos mašinos. (P. 
Urbonas nesuminėjo pavar 
džių, tai jo teigimas greičiau 
šiai bus padarytas propagan 
dos tikslais, nes yra žinomi 
žmonės, kurie į subuvimą ne 
buvo įleisti, nors jie prašė bū 
ti įleidžiami; jiems buvo atsaky 
ta, kad „dipukas, tai gali būti 
nemalonumų“).

Pirmasis pranešimą apie Lie 
tuvą darė M. Gudas. Jis kalbč 
jo, apie kolūkius. Ekskursantą 
ms buvę parodyti trys pavyzdi 
niai kolūkiai ir jis operavo jam 
įduotomis oficialiomis informa 
cijomis, pats savo nuomonės 
nereikšdamas. Be ko kita M. 
Gudas suminėjo, kad vienam 
iš trijų lankytų kolūkių, kuris 
turi 2600 hekarų žemės, yra 
135 raguočiai. (Išeina, kad 20 
ha ūkis anksčiau galėtų turėti 
vieną karvę kai ištikrųjų toks 
ūkis turėdavo ebnt 10 kaivių. 
Iš to jau aišku, kad net pavyz 
diniuose kolūkiuose dabar yra 
bent 10 kartų mažiau raguo 
čių, negu buvo nepriklausomy 
bės laikais). M. Gudas dar pa 
šakojo, kad ekskursijai buvo 
parodytas saldainių fabrikas, 
kuriame esą dirba 30 inžinie 
rių, matyt eiliniais darbinin 
kaies, nes tas fabrikas nėra to 
ks didelis ir jam vieno inžinie 
riaus uženka. Ekskursijai paro 
dyta siuvykla, kuri siuvanti ga 
tavai paruošiamus rūbus. Gu 
das matęs ir tą skyrių, kur rū 
šluojami ir išsiunčiami pasiūti 
drabužiai į Rygą, Čekoslovaki 
ją ir kitus kraštus. Kodėl lat 
vius, čekoslavakus ir kitus turi 
aprengti Lietuva, nebuvo pa 
aiškinta. Klaipėdoj buvusi pa 
rodyta laivų statykla, kuri esą 
per dvi savaites pastanti po 
vieną laivą. Vienas dalyvis la 
bai suabejojo tokiu greitu lai 
vu kepimu, tada Gudas paaiški 
no, kad tai nesą keleiviniai lai 
vai, bet žvejams, tiktai nepap 
rasti laivai, kurie išliejami iš 
vieno gabalo metalo ir tokie 
laivai esą nebiją nei audrų. ..

Po M. Gudo kalbėjo p. Lese 
vičius (Jis Lietuvoje save ra 
šė J. Lesevičius, o šio vakaro 
metu prisistatė kaip L. Lesevi 
čius. Jis darė bendrą visos Lie 
tuvos apžvalgą. Pirmiausia jis 
reagavo į Nepr. Lietuvos“ pa 
sisakymą, kad į subuvimą nepa 
kviesti spaudos atstovai. Esą, 
o kodėl nekviečiami „Liaudies 
Balso“ atstovai?
(Mes drauge su p. Les. klau

Šalčiūnas pataiso Lesevičių 
šiame, kodėl subuvimo rengė 
jai nepakvietė nei „Nepr. Lie 
tuvos“, „T. Žiburių", nei „Liau 
dies Baslo“ atsovų?). Lesevi 
čius kalbėjo, kad Lieuvoje vis 
kas gerai, viskas puiku, o jei 
gu kas yra negerai, tai esą „bur 
žuazinių laikų palikimas“. Pa 
sak L., Lietuvon nereikia siųs 
ti „skarmaltų", nereikia siųsti 
vaistų, nes visi tie reikalai su 
tvarkyti valdžios. Bendrai vai 
džia taip tvarko visą gyvenimą, 
kad be jos žinios nei plaukas ne 
gali nukristi nuo piliečio gal 
vos. Nuo džiovos vaistų į Lietu 
vą nereikia siųsti, nes žmonės, 
kurie juos gauna, spekuliuoja 
ir už parduotus vaistus girtuok 
liauja. . . (Lesevičius neapsi 
galvojo, nes jeigu jis sako, kad 
gautais vaistais spekuliuoja, 
tai tas reiškia, kad tų vaistų 
yra labai didelė paklausa. Ne 
gi girtuokliavimui žmonės va'/, 
tus perka. Yra tikrai žinoma, 
kad sovietijoje penecilino iau 
yra, bet nėra vaistų nuo džio 
vos, nėra Streptomycino, Rimi 
fono ir tt., todėl žmonės prašo 
tų vaistų siųsti, o kai jų trūks 
ta, tai ir vyksta spekuliacija.). 
Bet čia pat atsistojo ekskursi 
jos dalyvis p. Šalčiūnas ir pa 
sakė, kad Lesevičius sako ne 
teisybę, nes yra atvejų kai vais 
tai yra labai reikalingi ir ne 
visi vaistais spekuliuoja, ir jis 
nurodė, kaip pavyzdį, savo se 
šerį, kuriai jo pasiųsti vaistai 
labai padėję.

Trečiu kalbėjo p. Šalčiūnas. 
Jis pritarė pirmųjų dviejų pa 
sisakymams ir po to kalbėjo 
apie apsilankymą savo tėviš 
kėje. Ten jis radęs apkrautus 
valigais ir apstatytus samago 
nu ir valstybine stalus, na, ge 
rai visi išsigėrę. Vaišėms buvę 
ir lašinių.

P. Trečiokienė pritarė kitu 
pasisakymams ir pati nekalbė 
jo, nors jos pasisakymo susinu 
kusieji laukė, nes apie ją buvo 
galvojama, kad ji kiek kitokia, 
negu kalbėjusieji. Deja, ji pri 
tarė kitų pasisakymams.

Paklausimai ir atsakymai
Po pranešimų sekė paklausi 

mai, į kuriuos buvo atsakinėja 
ma. Kada Lietuvoje geriau — 
ar buvo prie Stalino, ar dabar 
prie Chruščiovo? — buvo pa 
klausimas. Lesevičius atsakė, 
kad ne taip reikia padėtį ver 
tinti, o būtent: anksčiau, kai 
Lietuvoje siautėjo partizanai- 
-banditai, tai buvę blogai, nu 
kentėję ir nekalti žmonės, bet 
dabar, kai banditai išvalyti, jau 
geriau gyventi.. .

Ar ekskursantai prašė Palec 
kį grąžinti iš Sibiro tremtinius 
lietuvius. Taip. Pasikalbėjimas 
įvykęs su Paleckiu prie kažko 
kio ministerio. Paleckis pata 
ręs rašyti jam iš Kanados pra 
šymus, nurodant ištremtųjų pa 
vardes, adresus ir už ką jie iš 
tremti, ir būsią rūpinamasi 
juos paleisti i šSibiro. (Čia rei 
kia pasakyti, kad propagandi 
niam efektui sustiprinti, 40-jų 
spalio sukaktuvių „garbei* ruo 
šiam „amnestiją “, tai tokie pra 
šymai propagandai padėtų, bet 
gi valdžia ir be prašymų žino 
visus ištremtuosius, jų pavar 
dės ir už ką jie ištremti, tat ra 
šymai nereikalingi).

Vienas klausė, kodėl jam ži 
nomi asmens, dirbą tuos pačius 
darbus, vienas uždirba 200 ru 
bliu per mėnesį, o kitas 700 
rublių? Buvo atsakyta, kad 
vienas lėčiau dirba, ojjitas gr 
eičiau.. .

Buvo klausta, i t)kod<T.' Akol
VbtbUotflV 

ūkiuose sunkus gyvenimas? At 
sakyta, kad yra nenorinčių ei 
ti į kolūkius, kiti ir būdami kol 
ūkiuose tingi dirbti, girtuok 
liauja. Tingimai, kenkėjai ir 
girtuokliai patys blogai gyve 
na ir kitų gyvenimui kenkia. 
Kai šitie trūkumai bus sutvar 
kyti, bus ir kolūkiuose geras 
gyvenimas, — pareiškė Lese 
vičius.

Bendrai apie pranešimus ga 
Įima pasakyti, kad jie buvo dau 
g.au paremti bendrais įspū 

džiais, gamtos gražumo vaiz 
dais, ir tiktai nežinantieji gale 
jo susidaryti vaizbą, kad tai vi 
sa, kas yra gera, yra sovietinės 
valdžios padaryta, kai iš tikrų 
jų visa tai buvo padaryta Lie 
tuvos nepriklausomybes lai 
kai, kuriuos jie vadina „buržu 
aziniais“. Vilnius ir Kaunas 
mažai pakitęs, gal tik Ukmer 
ges plentas per kelis kilomet 
rus apstatytas mažais name 
liais — lūšnomis. Klaipėdoje 
jų matytos laivų statyklos yra 
iš nepriklausomybės laikų. 
Klaipėdos uostas pastatytas 
taip pat nepriklausomybės lai 
kais, kad į jį galėtų atplaukti 
okianiniai laivai. O iš kaimų, 
kurie sudaro Lietuvos pagrin 
dą, dabar yra likę tiktai griu 
vėsiai, nes sovietinė okupacija 
viską išardė ir sugriovė. Ir tą 
savo akimis matė visi ekskur 
santai.

Susirinkimas praėjo labai 
rimtoje ir kultūringoje nuotai 
koje. Viskas išlaikyta korek 
tiškai, Bet sugrįžusieji iš Lie 
tuvos atrodė prislėgtos nuotai 
kos, susirūpinę ir be ūpo. Tas 
atsiliepė ir visoje publikoje, ku 
ri įtemptai laukė iš ekskursi 
ninku žinių, „kas Lietuvoje ge 
ra ir kas bloga“, ir nesulaukė. 
Todėl po paskutinio p. Trečio 
kienės žodžio, kad „Lietuvoje 
gera, bet lauksime, kad bus dar 
geriau“, Sūnų ir Dukterų Dr- 
jos pirmininkas, susipratęs, 
kad publika liko nepatenkinta, 
pasiūlė padaryti platesnį išsi 
aiškinimą tos draugijos susi 
rinkime, kas ir buvo priimta. 
DABAR KITA MEDALIO

PUSĖ
Taigi, šeštadienį buvo oficia 

lūs ekskursijos dalyvių pasipa 
sakojimas.

Reikia pastebėti, kad dauge 
lis tuo pranešimu nepatikėjo, 
nes jį palaikė perdaug oficia 
liu ir teisybės tikros nepasa 
kančių. Vienas dalyvis ir pa 
klausė:

— Ar tikrai jūs pasakėte tei 
sybę? — P. Lesevičius sumišęs 
atsakė:

— Na taip, teisybę, bet tei 
sybė. . . — Taip ir nepasakė, 
kas ta „bet teisybė“. O ši tei 
sybė yra daug teisingesnė už 
teisybę be „bet**.

Tikrovė gi yra ta, kad eks 
kursijos dalyviai, sugrįžę į Mo 
ntrealį lankėsi pas draugus, pa 
žįstamus, gimines, iš Lietuvos 
atvežė necenzūruotų laiškų, ku 
riuose ta teisybė nušviesta vi 
siškai kitaip, negu ekskursan 
tai viešai galėjo pasipasakoti. 
Jau antrąją dieną po ekskursi 
jos sugrįžimo, po Montrealio 
miestą plačiai pasklido žinios 
iš pačių ekskursijos dalyvių, 
iš tų asmenų, kurie gavo laiš 
kų, iš tų, kuriems ekskursan 
tai atvirai ir nuoširdžiai išsipa 
šakojo ir tt. Vieni pas kitus tas 
kalbas tikrino ir tyrė. Kadan 
gi ekskursijo sdalyviai, supran 
tama, atviriau pasisakė savo 
pažiūromis artimesniems drau 
gams bei giminėms, tai galima 

suprasti, kad ir daugelis vaka 
rienės dalyvių jau žinojo atvi 
rujų pasisakymų turinį, — dėl 
to visi buvo be ūpo, prislėgtos 
nuotaikos ir nusiminę

Ypač visus dalyvius pritren 
kė M. Gudo laikysena, kai ligi 
kelionės į Lietuvą visuose su 
sirinkirnuo'.e jis laikėsi kaip sa 
kalas, o šį vakarą jis nutūpė 
lyg vabalas. Sunku buvo M. 
Gudą atpažinti, nes tai buvo 
jau ne tas Maikis Gudas, persi 
sunkęs fanatišku partiniu įsi 
tikinimu. Tvirčiausia, kaip ir 
pridera vadui, laikėsi Lesevi 
čius, nešdamas įsitikinimų vė 
liavą nors ir per krūmus, kurie 
jį klupdė ir slopino nuotaiką 
taip, kad atrodė, jog draugų 
entuziazmas yra visiems laika 
ms likęs. . . okupuotoje Lietu 
voje.

Todėl galima suprasti p. Le 
sevičiaus apgailestavimas, kad 
Montrealio lietuvių tarpe nėra 
bendravimo, nėra galimybių 
klausimus svarstyti ir spręsti 
diskusijomis kultūringa forma, 
nors galima būti skirtingų pa 
žiūrų Taip. Tokių pasiūlymų 
iš naujųjų ateivių pusės buvo, 
bet p. Lesevičiaus ir jo vienmin 
čių buvo griežtai atmesta.

Ką gi mūsų ekskursantai pa 
sako ja neoficialiai?

Pats generalinis pasisaky 
mas yra toks: Lietuvoje labai 
blogai! „Bet mes gi per radiją 
girdėjome jūsų okupaciją liaup 
sinančius pasisakymus?“ vie 
nam buvo pastebėta.„Tai jūsvis 
ką supraskite atvirkščiai*', — 
buvo atsakyta. Vienas ekskur 
sijos dalyvis pasipasakojo, kad 
giminėms palikęs visą apsiren 
girną, batus ir pingus ir sau pa 
silikęs tiktai 3 dol., kad galėtų 
sugrįžti į Kanadą. Kitas daly 
vis lankėsi savo tėviškėje, ku 
rią radęs baigiančią griūti. Iš 
supuvusiu stogu grįčios brolis 
persikėlęs gyventi į klėtį ir pr 
ojektuojąs baigti griauti Iro 
bą ir pasistatyti mažytę lūšne 
lę, kurioje dar galėtų gyventi. 
Kalūkiuose, to ekskursijos da 
lyvio teigimu, „gyvenimas tie 
siog baisus“. Miestuose viskas 
geriau atrodo, bet kaimuose — 
baisu. Žmonės nuplyšę, pliki ir 
basi. Ekskursantų pamatyti ir 
pasiklausti, kaip Kanadoje 
gyvena žmonės, buvo subėgę 
iš už kelių mylių. „Netikėkite, 
ką jums čia valdžia aiškina, nes 
jums akis dumia“, — pasakęs 
vienas jaunuolis Kauno Lais 
vės alėjoje. Kiek toliau paėjus
prie ekskursantu priėjusi mote 
ris ir tą pat pasakiusi pridurda 
ma, kad žmonėms sovietinėje 
santvarkoje gyvenimo nėra. 
Vilniuje, bene Šv. Teresės baž 
nyčioje, ekskursantus apnyku 
sios moterys, pradėjusios išmė 
tinėti: „Jūs atvykote apsiren 
gę kaip buržujai, o mes čia nu 
plyšę, nudriskę ir alkani -, ir 
spjaudžiusios į mūsų kanadie 
čius.

Ekskursantai buvę pakviesti 
į Vilniaus universiteto studen 
tų imatrikuliaciją. Ten mergai 
tės, kurios buvo aprengtos tau 
tiniais drabužiais, atrodžiusios 
neblogai, bet visi kiti studentai 
nepanašūs į studentus — susi 
vėlę, suplyšę, sulopyti, nepro 
syti ir nešvarūs. . .

Ekskursantams ypač buvę 
„trobelių" su maistu. Kai reikė 
ję maitintis valgyklose, tai vi 
sai sugadinę vidurius, nes vai 
gyklose už 5 rublius duoda 
rūgščių kopūstų ir gabalą mė 
sos. Tat prie tokio maisto ne 
pripratusiems viduriams bu 
vę tiesiog peilis. Esą Lietuva 
visa nuplyšusi, nudriskusi, ai 
kana, griūvanti, pūvanti ir, to 
dėl vieno ekskurasnto žo 
džiais: „Lietuvoje — gerai, bet

Politinių įvykių savaitė***
SAVAITĖ ŠALTOJO KARO ŽENKLE

Nieko ypatinga praėjusią sa 
vaitę neįvyko, bet daugiausia 
vyko šalojo karo ženkle.

Komunistinė Kinija, kurią 
įkyriai siųlo sovietinis blokas, 
nepriimta į Jungtines Tautas.

Bandoma sutaikyti Syrija su 
Jordanija, bet nesiseka.

Izraelis pasiuntė Maskvai 
protesto nbtą, kad sovietai bu 
vo suėmę Izraelio diplomatą ir 
jį vertė būti Maskvos agentu.

Gomulka, eidamas Maskvos 
nurodymais, pasisakė, kad Bal 
tijos jūra turi būti neutraiizuo 
ta. Taip sovietija siekia Balti 
jos jūrą padaryti savo ežeru.

Prancūzijos seimas turės pa 
sisakyti, ar jis pritaria vyriau 
sybės sumanymui duoti Alžy 
rui savivaldą.

Tailande jvyko kalinis per 
versmas. Perversmininkai pa 
siskubino pranešti, kad užsie 
nių politika nebus keičiama.

JAV Little Rock gubernato 
riaus Faubus kurstančio pobū 
džio pasisakymų dėka kilusios 
riaušės dėl negrų dar tęsiasi, 
bet prezidentui panaudojus jė 
gą, viskas aprimta. Negrai jau 
lanko mokyklą drauge su bal 
taisiais.

Rusai Chliebcevičiaus pareiš 
kimu ligi 1956 metų jau pasių 
šią raketas į Mėnulį, Marsą ir 
Venerą.

New York Times korespon 
dentas rašo, kad Lvive gyvena 
apie 4 procentai lietuvių.

Kanados min. pirm. Diefen 
bakeris pareiškė, kad į Kana 
dos parlamento atidarymą atvy

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS 

MONTREALIO LIETUVIŲ 
teatras į Chicagą atveža Kazio 
Borutos veikalą „Baltaragio 
malūnąį’. Šį spektaklį rengia 
Lietuvių Rašytojų Draugija 
spalio 12 d. Lietuvių Jaunimo 
namuose.
MIRĖ MORRIS B. SACHS

Rugsėjo 23 d. mirė iš Lietu 
vos atvykęs žydų tautybės pre 
kybininkas Morris B. Sachs. 
Jis turėjo tris didžiules rūbų 
krautuves ir buvo Chicagos 
miesto iždininkas, visada pa 
brėždavo savo kilmės vietą, pa 
laikė ryšį su lietuviais, jų or 
ganizacijomis ir dažnai prisidė 
Gavo savo finansine parama. 

Kanadoje. . vis dėlto geriau...” 
Nenuostabu, kad visi ekskur 
santai grįždami, peržengę Ka 
nados sieną ir pasijutę namie, 
pasipasakojo, kad kiekvienas 
jų buvęs kankinamas sapnų, ar 
įsileis juos Kanada atgal. . . Ir 
tik tada pilna krūtine atsikvė 
pę, kai pasijutę jau namie. . .

Kanadiečiai, besilankydami 
Lietuvoje, sužinojo ir apie su 
grįžusius iš Argentinos, Brazi 
lijos ir Urugvajaus lietuvius. 
Visi jie keikia suagitavusius 
juos grįžti ir pasakoja, kaip 
jie buvo „apvalyti“ ir kaip jų 
, gerbūvis buvo pakeltas" ligi 
sovietinio piliečio „gerbūvio", 
būtent: užsieniniai pinigai bu 
\o iškeisti į rublius oficialiu 
kursu, o įvežamiems daiktams 
buvo uždėtas muitas, bet tas 
muitas buvo toks, kad sugrįž 
tantieji jau neturėjo iš ko jo su 
mokėti, todėl visos gėrybės ati 
teko valdžiai. Taigi, valdžia jų 
neatėmė, bet sugrįžtantieji pa 
tys atidavė... Bet už tai jie kei 
kia agitatorius ir keikia liki 
mą. Lietuvos žmonės dėl to jų 
nesigaili ir sako: „Jeigu buvo 
te durni ir sugrįžote, tai ir ty 
lėkite...” O, sako, įsivaizduo

jate, kaip sugrįžusiems mies 
čionims, pripratusiems prie 
„kapitalistinio pragaro* patogu 
mų, dabar tenka būti plikiems 
ir tylėt. Tikrai tiems miesč,i<> 
nims tikra tragedija. Už tai 
Kanados ekskursantai nė vie 
nu žodžiu neprasitarė, kad rei 
kia grįžti ir nė puse žodžio ne 
ragino grįžti.

Dar viena įdomi smulkmena. 
Ekskursantams nuvykus, dole 
rius iškeitė valdžia po 10 rub 
lių už dolerį. Bet jie tuojau su 
siuostė su spekuliantais, kurie 
jiems dolerius pradžioje keitė 
po 30 rublių už dolerį, o vėliau 
net po 45 rublius už vieną do 
lerį, — tai mūsiškiai ir nene 
šė tu dolerių į valstybės iždą, 
bet atidavė spekuliantams...

Išvada. Ekskursantai, pada 
rykite pranešimą apie Lietuvą 
viešą kurioje nors salėje ir pa 
sipasakokite visiškai atvirai ir 
nuoširdžiai. Tada jums nerei 
kės skųstis, kad dipukai jus ig 
noruoja ir nenori su jumis turė 
ti santykių. Būkit sąžiningi ir 
atviri, nes tiktai sąžiningumas 
ir meilė teisybei gali suartinti 
žmones. ~ .

ks karalienė Elzbieta II. Tai 
yra viena iš konservatorių stip 
rinimosi priemonių, nes jie ren 
giasi naujiems rinkimams.

Chruščiovas pasikvietė E. 
Ruzveltienę į Jaltą ir ji tą 
kvietimą priėmė. Ji varo proso 
vietinę agitaciją vietoje raudo 
nojo dekano. Sovietų valdžia 
Ruzveltienei pataikauja išsi 
juosusi.

Prancūzai pagavo Alžyro su 
kilėlių vadą Saadi Yacef.

Rusijoje buvo kariuomenės 
manevrai, kuriuose buvo varto 
jamos A ir H bombos.

Egiptas Tunisui duoda gink 
lūs, kurie yra sovietiniai.

Kanados premjeras Diefen 
bakeris, kalbėdamas Jungtinė 
se Tautose nusiginklavimo kl 
aušimu, pasisakė, kad yra bū 
tina nusiginklavimo kontrolė, 
be kurios nusiginklavimas ne 
įmanomas.

63 vengrai pabėgėliai grįžta 
iš Kanados į Vengriją. Jie yra 
pirmieji pabėgėliai. Kai prasi 
dėjo sukilimas, iš Veugrijos 
pradėjo bėgti komunistai. Da 
bar jie grįžta.

DĖL ŽIEMOS LAIKO
Reikia įnešti pataisą. Praei 

tyje vasaros laikas į žiemos lai 
ką buvo keičiamas tiktai rug 
sėjo pabaigoje. Bet pasirodė, 
kad šiemet Kanada susitarė su 
JAV ir todėl vasaros laikas pra 
tęstas dar vienam mėnesiui ir 
bus keiičamas į žiemos laiką 
gale spalio mėnesio, — todėl 
spalio mėnesį dar gyvensime 
vasaros laiku.

ŠULAITIS
BALFO VAKARAS 

bus spalio 6 d., 5 vai. p. p. Ma 
rijos Augšt. Mokyklos salėje. 
Programa išpildys meno ansa 
mblis „Dainava“, kuris paro 
dys trijų veiksmų muzikinį vei 
kalą „Išeiivai“, dalyvaujant 
sol. A. Braziui ir D. Stankaity 
tei.
• Rašytojo Pauliaus Jurkaus 
iš New Yorko ir chicagietės Vi 
dos Rėklaitytės jungtuvės jvy 
ko rugsėjo 21 d. Chicagoje.
• Prasidėjus naujiems mokslo 
metams į Marijos augšt. mo 
kykloje veikiant} „Rūtos“ ra 
telį naujai įstojo 54 narės. Ra 
telis turi apie 115 mergaičių.
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Banga po bangos...
DEŠIMT IR PENKIASDEŠIMT METŲ

Neseniai minėjome penkias 
dešimties metų sukaktuves nuo i 
pirmojo lietuvio atvykimo ir 
apsigyvenimo Kanadoje. Da . 
bar, spalio 12 dieną, Toronte 
pirmieji po Antrojo Pasaulinio i 
karo ateiviai į Kanadą mini de i 
šimties metų atsikėlimo į Kana < 
dą sukaktuves.

Netiek svarbios šios sukaktu 
vinės datos, kiek svarbūs lietu i 
vių atsikėlimo į Kanadą faktai, : 
kiek svarbios priežastys, ku 
rios lietuvius vertė keltis iš sa ' 
vo mylimos ir brangios tėvy > 
nės, mielosios gimtinės ir jieš 
koti gyvenimui vietos tolimoje 
ir labai mažai pažįstamoje Ka 
nadoje.

Jeigu vietos tos pačios, jei 
gu keliai irgi maždaug tie pa 
tys, nes jeigu pirmųjų ateivių 
jie turėjo vingį j Škotiją, tai 
paskutiniųjų ir gi buvo vingis 
j Vokietiją. Tat lietuvių atei 
vių keliai į Kanadą visą laiką 
vyksta per tramplynus. . . Tra 
mplynai gi net geriems sporti 
ninkams visada yra pavojingi 
ir dažnu atveju pareiaklauja 
aukų.

Kas gi lietuvį verčia bėgti iš 
tėvynės nebojant net visokių 
tramplyninių pavojų? Paneigia 
nt visokią baimę? Rizikuojant 
netekti viso, kas yra miela ir 
brangu ?

Istorija mums duoda tiks 
liausi atsakymą: tos pačios 
priežastys, ta pati vergovė, tas 
pats skurdas, vargas ir pavojai 
gyvybei, kurie lydi kiekvieną 
okupaciją. Anksčiau žmonės 
bėgo nuo carinės okupacijos, 
nuo carinio Sibiro, nuo carinių 
kalėjimų ir katorgų — dabar 
žmonės bėga nuo tų pačių oku 
pacinių sąlygų, nuo tų pačių 
persekiojimų, nuo tų pačių ka 
Įėjimų, nuo tų pačių katorgų, 
nuo to paties Sibiro, nuo to pa 
čio rusiškojo laisvės smaugimo.

Ir taip banga po bangos, lai 
kotarpis po laikotarpio, bet vis 
tų pačių okupacinių priežasčių 
dėliai ir toms pačioms jėgoms 
spaudžiant.

Jau šimtai metų prabėgo kai 
lietuvis visokiomis priemonė 
mis ir visais būdais bandomas 
išnuodyti iš tūktančius metų 
apgyventų Baltijos krantų.

Mes tvirtai tikime, kad nei 
Chruščiovui su savo devyngal 
ve milionus žmonių išžudžiu 
šia žudymo mašina, pridengta 
zalatinama komunizmo skrais 
te, neįstengs sunaikinti lietu 
vių tautos, nei gražiosios jos 
kalbos brukent per prievartą 
savo rusiškąją.

Bet faktas yra, kad persekio

jimai yra davę pasekmių, jog ' 
mes vis dėlto esame Kanadoje. ’ 
Tai didelis, nepaprastai turtin 1 
gas ir svetingas kraštas, kuris ! 
plačiai atidarė mums duris ne 
tiktai Į kraštą, bet ir Į pilnutinį ' 
gyvenimą. Dauguma mūsų su į 
sigyvenusi su likimu, čia jau įsi 
kūrė, daugelis — labai gražiai 1 
įsikūrė ir sudarė tvirtą lai 1 
mingo gyvenimo bazę. Net ap 1 
gailėtina, kad kai kas dėl tokio 
gerbūvio net užsimiršta, kas < 
esąs, kad esąs lietuvis, daug sk 1 
dingas tėvynei Lietuvai. Bet 1 
faktas neginčijamas, kad Ka . 
nadoje dauguma įsikūrė arba 
gerai, arba labai gerai. Tiktai 
sunkesnės ligos arba nelaimės 
kam padarė gyvenimą sunkų ir 
nemalonų, primenantį, kad tė 
vynėje, su artimaisiais, gal tas 
sunkus gyvenimas nebūtų toks 
sunkus.

Dešimt metų. Tikrai trum 
pas laiko tarpas, o betgi per 
tuos dešimt metų tie miškakir 
čiai, žaliukai vyrai, kurie išdy , 
kaudami buvo užsiauginę puš 
nias barzdas, tie vyrai šiandien 
jau nebe tie. Dauguma jų įsigi ' 
jo namus, vedė, sukūrė šeimas 
ir po dešimties metų jau gale 
tų savo sūnus leisti miškakir 
čiais. Tiktai jų vaikų laimė jau 
bus didesnė, nes dauguma jų 
baigs augštuosius mokslus, bus 
inžineriai, advokatai, notarai, 
gydytojai, chemikai ir kiti au 
gštojo rango specialstai ir, bū 
darni Kanados inteligentijos ir 
augštųjų profesionalų eilėse, 
kurs šio didelio krašto gyveni 
mą ir darbo žmonių laimę.

Taip, darbo žmonių laime. 
Nes naujieji ateiviai gerai žino, 
kad tauta ir kraštas tada yra 
lamingas, kai visi darbo žmo 
nės turi gerą ir lamingą gyve 
nimą. Kilę iš darbo žmonių kr 
ašto, patys būdami darbo žmo 
nėmis, mes tegalime būti tik 
tai darbo žmonių išnaudojimo 
prešai.

Neabejotina, kad Kanada 
džiaugiasi naujaisiais ateiviais, 
nes jie Kanadai davė naujų ir 
gerų jėgų. Tiktai dešimties me 
tų perspektyvoje galime kons 
tatuoti, kad Kanados gyveni 
mas stpriai pasikeitė. Tai ne 
be naujų ateivių įnašo.

Vis dėlto, kas ir kaip bebū 
[ tų, lauksime geresnių laikų, 
i kada galėsime laisvai judėti iš 
i krašto į kraštą, kai nebus ge 
i ležinių uždangų, kai darbo žm 
i ogus bus suverenas ir viešpa 

taus ir šviesa ir tiesa. Te su 
kaktuvės mus priartina prie 
tų didžiųjų mūsų tikslų.

J. Kardelis.

Peržengus 100.000 doL ribą
Negalima praeiti tylomis pro 

labai svarbų faktą, t. y. kad 
Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos — banko „Litas“ indė 
liai prašoko $ 100,000 sumą 
ir sparčiai auga tolyn.

Steigiantis bankeliui, gal kai 
kas galvojo, kad tai tik dar 
vienas gražus sumanymas — 
bandymas iš daugelio nepavy 
kusių, kuris irgi pasmerktas 
greitai mirčiai. Kiti galvojo, 
kad, jei bankelis ir gyvuos, ne 
bus labai stiprus ir pasiekus ke 
lių dešimčių tūkstančių sumą, 
jo augimas sustos, apmerdės. 
O tai įvyksta dėl to, kad būsią 
išsemti daugumos lietuvių san 
taupų ištekliai, ir dalinai dėl 
to, kad pasitikėjimas bankeliu 
bus nepakankamas.

Tačiau nieko panašaus neįvy 
ko. Bankleis vis žengia pirmyn 
ir augštyn, varydamas vis giles 
nę ir gilesnę ekonominę - finan 
sinę vagą Montrealio lietuvių 
gyvenime, tapdamas viena is 
didžiausių bei stipriausių Mo 
ntrealio lietuviškų institucijų. 
Pavyzdžiui, š. m. rugsėjo 22 
d. bankelyje buvo jau $ 115, 
000 indėlių, $ 95.000 
paskolų ir 275 nariai.

Kiek ir kaip mūsų 
augs toliau? Tiksliai 
me mes patys, nes tai priklau 
so tiesiogiai nuo mūsų pačių. 
Juk įdėjus į bankelį $ 100,000 
mūsų finansiniai resursai buvo 
labai mažai paliesti. Reiškia, 
kad bankas greitu laiku pasiek 
tų net $ 500,000, o po to ilgai 
netrukus net miliono dolerių 
sumą. Skaitmenys rodo, kad 
nuo įsisteigimo iki dabar, mū

išduotų

bankelis 
atsakysi

sų banko indėlių ir paskolų 
kreivės eina visą laiką pašto 
viai augštyn, kas rodo sveiką 
augimą tiek praeityje, tiek, 
numatoma, ir artimoje ateity 
je. Viskas priklauso nuo mū 
sų tautinio solidarumo, susi 
pratimo ir tarpusavio pasitikę 
jimo. Pav., žymiai anksčiau už 
mūsų šį kooperatinį bankelį 
Mintrealyje yra įsisteigę lene 
kų ir ukrainiečių kredito ban 
keliai, abu turį skaitlingesnes 
ir turtingesnes kolonijas, negu 
mūsų. Lenkų bankelis dar ne 
pasiekė $ 100,000, nes pas juos 
trūksta tarpusavio pasitikėji 
mo, o ukrainiečių — priešin 
gai, jau turi kelis šimtus tūks 
tančių dolerių indėlių ir puikiai 
veikia, nes ukrainiečių tarpe 
yra susipratimas, solidarumas 
ir pasitikėjimas.

Jei savąjį banką „Litą“ 
nuoširdžiai remsime ir rodysi 
me jam tvirtą pasitikėjimą, ir 
suprasime, kad jis mums yra la 
bai naudingas, jis savo ruožtu 
atsilygins visai mūsų koloni 
jai ir kiekvienam iš mūsų ke 
leriopai. Esame savo likimo 
kalviai, — kaip laikysimės — 
taip ir turėsime.

Dar tenka pastebėti, kad ban 
ko vadovybė numato netolimo 
je ateityje pradėti duoti nedi 
deles paskolas ant nekilnijamo 
turto žemesniu procentu, taip 
vadinamas hypotekos 
gičius. Gi už indėlius 
ma išmokėti augštesnj 
dą - procentą.

J. Skučas 
Direktorius Informacijos 

Reikalams.

TERROS knygos

ar mor 
numato 
dividen

Mirus Lietuvoje mylimam švogeriui

VINCUI STONCELIUI, 

STEFANIJAI IR PETRUI ŠUKIAMS 
reiškiu gilią užuojautą

Pranas L.

LAIŠKAI IŠ
Red. prierašas. Šis laiškas, 

gautas vieno Hamiltono lietu 
vio, nebuvo įmestas nei Sov. 
Sąjungos, nei Lietuvos pašto 
dėžutėje ir bendrai neperėjęs 
per aštrią, komunistinę, cen 
zūrą, nes adresatą pasiekė ki 
tais, aplinkiniais keliais. Nors 
jame liečiamas daugiau šeimos 
gyvenimas, tačiau bendras įdo 
mesnes ištraukas čia spausdi 
name. Laiškas rašytas skubo 
mis, pieštuku, ant mažų popie

papigintomis kainomis
VISĄ SPALIO MĖNESI TERROS LEIDINIAI TREČDA

LIU PIGIAU JŲ KATALOGINIŲ KAINŲ

Beletristika Kat. kaina Dabar
Viešnia iš šiaurės, A. Vienuolis, romanas, It... $ 3.00 $ 2.25 
Viešnia iš šiaurės, A. Vienuolis, romanas, II t.. . 
Sužadėtinė, J. Tininis, novelės....................................
Pavasarių audroj, J. Simonaitytė, romanas. ..... 
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I.. . 
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II... 
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III... 
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorin. veikalas 
Grimų pasakos, pasakų knyga jaunimui.................
Jūrininko Sindbado nuotykiai, arabų pasakos. . . . 
Naktys Karališkiuose, L. Dovydėnas, apys. jaun. 
Senas kareivis Matatutis, J. Jankus, apys. jaunimui 
Žemaitis nepražus, B. Sruoga, apysaka jaunimui 
Pabudimas, A. Škėma, drama....................................
Gimdytoja, Francois Mauriac, romanas.................
Pirmoji naktis, L. Pirandello, rinktinės novelės. . 
Tomas Nipernadis, A. Gailit, romanas.................
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas.................
Šventoji Inga, A. Škėma, novelių knyga...............
Mirusios sielos, M. Gogolio, satyrinė apysaka.. 
Kolombą, Prosper Merimee, romanas......................
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, romanas............
Rytų pasakos, V. Krėvė, pasakų knyga.................
Prabočių šešėliai, Vydūnas .......................................
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, istor. veikalas. . 
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės. . 
Barabas, Paer Lagerkvist, romanas...........................
Diagnozė, A. Kairys, komedija.....................................

Atsiminimai ir apybraižos
Žemė dega, J. Savickis, užrašai iš II pas. karo I t. 
Žemė dega, J. Savickis, užrašai, II t.......................
Apie laiką ir žmones, J. Aistis, atsiminimai............
San Michele knyga, Axel Munthe, II t...................
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, ekspedicijos nuotykiai. . 
Vilnius tarp audrų, J. Cicėnas.............................

Poezija
Lyrika, K. Binkio, rinktinė ..........................................
Keliai ir kryžkeliai, Puitnas, rinktinė....................
Lyrikos kraitis, J. Mikuckis .....................................
Giesmė apie Gediminą, B. Sruoga ...........................
Nuošaliu taku, M. Vaitkus ........................ .................
Vardai vandenims ir dienoms, J. Blekaitis............
Vėjo dainos, I. Nasvytytė..............................................
Tebūnie tartum pasakoj, L. Sutema............. ...............

Kitos knygos
Anglų-lietuvių kalbų žodynas, V. Baravyko. . . . 
Lietuvos istorija, Dr. V. Sruogienė, vadov. m-lotns 
Mykolas Sleževičius, Monografija ir atsiminimai 
Gimtojo Žodžio baruose, Dr. P. Jonikas, kalb. dal.

Kitų leidyklų leidiniai
Nemuno sūnūs, A. Valuckas, romanas, It............
Nemuno sūnūs, A. Valuckas, romanas, II t.........
Naujas veidas, A. Norimas, nevėlių knyga ..........

Užsakymus ir pinigus siųskite:
TERRA, 3333 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

3.00 2.25
2.00 1.40
250 1.50

2.00 1.40
2.00 1.40
2.00 1.40
2.50 1.50
3.00 2.00
2.00 1.20
2.00 1.20
3.00 2.00
2.50 1.50
1.50 0.80
1.75 1.00
1.50 1.00
2.50 1.50
3.50 2.00
2.50 1.50
3.25 2.00
2.25 1.50
2.50 1.50
2.50 1.50
2.50 1.00
2.50 1.50
2.50 1.50
2.25 1.50
2.00 1.40

4.50 3.00
4.50 3.00
2.50 1.50
2.50 1.50
3.75 2.00
5.00 4.00

2.00 1.40
2.50 1.75
2.50 1.50
2.00 1.00
2.00 1.40
1.50 1.00
1.00 0.70
1.00 0.70

4.00 2.50
3.00 2.00
5.00 3.50
1.50 1.00

3.00 2.25
4.00 2.75

.2.50 1.75

me bute. . .
* * *

Trečiame laiške aprašoma gy 
venimo raida Lietuvoje.

,, . . . Gyvenimo būklė smu 
ko, pastatai, pradedant pirtimi, 
klojimu, tvartu, griuvo. Dabar 
tiniu metu stovi be kamino ta 
pati supuvusių medžių trobelė 
ir gurbo mūrinės sienos. Der 
liūs blogėjo palaipsniui. Bu 
vo viena vasara, kuomet mai 
tinomės vikių koše ir lieso pie 
no varške, gauta už kapeikas 
iš pieninės.

Judėjo didelis partizaninis ju 
dėjimas, vyko žmonių plėšimas 
ir žudymas, vežė į Sibirą, jau 
nūs vyrus sodino po 25 metus. 
Tuo laiku buvo baisiau karo, 
miegoti naktimis ir girdėti, 
kad tą ir tą šeimą ryte rado kr 
aujuose. Tokios žiaurios gyve 
nimo valandos vyko iki 1950 ' 
metų. Gyvenimas mūsų šeimos j 
silpnai gerėjo, 1951 metų vasa ( 
ra javai buvo blogi, teko skinti 
nesubrendusias rugių varpas ir 
kepti blynus. . .

* * *
Ketvirame laiške rašoma:
„ . . . Pereitais metais atidir 

bom kolchoze 400 darbadienių. 
Šįmet sausio mėn. kolchoze at 
siskaitė su darbininkais. Su 
žmona už tuos darbadienius ga 
vome: 200 kg grūdų ir po 37 
kapeikas už dieną. Taigi, už pe 
įeitų metų darbadienį gavome 
tik po pusę kg grūdų ir 37 ka 
peikas. Duonos pas mus kol 
choze niekas nekepa — nėra iš 

, ko. Aš turiu teisę , judėti 25 
. km atstume. Todėl kas savai 
, tę nueinu į Panevėžį, kur ir 
i perku duonos visai savaitei. Ar 

klio kolchozas neduoda ir to 
dėl kas saavitę turiu „malonų“ 
pasivaikščiojimą, 28 km. . . O

i mano prietelius iš Ignalinos,
> jis laimingesnis, duonos pirktis
> važiuoja į Vilnių. . .

* * *
Sekančiame laiške rašoma: 

„ . . . Šiemet vasaros kaip ir 
nebuvo, nes lijo ir lijo. Derlius 
neblogas, bet dėl perdidelės 
drėgmės viskas rudenį supus... 
Rugsėjo 8 d. Šiluvoje prasidė 
jo atlaidai ir tęsėsi visą savai 
tę. Žmonių buvo nepaprastai 
daug. Nakvynėms buvo užimti 
ne tiktai miestelio namai, bet 
ir klojimai, daržinės, klėtys. 
Šiluvos klebono teigimu, šie 
met per savaitę ijdalyta dau 
giau kaip 50 tūkstančių Komu 
nijų... Žmonių buvo iš visų Lie 
tuvos kampų. . .”
• Solistas St. Citvaras Čikago 
je turi gerą pasisekimą ir yra 
kviejiamas koncertuoti ir kitų 
tautų.

se, nes buvom paskirti išveži i 
inui. Vėliau mes Jūsų oficialiai 
išsižadėjom. Mes dabar visur 
rašom, kad tik esame. . . vaikai, ’ 
daugiau nei negimė. Vaikščio 
jom be rūbų ir gyvenom beveik 
be duonos. Rusai, mūsų palik i 
tus grūdus, apipylė žibalu, ne ' 
galėjom valgyti. Mama per mė ] 
nesi visai pražilo. Aš labai no 
įėjau mokytis. Baigdamas gim 
naziją vaikščioaju medinėm 
klumpėm. Paskui jau pats pra 
dėjau dirbti. Pasisekė įstoti į 
augštą mokyklą. Bet kadangi 
labai griežtai pasisakiau prieš 
komjaunimą, mane labai švel 
niu būdu išvarė, atseit pripaži 
no, kad aš „negabus“. Įstojau 
... ir ten žinoma turėjau į ko 
m jaunimą įsirašyti. Visi, kurie 
baigia, yra komjaunuoliai. Bet 
tas masiškas skaičius nieko ne 
reiškia. Mane, kaip labai gabų 
studentą, norėjo palikti Vilnių 
je, bet turėjau stoti į partiją. 
Aš atsisakiau ir išvažiavau į 
X. Man gaila 17 metų mokslo 
ir vargo. Aš gaunu mažiau ne 
gu bet koks fabriko darbinin 
kas. Štai kodėl pas mus nėra 
„ponų“. Ponai, tik partijos šu 
lai, kurie gauna tūkstančius. 
Mano atlyginimas tik 700 rubl. 
Toks kostiumas, kur Tu man 
atsiuntei (medžiaga) kainuoja 
1200 rublių, pasiuvimas 300 
rublių, o dar pamušalas. Aš su 
tuo kostiumu buvau Maskvoje. 
Rusai į mane žiūrėjo, kaip į už 
sienietį, pas juos tokių nema 
tysi. Po tiek mokslo metų, už 
dirbu tik maistui. Gyvenimas 
išmokė būti labai taupiu. Vai 
gau pas pigiausią šeimininkę. 
Tačiau visi tikime, kad Lietu 
vai išauš laisvės rytojus. . .

* * *
Kitame laiške rašoma:
. . . Mielas giminaiti, nesu 

prasi mūsų gyvenimo, nes jis 
sunkiai perprantamas. Jis mu 
ms patiems neaiškus. Gyvena 
me, kad reikia gyventi. Bet ka 
ip gyvename, tai jau kitas klau 
simas. Pavyzdžiui mes: aš už 
dirbu 250 rublių per mėnesį o 
vyras 300. Ką tas uždarbis 
reiškia, galima suprasti iš pa 
lyginamųjų duomenų. Vyriš 
kas kostiumas apie 1500 rub 
lių, moteriška suknelė apie 4- 
500 rublių, pusbačiai beveik 
tiek pat, sivesto kilo—25—45 
rubliai, mėsos kilo 18—20 rub 
lių. . . Rūpinamės bado maiši 
nimu, bet apie apsirengimą ir 
negalvojame. Suprasi, kad mu 
ms gautieji iš jūsų drabužiai 
yra neįkainojamos vertes. Pal 
tui įsitaisyti mes turėtume dirb 
ti apie metus, nieko nevalgyda 
mi ir gyvendami nekūrenama
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riaus lapelių, todėl kai kurie 
sakiniai nėra labai vykę.

Jau kiek metų gyvename di 
džiausioje priespaudoje. Dabar 
jau truputį geriau, bet kas dė 
josi anksčiau. . . Po karo buvo 
baisus plėšikavimas, žmonių 
žudymas. Susidarė dideli par 
tizanų būriai, per susirėmimus 
žūdavo ištisi kaimai, o kiti pa 
siekdavo žiaurųjį Sibirą. Kiek 
mes dėl Jūsų prikentėjom. Da 
u g naktų nemiegojom namuo

O Kardinolo Mindszenty pir • Atvykusieji į Vakarus teigia, 
i.ia knyga, kurią jis paraše Am 
etikos atstovybėje Budapešte, 
pasirodė spaudoje. Ji vadinasi 
,,Kardinolas Mindszenty įspė 
:a“. Bus dar dvi knygos.

kad 1954 m. Lietuvoje buvo 
paskersta apie 40,000 arklių, 
kurių daugumas buvo sudirbti 
j arklines dešras. Arklienos ki 
logramas kainavo 12 rublių.

JUOKDARIAI
Nugirdyti ir apsvaiginti 

ekskursantai
Vankuveriškis Algirdas Gr 

inkus, ekskursininkų išrinktas 
ekskursijos Sekretorium (pir 
mininku J. Lesevičius), „Liau 
dies Balse“ rašo: „Jūs galit sp 
ręsti iš mano rašto, kad aš p a 
ėmęs Vilniaus alaus“. Taigi, 
mielus svetelius gerai „pamy 
Įėjo“, kad net A. Grinkus nu 
rašė kreivai. Tikrai gi jis rašo 
labai kreivai.

Kitoje vietoje A. Grinkus 
vėl rašo: „Išgėrėme šį vakarą 
visi kiek „trejų devynerių“ 
degtinės ir lietuviško alaus, tai 
raštas gal kiek neaiškus. ..“ 
Kaip matyti, okupantas nesi 
gailėjo nei trejų devynerių, 
nei alaus ir, Grinkaus teigimu, 
gėrė visi. Gėrė taip, kad Grin 
kaus ir raštas net „neaiškus“. 
Tat ko gi galima iš tokių žmo 
nių laukti, jeigu jie pasidavė 
„vaišinami“ ligi tokio laipsnio, 
kad net raštas „neaiškus“?

Taip matyt ir yra, kad visa 
kanadiečių ekskursija visą lai 
ką buvo svaigalais apnuodyta 
ir apsvaiginta.

Grinkus kepa antis
NežinantierųĮs A. Grinkus 

kepa antis. Jis rašo : „Gedimino 
Pilis, kurią mes atlankėm, jau 
atstatyta“. Tai yra grynas A. 
Grinkaus prasimanymas, nes 
niekas Gedimino pilies atstaty 
ti tuo tarpu ne tiktai neatsta 
tė, bet kol kas ir nesiruošia at

statyti, nors tai ir verta būtų 
padaryti. Kol kas apie atstaty 
mo projektus nei sumanymų 
nėra. Grinkus, stengdamasis 
pasitarnauti okupanto naudai, 
kepa antis.

Kita antis yra A. Grinkaus 
teigimas, kad Valdžios pareigu 
nai. . . yra dalyvavę Ispanijos 
kovose. . .“ Nė vieno dabartinė 
je okupacinėje Lietuvos kvislin 
ginėje valdžioje dalyvavusio 
Ispanijos kovose nėra. Vilnių 
je yra J. Bulota dalyvavęs (dr 
augę su p. Gudeliu dabartiniu 
„Naujienų” štabo nariu Čika 
goję), Ispanijos kovose, bet 
niekas dar jo jokion valdžion 
nepakvietė. Tai ir Ispanijos ko 
vofojų dalyvavimas okupacinė 
je Lietuvos valdžioje yra kita 
Grinkaus pakepta antis.

Žvilgsnis į gyvenimą... 
per šokius

Ekskursijos Sekretorius A. 
Grinkus rašo: „Šokių, linksmi 
nimosi negalima aprašyti. Se 
nūs kanadieičus ir kanadietes 
tiek jaunos kolūkietės prišok 
dino, kad kai kurie manė, kad 
trūks širdis“. .. O gal ir dar 
kas buvo, kad tiktai ekskursai! 
tams apdumtų akis? Ir koks 
gyvenimo pažinimas per gir 
tuokliavimą, šokius ir linksmi 
nimąsi be saiko, kad net „nega 
Įima aprašyti“? Kas gi ten su 
tomis jaunomis kolūkietėmis 
buvo slapto, kad negalima ap 
rašyti. Mandrapypki*.
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Priimdamas šitą premiją, aš 
vėl prisimenu Semeniškius. Ir 
pagalvoju: galbūt, kad mano 
knyga yra tik antkapio lenta, 
tik kaip antkapio lenta. Gal 
būt, kad Semeniškiai, kuriuos 
aš pažinau, kuriuose aš augau, 
kuriuos aš dainavau — yra jau 
mirę. Semeniškiai yra nebe tie, 
žmonės yra nebe tie.

Tik many jie tebėra tie pa 
tys. Tie patys, kuriuos vaikas 
aš mačiau. Dažnai man matos 
tie ūkininkai, tie piemenys, tos 
moterys — tos moterys, bal 
tom ir didelėm skarom, kur 
pasilenkusios, kur pasikūprinu 
sios velėdavo prie upių skalbi 
nius, ar eidavo, galulaukėmis 
iš ganyklų, su šilto, dar garuo 
jančio, laukų žolėm kvepiančio, 
pieno kibirais.

Tai šituos Semeniškius aš ne 
šuos su savimi, dar vis sapnuo 
tojas, ir rūpinuos, ar bėra ten 
Marčiaus seserys, ar Kraupąs, 
su krūva murzinų, išblyškusių 
vaikų, antstolių išvaržytas, sko 
lų išėstas; ir Čigo kiemas, ir 
Marytė, ir upelis; o ir Naciūnų 
šilas, nuo kurio visi lietūs at 
rūkdavo, pilnas gyvačių, svai 
ginančiai kvepiąs mėlynėm ir 
išsikerojusiais girtuoklynas; ir 
malūnas, išskėtęs savo ketu 
rias rankas, liudininkas, svajo 
tojas, maitintojas. Nedidelis pa 
saulis, bet kurio betgi.nemainy 
čiau, rodos, dabar į nieką — 
dabar, kai jau jo neturiu.

Aš nežinau, ar dar vis ten 
yra trys pušys ant Laumės kai 
nelio; ir molduobės gal jau ne 
tos; nei išdagėlio pievos, sker 
sai ir išilgai išvaikščiotos, iš 
braidžiotos, viksvom ir asiūk 
liais apžėlusios, vėjuose dainuo 
jančios. Aš nežinau ar jos bėra.

Su miesčjonim išėjau. . . Su 
tais, iš kurių rankų, iš kurių 
manierų juokdavaus — iš visų 
daiktų, kurių jie siekė, ir iš jų 
pinigų, ir iš jų darbų, tarnybų 
—kas visa tai, kas visa tai prieš 
saują žemės? Dabar gi jau kai 
kas miestiečiu Įaria, inteligen 
tu. . . O mes gi, abudu su bro 
liti, du ūkininkai, du mieste už 
daryti ūkininkai, du ūkininkai 
pačiame New Yorko vidury — 
užsidarinėję langus po kamba 
rj šokinėjam ir basom kojom 
džiaugiamės, laukus prisimin 
darni — su basų kojų ilgesiu.

O mano raštingi draugai iš 
Lietuvos man rašo: „Tavo idi 
ląso permaža sicialistinio realiz 
mo‘*. Ir toliau mano raštingi 
draugai prideda: „Vasarojam 
Palangoj. Čia labai gražu šią 
vasarą“. Ir galvoju pats sau,

ir piktai: Miesčionys.Ar Smeto 
na ,ar Chruščiovas — jie vis 
tiek miesčionys. O mano Seme 
niškiams vis tas pats, mano Se 
meniškiai nevasaroja Palangoj, 
kaip jie nevasarojo prieš pen 
kiolika metų. Tai jų kraujas 
yrasocialistinisrealizmas, tai jų 
prasti valgiai, prastas apsieji 
mas, ir prastos kalbos, ir jų pra 
sti darbai. Tai ne socialistinis 
realizmas dainuot sentimentą 
liai, apie plūgą ar apie trakto 
rius, tais pačiais rimais, ir šil 
dytis Palangoj. Semeniškių gy 
venimas ir kolchoze grubus, ir 
jų dainos grubios ir nedailios. 
Nei juos nuo žemės atskirsi, 
nei nuo vėjo, nei nuo rudens, 
nei nuo mėšlavežių. Jie išlaikė 
prieš carus, jie išlaikys ir prieš 
Chruščiovą — jie ir kalėjime 
išliks žmonės, kai tuo tai pu jų 
broliai laisvoje Amerikoje virs 
ta vis kasdien labjau j nieKą. 
Ir aš gerai žinau: ar mūsų ra 
šytojai šildos Palangoj ir ku 
ria socialistinį realizmą“, ar jie 
sapnuoja kur nors vidury Či 
kagos — aš žinau, kad tuo me 
tu mano broliai Semeniškiuose 
velka, prakaito ėdamom nuga 
rom, sunkias avižų naštas, sku 
bina nuimti derlių; tai jie, plie 
kdami botagais arklius, juda du 
mblotais vieškeliais su veži 
mais duoklės; tai jie šlapiais 
rudens laukais ropoja, rankio 
darni nuo laukų’ išlytas bulves, 
imdami daržus; ir moterys, ka 
ip paukštės, vienišos laukuose 
krato mėšlą. Tai mano broliai, 
kurie liūdnai dainuoja rudens 
laukų akiraty, tai mano sese 
rys, tai mano broliai taip liūd 
nai dainuoja.

Ir aš, mažiausiasis iš jų, len 
kiuos prieš juos, lenkiuos 
prieš Semeniškius. Nors žo 
džiu, savo prasta, nedidele sa 
vo knyga priminti juos, pagerb 
ti juos norėdamas, kad nieką 
dos jau jų nepamirščiau. Nes 
jie man yra kaip šventieji.

„ŠEŠIOS KRYPTYS“
Pereitų metų lapkriičo mėn. 

Sydnėjuje susiformavo pabal 
tiečių dailininkų grupė, žino 
ma „šešios kryptys“ vardu. Ji 
pastoviai rengia diskusijų va 
karus, savaitgalių škicavimo 
išvykas j gamtą ir tt. Šitokį or 
ganizuoti dailininkų susitiki 
mai esti kiekvieną mėnesį. Gru 
pę sudaro: lietuviai tapytojai 
Jurgis Bistrickas, Jurgis Mik 
ševičius ir grafikas Henrikas 
Šalkauskas; estai — skulpto 
rius Edgar Aavik ir tapytojas 
August Molder; latviai — ak 
varelistas Uldis Abolins ir ta 
pytojas Dzems Krivs.

Šiemet okupuotos Lietuvos 
žemės ūkio srityje buvo įves 
ta šiokių tokių naujovių, ku 
rios, žinoma, nič nieko sovietiš 
koje sistemoje nauja neįnešė. 
Reikia tik pripažinti, kad jieš 
koma kaikurių naujų kelių žw 
mės ūkio gamybai pakelti. Ta 
čiau tie nauji keliai ir metodai 
paremti daugiau agitacija ir 
propaganda, o mažiau realio 
mis priemonėmis.

Būdingesni būtų šie daly 
kai:

1) Šiemet lapkričio 7 d. su 
kanka 40 m. kai įvyko Didžio 
ji bolševikų Revoliucija Rusijo 
je. Šios sukakties garbei nuo 
pat metų pradžios visoje So 
vietų Sąjungoje, o lygiai ir oku 
puotoje Lietuvoje, buvo prade 
ta ir be pertraukos varoma pro 
paganda, kad toji šventė būtų 
apvainikuota kuogeriausiais že 
mės ūkio gamybos pakėlimo re 
zultatais. Šituo reikalu įvairiuo 
se suvažiavimuose, kolchozuo 
se, MTS ir daug kur kitur iš 
reiškiami pasižadėjimai paga 
minti kuodaugiausia visokių vi 
šokiausių žemės ūkio gėrybių. 
Apie šios visos akcijos rezul 
tatus mes galime šį bei tą žino 
ti tik metų gale.

2) Š. m. birželio 2 d. Nikita 
S. Chruščiov, atidarydamas vi 
sasąjunginę žemės ūkio parodą 
Maskvoje, pasakė, kad ligi 19 
61 metų Sovietų S-ga pieno ir 
mėsos gamyboje per capita pa 
sivys JV. Šis Nikitos mestas 
šūkis komunistams yra toiimes 
nis propagandos įsipareigoji 
mas. Todėl ir Lietuvoje iš nau 
jo pasipylė bangos agitacijų ir 
įsipareigojimų vytis Ameriką. 
Suprantama, kad ramūs Lietu 
vos ūkininkai visa tai priima 
su dideliu sarkazmu, nes jie 
geriausia supranta padėtį. Su 
pranta tatai gerai ir pats Chruš 
čiovas. Jis žino gerai, kad per 
šiuos 40 revoliucijos metų suso 
vietintas žemės ūkis dar nepa 
gamina tiek produktų, kiek jų 
būdavo pagaminama prieš re 
voliuciją. Tačiau komunistinis 
principas, pagal kurį agitacija 
su ^propaganda ir apgavyste 
reikalinga visuomenės nuotai 
kai palaikyti, reikalauja meluo 
ti, meluoti ir dar kartą meluo 
ti. Krašte gyveną žmonės visa 
tai žino labai gerai, kad nei iš 
prievartauti įsipareigojimai, 
nei agitacija pavyti Ameriką 
žemės ūkio derliaus ir gyvulių 
produkcijos nepakels.

3. Š. m. pradžioje okupuoto 
sios Lietuvos administracija 
buvo sudariusi keturias’ komisi 
jas, kurioms buvo duotas uždą 
vinys Lietuvos teritoriją susk 
irstyti į tris zonas — Lietuvos 
rytų, Lietuvos vidurio ir Lietu 
vos vakarų. Komisijose dirbo 
apie 200 žmonių. Sudarant ko 
misijas joms buvo duotas už 
davinys išaiškinti visas sąlygas, 
kurios „sudarytų vieningą že 
mės ūkio tvarkymo sistemą 
kiekvienai skirtingai zonai“.

Šitas reikalas kovo 9 d. buvo 
svarstytas didžiulėje apie 500 
dalyvių konferencijoje Vilnių 
je. Kokios bus žemės ūkio kul 
tūtos kreipiamos į atskiras zo 
nas, kol kas dar nieko nepas 
kelba. š

4) Kiek racionalesnis daly 
kas tai kolchozų, kurių dydis 
siekia net 6000 hektarų maži 
nimas ir darbo brigadų pertvar 
kymas. Ar daug bus kolchozai 
mažinami ir knip jie bus maži 
narni, kol kas konkrečių duo 
menų nėra, išskyrus tai, kad

1956 m. buvo suskaldyti 117 
kolchozų iš bendro jų skaičia 
us 1894. Darbo brigados kol 
chozuose buvo sudaromos pa 
gal darbų rūšis: arėjai, sėjėjai, 
melžėjos, pjovėjai, kiaulių au 
gintojos ir kt. Pasirodė, kad 
dėl nepaprastai didelių atstu 
mų (kolchozų ilgis būna dau 
giau kaip 20 km), yra absoliu 
čiai neracionalu varinėti žmo 
nes, varinėti gyvulius, mašinas 
po keletą ar net kelioliką kilo 
metrų į darbovietes kiekvieną 
dieną. Šiemet ypatingai prade 
ta darbo brigadas perorganizuo 
ti į atskirus žemės plotų viene 
tus. Tokiais vienetais atskiria 
mi 250—350 hektarų plotai. 
Jame sudaroma viena kolchozo 
centrui priklausanti darbo bri 
gada, kuri turi rūpintis visais 
ūkio darbais, gyvuliais ir kt. 
Šitokių plotų apimtyje numato 
ma, kad turės būti statomos 
kolchozininkų gyvenvietės.

5) Šiemet buvo paskelbtas 
nepaprastai didelis mehoraci 
jos darbų planas. Lietuvoje ne 
daug buvo drenuotų laukų. To 
dėl prieš bolševikų okupaciją 
kiekvienas ūkininkas savo lau 
kus nusausindavo, daugiausia 
atvirais grioviais. Laukus su 
kolchozinus, grioviai užgriuvo 
arba buvo užarti. Žemės nedre 
nuotos daug kur paskęsdavo 
vandenyje. Prieš karą buvę me 
lioracijos kanalai užgriuvo. 
Tad sovietų susirūpinimas me 
lioruoti ir drenuoti laukus yra 
visiškai suprantamas. Kur van 
duo guli, javai neauga.

6) Mechanizacija, nors labai 
daug apie ją giriamasi, neatro 
do, kad būtų augštumoje. Pa 
gal pačių sovietų šaltinius 48 
% laukų ariama arkliais. Kol 
chozo rugius apie 400 hektarų 
kerta 4—5 kertamosios, daž 
niausią arklinės, mašinos ir ke 
lėtas desėtkų vyrų kerta dal 
gėmis. Yra ir kombainų, deja, 
jie ir sunkiai pritaikomi, nes 
Lietuvos laukuose retai kada 
javai prinoksta, kad būtų juos 
galima kulti pjaunant. Tad re 
tomis išimtimis kombainai, jei 
tik jie veikia, tevartojami.

Javų valymas bendrai sun 
kiai sekasi ir dėl to, kad nėra 
paprastų dalgių ir žmonės ne 
žino, kur jų gauti (Tiesa, Nr. 
150(57). O kaip „veikia“ ma 
šinos aprašo Tiesa, nr. 192, 
1957 m.: „Gubos, kur tik už 
matai gubos, prinokę miežiai, 
kviečiai, auksiniai linai. Tik ne 
sigirdi kombainų ūžimo, linaro 
vių traškėjimo, kuliamųjų dūz 
gimo. Laukiama. O kiekviena 
uždelsta diena tik didida nuos 
tolius. Argi jums negaila duo 
nutės, draugai kretingiškiai?”

7) Liepos 4 d. paskelbtas so 
vietų vyriausybės nutarimas, 
kuriuo nuo 1958 m. sausio 1 
d. bus panaikintos visos žemės 
ūkio priduktų priverstinosios 
duoklės iš kolchozininkų ir ki 
tų asmenų, kuriems yra leista 
savarankiškai dirbti ir savo da 
rbo vaisiais naudotis iš žemės 
sklypų iki 0,60 hekaro dydžio. 
Dabar gi imamos tokios duok 
lės: nuo karvės 400 litrų pie 
no, nuo kiaulės— 20 kg mėsos, 
nuo avies ar ožkos — 5 kg mė 
sos per metus. Nuo kiekvieno 
daugiau turimo gyvulio privalo 
mosios pieno ir mėsos duoklės 
imamos dvigubai didesnės. Bet 
piniginiai mokesčiai už šiuos 
gyvulius palikti. Jie yra: už 
arklį 1500 rublių, o karvę — 
500 rublių per meus.

J. Audėnas.

Mosklo - Technikos naujienos
SKLANDYMO EKSPERTAS ATSISTATYDINA IŠ ORO 

LAIVYNO.
Pirmasis lakūnas, perlėkęs 

sklandytuvu skersai Atlantą, 
buvo kanadietis Powler M. Go 
beil, kuris netolimoj ateity atsi 
statydina iš Royal Canadian 
Air Force Toronto stoties vir 
šininko pareigų. Savo kelionę 
per Atlantą padarė Antrojo 
Pasaulinio Karo metu. Tai bu 
vo bandymas mėginant, ar ga 
Įima tokiu būdu pervežti žmo 
nes ir aprūpinimą iš čia į Eu 
ropą.

Gobeil tada iškilmingai nu

sileido Škotijoj, bet atraporta 
vo, kad šis būdas susisiekimo ir 
transporto dar yra perdaug ri 
zikingas, kad būtų galima tai 
kyti jį ir naudoti kaipo trans 
porto metodą. (CS).

LIETAUS JIEŠKO 
LĖKTUVAIS

Šių metų ruduo ir pradžia 
žiemos pasižymi sausromis, ko 
kių Australija nėra patyrusi 
per eilę metų. Ištisus mene 
sius augmenija gaivinasi tik

Aktualios vietovės.

SYRIJA
Syrija dabar yra tapusi Ui 

džiausio dėmesio kraštu, nors 
ji nėra nei didelė, nei turinti 
daug gyventojų, kurie sudary 
tų didelę jėgą.

Kraštas.
Syrija, turinti 54,425 kvad 

ratinių mylių ploto, ribojasi su 
Turkija, Iranu, Jordanu, Izra 
eliu, Libanu ir Viduržemio jū 
ra.

Syrijos paviršius kalnuotas, 
nes čia eina Antilibano kalnai. 
Į rytus Syrijos augštuma per 
kirsta Eufrato upės slėnio. Va 
karuose iškyla Kurt Dagi kai 
nai ligi 3,000 pėdų augščio. Au 
gštumos rytuose nusileidžia į 
Galilėjos ežero žemumą. Her 
monto kalnai pakyla ligi 9,232 
pėdų augščio.

Syrijos klimatas subtropiki 
nis, augštumose sausas, gau 
nąs mažai kritulių, todėl dalis 
Syrijos sudaro vadinamą Syri 
jos dykumą. Derlingi yra slė 
niai ir žemumos, gaunančios 
daugiau drėgmės arba galimos 
drėkinti sritys. Didžiuma Syri 
jos plotų yra derlingos dirvos, 
bet didelė jų dalis reikalinga 
dirbtinio drėkinimo.

Nuo spalio ligi gegužės mė 
nėšio tęsiasi lietingasis laiko 
tarpis, bet jis mažai bepaliečia 
rytines sritis, uždengtas kalnų 
nuo vakarinių vėjų, kurie iš Vi 
durzemio jūros atneša drėgmės 
vakarinėms dalims ligi 40 co 
lių. Rytiniai karšti vėjai labai 
džiovina rytines Syrijos sritis.

Gyventojai.
Syrija pagal 1946 m. sura 

šymo duomenis turėjo 3 mil. 
gyventojų, kurių apie pusę mi 
liono yra klajokliai - piemenys, 
beduinai, besibastą į pietus ir 
vakarus nuo Eufrato upės ste 
pėse bei dykynėse. Bendrai, di 
džiuma gyventojų arabiškos 
kilmės, vartoją arabiškas tar 
mes, tačiau tautiškai neišryškė 
ję ir nesusipratę, primityvios 
būsenos. Syrijoje gana daug 
gyvena kitokių tautybių — tur 
kų, turkomanų, kurdų, persų, 
armėnų, žydų ir europiečių. 
Įdomu, kad nuo 1920 iki 4 6 me 
tų Sovietai iš Syrijos nusivilio 
jo apie 20,000 armėnų, bet dau 
gelis jų ten žuvo, dalinai buvo 
tiesiog išpjauti. Toms pjauty 
nėms ypač panaudoti jų religi 
niai skirtumai.

Tikybų Syrijoje daugybė, 
bet vyrauja mahometonai, bet 
gana daug yra graikų stačiati 
kių, armėnų katalikų, syrų ka 
talikų, žydų ir kitų tikybių.

Gyvenimo šaltiniai.
Pagrindinis yra žemdirbys 

tė, po to — gyvulininkystė. 
Svarbiausis žemdirbystės pro 
dūktas yra kviečiai ir kukurū 
zai. Auginami alyvų medžiai ir 
vynuogės. Yra sričių, kuriuose 
auginamas tabakas, medvilnė, 
šilkmedis, reikalingas tikrojo 
šilko gamybai, kuria ypač pa 
sižymi Syrijos sostinė Damas 
kas, garsus dar iš senų laikų 
Damasko kardais.

ryto rasa. Didžiuliuos plotuos 
New South Wales, Pietų Aus 
tralijoj, Victorijoj ir Queens 
landė, per pastaruosius mene 
sius nėra iškritę nė lašo lie 
taus. Dėl sausrų labai kenčia 
gyvulininkystė ir pasėliai. Ga 
nykiose visai neauga žolė — 
gyvuliai gaišta nuo troškulio. 
Gyvulių augintojai priversti 
masiškai išparduoti raguočius 
ir avis. Todėl ir mėsos kainos 
krito. Betgi nenormaliai suma 
žinus gyvulių skaičių, šitai at 
silieps ateityje į vilnos ir mė 
ros eksportą ir, aplamai, turės 
Įtakos visam krašto ūkiui.

Australijos vyriausybe jieš 
ko būdu iššaukti dirbtinį lietų. 
Tam reikalui bus naudojami 
lėktuvai, kurie mėgins „pra 
kiurdinti“ debesis Pietų Aus 
tralijoj ir šiaurinio New Sou 
th Wales rajonuose. Tai, tie 
sa, bus sykiu atlikti ir bandy 
mai, nes norima patirti, kaip 
seksis lietus iš debesų „išpra 
Syti“ panaudojus Dakotos ti 
po karo lėktuvus.

— Okupuotoje Lietuvoje at 
skiros žurnalistų sąjungos ii

Iš gyvulių Syrijos gyvento 
jai augina labai daug avių, kur 
vių, kupranugarių, ožkų, ark 
lių, asilų.

Syrijos pramonė nedidelė, 
bet daug gaminama šilko ir 
maisto produktų.

Syrija turi daug mineralinių 
išteklių, ypač bazalto, kuris iš 
vežamas statyboms. Bendrai, 
Syrija eksportuoja tekstilę, vai 
sius, daržoves, gyvulių ir mi 
neralų produktus, daugiausia Į 
JAV, DB ir kaimynines valsty 
bes.

Per Syriją eina iš Irako naf 
tos vamzdžiai į Libano uostą 
Tripolį. Jais teka tas gamtos 
turtas, dėl kurio šioje motori 
zacijos epochoje vyksta didžiu 
lė valstybių kova, dėl kurio ir 
Syrija jau tampa tų kovų are 
na, varžantis Sovietams su 
Vakarų valstybėmis.

Syrijos miestai.
Syrijos sostinė—Damaskas, 

turįs apie 300,000 gyventojų, 
Aleppo apie 330,000, Homs — 
per 100,000, Hama — 712,000, 
Latakia — 37,000.

Mokslas, kuris koncentruo 
jasi daugiausia miestuose, Sy 
rijoje nėra paplitęs. Damaske 
yra valstybinis universitetas. 
Liaudis tamsi, todėl ir vyksta 
politinės avantiūi os — pervers 
mai, pasidavimai papirkimams, 
pasidavimai kurstymams ir tt. 
Nors Syrijoje yra neva respub 
likinė santvarka, bet tikrumoje 
viešpatauja karinės avontiūros 
diktatūra.

Truputis istorijos
Syrija yra senas kraštas, ku 

rio istorija siekia bent 5 tūks 
tančius metų prieš Kristaus 
erą. Ilgą laiką Syrija buvo lyg 
ir tarpininkė tasp išsivysčiusių 
jau Egipto ir Mesopotamijos. 
Egiptas, Babilonija, Asirija, 
Persija įvairiais istorijos lai 
kais turėjo Syrijoje dominavi 
mą. Tūlą laiką prieš Aleksand 
ro Didžiojo laikus gyvavo sava 
ranka Syrijos - Hititijos valsty 
bė. Bet kai žmonijos lopšyje, 
kuris buvo susuktas artimųjų 
Rytų srityje, vyko gyvenimo 
formavimas, vyko kovos, ir Sy 
rija buvo viso to dalyvė. Išsi 
vysčius didžiąjai Rorhos impe 
rijai, Syrija buvo Bizantijos da 
lis. Griuvus šioms, atsirado 
Turkų Otomanų imperija, ir 
Syrija pateko jos sferon.

Ligi Pirmojo Pasaulinio ka 
ro Syrija buvo dalis Turkijos, 
bet karui vykstant ir Turkijai 
kovojant drauge su Vokietija, 
Anglai su Prancūzais užėmė 
Syriją. 1916 m. Syrija pateko 
į Prancūzijos protektoiatą. Em 
iras Faisalas buvo paskelbtas 
Syrijos karalium, bet Syrija 
Tautų sąjungos buvo pavesta 
Prancūzijos mandatui. 1341 
m. Syrija buvo paskelbta res 
publika. Bet politinės kovos 
tarp valstybių neduoda šiai va 
Istybei rimtai tvarkytis. Vien 
1947 metais Syrijoje buvo 5 
perversmai, 5 kabinetai ir 5 
prezidentai. . .«

gą laiką nebuvo. Žurnalistai 
priklausė tik atitinkamoms pro 
fesinėms sąjungoms. Daba • 
Vilniuje yra sudarytas „Tavy 
bų Lietuvos žurnalistų sąjun 
gos organizacinis biuras ’. Į jį 
įeina: Karosas, Kulikauskas, 
Bieliauskas, Zenkevičius ir kt.

MĖNULIS KAIP 
TARPINĖ STOTIS

Amerikos karo laivyno moks 
lininkai paskelbė, kad mėnulis 
gali būti panaudotas kaip radio 
pagelbinė stotis.

Panaudojus radaro sistemos 
elektromagnetines bangas, pa 
vyko į mėnulį pasiųsti balsi 
nius pranešimus ir radaro sg 
nalus. Ir tie signalai bei prane 
Šimai sugrįžo atgal į žemę.

Bandymai buvo pradėti pr 
ieš šešis metus ir tik dabar ga 
lutinai pasisekė.
• Lenkijoje Romos šventoji 
kongregacija ekskomunika už 
draudė kunigams dėtis į komu 
nistinę „pažangiųjų katalikų“ 
organizaciją P^x, rašyti jos 
laikraščiams straipsnius ir bro 
šiūras.
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VYT. ALANTAS

Literatūros konkursų 
žlugdytojai

KLB KULTŪROS FONDO JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSAS

liko 500 dol., bet ar dėl to kon nkurse, — neturėjau progos su 
kurso skelbėjai bus labai paten jais susisiekti, — bet kas lie 
kinti, tesprendžia jie patys. čia mane, tai aš protestuoju

Bet svarbiausia Jury komi prieš:
sija, savo komunikate paskelb L JurY komisijos musų lite 

raturinių konkursų tradicijų 
sulaužymą;

2. Savo kompetencijos ribų 
peržengimą ir

KULTŪWWKWA/TKA
VAIKŲ LITERATŪROS JURY KOMISIJA

dama konkurse dalyvavusių ra 
šytojų tikras pavardes skau 
džiai užgavo konkurso daly 
vius ir sulaužė mūsų konkursų

Toronte, susidedanti iš pirm, 
kun. Bol. Pacevičiaus, sekr. 
Stasės Prapuolenytės, narių: 
Valerijos Anysienės, Antano

Smulkioji to krašto bajorija, 
kuriai priklausė ir Mickevičiai, 
lietuvių kalbą jau buvo seniai 
pamiršę, bet, saugodami Lietu

Pagaliau, po ilgo atidėlioji 
mo, buvo paskelbti KLB Kul 
tūros Fondo Jaunimo Literatu 
ros konkurso rezultatai. Kon 
kursas buvo paseklbtas 1956 
m. ir vėliau atidėtas pusei me 
tų. Buvo numatytos trys pre 
mijos: jaunimo dramos veika 
lui, jaunimo apysakai ar legen 
dai ir vaikų scenos veikalui. 
Paskutiniųjų dviejų žanrų re 
zultatai dar nepaaiškėjo: mu 
ms čia rūpi jaunimo dramos ko 
nkurso rezultatai.

Aplamai dėl literatūrinių ko 
nkursų skelbimo spaudoje bu 
vo pasisakyta vienaip ir kitaip, 
bet, mano nuomone, labai ge 
rai daro tie, kurie tokius kon 
kursus skelbia. Tai yra gal 
vienintelė skatinanti priemonė 
iš visuomenės pusės rašytojui 
nesulaužyti savo plunksnos. . .

KLB Kultūros Fondas, skel 
bdamas konkursą, parodė ypa 
tingą ir pagirtiną susirūpinimą 
mūsų jaunimo literatūros ne 
gajlavimais. Tokią iniciatyvą 
galima tik sveikinti.

Skelbdamas konkursą, KLJ3 
Kultūros Fondas tarp kita ko 
pareiškė: „Mūsų išeivijoje vie 
nas labjausiai apleistų sričių 
yra jaunimui tinkama lektūra 
bei jaunimo teatras. Metai iš 
metų vis labjau sunkėja rasti 
dramos veikalų, tinkamų jauni 
mo scenai vaidinti. Be to, jau 
nimas alksta ir be tinkamos jo 
amžiui lektūros, kuri padėtų 
formuoti idealų lietuvį, gyve 
nantj išeivijoje ir įvairių kraš 
tų kultūros veikiamą. Todėl 
KLB Kutlūros Fondas, nore 
damas paskatinti mūsų rašyto 
jus susidomėti lietuvių moks 
leivių ir apskritai mūsų jauni 
mo literatūriniu auklėjimu, 
skelbia jaunimo dramos, jauni 
mo apysakos - legendos ir vai 
kų literatūros konkursus“. (N. 
L. kovo 14 d. 1956 m.).

Po šiais žodžiais galima tik 
pasirašyti. Idealaus lietuvio Ii 
teratūrinis ir kitoks formavi 
inas visų mūsų uždavinys ir pa 
reiga. Iš augščiau pacituoto 
pareiškimo nedviprasmiškai 
aiškėja, kad konkurso skel 

bėjai turėjo auklėjančių inten 
cijų. Kitaip sakant, tai nebuvo 
taip sau eilinis konkursas, bet 
ypatingas konkursas: rašytojui 
buvo aiškiai nurodyta auditor! 
ja ir daugiau ar mažiau apibū 
dinta, jei taip būtų galima pa 
sakyti, veikalo moralinė atmos 
fera, be abejo, neišleidžiant iš 
akių ir grynai literatūrinio 

momento. Dalyvaudamas rašy 
tojas tokiame konkurse nėra 
visai laisvas tiek savo temą pa 
sirinkdamas, tiek ją traktuoda 
mas. Derindamasis prie kon 
kurso sąlygų, rašytojas noro 
mis nenoromis turi nukrypti 
nuo „grynojo meno“ neribotos 
laisvės į siauresnį „taikomojo 
meno“ kelią. Ne „menas dėl 
meno“, bet „menas dėl reika 
lo“. Gal būt, aš šias abi tenden 
cijas per griežtai sugretinau, 
bet aš tik norėjau pasakyti, 
kad iš KLB Kultūros Fondo 
paskelbtų konkurso sąlygų nie 
ku būdu negalima išbraukti uti 
litarinio momento. Tą momen 
tą išbraukus, iš pagrindų kei 
čiasi visas konkurso pobūdis.

Jury komisija užmiršo 
konkurso tikslą

Kaip į atsiųstus veikalus pa 
žiūrėjo Jury komisija, į kurią 
įėjo: J. Kardelis, H. Nagys, K. 
Vaselka, J. Akstinas ir J. Žmui 
džinas? Jos N. L. rugsėjo 18 
d. paskelbtame komunikate žo 
dis žodin pasakyta: „Nė vie 
nas prisiųstas rankraštis nėra 
pakankamai literatūriškai ver 
tingas ir sceniškas, kad kuriam 
nors iš jų būtų galima skirti 
premiją“.

Taigi, atsiųstieji rankraščiai 
„nėra pakankamai literatūriš 
kai vertingi ir sceniški“, bet 
nieko nepasakyta apie trečiąjį 
momentą, kurio primygtinai 
reikalavo konkurso skelbėjai, 
būtent, kad nė vienas veikalas 
neatitiko auklėjančių ir lietu 
vį svetimoje aplinkoje formuo

jančių tendencijų. Jūry komisi 
ja vadovavosi šūkiu „menas dėl 
meno“, bet užmiršo pasiskaity 
ti konkurso sąlygas. Gal, kaip 
Jury komisija sako, nė vienas 
veikalas nebuvo „pakankamai 
literatūriškai vertingas ir see 
niškas“, bet gal jis kaip tik 
atitiko toms intencijoms, ku 
rių reikalavo konkurso skelbė 
jai? Jei Jury komisijos komuni 
kate būtų buvę pasakyta, kad 
nė vienas veikalas neatitiko 
konkurso sąlygoms, tuomet 
viskas būtų buvę aišku. Kadan 
gi komisija apie tai nutyli, tai 
ji, kaip sakiau, arba nesusipa 
žino kaip reikiant su konkurso 
sąlygomis arba visi atsiųstieji 
veikalai toms sąlygoms neatiti 
ko.

Menas dėl meno ar menas 
dėl reikalo?

Žinoma, Jury komisija gali 
pasakyti: kadangi nė vienas 
veikalas nebuvo „pakankamai 
vertingas literatūriškai ir see 
niškas“, tai, savaime supranta 
ma, jis negalėjo būti ir pre 
mijuotas, nors ir būtų atitikęs 
auklėjančias konkurso sąlygti 
tendencijas. Į tai aš norėčiau 
pasakyti štai ką: ponai Juiy ko 
misijos nariai ir visi literatu 
ros daktarai bei levitai: nelau 
kite Šekspyrų ir moljerų, nes 
jokia tremtis jų nedavė ir ne 
duos. Aš puikiai suprantu lite 
ratūros puristus, bet aš nieku 
būdu negaliu pasmerkti ir tų, 
kurie linkę daryti didesnius ar 
mažesnius kompromisus utili 
tarinėms literatūros tendenci 
joms, kurių pagaliau reikalavo 
ir mūsų kalbamojo konkurso 
skelbėjai. Ar mes to norime ar 
nenorime, bet tremtis deda 
savo sunkią leteną tiek ant ra 
šytojo, tiek ant paskiro indivi 
do. Veikalas gali būti „pakan 
karnai literatūriškai vertingas 
ir sceniškas“, bet jis gali nepa 
siekti žiūrovo, o kitas veikalas, 
kuris nebus „pakankamai lite 
ratūriškai vertingas ir sceniš 
kas“ gali mūsų žiūrovą kaip tik 
patraukti ir nuteikti jį norima 
linkme. Tenka pasirinkti, kas 
svarbiau: ar „nepakankamai Ii 
teratūriškai vertingas ir sceniš 
kas“ veikalas ir pilna žiūrovų 
salė, ar „pakankamai literatu 
riškai vertingas ir sceniškas“ 
veikalas ir tuščia salė?

Pagaliau ir mūsų praktika 
parodė: buvo premijuotas ne 
vienas veikalas, kurie Jury do 
misijų nuomone, buvo „pakan 
karnai literatūriškai vertingi ir 
sceniški“ veikalai, bet apie ku 
riuos platesnė visuomenė nie 
ko nežino. Aš labai abejoju ar 
teisūs tie, kurie galvoja, kad 
jei nė vieno veikalo nėra „pa 
kankamai literatūriškai vertin 
go ir sceniško“; tai geriau nie 
ko nepremijuoti?

Jury komisija sužlugdė 
konkurso skelbėjų intencijas

Grįžtant prie mūsų konkur 
so. . . Vienas Jury komisijos 
narys, būtent, J. Žmuidzinas, 
siūlė vieną veikalą premijuoti, 
bet kiti keturi komisijos nariai 
buvo prieš. Atrodo, kad iš vi 
sų komisijos narių tik vienas 
J. Žmuidzinas galvojo realiau. 
Sakysime, kas būtų atsitikę, 
jei komisija būtų kalbamą vei 
kalą premijavusi? Štai kas: 
Kultūros Fondas, gal būt, tą 
veikalą būtų išleidęs, mūsų see 
nos darbuotojai vienam kitam 
sezonui bent iš dalies būtų ga 
Įėję užkimšti amžiną repertua 
ro trūkumą, — būtų buvęs šio 
ks toks literatūrinis sąjūdėhs, 
o svarbiausia būtų buvusios pa 
tenkintos geros konkurso skel 
dejų intencijos: pasaktinti lie 
tuvį rašytoją nepadėti plunks 
nos.
Protestas dėl Jury komisijos 

kompetencijos ribų peržengimo
Ką pasiekė Jury komisija sa 

vo labai išdidžiu sprendimu? 
Nieko teigiamo, tik neigiamo. 
Scenos veikalų badas kaip bu 
vo taip ir liko, jaunimas iš dra 
mos konkurso nelaimėjo nieko, 
tiesa, Kultūros Fondo kasoje

skelbimo tradicijas. Čia reikia 
pavartoti tinkamą komisijos pa 
sielgimui apibūdinti žodį: Ju 
ry komisija apsiskandalino. Aš 
neskaičiau Jury komisijos pro 
tokolo ir nežinau, ar ten yra už 
protokoluota skelbti konkurse 
dalyvavusių rašytojų tikras pa 
vardes, bet aš žinau, kad J. 
Kardelis buvo komisijos narys 
ir kad konkurse dalyvavusių 
kolegų tikros pavardės paskelb 
tos jo redaguojamame laikraš 
tyje. Tuo būdu aš laikau už 
pavardžių paskelbimą atsakin 
gą visą komisiją.

Mūsų kultūros istorijoje tai 
yra pirmas toks atsitikimas. 
Kiek buvo skelbta konKursų 
Lietuvoje ir tremtyje, bet nė 
karto nebuvo paskelbta, kokie 
rašytojai konkurse dalyvavo. 
Buvo skelbiama tik laimėtojo 
pavardė, o visų kitų dalyvau 
jančių konkurse rašytojų pa 
vardes žino tik Jury komisija. 
Juk konkursas buvo uždaras. 
Jei į konkurso sąlygas būtų bu 
vęs įtrauktas punktas, kad Ju 
ry komisijai duodama teisė 
skelbti dalyaujančių rašyojų 
patvardės, tai, be abejo, nė vie 
nas bent šiek tiek save gerbiąs 
rašytojas konkurse nebūtų da 
lyvavęs. Jei ir kitos Jury komi 
sijos paseks kanadiskės komisi 
jos pavyzdžiu, tai tai konkur 
sų instituciją visai sužlugdys, 
nors ir po šio smūgio jai bus 
sunku atsigauti.

Rašytojas, siųsdamas kon 
kursui rankraštį, nesuteikia Ju 
ry komisijai teisės išdavinėti 
jam viešą atestaciją ar jis mo 
ka rašyti ar ne. Tą reikalą sp 
rendžia ne Jury komisija, bet 
žiūrovas ar skaitytojas. Rašy 
tojas, dalyvaudamas konkurse, 
be abejo, negali reikšti jokių 
pretenzijų, kad jo veikalas bū 
tų premijuotas, bet jis turi tei 
sės laukti iš Jury komisijos ko 
legiško diskreiškumo ir neper 
žengimo savo kompetencijos ri 
bu.

Aš nežinau ką galvoja kiti 
mano kolegos dalyvavusieji ko

3. Nekorektišką pasielgimą 
su savo kolegomis rašytojais.

Kanadiškė Jury komisija pa 
darė KLB Kultūros Fondui me 
škišką patarnavimą. Visas jo 
geras intencijas ji pavertė nie 
kais. Jury komisija padarė vi 
sa, kad rašytojai į skelgiamus 
konkursus imtų žiūrėti dar su 
didesniais rezervais kaip lig 
šiol. KLB Kultūros Fondas no 
rėjo rašytojus paskatinti, bet 
Jury komisija padarė visa, kad 
juos „atskatintų“. . .

„NL“ redaktorius, skelbda 
mas V. Alanto straipsnį žodis 
žodin, turi pripažinti savo ne 
apdairumą, vienas pasiimti at 
sakomybę ir nuoširdžiai rašyto 
jus atsiprašyti ta prasme, kaip 
klausimą kelia p. V. Alantas. 
Tačiau red. į šį reikalą nežiūri 
taip tragiškai, kaip tą pavaiz 
duoja p. Alantas. Nė vienam 
autoriui nėra jokio pavojaus 
būti žinomam, nes kiekvienas 
rašytojas, kaip ir kiekvienas me 
nininkas, atsiduoda plačiosios 
visuomenės vertinimui, kuris 
visada gali būti skirtingas. 
Nuo šio likimo nė vienas au 
torius negali nei pabėgti, nei 
pasislėpti. Pagaliau, nė viena 
slapyvardė ■ neišsilaiko paslap 
tyje, — tai gali būti tiktai lai 
ko klausimas, per kurį slapy 
varde paaiškėja.

V. Alanto teigimas, kita ve 
rtus, nesutinka su istorine tie 
sa, kai teigiama, jog nė viena 
tremtis Šekspyrų bei moljerų 
neduoda. Istorinė tiesą yra ta, 
kad net katorgose prasiveržia 
talentai.

Labai galimas dalykas, kaip 
sako V. Alantas, kad plačioji 
publika premijuotus veikalus 
įvertina visai kitaip, negu juos 
Įvertina Jury komisija, bet ir 
tai gali būti todėl, kad Jury 
komisija, skirdama premijas, 
juos pervertino ir skyrė premi 
jas už tokius veikalus, už ku 
riuos, objektyviai vertinant, 
nevertėjo skirti. J. Kardelis,

Gurevičiaus ir Kultūros Londo 
pir-kės Iz. Matusevičiūtės iš 
gautų 6 veikalų:
1. Gintarėlė — Narūne,
2. Paklydėliai — Onytė šešti 

pytė,
3. Jūsų likimas yra ir mūsų — 

A. Naujokas,
4. Devyngalvis — Ramunė,
5. Juoda duonelė — Salduvė,
6. Petras Želva — pasakos:

a) Vaiduoklė pelėda, b) Bal 
nas, c) Laisvės karaliūnas, 
d) Užkeikta jauja.
Jury komisija savo posėdy 

je š. m. rugsėjo mėn. 21 d. ap 
svarsčiusi visus veikalus idėji 
niu bei literatūriniu atžvilgiu, 
nė vieno nerado verto literatu 
rinės premijos reikalavimų. Bet 
atsižvelgiant į labai negausią 
ir silpną tremties vaikų litera 
turą, konkurse dalyvavusius 
stipresnius autorius atžymėti 
paskyrė dovanas :200dol., teko 
Ramunei už vaidinimą „Devyn 
galvis“ ir 100 dol. Petrui Žel 
vai už keturias stilizuotas pa 
sakas: a) Vaiduoklė pelėda, b) 
Balnas, c) Laisvės karaliūnas, 
d) užkeikta jauja.

Jury komisija.
KNYGA APIE ADOMO 
MICKEVIČIAUS KILMĘ
Prof. V. Mykolaitis-Putinas, 

minint Adomo Mickevičiaus su 
kaktuves, yra parašęs apie po 
etą knygą, kurioje jis, pasirem 
damas dokumentais, neabejo 
damas sako, kad Adomas Mic 
kevičius yra kilęs iš senos lie 
tuviškos Rimvydų - Mickevi 
čių šeimos. Pažodžiui Prof. V. 
Mykolaitis-Putinas taip rašo: 
„Adomas Mickevičius, kilęs iš 
neabejotinai lietuviškos senos 
Rimvydų - Mickevičių šeimos. 
Mickevičių giminė, gyvenusi 
Lydos apskrity, lietuviškos 
Rodunės parapijoje, pačiame 
etnografiniame Lietuvos pak 
rašty, XVII a. pabaigoje nusi 
kėlė į baltarusiškas Naugardu 
ko apylinkes, kur lietuvių kai 
ba skambėjo tik retose vietose.

vos tradicijas, laike save lietu 
viais.“

LIETUVOJE NAUJAI 
IŠLEISTOS KNYGOS

V. Mykolaitis-Putinas. SU 
KILĖLIAI. Kovų dėl žemės ir 
laisvės vaizdai 1861—1864 ine 
tais. I tomas. Gana to jungo. 
Vilnius, 1957 m. Valstybinės 
grožinės literatūros leidykla. £ 
Iliustravo dailininkė A. Makū ® 
naitė. Leidinys, turįs 592 pus 
laj itis, kietais viršeliais su ap 
lanku. Išleista visiškai kultu 
ringai, be jokių įžangų ir aiški 
nimų, gerame popieriuje. Šį 
romaną galima gauti „Nepr. 
Liet“ redakcijoje, kaina 4 dol.

Kazys Boruta. ŠIAURĖS 
KELIONĖS nuo seniausių lai 
kų iki šių dienų, narsiųjų ke 
liauninkų didvyriški žygiai ir 
darbai. Valstybinės grožinės 
literatūros leidykla, Vilniuje, 
1957 m. 504 puslapiai. Dailinin 
kė L. Ulbikaitė. Leidinys kie 
tais viršeliais, labai gausiai 
iliustruotas ir K. Borutos gra Jk 
žiai parašytas, be sovietinės 
agitacijos. Naudinga knyga.

Kazys Jakubėnas. ŪŽIA 
MELSVAS ŠILAS. Poezija. 
Išleido valstybinės grožinės Ii 
teratūros leidvkla Vilniuje, 
1957 m.

Kaip žinoma, K. Jakubėnas 
okupantų buvo išvežtas į Sibi 
ra ir, kaip maty-ti, ten ir mirė. 
Bet apie tai nieko nerašoma, 
tiktai iš parašo po atvaizdu— 
1908. I. 28. — 1950. 1. 8. —ga 
Įima spėti, kad jis jau nebegy 
vena. Kadangi J. Jakubėnas bu 
vo socialrevoliucionieriškų pa 
žiūrų, tai jo eilės kovingos, 
bet sovietiniam okupantui tas 
netinka, todėl poetas ir buvo 
ištremtas ir, matyt, tremtyje 
paliko savo kaulus. Įvade jis 
kaltinamas kaip eseras ir pasi 
davęs smulkiaburžuazinėms 
įtakoms... Komunistams ne ko 
šer.

CORTINA Development
SKELBIA NAUJO PROJEKTO ATIDARYMĄ

PRIEŠAIS NAUJA BUNGALOW STATYBOS PROJEKTĄ.

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

Geriausias investavimas!

NETOLIMOS ATEITIES
MODERNIŠKAS MIESTAS.

SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE.

Kaina tik $ 329.| Įmokėti $50
'PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DaJ
’ ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. ž

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.

9
< i

Atstovas P. Juodkojis
DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 IKI 6.30 3

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

DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.
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St. CATHARINES, Ont.
PRIĖMIME PAS FEDERALINIO PARLAMENTO 

NARJ
dėl esą tenka veikti greitai ir 
energingai. Jokių kalbų nie 
kas nesakė. Kiek teko su kuo 
susitikti ir pasikalbėti, visi bu 
vo draugiški.

Pagal John King išsireiški 
mą, prieš 20 metų buvo dide 
lis boikotas prieš naujus atei 
vius verslininkus. John King 
turėjęs keisti ukrainietišką pa 
vardę į kanadišką, nes kitaip 
advokato verslas buvo labai var 
gingas. Bet dabar jau kitos nuo 
taikos. Šiuo metu jis pats savo 
raštinę yra papuošęs ukrainie 
tiškais tautiškais paveikslais, 
bei sienų kilimais, su ukrainie 
čių tautiniais raštais, ir niekam 
tas nekliūva ir nieko tas neer 
zina. J. King dabar yra perkė 
lęs savo raštinę iš 25 King Ste 
et į 100 James St. savo nuosa 
vą namą.

Kas iš lietuvių perka ar par 
duoda J. King visuomet lietu 
viams patarnaus sąžiningai. Ne 
mokant anglų kalbos kartais 
pasitaiko visokių nemalonumų 
sudarant pirkimo dokumentus, 
— tai advokatas visa tai sutvar 
ko.

Priėmimas buvo įdomus ir 
naudingas. J. Š.

PADĖKA GERADARIAMS
Š. m. Velykoms St. Cathari 

nes B-nės apylinkės valdybos 
pastangomis per BALFą buvo 
pasiųsta į Vokietiją sergantie 
ms ir seneliams sušelpti 72 dol. 
Šiomis dienomis apyl. v-bos 
sekretoriaus vardu gauta pa 
dėkos: 17 ligonių vardu iš Gau 
tingeno Senatorijos dėkoja J. 
Vaivada, iš Hamburgo už savo 
sergančią šeimą — Jonas Lin 
gė ir iš Wehnen už sergančią 
dukterį — Vincenta Kudžmie 
nė. Sako: — Tegul Dievas Ju 
ms suteikia geros sveikatos už 
Jūsų atjaučiančią širdį.

Todėl, tą pačią progą, pri 
sidėjusiems šią rinkliavą pra 
vesti ir visiems aukotojams 
apyl. valdyba dar kartą nuo 
širdžiai dėkoja. Valdyba.

JAUDINANTI ŽINIA
„National Labour Journal“ 

(unijos laikraštis) įsidėjo pir 
mame puslapyje žinutę, kad 
Raudonoji Armija 1941 m. (tu 
rėjo būti 1940 m.) birželio 14 
d. įsiveržė į Pabaltijo valsty 
bes — Estiją, Latviją ir Lietu 
vą ir uždėjo komunistų jungą. 
Tos valstybės ir šiandieną tebe 
kenčia komunistų priesmaudą.

Ne vienas raudonasis davat 
ka paraudo pamatęs tokią žinu

St. Catharines miesto majo 
ras-burmistras John Smith, bir 
želio 10 d. Progressive Conser 
vative sąrašu laimėjęs rinki 
mus į Federalinį parlamentą, 
savo pažįstamiems ir prisidėju 
siems prie išrinkimo, suruošė 
šaunų priėmimą.

Priėmimas įvyko rugsėjo 14 
d. Ontario Provincijos Darbo 
Ministerio Charles Daley rezi 
dencijoje, kuri yra prie Quins 
ton ir Niagara an the Lake ke 
lio, labai gražioj,e vietoje, prie 
vandens, iš kur aiškiai matomi 

a ėdės Šamo krantai.
Priėmime dalyvavo apie pen 

kis šimtus asmenų. Svečius pri 
iminėjo parlamento atstovas 
John Smith ir jo žmona. Oras 
buvo labai gražus, todėl gera 
me ūpe buvo ir baliaus šeimi 
ninkai ir sukviestieji svečiai.

6.30 po pietų rengėjai pra 
dėjo svečius vaišinti šaltu alų 
čiu ir stipresniais gėrimais, — 
kas ko norėjo.

8 vai. pradėjo veikti ir už 
kandžių stalai. Kadangi žmo 
nių buvo daug, tai vaišės bu 
vo a la furchette — stačiomis. 
Aptarnavo restoranas.

Iš lietuvių tame priėmime 
(dalyvavo: A. Ališauskienė,

r. Meškauskas ir J. Šarapnic 
kas. Buvo kviestas ir tėvas J u 
venalis Liauba, bet dėl svarbių 
priežasčių jis negalėjo dalyvau 
ti.

Platesnis susipažinimas vy 
ko per advokatą (ukrainietį) 
John King.

John King buvo rinkiminės 
agitacijos vadovas. John King 
pristatė lietuvius Ont. Provin 
cijos Darbo Ministeriui Char 
les Daley, Parlamento atstovui 
John Smith ir kitiems.

Teko girdėti, kad prasidėjus 
Parlamento darbams, St. Cat 
barines miesto burmistras, Jo 
hn Smith, atsistatydins iš bur 
mistro pareigų.

Progressyve Conservative 
Party jau yra numačiusi į mies 
to burmistrus kandidatą, kurį 
John King pristatė lietuvaims, 
kaip būsimą majorą.

Besikalbant su jaunesnio am 
žiaus Progressive Conservati 
ve Party žmonėmis, teko kai 
kas sužinoti, kas gali būti įdo 
mu ir mums — lietuviams.

Pas jaunuosius Prog. Cons. 
Partijos žmones yra mintys, 
kad gyvenimas turi pagerėti. 
Turi pensiją pakelti, taksus 
sumažinti, o jei pagerėjimo gr 
eitu laiku nebus, tai partija ne 
sitiki išsilaikyti valdžioje. To 
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PARDUODAMI

DIDELI IR MAŽI ŪKIAI

su ar be pieno kontrakto, gyvuliai, ūkiškos mašinos, 
cukriniai klevai, miškas, upė, kalnas.

Kaina $ 2,500 iki $ 45,000. Įmokėti tik $ 500.00.
Rašykite dėl katalogų, pažymint anglų ar prancūzų kalba.

MARCHESSAULT & ENRIGHT INC., 1
West Shefford, P. Q. $

WINNIPEG, Man.
LANKĖSI VYSKUPAS V. BRIZGYS

Rugsėjo 14 ir 15 dienomis 
WJinnipege lankėsi vyskupas 
V. Brizgys, kurį atlydėjo T. 
St. Kulbis ir T. J. Vaškas. Rug 
sėjo 14 d. 7,30 vai. įvyko vys 
kupo sutikimas prie šv. Kaži 
micro bažnyčios. Po priėmimo 
buvo laikomos pamaldos ir 
klausoma išpažinėjų.

15 d. (sekm.) 9 vai. ryto bu 
vo atlaikytos šv. Mišios ir pa 
sakytas pamokslas. 11 vai. vys 
kūpąs atlaikė sumą ir pasakė 
gražų pamokslą.

Mišių laike giedojo bažnyti 
nis choras, kurį vargonais paly 
dėjo p-lė Januškaitė, kaipo 
Winnipego vargoniiiinkė. Rei 
kia pažymėti, kad organizuo 
jant Winnipego bažnytinį cho 
rą, didžiausias pastangas yra 
įdėjusi p. Januškienė, kuri ne 
nuilstamai tam darbui yra atsi 
dėjusi ir kviečia visus ne tik 
asmeniškai, bet dažnai girdime 
jos balselį ir per telefoną, tik 
gaila, kad jos balso ne visi no 
riai išklausome, arba, kartais 
ir prie geriausių norų nebega 
lime išklausyti. Tačiau jos pasi 
ryžimas neliko veltui, kas bu 
vo matyti ir per vyskupo pri 
ėmimą.

Po sumos ir vyskupo pamo 
kslo, bažnyčios salėje, buvo pa 
ruošti bendri pietūs, kurių mc 
tu vysk. V. Brizgys pasakė ii 
gą kalbą. Jis apibūdino L. fi
nes reikšmę dėl išsisklaidžiu 
siu lietuvių visame pasaulyje. 
Ragino visus priklausyti Lietu 
vių Bendruomenei ir traukti vi 
sus lietuviukus, kur tik koks 
ir kur yra randamas bei žino 
mas. Jis pasakė: „Geriau pri 
klausyti komunistų partijai, ne 
gu gyventi atskirai ir nepri 
klausyti Lietuvių B-nei?“.

Programoje dar buvo numa 
tyta, kad daug ką papasakos 
Tėvas J. Vaškas, kuris ką tik 
esąs grįžęs iš Romos, kur buvo

kaipo vice-generolas Marijonų 
Kongregacijai, deja, jo numa 
tytoji kalba nebeįvyko.Taip pat 
nieko nebepapasakojo ir kitas 
svečias. Be to, buvo laukta ir 
daugiau sveikinimų, matyt to 
buvo vengiama ir išvengta. Net 
KL B-nės Winnipego apyl. p- 
kas negavo tarti sveikinimo žo 
džio, nors jis net ir dovaną vys 
kupui buvo paruošęs įteikti. 
Kokie čia staigūs vėjeliai papu 
tė ir iš kurios puselės, sunku 
besuprasti.

Užbaigus iškilmes, vyskupas 
su savo palydovais, išvyko lan 
kyti kitas lietuvių koloniajs.

Šluota.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Lituanistiniu šeštadieninių 

mokyklų PROGRAMOS, išleis 
tos JAV Lietuvių Bendruome 
nes Centro Valdybos. 1957 m.

Programos išleistos dviem 
brošiūrėlėm. Pirmoje brošiūrė 
Įėję yra įdėtos pradžios mokyk 
los lituanistinės programos 1 
—S skyriui-klasei ir antroje 
brošiūrėlėje augšesniosios šeš 
tadieninės mokyklos liuanisti 
nės programos 9—12 klasėms.

Tai naudingi leidinėliai, nes 
jie bando įnešti tvarką bei sis 
temą į šeštadieninių mokyklų

Pastebėtina, kad šiomis prog 
ramomis siekiama sudaryti iš 
tisinę lituanistinę mokyklą —
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Vaistai i Lietuvą,
LATVIJĄ, ESTIJA, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

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

tę unijos laikraštyje.
Šias eilutes rašančiam teko 

gerokai pasiginčyti su raudo 
naisiais dėl tos žinutės. Unijos 
žmonės žino, kad rusų Raudo 
noji Armija darbininkų garbu 
vio nepagerino, bet darbinin 
kus vergais padarė.

Darbininkas.

X
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BELLAZZI-LA M Y, INC
PO 8-5151 7679 Geor*e St“ Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, sUKybinis popieris.
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& DYERS CO. I

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

Kostiumas ................. 0.95 &
Paltas (lengvas) . .0.95 g

Suknelė ...................... 0.90 X
Skrybėlė ................. 0.85 4

ir t. t., ir t. L X

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami į Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją,
Estiją.

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

ir oficialia..
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

Dr. TASSy SINCCRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

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

.©©©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©fe©*

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve

„LITAS” I
Santaupos pilnai apdraust os Paskolos lengvai ir greitai © 
duodamos betkokiam geram tikslui. a

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

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

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©« 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'  

fOjDE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE

Lietuviams nuolaida.
iHG/“O/Z/ Sav.-. P. RUTKAUSKAS. |

StaNu

<©©©©©©©©©©■>.<©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©■••

J Lietuviška motery kirpykla
■» Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio 

miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
' Liet- sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.

TEL. TR.1135 — 2636 ALLARD ST—MONTREAL.
‘*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©f Į©©©©©©©©©©©©©;.*-. ©©©© »©©© •>©©©©©©©>©©©©©©©©©©*■-©©©©©«J

 DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

k Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
< i 2544 CENTRE St., Montreal. WElIington 5-3292J

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS

pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 
lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyjc

AMLIT Builders Supplies Ltd.l
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: g 
visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, ply- H 
tas, vinis, dažus, stogo dengimo ir izoliacines medžiagas, g 

Greitas pristatymas. n
II. §

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS S 

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINIJA Construction Co. Ltd. |
Del namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos || 

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

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

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

psl. Kaina 1 dol. Metraštį gali 
ma įsigyti adresu: Mr. A. Kai 
vaitis, 52 Riverbank Street, 
Welland, Ont.

nuo pirmos ligi 12 klasės imti 
nai. Tai yra geras principas. 
Tiktai šioms mokykloms, tai 
ir jų programoms, reikėtų pa 
jieškoti visai lietuviško pava 
dinirno, kad galima būtų išveng 
ti žodžio „lituanistinės", kas 
gana keistai skamba. Kodėl 
vietoje „lituanistinės“ negalė 
tų būti „lietuviškosios“?

Pažymėtina, kad programos 
atspausdintos reformuotąja ra 
šyba, kurios principas yra žo 
džio kilmė. Ir šita yra gerai.

Abejojimų kelia geografijos 
programa. Atrodo, labai gerai, 
kad kalbama apie lietuvių tau 
tos istoriją. Taip ir visur ir vi 
sada turėtų būti. Bet kodėi tuo 
pačiu principu nepasinaudoti 
ir geografijos programai, ypač 
kai programoje jau aiškiai pa 
brėžtas etnografinis principas? 
Tuo pačiu principu ir geogra 
fijos programas reikia infor 
muoti. Ir šiuo klausimu 
logiškumo.

Penktosios Kanados 
vių Dienos Niagaroje 
RAŠTIS, 1957 metų rugsėjo 
31d. Redagavo K. Žukauskas. 
Viršelis dail. T. Valiaus. 178

S. Michelsonas. Amerikos 
ĮDOMYBĖS. Važiuojant pa 
žiūrėti Amerikos. 96 pusi., kai 
na 75 et. Išleido „Keleivis“, ku 
rio adresas yra: 636 Broad 
way, So. Boston, 27, Mass., U. 
S. A.

Tai yra S. Michelsono 
lionių įspūdžiai ir su jais 
sieti svarstymai, savo metu 
spausdinti „Keleivy“.

ke
su
at

reikia
J. K.

Lietu
MET

DAILININKAS
V. KASIULIS,

pastoviai gyvenąs Paryžiuje, 
ilgesniam laikui persikėlė su 
šeima į Švediją, kur turės su 
ruošti eilę savo darbų parodų. 
Spalio mėnesio viduryje jo dal
bų paroda bus Švedijos sostinė
je — Stockholme.

• Skulptirius J. Bakis, ilgesnį 
laiką keliavęs po Europą, kur 
lankė muzėjus ir meno pato 
das, prieš kurį laiką jau sugrį 
žo į Kanadą.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul J o c a s.

sav.
KURO ALYVA

'z©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© ©©©© ©©©©©©©©©©©©©©©©©*
! LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE I

BALTIC
I ! Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

' 1 ! ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. y
SAV. K. KIAUŠASirJ. Š 1 A U Č I U L I S

i
 yra tos srities specialistai su 20 metų praktika *J 

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida. £

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, £
Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. £

^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^z©©©©©©©©©©©©©

į PO 7-0211 Office: 727 Argyle |
: PO 7-0311 VERDUN g

VERDUN COAL Reg’d. |
Gerard Viau

ANGLYS - MALKOS
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HAMILTONAS LAIMI

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:

Bagdonas Jonas ir Pr., Baip Ramonytė Pranutė, šukevičius 
šienė-Vaitkutė Natalija, Banys Vincas, Tamošiūnas St., Ūkelis 
Pr. ir sesuo Palionija, Barana Kazys, Vačikouskas Petras,

RADIJO VALANDA ĮVAIRĖJA
tiems nekatalikiškas pradžios 
mokyklas po 10-tos vai. Mišių 
kavinėje ir moksleiviams lan 
kantiems nekatalikiškas gimna 
zijas po 11-tos vai. Mišių mu 
zikos studijoje.
• Elena Milerytė prieš 4 me
tus atvyko su tėveliais į Kana 
dą, baigė St. Fences mokyklo 
je 8 skyrius ir kaipo geriausia 
ir pavyzdingiausia mokinė ap 
dovanota brangia taure. Kaip 
Elena, taip ir tėveliai yra pa 
tenkinti dukros gabumu, ir yra 
numatę leisti jį į prekybos mo 
kyklą. J. Š.
• Parapijiečiai jau vėl prašo 
mi nešti fantus Žiemos bazarui. 
Šiais metais kiekvienas fantas 
bus įvertintas pinigine kaina 
ir ta suma pridėta prie aukoto 
jo aukų sąrašo išduodant inco 
me tax pažymėjimą sausio mė 
nesį.

„LITUANUS“ REMTI
Komitetas Kanadoje praneša, 
kad visais studentų leidžiamo 
anglų kalba informacinio žur 
nalo jparomos, prenumeratos 

bei platinimo reikalais reikia 
kreiptis adresu: 121 Beatrice 
St., Toronto.
• Pietų Afrikos vyskupai pa 
smerkė vyriausybės politiką, 
kuri siekia laikyti beteisėje pa 
dėtyje juodosios rasės žmones.

— Popiežius pasisakė prieš 
klaidingus pranašus.. Maskvos 
„žirklės" tuojau atsiliepė ne 
apykanta.

Jau kolonijos gyvenimo bū 
tinybe tapusi J. R. Simanavi 
čiaus vedama radijo valanda, 
perduodama šeštadieniais nuo 
12 vai. per CKFH stot} (ban 
ga 1400), pastaruoju metu ro 
do naują gyvumą. Šalia skelbi 
mų, transliuojama pasaulinių 
įvykių apžvalga, kolonijos gy 
venimo naujienos, sporto ži 
nios; aktualiais reikalais kalba 
kultūrininkai. Taip pat, vietoj 
jau nusibodusių Šabaniausko, 
Kipro Petrausko ir Čiurlionio 
plokštelių kartojimo, atsiranda 
naujų chorų ir solistų įdainavi 
mų. Praėjusį kartą buvo per 
duotas, 20 min. trukęs, Ameri 
kos Balso juoston įrašytas re 
portažas iš V Lietuvių Dienos 
su paskaitų, kalbų ir koncerto 
programos ištraukomis.

Džiugu, kad einama įvairė 
jimo kryptimi, tik prog. vedė 
jui palinkėtina kruopščiau pasi 
ruošti programoms.
• Kiekvieną sekmadienį iki at 
einančio pavasario, Katecheti 
nės pamokos vaikams lankan

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

Varžybose Hamiltono LSK 
Kovas 8-nių metų veiklos pro 
ga, Hamiltono sportininkai iš 
kovojo dvi gražias pergales. 
Moterų krepšinyje kovietės lai 
rnėjo prieš Toronto Aušros 
penketuką pasekme 26:20 ir 
tuo pačiu atsirevanšavo už pra 
laimėjimą L. Dienoje Niaga 
ra Falls.

Stalo tenise Kovas įveikė 
„sausai" Ročestcrio Sakalą 5: 
0. Taškus iškovojo — Paltaro 
kas 2, Grajauskas 2 ir Stanai 
tis 1. Ypatingai gražus buvo 
laimėjimas G. Paltaroko prieš 
veteraną V. Grybauską. Už šį 
pralaimėjimą svečiai iŠ JAV 
atsirevanšavo krepšinyje, 
mėdami prieš Kovo vyrų 
mandą 64:45.

SPORTO KLUBO 
8-nių metų veiklos sukaktis 
praėjo labai gražiai. Iš ryto bu 
vo pravestos sporto varžybos 
(žiūr. atskirai sporto skyrių 
je) ir vakare, Reyal Connau 
ght viešbutyje buvo pravestas 
pats minėjimas ir pasilinksmi 
nimas. Dalyvaujant beveik 250

PARAMA E. ŠIKŠNIŪTEI
Mūsų žinomoji tremties sp 

ortininkė E. Šikšniūtė, perei 
tų metų varžybose Detroite nu 
silaužė koją. Neturėdama jo 
kio draudimo, nei piniginių iš 
teklių, ji atsidūrė ligoninėje 
tikrai nepavydėtinoje padėty 
je. Buvo surinkta aukų ir ap 
mokėtos išlaidos. Pasirodo,

• M — it ■ M i i i i i
Įst. LE 4-7549. Nm, RO 2-9138

lai 
ko

SIUNTINIAI USTUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS 

O R B I S 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. Siuničarne 
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 

o.ąo 
0.80 
2.75

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

y2 kg kavos. .$ 1.80 
% kg kakavos „ 1.95 
y2 kg šokolado „ 1.78 
1 kg sviesto . .,, 2.65 
1 kg taukų . . .$ 1.80 
1 kg bekono. .„ 2.60

6.45
17.95

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

medžiagos:

$

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

Tekstilės
Vyriški kostiumai nuo $ 9.25 ir daugiau (už 3J/2 yardo) 

medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (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
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

ORBI5
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.

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

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

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

I
A.E. McKAGUe!

Barrister and Solicitor
Advokatas ir Notaras £ 

Tel. EM 4-1394, EM 4-13951 
201 Northern Ontario Bldg.£ 

330 Bay Street, $ 
TQRONTO 1, Ontario. I

kad koja blogai sugijo ir jai 
vėl reikalinga operacija ir fi 
nansinė parama. Hamiltono L 
SK Kovas, suprasdamas mūsų 
sportininkės sunkią padėtį, pa 
darė viešą rinkliavą rugsėjo 
mėn. 14 d. baliaus metu ir su 
rinko 78,88 dol. aukų. Už šią 
paramą HLSK Kovas visiems 
baliaus dalyviams nuiširdžiai 
dėkoja.

MIRŠTA TREMTINIAI
Paskutiniu laiku daugelis 

lietuvių vyresnio amžiaus mirs 
ta: Mart. Kizelavičius, iš Aly 
taus, Neustad-Holst. Karlas 
Kaminskas iš Šiaulių, Reads 
burge. Ona Žiobrytė-Jurgaitie 
nė iŠ Klaipėdos, Schloswige. 
Karolis Paliokas (Karl Pohl) 
iš Suvalkijos, Vogelsange. inž. 
Funkas iš Kauno, Pinneberge.

Liubeeck'e labai sunkiai ser 
ga Teodoras Daukšas. Šiemet. 
turėjo sunkią plaučių operaci 
ją (plastika), po kurios dar 
negali atsigauti. Jis yra laimin 
gas kiekvienu tautiečio apsilan 
kymu. Dėkingas jis yra už sa 
vo prietelių, pažįstamų, drau 
gų, žmonos ir dukrelių laiškus 
iš Amerikos. Jo adresas: Teo 
doras Daukšas, (24) Lubeck, 
Ost-Krankenhasu, Haus 28 B, 
Germany.

— Lietuvių turistų grupė, 
9 asm., išvyko į Bulgariją ir Ru 
muniją. Rugpjūčio 29 d. 18 
pramonės darbninkų ekskursi 
ja išvyko į Leipcigo mugę. Me 
dicinos lietuvių darbuotojų eks 
kursija rugpjūčio 25 d. išvyko 
į Vokeitiją. Ekskursantų tarpe 
chirurgas ^Gediminas Baltru 

nas, farmacininkai VI. Januš 
kevičius, Regina Bytautaite ii 
kt. Be Berlyno, aplankys Dies 
deną, Potsdamą ir kitas vieto 
ves.
k-—-wk-------XX J-' X>f . H

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081

—xx~~

uskas Baltrus, Baranauskas Na 
poleonas ir St., Baastys Juoz., 
įčiuprickiienė (buv. Maičulai 
tienė)-Ramonytė Zuzana, Dc 
keris Vyt., Galinaitene Mance 
lė, Geduts Klemensas, Grigą 
liūnas Petras, Ivanauskienė 
(buv. Anastauskienė)-Vaitkų 
tė Aldona, Kaminskas Vincas, 
Kazlauskas Jurgis, Kinderis 
Jonas, Kuprevičienė - Petraity 
tė Karolina, Liubinskas Alg., 
Mačernis Pr,, Martinaitis Bru 
no, Mikuta Pr., Naujokas Jo 
nas, Oželytė Domicėlė, Pati 
laitienė-Šukavčiūtė Ona, Pet 
raitis Julius, Pužas Robertas 
ir Pušienė Auguste, Rauktys 
St., Šarkienė Barbora ir sesuo 
Virbikienė Rozalija, Savickas 
Pr., šlikas Vacį., Staniuiienė-

Vatkus
Adelė, 
das.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.» USA.

PRIIMTAS IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Imigracijos įstatymo pakei 
timas įneša gerų naujumų. & 
svarbu mums, lietuviams, V 
vad. „morgičių" nuėmimas. Jis 
leis kasmet įvažiuoti 8,000 nau 
jų ateivių, ypač iš Pabaltijo. 
Yra ir kitų lengvatį 
ms, 
ir tt.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avtmue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU 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 KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

Kazimieras, Vaitkutė 
Vyšniauskas Romual

giminė
artimiesiems, įsūnytiems

o

::

< • v

::

::

SIUNTINIAI I 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 IŠTAIGĄ

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

TORONTO, TEL. LE. 1-3098
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir 

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- 
cm, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd- X 
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viornycia ir įvairias & 

medžiagas ir instrumentus dantims taisy ti. v
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 medžią- g 
gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.rf \ 
Keturiems kostiumams — 14 y rd. medžiaga su pamuša-* 
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik- K 
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai ir vie- v 

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

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje x 
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, X
38-nių modelių Hohner akordeonus, X
Moderniškiausias mezgimo mašinas, x
Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma“ ir „Dixton“, 
Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius, 
Parkerius, J [
Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų, ; J
Plaukams kirpti mašinėles, 
Skustuvus, JT i
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus, " (!
Avalynę, ; [
Maistą, 4
ir t. t. ir t. t.
Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų, g 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne- S 

viršijant nustatyto svorio. i !
Pagal mūsų patyrimą — dabar pats laikas pasiųsti siun- ! ! 

tinį Kalėdoms bei žiemai. J !
Mūsų skyrius Hamiltone, 105 Cannon Str. E., pas P. V. ■ • 
Juraitienę, tel. JU 8-6686, priima užsakymus vaistams ir ! b

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos. 'b 
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa- g 

; kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun- S 
tinius siųsti mums paštu. š

i Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. \ X
b Darbo valandos: T
Į Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. X
£ Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. X
į 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

$ 
$ 
$
$ 
$
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HAM!
SPAUDOS BALIUS HAMILTONE

Spalio 12 d. Hamiltone įvy 
ks didelis ir įdomus Spaudos 
Vakaras su turtinga spaudos 
loterija, ir dalyviai galės išloš 
ti laikraščių — „N. Lietuvos“ 
ir „Tėv. Žiburių“. Be to lote 
rijoje daug gražių knygų, kaip 
fantų.

Meninėje dalyje dalyvauja 
ir programą atlieka torontiš 
( ■’i dainininkai Stefa Mašalai 

solo ir V. Verikaičio kvar 
tetas su visai nauja programa. 
Kvartetas turėjo didelio pasise 
kimo Clevelande, Detroite ir 
kitur.

Dar priimami fantai, mieliau 
šiai knygos, laikraščių prenu 
meratos ir žurnalai. Galintieji 
paaukoti prašomi skambinti J. 
Pleiniui ir A. Grajauskaitei.

Spaudos Vakaras bus gražio 
je Royal Hotel salėje, vadina 
moj Krista] Ball Room. Grieš 
puikus orkestras ir galimas da 
Iykas — pasirodys „Spaudos 
Antis".., Pradžia 7 vai. vaka 
ro. Visi maloniai yra laukiami! 

^naudos Balių ruošia Ateitinin 
į Kuopa, kuri yra paskelbusi 
spaudos vajų spalio ir lapkri 
čio mėnesiais. Kl. G.

SPORTO KLUBO 
8-nių metų veiklos sukaktis 
praėjo labai gražiai. IŠ ryto bu 
vo pravestos sporto varžybos 
(žiūr, atskirai sporto skyrių 
ją) ir vakare, Royal Connau 
ght viešbutyje buvo pravestas 
pats minėjimas ir pasilinksmi

KAIP IŠLAISVINTI SOVIETŲ PAVERGTAS 
VALSTYBES?

Rugsėjo 26 d. Montrealio 
spaudos atstovai buvo pakvies 
ti pasikalbėti su teisėtosios 
Lenkijos vyriausybės ministe 
riu pirmininku Antoni Pająk, 
kuris daro kelionę Amerikos 
kontinente bandydamas daryti 
propagandą už taikų .pavergtų 
jų tautų išlaisvinimo būdą.

Antoni Pająk, gimęs 1893, 
yra žymus lenkų tautis veikė 
jas, priklausąs socialistų sro 
vei. 1914 m. jis dalyvavo Pil 
sudskio legionuose, bet 1916 
m. vokiečių įkalintas. 1928 m. 
jis išrenkamas į Lenkijos seimą. 
Leidžia laikraštį „Wyzwoleme 
Spoleczne“ ir dalyvauja „Ko 
botnik'e“ bei kitoje demokra 
tinėje spaudoje. Paskutinio ka 
ro metu rusai jį išvežė į Sibirą 
su visa šeima, po kiek laiko jį 
suima Jakutsko taigose ir įka 
liną. Pagal 1941 m. lenkų-rusų 
susitarimą paleidžiamas iš ka 
Įėjimo, ir pradeda rūpintis tre

NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS

Hamburg. Naujas lietuvis 
medicinos daktaras Stepas Jo 
delis, gimęs 1919. III. 22 d., 
šiemet liepos mėnesį užbaigt 
medicinos studijas ir už moks 
linį darbą „Zur Cheomothera 
pie des Krebses - Hamburgo 
Universitetas suteikė jam dak 
taro laipsnį.

Naujas daktaras baigė gim 
naziją 1937 m. Kybartuose, Vy 
tauto Didžiojo Universitete 
studijavo biologiją, o vėliau me 
diciną, 1945 — 1948 m. tęsė

PAJIESKOJIMAI
— JieŠkomi Jonas ir Algir 

das Dūdos, sūnūs Jono. Jieško 
motina Lietuvoje. Prašomi at 
siliepti šiuo adresu: Mrs. E. 
Linkonienė, 210—2 Ave, Ville 
LaSalle, Montreal, Que.

— Pajieškomi Viktoras ir 
St. Stirbinskiai, kilę iš Bielio 
nių km., Laukuvos valsč., Tau 
ragės apskr. Yra žinių iš Lie 
tuvos. Pajieško Elena Rimke 
vičienė, 6919 S. Campbell Str., 
Chicago 29 Ill.

medicinos studijas Hamburgo —- Emilija Bielevičienė, gyv.
Universitete, 1949 metais pa 
gautas emigracijos bangos iŠ 
vyko į JAV, kur dirbo įvairius 
darbus, taupydamas pinigus 
studijoms. 1955 m. grįžo į Vo 
kietiją baigti studijų. Hambur 
ge 1956. XII. 4 d. išlaikė medi 
cinos mokslų vokiečių valsty 
ainius egzaminus.

Visi lietuviai Hamburge di 
džiuojasi tokiu gražiu sayo tau 
liečio laimėjimu, ir linki jam 
geros sėkmės gydant žmonių 
žaizdas, stiprinont sveikatą.

Dr. St. Jodelis rugpjūčio mį 
nėšio 1 d. laivu „United Sta 
tęs" išplaukė su šeima į JAV, 
kur gavo darbą vienoje Provi 
dence Miesto ligoninėje.

Per paskutinius dvejus me 
tus Dr. Stepas Jodelis reiškė 
si Hamburgo lietuvių visuome 
niškoje veikioje įvairių švenčių 
metu laikydamas paskaitas ir 
rūpindamasis jų sunkia mate 
rialine padėtimi. Visi vietos lie 
tuviai mielam daktarui yra de 
kingi už jo paslaugas, optimis 
tišką nuotaiką ir pažadus jų 
nepamiršti.

mtinių reikalais, kaip Lenkijos 
vyriausybės atstovas. 1954 m. 
jis vėl rusų suimamas, bet nu 
teisiamas ištremti iš Rusijos. 
Teherane, Bagdade, Jaruzalė 
je ir pagaliau Londone jis dir 
ba visuomeninį ir politinį dar 
bą. Mykolaičikui susitarus su 
PPS, Pająk neranda galimu to 
liau pasilikti PPS eilėse ir su 
daro Lenkijos socialistų s-gą. 
1954 m. jis pakviečiamas Fi 
nansų ministeriu, o buv. min. 
pirm. Mackevič,iui-Cat pabėgus 
į Lenkiją, prezidento paskiria 
mas ministeriu pirmininku.

Užsiminus tą pabėgimą, spau 
dos atstovai paklausė, kaipgi 
dabar yra su tuo pabėgėliu?

— Su juo santykių neturime, 
bet yra žinoma, kad jis Vaišu 
voje paskirtas įstaigon, kuri iš 
siunčia į užsienį propagandi 
nes siuntas. Mums ligšiol yra 
misterija, kodėl jis pabėgo, nes 
pabėgimo išvakarėse jis dalyva 
vo ministeriu tarybos posėdy 
je ir atkakliai pasisakė prieš 
lenkų repatriavimą ir net tuo 
reikalu pasirašė atsišaukimą, 
nukreiptą prieš sovietinę agita 
ciją, — atsakė p. Pająk.

— Koks jūsų kelionės tiks 
las? — buvo klausimas.

— Atlankyti lenkų koloni 
jas, padaryti galimus vizitus 
ir rūpintis Lenkijos išlaisvini 
mu, — atsakyta.

— Kaipgi, Jūs manote, gali 
ma išlaisvinti?

— Yra du ar trys būdai, — 
atsako p. Pająk. — Vienas, su 
daryti tarp Rusijos ir Vikieti 
jos nautralią juostą, kuri eitų 
nuo Baltijos ligi Juodosios jū 
ros ir j kurią Įeitų Estija, Lat 
vija, Lietuva, Lenkija, Čekoslo 
vakija Vengrija, Rumunija ir, 
galimas dalykas — Jugoslav! 
ja, Bulgarija, Albanija ir Grai 
kija, bet šios jau antroje eilė 
je. Tai yra mūsų planas, nors 
jis dabar vadinamas Hitskelio 
planu. Tačiau šiam planui įgy 
vendinti reikia Sovietų sutiki 
mo, bet tokio nėra. Kitas išlais 
vinimo būdas — revoliucija ar 
perversmas Rusijoje. Bet kad 
jis įvyktų, reikia labai energin 
gos Vakarų politikos, kuri, ka 
ip parodė įvykiai Vengrijoje, 
tokia nėra. — Trečio būdo p. 
Pająk neminėjo, bet jis ir be 
to aiškus — tai karas. Tačiau, 
kadangi p. Pająk veda propa 
gandą už taikų išlaisvinimo bū 
dą, tai to ir nereikėjo minėti.

— Buvo pasiteirauta, kaip 
Lenkų valdžia Londone žiūri

nimas. Dalyvaujant beveik 250 
svečių ne tik iš Hamiltono, bet 
Toronto, Ročesterio. Minėji 
mą trumpu žodžiu atidarė vice 
pirm. K. Baronas, dėkodamas 
KLB Hamiltono ap. valdybai, 
visoms organizacijoms ir visie 
ms hamiltoniečiams už rėmimą 
mūsų (sportuojančio jaunimo 
Hamiltone. Ypatinga padėka iš 
reikšta kun. kleb. Dr. J. Tada 
rauskui, Kanados Sporto Apy 
gardai, Toronto Vyčio ir Auš 
ros klubams, Ročesterio Saka 
lui už glaudų sportinį bendra 
darbiavimą, NL ir Tž redakci 
joms. Gautas buvo ir sveikini 
mas raštu iš p. K. Prielgausko 
buv. Lietuvos Sporto ir Futbo 
lo Lygų pirmininko.

Prieš minėjimą įvestas į sa 
lę, griežiant maršui ir visiems 
plojant Kanados šachmatų rnei 
steris P. Vaitonis su Ponia, 
tarė taip pat trumpą žodį, dėko 
damas hamiltoniečiams ir to 
rontiečiams už finansinę para 
mą, o visiems Kanados lietuvia 
ms ir už moralinį. P. Vaitonio 
žodžiais tariant, esant jam no 
rs ir blogesnėje padėtyje šach 
matų lentoje, tačiau jis tuomet 
prisimindavo visų lietuvių į jį 
sudėtas viltis ir iš tos padėties 
išeidavo į geresnę ir partiją lai 
medavo.

Po atliktos aktoriaus V. Žu 
kausko programos, tęsėsi links 
moji dalis, griežiant V. Babec 
ko orkestrui. Apie šias iškil 
mes buvo pranešta per Hamil 
tono televizijos stotį, parodant 
P. Vaitonio nuotrauką ir kar 
tu pažymint, kad ne tik Kana 
dos, bet ir JAV lietuviai šian 
dien (šeštadienio žiniose, rug 
sėjo 14 d.) gerbia naująjį Ka 
nados šochmatų meisterį.

ANGLŲ KALBOS
kursai naujiems kanadiečiams 
prasideda rugsėjo mėn. 30 d. 
Kursai vyksta šiose mokyklo 
ee: Westdale, Delta, Central, 
Hill Park. Užsiregistruoti gali 
ma rugsėjo 23, 24, 25, 26 d. d. 
tarp 
ro.

7,30 vai. ir 9,30 val. vaka

P. VAITONIO 
PAGERBIMAS

buvo surengtas KLB Hamilto 
no ap. v-bos, dalyvaujant visų 
organizacijų atstivams p. p. Žu 
kauskų namuose. B-nės pirm. 
A. Jazbutis, visų vardu pasvei 
kino naująjį Kanados šachma 
tų meisteri ir įteikė bendrą do 
vaną. Dar sveikino Kanados 
Sporto ap. pirm. J. Gustainis 
ir H. Stepaitis Vyčio klubo vai
du. Už sveikinimus dėkojo P. 
Vaitonis, .pažymėdamas, kad 
šis laimėjimas yra iškovotas ne 
tik jo vieno, bet visų Kanados 
lietuvių.

MIELI HAMILTONIEČIAI 
paremkime Suvalkų trikampio 
lietuvius savo nors ir nedide 
le auka. Dovanos knygomis, rū 
bais ir pinigais y ra priimamos 
A. Paukščio, 62 Knyvet 
telef. JA 7-6146.

N. METŲ METŲ
- sutikimas yra rengiamas 

i ' ■

Europos gydytojas

| Dr. N. Skaab
« 3 Barnesdale Avė. S.
$ Hamilton, Ont. H 4-6405.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkite* 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.

St.

t šalpos reikalus?
— Mes remiame visomis jė 

gorųis. Tas nereiškia, kad rei 
kia remti Gomulkos valdžią. 
Ne, reikia remti lenkus Lenki 
joje. Siuntinėlis už 10 dol. ten 
duoda pajamų visam mėnesiui 
pragyventi visai šeimai.

— Kiek dabar Lenkijoje gy 
ventojų?

— Apie 25 milionus, o War 
šuvoje jau tas skaičius kyla Ii 
gi prieškarinio. ,

— Kas pripažįsta egzilinę 
Lenkijos valdžią?

— De fakto ir de jure ją pri 
pažįsta Vatikanas, Ispanija, Ir 
landija ir Kuba, -— atsako p. 
Paj4k. J. K.

1. ; i

• •••

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS 
DARBAS

MEDŽIAGOS

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

GENERALINIS STATYBOS KON T R AKTORIŲ S

I D. E. BELANGER & SONS
| 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.
| 259—3 Avė., Viile Lasalie. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

KL 
B-nės Hamiltono valdybos Ro 
yal Connaught viešbutyje gruo 
džio 31 d.

I
 Lietuviška Kirpykla

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

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

t Adamonis ir Budriūnas
| „DISTRICT ESTATE BROKERS”
$ Montrealio Real Estate Board Nariai '
| 177 Sherbrooke St. W. PL 8501

NAMAI— APARTMENTAI— ŽEMĖ ! 
« PASKOLOS — DRAUDIMAS <

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
F. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai.

J. Skučas RA 2-6152 $
V. Liesunaitis PO 7-6719 x
S. Rudnik VI 5-8864 |

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

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

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 

j IR ŠVARIA I.
I K A f MOS P 1 G E S NES 
| KAIP KITUR.

I
« 3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreipti* bet kada.

CUMMINGS MOTORS Ltd
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Horne)
Į Naujos ir vartotos mašinos. x

> Pas mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kilui. v
■ Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių v

Universal Auto Bonders garantiją. $

Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus. X 
Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.

RE 1-4981,---------------------------------Namų PO 8-2935

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

i o

2348

Gorkio g-vė 11—15 Vilniuje, 
Lietuvoje, jieško savo dukters 
Marytės Bielevičiūtės, išvykų 
sios į Vakarus 1944 m. iš Kau 
no, taipgi Bendoraitienės Ma 
rijos, Bendoraičio Adomo ir jo 
vaikų Aldonos Bendoraitytės 
ir Bendoraičio Adomo, kilusių 
iš Kuktiškių km. Javaravo v„ 
Mariampolės ap., iš Lietuvos 
išvykusių į JAV prieš I-jį pa 
saulinį karą; taip gi Anelės 
Šneiderienės, Augusto Šneide 
rio ir jų vaikų — Onutės, Mi 
liūtės, Ramutės, Ritos ir Algir 
do, kilusių iš Kuktiškių km.. Jo 
varavo v. dingusių be žinios 
paskutiniojo karo metu. Jieš 
komieji, juos pažįstantieji, ar 
ba žinantieji jų likimą, prašo 
mi atsiliepti tiesiog jieškotojai 
arba Pr. Šimelaiciui, 1271 Al 
lard Ave., Verdun-Montreal, 
P. Q,. Canada. -

— Iš Lietuvos yra pajieško 
mas Gricevičius Jurgis, atvy 
kęs į JAV po II-jo pasaulinio 
karo. Žinantieji jo adresą, arba 
jis pats, prašomi neatidėliojant 
pranešti Pr. ŠimelaiČiui, 1271 
Allard Ave., Verdun, P. Q. 
Canada.

Jieškomas Stulginskas 
Petras sūn. Juozo, gimęs Tau 
ragės ap., Gaurės vai. Sakali 
nes kaime, išvykęs į Kanadą 
prieš 30 metų, prieš išvyksta 
nt į Kanadą gyveno Tauragės 
ap. ir valč., Šakių kaime. Jieš 
ko brolio Juozo duktė Stulgins 
kaitė Stasė J., ištekėjusi — St. 
Kasnauskienė, gyvenanti Lie 
tuvoje, Tauragės mietse, Žemai 
cių g-vė No. 20.

VYTAUTO MAČERNIO 
POEZIJA

„Literatūros Lankai'- savo 
bibliotekos antruoju leidiniu 
spausdina Vytauto Mačernio 
kūrybinį palikimą. Vytautas 
Mačernis yra vienas ryškiau 
siu mūsų žemininkų kartos po 
etų, žuvęs 1944 metais Lie 
tuvoje. Ligšiol jo raštų tebuvo 
išleistos tik „Vizijos" 1947 me 
tais Romoje. „Literatūros Lan 
kų“ dabar spausdinamas poeto 
raštų tomas apima visą rašyto 
jo kūrybą: „Vizijas", „Metų 
Sonetus“, gausius paskirus ei 
lėrašČius ir naujus, niekeno 
dar nežinomus, jo poetinio žo 
džio ciklus.

5

Guy Dugrė |
Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal. $

Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON 

BEI SOVIETŲ RUSIJON

[
LAIKRODININKAS - MJKSAKAllS I

A. ŽUKAS
Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos įvairios puošmenos.Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas. ■ 

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.

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

LI0D£S!O VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193 J
S
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MONTREAL
NAUJAS MOKYKLŲ GLO 

BOS KOMITETAS
Sekmadienį susirinkę moki 

nių tėvai išrinko naują Mokyk 
lų Globos Komitetą: pirm. A. 
Ališauskas, nariai — p. Staške 
vičius, Aldona Morkūnienė, p. 
Kizerskis ir p. Drešeris.
RUDENS SEZONO BALIUS, 
ruošiamas šeštadienių mokyk 
lų globos komiteto įvyks spalio 
mėn. 19 dieną, 7 vai. vak. Au 
ditorium salėje, Esplanade ir 
Laurier gatvių kampe. Mūsų 
mieli tautiečiai turės malonią 
progą praleisti jaukiai tą vaka 
ra ir savo atsilankymu parems 
mūsų lietuviškąsias mokyklas.

Globos K-tas.
PROFESORIUS

DR. VYT. PAVILANIS, 
kaip virusologas, pasirodžius 
vadinamai Aziatinei influenci 
jai, visą laiką yra kviečiamas 
pranešimų ir pakaitų. Jam jau 
teko daryti pranešimus Mont 
realyje; paskutiniu laiku jis bu 
vo iškviestas į sostinę Ottawa 
ir į Quebeco miestą, kur piane 
Šimą darė gydytojų susirinki 
me.

Prof. Dr. Vyt. Pavilaniui te 
ko aiškinti Rusijos gydytojų 
delegacijai su prof. Vorošilovu 
pryšakyje, kuri lankėsi Mont 
realyje specialiai Poliomielito 
skiepų gaminimo klausimu. 
Kadangi mūsų tautietis yra Mi 
krobiologijos Instituto faktina 
sis vedėjas ir poliomelito skie 
pų laboratorijos direktorius,, ku 
riam vadovaujant yra gamina 
rni prieš Polio ligą skiepai, tai 
rusų gydytojų delegacijai jis 
rodė laboratorijas ir aiškino, 
kaip yra gaminami prieš Polio 
mielitą skiepai.
• Viešėjo pas pp. Petronius iš 
Ontario tabako farmeriai J. Mi 
kėnas ir A. Gandrėnas.
• Aušros Vartų klebonas kun. 
dr. J. Kubilius yra išvykęs į JA 
V. kur išbus dvi savaites

K

I

ki

DR. J. ŠEGAMOGAS |
CHIRURGINĖ ir | 

BENDROJI PRAKTIKA g 
Office 5441 Bannantyne &

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

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; & 
šeštadieniais 11-1 X 

arba pagal susitarimą. & 
Namų 1038 Osborne A v. g

Verdun. Tel.: PO 6-9964. i

Ii

I

DANTŲ GYDYTOJAS 

DR. J. MALIŠKA 
priima : 9 a. m.—10 p. m.

544 1 Bannantync, 
(kampas Woodland j

Tek: PO 8-4547

KVIETIMAS MONTREA 
LIO LIETUVIAMS

Šį sekmadienį, spalio 6 d., 4 
vai. po pietų, A. Vartų parap. 
salėje, L. K. Moterų Dr-ja ruo 
šia lietuvių vaikams įdomią 
pramogėlę - Kaukių Balių.

Programoje bus filmai vai 
kams, žaidimai, vaišės - įvaire 
nybės.

Vaikams pramogos duoda 
progos socialiai susigyventi su 
savais, pažinti tautos papro 
čius, pamilti savo lietuvišką 
aplinką.

Todėl ir kviečiame visus pa 
remti šį kilnų darbą savo atsi 
lankymu, bus vaikams pramo 
ga ir visi pasidžiaugsime. I'el 
ną skiriame Vokietijoje Lietu 
vių Vargo Mokyklos vaikučia 
ms. ę

Įėjimas suaugusiems 50 et., 
vaikams 25 et. Valdyba.

MŪSŲ TAUTIEČIŲ 
NELAIMĖ

Vėl įvyko autokatasrofa, 
kurioje nukentėjo mūsų tautie 
č.iai pp. Aleksandras Jurgutis 
su žmona. Auto susidūrime 
nuo išdužusių stiklų sužeistas 
Poniai veidas ir todėl teko vyk 
ti į ligoninę, kurioje su tvarsty 
tos žaizdos. Linkime greičiau 
pasveikti.
• P. J. Juodviršienė kurį laiką 
sirgo ir dar į darbą neina.
• Tretininkių vizitatorius Tė 
vas Mikalauskas Montrealy 
lankysis spalio 13 d.
• P. Kinas, verdunietis, jau ii 
gesnis laikas kai serga ir da 
bar gydęsis ligoninėje, sugrįžo 
namo.
® 13-kos klubo susirinkimas 
praėjusio penktadenio vakarą 
buvo pirmasis po vasaros atos 
togų. Kadangi kai kas iš narių 
dar turi reikalų, susietų su va 
sarojimu, tai dalies narių ne 
buvo, bet susirinkusieji apta 
rė bėgamuosius klausimus.
• Vilimas Antanas nusipirko 
naujus moderniškus ir gražius

. namus Lacharite gatvėje ir į 
juos persieklia gyventi su šei 
ma.
• Augštesnieji kursai, dėka A 
V klebono rūpesčio, šiemet pa 
mokas turi labai gražioje, mo 
derniškai 
je-
• Kličius 
negalėjo 
Yra ir daugiau sergančiį moki 
nių.
• Kreiviai Leonas ir Laureta, 
savininkai viešbučio užeigos 
Cazaville miestelyje ties Lac 
Francis ežeru (70 mylių ats 
tu nuo Montrealio) paaukavo 
Šv. Kazimiero bažnyčios staty 
bos išlaidoms padengti 300 dol. 
Jo brolis ir šio žmona, Anta 
nas ir Ona Kreiviai, kiek pir 
miau tam tikslui yra įteikę 500 
dol. auką.

X ADVOKATAS $

pastatytoje mokyklo

Raimundas sirgo ir 
lankyti mokyklos.

KVIEČIAME VISUS Į TRADICINĮ 
VAIKŲ KAUKIŲ BALIŲ 

šį sekmadienį spalio 6 d. 4 vai. po piet, 
A. V. parapijos salėje.

Filmai — žaidimai —vaišės — įvairenybės. 
Suaugusiems .50 et. 
Vaikams .25 et.

I NOSIES, GERKLĖS IR 

g AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

I Dr. R. CHARLAND 
f 78 St. Joseph Blvd. W. 
£ Tel. PL 9958

& STASYS DAUKŠA, LL. D.<

I
 Butte 95—tt

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm. Į 
RA 2-5229

VYTIS KOPIA Į 
LAIMĖJIMĄ

Penktą kartą paeiliui laimė 
jęs Š. A. lietuvių futbolo čem 
pionatą, Toronto Vytis eina 
prie vienos Continental lygos 
laimėjimo. Beliko žaisti tik tre 
jos rungtynės, iš kurių terei 
kia laimėti vienas, kad užsitik 
rinus pergalę. Su meistro var 
du dar gaunama Carlings tro 
fėja ir piniginė premija. Neabe 
jotina, kad pastaruoju metu/ 
kiliai žaidžią vytiečiai tai p. 
nys.

Po paskutinių laimėtų rung 
tynių su Eintracht 3 :0, sėkmin 
giausiais įvarčių šauliais yra R. 
Preikšaitis su 19, I. Vėlyvis 
su 13 ir J. Lietuvninkas su 7.

Pasibaigus reguliariems žai 
dimams, vykdomos baigmės, 
kuriose dalyvaus pirmosios 4 
komandos. Pirmi pusiaubaig 
mių susitikimai prasidės sekma 
dienį, spalio 6 d. 2 vai. Millen 
stadione. Ir čia laukiame vy 
tiečių laimėjimo, tik to paskati 
nimui reikalinga gausingesnių 
žiūrovų parama.

LSK VYČIO FUTBOLO/ 
vienuolikė penktadienį nelatk. 
tai pralaimėjo National lygos 
žaidėjais sustiprintam FC Lio 
ns 2:5 (0:5). Įvarčiai R. Preik 
šaičio ir R. Šimkaus. Nežiūrint 
šios nesėkmės, Vytis tebesilai 
ko pirmoje vietoje.

Paskutines reguliarias lygos 
rungtynes Vytis turės spalio 6 
d. Millen stadione, Danfirth ir 
Broadview g-vių kampe, su ita 
lų St. Thomas klubu.

PIRMASIS LIETUVIS 
FUTBOLO TEISĖJAS

Prie Toronto and District 
Soccer Assoc, išlaikęs egzami 
nūs, buvęs KSK Vyčio pirmi 
ninkas Kostas Lukoišus tapo 
pirmuoju lietuviu registruotu 
futbolo teisėju Kanadoje.
• Šeštadieninė lietuvių Mairo 
nio vardo mokykla jau prasi 
dėjo. Visį lietuvių vaikų parei 
ga yra reguliariai tą mokyklą 
lankyti. Tėvai prašomi atkreip 
t’ tinkamą dėmesį.

TORONTO K0RĖJA1- 
-SAVANORIAI

Rengėja L. K. Moterų Dr-ja. gruodžio 8 d. ruošiasi minėti 
s savo organizacijos 30 metų su 

kaktuves ir jos 10 metų atkū 
rimo tremtyje. Tą dieną abie 
jose bažnyčiose bus misos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
ir akademija - minėjimas su 
menine programa. Kviečiama 
visuomenė gausiai dalyvauti. 
Paskaitininku numatytas žy 
mus kariškis — kūrėjas sava 
noris ir aktyvus anų laisvės 
kovų dalyvis. Smulkesnė prog 
rama vėliau.

Skyrius ateinančio advento 
išvakarėse, lapkričio 30 d. Šv. 
Jono parapijos salėje ruošia 
pasilinksminimą su šokiais ir 
kitais priedais.

Toronto sk. 
pirmųjų, kuris 
sumomis remia 
silikusius ir ten skurdžiai besi 
verčiančius kūrėjus-savanorius 
ir laisvės kovų invalidus. 
SLA 236 KUOPOS TORON 
te, jos 23 metų įsisteigimo pa 
minėjimas-balius įvyks šešta 
dienį, spalio 5 d. 7.30 v. v. To 
onto Liet. Namuose. Minėji 

:no-baliuje dalyvaus SLA cent 
ro sekretorius Dr. M. I. Vi 
nikas iš New York. Programo 
je: Solo dainuos S. Janavičius, 
akomp. muz. kompoz. St. Gai 
levičius, akordeono solo L. Sat 
ras. Šokiai grojant puikiam oi 
'.estrui, turtingas valgiais ir 
gėrimais bufetas, įdomi loteri 
ja ir kitos įvairenybės. Visi 
kviečiami. Kuopos Valdyba.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ

I ažnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe, spalių 6 
d., 1.30 vai. 
maldos. Bus 
Los šventė.

Kun. dr. M. Kavolis.
Advokatas p. Liudžius gavo 

visas notaro teises. Plačiau 
apie tai sekančiame NL nr-je.

Prisikėlimo parapijoj įvestos 
vėlyvosios 11.30 vai. Mišios, 
jos bus laikomos kas sekma 
- tienį ir šventadienį per visus 
metus iki ateinančios vasaros 
pradžios. Mišios visuomet lai 
i.omos apatinėj salėj.

LABAI GRAŽIOS PRIEŠ VESTUVINĖS 
PAGERBTUVĖS

minių dirbėjas, Vincas Bubelis, 
kuris per eilę metų Šv. Kaz. 
metinių vakarienių loterijoms 
parūpina ir paaukoja puikius 
stalelius ir kitus medžio išdir 
binius. V.

123 SLA KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį, spalio 6 dieną AV sa 
Įėję tuojau po pamaldų. Praoš 
mi dalyvauti visi nariai, nes 
bus organizatoriaus praneši 
mas ir, be to, apsimokėti nario 
mokesčiai. M. Juodviršis kai 
bės apie vajų ir naujas lengva 
tas.
• Prašomas atsiliepti, kas per 
klaidą šeštadien; AV salėj su 
mainė paltus ir apisvilko nesą 
vąjį.
• Dr. J. Šegamogo gydyta p. 
Venckienė jau pasveiko ir iš 
ligoninės sugrįžo namo.
• Vytauto klubas ruošiasi 50 
metų sukaktuvėms. Praeitą sa 
vaitę tuo reikalu posėdžiavo 
board direkoriai ir valdyba, p. 
Bakanavičiui pirmininkaujant. 
Aptarta visa eilė minėjimo klau 
simų.

— Panevėžio cukraus fabri 
kas baigė perdirbti į cukrų ga 
utas iš Kubos cukrines nend 
res. Fabrikas spalio 1 d. pra 
dės vėl veikti, kai prasidės cuk 
rinių runkelių perdirbimo se 
zonas. Jr ’

Tokias turėjo Ona Stankų 
1 naitė, susižiedavusi su Antanu 

Vileniškiu. AV salė buvo pil 
na žmonių. Vaišės buvo gra 

1 žiai paruoštos. Atvykusius jau 
1 nuosius labai gražiai pasveikt 
' no iniciatorių ir organizatorių 

vardu p. J. Venožinskaitė Ado 
monienė, toliau prašiusi subu 
vimą vesti p. St. Kęsgailą. 
Šiam gražiai įvertinus Onutę, 

' kaip ją visi vadina, ir sugiedo 
jus Ilgiausių metų, dar kalbė 
jo T. kun. Aranauskas, p. Ga 
baliauskienė, L. Balzaras, V. 
Kudžma, Juozas Lukoševičius 
ir J. Kardelis. Visi kalbėtojai 
Onutę vertino kaip tolerantin 
gą, nepaprastai darbščią, vi 
suomenišką, kiekvienam lietu 
viškam darbui paslaugią ir ats 
dėjusią visuomeninkę, kokių 
Montrealiui niekad nebus per 
daug, todėl ir jos išvykimas Į 
Bostoną yra Montrealiui nuos 
tolis. Bet kadangi ir p. Vileniš 
kis yra toks pat pasišventęs vi 
suomenininkas, tai jų sąjunga 
bus naudinga ir naši, ne tiktai 
jų asmeniškam gyvenimui, bet 
ir lietuviškam bendruomeni 
niam.

Kalbėtojų mintys buvo žai 
džiančios ir nuotaika buvo tik 
riai nuoišrdi ir skaidri. Abudu 
sutuoktuvininkai atsiliepė į 
sveikinimus ir gerus linkėji 
mus padėkos žodžiu, ypač už 
labai vertingą sidabrinį didelį 
setą bei kitas dovanas, sveiki 
nimus ir linkėjimus.

O. StankDūnaitės su A. Vile 
niškiu sutuoktuvės įvyks 
lio 12 d. Montrealy.

LABAI AKTUALIA 
PASKAITĄ

MLKM Dr-jos susirinkime 
sekmadienį skaitė AV klebonas 
kun. dr. J. Kubilius, lietuvybės 
išlaikymo tema. Paskaita su 
kėlė didelį klausytojų susido 
mėjimą ir susirūpinimą, lai 
buvo labai aktuali paskaita ap 
ie dabarties ir ateities uždavi 
nius ir darbus.
• Ilevičienė Ona, nuoširdi NL 
rėmėja. lankėsi NL redakcijo 
je ir įdavė NL Mašinų Fondui 
auką. P. Ilevičienė visą vasarą 
praleido Kanadoje, bet žiemai 
gržta į Floridą, kur pp. Ilevi 
čiai pastoviai gyvena.
• Antanas Žvingila, su žmona, 
buvę montrealiečiai., dabar gy 
vieną Philadelphia, Pa., po ap 
silankymo čia, taip buvo paten 
kinti naująja Šv. Kazimiero baž 
nyčia, kad prisiuntė aukų čekį 
100 dol., kada grįžo namo.
• Gruodytė Irena, iš Buenos 
Aires atvykusi studijuoti į Ot 
tawos universitetą, su broliu 
V. Gruodžiu, gyvenančiu Ka 
nados sostinėje, sekmadienį 
lankėsi Montrealyje ir domėjo 
si studentų organizacija, ku 
rion nori įstoti.
• Kardinolas Leger, kaip žino 
ma, remontuoja ir modernina 
savo katedralinę bažnyčią, kas 
kainuos per mihoną dolerių. 
Kai kuriuos medžio darbus at 
lieka žinomas gabus medžio ga

yra vienas iš 
stambesnėmis 

Vokietijoje pa

spa

TORONTO
NAUJOS „VYT1EČ1Ų 

DIENOS“.
LSK Vytis mėnesinio biule 

tenio 5 nr. jau pasiekė skaity 
tojus. Šis numeris išėjo padidin 
tas iki 4 rotatoriumi spausdin 
tų puslapių. Jo turinyje ran 
dame platų VII Sportinių Zai 
dynių aprašymą, sportinės vei 
klos apžvalgą, vedamuosius st 
raipsnelius, sportines jvaireny 
bes ir trumpas kronikos žinu 
tęs. Ryškiuose veiduose apra 
sytas uolus klubo darbuotojas 
Kostas Lukošius.

„LITUANUS” VAJUS
Kanadoje skelbiamas spalio— 
lapkričio 1 d. d. Toronte vajus 
atidaromas kultūrine popiete 
Lietuvių Namuose, kuri Įvyks 
spalio 20 d. Popietėje dalyvaus 
dainos, muzikos ir žodžio meni 
ninkai.

Visais „Lituanus“ paramos, 
prenumeratų ir kitais reikalais 
prašoma kreiptis adresu: „Li 
tuanus“ Remti Komitetas Ka 
nadoje, 121 Beatrice St., To 
ronto 3, Ont. — a.
• Katechetinės vaikų pamokos 
bus tęsiamos kiekvieną sekma 
dieni per ištisus mokslo metus 
iki pavasario.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the A'nerior 

Court of Montn.

MONTREAL 
ENTERPRISES REG'D.

pp., lietuvių pa 
švenčiama Pade

Raštinė: LE 4-4451

i Dr. P. MOKK1S

I
 DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

A. L I Ū D Ž I U S, B. A.
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario. | 

Telefonas: LE 6-5613.

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

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

įDr.A.VALADKAj 
| 1081 BLOOR ST. W. | 
g (prie Dufferin) a 
| Telefonas LE. 1-2933 j,

RENTGENAS v 
g priima ligonius ir gimdyves L 
$ nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. L 
L Šeštadieniais nuo 11 vai. g 
Viki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-X 
$ niais kabinetas uždarytas. į

j Dr. A. Pacevicius

1
^ Gydytojas ir Chirurgas

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus.

o Naujai kabinetasPARDUODAMAS 
SNACK BAR 

labai judrioje komercinėje 
vietoje. Daug sėdimų vietų 

ir puiki apyvarta.
Skambinti BE 4559

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

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

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

KUR APSIDRAUSTI,
PIRKTI, PARDUOTI? DR. V. SADAUSKIENE* įj

Dantų gydytoja 
129 Grenadier Rd., 

(2 namas nuo Roncesvalles)* 
TORONTO

Tel. LE 1-4250

r.ikaitis'
I 

Tel.: LA 2-7236 į
v

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

B 956 9HERBROOKE E 
I Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 

visų rūšių draudimas.

X

x

v
<0

i!£
MILTON W. WINSTON, 

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

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

 LOUIS MONGEAU £ 
KURO ALIEJUS | 

No. 1 Imperia! Products
241—1 Ave., LaSalle. $PO 8-3237

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

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

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

5

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

C h i r o p o d i s t a s — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 

6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal., g

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

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

6695—35th Ave., Rsmt.
Tel. RA 7-3120

Namų: RA 8-6374

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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