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KARALIENĖS ELZBIETOS ANTROSIOS VIZITAS 
AMERIKOS KONTINENTE

Pirmą kartą istorijoje
Anglijos karalienės Elzbie 

tos II vizitas Kanadai ir Jungti 
nėms Amerikos Valstybėms 
yra svarbiausis politinis savai 
tės Įvykis, kuriam visas pašau 
lis atkreipia dėmesį.

Karalienė Elzbieta Į Kanadą 
atvyko spalio 12 d. dideliu ir 
puikiu karališku lėktuvu, ku 
ris, respektuojant orumą, nusi 
leido Ottawoje dviem minutėm 
anksčiau nustatyto laiko.

KARALIENĘ PASITIKO 
KANADOS VYRIAUSYBĖ

IR MINIOS ŽMONIŲ, 
kurios buvo apstojusios visas 
pakeles, kur tiktai karalienė 
su vyru princu Pilypu, važia 
vo. Nors laiko karališkoji pora 
turėjo maža, bet princui buvo 
iškombinuotas laikas pamedžio 
ti ir jam leista nušauti tiek an 
čių. kiek leidžiama kiekvienam 
atskiram Kanados piliečiui. 
Jis nušovė tiek, kiek tiktai įs 
tatymas leidžia.

Spalio 14 d. karalienė Elzbie 
ta atidarė naujai išrinktąjį Fe 
deralinį Kanados parlamentą. 
Šis faktas yra laikomas, kaip

ISTORINIS fVYKIS 
KANADOS GYVENIME, 

tai yra pirmas atsitikimas is 
torijoje, kad karalienė atidarė 
Kanados parlamentą.

Kaip paprastai, parlamento 
atidarymas yra atliekamas spe 
cialiomis ceremonijomis. Šį 
kartotos ceremonijos tuo sky 
rėsi nuo eilinių atidarymo cere 
moniju, kad dalyvaujant kara 
Jienei, Į ceremonijas buvo Įjung 
.ta Pirmoji Kanados Dama, ku 
ria buvo Ponia Diefenbaker, 
ėjusi priešakyje eisenos. Ji 
laikėsi labai rimtai atrodė pui 
kiai.

Atidaryti palamento 
KARALIENĖ BUVO APS! 
RENGUSI KARŪNAVIMO 

RŪBAIS.
Puošni suknia per petį per kaliniams

karalienė atidarė Kanados parlamentą
juosta mėlynu kaspinu. Kara 
liška karūna ir ant kaklo kolje 
tviskėjo stambiais briliantais, 
kurie elektros šviesoje žybčiojo 
spinduliuojančiom šviesom.

Parlamento atidarymas esti 
Senato rūmuose, nes pagal is 
torinę tradiciją karalienei ne 
valia įžengti j parlamento rū 
mus, nuo tų laikų, kada parla 
mentas, ne karaliai, yra valsty 
bės šeimininkas. Ypatingomis 
ceremonijomis karalienė pak 
vietė Parlamento narius išklau 
syti jos

SOSTO KALBOS, 
kurią faktinai parašo ministeris 
pirmininkas, o karalienė tiktai 
perskaito. Bet, kaip pastebėjo 
spauda ir televizija bei ladio, 
vis dėlto karalienė Elzbieta į 
šią kalbą Įterpė ir savo pasisa 
kymų. Sosto kalbą ji skaitė 
abiem oficialiom Kanados kai 
bom — angliškai ir prancūziš 
kai.

Visos karališkojo vizito ce 
remonijos ir visi įvykiai per 
duoti per radio ir per televizi 
ją, todėl milionai Kanados žmo 
nių visa tai matė geriau, negu 
tie žmonės, kurie patys iškil 
mėse dalyvavo.

Dieną atidarius parlamentą, 
vakare buvo iškilmingas kara 
lienei pagerbti priėmimas, ku 
riame dalyvavo vyriausybė, 
abeji įstatirndavystės rūmai, 
spauda ir kiti asmens.

KARALIENĖ PRIĖMĖ 
SPAUDĄ

visų pirma kai atvyko į Kana 
dos sostinę. Ji elgėsi labai pap 
rastai, buvo linksma ir draugiš 
ka — su visais šnekėjosi, tarp 
žurnalistų vaikštinėjo šypsoda 
masi maloni ir simpatinga.

Karalienės atsilankymo pro 
ga buvo
PASKELBTA AMNESTIJA, 
pagal kurią visiems Kanados 

dovanojama viena

inž. E. 
Jonas

L. Pearson, 
buvęs Kanados užsienio reika 
lų ministeris, kuriam dabar pa 
skirta Nabelio taikos premija, 

dvyliktoji bausmės laiko dalis. 
Tuo palaikoma Anglijos kara 
lių tradicija, nors faktinai am 
nestijos pasiūlymus daro Kana 
dos valdžia.

Su karalienės vizitu sutapo 
kitas Kanadai svarbus laktas—

B. UŽSIENIŲ REIKALŲ 
M1NISTERIUI L. PEARSO 
NUI PASKIRTA NOBELIO

TAIKOS PREMIJA.
Tai didelis Pearsono laimė 

jimas kaip tarptautinio masto 
politiko. Deja, karalienės vizi 
tas užtemdė jo laimėjimo iškil 
mingumą. Pastebėtina, kad ka 
ralienė, parlamento atidarymo 
metu praeidama pro buvusį Ka 
nados užsienių reikalų ministe 
rį, jį pasveikino.

Antradienį karalienė vizitą 
vo Hull miestą, kuris yra ki 
toje Ottawos upės pusėje prie 
Ottawis miesto. Karališkoji po 
ra dieną turėsianti laisvą ir po 
to
IŠSKRENDA I AMERIKĄ, 

kur bus JAV prezidento gen. 
D. Eisenhowerio svečiais.

Tarptautinėje politikoje su 
dirbtiniu mėnuliu atsirado nau 
jos tarptautinės problemos, ku 
rios kelia susirūpinimą, nes 
Rusija, „pralenkusi Ameriką“, 
labai „riečia nosį“. Chruščio 
vas pasidarė dar agresyvesnis. 
Poskutiniu metu labai apkalti 
no Ameriką, kad ji kurstanti 
Turkiją prieš Syriją. Chruščio 
vas todėl pagrasino, kad

MASKVA TURKIJA NU 
ŠLUOSIANTI VIENU YPU.

JAV atmetė šituos kaltini 
mus ir ryžtingai pareiškė, kad 
Turkiją gins Atlanto ir Bag 
dado paktų dalyviai. Chruščio 
vas apsiramino ir švelnina sa 
vo pasisakymus.

Tuo tarpu kyla
NAUJAS SĄMYŠIS DĖL 

SATELITO IR 
STRATOSFEROS.

JAV atstovas JTO G. Lod 
ge pasiūlė satelito, stratesferos 
ir tarp kontinentinių raketų 
klausimą apsvarstyti Jungtinė 
se Tautose, kurioms siūloma 
tų objektų kontrolė. Bet rusai 
pasipriešino tam ir siūlo dery 
bas vien Rusijos su Amerika.

Tuo tarpu
RUSŲ DIRBTINIS SATELI 
TAS TEBESISUKA APLINK

ŽEMĘ.
Konstatuojama, kad jo skri 

dimas greitėja ir jis kiekvienu
apsisukimu krypsta į vakarus, 
artindamasis prie žemės suki 
mosi krypties. Rusai lapkr. 7 
d. žada paleisti antrą satelitą, 
kuris apsisukęs aplink žemę bū 
siąs nutupdytas išsiuntimo vie 
toje.

Tie visi tarptautiniai klau 
įsMmai aštriai pastatyti dienot 

Dėl jų Dulles ilgai

Pasaulio lietuvių sostinėje 
EDVARDAS

PLEVĖSAVO LIETUVOS 
VĖLIAVA

Lietuvos vėliava plevėsavo 
48 kitį vėliavų tarpe konsulia 
rinio baliaus metu Conrad Hil 
ton viešbutyje spalio 4 d. Čia 
lietuvius atstovavo Lietuvos 
konsulas Chicagoje d r. P. Da 
užvardis su žmona. Iš lietuvių 
baliuje dar dalyvavo: teisėjas 
Alf. Wells, - - -
bankininkas 
šeima, adv. C P. ir 
® Cicero Lietuvių 
draugija, savo 45 metų gyveni 
mo proga. Šv. Antano parap. 
salėje rengia sukaktuvinį ban 
ketą spalio 20 d.

tarėsi su Gomyka, bet ką jie 
sutarė, dar neskelbiama.

Mums įdomu konstatuoti, 
kad
KELIONĖS PO SOVIETIJĄ 
ŽMONĖMS ATVERIA AKIS.

Dar įdomiau konstatuoti, 
kad Eleonora Ruzveltienė, su 
grįžusi iš ilgesnės kelionės po 
sovietiją, pasakoja tą pat, ką 
pasakoja ir Kanados lietuvių 
„delegacija“, apsilankiusi Lie

Bartkus, 
Pakel su 
kiti.
Kai civių

tuvoje ir Maskvoje.
Ruzveltienė sako, kad ji Ru 

sijoje nemaitė besijuokiančiu 
žmonių; niekur nematė gerai 
apsirengusių žmonių; kad žmo 
nės gyvena baisiai susikimšę 
po kelias šeimas viename kam 
baryje; kad po 20 šeimų ver 
dosi maistą vienoje virtuvėje 
ir kad Rusijoje žmonės tikrai 
skurdžiai vegetuoja ir neturi 
nors kiek padoresnio gyveni 
mo, jau nekalbant apie gyveni 
mo džiaugsmą. Tą pat sako ir 
iš Kanados nuvykę lietuviai. 
Faktas yra, kad visi žmonės, 
kurie nuvyksta į sovietiją, 
įsitikina, kad sovietinė santvar 
ka yra žmonėms sukūrusi ne 
įsivaizduojamai sunkias gyve 
nimo sąlygas.
J. KAJECKAS, LIETUVOS 
CHARGE D’AFFAIRES A. I. 
nuo jo pareigų perėmimo atsto 
vavo Lietuvą visoj eilėj didės 
nių parengimų.

jis pakviestas dalyvauti Bri 
tų Tautų Bendruomenės įuo 
šiomam priėmime Britų amba 
sadoje Karalienės Elzbietos II 
Amerikoje atsilankymo proga.

PASIKALBĖJIMAS SU 
PALECKIU LONDONE 
Tarpparlamentannės unijos 

konferencijos proga Landone, 
kaip žinoma, lankėsi ir Lietu 
vos augščiausios tarybos prezi 
diumo pirmininkas ir Sovietų 
S-gos augščiausios tarybos pre 
zidiumo pirmininko pavaduo 
tojas J. Paleckis. Jis vadova 
vo ir visai sovietų delegacijai ir 
kartu su J. Matuliu ir kitais 
Sovietų S-gos ir jos satelitų de 
legatais gynė Maskvos politi 
ką.

Per vieną priėmimą, kuriame 
dalyvavo ir keletas lietuvių, 
Anglijos lietuvių atstovui te 
ko nors ir trumpai su J. Palec 
kiu pasikalbėti. Per pasikalbę 
jimą buvo paliestas ištremtųjų 
į Sibirą klausimas ir galimybės 
jiems grįžti į Lietuvą. Pagal 
sovietinę konstituciją, Lietu 
vos augščiausioji taiyba, ku
rios prezidiumo pirmininkas 
yra J. Paleckis, turi amnesti 
jos ir malonės suteikimo teisę. 
Žinoma, yra kitas klausimas, 
kiek Paleckis tąja teise nori ir 
gali pasinaudoti. Jo laikysena 
tarptautinėje arenoje, kaip čia 
Tarpparlamentarinėje konfe 
rencijoje, parodė, kad jis labai 
skrupuliningai laikosi Maskvos 
politikos linijos. Elta.

ŠULAITIS
SAVANORIŲ KŪRĖJŲ 

SUKAKTIS
Savanoriai - kūrėjai, kurie 

Chicagoje turi apie 100 savo 
atstovų, spalio 20 d. Lietuvių 
Auditorijoje rengia iškilmingą 
i avo šventę — 30 metų orga 
nizacinio gyvenimo ir 10 metų 
: uo atsikūrimo tremtyje — Ha 
nau lietuvių stovykloje Vokie 
tijoje sukakčių minėjimą.
• Chicagos šaulių klubas lap 
kričio 26 d. Lietuvių Auditori 
joje rengia viešą linksinavaka 
D-
• Chicagos Lietuvių Taryba 
„Lituanus“ žurnalui paremti 
paaukojo 100 dol.
• Cicero Augšt. Lituanistikos 
Mokykla naujuosius mokslo 
metus pradėjo su 54 mokiniais. 
Mokykloje veikia 5 klasės.
• Adv. Rapolas Skipitis, kuris 
yra vienas iš senųjų šaulių vei 
kėjų, šaulių atstovų konferenci 
joje buvo vienbalsiai išrinktas 
LŠST Garbės nariu.
® Labai sėkmingos buvo Mon 
trealio Dramos gastrolės.

Naujienos iš pasaulio sostinės
VLIKO PIRMININKAS DR. A. TRIMAKAS

keliavęs po Pietų Amerikos 
valstybes, grįžo atgal į New 
Yorką.

Dr. Trimakas, kaip Centro 
ir Rytų Europos Krikščionių 
D-tų S-gos atstovas, dalyvavo 
Lotynų Amerikos Krikščionių 
Demokratų partijų kongrese, 
įvykusiame Sao Paulo, Brazdi 
j.°j-

Sugrįžęs, dr. Trimakos pla 
čiai apie savo kelionę painfor 
mavo Lietuvos laisvinimo vei 
ksnius, esančius New Yorke ir 
lietuvių spaudą.

Krikščionių Demokratų par 
tijos Lotynų Amerikoj, esan 
čios dar tik užuomazgoje. Bet 
vistiek pasisekę pravesti vieną 
rezoliuciją Europos n paverg 
tųjų kraštų reikalais.

Uždarant kongresą dr. Tri 
makui buvęs duotas žodis ir 
jis buvęs konrgesui pnstotytas 
kaip lietuvis.

Dar prieš išvykdamas dr. 
Trimakas susirišo su lietuvių 
kolonijomis Montevideo, Bogo 
toje, St. Paulo, Rio de Janeiio, 
Buenos Aires. Jis pas lietuvius 
vyko kaip Vliko pirmininkas. 
Visose kolonijose buvo ne tik 
rūpestingai sutiktas ir priimtas 
lietuvių, bet lietuviai sugebėjo 
suorganizuoti visą vietinę spau 
'dą. Tad ir stotyse ir aerodro 
muose visur sutiko spaudos ats 
tovai, fotografai ir kt. Visur bu 
vo pabrėžtas Vyriausiojo Lietu 
vos Išlaisvinimo Komiteto Pi,- 
mininkas.

Visose vietose jis aplankė 
svarbesniąją spaudą ir tų kraš 
tų oficiales įstaigas. Montevi 
deo, Lietuvos Įgalioto Ministe 
rio, p. Graužinio, lydimas. 
Vliko pirmininkas buvo priim 
tas Urugvajaus Užsienių Rei 
kalų Ministerio prof. Secv EI 
lauži, Bagotoje konsulo p. Si 
i učio lydimas aplanku Kolum 
bijos Užsienių Reikalų Vicemi 
nisterį, nes pats ministeris tuo 
metu buvo New Yorke.

Apie dr. Trimako atvykimą,

„MARGUČIUI“ 30 M \
Sukanko 30 metų kai C 

goję gimė tautosakos, muz. 
ir humoro žurnalas Maigiu 
kurio pradininku buvo dideli 
lietuvių veikėjas Antanas Va 
nagaitis. Norint paminėti Šią 
sukaktį, spalio 27 d. Conrad 
Hilton viešbutyje yra rengia 
mas minėjimas su koncertine 
dalimi, pobūviu bei šokiais. 
Koncertinėje programoje pasi 
rodys buvusi pasaulinio garso 
solistė Lily Pons, sol. St. Ba 
ranauskas ir Chicagos Simfoni 
jos orkestras, Vyt. Manjošiui 
diriguojant.

Pažymėtina, jog dabartiniu 
metu „Margutis“ duoda kas 
dienines ližtuviškas radijo pro 
gramos, kurioms vadovauja 
Lilija Vanagaitienė su talkinin 
kais: K. Deveikiu, dr. B. Dir 
meikiu, A. Lapinsku ir kil.

• Lietuviškas Don Varnas 
Amerikos Legijono postas, ku 
ris šalia lietinių lietuvių turi 
apie 100 Korėjos karo vetera 
nu iš naujųjų ateivių tarpo, 
spalio 19 d. L. Vyčių salėje re 
ngia savo tradicinį šokių vaka 
ra.

visose vietose buvo pranešta 
per radijo stotis ir atpasakoti 
pasikalbėjimai su juo . Jam te 
ko kalbėti į vietos lietuvių ko 
lonijas.

Visose lietuvių kolonijose į 
jo prakalbas gausiai atsilankė 
vietos gyventojų. Kadangi i 
tuos kraštus iš mūsų veikuniii 
nedaug kas tenukeliauna, tat 
Vliko pirmininko pasiiodymas 
visose kolonijose, be jokio gru 
pinio žmonių pasiskirstymo, 
buvo skaitomas dideliu įvykiu. 
Visur, visų žmonių grupių bal 
sai kilę, kodėl ne visi dalyvau 
ja Vlike, nes jie, Pietų Amen 
kos lietuviai, visi, kaip vienas, 
palaiką Viiką. Lietuviškiems 
reikalams Pietų Amerikos lie 
tuviai esą labai jautrūs. Kelio 
nė buvo labai sėkminga.

JUOZAS TYSLIAVA, NEW 
YORKO ALTOPIRM1NINK.

New Yorlto tautininkai suski 
lo. Tai įvyko spalio 8 d. suda 
rant naują New Yorko Alto va 
dovybę.

Jau prieš dvi savaites įvyku 
šiame posėdy, tautininkai pro 
testavo prieš socialdemokratų 
atstovą adv. Michelsoną, dėl 
kurio byla buvo pradėta dar 
1956 m. Socialdemokratai, vie 
ton adv. Michelsono į Altą pa 
skyrė jo tėvą Vincą.

Dėl vieno kito atstove ašt 
rių žodžių, buvo apgailestauta. 
Bet V. Alksninis tautininkų 
vardu pareiškęs, kad jų tatai 
nepatenkina, ir trys — Alksni 
nis, Narvydas ir Sirusas, aplei 
do posėdį. „Vienybės“ redakto 
rius J. Tysliava, irga tautinin 
kų atstovas, pasiliko. Šiemet 
rotacijos keliu New Yorko Al 
tui turi pirmininkauti tauti 
ninkas. Juo ir buvo Juozas Tys 
liava išrinktas.

— Ganos finansų minister! 
JAV segregatoriai išmetė iš 
vieno restorano, bet preziden 
tas jį pakvietė pietų į Baltuo 
sius rūmus.

Musų mielai bendradarbei

ONAI STANKŪNAITEI ir ANTANUI VILENIŠKIUI, 

sukūrusiems lietuviškos šeimos židinį, laimės, gyvenimo 
sėkmės ir našaus visuomeninio darbo linki

N L Redakcija ir Administracija. lc ,iv

Mielam „Nepriklausomos Lietuvos” bendradarbiui 
Urugvajaus sostinėje, Montevideo mieste, 

ALBINUI GUMBARAGIUI,
mirus Lietuvoje jo mylimam tėvui, reiškia nuoširdžią 

užuojautą
Nepr. Lietuvos Red.
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Visi į svarbių talką!
„PADĖKIME PASAULIUI GERAI PAŽINTI 

LIETUVĄ”!
Tokiu rimtu ir tikrai gra 

žiu šūkiu i visus Kanados lie 
tuvius kreipiasi „Lituanus“ 
Remti Komitetas Kanadoje, pa 
siryžęs vienintelį anglei kalba 
einantį ir Lietuvos propagavi 
mui skirtą laikraštį „Litua 

nūs” taip paremti, kad jis ga 
lėtų ir toliau eiti ir tuo būti 
naudingu Lietuvai ir jos lais 
vės bylai.

Aktualiųjų žinių apie Lietu 
vą duoda VLIKo leidžiamoji 
keliomis kalbomis ELTA. Bet 
žinios, nors ir labai svarbios, ir 
lieka žiniomis, kurios taikomos 
šios dienos klausimams. Žino 
ma, tai yra be galo svarbu, nes 
dabarties žmogus mėgsta gy 
venti vienos dienos žiniomis, 
kurių niekas kitas neatstoja. 
Tat ELTOS darbas yra be ga 
lo svarbus ir taip pat visų rem 
tinas. Bet nepaprastai svarbu 
žmoniją, o ypač jos vadovau 
jančius, informuoti apie Lietu 
vą giliai, plačiai, aptariant ją 
visais požiūriais. Tam yra rei 
kalinga rimta spauda.

Labai malonu konstatuoti, 
kad šito darbo ėmėsi ne kas ki 
tas, bet mūsų jaunimas, akade 
minis jaunimas, kuris ruošiasi 
ateičiai ir kuriam ta ateitis pri 
klauso. Nepaprastai malonu 
konstatuoti, kad mūsų akade 
minis jaunimas tokiu rimtu dar 
bu Įeina Į kultūrinę visuomeni 
nę veiklą, tampa jaunąja dali 
mi mūsų visuomenės, mūsų lie 
tuviškosios bendruomenės.

Tat visi nuoširdžiai pasidžiau 
kime tokiu kilniu jaunimo įsi 
jungimu į lietuviškosios bend 
ruomenės darbą, karštai pasvei 
kinkime jo ryžtą ir visi padėki 
me jam sėkmingai vykdyti už 
sibrėžtus darbus.

Žemiau yra dedamas LRKK 
atsišaukimas, kurį visu entu 
ziazmu kviečiame paremti.

NL Red.
KAS YRA „LITUANUS” 

IR KODĖL JĮ REIKIA 
REMTI?

Tai yra JAV lietuvių studen 
tų leidžiamas žurnalas anglų 
kalba, skirtas mūsų tautos pro 
pagavimu! svetimuose. Mūsų 
veiksniams šlubuojant su in 
formacija anglų kalba, „Litua 
nūs“ yra vienintelis taip sva 
rus leidinys.

Dažnai girdimos abejonės, 
jog šis žurnalas neturi jam pri 
duodamos reikšmės ir teskaito 
mas, kaip ir daugumas mūsų 
leidinių svetimose kalbose, 
vien tik lietuvių. Tokios abejo 
nės šiuo atveju neturi jokio pa 
grindo. „Lituanus“ siuntinėja 
mas įtakingiems anglosaksų 
sluogsniams: politikams, legis 
latoriams, mokslininkams, kul 
tūrininkams. „Lituanus“ švar 
ba parodo gausūs palankūs at 
siliepimai iš Įtakingų asmenų, 
prašymai informacijų tiesiog

Ką reiso kiti
Į BERIBĮ PLOTĄ

„New York Times" veda 
iriuoju rašo:

Jau aišku, kad -spalio 4 die 
na bus neišbraukiamai žmoni 
jos istorijon įrašyta, kaip die 
na, kurioje žmogus padarė vie 
ną didingiausių savo pasieki 
mų. Kas ikšiam tebuvo tik teo 
Vijų- ir svajonių sritis, arba mo 
lUlihių pasakų literatūra, pasi 
darė- gyvenimo tikrovė. Žmo 
gaus rankos pasidarė mėnulį.

f LITHUANIA 

iš redakcijos, prenumeratos iš 
bibliotekų.

„Lituanus“ savo patraukliu 
ir augšto intelektualinio lygio 
turiniu pasiekia tuos, nuo ku 
rių priklauso mūsų bylos spren 
dimai. „Lituanus“ bendradar 
biauja geriausios lietuvių inte 
lektualinės ir kūrybinės pajė 
gos. Štai, vėliausio numerio tu 
rinyje randame R. Šilbajorio 
straipsnį nagrinėjantį komu 
nizmo veidą, dr. P. Rėklaičio 
studiją apie monumentalaus me 
no vystymąsi senovės Lietuve 
je; žinomas pedagogas P. Mal 
deikis rašo švietimo linkmių ne 
priklausomoje Lietuvoje klau 
simais; meno kritikas P. Jur 
kus pristato vieną iš iškyliau 
siu jaunųjų dailininkų—Romą 
Viesulą; įdėtas kūrybingo J. 
Meko poema „Vilkas“; taip 
pat gausu mūsų dailininkų dar 
bų reprodukcijų ir kronikos 
apie lietuvių gyvenimą. Taigi 
turinys yra visapusiškai rim 
tas, skiriamas galvojantiems 
žmonėms.

Šis svarbus leidinys šiuo me 
tu yra sunkioje finansinėje kri 
zėje. Jam reikia skubios mūsų 
paramos.

Į TALKĄ LITUANUS
Įvertinus padėties rimtumą, 

iš Kanados lietuvių akademinio 
jaunimo sudarytas Lituanus 
Remti Komitetas spalio 15 — 
lapkričio 1 dd. skelbia visoje 
Kanadoje Lituanus paramos 
vajų.

Vajaus metu bus renkamos 
aukos kreipiantis Į .organizaci 
jas bei atsilankant pas pavie 
nius asmenis. Taip pat, kur 
įmanoma, daromi vakarai Litu 
anus naudai. Spalio 20 d. prie 
lietuvių bažnyčių, kur tam tik 
bus gautas sutikimas, bus daro 
mos rinkliavos. Rinkliavos bus 
daromos ir vajaus metu vyks 
tančiuose lietuvių parengimuo 
se. Šalia aukų, telkiamos pre 
numerates ir adresai tų asme 
nų ir institucijų, kurioms žur 
nalo siuntinėjimas būtų nau 
dingas. Oficialus vajaus atida 
rymas Įvyks Toronte spalio 
20 d., Į kuri atvyks Lituanus 
vyr. redaktorius dr. V. P. Vy
gandas.

Kolonijose, kur yra studen 
tų organizacijos, kaip Montre 
alis, Torontas ir Ottawa, va 
jus pravedamas studentų pas 
tangomis. Kitur tai atlikti pra 
somos B-nės apylinkių valdy
bos. Visais Lituanus reiaklais 
prašoma kreiptis Į Lituanus 
Remti Kom-tą Kanadoje, 12ų 
Beatrice St., Toronto 3, Ont.

Kanados lietuvių visuome 
nė yra kviečiama savo aukomis 
solidarizuoti jaunimui, dirbau 
čiam Lietuvai reikšmingą dal
bą. Tad padėkime pasauliui pa 
žinti Lietuva — remkime LI 
TUANUS! LRKK.

kuris, štai, jau kuri laiką apie 
mūsų žemę skrieja. Šiuo žygiu 
žmonija žengė milžino žings 
niu Į dausų plotą. Seni žmoni 
jos sapnai virsta tikrove. Mė 
nuliukas, kuris dabar virš mū 
sų galvų skritja, yra laidas, 
kad žmogui netrukus pavyks 
sutraukyti pančius, kurie jį 
prie žemės riša. Atsidaro pla 
tieji keliai Į beribį žvaigždžių 
pasaulį.

. . . „Tėvynės Balsas“ per ke 
lis numerius rašo apie taip va 
dinamą „Kanados lietuvių dele 
gatų“ apsilankymą Lietuvoje 
ir Rusijoje. Žinoma, juokas 
kalbėti apie juos kaip delega 
tus, nes niekas iš Kanados lie 
tuvių jų nedelegavo. Tik sau 
jelė Kanados lietuvių komunis 
tų save pasivadino „delega 
tais“ ir nuvyko „atstovauti“ j 
Lietuvą.

Lankydamiesi Lietuvoje, jie 
aplankė ir Kretingą, kur pirmo 
mis karo dienomis naciai iš 
šaudė šimtus žydų, bei visai ne 
kaltų lietuvių. Todėl vienas iš 
vadinamų „delegatų“, Juozas 
Radzevičius, anot „Tėvynės 
Balso“, pasipiktinęs ir susijau 
dinęs šitaip pareiškė;

„Man laabi skaudu, kad dau 
gelis tų žudikų dabar nuo savo 
tautos slepiasi Kanadoje, vi 
saip šmeižia Tarybų Lietuvą. 
Tai daugiau negu baisūs nusi 
kaitimai. . .”

Sakyčiau, per didelis žmo 
gaus naivumas ar nežinojimas. 
Šitam žmogeliui atrodo, kad 
visi tautų okupantai ir naikin 
tojai baisūs, labai baisūs, tik, 
ne bolševikiškieji! Todėl jis ir 
niekad negirdėjo ar nenori gir 
dėti, kad ir apie tokias masi 
nes bolševikų skerdynes kaip 
Telšiuose (1941. VI. 24) ar 
Praveniškėse (1941. VI. 26). 
Jis niekad negirdėjo apie bai 
sias lietuvių deportacijas, geno 
cidą, dėl kurio net pats Chruš 
čiovas piktinosi ir jaudinosi KP 
XX kongrese. Jis nieko nežino 
apie nesuskaitomų šeimų tra 
gėdijąs, persekiojimus ar net 
atskirų savo tautiečių nuo bol 
ševikų iškentėtas kančias. To 
dėl bolševikai tikrai galėjo bū 
ti labai patenkinti, matydami 
tokio „delegato", kaip Radze 
vičiaus „pasipiktinimą“ ir „su 
sijaudinimą“* vien tik dėl na 
ciškų žiaurumų. Kad visi oku 
pantai žiaurūs, Įskaitant ir jų 
šlovinamus bolševikus, savo 
neivume jis nesugebės ir pagal 
voti. Tokiame neobjektyvume 
ar dvasiškoje menkystėje jis 
būtų gatavas net paglostyti 
suterštą bolševikinio okupanto 
batą, jei tik jis leistų.

Ką naciai darė su žydais, bu 
vo baisus nusikaltimas. Jie lie 
tuvius labai jaudino. Nacių be 
stiališkumu piktinosi visas lie 
tuvių rezistencinis pogrndis, o 
atsakingi, susipratę ir žinomi 
lietuviai, rizikuodami net savo 
gyvybe, siuntė protestus necis 
tiniams budeliams. Bet ką oku 
pantui gali padaryti? Taip, 
pav., ką lietuviai galėjo pada 
ryti bolševikinėms bestijoms 
prieš masinį lietuvių išžudymą 
Rainių miške? Visi, kurie vė 
liau matė šiuos budelių dar

Šitą žmogaus kojų išlaisvini 
mo simbolį padirbdino Sovie 
tį mokslininkai ir technika. 
Jiems priklauso žmonijos pa 
sveikinimai. Tai žygis, kuriuo 
visa žmonija gali didžiuotis, 
nes juk visa eilė mokslo vyrų, 
visų tautų praėjusiais amžiais 
statė didingąjį mokslo pastatą, 
kuriam Sovietų mokslo žmo 
nės uždėjo naują augštį.

Kiekviena moderninės tech 
nologijos pažanga žmoniją pa 
stato kryžkelėm Vienoje pusė 
je stovi puikių vilčių ir pažadų 
kelias, kuriuo tegalima eiti, jei 
visos tautos bendrai dirbs žmo 
nijos labui. Kitas yra bevilties 
ir nelaimių kelias, kur didieji 
mokslo pasiekimai užkinkomi 
agresijai, mirčiai ir naikinimui.

'Panašiai ir su mėnuluku. 
Tie raketiniai motorai, kurie jį 
į padanges iškėlė, gali būti pra 
džia bendro žmonijos siekimo 
ištirti beribį plotą, kuris mus 
nuo artimiausių žvaigždžių ski 
ria. Bet jie gali būti įkinkomi 
ir į tolio raketas, kurios vande 
nilio bombas neš sunaikinti mi 
lionus nekaltų žmonių. Žmoni 
ja turės nuspręsti, kuriuo ke 
liu ji nueis. Pašėliškų greičiu 
žygiuojanti mokslo ir techm 
kos pažanga tą nuosprendį spi 
ria nedelsti. Vyt. Sirvydas.

DU LIETUVIAI — TRYS 
PARTJOS

Tokia antrašte „Dirva“ pa 
skelbė rašytojo Igno Šeiniaus 
straipsnį, kuriame rašoma:

„Du lietuviai — trys parti 

bus žino, kad tai buvo daugiau 
kaip baisūs nusikaltimai. Bet 
„delegatas“ Radzevičius dėl 
šių nekaltai žuvusių lietuvių 
niekuomet nelies ašarų, nesijau 
dins ir nesipiktins. Jis dėl savo 
brolių ir seserų pralieto krau 
jo raudonam okupantui neiš 
drįs ir užsiminti. Tat jeigu 
taip, tai, „delegate“ Radzevi 
čiau, visai nenuoširdus, berei 
kalingas ir tik politiniams oku 
panto tikslams skirtas tas Jū 
sų taip nepaprastas susijaudi 
nimas ir pasipiktinimas Jums 
lankantiems Kretingą.

Kaltinti Kanados lietuvių 
emigrantus dėl rudojo okupan 
to žydų ir lietuvių šaudymo 
Kretingije labai kvaila. Kvaila 
taip pat aiškinti, kad Kanados 
lietuviai ateiviai, kurie matė 
bolševikinę sistemą ir jos žiau 
rumus, šmeižia Tarybų Lietu 
vą, atseit lietuvius tėvynėje. Į 
tai norėčiau atsakyti, kad „de 
legatas" Rodzevičius tegu ne 
mulkina savęs ir kitų. Kanados 
susipratę lietuviai nešmeižia 
savo tėvynės, bet kelia lietuvių 
ir Lietuvos vardą kur tik gale 
darni. Jie tik smerkia bolševi 
kus, lietuvių tautai primestą 
svetimą jungą ir, žinoma, bol 
ševikinius batlaižius.

Gerb. redakcijai siunčiu ma 
no vieno gero pažįstamo atsi 
minimus apie jo asmeninius per 
gyvenimus rusų-bolševikų ka 
cete Sachssenhausene, Vokie 
tijoje. Žinomas Maž. Lietuvos 
veikėjas, visuomenininkas, žur 
nalistas, taurus ir susipratęs 
tilžiškis lietuvis, dr. Karolis 
Augustas Ozelis, buvo 4 metus 
kalinamas bolševikų kacete. 
Pirm to jo žmona, kaip dirbusi 
Lietuvos konsuliannėje tarny 
boję, buvo išvežta į Sibirą 5 
metams „bausmės" atlikti. Gau 
dant karo nusikaltėlius ir dr. 
Ozelis nelaimingu būdu buvo 
rusų suimtas ir uždarytas kon 
centracijos .stovykloje. Užtru 
ko 4 metai kol tūkstančiai „nu 
sikaltėlių“ buvo ištardyti. Dau 
gelis net savo tardymo eilės ne 
besulaukė. Kai priėjo dr. Oze 
lio eilė, jam buvo pareikšta, 
kad jokio nusikaltimo prieš jį 
nerasta, kad pakliuvęs į kone, 
stovyklą per „neapsižiūrėji 
mą“!, kad dabar esąs laisvas 
ir galįs eiti kur nori. . . Taip 
žmogus per „apsirikimą“ 4 me 
tus kentė bestialinius žiauru 
mus, kad nepilnai 2 metus pa 
gyvenęs laisvėje turėjo mirti 
(1951. X. 1 d.) nuo stovykloje 
gautos džiovos ir astmos. Jam 
išėjus iš kaceto, paprašiau, kad 
bent trumpai parašytų apie sa 
vo pergyvenimus, ką jis ir pa 
darė.

Paskaitęs „delegato“ J. Ra 
dzevičiaus pasipiktinimą ir su 

jos“... Taip, tai perdėta, sutirš 
tinta. Bet tai vaizdinga, smar 
kiai kerta. Ir kaikur kaikada 
beveik atitinka tikrovei.

Kas mums daugiausia pilki 
šama, tai mūsų išsibarstymas, 
susikiršinimas, išsismulkini 
mas. Tuo metu kai patys pir 
mieji regis turėtumėm supras 
ti, ko mums reikėtų, kad ge 
riausiai galėtumėm padėti Lie 
tuvos laisvės reikalui.

Mums reikia pradėti iš apa 
čios,-nuo kanalizacijos. Gimi 
ningos srovės, ir savo sveikatos 
ir aplink sebinčių svetimų akių 
dėliai, truėtų susirinkti, ar tik 
riau grįžti vienon vagon. Kaip 
mūsų liaudininkai ir valstiečiai 
ūkininkai iš vienos, ir socialde 
mokraai su socialrevoliucoinc 
riais iš ktos puisės bus padarę 
jau prieš penkiasdešimt metų. 
Katalikų bažnyčia nepripažįs 
ta sektų, tai regis turėtų pri 
versti mūsų konfesines parti 
jas ir sroveles, iš vieno ir to pa 
ties šaltinio pasipylusias, grįž 
ti prie vieno Dievo išpažinimo. 
Mūsų tautai ir jos būtiniems 
reikalams visiškai pakaktų tri 
jų, keturių partijų.... Būdami 
iš vidaus susidraskę, niekados 
simpatijų ir paramos nesulauk 
sim, ir dabar dar turimų sim 
patijų neišlaikysim. Kovoti ga 
lės prireikti ilgai, ne tik dešim 
tis, gal šimtą metų. Mūsų jė 
gos mažės, dėl išsibarstymo ma 
žės labai greitai. Jas reikia tau 
pyti, konsoliduoti nuo pat apa 
Čios — ne tik išsaugoti, bet ir 
didinti“.

TERROS knygos
papigintomis kainomis

VISĄ SPALIO MĖNESĮ TERROS LEIDINIAI TREČDA
LIU PIGIAU JŲ KATALOGINIŲ KAINŲ

Beletristika
Viešnia iš šiaurės, A. Vienuolis, romanas, It... $ 3.00 $ 2.25
Viešnia iš šiaurės, A. Vienuolis, romanas, II t.. . 3.00
Sužadėtinė, J. Tininis, novelės..................................... 2.00
Pavasarių audroj, J. Simonaitytė, romanas............ 250
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I.. . 2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas. II.. . 2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III.. . 2.00
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorin. veikalas 2.50
Grinių pasakos, pasakų knyga jaunimui................. 3.00
Jūrininko Sindbado nuotykiai, arabų pasakos. . . . 2.00 
Naktys Karališkiuose, L. Dovydėnas, apys. jaun. 2.00 
Senas kareivis Matatutis, J. Jankus, apys. jaunimui 3.00 
Žemaitis nepražus, B. Sruoga, apysaka jaunimui 2.50 
Pabudimas, A. Škėma, drama..................................... 1.50
Gimdytoja, Francois Mauriac, romanas................. 1.75
Pirmoji naktis, L. Pirandello, rinktinės novelės. . 1.50 
Tomas Nipernadis, A. Gailit, romanas................. 2.50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas................. 3.50
Šventoji Inga, A. Škėma, novelių knyga............... 2.50
Mirusios sielos, M. Gogolio, satyrinė apysaka. . 3.25 
Kolombą, Prosper Merimee, romanas...................... 2.25
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, romanas............ 2.50
Rytų pasakos, V. Krėvė, pasakų knyga................. 2.50
Prabočių šešėliai, Vydūnas ....................................... 2.50
Kazimieras Sapiega, B. Sruoga, istor. veikalas. . 2.50 
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės. . 2.50 
Barabas, Paer Lagerkvist, romanas........................... 2.25
Diagnozė, A. Kairys, komedija..................................... 2.00

Atsiminimai ir apybraižos
Žemė dega, J. Savickis, užrašai iš II pas. karo I t. 4.50 3.00
Žemė dega, J. Savickis, užrašai, II t........................ 4.50 3.00
Apie laiką ir žmones, J. Aistis, atsiminimai............ 2.50 1.50
San Michele knyga, Axel Munthe, II t................... 2.50 1.50
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, ekspedicijos nuotykiai. . 3.75 2.00
Vilnius tarp audrų, J. Cicėnas.................................. 5.00 4.00

Poezija
Lyrika, K. Binkio, rinktinė .......................................... 2.00 1.40
Keliai ir kryžkeliaj, Puitnas, rinktinė.................... 2.50 1.75
Lyrikos kraitis, J. Mikuckis ..................................... 2.50 1.50
Giesmė apie Gediminą, B. Sruoga .................... 2.00 1.00
Nuošaliu taku, M. Vaitkus .......................................... 2.00 1.40
Vardai vandenims ir dienoms, J. Blekaitis............ 1.50 1.00
Vėjo dainos, I. Nasvytytė............................................... 1.00 0.70
Tebūnie tartum pasakoj, L. Sutema........................... 1.00 0.70

Kitos knygos
Anglų-lietuvių kalbų žodynas, V. Baravyko. . . . 4.00 2.50 
Lietuvos istorija, Dr. V. Sruogienė, vadov. m-loms *.00 2.00 
Mykolas Sleževičius, Monografija ir atsiminimai 5.00 3.50 
Gimtojo Žodžio baruose, Dr. P. Jonikas, kalb. dal. 1.50 1.00

Kitų leidyklų leidiniai
Nemuno sūnūs, A. Valuckas, romanas, It............ 3.00 2.25
Nemuno sūnūs, A. Valuckas, romanas, II t......... 4.00 2.75
Naujas veidas, A. Norimas, nevėlių knyga ............. 2.50 1.75

Užsakymus ir pinigus siųskite:
TERRA, 3333 So. Halsted St., Chicago S, III.

t.io surištus Kanados lietu via 
. .s ateiviams kaltinimus, prisi 
: riniau dr. Ozelio rankraštį, ku 
i: siunčiu „N. Lietuvai“. Jį per 
s kaičius, galima nevedmainiau

.LIETUVOJE PER VIENUS METUS NUSTOJO MOKY 
LĄ LANKĘ VIRs 20.000 MOKINIŲ

Iš pradėjusių lankyti mokyklas, jas baigia mažiau 
negu 30%.

Lietuvos Švietimo minister! 
jus organas „Tarybinė mokyk 
la" 8-me numeryje atspausdin 
tas vedamasis „1957-58 moks 
lo metus pradedant“, kuriame 
atidengiami sensacingi faktai 
apie dabartinę Lietuvos moky 
klų padėtį Lietuvoje. Iš to st 
laipsnio paaiškėja, kad „1956- 
57 metais mokinių planiniai 
kontingentai neįvykdyti virš 
30.000 mokinių“. Kitaip taria 
nt apie 30.000 mokyklinio am 
žiaus vaikų, kurie privalėtų lan 
kyti mokyklą, jos nelanko ar 
negali lankyti. Dar nuostabes 
uis atrodo kitas faktas: „Per 
praėjusius mokslo metus nusto 
jo mokyklą lankę virš 20.000 
mokinių.“ Žurnalo vedamojo 
autorius prie tų nuostabių sk 
aičių sausai pastebi: „Visa tai 
rodo blogą visuotinio mokymo 
vykdymo padėtį daugelyje res 
publikos rajonų“. Bet dėl kurių 
priežasčių 30.000 mokyklinio 
amžiaus mokinių lieka už mo 
kyklos durų ir dėlko 20.000 
lankiusių mokyklas iš jų pasiša 
lino, apie tai Švietimo ministe 
t i jos organas tyli.

Mokyklas baigia tik 
trečdalis mokinių.

Kitas labai būdingas faktas, 
kad „pavyzdžiui Ariogalos, 
Dūkšto, Kelmės, Nemenčinės, 
Radviliškio, Šilalės, Užvenčio, 
Žagarės ir eilėje kitų rajonų

Kat. kaina Dabar
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jant tarti „delegato“ Radzevi 
čiaus žodžiais: „Tai daugiau 
negu baisūs nusikaltimai. ..” 

1
septynias klases 1956-57 mo 
kslo metais baigė mažiau ne 
gu 30% mokinių, pradėjusių 
mokytis pirmoje klasėje. Turi 
mais operatyviniais daviniais 
ir šių mokslo metų pradžioje 
eilėje rajonų neįvykdomi pla 
niniai mokinių kontingentai, 
mažas mokinių skaičius atskiro 
se klasėse“.

Švietimo ministerijos organo 
duomenimis, respublikoje šiais 
mokslo metais veiks 2.480 pra 
dinių mokyklų, 935 septynme 
tės mokyklos, 425 vidurinė! 
mokyklos, kuriose mokysi? 
apie 424.000 mokinių. Mokyk 
linių internatų skaičius šiais 
metais išaugęs iki 411 su 12. 
000 juose apgyvendintais mo 
kiniais. Darbininkų mokyklų 
veiks 123 su 19.000 mokinių. 
Bendro lavinimo mokyklose 
šiais metais dirbs apie 25.000 
mokytojų. Šiemet jaunų moky 
tojų prisidėję apie 1.600, ku 
rie yra baigę augštąjį arba vi 
dūrinį pedagoginį mokslą.

Nepasitenkinimas visuotiniu 
mokymu, žemu moksleivių 

pažangumu.
Tame Švietimo ministerijos 

organe visuotinio mokymo pa 
dėtis daugelyje respublikos ra 
jonų vadinama nepatenkinama. 
Kalti esą visi: Vieni už blogą 
darbą mokykloje, kiti už blo 
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Prieš 10 metų mirė B. Sruoga 
(RAŠYTOJUI PRISIMINTI IR PAGERBTI)

1947 metų spalio 16 dieną parašyti „sovietinio žmogaus
didingumą“ vaizduojančią po 
emą, B. Sruoga atsikalbinėjo 
ir įtaigojo, kad jis ką nors pa 
rašys tuo būdu, kokiu jis anks 
čiau rašęs. Ir parašė apie Stut 
hofo kacetą atsiminimus, ku 
riuose prisiminė, kad tokių ka 
torgų pilnas Sibiras. . .

Šiame numeryje ir duodama 
viena ištrauka iš tų atsiminimų 
—„Laisvė patvoryje“, kurioje 
aprašomas to pragaro finalas. 
(Yra žinoma, kad frontui arte 
jant, iš Štuthofo, kuris buvo 
prie Dancigo, kaliniai buvo va 
romi į vakarus. B. Sruoga ir 
duoda vaizdelį, kaip jis su ke 
liais kitais pasiliko, atsiliko, 
nuo kolonos patvoryje ir susi 
laukė rusų, kurie jį grąžino į 
Lietuvą).

Apie Balį Sruoga reiktų pa 
rašyti daug, nes trumpai apie 
jį parašyti negalima. Perdaug 
šakota jo veikla, perdaug dide 
lis jo palikimas ir perdaug įvai 
rus, kad visa tai galima būtų 
apimti vienu straipsniu. Šia su 
kaktuvine proga tebus tik su 
minėta, kad šis didelis lietuvių 
tautos rašytojas, kultūrininkas, 
profesorius ir teatro žinovas, 
davęs visomis savo veiklos 
kryptimis (net ir Štuthofo ka 
cete išauklėjęs grupę rašyto 
jų), didelių veiklos vaisių, dar 
laukia savo vertintojų ir teisin 
go, objektyvaus Įvertinimo. Šį 
kartą mes jį tiktai su pagarba 
kukliai prisimename kaip dide 
lį kultūrininką, didelį laisvės 
ir žmogaus teisių gerbėją ir ko 
votoją. J. K.
• Chicagos Lietuvių Vyrų Cho 
ras repeticijas pradėjo Tėvų Jė 
zuitų pastatytuose namuose— 
Jaunimo centre, 5600 So. Cla 
remont Avė.

Lietuvoje mirė žymusis mūsų 
rašytojas, poetas, dramaturgas, 
teatralas ir kritikas Balys Sruo 
ga, — tai šiemet spalio 16 die 
ną suaina lygiai 10 metų nuo 
jo mirties.

Oficialios žinios iš Lietuvos 
pranešė, kad rašytojas esąs mi 
ręs nuo kankinimų nacistinėje 
Štuthofo koncentracijos sto 
vykioje. Tas tiesa, kad jam te 
ko pakelti tos katorgos sunku 
mus. Bet vis dėlto dar kažkas 
Jypi po tokiu pranešimu. Sly 
pi todėl, kad apie Balį Sruogą, 
nors jis buvo nepalyginamai 
didesnė asmenybė ir kaip rašy 
tojas, ir kaip profesorius, ir 
kaip teatro ir literatūros žino 
vas, palikęs Lietuvai mokslo 
žmonių, negu sakysime Vienuo 
lis, bet ligšiol apie jį buvo vi 
siška tyla. Tiktai po 10-ties 
metų, kai Lietuvoje ir visoje 
sovietijpje pasidarė truputėlį 
lengviau, išleisti 6 tomai jo 
raštų. Bet ir tai dar vis pri 
gniaužtai, patylomis, be bent 
kiek tinkamesnio iškėlimo. O 
„komkritikai“ randa jo raštuo 
se „buržuazinio palikimo“.

Mes gi aiškiai žinome, kad 
Bolys Sruoga nors ir prievar 
taujamas (tą įrodo jo susiraši 
nėjimo laiškai su Petru Cvir 
ka, kuris buvo Lietuvos rašy 
tojų politrukas), vis dėlto ne 
pasidavė prievartai ir nieko so 
vietiniam okupantui „naudin 
ga“ neparašė, išskyrus tą vie 
nintelį „Iš rytų šalelės’’, kur 
vienu sakiniu buvo užsimintas 
Kremlius. Ir to vėliau autorius 
bodėjosi. Galiu tvirtai teigti, 
kad tikrai bodėjosi.' Priminus 
jam tai, tarytum drugys jį nu 
krėsdavo.

Ir kai Cvirka jį prievartavo

Aktualios vietovės.

Malajai
Riugsėjo 1 dieną susikūrė 

nauja valstybė — federatyvinė 
Malajų valstybė.

Kas gi yra toji Malajų vals 
tybė?

Vieta ir gamta.
Malajai yra Malakkos pusią 

salyje, kuris yra pati pietine 
Indokinijos pusiasalio atkar 
pa ir salose, esančiose aplink 
tą pusiasali. Tiesa, šiaurinę Ma 
lakkos pusiąsalio dalį užima 
Siamas ar Tailandas ir šiaur 
vakarinę dalį Burma. Malajai 
tikrumoje apima Malakos pu 
siasalio pietinę dalį, tarp 7 ir 
1 su 18 min. šiaurinio pločio 
lygiagrečių. Tai yra tikrai pu 
siaujaus srities vieta, turinti 
ekvatorialinį klimatą ir augme 
niją bei gyvūniją. Pačiuose 
Malakkos pietuose jha garsio 
ji Singapūro sala, kuri nuo pu 
siasalio atskirta Singapūro 
vardo sąsiauriu. Singapūras 
taip pat, žinoma, yra viena iš 
Malajų salų, bet kol kas ji dar 
neįeina į Malajų federaciją. 
Singapūras dar lieka Anglijos 
žinioje, bet greičiausia nei! 
gam; kai Malajai susitvarkys, 
atsikovos ir Singapūrą. Nuo 
Sumatros salos Malajus skiria 
Malakkos sąsiauris. Rytuose 
Malajus plauna Pietų Kinų, o 
vakaruose Andamano jūros.

Malakkos pusiasalis turi apie 
700 mylių ilgio ir apie 200 įny 
lių pločio plačiausioje vietoje. 
Krašte išilgai eina granitiniai 
kalnai, kurie siekia vidutinis 
kai 2,000 pėdų, o augščiausio 
ji viršūnė 7,185 pėdas. Apie 
70% krašto yra apaugę neper 
einamais miškais, perkirstais 
tiktai upių, Perak, Muar ir kt.

Klimatas — maksimališkai 
drėgnas, bet sveikas. Tempera 

tūra beveik pastoviai 80 F, 
kartais pakylanti ligi 93 laips 
nių. Rytniai kaln ųpašlaičiai 
turi žemesnę temperatūrą, šie 
kiančią 70 laipsnių F. Lyja 160 
—200 dienų per metus ir pri 
lyja ligi 122 colių vandens, ry 
tuose daugiau negu vakaruo 
se.

Augmenija nepaprastai veš 
Ii. Džiunglės sunkiai įžengia 
mos, nes dirva labai derlinga. 
Gyvūnija taip pat labai įvairi 
— drambliai, tigrai, raganosiai, 
bizonai, tapyrai, įvairios bez 
džonės, lemurai, leopardai, lau 
kinės katės, laukiniai šunės, 
luokiai, panteros, skraidančios 
voverės ir lapės, krokodilai, 
kobros, begalės įvairiausių šil 
tų kraštų paukščių ir tt. Tai 
yra turtingiausis, bendra, kraš 
tas.

Malajų žmonės.
Malajų gyventojai labai miš 

rios sudėties. Vietos kilmės 
žmonės yra Semang, Sakai ir 
K. alajiečiai. Jie turi savo ori 
ginalią kalbą. Nemažai čia gy 
vena negroidų, imigrantų kinų 
ir keliasdešimt tūKstančių bai 
tųjų. Dauguma gyventojų yra 
mahometonai sunitai, bet yra 
ir konfucionistų, budistų ir 
krikščionių. Viso gyventojų 
apie šeši su puse milionų.

Daugelis Malajų gyventojų 
gyvena dar nomadinį, klajok 
linį, laikotarpį, jų kultūra la 
bai žema ir todėl jie lengvai pa 
siduocįa suagituojami, ypač, 
jeigu jiems nesigailima paža 
dų. Mokslas labai žemai stovi. 
Tiktai Singapūre yra medici 
nos kolegija ir daugiau augštų 
jų mokyklų nėra.

Krašto turtai.
Malajų ekonomikos pagrin

das yra gumos gamyba, nes 
krašte auga gumos medis. To 
liau kokosiniai riešutai, kurie 
duoda augalinį sviestą, cukri 
nės palmės, ryžiai, tapioka, aly 
vos medis, aliejaus palmė, ana 
našai, arbata, tabakas, ir kt. Vi 
sa tai sudaro eksporto gėry 
bes. Kadangi gumos gamyba 
yra didžiausia pasaulyje, tai ir 
pajamos iš to yra dideles. Ma 
lajuose gumos medžiu apsodin 

APATINIAI
Apsimoka pirkti 

„95’’ PENMANS, 
nes tai laikys dau- 
giau metų, augščiau- 

yL. sios rūšies apatiniai 
UnltiHiaii išausti iš 

geriausių merino siū- 
lų, garantuoja jums 
apsaugą ir Šilumą.

Beveik 90 metų pa
tyrimo šiame darbe 

garantuoja jums, 
kad tai puikūs ga

lt miniai. Išausti, kad
laikytų, nesavrbu, 

| kiek kartų prosysite
I Vyrams ir berniu-
į kams, pagamintų

unijos kostiumų, 
> marškinių ir kelnių.
* GARSŪS
95-FO-6 nuo 1868 metų

ta 4 milionai akrų, kurie kas 
met duoda apie 600 tūkstančių 
tonų gumos. Iš Malajų eina į 
pasaulį kamparas, gutaperča 
ir kitos retos medžiagos.

Malaka turtinga žemės gel 
mių gėrybėmis — alavu, auksu, 
akmenine anglimi, geležies rū 
da, manganu.

Malajuose gaminamas natų 
ralus šilkas, auginama medvil 
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LAISVĖ PATVORY
IŠ RAŠYTOJO BALIO SRUOGOS NAUJAUSIOS 

LIETUVOJ IŠĖJUSIOS KNYGOS — DIEVŲ MIŠKAS.
Apkvaišęs, susmukęs Bratkė suvarė visą; koloną į bu 

vusį šalia kelio, kaimo Goddentow pradžioje, grafo dvaro 
kiemą. Sustatė prieš grafo rūmą kieme patvory. Pastogės 
mums niekur negavo. Visi rūmai, visos daržinės, visi tvar 
tai buvę jau užimti. Visur buvę pilna žmonių — vokiečių at 
bėgėlių, esesininkų folksšturmo.

Tiesą pasakius, tas galvijas Bratkė mum pastogės nė 
nejieškojo. Žydės, atėjusios savarankiškai, be jokių bratkių, 
sulindo į klojimą ant šiaudų ir įsitaisė puikiausiai. Vietos 
pas jas klojime buvo dar labai daug. Mus gi Bratkė paliko 
kieme ant sniego miegoti. Apie bet kokį valgymą ir galvoti 
buvo juokinga. Sniego — ir to čia nebuvo kiek reikiant. 
Viršutinis sluogsnis — nutryptas, purvinas. Pakrapštai 
kiek giliau — purvinas vėl nuo žemės. Vargiai vargiai su 
krapštai kokį gabalą, kurį galėtum praryti.

Žydės buvo jau laisvos. Gulėjo klojime be jokios sargy 
bos ant šiaudų, kriokė kaip jom patiko. Mes gi — ant snie 
go, esesininkų ir šunų saugomi.

Vis dėlto mum buvo geriau negu esesininkam. Mes ga 
Įėjome gulėti ant sniego išsitiesę, o jie turėjo aplink mus 
trypti, — su šautuvais, su durklais, su šunimis...

Po vidunakčio pradėjo snigti. Tai buvo labai malonu: 
vis dėlto gavome kuo užsikloti. Sniego danga — ne bet kas: 
po ją ir rugių daigai per žiemą nesušąla.

Velnias tiktai pasipainiojo, kad tasai sniegas po poros 
valandų perėjo į lietų. Pradžioje lietus buvo šiaip dar taip, 
gana padorus ir susilaikantis, bet veikiai jis visiškai ištvirko: 
ėmė pilti pasilaupsindamas. Suk jį velniai, tokį lietų!

Apie penktą valandą ryto kelia mus Bratkė, samago 
nu iš tolo dvokdamas, — matyti, jis, vargšelis, nebuvo su 
dėjęs akių...

Keliasi visa likusi mūsų kolona. Purtosi it šunes, ne 
tikėtai kūdroj išsimaudę. IŠ drabužių vandenį gręžia. 
Klumpėmis šlepsi.

Aš jau nebegaliu pasikelti. Per naktį nuo šalčio ir lie 
taus mano kojos pasidarė visiškai nebesukalbamos. Guliu 
patvory — ir tiek: kas man kita beliko daryti?

Bratkė, pasikinkęs savo kuiną į vežimą su daiktais, 
rikiuoja katorgininkų koloną tolimesnei eisenai nežinoma 
kryptimi, nežinomutikslu. Pasilikti gulint patvory — ga 
na prastoka nuotaika.

Visų pirma, gali pats Bratkė išeidamas nušauti, — jis 
gi nuolat tai darydavo, — ir dabar su revolveriu rankoje 
girtas valkiojasi po kiemą. Antra, grafo dvaro kiemas buvo 
pačioje dviejų plentų sankryžoje, — atrodė, kad kautynės 
bus neišvengiamos, o tuomet gi ir mane su visa tvora skys 
tu vėdaru pavers!

Per visokius tarpininkus prašau buliaus Bratkės, kad 
jis priimtų mane į savo vežimą ir bent porą kilometrų pa 
vėžėtų toliau nuo plento. Ten jis galėtų išmesti mane pir 
mame pasitaikiusiame kaimely, bet kuriam patvory. Brat 
kė apie tai ir girdėti nenorėjo. Vaikščiojo jis su revolve 
riu rankoje ir maurote maurojo. <

Ir gerai išėjo, kad jis manęs į vežimą nepriėmė, — tą 
paskutinę dieną jis visus pavargėlius ir atsilikėlius be ato 
dairos šaudė, — žinoma, ir mane tuomet būtų nukepęs. 
Man tiktai buvo galvosūkis, ar nenudės jisai mane kartais 
patvory begulint, -— kaipgi jis taip ims ir paliks gyvą ka 
torgininką? Tačiau jis į mane nekreipė jokio dėmesio, ma 
tyt, buvo įsitikinęs, kad aš vis tiek nusprogsiu. Tos pat 
nuomonės, matyti, buvo ir mano draugai, vengdami į ma 
no pusę pažvelgti, kad aš ko nors iš jų neimčiau prašyti. 

Pagelbėti jie man vis tiek niekuo negalėjo. Jie patys buvo 
ūkani, išvargę, nusivarę, — jiem jų pačių gyvybės reikalas 
buvo visiškai neaiškus. Vienas kitas tiktai man iš tolo link 
telėjo. Esą iki sudieu. Esą iki pasimatymo. . . Pas Abrao 
mą, — nepridėjo, bet visi aiškiai taip manė. Tiktai vienas 
mano mielas bičiulis Jonas, bambizas nuo Biržų, pribėgo 
prie manęs, apkabino, išbučiavo. . .

— Esą pas Abraomą patekęs, gal aš ir už jį užtarsiu 
žodelį. Kad ir bambizas, vis dėlto esą ne toks jau blogas pi 
lietis buvęs. . .

— O! — sakau, — mielas bičiuli, jei aš turėčiau tokią 
dūšią kaip tu, ir aš sutikčiau būti bambizas. . .

Šešelga man atnešė pasėmęs iš šulinio vandens kati 
lėlį, — atseit, aliko paskutinį patarnovimą. Daugiau jis 
nieko jau nebeturėjo, bet man nieko daugiau ir nebereikėjo. 
Vanduo — vis dėlto ne purvinas sniegas!

Išėjo, išlingavo kolona, esesininkų apstota, šunų pa 
lydima.

Vis dėlto, po velnių, buvo labai ir labai vidutiniška sa 
vijauta pasilikti vienam gulėti patvory ant sniego, susimai 
šiusio su purvynu.

Visas šlapias. Paeiti, pasikelti negaliu. Visiem sve 
timas. Niekam nereikalingas. Svetimoje vietoje, kuri gal 
tučtuojau virs kautynių lauku. Bet kokios pagalbos nėr iš 
kur laukti. . . Bene jau tikrai teks su Abraomu apie bam 
biziškus reikalus kalbėti? . .

Gi žiū! Iš patvorio kito galo atšliaužia pas mane per 
purvyną mano senas geras pažįstamas danas Paul Nieisen. 
Kadaise jis buvo įžymus danų komunistų partijos veikėjas, 
CK ir politbiuro narys. Tiktai kai danų komunistų tarpe 
viršų buvo paėmę trockininkai, tai Nielsenas tuomet ir iš 
partijos buvo išjotas. Štuthofe sėdėjo jis jau pusantrų me 
tų. Dabar, nakį bežygiuojant, jam vokiškas sunkvežimis 
pervažiavo koją, — ir jis taip pat nebegalėjo pasikelti. Brat 
kė ir jį paliko gyvą patvory. Prišliaužė prie manęs ir vie 
nas latvelis, jaunas toksai bernužėlis, Štuthofe išsėdėjęs 
ištisus metus, temokėjęs kalbėti tiktai latviškai — ir tai la 
bai negausiai. Jis dabar turėjo pleuritą, aukštą temperatū 
ra, eiti taip pat nebemokėjo. Nuo Bratkės akių jis buvo 
pasislėpęs po eglele — taip ir išliko gyvas. Pagaliau priėjo 
prie manęs ir vienas vokietis kalinys, pilvūzas toks, Griun 
valdas, senis. Kadaise jis buvo nepriklausomų socialde 
mokratų portijos narys. Nacizmo metu pardavinėjo savo 
krautuvėje taboką. Į lagerį pateko šiaip sau, dėl visa ko, po 
atentato prieš Hitlerį komedijos, — tuomet ir daugiau pa 
našių buvusių vokiečių veikėjų buvo apgyvendinta lageryje. 
Iš mūsų visų keturių Griunvaldas buvo pats stipriausias, 
jis tiktai iš viso patingo eiti toliau ir nutarė čia pat vietoje 
laukti tolimesnių įvykių.

Mes jau keturi, — et! netrauks perkūnas!
Iš kažkurios pastogės išlindo folksšturmo būrelis, apie 

tris dešimtis žmonių. Kreivi tokie seneliukai, velką šau 
tuvus ant pečių. Seneliukai tokie kreivi, šautuvai tokie sun 
kūs! Įdomu, jeigu reikėtų jiem iš tų šautuvų šauti, ką 
jie darytų?

Nulingavo per kiemą seneliukai. Iš pastogių ėmė 
lįsti įvairūs bėgliai, kinkyti savo vėžinius. Pasipainiojo 
vienas kitas karinmkaš. PrasimaJgė keli būreliai esesi 
ninku.

Kaip mum iš to prakeikto kiemo ištrūkus?! Nors per 
porą kilometrų toliau nuo plento pasistūmėjus!

Pasipainiojo blokavas, buvęs bėglys. Jis dabar vėl sa 
varankiškai veikė, atsiskyręs nuo Bratkės kolonos. Jis vėl 
raitas jojo ant dviejų arklių, jieškojo kur nudžiovus vežimą 
kokį. Ketino ir mus pavėžėti, bet, žinoma, pažado neištesė 
jo, — dingo kaip varlė tvenkiny. Vokiečiai bėgliai priimti 

mus į savo vežimus griežtai atsisakė, — dar mes papjausią 
juos. . .

Kiemas ima tuštėti. Dingsta vienas vežimas paskui ki 
tą. Iš grafo rūmų išsidangino visi nakvotojai. Išvažiavo gra 
rienė, išsiveždama šimtametę paraližuotą senutę. Grafo rū 
mai ištuštėjo.

Pasipasakojo prancūzas, karo belaisvis, nuo seniau t 
me dvare dirbęs. Grafo rūmai, sako jisai, jau visai tušti, 
mum, sako, geriau būsią rūmuose gulėti negu čionai patvory, 
purvyne. Kadangi mes patys skersai kiemą pereiti jau nebe 
galėjome, sunešė tasai prancūziukas mus į rūmus, gražiai ont 
šiaudų paguldė, — rūmai buvo pilni šiaudų, ant kurių viso 
kia publika jau nakvojo, o pats prancūziukas nuėjo jieškoti 
arklių ir vežimo — važiuosiąs namo!

Kiemas jau beveik apytuštis. Valkiojasi po jį tiktai vo 
kiečių karo žandarmerija. Mum atėjo pats pavojingiausias 
momentas. Žandarmerija peržiūrinėja visas patalpos, veja 
lauk užsilikusius kokius nors piliečius. Vienas iš pagrindinių 
tos žaridarmerijos uždavinių buvo — pribaigti tokią publiką 
kaip mes. Kur nuo šitų velnių pasislėpti?

Siunčiame Griunvaldą, kaip vokietį, su žandarais derėtis.
Jis su jais pavarė suktą politiką. Jis dėstė jiem, esą dėl 

nesveikatos atsilikę nuo kolonos, bet baisiai norime ją pavy 
ti. Ar žandarai kartais nebūtų tokie geri — neduotų mum 
priemonių kolonai pavyti, kad mes vėl galėtume tapti pa 
dorus katorgininkai? Žandarai mūsų norą įvertino. Jie ėmė 
kalbinti vieną pabėgėlių vežimą, kitą, kad mus priimtų ir pa 
vėžėtų ta linkme, kuria nuėjo mūsų kolona.

Niekas nesutinka. Žandarai pasiunčia Griunvaldą vėl 
niop. Jie laiko dabar neturį tokiem niekam. Griunvaldas 
pats galįs derėtis, kad taip nori.

Griunvaldas derasi. Griunvaldas riejasi, — jis baisiai no 
rįs būti paklusnus valdžiai ir padorus katorgininkas!

Bėgliai nepasiduoda Griunvaldo įkalbinėjimam. Jie ne 
žiną, kuria linkme dar patys važiuosią. Jie nežiną, kur ir 
Bratkė su kolona nuėjo. Griunvaldas apie kolonos nužygia 
vimo linkmę žino dar mažiau. Maždaug jūros, arba Gdynės, 
arba Gdansko linkme turėtų būti, net kas juos gali žinoti! 
Derybos neduoda vaisių. j

Sinučiame Griunvaldą dar kartą derėtis su žandarais,
— neišleisti jų iš akių. Grįžta Griunvaldas itin susirūpinęs. 
Žandarai jam pasisakė gavę įsakymą per dvidešimt minučių 
pasitraukti iš Godentovo.

Kaip nors dar tas dvidešimt minučių ištvėrus — ir būsi 
me išgelbėti! Kur dingti tai dvidešimčiai minučių?!

Tačiau žandarai, pasirodė, tarnybiniu atžvilgiu buvo la 
bai stropūs. Gavę įsakymą, jie dvidešimt minučių nelaukė,
— jie tučtuojau išgaravo iš dvaro.

— Mes jau laisvi! — šaukia Griunvaldas pasistypinėda 
mas, net jam pilvas kliuksi.

Grafo salėje surastais šluotkočiais pasiramstydami, šiaip 
taip nuslinkome į mažą kambarėlį prie virtuvės, taip pat bu 
vusį šiaudais išklotą. Čia — vienas nedidelis langas ir mūri 
nės sienos — gana storos. Kas bus — kas nebus, bet čia kiek 
saugiau.

Plentų kryžkelėje sutraškėjo šūviai. Kažkas žlegtelėjo. 
Kažkas sustaugė. Kažkas su dideliu trenksmu sprogo. Lango 
stiklai sutarškėjo.

Vėl ramu, kaip niekur nieko. Staiga pasigirsta kažkoks 
birbimas ir dunksnojimas.

— Žiūrėk, važiuoja! — šaukia Griunvaldas ir pilvą ai 
kūne trina.

Gulėdami ant šiaudų, pro langą įžiūrime: važiuoja!
Važiuoja Raudonosios Armijos tankai. Važiuoja ir va 

žiuoja. Tokia daugybė jų!
Po dešimties minučių jie buvo jau mūsų kieme...



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1957. X. 16. — Nr. 41 (251)

Dailininkas P
(150-ąsias mirties

Pranas Smuglevičius yra žy 
miausis XVIII šimtmečio ant 
rosios pusės ir XIX šimtmečio 
pradžios lietuvių dailininkas. 
Jis buvo pirmas Vilniaus uni 
versiteto tapybos katedros ve 
dejas.

Dailininko tėvas Lukošius 
Smuglevičius, kilęs iš Žemai 
tijos, buvo karaliaus Augusto 
III dvaro tapytojas. Iš septy 
neto savo vaikų penkis sūnus 
jis išauklėjo dailininkais. Iš jų 
savo neeiliniais gabumais ir dar 
bštumu išsiskyrė Pranas. 1763 
metais jis buvo pasiųstas į žy 
miausią to meto Romos dailės 
akademiją. Baigęs studijas, dai 
lininkas dar ilgai gyveno Ita 
lijoje. Jis drauge su architek 
tu V. Brenna padare naujai 
atidengtų Nerono „Aukso Na 
mų“ freskų kopijas, kurios 
tuojau buvo išleistos graviūrų 
albumu.

1784 m. P. Smuglevičius 
pakviečiamas i Varšuvą, kur 
jis nutapo Bazilionų bažnyčiai 
3 didelius altoriams paveikslus 
ir dekoruoja karaliaus rūmus. 
Sekančiais metais vyskupas J. 
Masalskis pakviečia ji j Vilnių 
ir paveda jam nutapyti keletą 
paveikslų naujai pastatytiems 
Verkių rūmams. Tačiau reikš 
mingiausi yra jo tuomet nuta 
pyti Vilniaus vaizdai. 47 akva

. Smuglevičius
metines minint)
relėse dailininkas Įamžino žy 
miausius Vilniaus architektūri 
nius bei istorinius paminklus 
— augštutinės pilies bokštus, 
žemutinės pilies karališkuo 
sius rūmus, miesto gynybines 
sienas, skaitlingus tvirtovės 
vartus, žymesnes šventyklas, 
universiteto rūmus ir eilę kitų 
miesto Įžymybių. Jos turi ne 
vien dokumentinę vertę. Šios 
akvarelės — tai pirmieji peiza 
žai lietuvių dailėje.

Varšuvoje P. Smuglevičius 
sukūrė 200 paveikslų ciklą iš 
savo krašto istorijos. 1794 me 
tų sukilimo įtakoje dailininkas 
sukūrė eilę reikšmingų kompo 
zicijų — „Kasciuškos priešai 
ka Krokuvos rinkoje", „Didvy 
riška J. Jasinskio mirtis barika 
dose", „Tėvynė pančiose“, nu 
tapė eilės sukilimo vadų port 
retus.

1797 metais Lietuvos eduka 
cine komisija pavedė P. Smug 
levičiui vadovauti Vilniaus 
universiteto tapybos katedrai, 
kur jis dirbo iki savo mirties.

P. Smuglevičiaus kūryba 
yra Įvairiapusiška savo tema 
tika bei žanrais. Nors P. Smug 
levičius ir buvo klasicizmo Įta 
koje, tačiau jis nekopijavo an 
tikinės dailės išraiškos priemo 
nių. Dailininkas nuolat stipri 
no savo kūrybos ryšį su gyve 
nimu.

kulturwWkrqwa

Mosklo - Technikos naujienos
DIRBTINIS ŽEMĖS SATE LITAS — ĮŠANGA Į TARP 

PLANETINĮ SUSISIEKIMĄ 
Pildosi žmogaus svajonės

Žmogaus protas ir jo svajo 
nės toli siekia, tiktai visam 
tam Įgyvendinti jam trūksta 
medžiaginių galimybių. Vis 
dėlto, žmogus veržiasi pirmyn, 
nors ir sunkiai tas jam sekasi.

Kai savo metu Jule Verne 
parašė romaną apie tai, kaip 
per 80 dienų žmogus po van 
deniu apvažiavo aplink žeme, 
— tai buvo fantazija, svajonė. 
Kai Renesanso laikais, žmogus 
sumanė pamėgdžioti paukštį ir 
sparnais pakilti į orą, kutam 
tikslui garsusis Leonardo da 
Vinci buvo pasidaręs sparnais 
aprūpintą mašiną, — tai buvo 
taip pat dar tiktai žmogaus 
svajonė. Bet šiandien jau vei 
kia ištisi povandeniniai laivy 
nai; šiandien žmogus jau ne tik 
tai užkariavo oro erdvę, bet— 
jau nuskrieja Į tarpplanctinę 
erdvę.

1957 metų spalio 4 diena 
bus istorijoje žinoma kaip nau 
jas žmonijos žingsnis į atsieki 
mų priekį, naujas svajonių re 
alizavimas, nes tą dieną į virš 
orines erdves - stratosferą yra 
paleistas dirbtinis žemės sate 
litos — dirbtinis mėnulis.

Sugebėjus žmogui nugalėti 
žemės trauką, yra galimybė 
visiškai atitrūkti nuo žemės ir 
pasileisti į tarpplanetines erd 
ves, yra galimybė skristi į mė 
nulį ir kitas planetas. Tai yra 
didelis žmogaus atsiekimas nu 
galėti gamtos varžtus, kliuvi 
nius.

Dirbtinį žemės satelitą palei 
do Rusijos mokslininkai. Jis tu 
ri apskritą formą, 22.8 colių 
skersmens ir sveria 185 svarus. 
Viduje jis turi įrengimus, ku 
rie Į žemę siunčia garsinių ban 
gų ženklus apie erdvės sąly 
gas. Dirbtinis mėnulis aplink 
žemę lekia 560 mylių augštyje. 
Jo kelias yra kiek suplotas ra 
tas — elipsė. Tas reiškia, kad 
vienose vietose jis daugiau nu 
tolsta nuo žemės, o kitose pri 
artėja. Pradžioje jis lėkė po 
18,000 mylių per valandą ir že 
mę aplėkė per 95.2 minutes. 
Bet veikiant tūlai trinčiai ir že 
mės traukai, satelito greitis ma 
žėja ir jis vis, daugiau artinasi 
prie žemės. Spėjama, kad per 
dvi savaites jis turi nukristi 
kur nors ant žemės. Kadangi 
satelitas palyginti labai mažas, 
tai jo matyti negalima, ypač 
tiksliai nežinant, kuriomis vie 
tomis jis praskrenda.

SIEKIAMI ŽEMĖS 
VIDURIAI

Žmonės veržiasi ne tiktai į 
augštį, į erdves ir ruošiasi skris 
ti į kitas planetas, bet žmogus 
būtinai nori pasiekti ir žemės

vdurių gelmes. Mokslininkei 
žiniomis, kieta žemės pluta yra 
18—35 mylių storumo. Po ta 
kieta žemės pluta eina 1,400 
mylių storumo skystas, karštas 
žemės sluogsnis, kuriame vi 
sos medžiagos nuo nepapras 
tai karštos temperatūros yra 
skystame stovyje. O pačiame 
žemės centre esąs 800 mylių 
storumo kietas branduolys. Tat 
mokslininkų noras kaip nors 
pasiekti net šitą žemės branduo 
lį. . .

Bet ligšiol žmogus galėjo 
prasigręžti tiktai 4 mylias Į gi 
lumą, kai žemės plutai pragręž 
ti reikia bent 18 mylių gilumo 
gręžimo.

Geofizikos metų mokslinio 
kai posėdžiavo Toronte, nutarė 
kreiptis į savo vyriausybes ir 
siūlyti joms rūpintis pragręžti 
žemės plutą.

Bet jie dar nežino, kas atsi 
tiktų, jeigu būtų pragręžta že 
hės pluta. Gal per tą skylę ims 
veržtis iš žemės gelmių karšta 
sis skystis ir suplaišinti žemę, 
arba gali užlieti lava plotus... 
Ką gali žniti, kokį „velnią“ iš 
žemės vidurių „pragaro“ gali 
išlaisvinti... Tai mokslininkai 
tam tikslui siūlo pasirinkti ko 
kią salą vandenyne ir ten ban 
dyti gręžti šulini ligi žemės vi 
dūrio...

IŠRASTAS NAUJAS BODAS 
KONSERVUOTI KRAUJĄ

Dabar kraujas konservuoja 
mas vadinamuose „kraujo ban 
kuose“. Tai daroma kraują lai 
kant šaldytuvuose. Bet dr. H. 
P. Merryman išrado naują bū 
dą. Jis kraują užsaldo staigiai 
skystame azote - nitrogene 320 
laipsnių žemiau nulio Farenhei 
to. Šis būdas leidžiąs kraują 
išlakyti visišaki šviežiame sto 
vyje.

DAROMI BANDYMAI 
PERKELTI ŠIRDĮ

Dabartiniu metu širdis ope 
ruojama. Operuojant širdį, nau 
dojama dirbtinė širdis. Operuo 
jama širdis išjungiama ir jos 
pareigas, kraujo varinėjimą, at 
lieka dirbtinė širdis. Baigus 
operuoti, širdis vėl įjungiama, 
ir tęsia savo darbą toliau.

Bet šituo žmogus nepasiten 
kiną ir nori vis daugiau ką pa 
daryti. Tai dabar daromi ban 
dymai širdį visiškai pakeisti 
nauja širdimi... Ir bandymai ga 
na neblogai sekasi.

Žymūs širdies žinovai — kar 
• Bankstowno, Australijoje, 
lietuviai talkos būdu baigia sta 
tyti bendruomeninius namus. 
Inžinieriai ir dailininkai tarė 
si, kaip toliau vesti darbus.

SKULPTORIUS JUOZAS
Spalio 2 d., Šv. Angelo Sar 

go dieną, iš Paryžiaus Į Hav 
rą traukiniu, o iš ten Cunard 
Line laivu Saxonia“ išvyko ži 
nomas lietuvis skulptorius Juo 
zas Bakis su žmona, kuris stu 
clijų reikalais, pr. m. spalio 4 
d. buvo atvykęs į Europą. P. 
Bakis lankęs muzėj.us, parodas 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Ma 
roke (Tangere) bei Italijoje, 
bei galerijas meno kūrinių 
bet daugiausia buvo Paryžiuje, 
kur š. m. balandžio 26 — gegu 
žės 9 d. buvo surengęs savo 
paskutiniųjų (beveik vien 1956 
—1957 metų laikotarpio) kuri 
nių parodą. Tų kūrinių ypač 
Įsidėmėtini buvo: Pieta, Mote 
ris su knyga, Malda, Nuėmi 
mas nuo Kryžiaus (taip 1956, 
taip ir 1957 metų skulptūros, 
turinčios tuos pat vardus), Un 
dinė, Gaidys, Badas, Piemenė, 
Ruduo ir kitos skulptūros, viso 
apie 40 kūrinių.

Išvykimo dieną, „Nepriklau 
usomos Lietuvos“ bendradar 
biui p. Bakis pasipasakojo savo 
Įspūdžius iš baigiamos kelionės 
Europoje bei apie savo darbo 
planus Kanadoje. Daug meni 
ninkui, taip tapybos, taip ir 
skulptūros srityje dabar duo 
da tik Paryžius. Čia, sako, me 
nas gyvena, kunkuliuoja, visi 
įieško naujų formų. Gi Italijo 
je ar Ispanijoje jis radęs vien 
galerijjas, parodas /„senojo“ 
meno, bet per mažai tesuteikęs 
jieškojimo naujų formų, naujų 
meno kelių. Būdamas Europo 
je p. Bakis sukūręs visą virti 
nę kūrinių, sako, visų pirma 
dėka labai širdingai pagalbai, 
kito žinomo lietuvio skulpto 
riaus Antano Mončio, nuolat 
gyvenančio Paryžiuje. (Su p. 
A. Mončiu, kurio kūrinių pa 
rodos „prabėgo“ ne tik kelius 
parodų salonus Paryžiuje bet 
ir Italijoje bei kitur, vėliau bus 
atskiras „N. L.” bendradarbio 
pasikalbėjimas). Sako, dėka to, 
kad p. Mončio atelje bei maši 
nomis galėjau naudotis, kaip 
savomis, galėjau atlikti ir, 
ypač metale, atliedinti savo vi 
sus sumanytus darbus, kukliai 
paaiškino p. Bakis. Dėkingas 
esąs už visokeriopą pagalbą Pa

BAKIS GRĮŽTA Į KANADĄ 
ryžiaus lietuvių kolonijai, u 
ypač Minist. Dr. Bačkiui, Ben 
druomenės Tarybos P-kei p. 
Bačkienei, Dr. Deveikei, p. Ma 
tore, dideliam lietuvių priete 
liui, kuris kap tik prancūziškai 
parašęs Įžangą Į katalogą p. 
Bakio kūrinių, ir visiems kitie 
ms lietuviams ,taip Paryžiuje, 
taip ir kitose Prancūzijos vieto 
se.

Grįžęs Į Kanadą p. Bakis vi 
sų pirma nori pradėti organiza 
vimą savo kūrinių parodos, ku 
rią numato surengti ateinančių 
metų kovo mėn. Sako, tai bū 
sianti dalinai apžvalginė paro 
da visos kūrybos ir dalinai 
„ataskaitinė paroda" iš šios sa 
vo kelionės Į Europą. Parodą 
nutaręs surengti Toronte, Į 
kur dabar ir grįžtąs.

Stoty ponus Bakius, linkėda 
mi geros kelionės ir tolimesnės 
sėkmės kūryboje, palydėjo bū 
relis Paryžiaus lietuvių.

Rimvydas.
AUSTRALIJOJE VEIKIA 

ANTIKOMIKINIS
MOKSLEIVIŲ KLUBAS
Australijoje, Geelonge savait 

galio mokyklos vedėjos K. Nor 
mantienės įsteigtasis antikomi 
kinis moksleivių klubas *»ėk 
mingai veikia. Jo nariai neskai 
to komikų, sunešę krūvin juos 
sudegina ir atkalbinėja kitus 
idiraugus skatyti šią žalingą jau 
nimui literatūrą. Antikomiki 
nio klubo steigėjos K. Norman 
tienės rūpesčiu jau gauta iš 
burmistro 500 naudingų ir įdo 
mių jaunimui ir vaikams kny 
gų pasiskaityti. „Geelong Ad 
vertiser“ jau du kartu pirma 
me puslapyje atspausdino nuo 
traukias ir aprašymą iš kovų su 
komikais. Vienoj nuotraukoj 
vaizduojami klubo nariai, ciegi 
ną komikus, antroje nuotrau 
koje vaizduojama klubo stei 
gėja K. Normantienė skirstan 
ti ir tvarkanti gautąsias kny 
gas. Iš tos kovos su komikais 
steigiama speciali jaunimui ir 
vaikams biblioteka, kurios ve 
deja yra antikomikinio klubo 
steigėja. Geelongo miesto bur 
mistras kovą su žalingomis jau 
nimui knygomis pa rėmė.

PARYŽIAUS „LIETUVIŠKOSIOS ISTORIJOS 
LIEKANOS“

Besibastydamas Paryžiaus Čia pat, netoli Hotel Lam
gatvėmis dažnai galvojau, ar 
daug čia tomis gatvėmis yra 
vaikščiota lietuvių, kurių ne tik 
■po paskutinio karo būta veik 
visuose pasaulio užkampiuose. 
Lietuvių būta ir senaisiais lai 
kais svetur. Daug jųjų keliavo 
valstybiniais reikalais, buvo ir 
(šiandienine terminologija ta 
riant) turistų. Bet, tas nuo se 
no žinomas „lietuviškas kuklu 
mas“ atnešė mums, vėlyvesnė 
ms kartoms, tai, jog veik rietu 
rime jokių rašytų duomenų, už 
rašų apie jų keliones, jų patir 
tus Įspūdžius, sutiktus žmones. 
Begalvodamas apie tuos „se 
nūs“ Lietuvos praeities laikus, 
pasukau į Boulevard de Mont 
parnasse ir čia ties namu nr. 
80 sustojau it prikaltas vieto 
je! Namas gana seniai statytas. 
Užrašas' ant sienos, didelėmis 
raidėmis užrašytas, rodo, jog 
dabar čia esanti berniukų mo 
kykla. Bet virš geležinių, maty 
ti seno meistro kaustytų, var 
tų ir šiandieną yra jungtinis 
Lietuvos-Lenkijos karalystės 
herbas su mūsų letuvišku 'Vy
čiu. Kokis būdu ir iš kur čia 
atsirado mūsų Vytis?

Ogi tuose namuose buvo, pas 
kutinės prieš Padalinimą, Lie 
tuvos-Lenkijos karalystės pa 
siuntinybės būstinė. Ten kaip 
tik nuvesdavo keliai ir seno 
sios Lietuvos keleivių anais 
laikais į Paryžų. Namas staty 
tas apie 1760 metus ir rodos 
tuojau pat buvo užimtas Lie 
tuvos-Lenkijps pasiuntinybės 
reikalams. Kitaip tariant jame 
per trisdešimt metų buvo ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš 
tystės atstovybė. Šiandieną, 
po kelių perdirbimų ir remon 
tų, iš tos praeities teliko tik 
tas herbas virš vartų.

Eidamas toliau Į šiaurę, atsi 
Jūriau Šv. Severino rajone ir 
patekau į Šv. Severino bažny 
čią, kurioje, šoninėje sienoje, 
bet vis žvakėmis apstatyta yra 
kiekvienam lietuviui brangi 
Aušros Vartų Šv. Panelės pa 
veikslo kopija, atgabenta į Pa 
ryžių lietuvio dailininko Vitke 
vičiaus 1848 metas. Tokia pat 
kopija yra ir Paryžiaus Adomo 
Mickevičiaus muzėjuje, buv. t. 
v. Hotel Lambert rūmuose.

bert, toje pat Šv. Liudviko sa 
loję yra Šv. Liudviko bažnyčia 
(tikriau tariant bažnyčia „Šv. 
Liudviko saloje“), kurioje yra 
palaidotas buv. Lietuvos-Len 
kijos karalius Jonas - Kazimie 
ras, kuris 1668 metais, po abdi 
kacijos, išvyko į Prancūziją ir 
čia St. Gerain vienuolyne 1672 
m. mirė. Vienoje iš šoninių 
koplyčių labai gražus, baito 
marmuro, paminklas besimel 
džiančio karaliaus, kuris savo 
karūną padėjęs Į šalį. Ir tie 
palaikai juk taip rišasi su seno 
sios Lietuvos istorija. Tai juk 
Jonušo Radvilos laikai.

Mūsų Vytis puošia ir dau 
giau namų Paryžiuje, bet tai 
vėlyvesnės istorijos liekanos. 
Senos pakrantėje nuo senų lai 
kų įsitaisę „bukmistai“ irgi daž 
nai turi mūsų praeities senie 
nu, daugiausia XVII—XVIII 
šimtmečių žemėlapių, liečian 
čių Lietuvą.

Tai vis nuotrupos mūsų pra 
eities“, bet jos čia, Paryžiuje, 
atsirado ne atsitiktinai. O kiek 
dar čia yra visokių liekanų, 
kurias pasaulio akyse esančios 
lenkų ar Lenkijos senienomis, 
tačiau tikrumoje daugelis ir tų 
senienų liudija ne apie Lenkiją, 
o apie Lietuvą,, josios padėtį, I 
josios žmones. Juk Gilbert de 
Lannoy, keliavo į Vytauto Lie 
tuvą josios politinės išminties 
patrauktas. Rimvydas.

RIMTAS
FILMŲ ŽURNALAS

Mūsų tautietis „Semeniškių 
idilių“ autorius, Jonas Mekas, 
New Yorke leidžia rimeiausį 
šiame kontinente filmų žurna 
lą „Film Culture“. Tai iliustruo 
tas filmų žurnalas, kuriame 
bendradarbiauja žymiausi fil 
mų aktoriai, režisieriai ir filmų 
žinovai. Žurnalas turi korės 
pondentų visuose kraštuose. 
Žurnalas leidžiamas gražiame 
ir brangiame popiery, gražiai 
iliustruotas ir rmtai tvarkomas. 
Paskutiniu laiku žurnalas Į sa 
vo apimtį Įjungė ir televiziją. 
Žurnalas išeina kas mėnuo ir 
jo kaina metams 5 dol., o ats 
kiro numerio kaina 50 et. Ad 
resas: 215 West 98th Street, 
New York 25, N. Y., USA.

&
*
i i CORTINA Development

SKELBIA NAUJO PROJEKTO ATIDARYMĄ
PRIEŠAIS NAUJA BUNGALOW STATYBOS PROJEKTĄ.

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

Geriausias investavimas!

NETOLIMOS ATEITIES 
MODERNIŠKAS MIESTAS.

SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE.

Kaina tik $ 329.j Įmokėti $50
’PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DaJ
; ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. į

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS,

Be nuošimčių ir taksų!
GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

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

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

CORTINA REALTIES INC
BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.

Atstovas P. Juodkojis
DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 IKI 6.30

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

DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.
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LONDON, Ont.
MŪSŲ „DELEGATAS” LIETUVOJE NUDEGĖ 

NAGUS
kio miestelį (buv. Rokiškio 
apskr.), o toliau į tėviškę jau 
nebuvę kuo pavažiuoti, tai tris 
dienas Žiobiškyje pabuvęs ir 
sugrįžęs atgal į Vilnių, „kaip 
šuo mašalą kandęs”. . . Tiktai 
kai žmonės sužinoję, (gandas 
greit plito), kad Žiobišky pas 
žmonos seserį vieši kanadietis, 
atbėgę žmonių teirautis, kaip 
žmonės gyvana Kanadoje? O 
kaip jie gyvena, Lietuvos žmo 
nės galėję spręsti jau vien iš 
to, kad jis jų tarpe „atrodęs, 
kaip razinkos pyrage"... Tai 
tas Razinka Pajuodis nesigailė 
jęs blogų įvertinimų savo pa 
žįstamiems, kaip jis dabar ne 
sigaili tokių įvertinimų Lietu 
vos žmonėms, kuriuos vadina 
girtuokliais, tinginiais, spėkų 
liantais ir vagimis. Girdi, kaip 
Lietuvoje žmonės gali gerai gy 
venti, kad jie tinginiai ir 
tuokliai? ..

Tiktai Pajuodžio broliai 
geri ir gerai gyveną, nes 
nas esą statosi namus už 
000, o kitas už 70,000 rublių. 
Kai Pajuodis buvo paklaustas, 
iš kur gi jo broliai gavo tiek 
daug pinigų,—tai jis tiktai my 
kia, kažką murkia ir atsakyti 
negali.

Paklaustas, kodėl gi vis dėl 
to jis nenuvyko į tėviškę, atsa 
ko, kad, viena, nėra kuo nuva 
žiuoti, o, kita, buvę jam paša 
kyta, kad niekas negarantuoja, 
kad pakeliui jo neperims parti 
zanai, su kuriais kalba gali 
ti visai trumpa. . .

Bendrai, mūsų Pajuodis 
ug suka, mala, bet viena 
aiškiai sako: Lietuvon aš 
jau nevažiuosiu. . . Well, ten 
žmonės gyvena, bet aš tai jau 
nenorėčiau ten patekti. . . Kor.

j mmwnunnmttmttmttmtffltttmmmnnnntnmmmmmmttttnnnrttm

Mūsų mieste yra žinomas 
lietuvis kapitalistas Pajuodis, 
kuris vertėsi viešbučių preky 
ba ir taip pralobo, kad dabar 
laikomas čia milionierium. Kas 
ten tiksliai kito pinigus suskai 
čios, bet neabejotina, kad tai 
yra tvirtai pasiturintis Kana 
dos pilietis. Dabar jis čia laiko 
„parking lotą*“ ir gerai uždir 
ba. Žodžiu, tai yra mūsų Lon 
dono miesto buržujus ir palygi 
namas kapitalistas.

Bet, nusistebėsite, jis deda 
i „progresyviu“ ir kaip toks 

^ateko į „kanadiejių delegaci 
ją“, kuri buvo pakviesta lan 
kyti okupuotąją Lietuvą. Na, 
ir lankėsi visos „penkiolikti 
nės” sudėtyje. Kaip „progresy 
vus“, jis dabar mažai kalba 
apie „sovietinį gerbūvį“, bet 
vis dėlto vienam kitam po žode 
Ii prasitaria. . .

Mes negalime teigti, kad mū 
su Pajuodis bus atsivertęs, bet 
faktas yra, kad Lietuvoje jis 
labai, kaip sakoma, „nudegė 
nagus“.

Visų pirma jis sako, kad vi 
są jų „delegaciją“ nuvežė, at 
vežė, Lietuvoje maitino, viešbu 
tino, vežiojo ir dovanojo oku 
nacinė Lietuvos valdžia, bet 
nežiūrint to, vien dovanoms jis 
išleidęs per du tūkstančius do 
lerių. „Ir kaip neišleisi“, sako 
jis, „jeigu ten visi kolūkiečiai 
yra padaryti ubagais“. Esą, 
visi nuskurę. Ir, bendrai, gyve 
nimas Lietuvoje yra labai žiau 
rus.

Pajuodžiui buvę tragingiau 
šia, kad jis negalėjęs nuvykti 
į savo tėviškę. Ir kaip esą nu 
vyksi, jeigu nėra net susisieki 
mo priemonių. Girdi, valdiškas 
autobusas jį nuvežęs į Žiobiš

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.

MŪSU^PORTAS

gir

esą 
vie 
30,

bu

da 
jis 
tai

REGINA, Sask
LANKĖSI IŠ MONTREALIO DU GYDYTOJAI

Lestocke jau kelinti metai 
kai gydytojo darbą dirba dak 
taras Stasys Stonkus, kuris vie 
tos gyventojų tarpe turi labai 
didelį pasitikėjimą ir augštą vi 
sų įvertinimą, kaip žmogus ir 
kaip gydytojas.

Prieš kiek laiko čia buvo už 
sukę du gydytojai iš Montrea 
lio — Dr. E. Andrukaitis ii Dr. 
Kunsteris, kurie čia buvo atvy 
kę į Banfe. Ta pačia proga abu 
daktarai svečiai vizitavo ir mū 
sų daktarą St. Stonkų, kurio 
šeimoje abu viešėjo.

Mūsų nuošaliame provinci 
jos mieste tai buvo savotiška
^®®®®«»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*J

| Vaistai į Lietuvą,
| LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 
? KRAŠTUS

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

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

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

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

šventė, kai iš taip toli atsilan 
kė nelaukti svečiai. Kor.

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.

mmmmmmnmmmmttmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

BELLAZZI-LAMY, INC |
7679 George St.PO 8-5151 'v’t' VUle Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten * Test, Masonite, sUKybinis popieris.

H,

Tel. PO. 8-1135

VICTORIA 
l i CLEANERS 
I I&.DYERSCO.

4

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumai ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

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

PRISIMINKIME EUROPOS KREPŠINIO 
NUGALĖTOJUS.

Kaip prisimename, 1937 m. 
Lietuvos krepšinio rinktinė iš 
Rygos parsivežė Europos meis 
terio vardą, kurį ir vėl apgy 
nė po dvejų metų Kaune vyku 
siose pirmenybėse. Šiomis tar 
ptautinio masto pergalėmis Lie 
tuvos vardas liko ilgiems laika 
ms įrašytas į pasaulio sporto 
istoriją, ir šie laimėjimai buvo 
plačiai išgirsti visuose konti 
nentuose.

Šiemet sukanka 20 metų nuo 
1937 metais laimėjimo antro 
se Europos krepšinio pirmeny 
bėse. Norint tinkamai prisimin 
ti šią retą sukaktį, lapkričio 9 
—10 dienomis Chicagoje yra 
rengiamas minėjimas, kurio me 
tu bus pagerbti neužmirštamų 
abiejų pergalių pirmenybių da 
lyviai. Čia taip pat bus ketu 
rių geriausiųjų JAV lietuvių 
krepšinio komandų žaidynės, 
sportininkų vakaras ir banke 
tas.

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami j Sov. Są

jungą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją. 

Pristatoma per 2 savaites.
Pilnai garantuota 

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

perlaidų kiek norite.
GRAM E RCY

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

Licensed and Bonded 
by N. J. State

Banking Commission

Patį minėjimą, Š. Amerikos 
lietuvių FAS Komiteto pavedi 
mu, organizuoja Vidurinių Va 
karų Sporto Apygarda, o fak 
tinuoju rengėju yra tam reika 
lui sudarytas komitetas.

Komitetas kviečia visus Ame 
rikos žemyne gyvenančius lie 
tuvius prisidėti prie šio didelio 
užsimojmo. Norinteji gauti 
platesnų informacijų, arba pa 
talkininkauti komiteto darbuo 
se, kreipiasi generalinio sekre 
toriaus adresu: J. Vaičiūnas, 
1216 S. 49th Avė., Cicero 50, 
III. Telefonas: TO 3-7327.

Tik bendras darbas ir talka 
įgalins tinkamai atlikti šią ne 
lengvą mums skirtą užduotį. 
Sukakties Minėjimo Kom-tas.

DEVYNIŲ METŲ 
SUKAKTUVĖS.

Sporto klubas Vytis lapkri 
čio 16 d. ištaigingame Royal 
York viešbutyje rengia didelį 
9 metų sukaktuvių minėjimą- 
-balių. Kadangi vietų skaičius 
ribotas (tik 200), o paklausa 
jau dabar didelė, visi vytiečiai, 
jų bičiuliai ir kiti yra prašomi 
ik lapkričio 1 d. staliukus rezer 
vuoti pas Sofiją Kasperavičių 
tę, 236 Crawford Ave, tel. LE 
3-2245. Biletai prie įėjimos ne 
bus pardavinėjami. Tai bus, 
kaip ir pernai, vienintelis toks 
šaunus parengimas visoje ko 
lonijoje.

• „Atžalyno“ teatro Sydnėju 
je, Australijoje, tarybą suda 
ro: K. Dauguvietytė - šniukš 
tienė, S. Skorulis, J. Dambraus 
kas ir J. Kalakonis. Taryba ap 
svarstė tolimesnės veiklos pla 
nūs. Teatras vyksta į sostinę 
Canberrą su V. Alanto „Visuo 
menės veikėjais“ gastrolių.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vaL po pietų.

Ar. T A SS Y S/NGERMAN 
optometristas - optikas

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

tavo kredito kooperatyve 

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui. 

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

„Litas” veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
Banko kambary.'J Pirm. A. Norkeliūnas .................................. RA 7-3120

į®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

IflffWE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE |

S A/i I? A *7 O ^7 Lietuviams nuolaida.
g Sav.: P. RUTKAUSKAS. f

"®®C*©®©®®®®®®®®®®®®®®0®®®®0®®®®®®®?^®O®®®®®®®®i

Lietuviška motėm kirpykla
1 1 DARO ŠTTKAVTMTIR P(TQMFrTTMTTTQ TP TPITTWS Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio

V miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
r I ki sav.: J. Kriaučeliūnai, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
5 TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.
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; : DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal WEllington 5-3292

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.

LIETUVOJE MIRĖ ŽURNALISTAS 
MATAS BAGDONAS

bire, kaip Lietuvos okupanto 
kalinė.

Užuojauta kenčiančiai naš 
lei ir sūnums!

VĖL EINA 
KNYGŲ LENTYNA

Kurį laiką sustojęs bibliog 
rafijos laikraštis „Knygų Len 
tyna“, kaip praneša redakto 
rius Aleksandras Ruzancovas, 
jau išėjo iš spaudos ir sekan 
tieji numeriai skubiai ruošiami 
spaudai. Dabar „Knygų Lenty 
ną“ leidža JAV Lietuvių Kul 
tūros Fondas. Ši žinia yra ma 
lonus kultūrinis faktas. „Kny 
gų Lentynos“ redakcijai rašy 
kite p. Aleks. Ružancovo ad 
resu; 203 Madison Street, 
Westville, Illinois, USA.
• Australijos lietuvių studcn 
tų suvažiavimas šiemet įvyks 
gruodžio 26 d. Melbourne. In 
formacijų duoda Rūta 
liauskaitė, 192 Gibson 
Padstow, N. S. W.
• „Šešių krypčių“ meno 
doje dalyvavo šie lietuviai: H. 
Šalkauskas ir J. Mikševičius, 
greta latvių ir estų dailininkų.
• Ramona Rataitė, dailininko 
Rato duktė, Australijoje laimė 
jo šokio konkursą ir tapo pri 
imta Elizabethan Opera Balet 
Co, kur ji dalyvauja trijuose 
baletuose.
• Tradiciniai Don Varnas ve 
teranų posto šokiai yra rengia 
mi spalio 19 d. Lietuvos Vyčių 
salėje.

Iš Lietuvos tiktai dabar atė 
jo žinios, kad ten liepos 28 d. 
mirė žymus lietuvių žurnalis 
tas ir redaktorius Matas Bag 
donas.

Velionis buvo gimęs 1895 m. 
spalio 22 d. Būbautiškių kai 
me, Skriaudžių parapijoje, Ma 
rijampolės apskrity. Baigęs 
Marijampolės gimnaziją ir stu 
dijavęs Maskvos niuversitete 
matematiką, kurį laiką buvo 
Vilniaus lietuvių gimnazijos 
mokytojas. Nepriklausomybei 
kuriantis, buvo Užsienių Reika 
lų m-jos tarnautojas. Vėliau 
Berlyno universitete studijavo 
matematiką ir Kauno Aušros 
gimnazijoje buvo dėstytoju. 
Paskiau perėjo į Eltą ir buvo 
jos direktorius. Buvo oficiozo 
„Lietuvos“1 vyr. redaktorius.

Mirusiojo našlė tebėra Sibi 
re. Sūnūs, Algirdas ir Rnngau 
das, po karo atvyko: vienas 
gyvena Brooklyne, kitas Ka 
nadoje. Velionis Matas Bagdo 
nas iki mirties išgyveno Lietu 
voje, kur jam pavykę išvengti 
bendradarbiavimo su okupan 
tais.

Matas Bagdonas buvo ra 
maus, sugyvenamo ir toleran 
tiško būdo žmogus. Mėgo pa 
pokštauti, pajuokauti ir mokė 
jo linksmai papasakoti. Visada 
jis būdavo geroje nuotaikoje.
Nuostabiai jis sugebėjo užsi 
slėpti ir išvengti Sibiro, kai jo 
žmona ir dabar tebevargsta Si

Kava 
Avė.,

paro

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

B Al TiC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K 1 A U Š A S ir J. ŠIAUCIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 mel 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir

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

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.
.<8®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®©©**

praktika
Kanadoje.

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
ŠALPA IR DOSNUMAS

Rudens metas — šalpos ir 
labdarybės metas. Daug triu 
kšmo ir reklamos keliama dėl 
taip vadinamo „Raudonosios 
Plunksnos“ vajaus. Prisipažin 
darni, kad tai sveikas ir naudin 
gas reikalas, mes iš savo pu 
sės raginame jam aukoti ir, 
kaip šio krašto pilieičai, tinka 
mai paremti bendruosius lab 
darybės tikslus.

Tačiau mums, kaip lietuvia 
ms, iškyla kitas svarbus reika 
las, būtent — savoji šalpa. To 
ji Šalpa nėra naujas dalykas, 
jis metai iš metų kartojasi ir 
atrodo kartosis tol, kol mūsų 
tarpe bus skurdo ir likimo ne 
dalios prislėgtų brolių. Marški 
niai, kaip sakoma, yra arčiau 
šiai prie kūno, todėl tautiečių 
vargai pirmiausiai privalo mu 
ms rūpėti.

Šiuo ir sekančiais keliais mė 
nėšiais Šalpos Fondo padali 
niai darys savo apylinkėse pi 
nigines rnkliavas, laike kurių 
ir j Tave, Braugus Tautieti, 
kreipsis vienokiu ar kitoku bū 
du prašydami šalpai aukos. Se 
nelius, džiovininkus, chroniš 
kus ligonius, daugiavaikes mo 
tinas, karo invalidus, kurių ge

rokas skaičius yra nelyginant 
pasmerktas neaiškiam likimui 
Vokietijos barakuose, privalo 
me visi šelpti, nes tai mūsų kri 
kščioniška ir patriotiška parei 
ga. Jei mes jų neatsiminsime, 
kam jie turi rūpėti, ar svetimie 
ms? Kanados lietuvių visuome 
nė savos šalpos reikalą supra 
to teisingai ir jau eilė metų, 
kai tam tikslui gausiai aukoja. 
Reikia, kad ir šiais metais bū 
tų nesilpniau aukojama, nes šel 
piamųjų skaičius nesumažėjo 
ir jų bėdos, kaip buvo, tebėra 
tos pačios.

Kai į mus kreipsis asmenis 
kai, arba laišku prašydami šal 
pai aukos, duokime ir duoki 
me gausiai. Svarbus tautinis ir 
artimo meilės reikalas, todėl ne 
manykime, kad apseis be mū 
su, kad kiti už mus padarys... 
Būkime tikri, kad kiekvienas 
labdarybei duotas doleris pa 
darys labai daug, jis nušluos 
tys ašarą ne vienai senutei, pa 
lengvins kančias paliegusiems 
ligoniams ir padės pamaitinti 
nevieną alkaną burną.

Šalpos Fondo C. Komitetas.

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

V-ji Kanados Lietuvių Die 
na praėjo kaip graži ir pakili 
lietuviška demonstracija, atne 
šusi pasigėrėjimą tūkstančia 
ms suvažiavusių lietuvių ir at 
kreipusi palankų dėmesį kana 
diečių tarpe. Šios šventės pasi 
sekimas priklauso nuo jos ren 
gėjų kruopštaus pasiruošimo 
ir jungtinių pastangų. Tai bu 
vo geras įrodymas, kad ir nedi 
dėlės lietuviškos kolonijos ga 
Ii atlikti didelį darbą, kai atsi

randa energingų darbuotojų.
Krašto Valdyba dėkoja šven 

tės šeimininkams — Niagara 
Falls, St. Catharines ir Wei 
land Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkei, jos Valdybai ir tie 
siogiai visą šventės pasiruoši 
mo ir pravedimo darbą atliku 
šiam Bendruomenės sudarytam 
Lietuvių Dienos Rengimo Ko 
mitetui, kurio Pirmininkui p. 
P. Balsui tenka ypatinga pade 
ka už jo asmeniškai įdėtą dide 
lį triūsą, sugebėjimą ir gražų 
šventės pravedimą.

Didelė padėka p. V. Žu 
kauskui už gražiai suredaguo 
tą ir Dienos proga išleistą Met 
raštį.

Labai ačiū Lietuvių Dailės 
Institutui už turtingą ir gerai 
surengtą Meno Parodą.

Šia proga, Valdyba dėkoja 
taip pat Kanados ir JAV lietu 
viškai spaudai, straipsniais ir 
pranešimais prisidėjusiai prie 
Penktusos Lietuvių Dienos pa 
sisekimo.
Kanados Lietuvių Bendruome 

nės Krašto Valdyba.
VĖL PERRAŠOMA SOVIE 
TŲ SĄJUNGOS ISTORIJA

Stalinui esant Sovietų Sąjun 
gos istorija buvo nuolat perra 
šinėjama, darant išvadas iš vy 
kstančių „valymų“. Ištisi ,,So 
vietų enciklopedijos“ tomai 

būdavo naikinami ir naujai sp 
‘..... M M i i M ..... ..
1st. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

ausdinami, jei juose buvo apie 
tuos, kurie neteko Stalino malo 
nės ir savos galvos. Bet po 
Stalino tas pats. Apie patį Sta 
liną ir jo istorinį vaidmenį da 
bar jau pačioje Maskvoje žy 
miai kitokios nuomonės. Išny 
ko iš Sovietų Sąjungos istori 
jos Berija, o dabar imama iš 
trinti arba bent susmulkinti 
Malenkovo, Molotovo, Kagano 
vičiaus ir Šepilovo vardus ir 
darbus. Neseniai Maskvoje išė 
jusioje Sergejevo ir Andrejevo 
brošiūroje, skirtoje partijos 
propagandistams, kalbant apie 
karo metu veikusį vyr. gyny 
bos komitetą, nebeminimas 
Molotovas, to komiteto buvęs 
vicepirmininkas, nei Maienko 
vas su Kaganovičium, nors ir 
jie buvo to komiteto nariai. 
Dar „Sovietų Enciklopedijoje“ 
šie trys išbrauktieji buvo mini 
mi eilėje tų, kurie „skynė kelią 
sovietinei pergalei' . Brošiūro 
je atitaisoma ir kita istorinė 
klaid’“

NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

DAROMI BANDYMAI 
PERKELTI ŠIRDJ

Atkelta iš 4-to puslapio.
diologai Baltimorėje padarė 
bandymą: šuniui išėmė jo nuo 
savą širdį ir jam įdėjo kito šu 
ns širdį... Šuo po operavijos, 
su svetima širdimi, išgyveno 
vieną valandą ir 8 minutes. Ži 
noma, tai tiktai mažas pasiseki 
mas, bet tai vis vien jau yra 
gera užuomazga, todėl jie pa 
k—xxr 

Lietuvio Advokato Įstaiga

tenkinti savo bandymu ir pa 
reiškė, kad „širdžių persodini 
mas žmonėms jau yra galimy 
bės srityje“. Kol kiti mokslinin 
kai išmoks skristi į mėnulį, jie 
jau mokės nesveikas žmonių 
širdis pakeisti sveikomis arba 
gerai suremontuotomis.. .

MALAJAI...
Atkelta iš 3-čjo pusi.

nė, ir tos gėrybės yra išveža 
mos į pasaulinę rinką.

Malajai yra pakeliui iš va 
karų į rytus. Pro Malakką eina 
didieji pasauliniai jūrų keliai, 
kuriais vyksta laivų susisieki 
mas Vakarų su Rytais.

Marga praeitis.
Malajai kažkada turėję sa 

vo karaliją. Pradėjus juos lan 
kyti Europos keliauninkams, 
prasidėjo okupacijų laikai. Pir 
mieji portugalai užėmė Mala 
jus, po jų atėjo danai, o po da 
nų britai. Taip vieni kitus stū

mė, kol galų gale patys mala 
jiečiai išsikovojo nepriklauso 
mybę. Bet Malajai išgyveno 
dar ir japonų invaziją, kai vy 
ko antrasis Pasaulinis karas. 
Bet jau prieš jį anglų adminis 
tracija buvo paruošusi Malajų 
federaciją, kuri galutinai įgy 
vendinta 1957 m. rugsėjo 1 d.

Dabar Malajai yra federaty 
vinė valstybė, turinti origina 
lią santvarką. Malajai liko Bri 
tanijos bendruomenėje, o vai 
dymą taip sutvarkė, kad pro 
vincijos paeiliui truės valdy 
mo viršūnes. Malajų gi federa 
ei joje yra šios provincijos arba 
atskiros valstybes: Perak, Se 
langor, Negri Sembilan, Pa 
hang, Johore, Kelantan, Trengi 
ganu, Kadah ir Perlis.

Kai Sovietija vis vergia nau
jas valstybes. Vakarų valstybės 
visą laiką subręstančioms tau 
toms duoda laisvę, savarankiš 
kūmą ir nepriklausomybę. Ma 
lajai yra naujas to pavyzdys.

K

SIUNTINIAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

ORBIS SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 

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

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

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

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

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

0.80 
0.80 
2.75

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

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

X
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081

XX---------- ~XX " TM

W. A. LENCKI,

i •

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

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

6.45
17.95

1
1
% kg ligų .........
% kg datulių . 

1 kg riešutų miš 
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

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

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

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

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

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $
Streptomycino 10 gr . . . .2.60
Isoniazid (rimifon)

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

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

$

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

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

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

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

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

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

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per 

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

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

Priimame užsakymus telefonu.

I
A. E. McKAGUeI

Barrister and Solicitor $ 
Advokatas ir Notaras $ 

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

330 Bay Street, £ 
TQRONTO 1, Ontario. *'

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 atliekamas 2 atskiruose skyriuose:
I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
tų įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
biletai; Floridoje, Kalifornijoje ir kitose Amerikos ir Ka 
nados vasarvietėse vietų užsakymai; Kanados ir Amerikos 
žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; 
ekskursijų vietoje, Amerikon’ar Europon organizavimas; 
asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame 
rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
pat jūsų buto). Kelionėms laivais skyrius naudojasi Ke 
lionių Bendrovių „AROSA LINE“ ir „SITMAR LINE’’ 
patarnavimais. Skrendant lėktuvais „PAN AMERI 
CAN WORLD AIRWAYS (PAA)“ ir „TRANS-CANA 

DA AIR LINES (TCA)“.

II. DOVANŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS:
Per šj 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 kvieicami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

į?

::< > i •

::

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

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

tik per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

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

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiu

mams ir paltams medžiagų, kostiumams priedus 
ir kitas prekes.

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

tai siunčiami iš Anglijos, pavyzdžiui:
Streptomycine arba Dihydro-Streptomycine 
30 a 1 gr..........................................................su muitu $
Isoniazid 1000 tabl. 50 mgm...................
Penicillin in oil 1X10 cc 3 mil. u.........
Cardophyllin (Theophillin) 100 tabl. 0.2
Multivitamin 500 tabl...............................
Vitamin B. Complex Forte 500 tabl.. .
Serpasil 500 tabl. 0.1 ...............................
Serpasil 500 tabl. 0.25...............................
Vitamin B. Complex 250 tabl................
Phenobarbiton 500 tabl. 1 gr....................
Aspirin 1000 tabl.........................................
Digoxin 500 tabl............................................
Butazolidine 100 tabl. 100 mgm..............
ir t. t. ir t. t.

Siunčiame įvairius antibioticus:
Aureomycin, (Achromycin, Chloromycetin, Crystamy- < 
cyne, Erythromycine, Penicillin, Estomycin, Mixtamy- < 
cm, Seromycine, — Cycloserin, Streptomycine, Dihyd- } 
ro — Sterptomycine, Terramycin, Vioinycin ir jvairias Į 

medžiagas ir instrumentus dantinis 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 medžią- j 
gų pavyzdžiai. Tų medžiagų kaina pasakiškai žema, t. y.: ; 
Keturiems kostiumams — 14 yrd. medžiaga su pamuša- J 
lu ir šerine (klijonke) įskaitant visus mokesčius — tik- ; 
tai — $ 72.30. Arba už tą pačią kainą 3 kostiumai n vie

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

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

Be to siunčiame iš Anglijos kaip seka:
Švediškas elektrines siuvamas mašinas, 
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.
• Sav. A. K a 1 ū z a.

7.90
4.70 S 
1.00 £ 
1.10 į 
2.80
4.20 $ 
4.’/0 X

$
$
$
$
$
$
$ 11.10

1.70
1.60
1.70
3.80
4.60

■$ 
$ 
$ 
$ 
$
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HAAAIl&LTOV
LINKSMAS VAKARAS

WINNIPEG, Man.
J. RADZEVIČIUS APIE LIETUVĄ PAPASAKOJO 

TEISYBĘ
„Dipukai apie komunistinę so vietų santvarką pasakoja 

peršvelniai...”
Šeštadienį, spalio 19 d., Ro 

yal Connaught viešbučio salė 
je ruošiamas linksmas šokių 
vakaras, kurio metu, po visų 
sunkių savaitės darbų, bus ge 
ra proga pailsėti ir linksmai 
praleisti laiką savo artimųjų 
tarpe.

Atsilankydami į šį mūsų pa 
rengimą, kartu jau prisidėsite 
nrie pavergtosios tėvynės ir sa 

j brolių — sesių lietuvių iš 
laisvinimui vedamos bylos pa 
rėmimo, bei čia lietuvybės iŠ 
laikymo reikalu.

Vakaro metu veiks turtinga 
ir vertinga loterija, kur visi ga 
lės savo laimę išmėginti, gaivi 
nantis bufetas ir tt. Gros Ben 
ni Ferri orkestras. Pradžia 7,30 
v. v.

Malonūs hamiltoniečiai ir vi 
su apylinkių lietuviai, nuolan 
kiai kviečiame visus kuo skait 
lingiausiai atsilankyti į paren 
girną, už ką iš anksto visiems 
dėkojame.

TS A-bės Hamiltono skr. 
Valdyba.

PRANEŠAME MIELIEMS 
HAMILTONIEČIAMS, 

kad metinė Šalpos Fondo rink 
liava po namus pradedama spa 
lio 15 d. ir tęsis iki gruodžio 1 
d. Tautiečių maloniai prašome 
pagal savo išgales paaukoti. 
Jūsų aukos laukia Vargo Mo 
kyklų vaikučiai, seneliai ir Ii 
goniai Vokietijoje. Nuoširdžiai 
tikime, kad hamiltoniečiai, vi 
sada jautrūs šalpai, ir Šiemet

S Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab j
■j: 3 Barnesdale Avė. S. t

Hamilton, Ont. LI 4-6405. S: 

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE

I
 Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

M. MACIUKAS l
VYRI ŠKŲ IR | 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS f
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS |

79 ir 81 St. Zotique St. E., '■*>
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D. E. BELANGER 8c SONS į
f 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
I GARANTUOTAS DARBAS. i :

» 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. i

J. GRAŽYS

parodys savo gerą širdį ir duos 
nią ranką.

ŠF Hamiltono Komitetas.
LIETUVIŠKI FILMAI

gaminti brolių J. K. Žukaus 
kų, bus rodomi mūsų kolonijo 
je lapkričio 3 d. Numatomi yra 
du seansai — vaikams ir suau 
gusiems.

Visi Hamiltono lietuviai pra 
šomi nepraleisti taip retos pro 
gos ir į šiuos filmus atsilanky 
ti. Ne vienas galės pamatyti 
savo veidą ekrane.

DIKTOFONAS
buvo pavogtas iš. . . centrinės 
policijos įstaigos Rebecca g-je. 
Jis dingo apklausinėajnt 30 as 
menų.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
gerokai padidėjo. Prie to, be 
abejo, prisidėjo Fordo fabriko 
Oakvillėje keitimas į naujų mo 
dėlių gamybą, dėl to jau trečia 
savaitė kai nedirba ir dauge 
lis lietuvių.

CIGAREČIŲ IŠ LIETUVOS 
teko paragauti Jūsų bendradar 
biui. Savo skoniu jos primena 
Vokietijos stovyklose davinė 
tas „turkiškas“ cigaretes. Pats 
pokelis yra lobai prasto popie 
riaus, kurio viena pusė yra 
raudonos spalvos su lietuvišku 
užrašu — Cigaretės „Prima“. 
Kita pokelio pusė yra su dviem 
užrašais — lietuvišku ir rusiš 
ku: sigarety piervogo sorta, 20 
štukų, kaina 1 rbl. 40 kap. Lie 
tuvos TSR MPPM, Dzeržins 
kio vardo Tabako F-kas Vii 
nius. Tikslus fabriko antrašas 
nepaduotas, tačiau greičiausiai 
cigaretės yra gaminamos sena 
me fabrike, Aguonų g-vėje.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom

wt»uiiiiitmnnnwiiiiiin:K:»:»uunn:nnu:i»nnmiiiunniiiimiiiiiuimm

I Visi į Hamiltoną!

g Š. m. spalio 19 d., šeštadienį,

ROYAL CONNAUGHT
H viešbučio salėje rengiamas

| linksmas šokių į 
į VAKARAS į 

H Priede: turtinga loterija, geras Benni-Ferri orkestras,
g įvairus bufetas ir t. t. Pradžia 7,30 vai. t
H Nuolankiai kviečiame visus Hamlitono ir kitų apylinkių L 
H lietuvius atsilankyti į šį parengimą, nes gausiu atsiian | 
g kymu paremsite mūsų veiklą ir patys tinkamai praleisi | 
g te laiką. T. F-do A-bės Hamiltono Sk. Valdyba. I

LIETUVOS MOKYKLOS...
Atkelta iš 2-ro psl.

gą vadovavimą, kontrolę ir pa 
galbą mokyklai. Esą nepaslap 
tis, kad kai kurios mokyklos ne 
paruoštos mokslui, net kuru ne 
aprūpintos. Šiais metais tik dėl 
patalpų stokos neatidaryta mo 
kykla-internatas Vilniuje. Ne 
pilnai įvertinamas vaikų darže 
lių darbas. „Pastaruoju metu 
net nutrauktas pedagoginių 
kadrų ruošimas vaikų darželia 
ms“. Neįvykdytas ir planas dėl 
vaikų darželių skaičiaus. Ypač 
mažai esą vaikų darželių Vii 
niuje ir kituose miestuose. Švie 
timo ministerijos organe pažo 
džiui parašyta: „Be galo retas 
reiškinys — vaikų darželis ta 
rybiniuose ūkiuose ir kolūkiuo 
se‘. Silpnas esąs darbas ir pio 
nierių namų, sporto mokyklų 
ir kitų užmokyklinių vaikų įs 
taigų. Daugelis mokyklų silp 
nai veikiančios politechnizaci 
jos srityje.

Skundžiamasi, kad „prelimi 
nariniai 1956-57 metų rezulta 
tai rodo dar vis žemą mokslei 
vių pažangumą. Ypač jis že 
mas Ignalinos, Kybartų, Laz

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas Martynas Jurk 

šaitis, kilęs iš Tauragės apskri 
ties, gyvenęs Winnipege, Ka 
nadoje. Jieško brolis Mikas 
Jurkšaitis, gyvenąs adresu: 
Tauragės paštas, Laisvės gat 
vė Nr. 6a.

— Kiminis Stasys, kilimo iš 
Kretingos apskrities, atvykęs 
į Kanadą iš Anglijos, paskuti 
niu laiku dirbo miškuose ir dar 
bo metu per nelaimingą atsiti 
kimą medžio buvo užmuštas. 
Liko jo pinigų, mašina ir kitas 

9
A. NORKELIUNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir 
Insurance Institute of Montreal nariai

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
Tel. RAymond 7-3560

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

| Lietuviška Kirpykla I
& 410 Murray Ave, Greenfield Park. £

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus
v bei visokeriopus odos masažus.
$ Kreiptis tel. OR 1-8951

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

9

dijų, Salantų, Varnių ir kai ku 
rių kitų rajonų mokyklose“. 
Dar vis „nepakankamos dauge 
lio mokyklų moksleivių žinios 
iš pagrindinių mokymo plano 
dalykų: lietuvių kalbos ir lite 
ratūros, rusų kalbos ir literatu 
ros, matematikos. Tai patvirti 
na inspektorių kontrolė, egza 
minai, o taip pat ir stojamųjų 
egzaminų į augštąsias mokyk 
las rezultatai“.
Skundžiasi, kad mokyklos per 

lėtai komunistėja.
Švietimo ministerijos orga 

nas nepatenkintas ir tuo, kad 
ne visose mokyklose skiriamas 
pakankamas dėmesys mokslei 
vių idėjiniam-politiniam auklė 
jimui, materialistinės pasaulė 
žiūros formavimui.

„Trūkumų“ eilė neužsibai 
gia. „Praėjusiais mokslo metais 
konstatuota daug trūkumų dar 
bininkų ir kaimo jaunimo mo 
kyklose“. Sunku su naujomis 
mokyklų statybomis. Pastarai 
siais metais daugelyje mokyk 
lų buvusi bloga medicinos prie 
žiūra. Elta.

turtas. Prašomi atsiliepti gi 
minės: J. Petrulis, 5556—1st 
Avenue, Rosemount, Montre 
ai, P. Q., Canada.

PADĖKA
Mano 45 m. liet, spaudoje 

bendradarbiavimo proga gavau 
dovanų, sveikinimų žodžiu ir 
raštu. Negalėdamas kiekvie 
nam padėkoti atskirai, tariu 
ačiū per spaudą: pp. J. Straz 
dui, I. ir A. Paulauskams, Vyt. 
Pilėnui, J. Demikiui, Vyt. Mar 
giui, E. Kondrotui, A. Liū 
džiui, St. ir M. Jokūbaičiams, 
pp. Orvidams, I. Diliui ir vii 
niečiams. Kl. Prielgauskas.

9 i

9
X V

9i

v

Mūsų vinipegietis, Jonas Ra 
dzevičius, važinėjęs į Lietuvą 
15-kos „delegacijoje", kuris 
vos išlipęs iš lėktuvo Montre 
alyje pasisakė seserims ir gimi 
nėms Lietuvoje palikęs visa, 
ką tiktai turėjęs, nes jų gyve 
nimas toks prastas, kad kitaip 
jis negalėjęs pasielgti, o į klau 
simą, kodėl jie per radiją kai 
bėję apie Lietuvos žmonių gy 
venimą labai gerai, atsakė: 
„Jūs turite suprasti viską at 
virkščiai“, — tas pat J. Radze 
vičius Winnipege rugsėjo 28 
d. darė viešą pranešimą, kuria 
me smulkiai ir plačiai papasa 
kojo apie savo viešnagę Lietu 
voje. Neįmanoma jo kalbą per 
duoti detalėse, nors jų J. Ra 
dzevičius suminėjo labai daug, 
papasakodamas apie kiekvieną 
viešnagės dieną. Bet reikia su 
minėti tai, kas yra esminga ir 
svarbu.

Pirmiausia, veikia pasakyti, 
kad J. Radzevičius, apvažinė 
jęs Lietuvą, pasikalbėjęs su 
žmonėmis, — su darbininkais, 
kolūkiečiais, mokslininkais, ra 
šytojais ir tt. — įsitikino, kad 
tai, ką apie sovietinę santvar 
ką ir jos sąlygose gyvenimą pa 
sakoja dypukai, yra peršvelnu, 
nes tikrovė yra nepalyginamai 
prastesnė ir žiauresnė.

Antras svarbus jo teigimas, 
kad Lietuvoje žmonių patno 
tizmas yra labai didelis ir sąmo 
ningas.

Trečia, kad visi žmonės, su 
kuo tiktai teko kalbėtis, visi 
baisiai nepatenkinti rusų oku 
pači ja ir ją laiko visų vargų ir 
nelaimių kaltininke.

Ketvirta, kolūkiečiai naują 
ja santvarka nepatenkinti ir 
atvirai sako, kad ankstyvesnė 
santvarka buvo geresnė.

Penkta, visi Lietuvos žmo 
nės labai gerbia ir vertina JAV 
ir Kanadą.

Šešta, Paleckis ir gi pripaži 
nęs, kad Lietuvoje ne viskas 
yra tvarkoje.

Pasakojimo eigoje J. Radze 
vičius daug kartų pastebėjo: 
„Jūs geriau žinote už mane, 
kaip ten yra“ ir šį posakį vis 
lydėjo reikšmingu šypsniu.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

I VAISTINĖ Į
| Guy Fy Dugrė |
$ 2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal. $
X Paruošia vaistus pagal receptus ir 9
| SIUNČIA LIETUVON
| BEI SOVIETŲ RUSIJON |

I
8 LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS ;

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

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

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

O kai buvo paklaustas p. Ja 
siulionio, ar jis pataria į Lietu 
vą važiuoti, J. Radzevičius at 
virai pasakė: „Aš tai nevažiuo 
siu, bet kas nori, gali važiuoti. 
Darbininkams nepatariu važiuo 
ti, bet kas turi kokią specialy 
bę, gali važiuoti. Jaunesni ga 
lėtų važiuoti, nes jie gali apsi 
prasti. . .’

Vaizdas, kurį J. Radzevičius 
nupiešė, paprastai ir nuošir 
džiai, nors ir stengdamasis so 
vietų neužgauti, susidarė šiur 
pus. Jis pats pasakė, kad jam 
ypač baisu kalbėti apie pokari 
nę būseną Lietuvoje, kai kelis 
metus iš eilėsvyko žiaurios sker 
dynės. Vargas, skurdas, neda 
tekliai, netvarka ir dabar tebe 
viešpatauja.

Iš J. Radzevičiaus pasakoji 
mų paaiškėjo, kad tai, ką per 
davė apie kanadiečių pasisaky 
mus Vilniaus radijas, kas yra 
parašyta „Tiesoje", yra perdė 
ta, patasuota ir „pagražinta“ 
sovietišku būdu. . . Pav., Lie 
tuvoje prie masinių kapų, ku 
riuos supylė naciai (apie so 
vietų supiltus neminėjo), jie 
ms visur taip ir buvę pasakyta: 
žudė, išžudė naciai vokiečiai, 
o per radiją ir „Tiesoje" buvo 
pridėtas „pagražinimas“ dar— 
„ir lietuviškieji nacionalistai".

Nors ir smulkmenos, bet bū 
dingos: J. Radzevičiui vyksta 
nt į tėviškę, iš jo buvo paimti 
asmens tapatybės dokumentai. 
Vaišėse visur buvo užliejami 
degtine. Algos darbininkų ir 
tarnautojų sukasi apie 400— 
700 rublių mėnesiui, l*i vilno 
nės medžiagos metras irgi 400 
—700 rublių. . .

Taip J. Radzevičius pasako 
jo viešai, o neviešai jis dar at 
viriau pasipasakojo. Tuo jis la 
bai nuvylė savo draugus, ku 
rie save laiko komunistais ar 
ba jiems simpatizuoja.

Tur būt J. Radzevičius bus 
vienintelis iš delegacijos, kuris 
arčiausia atsistojo prie objekty 
vios tiesos, už ką jam tenka 
nemažas kreditas.

Vinipegieli*.

STATISTIKA KALBA UŽ. 
NAUJUS ATEIVIUS

Oficialiai yra paskelbta, kad 
daugiausia kriminalinių nusi 
kaitimų Kanadoje yta padarę 
Kanadoje gimę žmonės. Šiuo 
klausimu Toronto spaudoje bu 
vo kilęs ginčas, kurį dabar iš 
sprendė oficialios teismų statis 
tikos paskelbimas, apgynęs ne 
pagrįstą naujųjų ateivių kalti 
nimą.

sąlygom 
išsimokėti

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IK ŠVARIAI, i ■

: KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.
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| Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

NAMAI— APARTMENTAI— ŽEMĖ
| PASKOLOS — DRAUDIMAS

ft D. N. Baltrukonis CR 6-5075
x A. Markevičius OR 1-8951 
| F. Yasutis LA 2-7879

9 F. Adamonis PO 6-7594. A. Budriūnas RA 7-2690. $
ft Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. ft

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

LIODĖSIO VALANDOJE 

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE 

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193



8 PSL. NEPR IKLAUSOMA LIETUVA

MOWT|REAL
RUDENS SEZONO BALIUS

ruošiamas šeštadieninių mo 
kyklų globos komiteto, įvyks 
spalio 19 d., 7 vai. vakaro. „Au 
ditorium“ salėje (Esplanade 
ir Laurier gatvių kampas). 
Džiugu, kad žmonės supranta 
mokyklų reikalus ir gausiai au 
koja, daiktų ir pinigų, ruošia 
mai baliaus loterijai. Pelnas 
skiriamas lietuviškų mokyklų 
išlaikymui. Aukavo po 2 dol.: 
pp. Lingaičiai, Ptašinskai, Ma 
tūliai, Zinkevičiai, B. Montvy 
dienė, A. Gudas, St. Kęsgailą, 
B. Bogušis, Rukšėnai, Šulmist 
rai, Budenai, J. ir B. Lukoševi 
čiai; po 1 dol.: J. Kurilavičius, 
V. Gečas, B. Kasperavičius, A. 
Bandžius, M. Rugienicnė, A. 
Rugienis, J. Rimkus, T. Mačiu 
lienė, V. Žemaitis, Bagdžiūnas, 
Vieraičiai, Vizgirdai, Gauriai, 
Tauteriai, O. Voronikaitienė,
E. Motiečiene, A. Stankus, K. 
Bužas, E. Čestas, Vazalinskai, 
Kuncevičiai, Kuzma, Linkonai,
O. Motuzienė, V. Žitkus, A. 
Stankienė, J. Jokubauskienė,
P. Kličius, Ottai, O. Stankūnai 
tė, Adomaitienė, Ratavičiai, 
A. Ratavičienė, M. Jonelienė,
F. Gečas, J. Šveikauskas, P. 
Klezas, M. Žemaitienė, F. Gy 
vis, p. Drešeris, Lingaičiai, 
Juodkojai, Sibičiai, Jurgutavi 
čius, Ratavičiai, Girdžiai; po 
mažiau aukojo: E. Žibaitė, Dal 
motas, Mileris, J. Gustainis, J. 
Mickus, E. Juodienė; daiktų 
aukojo: S. Balsienė, O. Giavec 
kienė, I. Geležiūnienė, D. Vens 
kus, M. Bulkiene, I. Rimkevi 
čienė, A. Mankus, J. Juodvir 
šiene, R. Vaičikauskaitė, Z. 
Mockienė, V. Keturka, Gau 
riai, Šimkus, Bulotos, Goriai, 
Styrai, P. Žukauskai, Baltuo 
niai, Bijūnai, Vaišvilai, Mace 
liai, Maceškaitė, Paunksniai, 
Leknickai, Jaseckai, Sutkaičiai, 
K. Šimkai, Benžaičiai, J. Ado 
maitis, P. Lukoševičius, Teku 
čiai, A. Žukas, K. Toliušis, L.

I DR. J. ŠEGAMOGAS f 

| CHIRURGINĖ ir | 
| BENDROJI PRAKTIKA £ 

x Office 5441 Bannantyne * 
$ (kamp. Woodland) 
| Verdun. Tel, PO 7-3175. | 

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

g arba pagal susitarimą. &
V Namų 1038 Osborne Av. * 
X Verdun. Tel.: PO 6-9964. S

Schwartz, M. Jonynienė, R. 
Urbonienė, Pusarauskai, Aks 
tinai, Januškevičiai.

Globos Komitetas.
STUDENTŲ DĖMESIUI
Penktadienį spalio 18 d., 8 

vai. vakaro AV parap. salėje 
yra šaukiamas Montiealio lie 
tuvių studentų susirinkimas, 
kuriame bus renkama šių stu 
dentų s-gos Montiealio sky 
riaus v-ba, todėl visi studentai 
kviečiami būtinai dalyvauti.
MONTREALIO LETUVIŲ 

DRAMOS TEATRAS 
išvykoje turėjo du spektaklius 
— vieną Čikagoje ir kitą Dėt 
roite. Spektakliai buvo gražiai 
suorganizuoti, atsilankė daug 
publikos ir praėjo didžiuliu pa 
sisekimu. Čikagoje spektaklis 
ėjo tiesiog entuziazmo kupino 
je nuotaikoje. Mūsų teatralai 
jau sugrįžo po didžiųjų gastro 
lių, kurios buvo labai sėkmin 
gos.
• Min. įpirm. Diefenbakeriui 
McGill universitetas suteikė 
Garbės Daktaro laipsnį.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Šeštadienį, spalio 12 d., žino 

moji Montiealio visuomeniniu 
kė Ona Stankūnaitė susitoukė 
su bostoniečių A. Vilemškiu. 
Šliūbą davė AV klebonas kun. 
dr. J. Kubilius. Jo metu gieuo 
jo op. sol. P. Radzevičiūtė - 
-Klimienė. Vestuvinės vaišės 
vyko „Kapablanca'- salėje Vii 
le Lasalle. Jaunavedžiai sušilau 
kė daug sveikinimų, dovanų ir 
geriausių linkėjimų. Vestuvės 
praėjo labai simpatiškoje nuo 
taikoje ir buvo geros nuotai 
kos. Vestuvėse dalyvavo gimi 
nių ir jaunavedžių bičiulių iš 
kitų vietovių.

KRISTAUS KARALIAUS 
šventės minėjimas, ruošiamas 
Ateitininkų organizacijos, įvy 
ks spalio 27 d., sekmadienį, 
tuojau po pamaldų Aušros Var 
tų salėje. Paskaitą skaitys b. 
VLIKo pirm. Jonas Maulionis. 
Bus ir meninė dalis. Visi tau 
tiečiai kviečiami minėjime daly 
vauti.
• Cipljauskaitė-Tanner Jūratė 
su vyru išvyko į Europą studi 
jų ir ten išbus visus metus.
• Stud. A. Gražys, su kolega, 
išrinkti iš 700 haky žaidėjų 
Montrealy, išvyko į Hamilto 
na laikyti konkursinių varžy 
bų.

NEPAPRASTA PROGA

mtTtmnntmnnmunmntmmttnntmtntmttntintmntmmtmntnmnmnt  
jj KVIEČIAME VISUS Į PIRMĄJĮ

| Rudens Sezono Balių, i
kuris įvyks š. m. spalių mėn. 19 d. 7 vai vakaio

n Auditorium“ salėje (Esplanade ir Laurier gaviu kampas), g 
g Baliaus metu bus įvairių staigmenų: puiki muzika, tur- H 
S tinga ir labai gausi loterja. Bufetas su įvariais gėrimais, n 
I Premijos geriauseims šokėjams ir gražiausiai suknelei, n

Įėjimas $ 1.25. B

K. L P. šeštadieninių Liet. Mokyklų Globos Komitetas, g
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I
 DANTŲ GYDYTOJAS :j:

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

5441 Bannantyne, ;į;
> (kampas Woodland) ii;

Tel.: PO 8-4547 Į

> NOSIES, GERKLĖS IR :
ii AUSŲ SPECIALISTAS T 

IR CHIRURGAS
ii; Dr. R. CKARLAND i

78 St. Joseph Blvd. W. « 
ij Tel. PL 9958 I

I©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

< Dr.E.Andrukaitisj
956 SHERBROOKE E. L 

; ■ Tel.: LA 2-7236 |

>©©*, ©©©.©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
>©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©« - 
$ Raštinė vakarais: $
;2104 Mount Royal St. E. &

LA 1-7926—8873
Kone TALBOT | 

£ Advokatas £ 
3 Suite 306, Aldred Bldng. $ 
A 507 Place D’Armes $ 
« VI 9-8045 $
X .©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'>*-'-

„LITUANUS” PAREMTI 
vajus Montrealyje yra skelbia 
mas nuo spalio 19 iki lapkričio 
1 dienos. Aukos bus renkamos 
per namus. Organizacijoms ir 
neaplankytiems lietuviams bus 
pasiųsti laiškai. Norintieji tu 
rėš progos užsiprenumeruoti 
„Lituanus“, kurio kaina yra 1 
dol. metams. Be to spalio 27 
d. dar bus renkamos aukos prie 
A. V. bažnyčios.
KARIUOMENĖS DIENOS 

minėjimas šiemet yra ruošia 
mas trijų organizacijų — Sava 
norių kūrėjų, Šaulių s-gos ir Ka 
rių sąjungos drauge. Minėji 
mas įvyks lapkrič. 24 d., sekma 
dieni. Plačiau bus dar paskelb 
ta vėliau. Minėjimui ruošti iš 
suminėtų organizacijų yra su 
darytas tam tikslui komitetas.

A. KAVALIŪNAITĖ, 
paprašyta nelaimėje esančių 
tautiečių iš Lietuvos, rinko 
siuntiniams aukas ir išsiuntė 
sudarytus siuntinius. Neturint 
galimybės paskelbti visų auka 
vusiųjų, šiuo pranešama, kad 
aukų lapai ir siuntiniai buvo 
patikrinti KLB Seimelio revi 
zijos komisijos pirm. K. And 
ruškevičiaus ir p. Tumėnienės, 
kuriuos interesuotieji gali atsi 
klausai. A. Kavaliūnaitė nuo 
širdžiai dėkoja visiems aukoto 
jams, AV klebonui už leidimą 
aukas rinkti po bažnyčia, P. Pa 
leckiui už pagalbą talkinant ma 
šina, pp. Botyrienei, Taparaus 
kienei, Gudams už vienokią ar 
kitikią pagalbą ir visiems kuo 
nors parėmusiems aukų rink 
liavą.
• Pp. P. ir A. Klimai iš Toron 
to lankėsi Montrealyje ir daly 
vavo vestuvėse.
• Mirė Pauliukaitis Antanas, 
laidojamas šią savaitę.
• Lukoševičius Jonas su Jonu 
Gothier sudarė bendrovę ir tar 
pininkavimu verčiasi savaran 
kiškai. Jo telefonas PO 7-2922. 
® Modernių šokių grupėse mo 
kiną beveik dovanai 108 St. 
Catherine St. W., antras augs 
tas, nuo 8 vai. ligi 11 vai. vaka 
ro. Gali pasinaudoti visi.
• M. Šulmistras serga gripu ir 
gydosi namie.
MONTREALYJE LANKĖSI

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS, 
kurį ruošia KLKM D-ja, įvyks 
Aušros Vartų salėje lapkričio 
3 d., sekmadienį, 4 vai. po pie 
tų. Visi tėvai su vaikais prašo 
mi atsilankyti.
• Dr. kun. Kavolis lankėsi 
Montrealy ir buvo užsukęs į 
NL redakciją.
• Dr. B. Povilaitis su žmona 
šį savaitgalį lankėsi iš Tillson 
burgo Montrealyje ir dalyvavo 
O. Stankūnaitės su A. Vileniš 
kiu vestuvėse.
• Pietūs par. salėje bus spalio 
20 d. Gyvojo Ražančiaus Dr- 
jos.
• M. Mačiukas savo kempėj. 
Last River, nušovė 300 svarų 
stirną.
• Pakrikštyta Donna, Marie 
Klisevičius.
• Spalio 20 d. yra misijų diena. 
Išdalyti vokeliai. Kitą sekma 
dieni bus antroji rinkliava mi 
sijų palaikymui. Grąžinti voke 
liūs per rinkliavą.
• J. Em. kardinolas įpareigoja 
visus klebonus ir dvasios vadus 
priminti žmonėms laike rinki 
mų jų pareigas ir atsakomybę. 
Pagal įstatymus nėra žmonės 
verčiami balsuoti, bet kiekvie 
nas žmogus, turi pareigą ati 
duoti savo balsą tik už tuos, 
kurie duoda moralinę garanti 
ją gero, teisingo administravi 
mo ir kurie nepažeis nei Dievo 
įstatymų, nei prigimties.

TORONTO
AR LIBERALAI GALI 

GRĮŽTI PRIE VALDŽIOS 
KANADOJE?

Šia tema skaitys paskaitą dr. 
Pr. Ancevičius, lapkričio 3 d., 
sekmadienį, 2 vai. po piet Lie 
tuvių Namuose. Atsimename, 
kad birželio 10 d. rinkimų re 
zultatai nustebino visus. Libe 
raiti partija nesitikėjo, kad pra 
laimės rinkimus. Nesitikėjo rin 
kimų laimėti ir konservatoriai, 
bet jie laimėjo, nors daugu 
mos parlamente neturi. Kon 
servatorių valdžia laikysis tol, 
kol ją rems CCF. — Socialistai 
ir Social Credit partijos. Spalio 
14 d. konservatoriai šaukia ne 
paprastą parlamento sesiją. Čia 
ji išdėstys savo planus ii pra 
šys pasitikėjimo. Pasitikėjimą

AUGŠTESNIEJI LITUANIS 
TIKOS KURSAI

Augštesnieji Lituanistikos 
Kursai Toronte pradeda dar 
bą šeštadienį, spalio 19 d. 10 
vai. ryto Šv. Pranciškaus mo 
kyklos patalpose, ii augšte. 
Kursuose pagal naujus meto 
dus bus einama lietuvių kalba, 
Lietuvos istorija, Lietuvos ge 
ografija, dainavimas, tautiniai 
šokiai ir vaidyba. Kursams va 
dovaus ir juose daugumą daly 
kų dėstys A. Rinkimas. Iš kur 
santų bus reikalaujama tvarkin

STUDENTŲ 
„INITIUM SEMESTRi” 
Tradicinis studentų semest 

ro pradžios vakaras, įvykęs pen 
ktadienį šv. Jono par. salėje, 
praėjo retai taip jaukioje jau 
natviškoje nuotaikoje. Kalbėjo 
S. Prapuolenytė, buvo links 
mas „fuksų“ krikštas ir šokiai. 
Į naująją K. L. Studentų fi
gos skyriaus valdybą išrinkti: 
Aldona Pundžiūtė, Dalia Mei 
lutė, Vasaris Bersenas, Kęstii 
tis Šalkauskis ir Liuda Kuolą’ 
tė.

go kursų lankymo, o taip pat
turėjimo šių mokslo priemo 
nių: „Naujųjų Skaitymų”, „Kr 
egždutės” III d., užrašų bloko, 
įsegto į knygoms nešioti port 
felį, ir tvarkingų rašymo prie 
monių. Kviečiame tėvus šiuo 
reikalu susidomėti, nes tai, be 
rods, paskutinis bandymas iš 
’aikyti Toronte šio pobūdžio 
lietuviškąjį židinį. Į kursus 
priimami visi, baigę šeštadie 
ninę lituanistinę mokyklą.

Kursų Vedėjas.
IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ

1 įžnyčioj, 1691 Bloor St. W. ir 
? idian Road kampe, spalio 20 
< ., 1.30 vai. pp., lietuvių pa 
: laidos. Bus švenčiama Refor 
? lacijos šventė. Po pamaldų 
1 lis rosomas garsinis filmas 
. Gyvoji Bažnyčia“.

Kun. dr. M. Kavolis.
KULTŪRINĖ POPIETĖ

MENO PARODA
Toronto u-to Hart House 

galerijoje atidaryta jauno daili 
ninko Kęstučio (George) Rač 
kaus darbų paroda. Račkus yra 
neseniai sugrįžęs iš Paryžiaus, 
lietuviams pažįstamas iš Lie 
tuvių Dienų parodų. (Platesnė 
apžvalga vėliau, apb.). Galerija 
viešam lankymui atidaryta sek 
madieniais 2—5.30 vai.
SPORTO KLUBAS VYTIS 
spalio 26 d., šeštadienį, Prisi 
kėlimo salėje ruošia vakarą — 
futbolo meisterių pagerbimą. 
Sportininkų bičiuliai kviečiamįį 
šį vakarą rezervuoti vytiečia* 
ms.

FUTBOLO ŽINIOS
Laimėjus futbolo lygos meis 

terystę, vytiečius lydėjo nesek 
mė baigminiuose žaidimuose. 
Penktadienį pralaimėta Lions 
3:2 ir sekmadeinį su ta pat vie 
nuolike sužaista lygiomis. Po

labai geromis sąlygomis nu 
pirkti didelę farmą pardavi 

mui sklypams.
Kviečiami dalininkai su ne 

mažiau $ 3,200.
Teirautis tel. RA 7-3120.
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I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.|
Suite tO—it '»

152 Notre Dame St. E. ' \ 
. UN 6-8969* 4

Res. 5657—12 Ave., Rsm. 4RA 2-5229 g
»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

ADVOKATAS

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

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

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, | 

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

4 Notre Dame St. E. 1
Montreal. UN 6-6556 1

IŠ TORONTO
Atlantis Export-Import b-vės 
pirm. K. Motušis ir vicep. J. 
Matulionis, kurie vizitavo ’Li
ves generalinį įgaliotinį inž. K. 
Balčiūną., kurio įstaiga (2052 
St. Catherines St. W., Suite 
206—207) pradėjo veikti spa 
lio 1 d. Įstaigoje, be kitko, ga 
lima įsigyti Atlantis b-vės ak 
cijų. Akcijas platina ir b-vės 
v-bos picep. Montrealyje inž. 
V. Stankevičius, gyv. 4900, 
Grand Blvd. Artimiausiu metu, 
Adantis b-vės pastangomis, 
Montrealyje pasirodys moder 
niausiu radijo aporajtų, tele 
vizijų ir muzikos kabinetų, ku 
rie dabar yra pakeliui iš Vokie 
tijos į Kanadą.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

vyrui viengungiui 188—1 st. 
Avenue, Ville Lasalle. 

Teirautis tel. PO 8-6252.
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-

I
 LOUIS MONGEAuI

KURO ALIEJUS | 

No. 1 Imperial Product# $ 
241—1 Ave., LaSalle. £ 

PO 8-3237 $
,©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©4

ar nepasitikėjimą opozicija ne 
žada duoti. Taigi, jau pirmoje 
sesijoje paaiškės, kada bus se 
kanti rinkimai. Taigi kas lai 
mės sekančius rinkimus?

Šioje paskaitoje Dr. Pr. An 
cevičius potieks įdomių studijų 
ir faktų. Nepraleiskime šios 
paskaitos nepasiklausę. Paskai 
tą rengia lietuviai socialdemo 
kratai.
RINKLIAVA „LITUANUS“

Šį sekmadienį prie šv. Jono 
par. bažnyčios studentai daro 
rinkliovą „Lituanus“ paremti. 
Praeitą sekmadienį įvykdyta 
rinkliava davė 105 dol. „Litu 
anus” Remti Komitetas dėko 
ja Prisikėlimo par. vadovybei 
už leidimą rinkti aukas ir vi 
siems aukotojams. LRK. 
• Prisikėlimo par. komiteto ir 
parap. atstovų susirinkimas 
bus spalio 20 d. tuoj po Ii-tos 
vai. mišių muzikos studijpj. 
Susirinkiman kviečiami ir suin 
teresuoti parapijiečiai.

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

Chiropodistai — kojų specialistas | 
| Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery | 
» 6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal.. g

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS G U R čI N A S 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

DĖMESIO!
Mėgėjoms ir Mėgėjams.
Nepraleiskite geriausios 

progos išmokti.
moderniškai ir gražiai 

šokti.
Laikas ir vieta:

St. Catherine W. 108.
nuo 8 p. m iki 11 p. m., 

kiekvieną penktadienį, išsky 
rus 18 šio mėnesio. Dėl smul 

kesnių žinių teirautis
PO 9-5110, Aug. Kalvaitis, 
nuo 8 p. m. iki 10 p. m.

Iki pasimatymo, A. Kalvaitis.

Akademinio jaunimo leidžia 
i -o anglų kalba žurnalo „Litu 
; .rus“ paramos vajaus Kanado 

, skelbiamo spalio 15—lapkri 
. o 1 dd., oficialus atidarymas 

is Toronte spalio 20 d., 4 v. 
.ietuvių Namuose. Į jį iš New 

Yorko atvyksta „Lituanus“ 
\ yr. red. dr. V. P. Vygandas. 
'> a proga Įvykstančioje kultu 
linėje popietėje programą at 
;’ks iš Montrealio atvykstą žo 
< žio menininkai rašyt. B. Pūke 
’ vičiūtė ir akt. L. Barauskas 
1 n torontietis poetas B. Ruk 
i i. Ten pat dainuos sol. Vac.

erikaitis ir jo vedamas kvar 
1 tas. Po programos bus šokiai.

isi laukiami.
1 Pp. Linartai susilaukė pirm 
: .mio, O. Indrelienė anūkėlio.

©©©©©©©»©©©©©©©©©©©©©©<: 
I Raštinė: LE 4-4451 4

Dr. P. MORRIS :
DANTŲ GYDYTOJAS 4

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

jv 1082 Bloor W., Toronto 4. 4 

C (į rytus nuo Dufferin St.) 4 
v 45©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

I
Dr. E. Z U B R 1 E N Ė | 

Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.)

TORONTO

Tel. LE 2-4108

>©©©©©©©©©©©©■©©©©©©©©©©©'

I
- - —

Dr. A. racevicius
Gydytojas ir Chirurgas ' ; 

280 Roncesvalles Ave ? 
Telefonas LE 4-4778 X

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

Naujas kabinetas >

šių rungtynių Vytis futbolo se 
zoną baigė.
PIRMŲJŲ POKARIO ATEI 

VIŲ VAKARAS
įvyko šį šeštadienį Lietuvių 
Namuose. Atsilankė per 150 
pirmųjų pokario ateivių - miš 
kininkų paminėti pirmojo de 
šimtmečio nuo atvykimo į Ka 
nadą. Kalbėjo buv. miškinin 
kų kapelionas kun. Kulbis, p. 
Mikšys iš Hamiltono ir kt. L. 
Namų stalai lūžo nuo taurių 
gėrimų ir skaniausių valgių.
• Studenai suruošė demonstra 
cijas prieš JAV gubernatoriaus 
Faubuso segregacinę politiką 
ir sudegino jo iškamšą.

| A. LIŪ DŽIUS, B. A. ji; 

» Viešasis Notaras
(Notary Public) Y 

» Advokatas iš Lietuvos.
n Namų, žemės ar bet kurio 

biznio pirkimo-pardavimo 
« dokumentų sudarymas ir 

visi kiti notariniai reikalai. Y
« Teisiniai patarnavimai. 
« Morgičiai.

1
91 Roncesvalles Avė. « 

Toronto 3, Ontario.
Telefonas: LE 6-5613. g

I
Dr.A.VALADKAl
1081 BLOOR ST. W. L

(prie Dufferin) i Į
Telefonas LE. 1-2933 i ’

I
 RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves Į 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 'Į 
Šeštadieniais nuo 11 vai.* 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-Y 
niais kabinetas uždarytas, g

;
DR. v. SADAUSKIENĖ ?

c
Dantų gydytoja £

t 129 Grenadier Rd., £
imas nuo Roncesvalles)§

TORONTO
T«L LE 1-4250 $

Vienybėje — Galybė!

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„BARAMA”
indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. $ 
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723 •<
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