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Politinė i vyki y savaite
\MER1KOS KARO LĖKTŲ VAI VIRŠ LIETUVOS?

Zarubino nota Amerikai. — Dulles atsakymas. — Žadeikio 
pastabos. — Darbininkų reikalavimai iš Poznanės persimetė 
i Vengriją ir Čekoslovakiją. — Kovos vengrų lėktuve davu 

šio 7 lavonus.
vo įskridęs į Sovietų Sąjungos 
teritoriją 150 kilometrų (apie J 
100 mylių). Išbuvo 1 
min.

Tą pat dieną kitas 
ris bombonešis buvęs 
Liepos 9 d. taip pat. 

Sovietai laiko, kad 
buvo įskridę žvalgybos tikslais, 
ir reikalauja nubausti kaltiniu 
kus.

Spėjama, kad ši
SOVIETŲ NOTA SKELBIA 

IŠGALVOTUS DALYKUS, 
nes, gavus ę/otą, JAV Valsty 
bės Departamentas užklausė 
dėl to savo karo vadovybę Vo 
kietijoje, Wisbadene, kuri at 
sakė:

„Joks lėktuvas iš Jungtinių 
Valstybių aviacijos Europoje jus tęsiamas, 
nepažeidė Sovietų ar 
teritorijos“.

Spėjama, kad šį triuką Ki e židinio rėmėjus: 
mlius sugalvojo su tikslu pa 
saulinės opinijos dėmesį nu 
kreipti nuo darbininkų sukili 
mų, kurie dabar vyksta Lenki 
joje, Čekoslovakijoje ir Vengri 
joje.

LIETUVOS MINISTERIO 
AMERIKOJE PAREIŠKIMAS 

DULLESUI
Min. P. Žadeikis taip atsilie 

pė dėl žinių apie JAV lėktuvų 
iskridimą į Lietuvos teritoi iją :

„Turiu garbės atkreipti dė 
mesį į pranešmius, pasirodžiu 
sius šiandien Amerikos spaudo 
je, kur sakoma, kad Sovietų am Mykolas Šulmistras, 
basadorius Washingtone įteikė Ville Lasalle, Que. 
Valstybės Departamentui pro Eugenijus Vitartas, 
testą dėl tariamo Amerikos lėk Toronto, Ont. . . . 
tuvų pažeidimo Sovietų terito Kenstavičius Antanas, 
rijos. Šie pranešimai minėjo kai 
kurias vietoves, ties kuriomis 
lėktuvai buvę pastebėti. Lietu 
vos miestai Kaunas ir Vilnius 
buvo minimi kaipo priklausau 
tys Sovietų Sąjungai.

Pagal tarptautinę teisę 
SOVIETŲ SĄJUNGA NE

organizuočiau ir sąmonin

val. 20

dvūnoto “ 
įskridęs.

PRICE 15 ct. XVI METAI

<%

lėktuvai

LIETUVIŲ KONFERENCIJA SU SENATORIAIS 
sen. Herbert H. Lehman (dem. 
iš New Yorko) ir sen. Pat. Mc 
Namara (dem1. iš Michigan). 
Pietuose ir konferencijoj daly 
vavo ir sen. William F. Know 
land (resp. iš Kalifornijos) ir 
sen. John F. Kennedy (dem. iš

Kaip bevertintume šių savai 
čių tarptautinius įvykius, vis 
dėlto turėsime pripažinti, kad 
ŠIOS savaitės yra dide 
LIO POLITINIO PERSILAU

ŽIMO LAIKOTARPIS.
Viso pasaulio komunistai su 

krėsti ir dezorientuoti Stalino 
nuvertinimo, ypač, kad po viso 
to nesulaukiama jokių ženklų, 
kad Kremliaus kriminalistai be 
nt kuo pasuktų gyvenimą žmo 
niškesne kryptimi.

Šioje Chruščiovo dezorien 
tuotoje būsenoje,

PRADEDA REIKŠTIS 
LAISVĖS DVASIA IR 

LAISVĖS RYŽTAS.
Darbininkai, kaip visuomet 

buvę pirmieji laisvių reikalauto 
jai, ir dabar išeina laisvių reika 
lavimo avangardam Po Pozna 
nės, darbininkai, tiktai jau žy 
miai
giau laisvės ir teisių reikalavi 
mus iškėlė Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje. Čekoslovakijoj Got 
valdo fabrikų darbininkai, o 
Vengrijoje Rakosi
FABRIKŲ DARBININKAI 

SURUOŠĖ ATVIRAS 
DEMONSTRACIJAS, 

kuriose pareikalavo teisių į už 
darbius ir geresnį gyvenimą. 
Įdomu, kad demonstracijos bu 
vo bandomos padaryti ramiu, 
tvarkingu būdu. Deja, kom 
agentų jos buvo išprovokuotos 
ir rezultate keli darbininkai kri 
to žmoniškumo teisių reikalavi 
mo aukomis, nors žinios ligšiol 
dar nėra pilnos.

Tokių faktų akivaizdoje, ir 
diplomatai rado naujų ėjimų. 
Dulles pareiškė, kad naujieji 
reiškiniai kalba už tai, kad

PAVERGTOS TAUTOS
PAČIOS ATGAUS SAVO 

LAISVE PASYVAUS PASI 
PRIEŠINIMO KELIU.

Tiesa, kad nauji reiškiniai 
taip klostosi, bet pasaulinė sp TURI TEISĖS PRETENDUO 
atida į tai pastebi, jog Jaltos su 
sitarimai eina žymiai toliau ir 
nustato konkrečius valstybėms 
uždavinius — išlaisvinti tas 
valstybes, kurios turėjo nepri 
klausomybę ir suteikti tautoms 
laisvę. Šiam tikslui yra įsiparei 
gojusios JAV, Anglija ir Rusi 
a. Todėl, komentuodama poli 
kų pareiškimus, spauda pa

stebi, kad
VAKARAI NETURI TEISĖS 
LAUKTI, KOL PAVERGTOS 
TAUTOS PAČIOS IŠSIKO 

VOS SAU LASVĘ.
Ir šis aiškesnio sąmoningu 

mo grįžimas į viešumą žymi šio 
laiko orientacini persilaužimą.

Būdingi yra šiame persilau 
žime nauji sovietiniai ėjimai.

Kremliaus atstovas ,Ameri 
koje N. Zarubin liepos 10 d. jeigu 
įteikė J. F. Dulles protesto ras 
tą, kuriame skelbiama, kad lie

dėl
Kaip žinoma, sen. Paul. H. 
uglas amendmentas skirti 
vergtųjų tautų laisvinimui 
mil. dol. Senato plenume

Birželio 27 d. Jungtinių Valsti narys inž. Antanas Rudis, sen. 
bių kapitoliuje prie vaisių sta 
lo įvyko lietuvių svarbus pasi 
tarimas.su žymių senatorių gru 
pe sen. Douglas amendment© 
reikalu. Žiūrint iš kairės deši 
nėn: sen. Hubert H. Humph Douglas (dem. iš Illinois), Al Massachusetts) tačiau iš pasi 
rey (dem. iš Minnesotos), Alto to sekretorius dr. P. Grigaitis, tarimų jie išėjo anksčiaus, to

VILNIAUS RADIJA KLALASNT
JAUNIMAS IŠVEŽAMAS Į SIBIRO PLOTUS

Iš Vilniaus į Pavlodarą Ka vęs I premiją ir keliasdešimt 
zachstano srityje, liepos 1 d. iš kolūkiečių medalius. Taip oku 
ėjo transportas su šimtine jau 
nuolių, „savanoriškai“ vykstan 
čių į „sovietines statybas“, o 
liepos 8 d. išėjęs kitas transpor 
tas su kita šimtine.

„Savanorių" verbavimas yra čių, kurie esą eksportuojami į 
paskirstytas visoje Lietuvoje ra Afganistaną, Iraną, Suomiją, 
jonais, kurių kiekvienam nusta Aišku: vergų darbu pelnomi so 
tytas kontingentas. Tiktai sku vietams doleriai, O' savi žmonės 
ndžiamasi, baramasi ir grasina paliekami be dviraičų.
ma, kad ne visi rajonai vienaip Esąs priimtas pensijų įsta 
vykdo tą sovietinį „savanoris tymas, pagal kurį vyrams pen 
kurną“. Vilniuje esą užsirašę sija bus išmokama nuo 60 me 
apie 1000 jaunuolių, Klaipėdo tų amžiaus, išdirbusiems 25 me

Wayne Morse (iš Oregon), Al 
to pirm. L. Šimutis, ten. James 
H. Duff (resp. iš Pennsylvani 
jos), sen. William Langer (re 
sp. iš No. Dakota), vysk. Vin 
centas Brįzgys, sen. Paul. H.

nuotraukoj jų nematyti. 
Do 
po 
20 
už

girtas birželio 29 d. Šis pasitari 
mas daug padėjo šiam dideliam 
laimėjimui pasiekti.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va P. A. Kenstavičius mus vis pa 

Dideliu dėkingu informuoja apie didžiųjų Kana 
satelitų mu minime sekančius vajaus da dos kalnų - Kordiljerų - sritį ir 

lyvius ir lietuviškosios spaudos apie darbus bei gyvenimą CNR 
geležinkeliuose.

Prof. Dr. A. Zubrys, Vladas Bakūnas,
Toronto, Ont.................. 20,00 Pembroke^ Ont.............10.00

Profesorius Dr. A. Zubrys, be Jurgis Skardis, 
ko kita, rašo: „Jūsų dabartinė 
paimta laikraščio linija man la 
bai patinka. Mažai ginčų, ma 
zai priekaištų, o daugiau infor 
macinės medžiagos. Man ro 
dos, kad ginčai savo tarpe pas 
mumis, kaip ir kitose tautybė 
se, niekuomet nesibaigia ir to 
dėl į juos nėra reikalo perdaug 
kreipti dėmesio bei sielotis“. . .
Jonas Vitkūnas,

Long Branch, Ont. . . 10.00

pantas bando paskatinti kol 
ūkiečius dirbti kolūkio darbus, 
kurie niekaip nesiseka.

— Šiaulių dviračių fabrikas 
kasdien pagaminąs 530 dvira

Sault, St.-Marie, Ont. 10.00 
Pastovus, nuoširdus ir daug pa 
siaukojančio darbo padedąs N. 
L. bendradarbis Sault-St.-Ma 
rie, Ont., J. Skardis savo pini 
gini įnašą NL Mašinų Fondui 
palydi tokiu pasisakymu: „...Ši 
tokią auką ar prisidėjimą skai je 300, Naujojoje Vilnioje net tus, moterims nuo 55 m. amžia 
tau kiekvieno „Nepr. Lietu su perviršium, bet kaimuose us, išdirbusioms 20 metų. O 
vos“ skaitytojo aj' rėmėjo pa esą visai blogai. Matyt, žino kaipgi tiems, kurie nedirbo to 
reiga“.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 

. .20,00 me atsiliepti daugiau tautiečių, 
gavusių pakvietimus.

.. 10.00 Spaudos Bendrovės „Neprikla 
usoma Lietuva“ įgalioti vesti 

Boston Bar, B. C........$ 10.00 vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

kių darbų, kurie užskaitomi da 
rbais? Senatvėje jiems reikia 
mirti badu?
• Vilniuje koncertavo 
realini ir Torontui 
Metropolitan operos 
Pierce.

Lie 
da 
pi I

nės į dar didesnę vergiją neno 
ri jokiu būdu vykti. Deja, oku 
pantas turi priemonių „savano 
riškumą” realizuoti — vietoje 
neduodamas darbų, persekioja, 
išveža į Sibirą ir tt.

Išvežamieji Pavlodare, kuris
yra 200 mylių į rytus nuo Oms ® Vilniuje atidaryta 
ko, stato aliuminijaus fąbriką.

Sibire dabar yra vietų, kur su 
sidarė jau „antra Lietuva“: iš 
tisi kaimai vien lietuvių, kurie 
telkiasi į bendruomenes.

Trumpos žinios.
— Pakartotinai giriamasi,

T* U 11 M P m 7 1 N I fT kad šiemet Lietuvos kurortai
— Komspauda pasisakė laukią 50.000 vasarotojų. Bet

— Liepos 2 dieną Lietuvių prieš vielų užtvaras tarp Veng juk toks skaičius visai nepakan
i autinėse Kapinėse I.DŠ S. Lo rijos ir Austrijos. karnas patiems Lietuvos žmo
zoraitis, Lietuvos Konsulo Či -— Krikščionių, Valstiečių ir nėms, kurie dar nepriklausomy 
kagoje P. Daužvaidžio lydi Liberalų, be jų, dar Europos fe bės laikais dešimteriopai didės 
mas, padėjo vainiką prie buv. daralistai ir tarpuniversitetinė niu skaičium naudodavosi ku 
Lietuvos Respublikos Prezi federalistų unija. Tautines de rortais ir vasarvietėmis. O da

— ---- --------------- „j urnos, legacijas sudarė kiekviena po bar giriamasi, kad į Lietuvos
Iš Prancūzijos, D- kurortus suvažiuosią net iš vi

a. Prezidento Griniaus našlė Britanijos, Šveicarijos ir Vokie dūrinės Azijos, net Sachalino ir
1 „broliškųjų respublikų“.

gen. P. Plechavičius, pulk. Na R. Bačkis, Čeginskas, Fidleris, b kodėl iš taip toli važiuoja 
Klimas, Macevičiūtė, Narakas, žmonės į Lietuvą? •— Galima 

parieškė. Pabedinskas: Krikščionių De spėti, kad ne tiek jie nori ku

po to užėmė piloto vietą ir lėk je ir partijoje. Cyrankiewicziu 
tuvą atvedė į Ingolstadtą, kui pakeisiąs Gomulka. Cat-Macke 
iš lėktuvo išimti 7 lavonai... Šis vičium dar nepasitikima.
tragingas įvykis rodo, kaip žmo — Tibeto žmonės taip pat 
nės veržiasi iš komunsitų vergi priešinasi sovietams. Dalai La 
jos. Laisvė visiems yra brangi, ma drauge su besipriešinau 

čiais.TI, KAD LIETUVOS RES 
PUBLIKA YRA SOVIETŲ 

SĄJUNGOS DALIMI. 
Pretendavimas į šiuos abu 
tuvos miestus reiškia, kad 
bartinė Sovietų vyriausybė
nai pritaria Stalino imperialist! 
nės didybės manijos politikai, dento Dr. K. Griniaus i 

Lietuvių tautos vardu noriu Vainiką dedant, kapinėse buvo 8 žmones, 
pareikšti, kad Sovietų ambasa ; 
doriaus protestas neturi teisė K. Grinienė, V. Lozoraitienė, tijos į lietuvių delegaciją įėjo kitų 
to pagrindo.“ < ~ '

Prie šito galima dar pridėti, ujokaitis ir kiti. . . ,_______ , _____ ______________
kad JAV nėra pripažinusios — Eisenhoweris parieškė. Pabedinskas; Krikščionių De spėti, kad ne tiek jie nori ku 
Lietuvos pavergimo, todėl jų kad jis bus kandidatu į JAV mokratų Unijai atstovavo Že rortų, kiek jieško geresnio gy 
nesaisto jokia sutartis, kad jos prezidentus. maitis ir Venckus, Valstiečių veninio sąlygų. O Lietuvos var
būtų kaltos prieš Rusiją, jeigu 
ir iš tikrųjų JAV lėktuvai būtų Poznanėje, po darbininkų suki J. Norkaitis jr.. Tarpuniversite nigs kaip „Mažosios Amerikos“ 
įskridę į Lietuvos teritoriją. Ir limo, grąžino darbininkams tinei — V. Augustaitytė. Kong 
kokią teisę Maskva turi kalbėti kelis milionus zlotų, iš jų isskai rese svarstyta politinė padėtis, 
Lietuvos ir Baltgudijos vardu. tytų plėšikiškų iš^kaitų. pabėgėlių problemos ir jauni 

i jos yra savarankiškos, — Dulles pareiškė, kad nuo m° reikalai. Lietuviai aktyviai 
kaip Maskva tvirtina? stalinizmo kentėjo ne vien kom reiškėsi kongreso darbuose. Ce

Bet pas imperialistus logi partijos nariai, bet ir kitos tau ntro komitete seniau buvo tik 
pos 4 d. 8 vai. ryto dviejų moto kos nejieškokime. tos, spauda, laisvas žodis.

Nepaprastas įvykis praėjusią dėl tas neatstatoma? 
savaitę sujaudino žmoniją. 
VENGRŲ LĖKTUVE JVY 
KO KRUVINOS KOVOS 

ir vengrų lėktuvas nusileido Vo 
kietijos aerodrome Ingolstate. 
Pasirodė, kad keleiviniam lėk 
tuvui beskrendant, antikomu 
nistai, kurie sumanė patekti į 
laisvę, pareikalavo lėktuvą ves 
ti į Vokietiją. Komunistai nesu 
tiko. Įvyko kruvinas susirėmi 
mas, kurio pasekmėje 7 asmens 
buvo užmušti. Kamunistai mū 

Vienas keleivis

rų Amerikos bombonešis iš Va 
karų Vokietijos įskrido į rytų 
Vokietiją ir Lenkiją ir
PRO GARDINA, MINSKĄ, 

VILNIŲ, KAUNA, 
KARALIAUČIŲ 

sugrįžo į Vokietiją. Lėktuvas 
buvo įskridęs 320 kilometrų 
(200 mylit;) į „Sovietų Sąjun 
gos teritoriją“ ir joje išbuvo 1 
vai. 32 minutes.

Liepos 5 d. 7.41 vai. r. lėk 
tuvas, vėl dvimotoris, skrido 
Bresto, Pinsko, Baranovičių, 
Kauno, Karaliaučiaus keliu. Bu šį pralaimėjo.

— Stalino vardo' fabrikas—J- Jakš-Tyris, Federalistų — das visoje sovietijoje yra žino

— Dėl Poznanės įvykių 
kva spaudžia Warszawa, 
pradėjusi valymus kariuomenė nūs.

Mont 
žinomas 
solistas

Gruzijos
meno paroda.
• Vilniuje buvo anglų 
koncertas, kurį išpildė Radijo’ 
simfoninis
tas buvęs nepaprastai įdomus, 
bet orkestras — labai prastas.
• Vilniaus konservatoriją 
met pabaigė sopr.
mcco Laurinaitytė 
va, bosas Rubinov. 
tai viena lietuvė.
• Čikagoje mirė simfoninio or 
kestro smuikininkas Adukas 
Misevičius, 38 metų amžiaus. 
Jis Čikagos simfoniniame orkes 
tre buvo užėmęs svarbias pa 
reigas.
• Už nedisciplinuotą elgesį ai 
kštėje Can, Cont. lygos vadovy 
bė dviem savaitėm suspendavo, 
Aušros žaidėją J. Dauginį.

— V. Vokietijos premjeras 
Adenaueris susitarė su Nehru 
dėl bendradarbiavimo. Nehru 
pasisakė už Vokietijos vienybę.

— Vengrijos darbininkai pa 
reikalavo sumažinti iš jų algų 
išskaitymus.

— JAV įteikė Rusijai notą 
dėl JAV lakūnų, kurių dalis lai 
koma Vorkutoje.

AUKOS „N. L”
Į. Kuprevičius, Mtl............1,—

2,—

muzikos

orkestras. Koncer

šie 
Vašnadze, 

ir Garbato 
Iš 4 — tik

vardas.
— Nuo šių metų rudens Vii 

niuje pradėsiąs veikti Kauno 
no Politechnikos instituto sky 
rius.

— Rokišky esanti baigiama 
įrengti elektros jėgaine, kuri 
pirmoje eilėje elektra aprūpin

— Gromyko atmetė JAV pa sianti kolūkius.
— Po mėnesio gastrolių po J. Balsys, Mtl...

Pietų Ameriką sugrįžusi SSRS P. Skvarnavičius, 
krepšinio komanda, kurioje du 
žaidėjai ir komandos treneris, 
Kolakauskas, esą lietuviai.

— Liepos 12 d. Palangoje J- Locaitis, Mtl 
įvykęs piramsis simfoninis kon F. Safrončikas, Verdun . .1 
certas, dalyvaujant sol. Petras J- Mikuckis, 
kevičiūtei.

— Giriasi Lietuvos okupan V. Aglinskas, Toronto ..1,— 
tai, kad Černiakovskio kolūkis, 
esąs prie pat Mariampolės, Mas 
kvos žemės ūkio parodoje ga jame.

Ko vienas lietuvis (Venckus), da 
bar išrinktas dar R. Bačkis.

Mas
kuri siūlytus nusiginklavimo pla

VIDĄ BALTUONYTĘ 
ir

VYTAUTĄ REMEIKĄ

SUKŪRUSIUS LIETUVIŠKA ŠEIMOS ŽIDINĮ 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME IR LINKIME

LAIMINGO GYVENIMO

Marija ir Vaclovas Pužauskai.

London, Ont.
M. Meškauskas,

Sudbury, Ont

Baltimore, Md

1,—

L— 
1,—

5 ,—

A. Einikas, Toronto . . . .2,— 
Nuoširdžiai rėmėjams dėko 

N. L.

tarimas.su
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VEPRIKErAUSnAUl LH-l'-U'/A
INDEPENDE NT LIT HU A N I A 

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: KEmlock 7920.

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

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

Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.j 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal sus. tarimą, gauna nuolaidu.

Musu kredito kooperacijai 
stiparėjant

Neužmirškime atnaujinti 
„ Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

VANCOUVER, B.C.
GRAŽIAI PASISEKUSI KLT SKYRIAUS GEGUŽINĖ.

Sekmadienį, liepos 8 d., K. iškepė ir paaukavo K. L. Tary 
L. Tarybos Vancouverio sky bos Vancouverio skyriui kaipo 
riaus suruoštas lietuvių subuvi fantus loterijai. Be to, dar pri

Kiedito kooperacija turėtų būti mūsų ekonominio 
stiprėjimo kelias ir pagrindas. Tie tautiečiai, kurie ją 
supranta ir įvertina, jau naudojasi gražiais jos vaisiais, 
nors ji mūsų gyvenime šiapus Atlanto yra dar visai 
jauna. Vis dėlto, jeigu gerai prasikuria auga ir bu.jo 
ja Toionto „Parama“, Montrealio „Litas“ ir Hamiltono 
„Tarika“, tai yra įrodymas, kad ji yra našus grūdas, mes 
tas į derlingą dirvą. Tai yra visu 100 procentų teisinga. 
Ir šiam musų bendram ir visiems, be jokių pažiūrų skirtu 
mo, reikalui yra skirtinas didžiausis dėmesys.

Niekam negali būti nė mažiausio abejojimo, kad kre 
dito kooperatyvai, kooperatiniai bankai, yra absoliutiš 
kai saugūs indėliams, nes jie yra privalomai apdrausti 
kooperatyvų sąjungoje. Taipgi aišku, kad juosna padėti 
indėliai neša didesnį pelną. Skolintojas maksimaliai ap 
saugotas nuo išnaudojimo, nes gale metų jis gauna atgal 
dalį jo paties įmokėtų procentų. Tat — visi duomenys 
yra už tai, kad kredito kooperatyve naudingiausia laiky 
ti savo santaupas ir naudingiausia ten pat skolintis.

NL red., dėdama Montrealio kooperatinio banko 
„Litas“ Direktoriaus p. D. Jurkaus straipsnį, kreipia į 
tai tautiečių dėmesį ir ragina vykdyti jo patarimus bei 
nurodymus. Red.

SVARSTYMAI MONTREALIO „LITO” PUSANTRŲ 
METŲ VEIKIMO PROGA

Montrealio lietuvių būrelis dymo išlaidų. Seka jog iš tokio 
prieš pusantrų metų įsteigė kr penkdolerinio nario bankelis 
edito kooperatyvą (bankelį) turi 36 centus gryno nuostolio. 
„Litas". Šių metų liepos mėn. Todėl visus tokius narius paaki 
pirmai dienai pasiektos išdavos name pagalvoti ir padaryti tin 
atrodo sekančiai: karnas išvadas, t. y. padidinti

Aktyvas: savo indėlį. Tikime, jog dau
Kasa ................................ 3.780,59 gelis iš jų kituose bankuose tu
Išduotos paskolos .. 37.063,90 ri gerokas sąskaitas. Žinoma, 
Inventorius..........................81,— kooperatyvas vertina tokius na
Indėlis Quebec CUL. . . .50,— rius, kurie tuo tarpu tikrai dau 
Einamos išlaidos............603,86 giau negali įnešti ir vis tik įsto

Viso . . . 41.579,35 jo nariais, bet neužgiria tų, ku 
Pasyvas: rie turėdami taupmenų kituose

Indėliai............................40.305,35 bankuose, neįstengia patikėti
Gautos palūkanos. . . .1.206,50 lietuviškai įstaigai daugiau 5 
Atsargos kapitalas............67.50 dolerių savo taupmenų. Nešda

Viso. . . 41.579.35 mas daugiau, jis padėtų sau, 
Nuo šių m. sausio 1 dienos gaudamas dvigubai palūkanų, 

iki birželio 30 d. padaryta apy ir pagelbėtų lietuviams, įeika 
varta: lingiems kredito lengviau gau

Pajamos: ti pas savus ir greičiau ekono
Indėlių įnešta............27.813,66 miškai sustiprėti.
Paskolų grąžinta ..11.426,10 2. Iš viso norisi atkreipti lie
Palūkanų gauta .... 1.206,50 tuvių dėmesį ir pagalvoti ko 
Parduoti lakštai ....2.000,— kius rezultatus mes galėtume 

Viso pajamų . . 42.446,26 pasiekti, jei patys savim ir sa 
Išlaidos: viškiais daugiau pasitikėtume.

Grąžinta indėlių. .. .12.880,09 Montrealyje lengvai galime su 
Išduota paskolų ....30.460,— rasti 1000 dirbančiųjų, kurie 
Valdymo išlaidų ............ 603,86 galėtų įnešit po 1000 dolerių ir
Kitos išlaidos................... 54,— jau turėtume vieną milioną dol.

Viso išlaidų . .43.997,95 
Tokiu būdu per pusę metų 

padaryta apyvarta: 86.444,21. 
Narių liepos m. 1 dienai bu 

vo 204, skolininkų 43.
Nuo veikimo pradžios pasko čių. Kur jie? 
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Tad kas ketvirtas narys naudo tiems dvylikai lietuvių, kurie 
josi paskola. patikėjo savo santaupas, virsi

Nariai pagal indėlius skirsto įančias 1000 dol. „Litui“. Kvie 
.si sekančiai: Nariai, kurių indė čiame ir kitus pasvarstyti

~ Jiai yra:
nuo 1.000 iki 5.000 — 12 
nuo 
nuo 

įnešę

MIRĖ VIKTORAS GAILIUS
1956. VII. 7. tremtyje Vokie melzeitung“ vyr. redaktorius, 

tijoje mirė žinomasis veikėjas Klaipėdos
Viktoras Gailius. 1956. VII. juriskonsultas, uosto reikalų
10. jį į Pfulingeno kapines pa vedėjas, uosto direkcijos narys, 
lydėjo žmona, sūnus, Vykd. Ta 
rybos bendradaibiai ir kiti mū 
su tautiečiai.

V. Gailius yra gimęs 1893. 
VIII. 27. Berštinmkuose, Pa 
gegių apskrityje. 1914 m. bai 
gė Tilžės gimnaziją, 1918 m. 
teisės mokslus Bei lyno un-te. 
Mobilizuotas } vokiečių armiją, 
tiems bepučiant Kauno tvirto 
vę, buvo sunkiai sužeistas ir iš 
kariuomenės paleistas. Vėliau 
jį operavo pasižymėjęs prof. 
Sauerbruchas. 1920. V. 1. — 
1922. VII. 1. Lietuvos atstovas 
Vokietijoje, o vėliau, ligi 1923.
11. 6. — Lietuvos atstovas Es 
tijoje. Visa savo veikla velio 
nis yra ypač susijęs su kova už 
lietuviškąjį pajūrį, už Mažąją 
Lietuvą. Klaipėdos kraštui pri 
sijungus prie Lietuvos, V. Gai 
liūs sudarė antrąją Klaipėdos 
krašto direktoriją ir jai pirmi 
ninkavo iki 1925. VIII. 1. Vė 
hau „Klaipėdos Žinių" ir

mas - gegužinė, Potr Cognit dėjo lietuviškai gamintą sūrį ir 
lain, Jono ir Onos Macijauskų keiką. Šios dienos laimingiau 
vienkiemyje, praėjo labai gra sias buvo Mikė Miniota, kuris 

krašto direktorijos žiai ir nuotakingai. laimėjo gaidį ir sūrį, o antrą gai
Malonu konstatuoti, kad visi dį laimėjo B. Mešksskas, keiką 

atvyko gražiomis mašniomis, — mažoji Macijauskaitė, kuri 
kurių buvo išrikiuota net pora jll° pavaišino savo mažuosius 
tuzinų, l ai rodo nedidelės Van 
couverio lietuvių kolonijos ge 
rą ekonominę pažangą. Per šim 
tą tautiečių, susispietę sodno

gubernatūros patarėjas, miesto 
seimelio narys, Klaipėdos bur 
mistras, pirmasis „Ryto“ b-vės 
direktorius, Klaipėdos krašto 
gubernatorius (1938—1939).

Nuo 1941 m. tremtyje. Čia medžių paunksmeje, pasišneku 
išleido antrą leidimą vokiečių- čiavo, pašoko, padainavo ir pa 

vai 
lietuvių bendruomeni dybos narys Balys Vileita pa 

niame egyvenime. Nuo 1946 m. vaišino visus dešrelėmis su ko 
įsijungė į Vliko darbą, kur ėjo pūstais, o Jokūbas Urbonas ma 
lig ipaskutinio meto įvairias pa Išino visų troškulį, kurį kėlė 
reigas: Vliko reikalų vedėjo, puikiai pasitaikiusi diena ir gie 
LF antrininko Vlike, Tautos dra. Deja, abu apsiskaičiavo 
Fondo valdybos pirmininko ir — pritrūko išgerti ir valgyti, 
kt. Jo brolis, Klaipėdos sukilę 
lių adjutantas, buvo nacių nu reikšti valdybos 
kankintas koncentjraęijos sto 
vykioje.

Visų, kam tik teko Viktorą 
Gailių arčiau pažinti ar su juo 
dirbti, jis veikiai įgaudavo sim 
patijas savo širdies taurumu, 
būdo tiesumu, lietuviškuoju 

Me nuoširdumu.

-lietuvių žodyno. Aktyviai da sivaišino. Musų darbštusis 
lyvavo

Didžiausią padėką tenka pa 
nariui Jonui 

Macijauskui ir Onai Mcijaus 
kienei, kurie ne tik leidžia Van 
couverio lietuviams naudotis 
jų sodyba, bet dargi padarė sta 
igmeną: iš savo 20.000 paukš 
tyno išrinko pačius gražiausius 
ir didžiausius du gaidžius, juos

Su šitokia suma jau galėtume 
gerą ekonominę vagą versti. 
Juk daugelis iš lietuvių turi ki 
tuose bankuose ne tik po kele 
tą, bet ir po keliolika tūkstan

narys. Šią proga ypatinga pągarba

svečius.
Apie 9 vai. tautiečiai neno 

romis skirstėsi namo, pageida 
ridami daugiau panašių 
mu. Žadėta rugpjūčio 
pikniką pakartoti.

Gryno pelno gauta 
doleriu.

subuvi
mėnesi

per 50
E. S.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

Vancouver 1, B.C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.

EDMONTON, Alta.
BIRŽELIO MĖN. ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d. Edmontone, sutraukė didelį būrį svečių, ku 
Lietuvių Namuose įvyko liūd rių prisirinko pilnutėlė salė, 
nojo birželio įvykių - deporta 
cijų, nusiaubusių Lietuvą 1941 
m. ir per antrąją bolševikų oku 
paciją, minėjimas.

Minėjimą suruošė visos trys 
Bendruomenės — 

tement of National Health and lietuviai, latviai ir estai.
Suprantama,

NAUJOS SĄLYGOS PABĖGĖLIAMS EMIGRUOTI Į 
KANADĄ

Gavome Jungtinių Tautų Au mo gydyti ir tt., kaip anksčiau 
kštojo Komisaro Vokietijoje pasakyta. Jei Kanados provinci 
pranešimą, kad Kanados gyven jos viršininkai reikalautų kurio 
tojų ir imigracijos ministerija, je nors byloje paskutinių svei 
atlikusi tyrinėjimus Vokietijo katos davinių, tai tas bus parū 
je, Austriojje ir Italijoje, nusta pinta Nacionalinio Sveikatos ir 
tė, naujas sąlygas pabėgėliams Gerovės Departamento (Depai Pabaltijo 
į Kanadą emigruoti. tement of National Health and lietuviai, latviai ir estai. Kun.

a) Pabėgėliai, galintieji gau Welfare). Suprantama, kad B. Jurkšas atlaikė tai dienai pri
ti garantijas šios rūšies pabėgėliai nebus da taikytas pamaldas. Dienos mi

1) garantijų pabėgėliams su tai, bet jiems bus leista atvykti nėjimo kalbėtojas A. Dudaravi
darymas — Kanados gyvento bar tinkami įleisti kaip emigran čius anglų kalba skaitė paskai 
jai (residents), norintieji atsi kaip neemigrantams gydytis ir tą, kurioje dar kartą nušvietė 
kviesti kurį nors bona fide pa jų emigranto statusas bus sva faktus, susijusiomis su tomis 
bėgėlį, draugą ar giminę, gali rstomas, kai jų gydymas bus siaubingomis dienomis, kurios 
paduoti vyriausybei prašymą, sėkmingas. ištiko ramius Pabaltijo žmones
Sutikimas sąlyguo jamas spon 3) Kriminalinių atvejų by aną nelemtą pavasarį. Po pas 
seriaus pajėgumu parūpinti pa los. — Kanados Departamen kaitos sekė trijų Pabaltijo Ben 
bėgėliui pakankamas įsikūrimo tas yra pasirengęs peržiūrėti druomenių pirmininkų žodis, 
sąlygas, įimant darbą. Viza bus bet kurio imigranto pabėgėlio 
Išduodama, je|i pabėgėlis ati bylą, kuriam buvo atsakyta vi 
tiks įprastinius civilinius ir za dėl bausmės už palyginamai 
sveikatos reikalavimus. mažą nusižengimą. Tai bus tai

2) Išskirtos šeimos.—Depar koma tik tiems, kurių kvietėjas 
tamentas yra pasiruošęs peržiū Kanadoje yra artimas giminė 
rėti visas dėl sveikatos išskirtų numatomam imigrantui, 
šeimų bylas. Tai reiškia, kad 
pastovus Kanados gyventojas 
(permanent residents) gali nau grantų parinkimo kriteriumas 
jai įteikti pareiškimus, prasyda šiais metais yra žymiai pakeis 
mi įleisti jų žmonas ar vyrus ir tas ir mažiau reikšmes teikiama 
vaikus, o taipgi jų tėvus, jei jie specialaus profesinio pasiruoši 
yra pabėgėliai ir jų sveikatos st mo kvahfikaciojirts. Imigrantai 
ovis buvo kliūtis į važiuoti į turi būti tinkami, pageidaujami 
Kanadą. Dauguma, jei ne visi, ir priimtini, nuoširdžiai norį 
šie atvejai siejas su užkrečiamo Kanadoje įsikurti ir su būtino

" mis ligomis, kaip džiova ar ki mis charekterio ypatybėmis:
>. reikalaujančios insti drąsa, pastovumu, apsisprendi

b) Be garantijų imigrantai.
1) Neturinčių garantijų imi

pb.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

GRUPĖ.
Tautinių šokių grupė š. me 

tais susiformavo į gerai organi 
zuotą, vienetą, šalia lietuviško 
-tautinio šokio jaunatviška dva 
šia buvo vienu iš tampriausių 
ryšių, kurie jungė šią grupę. 
Dukros ir sūnūs senųjų ir nau 
jųjų emigrantų čia rado progą 
nekartą pasirodyti su meniš 
kais tautiniais šokiais savųjų ir 
svetimųjų tarpe. Tautinių šo 
kių grupei sėkmingai vadovavo 
p. A. Šmidtas ir šokius mokino 
B. Juškevičienė. Grupę sudaro 
šie šokėjai: O. Rimkūnaitė, F. 
Misytė, G. Kairytė ir V. BajoMeninę dalį atliko visų trijų

tautybių meninės pajėgos. Lie raitė, R. Bajoras, A. Kynas, G. 
tuviškoje programoje, kuuą pa Dovydėnas, A. Kontrimas, K. 
rengė kun. B. Jurkšas, dalyva Sadauskas, E. Melikauskas. Šo 
vo: „Karvelėlis“ — J. Žiievi kiams grojo A. Kirdeikis.
čiaus — solo p. A. Rimkūnaitė. Vasario 16 d. šventės proga 
„Didžioji Fantazija” — E. Bre buvo pašokta šie šokiai: Kubi 
psant'o — duetas, išpildė klar las ir Šustas. Tautų karnavalo 
netu 
kun. 
lis.

A. Dudonis ir pianinu proga — gegužės 7 d. buvo gra 
B. Jurkšas ir Dr. R. Juode žiai pasirodyta su Malūnu, Lcn 
Gerai paruošta programa ciūgėliu. pb.

OAKVILLE, Ont.
MŪSŲ JAUNIMAS GERAI MOKOSI

Šioje apylinkėje gyveną lie na šiems mūsų ateities žiedams 
tuviai, savo vaikus stengiasi sėkmės ir toliau. Taip pat lin 
leisti j mokslus. Pereitais me ketina nenutolti ir nuo savo 
tais vietos gimnaziją lankė bū tautos kamieno. Ten
relis lietuviškojo jaunimo, būte 

mentas reikalaus, kad pareiški siekti tikslą. Be abejo yra pant: Ancevičius Jonas, Krygery 
mai būtų paremti atitinkamais bėgėlių, kurie buvo padavę pa 
provincijos sveikatos įstaigų pa reiškimus emigruoti į Kanadą 
žymėjimais, kad Kanados įstai ankstesniais metais, bet profesi 
gos priims gydyti tok) sergantį niu pagrindu buvo atmesti. Ry 
šeimos narį. Norintieji savo šei šium su kriteriumo pakeitimu, 
mos narius atsikviesti, pataria tokie gali dabar iš naujo pa 
ma kreiptis i provincijos svei duoti pareiškimus, 
katos įstaigos viršininkus, ti I 
ksliai, detaliai apibūdinant by nariams, 
lą ir prašant rašiiško užtikrini šeimos ;

ar 
neverta tapti tikra prasme „Li 
to“ nariais, kaip šie .

3. Daugelis kreipiasi į „Litą
tik tada, kai jam paskolos įnirš fOS ligos, tu.ou Uiąaa, Haaiv«uiuu, 
tarnai prireikia. luo tarpu sa tucinės globos. Dėl to Departa mu ir t .t., kurie jam padėtų pa

100 „ 1.000 — 49
10 „ 100 — 67
tik 5 dol. — 76 

Viso . . . 204.
Reikia pasidžiaugti

tais rezultatais. Bet, iš kitos pu tą“. Tuo jis būtų palengvinęs 
sės, tenka pastebėti juk mes, lie kitam panašiam lietuviui, anks 
tuviai, dar nesame įsisąmoninę, čiau atsidūrusiam jo padėtyje 
kaip ekonomiškai galime stip ir būtų palengvinęs atsiekti sa 
rėti taupydami pas save, savam vo ekonominį siekį. (Jo pinigai 
kredito banke. kitam banke tarnauja svetimie

1. Ypatingą dėmesį reikia at ms).
kreipti į indėlininkus, kurie įne 4. Be augštesnių palūkanų 
ša 5 dolerius (dėl garbės daly „Lite“ jūs dar turite du nemo 
vauti lietuviškoje įstaigoje) ir kamus draudimus: Jums mirus, 
daugiau nebeneša manydami di jūsų indėlis iki 1000 dolerių dvi 
delį dalyką padarę. Tuo tarpu gubėja, t. y. — jūsų įpėdiniai 
toks narys bankeliui yra nuos už 1000 dol. gauna 2000 dol. 
tolingas: Už jo indėlį mes už Jei jūs pasiskolinote iš „Lito“ 
dirbame 48 centus per metus, ir mirėte, jūsų paskola iki 10. 
O už jį turime išleidų.; a) nario 000 dol. panaikinama. Tai yra 
mokesnį už jį sąjungai moka —jūsų įpėdiniai nemoka, o ją 
me 60 centų, b) jam išmokame sumoka mūsų sąjungos draudi 
palūkanų 20 centų ir c) už jo mas.
draudimą 4 centus, tad viso iš 5. „Litas“ įeina į Kredito daryti, reikia eiti į draugiją su 
laidų 84 centai neskaitant vai Unijų Sąjungą, kuri 1955 m. pasitikėjimu ir gerais norais.

vo turėtas taupmenas jis dar 
pasiek nebuvo pagalvojęs atnešti į „Li

alui turėjo:

JL “■ JI.’’”1“" ' !>

.. T o. . v PRALEIDIMASte Irena, Rimkute Bčte ir Ra 
manauskas Viktoras. Malonu atsitiko 3-čio puslapio atkarpo 
pažymėti, kad visi jie buvo per je (Iš VLIKo sesijos), 5-je sk 
kelti į augštesnes klases su pa iltyje. Ten 4-je pastraipoje, po 
žymėtinais pagyrimais. Linkėti žodžių „tai daro VLIKas“, turi 

sekti ši praleistoji pastraipa:
mu emigruoti bendra progra VLIKas yra sudaręs komisi 

2) Kelionės pagalba šeimos ma, bet nenori skirtis nuo šei jas Lietuvos rytų ir vakarų šie 
. — Tais atvejais, kai mos, gali būti suteikta kelio noms tirti ir nustatyti. Komisi 
galva randamas tinka nei pagalbą, jei parinkime vai jos tais klausimais yra daug nu 

dininko nuomone, nuvykęs į dirbusios ir paruošusios, moks’ 
Kanadą galės tuojau gauti dar lininkams bendradarbiaujant, 
bo. rimtų veikalų (žiūr. NL 26

Šia proga pažymime, kad Ka (4 77) nr„ 1 pusi. „Žinios iš 
nados Misijos Vokietijoje vei VLIKo“). Šitų darbų taip pat 
kia: Hamburge, Hannoveryje, niekas kitas nedirba. Šių komi 

~ Karlsruhej ir Muenchene.
Suinteresuotiems asmenims jektuojama speciali autoritetin 

visokią pagalbą ir informaciją ga organizacija. Visa tai daro 
mielai teiks Balfo emigracijos tiktai VLIKas.
įstaigos Europoje. Po šios pastraipos seka: „Iš

Balfas Muenchene. laikomas Monitoringas ir tt.

Amerikoje $$
16.011

7.933.106
2.354.914.489
1.907.153.999

182.247.077

Kanadoje $$ 
4.073 

1.760.847 
569.377.145 
372.715.237 
30.998.743

Kredito Unijų (bankelių)
Narių ..............................................
Indėlių .........................................

Paskolų išduota ......................
Atsargos kapitalo ......................

6. Norint ką veiksmingo pa To „Litas“ iš jūsų laukia.
D. Jurkus.

Lito“ Vedėjas.

sijų darbams leisti yra supro
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SVARBŪS PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMO 
NUTARIMAI

2-sios PJT sesijos paskutiniai posėdžiai
Birželio 21-22 dd. New Yor 

ke įvyko 2-sios PJT sesijos pa 
skutiniai posėdžiai.

PJT pir-kas dr. V. Masens 
painformavo apie nepaprasto 
sios PJT sesijos Strasburge re 
zultatus. Po to buvo pateiktas 
deklaracijos projektas dėl lais 
vinimo problemų ryšium su pa 
starojo laiko tarptautine raida. 
Deklaracija atsišaukia į laisvą 
jį pasaulį, kad jis, užuot tcnki 
nęsis pųsiausprendimais, vyk 
dytų savietų pavergtųjų: kraštų 
laisvinimo politiką, įtraukda 
mas pavergtųjų laisvinimo klau 
simą į JT pilnaties darbotvarkę 
ir apskritai kiekviena proga 
Larptautinėse konferencijose pa 
žergtųjų laisvinimo klausimą 
keltų. Dėl deklaracijos pasisa 
kė visų delegacijų atstovai. 
Liet, deleg. pir-kas Sidzikaus 
kas ta proga pažymėjo, kad 

naujoji Sov. Sąjungos poli 
tikos taktika okup. Lietu 
voje nieko nauja nė vienoj 

gyvenimo srity nėra 
parodžiusi.

Kolchozacija, rusifikacija, bol 
ševizacija tebevaroma kaip se 
niau. Net komunitsų plačiai 
garsinamas atoslūgis religijos 
atžvilgiu yra dirbtinis, nes, no 
rs ir buvo leista konsekruoti 2

reikalas būtų ir Vengrijos rei 
kalas, Lietuvos reikalas būtų 
ir Lenkijos reikalas, ir kad pa 
šauly vykstanti revoliucija ne 
sulaikomai keičia ir pakeis Eu 
ropos veidą.

Birželio 22 d. priešpietinis po 
sėdis svarstė sovietų pavergtų 
jų kraštų kvislingų baudžiamo 
sios atsakomybės už savo nusi 
kaitimus klausimą ir atsišauki 
mą dėl deportuotųjų išlaisvini 
mo bei grąžinimo namo. Pir 
muoju klausimu diskusijose iš 
Lietuvos delegacijos pasisakė 
M. Brakas. Po diskusijų klau 
simas grąžinats Bendrųjų Rei 
kalų Komitetui tolimesnėms 
studijoms. Atsišaukimas dėl de 
portuotųjų vienbalsiai priimtas. 
Juo

atsišaukiama į JT, kad jos 
iš Centro bei Rytų Euro 
pos pavergtųjų kraštų so 
vietų deportuotųjų išlaisvi 
nimo ir repatriacijos klau 
simą Įtrauktų į savo darbot 

varkę
ir kad deportuotieji nedelsiant 
būtų išlaisvinti ir grąžinti į sa 
vo pasirniktąsias gyvenamąsias 
vietas. Atsišaukimą referavo 
V. Vaitiekūnas.

Į popietinį posėdį atsilankė 
AFL-—CIO Tarptautinių Rei

darbo unijų klausimu pasisako 
už Tarptautinės Darbo Or gani 
zacijos 1955 m. birželio nutari 
mą dėl darbo unijų teisių ir
reikalauja Tarpt. Darbo Orga 
nizaciją imtis žygių darbininkų 
padėčiai sovietų pavergtuose 
kraštuose ištirti.

Savo vienbalsiškai priimta 
me nusistatyme

dėl Maskvoje pasirašyto 
Sovietų vyriausybės susita 
rimo su Tito PJT Seimas 

konstatuoja,
kad Maskvos ir Belgrado dik 
tatorių susitaikymas reiškia 
naują tarptautinio komunizmo 
ofenzyvos prieš laisvąjį pašau 
h fazę, kurioje Tito skiriamas 
specifinis vaidmuo, ir kad nuo 
dabar laisvasis pasaulis turės 
reikalą su vieningu, Chruščio 
vo ir Tito vadovaujamu, komu 
nistų bloku.

RESPUBLIKINĖ 
BIBLIOTEKA

1954 m. Vilniuje buvo prade 
ta respublikinės bibliotekos rū 
mų statyba. K. Povilaitis, Kati 
no viešosios bibliotekos direkto 
rius, kelia mintį, kad į Vilnių 
reiktų perkelti respublikinės 
bibliotekos iš Kauno knygų fon 
dą, kuris šiuo metu siekia apie 
700.000 knygų, o iki 1957 m. 
pabaigos prašoks milioną eg 
zempliorių. Į respublikinę bib 
lioteką taip pat reikėtų įjungti

Iliustravo O Keefe’o užsakymu 
Andries Emmink, Olandijoje 
gimęs Kanados dailininkas.

seni KANADOS papročiai...
CIVIC HOLIDAY

nauji vyskupai, seniau areštuo kalų Direktorius G. T. Brown, ir kitų įstaigų fondus, kaip Kn 
tieji arkivysk. M. Reinys, vysk. Savo žodyje jis pabrėžė, kad J ygų rūmų etc. Okup. Lietuvos 
Vin. Borisevičius, vysk. T. Ma V darbo unijos visada buvo ir Mokslų akademijos biblioteka 
tulionis, vysk. P. Ramanaus visada bus sovietų pavergtųjų skelbia besikeičianti moksliniais 
kas tebėra kalėjime, arba ištrė kraštų laisvės kovos rėmėjai, veikalais su Pasteuro vardo in
mime arba kaip kitaip savo pa Šiame posėdyje buvo dar pa stitutu Paryžiuje, geologų dra
reigas eiti sukliudyti. sisakyta dėl Rytų-Vakarų pre ugija ir kitomis prancūzu mo

Birž. 21 d. popietį PJT po kybinių santykių, atsišaukiant kslinėmis įstaigomis. Neseniai
sėdį aplankė buv. JV ambasado į laisvąjį pasaulį susilaikyti nuo į Prancūziją buvo išsiųsta de

Ši šventė pirmą kartą buvo švęsta
1869 metais. Civilinė šventė

įvesta Toronte specialiu miesto tarybos 
nutarimu. Vėliau tai pasekė 
daugumas kitų vietovių. Šiandien 
ši šventė virto visos Kanados 
papročiu. Šiais metais Civilinė
Šventė bus švenčiama rugpjūčio šeštą dieną

OLD VIENNA

rius ir Valstybės Sekretoriaus prekybos, kurios partneris te šimties pavadinimų įvairių lei 
pavaduotojas A. Berle, jnr. Jis bepraktikuoja vergų darbą ga dinių, tarp jų Donelaičio poe 
savo žodyje pažymėjo, kad da mybai ir siekia sugriauti lais mos „Metai“ fotografuotas lei supasuoti 4:5. Kadangi rung goję birželio 27—liepos 15 die daug sveikinimų ir gražių dova 
bartiniai

Sov. S-gos diktatoriai, pa
smerkdami Stalino siste 
mą, yra tuo pačiu pasmer 
kę ir Stalino sudarytą pa 

dėtį Centro ir Rytų 
Europoje,

kad pavergtųjų išlaisvinimas
reikalauja ugdyti naują tarpu pakeisti darbo įstatymai, nu 
savinį susipratimą, pagal kurį trauktas prievartinis siuntimas 
Lenkijos reikalas būtų ir Čeko darbininkų į plėšinius ir Sibiro 
slovakijos reikalas, Rumunijos pramonės plėtimą. Rezoliucija

mi nepilnoje sudėtyje, turėjo bų paroda buvo suruošta Čika kia mokslo. P-lė Šakytė gavo

Kl. P.
1906 m., meno mokyklą baigęs # Jau pasirodė Lietuvių Dienų 
Kaune 1934 m., specializavęsis birželio numeris, skiriamas Lie

- - ’ tuvos rezistencijai. Viršel} puo
• Birželio 4 d. Browno Univer šia St. Lozoraitis, o turiny yra 
sitetą Providence, R. I., baigė visa eilė įdomių straipsnių: Juo 
lietuvaitė Roberta M. Šakytė ir zas Braziatis rašo apie rezisten 
gavo- BA laipsnį. P-lė M. Šaky ciją tremty, A. Devenienė apie 

. Santvaras 
vaite susipratusių lietuvių šei apie Lietuvos Valstybinę Ope

vojo pasaulio ūkį. Iš Lietuvos dinys, fizikos — technikos ins tynėms teisejavo ne lygos skir nomis. Vaitiekūnas yra gimęs nų. 
delegacijos tuo klausimu pasi 
sakė Audėnas. Be to

priėmė rezoliuciją dėl pri
verčiamųjų darbų, kuri rei
kalauja, kad būtų panaikin 
ti visokių rūšių ir pavidalų 

priverčiamieji darbai,

tituto darbai ir kt. tas teisėjas, todėl, atrodo, jas
„„„____ _ reikės peržaisti.

CHICAGOS SPORTINĖJE Birželio 17 d. tolimesnėse 
PADANGĖJE „National Soccer“ lygos pir

Birželio 10 d. Chicagos Lietu menybių rungtynėse lietuviai 
vių Futbolo Klubo „Vainutas“ gražiai įveikė St. Joseph, Mich, 
futbolininkai buvo nukeliavę miesto vienuolikę 4:1. Mūsiš 
80 mylių atstume nuo Chica kiams įvarčius pelnė: R. Libus 
gos esantį Rockford miestą,, 2, J. Kaunas 1 ir A. Malinaus tė yra Brocktone gimusi lietu lietuvius Sibire, St. 
kur susitiko su vietos futbolo kas 1. 1
komanda. Čia mūsiškiai, žaizda • Vlado Vaitiekūno dailės dar moję. Malonu, kad lietuviai šie ra.

Kaune 1934 m., 
vakarų Europoje.

Kelionės ir svajonės.

Iš VLIK’o sesijos
Kelios paskutinės savaitės proseneliai gyveno. . . O juk 

Šiaurinės Amerikos lietuvių gy proseneliai buvo baudžiaunin 
venime tiek gausios žymiais įv kai. . . Ir koks būtų mūsų tė 
ykiais, kad jiems visiems paka vynės žmonių gyvenimas, jei 
nkamai suminėti reiktų dien gu jie nemokėtų svajoti ir vii 
raščio, ypač, kad tie įvykiai su tią, kad jų svajonės išsipil 
siglaudė į dvi-tris savaites. Ta dys? Ir aš pats, pergyvenęs 
čiau ir savaitraščio skaitytoja tris karus ir, galima sakyti, 
ms yra verta žinoti bent svar gyvenime tematęs tiktai aki 
besnius faktus. Kad tas faktų mirksnines šviesesnes prošvais 
konstatavimas nebūtų nuobo tęs, amžių baigiu gyvenda 
dus, jam duodama pasiskaity mas. . . deja, svajonėmis. Gal 
mų forma, kartais, jeigu pasi ir gerai, kad ir į kapus daugu 
taiko „nukalbant“ ir į šalis, at mas žmonių nueina su svajo 
seit — ne tiktai kalbant apie nėmis. Lengviau ir mirti. Sva 
jau įvykusius faktus, bet ir pa jojant.
svajojant. . . Sako, Napoleonas daugelį

Juk daugumas žmonių svajo savo karo žygių padaręs kurs 
ja ir laimingi. . . svajonėmis, tydamas savo karių svajones. 
Tiesa, Amerika labai praktiš Prieš mūšius jis kariams ,sa 
kas kraštas, bet turbūt todėl, kęs: jūs dabar nuplyšę ir ai 
kad jo žmonės daug svajoja, kani, o ten, kur aš jus vedu, 
daug fantazuoja. Ir dėl to daro yra daugybė turtų, aukso, ma 
si taip, kad galų gale svajonės isto, — eikite ir pasiimkite, 
susilieja su tikrove. Įdomu ir Taip dabar daro ir komunis 
gražu yra, kada svajonės tam tai. Jūs — proletąrai, sako, 
pa tikrove, o tikrovė, po to, at bet buržujai turi daug turtų, 
rodo tikra svajone.

Kai buvau mažas, per tėvų 
langą žiūrėdamas mačiau ho 
fizonte mėlyną juosta padu 
mavusį mišką ir visą vaikystę 
svajojau: kas gi ten, už to miš 
ko? Likimo ištremtsa už to 
miško ribų, 
pusę žemės rutuliu vis neuž 
mirštu tų jaunystės svajonių. 
Tėvo 
50 metų 
ūkininkai 
žemę po baudžiavos, išperka 
muosius 
nę buvo,' kad tiktai negrįžtų 
baudžiava, apie kurios atnau 
jinimą pasklisdavo gandų. Bū 
damas gimnazistu, juos įtiki 
nėjau, kad tai neįmanoma. O 
vis dėlto, kaip dabar matome, 
jų baimė, pagrįsta vien nujau 
timu, buvo ne be pagrindo. 
Šiandien gaunamuose iš Lie 
tuvos laiškuose skaitome:. . . 
gyvename gerai,

E. Čekienė parašė suminėtiems Ko pasisakymuose, kurie buvo 
laikraščiams taip, kaip ji svajo perdėm rimti ir objektyvūs, 
ja. Tikrenybėje ir vilkinės tu veik be jokių pasikarščiavimų 
los svajonės daug kitaip atro išsakyti, buvo paliestas ir 
do- . . . . . SPAUDOS KLAUSIMAS,

Kai rašančiam teko pasisaky
ti, jog VLIKo santykiuose su apie kurį kalbant, „Vienybė“ NB, 
Diplomatų šefu yra ir buv. VL užsidėjo antraštę — „Demokra 
IKo vadovybės kaltės, prof. dr. tas“ Kardelis siūlo įvesti lietu 
J. Pajaujis labai gražiai metė vių laikraščiams cenzūrą!“ 
pluoštą ryškios šviesos, kuri „Vienybei“, kuri cenzūrą gar 
objektyviai ir jautriai nušvietė bino ir iš jos laikų pelnėsi, ži 
tuos praeities VLIKo su L>plo noma, iš to džiaugsmas, kad 
matų šefu santykius. Tai yra štai ir Kardelis, kuris nuo tos 
teisinga ir būdinga. cenzūros kentėjo, pritaria cen

Dr. J. Pajaujis, jautriai ir zurai. Bet tai tiktai „Vienybės“ 
labai sąžiningai vertindamas iliuzijos, 
minėtą praeitį, pareiškė:

„TAI BUVO ILIUZIJŲ
KOVA“.

aukso, maisto, — eikite ir 
siimkite. . . Tat, ir vergija 
laikoma svajones keliančia 
opaganda.

Napoleonas sugniužo, 
gniužo ir garbintasis daugiau 
už Dievą Stalinas, sugniužo ir 

apsibastęs bent kiti jėgos ir smurto „vadai“, su 
gniuš ir Chruščiovas su visais 
satelitais. Bet svajonės liks. Ge 
ra būtų, kad jos būtų nukreip 
tos į gerą.

Labai įdomu, kad ir VLIKo 
sesijoje išryškėjo tųlos lietuviš 
kos svajonės, nors, sakytume, 
VLIKui arba Diplomatų šefui 
kaip ir nepritiktų svajonės. . .

Ir amerikinėje lietuvių spau 
doje nemaža svajonių. Kad ir 
apie tą VLIKo sesiją. Pav., E. 
Čekienė, atstovaujanti opozici 
nę VLIKui spaudą, „Vienybė 
je” ir „Dirvoje“ paskleidė tūlų 
savo svajonių, nedaug bendra nesvyruojamai, 
turinčių su tikrove, Galima tai 

kaip mūsų suprasti tiktai kaip svajones.

kieme, atsimenu, prieš 
susirinkdavo kaimo 
ir, baigę mokėti už

mokesčius susirūpi

pa 
pa
pr

su

vokti'. Tai gali atrodyti para dėlė būtų nelaimė, jeigu VLI 
doksalu, bet is ^tikrųjų taip yra. Ko darbai sustotų ir viskas nu 
Dėl to veiksniams mestieji kai tlitų. To Lietuvos okupantas 
tinimai dažniausiai lieka be at laukia ir deda visas pastangas, 
sakymų. kad taip atsitiktų.

Tačiau apie VLIKo darbus, VLIKas, be to daro apklaus! 
yra daug duomenų ir nėjimus visų, kurie atvyksta 

konkrečių faktų, todėl ir gali kokiu nors būdu iš už geleži 
ma kalbėti ne tiktai atvirai, 
ir pasiremiant oficialiais 
tais. Štai jie:

Pastovioji propaganda, 
tuvos ir Lietuvos bylos, su

bet nės uždangos. Reikia atvirai pa 
fak sakyti, kad vakarų valstybės 

labai nepalankios tokiems ap 
Lie klausinėjimams, 
ma vien apklausinėti, 

žomis išimtimis, yra sukrauta gaunamos žinios, 
ant VLIKo pečių. VLIKas pas čiai panaudojamos, arba lieka 
tovai leidžia Eltos biuletenius VLIKo žinioje, arba paduoda 
lietuvių, vokiečių, italų ir ang mos be pavaldžių asr/enų, iš 
lų kalbomis. Anglų kalba Eltos kurių jos gautos. Tat, kaip ma 
biuletenis, redaguojamas VLI tome, VLJKo darbininkai turi 
Ko Prezidiumo sekietoriaus H. daug sunkumų. Jeigu pridėsi 

vieni kitų niekinimo, Blazo, yra pradėtas leisti VLI 
Visai teisinga, pabrėžė Dr. žeminimo, bendrai — nekultu Kui persitvarkius. Eltos biule 

Pajaujis, ką apie VLIKo praei ringes polemikos, dezorientuo teniais naudojasi veik visa pa 
tį pasakė J. Kardelis (kad VLI tos ir dezorientuojančios. To saulinė spauda. Tai y t a didelis 
Kas bandė būti ir seimu ir vy dėl buvo siūloma sušaukti visų ir daug išlaidų reikalaujantis 
riausybe). Bet dėl to nėra kas laikraščių redaktorių pasitari darbas.
kaltinti, nes ne vienas VLIKas mą, kuriame būtų išsiaiškinta VLIKas išlaiko radijo vaian 
turėjo iliuzijų. Ir šiandien mes ir nusistatyta ateityje nešinau dėles Romoje, Vatikane, Mad 
galime pripažinti, kad tokių pa doti nekultūringa polemika ir ride, Laisvos Europos (lenkų 
stangų buvo. Tą žino ir p. Sidzi vieni kitų niekinimu. O ir vai kalba liet, dvasioje) ir dar duo 
kauskas (p. Sidzikauskas gal ksnių atžvilgiu laikytis arčiau da medžiagą kitoms radijo sto 
vos linkterėjimu sutinka), bet to, ką yra sutarusios VLIKą su tims. Toms valandėlėms išlai 
tai buvo geros pastangos. Mes darančios srovės. Šitą idėją ra kyti reikia personalo ir reikia 
būtume galėję džiaugtis, jeigu šantysis palaiko ir dabar. To joms paruošti medžiagą. Visa 
taip būtų atsitikę, kad būtume kia yra objektyvi tiesa. tai daro VLIKas.
buvę pripažinti. Deja, tai buvo O koks VLIKo nusistatymas Išlaikomas Monitoringas, t. 
iliuzijos. dėl veiksnių santykių, yra pa y. — stotis, kuri užrašo Vii

Taip pat buvo iliuzijų ir iš sakyta labai rimtoje VLIKo re niaus radiją ir kitas sovietines 
Dipl. šefo pusės. Jis taip pat de zoliucijoje, paskelbtoje 26 transliacijas. Monitoringo gau 
ponavo vad. Kybartų aktus vai (477) „Neprikl. Lietuvos“ nu tąja medžiaga naudojasi ne tik 
stybėms, bet jos jų nepripaži meryje (1-me pusi.). tai radijo valandėlės, bet ir ki
no. Tai buvo taip pat iliuzijo 
mis pagrįstos pastangos. Ir kai 
tos iliuzijos susidūrė tarpusa 
vyje, įvyko iliuzijų kova. Už 
tai mes negalime kaltinti nei 
VLIKo, nei Diplomatų šefo. 
Bet tikrai taip buvo.

Dabar ta prof. dr. J. Pajaujo
labai reljefingai apibūdintoji ngva statyti, bet ne taip lengva 
iliuzijų kova pasibaigė ir tenka atsakyti. Politinis, diplomatinis 
orientuotis į realybę. Tat re darbas yra labai subtilus ir tra 
alybės keliu yra VįLIKas pasu pus. Jis yra ne tiek pagnndi 
kęs ir juo reikia eiti tvirtai ir nių gairių, kiek visokių šaluti 

nių ėjimų, trapių niuansų ir net 
O ar taip yra iš tikrųjų? ilgai besitęsiančio laukimo pa 
Bet dar pridurtina, kad VLI darinys. Ne vili gali jį net su

Iš tikrųjų klausimas 
buvo pastatytas rimtai ir objek 
tyviai. Buvo pasisakyta, kad 
mūsų spaudoje yra daug berei 
kalingo

Kalbant apie VLIKą dažnas tos įstaigos, kurios tiria sovieti 
lietuvis paklausia: o

KĄ VLIKAS VEIKIA?
Lygiagreta išgirstame kitą 

paklausimą: o ką veikia diplo 
matai ir Diplomatų šefas? Tai 
yra klausimai, kuriuos labai le

visTenka
Bet už tai 

nors ir pla

me, kad VLIKo darbuotojai 
pastoviai puolami ir terorizuo 
įami sovietinių agentų, kurie 
kiekvienam jų pakartotinai gra 
sina, įsiverždami net į jų bu 
tus, o valdžia į tai nereaguoja, 
tai turėsime vaizdą, 
žmonės dirba tiktai iš 
jimo Tėvynei.

Čia suminėta tiktai
IKo ir jo Vykdomosios Tary 
bos darbų. Yra ir kitų darbų, 
kurie čia neminimi: pav„ san 
tykiai su kitomis pavergtomis 
tautomis, santykiai su Euro 
pos valstybių atstovais ir tt. 
ir tt.

Niekas be VLIKo šių darbų 
nedirba ir nedirbs. Tat, visų 
mūsų pareiga, kiek išgalint, au 
koti Tautos Fondui, iš kurio 
lėšų visa tai finansuojama.

Eg kaikam ir visa ta mūsų 
kova už Tėvynės laisvę atrodo 
lyg svajonė. Svajone atrodė ir 
kova su carine Lietuvos oku 
pacija, bet svajonė buvo tapusi 
realybe. Ir todėl ir dabar, kai 
žmogus sąmoningėja, kai jo są 
žinė darosi jautersnė tiesai, kai 
sąmoningumas vis giliau įlei 
džia šaknis žmonių daugumoje,

kad tie 
pasiauko

dalis VL

nį gyvenimą. Tai yra didelis 
darbas, kuris niekad nesibaigia 
— nei dieną, nei naktį. Monito 
ringui veikiant, reikia visas ži 
nias priimti, reikia jas surū 
šluoti, sukataloguoti, multiph 
kuoti ir išsiuntinėti. Visi šitie 
darbai reikalingi didelių išlai 
dų. Visa tai daro VLIKo tarny 
bos. Tat, tautiečiai, darote ge 
ra darbą, gražiai pasitarnauja — vergijai vis mažiau glimybių 
te tėvynės labui, kai aukojate išsilaikyti. Todėl ir musų sva 
Tautos Fondui. Iš jo lėšųvisa jone — būti laisvais, plačia pra 
tai išlaikoma. Be jūsų aukų ši sme, — neabejotinai taps realy 
tie darbai turėtų sustoti, ir di be! (bus daugiau)
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Pirmoji J.A.V. ir Kanados kULTUWWKKOjVIKA 
lietuvių damų švente

Didelė kultūrinė lietuvių demonstracija.
Liepos pirmoji Čikagoje bu jungtinis choras, diriguojamas 

vo didelė diena, tikrai didelė A. Mikulskio, padainavo Sės. 
šventė, nes tą dieną į Čikagą Bernardos Vakaras tylus, Sim 
suvažiavo iš JAV ir Kanados kaus Oi pasakyki ir Žilevičiaus 
35 chorai, 
choristų. Koliseumo salė, talpi 
nanti apie 
estrada — 
buvo v i s 
Gaila, kad 
tekti į salę, negavo biletų, o pa Br. Budriūno Tėvynei, 
sitaikiusi karšta diena (105 F) 
ir salėn patekusiems nebuvo 
lengva. Viską tačiau išpirko įv 
ykio svarbumas.

Po įspūdingų įvedamųjų 
remonijų (vėliavų įnešimo, 
tuto įteikimo) Dainų šventė 
vo pradėta gražiausiai visame žodžiu šventės sekr. J. Kreivė pūdingiau, kiti mažiau įspūdin 
koncerte praskambėjusia, J. nas. Fortepionais koncertui tai gai atrodė, bent bendrai — vi 
Naujelio harmonizuota, psal kino VI. Jakubėnas ir G. Alek si galima sakyti gerai. Salei pri 

me „Dievas mūsų prieglauda ir siūnaitė, orkestras Čikagos sim einamiausi buvo masiniai, jung 
tinio mišraus choro padainuoti 
dalykai.

Dirigentai. Visi jie buvo pa 
tyrę bei didelę dirigavimo pra 
ktiką turį asmens. Jų tarpe pa 
sigedome ir kanadiečio, St. Gai 
levičiaus. Tiesa, kaikas turėda 
mas patirtį su vienu choru, ne 
lengvai galėjo prisitaikyti prie 
masinio choro ir apsiribojo rit

sudarę apie 1.100 Anoj pusėj ežero.
VI. Baltrušaitis dirigavo jun 

10.000 žiūrovų, o jo gtinį vyrų chorą, kuris daina 
apie 1.100 choristų, vo: Dambrausko Jau žirgelis pa 
i š k a i perpildytos, balnotas, Gaidelio Tėviškes va 
visi norėjusieji pa karai, Jakubėno kai aš jojau ir

DAINŲ DIENOS LIETUVOJE
Okupantai nors vieno daly vavę 6.000 choristų, 2.000 vai 

ko nedraudžia — tai Lietuvos 
miestams ruošti dainų dienas. 
Apie jas rašo „Literatūra ir 
Menas“.

Vilniuje damų slėnyje 
kusi dainų diena birželio 
Atvaizdai rodo, kad joje 
vavo minios žmonių. Esą 
■'..........m HM '■

jvy 
2 d. 
daly 
daly

ce 
ba 
bu

Koncertas užbaigtas K. Ste 
ponavičiui diriguojant jungtinj 
mišrų chorą šiom dainom: J. 
Gruodžio Op, op, kas ten?, M. 
Petrausko Motuš, močiute ir J. 
Žilevičiaus Laisvės daina.

Dainų šventę užbaigė karštu mas. Bendrai,

kiai pasiekė klausovus, dėl jau 
minėtų priežasčių. Čia ir pasi 
rinktasis repertuaras susidūrė 
su sunkumais. Pav. Br. Budriu 
no „Šauksmas" yra labai subti 
lūs, reikalingas didelio dinarui 
nio įvairumo, kuris koncerto są 
lygomis visiškai nebuvo įmano 

vieni dalykai įs

stiprybė". J. Žilevičiui moka foninio orkestro, 
mai diriguojant, ši rami, plačiai Tat yra taktinoji koncerto 
skambanti giesmė, buvo dar pusė, 
niai išfrazuota ir padarė labai Rašyti apie meniškąją 
gražią visos šventės pradžią, certo pusę galima tiktai 
Po to J. Žilevičiaus diriguoja žvelgiant į sąlygas, kurios 
mi jungtinis choras ir dūdų or jo nuo daugelio faktorių, 
kestras išpildė Amerikos ir LJe koncertui nepritaikyta; jos aku 
tuvos himnus. stika ne koncertinė; garsintu

Komiteto pirm. A. Stephens vų sistema menka; karštis to 
atidarius, šventė gražiai buvo ks, kad publikos dalis buvo ju minėmis bendrybėmis, bet kiti 
vedama J. Daužvardienės, ku dėjime ir neįmanoma buvo lau sugebėjo iš bendrybių įeiti ir į 
ri davė paaiškinimų lietuvių ir kti iš jos koncertui reikalingos detales, tinkamiau valdyti ir 
anglų kalbomis. tylos. Dirigento Mikulskio ta masinį chorą. Visi tačiau uzda

St. Sodeikai diriguojant, bu kryptimi pastangos buvo bevai vinį atliko karštai ir nuošir 
vo išpildyta Sasnausko’ Jau sla sės. Atsižvelgiant į visa tai, ten džiai.
vai sukilo (su orkestru), Kača ka daryti ir vertinimus. džiai. Publikos visi priimti
nausko Vai žydėk ir Aleksio Repertuaras. Gerai, kad bu tai ir entuziastingai.
Berneli mūsų. Jančio Ausk, du vo Naujelis, Sasnauskas, Petra 
krele, drobeles dirigavo Sės. uskas, Žilevičius, Gruodis, Ka 
Bernarda. Jungtinis moterų ch čanauskas, bet pasigedome vi 
oras, diriguojamas A. Stephe sų pirma K. V. Banaičio ir kitų 
ns, išpildė: Morkaičio Padvelk, jaunesniųjų kartos. Ypač, kad 
vėjeli, Šimučio Pavasario rytas, repertuare šalia vertingų kuri 
Jakubėno Rugsėjis ir Br. Bud nių, buvo ir tokiam koncertui 
riūno Šauksmas. Pirmąją kon žymiai menkesnių dalykų. Atei 
certo dalį užbaigė Br. Budriu tyje tokių švenčių repertuarą 
no diriguojamas jungtinis miš reikėtų sudaryti atydžiau. 
rus choras, 
bėno Vai, 
Pjovėjas, ir 
Nemune.

Įteikus Dainų Šventės komi 
teto premijas Sės. Bernardai ir todėl, kad jie menkiau būtų pa 
J. Bertuliui už dainas premijas, siruošę, bet kad jų daina sun

padainavęs: Jaku 
eičiau, Kačinsko 

pačio dirigento O,

kon 
atsi 

pare 
Sale

šil

kų choras. Buvo šokėjų, keli S*™- ydkaitė. 
orkestrai, o jų tarpe skudutinin 
kų. Per miestą buvusios cise 
nos su fakelais.

Klaipėdoje taip pat buvo dai 
nų šventė, kurioje esą dalyvavę 
20.000 asmenų.

Šiauliuose ir Panevėžyje tą 
pat dieną taip pat Įvykusios dai 
nų dienos, kuriose dalyvavę 
daug žmonių.

Gaila, kad dienos žymia da 
limi yra apkrėstos svetima dva 
šia. Be to, įkyriai vis brukamos 
sovietinės okupantinės dainos.

LIETUVIO ŽURNALAS 
KANADOS PRANCŪZAMS

Jau penkioliktus metus ei 
nantis tarptautinių ir tautinių 
šokių, folkloro ir lituanistikos 
iliustruotas žurnalas „Viltis“ 
kiekviename numeryje tašo 
apie Lietuvą. Žurnalas leidžia 
mas anglų kalba ir jo dauguma 
prenumeratorių yra amerikie 
čiai.

Sekantis, liepos mėn., nr. ski 
riamas Kanados prancūzams.

Žurnalą redaguoja ir leidžia 
Vytautas F. Bieliajus, 1540 
10th Avenue, San Diego 1, Ca 
lifornia. Metinė prenumerata 
du dol. Eina 6 kart metuose.

Lietuviams reikėtų daugiau 
domėtis „Vilties“ žurnalu, jį 
paremti prenumerata, skelbi 
mais, staripsniais. Juo labjau, 
kad jis tinka reprezentacijai už 
sieniečiams.

KAZIMIERA BRAZDŽIONIENĖ.
(keletas jos gyvenimo ir veiklos faktų).

Liepos antrą dieną po sun rusų žandarų suimta ir karo tei 
kios ir ilgos ligos Muenchene smo nuteista miriop. Kauno ka 
mirė Kazmieira Brazdižonienė, Įėjime (rusų nusavintame kar 

’ melitų vienuolyne, Nepiįklauso
Velionė gimė 1873 metų ko mybės laikais Karo ligoninės 

vo 3 dieną Purviškio vienkie pastatuose) mirties belaukda 
my, Antanavo valsčiaus, Ma ma, susipažino su savo būsimuo 
rijampolės apskrityje. Jos pro ju vyru, tolimu giminaičiu Vii 
senelis Jonas Vilkas su žmona ku. ,
Jozefina, gim. Gediminaite, at Paskutinę akimirką, jau prie 
sikėlė į Suvalkiją 1833 metais, kartuvių stovint, geros valios 
Iki tol jie buvo gyvenę Naugar žmonių dėka, mirties sprendi 
dūko vaivadijoje. mo vykdymą pavyko sustabdy

Velionės Brazdžionienės se ti, o kiek vėliau buvo laimėtas 
nelė Viktorija Vilkienė, gim. ir teismo sprendimo panaikini 
Karpavičiūtė, už aktyvą daly mas.
vavimą^l863 metų sukilime bu 
vo rusų teismo už akiu nuteis 
ta miriop.

Išpildymas. Dainos chorų 
pramoktos neblogai. Buvo jau 
čiamas gana pakankamas cho 
ristų stiprumas. Silpesnį įspūdį 
padarė mažesnieji vienetai. Ne

V. Pėteraičiui
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6, 
Montreal, Que.
Pritariu Dr. Vydūno vardo 1956-5 7 metų Literatūros 
Premijos sudarymui už geriausią Mažąją Lietuvą lie
čiantį veikalą ir mielai prisidėsiu, prisidedu $............prie
premijos fondo.

Vardas ir Pavardė............................................................
Antrašas( Adresas) ....................................................   •

Kazimierai Brazdžionienei iš 
gyvųjų tarpo pasitraukus, jau 

Kurį laiką besislaps noji lietuvių karta praranda pa 
tydama, velionės senelė paga skutinę Lietuvos atgimimo le 
liau pabėgo Austrijon, kur gy miamo tarpsnio 
veno svetima pavarde. Ten ir ninkę ir aktyvią 
mirė. Taigi, visu šimtu metų vė lyvę. Vokietijos 
liau jos anūkė Kazimiera Braz vendama, velionė Brazdžionie 
džionienė, tam pačiam rusui nė daugeliu atvejų buvo lankiu 
okupantui ir vėl Lietuvoje siau sis Rytprūsiuose (Tilžėje, Ra 
čiant, savo nuotykingo gyveni gainėje, Karaliaučiuje) rysią 
mo pabaigos susilaukė ne savo ms su ten gyvenančiais veikė 
mylimojoje tėvynėje Lietuvoje, jais palaikyti ir rusų draudžia 
o Bavarijoje, nepertoiiausia mos literatūros iš Rytprūsių 
nuo savo seneles Viktorijos ka parsinešti.
po. Savo gyvenimo įvairiais tar

Šiurpias rusų okupanto prie pais velionei Brazdžionienei te 
spaudos dienas Lietuvoje teko ko sueiti ir arčiau pažinti to 
gyventi ir jos motinai Manjai. kius lietuvių tautos atgimimo 
Kai motina Viktorija spėjo pa ąžuolus - šviesuolius: Vincą Ku 
sislėpti, jos dukra Manja buvo dirką, Petrą Arminą, Petrą 

Kriaučiūną, Dr. J. Basanavičių, 
Macį, Dr. J. Staugaitį, kalbi 
ninką Joną Jablonskį, generolą 
Bulotą, kanauninką 
ir daug kitų.

Ypatingai artima 
vo Vincui Kudirkai 
-Kriaučiūnų šeimai, 
niai prieš mirtį 
džionienė pasakojo, kaip rusų 
žandarų buvo suimtas Plokš 
čiuose Vincas Kudirka. To su 
ėmimo ji pati buvo liudininkė. 
Daktarą Kazį Grinių velionė 
pažinojo dar jam esant medici 
nos studentu.

Velionė paliko dukterį Graži 
na Griniuvienę, Anglijoje gy 
venantį sūnų Algirdą ir anūką 
Algį, pulkininko Griniaus su 
nų.

Velionė buvo du kartu ište 
kėjusi, abu kartu už Brazdžio 
nių. Pirmam vyrui Kaziui mi 
rus, antrą kart ištekėjo už jo 
brolio Jono. Brazdžioniai kilę 
iš Panevėžio apskrities.

Velionė palaidota Miunche 
ne, liepos 4 d., greta ten bcsiil 
sinčjų kitų lietuvių, kuriems 
nebuvo lemta matyti laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos, jos

laktiną liudi^ 
tos kovos da 
pasienyje gy

no kalno kasinėjimų atvaizdais, 
diagramomis, rastų kasinėjant 
dalykų atvaizdais ir tt. Už šio 
leidinio išleidimą Vilneičių są 
jungą verta pagirti.

MUZIKOS ŽINIOS , 1956
m. balandis-birželis Nr. 2 
(155). Prie šio įdomaus nume 
rio yra priedai: gaidos ir Lietu 
vių muzikų vardyno 3-čia da 
lis, apimanti asmenis Bigcliutė 
—Budrikas. Muzikos Žinios vi 
są laik-» progresuoja. Žurnalo 
leidiniai sudaro ,didelį lietuvių 
muzikos menui kultūrinį jnašą.

Priedu pne šio numerio yra 
duotos gaidos: Broniaus Bud 
riūno „Valio!" ir „Išėjo merge 
lė“, chorui ir lortepionui; Vlado 
Jakubėno „Ežerėlis“ balsui su 
lortepionu; J. Zdanavičiaus už 
rašytos liaudies dainos, kurio 
ms fortepiono palydą parašė 
Dr. H. J. Perkins — „lai kad 
prijojo“, „Augo girelėj", „Vai, 
jojau“, „Daržely rūtos pražy 
dėjo", „Anoj pusėj Nemune 
lio” ir „Kad auginau mergelę".

DARBAS Nr. 1. Numeiis la

Prapuolenį

velionė bu 
ir Arminų- 

Dar nese 
velionė Braz

Savytumai. Atrodo, jeigu 
ra galimybių turėti tinkamą 
ustiką, kurios dėka salę pasiek 
tų ne tiktai stambieji choro dai 
navimo duomenys, bet ir niu 
ansavimai, tai reikėtų apsiribo 
ti tiktai bendru masiniu choru, 
nes atskiri vienetai sales nepa 
siekia.

Repertuarui reikėtų rinktis 
plačiau skambančias, rūpesne
dinamika patenkinamas dainas, manso projektas, gruodžio 17

Premijuotasis vienuolės Ber perversmas, Suvalkiečių sukili 
nardos dalykas gana įdomus, mas ir t. t. Leidinys turi istori 
sumaniai harmonizuotas, šiltai nę vertę, bet ne visos informa 
praskambėjęs, bet jis viduje tu cijos tikros, 
ri tūlą lūžį ir ne visai vientisus. 
Visokiu atveju atrodo, kad Sės. 
Bernarda turi kompozitorės su 
gebėjimų ir tam tikslui yra pa 
siruošusi.

Bendrai, Pirmoji Dainų šven Vilniaus krašto lietuvių sąjun 
tė buvo didelis musų kultūrinis gos leidinys Nr. 1. "
įvykis ir buvo didelė lietuviško 1956. Kaina 1 doleris, 
sios kultūros demonstracija.
Tat visiems ruošėjams ir psiau tingas leidinys. Gaila leidėjas bai įdomus, turįs daug aktualių naujo prisikėlimo.
kojusiems tam chorams prik nepažymėjo, kur šią knygą ga straipsnių. Adresas: 636 East Velionės paskutinis noras 
lauso didelė pagarba ir padėka. Įima įsigyti. Broadway, So. Boston, Mass, buvo būti palaidota Nepriklau

J. Kardelis. Leidinys iliustruotas Gedimi USA. Numerio kaina 35 et. somoje Lietuvoje.

nė 
ak ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pulk. A. Birontas. VAR 
DAN TEISYBĖS. Trys atsaky 
mai mane puolusiems priešą 
ms. Leidinys gaunamas pas au 
torių, bet jo adreso leidinyje, 
turinčiame 31 puslapį, nėra; 
nepažymėta, ir kur knyga išleis 
ta.

Atsakymuose paliesti Hy

Elena ir Vladimiras Holubo
vičiai. GEDIMINO KALNO 
VILNIUJE 1940 METŲ KA 
SINĖJIMŲ PRANEŠIMAI.

leidinys Nr. 1. Čicago,

Tai yra labai įdomus ii ver

ŽVILGSNIS PRAEITIN dien, pasibaigus posėdžiui, jie 
du turės automobiliu atvažiuoti 
į Kalvariją ir iš ten mane infor 
muoti.

Rugsėjo 29 d. prasidėjo 
derybos

ir iš gen. Katche sužinojau, kad 
lenkai laikosi gerai, daug kur

Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atsiminimų ištraukos).

RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
PULK. K. ŽUKAS.
28 ar 29 d. Nelabai pasitikėda mums nusileidžia, o kontrolės 
mi

MINISTERIS

žinios yra tikslios ir maus link. Šią operaciją nebu kius bendrai pavakarieniauti,
neabejotinos. vo lengva atlikti, nes divizijos Kas daryti?, Daviau generolui

__ Ačiū kunige prelate Ati daliniai buvo smarkiai išmėtyti Katche „lengvą dispensą". 
tinkami žingsniai bus tuojau P*etl.’ Lietuvoje.
padaryti. Bet kai dėl kunigų jė 47. SUTARTIS SU LENKAIS 
zuitų, tai ar nerasite reikalo 
apie tai pranešti vyskupui, kad 
jis juos savo galia sudraustų.

— Dovanokite, ponas minis 
teri, bet koks Tamsta esi nai 
vus: tą dieną, kai jis juos mė 
gins sudrausti, jis jau nebebus 
vyskupu.

— Senas, prityręs šnipas. . .
bet ir patriotas. . . — pagalve 
jau aš, kuomet prelatas apleido 
mano kabinetą.

Apie prelatą Olšauską žino da Bastūnų stoties ir kad gelež.
jau iš Miasojedavo garsios šni Vilnius 
pinėjimo bylos ir iš jo santykių 
su Kauno gubernatorium Gria 
zevu.

Tuojau pradėjau reaguoti.
Iššaukiau žvalgybos skyriaus

viršininką Lipčjų, kuriam da dar eina kovos veiksmai su bol Jink, gi III divizijai uždengti 
priešui kelią į Kauną.

Esančiom Vilniuje

valstybinėm Įstaigom patariau 
tuč tuojau evakuotis,

nes buvo aiškiai matyti, kad,

Džiaugiausi, bet kažkaip bu 
vo neramu. . .

PASIRAŠYTA.
Spalių 5 dieną pavakary gen. 

Katche pranešė man, kad dėty 
bos Suvalkuose eina ypatingai 
sklandžiai ir su būsima siena 
„privažiavo“ iki Nemuno. Len tos gyventojų lietuviui apie len 
kų mandagumas, paslaugumas kų kariuomenės žygiavimą ke 
ir noras pasidaryti gerais kai' liais keliais Vilniaus kryptim, 
mynais didelis.

Kitą dieną, tai yra spalio 6 
d., vėl pranešė, kad priėjo jau 
iki geležinkelio Vilnius — Ly

29.
44. TUCHAČEVSKIS ĮKAL 

B1NĖJA PULTI LENKUS.
Rugsėjo apie 15—18 d. bu kad galų gale pasibaigs amžini 46. SKLANDŽIOS KLAS I OS 

vau iššauktas į centrinį Vii nesusipratimai ir kruvini 
niaus paštą kalbėti su generolu rėmimai. 
Tuchačevskiu iš Minsko. Gana 
ilgai kalbėjome telegrafu. Jis kas buvo numatytas p. Balutis, 

kiti nariai buvo M. Biržiška ir 
Čarneckis. Aš iš savo pusės pa 
skyriau gen. I' 
Šumskį ir dar kažką trečąi.

Prieš pat delegacijos išva mažoje stotelėje tarp Lydos ir 
žiavimą pas mane atėjo p. Ba Molodečno įvyko svarbus pasi 
lutis, kuris slaptai pranešė, jog tarimas, kuriame nuspręsta pul 
iš vieno savo žvalgo (idėjinės ti mus ir paimti Vilnių. Tą įvyk 

dyti pavesta gen. Želigovskiui, 
kuriam duodama 4 divizijos pės viau įsakymą 4 jėzuitų kunigus ševikais, taigi nėra prasmės de 
tininkų ir dvi brigados kavalen areštuoti, o apklausinėsiu juos ietis dėl to, ko nei mes patys, 
jos. Esant reikalui, jo puolam aš pats. Šv. Dvasios vienuolyną nei lenkai neturime. Lenkai siū 
oji jėga bus padidinta iki reikia iškrėtė, bet kunigų nerado, 
mo skaičiaus. Svarbiau buvo su Želigovs

Tuo pat laiku ir kad turėtų kiti. Pasitaręs su d-ru Grinium, 
pamatą prieš pasaulio opi o vėliau su juo ir Valst. Prezi 

ją, Vilniuje bus padarytas vie dentu, aš 
tos gyventojų sukilimas, ku 
riam sukurstyti iš Chyrovo vie 
nuolyno (Galicijoje) atvyko 4 
jėzuitų kunigai, kurie šiuo mo 
mentu slapstosi Šv. Dvasios ru 
sų vienuolyno požemiuose.

— Iš kur tokios tikslios ži Tas buvo padaryta bene spalio ir lenkai aliantų atstovai dar ku

lenkais, vis dėlto 

mes džiaugėmės,
komisija įdėmiai musų derybų 
eigos klausosi ir džiaugiasi.

48. LENKAI VYKDO 
KLASTĄ

Spalio 8 d. anksti rytą iššau 
kė mane į ministeriją, nes bu 
vo gauta Varėnoje žinia iš vie

FONE DERYBOS
Bene spalio 2 d. pas mane 

vyko

prelatas Olšauskas su
nepaprastu pranešimu.

Katche, majorą jo tikromis žiniomis, šiomis
. . dienomis Pilsudskio traukinyje

susi

Mūsų delegacijos pirminiu
at

įtikinėjo mus pradėti bendrai 
vekiti prieš lenkus ir pulti juos 
pietų kryptimi.

Jo pasiūlymas buvo beviltis 
kas, nes, pirma, bolševikų ka 
riuomenė po gauto didelio smū 
gio vis dar traukėsi į rytus, o 
antrą ir svarbiausią, tai mes pa 
tys gavome smūgį Augustavo 
miškuose. Bolševikams mūsų 
manevras į kiarįjį lenkų spar 
na būtų labai naudingas, nes tu 
retų bent sulėtinti lenkų puoli 
mą, bet mums kas iš to nau Tų žinių tikrumą jis visu 100% 
dos?!

studentės) turi žinių, kad

po priedanga Suvalkų 
konferencijos Pilsudskis 
ruošia kažkokį puolimą.

45. LENKAI PASIŪLO 
DERYBAS

garantuoti negalįs, nes konfe 
rencija bus visą laiką netarpinė 
je kontrolėje kariškos aliantų 
misijos, kuri negi neturės auto 

Didelė staigmena! Užsienių ritėto jų agresiją sutramdyti?
Reikalų viceministeris P. Kli Išleidžiant gen. Katche, aš 
mas pranešė man, kad alianta vėl paėmiau iš jo garbės žodį, 
ms spaudžiant, lenkai sutiko su kad konferencijos metu jis visai 
mumis tartis užbaigti visus gin negers, už tai vėliau gaus atos 
čus, nustatyti sienas ir užmegz togų ir galės „pasilinksminti”, 
ti gerus kaimyninius santykius, kiek tik norės. Majorą Šumskį nios? Ar ne iš studentės? 
Tam lenkai siūlo mums suvažia paprašiau jį pridaboti ir apsau paklausiau?
vimą Suvalkuose rugsėjo mėn. goti nuo visokių pagundų. Kas — Ne, Tamsta, šios

gavau leidimą prašalinti 
nuo armijos vadovavimo 
pulkininką Ladygą, o jo 
vieton pakviesti vis dėlto 

generolą Žukauską.

Taip! Abejonės nėra! Ir

p. Balutis ir prelatas 
Olšauskas teisingai pranešė.
Kiek vėliau gavome praneši

— Gardinas palieka mą, kad keliose vietose. lenkai 
mas mums. puolė mūsų 4 pulką, kuris sto

Toliau vėjo Jašūnų stoties rajone. I
, .................. divizijai, kuri buvo išdėstyta į
lenkai siūlo laikniai nutrau pįetus nuo V1lniaus ir pačiaine

ti ery as, Vilniuje, generolas Žukauskas
nes nuo Bastūnų stoties į rytus davė įsakymą trauktis Vilniaus

lo rytoj pasirašyti laikinąją su 
tartį nuo Vištyčio ežeio iki Bas 
tunų stoties. Kas daryti?

Įsakiau sutartį paisrašyti, jei turint dideliame plote išmėty 
ir p. Balutis panašų įsakymą tas dvi silpnas divizijas, o rezer 
gaus iš Užs. Reik ministerio. ve tik Karo Mokyklą ir Vii

Spalio 7 d. pietų laiku gavau niaus komendantūrą, ginti Vii 
pranešimą telefonu, kad 

sutartis jau pasirašyta
ir delegacijos išsiskirsto, nors

’ — 5 dieną. riam laikui pasiliks Suvalkuose
Tuojau buvo duotas jsaky užbaigti dokumentalinę dalį, 

mas III pėst. diviziaji vykti Vii Lenkų delegacija kviečia mūsiš

nių buvo beviltiška ir bepras 
mišką. Tik būtų daug daugiau 
aukų.

Vėlybesni užmetimai genero 
lui Žukauskui, o kartu ir man, 
nedaug teturėjo pagrindo. Vė 
liau sužinosime, dėl ko.

Bus daugiau.
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su kartimi, disko metimas, 3000 
m, 4X100 m estafetė; moteri 
ms: 100 m, šuolis į augštį, jie 
ties metimas, 80 m kliūtinis be 
girnas, 4X60 m estafetė.

Varžybos bus individualinio 
pobūdžio ir rungčių nugalėtoja 
ms numatoma skirti dovanas. 
Norintieji šioms varžyboms sk 
irti dovanas, prašomi kreiptis į 
Kanados Sporto apygardą.

Tolimesnė informacija bus 
skelbiama vėliau. P. S. F.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

KANADA GAMINA
GERIA USIUS PAŠA UL YJE

KAILIUS

„Grožis . . . liuksusas . . . kokybė . . .“ Taip 

sako viso pasaulio madas mėgstančios mote

rys apie Kanados kailius. Kasmet Kanada 

eksportuoja puikiausius kailius užsienio 

kraštų gražių ponių pečius papuošti. Min- 

kos, bebrų ar sidabrinių lapių kailiai daž

niausiai naudojami Kanadoje. — ir, tikrai, 

geresnės rūšies kailių nėra.

Viršule esanti iliustracija ir tekstas yra pa
imti iš skelbimų, kurie The House of Seag

ram yra spausdinami žurnaluose ir laikraš

čiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai ski

riami tam, kad Kanada ir jos gaminamų 

produktų vertė būtų geriau pažįstami pa

saulyje.

CheJ-louse of Seagram
Distileriai nuo 1857MŪSŲ WP ORTAS

PABALTIEČIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS 
VARŽYBOS.

Pabaltiečių Sporto Federaci boms numatoma sekanti dviejų 
ja Toronte kviečia visus estus, dienų programa: pirmą dieną 
latvius ir lietuvius, gyvenau —vyrams: 100 m, 400 m, 1500 
čius JAV ar Kanadoje, į jos ru m, šuolis į tolį, šuolis į augštį, 
ošiamas pabaltiečių lengvosios rutulio stūmimas, jieties meti 
atletikos varžybas, kuiios įvymas; moterims 60 m, šuolis į 
ks rugpjūčio 11—12 d. Toron tolį, rutulio stūmimas, disko me 
te Kew Beach stadione. Varžy timas. Antrą dieną — vyrams:

INDIVIDUALINĖS PABAL g 
TIEČIŲ LAUKO TENISO g

PIRMENYBĖS, | 
įvyks rugpjūčio 25—26 dieno g 
mis Toronte. Pirmenybėse daly 8 
vauti yra kviečiami estų, latvių ' 
ir lietuvių tenisininkai, gyvena, 
ntieji Kanadoje. Pirmenybių 
programoje bus visos varžybos 
vyrų ir moterų grupėse — vie mirčiu žinios, 
netai, dvejatai ir mišrus dveja 
tai. Pirmų vietų laimėtojams 
skiriamos dovanos. Norintieji 
skirti dovanas prašomi kreiptis 
į Kanados Sporto Apygardą.

Tolimesnė informacija šiuo gas, lietuvis, 
reikalu bus skelbiama vėliau. Didžiojo gimnaziją Vilniuje, jis

PSF. Vilniaus univeristete studijavo
TIN tauras teisę. Būdamas studentu, veik

' Lis buvo Lietuvių Studentų SąV AKZY rSOS
Jau antrą kartą įvykstančios 

Toronto Lietuvių Nemų Tau 
rėš varžybos, prilygstančios Š. 
A. liet, lauko teniso komandinė 
ms pirmenybėms, šiemet buvo 
birželio 23—24 dd. Rochestery 
je, šeimininkaujant vietiniam 
Sakalo klubui. Kanados lauko 
tenisininkus atstovavo Toron 
to Vyties dvi komandos, o ame 
rikiečius penkios komandos iš 
keturių klubų: Rochesterio Sa 
kalas, Hratfordo Rytas, Dctroi 
to Kovas I ir H, ir Chicagos Ne 
ris. Pernykštis laimėtojas Vy 
tis šįkrat neturėjo laimės ir bai 
gmėje Taurę atidavė Neries dv 
ejetukui pasekme 1 :3. Trečia 
vieta atiteko Rytui ir ketvirta 
Vyties II. Paguodos ratą tarp 
komandų, iškritusių po pirmų 
susitikimų, laimėjo Sakalas. 
Naujojo meisterio komandą su 
darė jaunieji V. Andrijauskas 
ir A. Miliauskas. Toronto Vy 
ties garbę gynė O. Rautinšas, 
J. Žukas ir P. Gvildys. Vyties 
Antroje žaidė J. Gojkas, J. Bal 
sys ir V. Pundžius.

Smagu buvo stebėti mūsų la 
ūko tenisininkų per gana trum 
pą laiką padarytą žymią pažan 
gą ir gėrėtis augštu žaidimo ly 
giu. Jei pernai Toronte Vytis 
visa galva vyravo savo prieši 
ninkus, šiemet jiems teko atkak 
liai ko.voti prieš beveik kiekvie 
na varžybų dalyvį ir net, galop, 
nusilenkti čikagiečiams. Visiš 
kai vienodai gerai žaidė pirmų kanti Vyties komanda birž. 17 
jų trijų vietų laimėtojai, o meis su vyraujančia italų Pulgia su 
terystė perėjo grynai nuo lai žeidė 2:4. Nežiūrint mūsiškių g -O. mfilH IQ 8F Rl ifirl B S 
įnės pakrypimo į kurią nors pu pralaimėjimo, tai buvo gražiau » VBIlS> o OMUS
sę. Trim geriausiai šiose varžy sios šio sezono rungtynės ir « „D ISTRICT ESTATE BROKERS” 
bose pasirodžiusiais tenisinin tik neišnaudotos progos nesu | NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui
kais tenka laikyti O. Rautmsą teike pergalės. įvarčiai R. Prei » m a
Vyties, V. Andrejauską Neries kšaičio ir J. Žuko, Už savaitės PASKOLOS NAMAMS ir visų rusių draudimas, 
ir Kubilių Ryto. ta pati vienuolikė nusiaubė Ali « N. Baltrukonis VI 7634

Toks žaidimo lygio pakili šros komandą net 10:0. s> A. Markevičius OR 1-9816

f GALIONAS DIVA MODE I

79 ir 81 St. ZOTIOUE ST. E., MONTREAL.
TELEFONAS: CR 0051. t

VILNIUJE MIRĖ KULTŪRININKAS KOVOTOJAS 
JONAS LATVYS

Iš Lietuvos ateina daugelio jungoje, kurios valdyboje buvo 
Paskutiniu laiku iždininku. Iš okupanto uždėtos 

pareigos buvo Lenkijos armijosgauta žinių, kad Vilniuje mirė 
buvęs „Vilniaus Žinių" ledak 
torius Jonas Latvys.

Jonas Latvys buvo varėniš 
kis dzūkas, kietas, kaip titna 

Baigęs Vytauto

Naujos sovietinės okupacijos 
metu jis dirbęs Vilniaus univer 
siteto bibliotekoje, toliau nuo 
politikos.

Jonas Latvys buvo nuoširdus 
leitenantu. Atbuvęs karinę "tai lietuvis, didelis džentelmenas, 
nybą, buvo „Vilniaus Žodžio“ nuoširdus draugas, šviesus kul 
redaktorium ir nuolat kovojo tūrininkas.
su lenkų cenzūra. Vien 1936 m.
jo redaguojamas laikraštis bu pus nusinešė vieną dali lietuvių 
vo konfiskuotas apie 30 kartų, kultūros istorijos, kurios faktų 
Vaivadai Bocianskiui siautėja yra susiklostę jo pačio bute, vi 
nt, nelengva buvo lietuvio ko sada atvirame lietuviams, kovo 
va su okupantu. Įgrįsęs Bocia jusiems su visomis Lietuvos 
nskiui, gavo įsakymą išvykti iš okupacijomis.
Vilniaus į Lenkijos gilumą.

Persikėlęs į Varšuvą, Varsų 
vos univeristete tęsė studijas ir 
buvo „Lietuvos Žinių“ korės 
pondentu Varšuvoje, tuo pasi 
pildydamas savo pragyvenimui 
pajamų šaltinius.

Atgavus Lietuvai Vilnių, tuo 
jau sugrįžo namo ir buvo pa 
skirtas Vilniaus miesto savival 
dybės šalpos reikalų tvarkyto 
ju. Jo įstaiga buvo viena labjau 
šiai apgultųjų interesantų. Jo 
nas Latvys buvo stropus savo Jžiagomis, maistu, avalyne, vai 
pareigose, savo klientus puikiai stais ir kit. 10Q% garantija _ 
pažinojo ir jų buvo mylimas už- - 
teisingumą, kas tokiose pareigo 
se yra labai retas reiškinys.

Garsiojo Vilniaus Daktaro 
D. Alseikos idėjų šalininkas — 
liaudininkas ligi gyvo kualo, ne 
kentęs komunistų kaip maro, 
bet tolerantas žmoniškumo rė siunčiamų gėrybių sąrašų: 
muose. Jo pareigingumas buvo 
be priekaišto. Ir karui iš rytų 
atūžus, jis pareigų neapleido: 
šoviniams mieste sproginėjant, 
jis buvo savo vietoje.

Jonas Latvys su savim į ka

Labai gaila netekus tokio 
nuoširdaus ir kieto kovotojo už 
laisvės, demokratijos ir huma 
niškumo principus. J. K.

mas pastato didelį klaustuką 
prie naujojo pavienio meisterio, 
kuris išsispręs jau neužilgo at 
einančiose VI S. A. L. Sportine 
se Varžybose Detroite, Troon 
to vyteičiams palinkėtma, nors 
ir praradus Tautę, ir toliau ne 
išleisti iš savo rankų iki šiol mo 
nopolizuotos pavienio meiste 
rystės. — apb —

DAR VIENAS TAUTVAIŠOS 
LAIMĖJIMAS

'Tradiciniame T ransmississi 
ppi metiniame šachmatų turny
re Davenport mieste, love — J. 
A. Valstybėse lietuvių šachma 
tų meisteris Povilas l'autvai 
šas išsikovojo I vietą. Prieš ke 
lias savaites jis buvo laimėjęs 
ir Chicagos šachmatų meisterio 
vardą.

Antruoju šiame turnyre taip 
pat buvo- lietuvis — Kazys Ja 
kštas, surinkęs irgi 5 taškus, 
kaip ir Tautvaišas. Trečiuoju 
išėjo ukrainiečių čempijonas 
Turiansky su 4j/2 tšk.

Iš viso čia dalyvavo 62 šach 
matininkai, kurių tarpe buvo: 
meisteris Steinmeyer, užpernai g GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS 
Great Lakes turnyre Chicagoje « ........ ............ ' "
nugalėjęs Ispanijos meisterj Ar p- D ET Į A M (T F R ,9/ Q O M C
turo Pomar, Angelo Sandrin, » *— * LJ L L. H1 N L 1 \ IX ’ • N —
latvis Turns, Omahos meisteris K lo METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
Magee ir kt. E. Š. «

g GARANTUOTAS DARBAS.
• Toronto Can. Continnetal fut «
bolo lygoje iki šiol gerai besilai « ^59 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

g SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
f 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. %
$ Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

. 39I0&. ZOfriQUE SML. 
į RAgnonond 1-6005.
J Kreiptis po 6 vaL vakaro 

•eštadimiais--—visą dšeaų.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

$ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE v

f Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. j 
v medžio dirbiniai.
| SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠI AUČIU LIS < 

yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- j 
je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. <
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, < 
g P. Q. Tel.: HU 8—0162,

fgjcelbimasj
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, situnčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me

pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ

Overseas Cargo Company 
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill. 
Tel.: YArds 7-4337

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

■ P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

I
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve S
„LITAS” i

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai £ 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, He 4280.

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje g
Banko kambary. &Pirm. A. Norkeliūnas .........................  RA 7-3120

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $ 1.10
į Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. 
MOTERŲ DIENA: telef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 p m. PL 0094
Masažistės Jūsų patarnavimui. 

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL 

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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Chruščiovas nuvainikuoja 
Stalina

NIKITOS CHRUŠČIOVO KALBA UŽDARAME 
XX KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME MASKVOJE.

rie išnaudojo savo žinojimą, kiųjų darbų katorgoj, visiškai 
kad

MANO SULAUŽYTI ŠON
KAULIAI DAR NĖRA

KAIP REIKIANT SUG1JE
IR LABAI SKAUDA

atšaukė teisme savo prisipažini 
ma, kuris buvo išgautas jėga. 
Augščiausiojo karo teismo ko 
legijos sesijos protokole yra ši 
toks Rudzutako pareiškimas:

„Vienintelis mano prašymas 
— aš buvau priverstas apkal teismui yra — painformuoti vi 
tinti save ir kitus. sasąjunginės komunistų parti

„Didžiąją mano prisipažini jos centro komitetą, kad NKV 
mų dalį pasiūlė arba padiktavo D tarpe yra vis dar nesulikvi 
Ušakovas. Jei viena kita dalis duotas centras, kuris 
istorijos, kurią Ušakovas sufab 
rikavo, o aš psirašydavau, ne 
labai derindavosi, mane privers

AMATININKIŠKAI FABRI 
KUOJA BYLAS, KURIS 

PRIVERČIA NEKALTUS 
ŽMONES PRISIPAŽINTI;

Visų pir kad nėra galimybės įrodyti ne 
kaltumą kaltinimais, pagrįstais 
įvairių asmenų prisipažinimais. 
Tardymo būdai yra tokie, kad 
jie priverčia žmones meluoti ir 
dergti visiškai nekaltus žmo 
nes.

Šis Rudzatako pareiškimas 
nesusilaukė dėmesio, nežiūrint 
fakto, kad Rudzatak tuo laiku 
vadovavo centro kontrolės ko

„Šią kalbą turėtų skaityti irstudijuoti visame pasaulyje“, — 
pasakė JAV sekr. D. F. Dulles.

4. Chruščiovas atidengia bais ų kriminalistini komunistų 
partijos supuvimą.

Stalino bendradarbis Nikita nuo' 1905 metų.
‘Chruščiov toliau taip kalbėjo: Eiche buvo suimtas 1938 m.

„Stalinas privertė partiją ir bal. 29 d„ remiantis šmeižtais, davo pasirašyti kitą variantą. 
NKVD naudoti masinį terorą, be SSSR prokuroro patvirtini Lygiai taip pat buvo elgiamasi 
Tikrenybėj šis teroras nebuvo mo. ir su Ruchimovičium. 1
nukreiptas prieš nuglėtų išnau Eichės bylos tyrinėjimas bu ma aš įrašiau savo vardą, pas 
dotojų klasių likučius, bet pries vo taip daromas, kad Sovietų kui nurodė man įdėti Mežiaukį. 
padorius partijos ir Soveitų vai įstatymai buvo kuo brutališkia Panašių incidentų buvo ir dau 
stybės darbuotojus; prieš juos usiai sulaužyti, ir dar lydint sa giau. 
buvo mesti melagingi, purvini uvališkumui ir klastojimams, 
ir absurdiški kaltinimai dėl 
„dviveidiškumo 1 
,,sabotažo*'1, pasiruošimo jprle teismo tardytojų paiuoštą pn 
išgalvotų „sąmokslų“. sipažinimo protokolą, kuriuo

Naudojantis Stalino formula jis ir keletas kitų žymių parti 
vimu, būtent, kad juo arčiau so jos darbuotojų buvo apkaltinti 
cializmo, juo daugiau turėsime priešsovietine veikla, 
priešų ir naudojantis centro ko 
mitefto .vasariohkovo plenume 
priimta rezoliucija, paremta J e 
žovo pranešimu, provokatoriai 
pradėjo dangstytis partijos var 
du masinį terorą prieš partijos 
ir prieš Soivetų valstybės kad 
rus bei paprastus Sovietų pilie 
čius.

Yra žinoma, kad brutališkai 
sauvaliauta su vadovaujančiais 
partijos darbuotojais.

Dauguma centro komiteto 
narių ir kandidatų, išrinktų 17- 
me partijos suvažiavime ir arės 
tuotų 1937-8 metais, buvo paša 
linti iš partijos neteisėtai, bru 
tališkai sulaužius partijos statu 
tą.

Dabar, patikrinus kai kurias 
vadinamų „šnipų“ ir „sabotaž 
ninku“ bylas, buvo rasta, kad 
visos šios bylos buvo sufabri 
kuotos.
KALTĖS PRISIPAŽINIMAI 
IŠ DAUGELIO SUIMTŲJŲ 
IR APKALTINTŲ PRIEŠINE 
VEIKLA BUVO IŠGAUTI 

ŽIAURUMU IR NEŽMONIŠ
KOMIS TORTŪROMIS.
Centro komitetas laiko būti jos, šmeižtų ir pagrindinės re 

na painformuoti suvažiavimą voliucinės teisės laužymo pa 
apie daugelį tokių sufabrikuo vyzdys, 
tų „bylų“. „Dabar mano mintys sukasi jai ir Stalinui/kad aš nekaltas, kio kabinetą; jis pažadėjo iš

Piktos provokacijos, šlykš apie pačią negarbingiausią ma Aš niekad nenusikaltau jokia leisti jį ta sąlyga, jei jis teisme 
čios falsifikacijos ir revoliucį no gyvenimo dalį ir apie tikrai konspiracija. Aš mirsiu, tikėda klaidingai prisipažins, kaip kad 

x i 1 dideli nusikaltimą prieš parti mas partijos politikos tiesa,
ją ir jumis. Tai yra mano pn kaip aš tikėjau visą savo gyve 
sipažinimas prie kontrrevoliuci 
nės veiklos. Byla yra tokia: ne

„Aš prašau ir maldauju, kad 
kaltinimai dėl Eichė buvo priverstas turtu jūs dar peržiūrėtute mano by 

^špionažo“, rų pagalba pasirašyti iš kalno lą ir ne tam, kad išgelbėčiau sa 
vo gyvastį, bet tam, kad būtų 
galima atskleisti tą niekšingą 
provokaciją, kuri, kaip kokia 
gyvatė, vyniojasi aplink daugy misijai, kuri buvo sudaryta pa 
bę žmonių ir didele dalim kaip 
tik dėl niekšingų ir kriminali 
nių šmeižtų prieš mane. Aš nie 
kad neapgavau jūsų arba par 
tijos. Aš žinau, kad žūstu per 
partijos ir liaudies priešų žemą 
ir niekšingą darbą, nes jie su 
galvojo provokacijas prieš ma 
ne“.

1956. VII. 18. — Nr. 28 (479)

First for tlirills

m

Vandens ski paskui greitą mo
torlaivį tapo daugelio kanadie

čiu mėgiamu sportu.

w
į First for quality

Smagiam atsigaivinimui karš 
tomis vasaros dienomis prisi 
pildykite stiklą vėsaus Dow 
— geriausio Kanados alaus.

' Only DOW is 'COOL CONTROL' brewed 
DOW

1939 m. spalio 1 d. Eiche pa 
siuntė paeriškimą Stalinui, ka 
tegoriškai nuneigė savo kaltę ir 
paprašė peržiūrėti jo bylą. Pa 
reiškime jis rašė:

„Nėr kartesnės širdgėlos, 
kaip kalėti kalėjime tos vyriau 
sybės, už kurią visą laiką kovo 
jau“.

Yra išlikęs kitas Eichės pa 
reiškimas, kurį jis pasiuntė Sta 
linui 1939 m. spalio 27 d. Ja 
me jis išdėstė labai įtikinančiai 
faktus ir atsakė į žemus kaltini 
mus. Jis rašė:

„Šių metų spalio 25 d. man 
prnaešė, kad mano bylos tyrinę 
jimas baigtas ir man parodė tų 
tyrinėjimų medžiagą. Jei aš bū 
čiau nusikaltęs nors šimtąją da 
lim tų nusiklatimų, kurie yra iš 
kelti prieš mane, aš nebūčiau 
drįsęs jums pasiųsti šio pareis 
kimo laukiant mirties sprendi 
mą įvykdant. Tačiau aš nenusi 
kaitau nė vienu tuo dalyku, ku 
riais dabar mane kaltina; mano 
širdis yra švari ir nuo bet ko 
kio piktumo šešėlio. Visa mano 
byla yra būdingas provokaci

St. CATHARINES, Ont.
KVIEČIAME Į ROMUVĖ NŲ GEGUŽINĘ

Rugpjūčio 18 d. Niagaros šomos tą dieną parengimų ne 
Pusiasalio Ramovėnų skyrius daryti, bet dalyvauti Ramovė 
rengia viešą, su bufetu, geguži nų rengiamoje gegužinėje, 
nę, St. Catharines priemiesty, 
Port Weller, Garden City Be 
ach, kuris yra ant Onterio eže 
ro kranto. Ten pat galima ir 
maudytis arba ilsėtis gražiam 
miškelio pavėsy.

Rengiamos gegužinės tikslas 
—sudaryti pajamų, skyriaus vė 
liavos įsigijimui.

Apylinkės organizacijos pra pronas.

gal Lenino supratimą kovai už 
partijos vieningumą. Šitokiu bū 
du krito viršininkas šio labai 
autoritetingo partijos organo, 
kaip auka brutališko sauvalia 
vimo. Sprendimas buvo paskel 
btas, per dvidešimt minučių jis 
buvo sušaudytas.

Po rūpestingo šios bylos per
Turėtų atrodyti, tęsė Chruš žiūrėjim 01955 metais, nustaty 

čiovas, kad toks svarbus pareiš 
kimas buvo vertas centro komi 
teto svarstymo. Tačiau to ne 
buvo padaryta; pareiškimas bu 
vo perduotas Berijai, o politbiu 
ro kandidato, draugo Eichės 
baisusis kankinimas buvo tęsia j®i fabrikuodavo visokius nebū vadas neva buvęs Sverdlovsko
mas toliau. tus „antisovietinius centrus“ srities partijos komiteto sekre mos masinės represijos, kurios

1940 m. vasario 2 d. Eichę at ir „blokus“, naudojant provoka torius ir visasąjunginės komu nebuvo pagrįstos niekuo ap
gabeno į teismą, čia jis neprisi cinius metodus, matyti is drau nistų (bolševikų) partijos cent čiuopiamu ir kurių pasėkjo par
pažino prie jokio nusikaltimo 
ir štai ką pasakė:

„Visuose vadinamuose ma 
no prisipažinimuose mano nė 
ra nė raidės parašyta, išskyrus 
mano parašus protokoluose, 
kurie man buvo primesti.

AŠ PRISIPAŽINAU SPAU 
DŽIAMAS TEISMO TARDY

TOJŲ, KURIE PRADĖJO
MANE KANKINTI NUO 

PAT SUĖMIMO.

ta, kad kaltinimai prieš Rudzia 
taką buvo neteisingi ir kad jie 
buvo paremti melaginga me 
džiaga. Rudzatakas buvo reabi 
lituotas po mirties.

Kaip buvę
bažnyti' 

bloko organą — kurio
cialrevoliucionierių,

NKVD darbuoto ninku

Sk. Valdyba.

® Ruošiantis šeštosiom Sporto 
Žaidynėms Detroite 
lengvaatletai rimtai 
Aušros sportininkus
inž. J. Gaižutis, Vytiečius tre 
niruoja žinomi lengvaatletai re 
kordistai A. Kernius ir A. Su

a.

Toronto 
dirba, 

mokina

Čubarui, Postyševui, Kosarie 
vui ir kitiems.

Tais metais buvo naudoja

go Rozenblumo prisipažinimo; ro komiteto narys Kabakov, įs tijos kadrams buvo padaryti 
t 2.:: tojęs į partiją 1914 metais. ----- ...

Kvotų medžiaga iš tų laikų 
rodo, kad beveik visuose kraš

srityse ir respublikose 
trocki

jis buvo' partijos nariu nuo
1906 metų; jį suėmė Leningra 
do NKVD 1937 metais.

1955 metais peržiūrint Ko tuose,
marovo bylą, Rozenblumas at turėjo būti „dešiniųjų, 
skleidė tokį faktą: kai jį 193 7 ninku, špionažo-teroro ir diver 
metais suėmė,

PRIEŠ JĮ GRIEBĖSI BAISIŲ 
KANKINIMŲ,

kurių metu jam buvo įsakyta 
prisipažinti prie klaidingų ži

Pats svarbiausias mano uždavi nių apie jį ir kitus asmenis. Pas 
nys yra pasakyti teismui, parti kui jį nuvedė į Leonid oZakovs

leisti jį ta sąlyga, jei jis teisme

nės teisenos kriminalinio laužy 
mo pavyzdys yra byla buvusio 
centro koimteto politbiuro na 
rio, vieno iš žymiausiųjų parti 
jos ir Sovietų vyriausybės dar begalėdamas iškentėti tortūrų, šaudytas, 
buotojų draugo Roberto L. Ei man suruoštų Ušakovo ir Niko 
ches, kuris priklausė partijai lajevo (ir ypač pirmojo), ku

dideli nuostoliai.
Šis bjaurus darbas buvo dir 

bamas, sudarinėjant NKVD są 
rašus asmenų, kurių bylos pri 
klausė karo kolegijai ir kurių 
bausmės būdavo nustatytos iš 

santų-sabotažinmkų orgamzaci anksto Ježovas pasiųsdavo to 
jų ir centrų“ ir kad tų oi gani kius sąrašus Stalinui asmenis 
zacijų vadai kaip taisyklė — 
dėl nežinomos priežasties — 
turėjo būti kraštų arba respub 
likų komunistų partijų arba ce 
ntro komitetų pirmieji skereto 
riai.
DAUG TŪKSTANČIŲ GAR 

BINGŲ IR NEKALTŲ 
KOMUNISTŲ MIRĖ TOKIŲ 
„BYLŲ“ BAISAUS FALSIFI 

KAVIMO PASĖKOJ, 
kadangi būdavo priimami viso 
kiausi purvini prisipažinimai ir 
kadangi versdavo jėga apkaltin

I
 MONTREAL OVERSEAS PARCEL SERVICE

4112 St. Laurent Blvd., 

PL 4725
SIUNTINIAI LIETUVON

Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai.Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 
į urmokainomis!
įl Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
I; Penktadieniais atidaryta iki 9 valandos vakaro.

Tel.TR. 1135

*

nimą“. ,
Vasario 4 d. Eiche buvo su

Dabar

BUVO KUO TIKRIAUSIAI
NUSTATYTA, KAD 

EICHĖS BYLA BUVO 
SUFABRIKUOTA.

buvo reabilituotas po mirJis I
ties.

Draugas Jan Rudzutak, po 
litbiuro narys-kandidata|» par
tijos narys nuo 1905 metų, ku 
ris praleido 10 metų caro sun

| VICTORIA CLEANERS ik DYERS CO
ę

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

Kostiumas ....
Paltas (lengvas)
Suknelė .............
Skrybėlė .............

ir t. L, ir L L

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

$ J. F. W i ISO N
I laidotuvių Direktorius |
S 5531 Verdun Ave, VERDUNTR 6331 §

sąrašus Stalinui asmenis 
kai, kad jis patvirtintų pasiūly 
tas bausmes. 1937-8 metais bu 
vo pristatyti Stalinui 383 sąra 
šai su daug tūkstančių partijos, 
valstybės, komsomolo, kariuo 
menės ir ūkio darbuotojų. Jis 
tuos sąrašus patvirtino.

Didelė tų bylų dalis dabar 
peržiūrima ir didelė dalis iš jų 
atmetama, kadangi jos buvo be 
pagrindo ir suklastotos. Užten 
ka pasakyti, kad nuo 1954 me 
tų iki šio laiko augščiausiojo 
teismo karo koelgija išteisinc 
7.679 žmones, iš kurių daug re

buvo NKVD surašę 1937 me 
tais jo „sabotažinę, špionažo ir 
priešvalstybinę veiklą“ teroris 
tų centre Leningrade. Tai buvo 
netikėtu būdu sufabrikuotas 
„antisovietinis sąmokslas“.

Tokie tai žemi dalykai buvo ti save ir kitus. Visiškai šitokiu 
būdu buvo sugalvotos „bylos“ abilituota jau po mirties“, 
ir garsiems partijos ir valsty Taip kalbėjo Chruščiovas, 
bės darbuotojams — Kosiorui, Bus daugiau.

praktikuojami.

DAR DAUGIAU BYLOS BU 
VO FALSIFIKUOJAMOS 

PROVINCIJOJ.
Sverdlovsko srities NKVD vy 
riausioji būstinė „susekė“ va 
dinamą „Uralo sukilimo štabą“ 
— dešiniųjų, trockininkų, so

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikos® 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC
H TR 5151 7679 George St>’ Ville Lasalle. :

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Vš®o, hv.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

| į Lietuviška moterų kirpykla 
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon). 
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

SIUNTINIAI LIETUVON 
IR SOVIETŲ RUSIJON 

GRABOWSKI
EXPORT-IMPORT CO IR VAISTINĖ 

London, England
Ypatingai žemos kainos vaistams.

Garantuotas pristatymas. Visus mokesčius apmoka 
siuntėjas.

Dėl smulkesnių informacijų ir kainoraščių kreipkitės 
pas šios b-vės atstovą Kanadoje

K. Gudžiūną
2648 Hogan St., Montreal, Que. v 

Tel. LA 5-6633

IRWIDE LUXE dry cleaners!
143—8th AVENUE, LACHINE | 

| Lietuviams nuolaida. &
i LVLIL J - O y £ J Sav.: P. RUTKAUSKAS. $

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

I 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. į
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A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Namų Fondo Valdybos nariams ir visiems Hamiltono 

lietuvaims.
Yra susitarta su Dow ir Kin padaryta sąryšy su padidėjusia 

gsbeer alaus darykla, kad ji mo apyvarta.
kės Namų Fondui tam tikrą ko Tad visus maloniai kviečia 
misą, jei lietuviai užsakinės šį me, esant reikalui, tuo pasinau 
alų per minėtą organizaciją. Na doti.
mų Fondas gauna po 25 et. nuo 
kiekvienos (didelės ar mažos) 
per jį užsakytos dėžės ir po 2 
dol. nuo' kiekvieno nuolatinio 
kliento, užsisakiusio nemažiau 
pusės dėžės kas savaitę ir ne je Hamiltono Skyr. 
trumpiau 3-jų mėnesių. maloniai praneša v.

Nepaslaptis, kad daugumas miltono ir apylinkių kolonijų 
^Aų, ypač vasarą, alų vartoja 1 ‘'tuviams, ka I sekantis musų 

me. jei jo pirkimą nukreipsime parengimas — šokiai įvyks š. 
per Namų Fondą, mums visai m. rugpjūčio 6 d. Sky Club — 
nejuntant, ši operacija metų bė Brant Inn., Burlingtone, 
gyje duos didokų pajamų. ms jau gerai pažįstamoje

Tautos Namų pastatymas pakrantės vietoje, 
yra begaliniai sunkus darbas. čia kiekveinas atvykęs 
Tik visų mūsų vieningas prisi maloniai praleisti laiką ir pail 
dėjimas prie Įvairių pinigų su sėti po sunkių dienos darbų gr 
klimo būdų, duos Fondo V-bai ažioje aplinkumoje, prie gra 
galimybę sutelkti reikiamas lė žios muzikos ir kitokių malonu 
šas. mų. Gros Benni Ferri orkest

Šia proga maloniai prašau ras pilname — 10 žm. sąstate, 
visus hamiltoniečius alaus pir veiks įvairus bufetas, loterija— 
kimą nukreipti per Namų Fon 
dą. Skambinkite kasdien St. Ba 
kšiui, JA 9-4662 nuo 4 iki 8 
vai vakaroo.

u Visi Namų Fondo V-bos na
' prašomi surasti bent po 5 

nuolatinius klientus. Galėtų su 
sidėti 2 ar 3 šeimos ir sudaryti 
vieną klientą. Jei visi v-bos na 
riai šį prašymą išpildytų, tas 
iš karto duotų NF 280 dol. 
Alus bendra tvarka pristato 
mas prašytą dina į namus ir su 
mokama pristatytojui kiekvie 
na kartą.

Ši proga yra pirmoji parody rugp. 6 d.
Ingelwood vietovėje

pat 
kui 
dol.
pas 
Trečioką, JA 8-2782, A. Lauga 
1į, JA 9-5695 arba V. Verbicką 
LI 4-9118.

Ateinant} sekmadienį Hamii 
teno skautai-ės vyksta vienos 
dienos iškylai. Visi skautai lie 
pos 22 d. 9 vai. dalyvauja pa 
maldose Aušros Vartų bažny 
čioje, o po jų lengvomis mašino 
mis bus nuvežti į iškylavimo 
vietą. Skautai prašomi apsirū pasėkos gražaus sugyvenimo 
pinti sumuštiniais. Kava ir sriu ir nuoširdaus bendradarbiavi 
ba bus verdama vietoje.

Iškylos metu skautų vadai 
supažindins jaunimą su stovyk 
lavimo tvaika, su lietuviškais 
žaidimais. Iškyla bus baigta 
skautų laužu.

Visas jaunimas liepos 22 d. 
(kviečiami ir ne skautai) daly 
vaukime šioje įdomioje iškylo 
je! Sk. St.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

•p
Kr. K. „Talka“ Valdyba. | 

PRANEŠIMAS HAMILTO i
NUI IR APYLINKĖMS |

Tautos Fondo Ats. Kanado g 
. Valdyba 9> 

visiems Ha S

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.
Paskolos pirmam ir antram morgičiui.
Visų rūšių draudimas.

Tol. RAvmond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que.

11 melų patyrimas

visie 
ežero

galės

Dupleksas 5 kamb., 
centr. šild., garažas.

$ 16.000, įmok. $ 1.500

I
V I S I į Niagaros Pusiasalio Parapijos

METINĘ LIETUVIŲ ŠVENTĘ — 
GEGUŽINĘ

Ji įvyks šeštadienį 1 i e n o s 21 dieną 2 vai. pp. 
Welland e, St. Stephens Hall 

(Main East St. ir Port Robinson kampas) 
Nuo trečios valandos gros lietuvių mėgiamas 

BENNI FERRI orkestras

5 vai., turiningą programą užpildysp. P. Armono vadovaujamas ROCHESTERIO CHORAS : 
HVeiks įvairus bufetas, valgykla, loterija, įv. pramogos ir tt. 
(Pelnas skiriamas statomai liet, koplyčiai-salei St.Catharinėj;

Visi kviečiami, visi laukiami Parapijos komitetas.

ST. CATHARINE, WELLA NDO, PORT COLBORNO, 
NIAGARA FALLS, ONT., BEI BUFFALO LIETUVIŲ 
parapijinė šventė ir šiemet įvy Žilevičiaus, Br. Budriūno, A. 
ksat Wellande, Švento Stpeono Kačanausko, J. Kačinsko, St. 
—;vadinamoj vengrų—salėj, ir Šimkaus, J. Tallat Kelpšos, 
tai jau š} šeštadienį, liepos 21 Neimonto bei F. Mendelsono 

d Salę surast labai lengva: va kūrinius. Šokiams nuo trečios
Šia proga reiškiame giliau žiuojant Queen Elizabeth keliu valandos gros visų mėgiamas 

šią padėką visiems parengime į Buffalo, Niagarą palikus kai Benny Ferry orkestras. Veiks 
’dalyvavusiems netik hamilfto najam šone, už poros mylių pa įvairus bufetas, valgykla, įdo 
mečiams, bet atvykusiems ir sukt dešinėn pro Bieliūnų ūkį mi loterija.
iš kitų kolonijų, kaip Toronto Wellandan. Pasiekus Wellan 
St. Caterines, Wellando, Nia dą, bet kokiu keliu pasukt į di 
gara Falls, Oakviles, USA ir džiąją gatvę — Main East St. 
kitur. ir Port Robinson kampas. Bus

Ypatingai didelė padėka pri pažymėta kaspinėliais.
klauso kun. Dr. J. Tadaraus Pradžia 2 vai. pp. Oficialioji 
kui už skelbimus-paraginimus dalis prasidės 5 vai. Choras, va

Tripleksas Rosemounte, 
2 metų, $ 23.000, 
Įmok. $ 12.000.

ŽURNALISTAS J. CICĖNAS 
su Ponia ir dukra dalį savo ato 
stogų praleido pas žmonos sese 
rį p. Bugailiškienę, aplankyda 
mi taip pat ir pažįstamus Ha 
miltone ir jo apylinkėse. Pasi 
tarta ir su vilniečiais lietuviais 
dėl išleidimo albumo iš Vii 
niaus Vytauto Didžiojo gimna 
zijos gyvenimo.
SKAUDI NELAIMĖ IŠTIKO gausiai dalyvauti parengime, dovaujamas Petro Armono, iš 

ku už paties paaukotus ir iš kitur pildys mūsų kompozitorių J.

ti musų solidarumą. Užtenka 
tik paskambinti atėjus reikalui 
JA 9-4662 ir tuo pačiu jau įme 
ti į NL kasą 25 et., kurie kitu 
atveju, Jums perkant betarpiai, 
nueina į svetimą kišenę.

Tikėdamasis visų lietuvių 
alios NF paramos, visiems 
anksto nuoširdžiai dėkoju!

Jūsų Sa. Bakšys
NF V-bos P-kas.

HAMILTONO IR APYLIN 
KIŲ LIETUVIAMS.

Kredito Koop. „Talka“ vai 
dybos , Kreditų ir Reviz. K-jų 
nutarimu, iš š. m. liepos 7 d., 
remiantis įstatais, nariams pas 
kolos bus išduodamos iki 1.000 

šiol buvo iki 500 dol.). Tas

re 
iš

naujai laimei išmėginti. Pertra 
ūkų metu bus duodama įviri 
programa.

Savo atsilankymu netik ma E. A. Dalangauskų .šeima, .... - - , ....
loniai ir smagiai prieisite laiką, rįos 5-kiu metu sūnelis buvo su surinktus daug loterijai fantų 

...........  • ‘ ‘ ir uz visą kitokią teiktą para 
mą.

Nuoširdus ačiū priklauso 
Kazimierui Mikšiui, kuris pade 
jo daug darbo loterijos paren 
gimė ir jos pravedime ir dau 
giausiai fantų paaukavus.

Maloni padėka p. Edvardui 
Galiniui už paaukotą, iškeptą 
ir gražiai papuoštą, kalakutą, 
kuris loterijos metu atiteko vie 
nam torontiečiui.

Širdingai dėkojame: p. p. 
kalienei Z., Vainauskienei 
Mikšytei už talkininkavimą 
terijos paruošime ir jos prave 
dime; pp. Skripkutei G., Sas 
nauskui VI., Siūhui P. už talką 
biletų pard. ir patarnavimą bu 
fete; p. p. Martinkams, Breich nė, gyvenanti Lietuvoje. Rašy 
manams, Mureikams, Abrazie ti = V. Tutlys, 7347 S. Richmo 
jams už paaukotus loterijai fan nd, Chicago, Ill. U. S. A. 
tus; už paaukotus loterijos rei — Jieškoma Marytė Račiū 
kalams pinigus: pp. Sakalui P., naitė-Gudjonienė, kilusi iš Jan 
2 dol., Jleiniui J. 1 dol., šešto kūnų km., Gelgaudiškio vai. 
kui A. 1 dol., Griniui B. 1 dol.,

bet ir prisidėsite prie mūsų 1 ė važinėtas Main g-vėje pravažiuo 
vynės laisvinimo darbų. jančios lengvos mašinos. Mažo 

Tad visus, visus kviečiame jO Raimundo sužalota galvutė.

Iki malonaus pasimatymo ARTIMŲJŲ TARPE 
TFA Hamiltono Skyr. V-ba. vardines atšventė VI. Antanai 

tis, žinomas Steadman, Kionas, 
Valevičius namų pirkimo ir pa 
rdavimo agentas. Palinkėta da 
ug laimės ir sveikatos, o taip 
pat gero pasisekimo biznyje, 
nors juo iki šiol p. Antanaitis 
negali nusiskųsti, kadangi ba 
landžio - gegužės mėn. jis iš 
400 Hamilton oagentų, namų 
pardavime stovėjo 8—12 vieto 
je.

SIŲSKIME SAVO VAIKUS 
Į SKAUTŲ STOVYKLĄ, 

kuri Įvyks nuo liepos 28 d. iki

(ten 
kur ir pernai buvo), 1 vai 
mokestis už 10 dienų 13 
Dar galima užsiregistruoti 
Hamiltąno tuntininką J.

PADĖKA
Liepos' 2 d. TFA Hamiltono 

Sk. V-bos ruoštas parengimas 
Brant Inn puikiai pasisekė. Vie 
na valdyba to nebūtų atsiekusi, 
jei nebūtų buvę plačiosios lietu 
vių vsiuomenės aiškaus pritari 
mo ir teikiamos paramos. Tai

mo.

Sa
Z.,
lo

Europos gydytojas
I )r. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

, SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN .k'
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
TAUPYK 

savo kredito kooperatyve 
„PARAMA”

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

kare. Šeštadieniais nuo 2—4 vai. po piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. LE 3-3027

Pelnas skiriamas vineintelei
Įsame pusiasalyje lietuvių sta 

tomai St. Catharinėj kopylciai.
Mielas lietuvi, atvykęs ne tik 

sutiksi brolius amerikiečius, 
bet gražiai praleisdamas laiką, 
paremsi ir mūsų gražų darbą.

Rengimo Komitetas.

Žvirbliui J. 1 dol. ir J. M. 5 dol.
Reikšdami visiems savo šir 

dingas padėkas, kartu turime 
viltį, kad ir ateityje mus visi su 
prasite ir kaip moraliai, taip ir vykę 1944 mt. 
materialiai visuomet paremsite.
TFA Hamiltono Skyr. V-yba.

Gudjonienė, rodos, Kaune 
yra baigusi odontologijų, o jos 
vyras, rodos, yrą, veterinarejos 
gydytojas. Iš .Lietuvos jie iš

Josios (p. Gudjonienės) jieš 
ko tėvas ir jai aš turiu iš Lie 
tuvos (nuo josios tetos) laišką. PA iiAAAl Prašoma atsiliepti šiuo adresu:I MJILJRUJIIHHI pr SideravičiuS) 5033 w Ro
osevelt Rd., Cicero 50, III., U.— Smilgj Praną jieško J. Ki < 

zerskienė. P. Smilgys prašomas S. A. 
atsiliepti adresu : J. Kizerskie 
nė, 1058 — 6 Ave, Verdun, Mo 
ntreal 19, Canada. Yra svar 
bus reikalas.

— Aleksą Klimavičių 1944 
m. gyvenusį Žem. Naumiesty, 
jieško motina Ona Klimavičie

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

RESTORANAS
Išnuomojamas arba 

parduodamas restoranas 
su penkiasdešimt sėdimų 
vietų ir gyvenamas butas 
iš šešių kambarių. Labai 
geromis sąlygomis. Reta 
proga su mažu kapitalu 
įsigyti nuosavą biznį, ku
rio pasisekimas garantuo
tas. Paskubėkite kol nevėlu.

Kreiptis į G. Sinkus, 
90 Tiffin St., Barrie, Ont. 
Telef. PArkway 8-4236.

----AK—— ja - K--  >
Įst. LE 4-7549. Nm, RO 2-9138

K
Lietuvio Advokato įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5088
W  VK ------—>tX XX

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

ADVOKATAS 

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

I.

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

A. E. McKAGl E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tek EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Omano Btdg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

Restoranas “RŪTA
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

JJ

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

BMWmMVKeMNVNWI
| MAZAR TRADING Co
fe 852 Dundas St. W. Toronto, Ont.
| Tel. EM 3-5520

fe Hamilton — 65 Grove St. tel. JA 9-5695.
i*

dau-

& PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI
| Į LIETUVĄ

fe Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
fe giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 
fe ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o gfe
fe mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- 
fe ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate «fe 
fe pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, 
fe galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- W 
fe gal Tamstų pageidavimą. W
fe P a s t ab a: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto W 
fe ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų W 
fe siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas w

Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos, gfe 
įl Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos gfe 
į Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 
| ar USA. w
lį Rašykite lietuviškai (savininkas tauragiškis).

Naudokitės mūsų patarnavimu
14
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SUDARYTA ŠALPOS 
KOMISIJA

Liepos 12 d. Montrealio

SEND MEDICAL PARCELS OVERSEAS’ 
To Your Sick Relative and Friend 

through
TRENNMORE PHARMACY

FOREIGN PRESCRIPTION SPECIALISTS
TR 1193

6302 Bannantyne Ave., Verdun, Que., Canada.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS 
sekmadienį svarstė mokyklų, 
Tautos šventės, ekskursijos į Seimelio Prezidiumas, kuriam
Lietuvių Dieną Windsore, Bos atstovavo jo narys šalpos rei 
tono dramos gastrolių ir kt. kla kalams P. Paukštaitis, sudarė 
usimus. Kas iš tų klausimų bus naują Šalpos komisiją. Pirmi 
aktualu, bus pranešta per spau ninku perrinktas P. Šimelaitis, 
dą.

MONTREALIO SKAUTŲ 
IR SKAUČIŲ STOVYKLOS 
yra įsikūrusios labai gražiame 
miškelyje, šalia St. Donat mies 
telio, prie Beauchamps-Mous 
seau ežero. Skautų-čių tėvai, 
rėmėjai ir visuomenė yra širdin 
gai kviečiami aplankyt stovyk 
lautojus ir pasidžiaugt gražia 
Lauretian kalnų gamta. Stovyk 
lon galima atvykt šeštadienį ir 
likt iki sekmadienio. Sekinadie 
nį pamaldos bus laikomos 10.30 
vai. ryto.

Stovyklavietė pasiekiama se Dabar, vasaros metu, kai yra iš 
kančiai: Iš Montrealio važiuoti vykimų atostogų ir sezoninių 
18-tu keliu link St. Donat iki darbų, tūli mūsų talkininkai ne 
30 kelio kryžkelės, kuri yra 1,5 gali patalkinti. M. Leknickienė, 
myl. prieš St. Donat. 30-tu ke kuri talkina visus 15 metų, atos 
liu sukt kairėn ir važiuoti ly togauja. F. Pinkevičiūtė, kuri 
giai vieną mylią. Stovyklos yra mus talkino apie dvejus metus, 
kairėje kelio pusėje, ūkininko išvyksta su besikeliančiais į 
Charbonneau žemėje, ir yra Hamiltoną tėvais. Onutė Sala 
pažymėtos lietuviškom vėiiavė lyte, kuri mums talkina periodiš 
lėm. kai, gavo darbų. P-lės Stankų

Iki pasimatymo stovyklose i naitės pastoviau neturi galimy 
bių. J. Šulmistras ir K. Leipus 
užsiėmę nauja namų statyba. 
P. Ražanas — gavo naujų dar 
bu ir negali pataikinti. Likome : 
daug metų talkinanti E. Šul 
mistraitė, pp. Bulotų jaunimas 
su Aividu ir 
Malonu, kad 
jo į talką N. Khčiūtė, V. Šipe 
lis. Bet esti 
rų, kada sunku greičiau išsiųs 
ti laikraštį. Todėl būtume labai 
dėkingi tautiečiams, kurie turi 
laisvą pavakarį, kad nors ret 
karčiais užsuktų 7—8 vai. va 
karo antradienį į redakciją ir 
mums patalkintų išsiųsti laik 
raštį, kaip tą padaro J. Luko 
šiūnas, p. Riautas, p. Linkūnie 
nė ir kiti. Maloniai prašome ga 
linčius paaukoti NL ekspedici 
jai porą valandų. Būsime labai 
dėkingi. N L Admin, ir red.
• Mirė, širdies priepuoliu, Al 
fonsas Lesinskas, 35 metų, ku 
rio žmona dar buvo ligoninėje 
pagimdžiusi dukterį. Velionis 
palaidotas per AV bažnyčią lie 
pos 14 d. Žmona su dukra liko 
didelėje nelaimėje.
• Nevardauskas Jonas atosto 
gaudamas išvyko į Čikagą, 
New Yorką ir kitas JAV vietas.
• Stankūnaitės O. ir T., atosto 
gas praleido Bostone pas ma 
mytę ir sesutes, ta proga viešė 
jo ir pas pp. Andriušius.
© Slidžiauskai V. ir V. iš Bosto 
tono viešėjo pas pp. Ottus Vii 
le Lasalėje.

PRANCŪZŲ KALBOS 
; pamokos prasidėjo birželio 25 
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Tuntininkai.
LIETUVIAI ATIDARYS 
SIUNTINIŲ SIUNTIMO 

BIURĄ
Torontietis p. Vindbeigas, 

kurio skelbimai yra NL, lankė 
si Montrealyje ir rūpinosi čia 
įsteigti siuntinių siuntimo į Lie 
tuvą biurą. P. Vindbergas pa 
reiškė viltį, kad nuo rugpjūčio 
1 dienos Montrealy veiks jų 
skyrius. Lietuviai to tikrai lau 
kią, nes beveik visi siunčia Lie 
tuvon siuntinius.
® Kun. Dr. J. Kubilius jau ant 
ra savaitė kai išvykęs į Čikagą. 
• Kun. B. Markaitis SJ, rnuzi 
kas kompozitorius, yra atvykęs 
iš Čikagos ir čia pavaduoja A. 
V. kunigus, kurie yra užimit ki 
tomis pareigomis.
® E. Kardelienė padarė įdaina 
vimų Amerikos Balsui ir kito 
ms transliacijoms, kurias athe 
ka Kun. Dr. Kavolis daugelyje 
savo transliacijų bei įvairių su 
buvimų metu kitataučiams.

DR. J. Š E G AMOG AS
J CHIRURGINĖ ir
; BENDROJI PRAKTIKA
; office 5441 Bannantyne
> (kamp. Woodlaud) 
i! Verdun. Tel. HE 3175.
jį priėmimo vai.: 2-—4; 7—9;
Į šeštadieniais 11—1
J arba pagal susitarimą.

J namų 1038 Osborne A v. 
į Verdu n. Tel.! PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I S K A
priima: 9 a. m. —• 10 p. m.
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TJt 4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

SIŲSKITE VAISTUS Į UŽJŪRIUS H
Savo sergantiems artimiesiems ir draugams n

p e r g
, v v TRENNMORE PHARMACY |

sekr. E. Kerbeliene, izdin. F. U IT- . . . . H... , . , . _ g Užsieniniu receptu specialistaiKizerskis, vicepirmininkais P. H o \ j j HT> i i • T • • H 6302 Bannantyne Ave., Verdun, Que., Canada. dPeleckas ir Iz. Gorys. Komisi g 1193
ja apsvarstė veiklos planą ir pa 
^ctjor£irtVMohreadly°y?a SEGAMOGAS TORONTO SKAUTŲ-CIŲ

44, kad ir pavėlavusios prisius išvyksta dviem savaitėm atosto stovykla įvyks nuo liepos 28 d. 
tų į komisiją savo atstovus. Juk gų. Daktaro nebus nuo liepos ligi rugp. 6 d. (10 d.), Ingei 

21 dienos ligi rugpjūčio 6 d.
Dr. Šegamogas paskutiniu 

laiku operavo Matą Šukį ir 
Juozą Burbą.
• Prof. Dr. V. Pavilanis, pra 
ėjusią savaitę lankęsis JAV ir 
tyręs laboratorijas, sugrįžęs su 
šeima išvyksta atostogų į Lau 
rynijos kalnus. 
® Simas Gerulis, gavęs atosto 
gų, užsuko NL redakcijon, ap 
simokėjo prenumeratą ir NL 
Mašinų Fondui paskyrė 10 do 
lerių. Šiemet atostogų p. Geru 
lis neišvyksta į JAV, kur turi 
daug giminių, bet leidžai na 
mie, išvykdamas į Laurynijos 
kalnus.
• PP. Leknickų šeima šiemet 
visą vasarą atostogauja savo va 
sarnamyje prie pat Golden La 
ke.
• Kriaučeliūnaitė Genutė lėk 
tuvu buvo nuskridusi į Čikagą, 
kur viešėjo pas gimines.

. . . • PP. Paukštaičių visa šeima
Bruno prysakyje. . ■ iavvasaros metu atėišvyko atostogų J JAV 
vasaros metu ate ® ?pQetas j Mikuckis, lankėsi 

NL redakcijoje su dukra p. Mo 
rkūniene ir anūke, dabar išeina 
į pensiįją, kuri JAV mokama 
nuo- 65 metų amžiaus.
• Adomonis Jonas su šeima par 
davė savo vasarnamį Golden 
Lake ir dabar atostogaudami 
išvyko į Čikagą, pas p. Adomo 
nienės brolį dr. Vienožinskį. 
® Kadetu stovykloje Farname 
Danos ir Juozo Gražių sūnus 
Algimantas Gražys, šiemet bai 
gęs Mac Gee School, yra ins 
truktorium ir jaunus kadetus 
mokina valdyti mašinas . 
® Lankėsi NL redakcijoje 
Sarnijos Julius Rudys su žmo 
na, palydėti Birutės Markevi 
čiūtės. Pp. Rudžiai užsiprenu 
meravo NL. Sarnijoje, kaip pa 
sakoja pp. Rudžiai, lietuvių tik 
tai kelios šeimos ir jokios lietu 
vių organizacijos nėra. Pp. Ru 
džiai atostogaudami savo maši 
na apvažinėjo- Kanados ir JAV 
įdomesnes vietas.
• Knystautas Jurgis su sūnum 
Emiliu atostogaudamas apie sa 
vaitę laiko praleido New Yor 
ke, kur lankė muzėjus, patyrė 
New Yorko įdomybes ir mau 
dėsi Atlante .
• Lingaitis Jonas, su p. Snap 
kausku, akmenimis apmūrijo 
pp. Kličių namus ir stato p. Ke 
turkai akmeninius laiptus. Dir 
bdami labai sumaniai ir gražiai,

- jie turi daug užsakymų.
• Daug svečių lanko pp. Kriau 
Čeliūnų šeimą — p. Čepukaitis,

: E. Maila ir p. Kulbo-kienė iš
- Saskatchevan ir kiti.

artimui meilė yra privaloma 
kvienam.

NL TALKOS IR 
TALKININKAI
15 metų kai „Neprikiau 

Lietuvai“ talkina eilė tau 
ekspedijuojant laikraštį.

Jau 
somai 
tiečių,

kie

antradienių vaka

kykloję, 310 Roy Str. Pamo 
kos vyksta kiekvieną pirmadie 
nį ir trečiadienį. Pamokos duo 
damos nemokamai.
ANGLŲ kalbos kursai vasarą 
pradedami YMCA, 5550 Park 
Ave, liepos 17 d., 9 vai. vakaro.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite S5—S6
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.

ADVOKATAS

Dr.E.Andrukaitis i
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

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

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

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

I
 Raštinė vakraais: v

2104 Mount Royal St. E. S
LA 1-7926—8873 |

Renė TALE OT t

Advokatas «

Suite 306, Aldred Bldng. |
507 Place D’ArmesMArquette 8045

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

MIN. ST. LOZORAITIS TORONTE
Dipl. Šefas atvykęs čia, die visi lietuviai galėtų susirinkti, 

nos metu kalbėjo į visuomenę 
per radiją, o vakare buvo vaka 
rienė didžiausiame Toronto vie 
šbutyje, Royai York, kur susi 
rinkę apie 200 lietuvių, įvairių 
sluogsnių. Dipl. Šefas, lydimas 
gen. konsulo V. Gylio ir ponių ba ir pagrindinis visų patalpų 
atvyko pavėlavęs dėl užtrukti remontas jau yra užbaigtas ir 
siu pasikalbėjimų su angliškų penktadienių alučiai vėl vyksta 
laikraščių atstovais pas konsu Naujai pristatyta ir jaukiai įre 
lą Gylį. Vaišių metu po įžangi ngta banketų salė, talpinanti 
nės konsulo V. Gylio sveikini apie 80 sėdimų vietų, yra noriai 
mo kalbos, p. Lozoraitis pada nuomojama ne tik lietuvių, bet 
rė pranešimą Lietuvos laisvini ir kitataučių rengiamiems pobū 
mo reikalu. Padėkojęs už gra viams. Gerą įspūdi daro ir apa 
žiai paruoštą priėmimą, pareiš tinė didžioji sale, ją pagrindi 
kė, kad labai vertinąs kontaktą nai pertvarkius ir pagražinus, 
su visuomene, kai dalyvauja įv Visi statybos ir remonto dar 

bai buvo atlikti ūkio būdu pri . 
žiūrint valdybos p-kui J. Straz 
dui, kuris ne tik daug sielos ir 
darbo į Lietuvių Namus yra 
įdėjęs, bet ir trūkstant lėšų, pa 
ts asmeniškai ir jo vadovauja 
ma statybos firma „Taika“ virš 
4000 dol. sumai už medžiagas 
ir darbus apmokėti kreditavo 
be jokių palūkanų. Prie staty 
bos darbų savo patarimais da 
ug prisidėjo inžinieriai J. Bai 
sys, P. Lelis, St. Dragašius, 
arch. A. Šalkauskis ir kiti. Jei 
salių ir kitų patalpų dekoravi 
mu galime gėrėtis, tai nuopel 
nas dail. T. Valiaus, kurio' nu 
rodymais ir priežiūra darbas bu 
vo atliktas.

Visas namų pertvarkymas at 
Pav. paskyrimas liet, konsu siejo per 10.000 dol., kuriems 

lo Kolumbijoj: Paskirtas ten sutelkti per liepos menesį yra 
konsulas gavo iš prezidento ek skelbiamas naujas šėrų vajus, 
zekvatūrą. Tikimasi, kad visuomenė nebus

Iš pavergtų 9 tautų tik 4 turi abejinga ii neliks nė vieno, dir 
didž. valstybių pripažintas dip Pančio Toronto lietuvio neįsigi 
lomatines atstovybes — Lietu juŲ° Lietuvių Namų šėro.^ Jei 
va, Latvija, Estija ir Lenkija. 
Tos didž. valst. nėra pripažinu 
sios niekam kitam teisės atsto 
vauti Lietuvos. Šių faktų aki 
vaizdoje kiekvienam turėtų bū 
ti aišku, kad diplomatinės tar 
nybos veikla Lietuvos bylai yra 
naudinga.

Ypatingai dabar, kai Sovie 
tai nori užmigdyti pasaulio sąži 
nę, turim saugoti Lietuvos vals 
tybingumo pradus. Turime jun 
gtis su kitomis pavergtomis ta 
utomis. Mums darbas didėja ir bažnyčioje, 1691 Boor St. 
mūsų pastangos turi būti nu jr Indian Road kampe, liepos 
kreiptos į vieningumą, — bai 22 d. lietuvių pamaldos su kon 
gė p. Lozoraitis. firmacija, išpažintim ir šv. ko

Po pranešimo buvo pasiūly munija. Jos prasideda punktua 
ta duoti paklausimų, bet niekas liai 8.15 vai. ryto, 
nieko neklausė, tik Dr. Anysas 
savo kalboje, nenuginčydamas 
Dipl. Šefo prerogatyvų, pareiš 

geleži kė, kad dabar, kai prel. Krupa 
' 1 iš aktyvios 

> ir Vliko pirm.
tų pavergtas šalis tragediją. Iš yra mums gerai pažystamas ak 
repatriavusiųjų visų pirma bu tyvus ir nuolaidus asmuo, tai ar 
vo atimtos visos brangenybės, nereikėtų dabar padaryti tarp 
atimtas visas vertingesnis tur liet, laisvinimo veiksnių „Burg 
tas, kad jie galėtų „pakilti h frienden”? 
gi sovietinių piliečių lygio". . .

Apvalyti nuo „buržuazinių gėsi, be didelio patoso, 
sunkumų“, repatriantai buvo 
nuvežti į sunkius darbus, už ku mo veiksnių nesutarimo visuo 
riuos jie, ypač pripratę prie menė pasiliko dezorientuota, 
amerikoninių standartų, nega apatiška ir nebesidominti. 
Įėjo niekaip išsimaitinti ir gy Kai prieš savaitę Toronte bu 
venti. Jų keliai per spvietiją tuo vo- Vliko pirm. J. Matulionio 
sudėtingesni, kad jie nežino so pranešimas ir ten iš dalyvavu 
vietinių įstatymų ir „nemoka siu pustrečio šimto žmonių tik 
laikyti liežuvių už dantų“. To 60 balsavo už rezoliuciją ir tik 
dėl daugelis jų pateko į sovieti 3 prieš. Tai parodė, kad masė 
nę „nemalonę '. Apie tai kaiku susilaikė. Taip dabar laike 
riems jų pasisekė pasiskųsti sp St. Lozoraičio pranešimo iš 200 
audai. Taip Lenkijon pateku asmenų neatsirado paklausėjo, 
šieji nusiskundė, kad jiems gy nes nebuvo ko klausti, 
venimas sovietijoje nepakelia 
mas.

Kaikuriems pasisekė dasigau 
ti ligi užsienio konsulų. Lietu 
viai iš Pietinės Amerikos pasie 
kė Argentinos konsulą ir pra 
šė jį juos grąžinti atgal į Argen 

Tel. FI 6351 tiną. Bet sovietai taip daro: iš

nes ne lietuviai neatsilankė.
P. L.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI PLEČIAMI

T. L. Namų priestato staty

kontraktorius

GURČINAS
Curatteau
Tel. CL 5515

wood, Ont. stovyklavietėje.
Stovyklos mokestis 13 dol. 

Važiuojant iš šeimos daugiau 
negu veinam asmeniui, daioma 
nuolaida.

Į stovyklą priimami ir ne 
skautai. Norintieji važiuoti re 
gistruojasi pas p. Kalandrienę

airios partijos ir srovės.
Civilizuotas pasaulyje vals 

tybes, sakė jis, atstovauja dip 
> lomatai ir niekas tų funkcijų ne 

telef. LE 2-3080, p. Kerševičie gali atlikti už diplomatus. Liet, 
nę, telef. LE 6-2781, p. E. Moc Diplomatinė tarnyba ir Dipl. 
kų OX 9-097 7, bei kitus vie šefo funkcijos, sudarytos pagal 
netų vadovus.

Nedelskime registruotis, ka 
dangi šiais metais stovyklauto 
jų skaičius yra ribojamas.

Tuntininkas.
PARAMOS KREDITO 

kooperatyvo Toronte balansas 
jau viršija 200.000 dol. Narių 
skaičius vis didėja. Sąskaitų lai 
kytojų patogumui nuo liepos 
30 dienos įiZidama čekių siste 
ma, taigi, kad taupytojai galės 
išrašinėti čekius panašiai, kaip 
daroma turint santaupas kituo 
se Kanados bankuose.

MECELIUI ALBERTUI 
yra laiškas iš Lietuvos. Kreip 
tis: A. Kaminskas, 26 Proctor 
Bulv., Hamilton.

užs. reik. min. Urbšio telegra 
mą, yra Lietuvos suverenumo 
išraiška ir jo tęstinumas, taip 
kad diplomatai savo pareigų ir 
teisių negali su mekuom daly 
tis. Nors buvo bandymų 
visuomeninių veiksnių 
ti diplomatinį kontaktą 
sienio valstybėmis, bet 
pasisekė. Tuo tarpų kai diplo 
matinės tarnybos rėmuose pa 
daryti paskyrimai pasiekė tiks 
lą.

• Ladyga Jonas, pernai dideliu 
pasisekimu ruošęs judėjimo pa 
rodąs Quebeco miestuose, šie 
met labai nukentėjo, nes jam 
paruošus Montrealy parodą, pi 
ktadariai išardė ją, išvogė eks 
ponatus ir padarė apie 1000 d. 
nuostolių, dėl to ir paroda ne 
gali įvykti.
• Moteris, pagyvenusi, reika 
hnga šeimoje, kuri turi 3 vai 
šeimininkė. Ji turėtų išvykti į 
kus, jau paaugusius. Ji būtų 
Ameriką, kur jai būtų išrūpin 
ta pensija, kurią ji galėtų tau 
pyti. Kas tuo susidomėtų, pra 
šoma kreiptis į NL redakciją.
• PP. Snapkauskai išvyko 
V, kur gauna palikimą.

REPATRIANTŲ 
TRAGEDIJA

Gaunamos iš anapus 
nės užadngos žinios konstatuo vičius pasitraukė 
ja didelę repatriavusių į sovie Vliko veiklos i.

JA

iš liet, 
sudary 
su už 
tas ne

mūsų senieji ateiviai, būdami 
neskaitlingi ir materialiai silp 
nesni, sugebėjo pasistatyti šve 
ntoves ir visuomeniškas buvei 
nes, tai mums, žymiai papil 
džius jų eiles ir jau spėjus do 
lerių atsargas sau susidaryti, 
būtų nepateisinama pro pirštus 
žiūrėti į gražiai besiplečiantį lie 
tuvybės židinį — Lietuvių 
mus.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ

Taip oifcialinė dalis ir bai

Bendrai paėmus, dėl laisvini

Na
Bs.

W.

Kun. dr. M. Kavolis.
PAKRIKŠTYTAS — Išgany 
tojo liut. bažnyčioje, lietuvių 
parapijoje, Rimantas Danielius 
Girdvainis.
DR. KAVOLIS liepos 23 d. iš 
vyksta Į bažnytinę augštąją mo 
kyklą Pennsylvamjoje. Ten jis 
dalyvaus diskusijų prezidiume 
(panel) tema „Misionieriai ypa 
tingose kunigo pareigose“. Tuo 
jau po to jis vyksta 2 savaičių 
atostogų. Po jų jis grįš ir vėl 
pradės pamaldas Toronte rug 
pjūčio 12 d.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Šeštadienį Šv. Jono bažnyčio 

je įvyko V. Petraičio Liet. Na 
mų administratoriaus ir Apyl. 
Vald. sekret. sutuoktuvės su 
Dana Žilinskaite. Vaišės buvo 
Liet. Namuose.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Išparduodame 80 namų 
po 2 butus 

prie Crawfod Park, Ville Lasai 
le su mažu jmokėjimu. Tuoj 
užsisakant, galima pasirinkti 

vietą.

Daug tūkstančių dolerių iš 
leidžiama priėmimams ir balia 
ms (Amerikoj priėmimų išlai 
dos skaitomos dešimtimis tūks 
tančių), bet kokia iš to nauda 
Lietuvos laisvinimui?

Ir šis pranešimas vis dėlto 
galėjo būti didesnėj salėj, kur 

repatrianto atima dokumentus * 
ir duoda savus. Tat išeina, kad 
išvykstantis atsisako turėtos pi 
lietybės. Todėl ir konsulas gali 
pasakyti tik viena: atvykote į 
sovietinį rojų — ir gyvenkite 
ir džiaukitės. . .

— Liepos 15 d. Vilniuje pra 
sidėjusi spartakiada, kurioje 
dalyvaują 3.000 sportininkų.

VYKSTATE TORONTAN?
Šį penktadienį iš ryto yra 

proga vykti automobiliu. Prašo 
ma paskambinti tel. VI 7634.

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
iki 3 vai. pp. Ketvirtadie
niais kabinetas uždarytas.

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

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

| DR. V. SADAUSKIENĖ ii

Dantų gydytoja
Baigusi Kauno ir t

Toronto universitetus. §
129 Grenadier Rd., 
(2-ras namas nuo

Roncesvalles) Toronto, i
Tel. L E 1-4250
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