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Didelės permainos vyksta komunistų diktatūroj
Rusijoje vyksta reikšmingi 

politiniai pakitimai. Nors komu 
nistai neigė, bet dabar jau visie 
ms aiškiai matyti, kad

KOMUNISTINĖ RUSIJOS 
DIKTATŪRA PŪVA IŠ

VIDAUS

Ar Chruščiovas kapos opozicijai galvas?
KENČIAMAS VISIEMS 

PAVERGTIESIEMS.
Todėl yra labai svarbu, kad 

nuversti visi stalinizmo šulai: 
Molotovas, Malenkovas, Kaga

Puvimas joje vyksta visą lai novičius, Šepilovas, Saburovas 
ką, bet ypač aštriai jis pasireis ir 
kė po Stalino mirties, kada dik 
tatūrinėje Rusijos viršūnėje pr 
asidėjo atvira kova. Piimoji jos 
auka buvo Berija. Bet tai buvo 
tiktai pradžia pradžios, kuri rys 
kiai viešumon išėjo praėjusią sa 
vaite.

Įdomu, kad kova yra labai 
aštri, nes svyruoja „ant ašme 
nų“. Ant ašmenų todėl, kad Ma 
skvos viešpačiai, vadinę save 
„kolektyvine vadovybe", polit 
biure pasidalino pusiau. Jeigu

LAIMĖJO CHRUŠČIOVAS
SU ANTISTALINISTAIS,

tai tiktai todėl, kad Chruščiovą 
palaikė karo ministeris marša 
las Žukovas, t. y. — Raudonoji 
armija. Tai ir buvo lemiamoji 
jėga. O Žukovas, kaip žinoma, 
Stalino buvo persekiojamas, 
kaip senas antistalinistas. Sta 
linas laikėsi viršūnėje be pasi 
gailėjimo skersdainas kompai 
tijos viršūnes. Stalinui mirus to 
se viršūnėse užvirė atkakli ko 
va. Chruščiovui nelengva buvo 
laimėti, bet siekiant valdžios' 
viršūnės, jo pasirinktas kovos 
kelias su antistalinistais yra tik 
ras, nes
STALINIZMAS YRA NEPA

tie, apie kuriuos vis pasigirsda mininko postą, tai Į kontrolie CHRUŠČIOVAS NIEKU NE 
vo žinių iš už geležinės užuolai riaus, tai vėl Į vicepirmininko. GERESNIS UŽ STALINĄ, 
dos, kad jie veda atkaklią kovą Nelengva buvo jį išrauti iš Įsė bet bendra būsena tuo yra ge 
už stalinizmą. Toje kovoje lig dėtos Stalino gūžtos. Bet paga resnė, kad jis neturi kitos iš 
šiol buvo daug manevių, ypač liau vis dėlto išrautas su visu eities, kaip tiktai daugiau tai 
Molotovas stipriai laikėsi. Jis stalinistų krūmu. kytis prie masių nuotaikų, ku

Šeštus muzikos studijos mokslo retus pabaigusi E. Kardelienė po metinio .koncerto su studijos mokiniais. Į dešinę nuo mo 
kytojos sėdi Vytautas Kerbelis, Alvidas Bulota ir Dale Bai teskaitė, Į kairę nuo jos sėdi Silvija Kuncevičiūtė. Niojlė Ja 
uniūtė ir Bruno Bulota, toliau aplink fertepiona iš kairės } dešinę — Jolanta Tauteraite, Regina Jurjonaitė, Marija Stankai 
tytė. Rūta Šegamogaitė, Auš-a Lukoševičiūtė, Danutė Aneliū naitė, Silvija Pakulytė, Nijolė Kličiūtė, Aldona Gaurytė, Jo 
nė Pauliūtė, Raimundas Kličius, Eugenija Lukošiūtė, Vaidevutis Lukoševičius, Rimgaudas Urbonas ir 
šius. Atvaizde nėra Romo Knystauto ir Valentinos Tcnne-Sens.
Koncertas praėjo dideliu pasisekimu. Mokiniai parodė žymią pažangą .Koncerte žmonių buvo pilna salė.

Foto

Viktoras Luko

V. Kerbelio.

galvažudišką režimą. Visi gi 
žmonės nori gyventi, ir kai 
Chruščiovas apie tai užsimena, 
tai masėse jis ir gauna tūlą at 
ramą, o kai prie to prisideda 
Žukovas su kariuomene, tai ir 
garantuoja sau laimėjimą. ę 

Galimas dalykas, kad istori 
jon šių dienų Maskvos diktatu 
ros viršūnių kova bus įrašyta, 
kaip tūlas Rusijos pralaimėji 
mas, bet žmonija tuo gali tiktai 
pasidžiaugt. Nes kai

PUVIMO PROCESAS PRA 
SIDEDA NUO ŠAKNŲ, JI 
SUNKU JI SUSTABDYTI.
Reikia laukti, kad tas puvi 

mas tęsis ir toliau. Reikia lauk 
ti, kad puvimas apims visą ko 
munistinį totalizmą. Ne be ry 
šio tai yra su įvykiais Jugoslavs 
joje, Lenkijoje ir Vengrijoje. 
Ne be Maskvos puvimo reiški 
nių buvo Mao-Tse-tungo pareiš 
kimai, o dabar skubus Peipin 
go sveikinimas Chruščiovo „lai 
rnėjimams“.

Antistalinistinė taktika reika 
'"uja humaniškesnių metodų, 
bet, jeigu pašalintųjų stalinistų 
opozicija reikšis veiksmingiau,

tai NEGALIMA GARANTUO 
TI, KAD NEBUS KAPOJA 

MOS GALVOS
ir dabar, kaip Stalino laikais. 
Juk Berijai nukirto galvą, ko 
dėl tas pat negali būti padary 
ta Molotovui su sėbrais? Nė vie 
na diktatūra be galvų kapajimo 
neapsieina. Ir pašalintiems iš 
politbiuro ir valdomųjų parei

Pasaulio lietuvių sostinėje
ŠOKIŲ ŠVENTĖ PASISEKĖ NEPAPRASTAI GERAI MASINU FONDO VAJUS

LABAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS

Šeštadienį AV bažnyčioje

gų jau keliami kaltininmai ir 
reikalaujama bausmių. Greičiau 
šia jos ir ateis, nes kitaip Chru 

bu ščiovas negalės būti saugus.
Šokių šventė, kurioje dalyva vo palyginti menkutis kanklini 

vo JAV ir Kanados lietuviai, ga nkų pasirodymas. Tokiai dide 
Įima tiktai pasigrožėti. Ji buvo lei salei 20 kanklių — tai kaip 
nepalyginamai įspūdingesnė, ir niekas. Bet už tai nepapra . 

tai įspūdingi buvo paradai - iŠ 
ėjimai.

Ypatigai grakščiai pasireiškė 
atskira Cleveland© ir Putnam 
grupė. Visai neblogai pasirodė 
ir mokyklos, tiktai jos buvo ne 
tautiškai, bet sportiškai apsiren vaitgalį, pikniką, kuris buvo vi ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų: 
gusios, o apsirengimas darė ne sai sėkmingas, kad kuopai da P. Narbutas ir J. Kardelis, 
mažą įspūdį.

Todėl, kai pernai po Dainų 
dienos kitataučiui spauda veik 
nutylėjo, šiemet visa didžioji 
Čhicagos spauda davė plačius 
šokių šventės aprašymus ir įdė 
jo nuotraukų.

Tat JAV ir Kanados lietuvių

nepalyginamai j 
negu pernai įvykusi Dainų šv 
entė.

Visli pirma šokių vieta bu 
vo labai gera. Teatre buvo apie 
10 tūkstančių žiūrovų, kurių di 
dėlę dalį sudarė ne lietuviai. 
Antra, pasirodymo sąlygos bu 
vo taip pat nepalyginamai ge 
resnės. Žiūrovai tikrai laisvai 
ir gerai galėjo stebėti pasirody 
mą. Trečia, girdimumas ir ma 
tomumas buvo visiškai geri, to 
dėl ir publikos kontaktas su iš 
pildytojais buvo labai tikslus ir 
geras. Tat galima teigti, kad pa 
tirtis buvo labai gerai išnaudo 
ta.

Kas be ko, buvo ir silpnesnių Šokių šventė reikia laikyti pasi 
momentų, kurių silpniausis bu sekusią labai gerai. Kor.

vo labai gražios Marijos Stan 
kaitytės su E. Kucinu vestuvės. 
Jaunąją prie altoriaus atvedė, 
tėvo, kuris yra Lietuvoje, pa 
reigas atlikęs J. Kaunas. Jaunų 
jų asistoje buvo jaunosios abu 
broliai su B. Pakeryte iš New 
Britain ir S. Zubrickaitė iš To 
ronto, jaunoji pp. Piečaičių po 
ra ir jauniausia Morkūno jr. su momentą, kurio padarinius da 
Julija Dailickaite pora. Kadan bar dar sunku numatyti.
gi jaunoji buvo veikli AV cho «
ro dalyvė, tai šliūbo metu gie TRUMPOS ŽINIOS 
dojo cohras ir savo studijos mo — Reikalaujama speciali JT 

labai negera, labai nepastovi ir ® Rudens balius bus spalio mė kinei solo — op. sol. E. Karde sesija Vengrijos klausimui, 
lietinga, bet į pp. Prišmantų nesi toje salėje, kur buvo 
ūkį, kur buvo ruošiamas 35 spaudos balius.
LDD piknikas, privažiavo ke • Pp. Cicėnai, visa šeima, 
liasdešimt mašinų, kurios atve kėši Montrealy, viešėjo pas 
žė daug

„N. L.” Mašinų Fondo va vė pajamų — pelno, — nutarė 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu arernti NL Mašinų Fondą ir 
mn minime sekančius vajaus da tam tikslui paskyrė 10 dol. au 
lyvius ir lietuviškosios spaudos kų. Tai gražus organiazcijos 

gestas paremti savąją lietuviš 
kąją spaudą.

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome 

10.00 atsiliepti daugiau tautiečių. Sp.

židinio rėmėjus:

I ’etuvių Darbininku
Draugijos 35 kuopa,

Montreal, P. Q. . .
35-ji kuopa, suruošusi aną sa audos Bendrovės „Nepriklauso

Chruščiovas su Bulganinu 
jau atskrido Į Prohą, kur labai 
įsigalėję stalinistai ir ligšial ne 
buvo išvalyti. Tai juos čia da 
bar „patvarkys“. Kita diktatu 
ros delegacija skubiai nuskrido 
pas Tito, kurį labai svarbu at 
plėšti nuo Vakarų.

Tat gyvename labai įdomų

YPATINGA IŠKILMĖ
Gal tokia vienintelė. Kaip ži kai labai gražų pamokslą. Labai 

noma, Talon, P. Q. vietovėje, gražiai po jo kalbėjo vietos kle 
ties St. Jean, pp. Masevičiai tu bonas kun. Donne, asistavęs pa

- - ' * Bail
Sei

• Kę

NL lienė. Šliūbą davęs klebonas — Vengrijos „delegacija“ iš 
kun. dr. J. Kubilius pasakė la mesta iš JT darbo 

lan bai gražų pamokslą Visos baž jos. 
pp. nytinės iškilmės įrašytos į mag 

publikos. Žinoma, jei Paukštaičius, aplankė NL red. netofonines juostas 
gu diena būtų buvusi geresne, ir, padarę ratą per New Yorką, 
daugiau būtų buvę, bet pikni Bostoną, Montreal}, Toronto, 
kas laikomas pasisekusiu ir iš Hamiltoną, Čikagą, grįžta į 
medžiaginės pusės, nes pelno Omaha, Nebr.
liko 47 dol. • Šveikauskaitė Elvyra baigė

Kadangi pp. Prišmantų ūky D'Arcy McGee kolegiją. Ta 
je yra dengta salė, tai lietus ne proga tėvai suruošė pobūvį, ku 
kenkė. Muzikai grojant, visi ga riame dalyvavo apie 50 asme 
Įėjo pasišokti. Buvo gera loteri nų.
ja, kuri paįvairino pikniką. To būti 
dėl suvažiavusieji draugiškoje, 
geroje ir linksmoje nuotaikoje 
praleido laiką.

Po šliūbo buvo šauni puota, 
kurioje daly.vavo apie 50 asme 
nų. Subuvimui vadovavęs J. 
Kaunas pasakė labai gražų jau 
navedžiams žodį ir perskaitė da
ugybę gautų telegramų bei svei tempu, 
kinimų, kurių labai reikšmin —

konferenci

— Rinkimai V. 
bus rugs. 15 d.

— JAV į Pietų 
siuntė sprausminių 
kad atsvertų Šiaurinės Korėjos 
apsinginklavimą, kuris priešin 
gai susitarimui vykdomas visu

Vokietijoje

Korėją pa 
lėktuvų,

_____ _________ ___ Nehru Britanijos Bend 
gas — telegrama iš Lietuvos ruomenės pirmininkų susirinki 
jaunosios tėvo, p. Stankaičio, 
gautą prieš pat šiūbą. J. Karde 
lis pasveikino jaunųjų motinas, 
kurios išaugino ir išauklėjo gra 

už atsiųstas ar atneštas man br žius, kultūringus ir patriotin 
Visiems aukavusiems loteri angias dovanas, gražias gėles, gus vaikus, kurie dėl to gali bū 

jai, šeimininkams pp. Prišman šeimos nelaimėje siūliusiems ti laimingi sau ir naudingi savo 
tams ir visiems gegužinės daly net materiališką pagalbą, visie tautai, 
viams širdingas ačiū. Rengėjai, ms mane aplankiusiems — ras 
• Dr. E. Andrukaitis nuo lie tu, telefonu ar kitais būdais ma 

ato ne užjautusiems bei maldose

E. Šveikauskaitė ruošiasi 
mokytoja.
NUOŠIRDŽIAUSIAI

DĖKOJU,

ri labai gražioje ivetoje, prie šventinimui ir Majoras p. . 
pat Richeleau upės kalakutų largeon, o Montrealio Liet, 
ūkį. Gražiai sutvarkytoje aikš mėlio Preizdiumo vardu St. 
tėję pastatytas pp. Šiaučiuho ir sgaila. 
Kiaušo padarytas gražus lietu Kadangi pasirodė, jog 
viskas kryžius. Sekmadienį prie Masevičiai yra 20 vedybinio gy 
jo susirinkus dideliam būriui venimo sukaktuvininkai, tai 
kviestų iš Montrealio tautiečių kun. J. Kubilius suteikė jiems 
(pp. Kęsgailos, inž. V. Stanke palaiminimą, 
vičius su Ponia, inž. J. Bulota Po šios įspūdingos iškilmės 
su Ponia, Dr. J. Šegamogas su sekė turtingai paruoštos ir ne pos 13 d. bus visą savaitę ;
Ponia, Dr. Drevinskienė, pp. Iš paprastai gausios vaišės, kurio stogose, o kitą atostogų laiką mane prisiminusiems, 
ganaiciai, pp. Šiaučiuliai, p. se dalyvavo drauge visi svečiai, išnaudos žiemos metu, kada iš Taip ir stangiai ir sunkiai ope 
Kiaušas, Ponia Jakubauskienė Saulei nusileidus, ūkio aikštėje, vyks į Meksiką. racijai laimingai praėjus, dabar
su sūnum ir pp. Kardeliai) ir p. ties kryžium iškeltoji tautine • A. Lapinas jau aptvarkė sa namuose pamažu atgaunant jė 
Masevičių kaimynų prancūzų vėliava buvo iškilmingai nuleis vo žemės plotą „Dainavoje“ ir gas, prisimenu visus geruosius 
su St. Luck klebonu kun. Don ta, giedant Tautos Himną. Tai projektuoja vasarnamio staty mano bičiulius, 
ne ir majoru p. Ph. Baillargeon reto gražumo iškilmė, liudijan bą. m*s kartu su Jumis ir prašau

pp.

Šauni puota užtruko ligi nak 
ties ir praėjo labai gražiai ir 
geroje visų nuotaikoje. Į ves 
tuves buvo atvykę iš Chicagos 
jaunojo motina p. Kucinienė- 
-Markuzienė, p. O. Baukienė ir 
p. J. Kaunas, iš New Britain p. 
B. Pakerytė, iš Toronto p. S. 
Zubrickaitė.su St. Luck klebonu kun. Don ta, giedant Tautos Himną. Tai projektuoja vasarnamio staty mano bičiulius, gyvenu minti

ne ir majoru p. Ph. Baillargeon reto gražumo iškilmė, liudijan bą. m*s kartu su Jumis ir prašau
bei apygardos agronomu, nuo ti, kaip sąmoningi tautiečiai su • Pauliūtė Jonė išvyksta atos Augščiausio Jums panašių ne
širdžių lietuvių draugu ir globe daro labai gražų lietuvišką ži togų į JAV, Atlanto pajūrį, pr laimių išvengimo. ...
ju Roland Pigeon su Ponia pry dinį. ‘ * ie šilto*Golfo srovės. Chirurgui Dr. Šegamogai bei džiusiems reiškiu didelę pade
šakyje, AV klebonas kun. dr. J. LDD 35 KUOPOS GEGUŽI • Pp. Juozapavičiai Buchervil Jį asistavusiems kolegoms, sėk ką ir pagarbą.
Kubilius pašventino kryžių ir —*-•—-■-------------- J— v:.------------------------------------„.t.-...,., e

pasakė lietuviškai ir prancūziš

ną atsistojau) vėl mane išgy

NĖ GERAI PAVYKO Įėję pasistatė gražiausius apy mingai mane operavusiems ir Visuomet Jūsų v. s.
Nors birželio 30 d. pasitaikė linkėję bungalovus. _ „_____ nuostabiai greit (ketvirtą die , Inž. Bulota.

me Londone kėlė mintį, kad 
Rusija pradedanti duoti žmonė 
ms daugiau laisvės, bet visi kiti 
ministerial su tuo nesutiko.

RODNEY, ONT.
Lietuvių Bendruomenės Ap 

ylinkės V-ba liepos 14 d., 2 vai. 
po pietų p. S. Zavackio ūky ren 
gia šiais metais antrą linksmą 
gegužinę. Veiks įvairus bufe 
tas. Šokiams gros gera kapela. 
Visi aplinkinių kolonijų lietu 
viai nuoširdžiai kviečiami atvy 
kti. Gegužinės pelnas skiriamas 
Sibire vargstantiems lietuvia 
ms paremti. Rengėjai.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

sekantis numeris išeis pralei 
dus vieną savaitę, nes redakei 
ja nuo liepos 13 iki 20 d. turi 
savaitę atostogų.

/1 jcuivos \ 
/ nacionaline \
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Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

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

HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:
Canada ............................ $ 5.00
America & S. America. . $ 5.50 
Other Countries ............ $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

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

Svarbios bendruomenės

ft
MONTREALYJE

GALIMA UŽSISAKYTI SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR 
KITUS KRAŠTUS Už GELEŽINĖS UŽDANGOS PER

iI ft
ft

pareigos

Overseas Parcels Agency
P. RUDINSKAS, 2415 PARK ROW EAST, N. D. G„ 

MONTREAL, TEL. HU 1-2957
Darbo dienomis nuo 6—10 vai. vakaro, o sekmadieniais 

£ Aušros Vartų Parapijos Spaudos Kioske pas P. Rudinską.
Pagal katalogus ir medžiagų pavyzdžius, Įskaitant muitus, 

galima užsisakyti:
Vyr. ir mot. kostiumams nuo $ 19.60 iki $ 61.60.
Paltams medžiagas nuo $ 14.50 iki $ 30.80.
Suknelėms medžiagas nuo $ 6.00 iki $ 30.00.
Odas batams nuo $ 11.00 iki $ 35.00.

Pagal katalogus galima užsisakyti:
Įvairių rūšių batai, megstukai, kojinės ir kita tekstilė, 
įvairiausi vaistai, maisto produktai, akordeonai, laikro
džiai, plunksnakočiai, dviračiai, siuvamos mašinos, įvai

rūs darbo įrankiai ir kiti dalykai.
Pasirinkimas standartinių siuntinių.

Visi siuntiniai siunčiami iš Anglijos, yra pilnai apdrausti, 
pristatomi adresatui 5 — 8 savaičių laikotarpyje, visi 

muitai ir mokesčiai apmokami šioje pusėje.
Norintiems katalogai siuničami į namus.

PASITEIRAUK PAS MUS, JEI NORI KĄ SIŲSTI.

ė

ft 
ft ft

X ft

GRĮŽTI į LIETUVĄ
Mielas Rapolai, seniai jau ir Vokietija, pradėjusi karą su 

man keli tautiečiai atsiuntė Lenkija, pasiūlė Lietuvai Vii 
„Už sugrįžimą į tėvynę" su Sv nių. Abi diktatūros ir abi tokiu 
eiko straipsniu, bet neturėda pat būdu elgėsi. Tat kam rašai 
mas antrašo negalėjau atsakyti, tokius dalykus?
Atsakau dabar, laikydamasis Kai dėl vaarietiškų pažadų, 
Sveiko keliamų klausimų tvar tai galima pasakyti, kad jų nė 
kos. ra, bet yra viltys Tuo tarpu iš

Mudu, biičuli, Rapolai Mac pusės Rusijos nėra nei pažadų, 
koni, tikrai esame seni pažįsta nei vilčių. Rusija Lietuvai ne 
ini, vienos profesijos darbinin duoda net gi satelitinių teisių, 
kai. Deja, tie žmonės, kurie ka — tat okupacija visiška. Taip
rinės jėgos pagalba okupavo padarė Stalinas su Molotovu, ft 
Lietuvą, nei man, nei Tamstai taip tęsia ir Chruščiovas su tuo ft 
neleido toliau dirbti savo profe pačiu Molotovu. 's
sijos darbo. Nors mūsų laikraš pačiu Molotovu. Vakarai, sako, ft 
čių pakraipa buvo ir skirtinga, kad tautos turį teisę pačios iais ft 
bet ir Tamstos redaguotas „Vii vai apsispręsti ir kad lietuvių 
niaus Balsas“ ir mano redaguo tauta turi teisę atgauti valsty 
tos „Lietuvos Žinios", i 
darytos, ir Tamsta ir aš buvo va, — aš pats girdėjau Molėto 
me išmesti į gatvę, net neišmo vo kalbą oupacijos dieną 1940 
kėjus nei Tamstai, nei man pri metais, — kad Pabaltijo valsty 
klausančios algos, jau nekalba bės yra dalis Rusijos, kurią iš 
nt apie kompensaciją, kuri mu jos atpl'šė vakarai,.— todėl Ru 
ms pagal Lietuvos įstatymus sija sou sugrąžina. Taip ir to

ft ft------b------------ ---------- o---------------- ------} ft 
buvo už binę nepriklausomybę, o Mask ft 
sjc? hmm —- ūc nafe crirrlniaii IVTrilrU- \ >.

ft ft
Gal būt, geriausiai tarnauja Vis bus daugiau, negu laukia 

mūsų tautos ir mūsų bylos rei nt, kad kiekvienas žmogus ats _ ______________ _____________
kalu i studentų leidžiamas, žur kirai prisiruoštų tą dolerį pa priklausė. Ir Tamsta ir aš ture liau elgiasi. Net gi Mažąją Lie 

t T'"' i........ *■- jome kaip nors: gyventi. Kadan tuvą pasigrobė, nors Jaltoje bu
gyvas į ka vo sutarta, kad Mažoji Lietuva 

su Karaliaučium po aro bus grą 
žinta Lietuvai.

Tamsta rašai, kad aš atliekąs 
tūlą vaidmenį Lietuvos laisvi jyies norime, kad lietuvių tautai karelai, kalmukai, baškirai, gru 
nimo akcijoje. Ne aš vienas, bet būtų sudarytos sąlygos laisvai žinai, tiurkai, kazakai, mingre 
visi lietuviai — patriotai, dori įr nevaržomai pasisakyti, ko ji lai, ir tt. ir tt. Jeigu jie visi bū 
ir susipratę. pati nori. Mes esame tikri, kad tų laisvi, tai jų draugystėje bū

Jeigu Sveikas kalbi, kad aš visa lietuvių tauta nori to, ko ir tų įmanomas gyvenimas. Bet 
„sulikvidavau visą Lietuvos jau mes norime. Mes norime, kad ar tam yra kokios nors perspėk 
nimą“, tai spėju, kad neskaitai Lietuva būtų laisva nuo okupa tyvos? Jos bręsta .Deja, kol ko 
mano redaguojamo laikraščio, cijos. Štai ko mes norime. munistų diktatūra ^prievartai! 
Tas teigimas tai yra okupanto Aš Pačiam, Prieteliau, paša ja žmones, pats žinai, kad saly 
prasimanymas, kurio tikslas kyšiu dar daugiau. Aš manau, gų nėra. Jos ateis, bet kiek vė 
aiškus — Kardelis spjaudo į kad Lietuvos santykiai su Ru bau. O protinga būtų prie to 
Lietuvos jaunimą, tat nuo jo nu sija ir jos pavergtomis tauto eiti dabai, nes šioje srityje pla 
sigręžkite. . . Ne, mielas bičiuli, mis būtų naudingi, nors Lietu ningas darbas tikrai būtų nau 
šituo Lietuvos jaunimo okupa va būtų ir žymiai mažesne. Lie dingas. Blogiau bus kai sukils 
ntas nesuklaidins. Aš gėriuosi tuya Rusijai galėtų duoti dar pavergtos tautos ir neapykanta 
Lietuvos jaunimo patriotingu labai daug būdama laisya, o Ru paremta jėga nusikratys okupa 
mu, ir man malonu pasidžiaug sija — Lietuvai. Bet tie santy ciją. Jeigu Maskvos diktatūra 
ti, jei jis išgirsta ir mano vieną kiai turi būti pagrįsti laisvės daugiau turėtų proto, ji jau da 
kitą žodelį... Aš jaunimu pasi ir lygybės, ne okupacijos, prin bar pradėtų prie to eiti.
tikiu — jis bus protingas ir pa cipu.^ Jeigu būtų taip, tuojau bar pradėtų prie to eiti, kaip tą 
triotingas. Lietuvos jaunimas grįžčiau. Jeigu Rusija taip su daro daugiau proto turinčios 
ne toks neprotingas, kaip oku manytų tvarkytis, gal kaip fe Vakarų valstybės, leidusios su 
pantas mano. Aš tiktai apgai deralinė 120 tautų valstybė, ai sikurti eilei savarankiškų vals 
lestauju, kad tas jaunimas turi kaip jungtinės valstybės, gal tybių.
be galo sunkias gyvenimo ir tautinės valstybės, kurias riša 
mokslo sąlygas ir dar blogiau, bendri ekonominiai ir saugumo nės klaidas daro. liktai Sveiko 
kad jam nėra kaip ir padėti. La interesai, — jau galima būtų keliamais klausimais klaidas da

i. kad Lietuvos galvoti apie gyvenimą ir kury rome ne mes, bet tie, kuiie da

«
nalas „Lituanus“. Jau kuris siųsti, 
laikas, kai jis šaukiasi mūsų vi 
suomenės pagalbos — pasiųsti 
jam po 1 doleri, kad galėtų kuo 
daugiausia jo pasiųsti svetim 
taučiams politikams, visuome 
nės veikėjams, žurnalistams ir 
pan. Esu tikras, kad retas kuris 
prisiruoš tą 1 dol. pasiųsti, no 
rs jo tokiam reikalui negailėtų. 
Prie šios tvarkos net ir iš didž 
iausių lietuvių kolonijų gal tik su Bendruomenė dar nėra at 
vienas kitas prisiruoš pasiųsti; kreipusi rimto dėmesio, tai siu 
grynai iš neprisiruošimo. ntimas to žurnalo leidėjams sve

Todėl čia turėtų ateiti i pa timtaučių adresų, kam tas žur 
galbą mūsų Bendruomenė. Juk nalas turėtų būti siuntinėja 
jos pareiga yra kiekvieną mūsų mas, taip pat to žurnalo užpre 
bendruomenėje pasireiškusią numeravimas tiek svetimtaučių 
sveiką iniciatyvą, kiekvieną lie skaitytojams, bibliotekoms tiek 
tuvišką dirbamą darbą paremti, atskiriems asmenims. Juk tai 
Kas liečia žurnalui „Lituanus" visai nesunkus darbas, o labai 
1 dolerio pasiuntimą, Bendiuo naudingas. Jei kolonijose ir at 
menė galėtų labai lengvai pa sirastų pavienių asmenų, kurie 
gelbėti. Tegul tik kiekviena j tą žurnalo leidėjų prašymą at 
Bendruomenės apylinkė, iš an silieptų, tai vis dėlto būtų pri 
ksto spaudoje ar per bažnyčias puolamas darbas, ir atsiradus 
paskelbusi, nors vieną sekma kolonijoj keliems tokiems stro 
dienį prie bažnyčios parenka, ir piems tautiečiams, labai leng 
esu tikras, kad bent 10 kartų vai Įvyktų, kad jie visi tuos pa 
daugiau bus pasiųsta, negu šia čius adresus nurodytų ir tie 
ip tik per spaudą žurnalo leidė žmonės, greičiausiai, gautų net 
jams prašant. Arba pagaliau te po kelis to žurnalo egzemplio 
gul apylinkių valdybos nbrs pa rius. Tad ir čia Bendruomenė 
prašo savo kolonijų organizaci turėtų parodyti iniciatyvos, rei 
jas, kad jos savo narių tarpe pa kalą koordinuojant.
rinktų tam žurnalui po 1 doleri. L. Tamošauskas.

Gaila, kad buvusiame Kana gi, anot patarles, 
dos apylinkių pirmininkų šuva pus nelįsi“, tai ir Tamsta ir aš 
žiavime tas reikalas nebuvo iš turėjome paklusti okupantams, 
keltas. Bet nevėlu ir dabar, kad Nežinau, kaip dabar Pats gyve 
K. L. B. Kr. Valdyba paragin ni, bet nemanau, kad kas nors 
tų apylinkes tai padaryti. Pa ir dabar Tamstai leistų leisti ko 
galba tam žurnalui niekad 
vėlu duoti.

Antras dalykas, i kurį

ne

mū

ii v

Mielam skautų rėmėjui
A. A. JONUI LEKAVIČIUI 

mirus,
p. S. LEKAVIČIENEI IR ŠEIMAI 

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.
„Žalgirio“ Vietin. skautai.

SLA 320 kp. steigėjui ir nuo 1948 m. nuolatiniam 
Valdybos nariui

A. A. EMILIUI SCHNE1DERIUI '
staiga mirus, 20-VL, po dienos darbų savo tabako ūkyje. 
— Rodney, Ont., jo žmonai Ernai, vaikams — Ire
nai, Vandai, Vytautui, Beniui ir Richar
dui, broliams — W i 1 i u i ir O 11 u i, sesutėms — E r- 
n a i ir br. Albertui su sės. Mėta — Kaune, bei ki
tiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime. SLA 320 kp. Valdyba.

kį nors laikraštį, — tai savo pr 
ofesijoje nei dabar nedirbi. Ka 
ip gi tat mane kvietiesi grįžti?

Veltui sveikas apeliuoji į pa 
triotinius mano jausmus, pakiš 
damas Vilniaus klausimą. Vii 
nių tikrai mylių ir jo labai ii 
giuosi. Jame prabėgo gražiau 
sios mano jaunatves dienos — 
bevaikščiojant tautos didvyrių 
pramintais takais, bokštų pavė 
syje, vargonų muzikoje, gau 
džiant varpams. Vilniuje for 
džiant varpams ir ruošiantis 
Lietuvos nepriklausomam 
gyvenimui. Vilniuje for 
mavosi mano pasouHožiūra, gy 
venimo supratimas. Vilniaus ii 
giuosi. Nėra mano dvasiai arti 
mesnio visame pasaulyje mies 
to už Vilnių. Bet ir Vilnius da 
bar ne tas jau, kas yra buvęs. 
Lietuviui jame vietos nėra. Jis 
okupuotas. Jo įstaigose viešpa 
tauja okupanto kalba ir savo te 
vų kalba ten vargu susikalbėti, foai džiaugiuosi, kad Lietuvos galvoti apie gyvenimą ir kury rome ne mes, bet tie, kuiie da
O ką jau kalbėti apie Vilnių, jaunimas, kad ir lab.’i sunkio bą. Bet gi Pats gerai žinai, kad bar Lietuvoje turi galią. Galiu
kaip Lietuvos kulturinj, religi mis sąlygomis, masiškai siekia to nėra, kad prieš tą kovojama, Pati užtikrinti, kad ji ne am
nį, tautinį centrą. Lietuvių spa mokslo. Garbė jam! Štai Svei už tą baudžiama trėmimais, ka žiną, — ji pasibaigs Nemanyk,

kas rašai, kad moksleivių Vii torgomis ir tt. Žinai, kad Mask kad aš esu aklas komunizmų
niuje 24,824, o bendrabučių jie va vykdo žiauriausi kolonializ priešas. Kiekiveną gyvenimo
ms tiktai 2.000 vietų. Sunku jie mą. Žinai, kokios priemonės pa reiškinį vertinu realiai. Pripa
ms, bet jie siekia mokslo, nes naudotos, kai vengrų tauta pa žįstu, kad komunizmas, kaip ir
mokslas nurodo kelius į pažini bandė išsilaisvinti nuo kolouia kitos pasaulėžiūros, turi savo
mą, objektyvios tiesos suradi linės okupacijos. O kiek Rusi idėją. Bet pasakyk, ką Ljepdra
mą. joje yra tautų, kurios laukia iš komunizmas turi su okupacija,

Sveikas klausi, ko mes nori silaisvinimo! Tiktai prisimink: tautų pavergimu, jų persekio 
me? Atsakymas labai aiškus: Ukrainai, gudai, latviai, estai, Nukelta į 7-tą psl.

lai, ir tt. ir tt. Jeigu jie visi bu

. Bet
ar tam yra kokios nors perspėk

Teisybė, Kolega, kad žmo

mis sąlygomis, masiškai siekia to nėra, kad prieš tą kovojama, Pati užtikrinti, kad ji ne am

ūda užsmaugta, maldos namai 
uždaryti, kultūrinis gyvenimas 
surusintas. Nyku, liūdna ir šių 
rpu. Kur dar bešvyti lietuviš 
kas žiburėlis, tai kaip pelė iš po 
šluotos — mušant Maskvai po 
klonus. Kas iš to, kad Rusija 
Vilnių aiidavė Lietuvai, jeigu 
pati pasiėmė sau visą Lietuvą? 
Netikiu, kad Sveikas gyventum 
iliuzijomis.

Taip gi netikiu, kad Sveikas 
būtum kažko laukęs iš Vaka 
rų. Nei aš, nei Sveikas nieko ne 
laukėm iš Vakarų, nes negalė 
jome laukti nelauktina. Tuščia 
būtų apie tai kalba. Nei Pats, 
nei aš čia jokių iliuzijų neturė 
jome ir neturime.

Tuščia kalba apie tai, kad 
Maskva išgelbėjo Lietuvą nuo 
lenkų okupacijos. Maskva dau 
giau su Lenkija flirtavo negu 
Vakarai. Ir ne didžvalstybės ne 
leido Lietuvai kelti sostinės į 
Vilnių 1939 metais, bet Palec 
kiui 1940 m. neleido Maskva 
kelti į Vilnių sostinės, nes Ma 
skva dar flirtavo su Varšuva ir, 
kaip okupacijose esti, kitų sąs 
kaiton, šiuo atveju — Lietuvos,

WboumS

NAUJAS SOVIETŲ EKONO MINIS, PLANAS NESUMA 
ŽINS KREMLIAUS AUTORITETO.

Nikitos Chruščiovo naujas Gal ir yra šiek tiek tiesos, kai 
planas decentralizuoti sovietų kuriuose N. Chruščiovo tvirti 
ekonomiją nėra tikras ir pilnas nimuose, nes dabartinė sovietų būtent — Vilniaus sąskaiton. 
Kremliaus jėgos ir galios perkė ekonomija yra per didelė ir per Kokiu būdu Rusija Vilnių pa 
limas ar atidavimas, kaip iš pir daug komplikuota, kad galėtų siūlė Lietuvai, tokiu pat būdu 
mo žvilgsnio galėtų atrodyti, būti administruojama bei valdo -----------------------------------------------
vakariečiams stebėtojams, Ni ma labai centralizuotu šablonu, mas žaliavas, valdys ir kontro 
kita Chruščiovas, komunistų kaip buvo ligi dabar. liuos finansinę sistemą, nusta
partijos šefas, kreipėsi į augš Tačiau Sovietų Sąjungoje tys ekonominę politiką, paskirs 
čiausiąją sovietų tarybą, prasy niekuomet negali būti bet ko'ks tys investuojamą kapitalą ir su 
damas sutikimo panaikinti 20 tikras decentralizavimas ar tai darys ekonominius planus, 
didžiulių ministerijų, kurios bu būtų ekonominis, ar kurios ki Sovietų vyriausybė jau anks 
vo centralizuotos Maskvoje, tos rūšies autoriteto ir galios čiau savo mažesniais planais ba 
Šių ministerijų funkcijos būtų tol, kol sovietų vyriausybė pa ndė decentralizuoti savo ekono 
pavestos 92 sričių ekonominių siliks tokia, kokia ji dabar yra miją, bet tie planai sugriūdavo- 
reikalų taryboms, išbarstytoms — totalinė. -nepavykdavo. Kodėl taip atsi
per milžinišką soivetų teritori C" 
ją- ‘ r

Nikita Chruščjov tvirtino, ganizacijos sistema i 
kad daugelis ekonominių prob nuo Kremliaus centrinio autori ėžti - apriboti savo galią ir jė panijos „Sabourin“. Šiuose na kolonija, 
lemų galėtų būti išspręstos vie teto ir kontrolės, o tiktai per gą ir pasitikėti savo provinci 
toje be pasitarimo ir be kreipi kels tą galią ir kontrolę į skir jos pareigūnais, kad jie tvarky 
mosi Maskvon. Jis sakė, kad na tingus bendravimo kanalus. tų visus reikalus taip, kaip jie 
uja ekonominė organizacija leis Maskva vistiek nustatys m>okes ms atrodytų geriausia. Tačiau 
padaryti didelius apkarpymus čių didumą, rinks mokesčius, šis dalykas griežtai prieštarau 
— sumažinimus milžiniškoje avansuos administravimo išlai ja sovietinio totalio rtžimo dva 
priežiūros biurokratų armijoje, das, paskirstys sunkiau gauna šiai ir esmei. J. Skardis.

„CORTINA“ KOMPANIJOS ŽEMIŲ PLOTUOSE JAU STATOMI NAMAI
„Cortina'“ bendrovės teritori siekimo patogumo, mokyklinio augantis miestas plečiasi į visas 

joje, Chateauguay, kur lietu aptarnavimo, kultūrinius reika puses, bet Jūrų kelias jį pasuko 
viai yra nupirkę daug sklypų, lavimus ir tt. Žodžiu, Chateau savo pusėn. Be to, nepaprastai 
kaip naujai besikuriančioje ko guay pradėjo augti į didelį Mo padidėjęs miesto persikrovimas 
lonijoje, kuri kuriasi prie Šv. ntrealio pfiemiestį, kuris bus vi mašinomis - karais verčia dau 
Louryno upės naujai statomo sai prie Jūrų kelio, o prie šio gelį gyventojų bėgti iš centro j 
jo Jūrų kelio, jau pradėta sta kuriasi pramonės ir transporto apylinkes, nes miestas jau ne 
tyba. Statomi bungalowai, ku centrai, kurie milžinišku kiekiu sutalpina mašinų, o, kas svar 

biausia, savaitgalių susikimši 
mai ties miesto tiltais daro ne 
įmanomus iš miesto išvykimus. 
Todėl Chateau gųay kolonija 
yra tikras išsigelbėjimas 15 

miesto kamšaties. O kadangi 
tai yra ir gamtoje ir ramybėje, 
tai daugelis jau pasiryžę nupir 

išvestos gatvės, kurios sudary mpu. Taip plečiasi Didysis Mo ktuose sklypuose statytis sau 
tos moderniškai, pagal paskuti ntrealis, kurio skersmuo 75— gyvenamus namus. Ir statyba 
nės patirties duomenis — susi 100 mylių. Didžiuliais tempais jau pradėta. . __

Gilesnės studijos parodo, kad tikdavo? Todėl, kad bet kokia rių vieną matome kairėje ir sta žmonėms duos darbo, 
Chruščiovo nauja ekonomine oi tikra decentralizacija pareika tomos jau įmones, kaip dešinė Visai kaimynystėje: Visai kaimynystėje sparčiai 

neatleis lautų sovietų vyriausybę apibr je matomi namai elektros kom statosi ir auga Karo veteranų 
atvestaskuriai jau

muose bus ir bankas. Tat mato vandentiekis.
me, kad statyba čia jau vyksta. „Cortina“ jau nedaug turi ne

Kaip jau žinoma, didžiuliai parduotu sklypų-liotų, todėl 
Crateauguay plotai išplanuoti, čia darbai eina taip pat visu te

J
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Sunkumus pakelti., ištverti ir laimėti!
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi gai, pastoviai ir visuotinai tai Remsime Lietuvos diploma 

nimo Komiteto tikslas, koi Lie kai pasaulyje pasiekti ir kad tus ir jų pastangas Lietuvos su '*> 
tuva tebėra Sovietų okupuota, tas Sovietų Sąjungos tarptauti verenumo teises ginti, o taip & 
pasilieka nekintamas — kovoti nis nusikaltimas negali būti už pat jų diplomatines akcijas Lie 
Lietuvos išlaisvinimą ir nepri mirštąs, koi skriauda bus atitai tuvos laisvės byloje. \
klausomos demokratinės valsty syta ir Lietuva laisva. , Bendradarbiaujame su Lie
bės atstatymą. Del besikeičian --------- 
čjos tarptautinės padėties gali pasiruošę pakelti tarptautinės asas į Lietuvos laisvinimo dar 
tekti keisti kovos metodus ir politikos 
priemones, bet VLIKo darbas priartėjimą, bet taip pat jų ati 
nesustos, iki Lietuves išlaisvi tolimą ir vis tuo pačiu ryžtu iš vergtų Europos Tautų Seimą 
nimas įvyks. tverti ir laimėti. ir jo didžius darbus pavergto

Lietuvos išlaisvinimas būtų Visus sunkumus pakelti, iš ms tautoms laisvinti.
pasiektas, jei Sovietinis okupa laikyti nepalūžtamą viltį, iš Kviečiame visą lietuviškąją 
ntas išvestų iš Lietuvos savo tverti viską, kol tikslas bus pa išeiviją remti VLIKo darbus ii 
ginkluotąsias pajėgas, policiją, siektas, turime būti susiklausę, jiems talkinti, o taip pat talkiu 
“ ovietinę administraciją ir jei ryžtingi ir vieningi — vieningi ti ir kitus lietuviškuosius veiks 

ašte būtų užtikrinti laisvi rin pastangose ir veikloj tą kaip vie nius, kurie, 
Kimai, per kuriuos žmonės be ningi esame dėl siekiamo tikslo su VLIKu, 
baimės galėtų išsirinkti Tautos — Lietuvos laisvės. vei.
Atstovybę, sudaryti teisėtą vy Toji vienybė turi apimti visą Siekdami 
riausybe ir pasisakyti kokios lietuvių tautą tėvynėje, tremty paspartinti 
santvarkos nori. je ir išeivijoje. Kiekvienas lie mos nepriklausomos Lietuvos

Lietuvos išlaisvinimas gale turis, kur jis bebūtų, turi likti interesų, stengsime megzti san 
tų įvykti karo arba suirutės so ištikimas tautai ir Lietuvai. Lie tykius su visais Lietuvos kaimy 
vietiniame bloke pasėkoje, ai tuvis lietuviui visur ir prie visų nais: lenkais, vokiečiais, gudais 
ba taikiomis priemonėmis. aplinkybių yra brolis. Ir lietu ir kitais. Siekdami bendrąją ko

Karas šiandien laikomas pa vio, ir tautos, ir tėvynės išdavi 
sauline katastrofa, kurios visi mas yra tolygiai smerktini, 
stengiasi arba visai išvengti, ar Lietuviai pavergtoje tėvynė 
ba galimai atitolinti. Sovietinio je ar Sibiro tremtyje tuo pačiu 
bloko pairimas tam tikromis ap jausmu turi vienas kitam padė 
linkybėmis, kaip parodė Lenki ti ir vienas kitą gelbėti, kad iš 
jos ir Vengrijos pavzdžiai ,yra silaikytų. Visa lietuvių išeivija 
galimas ir gali turėti Lietuvos vienu balsu turi liudyti pašau

Gal tai užtruks. Turime būti tuvos Laisvės Kom-tu, kurio in

oangavimus, vilčių bą yra žymus ir reikšmingas.
i Dalyvaujame ir remiame Pa

bendradarbiaudami 
dirba Lietuvos lais

laisvinimo žygius 
ir atsižvelgę būsi

va prieš komunizmą sustiprinti, 
kartu siekiame, kad kaimynai 
atsisakytų šovinizmo ir nepag 
ristų pretenzijų į Lietuvai pri 
klausančias žemes, jei jie tai da 
ro.

Santykiai su ukrainiečiais 
bus pagyvinti, siekiant su jais 

/ šlaisvinimui toli einančias pa liui pavergtos lietuvių tautos glaudesnio bendradarbiavimo. 
\ ekmes. Taikiomis priemonė skriaudą ir šauktis teisingumo Sveikinsime kiekvieną santy 

mis tarptautinius nusikaltimus Lietuvai. kių su kaimynais išlyginimą, ar
ir neteisybes atitaisyti reikia Nuo tos pareigos nėra atleis tai liestų senas ar naujas prob 
daug pastangų ir laiko, juo lab tos nei senoji, nei naujoji, nei lemas. Tačiau, neapieisime gy 
jau, kad laisvieji Demokratiniai priaugančios, nei būsimos lietu vybinių Lietuvos interesų nei * 
Didieji, o taip pat Jungtinių vių kartos, kol Lietuvos laisvė teritorinių, nei politinių, nei ek 
Tautų organizacija stokoja ryž bus laimėta.
to podaryti tarptautiniais klau Vyriausias Lietuvos Išlaisvi 
simais drąsius ir teisingus sp nimo Komitetas kviečia visus 
rendimus ir juos vykdyti. So tautiečius jungtis aplink jį tėvy 
vietų Sąjungos pavergtų kraš nės laisvinimo darbui. VLIKas 
tų, jų tarpe ir Lietuvos, išlaisvi niekad neišsižadės nei savo įsi 
nimo reikalai buvo atidedami pareigojimų tautai, nei savo tau 
ateičiai. Nors, kaip tik dabar, tinių principų, nei tikslo — Lie 
paskelbus Jungtinių Tautų Or tuva turi bųti laisva ir neprik 
ganizacijos specialios komisijos lausoma.
raportą apie Sovietų žygdar Sveikinsime Lietuvos mažu 
bius tautinę revoliuciją Veng mų atstovus, jeigu ir jie įsijun 
rijoje užgniaužiant, viso laisvo gs į mūsų pastangas Lietuvai gravimą, o taip pat sritinių te 
jo pasaulio akys vėl kreipiamos laisve atgauti ir jos nepriklau aeracijų steigimą.
į Sovietų nusikaltimus okupuo somai demokratinei ateičiai kur Pirmoje eilėje vertinsimi kie 
tuose kraštuose, Vengrijos kla ti. kvieną pastangą, kuri ves į gla
usimui spręsti šaukiama nepap Augštai vertiname gerus san r.desnį trijų Pabaltijo tautų ir 
rasta Jungtinių Tautų pilnaties tykius ir glaudų bendradarbiu valstybių bendradarbiavimą, 
sesija ir tąja proga Sovietų pa vimą su Amerikos Lietuvių Ta VLIKas, organizuodamas ir 
vergtos tautos užtikrinamos, ryba ir per ją su visa JAV lie vesdamas Lietuvos laisvinimo 
kad jų laisvinimo reikalas nėra tuviškąja išeivija, kurios dar kovą, neturi jokių pretenzijų 
ir nebus pamirštas. bas ir įnašas 1918 metais nepri tapti išlaisvintos Lietuvos vy

Tad VLIKas budi ir laiko sa klausomai Lietuvai atkurti, ne riausybe. Išsilaisvinusi lietuvių 
vo pareiga visą laiką visiems priklousomybę išlaikyti, o Lįc- tauta, atgaudama krašto nepri 
priminti, kad Lietuvos pavergi tuvai okupacijon patekus ir klausomybę, pati sudarys vyria 
mas tebėra skaudus faktas, kad vėl ją į laisvę išvesti, buvo ir usybę ir pasirinks santvarką, 
jis yra viena iš kliūčių teisin yra milžiniški. Nukelta į 6-tą psl.

onominių, nei kultūrinių.
Manome, kad nesusipratimai 

su kaimynais ateityje bus leng 
viau sprendžiami negu tai bu 
vo praeityje. Pasisakome už in 
tegruotą Europą, kurioje suma 
žėtų suverenumo, prestižo ir in 
teresų augštos sienos. Tikime, 
kad tarptautiniai klausimai ap 
jungtoje Europoje bus lengvai 
reviduojami.

Todėl remiame Europos inte
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MEAT THE CHAP IN THE RED CAP

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

CARLING'S

Susipažinkite su vyru

RAUDONA KEPURE
Jis atstovauja geros kokybės alų. . .

CARLINGS RED CAP ALE
(Tariama Karlings red kep eil).

RED CAP tapo Kanadoje mėgstamiausiu alum. 
Jei planuojate pasikviesti draugus kokį vakarą, 
arba tik atsisėdus pailsėti vienas, namuose 
paimk vieną RED CAP. Jums tikrai patiks!

RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

(Tariama „Karlings red kep ėil“)

FELIX TIMMERMANS šalį. viskas, nes tai galima rasti ir Aš pašokau, kaip žaibo skel nelis, kurį aš savo triukšmu pri
Tada jis vėl sugrįž pas bet kokią kitą moterį. Yra tas. Ir negaišdamas laiko už kėliau.

ta į lovą prie savo šiltos žmo kažkas kita tarp mūsų, kas pei simauti kelnėmis puoliau prie 
n s ir jau nebeužmiega ligi ry siduoda tiesiog iš širdies į šir stlčiaus ir pasigriebiau duon 
te. Ir taip diena iš dienos, me. dį, ko neįmanoma nusakyti žo rieki. Tuo tarpu Fina stovėjo 
tai po metų, ištisą gyvenimą: džiais. Ir kaip tik šitai ir riša nugara užrėmusi duris, 
kibirai prakaito, pūslėtos ran mus, priduoda jėgų drauge pa 

Ūkininkas laikosi savo žemės kos, sugrubę keliai, ir galop ku kelti vargus ir rūpesčius. Taip, 
bet kodėl tik šita moteris, bet 

Nuo to visai nepasidarai tur jokia kita? Taip Dievo yra įra 
tingas. Jau vien tik augšta nuo syta žvaigždėse. Tu didžiuojie 
n a neprileidžia prie to. si savo žmona, ir norėtumei,

?-^Visa tai gerai žinai, bet ūki kad kiekvienas atėjęs pasaky 
ninko kraujas nepasiduoda. Tu tų: „Šaknys neprašovė pro ša 
pasispjaudai delnus ir sakyda lį”. Bet gi žmogus yra keistas 
mas „Dieve, podėk" smeigi kas nadaras. Ir jeigu kas nors iš 
tuvą į žemę. drįstų pažvelgti j ją geidžiančiu

Nuo šios valandos tu tampi žvilgsniu — žinoma, kas 
žemės vergu savo vaikų. — tu sudraskytumei tą į 

Viso šio gyvenimo ašis yra liūs.
žmona, mano Fina, motina. Ji Panašiai atsitiko kartą

Kaimietiškoji psalmė
II. du lobiai, kuriuos nelengva ne
Dievas nori vaikų jis jų ir stl • 

z -auna.
Gimė sveiki dvynukai. Nuo kaip prikaustytas. Jis gyvena j rota nugara, 

šiol, galima sakyti, mano žmo 
nos įsčios niekados nebuvo tuš 
čios. Mano Fina, nežiūrint jos 
galvos skausmų, buvo tam pajė 
gi-

— Kur yra du, ten gali būti ir 
trys, — ji pajuokavo.

— Ir taip toliau, — atsakiau.
Greitai mes apsikrovėme vai 

kais. O kad būtų buvęs dar ir 
mūsų Pauliukas tarp jų! Žmo 
gus paprastai daugiau myli mi 
tusiuosius, negu gyvus. Gyvieji 
turi stoti prie darbo, dažnai gau 
na taip lupti, kad net ranka nu 
tirpsta. Juos bari ir kolioji. Jie

( nims tik našta ir rūpestis. Per 
jiios mes skęstame varge ir ne 
išbrendame iš sunkumų. Bet kai 
jiems ko trūksta, kai pagalvoji, 
kad jiems kas blogo atsitiko, ar 
ba kai sėdi kalėjime už neleisti 
ną medžioklę, tada tik pajunti, 
kaip arti tie bambalai tau yra 
prie širdies. Už visą milioną ne 
išsižadėtum vieno iš jų, į ugnį 
pultum, bet kartais iš apmaudo arba ar jau paliovė lyti. Niekt 
galėtum jiems ir galvas suskal dos jis neišleidžia iš akių savo 
dyti. Ir pagalvoji: „Viešpatie, darbo vaisių, jaučia juo.;, kaip sotaus pieno. Jie žaidžia ant tai pakenčiau. Fina yra rimta ėjau vienmarškinis laukan, ir 
tu reikalauji vaikų savo garbei, dalį paties savęs, kaip savo tik jos kelių, guli ant jos rankų, moteris, o ir jis — negi savo ge manyje pasiutimas vėl užsilie
Štai, jų yra, kiek tik nori, betgi rus pirštus. Jie trokšta šio, sku miega prie jos krūtines. Jie riausiam draugui norės drums psnojo. Tamsoje sublizgėjo ma
pasirūpink, kad ir aš pats per ndžiasi anuo. Ūkininko širdis guodžiasi ant jos kelių ir mirs ti vandenį? Bet vieną vakarą — no kirvis. Jis man, kaip sako, 
juos neprarasčiau savo garbės, trokšta ir dejuoja drauge su ta ant jos kelių. Ji yra priebėga mes jau buvome sugulę, bet dar patsai tada įšoko į rankas, ir aš
Gevenimas nėra malonumas, jais. Jis atsikelia, išeina k ukanį ir suraminimas vaikams ir vy nemiegojom — man Fina ir sa ėmiau kapoti viską, kas tik pa
Bet Viešpatie! Kas gi nori mir pasižiūri į mėnulį ir debesis, pa rui. Šalia jos aš jaučiuosi vėl ko: kliuvo po ranka, kad tik susi
ti? Tu apdovanojai mane vaisiklauso vėjo ir apžiūri gyvu jaunas, kaip angliškas gaidų —Tu vieną kartą patvarkyk valdyčiau. Staiga išgirstu; 
kais, iš kurių vienas yra gimęs liūs, nusišlapina ant mėšlyno kas. Pas ją gausi viską, ko tik Jaučiaragį, Šaknį. Jis man ne — Ar tai tu, Šakny?
aklas. Tu man davei žemės--------niekas neturi nutekėti į pa geidžia vyro širdis. Bet juk ne duoda ramybės. k Tai buvo mano kaimynas Fra

tikrai darbui. Kiekvieną rytą jį 
prikelia laukai.

Gali būti dykos žemelės Įo, 
pas, toks, kokį jį Dievas šutvė 
rė — kietas ir nevaisingas. SI 
lypelis laukinės ir nevaisingo-, 
žemės. Tu gali numojęs ranka 
jį palikti ir eit jieškoti darbo i 
uostą. Ir gali užmigti vakarais, 
kaip jautis. Bet jeigu tu prik, 
ši prie tos žemės pirštą, tada 
tu nejučiom jai parsiduosi su 
siela ir kūnu. Ir tada ši žemė 
pasidarys tavo paties gyveni 
mu. Dieną ir naktį. Dar su ta 
msa iš lovos, vėjuje, lietuje ar 
saulės kaitroj vis susilenkęs k i 
si, ravėji, pureni, sodini, pjau 
ni, kuli, ligi vėl sutemsta. Svo 
gūnų sodinimas yra tikra kan 
kynė. Kiti miega kaip pašven 
tinti ir sapnuoja apie visokias 
linksmybes, gi ūkininkas, tegul 
ir - mirtinai nuvargęs, visados 
miega viena akimi budėdamas. 
Jis klauso, ar neužeina lietus,

be to 
skute

ir su 
laiko mus krūvoj. Aplink ją vis Jaučiaragiu. Jis yra mano kai 
kas sukasi. Savo rankose ji lai mynas — antras kiemas į kai 
ko namų apyvoką, vaikus ir mū mo pusę. Mūsų laukai susisie 
su širdis. Aišku, mane taip pat, kia. Jis dažnai užeidinedavo 
išskyrus sekmadieniais. Tada pas mane, ir aš pas jį mielai už 
aš pareinu vakarais namo svy sukdavau. Jeigu man niekas 
r nedarnas ir dainuodamas. Ir nepasimaišo po kojom, aš esu į šipulius ir visą namą, kad \ik 
jaučiuosi namų viešpats, didelis ramus ir geras, kaip avinėlis, pastotų kelią žmogžudystei 
ir turtingas, laimingas ir ge bet jeigu man kas atsistoja ske Ak, šita miela ir gera žmonai 
ras, kaip šventas Pranciškus, rsai kelio, aš pasiuntu ir tada Aš visas sustirau. Mano ranku 
Fina dėl to visai nesiskundžia nepripažįstu nei Dievo, nei vėl buvo kaip suparaližuotos.
ir sako, kad taip reikia: „Mano nio. Taigi, Jaučiaragis dažniau — Eikš, — tariau. Ir mudu 
Šaknys turi kartkartėmis ir pa šiai taikydavo ateiti kaip tik grįžom į lovą. Iš džiaugsmo aš 
ts prasivėdinti“. tada, kai manęs nebūna namuo ją apkabinau, nes tik ji mane

Vaikai byra iš jos sterblės se. Tas man ne visai patiko, išgelbėjo iš velnio nasrų. Ir 
kaip obuoliai. Jie žinda jos kru Jaučiaragis buvo toks, kuriam taip sumigom. Bet prieš antrą, 
tis ir stiprėja nuo jos gero ir tamsoj visos katės pilkos. Betas kada paprastai atsibundu, aš iš

— Taip, Franeli, tai aš.
— Ar tu pasiutai, Šakny?
— Beveik.
— Jis priėjo arčiau, ir tada

— Šakny, Šakny, pagalvok pasigirdo Jaučiaragio balsas: 
apie vaikus! Dėl Dievo, nepasi 
daryk galvažudys! — Aš jos 
neįžiūrėjau tamsoje, bet jos ra 
ūda smigo man širdin: „Nebūk 
galvažudys! Pagalvok apie vai 
kus“! — Ją pastūmiau į šalį, 
bet ji tvirtai įsikibo man į ko 
jas ir vis maldavo: „Nebūk gal 
važudys-, nebūk galvažudys!"

— Gerai, — surikau: — bet 
duok man ką nors sudaužyti, ki 
taip aš užtrokšiu!

Ji uždegė lempą ir padavė še 
šias lėkštes iš indaujos:

— Štai, imk, Šakny, daužyk 
jas, brangusai!

Džiar, pokšt! Net šukėĄ tyš 
ko į šalis.

Taip ji galėja leisti sukapoti

— Ar tu čia trankaisi, Frane 
Ii, ar Šaknys?

— Šaknys, — atsiliepė Fra 
nelis.

Jie apstojo mane, o aš kapo 
jau kaip apdujęs.

— Kas gi su tavim? — pa 
klausė Jaučiaragis.

— Jeigu tau brangus tavo 
kailis, tai atstok nuo manęs per 
penkis žingsnius, o taip pat ir 
nuo mano žmonos, nes kitaip. . .

— Aš tavęs nesuprantu, Šak 
ny.

— Juo labjau aš tavęs, bet ži 
nok, aš tave perspėju, Jaučia 
ragi.

Aš nesu žudikas! Ir šį kartą 
laimingai baigės. Aš norėjau 
pulti ant kelių prieš Dievą kaip) 
bažnyčioje, bet susigėdau, ma 
tydamas, save taip vienmarški 
nį ir be kelnių.

Taip visą laiką žmogus pri 
alai ypatingai saugotis ir ne 

įsitikėti net pačiu savimi, kad 
išlaikytume! augštumoje savo 
žmoną, vaikus ir dirvą. Gyve 
nimas iš visų pusių mums spen 
džia pinkles. Žmogaus širdis 
niekados nenurimsta ir jo krau 
jas be paliovos kunkuliuoja.

Žmogus visados mėgsta kr 
tus mokyti, lyg patsai prekiau 
tų dorybėmis, ir tačiau jis pat 
sai save turi kietai laikyti, kad 
nepatektų j verpetus.
(Kas daugiau nori paskalyti, 

gali nusipirkti „Nidos" 
išleistą knygą).
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„MELAGĖLIS”
MONTREALIO SCENOJE.

A. Gutkės 3 vei vo roles atliko gyvai ir gerai, ir 
Išpildė: Montre matomai džiaugėsi tokiu veika

„Melagėlis" 
ksmų pasaka, 
alio Lietuvių Dramos Teatras lu, kur galima pajuokauti ir pa 
1957 m. gegužės 26 d. Montre žaisti. Ypatingai Vytautas Sa 
alyje; režisūra: Juozo Akstino, balys — Kepėjas — tiek savo 
scenovaizdis: Kazio Veselkos balso intonacija, tiek gestais ir” 
ir Juozo Akstino. išvaizda turėjo susilieti mažų

Vaidino: J. Akstinas Jurge jų vaizduotėj į kokį juokingą ir 
lį, V. Vaičiūnaitė Barbutę, B. malonų pyragaičio ir žmogaus 
Malaiškicnė Mortą, V. Sabalys bendrą pavidalą. O tos dvi įs 
kepėją ir L. Barauskas kalvį. pūdingos spynos už melavimą

Montrealio Lietuvių Dramos tai labai ir labai suraukė kai ku 
Teatras* gastroliuodamas To rių kakteles: tikriausiai buvo 
tonte, gegužės 18 d. Prisikėli skubiai suskaičiuoti kitų dar ne
mo par. salėje suvaidino pirmą atidengti melai ir „meleliai"... 
kartą vaikams skirtą pasaką Kai viskas išsiriso geruoju, ir 
„Melagėlis". Šis A. Gutkės vei vėl sučiulbėjo visi paukščiai, ir 
kalas buvo pakartotas Montre pyragaičius valgė ne vienas ke 
alyje gegužės 26 d. Aušros Va pėjas su Jurgeliu, bet ir Barbu 
rtų parapijos saleje. Toksai Te tė, ir Kalvis, ir senelė—tai pasi 
atro repertuaro papildymas bu baigė ir pasaka.
vo malonus siurpryzas, nes vai O pasakai pasibaigus, salėje 
kams skirtų scenos veikalų la buvo matyti jei ne viena, tai 
bai trūksta, o, be to, mūsų tre dvi saujos žmonių ir tiek pat 
mties scenose jie beveik nešta vaikų. . . ir labai skurdžios pa 
tomi. Taip mažieji nėra nei su rapijos salės langų užuolaidos... 
pažindinami su teatru, nei įpra Ar neuždėtų pasakos senelė 
tinami j teatro lankymą ir nu Morta daug daug spynų suau 
stoja gražios, didelės ir nepa gusiems, kurie, paklausti, ko 
mainomos progos žmogiškai ir dėl jų vaikai neatėjo, tikriau 
meniškai auklėtis. šiai atsakytų: serga, išvažiavo,

Scenai prasivėrus — links nežinojo, užmiršo. . .
mas ir spalvingas scenovaizdis Tą burtų skarą pamojavus, 
— su gaideliu ant stogo ir šir pamatytumem juos visus ran 
dutėmis ant langinių, melono kas susikišusius j kelnių kiše 
didumo slyvomis ant medžio ir nes, kremtančius gumą ir suse 
po juo fantastiškomis tulpėmis, dusins prie televizijų, ar bcšliti 
karališka saule ir paukščių čiul nėjančius panamiais su tėvelių 
bėjimu. Tenai ir gyveno kartą palaiminimu. . .
kepėjas su savo padykusiu sū „Sommes-nous americam 
num, kalvis su kuklia ir gera sės?" — tokią anketą paskelbė 
dukrele ir vargšė nuostabioji Prancūzijoj savaitraštis „Ar 
senelė, kuri viską žino, viską ts“. Šitokį susirūpinusį klausi 
spuranta ir moka burti. Šie pen mą sau stato viena kultūringiau 
ki personažai, gyvos, kiek vei siu tautų. Kokį klausimą mums 
kalas leido, mizanscenos ir la tektų savęs paklausti? Esame 
bai aiški idėja padarė jauniau mes „pakankamai sustingę?”, 
siems didelį įspūdį, ypač kai jie ar kokį kitokį?
dar patys galėjo pasikalbėti ar Gi klausimai ir juokas, ir su 
ir „papolemizuoti“ su kepėju ir sijaudinimas tų mažųjų, kurie 
su kalviu, ir su senele. buvo atvesti į „Melagėlio“ sp

Nors veikalui ir trūko litera ektaklį buvo nuoširdus ir vie 
tūriškesnių sakinių ir sceniškcs nintelis aktorių atpildas, kaip 
nių replikų — visi aktoriai sa ir atpildas tėvų. B. V.

TILVYTIS GAIVINA STALINĄ.
Aiškiai tai rodo Teofilio Til taip pat išbraukimo metodu. O 

vyčio straipsnis Vilniaus „Lite mes gerai žinome, kad V. Vai 
ratūros ir meno" laikraštyje (š. siūnienė niekad neskyrė asme 
m. 22 nr.) „Prieš blaškymąsi į ninės lyrikos nuo pilietinės; di 
kraštutinumus“. džioji jos eilėraščių dauguma

Tilvytis, dalyvavęs visasąjun buvo skiriama tarybinei liau 
giniame rašyt, s-gos v-bos ple džiai, partijai, su kuria ji visa 
nume Maskvoje, referuoja ne da jungė Staliną. Tai sudaro di 
tik apie to plenumo diskusijas, dėlę jos geriausios kūrybos da 
bet duoda „atkirtį" ir kai kurie lį. . . Tai istorija, kurios negali 
ms Lietuvos rašytojams. Ii ne ma pakeisti. Kol dar nevėlu, gal 
tik Lietuvos, bet ir Maskvos būt reikėtų redakcijai dar kar 
bei Lenkijos rašytojams. „Už tą peržiūrėti Valsiūnienės po 
sienyje pripažįstami ir išaugšti mirtini leidinį, kad nebūtų iš 
narni iki genialumo tie mūsų kū kreiptas vieno iš kovingiausio 
riniai, kurie įpila į jų priešišką mūsų poetų veidas“, 
ugnį žibalo“, skundėsi B. Pole 
vojus Maskvoje. Piktinamasi 
Juogslavijos „žmogėdriškų aso 
ciacijų" meistru Vasko Popa, 
„pesimizmo, netikėjimo sočia 
lizmu dainium“ slovaku Alfon 
su Bednaru, „vienumos, nevil 
ties, erotinių vizijų, seksuali 
nių iškrypimų, girtuoklių ir 
prostitučių pasaulio emocijų 
reiškėju“ lenku Marek Chlasko 
ir kt.

Tilvyčio kelias atgal j Stali 
na dar ryškiau pasirodo, kai jis 
referuoja apie asmens kultą, 
svarstytą tame pačiame rašyto 
jų plenume Maskvoje. Ukrai 
niečių poetas Bažanas ir dauge 
lis kitų patvirtinę, „kad visa 
tai, kas mūsų sukurta geriausio 
per 40 metų, negali būti nuver 
tinta, suniekinta ir atmesta į ša 
lį. Mūsų inteligentijos tarpe, 
deja, pasitaikė nepastovių žmo 
nių, kurie paniškai mėgina vis 
ką pervertinti, keisti gaires. 
Kai kurie priėjo iki to, kad ėmė 
išbraukinėti iš literatūros Stali 
no vardą. Vienas iš Maskvos 
rašytojų dargi pareiškė, didž 
iuojasis tuo, kad jo kūriniuose 
Stalino nesą visiškai. Užbrauk 
ti visa tai, kas buvo Stalino su 
kurta, užbraukti kelią, kurį 
mes nuėjome tikėdami Stalinu, 
kaip mūsų svajonių ir idealų 
Įkūnytojų, matydami Stalino as 
menyje partiojs valią, tai būtų 
neverta sąžiningo ir šlovingo 
tarybinio žmogaus ir rašytojo 
vardo“.

Po to Tilvytis traukia į kovą 
su Stalino vardo išbraukėjais 
pačioje Lietuvoje. „Spausdina 
mas V. Valsiūnienės raštų dvi 
tomis, kuris buvo sudaryta;,*

PIRMOSIOS MŪSŲ BELET 
RISTIKOS ANTOLOGIJOS 

LIKIMAS.
1940 m. Švedijoje

LEIDINYS APIE DAILINiN
KULTŪRW£#K«OJVIKA

VICIUS. Valstybinė politinės
DAJL. A. TAMOŠAITIENĖ AUDŽIA NAUJĄ KILIMĄ jr nioksjjnįs literatūros ieidyk leista pirmoji lietuvių 

Dail. A. Tamošaitienė paren Sydnėjaus televizijos stočių iš la. Vilnius 195 7. Kaina 22 rub kos antologija švedų kalba, J.
' ‘ ‘ Savickio buvo parengta, kurios

tačiau Lietuvoje niekas nema 
“ tė. Pasiteiravus dabar Švedijo 

je, gauta žinių apie pirmosios 
ir iki šiol vienintelės mūsų pro 
zos antologijos liūdną likimą. 
Antologija buvo išversta ir 
du poeto puikiai stilizuota 
vardas — Nols Bohman), 
čiau leidėjas sutiko išleisti 
tada, kai Lietuvos Užsienio 
kalų ministerija pažadėjo nupi 
rkti tos antologijos už 2.000 kr 
onų. Antologija buvo išspaus 
dinta 1940 m. vasarą, jau spėta 
gražiai švedų spaudos įvertinti, 
ir Lietuvos URM pervedė mū 
sų pasiuntinybei Stockholme pa 
žadėtuosius pinigus, bet tuome 
tinis min. argumentuodamas 
Lietuvos okupacija, atsisakė 
juos išmokėti. Tada beveik vi 
sa antologijos laida iš spaustu 
vės nukeliavo maklatūron.

DRAUGO ROMANO SEPTIN 
TASIS KONKURSAS

gė spalvotą projektą ir natūra pildyti šokius televizijai. Pirmą 160 puslapių, 
lauš dydžio kartoną naujam ki kartą televizijai šoko gegužės 
limui „Šv. Antanas Paduvie 24 d. ir antrą kartą birželio 6 
tis“. Ir šiomis dienomis pradėjo dieną.
austi patį kilimą, kurio plotis 4 Elenos Kepahtės Sydnėjuj 
pėdos ilgis 6 pėdos. Kilimą už koncertas įvyko gegužes 31 d. 
sakė tėvas T. J. Gailiušis, Ken Sydnėjaus konservatorijos salė 
nebunk Port, Maine vienuoly je.
nui.

DIDELIS GRUŠO PASISE
KIMAS LIETUVOJE

buvo iš 
bektnsti

Šis leidinys yra išleistas pa 
minėti 80 metų amžiaus daili 
ninko sukaktuves. Leidiniui, di 
delio monografinio formato, įv 
adą, budinantį dailininką, para 
šė J. Mackonis. Jis pakartotas 
ir rusiškai. Žinoma, vertinimas 
grynai pagal Maskvos diktuoja 
mą kurpalį. Leidinio didžiumą 
sudaro iliustracijos, kurių teks 
te yra 42, reprodukcijų 99 ir 
spalvotų reprodukcijų 16. Lei 
dinys techniškai nėra vykęs, 
ypač pilkos yra vienaspalvės re 
produkcijos, kurios nesudaro 
pakankamo originalo vaizdo. 
Bet vis dėlto tai yra leidinys, 
kuris duoda šiokį tokį opie dai 
liniuką supratimą. Geriau toks 
negu jokio nebūtų. Leidinys ro 
do, kad spaudos technika Lie 
tuvoįe turi labai sunkius kelius. 
Bet įdomiausia, kad tas mūsų 
mielas dzūkas yra užtemptas 
ant okupantinio kurpalio. J.

šve 
(P 
ta 

tik 
rei

GRAŽIAI TĘSIAMAS 
DARBAS

Mažosios Lietuvos Bičiulių
Rašytojas Grušas parašė nau dr-jos valdyba pasiskirstė pa 

ją dramą „H. Mantas“, kuri va reigomis: S. Marcinkiene — 
izduoja prūsų kovas už laisvę pirm, A. Mensonas—vicepirm., 
su kryžiuočiais. Vaidinimas H. Keraitis — sekr., A. Praš 
taip patiko publikai, kad ji au mutas — ižd., A. Reizgys — v- 
toriui sukėlė didžiules ovacijas, bos narys.
ir vaidinimo metu salėje nuolat Valdyba paskyrė: Bankstov.' 
kartojosi plojimas. Veikalas pa no lietuvių namams — 10 sv., 
sidarė toks populiarus, kad te „Mūsų Pastogei“ — 10 sv., ma 
atras visą laiką pilnas žmonių, žlietuvių 
ir sunku gauti į „Manto“ vaidi 
nimą biletų.

LIETUVIAI SU LENKAIS 
PASIKEIČIA DEKADOMIS

Birželio 15 dieną iš Vilniaus ir visą gautą pelną skirti jauni Mackon.ls tureJ° nelengvą uzda ($i,000 premija) paskelbtas 
į Varšuvą išvyko keli Dailės mo reikalams. ^’^1* " c‘aiJįlynkui teko Pasį įprastinėmis,
muzėjaus darbuotojai su ekspo 
natais. Ten ruošia lietuvių liau 
dies meno, grafikos ir 1 
lės parodą ryšium su lietuvių gegužės 19 d., Belmorėje. 
meno dekada Varšuvoje.

Lenkijos dekados i
jau nuo birželio pradžios dirbo kaitą patiekė B. Jarembauskie 
Vilniuje. Lenkai labai ruošiasi. nė, kontrolės komisijos prane 
Lenkai dekadai atžymėti išlei Šimą perskaitė P. Daukienė. 
do lietuvių rašytojų kūrybos, Veiklos ir finansinė apyskaitos 
paėmę daugiausia nepriklauso 
mybės laikų rašytojus, beveik 
paneigdami tarybinius, kaip 
Tilvytis, Venclova ir kiti.

PUTINO „SUKILĖLIAI“ 
OPERA

Jaunas kompozitorius Juzeliū 
nas pagal Mykolaičio Putino 
romaną „Sukilėliai“ parašė ope 
rą. Iš romano libretą padarė pa 
ts autorius ir režisierė A. Lio 
bytė-Paškevičienė. Opera jau 
repetuojama, bet esanti taiko mą AV salėje, 
ma 40 metų spalio 
sukaktuvėms.

E. KEPALAITĖ 
TELEVIZIJOJ

Išraiškos šokio šokėja
Kepalaitėjyr,  ̂pakviestą dviejų goję metų liko 60 mokinių.

laikraščiui ..Kelei 
viui“ Vokietijoje — 10 sv. ir 
Vasario 16 gimnazijai — 5 sv. 

Nuspręsta liepos mėn., kaip 
kasmet, surengti iškilmingą ju 
ros dienos minėjimą — vakarą

tempti ir atiduoti okupantui 
SOC. GLOBOS MOTERŲ „pokloną“ — nupiešti Kapsu 

kitos dai draugijos susirinkimas įvyko Portretą.
- • Tiek to. Svarbu, kau Žmui

Valdybos pranešimą padarė dzinavičius, peržengęs 80 metų 
ruošėjai pirm. O. Osinienė, kasos apys slenkstį, yra gyvas, darbingas 

ir tęsia darbus romantiškai rea 
listinėje dvasioje, rodydamas 
savo meilę gražiąjai tėvynei ir 
savo gimtajai Dzūkijai.

„LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ” 
leidiniui dar ne visi ragšytojai 
atsiuntė biografiniųžinių n nuo 
traukų. Labai daug sunkumų 
rasti trūkstamos medžiagos 
apie mirusius, ypač apie Lietu 
voje esančius.

• Puškorius Vladas, Athol pa 
rapijos vargonininkas, atosto 
gas praleis Atlanto pajūryje, 
pameškerios ir pasimadys šiito 
je Golfo srovėje.
• Petras Babickas, Lietuvos

patvirtintos.
f naują valdybą išrinktos ir 

pareigomis pasiskirstė: O. Osi 
nienė — pirm., S. Dryžienė — 
vicep., A. Virgeninkiene — se

P. Daukienė — ligonių globos 
reikalai. Kontrolės komisijon 
išrinktos. O. Baužienė, A. Ado 
mėnienė ir E. Badauskienė.
• Bendruomenės choras praėju 
sį sekmadienį turėjo priešatos 
toginį susirinkimą bei subuvi

turinio nevaržan 
čiomis sąlygomis. Mašinėle ra 
šyti rankraščiai slapto konkur 
so tvarka siunčiami ligi 1957. 
XII. 1 Draugo adresu: 4545 M. 
63 St., Chicago 29, Ill. Jury ko 
misiją sudaro Bcn. Babraus 
kas, J. Kavaliūnas, P. Maldei 
kis, J. Švaistas Balčiūnas ir D. 
Velička.

PROZOS ANTOLOGIJOS, 
kurią redaguoja Bern. Brazdž 
ionis, leidžia Lictuv. Knygos 
Klubas, I-asis tomas jau išspau 
sdintas ir atiduodamas į rišyk 
lą. I tomą sudaro 608 psl., įei 
na 49 autoriai gimimo datos ei 
le — nuo S. Daukanto ir M. Va 
lančiaus ligi K. S. Karpiaus ir 
M. Aukštaitės. Jau įpusėtas rin 
kti ir II tomas, kuris pradeda 
mas P. Taruliu ir I. Simonaity 
te. Redaktoriaus pakviestieji ko 
legos prašomi pasiskubinti at 
siųsti savo parinktą dalyką.perversmo • Cicero Augšt. Lituanistikos

mokykla baigė mokslo metus. Pasiuntinybės Brazilijoje sekre Trūksta dar penkiolikos auto 
Viso buvo dirbta 42 šeštadie torius, šiuo metu lankosi JAV rių.
niai, per kuriuos turėta apie ir čja užtruks ilgesnį laiką. Ne — Sociahscių
500 pamokų. Mokslas buvo pr.i seniai keletą savaičių čia pralei žiavimas Vienoje pasmerkė Ve 

Elena dėtas su 80 mokinių, o pabai do Fabijonas Neveravičius, at ngrijoje vykstantį terorą ir žmo 
vykęs iš Anglijos. nių žudymą.

moterų šuva

Tame rašytojų plenume Ma 
skvoje „visa eilė kalbėtojų pri 
minė, kad nesveikos nuotaikos 
vyrauja Gorkio vardo literatu 
rinio instituto studentų tar 
pe..„ kurie greitai pasiduoda ne 
sveikoms kai kurių rašytojų 
maskviečių nuotaikoms. Aš čia 
prisiminiau mūsų talentingo po 
eto P. Širvio, kuris antri metai 
mokosi Maskvoje -. Jo naujau 
si eilėraščiai patvirtiną tai, kad 
poetas atitrūkęs nuo savo gy 
vojo šaltinio, nuo savo aplin 
kos, nepajėgia sukurti vertingo 
kūrinio, jis „nusivilia ir suklu 
mpa“. Tas pats Širvys, kuris vi 
sada buvęs kupinas optimizmo, 
revoliucinio patoso, kovos ava 
sios, nuoširdus savo jausmais, 
paskutiniame savo eileraštyje 
„Ugnelė gęsta" kalbąs bejėgiš 
kai „tartum kapituliuodamas". 
Tilvytis cituoja Širvio tokius 
posmus: 
„Gęsta baltos liepsnelių lelijos. 
Ugnelė gęsta, meilė mana. » 
O širdy pasilieka žarijos 
Ir kažkur pasismaugia daina 
Nebe kartą sudaužo man viltį... 
Gal ne kartą taip džiaugsmą 

pavogs. . 
Pripratau aš ir klupti ir kilti, 
Ir gyvenimas mielas man toks

E.

CH ATE AUGU A Y!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE?'NETOLI KELld NR. 4.

Karpa tik $ 329.j Įmokėti $50
\ ? LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 MET

/ _ _ ____ LPIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA? 
: \ ■

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. :

--------------------------- PER 1—4 METUS, 
arba $ 1.75 per savaitę 

Be nuošimčiu ir taksu!
GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS

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

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

savo atostogas skelbia nuo 
pos 13 iki 20 dienos. Tame 
kotarpyje NL neišeis. Kas

Aį A Development, Ine 
:: wV 1% I IlwF% Atstovus P. Juodko

be S 
lai g 
tu B 

retu skelbtinų reikalų, prašomi y 
tą padaryti ligi liepos 8 dienos. $

BETTER BUSINESS BUREAU NARYS.
DARBO VALANOS KASDIEN NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO.

Offlc*
M«rcl«r

69 CENTRAL ST., VILLE LASALLE, QUE. |
PRIE MERCIER TILTO. DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI. |
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AAŪSUfčSTORTAS-
PABALTIEČIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR PLAU 

KYMO PIRMENYBĖS

Mosklo - Technikos naujienos
STATAI AR REMONTUOJI NAMUS

WELLANDO KANALAS YRA VIENAS Iš DAUGIAU 
ŠIAI NAUDOJAMŲ VANDENS KELIŲ PASAULYJE 
Welando kanalu, kuris jun bas buvo pradėtas 1824 m. ir

pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 
lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

1. Galutinai susitarus su JA karna užpildant atatinkamus re 
V-bių latvių ir estų sporto va gistracijos lapus ir juos prisiu 
dovybėmis bei Kanados Pabal nčiant iki š. m. liepos 25 d. šiuo 
tįieiČų Sporto Federacija nu adresu:
tarta 1957 m. š. Amerikos Pa Algirdas Bielskus, 12700 Spe 
baltiečių Lengvosios Atletikos edway-Overlook St. East Cle 
ir Plaukymo pirmenybes pra 
vesti rugpjūčio 3—4 d. Cleve 
landė.

2. JAV-bių bei Kanados Pa kiekviename lietuvių sporto klu 
baltiečių Sporto Federacijų be be, sporto apygardų buveinėse 
ndru pavedimu pirmenybes vy arba tiesioginiai FASK-te augs 
kiAo FASK-tas per specialiai su

JK ‘ytus vykdomuosius orga 
".us — Organizacini bei Varžy 

binį Komitetus.
3. Lengvosios Atletikos Pir

menybių programa:
Vyrams: 100 m, 200 m, 406 erikos Lietuvių Sportinių Žai 

m, 800 m, 1500 m, 3000 m; į dynių 2-jo rato varžybos įvyks 
tolį, į augštį, trišuolis, su kar rugpjūčio 31 — rugsėjo 1 d. Ro 
timi; rutulys, diskas, jietis; 4x chesteryje, N. Y.
100 m estafetė. 2. FASK-to pavedimu žaidy

Moterims: 60 m, 100 m, į to nes vykdo Rochesterio LSK 
lį, į augštį, rutulys, diskas, jie kalas.
tis: 4x60 m ėst. 3. Žaidynių programa.

4. Plaukymo Pirmenybių pr a) Lengvoji Atletika:
ograma: Vyrams: 100 m, 2t)0 m, 400

Vyrams: 100 yd. laisvu stilių m, 800 m, 1500 m estafetė;
mi, 400 yd., 1. st., 100 yd. krū 3000 m ėjimas; į tolį, į augštį, 
tine, 100 yd. nugara. trišuolis, į augštį su kartimi;

<
 Moterims. 50 yd. 1. st., 100 rutulys, diskas, jietis.

1. 1. st., 50 yd. krūtine, 50 yd. Moterims: 50 m, 100 m, 4x60 
nugara. m ėst.: į tolį, į augštį; rutulys,

5. Pirmenybėse -gali dolyvau diskas, jietis.
ti kiekivenas pabaltietis, tačiau Jauniams; 100 m, 200 m, 
jo dalyvavimas turi būti apro 1000 m, 4x100 m ėst.; į tolį, i 
buotas atatinkamos tautybės augštį; rutulys (12 Ibs.), diskas 
sportinės vadovybės. (Lietuvia 
ms — FAS-to). Dalyvių skai 
čius neapribojamas.

6. Pirmenybės bus grynai
individualinio pobūdžio ir jo augštį, rutulys (8 Ibs.) diskas 
>nio principo atžymėsimai pa (moterų) 4x60 m estafetė.
skiroms tautybėms nebus šutei b) Plaukymas:
kiami. Vyrams: 100 yd .laisvu sti

7. Dalyvių registracija atlie liumi, 400 yd. 1. st., J00 yd. kr 
utine, 100 yd. nugara.

Moterims: 50 yd. 1. st., 100 
yd. 1. st., 50 yd. krūtine,‘50 yd. 
nugara.

Jauniams: tas pats kaip mo 
terims.

c) Lauko tenisas: vyrų viene 
tas, vyrų dvejetas; moterų vie 
netas, moterų dvejetas; mišrus 
dvejetas; jaunių vienetas.

d) Futbolas (soccer)
4. Žaidynėse turi teisę daly

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

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

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

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

Greitas pristatymas.

n.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

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

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

1
 5290—16th Ave. ROSEMOUNT. Tel.. RA 1-7524

arba vakarais skambinti statybos b-vės techniškojo 
vedėjo-kontraktoriaus Zenono Tamašausko tel. CL 5-1558. :

AMLIT B-VĖS VALDYBA.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
J. Tininis: SUŽADĖTINĖ, 

novelių knyga. Išleido knygų 
leidykla Terra, 3333 S. Halst 
ed St. Chicago 8, Ill. Viršelį pie 
šė dail. A. Kurauskas. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. 180 
psl., kaina $ 2.00.

J. Tininis skaitytojams pažįs 
tarnas iš novelių iki šiol spaus 
dintų įvairiuose periodiniuose 
leidiniuose, bet atskiru pilnes 
niu leidiniu iki šiol nepasireiš 
kęs. Šioje knygoje telpa 15 no 
vėlių, įvairių tematika, siprių 
ir įdotmių vidine intryga, leng 
vu ir savitu stiliumi, patraukliu 
pasakojimu. Ir nors „Sužadėti 
nė“ pati pirmoji autoriaus kny 
ga, su šia knyga outorius išei 
na kaip rimtas ir subrendęs ra 
šytojas, turįs savo pasaulį, sa 

informacijo ninkas Cu-En-lai pripažino, kad vo kellj> neabejotiną pasako 
J — tojo talentą.

Terra iki šiol davusi mūsų 
• “ išeivijos knygų lentynai daug

vauti kiekvienas lietuvių spor cri įašt^že^lu " -^L7etXj7esą‘?abar'šalta puikių veikalų, kaip ongina
to vienetas ar pavienis sport: ‘

veland 12, Ohio.
(Telef. LI 1-4612)

Registracijos lapai gaunami

čiau minėtu adresu.
FASK-tas.

7-ju SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 
2-sis RATAS

-. Pranešame, kad 7-jų Š. Am

(jaunių), jietis (jaunių). 
Mergaitėms: 60 m, į 

augštį, rutulys, diskas.
Jaunučiams: 60 m, į

Sa

gia Ontario ir Erio ežerus,gabe pats pirmasis laivas praplaukė 
narna daugiau tonų prekių pas šliūžes 1829 metais. Pirmykš 
kutinį sezoną negu kada nors tis kanalas turėjo 40 šliūžių, ku 
anksčiau savo 125 metų istori rios nuleisdavo arba pakeldavo 
joje. laivus 326.5 pėdų skirtumą, ku

Šį kanalą, kuris yra dabar ris yra tarp tų dviejų ežerų.
vienas iš daugiausiai naudoja Dabartinis kanalas turi tik 8 
mų vandens kelių pasaulyje, įsi šliūžes: septynias keliančias 
vaizdavo pirmą kartą William šliūžes 860 pėdų ilgio ir 80 pė 
Hamilton Merritt 1820 m. Dar dų ploč,io ir sargybinę šliūžę, 
----------------------------------- ;----------- kuri yra prie Lake Erie kanalo 
ninkas, nenusižengęs mėgėjų galo ir yra 1.380 pėdų ilgio — 
sportinės drausmės nuostata tai ilgiausia šliūžė pasaulyje, 
ms, per atatinkamą sporto apy Dabartinis kanalas buvo pra 
gardą atlikęs metinę sportiniu dėtas 1913 metais ir užbaigtas 
ko registracijos prievolę, kvah 1932 m. Jo kaina buvo 130 mil. 
fikavęsis iš apygardinių pir dol. Jis yra 27.6 mylių ilgio, tu 
menybių (jei numatyta) ir tvar ri 20 tiltų, šeši iš jų yra gelž 
kingai atlikęs registracijos for kelio tiltai. Laivų praplaukimas 
malu mus.

5. Jaunių ir mergaičių gimi 
mo datos riba — 1939 m. sau 
šio 1 d. Jaunučių — 1943 m. 
sausio 1 d.

6. Dalyvių skaičius futbole

tolį, į

tolį, į

užtrunka aštuonias valandas.

AR AKINIAI BUVO REIKA 
LINGĮ SENIEMS 

MEISTRAMS?
Paul Levy. Ontarijos opto 

apribojamas iki 4 komandų (2 metristas, siūlo naują paaišk 
iš Vid. Vakarų Sporto Apygar nimą dėl senų meistrų tapyto 
dos, po 1 iš Kanados ir Rytų jų skirtingų „stilių“. Jis mano, 
apygardų. Reikalui esant šio kad jų regėjimas buvo sugadin 
ms komandoms išaiškinti turi tas. Jis galvoja, kad:
būti pravedamos apygaidinės Rubenso moterys nebūtų to 
pirmenybės. kios storos, jei tapytojas būtų

Taipogi dalyvių skaičius bus turėjęs tinkamus akinius.
apribotas ir lauko tenise, pagal Renoir’as turbūt buvo trum 
FASK-to nustatytą sistemą im paregis, kadangi jo figūros yra 
ant pagrindu apygardinių pir neaiškios prie kraštų.
menybių duomenis. Vermeer, Peter Breugel Vy

Dalyvių skaičius neapriboja resnysis ir Van Gogh buvo to 
mas, tačiau lengvojoje atletiko liaregiai, kadangi jie atvaizduo 
je ir plaukyme yra nustatytos davo savo paveiksluose dėta 
minimalios normos, kurių neat les toliau esančiuose objektuo 
siekę dalyviai žaidynių metu se.
nebus kvalifikuojami, nežiūrint El Greco buvo astigmatikas, 
kokią vietą jie beužimtų. kadangi jo figūros buvo natū

7. Dalyvių registracija vyk raliai prailgintos.
doma per sporto klubus užpil Paul Gauguin’as turėjo ture 
dant atatinkamus registracijos ti dvigubo stiprumo akinius kai 
lapus ir juos prisiunčiant iki jis pradėjo senti, kadangi jo vė 
rugpjūčio 10 d. šiuo adresu: lyvesniuose paveiksluose prie 
Vytautas Grybauskas, 139 Mo kis buvo tuščias ir jo spalvos 

hawk St., Rochester, N. Y. šiek tiek neaškios.
(telef. HO 7-5025). Ir, turbūt, Mona Lizos šyps

Klubams nepriklausą sporti nys nebūtų buvęs toks mįslin 
ninkai registruojasi tiesiai pas gas, jei Leonardo da Vinci bū 
rengėjus. tų gerai matęs, ką jis darė.

8. Registracijos lapai kartu — Kinijos komunistų pirmi 
iru 'smulkesnėmis i
mis yra išsiuntinėjami visiems komunistinė Kinijos valdžia iš 
sporto klubams. Žaidynių nuos žudė 800 tūkstančių kinų, ku 
tatus galima įsigyti FASK-te rie priešingi komunizmui.

pavidale. FASK-tas. ir sausa.

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

Vyskupas Vincentas Briz 
gys. TRISDEŠIMT MEILĖS 
ŽODŽIŲ. Gyvenimo temomis 
Kristaus dvasioje. Lietuviškos 
knygos klubo leidinys, 168 pus 
lapiai, kaina 1.50. Adresas: Dr 
augas, 4545 W. 63 Street, Chi 
cago, III., USA.

Leidinys turi 30 atskirų stra 
ipsnių - svarstymų religine te 
ma, parašytų, kaip ir visi Vysk. 
V. Brizgio raštai, paprasta kai 
ba, aiškiai, suprantamai ir leng 
va kalba, prieinama kiekvienam 
mokančiam skaityti.

— Lenkija nuėmusi muitus 
seniems daiktams, gaunamiems 
iš užsienių, o naujiems žymiai 
sumažinusi muitus.

— Vengrijos komunistai te 
bešaudo žmones, kurie yra įtar 
ti dalyvavę sukilime tikslu Ve 
ngriją padaryti laisva valstybe.

— 8 čekų kunigai nuteisti ka 
lėti po 4 metus neva už „dezor 
ganizaciją“.

— Jordanijos karalius Huse 
inas, kuris dabar vieši Irake 
pas pusbrolį karalių Faisalą, pa 
reiškė, kad Jordanas daug pade

Dail. A. Kurausko viršelis ir jo Egiptui, bet susilaukė užtai 
aplankas vienaspalvis, kuklus, nemalon'umų.
bet kartu — kultūringas ir da — Nasser pareiškė, kad jis 
ro molonų įspūdį. tikisi gerų santykių su Anglija.

lių, taip ir verstinių. Ši knyga 
nriklauso taip pat geriesiems 

£ šios leidyklos leidiniams.

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

Dr. T ASSY SINGERMAN 
optometristas • optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS, 

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

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

| BELLAZZI-LAMY, INC
Į TR S151 7679 G“rge S‘- Ville La.alle.

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

H

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Tel. TR. 1135

B VICTORIA 
I CLEANERS 
į OYERSCO.

* 'i

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

Suknelė ...................... 0.90
Skrybėlė ..................0.85 t' ž

ir t. t., ir t. t. | g

' z~~~~~~~ z iS*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-
$ TAUPYK, SKOLINKIS |
8 savo kredito kooperatyve 8
| „LITAS” I
$ Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai £ 
X duodamos betkokiam geram tikslui. 8
g Ved. D. Jurkus, He 4280. |
$ „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje (i 
\ Banko kambary. X
' Pirm. A. Norkeliūnas ...................................... RA 7-3120 \

;©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•< 
, .©©©©■o.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-

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

a T\/iT7'P“7 s rf '-į ry Lietuviams nuolaida. X
I 1V1JL 7-0 7 Z / Sav.: P. RUTKAUSKAS. g 
^-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©‘

I
SALIONAS DIVA MOD E

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

;>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•>
; LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE t

DAi TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

t©--■©©©©©©©©©©■'>©©©©©©©©©©•>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©■< X Montreal, P. Q. _____ Tel.: 8-OJ62.

Lietuviška moterų kinjvkla Jį
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- f

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 2 |
Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon). |

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 | įjį

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

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

HE 0211 ' Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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WINNIPEG, Man.
DĖL DIKSONO ATSIMINIMŲ

Draugas Diksonas, rašyda priemiestyje tų pačių klausyto 
mas prisiminimus iš Ispanijos jų buvo užmuštas akmenimis.

:, kad viešo karo ir apie du žuvusius lietu Bet Diksonas visai nepami 
dėti ramiai, nes jei tęs savo ko sios nuomonės kartais neatspc vius komunistus iš Winnipego, nėjo garsiojo Balsio, kuris sėdė

AR BUS NAUJI KANADOS 
FEDERALINIO PARLAMEN 

TO RINKIMAI?
Birželio 10 dienos federali

Dėmesio Lenkijos lietuviams tų gale lietuvių delegacija buvo 
nuvykusi tais reikalais pas Lo 

SUVALKAI — SEINAI — PUNSKAS. mžos vyskupą Moscickį. Ji pra
Tremties lietuviškoji spauda jungėme ir Suvalkų trikampio vyskupą nutraukti kunigų 

pasigavo komunistines Lenki lietuvius, kurie tikrumoje nebu antilietuvišką veiklą. Bet iš vys niai rinkimai davė netikėtus re 
jos telegramų agentūros prane vo Vilniaus žemės vaikai, bet kupo susilaukė tik patarimo sė zultatus ir parodė,

' ’ uuiudvdaum lietuviu Šiandienį kaip visa' Tie tu va, su lenkinimo kunigų politi ja net geriausi ekspertai. Net k ■> „Liaudies Balse“, apsilenkia su damas Bajorų kalėjime (Lietu 
skaičių, siekiantį 10 tūkstan taip ir Vilniaus kraštas, kenčia ka> bus ištremti iš savo gimti nservatoriai nesitikėjo tokio lai teisybe ir, be to, is nenoro ar is voje) prikalbino sargą Kazlau 
. . r . . . . << tx aiu-,,:.. —i.:___ : p.j npzmmimo. kai ka išpurta. kai cl-a hunt, ,„nrm tv t.Atsiimt

sa

Šimą apie tautines mažumas Le laisvosios Suvalkijos tęsinys, 
nkijoje, nurodydama lietuvių !” 
skaičių, 
čių.

Tai dar vienas, didelis, mū tuo tarpu Suvalkų — Seinų — -
sų blogos informacijos pavyz Punsko lietuviai (su trumpa ko: Bacelių km. lietuviai pasta varankiškumą. 
dys. Tiesa, dabartinėje, tikroje 1941 — 44 m. pertrauka) nuo tė kryžių 50 m. spaudos sukak Pilkasis gatvės žmogus bei 
ir etnografinėje Lenkijoje (su 1815 m. valdomi yra lenkiško čiai atžymėti. Bet sekančią die 1°žmona tik patys vieni težino, 
užimtom vakarinėm žemem) botago, pakeisto šiondien į ran ną jo nerado. Nežinomi pikta ką kaišuos. Ir štai jie atėjo 
lietuvių gyvena apie 4—5 tūks donąją spalvą. dariai jį išvertė. Ar nepanaši is Pr*e urnS *r nuvei'tė vyriausy
tančių (išvykusių 1947 — 48 Ne vienas vilnietis yra gavęs torija su Marcinkonių lietu b?» valdžiusią Kanadą net 22 m: 
m.), tačiau per 30 tūkstančių, laiškų apie dabartinį jų gyveni viais, kurie 1930 m., norėdami 
kompaktinėje masėje, randame mą, kurie nė kiek nesiskiria atžymėti Vytautą Didįjį, taip 
taip vad. Suvalkų trikampyje nuo buvusio laisvoje Lenkijoje, pat pasistatė kryžių, bet po nak rinkimų

to paties okupanto priespauda, mėjimo. Iš tikrųjų, rimcimai
Štai vėl sakiniai iš vieno laiš rodė kanadiečio balsuotojo

nežinojimo, kai ką išgiria, kai ską bėgti su juorni ir užsiimi 
ką nupeikia ir kai ko visai ne nėti plėšikavimu. Kazlauskas 
prisimena. žuvo Darbėnuose su policija su

Kadangi aš vienoje darbovie sišaudant, o Balsys per Klaipė 
tėję dirbu su vienu ukrainiečiu dą išvažiavo į Ispaniją pas vy 
irgi dalyvavusiu Ispanijos ka riausybininkus, nes tada tas le 
re, tai jo pasakojimai sudaro vi ngvai buvo įmanoma, kadangi 
sai kitą vaizdą. Apie luos žuvu Smetonos valdžia siuntė gink 
sius, ypatingai Butautą, kuris, lūs vyriausybininkams ir iš Lietus.

Kai tik bent apytikriai paiškė mokėdamas ispanų kalbą, užsi tuvos laivai, pakrauti ginklais, 
i rezultatai, tuoi iš ėmė tik mitingu organizavimu tiesiog plaukdavo i Pirėnų pu 

vuu. kjuYuinu ninuniĮj^ jv uuv muivuoim laiovujt vi irki ju j v . izvauxulv. iv - . • . . J i -t n i* . , w. i
(Suvalkai, Seinai, Punskas) tai Necituosiu čia tu sakiniu, nes t ęs jis buvo nupjautas?! IŠva visur pasigirdo klausimas: ko suerzintiems ispanams, kaldavo siasalj, nors vokiečių povande 

u sienos gan vaizdžiai ta nešama Gomul da aiški; koks lenkas bebūtų — dėl? Daugelis iš taip vadinam i apie busimąjį rojų ir Madrido mmai laivai juos gaudydavo.
- - jų žinovų rinkiminuose įeiki

Juose pradėjo duoti atsakymus l t K’.. ĮVVU A J » IV IV & X V * • UI • IX*. H ~~ J   a-a.a..aw.aa^ m«a.a # J

— Sov. Sąjungos taikos pavičius. Pažymėsiu tik viena, nizmą, gal dar net augščiau už 1 tą k aušimą. Deja, jų aiškini 
• mai gali būti panašiai klaidm
Išvados: 1) mūsų dvasiški S*’ kaiP buvo klaid>ngi rinikmų

gi tose žemėse, kurių 
dar nebuvo galutinai nustaty kos ir kompartijos vergiją nu raudonas ar baltas, jis pirmoje 
tos nei 1920 m. liepos 12 d. Lie švietė „Drauge** prel. M. Kru eilėje statys savo lenkišką šovi 
tuvos __
sutartimi, nei garsiais pasitari kad polonizacijos priemonės ne vokietį, 
mais Suvalkuose. Bet tikrumo pasikeitė prez. Ig. Moscickio I 
je, šie miestai ir apylinkes ture laikais, nepasikeitė nei Cyran jai Romoje, su J. E. vysk. V. 
jo įeiti į Lietuvos Respublikos kievičiaus ir Gomulkos. Ir kas Padolskiu priekyje, tenka kuo 
sudėtį ir jie mūsų žemėlapiuo keisčiausia, kad bažnyčia, kuri greičiausiai kreiptis į Vatikaną, 
se buvo atžymėti, kaip okupuo tiek daug pati iškentėjo Lenki prašant, kad lietuviai kunigai, 
tos Lietuvos dalys. Taigi, nega joje, prisideda prie lietuvių nu 
Ii būti jokios kalbos apie prane tautinimo. Štai kaip prel. M. 
Šimus ar tiesiog straipsnius Krupavičius „Drauge“ rašo. 
„Lenkijos lietuviai“ (žiūr. Dr „Punske yra du lenkai kunigai 
augą 1957 birželio 11 d. „Len— Kaminski ir Kvaterski. Tie 
kijos lietuvių vargai — M. Kru du kunigai, tiesiog nachališkai 
pavičius), nes tai yra mūsų tie lietuvius kolioja girtuokliais, 
patys broliai, kaip gyvenę lais mušeikomis, lietuviškais galvi 
voje Lietuvoje, Marijampolės, jais. Jie savo antilietuviška vei 
Vilkaviškio ar Lazdijų apylinkė kla sudarė tokią nuotaiką len 
se. Tiesiog — tai yra okupuoto kų tarpe, kad šovinistiniai nu 
sios Suvalkijos dalis, su Suval siteikę lenkai laukia patogios 
kų miestu. progos surengti lietuvių skerdj

Daug esame girdėję apie Vii nes. Už giedojimą lietuviškai 
niaus krašto lietuvių kančias, rožančiaus, neduodamas išriši 
Be abejo į tuos persekiojimus mas, todėl daugelis lietuvių nu

Š;
SINTINIAI Į LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES. 

„O R B I S“
GREITAS PRISTATYMAS. AUGŠTA PREKIŲ 

KOKYBĖ. ŽEMA KAINA.

SKELBIMAS NR. 3.

Siunčiame veistus į Lietuvą ir kitus kraštus pagamintus 
pagal naujausius metodus ir moderniškiausius inediciniš 
kus reikalavimus. Mūsų kainose jau yra įskaitytas sovie 
tų muitas. Išsirinkus prekes reikia tik pridėti $ 6.50 Ii 

cencijai, persiuntimui ir apdraudimui.

Novecyl 100 ,, 3.00

Antibiotikai - vaistai nuo 
džiovos

Sklerozė
Collojod 100 tabl. 1.85:

Dihydrostreptomycin Theophillin comp.
10 gr. 2.60 100 „ 2.10:

Isoniazid (rimifon)
1000 tabl. 7.00 Nuo astmos

Penicilinas 3 mil. Calcibromin 50 tabl. 3.00::
10 c. c. 1.05 Astrophillin 10 „ 2.85::

PAS granulate
500 grm. 5.50 Vitaminai

Tetradecin (archromycin) Multavitamin. Spec.
10 caps. 5.40 100 caps. 2.4'5:

Vaistai nuo reumatizmo
Multavitm. Akvamin

100 „ 2.15
Cortodrin (cortizon) B-vimin comp inj.20 c. c. 1.80

50 tabl. 9.50 B-12 Hepagon inj.10 ,, 1.30:
Fenalgin eum coffein B-vimių comp forte

100 „ 2.60 lOOt. 3.50
B-12 Hepaforte 150 gr. 2.50

Įvairūs vaistai-tabletės
Barbiphen
Barbitropin 
Saccharin 
Asperin

ir kitokių vaistų.
Vaistų pavadinimas turi būti labai aiškiai parašytas ir 
nuo kokios ligos. Vaistai gali būti siunčiami ir su kitais 

dalykais, kaip su maistu, medžiagom ir t. t.
Primename, kad jau greit prisiartins vaisių ir uogų sezo 
nas Lietuvoje. Geriausia dovana šiame sezone tai 22 sva 
rų cukraus siuntinys, kad Jūsų artimieji galėtų pasiga 
minti žiemai uogienių ir kitų preser. Dabartiniu metu 
Lietuvoje krautuvėje cukraus norma%kg vienam kartui.

22 svarai cukraus $ 6.45 plius $ 6.50.........Viso 12.95.
22 sv. kiaul. taukų I rūš. 17.10 plius $ 6.50. Viso 23.60.
15 sv. cukraus ir 50 pokelių cigarečių Phillip Morris 
$ 18.00 plius $ 6.50.............................................. Viso 24.50.

Siunčiame maistą pagal mūsų skelbimą Nr. 1, tekstilės 
medžiagas pagal Nr. 2 siunčiame odą, avalinę, muzikos 

instrumentus — akordeonus ir kitas reikmenis.

Vaistai nuo kraujo spaudimo
Rautotal (Serpasil)

50 tabl. 1.25 
Digitrm (Digoxin)

100 „ 1.60

Turime visą eilę

100 tabl.
100 „

1000 „
250 „

i.oo:
1.10
0.50
2.30

0 R BIS EXPORT - IMPORT
298 Bathurst St. Toronto 2B. Tel. EM 4-2810;

darbo vai. nuo 9 ryto iki 8 vak.; šeštadieniais nuo 9 iki 6.

Hamiltone skambinkite JA 8-5257 (Brodick St.), 
mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.

Gyvenantieji už Toronto ribų siųskite savo užsakymus 
paštu, prijungiant money orderį, mes prisiusime Tams 

toms reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai.

(jų esama apie 25) būtų grąžin 
ti iš lenkiškų parapijų į lietuivš 
kas.

2) Leidyklos ir lietuviškoji 
spauda siunčia nemokamai vi 
sus leidinius ir laikraščius Su 
valkų trikampio lietuviams. Lie 
tuviškos spaudos badas yra la 
bai didelis (VKLS skyrius nu 
rodys antrašus).

3) Kanados ŠF ir BALF as 
dali aukų skiria lenkų Okupuo 
tai Suvalkijai, o BALFo pirmi 
ninkas, besilankydamas Euro 
poje, gal taip pat pasistegs nu 
vykti j šias žemes.

..........M~~ m i m m i

Jst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

ft Barrister and Solicitor X 
ft Advokatas ir Notaras 
ft Tel. EM 4-1394, EM 4-1395$ 
ft 201 Northern Ontario Bldg $
& 330 Bay Street, ft
$ TORONTO 1, Ontario, ft

> gaudydavo.
— Vėliau teko su keliais išplauku 

siais į krantą jūrininkais kalbė 
ti, sako tuoj iš uosto išvažia 
vus į atvirą jūrą mus torpeda 
vo tamsus šešėlis ii juos piau 
kiančius į krantą apšaudė; tik 
keliems pasisekė pasiekti kran 
tą.

Vėliau Lietuvos laikraštyje 
buvo tokia žinia: Balsys plėši 
kas žuvo Ispanijos pilietiniame 
kare vyriausybininkų pusėje 
kaipo kulkosvaidininkas. NeaiŠ 
ku, kodėl draugas Diksonas ne 
prijungė prie lietuviškų didvy 
riu Balsio su kitais, nes ir jie 

atėjo sistema, kad gyviai prisidėjo ispanus zudy

rezultatų spėjimai.
Šiaip ar taip bebūtų, atsidu 

rėme rimtame laikotarpyje. Gal 
būt, kad tas laikotarpis bus žy 
mus Kanados istorijoje, kaip 
politinių kryžkelių laikotarpis. 
Kiekvienas pripažįsta, kad išei 
tis turės būti rasta, jei Kanada 
vėl nori grįžti j pastovios ir tv 
irtos valdžios laikotarpį. O to

4) Mūsų vadovaujantieji vei 
ksniai — VLIKas, ALTas ir cii 
plomatai (ypač min. St. Lozo 
raitis Lenkijos ambasadoriui 
Jonui-Kęstučiui Drūtui) daro 
atatinkamus žygius Lenkijos kįa pastovi valdžia gali susida 
atstovybėse dėl Suvalkų trika ryįį tjfc tuo atveju, kai viena pa 

rtija turi stiprią daugumą.
1925 ir 1926 Kanada pergy 

veno panašų laikotarpi. Iš to 
laikotarpio ; 
dominuoja dvi stambios politi 
nės partijos, o šalia jų yra sm 
ulkių grupių.

Tiems, kurie abejoja del lai 
kotarpio rimtumo, tenka pri 
minti Prancūzijos pavyzdį. 
Kaip žinome, po Antrojo Paša 
ulinio karo ten jau buvo daug 
vyriausybių.

Praėjusių rinkimų kryptis ro kuri užtikrintų visiems laisvę, 
do, kad pradėta linkti į smulkes teisingumą ir demokratiją.
nių partijų parėmimą. Štai CC Kol tai įvyiks, palankiai žiū 
F. laimėjo dvi vietas ir pakėlė rime į kiekvieną pagerėjimą pa 
savo atstovų skaičių iki 25, o vergtame krašte, kurs padėtų 
Social Credit laimėjo keturias lietuviams išsilaikyti dvasiškai, 
vietas ir pakėlė savųjų skaičių medžiagiškai ir kultūriškai.
iki 19. Tuo būdu abi mažosios Kad padėtis krašte gerėtų, 
partijos jau sudaro netoli vieno darysime laisvajame pasaulyje 
šeštadalio visų atstovų. ir per tarptautines organizaci

Ar bus artimoje ateityje nau jas viską, kad sovietiškojo oku 
ji iederaliniai rinkimai? — sun 
ku pasakyti, greičiausiai, ne. 
Kaip be rinkimų prieiti prie pa 
stovios valdžios, taip pat neaiš 
kus klausimas, nes iš praktikos 
žinome, 
darytos koalicinės valdžios da ir jos visokeriopą išnaudojimą, 
žniausia būna silpnos ir nepa Visada ir visur reikalausime, 
stovios.

mpio lietuvių gyvenimo sąlygų 
palengvinimo, tautiniu atžvil 
giu. Kelių pradžios mokyklų, 
vienos gimnazijos, 30 tūks 
tančių „mažumai“ yra lašas jū 
roję.

Kanados lietuviams, dėl indi 
vidualinių aukų, paramos kny 
gomis ir kt. lietuviškais leidi 
niais Suvalkų — Seinų — Pu 
nsko broliams ir sesėms bus pr 
anešta artimiausiu laiku spaudo 
je, nurodant sutelkimo punk 
tus. Jau šiandien, skirkime no 
rs po vieną knygą ir dolerį mū 
sų broliams lenkų okupuotoje 
Suvalkijoje.

K. Baronas 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 

Toronto sk. Pirmininkas.
X"------~-TXx

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras r
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

yx '“"w

Taigi, draugas Diksonas, se 
kantį sykį rašydamas nepamir 
šk paminėti visų. Ar ne taip.

SUNKUMUS PAKELTI, IŠ 
TVERTI IR LAIMĖTI!...

Atkelta iš 3-čio psl.

XX

kad iš kelių partijų su

panto sauvaliavimą ir neteisė 
tus veiksmus sustabdytų, o ta 
ip pat suląikytų lietuvių tautos 
žudymą, persekiojimą, trėmi 
mą, laikymą priverčiamojo dar 
bo stovyklose, Sibiro tremtyje

kt XX.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto. MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

kad ištremtuosius Sovietų Są 
it|.(CS) jungon okupantas grąžintų Lie 

. tuvon.
* Reiškiame padėką visiems, 
! kurie moraliai ir medžiagiškai
> remia VLIKo darbus, o taip 
t pat augštai vertiname šalpos or
> ganizacijų ir pavienių asmenų 
Į pastangas dosniai sušelpti tėvy 
z nėję vargstančius tautiečius ir
> Sibiro tremtinius. Jieškosime 
| būdų sumažinti Sovietų plėši 
>z kišką muitų sistemą, kad var
4 gstančiųjų šalpa nesudarytų, 
zz okupantui savanaudiško pasi' 
>z pelnymo Šaltinio.
« VLIKo Prezidiumas.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avtnue, Toronto, Ontario.

\ LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Pei šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

JhAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO. £

835 QUEEN ST. W.-TORONTO 3-EM 4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

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

PRANEŠAMA VISUOMENEI, KAD

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

TORONTO, TE L. LE. 1-3098

S. M. VASAROS ATOSTOGOMS YRA UŽDARYTA

liepos mėnesį nuo 8 iki 20 dienos imtinai.

Praneša sav. A. Kalūza.
ft ft
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T K A A A T T AA K T propaganda Kanadoje | I I / \ /\/\ I Iv) l\/ Kažkoki slapukai išsiuntinė $
J kl V A. A —y X A V jo gremėzdiško pavadinimo biu X

letenį „Biuletenis Nr. 1. pagal x 
NAMŲ FONDO PETRINIŲ BALIUI, bos tarybos komitetui UŽ su |

v V > grįžimą į tėvynę remti , kuria
įvykusiam birželio 28 d. Prudho kompanijos po 15 dol. ir paskui me rašoma, kad Čikagoje tokiu $ 
mme s Garden Centre, parduo kasmet po 5 dol. Mes galime vardu susikūrusi taryba ir ragi
ti 188 įėjimo biletai. Vakaras sukelti NF stambesnes paja nanti kitose vietose steigtis to ■»>
davė 173.03 dol. gryno pelno, mas ir mums tas nieko nekai kioms taryboms. Atseit, per vi $ 

Didele kliūtimi šiam parengi nuo ja.
mui buvo reto smarkumo 
tus, kritęs visą dieną, ir dar 
stiprėjęs vakare.

PAREMKIME NF 
FINANSUS

Prašome gerb. tautiečius 
skubinti šildymo krosnims aly Wexford gatvių kampas, sek .......................

s per Namų Fondą užsaky madienį, liepos mėn. 14 d. 3 v. nepasako', ką rado

są Amerikos kontinentą organi 
Tuojau skambinkite Reginai zuojama svetimos valstybės 5- 

Rimkevičienei JA 9-7633.
Ačiū! Sk. St.

REDEEMER LIUTERONIŲ 
BAŽNYČIOJE,

pa Hamiltone, Main Street East ir

lie 
su ji kolona. $

Be „amnestijos įsako“, pasi | 
rošyto Vorošilovo, yra visa ei | 
lė puolimų prieš zinomesnius į 
lietuvius. Be ko kita, yra apra J 
šytos „kančios“ sugrįžusiųjų š 
iš Argentinos. Tiktai biuletenis «

9 am. — 9

nariai)
W.
pm.

Netoli nuo Aušros Vartų bažnyčios. Naujas 
Atskiras namas. Kaina $ 17.500. Įmokėti

s

NF už kiekvieną naują p. p .lietuvių pamaldos, 
klientą gauna iš Gilles Gay Kun. L. Kostizenas.

ALBINAS GUMBARAGIS.

ir kodėl jie dabar rašo maldau 
jančius laiškus i Argentiną, 
kad juos priimtų atgal.

ATSAKYMAS...
Atkelta iš 2-ro psl.

jimu ir jų naikinimu? Kokią 
teisę turi rusai statyti save au 
gštesne tauta už kitas? Kokią 
teisę ji turi lietuvius, kaip ir 
caro laikais, deportuoti ir baus

Urugvajus ir jo lietuviai
6. POLITINIAI PABĖGĖLIAI.

Urugvajus priglaudžia visų ja“) ir finansuotų rusų pinigais 
politinių srovių pabėgėlius. Da atitinkamus amerikiečių spau 
ilgiausia čia ramybę susirado dos organus.
demokratinių pažiūrų politikai, j0 apsigyvenimas Urugvajų tį užtai, kad jie yra lietuviai? 
bet yra n fašistų bei totalitari je ra(jo pasipiktinimą ir tai, kad KT'" 
nio ležimo šalininkų, ypatingai. n(J0 atvykimo dienos, sostinės 
peionistų ir komunistų, avenidos ir principalės gatvės

O štai, gegužės 13 d, į Uru sėte nusėtos baltais lapeliais, 
gvajų atvyko buvęs Gvatema kuriuose statomi klausimai:
/'s respublikos prezidentas — „Arbenz: Jei turėjai Guatcma 
X Ktatorius Jacobo Arbenz, ku loję daugumą, kodėl tavo liau

ris prieš pora metų, alindamas dis tavęs negynė? *Kodėl pabė 
savo kraštą ir nukankinęs kalė gai, vietoj kovojęs? Kodėl pa 
jimuose daug gvatemaliečjų de bėgai į Čekoslovakiją jei nesi 
inokrątų, mėgino Gvatemalą pa komunistas? Kodėl komunistai 
daryti internacionaliniam ko tave laiko savu?
munizmui tiltu į Amerikos kori ,,Arbenz: ką veiki Urugvajų 
tinentą. Bet nepavyko ir vado je? Tavo vaikai, kurie paliko 
vaujant pulkininkui Castilio de geležinės uždangos, yra k < 
Armas buvo nugriautas ir pa ip užstatas už tavo ištikimybę? 
bėgo į Čekoslovakiją.

Dabar, jis kreipėsi į Urugva 
jaus vyriausybę, kaip politinis 
pabėgėlis, kad suteiktų prieg-------- t------ r---------------  — - _ . •
landa ir, tą atsiekęs, jau atvy bus. Komunistai balsavo pneš. turėjo būti nubaustas ir kalina 
hb.- ’

Nors Urugvajus leido čia ap 
sįgyvepti, bet bendra liaudies 
opiniją apie jį yra bloga, laika 
Ht jo atvykimą nesąžiningu.

Demokratinės vidaus ir ųž 
sienio institucijos spėja, kad jis 
pasiųstas kaip rusų agentas, ku 
ris paveiktų periodinę Pietų 
Amerikos spaudą Sov. Rusijos 
ir komunistų naudai, per kont 
raliuojamą rusų spaudos agen 
gią „Prgariizaęion Įnternacio 
nal de Periodistas“ (,,Interna 
cionalė žurnalistų organizaci

Kodėl nepasiteirauti?
AD AMONIS ir BUDRIŪNAŠ 

DISTRICT ESTATE BROKERS 
(Montreal Real Estate Board 

177 SHERBROOKE ST. 
PL 3501 

NAMAI PARDAVIMUI: 
Gera proga lietuviams. Cote St. Paul, 
duplexas po 5 ir 4 atskirus kambarius. 
$ 7.500. Skambinti V. Liesūnaičiui.

Vertas dėmesio — Rosemounte 6 butų 3-jų augštų namas po 3 atskirus kambarius, be 
šildymo. Pajamos $ 4,080. Prašoma kaina $ 28,000. Įmokėti $ 12,000. Skambinti N. 
D. Baltrukoniui.

Duplex, naujas po 5 kamabrius su garažais, Montreal North. Morgage tik 
na $ 17,500. Įmokėti $ 6,500. Skambinti A. Markevičiui.

Naujas triplexas Rosemounte 3O’X42’. 1 augštas 5 kambariai, 2 — 2X3 kambariai, 
dymas pirmame augšte, garažas. Kaina $25,500, įmokėti $ 10,000.

24 lotai Ville St. Michel; galima statyti 3-jų augštų namus. Kaina $ 1,750.00 už 
Skambinti F. Jasučiui.

Roominghouse 14 kambarių su gerais baldais. Kimberley St., prie Sherbrooke gerame 
stovy. Pajamų $ 5,600. Kaina $ 26,00.

% Lotai vasarvietėms. Golden Lake — Vai David. Lietuviams gerai pažįstama vietovė 
Kaina $ 275 — 400 už lotą.

Žemė investavimui. Pie IX Blvd, ir Belangergatvių kampe, išdalyti lotai 25'X90'. Kama 
$ 800 — % grynais. Tai vienintelis prie pat Montrealio likęs žemės gabalas, apie kurj 
lietuviai dažnai pravažiuodami pagalvodavoir pakalbėdavo.

KODĖL NEPRANEŠTI A P I E J Ū S Ų T U R I M Ą N A M Ą 
PARDAVIMUI?

Kai-

Šil-

lotą.

— JT darbo organizacija pri 
ėmė naują konstituciją, kuri pa 
sisako prieš priverčiamus dar

NAUJIENA!!!
Pinigai siunčiami į Sov. Są-

3 Europos gydytojas &
| Dantistas »
| Dr. N. Skaąb |

3 Barnesdąle Avę. S. if
$ Hamilton, Ont. LI 4-6405. £

Estiją.
Pristatomą per 2 savaites.

Pilnai garantuota 
ir oficialiai.

100 rublių ........... $10 00
Persiuntimas ........$ 5.00
Perlaidos didžiausia suma 
$ 50. Tačiau galite siųsti 

perlaidų kiek norite.
GRAMERCY
744 Broad Street, 

Newark, N. J., U. S. A.
Licensed and Bonded 

by N, J. State
Banking Commission

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

įž|dįpinkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, 
jlamilton, 15 Homewood Ave.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

269—3 Avę., Ville Lasalle. TR 4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE KU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

A

Nurodykite man nors vieną vie 
tą Markso teorijoje, kuri patei X 
sintų.tokį rusų elgesį? x

Mielas Rapolai,' aš žinau ir g 
Sveikas dar geriau žinai, kad X 
jeigu lietuviams būtų leista sa $ 
varankiškai tvarkytis, tai gi jie 
galėtų ir kolūkiuose, ir fabri 
kuose, ir įstaigose taip susitvar 
kyti, kad produkcija būtų mi $ 
bonus kartų didesnė, ir žmonės X 
būtų ir pavalgę, ir apsirengę, ir v 
taip nekeiktų komunistų. Žinai 
gi, kad nesąmonė yra, kai že 
mos kultūros žmonės, rusai, su 
r. anė tvarkyti daug augštesnės 
kultūros žmones — lietuvius, 
latvius, estus ir kt.

Netikiu, kad R. Mackonis bū 
tų kuo nors nusikaltęs, už ką

S

ę

?>

mas. Pažinau Sveiką kaip pa 
triotą, tikintį kataliką, gerą lie 
tuvį, dorą žmogų. Ar tai už ta 
buvąi nubaustas? Jeigu taip, 
tai ir man tektų toks pat liki 
mąs, bet aš šių savybių nelai 
kau nusikaltimu, tat būtų labai 
keista ir niekas mano sugrįžt 
iro nesuprastų. Kur gi radai to 
kį žmogų, kuris pats galvą kiš 
tu į kilpą? Tai tiktai Stalino 
„rūpestis darbo žmonėmis“ 
prie to privesdavo „plačiosios 
tėvynės“ žmones ir net ištiki 
miausius ir nieku nekaltus kom 
partijos narius priversdavo pri 
sipažinti kaltais ir prašyti baus
rr. ės mirtimi. Kur dar kitur yra 
tokia santvarka?

Sakai, aš galįs galvoti, kaip 
norįs. Taip. Aš tuo ir džiaugiuo
si. Deja, Pats tuo negali pasi 
džiaugti. Ir tai yra traginga. ir 
kaip nebus traginga, jeigu nie 
ku nekaltą žmogų, nieku nekal 
tos tautos ir valstybės pilietį turingai. Aš ir gi turiu pageida

e

REIKALINGA:
Duplexas Ville Lasalle, Verdun, Cote St. Paul 5-kių atskirų kambarių. Pirkėjas 
$ 10,000 grynais.
4 šeimų Ville Lasalle, Verdun, Rosemount. Pirkėjas su $ 18,000 grynais.
6—8 šeimų. Miesto ribose su geromis pajamomis. Pirkėjas su $ 20,000 grynais. 
Reikalinga žemė — paskirais lotais, galima statybai: Viile Lasalle, Cote St. Paul, Ville 
Emard, Rosemount, Mercier rajonuose.

MES TURIME ATSAKYMĄ Į KIEKVIENĄ PROBLEMĄ, 
SURIŠTĄ SU REAL ESTATE

Namai pardavimui. Žemė pardavimui. Paskolos. Draudimas.

4 METŲ PATYRIMAS — JŪSŲ LABUI.
Jums visada pasiruošę patarnauti:

S. PELT —Verdune.
VAOUTOR—pietinė miesto dalis.
SKUČAS — žemė.
BALTRUKONIS — pajamų namai.
MARKEVIČIUS — rezid. namai.

J ĄSOTIS— rezidenciniai namai.

RUDNIK— miesto centre.

LIESUNAITIS — Verdune,
Ville Lasalle, Cote St. Paul.

okupantas po okupanto murdo, vimą Sveikam: atvažiuok pas 
prievartauja, kad sakytum ir ra mus, plačiau paaiškink, kur bu 
šytum tą, ką prievartautojas vai, ką veikei ir ką dobar veiki, 
įsako. . . Tai gi nėrą traginges Sveiko mes nei sulaikysime, 
nės būsenos. Tai yra visiškas nei primušime. Atvirkščiai—pa 
žmogaus suniekinimas, morali vaišinsime, po taurę krupniko 
nis sutrypimas. Tai yra baisiau, išgersime, o, gal, mus ir pnkal 
negu fizinis nužudymas. Čia gi 
aš tikrai laisvas ne 
ti, ką noriu, bet ir 
ti tą, ką noriu, ką 
linga ir būtina.

Mielas bičiuli,
miai todėl, kad Sveikam buvo 
leista parašyti pakenčiamai kul

tiktai galvo 
laisvai rašy 
randu reika

atsakau ra

besi grįžti. . Mes tikrai kai 
kurie grįšime — gyvi arba mi 
re, bet .grįšime. Tačiau yra tik 
ra, kad ne visi, nes daugelis čia 
turi geras gyvenimo sąlygas n 
jau yra apsistoję pastaviai. Į 
okupaciją jie tikrai negrįš. Aš 
gi pasiryžęs tikrai grįžti.

J. Kardelis.

M. MACIUKAS

g

v
Muskrat 

paltus 
duodu gerom 

sąlygom 
išsimokėti

v
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PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas senas ateivis 

Orentas Jonas, sūnus Kosto, 
kilimo nuo Jurbarko. Yra jam 
laiškas ir nuotiauka iš Lietu 
vos. Kreiptis šiuo adresu: S. 
Vaicekauskaitė, 57 Glenwood 
Ave., Toronto, Ontario, Cana 
da.

— Dulles pasisakė, kad JA 
V niekad nesutiks įsileisti Kini 
jos komunistų į JT, nes tai yra 
laikinė valdžia.

— Liepos 1 d. prasidėjo Geo 
fiziniai metai.

y Guy l y Dugrė
2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.

Paruošia vaistus pagal receptus ir 
SIUNČIA LIETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON

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

CUMMINGS MOTORS Ltd
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Horne)
Naujos ir vartotos mašinos.

mus pirksite geresnėmis sąlygomis, nei kad kur kitur.
Vartotoms mašinoms duodame 12 mėnesių 

Universal Auto Bonders garantija.

perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus.

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.
----------------------------------Namų: T R 2935

t 
f

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
Didesniems j,ū kiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

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

976 Chuch Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio YO 4538, namų: YO 4538.

LIŪDESIO VALANDOJE

’ X KREIPKITĖS PAS

J Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. Y'' K 
U
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Si sekmadienį, liepos 14 d., vykstame į pirmosios lietuviškos vasarvietės

„D a i n a vos” pašventinimą - gegužinę
MONTREAL

DĖMESIO VISIEMS MONT REALIO LIETUVIAMS
Gegužinė su laimėjimais

Liepos 28 dieną skelbiama čius, muilą, dantims valyti prie 
nepaprasta gegužinė - piknikas, mones, nedužtamus lėkštę ir 
už Backriver, prie Terrebonne, puoduką, šaukštą ir šakutę, 50 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa pėdų virvę, brezentą, ilgas kel 
sikviesti savo pažįstamus. nes, apatinius baltinius, lempu

Visi dalyviai galės dalyvauti tę, popieriaus ir pieštuką, mau 
loterijoje, kur iš „Progress dymosi aprėdus, 3 poras koji 
Co" galima bus išlošti žemės nių ir žaidimo priemones. Šiuos 
sklypas-lotas pasistatyti narna daiktus patartina suvynioti į 
ms. Laimėtojas pikniko metu tvirtą ryšulį.
ten pat gaus ir nuosavybės do Svečių lankymosi diena ir vi 
kumentus. Kiti dešimt fantų suomenės su skautais susipaži 
laimės po 10 procentų nuolat nimo diena bus liepos 27 ir 28 
dos nuo kiekvieno sklypo. Ir dienomis, šeštadienį įvyks lau 
visi kiti, kas turės biletus (o tu žas, gi sekmadienį — 10 vai. 
rėti gali visi gegužinės daly pamaldos ir popietėj skautiški 
viai) iš tos pat „Progress Co“ pasirodymai ir žaidimai. Sve 
gaus po 35 dolerius nuo kiekvie čiai galės būt aprūpinti maistu 
no sklypo nolaidos. ir, pagal galimybę, nakvyne.

Piknike bus turtingas bule Keletas palapinių bus pastaty 
tas, muzika ir šokiai ant gra ta už stovyklos ribų. Turin 
žios, specialiai piknikui padary tieji palapines prašomi jas atsi 
tos, platformos. Piknikas turės vežti, nes šiais metais stovykla 
savo programą ir įvairumų. vietė ir labai didelė ir labai pui

Apie šį pikniką prašome pa ki, tad vietos nepritrūks. Sto 
informuoti visus pažįstamus, vyraujantieji savaitgaliais mo 
Plačiau apie pikniką bus para ka po 2 dol. dienai už maistą 
syta ateinančiame NL numery, plius 1.00 dol. parai už mašinos 
Bus nurodyta vieta, kur tiksliai pastatymą. Mašinoms pastatyti 
bus piknikas, ir kaip jis galima savininkas yra rezervavęs labai 
bus pasiekti. Tai bus vienas di didelį plotą prie pat pagrindi 
džiausiu sezono piknikų, kuria nio kelio. Tuntininkas.
rre pakviesti dalyvauti ir latviai P. S. Montrealio liet. Seime' 
su estais. Nepraleiskime progos lio Prezidiumas kviečia ir ragi 
gražiai praleisti sekmadienį ir na tautieičus leisti į šią stovyk 
pasimatyti su daugeliu žmonių, lą vaikus, nors jie skautų orga 
Pikniko vieta labai graži, gra nizacijai ir nepriklauso.
žioje gamtoje. DIDŽIĄ PADĖKĄ REIŠKIU

MONTREALIO SKAU I Ų visiems taip gausiai atsilankiu 
IR SKAUČIŲ STOVYKLOS

Stovyklon patartina pasiimti 
sekančius reikmenis: 3 šiltas 
antklodes, paltą, šiltą megzti 
nį, dvejis batus, 3 rankšluos

DAINAVOS VASARVIETĖS PAŠVENTINIMAS 
įvyks sekmadienį liepos 14 
d. 12 vai. dalyvauajnt A. V. 
klebonui Dr. J. Kubiliui, S. J.

Bus atlaikytos pamaldos bū 
simoje koplyčios vietoje, kurią 
padovanoja ir ta pačia proga 
įteiks parapijai Dainavos B-vė. 
įvairumais.

Po oficialios dalies bus gegu 
žinė-piknikas su bufetu ir kitais

Gerbiami tautiečiai maloniai 
kviečiami atvykti į iškilmes ir 
pasisvečiuoti pirmoje grynai lie 
tuviškoje vasarvietėje Kanado 
je. Taip pat bus suteikiama ga 
limybė apžiūrėti puikius ežero 
sklypus ir 
čios vieta.

Vykti:
11 keliu iki

į St. Sauveur ir Morin Heights; 
nuo Morin Heights laikytis 30 
kelio Alpino Lodge linkui. Se 
kite rodykles.

Autobusas į Morin Heig 
hts iš Central Terminus išeina; 
9 vai. ryto, o traukinys iš Cent. . 
ral Station 9.05 ryto musu lai jaunimą, 
ku. ‘ se — ge

Morin Heights miestelyje au 
tobusų ir geležinkelio stotyje 
-—pasitiks jus jūsų mašinos ir 
nuveš j Dainavą. Tiek autobu 
su, tiek traukiniu kelionė i abu 
galu 3 dol. Platesniu inlorma

siems į metinį mano mokinių 
koncertą; A. V. Klebonui kun. 
J. Kubiliui už salę koncertui ir 
repeticijoms, koncerto įrašymą 
bei paramą; mus pasveikinusie 
ms ir įteikusiems puikių gėlių 
po koncerto Seimelio Prezidiu 
mo pirm. St. Kęsgailai su ponia 
B. Lukoševičiene; mano moki 
nių tėvams už gražias rožes; 
talkinusioms koncerto metu p. 
M. Stankaitytei ir p. E. Luko 
šiūtei. Širdingas ačiū visiems!

E. Kardelienė.

UKRAINIEČIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS TORONTE

Tūkstantinė ukrainiečių mi Malašuk, iš New Yorko atvy 
nia birželio 30 d. paminėjo kęs ukrainietis prof. Ivan Bob 
prieš 40 m. paskelbtą Ukrainos čuk, Kanados federalinės vy 
nepriklausomybę, kurią metus riausybės pirmininko Die£eff,L"-t 
vėliau sugriovė komunistine ker naujai darbo ministernl 
raudonoji armija. Minėjimas skirtas ukrainietis Starr, Lie 
vyko National Exibition aikštė tu vos generalinis konsulas Vy 
je. Buvo suvažiavę tūkstančiai tautas Gylys, Toronto miesto 
ukrainiečių iš visų Kanados sa atstovas Kuąerepa, naujai į fe 
lių ir Jungtinių Amerikos Va deralinį parlamentą išrinktas 
lstybių. Ją galima palyginti su 
lietuvių kasmet ruošiama Lietu 
vių Diena.

5-tą vai. po pietų prasidėjo 
oficialinė dalis. Kalbėjo Ukrai 
nos išlaisvinimo Kanados Cent 
ro Komiteto pirmininkas R.

advokatas Maloney, Ontario 
provincijos parlamento narys 
ukrainietis Yaremko, Toronto 
miesto seimelio narys Grosman 
ir pabaltiečiams gerai žinoma, 
Hamiltono radio komentatorė 
Mrs. Hayder.

Iš kalbu tarp kitų paaiškėjo, 
Kad ukrainiečiai pirmą kartą 
Kanados istorijoje gavo savo

ilskio ūkyje.
Kviečiame visas šeimas ir

. Jeigu liksite namuo kilmės federalinį ministerį p.
— gailėsitės. V-ba. Starrasmenyje.Visi ukrainiečių

Tautinių Šokių Fęstivalin bei kilmės ]
Jaunimo Kongresan Čikagoje

iš Hamiltono buvo išvykę Ap.
V-bos narys K. Žukauskas, ku 
ris kartu su broliu nufilmavo ir 
įrekordavo visus svarbesnius iš

pareigūnai kalbėję/ 
vo gimtąja kalba. V 1

Meniškoji dalis tęsėsi apie 3 
ir pusę valandos su tautiniais 
šokiais, deklamacijomis, chorų 
ir solistų dainavimais, daugu 
moję tautine muzika. Pabaigoje 
teko girdėti ištraukas iš ukrai 
niečių operų „Tarias Bulba" ir 
„Katerina". Jas išpildė ukrai 
niečių solistai, chorai, baleto 
grupė ir simfoninis orkestras.
KUN. DR. J. GUTAUSKAS

ciju suteiks p. K. Andruškevi kilmių momentus, Vilniečių pir 
čius DE 2384 arba RA 1-0614. mininkas K. Baronas, <’

Tat iki malonous pasimaty L^ugalys'ir 
. ta-,. Dainavos B-ye-,Kun. Dr. J. Tadarausko 20

tų kunigystės sukaktis 
buvo paminėta birželio 22 d. 
įvykusiu parapijos salėje šau yra gavęs kvietimą iš vyskupo 
niu balium, kuriame dalyvavo Paltaroko grįžti į Lietuvą ir už 
apie 200 asmenų, o sekmadienį 
birželio 23 d. iškilmingomis pa 
maldomis asistuojant kun. Pa 
cevičiui ir kun. Kulbiui
Šeštadienio mokyklos vedėjas 

ir daugelio organizacijų nepa 
ilstantis darbuotojas Jonas Mi 
kšys vardinių proga buvo pa 
gerbtas kolegų mokytojų ir Ap 
ylinkės pirm. inž. A. Jazbučio 
surengiant vaišes ir įteikiant gr 
ažią dovaną.

— Hamiltono tautinių šokių 
grupė vadovaujama G. Breich 
manienės, liepos 5 d. kviečiama 

HAMILTONO KAT. MOTERŲ D-JOS ŠEIMŲ GEGUŽI KLB Oakville Apylinkės Valdy 
nė bus liepos 14 d. p. Aselskio sikirtimu Main ir King gatvių bos dalyvavo Oakvillės miesto 
ūkyje, apie 40 m. nuo Hamilto rytuose, (Delta) važiuoti King 1^0 metų sukakties minėjimo 
no. Pradžia 2 vai. pp. Bus įvai gatve į rytus iki 20 kelio ir suk parade ir meninėje programoje 
rūs žaidimai vaikams ir suaugu ti į dešinę. Pervažiuoti 53 hw. labai gražiai pasirodydami. 
siems šu premijomis. Turtingas į 56 hw. ir važiuoti iki 3 Iiw. 
bufetas: šaltas 7-up, lietuviški Tuomet sukti į dešinę, prava

lietuviškos koply

savom priemonėm
Piedmont, pasukti mo Dainavoje. Dainavos B-vė.

skautų 
tuntininkas J. Trečiokas, 

kt.
A

me

į

S 
v

Lietuviška Kirpykla
MISS MARK’S BEAUTY PARLOR 

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

bei visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-8951

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

Ą

REIKALINGA MOTERIS 
lietuvių vaikų priežiūrai, 

atvažiuojanti arba ,su pilnu 
išlaikymu.

Skambinti HU 1-2957..
S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©/ ■

I
DR. J. ŠEGAMOGAS | 

CHIRURGINĖ ir |
BENDROJI PRAKTIKA |

Office 5441 Bannantyne g 
(kamp. Woodland) g

<| Verdun. Tel. HE 3175. 1

$ Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; $
j* šeštadieniais 11-1 X 
g arba pagal susitarimą. X

Namų 1038 Osborne Av. $
g Verdun. Tel.: PO 6-9964. $
*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•, ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

I
 DANTŲ GYDYTOJAS :j:

DR. J. M A L I Š K A § 

priima :9 a. m.—10 p. m. ;į;
5441 Bannantyne, Verdun, :į 

(kampas Woodland) ;!
Tel.: TR 4547

minėjimo

PRIEŠ PIRKDAMI
sklypą vasarvietėje, 

prašome pamatyti mūsų piojek 
tą St. Columban, tik 30 mylių sumuštiniai, namuose kepti py žinoti Cayuge miestelį už ku 
nuo Montrealio., Sklypai pušy rageliai ir kt. Tik žingsnis nuo rio (apie 1 mylią) pirmuoju ke 

ne 110X160 ir didesni. namų puikusis Erie ežeras, geliu sukti į kairę (bus parodyta 
Clover Land & Construction, ras priėjimas pasimaudyti, ši rodyklė į gegužinę) ir važiuoti 

337—9 th Ave, Ville LaSalle, vieta yra tikrai graži ir tinka iki pat ežero, sukti vėl į kairę ir 
tel. HE 6719 ir PO 6-5130. rna gegužinei. Šią smagią dieną už vienos mylios būsite p. Ase 

užbaigsime laužu, prie kurio vy--------- ------------------------------------- .b , , . , / >©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©  ̂resnes skautes išpildys jdomią
programą.

Važiuoti reikia pradedant su

— Žinomas nekilnojamo tur 
to pardavėjas ir būvąs bendruo 
menės valdybų veiklus narys 
Vladas Antanaitis savo vardi 
nes atšventė birželio 29 d. arti 
mųjų ir draugų išvykoje 
#©©©£©©©©©©©©©©©©©©©©©©©$ 
S Raštinė: LE 4-4451 S

imti profesoriaus pareigas klie 
rikų seminarijoje.

Kvietimą gavęs iš to pat vys 
kupo Paltaroko ir kitas kuni 
gas.

Spėjama, kad toks vyskupo 
kvietimas negalėjo būti padary 
tas be sovietinės valdžios ži 
nios, kuri tuo būdu lyg ir ga 
rantuotų kviečiamųjų neliečia 
mybę. Bet kadangi sovietiniais 
pažadais niekas negali pasitikę 
ti, tai, kiek girdėti, kviečiamie 
ji vykti į Lietuvą dar nesiruo 
šia.

MALONĖS LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, Toronte, 1424 Da 
venport Rd., sekmadienį, liepos 
mėn. 14 d. 9 vai. 45 min. ryto 
lietuvių pamaldos.

Sekmadienį, liepos mėn. 21 
d. parapija švenčia Lake Sim 
coe, pas Poną Jurgį Preikšaitį, 
savo šių metų misijų šventę. 
Pamaldos čia pat įvyks 2 vai. 
p. p. Prašome visus rinktis 9 
vai. ryto prie bažnyčios, iš kur 
bendrai važiuosime į Lake/ i 
coe. Kun. L. Kostizen^.

Tamstų namuose, dienomis ir 
ir vakarais pradedantiesiems 
ir pažangiesiems, prieinama 

kaina.
Mr. Green, 

RE 3-2484
i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958 I
 STASYS DAUKŠA, LL. D. g 

Bvtte 95—M
152 Notre Dame St. E. g 

UN 6-8969* |

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

PARDUODAMAS NAUJAS 
moderniškas tripleksas 

3 augštų po 5 kambarius.
Viršutiniai išnuomoti po $ 75. 

00, o apatinis (apšildomas) 
laisvas pirkėjui. 
1452 Leclaire St.

tarp St. Catherine E. ir Adam. 
Teirautis tel. CL 5-9782, 

o vakarais LA 2-9173 
Victor Hamelin Fils Ltd.

A. Norkeliūnas | Dr> MOKKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS

x Vakarais ir šeštadieniais
8 pagal susitarimą.

x 1982 Bloor W. Toronto 4.
į rytus nuo Dufferin St.

Commissioner of the Superior 
Court of Montn.

MONTREAL 
ENTERPRISES REG'D.

KUR APSIDRAUSTI, 

PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

Dr.E.Andriikaitis
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 

Rea.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. NU 9-1653

IGNAS GURCINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

6 butų po 3 kamb. namas, 
$ 30.000, įmokėti $ 13.000.—

Tripleksas su krautuve, 
$29.000,-, įmokėti $13.000-.

',►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 

| Dr. A. Pacevicius I 

X Gydytojas ir Chirurgas x
280 Roncesvalles Ave v 

v Telefonas LE 4-4778
v Priėmimo valandos: 11-1 v. V 
g vakarais nuo 6-8 v.; trečia- x 
$ dieniais ir šeštadieniais 11-3 x 
g v. pp. Kitu laiku, susitarus, g 
g N a u jas kabinetas g 
*,©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©?

I
Dr.A.VALADKAl 

1081 BLOOR ST. W. | 
(prie Dufferin) X 

Telefonas LE. 1-2933 |

RENTGENAS

priima ligonius ir gimdyves 4 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 
Šeštadieniais nuo 11 vai. x 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie-x 
niais kabinetas uždarytas, g 

i.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
u©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«
H

JSKIENĖ 

ytoja 7

ir Rd., |

ncesvalles)x 
TO i

4250 |
©©©©©©©©©'

I
 Raštinė vakarais: ;

2104 Mount Royal St. E. <
LA 1-7926—8873 i

Senė TALBOT ;

Advokatas ;

Suite 306, Aldred Bldng.
507 Place D’Armes 

MArquette 8045 
^$©©©©©©©©©©£©©©©©©©©©©3

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

. Real Estate Board 
1410 Guy St. Tel. FI 6351

Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 2922

~ , .v, .« Vienybėje — Galybė!
Grosenja su alum, moderniškai »

įrengta, $ 13.000.—, įmokėti « Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
2.500.--- . « T» A A TMT A »»1

Augštos palūkanos.Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 Indėliai apdrausti -
įrengtom krautuvėm, $ 30.000. _ ,. . . Darboyalandos:

įmokėti $ 15 000__  Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta-
’ 1 ... g dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va-

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

6695—35th Avė., Rsmt.

Tel. RA 7-3120 — RA 7-3560
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