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/ Politinių įvykių savaitė
ŽEMĖS SATELITAS PALEI STAS IŠ MASKVOS, 
bet Maskvos satelituose 

Praėjusios savaitės beveik 
sensacija buvo geofizinių me 
tų padarinys — iš Maskvos pa 
leistas dirbtinis žemės sateli 
tas.

SATELITAS SUKASI 
APLINK ŽEMĘ

skriedamas per New Yorką ir j 
žemę siunčia radio signalus. 
Tat Maskva šį kartą neapga 
vo ilgai tvirtinusi, kad satelitą 
ji jau turi. Nors šis faktas yra 
pritaikytas georizniams meta 
ns, bet^jis turi ir politinę ir,

,«as yra

nu 
au 
ne

,Kas yra cfar svarbiau ir stra 
tegnę riekšmę. Jeigu satelitas 
skrenda per New Yorką, tai 
tas reiškia, kad lokiu pat būdu 
į Ameriką gali būti atneštos 
atominės bombos.

Šitas faktas, žinoma, nega 
Ii nedominti laisvojo pasaulio, 
o Amerikai, kurios politikieriai 
rūpinasi daugiau rinkiminiais 
reikalais, negu tikru saugumu, 
ir dėl to nubraukė dideles biu 
džeto sumas, sudaro

TIKRĄ SUSIRŪPINIMĄ.
Sovietai šį kartą teisingai 

galės girtis, kad jie pirmieji pa 
leido dirbtinį satelitą ir šiuo 
atžvilgiu tikrai pralenkė Ame 
riką.

Tiktai visa nelaimė, kad 
Maskvos .satelituose žmonės ne 
nurimsta. Gal kam ir keista, 
gal kam ir nesuprantama, bet 
Maskvos satelitų tarpe žmonės 
reikalauja laisvės ir teisių. Šia 
prasme praėjusį ketvirtadienį, 
spalio 3 dieną, 
VARŠUVOJE PRASIDĖJO

DEMONSTRACIJOS.
Priežastį joms davė uždary 

mas laikraščio ,,Po Piestu“, 
kuris visada gana drąsiai, ne 
bodamas maskvinių varžtų, pa 
rašydavo apie sovietinius trū 
kuinus. Diktatūrai gi kritika

nauji neramumai. . .
nepriimtina. Nuo jos labai 
kenčia „autoritetai“, kurių 
toritetingumas grindžiamas 
darbu, bet žodžiu. „Po Prostu“
publika mėgo, todėl uždary 
mas iššaukė reakciją, ir prasi 
dėjo demonstracijos prieš vai 
džią. Demonstracijose dalyvau 
ja daugiausia studentai ir dar 
bininkai. Ir draugas Gomulka 
nesugeba numalšinti. Dar sek 
madienį demonstracijos tęsėsi.

Prieš demonstrantus panau 
dota policija ir kariuomenė. O 
kai tas negelbėjo, Gomulkos 
pusėje įsikišo ir kardinolas Vy 
šinskis, nes yra baimė, kad 
Gomulkai neateitų į „pagalbą“ 
Chruščiovas, kaip jis atėjo į pa 
galbą" Kadaru.i Gomulkos ir 
Vyšinskio padėtis labai trapi 
ir nepavydėtina.

KANADOS UNIVERSITE 
TUS ŠIAIS MOKSLO

metais lankys per 88.00G stu 
dentų, kas sudaro 10.000 padi 
dėjimą, palyginus su pernykš 
čiais metais.

Tokis studentų padidėjimas 
pirmoje eilėje susijęs su faktu, 
kad taip vadinamieji „karo 
vaikai“ (gimę 1240-41) jau 
pasiekė universitetus.

TRUMPOS ŽINIOS
— Dėl Alžyro nuvirto Pran 

cūzijos valdžia. Mollet nepasi 
sekė sudaryti naujos; ji pave 
dama sudaryti Plevenui.

— Titui įteiktas prašymas, 
kad iš kalėijmo paleistų Džilą, 
kuris parašė prieš komunizmą 
nukreiptą knygą.

— LLJK pirm. V. Sidzikaus 
kas PJT seime pasiūlė atsišau 
kimą į Jungt. Tautų narius, 
kuriame reikalaujama pildyti 
Tautų Chartos nuostatus ir iš 
pavergtų kraštų atšaukti Rusi 
jos kariuomenę bei policiją.

Prof. Dr. V. Pavilanis 
(Žiūrėkite pasikalbėjimą su 

juo apie Azijatinį gripą 3-me 
puslapy).

Notaras Antanas Liūdžius 
(Žiūrėkite apie jį straipsnį 

antrame puslapyje).

Mašinų Fondo va Public. Šiam atsiekimui pažy 
Dideliu dėkingu mėti naujasis, ir tai pirmasis lie 

tuvis Notaras A. Liūdžius NL 
Mašinų Fondui paskyrė 10 dol. 
Tai gražus profesionalo kultu 
rininko gestas. (Apie naują No 
tarą skaitykite šio NL nr. ant 
rame puslapyje).

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių, rfy.

MASINU FONDO VAJUS
„N.

jus tęsiamas.
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

Liūdžius Antanas,
Toronto, Ont.............$10.00
Žinomasis teisininkas Lietu 

voje ir tremtyje, A. Liūdžius, 
atvykęs Kanadon taip pat įsi
gijo teisininko teises ir oficia atidos Bendrovės „Nepriklauso 
liai yra paskirtas viešu Nota ma Lietuva“ įgalioti vesti vaju. 
ru, arba anglškai — Notary P. Narbutas ir J. Kardelis.

TORONTO
T. L. CHORAS „VARPAS“ ŠVENČIA PENKMETĮ
Šiais metais T. L. chorui 

„Varpas“ sukanka 5 metai nuo 
įsisteigimo dienos. Ta proga, 
spalio 19 d., šeštadienį, 7 vai. 
v., Prisikėlimo par. salėje ruo 
Siamas didžiulis balius, kuris 
žada būti ypatingai įdomus, 
nes penkmetį švęsti nėra eilinis 
dalykas. Programai atlikti yra 
pakviestas žymus mūsų humo 
ristas iš New Yorko, V. Žu 
kauskas. Šokiams gros T. L, or 
kestras .„Trimitas“. Netruks 
ir kitokių įvairumų gerai nuo 
taikai palaikyti.

Ta pačia proga pranešama, 
kad lapkričio 9 d. šeštadienį, 
Eaton'o Auditorijoje įvyks 
dar nebūto masto „Varpo“ 
koncertas, kuris irgi yra skir 
tas penkmečiui paminėti. Sm 
ulkiau apie šį koncertą bus pra 
nešta Jįiek vėliau.

Reikia tikėtis, kad lietuviško 
ji visuomenė tinkamai įvertins 
mūsų dainos reprezentanto nu 
veiktą didžiulį darbą ir gausiai 
atsilankys į visus, sąryšyje su 
sukaktuvėmis rengiamus, pa 
rengimus.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
minėjimą, susitarė bendromis 
jėgomis ruošti Apylinkės Vai 
dyba su kūr. savanoriais, karių 
sąjunga ir šaulių klubu. Šven

Vis daugiau žinių ir daugiau 
aiškumo dėl Kanados ekskur 
sijos į Lietuvą. „Delegatai“ 
jau daug kur pasisakė atvirai. 
Už tai juos reikia pagirti. Be 
to, iš Lietuvos jau yra dauge 
lio senųjų kanadiečių gauta 
laiškų, kurie dalinai jau nušvie 
čia mūsų „delegatų“ viešnagę 
Lietuvoje.

Viename laiške iš Dzūkijos 
sostinės, Alytaus, rašoma apie 
„delegacijos“ vado J. Lesevi 
čiaus viešnagę Dzūkijoje. Laiš 
ke daromas toks palyginimas: 
girdi J. Lesevičius, kurį buvo 
apgulę apie 200 dzūkelių, „rai 
tesi, kaip Mefistofelis nuo mi 
nios jam rodomo kryžiaus“. . . 
Girdi, J. Lesevičiui buvę labai 
karšta. .. Ir J. Lesevičius turė 
jes pripažinti, kad dzūkų gyve 
nimas „cikrai šuniškas“. Basi 

Sekmadienį laimėjęs prieš dzūkeliai J. Lesevičiaus vos ne 
St. Thomas 2:1 (1:0), vytie 
čiai iškovojo Continental fut 
bolo lygos meisterystę. Pasku 
tiniame susitikime įvarčius pel 
nė R. Preikšaitis ir O. Kulys.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
Sąjūdžio Toronte sk. pirmoje 
rudens semestro arbatėlėje, įvy 
kusioje šį penktadienį R. ir A. 
Kulių namuose išrinko naują 
v-bą iš G. Šerno (pirm.), B. Pe 
trulytės, B. Grigaitytės, A. Ku 
lio ir A. Banelio. Į skyrių įsto 
jo visa eilė naujų narių, šie 
met pradėjusių studijas. 

FTBOLO RUNGTYNĖS 
Po reguliarių lygos žaidimų 

yra daroma keturių geriausių 
vienuolikių rungtynių serija

tės išvakarėse, lapkričio 23 d., 
šeštadienį, Prisikėlimo parap. 
salėje numatomas didelis pobū 
vis - balius, o sekmadienį vie 
šas minėjimas su atitinkama 
paskaita, kurią skaityti pakvies 
tas iš JAV dar Toronte negir 
dėtas pik. J. Šlepatys.

Kad minėjimas būtų visiems 
prieinamas, o ypatingai jaunuo 
menei, įėjimas bus laisva au 
ka.

„VYTIS — FUTBOLO 
MEISTERIS

DAR APIE KANADOS KELIAUNINKUS 
| LIETUVĄ

pats tur būt pasipasakos su 
grįžęs į Kanadą.

Kokios sugrįžusiųjų nuotai 
kos ir kokios jų mintys, galima 
suprasti iš to, kad kai kurie jų 
jau Užvedė bylas kaip nors 
gelbėti motinas, brolius ir se 
seris iš Sibiro, kiti pasirįžę at 
sikviesti savo artimuosius iš 
Lietuvos. Daugumas jų atvirai 
sako: „Lietuvoje žmonės gyv. 
na, bet aš nenorėčiau ten pa 
tekti ir ten gyventi. . .“

Paaiškėjo dar viena „smulk 
mena“. Išvykdami ekskursai! 
tai skleidė gandus, kad jie turi 
susimokėti kelionės išlaidas. 
Dabar jau visiškai aiškiai suži 
nota, kaip buvo ir prieš tai žt 
noma: visiems ekskursijos da 
lyviams visos ligi centro kelio 
nės išlaidos apmokėtos tų, kas 
kvietė. Visi važinėjimai, visi 
viešnučiai ir maitinimas Lietu 
voje taip pat apmokėti. Ir eks 
kursantai dar gavo visokio pa 
vidalo „dovanų“.

Kita detalė yra ta, kad nie 
kur be palydovų Lietuvoje jie 
negalėjo pasirodyti. Ir tai ne 
tiktai todėl, kad jie buvo seka 
mi, bet ir todėl, kad vieniems 
pasirodyti buvo pavojinga.. .

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS

MONTREAL1EČ1AI
ATVYKSTA CHICAGON

Šį savaitgalį Chicagoje vie 
šės Montrealio Lietuvių Dra 
mos Teatras, kuris čia parodys 
Kazio Borutos veikalą „Balta 
i agio Malūnas“ ir vaikams Gut 
kės „Melagėlį“. Vakaras įvyks 
ta spalio 12 d. Jaunimo namuo 
l-j. Dalyvauja: J. Akstiną^, L. 
Barauskas, V. Kereblis, E. Ma 
laiškienė, H. Nagys, B. Plike 
levičiūtė, R. Simaniūkštis, V. 
Vačiūnaitė.

MINĖS KREPŠININKŲ 
PERGALES

Lapkričio 9—10 d. Chicago 
je įvyksta 20 metų sukakties 
nuo Lietuvos krepšininkų lai 
mėjimo Europos krepšinio pir 
menybėse paminėjimas. Jo pro 
gramoje bus 4 pajėgiausių Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
komandų žaidynės, sportiniu 
kų vakaras ir banketas-pobūvis.
• Dr. Stp. Biežis, St. Daunys, 
V. Adamkavičius, J. Vaičiūnas, 
E. Šulaitis, A. Lingytė, A. Va 
lonis, Z. Dailidka sudaro ko 
mitetą, kuris rengia 20 metų 
sukakties nuo Lietuvos laimė 
jimo Europos krepšinio pirme 
nybėse paminėjimą. Jis bus lap 
kričio mėn. 9—10 d. d. Chica 
goję.

FUTBOLININKAI 
PRMENYBĖSE

Chicagos LFK Liluanicos 
futbolininkai pradėjo rudens 
rato pirmenybių susitikimus. 
„National Soccer“ lygoje. Pir 
mąjį sekmadienį I-ji klubo ko 
manda sužaidė 1:1 su italų 
„Maroons“ vienuolike, o ant 
ro rungtynėse įveikė meksikie 
čių „Necaxa“ vienetą 3:1.
• Inž. A. Rudis su žmona iš 
vyko į Romoje vykstantį Pa 
sauliečių apaštalavimo kongre 
są.

ŠULAIT1S
PADARYTI DAINŲ 
ŠVENTĖS ALBUMAI

Jau yra pagaminti Lietuvių 
tautinių šokių šventės foto ai 
bumai, kurie gražiai pavaizduo 
ja JA Valstybių tautinių šokių 
šventę, jaunimo kongresą ir 
dailės parodą. Foto darbus at 
liko fotografijos studijas bebai 
giantis stud. Vyt. Valaitis.

MENININKŲ KLUBO 
iniciatyva, Chicagos Tėvų jėzu 
itų jaunimo namuose yra ati 
daroma Čiurlionio vardo ga 
lerija, spalio 20 d. Bus ir meni 
nė programa.

„ŠIKŠNOSPARNIS“ 
CHICAGOJE

Chicagos Pirmyn choras, 
vadov. muz. K. Steponavičiaus, 
spalio 13 d., 3 vai. p. p. Sakalų 
salėje stato Strauso operetę 
„Šikšnosparnis“.
• Cicero Augšt. Lituanistikos 
mokykla pradėjo antruosius 
mokslo metus.
• Adv. Konstantinas Savickas, 
buvęs Cook apyg. tardytojo 
pad., perėjo į Chicagos tardy 
tojo pagelbininko poziciją. 
1936 m. jis viešėjo Lietuvoje ir 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
krepšininkų laimėjimo Euro 
pos pirmenybėse.

Mieliems
VLADUI JANUŠAUSKUI IR ŠEIMAI, 
jo brangiam Tėveliui mirus Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą
Pranas ir Julija M i c k a i.

sudoroję. . . Gaila, kad J. Lese 
vičius nieko susirinkime nepa 
pasakojo apie susitikimą su 
dzūkais.

„Delegatas“ iš Londono, 
Ont., p. Pajuodis, kaip rodo 
gautas iš Žiobiškio laiškas, ligi 
savo gimtinės nedavažiavęs. . . 
Kodėl nedavažiavęs, laiške ne 
rašoma, bet sakoma, kad jis

vad. play-offs. Vytis pusiau 
baigmes žais šį penktadienį, 
7.00 vai. ir sekmadienį 2 vai. 
Millen stadiont, Danforth ir 
Broadview gatvių sankryžoje.

STUDENTŲ VAKARAS
Šį penktadienį, spalio 11 d„ 

8 vai. šv. Jono par. salėje To 
ronto studentai rengia 
cinį „Initium Semestri“ 
rą.

PIRMOJI AUKA 
„LITUANUS”.

Nors „Lituanus“ vajus 
prasidėjo (skelbiamas spalio 
15 — lapkričio 1 d. d.), jau 
gauta pirmoji auka, kurią 50 
dol. sumoje paskyrė Akademi

tradi 
vaka

ne

KRISTAUS KARALIAUS 
šventei, kuri kasmet švenčiama 
paskutinį spalio sekmadienį, is 
kilmingai akademijai kalbėto 
ju pakviestas žinomas visuome 
nininkas Dr. Adolfas Damušis. 
gyvenąs Detroite.

PARENGIMAI ŠALPAI
Lapkr. 17 d. Toronto liet. 

Bendr. Šalpos Fondas Prisike 
uimo par. salėje stato Vyt. 
Alanto trijų veiksmų pjesę 
„Sąmokslas prieš savuosius“, 
sį scenos veikalą suvaidins 
Detroito dramos mėgėjų sąru 
būris, vadovaujamas akt. Z. Ar 
lauskaitės - Mikšienės. Gruo 
džio pirmąją Toronto lietu 
\ių Caritas yra pakvietęs Ha 
miltono liet, teatrą „Aukurą“, 
kuris suvaidins Grušo „Tėvą“.

SPORTO KLUBAS 
„VYTIS”

nuo šios savaitės du kartu sa 
\ aitėje vakarais sportuos šv. 
Jono Kr. liet, salėje, o sekma 
dienių vakarais toje pačioje sa 
Įėję rengs pobūvius. Ateinan 
čio sekmadienio vakare pobū 
vio programą išpildys vytietės. 
Tikimasi, kad ateityje į pobū 
vių programą įsijungs Toronto 
; kautai, tuo būdu lietuviška 
sis jaunimas turės gražią pro 
gą savo tarpe pabendrauti ir 
kartu kultūringai praleisti sek 
madienio vakarus. Toronto 
sporto klubas „Vytis“, po dau 
gelio laimingų sporto pergalių, 
jaučiasi sustiprėjęs.
• T. Bernardinas, buvęs Pr. pr. 
klebonas, šią savaitę jau apleis 
šv. Mykolo ligoninę, kur jam 
buvo padaryta operacija, išė

nio Skautų Sąjūdžio Toronto 
skyrius. „Lituanus“ paramos, 
prenumeratų ir kt. reikalais 
prašoma kreiptis į „Lituanus“ 
Remti Komitetą, 121 Beatrice 
St.. Toronto 3, Ont. LRK.

KLB TORONTO APYL
Valdyba nutarė Toronto apyl. 
tarybos susirinkimą šaukti lap 
kričio 10 d., sekmadienį, Liet. 
Namuose. Naujos apyl. tary 
bos rinkimai įvyks gruodžio 8 
dieną.
• A. Pabedinskas kuris laikas 
kaip negaluoja ir patalpintas 
vienoje Toronto ligoninių.
• P. Birieta įmonės yra konian
diruotas į Toronto, kur išbus jęs iš ligoninės jis visam laikui 
kelias savaites. persikels į USA./l_ictuvris\ 

į nacionalinė į 
M.Mažw<lo 

\lAblįot«l»

MONTREALIS
• Iš Ontarijos savaitgalį viešė 
jo čikagietis Juozas Gudelis, 
vasarą leidęs pas Pov. Piskars 
kį, Western Lome, p. Piskars 
kis ir A, Puzara su šeima. Vi 
si jie atvyko mašina. Vieni vie 
sėjo pas p. Stankienę ir pp. 
Morkūnus, o J. Gudelis buvo 
p. p. Kardelių svečias.
• Vilgalienė Ir. lankėsi Mont 
realy iš New Yorko.
• Susirgo ir tyrimams paguldy 
tas Gen. Hospital Andrius Ta 
raza, kuris yra iš senesniųjų 
ateivių. Jis gyvena prie 
jauniausios dukters Br. 
elgienė, kuri nors čja 
si, bet gažiai išauginta 
viškoje dvasioje, todėl ji 
vo sūnus — Vytautą ir 
auklėja taip, — kaip jąją tėve 
lis augino. Br. ir Pr. Minelgai 
yra dažni lietuviškųjų parengi 
mų lankytojai, kurie gyvena sa 
vuose namuose St. Michel.

savo 
Min 

gimu 
lietu 
ir sa 
Joną

DELHI—TILLSONBURG
Įsikūrus naujam skaučių vie 

netui ir įsitraukus didesniam 
skaičiui januolių į šios organiza 
cijos darbą, atsirado ir finan 
sinių sunkumų. Norėdamas jau 
nimui padėti, skautų Rėmėju 
Komitetas ruošia, slovakų salė 
je, Delhi, š. m. 12 d., šeštadie 
nį, linksmą šokių vakarą.. Pra 
džia 7.30. Skautų vadovybė 
nuoširdžiai kviečia visus atsi 
lankyti ir linksmai praleisti lai 
ką — kartu padedant ir mūsų 
jaunimui.

AUKOS „N. L”
D. Dikinis, USA ..............3.44
KLB B. C. Apylinkė. . 10.— 
F. Jasutis, Mtl..................2.—
V. Vilimas,

Verdun, P. Q. 
K. Sagaitis,

Sudbury, Ont.....................2.—
J. Liaukevičius, Man.......... 1.—
J. Jankus, ............................ 5.—
B. Abromonis...................... 5.—
S. Žemaitienė, Mtl...............1.—
A. Mylė, Mtl......... ...............2.50
J. šulmistras, LaSalle........ 5.00

Visiems lietuviškosios spau 
dos rėmėjams nuoširdžiai dė 
kojame. NL.

1.—
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Vilniečių dienos
sako senoji patarlė. Tai yra vie 
na, Bet yra svarebsnis reikalas, 
negu atsarga: Išvystyti Lietu 
vos rytų klausimas visu didžiau 
siu mastu, koks tiktai esamo 
mis sąlygomis yra galimas. 
Šion sritin Įeina išryškinimas 
visų rytinių Lietuvos etnogra 
finių sričių ir dokumentinis 
jų įrodymas bei apgynimas 
nuo imperialistinių pasikėsini 
mų. Be ko kita, kaip labai gy 
vas ir labai jautrus dabarties 
faktas — tai atskirtųjų Lietu 
vos sričių gynimas ir galima 
tų srič.ių lietuviams pagalba. 
Tai liečia etnografines Lietu 
vos sritis Į rytus ir pietus nuo 
dabartinių Lietuvos ribų, ku 
rias yra išprievartavę dabarti 
niai Lietuvos okupantai.

Visos rytinės Lietuvos etno 
grafinės sritys atplėštos nuo 
Lietuvos ir atiduotos Gudijai. 
Visos pietinės Lietuvos etno 
grafinės sritys yra Lenkijai ati 
duotos. Kalbant apie Lenkiją, 
tai liečia ne vien vadinamąjį 
„Suvalkų trikampį". Tai yra 
tiktai viena nedidelė ir jau nuo 
1920 mtų Lenkijos okupuota 
ir „teisingiausios" pasaulyje 
sovietijos negrąžinta Lietuvai 
ir po karo, nors ir tai pačiai 
„teisingiausiai" sovietijai. Tai 
liečia ir Ežerų sritį, pramanu 
tai vadinamą „Mozūrų ežerais’ , 
ir tai liečia ir prūsus, kurie 
taip pat atiduoti Lenkijai. Tą 
padarė Potsdamo sutarties au 
toriai, bet to negalime pripa 
žinti mes — lietuviai.

Bet jeigu Prūsų sritimis rū 
pinasi Lietuvos vakarų rezi.. 
tencinė organizacija — Mažo 
sios Lietuvos Taryba, — tai 
rytinės ir pietrytinės etnografi 
nės Lietuvos dalys yra Lietu 
vos rytų rezistencinės organi 
zacijos rūpesčių sritys.

Iš to, kas pasakyta, visiškai 
aišku, kad Lietuvos rytų rėžis 
tencinės organizacijos, arba vii 
niečių sąjungos, tikslai ir uždą 
viniai yra labai svarbūs. Tie už 
daviniai sudaro visos 
vos lietuvių tikslų dalį, — to 
Idėl ši organizacija yra nepap 
rasto svarbumo, todėl ja ture 
tų susidomėti visi lietuviai ir 
visomis jėgomis ją paremti.

Šio spalio 12—13 dienomis 
Toronte vyksta Vilniečių die 
nos. Labai gerai, kad klausi 
mas keliamas dideliu mastu ir 

Atsarga gėdos nedaro" — visa apimtimi. J. Kardelis.

Žmonių nuomonės apie isto 
riją skirtingos, kaip ii visos ki 
tos nuomonės. Vieni sako: „Is 
torija kartojasi", kiti sako at 
virkščiai: „Istorija nesikarto 
ja‘. Vilniečiai taip pat yra skir 
tingų šiuo klausimu nuomonių, 
bet viena aiškiai jie turi prieš 
akis: jie bijo, kad istorija ne 
pasikartotų. Tiktai vėl reikalin 
gas prieštaringasis aiškumas: 
vilniečiai nor būti atsargūs dėl 
artimosos istorijos pasikartoji 
mo, būtent — Vilniaus okupa 
cijos. Bet, žinoma, jie būtų pa 
tenkinti, kad senoji, Gedimino 
arba Vytauto lakų, istorija pa 
sikartotų. . .

Visokiu atveju vilniečiai, su 
darą savo organizaciją, yra su 
sirūpinę galimai artimąja atei 
timi ir jų tikslas yra daryti, 
kas tiktai esamomis sąlygomis 
yra galima, kad ateitis lietuvių 
tautai ir Lietuvos valstybei bū 
tų gera. Tuo tikslu vilniečių or 
ganizaija ir į Vliką įėjo.

Tiesa, į Vliką ji priimta, 
kaip Rytų Lietuvos rezistenci 
nis junginys. Ir toks vardas 
yra suprantamas, nes istorijos 
bėgyje dalis rytinių lietuvių bu 
vo nukalbinti. Tačiau, kas yra 
pabrėžtina, dauguma jų jaučia 
savo lietuvišką prigimtį, kaip 
ir poetas Adomas Rimvydas- 
-Mickevičius, kurio giminė 
taip pat buvo nukalbinta, bet 
tvirtai jautė savo liettvišką pri 
gimtį ir savo tautybę įamžino 
nemirtinguose savo kūriniuose. 
Tat Lietuvos rytų rezistenci 
nis junginys apima lietuvius, 
kalbančius šiandien ne būtinai 
lietuviškai, bet visus jaučian 
čius savo gyslose lietuvišką 
kraują ir visoje savo prigimty 
je lietuviškumą.

Tat yra aišku, kad visų Lie 
tuvos rytų lietuvių, nors dalis 
jų jau būtų nukalbinta, tiks 
las yra, kad ateities Lietuva ap 
imtų visas etnografinęs sritis, 
kaip to reikalauja visa lietuvių 
tauta, viešai tą pareiškusi at 
kurdama Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę.

Kadangi paskutiniųjų laikų 
istorija gausi okupacijomis, 
kuros pirmoje eilėje vargina 
rytinę Lietuvą su amžinąja sos 
tine Vilnium, tai vlniečiai ypa 
tnigai yra jautrūs savo krašto 
likimui ir todėl pasiryžę budė 
ti.

Laiko žmonės
REPORTAŽAS IŠ DORVAL AERODROMO

Užpereitą savaitgalį Montre 
alis turėjo retų keliautojų, bū 
tent, užsienio ir vietos bolše 
vikų.

Kaip žinoma, šią vasarą apie 
mėnesi laiko Ottawoje vyko 
tarptautinis geofizikų suvažia 
vimas, kuriame dalyvavo ir So 
vietų S-gos delegatai. Suvažia 
vimui užsibaigus, jie lėktuvu 
atskrido į Montreal}, iš kur, 
pabuvę keletą dienų, išvyko 
namo.

Nors visokie „Tėvynės Bal 
sai“ ir įrodinėja, kad Sovietų 
S-goje nesą jokios „geležinės 
uždangos“, kad žmonės gali 
laisvai keliauti, bet nedažnas 
bolševikų pasirodymas užsie 
nių aerodromuose, viešbučiuo 
se ir geležinkelių stotyse sukę 
lia žmonių smalsumą. Dauge 
lis nori matyti, kaip atrodo tie 
žmonės, kurių vadai išžudė mi 
bonus savo tautiečių n kurių 
tankai dar taip neseniai, Rusi 
joje praktikuojamu pavyzdžiu, 
nepaprastu žiaurumu užgniau 
žė vengrų tautos liaudies išsi 
laisvnimo pastangas. Todėl ne 
nuostabu, kad ir Montrealio 
aerodrome bolševikų moksli 
ninku pasirodymas tą vakarą 
atkreipė visų dėmesį. Atvyks 
tant kitų tautų delegacijoms, 
paprastai niekas ir negalvoja 
apie apsaugą, arba sekimą. Ru 
sus tačiau saugojo civiliai Ka 
nados Karai. Raitosios Foiici 
jos sekliai. Tas, žinoma, la 
bai nemalonu, nors patys da 
lyviai gal būt visai nekalti, kad 
būtų nuolat stebimi. Vien bol 
ševikinis režimas dėl žinomų 
priežasčių verčia kanadiečius 
imtis tokių nekultūringų prie 
monių dėl savo svečių.

Labai įdomu šia proga pada 
ryti ir tokių, greičiausiai nelai 
mingų, žmonių studiją. Apda 
ras jų beveik visų pilkas, kaip 
ir visas jų gyvenimas. Net ir 
delegatų kaklams per plačios 
marškinių apikakles pilkais 
kaklaraiščiais perrištos. Me 
džiaga prasta ir susiglamžiusi. 
Bagažas suvyniotas į popieri 
nius pakietėlius. Lagaminai 
prasti ir beveik iki vieno kelis 
kartus perrišti špagatu, kas su 
teikia viskam prastą vaizdą.

Kada, pav., amerikonas ke 
liautojas įieško kiekviena pro 
ga užkalbinti svetimtautį, šie 
bolševikų mokslininkai savo 
judesiuose ir kalbose daro pri 
slėgtą įspūdį. Jie nė vieno ne 
užkalbina, net ir patys vengia 
būti kitų užkalbinami, nors 
vienas kitas ir angliškai kalba.

Žiūriu į jau senuką, kuprotą 
ir su barzdele rusą — moksli

TERROS knygos\

Lietu

Pirmasis lietuvis notaras
ONTARIO PROVINCIJOJE

Toronte gerai žinomas teisi rodymus jis gali sudaryti Gi 
ninkas Antanas Liūdžius, at 
likęs 3 metų praktiką kanadie 
čių advokatų ir notarų įstaigo 
se, papildomas teoretines stu 
dijas ir su pažymiu „excellent" 
išlaikęs nustatytus egzaminus, 
Jos Didenybės Karalienės Elz 
bietos II Įgaliotinio Aktu pa 
skirtas nuolatiniu Viešuoju No 
tarn (Notary Public) Toronto 
miestui ir Ontario Provincijai. 
Tuo pačiu paskyrimu A. Liū 
džius įgavo Ontario Provinci 
jos Augščiausiojo Įgaliotinio 
teises. Tai reiškia, kad Notaras 
Liūdžius turi teisę sudaryti ir 
tvirtinti visų rūšių notarinius 
dokumentus: namų, žemės ar 
bet kurio biznio pirkimo-parda 
vimo aktus, prekybines sutar 
tis (vietines ir tarptautines), 
generalinius įgaliojimus, testa 
mentus itt. Be to, Notaras Liū 
džius turi asmenų prisaikdini 
mo teises. Taigi pagal suintere 
suoto asmens ir pilnateisių liu 
dininkų po priesaika duotus pa

ninką. Apsikabinęs prastu, pa 
gal kanadišką standartą pi 
giu foto aparatėliu, jis sėdi 
ant suoliuko ir laukia, kol at 
vyks autobusas jį ir kitus de 
legatus nuvežti į Laurentian 
viešbutį. Žiūrėdamas pro lan 
gą, jis stebi nenutrūkstamą 
vilkstinę liuksusinių mašinų, 
kokiomis Rusijoje tik augšti 
partijos pareigūnai ir ministe 
riai tesivažinėja.

Čia pat stovėdama prie lan 
go susimąsčiusi žiūri mergaitė. 
Jai gal kokie 25 metai, bet iš 
veido — tipiška rusaitė. Ir ji 
žiūri į skoningai ir moderniš 
kai apsirengusias jos amžiaus 
kanadietes, kurios linksmai kle 
gedamos skuba savo atskridu 
siu draugų ir pažįstamų pasi 
tikti.

Ot, kokiu nepaprastu smal 
sumu tokiu atveju žmogus no 
retų skaityti šių dviejų žmonių 
mintis. Ką galvoja senukas 
mokslininkas iš Maskvos Ką 
jis vargšas atsakys į savo ko 
legų ar studentų paklausimą 
— o kaip gyvena ir išnaudoja 
mi darbo žmonės tokiame 
„bjauriame" kapitalistiniame 

krašte kaip Kanada? Ką jis i 
tai turės atsakyti? Nejaugi jis 
galės prasitarti, kad ir kapita 
listinė santvarka nebloga, kad 
jis matęs pasiturinčius ir ga 
na laimingus žmones? Juk tai 
būtų baisus „nusikaltimas“! 
Todėl šis senukas mokslinin 
kas, turbūt, matęs ir kitus lai 
kus, jau šiandien galvoja, kaip 
jam sugrįžus teks prieš savo 
sąžinę meluoti. Net ir tuos au 
tomobilius, kuriuos jis dabar 
mato pravažiuojant, turės api 
budinti kaip šlykščią kapitalis 
tų priemonę darbo masei išnau 
doti.

Ką pasakys ir ta pati rusai 
tė, kai ji atvyks į Montreal} ir 
pavaikščios St. Catherinos gat 
ve, pro Eateną, Morganą ar 
Simpsoną? Ar ji galės sakyti, 
kad kapitalistiniame kiašte 
krautuvės pilnos prekių, kad 
visko galima pirkti, kad žmo 
nės gerai apsirengę, kad jie šeš 
tadieniais ir sekmadieniais ne 
dirbą, žodžių, apie dalykus,apie 
kuriuos sovietų žmonės jau 
daugiau kaip 30 metų tik sva 
joti tegali?

Ne, ir ji turės meluoti. Tuiės 
pasakoti, kad mačiusi mieste 
žmones renkant bananų žieves 
ir miegančius po tiltu (kaip 
tai prieš metus mūsų gyvenimą 
apibūdino laikraštis „Už sugrį 
žimą Į Tėvynę") ir kad ji esan 
ti vėl nepaprastai laiminga ga 
linti būti savo „didingoje“ tė

papigintomis kainomis
VISĄ SPALIO MĖNESĮ 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 paunksinė, 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-loms 
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.
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mimo ar Vedybų metrikus, iš 
eitojo mokslo ir jgytos specia 
lybės pažymėjimus ir kitu 
tos rūšies dokumentas pame ; 
tus arba žuvusius karo metu. 
Taip pat gali paruošti Teismui 
medžiagą — pripažinimui din 
gūsio asmens mirusiu.

Visa tai Notaras Liūdžius ga 
Ii atlikti Toronto mieste ir bet 
kurioje Ontario Provincijos 
vieloje. Jo sudaryti dokumen 
tai galioja visoje Kanadoje ir 
visose valstybėse, su kuriomis 
Kanada turi diplomatinius san 
tykius, taigi ir Lietuvoje.

Iš A. Liūdžiaus praeities
Naujai paskirtasis Notaras 

Lietuvoje yra buvęs Apylinkės 
Tardytojo (Joniškio, Telšių). 
Svarbesnių Bylų Tardytojo 
(Klaipėdoje), Prokuroro Pade 
jėjo ir Advokato (Vilniuje) pa 
reigose.

1943 metų pradžioje A. Liū 
džius Vilniuje vokiečių Gesta

po areštuojamas einant jam 
Prokuroro Padėjėjo pareigas 
ir kaip politinis kalinys iki ka 
ro galo — iki išlaisvinimd kali 
namas Koncentracijos Lage 
ryje Stutthof’e prie Danzig’o.

Po išlaisvinimo, kiek sustip 
įėjęs, A. Liūdžius iki 1945 
rudens dirba kaip Miesto 
vivaldybės Juriskonsultas 
uenburge.

1946—1949 kaip Teisių
ktorantas studijuoja Heidclber 
go Universitete, kartu ei 
damas Tremtinių Reikalams 
Teisių Patarėjo ir Gynejo-Ad 
vokato pareigas USA Karinės 
Valdžios Teismuose.

1950 m. A. Liūdžius atvyks 
ta Kanadon. Čia, atlikęs tarno 
ir zakristijono darbo sutartis, 
pasirįžta vėl grįžti į savo pa 
mėgtąjį teisinį darbą. Mokosi 
anglų kalbą ir studijuoja Ka 
nados teisę. 1954 metų pra 
džioje pavyksta jam gauti ver 
tėjo ir bylų paruošėjo darbą 
vienoje nežymioje Toronto ad 
vokatų Firmoje. Po metų lai 
ko jis kviečiamas keliolikos ki 
tų Advokatų Firmų bendradar 
biauti. Jis paruošia jiems lietu 
vių, vokiečių, lenkų ir rusų kii 
entų bylas Teismui, kai kuriose 
kalbose surašo ir ginamąsias 
kalbas. Keliose bylose Teisin 
gurno Ministerijos kviečiamas 
surašo savo nuomonę (Opi 
nion) Lietuvos ir Vokietijos 
teisę liečiančiais juridinių nor 
mų klausimais.

Antanas Liūdžius kai kada 
parašo ir laikraščiuose aktua 

i liais teisiniais klausimais.
i 1956 m. pradžioje A. Liū

džius Įsteigia Toronte Tarp ’ 
tautinį Patarnavimų Biurą (In ’ 
ternational Service Bureau), 
kurio Direktorium jis yra ir 
šiuo metu.

Tų pat metų pabaigoje A. 
Liūdžius įgyja Morgičių Broke 
rio teises.

Reikia pažymėti, kad Nota 
ras A. Liūdžius yra pirmasis 
lietuvis Ontario Provincijoje 
(iš Europos atvykusių teisinin 
kų) atsiekęs šį titulą, neapribo 
jant jo galios nei geografiniu, 
nei teisiniu atžvilgiais.

Baigdamas savo surinktas 
trumpas Antano Liūdžiaus bio 
grafinais nuotrupas, norėčiau 
dar pabrėžti, kad A. Liūdžius 
yra didelis sporto mėgėjas. Sa 
vo pirmųjų studijų metais Kau 
ne jis aktyviai dalyvaudavo len 
gvosios atletikos, plaukimo, 
ledo rutulio ir krepšinio pirme 
nybėse. Kai kuriose pinneny 
bėse yra pasiekęs pirmųjų 
vietų (100 m pi. krūtine — re 
kordas, 200 m bėgime, šuolyje 
į tolį, trišuolyje ir trikovoje— 
rekordas). Ir dabar dar A. Liū 
džius yra geras plaukikas 
(1955 m. vasarą perplaukęs Si 
mcoe ežerą) ir fig. čiuožėjas. 
Vyties sporto klubo pakviestas 
A. Liūdžius mielai sutiko sa 
vo patyrimą ir įgytas žinias pa 
sidalinti su plaukimo ir čiuoži 
mo sporto mėgėjais — būti jų 
treneriu.

Vyčio klubo sportininkai su 
i džiaugsmu sveikina Antaną 
i Liūdžiu vėl pasiekusį naują re 

kordą savo profesijoje.
Inž. Pranas Gvildys. •

vynėje.
Todėl jau iš akių galima ma 

lyti, kaip šie žmonės kenčia 
nuo šio bjauraus žmogaus są 
;.inės išprievartavimo, dėl ku 
i io turi kentėti kiekvieno totą 
listinio režimo žmogus, ypatin 
gai komunistinio.

* * *
Visai kita nuotaika buvo jau 

čiama aerodrome laukiančių 
l.olševikėlių tarpe sekančią 
dieną. Jau prieš ketvirtą valan 
dą prie aerodromo muitinės 
rinkosi Montrealio lietuviai 
bolševikai ir bolševikės iš Lie 
tavos grįžtančių jų savo draugų 
pasitikti.

Koks skirtingas vaizdas, kai 
vietinius bolševikus palygini 
su originaliais rusiškaisiais bol 
ševikais! Lietuviškieji bolševi 
kai vyrai apsirengę geros me 
džiagos kostiumais ir pasirišę 
gana linksmus, skoningus kak 
laraiščius. Tik keli bolševikai, 
matyt, norėdami priduoti gru 
pei prastumo ir originalaus bol 
ševikinio proletarinio mužikiš 
kūmo, vilkėjo švarkus, po ku 
riais buvo matyti adari marški 
niai su tam tikslui tyčia ar ne 
tyčia suglamžytomis apikaklė 
mis. Lietuvės bolševikės, paly 
ginus su vyrais, buvo kiek 
prasčilau apsirengusios, nors 
raktinai nebolševikiškai, bet ga 
na buržuiškai.

Susirinkusi nemaža grupė 
nekantriai laukė išeinančiųjų 
iš muitinės. Štai, pagaliau pir 
masis, gana augštas, kiek pra 
žilęs lietuvis bolševikas grei 
tais žingsniais pasirodė tarpdu 
ryje. Tuojau vietinės Montre 
alio bolševikės lietuvės jį ap 
spinta ir prisega jam raudoną 
gėlę. Po to visi jaudinasi ir 
pradeda bučiuotis. Netrukus 
pasirodo dar keli bolševikai ir

viena bolševike. Atvykėliai api 
pilami garsiais šauksmais ir 
klausimais ir, šen bei ten suki 
nėdamiesi, jie nespėjo atsakinė 
ti. Bet visi džiaugsmingai kai 
ba apie vaišes ir giria savo tė 
vynės okupaciją ir ten viešpa 
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PRANCŪZIŠKO STILIAUS 
KELNAITĖS

Patogios — tinkančios, vė
sios. . . švelnus audinys ir šu-’ 
kuotos medvlinės. . . lėkšti 
susiuvimai. . . aplinkui elasti

nis liemuo ir dvigubas suka- 
binimas priekyje — prilaiko 
stipriai. Tinka prie Jersey.

(W-19-56)
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Dešimt metų Kanadoj
nei

nu

Kas yra žinotina apie Azijatinį Flu

Stovykla 305-ta susitinka su 308-ta švenčių proga Valoroje. šiemet po 10 metų atvykimo 
Kanadon tie patys susitinka jubilėjui atšvęsti Toronte — Lietuvių Namuose, spalio mėn. 12 
—13—14 d. per Padėkos Die tos ilgąjį savaitgalį.

PRISIMINIMAI
kimas. Susirinkimą atidarė 
Vaclovas Verikaitis. Dienos 
pirmininku buvau išrinktas aš. 
Sekretoriumi stud. Vyt. Gry 
bauskas. Susirinkimas praėjo 
gražiai. Visi susirinkusieji pa 
sižadėjo grįžti atgal į Neprik 
lausomą Lietuvą. Po to, buvo 
renkamas kultūros reikalų ve 
dejas, kuriuo buvo išrinktas V. 
Verikaitis. Jis vadovavo ir mū 
sų chorui. Po visų darbų ir triu 
kšmų, čia jau nebeilgai beteko 
būti. Liepos 23 d. išvykome Ii 
nk Bremeno. Pasitaikė labai 
blogi vagonai, į kuriuos pate 
kome: Z. Stonkus, Starinskas, 
Plačiakis, Stanislovaitis, inž. J. 
Svilas, inž. Naikauskas ir eilė 
kitų vyrų. Mūsų trauknys Bre 
men uosto nebekliudė, bet pa 
suko tiesiai į Bremenhafen-Fri 
drichchafen uostą. Čia visur 
buvo pilna Amerikos kariuome 
nės. Gražūs vokiečių jūros 
krantai, o pačioje jūroje — 
Amerikos karo laivas: U.S.A. 
T. Beneial M. B. Stewart (A 
P 140). Laivas priartėjo prie 
kranto ir mes sulig eilės nr. 
ir rodydami vizas su fotografi 
ja ėjome į laivą. Jo vadas buvo 
Powel J. Tully — Capitain, T. 
C. Transport Comander. Taip 
nė juste nepajutome, kad mū 
sų laivas pradėjo tolti nuo kran 
to. Mes visi grūdomės ant lai 
vo denio, kad galėtume, gal ir 
paskutinį, karltą1, atsisveikinti 
bei ranka pamosuoti Europai. 
Gražūs Vokietijos krantai, rau 
doni namų stogai, kur ne kur 
bažnytėlių bokštai, žaliuoją lau 
kai su vasarojumi, kai kur jau 
kertami pribrendę rugiai ir ant 
kranto visi namai bei vaizdai 
bėga nuo mūsų, o mes tolsta 
me nuo kranto. Taip vis gilyn 
ir gilyn traukėmės j jūrą. Pa 
galiau jau ir krantų nebematy 
ti, tik vienur kitur suklykia 
žuvėdra. Tremtiniai, kiekvie 
nas sau, nematomai nusišluos 
to per skruostus nuriedėjusias 
ašaras ir susimąstę nejučiomis 
dingsta nuo laivo denio. Da 
bar kiekvienas sau galvoja, kad 
ten, toliau žemyne, palikau sa 
vo gimtąjį kraštą, savo bran 
gią Lietuvą. Ar besugrįšiu ka 
da pas tave, ar bepriglausi Tu 
mane, mano brangi numylėta 
Tėvynė. Tokios mintys pasili 
ko mūsų paniurusiuose veiduo 
se ir nežinomoje ateityje.

Po įvairių jūros kelionės 
nuotykių, liepos 31 d. 6 vai. 
ryto jau visi sukilome ir ruo 
šėmės išlikti į krantą Halifaxo 
uoste. Čia buvome suskirstyti 
į dvi grupes. Vieni vyko i Abi 
tibi Power and Paper Co. Ltd., 
o kiti į The Great Lakes Co. 
Ltd. Sėdame j traukinį ir ap 
leidžiame Halifax uostą. Štai 
Truro, Londonderra, Amaqui, 
Baggageroom, Riviere Du Lo 
uis stotys ir taip leidžiamės 
link Montrealio. Rugpjūčio 1 
d. pasiekėme St. Laurent upę, 
geležinkelio tiltas ir Montrea 
lis. Čia sustojo traukinys, pa 
siskleidė pabėgėliai po visą pe 
roną. Pasirodė vienas kitas 
korespondentas. Į stotį atvyko 
vienas kitas latvių ir lenkų se 
nųjų emigrantų, bet mūsų lie

MIŠKAKIRČIO
— Leiskit j Tėvynę, 

Leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krūtinė,

■ ‘ Atgaivins jausmus —.. .
Tur būt niekuomet praeities 

istorijoje nebuvo minima, kad 
taip masiškai ir tokios minios 
lietuvių būtų bėgusios iš savo 
gimtojo krašto. Tai pirmą kai
tą istorijos bėgyje, kad tiek 
daug lietuvių ir tuo pačiu vie 
nu metu paliko viską, su kuo 
nuo pat mažens tampriai buvo 
suaugę. Ne vienų, bet jau de 
šimties metų skaičiai lieka pro 
mūsų akis, kai likome be savo 
tėvynės.

Štai spalio mėnuo, kuris vėl 
mums primena liūdniausius 
laikus mūsų gyvenimo bėgyje. 
To mėnesio pradžioje tūkstan 
čiai mūsų tautiečių, neįsivaiz 
duojamo širdies skausmo kan 
kinami, apleido savo tėvų že 
mę ir peržengė Lietuvos vals 
tybės sienas.

Atsidūrę Vokietijoje kartu 
su šimtais tūkstančių kitų pa 
bėgėlių, kaip ir visi kiti prade 
jome dairytis į užjūrius. Pabė 
geliai nustojo vilties grįžti. Pa 
kyrėjo svetima duona ir įvai 
rūs priekaištai. Deja, bėgliai 
ir tremtiniai jau apsiprato įvai 
riose stovyklose besibastydami 
iš vienos vietos kiton, deja nie 
kur nerasdami ramumo.

Ir štai, 1947 m. gegužės 29 
d. mūsų stovykloje iškabinami 
skelbimai, kad renkami vyrai 
į Kanadą miškų darbams. Ka 
nados atstovas, pasitikęs stud, 
žyžį, pasiūlė sudaryti lietuvių, 
norinčių vykti į Kanadą, sąra 
ša, kuris turėjo būti pasiųstas 
į Kiel, o jau birželio 6 d. bloko 
seniūnas lakstė po barakus ir 
ragino vykti į raštinę tuos, ku 
rie buvo užsiregistravę išvykti 
į Kanadą. Nieko nelaukę, aš, 
Pr. Kozulis, Z. Stankus, M. Ša 
rauskas, Ed. Alšauskas, inž. 
Ūsas, Vyt. Macas, Vyt. Gry 
bauskas ir eilė kitų, tuojau at 
siradome raštinėje. Kanados 
atstovas, susikvietęs į salę, pa 
aiškino: imami vyrai nuo 20 
iki 40 metų amžiaus, nevedę, 
geros sveikatos miškų darba 
ms. Atlikę sutartis ir išbuvę 
Kanadoje 5-kius metus, gaus 
pilietybę.

Atlikus visus formalumus, 
1947 m. birželio 17 d. atvyko 
keli anglų sunkvežimiai, į ku 
riuos susėdę apleidome Pinne 
berg Baltic University. Čia 
mus palydėti susirinko būrys 
studentų ir profesarių, kurių 
tarpe buvo prof. VI. Stanka, 
prof. Valteris, lėkt. Gabrienė, 
doc. Maciūnas, Montvila ir ki 
ti. Vakare jau buvome Liebe 
ck — „Rygos“ lageryje. Čia 
prasidėjo smulkus sveikatos 
tikrinimas, kuris tęsėsi iki lie 
pos 11 d. Liepos 11d. apleido 
me Liebeck. Iš čia, traukiniu, 
nuvykome i Dipholz geležinke 
lio stotį, nuo kurios vos keli 
kilometrai buvo ir mūsų susto 
jimo lageris. Aplinkui buvo su 
daužytas vokiečių aerodromas. 
Čia vėl įvairios registracijos 
bei tikrinimai.

Liepos 14 d. buvo sušauktas 
išvykstančiųjų lietuvių susirin

tuvių nė vieno. Pasakojo, kad 
senųjų lietuvių yra atvykusių 
į didžiąją stotį, bet ten mūsų 
traukinys nesustojo. Rugpjū 
čio 2 d. privažiavome Westree
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^ziatinei influencijai arba, 
p anglai sako, Flue, virusi 
ligai persimetus is Azijos 

.meriką ir čia pradėjus reikš 
epidemijai, „Nepriklauso 

s Lietuvos“ redakcija krei 
>i į mokslininką Montrealio 
iversiteto profesorių ir Mik 
liologijos Instituto diiekto 

virusologą Dr. Vyt. Pavi
lį su klausimais, kurių tiks 
yra suprasti ligą, apytikriai 

atpažinti, mokėti nuo jos ap 
augoti ir, susirgus, žinoti 
ip reikia gydytis. Prof. Dr.
Pavilanis, nors ir nepapras 
dabar užimtas, nes iš visų 

siu yra prašomas apie tą 
ą paskaitų, pranešimų, aiš 
urnų, vis dėlto rado laiko ir 
elai atsakė į patiektus klau 
nūs, už ką jam dėkinga NL 
lakcija ir, be abejojimų, bus 
kingi ir NL skaitytojai. Se 
klausimai ir atsakymai.

1. Kas yra toji azijatinė in 
fluenza, kuri Kanados žmonė 

sukėlė didelę baimę?
— Pavadinimas pareina nuo 

krašto, kuriame pandemija pra 
sidėjo. (Pandemija vadiname 
epidemiją, kuri išsiplečia po 
visą, pasaulį). Š. m. sausio mė 
nesi gripo epidemija pasirodė 
šiaurės Kinijoj, vasario mėn. 
jau palietė Šanchajų, kovo —

Kantoną ir balandžio mėnesį 
Hongkonge buvo užregistruo 
ta 500.000 susirgimų. Iš ten 
epidemija išsiplėtė į Formozą, 
Japoniją, Filipinus, Malają, In 
doneziją, pasiekė Indiją ir Pa 
kistaną. Liepos mėn. gripas iš 
siplėtė Pietų Afrikoj, Alžyre 
ir Maroke. Rugsėjo mėn. azi 
jatiškas gripas jau pasiekė Eu 
ropą. Daugiausia susirgimų 
buvo Rumunijoj, Danijoj ir 
Italijoj. Jau prieš porą mėnesių 
pasirodė pirmi azijatinio gripo 
susirgimai JAV. Kanadoj azi 
jatinio gripo susirgimų nebu 
vo iki rugsėjo mėnesio pra 
ežios. Reikia skaityti, kad iki 
šiol mes, Kanadoje, neturime 
didelės gripo epidemijos, o tik 
\ iruso išsejojimą.

2. Kuo ji skiriasi nuo papras 
los influenzos?

— Azijatinė influenza yra 
sukeliama jau seniai žinomo 
gripo A viruso, bet tie gripo 
virusai kasmet keičiasi, įvyksta 
mutacijos, ir to pasėkoj šių 
metų virusas yra kiek skirtin 
gas nuo pereitų metų gripo vi 
ruso. Taip pat dėl tos pačios 
priežasties skiepai, pagaminti 
prieš pereitų metų gripo A vi 
rusą, neapsaugo nuo šių metų 
epidemijos. Šis azijatinio gripo 
virusas yra panašus į 1889 me
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TAI BONAI, KURIE GALI
Kita Pavlova ar Florence Nightingale — 
kuo ji bus kai ji užaugs?
Dabar pirktis Canada Savings Bonds 
gali sudaryti reikiamas lėšas, kai ateis 
college. . . vestuvinių drabužių... ar įsi 
rengimo namų laikas. Visa tai priklauso 
prie laimingos ateities.
Iškilus reikalui, Canada Savings Bonds 
gali būti lengvai iškeisti į pinigus pilna 
jų verte plius nuošimčiai.
Užsisakykite Canada Savings Bonds šian 
dieną. Jūs tai galite atlikti per bankus, 
investacijų verslininkus, trust ar pasko 
Iii bendroves ar per savo darbovietę.

SUKURTI ATEITI

CANADA
SAVINGS
BONDS

Geriausias pirkinys — nuošimčiai: pirmi 2 metai likusieji 11 metų po 4%''< •
(CSB-3NS-57)

tais pandemiją sukėlusį virusą. 
Be to š. metų virusas išsiskiria 
nuo kitų savo dideliu užkrečia 
murmi. Epidemijos metu suser 
ga net iki 20% žmonių, kaip 
tai įvyko Japonijoj, Filipinuo 
se ir kitur.

3. Kaip ir kuo azijatinė influ 
enza yra pavojinga?

— Pati liga nesiskiria nuo 
gripo, kuriuo mes susergame 
kasmet. Azijatinis gripas pra 
sideda galvos skausmais ir be 
ndru nusilpimu. Temperatūra 
pasiekia 101 iki 103 laipsnių 
F. Kartais skauda gerklę ir 
atsiranda kosulys. Liga tęsiasi 
3—4 dienas ir pasveikus dar 
kelias dienas lieka bendras nu 
silpimas. Azijos kraštuose, lai 
ke tos gripo epidemijos, mirė 
tik 2 iš 1000 susirgusių. Šis 
mirtingumas yra labai mažas. 
Tarpe azijatiniu gripu susirgu 
siu JAV ir Kanadoj mirtingu 
mas yra dar mažesnis. Tuo bū 
du azijatinį gripą reikia laikyti 
paprastu gripu. Aišku, bet ko 
kio gripo metu gali atsirasti 
komplikacijos, todėl ligos me 
tu reikia kreiptis pas savo šti 
mos 
žins 
dys.

4. 
priemonės naudotinos azijati 
ne influenza susirgus?

— Gripu susiigus patartina 
paimti aspirino, gerti daug sk 
ysčių ir gulėti lovoj. Daugumoj 
atvejų to pakaks. Jei yra pavo 
jus komplikacijų, kaip jau mi 
nėjau, reikia kreiptis j savo 
šeimos gydytoją. .

5. Kokias priemones patartu 
mėt panaudoti nuo šios ligos 
apsisaugoti?

— Epidemijos metu reikia 
vengti didelių susirinikmų ir 
artimo kontakto su gripu ser 
gančiais. Taip pat reikia veng 
ti peršalimų ir vartoti vitami 
nūs bendram organizmo sustip 
rinimui. Didžiausią apsaugą 
prieš azijatinę influenzą duo 
da skiepai pagaminti su azija 
tinio girpo virusu. Paprastai 
tie skiepai yra vadinami „Influ 
enza vaccina, monovalent, azia 
tic strain“. Bet šių skiepų iki 
šiol dar mažai pasirodė, nors 
ir yra labai didelis pareikalavi 
mas. Montrealio Universitete 
mes gaminame apie 100.000 do 
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gydytoją, kuris laiku pa 
komplikacijas ir jas pagy

Kas darytina ir kokios

Azijatinę influenzą, arba 
Azijatinį gripą, arba Aziatinį 
Flue išašukia virusai. Virusai 
yra tokie maži gyvūnėliai, ku 
rie yra daug mažesni už bak 
terijas. Virusų ir bakterijų dy 
džių santykis yra maždaug to 
ks, kaip katino, palyginus jį 
su drambliu. Bet gi šitie labai 
maži gyvūnėliai ne tiktai dide 
lį žmog paguldo į lovą, bet 
kartais priverčia jį pasitraukti 
visai iš gyvenimo. Šiame atvaiz 
de mes matome daugelį kartų 
padidintus įvairių ligų virusus, 
kurių tarpe, viršuje, ir Azija 
tinės influenzijos virusus.
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Elena Kepalaitė

1ŠRAIŠKINIO ŠOKIO ŠOKĖJA MONTREALYJE
Apie Eleną Kepalaitę kelis 

metus iš eilės skaitėme Austrą 
lijos lietuviu spaudoje, kad ji 
koncertuoja didžiuosiuose Aus 
tralijos miestuose, kad jos šo 
kiai rodomi Australijos televi 
zijoje ir tt.

Dabar Elena Kepalaitė jau 
Kanadoje. Persikėlusi j Kana 
dą su giminėmis, ji apsigyveno 
didžiausiame Kanados mieste 
— Montrealyje ir čia ruošiasi 
pirmąjam savo šokio rečitaliui.

Elena Kepalaitė yra vilnie 
tė, gimusi ir augusi amžinoje 
Lietuvos sostinėje, Gedimino 
mieste — Vilniuje. (Tiesa, kai 
kas jau abejoja, kad Vilnius 
Gedimino statytas. Jaunieji 
Lietuvos istorikai teigia, kad 
jie turį žinių, jog Vilnių pasta 
tęs ne Gediminas, bet Mindau 
gas. Tai mums būtų dar malo 
niau, nes visokiu atveju Vi! 
nius yra tikrai senesnis, negu 
kad Gedimino laikai. Bet tokiu 
atveju Vilnių tektų vadinti gal 
Mindaugo miestu).

Vilniuje E. Kepalaitė mokė 
si, Vilniuje pradėjo ir šokti.

Vilniuje buvo pirmieji E. Ke 
palaitės žingsniai — pas. Ir 
tai buvo klasikiniame balete.

Pirmoji E. Kepalaitės moky 
toja buvo L. Savina-Dolska. 
Ji jaunutę E. Kepalaitę mokė 
klasikinio baleto — pas, pirue 
tų, turų, vaikščioti ant piršte 
lių ir kitų baletinio meno būti 
nybių.

Kai Vilniuje vokiškam oku 
pantui išardžius Lietuvos Fil 
harmoniją susikūrė opera, prie 
jos, kaip operos dalis, buvo su 
daryta baletinė grupė. Toje gr 
upėje dalyvavo ir Elena Kepa 
laite, nes tos grupės daugumą 
sudarė vilnietės ir vilniečiai. 
O kai ta operos baletinė gru 
pė pasiryžo išaugti j tikrą ba 
letinj ansambli, baletą, kuris 

pirmuoju pastatymu davė bale 
tą „Coppeha“, Elena Kepalai 
tė jau dalyvavo tame pastaty 
me. Rašaničam tą baleto prem 
jerą teko matyti, dail. Palai 
mos sceniniame jpavidaiiniame.

Bet Vilni vergė okupantas 
po okupanto, kurie kiekvienas 
vis savaip jį prievartavo. Prie 
vartavimai ir privertė ir p. Ke 
palaitę su dešimtimis tūkstan 
učių lietuvių pasitraukti iš Vii 
niaus į Europos vakarus.

Bet ir čia, dar karui siaučia 
nt, nenormaliose sąlygose, E. 
Kepalaitė nenurimo ir gyvenda 
ma Augsburge pradėjo moky 
tis pas išraiškininką Waiter 
Klass. Šis mūsų šokėją per 
orientavo iš klasikinės baleri 
nos j išraiškos šokio šokėją. 
Tačiau kai tremtyje atsidūrę 
Lietuvos baleto artistai suma 
nė sudaryti baletinį ansamblį, 
E. Kepalaitė dalyvavo ir čia 
„Copeloje“ ir gastroliavo 
su trupe Vokietijos miestuose.

Bet tremtinius likimas bias 
ko negailestingai. Iš Europos 
teko keltis kitur jieškoti apsi 
gyvenimo vietos. Ir Elena K * 
palaitė atsidūrė Australijoje.

Gyvendama Australijoje, E. 
Kepalaitė jau pasirodė kaip Š3 
kėja išraiškininkė-menininkt 
Labai gražiai ją įvertino didžių 
jų Australijos miestų — M< 1 
bourne, Sydney ir kilų spa.i 
da. Gavusi gerą spaudos atsi 
liepimą, E. Kepalaitė buvo kvie
čiama televizijos ir yra koncer
tavusi visuose didesniuose Au; 
tralijos kultūriniuose centruo 
se.

Tat galime laukti ir tikėtis, 
kad Elenos Kepalaitės ruošia 
mas išraiškinio šokio koncer 
tas, kuris įvyks lapkričio b 
dieną, 8.30 vai. vakaro, Gesu 
Hali (1200 Bleury), bus įdo 
mus ir bus gražiai įvertintas

KULTOwWKROjVIKA
VAIKŲ LITERATŪROS

Sekmadienį Prisikėlimo sa 
Įėję Kultūros Fondas įteike 
raiku literatūros premiją.

Iškilmingame posėdyje vai 
kų literatūros premijos dova 
na 200 dol. sumoje pripažinta 
čikagietei Soniai Pipiraitei-To 
i-arienei. Kitas atžymejimas 
ir 100 dol. dovana teko Austrą 
lijoje gyvenančiam Petrui Pil 
1 ai-Pakalniui.

Be laureatės S. Pipiraitės, 
dar kalbėjo KF p-kė I. Matu 
sevičiūtė, min. V. Gylys, Kraš 
lo V-bos p-kas V. Meilus ir 
premijos macenatų vardu kun. 
P. Ažubalis.

Antroje iškilmių dalyje liet, 
kompozitorių sukurtos bei har 

ne tiktai tautiečių, bet ir kita 
taučiu. To ir tenka linkėti.

J. K.

I CORTINA Development

I
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.

I
 SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE.

Kaina tik $ 329.j Įmokėti $ 50 
^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DaJ 
x /
g ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. \

GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YR,\

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. J

CORTINA REALTIES INC.
BETTER BUSINESS BUREAU NARYS. i

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

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

DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI. |

PREMIJOS ĮTEIKIMAS 
nonizuotas dainas ir ištraukas 
iš operų dainavo Vincė Januš 
kaitė. Jos pasirnkta programa 
buvo rimta. Savo raštus skaitė 
laureatė. Atsilankė 160.

® Valstybinė konservatorija 
Vilniuje, kaip teigia direkto 
riaus pavaduotojas komp. P. 
Tamoliūnas, buvusi įsteigta 
194 5 m. priešais Lukiškio ai 
kštę. Joje dėsto K. Petrauskas, 
B. Dvarionas, J. Siparis, J. 
Švedas, E. Laumenskienė, A. 
Kačanauskas, S. Vainiūnas, K. 
Kaveckas, J. Gaudrimas, J. Čiu 
rlionytė, A. Budriūnas ir kt. 
Studentų 340, kurių 240 gari 
na stipendijas ir gyvena bend 
rabutyje.
• Komp. P. Tamoliūnas, V. 
Jakubėno mokinys, yra para 
šęs 2 kantatas, solo dainų ir 
fortepionui pjesių.

P. ORENTIENĖS VEDAMA 
BALETO STUDIJA, 

kurią lanko apie 15 lietuvių vai 
kų, žada persikelti į Lietuvių 
Namų patalpas ir dar daugiau 
praplėsti šią meno šaką. Namų 
Valdyba mielai sutinka sudary 
ti sąlygas šiai studijąi veikti ir 
plėstis.

NUMATOMA VISA VIRTI 
NĖ ATSIMINIMŲ

Skelbiama, kad atsiminimus 
rašą profesoriai Biržiškos, St. 
Kairys, K. Bielinis, generolas 
Grigaliūnas-Glovackis ir dau 
gelis kitų vyresnės kartos as 
menų, dalyvavusių Lietuvos 
valstybes atkūrimo veikioje. 
Tai yra geras sumanymas.

• Lėlių teatras, po 13 metų vėl 
atidarytas Vilniuje. Lėlių te 
atras pastatė pasaką „Eglė žal 
čių karalienė“, kurią vokiečių 
okupacijos metais statė Vilnia 
us teatras „Vaidila“.

JONUI MEKUI 
V. KRĖVĖS VARDO 

PREMIJOS LAIMĖTOJUI
^Lietuvių Rašytojų Dr-jos 

vardu sveikinu mūsų rašytojų 
šeimos jauną pajėgą Joną i’.fc 
ką. Serreniškių idilėmis davu 
si šiltos lietuviško kaimo dva 
sios stiprios lyrinės nuotaikos 
kūrinį. Semeniškių idilėse vi 
sais metų laikais gyvybe plaz 
danti Lietuvos gamta, paukš 
čių ir gyvulių koncertai yra mū 
su laikų išraiška tos pat dva 
sios, kurią prieš porą šimtų me 
tų taip gyvai pagavo lietuvių 
poezijos tėvas Kristijonas Do 
nelaitis: o idilėse sukaupta so 
džiaus buitis, žemės ūkio dal
bai yra gaivios poezinės foi 
mos susilaukusi Lietuvos kai 
mo kasdienybė, kurią taip tiks 
liai etnografiškai, su tokia ūki 
ninko meile Balanos gadynėje 
yra aprašęs bene pirmutinis 
lietuvis agronomas Mikalojus 
Katkus. Laisvo ritmo eiliavi

Nukelta į 5-tą pusi.

VINCAS PIEČAITIS

Tėviškės gluosnio rauda
Ar tu, nuklydęs į tolimą užjūrių šalį, prisimeni dar ma 

ne, sukumpusį gluosnį, vis dar tebestovintį prie lango tos pa 
krypusiu stogu pirkelės, kurioje tu gimei ir savo kūdikystės 
dienas praleidai? O gal jau pamiršai mane? Gal jau sveti 
mas tau būtų mano virpančių ir pražilusių nuo vargo ir se 
natvės lapelių šlamesys. Tas šlamesys, kuris kas vakarą tau 
sekdavo švelnutę pasaką apie didžią savo krašto praeitj, apie 
karalius ir bajorus, apie gražiąsias vaidilutes, apie baltaspar 
nius angeliukus su auksu spinduliuojančiais lankeliais virš 
jų laimingų galvučių. Pasaka, kuri buvo lengva, kaip pava 
sario vėjelis, skambi kaip pašešupio lakštingavos suokimas, 
skaidri kaip gintaras iš Baltijos pajūrio; pasaka, kurios tu 
besiklausydamas, užmerkdavai savo nekaltas akutes ir apsi 
vertęs ant kito šonelio nejučiomis nukeliaudavai svajonių ir 
sapnų karalystėn. . .

O gal jau nebeprisimeni manęs? Gal jau pamiršai tuos 
džiaugsmo ir laimės laikus? Gal mašinos motoro sukeltas 
triukšmas tau gražiau šniokščia negu aš? Gal jo kalba tau 
jau artimesnė ir geriau suprantama, negu mano ilgesio dai 
na? Daina, kurią aš tiktai tau vienam dainuodavau, kai tu 
visas sušilęs ir pavargęs, begaudydamas margaspalvius diu 
gelius, parkrisdavai po mano kojom, daina, kuri grąžindavo 
tau išsekusas jėgasi, daina, kuri pripildydavo tave džiaugs 
mo ir naujos energijos, ir tada tau pasidarydavo taip gera, 
gera, besiklausant šnarančių mano lapelių melodijos.. .

Bet tu tuomet buvai baisus nenuorama. Vos tiktai su 
grįždavo išsekusios jėgos atgalios, tu vikriai pašokdavai ir 
kaip koks katinėlis įsikardavai į pačią augščiausią mano ša 
kos viršūnę ir, pridėjęs vieną rankutę prie akučių, antrąja 
stipriai apkabinęs mano liemenį, žvalgydavaisi po plačią 
dangaus mėlynę. Tu džiaugdavaisi tada ten toli pamatęs baž 

nyčios bokštus, tau pasidarydavo linksma išgirdus varpų dū 
žius, šaukiančius žmones mišparų. Tada tu buvai laimingas. 
Ir aš buvau laimingas, kad tu buvai laimingas.

O ar dabar tu esi laimingas? Ar tu gali būti laimingas 
be lakštingalos giesmės, be vieversio čirenimo, be čiurle 
nančio upelio, be raibosios gegutės kukavimo?. . . Ar tu 
gali būti laimingas? O gal jau tau smagiau vaikščioti ce 
mentiniais šaligatviais, negu minkštaisiais pievų takeliais? 
Gal laimingesnis tu esi gyvendamas didmiesčio mūrų, fab 
rikų dūmų ir „žaliojo dievo“ sūkuryje. . .

Aš, senis gluosnis, pasiilgau jau tavęs, mano vaikeli. 
Bet bijau, kad tu manęs jau nebepasiilgsti, bijau, kad pra 
dedi mane pamiršti, bijau, kad tu vis tolsti ir tolsti nuo 
manęs, bijau, kad tu vis dažniau vartoji man nesuprantamus 
žodžius, bijau, kad ta žemė, kurią aš taip tvirtai laikau savo 
šaknimis suspaudęs, tau darosi jau nebebrangi, bijau, kad 
tu paklydęs svetimybės jūroj nerasi kelio atgalios? O gal 
tu jo ir nejieškosi. . .

O ar prisimeni (aš gi labai gerai prisimenu), kai išsi 
gandę atūžiančios iš rytų audros apleidot tėviškę? Ar prisi 
meni, kai tavo tėvas priėjęs glostė mano šiurkščią žievę ir jo 
akyse spindėjo gailesio ašaros ir tada jis liūdnu balsu tarė: 

„Gluosni, aš nežinau ar tavo medinė šiidis supranta, 
dėdei mes dabar turime apleisti tėviškę? Bet žinok, mes 
mylime tuos laukus, tą upelį. . . Mes mylime tave, Gluos 
ni! Tu buvai ištikimiausias šių namų sargas, tu savo šako 
mis saugojai mus nuo audrų ir vėjų, tu vienas tramdei vis 
ką deginančius žaibus, tu savo ošimu raminai mus nepasi 
sekimo ir liūdesio valandoj. Ir dabar, Gluosni, tiktai tu 
vienas lieki saugoti šią mūsų numylėtą sodybą. Tat saugok 
ją, aš prašau. Saugok ją sau ir mums.

Aš sušniokščiau tada galingai, pajudinau, pasiūbavau 
savo šakas į šonus, o šaknimis dar stipriau suspaudžiau vi 
su mūsų numylėtą žemę ir pajutau, kad jokia jėga nepajėgs 
jos iš manęs išplėšti.

O tavo tėvas tęsė toliau:

„Bet žinok, Gluosni, mes sugrįšim, mes niekada neuž 
miršime tavęs, mes iš ilgesio negalėsime kitui gyventi, nes 
mes mylime tave, Gluosni. . . Jei mano seni kaulai kitąsyk 
ir neatlaikys sunkios tremties naštos ir aš pavargęs kur am 
žinai suklupsiu po svetimu dangum, bet jis“, — Čia tavo tė 
vas su pasididžiavimu pažiūrėjo į tave, — „mano sūnus, 
tikrai sugrįš! Sugrįš tave seną ir išvargusį paguosti, sugrįš 
tau ačiū pasakyti“.

„Aš myliu tave Gluosni“, — tada tu pasakei, — „ir aš 
tikrai sugrįšiu!“ *>.

Nors gaila tuomet man jūsų visų buvo, bet aš buvau 
laimingas, nes žinojau, kad jūs, nors apleidote savo kraštą, 
bet nešėte kartu savo širdyse ir meilę jam. Aš buvau iaitf 
mingas nes žinojau, kad tu mane visu savo vaikišku nekali 
tumu mylėjai.

O dabar ar vis dar taip pat tebemyli mane? Ar dar 
prisimeni tuos tuomet ištartus žodžius? Ar tu dar kada no 
rs sugrįši?

O gal jau abejoji? Gal jau tave svetimi prisijaukino, 
kaip pagautą laukinį žvėrelį? Gal tu pardavei tą meilę tė 
vų krašto, kaip Judas Kristų, už kelis grašius? Gal tu jau 
esi laimingas lenkdamasis naujam ponui ir esi visiškai 
pamiršęs laisvų laukų kvapą? Gal tau kiekvienas tėvynės 
priminimas darosi nemalonus, nes jis tau atveria iš naujo 
širdyje dar nevisiškai užgijusią žaizdą, kurią tu nori kuo 
greičiau užmiršimu užgydyt?

Jaučiu, mano sūnau, kad Tavo meilė gęsta man ir tai 
žemei, kuri tave užaugino. Jaučiu — tu tolsti nuo manęs, 
tu pradedi savo šaknis leisti į visiškai svetimą dirvoną. 
Tu teisti nuo manęs, mano sūnau, tu tolsti. .. tolsti...

Bet aš vistiek tebemyliu tave. Aš vis dar tebesaugo 
ju tuos namelius, kuriuose tu gimei. Aš laukiu tavęs su 
grįžtant. Aš laukiu tavęs tamsią ir vėjuotą naktį, aš lau 
kiu saulelei rytuose tekant, aš laukiu visada, aš lauksiu 
visada. Bet ar tu sugrįši? Ar nori tu sugrįžti? . ,

Vincas Piečaitis.
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SAU LT Ste.
NAUJIENOS IŠ

Kad Kanadoje yra daug mes 
kų, tai mes visi gerai žinome, 
bet kad meškos siaustų mieste, 
tai jau reti atsitikimai. Prieš 
kelias savaites mūsų mieste, 
apie pusę mylios nuo miesto 
centro, buvo nušautas jau be 
veik suaugęs meškinas. Dar se 
niau, miesto rytinėje dalyje, ir 
gi prarado savo kailį panašus 
neprašytas svečias. Vienas 
priemiestyje gyvenąs kanadie 
tis, farmeris, savo kiaulių ūky 
je per neilgą laikotarpį nušovė 
nemažiau tuziną beslankiojan 
čių ir maisto bejieškančių meš 
kų. Atrodo, kad mūsų miestas 
be kitų ligi šiol turimų dar ga 
Ii gauti ir ,,meškų’* miesto var 
dą. . . Kadangi šie nuotykiai 
kaip tik vyksta netoli mūsų 
tautiečių gyvenamų rezidenci 
jų, tai nieko nuostabaus, jei 
kada nors išgirsime, kad kas 
nors iš mūsiškių buvo meškų 
sudraskytas. . . Jeigu ateityje 
kas nors ilgesnį laiką negaus 
laiško ar žinios iš mūsų mies 
te gyvenančių giminių ar pa 
žįstamų. tai už tai kaltinkite 
tik meškas.

URANIJAUS FABRIKAS IR 
DIDŽIAUSIOS PASAULYJE 

KASYKLOS.
Maždaug už 100 mylių nuo 

mūsų miesto, apie pusiaukelį į 
Sudbury, Ont., ant Quirke eže 
ro kranto, prie pat mažo Elliot 
Lake miestelio rugsėjo 21 d. 
atidarytas didžiauisas pasauly 
je (angliška spauda prideda 
dar žodį „single“ (atskiras) 
uranijaus apdirbimo fabrikas— 
—„Consolidated Denison“, ku 
ris artimiausioje ateityje ap 
dirbsiąs apie 6000 tonų rūdos 
per dieną, o vėliau produkcija 
būsianti išplėsta ligi 10.000 to 
nų. Fabrike ir uranijaus rūdos 
kasyklose nuolatinai dirba apie 
900 žmonių. „Denison" rapor 
te uranijaus rūdos rezervai sk 
aičiuojami apie 137 milionai 
tonų ir turima gaminiams par 
duoti su Kanados vyriausybe 
5-kių metų sutartį už $201. 
895.000 (beveik 202 mil. dol.). 
„Denison“ uranijaus kasyklos 
ir fabriko įrengimas ligi šian 
dien kaštavę apie 40 mil. dol. 
Fabrikas jau pradėjęs veikti 
vasarą, bet apdirbdavęs tik 2 
—2% tūkst. tonų rūdos per 
dieną. „Denison" preziden 
tas yra Steve Roman, prieš 20 
metų į Kanadą iš Slovakijos at 
vykęs emigrantas, 36 metų am 
žiaus, kurį laiką redagavęs 
Slovakų laikraštį ir į šį biznį 
įstojęs 1946 m. Dabartiniu lai

MARIE, Ont.
„MEŠKŲ" MIESTO 
ku iveno „Denison“ šėro kai 
na apie 17 dol. „Denison*’ ati 
daryme dalyvavo apie 600 sve 
čių, kurių 370 atvyko dviem 
specialiais traukiniais iš To 
ronto. Svečių tarpe buvo L. B. 
Pearson — buvęs Kanados už 
sienių reikalų mimsteris, W. 
L. Wright — Ontario arkivys 
kūpąs, Arthur Maloney — dar 
bo viceministeris ir daug kitų. 
Atidarymo iškilmės ir balius 
praėjo labai šauniai — dova 
nos svečiams, rožėmis papuoš 
tos salės ir stalai, šampanas, 
„Cadillacų“ laivynas svečiams 
aptarnauti :r kitos brangios 
prašmatnybės.

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

Valdybos pirm- St. Grigelai 
čiui vis dėlto pavyko surasti 
mokytoją šeštadienio lietuvis 
kai mokyklai. Naujas mokyto 
jas prisipažino, kad seniai gal 
vojęs apie lietuvišką mokyklą, 
bet vis laukęs, kad kas nors ki 
tas — geriau tam darbui pa 
ruoštas — šį darbą apsiimtų. 
Sako, kad jam Lietuvoje tekę 
būti, bet ne vaikų, o suaugusių 
vyrų - kareivių mokytoju. Su 
vaikais, kaip pirmutinės pamo 
kos parodė, yra daug sunkiau 
negu su kareiviais. Sako, nepa 
statysi vaiko su šautuvu. . . Mo 
kyklon susirinko 17 vaikų (7 
—I sk. ir 10 — II skyr.). Gale 
tų dar ir daugiau susirinkti, 
bet yra vieni kiti tėvai, kurie 
kažkodėl vaikų neleidžia. Tas 
yra visai nesuprantama ir ne 
pateisinama.

Mokyklai patalpos, kun. L. 
Kemėšio rūpesčiu gautos, yra 
pačiam miesto centre ir jei to 
mis patalpomis bus galima visą 
laiką naudotis, ,tai pradėtas 
darbas turėtų vykti be pertrau 
kos visus metus. Mokytojas sa 
kosi už savo darbą nieko neim 
siąs ir kad šeštadieniais gautų 
laisvą dieną, tai turėjęs savo 
darbovietėje paimti žemesniu 
atlyginimu darbą, bet, sako, 
reikia, kad kas nors vaikus lie 
tuviškai pamokytų. Geriausia 
mokytojui pagalba iš tėvų pu 
sės būsianti, jei vaikai nustaty 
tu laiku bus atsiųsti mokyklon, 
jei namuose tėvai su vaikais 
tik lietuviškai kalbėsis ir būti 
nai pataisydami vąikų kalboje 
pasitaikančius anglicizmus, bar 
barizmus ir kitokius gimtosios 
kalbos žalojimus. Užbaigiant 
pasikalbėjimą, mokytojas pridū 
rė, kad šį darbą apsiėmęs ne 
iš nuobodumo ar neturėjimo 
ką veikti, nes visuomet atran

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., |
West Shefford, P. Q. ft

» ft 
ft 
ft

I
 Vaistai į Lietuvą, |

LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ I
KRAŠTUS ft

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis $per Janiną ADOMONIENĘ.
įs Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- ft 
$ džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, ft 
$ akordeonus, dviračius, maistą ir tt. &
ft Užsakymai iš kitur priimami paštą. ft
ft Siuntiniai pilnai apdrausti. $
ft Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, K 
ft Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |

mmmmmmummtmmtmmmmtmmmnmmmmmnmmmmmmmn
| BELLAZZI-LAMY, INC I
I o 7679 George St., ...„ . „
t PO 8-5151 Ville Lasalle. ■
t įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. S 
| Insuliacija, Ten - Test, Masonite, sUKybinis popietis, n 
iiMMwmiimimiu»nniiun«ni»in»wii»mnnimnu»n»nui»niitiiiiiiim”

3
Tel. PO. 8-1135

H VICTORIA 
j I CLEANERS j
I |8J)YERSCo.
ft SĖS S3

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

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

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

ir t. t., ir t. t.

{
Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio ft 
miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. ft

Liet sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. S
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.-—MONTREAL. f

dąs ką veikti, bet kad mūsų tau 
tos, mūsų lietuviškieji reikalai, 
o ypatingai lietuviškumo išlai 
kymas yra labai svarbus.

„DARBO FRONTAS”
Nelabai linksmos naujienos 

mūsų mieste darbo fronte. Ne 
tik todėl, kad į rudenį visi dar 
bai mažėja, bet nelabai malo 
nio: žinios ir gandai iš didžiau 
sios darbovietės — plieno fab 
riko, kur dauguma mūsų tau 
tiečių dirba. Šiuo metu „Steel 
Plantas“ atleistus iš darbo tik 
šimtais skaičiuoja ir jau paleis 
ti iš darbo išbuvę* fabrike 1— 
1 % metų. Kalbama, kad di 
dėsnis atleidimas įvyksiąs apie 
lapkričio - gruodžio rnėn. ir 
tada bus paleista 2—3000 dar 
bininkų ir dar daugiau. Sako, 
kad trūksta fabrikui užsakymų, 
o kai kada užsakytas ir išsiųs 
tas plienas parsiunčiamas at 
gal, kaipo netinkamai pagamin 
tas. Kaip tos nauijenos ir gan 
dai pasitviritns, tuojau pamato 
sim, tačiau perdaug nusigąsti 
nėra ko, nes tokių, kurie dėl 
paleidimo iš darbo pakliūtų bė 
don, atrodo, kaip ir nėra. Per 
eilę metų mūsų tautiečiai su

spėjo įsigyti ir išmokėti namų, 
fannų, ar susitaupyti gražias 
sumas bankuose. Praėjo 1953- 
4 m. ekonominis atoslūgis, tai 
praeis ir šis, jei iš viso toks 
bus. Gi paleistieji iš darbo ga 
us bedarbių pašalpas ir galės 
pasidžiaugti ilgomis atostogo 
mis, kad tik per ilgai neužsi 
tęstų. Neatspėsi.

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami i Suv. Są

jungą, Lietuvą, Latviją,

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

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

perlaidų kiek norite.
GRA M E RCY

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

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4 pusi, 

mas labai tiksliai parinktas 
šio turin o idilėms: tai liudija 
literatūrinį autoriaus brandu 
mą.

Linkime ir laukiame, kad 
preminin nkas pasirodytų mū 
su literatūroje ne kaip svečias, 
bet kaip nenutrūkstamas jos 
kūrėjas.

Benys Babrauskas 
Rašytojų Dr-jos Pnminininkas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Balelrislikos AN 

TOLOGIJA, I dalis. Redagavo 
Bern. Brazdžionis. Aplankas 
dail. Romo Viesulo. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 
1957 m., atspausdino „Drau 
go“ spaustuvė Čikagoje, 608 
puslapiai, kaina 7 dol. Leidinys 
gerame popiery, kietais virše 
liais.

Turinyje 50 autorių kūrimai, 
pradedant seniausiais ir baigia 
nt gyvenančiais — pradedant 
Simanu Daukantu ir Valan 

čium ir baigiant K. C. Karpium 
ir Marija Aukštaite. Leidinys 
gražus ir kultūringai išleistas.

Licensed and Bonded 
by N. J. State

Banking Commission

DĖMESIO, LIETUVI!
Lietuvaitė, 29 metų, mielai 
norėtų susipažinti su nevedu 
siu tautiečiu tikslu sukurti šei 
mą. Atsakysiu į laiškus, gau 
tus su atvaizdu, kurį pagal 
siuntėjo pageidavimą grąžin 
siu. Prašau rašyti adresu:

C. Jonuškaitė, 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal 

32, P. Q., Canada.

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS 
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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

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

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

Greitas pristatymas.

II. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

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

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

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

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

’t

vvoodą, kur pasirašys sutartį 7 
metams su viena Amerikos te 
levizijos bendrove.
• Vatikane 1956 m. buvo pa 
duoti 976 prašymai pripažinti 
moterystę niekine. Apsvarsty 
ti 256 prašymai, patenkinti 
128, atmesti taip pat 128.

ŽVEJO SŪNUS
Daugelis ateivių dar atsime 

na latvių rašytojo V. Lacio dra 
mą „Žvejo sūnus“, kuri yra 
padaryta iš to pat vardo romą 
no ir kuri buvo statoma ir Lie 
tuvos dramos teatro. Dabar iš 
to romano sukurtas filmas, 
taip pat „Žvejo sūnus“. Ta 
čiau turinys gerokai patemptas 
ant sovietinio kurpalio.

Tai yra gražus indėlis į kiek 
vieno lietuvio biblioteką, o yp 
ač naudingas lietuviškųjų mo 
kyklų mokiniams.
• Dailininkas skulptorius Pet 
ras Rimša, turėjęs pasikalbėji 
mą su J. Keliuočiu, apgailesta 
vo, kad dabar niekas nesirūpi 
na medalių leidimu, o jis jau 
turįs sukūręs kelis ir pasiryžęs 
Sukurti Adomo Mickevičiaus 
medalį. Dailininkas nusiskun 
dė senatve ir negalavimais, kai, 
kaip matyti, niekas juo nesirū 
pina. Jis tebegyvena Kaune.
• Jokūbas Šernas, kino artis 
tas, Liet, nepriklausomybės ak 
to signataro sūnus, gyvena Ro 
moję. Rudenį atvyksta į Holy

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vaL po pietų. 1'

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

Dr. TASS? SINGČRMAN 
optometristas-optikas

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

ft ftTAUPYK, SKOLINKIS 
tavo kredito kooperatyve

T Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai ft 
A duodamos bet kokiam geram tikslui. ft
A Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. $
X „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. saleje 
ft Banko kambary.
•J Pirm. A. Norkeliūnas .............................. RA 7-3120 *’

LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACH1NE 

ft A/fI7^7 Lietuviams nuolaida.
g 1VJLIL J-V J 4 J Sav.: p. RUTKAUSKAS. g

Lietuviška moterų kirpykla į 
ft DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR T RUM | 
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
! Sav. BIRUTĖ DODONA 1TĖ B. M. Dodon).
| 2544 CENTRE St . Monneai WEllington 5-3292 |

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 Jocas.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

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

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

Montreal, P. Q. Tek: HU 8-0162.

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MAI KOS—KURO ALYVA

•ft

ft

ft
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St CATHARINES, Ont.
SLA 278 KUOPOS DVEJŲ METŲ SUKAKTIES

minėjirr.3 pasiruošimas vyksta 
pilnu tempu. Scenos mėgėju 
būrelis „Liepsna“, režisuojant 
p. Radzevičienei dirba įtemp 
tai.

„Prieteliai“, tikimasi, žiūro 
vus patenkins. Tikimasi, kad 
ir šio veikalo autorius M. Šal 
čiūnas atvyks iš Toronto pasi 
žiūrėti.

Šio veikalo pastatymu rūpi 
nasi SLA 278 k. nariai Ig. Sa 
jauka ir J. Dilys. I. Šajauka 
yra to būrelio seniūnas, Įdėjęs 
daug darbo ir rūpinasi toliau 
šio būrelio gyvavimu. J. Dilys 
be kitų pareigų dar ir veikalo 
pastatyme dalyavuja.

Į SLA 2-jų metų sukaktį at 
vyks ir Estų tautinių šokių gru 
pė, 20 asmenų, kurie padės už 
pildyti programą.

Estai jau yra susipažinę su 
SLA veikia, ir yra apsidraudę 
stambiausiomis sumomis. Toks 
Įvertinimas SLA organizacijos 
stiprina esančius SLA narius 
ir duoda pavyzdi tiems lietuvia 
ms, kurie dar neprisirašė.

SLA 287 kuopa po V-tos 
Kanados Lietuvių Dienos sa 
vo dviejų metų sukaktį atžy 
mės Vliko Pir-ko Dr. Trimako

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

pareikštu troškimu, daugiau 
vienybės. Taip pat ir L. L. V. 
komiteto vardu kalbėjus J. Au 
dėnui, lietuvių vieningumas 
stiprina Lietuvos vadavimo by 
lą. Vienybėje — galybė — stip 
rvbė!

SLA yra viena iš seniausių 
ir stipriausia organizacija, to 
dėl šiai organizacijai ir teks 
atlikti didelį darbą. SL,A ture 
dama 360 kuopas ya tiek daug 
pasidarbavusi tautiškai ir lab 
Maroje, kad jokia rudra jos 
šaknų neišraus. Nenuostabu, 
kad per SLA Seimą 1956 m. 
Detroite, Michigano guberna 
torius Wilioms užbaigė savo 
kalbą letuviškai: „Kas bus, 
kas nebus, bet Lietuva laisva 
bus".

SLA Bendruomene laiko au 
toritetu, ir jai padeda visuose 
darbuose. Kur nėra Bendruo 
menės SLA kuopos atlieka tau 
tinius darbus.

SLA 278 kuipa iš savo pa 
rengimų pelną gavę nelaiko sa 
vo kasoje. Tie pinigai priklau 
so visiems.

SLA 278 k. parėmė St. Cat 
barines šeštadieninę mokyklą 
ir V-tą Kanados Lietuvių Die 
na įteikdami taurę, kuri atite 
ko Montrealio sporto klubui 
„Taurui".

SLA 278 k. kviečia visus lie 
tuvius iš St. Catharines, Wei 
lando, Niagara Salls, Port Col 
borne, Hamiltono, Toronto ir 
kitų kolonijų.

SLA 238 k. yra pradėjusi su 
sirašinėjimą su atrimomis SLA 
kuopomis Niagara Falls, N. Y. 
ir Buffalas, N. Y. Bufalo SLA

SIUNTINIAI LIETUVON
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. Siuničame 
mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk

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

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

0.80 
0.80 
2.75

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

% kg kavos.■.$ 1.80 
% kg kakavos „ 1.95 
V, 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.

Tekstilės medžiagos:
Vyriški kostiumai nuo $ 9.25 ir daugiau (už 3*/2 vardo) 

medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3*4 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

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

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

Priimame užsakymus telefonu.

$

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

TORONTO
tinėtuose priminimuose. Kai 
kurie rinkėjai atsilankys ir į 
namus to mokesčio paimti. Apy 
linkės V-ba nustatė solidaru 
mo mokesčiui surinkti laiką, 
likusius tris mėnesius — spa

Co. per Br. ščepanavičių — 
rūkytą kumpį, žinoma lietuvių 
baldų prekyba Mohawk Furni 
ture Lmt. per J. Aukštaitį — 
didelį paveikslą rėmuose, J. 
Grimas — elektrinę skutimo

Toronto Apyl. Valdyba iš 
siuntinėjo visiems B-nes naria 
ms priminimus užsimokėti so 
lidarumo mokestį. Pasiųsta 
2000 atviručių. Kai kas gavę^ 
priminimą pagalvos, ar jam rei 
kia tą mažą duoklę savo Bend 
ruomenei atiduoti, ar nieko i 
priminimą neatsakyti.

304 kuopa yra pasižadėjusi i 
St. Catharine atvykti spalio 26 
d. Taip pat laukia atsakymo ir 
SLA 270 k. Niagara Falls, N.

Per SLA 278 k. sukaktį bus 
kaip tik proga Torontui, Ha 
miltonui, Buffalo ir Niagara F. 
susipažinti ir aptarti tolimes 
ne bendrą veiklą.

Torontas jau yra daug pri 
sidėjęs Švenčiant vienų metų 
sukaktį, tikimės, kad tarp 
pų išsivystys dar didesnis 
dradarbiavimas.

Tai visus kivečia SLA 
k. į 2 metų sukaktį, kuris 
ks spalio 26 d. Slovakų salėje, 
Welland Ave ir Page St. kam 
pas St. Catharines, Ont.

SLA Narys.

VISI BENDRU KELIU
Sąmoningas B-nės narys su 

pras, kad be pinigo B-nė nie 
ko apčiuopiamo negali padary 
ti. Jei šiandien turime savo 
lietuvišką mokyklą, choius, 
kultūrines ir ekonomines oiga 
nizacijas, o taip pat lietuviškas 
bažnyčias, tai tas viskas susida 
rė mūsų B-nės rėmuose ir ak 
tyvių narių pastangomis. Pati 
B-nė yra viso lietuviško judė 
jimo jungiamasis veiksnys. Jei 
kas manytų, kad Lietuvių B- 
nės organizacija nereikalinga 
ir kiekvienas gali atskirai ir tik 
sau gyventi, tai toks manymas 
būtų priešingas prigimties dės 
niui. Šio krašto visų tautybių 
ateiviai gyvena bendruomenė 
mis ir mums lietuviams nėra ki 
tokio kelio.

Solidarumas Lietuvių B-nei 
yra privalomas tiek, kiek pri 
valoma būti lietuviu. Realus 
solidarumo pareiškimas yra 2 
dol. nario mokestis, kurį kiek 
vienas gali lengvai sumokėti. 
Kituose kraštuose lietuviai mo 
ka daug didesnį mokestį negu 
čia. Pav., Anglijoj — 2.5 sva 
ro, Vokietijoj 20 DM, Kolum 
bijoj 24 pezus ($12), Venezu 
eloj 30 bolivarų ($10).

Šiais metais Apylinkės Vai 
dyba nario mokesčio surinki 
mą organizavo taip, kad kiek 
vienas mokesčio mokėtojas ga 
ii pasirinkti jam lengviau pa 
siekiamą mokesčio rinkėją, ku 
rių pavardės nurodytos išsiun
K-—XX " M

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
>C?——XK—---------XX-------------- XK~~~~~H

kuo 
ben

2 78 
įvy

........... M""'" M 1 M •
Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M D. MORTON,
B. A., EL. 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

A. E. McKAGUEi
Barrister and Solicitor y 
Advokatas ir Notaras $ 

Tel. E M 4-1394, EM 4-1395| 
201 Northern Ontario BldgAt

330 Bay Street, | 
TQRONTO 1, Ontario. ''

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

International Service Bureau
Pirmasis Lietuvių Kelionių Biuras Toronte.

£; 91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario.
Telefonas: LE. 6-5613.

| DIREKTORIUS — A. LIŪDŽIUS

Įstaigos darbas atliųkąmas 2 atskiruose skyriuose:
| I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
Jį; tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų 

tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 

j; biletai; Floridoje, Kalifornijoje ir kitose Amerikos ir Ka 
$ nados vasarvietėse vietų užsakymai; Kanados ir Amerikos 
« žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; 
X ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas ;

asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
jį! persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame 
>? rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
<:;> pat jūsų buto). Kelionėms laivais skyrius naudojasi Ke 
J: lionių Bendrovių „AROSA LINE“ ir „SITMAR LINE”

patarnavimais. Skrendant lėktuvais — „PAN AMERI 
Ii CAN WORLD AIRWAYS (PAA)“ ir „TRANS-CANA 

; DA AIR LINES (TCA)“.

II. DOVANŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS:
: Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE 
• TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo 
: no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija. Taip 
: pat per šį skyrių persiunčiami pinigai į visus PASAULIO 

£ KRAŠTUS siuntimo dienos kursu.

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

lio, lapkričio ir gruodžio. Tai 
bus soldarumo mokesčio rinki 
mo vajus. Visi Bendruomenės 
nariai, kurie dar nėra mokesčio 
sumokėję, prašomi per tą lai 
ką savo bendruomeninę parei 
gą atlikti ir savo įnašu prisidė 
ti prie bendro darbo.
Toronto Apylinkės Vaidyba.
LIET. NAMŲ PENKMEČIO 
balių gražiai praturtino mūsų 
prekybininkų bei verslininkų 
suaukoti loterijai vertingi fan 
tai. Juos aukavo: Times Cigar 
Store savininkas J. Beržinskas 
—meškeriojimo setą, Atlantis 
Import-Export Lmt. B-ve — 
radijo aparatą, J. V. Margis 
Drug Store — stalo lempą su 
laikrodžiu, Courtland Packers

si mašinėlę, High Park Food 
Market savininkai Demikiai— 
didelį tortą, Dorna Hairdress, 
savin. Kaunaitė — pusmetinį 
plaukų sušukavimą, Clover Le 
af Food Market savin. Jankaus 
kai — kartoną cigarečių, V. 
Skirgaila — cinzano bonką, A. 
Portofejųs — šokolado - saldai 
nių dėžę ir J. Strazdas — ke 
lėtą lietuviškai -gamintų sūrių.

Biletai 1223, 1188 ir 2526 
nr. nr. laimėję stalo lempą sul 
laikrodžiu, rūkytą kumpį ir’ 
elektrinę skutimosi mašinėlę 
vakaro metu neatsiliepė. Todėl 
laimėjusieji prašomi minėtus 
fantus atsiimti, pristatant vir 
šuje nurodytus biletus.

Liet. Namų V-ba dėkinga

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

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

tik per

::

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

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

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- 
čyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- 
cin, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd
ro — Sterptomycine, Terramycin, Viomycm ir Įvairias 

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

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

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

Medžiagų pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstaigoje 
Toronte ir pas ponią Juraitienę Hamiltone. (Užsakant šį 
pakietą laiškais prašome nurodyti pageidautiną spalvą).

Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
Švediškas elektrines siuvamas mašinas, 
38-nių modelių Hohner akordeonus, 
Moderniškiausias mezgimo mašinas, 
Šveicariškus laikrodžius firmos „Cyma" ir „Dixton", 
Stiklui pjauti peiliukus su deimantu ir metalinius, 
Parkerius, 
Dviračiams padangas ir šliaukąs įvairių išmierų, 
Plaukams kirpti mašinėles, 
Skustuvus,
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus,
Avalynę,
Maistą, 
ir t. t. ir t. t.
Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. 
Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų ne

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

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

kitokioms gerybėms siunčiamiems iš Anglijos.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų, medžiagų ir kitus užsa
kymus bei savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siun

tinius siųsti mums paštu.
Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Darbo valandos:
Pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Šeštaditniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

5av. 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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$ 
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Fondo A-bės Hamiltono Sk. Valdyb;

Hotelio salėje rengia

VAKARĄ
Turtinga loterija, Benni Ferri muzika, Įvairus bufetas 
ir t. t. Pradžia 7,30 v. v.

V. Verikaičio vedamasis kvartetas dalyvaus Hamiltone.

'HAAA1®LTO1V J
SPAUDOS

ŠĮ šeštadienį, spalio 12 d., 
Royal Connaught viešbutyje 
Cristal Bali salėje ruošiamas 
pirmą kartą Hamiltone didžiu 
lis spaudos balius - koncertas. 
Šio baliaus metu programą iš 
pildys mums visiems gerai ži 
nomas garsusis Toronto Vyrų 
Kvartetas, vadovaujamas solis 
to V. Verikaičio ir sol. Stef. 
Mašalaitė. Kvartetas atvyksta 
į Hamiltoną su visai nauju re 

(nertuaru. Nors jis yra dar jau 
utis, bet spėjo išgarsėti Kana 

doje ir JAV-se savo gastrolė 
mis. Kvartetas yra aplankęs vi 
są eilę lietuviškų kolonijų: 
Detroitą, Clevelandą, Kenne 
bunką, SudburĮ ir kitas mažės 
nes kolonijas. Taip pat sol. V. 
Verikaitis ir sol. S. Mašalaitė 
mums gerai pažįstami iš savo 
gastrolių po Kanadą ir JAV. 
Todėl hamiltoniečiams ir apy 
linkių lietuviams bus labai ge

BALIUS
ra proga išgrsti šiuos scenos 
menininkus ir praleisti vakarą 
linksmoje nuotaikoje.

Koncerto pelnas skiriamas 
jaunimo spaudai paremti ir 
Hamiltono lietuviškosoi|s bib 
liotekos reikalams. Tikslas yra 
labai svarbus ir kilnus. Todėl 
rengėjai prašo visų tautiečių 
savo skaitlingu dalyvavimu pa 
remti.

Baliaus metu veiks turtinga 
ir įdomi loterija. Jau yra gauta 
loterijai vertingų fantų. Tad 
baliaus dalyviai turės labai ge 
rą progą šioje loterijoje išme 
ginti savo laimę.

Baliaus pradžia 
o programos—9.30 
turtingas bufetas, 
orkestras.

Tad, malonūs
čiai ir apylinkių lietuviai, kvie 
čjame visus kuo skaitlingiau 
šiai dalyvauti šiame parengi 
me. At-kų Kuopos V-ba.

T. FONDUI!
Hamiltono skyriaus valdyba, 

vykdydama savo 1957 m. veik 
los planą, spalio 19 d. rengia 
linksmą šokių vakarą, kuris

7.30 v. v., 
v. v. Veiks 
gros geras

hamiitonie

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

X Moloniuosius tautiečius nuolankiai kviečiame atsilankyti $ 
© į šį parengimą ir tuo pačiu paremti lėšų telkimą Tcvy- x 
X nės išlaisvinimo reikalui, už ką atsilankiusiems taria 3 
Į nuoširdų ačiū. Vaidyba. ©

įvyks Royal Connaught viešbu 
čio salėje. Pradžia 7.30 v. v:

Visus Hamiltono ir visų ki ( 
tų kolonijų brangius tautie 1( 
čius nuolankiai kviečiame atsi , 
lankyti Įš parengimą.

Savo gausiu dalyvavimu kar 
tu paremsite ir mūsų sunkų 
darbą lėšų telkime savo bran 
giosios Tėvynės išlaisvinimui 
vedamai bylai paremti. Jei mes 
patys nestosime i talką pačiam 
kilniausiam tikslui atsiekti ir 
jam nepasiaukosim tiek savo 
darbu, tiek vienu kitu centu, 
atminkim, kad svetimieji tuo 
labjau tam nepasiaukos. Vis 
kas priklauso nuo musų pačių.

Tikėdamiesi gausaus Jūsų 
atsilankymo, iš anksto reiškia 
me nuošrdžią padėką.

T. Fondo Valdyba.
JŪROS SKAUTŲ SUEIGA

Spalio 2 d., tuoj po 11 vai. 
mišių, parapijos salėje šaukia 
ma steigiamoji jūros skautų 
sueiga. Visi buvę jūros skau 
tai ir norintieji Įstoti į jūros 
skautus kviečiami atsilankyti.

Iniciatorius vyr. valt.
A. Pilypaitis.

AZIJATINĖ INFLUENZA.
Atkelta iš 3-čjo pusi, 

zų tų skiepų per savaitę. Grei 
tu laiku pradės gaminti Kana 
doj ir Torinto Universiteto Co 
nnaught laboratorijos. Kana 
doj tikimasi pagaminti apie 2 
milionus dožų. JAV vaistų fab 
rikai žada pagaminti apie 60 
rnilionų dožų. Nors visos labo 
ratorijos pradėjo ruoštis Azi 
jatinės vaceinos gamybai jau 
liepos mėn., bet iki šiol paga

LAIKO ŽMONĖS. . .
Atkelta iš 2-ro psl.

taujančią rusišką vergiją. Lyg 
džiaugdamiesi, kad buvo savo 
tėviškės ir tautu pavergėjų sos 
tinėje, grįžusieji susirinkusie 
ms rodo prie lagaminų pririštų 
lelijavos spalvos bagažines kor 
čiukes, ant kurių kiriliškomis 
raidėmis juodai atspausdntas 
žodis — Moskva.

Kiek atvėsę, vienas bolševi 
kas, 56 metų „Lincoln“ maši 
nos savininkas, grupę nufilma 
vO. Tada lietuviai bolševikai, 
užsirūkę rusiškų cigarečių, kle 
gedami pradėjo skirstytis. Už 
uot panaudojus paprastas susi 
siekimo priemones į 
IĮ, lietuviai bolševikai 
tiniu papročiu išvyko 
mašinomis.

Montiea 
kapitalis 
savomis

DARBINES KOJINES
KNIT-GOODSNYLONU

SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI

TAIP PAT APATINIAI —
GARSŪS NUO

Štai genausias pir
kinys ilgesniam ne
šiojimui — labai pa- 
togios-ekstra vertin
gos. Neplyšlančios 
Penmans Darbo 
Kojinės. Yra įvai
riausių rūšių, tinka
mų Įvariios rūšies 
darbams.

VIRŠUTINIAI RŪBAI X K 
1868 METŲ (WSll-4)£

* * *
Palyginus šias dvi bolševikų 

grupes, žmogus savęs klausi— 
kokia nesąmonė? Rusiškieji 
bolševikai, prieš savo sąžinę, 
nuvykę i Rusiją, peiks laisvųjų 
kraštų santvarką ir gyventojų 
pragyvenimo standartą. Lietu 
viškieji bolševikeliai, atsidėko 
darni savo šeimininkams už pro

DEŠIMT METŲ...
Atkelta iš 3-čjo pusi, 

ir Foleyet stotis.
Privažiavus Foleyet stoti, 

18,40 vai. vos neįvyko didelė 
katastrofa. Mūsų trankinys su 
kitu keleiviniu traukiniu iai 
mei sustojo trys metrai vienas 
prieš kitą. Valiotą, Ont. pasie 
kerne rugpjūčio 3 d. 10 vai. Čia 
mus suskirstė į dvi grupes. I 
305 Camp, buvome paskirti

M. MAČIUKAS I

$
8
0

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

minti kiekia yra labai maži. 
Reikėjo ne tik pakeisti visą 
aparatūrą, be to reikia studi 
juoti azijatinį virusą, įpratinti 
ji daugintis kiaušinyje ir t. t.

6. Kaip gaminami gripo skie 
pai?

— Jau 1940 metais Burnet 
įrodė, kad gripo virusas gerai 
veisiasi užperėtame kiaušinyje 
(viščiuko embrione). Mes nau 
dojame 11 dienų užperėtus kia 
ušinius, kuriuos paskiepijame 
gripo virusu. Po 2-jų dienų su 
renkame alantojinį embriono 
skystį, iš kurio išskiriame viru 
są ir jį užmušame Formalinu. 
Tam tikslui Montrealio Uni 
versitete mes naudojame 20. 
000 kiaušinių per dieną.

Ligos vardas „influenza” ki

85 vyrai ir į 307 Camp. 65 vy 
rai. Čia ir pradėjome „dirbti“ 
dolerius su kirviu ir pjūklu 
rankoje po trupučiuką juos pa 
spausdami savo raumenimis. 
Taip ir prasidėjo pirmojo po 
karinės grupės transporto Ka 
nadoje darbas ir gyvenimas. 
Apie miškuose išvargtus var 
gus, darbus, kordų kirtimus 
bei jų krovimus, gal būt, po 
kiek laiko, aprašysime plačiau, 
o dabar ruoškimės į Miškiniu 
kų Dešimtmečio minėjimą, ku 
rį rengia Toronte gyveną miš 
kininkai š. m. spalio mėn. 12 
—14 dienomis. Čia pasidalinsi 
me bendrai išvargtais varge 
liais Kanados tolimuosiuose 
Šiaurės miškuose ir kartu pri 
siminsime savo kenčiančią Lie

pagandinęs vaišes, girs oku 
pantą ir bolševikinę santvarką. 
Lietuviškiems bolševikams vi 
sai nesvarbu, ar jo giminaitis 
Lietuvoje, dirbąs kolchoze, ga 
Ii iš savo uždarbio piagyventi, 
apsirengti ir padoriai išsimai 
tinti?

Jiems, atrodo, taip pat ne 
svarbu, kad vienas kitas jų pa 
žįstamų ar net brolis ištremtas 
į Sibirą. Jiems tik svarbu, kad 
Lietuva būtų rusų - bolševikų 
okupuota ir išnaudota.

Kiekvienas žmogus, kuriai 
tautai jis ir priklausytų, džiau 
giasi savogimtine.Jis džiaugiasi 
savo tautybe, jei ji kaip nors pa 
sireiškia, kas atkreipia kitų tau 
tų dėmesį. Pagaliau net žemos 
kultūros Afrikos tautelės turi 
šiandien jau sukūrusios savo 
nepriklausomas valstybes. Jos 
džiaugiasi, kad gali būti lais

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

vos ir tarti savo žodį pasaulio 
masto institucijose.

Lietuviai bolševikai, t. y. ir 
tokius kuriuos mačiau aną die 
ną Montrealio aerodrome, ro 
dos galėtų patys nusiskandin 
ti, kad tik jų tėviškės — Lietu 
vos — vardas nebūtų viešai mi 
nimas. Jiems atrodo, būtų ne 
paprasta geda, jei darbovietė 
je ar šiaip kur susiėjus, svetim 
tautis jiems primintų, kad gir 
dėjęs apie Lietuvos norą būti 
laisvai ir nekriplausomai.

Okupanto pavaišinti, sugrį 
žę bolševikeliai stengiasi ir tin 
karnai okupantui atsilyginti. 
Jie stengiasi įrodyti, kad lietu 
viams reikia Rusijos užgrobi 
mo. Lietuviai siunčia savo ken 
čiantiems broliams pakietėlius 
į Lietuvą, o jie kalbės apie so 
vietinį rojų, apie nepaprastai 
gerą gyvenimą, apie laisvę, bet 
patys,, kaip atrodo, nemano, 
ten vykti ir pasinaudoti visie 
ms peršamomis ir būk tai sa 
vo akimis matytomis sovietinė 
mis gerovėmis. „Žiūrovas.“

Rep.
PADĖKA.

Dėkoju už aplankymą ma 
nęs ligoninėje po operacijos 
Aušros Vartų parap. klebonui 
kun. dr. J. Kubiliui, Liet. Kat. 
Mot. D-jos ponioms Bernotie 
nei, Petrauskienei ir už dovaną.

L. Polikauskaitė.

t V 4 T STINK I

2348

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS | 

I D. E. BELANGER 8c SONS I 
116 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

GARANTUOTAS DARBAS. |;
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. |
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J. GRAŽYS 
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 

’ IR ŠVARIAI. 
I*: K A INOS PI G ESN Ė S 

I KAIP KITUR, 
į 3910 St. ZOTIQUE St., E. 

į RAymond 1-6005.
t Kreiptis bet kada.

»n»nt»nn»»wnMwnnnnnnnm»H»»n»mmn»mtnm«

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

lęs iš viduramžių. Florencijoj 
buvo tikima, kad gripo epide 
mijos kyla dėl nelaimingo žvai 
gždžių susidėstymo įtakos. . .

tuvą ir savo brolius ten vargs 
tančius, ką žiaurusis Spalis, 
prieš keliolika metų, mums te 
ko pergyventi.

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

BEI SOVIETŲ RUSIJON

>•.

s*

j Lietuviška Kirpykla |
X 410 Murray Ave, Greenfield Park. $

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

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

LAIKRODININKAS - - UKSAKALIS I
A. ŽUKAS

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

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.

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

I 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. YasutisLA 2-7879

© F. Adamonis PO 6-7594.
$ Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 8

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

A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOJE 

KREIPKITĖS PAS

J Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE 

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193
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RUDENS SEZONO BALIUS, 
ruošiamas šeštadienių mokyk 
lų globos i o iteto įvyks p i > 
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. 
PUIKUS BABY SHOWER 

Spalio 5 d. Šv. Kaz. p-jos sa 
Įėję buvo suruoštas „baronkų 
lytus“ (šaueris) poniai Norke 
liūnienei (Alberto žmonai), 
kuris buvo labai skaitlingas ir 
prilijo daug brangių bei nau 
dingų dovanų laukiamam kūdi 
kiui. Rengė: p. p. Mičelienė, 
Nomeikienė ir p-lė Julė Norke 
liūnaitė. 

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
m Prince Arthur gt kampe, kad būtinai užsimokėtu. V-ba. 

lz* 1111 ■ -< z*i 1 z < ii «* I i «
• Dėl svarbių priežasčių Šv. 
Kaz. p-jos rudeninė vakarienė 
tapo atidėta dar nepaskirtai 
dienai. Jūsų kor. apgailestauja, 
kad negalėjo tai anksčiau pra 
nešti, ir nukirsti pirmykštį pa 
skelbimą, įvardinusį 5 d. spalio.
• Žuvauti toli į šiaurę buvo iš 
vykę p. Kandižauskas ir p. Ma 
tūlis.
• Į Torontą viešnagės ir reika 
lų atlikti yra išvykusios E. Ke 
palaitė ir D. Mališkicnė.
• K. Merkevičius, gavęs 
dies smūgį, paguldytas į Vic 
toria ligoninę, kur laukia nepa 
prastos operacijos — jam bus 
operuojamos širdies kraujagys 
lės. Linkime laimingai ištv.-rti 
operaciją ir pasveikti.
• Dr. J. Šegamogo žinioje La 
šinėje guli p. Keturka ir Ver 
dune p. Gyvis.
• P. Juknevičienė su vaikučiais 
iš Čikagos vieši pas pp. Rimšas.

NAUJAS PLANAS 
duoda galimybę Chateauguay 
„Cortina“ parduodamuose sk 
lypų srityse prie trečio kelio 
Įsigyti lotų bizniams ir gyve 
namiems namams statytis. Kas 
iš anksto čja įsigys sklypų, bus 
gavęs keleriopai pigesne kai 
na. Suinteresuoti kreipiasi te 
lefonu: HU 9-3691 po 6 vai. 
vakaro PO 6-5130.

spalių 13 d., 12.30 val. pp., lie 
tuvių pamaldos. Bus švenčia 
ma Padėkos šventė.

Kun. dr. M. Kavolis.
BUS ŠACHMATŲ 

TURNYRAS
Visi šachmatininkai kviečia 

mi šį sekmadienį, spalio 13 d., 
tuojau po pamaldų susirinkti 
A V salėje, kur bus šachmatų 
turnyras.
• L. Polikauskaitei padaryta 
kojos operacija, po senos Polio 
ligos.

DR. J. ŠEGAMOGAS |
CHIRURGINĖ ir | 

BENDROJI PRAKTIKA | 

Office 5441 Bannantyne S 
(kamp. Woodland) X 

Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

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

arba pagal susitarimą. X 
Namų 1038 Osborne Av. X 

Verdun. Tel.: PO 6-9964. X

DANTŲ GYDYTOJAS 

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

5441 Bannantyne, 
(kampas Woodland)

Tel.: PO 8-4547

I
 NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

<Į| >r.E.Andrukaitis|
956 SHERBROOKE E. | 

| Tel.: LA 2-7236 |

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

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

ii
B

fžYžg
t
^SPAUDOS BALIŲ koncertą,

Visi į Hamiltoną!
Spalio 12 d., šeštadienį, visus maloniai kviečiame į

t
©

Miškininku Dešimtmečio
C

I
 KVIEČIAME VISUS Į PIRMĄJĮ |

Rudens Sezono Balių,
kuris įvyks š. m. spalių mėn. 19 d. 7 vai vakaro 1 

Auditcriuu “ saleje (Esplanade ir Laurier gaviu kampas). : 
Baliaus metu bus įvairių staigmenų: puiki muzika, tur- :| 
tinga ir labai gausi loterja. Bufetas su įvariais gėrimais. : 
Premijos geriauseims šokėjams ir gražiausiai suknelei. :j 

Įėjimas $ 1.25. g

K. L, P šeštadieninių Liet. Mokyklų Globos Komitetas, g 
tunu::::*
SVEČIŲ IŠ ŠVEICARUOS 

susilaukė Šveicarijos Konsulas 
Montrealyje p. Koestli su Po 
nia. Iš Šveicarijos yra atvykti 
si p. Koestli motina.

DAR VIENAS SLA 
susirinkimas šaukiamas ši sek 
madienį, spalio 13 d., tuojau po 
pamaldų susirinkti AV salėje, 
Yra laabi svarbūs reikalai, dėl 
kurių 123 kuopos organizato 
rius M. Juodviršis turi padary 
ti paaiškinimų. Be ko kita, pra 
dedamas naujas SLA vajus ir 
skelbiamos naujos lengvatos 
bei skelbiama nauja draudimo 
rūšis ■ 
nariai 

kyti, punktualiai 
kad nereikėtų ilgai laukti. Tuo 

jau po pamaldų susirinkus, su 
sirinkimas teužtruktų tiktai 
apie pusę valandos laiko. Be 
to, yra daugelis nesusimokėję 
mokesčių, todėl ir primenami,

nuo akcidentų. Todėl 
aįviiii bū Inai atsilan 

susirinkti,

šir

Y

'J i

8

kuris įvyks Royal Connaught viešbučio salėje. X 
Programą išpildys: sol. S. Mašalaitė, sol. V. Verikaitis X 

ir jo vedamas linksmas Toronto Vyrų Kvartetas. X 
Turtinga ir didelė loterija. Gaivinantis bufetas.

Šokiams gros geras orkestras. Pradžia 7.30 vai. v.

Hamiltono, Toronto, St. Catharines, Wellando, Niaga- X
ros Fall ir iš kitų apylinkių lietuviai kviečiami atsilankyti X 

į šį parengimą. X

Pelnas skiriamas spaudai. X
Hamiltono At-kų Kuopos Valdyba. X

RINKIMAS HAMILTONE 
lidarumu. Tikriausiai tas pat 
solidarumas bus palodytas ir 
šiuo atveju.

Už nuoširdų bendradarbiavi 
iš anksto dėkojame. Tad 
malonaus pasimatymo.

Bendruomenės Valdyba.
HAMILTONO 

EVANGELIKAMS
Redeemer liuteronių bažny 

Šioje,. Main Street East ir 
Wexford gatvių kampas, Ha 
milton spalio 13 d. 3 vai. p. p. 
lietuvių pamaldos. Švenčiama 
Pjūties ir Dėkojimo šventė.

Kun. L. Kostizenas.

SOLIDARUMO MOKESČIO 
pradėtas spalio 1 dieną. Bend 
ruomenės valdybos nariai ir 
talkininkai aplankys visus Ha 
miltone gyvenančius lietuvius 
prašydami solidarumo mokes 
čio.

Kaip žinome, solidarumo mo 
kestis yra du doleriai metams 
nuo kiekvieno dirbančio asme 
ns.

Tikimasi, kad ir šiemet, kaip 
ir ankstyvesniais metais Hamil 
tone, šio taip svarbaus mokes 
čio rinkimas pavyks sėkmingai.

Hamiltono lietuvių kolonija 
visada buvo viena iš pirmųjų 
Kanadoje pasižyminti savo so

GRAŽIAI DIRBA LIETU 
V1AI PROFESIONALAI
Lingaitis Jonas su p. Snap 

kausku labai gražiai apmūrijo 
pp. Šulmistrų naujai pastatytą 
Broadway namą, pp. J. Šulmist 
ro ir K. Leipaus namą Lacha 
rite gatvėje. Jie taip gražiai 
dirba, kad jų apmūrytieji namai 
parduodami brangesne kaina. 
Neseniai vienam prancūzui jie 
apmūrijo dviejų augštų namą 
nuo apačios ligi pat viršaus, 
nes tam prancūzui labai patiko 
jų darbas. Greta jų, dažniau 
šia, p. Gurčinas su savo ,,ty 
mu‘“ naujuose namuose veda 
elektrą. Tat yra gražus mūsų 
tautiečių bendradarbiavimas. 
Malonu, kad mūsų tautiečiai 
trip pilkiai dirba.
t Bulotienė mokytojauja, pa 
keisdama kitą mokytoją, Ville 
Lasalle mokykloje.
• P. Čižauskienė, su p. Baraus 
kiene, iš Filiburs lankėsi NL 
redakcijoje ir įsigijo moderniš 
ką „Valgių gaminimo" knygą.

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.g

Bulte X
152 Notre Dame St. E. SUN 6-8969* |Res. 5657—12 Ave., Rsm. RRA 2-5229 &

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

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

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

MILTON W. WINSTON, 
B. A.. B. C. L.

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

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

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

mą 
ligi

JVYKS TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
SPALIO 12 D. 7 VAL. VAKARE.

Tam yra skirtos visos namų patalpos, geriausi valgiai, 
gėrimai, muzika — „Trimitas“, šokiai ir žaidimai.

Svarbiausia, neaprašomas po dešimties metų susitiki
mas buvusių miško brolių iš „Great Lakes" 305—308 

ir „Abitibi“ Regan ir kitų miško stovyklų.
Atvykstame su Poniomis, šeimų artimais ir pažįstamais.
Pakvietimai gaunami Toronte: 1) Viktoras Petraitis, 
Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., telef. LE 3-3027 
arba LE 4-6221: 2) Petras Bražukas RO 7-1979; 3) 
St. Jonaitis LE 3-8774 : 4) O. Delkus CL 1-4773; 5) 
K. Kareckas LE 3-8455; 6) T. Trečiokas LE 6-7415; 
7) U. Norkus BE 3-7237, 8) St. Jonavičius RO 9-7769;

9) Vyt. Macas EM 4-9968;
Hamiltone pas pp.: šeštoką, Gudinską, Mikšį, Pleinį; 

prašoma kreiptis vietos telefonais.
Pakvietimų kaina 10 dol. (šeimai).

Gaunami tik iki spalio 5 d.
Iš toliau atvykstantiems Lietuvių Namai atdari visą 
dieną, o paaugliams, jei jų būtų, atskiras kambarys.

ATVYKSTAME VISI!
TAI DEŠIMTMEČIO RETA PROGA!

MIŠKININKAI TORONTE.

IŠNUOMOJAMAS 
didelis kambarys

(be baldų). Vienam arba 
dviem asmenim, su teise 

naudotis virtuve.
Teirautis PO 8-1887.

SKUBIAI PARDUODAMAS 
namas su 4 žemės sklypais 

Montreal North centre. 
Kaina $8,000. 

Teirautis PO 6-8021.

PARDUODAMAS 
GRAŽUS CATTAGE, 

kamb., pusiau užbaigtas rū 
šio įrengimas, pievelė namo 

pryšakyje. Be agentų.
Kaina $ 14,750. Įmokėjimas 

pagal susitarimą .
2610 Darling, Montreal. 

LA 4-9482

I
 LOUIS MONGEAu| 

KURO ALIEJUS | 

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

PO 8-3237 $

6

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

AZIJATINIS GRIPAS 
SIAUČIA MONTREALY
Dėl to daugelis mokyklų už 

daryta. Siekiama, kad mažiau 
būtų masinių susirinkimų. Dėl 
gripo neįvyko ir LKM D-jos 
skelbtasis vaikų kaukių balius. 
Balius nukeltas j spalio 27 d. 
4 vai. p. pietų.
(Apie gripą skaitykite prof, 
tlr. V. Pavilanio straipsnį).

MONTREAL1O LATVIŲ 
„DAUGAVAS VANAGI“ 

šalpos draugija, mobilizuoda 
ma šalpai pinigus, sumose ba 
lių, kurio metu buvo renkama 
rudens karalienė. Ja išrinkta 
latvaitė Karina Mežgailė, o jos 
sviton lietuvaitė G. Sakaitė ir 
latvė S. Gributė.
ROSEMOUNTO ŠEŠTADIE 
ninės mokyklos tėvų komite 
tas, pareigomis pasiskirstė se 
kančiai: Vyt. Sabalys, pirm., 
Bijūnienė, vicep.; Baltomcnė 
ir Boreikienė, nariai.

Iš Longueuil Cartier 12— 
14 vaikai atvežami į Rosemoun 
to Šeštadieninę mokyklą auto 
mobiliais ir išlaidas padengia 
Mokyklų Globos Komitetas.
• J. Matulionis, b. VLIKo pir 
mininkas, šį savaitgalį lankėsi 
iš Toronto Montrealyje ir ap 
tarė biznio reiaklus su bendro 
vės dalyviais.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the Tunerior 

Court of Montn

MONTREAL 
ENTERPRISES REGD.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

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

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

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

6695—35th Avė., Rsmt.
Tel. RA 7-3120

Namų: RA 8-6374
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VILNIAUS DIENOS

maldos Toronto lietuvių para 
pijų bažnyčiose už Vilnių ir 
Vilniaus kraštą. 4 vai. p. p. Pri 
sikėlimo salės auditorijoje yra 
rengiamas Vilniaus Dienos mi 
nėjįmas.

Toronto ir apylinkių lietu 
viai prašomi minėjime kuo gau 
singiausiai dalyvauti.

Visus sveikinimus prašoma
• siųsti Br. Sapliui, 1558 Daven 
port Rd. Toronto, Ont.
V. K. L. S. Toronto sk. v-ba.

TORONTO
EVANGELIKAMS

Malonės evang. liuteronių 
bažnyčioje, 1424 Davenport 
Rd., Toronto spalio 13 d. 9 v. 
45 min. lietuvių pamaldos. 
Švenčiama Pjūties ir Padėkos 
šventė. Kun. L. Kostizenas.

minėjimas yra rengiamas VKL 
S Toronto sk- v-bos šį sekma 
dienį, spalio mėn. 13 d. Toron 
to Prisikėlimo parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys vilnietė dr. 
M. Alseikaitė-Gimbutienė iš 
Bostono, o meninę prorgamos 
dalį išpildys sol. J. Krištolaity 
tė iš Cleveland© ir akt. E. Dau 
' uvietytė iš Hamiltono. Minė 
imo pradžia 4 vai. p. p.

Visi Toronto ir apylinkių lie 
tuviai kviečiami šiame minė ji 
r.e kuo gausingiausiai dalyvau 
ti, tuo pačiu įrodant meilę ir 
prisirišimą prie amžinosois sos 
unės Vlniaus.

Radio valandėlės metu spa 
lio 12 d. bus montažas, skirtas 
; lūsų sostinei Vilniui. Trumpą 
žodį tars VKLS Toronto sk.

irmininkas K. Baronas.
Suvažiaimas Vilniaus krašto 

lietuvių Kanadoje įvyksta spa 
lio 12—13 d. d. Toronte. Lau 
Mama vilniečių iš visos Kana 
cos, o taip pat svečių - atstovų 
iš VKL S-gos skyrių JAV — 
Detroite ir Čikagoje.

Šeštadienį, spalio 12 d. To 
ronto Prisikėlimo parapijos mu 
zikos studijos patalpose, 1021, 
College St. dalyvių registraci 
ja pradedama 10 vai. ryto. Su 
važiavimo darbo pradžia su pla 
čia dienotvarke, pradedama 11 
vai. ryto. Pietų pertrauka nuo 
2—3 vai. p. p.

Sekmadenj, spalio 13 d., pa

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. ZUBRĮ E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 
TORONTO
Tel. LE 2-4108

Dr. A. Pacevkiusi
Gydytojas ir Chirurgas į 
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. ;
Naujas kabinetas j

h)r.A. VALADKAl
: ! 1081 BLOOR ST. W.
; ; (prie Dufferin)

Telefonas LE. 1-2933
< RENTGENAS
< • priima ligonius ir gimdyves

nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
'Šeštadieniais nuo 11 vai.

J įiki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-; į
1 1 niais kabinetas uždarytas. ;

DR. V. SADAUSKIENĖ^ 

Dantų gydytoja a 
129 Grenadier Rd.,

2 namas nuo Roncesvalles)S
TORONTO

Tel. LE 1-4250

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

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 L Ė 2-8723
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