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TISĄ CHRUŠČIOVO KALB OS TEKSTĄ PRIEŠ 
STALINĄ

JAV Prezidentui padaryta operacija. Peronistų sukilimas 
Argentinoje. Adenaueris susitarė su Mollet dėl Saaro.

Praėjusi savaitė buvo gausi 
svarbiais politiniais Įvykiais.

VIENAS ĮDOMIAUSIŲ 
DALYKŲ

buvo-, kad Amerikos Valstybės 
Departamentas paskelbė ištisą 
Chruščiovo kalbos, pasakytos 
slaptame XX kompartijos šuva 
žiavimo posėdyje tekstą. Tą 
kalbą trumpai atpasakoti neima 
noma, todėl mes patieksime iš 
tisą jos teksto vertimą. Dabar 
tiktai tiek galima pasakyti, kad 
' etuviškųjų komunistų patiek 
ėji tos" kalbos fragmentai nie 

ko- bendra su ta Chruščiovo kai 
ba 
ir „Liaudies Balsas“ Chruščio 
vo kalbą taip padarė, kad būtų 
apgauti suminėtų laikraščių sk 
aitytojai. Tuo tarpu Chruščio 
vo kalbą taip padavė, kad būtų 
tų, iš kurių neabejotina, kad 
Stalinas buvo tikrai toks, kokį 
mes, bet ne komunistinė spau 
da, rodė. Chruščiovas faktais 
Įrodo, kad

STALINAS BUVO BAISUS 
PIKTADARYS.

Bimbai, Mizarai, Pruseikai, 
Andruliui dabar jau smegenys 
susimaišys... Tiesa, ta kalba ne 
visai pilna, bet yra vis vien la 
bai Įdomi.

Kai taip murdosi žmogiiudys lų ministerio pareigų dėl nesu 
čių kraujuose sovietiniai dikta tarimų su Chruščiovu.
toriai ir Argentinos diktatūri — Bulganinas atsiuntė Eize 
ninkai sumanė pasimaudyti nhaweriui ir kitiems Vakarų di 
žmonių kraujuje, todėl bandė diesiems laišką, kuriame siūlo 
padaryti perversmą ir vėl grą atitraukti iš Vokietijos kariuo 
žinti Į Argentinos diktatoriaus menę, ir pageidauja, kad Vaka 
sostą Peroną. Bet ištikima de rai nusiginkluotų, kai Rusija 
mokratijai, tvaikai ir žmonių pastoviai ginkluojasi.

Srovei kariuomenė likvidavo — Indonezijos prezidentas 
sukilimą, pradėtą net trijose vie Sukamo lankėsi Kanadoje ir 
tose, ir dabar baudžia tvarkos Montrealy. Čia jis apdovanotas 
ardytojus ir priesaikos laužyto garbės daktaro laipsniu.
jus. Nors Argentinoje mirties — Jales universitetas Adena 
bausmė panaikinta, bet šiuo at ueriui Įteikė garbės daktaro lai 
veju karo teismai nubaudė mir psnį.
timi keliadešimt sukilėlių. Gai — Prahos studentai demons 
la žmonių, kurie nenori paklus tratyviai pareikalavo laisvės.
ti tautos daugumos valiai. — Tito padėjo vainiką prie 

Šios neramios savaitės bėgy Lenino mumijos, ilgai į ją žiūrė
je, JAV prezidentą jo ir meldėsi, bet į

EISENHOWERJ IŠTIKO miją nei kreivom
NAUJA LIGA, JO- „ ,’ — Kanados uzs.

neturi. „Vilnis“, „Laisvė"

Svarbus dalykas yra Įvykęs
MOLLET SUSITARIMAS 

SU ADENAUERIU
dėl Saaro srities.
kuris dabar vieši Amerikoje, pa 
reiškė, kad susitarimas visiškai 
garantuoja Europos - valstybių 
sugyvenimą. Saaras pereina 
Vokietijai.

TRUMPOS ŽINIOS
— Mollet pareiškė, kad jam 

kalbantis Maskvojt su Chruš 
čiovu, šis pareiškęs, jog Mask 
va nesiruošia satelitams duoti 
daugiau laisvės. Ir kad Mask 
vai nepriimtinas 
sijungimas.

— Skelbiama, 
ir Ukrainoje 
Gruzinai ir 
lauja laisvės ir nepriklausomy 
bės.

— JAV Niagaros pusėje nu 
griuvo dalis upės kranto, kur 
yra elektros stotis ir sugadino 
elektrinę, dėl ko šimto tūkstan 
čių miestas liko be elektros. 
Katastrofoje žuvo vienas žmo 
gus.

— Į Vakarus pabėgo didelis 
Lenkijos komunistų veikėjas 
Vjaler, kuris atidengia daug 
Kremliaus paslapčių. Be ko ki 
ta, Vjaler pareiškė, kad Moloto 
vas pavarytas iš užsienių reika

„N. L.” Mašinų Fondo va gelio tautiečių, laikančių šaunų 
jus tęsiamas. ~....................
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Kaziukonis Pranas,................

Woodstock, Ont.........$ 10.00
Adenaueris, Dr. Mališka Jonas,

Verdun, 5303, Verdun
Ave................................... $ 20.00

Tai yra mūsų žymusis dantų 
gydytojas (atsiminkite jo skel 
bimą paskutiniame NL puslapy 
je).
Vaicekauskas L.,

Weston, Ontario. . . .$ 10.00
Jagoldas Henrikas,

Coronation, Alberta $ 20.00
P. H. Jagoldas vienas iš nedau vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis.

Vokietijos su

kad Gruzijoje 
esą neramumų, 

ukrainiečiai reika

Stalino mu 
nepasižiūrė

reik, minis 
vadinama Ileitu. Ši liga, sužino teris Pearson tarėsi su Dulles 
ta tiktai prieš dvi dešimtis me dėl Atlanto pakto praplėtimo ir 
tų, pas Eizenhoweri buvo jau kitais aktualiais politiniais klau 
nuo seniai. Ji yra chroniška. Simais.
3et dabar ji davė paaštrėjusi — Švedijos komunistų parti 
užsidegimą plonojoje žarnoje joje susidarė atskira grupė, ku 
ties jos įėjimu į storąją žarną, n pasiryžo ginti Staliną nuo 
Gydytojai chirurgai plonąją ža Chruščiovo užpuolimų.
rną sujungė su storąją kitoje — Naujas Maskvos užs. rei 
vietoje taip, kad maistas per kalų min. Šepilov buvo nuskri 
ligotą žarnos dalį neitų. Po opc dęs į Egiptą pas Nesserą, įėju 
racijos ligonis jau vaikščioja, si į sovietinį bloką ir pripažinu 
Ši liga sukėlė daugybę užuojau si Kinijos komunistų valdžią 
tos prezidentui pareiškimų. Kinijoje.

Žinios iš V LIK’o
VYKD. TARYBOS PIRMININKĖ AKTUALIAISIAIS 

REIKALAIS
(E) Birželio 22—24 dd. JA plečiami, pvz. pradėjus leisti 

V-se posėdžiaus VLIKo sesija, anglų kalba Eltą. Galutinai šie 
į kurią iš Europos biižeho 6 d. visi reikalai išsispręs šaukiamo 
išvyko VT pirmininkė Alena je VLIKo sesijoje. 
Devenienė. Pakeliui VT pirmi 
nmkė sustoja Prancūzijoje ir

Dideliu dėkingu Royal Crown Hotelį ir Royal
Crown Cafe Albertos provinci 
joje. Jis labai užimtas ir niekad 
neturi laiko, bet visada turi lai 
ko ir nesigaili dolerių paramos 
tautiškiems lietuviškiems 
lams.
Jurgutis Aleksas,

Montreal, P. Q...........$
Vabolis Romanas,

Quebec City, P. Q.. . $
Visiems vajaus dalyviams ga numatyti ir vieši pranešimai jokio pagrindo bendram dar 

nuoširdžiai dėkojame ir prašo lietuvių visuomenei. bui. Todėl ne tiek pačius tuos
me atsiliepti daugiau tautiečių, — VLIKui patikėjus man „punktus“ svarstysime, kiek 
gavusių pakvietimus. vadovauti Vykd. Tarybos dar bendradarbiavimą su mūsų dip
Spaudos Bendrovės „Neprikla bui, susidūrus su tikrove, aki lomatais iš esmės. Labai nore 
usoma Lietuva“ įgalioti vesti vaizdžiai Įsitikinau, kad Euro čiau, kad susitartume. Ai tai 

pos politinėse sferose ir viešojo pavyks, priklausys nuo to, kas 
je opinijoje mūsų išsilaisvini diplomatų vardu bus pasiūlyta, 
mui toli gražu nėra tiek palan 
kūmo ir paramos, kaip pvz. J 
AV-se. Mūsų uždavinys yra lai 
mėti Europą, kaip tai mušti pu 
sėje yra atsistojusi Amerika.
Todėl vykdomojo- VLIKo orga skaičiuoti. Kai bus atlikta, tada 
no buvimas Europoje yra ne tik teks ir pasakyti. Jų yra, kaip pa 
būtinas, bet jo darbas plėstinas prastai politikoje, daug. Teks 
ir stiprintinas. Tikiuosi, kad būti ir Washingtone, ir su Įvai 
VLIKo sesija tokiam padėties 
Įvertnimui pritars ir parems 
mūsų pastangas mūsų veiklą 
Europoje sustiprinti, — pareiš me kultūros kongrese, 
kė Vykd. Tarybos pirmininkė, šventėje ir kituose Amerikos 

Nepaprastai didelis vaidmuo lietuvių visuomenės sąskry 
tenka ir lietuvių tremtyje esan džiuose?
čiai visuomenei, — kalbėjo to — Visur, kur tik galėsiu, da 
liau p. Devenienė, — kad ji pla Jyvausiu. Būsiu SLA 70 metų 
čiau įsijungtų^ Pvz- Į VLIKo sukakčiai atžymėti ruošiamą 
laisvinimo talką. Demokratinių me kongrese. Esu pasiryžusi vi 
Grupių Sambūrį JAV-se ir pa sur> kur tik turėsiu progą pra 
dėtų mums atskiruose kraštuo bilti, kviesti lietuvių visuome 
se atlikti tuos žygius, kurie pri nę Į vieningą darbą.
mintų padarytą Sovietų skriatt — Kada numatote grįžti at 
dą ir skatintų visus geros va o ai Į Europą?
lios žmones reikalauti atstaty 
ti laisvę mūsų tėvynėje. Pa

veika

10.00

1U.00

— Ar VLIKo sesijoje bus 
varstomi ir Jūsų gautieji iš p. 

Anglijoje. Paryžiuje ir Londo Lozoraičio „aštuoni punktai”? 
ne numato aplankyti ten esan — Be abejo, visi politines vei 
čius mūsų pasiuntinius ir atlik klos reikalai VLIKo sesijoje 
ti visą eilę reikalų su oficiaho bus aptariami. „Aštuoni punk 
mis Įstaigomis. Anglijoje ta pro tai“, mano manymu, nesudaro

Diplom.šefo pareiškimas
Atvykęs į New Yorko uostą, bė yra padariusi pastaraisiais 

Lietuvos Diplomatijos Šefas S. laikais, vykdydama vadinamąją 
Lozoraitis laive „Saturnia" pa „naują politiką* , nekeičia es 
darė Associated Press atstovui mės ir nė kiek nesumažina pa 
šitokį pareiškimą: vojaus, kur ta vyriausybė su

Man yra labai malonu atva daro civilizuotajam pasauliui, 
žiuoti antrą kartą į Jungtines Ta „nauja politika“ tereiškia, 
Valstybes, kurių vyriausybė ir kad bolševizmo ekspansija tę 
tauta rodo taip daug draugiu siama kitomis priemonėmis. Ge 
gurno lietuvių tautai ir suprati riausia priemonė prieš bolševiz 
mo jos kovai už savo laisvę, mo pavojų yra priešpastatymas 
Mano atsilankymas čia pirmoj jam žmogaus ir tautų laisvės 
eilėj yra surištas su akcija, ku idėjos. Tam tikslui yra būtina, 
rią lietuviai užsieny, o ypačiai kad Rytų ir Centro Europos 
Jungtinėse Valstybėse, veda sa valstybių laisvės bei nepriklau 
vo kraštui nuo sovietų okupaci somybės atstatymas būtų pripa 
jos paliuosuoti. žintas pagrindiniu tarptautinės

Lietuva yra viena dešimties politikos principu santykiuose 
Rytų ir Centro Europos kraštų, su Sovietų Sąjunga, 
iš kurių bolševikai brutališkai Tai pirmiausiai nepaprastai 
atėmė laisvę bei nepriklauso sustiprintų pavergtųjų tautų 
mybę. Tų kraštų, būtent, Esti pasitikėjimą Vakarų demokrati 
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki jomis, o juk tų tautų veržimasis 
jos, Vengrijos, Čekoslovakijos, į laisvę didžiai trukdo- Krem 
Rumunijos, Bulgarijos, Albani liaus ekspansijos planų vykdy grindinis mano kelionės tikslas 
jos ir rytinės Vokietijos nepri mą. Tų tautų išsilaisvinimas su 
klausomybės atstatymas suda darytų tinkamą stabdį Sovietų 
ro vieną nedalomą problemą, agresyviai ekspansijai.
Visi tie kraštai moraliniu ir po Aš esu limingas vėl atvykęs 
litiniu atžvilgiu yra toj pačioj į Ameriką, nes niekur kitur pa 
padėty ir visi jie turi tuos pa šaulyje mūsų byla nėra geriau 
čius, lygius galimumus laisvei suprantama ir remiama 
atgauti. Jungtinėse Valstybėse.

Sovietų Sąjunga tiek pat Šia proga iš prisimenu 
priešinasi Rytų Vokietijos de mingus žodžius, kuriuos 
mokratizavimui ir jos sujungi tybės sekretorius ponas 
mui su Vakarų Vokietija, kiek Foster Dulles psakė prieš kele 
ji priešinasi kitų devynių kraš rius metus ir kurie visados pa 
tų laisvės atstatymui. Kai So liks diplomatijos istorijoj: 
vietų Sąjunga bus priversta nu „Mes žiūrime į konferencijų 
sileisti Vokietijos klausimu, vi stalą ne kaip į vietą, kurioje 
sos šiandien pavergtos tautos mes atsisakome nuo savo prin 
tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų cipų, bet kaip į vietą principą 
atgaus savo laisvę ir nepriklau ms vykdyti“.
somybę. Ir priešingai, toms tau 
toms išsivadavus iš Sovietų 
priespaudos, bus galima suvie 
nyri Vokietiją. Iš to seka, kad S. Lozoraitis kartu su Lietuvos 
jeigu Vokietijos suvienijimo Ministeriu Washingtone P. Ža 
klausimas sudaro tarptautinių deikiu š. m. birželio 6 d. lankė 
derybų objektą, lygiu būdu ki si Valstybės Departament’e.
tų devynių Rytų ir Centro Eu Būdamas Washington’e Dip 
ropos kraštų išlaisvinimas turi lomatijos Šefas aptarė su Lietu 
tapti tarptautinių derybų objek vos Ministeriu eilę aktualių 
tu ir reikalavimas tuos kraštus klausimų. Šie pasitarimai bus 
paliuosuoti turi būti Vakarų tęsiami artimiausioj ateity.
didžiųjų valstybių pateiktas Sb Iš Washington’© S. Lozorai 
vietų Sąjungai. tis išvažiavo į Clevelandą bir

Visa, ką Maskvos vyriausy želio 9 d. L. P-bė.

Mums rūpi pirmoje eilėje prak 
tiškas bendradarbiavimas.

— Kokius JAV-se numatote 
atlikti darbus

— Nenorėčiau čia jų pradėti

riais mūsų laisvinimo veiks 
niais kalbėtis.

— Ar dalyvausite ruošiama 
dainų

negu

reikš 
Vals 
John

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Lietuvos Diplomatijos Šefas

VILNIAUS RADIJĄ KLAUASNT
RUSAI JIEŠKO BŪDŲ KAIP GERIAU IŠNAUDOTI 

PAVERGTAS TAUTAS
Sugalvojo „padidinti suvertnu mą“ pavergtųjų.

Vilniaus radijas iš už geleži Pasirodo, kad perduodamos
nės uždangos vis atneša naujų tos įmonės, kurių Kremlius ne pranešė, kad į kompartijos šau i „milžiniškus Sibiro plotus“, 
okupantiškų pokštų. Dabar štai sugeba sukontroliuoti ir kurios ksmą vykti į didžiąsias staty — Birželio 11d. Vilniaus ra
koks iškrėstas pokštas. Girdi, todėl dirba nenašiai, o kartais bas — Sibire, Donbase ir kt„ dijas pranešė, kad Birštono ku
Kremlius nusprendęs praplėsti net ir nuostolingai. Todėl Kre esą Vilniuje užsirašė 400 jau rorto sezonas atidarytas gegu
sąjunginių respublikų suverenu mlius praplėsdamas suverenu nuolių, Klaipėdoje 300, be to žės 5 d. Ruošiamasi statyti sa
mą. Šis pokštas taip aiškina mą sumanė pažaboti tas įmo Šiauliuose, Kėdainiuose, Kau natoriją. Palangos kurortas 
mas: esą Kremlius respublikų nes, nes kiekvienai jų duoda sa 
ministerijoms perduoda valdy vo komisarą, savo akį, kuri vis 
ti eilę įmonių, kurias ligšiol vai ką matytų, ir kadangi tai darys 
dė centras. Kas toje perduoda ..suverenūs“ valdytojai, tai jie 
mųjų įmonių „eilėje“ yra, da turės ir gerą botagą, kuriuo sp 
bar nėra aišku. Bet kur kas įdo aus darbininkus ligi prakaito ir 
miau, kodėl Kremlius taip da trauks pelną ligi išsekimo. Tai 
xo? toks ir bus „suverenumo pra

— Kiek galint greičiau, nes 
čia darbo yra daug, ir mano pa 
įeiga pirmoje eilėje dirbti Vyk. 
Taryboje. VLIKo yra nutarta 
turėti Vykd. Tarybą Europoje,, 
todėl ir pirmininko vieta — - 
Europoje.

— Gal manote, kad Vykd.. 
Tarybą būtų tikslu iškelti iš . 
Vokietijos į kurį kitą kraštą?

— Tuo tarpu toks klausimas 
mums nekyla.

— Kaip yra su lietuvių pasų « 
reikalu Italijoje ir dėl to kai kie 
no sukeltu triukšmu?

— Dėl sukelto triukšmo man

— šaukiamojoje VLIKo sesijo 
jc atstovauti Vykd. Tarybai.

Pirmoji sesija glaudžiau ap 
jungė mūsų demokratinę visuo 
menę. Tenka laukti, kad ši ant 
roji dar labiau sucemantuos 
LIKe apsijungusias grupes 
mūsų tautiečius paskatins 
sus spiestis apie VLIKą.

Pats aktualiausais darbas — 
kaip tarptautinius santykius iš 
naudoti Lietuvos laisvinimui. 
Svarbus yra ir lėšų laisvinimo 
darbams telkimas, nes tik pa tenka tik pareikšti savo apgail 
gal lėšas mes galime realiai pla tavimą. Turiu įsakmiai pažymė 
nuori savo ateities darbus. Tu f ■ “• _ '
rint pakankamai lėšų, galima su sutvarkymo reikalu Italijoje 
butų žymiai daugiau nuveikti Vykd. Tarybos paskelbtieji pa

— Spaudoje pasirodė balsų, reiškimai yra teisingi. Gaila 
kad VLIKas siaurina savo veik tik, kad savi žmonės, lietuviai, 
lą, atleidinėja tarnautojus ir viską nori aiškinti iš blogosios 
pan. Kaip čia yra iš tikrųjų? nusės, neigiamai. Dažnai sveti

— Tam tikra spauda klaidi mieji mūsų žygius geriau Įver 
na visuomenę, tendencingai pa tina negu savieji.. Šiuo reikalu 
vaizduodama padėtį. Ryšium dokumentaciją pasiimu su sa 
su Prezidiumo būstinės perkė vįm i Ameriką: jei kas netiki 
limu Į JAV-es ir kai kuriais ki pareiškimu ir norės pamatyti 
tais gyvenimo iššauktais pasi dokumentus, galės pats Įsitikin 
tvarkymais dalies darbų atliki ti, — baigė VT pirmininkė pa 
mas naujai pertvarkomas. Iš sikalbėjimą su Eltos bendradar 
to išplaukia tarnautojų pergru biu.
pavimo reikalas — tat ir yra -----------------------------------------------
pianešta tarnautojų daliai. VL SKAITYTOJŲ DĖMESIUI 
IKo darbai" Iš esmės niekur ne ~ ' 
siaurinami — priešingai, net

Lietuvos jaunimą veža Sibiran.
Vilniaus radijas birželio 3 d. ne, ir kitur. Jie visi išsiunčiami esąs atidarytas 

----- - Viso Lietuvoje 
rijų.

n
Poniai ZOFIJAI GRIŽAITEI ir ANTANUI VILIMAMS, 

mirus Lietuvoje Jų motinai ir uošvei, 
IZABELEI GRIŽIENEI, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą
KLCT ir NL.

ir
vi

ti, jog ryšium su Lietuvos pa

Sekantis „Nepriklausomos 
Lietuvos“ numeris bus prieš 

------ paskutinis prieš atostogas, nes 
gegužės 15 d. liepos pirmoji savaitė bus atos 
esą 20 sanato togų savaitė ir tą savaitę NL 

neišeis. Todėl. Gerb. Skaityto 
22. jus apie tai informuojame.

Be to, sekantieji „Neprikišu 
šie somos Lietuvos“ numeriai išeis 

vieną dieną anksčiau, negu pa 
išleidžiama, — todėl

dabar esą
000 mokytojų.

—■ Žemės ūkio akademiją 
met baigią 300 agronomų.

— Klaipėdoje esąs baigiamas prastai
statyti didžiausis Pabaltijy kon jeigu kas norėtų ką nors pa
servų kombinatas. skelbti — piknikus, subuvimus

— Vilniuje esanti statoma ir tt„ — tai prašomi žinias siųs 
elektros reikmenų gamykla, ti vieną dieną anksčiaus negu 
kuri būsianti užbaigta VI penk paprastai. Tas liečia ir visą kitą 
metyje, o gal ir visai nebus pa korespondenciją.
statyta. NL red. ir adm.
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Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KANADOS AVIACIJA DABAR IR SEKANČIŲ 25 
METŲ LAIKOTARPYJE

nrr^r -n r A A TV T TnUIITITI Veikia visa eilė laisvų sche tos globą: jie arba netinka esą
f O' niu tiek gydymosi, tiek ligoni moms schemoms, arba dėl kitoIV mu x v išlaid^s padengti Kai ku kių priežasčių Į jas nepatenka,

rios iš tų schemų yra „pelno Turtingieji draudimo nereika 
nesiekiančios“ ir valdomos ii lingi. Visiški beturčiai hepaje 
goninių sąjungų ar gydytojų gia pakelti nė minimalių su tuo 
sąjungų. Prie tokių schemų pri surištų išlaidų. Tolimuose pa 
kiaušo Mėlynasis Kryžius. Phy krašČiuose gyvenantiems svei 
sician Services Inc., Manitoba katos globa sunkiai pasiekiama. 
Medical Services ir kitos. Kai Pagaliau kai kurie tais klausi 
kurios yra valdomos privatinių mais tiesiog nesirūpina. . . kol 

$ 5.00 draudimo kompanijų ų greičia yra per vėlu.
, einančiu mini Kad viešasis sveikatos drau 

moms kompanijoms. Vienokios dimas būtų sėkmingas, jis turi 
ar kitos rūšies schemose asmuo būti visuotinis. Be to, lengvai 

, pa administruojamas. Tik tuo at 
pašto ž.j našia* kaip gyvybės draudimo veju pajėgesnis ir laimingesnis 

atvejuje. padės nepajėgiam ir laimės ne
1954 metu pabaigoje 2.7 mi turinčiam, judresnis — neran 

lionai kanadiečiu buvo apsi g^jam- Įvesti tokį gerą drau 
draudę pagal pelno nesiekian dim;i Xrva nelengva, bet mažai 
čius planus ir 4,4 milionai —kas ginčys, kad draudimo nt (Canadian Scene). Mr. Cra Kanados mastu: duoda darbo 
privatinėse draudimo kompani rei“etų- luo 3Udu ne tlk butd wford Gordon Jr., A. Roe Ca daugeliui darbininkų ir padidi 
jose. Šiais draudimais buvo ap Pa e as *n iasis tautos svei nada Ltd. prezidentas, yra pa na tautos turtingumą. 1950 me 
sidraudžiama nuo gydymosi iš a in&umo ygis, et taip pat dar„s įdomių pareiškimų savo tais aviacijos pramonė buvo 40- 
laidų ir operacijų išlaidų —- pa ls\cn^ta airningUjų raporte, pateiktame Karališkai toje vietoje iš atžvilgio į fabri 

1 Kanados Ekonominės Ateities kuose pagamintų gaminių ben 
Tyrimų Komisijai. drąją vertę. Šiandien ji yra 9-

' Kanados aviacija, jis pareiš toje vietoje.
1 kė, pastarųjų dešimties metų „Tai — jis tęsia — pastato 
bėgyje yra padariusi neįtikimą aviacijos pramonę greta auto 
pažangą. mobilių, geležies, plieno, gele

„Sprausminių lėktuvų srity Žinkelio riedmenų, elektros da 
' je yra gimusi visai nauja pra lykų ir kitų pagrindinių Kana 
monės rūšis“, — rašo jis. „Su dos pramonės šakų“.
tuo išaugo nauji fabrikai, per Dar toliau Mr. Gordon pa 
tvarkyti senieji, įvesta nauja reiškia, kad šitokis didelis pa 
.............a ir naujos planavimo starųjų metų aviaciojs pramo 
galimybės. Vaizdą, kaip ši nau nės išaugimas įvyko dėka pri 
joji pramonės sritis išaugo Ka vatinės inciatyvos ir investavi 

je, galime susidaryti kad mų, o taip pat dėka toli numa 
ir iš tokio palyginimo. Kai mes tančios tautinės politikos, kuri 
pradėjome statyti pirmąjį Oren pasirėmė teisinga mintimi, kad 
da sprausminį lėktuvą, 95% reikia sukurti savarankišką avia 
jam reikalingų dalių teko įsiga cijos pramonę, kuri galėtų kur 
benti iš užsienio. Šiandien pade ri originalius projektus ir tuos 
tis yra atvirkščia. 95% spraus projektus įvykdyti.
miniams lėktuvams reikalingų „Sekančių 25 metų laikotar 
dalių ateina iš Kanados fabri pyje, sako jis, aviacijos pramo 
kų". nės reikšmė tiek Kanados tiek

Toliau Mr. Gordon pažymi, viso pasaulio atžvilgiu didės 
kad naujoji aviacijos pramonės dar spartesniu mastu. Jeigu ta 
šaka turi didelės įtakos visos Nukelta į 7-tą psl.

JUOKDARIAI...

I N D E P E NDENT LITH U A N I A 

Redaktorius Jonas Kardelis.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal sus tarimą, gauna nuolaidų.

Lietuvos nelaimei 16 metu
Ar atsimeni, lietuvi, tą šešta Lietuvon nuolat vežami žmo 

dienį, kada laisvos Lietuvos ke nės iš rytų. Svetimi žmonės, 
liais riedėjo užpuoliko tankai ir 
žygiavo raudonarmiečiai?

Tai ir yra Lietuvių Tautos 
Tai naikinimas (genocidas)—pate 

buvo pirmoji laisvos Lietuvos didžiausias rusų bolševikų nusi 
Respublikos pavergimo diena, kalstamas darbas.
Tai buvo 1940 metų birželio 15 Šios baisios sukakties proga 
dieną. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi

Sekančią dieną prasidėjo nimo Komitetas kreipiasi į visa 
okupantų valdžia. Lietuvių tau me pasaulyje išbarstytą laisvą 
ta buvo okupuota ir pavergta, ją lietuviškąją išeiviją, šaukda 

Sunkūs atėjo laikai. Atėjū mas ją įsijausti į pavergtos tau 
nai palaipsniui naikino Lietu tos padėtį, dėtis prie jos sun 
voj lietuvišką tvarką, įpročius kios dabarties palengvinimo ir 
ir įvesdino savo iš rytų atsineš prie jos visiško iš bolševikinės 
tus ir lietuvių tautai svetimus vergijos išlaisvinimo, 
nuostatus. Svetima dvasia įsi Lietuviai, skelbkime pašau 
viešpaavo Lietuvoj. Visas ūkis liui apie bolševikų daromas sk 
buvo sujauktas. Buvo paliestas naudas lietuvių tautai; šauki 
pats žmogus. Jis nustojo asme mės pasaulio sąžinės suprasti 
ns teisių ir laisvių. Jis įstatymo ir pasmerkti piktus, nežmoniš 
buvo sulaikomas, kalinamas, be kus Lietuvos okupanto kėslus 
teismo baudžiamas. Lietuvos — išnaikinti mūsų tautą: rašy 

_____ > valstybių vyrams, 
prezidentams, parlamentų na

teismo baudžiamas. 1 
pavergėjams nereikėjo nei tei kim raštus 
sės, nei teisėtumo. į

Bet didžiausią tautai smūgį riams dėl bolševikų daromų nu 
atėjūnas pavergėjas smogė po sikaltimų ir dėl tų pavojų, ku 
metų. Tai baisioji diena — bir riuos bolševikai sudaro laisvo 
želio 13. Šiemet to kruvino ju 
bilėjaus sueina 15 metų. Tą die 
ną prieš penkiolika metų oku 
pantas pradėjo' Lietuvoj masi 
nes deportacijas. Vežė šeimas 
su mažais vaikais, vežė ligonius 
ir senelius. Vyrus skyrė nuo šei 
mų. Vežė kaip piktadarius. Ir 
vežė nežinion. Vežė naktimis, 
vežė ir dienomis. Taip truko vi 
są savaitę ligi karo pradžios. 
Vežė, kaip pirkliai veža gyvu 
liūs į skerdyklą.

Savo baisumu tai niekad ne 
pamirštamos dienos, 
buvo dar tik pradžia.

Bolševikams atėjus 
vą antrą kartą, tokios 
portacijos vėl buvo vykdomos 
toliau. Jos tebetęsiamos ir po 
šiai dienai. Kitomis formomis, 
kitais būdais, bet žmonės iš 
Lietuvos visą laiką be jokios mo 
pertraukos vis vežami ir veža 
mi į Tolimuosius Rytus, į Azi 
jos dykumas, į šiaurės speigira 
tį, į negyvenamus plotus. O 1956

j------ ---------- ------------------------ . • l *. a. • UdUd Diu. pi tas, y i o po ua tauiuo uu uii^uiuą.
sidraudžiama nuo gydymosi iš ingumo ygis, c taip pal (jar«s įdomiu pareiškimu savo tais aviacijos pramonė buvo 40- 
laidų ir operacijų išlaidu — pa b,,t" 
skirai arba abiem kartu. Šalia atvejų, kada gerą ir tvarkingą 
to buvo dar draudžiamasi nuo zrno£V netikėta liga finansiškai 
ligoninių išleidų. Šitų schemų v*sa* pribaigia : suryja visas jo 
taip pat yra pelno nesiekiančių 
organizacijų ir draudimo kom 
panijų žinioje. Pelno nesiekian 
čių organizacijų planais apsi 
drausti nuo ligoninių išlaidų 
yra pasinaudoję 3.6 mil. kana 
diečių (1954 m.), o panašiais 
kompanijų planais pasinaudojo 
3.2 milionai kanadiečių.

Žinoma norint sužinoti to me 
to visų apsidraudusių kanadie 
čių skaičių — negalima tas vi 
sas sumas sudėti. Daugelis as 
menų turi dvigubą draudimą: 
gydymosi ir ligoninių. Be to, 
paskiri planai labai nelygūs, 
pradedant nuo mažų dalinių 
draudimų ribotais atvejais ir 
baigiant pilnu draudimu, prak 
tiškai apmokančiu visas j

santaupas ir įvaro į nepakelia 
mas skolas.

Idėja gera, bet kaip ir dange 
lis gerų idėjų susiduria 
nansiniu klausimu: kas apmo 
kės išlaidas?

Jau apskaičiuota, kad 
karnas
ir ligoninės globa viso krašto technika 
mastu kaštuotų per vienerius •• 
metus 360 milionų. Gydymosi j •• 
(t. y. apmokėjimo gydytoja 
ms) išlaidų susidarytų metams 
apie 267 mil. dol. Vadinasi, vi 
so metams 627 mil. dol. Ir tai 
būtų tik minimaliniai patarna 
vimai.

Žinoma, tam tikra dalis iš 
minimosios 627 mil. dol. sumos 

tiškai apmokančiu visas gydy atsiskaičiuotų, nes ji žmonių 
mosi ir ligoninių išlaidas. Kai Jau sumokėta per dabar jau vei 
kurios privatinės draudimo ko čiančias įvairiausias draudimo 
mpanijos turi planų apdrausti schemas. Tačiau visdėlto dar 
ligoje praleistą laiką arba ap labai stambi suma liktų, kuriai 
drausti nepagydomus susižeidi padengti vienintelis šaltinis bū 
mus. tų nauji mokesčiai.

Pagaliau negalima sakyti, Kritikai, pasisakantieji prieš 
kad visai nėra valdžios draudi visuotinį sveikatos draudimą, 
mo. Tam tikrais atvejais provin nurodo, kad tuo atveju net ke 
cijos teikia nemokamą gydymą tūriais procentais padidėtų visi 
ir ligoninės globą. Visos pro mokesčiai: pajamų, kompanijų 
vincijos apsaugo darbininkus, ir pardavimo. Sunku pasakyti, 
nuo susižeidimų darbovietėje ar tie skaičiavimai tikrai pasi 
arba ligų, gautų bedirbant tie tvirtintų. Bet, kaip pasisako mi 
sioginį darbą. Šitą garantuoja nėtasis Kanados Šalpos ’ 
Darbininkų Kompensacijos Ak bos leidinys“, jau dabar šeimos, 
tas. nežiūrint jų pajamų didumo, su

su fi

nemo
sveikatos patikrinimas

ms valstybėms; siųskim pro 
testus Jungtinių Tautų Organi 
zacijai, klausdami, kodėl nevy 
kdoma Atlanto Charta, kuri 
duoda tautoms apsisprendimo 
teisę, ir kodėl tos teisės neturi 
ligi šiol lietuvių tauta? Nenus 
tokime reikalavę, kad bolševi 
kai, jėga ir smurtu okupavę 
mūsų kraštą, būtų pašalinti ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš visos 
Rytų ir Vidurinės Europos ir 
būtų grąžinti Į prieškarines šie 
nas.

Akivaizdoje mūsų tautos ne 
laimės Vyriausiasis Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas šaukia

Laužiasi į atviras duris Bet gi L. Prūseika labai nervi 
„Laisvė", „Vilnis“ ir „Liau naši ir sielojasi. Kodėl?

dies Balsas“ prakaituoja už grj Prūseikai, matyt, rūpi ne 
žimą j Lietuvą. Deda laiškus su litiniai priešai, bet savieji ko 
grįžusiųjų komunistų ir įrodinė munistai. Kas gi, iš tikrųjų, da 
ja, kad ten rojus. Ir giria išsi ugiausia vaidijasi, riejasi ir 

terijos nesuvaldo?

PO

is 
Tary Juosę* • • terijos nesuvaldo? — Aišku,

Mielieji draugai, ko jūs pra kad sovietija, komunistai, ta 
...............  j kaituojate? Ko jūs kryžiavoja „šlovingoji partija“. Jie ne tik 

Britų Kolumbijoje ligoninės moka gydymosi išlaidų apie 4.5 *ės? Ar tarn’ kad parodytume tai vaidijasi, ne tiktai pešasi, 
................. .. ...... ... “—— globą wbet ne gydym oislaidų) nuos. savo pajamų . Klausimas 
Tautos laisvąją dalį vienybėn, gauna kiekvienas tos provinci čia daugiau susiveda į tai: ap 
į darnų ir sutartiną darbą, ku jos gyventojas. Tai apmokama sisaugoti ar eiti lošti kortomis 
ris taip reikalingas Lietuvos iš mokesčių, bet ne individuali su likimu. Gal būt būsi laimi 
laisvei grąžinti. Lietuvi, nie niais įnašais). Saskatchewane gas ir visą gyvenimą pragyven 
kad nepavarki Lietuvos laisvini veikia privalomas drakudimas si išleidęs gydymuisi tik vieną 

pastangoms!....................... ligoninės globai. Tai dalinai ap kitą dolerį. Bet gali ir pralošti.
VLIKo Prezidiumas ir mokama iš mokesčių, dalinai iš O tuo atveju liksi ne tik be 

atskirų asmenų įmokėjimų ar sveikatos, bet ir visų apleistas, 
ba įmokėjimų daromų savival 
dybių už tuos asmenis, kurie 
patys negali jiems priklauso 
mą dalį įmokėti. Newfoundland 
do gydymo ir ligoninės globos 
draudimas apima apie pusę vi 
sų provincijos gyventojų. Jam

(Canadian Scene) Kanadie kur plataus masto sveikatos lėšos sudaromos iš metinių įmo 
čiams - Europiečiams, ypač at draudimas jau seniai veikia. Šie 
vykusiems iš kraštų, kur didžią kritikai tačiau nepastebi vieno 
ją socialinio draudimo dalį ne labai svarbaus veiksmo: sumi 
ša valstybė ant savo pečių, kar nėtų kraštų gyventojai yra su 
tais atrodo keistos tos visos kai sibūrę palyginti nedideliame 
bos apie sveikatos draudimą žemės plote, jų valdžios siste 
ir. . . to draudimo nebuvimas ma labai centralizuota. Ši ap Joms lėšos sudaromos iš specia 
Kanadoje. linkybė įgalina daug lengviau lių savivaldybinių mokesčių,

Tai nėra nuostabu: patiems administruoti bet kurią sveika pridedant provincijos pašalpą 
kanadiečiams kartais nevisiškai tos draudimo schemą. ir mažą, vieno dolerio į dieną,
aišku, kas šioje srityje Kana Visai kitokioje padėtyje šiuo ligonio įmokėjimą. 
doje vyksta. atžvilgiu yra Kanada. Pirmiau

Neseniai Kanados Šaipos Ta šia jos gyventojai yra pasisklai 
ryba (Canadian Walfare Coun dę dideliuose plotuose. Toliau 
cil) paskelbė knygelę, kurioje —šis kraštas yra dešimties pro 
kaip tik ir nagrinėjamas tas gy vincijų konfederacija. Vykdo 
dymosi išlaidų apmokėjimo ar moji valdžia pasiskirsčiusi tarp 
ba „sveikatos draudimo“ klau provincijų valdžių ir centrinės 
simas. vyriausybės Ottawoje. Dar

Apie sveikatos draudimą kai toliau — pagal senuosius įsta
bama Kanadoje jau nuo 1919 tymus ir tradiciją sveikatos rei tikroms ligų rūšims: daugely 
metų. Trys didžiosios kanadie kalai yra provincijų žinioje. je provincijų jau dabar teikia 
čių politinės partijos, veikian Federalinė valdžia tik pastarai mas nemokamas gydymas nuo 
čios viso krašto mastu, — libe siais metais pradėjo šiuo reika 
ralai, konservatoriai, CCF — lu rūpintis. Rūpinasi ir visdėl 
sveikatos draudimo klausimą vi to žino, kad visą kraštą apiman 
sad įtraukia į savo rinkiminę tis sveikatos draudimas gali bū 
programą. Klausimas diskutuo ti pagrįstas tik provincijų vai 
jamas beveik kiekvienoje parla džių ir Ottawos bendradarbia 
mento sesijoje jau 36-37 metus, vimu. Tą diktuoja ne tik teisi 
Ir nežiūrint to, iki išol dar netu niai - konstituciniai nuostatai, 
rime sveikatos draudimo, efek bet ir finansiniai.
tyviai veikiančio viso krašto Faktas, kad Kanadoje tuo delis kanadiečių kiekis jau nau nę į Dainų Dieną Čikagoje, 
mastu. I- 7 ~ ' . . . .

Tie, kurie nori šioje vietoje katos draudimas, dar nereiškia, palengvintu draudimu.
Kanados valdžią kritikuoti, da kad kanadiečiai šioje srityje Ii skaičius nuolat auga. renkama prenumerata. Leidi L. Prūseikai dėl to žinoma
žnai nurodo, kaip į pavyzdį, kę visai be nieko, kad jie neturi Nežiūrint to, vistik dar yra nio kaina 5 dol. Pinigus siusti: nei šilta, nei šalta. Ko gi čia 
Švediją, Daniją, Didžiąją Bn progų apsidrausti nuo gydymo didelis skaičius gyventojų, ku Dr. A. Garūnas, 1934 S. 48th jam sielotis dėl „politiniu prie 
tamją ir Naująją Zelandiją, si ir ligoninių išlaidų. rie nepatenka Į viešąją sveika Ct., Cicero 50, III., USA. šų fronto“, kaip jis pats sako?

Bet tai

į Lietu 
pat d e

Vykdomoji Taryba, 
m. birželio mėn.

Socialiniais klausimais.

Sveikatos draudimas Kanadoj
kėjimų j atitinkamą fondą. Įmo 
kėjimai daromi kartu su bend 
raišiais mokesčiais.
sveikatos draudimas sukoncen ; 
truotas j savivaldybių rankas. 
Savivaldybė išlaiko ligonines.

te Maskvai, kad jūs dirbate? bet ir galvas vieni kitiems kar 
Juk durys i Lietuvą dabar at po. Tūkstančiam savo partijos 

viros. Ten jus kviečia. Ko dar narių kulkas į pakaušius varo, 
laukiate? Važiuokite! Gero vė Kieno gi isterija išsiveržė prieš 
jo! Kam be reikalo aušinat bur „genialųjį vadą, tėvą ir neklys 
nas ir liekate prakaitą? Niekas tanti mokytoją“ — Josifą Sta 
jūsų liną, jeigu ne Chruščiovo, Mi 

kojano ir paties L. Prūseikos?
Leonai Prūseika, nemanyk, 

kad kiti durni, o pats esi gud 
riausias. Juk visi mato, kad Pr 
ūseika isterijos nesulaiko ne dėl 
„Lietuvos laisvintojų“, kaip jis 
sako, bet. . . dėl savęs, dėl „šio 
vingosios kompartijos“ supuvi 
mo.

Suktakaklis ar kreivaakys 
L. Jonikas

Pasirodo, kad bolševikėlis L.
Stalinas buvo genialus ir ne Jonikas yra arba suktakaklis, 

klystantis vadas. Dabar komu kurio galva nuolat pasukta į 
nistų „Vilnis“ 80-me n-ry rašo: dešinę, arba kreivaakys, kurio 

„Iškėlimas šio viso individua akys visą laiką žiūri į dešinę, 
lo kulto ir Stalino rolės per pra Tai įrodo „Vilnyje“ jo dedami 
ėjusius 20 m. nebuvo lengvas 
dalykas nei Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos vadovybei, 
nsn eiliniams nariams.

Bet šis vėžys turėjo būti eli 
minuotas iš tarybinio gyveni darni už nudėjimą’ budelio Hey 
TĮ0’. ,bl°Sos Pasekmės turėjo drich, sunaikino kaimą Lidiče— 

išžudė visus vyrys, nuo kūdikio 
iki seneliui, ir nežinia kur išga 
beno moteris.

Lidiče pasiliks visiems laika 
ms neišdildomas įradymas na 
cių barbarizmo“.

Taip. Tai tikrai barbarizmas.
Bet jeigu L. Jonikas nebūtų 

žvairas arba neturėtų į dešinę 
išsukto kaklo, tai jis kairėje pa

čia nelaiko. Važiuokite!
Amerikinis Stalino 

kontinuitetas
Jonikas tebeblūdija „ViiVisuotinio sveikatos draudi 

mo reikalu jau yra atlikta daug nyje“ komunistinius tauškalus 
įvairių studijų, nagrinėti pla apie Vliką. Ar negeriau būtų Jo 
nai 
bar 
mu 
niu 
tos 
ti. Viena tik aišku, kad draudi ėdalo trupiniai., 
mas sprčiais žingsniais artėja

Aibei toje jr vienokia ar kitokia forma bus 
įvestas greičiausiai daugumai 
mūsų dar gyviems teesant.

O tuo tarpu, jei Jūs dar nesą 
te apsidraudę pagal dabar jau 
veikiančią vieną ar kitą sche 
mą, patartina būtų nuodugniai 
su jomis susipažinti (tiek su ko 
operatinėm(s — pelno nesie 
kiančiomis, tiek su privačio 
mis) ir pasirinkus vieną ar ke 
lias Jums geriausiai tinkančias 
— pasinaudoti.

— Į Rygą grįžo paleistas

L.

pradedant paprasčiausiu da nikui pablūdyti apie Staliną ir 
veikiahčių schemų pratęst jo kraugerystes ir drauge apie 
ir baigiant pilnu valstybi Stalino kontinuitetą—Chruščio 
draudimu. Nebėra čia vie vą su Bulganinu? Bent nevel 
visų tų pasiūlymų nagrinė tui būtų gaunami Kremliaus

Genialus... vėžys.

Be to, Britų Kolumbijoje, Al 
bertoje, Saskatchewane, Onta 
rio ir Nova Scotia provincijose 
nemokamas gydymas teikia 
mas asmenims kai kuriais atve 
jais: seneliams, akliesiems, naš fouv. užs. reik, ministeris ir pa 
lems su mažais vaikais. Visos siuntinys L. Sėja, buv. min. ir 
provincijos palaipsniui eina su demokratinio centro šulas A. 
teikti nemokamą gydymą tam Kalninš, buv. parlamento atsto 

vas K. Bumeisters ir kt. Visa 
eilė latvių parlamentarų mirė 
ištrėmime.

— Ateina žinių, kad Pabalti L. Prūseika, o kaip gi yra su 
jo kraštuose ir „Kaliningrado 
srity“ įkurdintų ukrainiečių,

būti iškeltos viršun. Smulkme 
nos, kurias patiekė Chruščio 
vas savo pranešime specialei 
sesijai, negali būti ignoruoja 
mos“.

Tai bent „mudraja partija“, 
kurią 30 metų buvo apsėdęs vė 
žys!...

raštai, kurių vienas yra šis:
„Birželio 10 d., 1942 metais, 

visą pasauli sukrėtė žinia iš Če 
koslovakijos:

Hitlerininkai bestijos, keršy

džiovos ir proto ligų. Kai ku 
riose provincijose nemokamai 
gydoma nuo polio ir vėžio.

Daugelyje miestų ir mieste 
lių nemokamai prižiūrimos nėš 
Čios moterys, o taip pat veikia 
nemokamos naujagimių klini 
kos.

Taigi, kai pmatome, gana di go visuomenę paremti jo kelio mas mūsų daug kartų pareikš 
... , - - . c-------T------- ----------o-j - tos nuomonės, kad jų operavi

tarpu neveikia visuotinis svei dojasi nemokamu gydymu ar • Išleidžiami prof. dr. V. Tu mo bazė vis labjau siaurėja. Ir
Ir šis mėnienės atsiminimai, kuriems todėl jie taip draskosi“.

L. Prūseikai dėl to, žinoma, 
. nei šalta. Ko gi čia

komunistiniu supuvimu?
Leonas Prūseika „Vilnyje" matytų dar šiuos vaizdus: 

gudų, Krimo totorių ir mongo rašo: Stalino įsakym uKatyne, šau
lų dalis nori vėl grįžti atgal „Vaidai, rietenos ir isterija dant į pakaušius, komunistai 
Į savo senuosius gyventuosius mūsų politinių priešų fronte yra išžudę 11 tūkstančių lenkų 
kraštus. yra ne tik įrodymas jų politi karininkų. Lietuvoje Rainiuo,
• Bostono lietuvių choras pra nio supuvimo, bet ir patvirtini se, Praveniškėse, Panevėžy, 

Zarasuose ir kt. Stalino įsaky 
mu ir Chruščiovo su 
nu pritarimu išžudyta taip pat 
tūkstančiai lietuvių.

Taip, Jonikai tai barbariz 
mas. Daugiau — tai komunisti 
nis kraugeriškumas.

Mandrapypkis.

Bulgaru
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Gerard THIBEAUL 1 Lucien TREMBLAY
Montreal - Maisonneuve

Montreal - Mercier

Paul DOZOIS
Montreal - St. James

NEPRIKLAUSOMA L I E T U V A

Maurice DUPLESSIS — Premjeras

Notre-Dame de Grace
Charles C. BROWN

KURIS YRA JŪSIŠKIS?

Arsene GAGNE

Vienas iš šių vyru yra National Union Partijos kandidatas rinkimams jūsų rinkiminė

je apylinkėje. Atpažinkite jį iš parašo po jo atvaizdu. Įsidėmėkite, koks malonus, 

draugiškas ir gabus jis atrodo nuotraukoje.

Bazelio 20, balsuokite už jį, kad National Union vyriausybė galėtu tęsti didelius ir 

gerus dalykus, kuriuos ji yra dariusi per paskutiniuosius dešimt metu j ūsų Kvebe

ko provincijai — jūsų Montrealiui — ir jums.

Montreal - Laurier

Maurice MERCURE
Montreal - Outremount

Atsiminkite, kad šios National Union vyriausybės dėka milžiniškai augo pramonė 

ir gerbūvis Kvebeke. Ši vyriausybė paska tino didžiulį mūsų kasyklų išvystymą ir di

džiulį mūsų kelių pagerinimą. Pastatė 1.510 modernių tiltų, 119 puikių naujų li

goninių, 40 sveikatos centrų ir 3.023 modernių mokyklų. Ji paskyrė milionus do

lerių kovai su džiova, neturtingų žmonių gydymui ligoninėse ir senatvės pensijoms.

Ši vyriausybė pakėlė atlyginimus ir apsaugojo darbininką.

Kad galima būtų tęsti šiuos laimėjimus, turėtų būti išrinkti Natjonal Union kandi

datai. Šie vyrai turi patirties vaikyti reikalus gerai. Kitų partijų žmonėms trūks

ta šios patirties.

BIRŽELIO 20
BALSUOKITE UZ

NATIONAL UNION VYRA
A

National Union Party

Reginald PL1MSOLL 
Montreal - Ste. Anne

Marcel LaFAILLE 
Montreal - St. Henry

3 PSL.

Robert HODGE
Jacques-Cartier

Sarto BLAIS
Montreal - St. Louis

Albert OUELLETTE
Verdun

Graham GOULD
Westmount - St. George

METINIS LIUTERIONIŲ sprendžiami klausimai apie Ba miliono dolerių bažnytinėmis mo ir teisinio kdmiteto narys, pavienių arklių kainos kyla. Jei H Prof. Stepono Kolupailos
SINODO SUVAŽIAVIMAS žn^o;? organizaciją, lėšas pla lėšomis, palikti nepriklausoma KANADOJE KYLA ARKLIų į95?. vieno arklio vertės vi darbą įvertinusi Notre Daine

tesnj bendradarbiavimą, knks bažnytine augstojo mokslo uis v durkis buvo 79 dol., tai 1955 universiteto vadovybe sudarė
Jungtinės Liuterionių bažny čionišką auklėjimą ir jaunimo titucija, ar sujungti su valstybi m. tas vidurkis yra 91 dol. Šiuo jarn promociją ir pilno profeso

čios Amerikoje Kanados Sino veiklą, misijas ir informaciją, niu universitetu. Siūloma nees Motor(izacijai įsigalint, ark, metu Kanadoie dar priskaito iaaus titulą.
das susirinkęs metiniam posė Siūloma nutarti, ar Waterloo miškai pakeisti sinodo konstitu lių skaičius Kanados kaimuose , • New Yorke, Public Library
džiui (Annuel Convention) bir College (prie Kitchener), ku ciją centralizacijos linkme. Su toldžio mažėja. Į metus per vi ma aPie ' ai n'" au birželio 1—30 dienomis vyksta 
želio 4 — 7 d. Port Colborne, ris paskutiniu laiku pastatė pa važiavime dalyvavo kun. dr. M. są kraštą sumažėja nuo 50.000 giausia jų yra Saskatchewan Jail. N. Jasiukynaitės meno dar 
Ont., prie Niagaros. Jame buvo pildomą naują pastatą už pusę Kavolis, kuris yra sinodo pienu iki 90.000 arklių. To išvadoje ir Quebece. bu paroda.
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E. Kardelienės 
mokinių koncertas 

Mokinių pasirodymas.

ta yra jau sunkus dalykas. Ada lio darbo lietuvybei ir konstata 
gio yra lėtesnioji sonatos dalis, vo didelę muzikinę mokinių pa 
tačiau reikalinga solidaus įsijau žangą.
tuno atskiruose passažuose, ką, 
reikia pripažinti, Knystautas 
pasigėrėtinai atliko.

S. Pakulytė ir R. Knystau
Gavęs malonų pakvietimą iš sigėrėtinai gražiai tapo atlikta tas, skambinę duetą Hongroise, 

gerb. mūsų buv. Valstybės Ope A. ir B. Bulotų, ištrauka iš G. L. L’Ourville, buvo pora gerai 
ros primadonos Elzbietos Kar 
delienės, turėjau malonumą da 
lyvauti jos metiniame mokinių 
koncerte, įvykusiame Aušros 
Vartų parapijos salėje, kurio įs 
pūdžiais noriu pasidalyti su 
mielais 
Lietuvos“ skaitytojais.

Koncertas buvo dviejų dalių, 
kurių pirmoje pasirodė prade 
dantieji ir kiek pažengę mūsų 
jaunieji pianistai-tės, o antroje 
jau daugiau subrendę, geriau 
muzikaliai pasiruošę ir didesnį 
progresą padarę mokiniai-moki 
nės, o taip pat ir vokalistės.

Koncerto pirmąją dalį prade 
jo Lukoševičius Dainius, kuris 
nuotaikingai ir lengvai paskam 
bino Varpus, J. Thompsono. 
Po jo sekusi Šimelaitytė Jūrate 
gražiai atliko kitą, melancholiš 
ko pobūdžio Thompsono etiu 
dą. Jauniutė Nijolė labai tiks 
liai paskambino J. Brahmso lop 
šinę ir pati skambinadama pa 
dainavo liaudies dainą Kada no 
riu verkiu. Šegamogaitė Rūta . v.., ... , , . . aimyjL uauy zauciuu mu jujt uvviuuvenas uuvo Kartu ir
?. 1 IV* ai Pas aiP ,no t0 Pa zikinė pajėga. Pirmoji koncer ramus ir didingas, bet visada ar 
ties Thompsono Scerzo ir pa - -- - 
dainavo, pianinu sau pritarda 
ma liaudies dainą: Už jūrių ma 
rių. Po jos, Tauteraitė Nijole 
su dideliu įsijautimu ir geru iš 
pildymu atliko Fr. Bergmulle 
rio baladę ir padainavo: Ant 
kalno karklai siūbavo. Labai

Donizetti operos „Lukrezia parinkta, padariusi puikų įspū 
Borgia“. Kličiūtė Nijolė jau su dį, suteikdama tikro dvasinio pa 
daug gilesniu muzikiniu subre kilimo klausytojams.
ndimu, nors techniškai dar ir Aneliūnaitė Danutė, skambi 
neužtektina klasikiniam išbai. nusi M. K. Čiurlionio Temą ir 
gimui (mokosi pianinu vos vie Variacijos ir L. W. Beethovenonoriu pasidalyti

„Nepriklausomosios ni metai) įspūdingai atliko ilge Bagatelle N 5, pasirodė kita ga 
singąją Fr. Šuberto serenadą, bi ir gerokai paruošta piano pa 
paskambindama kultūringai ir jėga. Jos skambintas Čiurlio 
pakiliai. Techniškai kiek sūdė nis buvo atbaigtas ir skaidrus, 
tingas, chromatine gama parem Beethovenas praskambėjo tik 
tas, Etiudas op. 105, Fr. Burg rai dramatiškai ir pilnai, tam 
mullerio, labai gražiai buvo pa siais, bet švelniai dengtais to 
skambintas Urbono Rimgaudo, nais, ilgesingas ir melancholiš 
Sekė pianistė Gaurytė Aldona, kas, kokiu Beethovenas gyveni 
Jos skambinime jautėsi padary me ir buvo.
ta labai didelė pažanga išpildy Pakulytė Silvia yra jau pui 
mo atžvilgiu, palyginti su se kiai paruošta piano didelė jėga 
niau. Techniškai ir anksčiau bu ir pažiba. Ji skambino L. V. Be 
vusi gana užtikrinta ji ir šįkart ethoveno 5-sios sonatos I dalį, 
be priekaištų paskambino sun Jos atliktas Beethovenas ne to 
koką sonatiną op. 168, A. Dia ks tamsus ir melancholiškas, 
belli. Lukoševičius Vaidevutis kaip D. Aneliūnaitės, tačiau žy 
gyvai ir techniškai labai stip mios buvo iškeltos jo muzikos 
riai paskambino sonatiną op. žaibiškos prošvaistės, kuriose 
55, Fr. Kuhlau. Šis mokinys tu Beethovenas optimistiniuose 
ri tikrai gerą priėjimą prie pia polėkiuose pakyla iki Kūrėjo, 
nino, puikiai valdo pirštus ir at Dievo. Pakulytės interpretaci 
rodo ateityje daug žadanti mu joje Beethovenas buvo kartu ir

KVLTŪRLV-E#KRCWIKA
Muzikinis lavinimasis DISKUSIJŲ KLUBAS AUSTRALIJOJE

Kad ir kaip buvo malonus p. ......
Kardelienės mokinių koncerto Newcastlio Lietuvių Diskusi 
sudarytas įspūdis, šių eilučių jū Klubas yra subūręs veikliuo 
autorių intriguoja ir tolesnė s*us _ šios apylinkės lietuvius 
mūsų Montrealio liet, jaunimo kulturininkus. 
muzikinės kultūros ateitis. Sve Klubo nariai per 15 veiklos 
ikintini yra jaunuoliai ir jų tė mėnesių išklausė 8 paskaitų ii 
ai, kurie nepasitenkindami dau leferatų, kuriuos lydėjo gyvos 
giau mechaniška radijo ar te diskusijos, buvo surouštas pla 
levizijos garsiakalbių muzika, tesnis literatūros-meno vaka, 
deda pastangas ugdyti ir išlai ras, kuriame savo kūrybą skai 
kyti gyvosios, betarpiškų m tė sydnėjiškiai poetai V. Kazo 
terpretatorių atliekamos ir kul kas ir Juozas Almis Jūragis. 
tyvuojamos muzikos raidą. Ši Klubas aukomis yra parėmęs 
meno šaka arčiausiai kalba į kult, lietuviškas organizacijas 
žmogaus širdį, ją kilnindama, ir prenumeruoja lietuviškus ku 
jos slaptuosius lūkesčius paten lt. žurnalus iš Amerikos, 
kindama. Pagirtini vaikai ir pa Referatų lituanistiniais klau 
auguoliai, kurie prisirišo prie simais ruošimas ir jų diskutavi 
tokio universalaus ir populia mas bus tęsiamas ir toliau. Tai 
įaus muzikos instrumento, ko yra, galima sakyti, pagrindinis 
kiu yra pianinas. O jų —pianis klubo veiklos bruožas. Rugpjū 
tų Montrealio Lietuvių Bend čio mėn. 11 d. numatyta su 
ruomenėj jau nemažas būrys, ruošti meno vakarąrkoncertą. 
ką įrodė ir šis sėkmingas p. E. Jam jau dabar stropiai ruošia 
Kardelienės mokinių pasirody masi. 
mas. Vis dėltey neiškenčiu nepa Newcastlio Lietuvių Diskusi 
lytėjęs savotiškai įkyraus, ta jų Klubo valdybą 1956 metams 
čiau kartu ir labai aktualaus sudaro: M. šeškus — vedėjas, 
musų visuomenei klausimo: — - -

Kur gi mūsų kiti 
instrumentalistai?

Kur mūsų busimieji smuiki 
ninkai, violistai, violončelistai, 
kontrabasistai, fleitistai, fago ir diskutuoti, nes mūsų žmogui 
tistai, oboistai, klarnetistai, tro rūpi ir jis gyvai domisi įvairio

tuvių dalyvauja p. Ambrozaitis 
ir p. Malaiška. Kas antradienis 
renkamasi į repeticijas ir ren 
giamasi koncertui, kuris įvyks 
birželio 19 d. Auditorium salė 
je, Verdune. Yra numatyta or 
kestras prijungti prie Verduno 
radiofono ir groti per televizi 
ją. Kol orkestras yra pasiruoši 
mo stadijoje, algos nemokamos. 
Naujai atvykusioms parūpina 
mas darbas. Interesuoti muzi 
kai prašomi kreiptis adresu: 
Jonas Malaiška, 1034 Manning

St., Verdun, P. Q.

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 
konkursinio romano „8 lapai“ 
laimėtoja, buvo nuvykusi į Bos 
toną, kur rašytojų susirinkime 
skaitė iš savo kūrybos.

S. Žukas— sekr. ir B. Liūgą— 
kas. H. Lučinskas yra klubo re 
vizorius.

Kaip šis klubas atsirado?
Lietuviai mėgsta politikuoti

RADIJO PUSVALANDIS 
BRAZILIJOJE

Sao Paulo mieste lietuviai su 
organizavo1 radijo pusvalandį. 
Kiti, tai matydami, suorganiza 
vo savo radijo pusvalandį. Ir 
vienoje ir kitoje pusėje yra ku 
nigų. Ir visi dabar tarp savęs 
pešasi, konkuruoja... Kažin gi, 
ar negalima būtų visiems drau 
ge dirbti?

to dalis buvo baigta labai este timas klausytojo širdžiai, 
tiškai ir kartu santūriai atliktu 
piano duetu, A. Lukoševičiūtės 
ir V. Lukoševičiaus paskambi 
nusių sonatiną, A. Diabelli.

Antroje dalyje Lukoševičių 
_________ _____ tė Aušra muzikaliai grakščiai 

gražiu duetu N. Jauniutė n N. paskambino C. P. Bacho solfe 
Tauteraitė paskambino trum šgietto. Antras kūrinėlis Pizzi so jėgos. J. Medinšo daina Gla 
pą, bet gyvą G. L. Spaldingo cati> L- Delibes buvo jai kiek"4"' 
kūrinėlį: Eisim į mokyklą. To persunkus, nors ji jame parodė 
liau sekęs Kličius Raimundas &er? sodrų toną. Labai solidus 
buvo, sangviniškai skambus J. tonas ir jautrūs ^akordai, pasiro 
S. Bacho preliude in C ir ma 1 T ’ ’
žiau užtikrintas W. A. Mocar 
to Viennese Sonatina, R. Sega 
mogaitė ir R. Kličius gražiai pa 
skambino romantišką ir spal 
vingą duetą Valse Lente, L. De 
libes. Bruno 
ir amžiumi, 
to dalyvis, 
Haislingerio 
sius Viktoras šiltai, nors ir ne 
pertvirtai techniškai, H. Lemo 
in etiudą. Jurjonaitė Regina bu 
vo lyriškai gera Fr. Šuberto 
Moment musical, nors šis kuri 
nelis jai techniškai ir kiek per _ ___ ____
sunkus, ir padainavo liaudies blikos labai šiltai sutikta. Knys publikos neapvylė. Mokiniai ir įdominti, nuo anksčiausios vai instrumentalistų

Latvių dainos solistė, E. Kar
delienės mokinė, Tenne-Sens mbonistai ir kiti ir kiti? Argi mis gyvenimo problemomis. 
Valentina darė gerą ir rimtą įs nesulauksime ir iš jų prieaug Grupės kultūrininkų pastango 
pūdį, tik šį kartą ji dainavo lio? Tiek pučiamųjų, tiek stygi mis ir atsirado nepolitinis dis 
kiek sulaikytu būdu, daugiau nių instrumentų — ypač šių pa kusijų klubas Newcastlio lietu 
kreipdama dėmesio interpreta starųjų. vių bendruomenėje, į kurį atda
cijai, ne tiek daug duodama bal

Bulota, ūgiu, o gal 
mažiausias koncei 
nebloagi atliko T. 
sonatiną, o Luko

LIETUVIS IŠRADO NAUJĄ 
VYNĄ

Brazilijos lietuvis Čemerka 
rado būdą gaminti vyną iš au 
galo „mamao“. Jis dabar prade 
dąs šį biznį, bet esąs jau senas, 
74 m. amžiaus, tai jieško kom 
panijonų.

PRADĖTOS LEISTI ELTOS 
INFORMACIJOS IR 

ANGLIŠKAI
Ligi šiol buvo pasigendama 

informacijos angliškai apie Lie 
tuvos laisvės bylą ir padėtį pa 
vergtojoje Tėvynėje. Dabar J 
AV-se išleistos Eltos Iniorma 
cijos ir angliškai. Pirmasis nu 
meris pasirodė š. m. gegužės 20 
d.

Anglų kalba leidžiamų Eltos 
Informacijų adresas toks: Elta 
Information Service of the Su 
preme Committee for Libera 
tion of Lithuania, 233 Broad 
way, New York, N. Y. USA, 
Room 3015, telef. BE 3-1398.

Tuo1 būdu dabar Eltos Infor 
maeijos leidžiamos lietuviškai 
(3 kartus per mėnesį), vok;x

Kiek daug žavėtinų muzikos r0\.durys k‘ekv(enarn protau 
kūriniu-kūrinėliu, ir tai pačių įanciam tautiečiui (Klubo tiks 
garsiausiųjų pasauliniu kompo J® ~ Pa_zintl> ^grineti ir ug 
zitoriu, k. a. Mocarto,' Beetho dytl įultU”?e® hetuvių taut°s 
veno, Šuberto, Šumano, Brahm ^e^y.b!s’ Klubo sueiSose alko 
so, Liszto, Dvoržako ir kitu yra hohniai ^erirnai nevartojami), 
parašyta trio, kvartetams (štre Diskusijų klubo įsteigimu 
ichkvartetams), kvintetams, se dar turėta tikslo ištraukti bent 
kstetams, mažesniems ir didės daH tautiečių iš tvankių alaus 
niems kameriniams ansambha baru, suteikti jiems progos pra 
ms, ir pagaliau simfoniniams le_isti laisvalaikį sveikai ir kul 
bei filharmoniniams orkestrą turingai, besvarstant opiąsias 
ms. Dalyvavimas tokiuose an lietuvių tautos problemas bei 
sambliuose suteikia cjidžiausio kitus klausimus.
estetinio pasitenkinimo tiek pa 
tiems junginių dalyviams, tiek 
ir išprususiems klausytojams. 
Montrealio lietuvių visuomenė, 
ugdydama kitas kultūros ša

sts padarė gerą vaizdą. Arijoj 
iš Massenet op. „Herodiata“ 
balsas dar labjau pridengtas, 
nors ir tviričau pastatytas. Vis 
dėlto solistė ir čia parodė gerų, 

me, kuris atliko Fr. Kuhlau so gražių momentų, ypač žemesnė 
natiną. Šio mokinio gaidos pui se skalės gaidose, 
kiai išryškintos ir jo skambin S. Pakulytės ir R. Knystau 
tas daugiau etiudinio pobūdžio to paskambintas pabaigai Šube 
dalykėlis sudarė įspūdingo iš rto, Marshe militaire op. 51, la 
baigimo efektą.

Sekė jauna vokalinė solistė, 
tik dar aštuonius mėnesius te 
simokanti, Pauliutė Jonė, padai 
navusi Porgi amor ariją iš W. 
A. Mocarto operos „Figaro ves 
tuvės“ ir paskutinę rožę, F. Flo m0 programą, 
tovo. Labai širdingas, dar pil Skambinta buvo parapijos kas, turėtų, be abejo, nepamirš 
niau neišsivystęs, bet daug ža klebono J. Kubiliaus naujai įgy ti ir muzikos. O tam reikia mū 
dantis balsas. Solistė buvo pu tu puikiu rojaliu, kurio garsai sų jaunimą užangažuoti ir su

dė Vazalinsko Gyčio skambini

bai gražus, nuotaikingas, popu 
liarus, buvo atliktas su išbaig 
ta forma, puošnumu, atitinka 
ma lengva elegancija. Jis ir už 
baigė šio labai gražaus p. E. 
Kardelienės mokinių pasirodę

MUZIKŲ ŽINIAI
Verdune organizuojamas sim 

foninis orkestras. Pradžia jau 
yra. Yra apie 40 asmenų. Iš lie

dainą: Už jūrelių, už marelių, tautas Romas, skambinęs Ada koncerto rengėja E. Kardelie 
Alvydas Bulotai šį kartą tech gio iš garsios L. W. Beethove nė, (kuri jau surengė penktą 
niškai nuostabiai švariai pa no piano sonatos „Pathetiąue“, metinį savo' mokinių koncertą) 
skambino L. V. Beethoveno so jau yra gerokai subrendęs talen buvo publikos šiltai įvertinti ir 
natiną ir padainavo liaudies dai tas, kuris verčia rojalį paklusti apdovanoti gėlėmis. Sveikinto 
ną: Palankėj. Svajingai ir pa savo valiai. Ši Beethoveno sona jai mokytoją įvertino dėl dide

Red. dėl antroje p. Petraške 
vičiaus straipsnio dalyje iškelto 

i paruošimo 
kystės laikų, su šia daug žadan klausimo turi pastebėti, kad 
čia kūrybine šaka. O tada gal tam tikslui reikia instrumentų 
ateityje skinsime ir gausingą žinovų, kurių beturime tiktai 
vaisių, kada laiku būsime pašė du —klarnetistą ir timpanistą, kai, angliškai ir itališkai. V 
ję gerą sėklą Į purią dirvą.

Jurgis Petraškevičius.
o simfoniniam orkestrui jų rei kui sutvarkius Eltos Informaci 
kia kiekvienam instrumentui. jų leidimą anglų kalba, tuo mū

Didžiausioji Stalino paslaptis
RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDRAS ORLOVAS.

S.
Po vienerių metų, kada rau nius Lenino draugus. ' _

donosios armijos generolai bu Stalinas, kaipo politikas, žino ganinas, Kaganavičius, Mikoja su tais dokumentais. C 
vo likviduoti, Stalinas panaudo jo kas yra jam naudinga. Metai nas ir Malenkovas garbino Sta dalykas, kad kankinamos 193 7 uždėtos „genialiam“ Stalinui, 
jo šį atsitikimą ir davė čekams po metų jis pastatė Leniną kai liną prieš minias komunistų par m. aukos — kankiniai pasakė matomai tą žaizdą dar pagilino, 
suprasti, kad Israelovičius fak po dievybę, o pats save Lenino tijos aktyvistų, kaip jie pateisi paslėpimo vietą vienos ar kele Žukovas kaip tik labjausiai ir 
tinai palaikė ryšį su vokiečių tikruoju pranašu. Kodėl Chruš no Stalino kruvinus Maskvos to tokių fotokopijų, tačiau kai galėtų būti vyras, kuris pasi 
karine žvalgyba, kaipo tarpmin čiovas ir jo klika nepadarė tą teismus, kaip jie su pritaiimu 
kas tarpe jų ir Tuchačevskio. patį kaip Stalinas. Jie buvo ar šūkavo apie sušaudymą raudo 
Nors čekai viską gerai žinojo, timiausieji Stalino padėjėjai nosios armijos generolų, kaipo 
tačiau jiems Stalino pagalba per daugelį metų ir kaipo tokie „tiktai išdavikų nubaudimą“, 
prieš Hitlerį buvo dar daugiau jie paveldėjo jo valdžią ir galią. Kremliaus dabartiniai bosai, 
reikalinga, kaip prieš metus lai Kodėl jie nepanorėjo įamžinti be abejo, žinojo, kad rusų žmo 
ko. Todėl jie labai pareigingai Stalino kultą ir tuo pasinaudo nių mintyse iškils užsispyrę

klausimai apie jų bendras kai nors, kuris laikė tą bylą ar jos 
ep Stalino nusikaltimuose kopiją per visus praėjusius me

Jie apsaugojo, kurstė ar pagel los fotokopijų ir tos bylos turi mijos garbei turėjo matomai sios Stalino paslapties faktai ne
bėjo jam daugelyje nusikalti nio fotokopijų buvo tuo laiku varginti ir kamuoti Žukovo są pasiliks paslaptyje, jeigu mitas
mų. Jų staigus' Stalino puoli padaryta. Po nepasisekusio Tu monę visą laiką nuo tada. Vė apie Staliną nebus pilnai sunai
mas, jie tą žinojo, sukeltų rusų chačevskio planuojamo pervers Hau raudonosios armijos pralai kintas.

naikino - išžudė visus asmenį žmonių mintyse prisiminimus mo aš tūkstantį kartų klausda mėjimai primesti sovietų gene 
Tačiau apie tai, kaip Chruščiovas, Bul vau pats save, kas yra atsitikę rolams laike II-jo pasaulinio ka j_______ ,

Galjmas ro, o visos pergalės neteisingai vjena dieną neatidengs baisiau 
siąją Stalino paslaptį, kad tik 
išvengus, kad tai nepasiektų ru 
sų žmones kitais keliais. Šio 
straipsnio paskelbimas gali ge 
rokai pagreitinti oficialų paslap 
ties paskelbimą. Tuo pačiu lai 
ku, kartu su „nustalinimo“ k 
mpanija, dabartinė Kremliai 
gauja paruošia savo rusišku© 

; sukrėtimui, kuris 
dar turi įvykti. Tačiau laisvasis 
pasaulis turėtų būti pasiruošęs 
taip pat kai kuriems sukrėtimą

Nėra neįsivaizduojama - ne 
įmanoma, kad Kremlius pats

išplatino Stalino klaidingai pa ti?
leistus gandus apie Israelovi Perrašydamas ir suklastoda 
čiaus aferą kaip apie tikrą rei mas istoriją Salinas pasiekė tO', 
kalą. Po viso to, Stalinas, ture kad jjs pastatė save kaipo augs 

čiausiąjį spalių revoliucijos stra 
tegą ir kaipo vienintelį neklai

kurios iš jų ir galimai dokumen ėmė Stalino, caro slaptosios po 
tai — pats originalas, turėjo iš licijos agento-provokatoriaus, 
likti Stalino policijos nesuras bylą ir pasiremdamas tuo pra 
ta. Aš tikiu, kad toji pražūtį dėjo veiklą, 
nešusio ji byla buvo paklota . ,
prieš dabartinius Kremliaus vai KaiP nebūtų atsitikę bet 
dovus kurio nors, ar per kurį atrodo tlkras da.lykas, kad do vergus

kumentais pagristas jrodymas Qdr turi 1VV 
buvo' paklotas prieš dabartinę

Tadaapie jų tinkamumą toliau vado tus. Didelė galimybė, kad šie ” °77 ^ va yJy , ms. Mat buvusio caro slapto 
vauti Sov. Sąjungai ir viso pa dokumentai buvo labai saugiai dovams nejįko kitokios išeities sios policijos agento-provokato 
šaulio komunizmui. ir didžiausioje paslaptyje laiko bandvti nuniauti bam riaus valdžios paveldėtojai ne

Tačiau viso to nežiūrint, mi kurio nors vyro is raudono kaiP Jlk bandyti nupjauti bam n„tra„^
,.°c 4 1- 1 ‘ ’ • • • , cine armiinq vadovvbės arba bos zarną rišančią juos su budingą pasaulio komunistų va Chrusciovas ir visi kiti atrado S1OS armijos yaaoyyoes arna . _ „kai..

dą. Jis pavertė atsilikus} Sovie reikalinga iškelti viešumon Sta draugo ar giminaičio tokio žmo 
tų Rusijos žemės ūkio kraštą į lino nusikaltimų istoriją. Kodėl gaus. Ar galėtų būti, kad šie 
galingą pramonės imperiją. Jis jie taip daug surizikavo? Ką dokumentai buvo įteikti gene _ salėtu nrilveli iam vi

■ ' _ £; _ ___ _____ _ j laiku? Kaž rolui Žukovui ir jis buvo tasai, vr> KUI1C gyueyv^pruyą11 'p q,
dėl? nes ligi šiol Rusijos istorijoje kas privalėjo atsitikti naujiesie kuris „sujudino savo

Buvo ginčijamasi ir įrodinė randamas. Jis apgavo savo va ms oligarchams kad jiems pali 
jama, kad Chruščiovas ir jo be karų sąjungininkus Teherane, ko tiktai viena išeitis — nusi 
ndradarbiai norėję asmeninio Jaltoje ir Kinijoje. Jis išplėtė kratyti Stalinu, paneigti — nu 
keršto Stalinui, kuris taip ilgai sovietų unijos valdžią ir galią žeminti jį ir tai įvykdyti grei

jo pagrindo tikėti, kad tikrieji 
faktai, kurie slėpėsi už raudo 
nosios armijos kruvino valymo, 
niekuomet neiškils aikštėn.

Ir štai, po 19 metų Chruščio 
vas karštai atakavo savo buvu
sį seną bosą Josifą Staliną. Ko laimėjo karines pergales didės jie daro dabar, šiuo

tikrai nusikratė ir nutraukė ry 
sius su Stalino palikimu. Jie ne 
paneigė — tęsia Stalino politi 
ką, kuri be atodairos prispau 
dusi laiko priešingų ar skirtin 
gų politinių pažiūrų žmones. 
Jie neatidarė vartų tų koncen 
tracijos stovyklų ir kalėjimų, 
kuriuos Stalinas pripildė. Galų 
gale ar Chruščiovas ir jo „kole 
ktyvinė vadovybė“ atsisakė, žo 
džiais ar veiksmais, nuo kitų 
tautų pavergim oką Josifas Sta 
linas įvykdė ar dar tik planavo ?

Pasižiūrėjus į dabartinės Kre 
slaptį, ypatingai dabar, kada mliaus klikos veiksmus atrodo,

vusiu valdžios pagrobėju — uz 
urpatorium ir šlykščiausiu ap 
gaviku, kuriam maža tokių bu

■ -• ( kolek sos žmonijos istorijoje. Rizika
tyviosios“ vadovybės partnerius btlv° milžiniška, tačiau jei da 
kaip tik tuo momentu, kada bartine Kremliaus klika neatsi 
Chruščiovas ruošėsi surengti kabintų - neatsikratytų greitai 
20-tajį sovietu komunistu par ir Pdnai tuo buvusiu canstines 

•• — “ slaptosios policijos agentu-projuos niekinęs ir žeminęs. Kas 900-tams milionu žmonių. Su tai. ‘ ' tijos suvažiavimą? ^aptosios p iicijos agentu-pro
tuo patiki tai nepažįsta gaujos, šiais daviniais ir darbais Stali Tasai „kažkas“, aš esu įsiti Aš pažinau generolą Žukovą mas galėtu’būti įeitai išspręs 

urie pra ei o metų kaipo nas dar vis nebuvo pakankamai kinęs, buvo atidengimas negin kada jis buvo atvykęs Ispani tas jįe negalėjo rizikuoti laikv 
Stalino mokiniai: Stalinas.mokė geras Chruščiovui, Bulganinui čytin^ įrodymo, kad Stalinas jon k^ipo stebėtojas pilietinio “to iL pas^
juos visuomet statyti politinius ir kitiems. r - ’ - - • ’______ - - J___ u ronau pašieptą šią ojauną pa
tikslus augščiau ir pirmoje eilė r__ __ , ___ ‘ ‘
je prieš savo asmeninius jaus tomą, kad Chruščiovas ir kiti rius.
mus. Stalinas pats nekentė Le privalėjo pilnai realizuoti, kad Mailu pusuiulls ^muvij o
nino, kuris paneigė j| savo pa apkaltindami Staliną jie suda man pasakęs ta diena 1937 m.
nersekiSTLenin^Se -J1S- 7S u deli Pav°jP jiems Patiems-Paryžiuje, kad keletas Stalino 1937 m. Stalino padaryta kurie į 
persekiojo Lenino našlę, jis su Jie buvo Stalino artimiausieji, slaptosios policijos agento by kruvina dėmė raudonosios ar vybę“,

yra buvęs caristinės slaptosios karo metu. Aš esu su juO' daug /p»uu6<u uaua., .....
Dar toliau, tai yra aiškiai ma policijos agentas - provokato kartų kalbėjęs ir esu susidaręs nebuvo paties Stalino, kuris lai kad jie labai desperatiškai ban 

ir kiti rfus įspūdį, kad Žukovas nebuvo ’ " . ...............................
I Mano pusbrolis Zinovij buvo Stalino pastumdėliu ar pataikų

’ m. nu.

kytų tai užmaskuotai... Pati di do atsikratyti Stalino gėda, kad 
džiausią galimybė būtų tokia, geriau galėtų tęsti-vykdyti sa 
kad tokie kaip Žukovas ir kiti, vo megalomanijos (didybės ma 

padaryta kurie įspėjo „kolektyvinę vado nijos) įgeidžius.
. _ , kad šie žinomi didžiau Sulietuvino: J. Skardis.
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D senis

KANADOS papročiaiseni

O'Keefe’s užsakymu iliustravo 
Latvijoje gimęs Kanados 

dailininkas Eduards

1-ji 1867 — tai Kanados 
diena. Tai diena, kai Kana-„gimimo“

da tapo pirmąja federaline unija Butų 
imperijoje. Ir po aštuoniasdešimts 

devynių metų ši diena yra švenčaima . . .
tik dabar ji nukeliama j pirmąjį lie

pos mėnesio pirmadieni.
Švęskime Kanados Gimimo Dieną!

MŪSŲ '-'.SPORTAS
VYTIS — SLAVIA 5:0

Nežiūrint žaidėjų rimtų susi gynėju. Su šiuo laimėjimu Vy 
.............. “ • - • • • ‘ • išžaidimų (trys pagrindiniai žai tis atsistojo antroje vietoje 

dėjai yra išvesti iš rikiuotės ku dvylikos komandų.
riam laikui), Toronto L. S. K. Sezono pradžioje gražiai 
Vyties futbolo komanda, žai sirekomendavusi P. P. S. 
džianti Can-Continental lygoje, Aušros komanda atsileido 
laikosi neblogai. Mūsų vienuo pralaimėjo paskutines 
likė jau sužaidė penkias rung rungtynes paeiliui.
tynęs, iš kurių vienas pralaimė dieni, 8.45 v. v. Millen stadio 
jo, vienas sužaidė lygiomis ir ne lygos rungtynėse Vytis susi 
tris laimėjo. Paskutinis susitiki tiks su Aušra. Tikimasi aštrios 
mas šį penktadieni su jugosla kovos, nes ambicijos reikalas 
vų Slavia baigėsi užtikrinta vy verčia abi vienuolikes siekti 
tiečių pergale 5:0(0:0). Spar pergalės.
dant kamuolį kone prie vienų Lietuviškų klubų vadovams 
vartų, bet nesiklijuojant puoli daug rūpesčio kelia apgailėti 
mui, pirmasis kėlinys užsibaigė nai menkas savų žiūrovų daly 
be pasekmės, tačiau po pertrau vavimas rungtynėse. Pavyz 
kos pavyko Įmušti seniai ver džiui, praėjusio sekmadienio 
tus įvarčius. Po vieną įvartį pel susitikime su estais mūsiškių 
nė: H. Ružaitis, K. Budreckas, būta tik apie 30, tuo tarpu estų 
J Normantas, J. Vėlyvis ir J. žiūrovų buvo per 300. Dėl to 
Žukas. Geriausiai aikštėje pasi kios mūsų visuomenės apatijos 
rodė A. Kasperavičius, žaidęs ateinančių metų sezone mūsiš

už
K.
ir 

trejas 
ŠĮ penkta

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 8c SONS 
13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

I
” GALIONAS DIVA MODE f

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. £

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St ZOTIQUE St.,E. 
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

IV LIETUVIŲ DIENA.
(Atsakymas p. K. Baronui), vo prašomi ir pačių rengėjų bu 
Vartydamas „Nepriklauso vo įspėti, visdėlto atvyko ir mū 

mos Lietuvos“ 21 Nr., jame už sų kaimyninėje lietuvių koloni 
tikau p. K. Barono išvedžioji joje neperseniai turėjo koncer 
mus apie IV-tą Kanados Lietu tą. Nieko prieš neturėčiau, jei 
vių Dieną. Įdomu, kadangi pa gU tos meninės pajėgos būtų pa 
ts esu windsorietis, išgirsti ki kviestos kad ir iš tolimos Aus 
tų pasisakymus ir atsiliepimus, tralijos, tik žinoma turime žiū 
tik labai gaila, kad p. Baronas, rėti, ar jie atliks jiems užduotą 
turėdamas kokių sugestijų, ne uždavinį.
sikreipė su jomis kur reikėjo, į Kas liečia pačią šventės pro

Patrolmanų atlyginimas 1.3/ šventei ruošti komitetą, kuris gramą, kiek žinau, ji bus taip 
dol., o sectionmanų 1.34 dol. į manau jas mielai apsvarstytų ir 
valandą. Tik pradedantiems da kas naudinga panaudotų. Kiek 
rbą mokamas mažesnis atlygini iš spaudai duotų komiteto pra 
mas. Visiems viengungiams du nešimų matyti, komitetas turi 
odamos nemokamai gyvenamos abiejų kraštų bendruomenės 
patalpos, lovos, matracai, švie valdybų pritarimą ir manau 
sa ir malkos kurui, o taipgi nu apie savo darbus juos informuo tik bendri lietuviški reikalai te 
statyta tvarka naudojasi nemo ja. Tikiu, kad jie buvo tiek iš rūpi.
karnų važiavimu geležinkeliu, mintingi ir kviesdami ministe Taigi, mielas pone, turėdams 
Darbas vidutinio sunkumo, bet rius ir kitus augštus svečius pa kokių sugestijų, kreipkis su jo 
yra pastovus, niekad nesibai informavo juos, kad čia rengia mis kur reikia ir nedaryk tarp 

Kanados ir JAV-bių lietuvių ge 
ležinės uždangos. Nebūkime se 
nomis bobelėmis ir prisiklausę 

(Skelbimas) žiaus- be didesnių fizinių trūku jei kas paklaus, iš kurio krašto gandų gandelių iš adatos nepri 
---- Nepriima neskiriančius esame, nereikės raudonuoti, tik skaldykime vežimo. J. Urbonas.

Redakcija, dėdama J. Urbo 
no straipsni ištisai, apgailestau 
ja, kad jame neišlaikytas ko 
rektiškumas, reikalingas mūsų 
tarpusaviuose santykiuose. K. 
Baronas viešai iškėlė klausi

OLD VIENNA
giantis, todėl atleidimai čia nie ma IV-ji Kanados Lietuvių Die 
kad nepraktikuojami. Priima na — Kanados ir JAV-bių lietu 
neescnesnius kaip 45 metų am vių susiartinimo šventė, todėl

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ spalvų. Suinteresuotiems kreip nebijokime prisipažinti, kad esą 
Lietuvių bendrovė OVER tis: Mr. N. L. McLeod, arba me lietuviai.

SEAS CARGO CO., atstovau Mr. G. Ivanco, Roadmaster, C. 
janti didelę anglų firmą HAS N. R. Boston Bar, B. C.
KOBA Ltd., Londone, situičia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai
stais ir kit. 100% garantija — MontrelT“i’k7 VaLouve?.' 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

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

REMK ŠALPOS FONDĄ! 
DOMĖKIS ŠALPA—VIENA 
SVARBIAUSIŲ LIETUVIŠ

KOJO DARBO SRIČIŲ!

Pro Boston Bar, daugiausiai rėtl* terūpėti, kad ta šventė pra 
kalnų šlaitais, dabar vedamas 
plentas, teisingiau tariant — 
autostrada, einanti iš Halifax— 
______________ __________ Dir 
bama 2 pamainas, šeštadieniais 
dirbama taipgi. Darbininkų at 
lyginimas mažiausias yra 1.41 
dol. j valandą. Gerai moka sunk 
vežimių ir buldozerių šoferia 
ms. Priima į darbą ir senyvo 
amžiaus vyrus.. Sveikatos ne 
tikrina. Darbai tęsis 2 metus su 
2—3 mėn. žiemos pertrauka. 
Dirbantieji gyvena keliose sto 
vykiose. Už maistą ir gyv. pa 
talpas atskaito 2 dol. už dieną. 
Suinteresuotiems kreiptis: Hig 
hway Construction Co. Boston 
Bar, B. C.

Boston Bar’e yra nemaža am 
erikiečių Hampton Ltd. lent 
pjuve. Dirbama pilnu tempu, « 
o elntų obliavimo skyrius 2 pa X 
mainomis. Priėmimo tvarka į 
darbą, kaip dideliame fabrike. v

Apylinkėje yra keletas miš 
ko kirtimo stovyklų. Sezono 
metu ten gerai uždirbama, bet 
žiemą dėl sniego gausumo, o va :į; 
sąrą dėl sausrų ir gaisrų pavo v 
jingumo, po 2—3 mėnesius ne <:•: 
dirbama. A. K. >:■

kiai gali nebepatekti į šią gana 
augštos klasės lygą.

Paduodame artimiausių 
gtynių tvarkraštį:

Penktadienį, birželio 8, 
v. v. — Vytis vs. Aušra.

Sekmadienį, birželio 17, 
—Vytis vs. italų Pulgia.

Sekmadienį, birželio 24,
—Vytis v. s. vokiečių Eintra 
cht.

run

8.45

• Jonas Šiaučiulis,

2

2

Visos rungtynės vyksta Mil didelį paukščių ūkį, šį parda 
len uždarame stadione, Danfo ves nusipirko' už milioną kru TAUPYKSKOLINKIS
rth ir Broadview g-vių sankry zeirų sūrių gaminimo fabriką © ’
žoje. — apb — Brazilijoje. $ «avo kredito kooperatyve

I „LITAS”
x Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai
4 duodamos betkokiam geram tikslui.
© Ved. D. Jurkus, He 4280.
ū „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
© Banko kambary.
$ Pirm. A. Norkeliūnas ................................... RA 7-3120

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

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

reikmenis su nuolaida.

ir J. ŠIAUČIULIS

5 PSL.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0®5l.

VYRAMS DARBŲ 
YRA PASIRINKTINAI.

Boston Bar, B. C.
Geležinkeliui yra reikalingi 

ruože 10 kelio remonto darbi 
ninkai ir apie tiek pat, lietuviš 
ku terminu tariant, geležinke
lio apėjėjų, čia vadinamų patrol 
manais, kurie savo barelį apva 
žiuoja specialiu triračiu — spi 
d erių.

užpildyta, kad nebus laiko ka 
da ant tilto stovėti ir į Detroitą 
žiūrėti, tik pasistenkime atvyk 
Ii Į šią mūsų visų didžiąją šven 
tę. Parodykime, kad tikrai esą 
me vieningi ir mums visiems

Man atrodo, kuriame krašte 
begyventume, mums visiems tu

3 eitų kuo. gražiau ir iškilmin
__ giau. Komitetas ir stengiasi, mus, kad juos galėtų aptarti 

kad būtų į šventes programą su visa visuomenė, ir nenuėjo p. 
trauktos geriausios abiejų kiaš Urbono peikiamu „senų bobe 
tų meninės pajėgos. Žinoma, lių“ (kokių mes ir neturime iš 
turi atsižvelgti ir į vietos saly viso, būdami visi žmonės) ke 
gas. Neminėsiu vardų, bet kiek liu — į ausį pašnabždėti. L. Die 
žinau, komitetas vedė derybas na yra viešas visų lietuvių rei 
su vienu meniniu vienetu, bet kalas ir visi viešai dėl jo turi 
jie neatsižvelgdami, nors ir bu teisę pasisakyti.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikom. 
Vidaus ligų, akušerijos i«- venerinių ligų specialists- 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukonis VI 7634
A. Markevičius OR 1-9816

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
P. Adamonis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

&

©
K A

v

© iŠ
« LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

© A-S J. A X—/ X

X Daromos įv. darys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv.
X medžio dirbiniai.
$ SAV. K. KIAUŠAS
© yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- Į
$ je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
X Lietuviams nuolaida.
$ Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, <

P. Q. Tel.: HU 8—016^'

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

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

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

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. FL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

X Susitarimas iš anksto nereikalingas.
| 3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

© (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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J. KARDELIS

santykių klausimu
IV.

STASYS LOZORAITIS, TADEUSZ KATELBACH

Trys didžiųjų dienraščių re kad ir dr. D. Zaunius ir p. Urb 
daktoriai — „Lietuvos Aido“ šys, nežiūrint autoritarinių są 
V. Jakševičius-Alantas, „XX lygų, vis dėlto reikšdavo savo 
Amžiaus“ dr. P. Skrupskelis ir nuomonę. Su jais dažnai gali 
„Lietuvos Žinių“ J. Kardelis, ma būdavo padiskutuoti. Ir dis 
visi vyriausiųjų redaktorių titu 
lais, — sekantį trečiadienį (o me, net ir pasipykdavome. Bet 
gal savaite vėliau?) susiiinko p. Lozoraitis niekad savo nuo 
me Lietuvos užsienių reikalų monės nereikšdavo. J?s gražiai 
ministerio Stasio Lozoraičio ka klausimą ąšdėstydavo, jį nu 
binete. • šviesdamas gana taikliai, bet iš

Atsimenu (gaila, kad dabar jo negalėjai ištraukti jo pačio 
tie laikai jau tinka atsiminima nuomonės. Kaip, jau sakiau, jis 
ms rašyti. . .) tą trečiadienį, buvo pedantiškas valdininkas, 
jau linkstantį rudeniop. Atsi ne ministeris, kuriam tiesiog 
menu ir tą rimtį, kuri žymėjo sunkiai suprantamas neturėji 
ir ministerio ir redaktorių vei mas savo asmeninės nuomonės, 
dus, kiek pažymėtus tūlais, sa Režimo rėmuose jis buvo pak 
kyčiau, nervinės įtampos ženk lusnus įsakymų vykdytoajs. 
lais ir rimtimi, iš tikrųjų dar štai kodėl galiu teigti, kad p. 
nežinant, kas kokį atsakymą Lozoraitis tikriausiai lenkams, 
duos. nors ir galėjo turėti simpatijų.

Šį kartą mūsų konferencija bet jis jų tikriausiai negalėjo 
buvo trumpa. Ministeris p. Lo reikšti. Ir todėl, manau, p. Jo 
zoraitis mus tris paklausė tik teikis daro klaidą duodamas 
tai atsakymų. Susėdus ratu, perdaug reikšmės p. Lozoraičio 
pirmasis sėdėjęs prie ministe vaidmeniui, kad ir santykiuose 
rio p. Skrupskelis atsakė — su lenkais. Manau, kad čia jis 
Taip! Su lenkais patiektaisiais ypač buvo atsargus, 
pasiūlymo pagrindais reikia ta Mano nuomone, Pilsudskio 
rtis. pasiūlymas, p. Katelbacho at

(čia dar noriu patikslinti vie vežtas Lietuvai, buvo, anomis 
ną svarbią pasiūlymo detalę, ku sąlygomis, pakankamai rimtas, 
rios nesuminėjau aname pasiū Jis, lyginant jį su Hymano pro 
lymų išdėstyme. Būtent: J. jektu, buvo nepalyginamai mu 
Pilsudskio per T. Katelbachą rns palankesnis. Gal, sakyčiau, 
perduotame pasiūlyme buvo beveik priimtinas, jeigu iš abie 
pasakyta, kad visas lietuviškas jų pusių būtų parodyta gera va 
sritis, su Vilniaus-Daugpilio ge lia. Jis nereikalavo karinės su 
ležinkeliu Lenkija perduoda tarties, kas Hymanso projekte 
Lietuvai tuč tuojau, kai tiktai buvo viena iš aniems laikams 
bus susitarta ir tiktai vienam ypač nepriimtinų sąlygų. 
Vilniui bus paskirtas tam tik 
ras laikas, kurio metu Vilniuje 
bus du šeimininkai — Lenkija 
ir Lietuva).

Po to sekė mano atsakymas, 
taip pat pozityvus, kaip ir „XX 
Amžiaus“ redaktoriaus, 
kiau: Taip! Tartis.

Paskutiniu atsakė „Lietuvos ms būtų buvusi
Vytautas negu mes

lygu, vis dėlto reikšdavo savo

kutuodavome, pasiginčydavo

Na, kai dabar jau apie tai ga 
lime kalbėti iš tam tikros isto 
rinės perspektyvos, tai ir kari 
nės sąjungos klausimas jau ki 
taip atrodo. Pav., mano nuomo 
ne, kurios aš niekam tuo neno 
riu primesti, karinė sąjunga su 
Lenkija, dabarties akimis, mu 

naudingesnė, 
Aido“ redaktorius. Vytautas negu mes išėjome iš Antrojo 
Alantas atsakė — Ne! pasaulinio karo. Ir jeigu mes ta

Na, kai Tautininkų, valdan da būtume galėję su Lenkija 
ėjos partijos, „Ne“, tai ir ne! susitarti tikrai broliškai, kaip 

Tuo mūsų ęi konfer'encija jie mėgdavo kartoti, lai būtų 
ir pasibaigė. Atsimenu, kad aš, buvusi abipusė — Lenkijai ir 
jau baigiantis įsiviešpatavusiai Lietuvai — nauda.
tylai, kurios p. Lozoraitis buvo Kaip norite vertinkite, bet 
didžiausis saugotojas ir gerbė Lenkijos — Lietuvos bendra 
jas, pasakiau madaug taip: darbiavimas, jų užimamose sri

— Kažin ar taip protinga elg tyse, yra labai svarbus dalykas, 
tis? Kažin, ar nesusilauksime Jis daug galėjo nulemti. Jis 
blogų pasekmių? Ar tiktai ne ypač galėjo turėti didelę mora 
seks po to atsakymo ultimatu linę reikšme.
mas? Kaip jis buvo išspręstas?

Rodos, kažką panašaus paša 
kė ir „XX Amžiaus“ redakto 
rius.

Bet min. p. Lozoraitis tylė dų“ (jų buvo), vis dėlto turiu 
jo ir nepratarė kiek atsimenu, pajieškoti giliau fatališkųjų Įvy 
nė vieno žodžio. Iš to jau yra kių priežasčių. Pagrindinė prie 
aišku, kad p. Lozoraitis, kaip žastis yra neabejotinai perdide 
anksčiau sakiau, neturėjo savo lis lenkų imperializmas, prive 
nuomonės. Jei norite, jis savo dęs prie J. Pilsudskio klaidos, 
nuomonės nereiškė. vadinamos „želigovskiada“. Jei

Kai aš lyginu poperversmi gu nebūtų šios „Varšuvos klai 
nio laikotarpio užsienių reikalui dos”, nebūtų buvusių ir „Kau 
ministerius (o su visais Lietu no klaidų“. Ir lietuviai su len 
vos užs. reik, m-iais, man, kaip kais tikrai būtų galėję susitar 
redaktoriui, teko turėti pašto ti, „kaip laisvi su laisvais ir ly 
viai reikalų),tai turiu pasakyti, gūs su lygiais“ (mėgiamas len

Atsa

Katelbach sako, kad „Kauno 
klaidos“ buvusios fatališkos. 
Aš, neneigdamas „Kauno klai

d

Tel. TR. 1135 t

kų šūkis). Net ir praeitis, ku Istoriniai šių laikų dokumentai.
uos lenkai pageidauja, būtu ki „
taip atrodžiusi. Tegul p. Katei VIEŠAS PAREIŠKIMAS
bach, kalbėdamas apie sudary Lietuvos Valstiečių Liaudį matijos Šefo. Nesilaikydamas 
mą moralinės lenkų-lietuvių ninku Sąjungos Centro Komi diplomatiniams atstovams pri 
santykiams atmosferos, tegul tetas, apsvarstęs padėtį, susida valomo nešališkumo partiniuo 
būna nuoširdesnis ir sąžinin riusią pasekmėje VLIKo ir Vy se santykiuose, p. St. Lozora, 
gesnis ir tegul nesibijo pripa kdomosios Tarybos pirmininkų tis pasidarė eksponentu skal 
zirti pačių lenkų klaidų, kaip lankymosi Romoje, š. m. kovo dančio lietuvių sambūrio, ku 
kad ir mes jų nesibijome pri 9—17 d. d., pas likusios užsie riam praktiškai vadovauja vie 
pažinti.

T. Katelbach kalba apie Vii 
niaus brangumą lenkams. Mes 
dar daug apie ką galėtume kai 
bėti, kaip apie brangius lietu 
viams dalykus. Pavizdžiui, kad 
ir apie visą Prūsiją, kurią mes 
vadiname Mažąja Lietuva. Juk 
ir p. Katelhach žino, kad Prū 
sai, viena lietuvių giminė, gyve 
no ligi Vyslos žemupių. Bet ar 
mes reiškiame dabar pretenzi 
jų į tas sritis, kai lenkai yra nu 
ėję net prie Oderio? Gi lenkai 
yra įsibrovėliai į Vilnių, kaip ir 
vokiečiai į Rytprūsius.

Tiesą sakant, ir mes turime 
labai net plačių užsimojimų tau 
tiečių. Dar antrojo karo eigoje 
buvo sudaryta speciali taryba, 
su gen. T. Daukantu pryšaky 
je, kuri projektavo trijų kanto 
nų Lietuvą, istorinės Lietuvos 
ribose. Bet ligšiol niekas net 
nepaskelbė tų planuotojų pro 
gramos. Viskam yra ribos, tik 
tai lenkai jų nepaiso.

Kalbant apie Vilnių, rodos , 
taip yra aišku, ir kitaip ir būti , 
negali, kad Vilnius yra Lietu , 
vos sostinė. Ar dar to vieno' ne ] 
pakanka? Kilnadvasiai politi 
kai (sakysite tokių nėra — ir 
to įrodymas — lenkai?..) jau 
vien dėl to lietuviams turėjo pa 
reikšti respektą. Ir, jeigu mes 
ištikrųjų esame broliai, kaip 
lenkai mėgsta sakyti, tai to 
no jau pakako, kad Vilnius ne 
turėjo būti ginčų objektu! 
juk lenkai siekė dar toliau — 
net ir Daugpilio su 6-šiais Lat 
galijos valsčiais, ir net visos Gu 
dijos, kuri praeityje buvo Lie 
tuvos, ne Lenkijos dalimi. Net 
kai dabar gudai, pasireiškia 
taip pat dideliu imperializmu, 
tiesiog baisiu imperializmu, 
planuoja užgrobti visą Lietu 
va (emigracijos gudai vykdo 
Sovietų Rusijos imperialisti 
nius planus, tepripažindami la 
bai malonų „žemaitiškam impe 
rializmui“ dAlyką, kad tiktai Že 
maičiai esą lietuviai, o augštai 
čiai — jiems tesą gudai... Juok 
dariai sako, kad tokiu 
gudai patys siūlosi įeiti į Lietu 
vos valstybės ribas. Tas pana 
šiau į tikrovę, negu gudų pre 
tenzijos“ į Vilnių bei į visą Au 
kštaitiją ir Latgaliją, kaip ro 
do „Belaruski Golas“ antraštėj 
dedami žemėlapiai). Akivaizdo 
je šiandieninės katastrofos, aki 
vaizdoje sąlygų, kuriose yra at 
sidūrę mūsų tautos ir mūsų va 
Istybės, — argi protinga atro 
do praeitis, kuri, žinoma, prisi 
dėjo prie visų tų nelaimių, ku 
rias dar ilgai turėsime gyventi?

Todėl, jeigu imame aiškintis 
turėdami tikslą tikrai 
džiai išsiaiškinti ir rasti 
į tikrai gerą, kultūringą 
tingą sugyvenimą, kurį 
diktuoja praeitis, dabartis ir nu 
matomoji ateitis, — mes, ger 
biamas p. Katelbach, ne tiek 
žiūrėkime į kitų klaidas, kiek į 
savasias. Daugiau panagrinėki 
me savo praeities veiksmus, elg lygas, kurios būtų mūsų sugy 
seną ir iš to išeidami ryžkimės venimo ir bendradarbiavimo, 
į naują gyvenimą, į naujas są bet ne nesantaikos. (d. b.)

vie

O

budu

nuošir 
kelius 
ir pro 
mums

t

CLEANERS OYERSCO.
SPECIALIAI NUPIGINTA

RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir L t

0.95
0.95
0.90
0.85

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto ; [ 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai. ■ ’

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

it

Z £ WUS0N
$ laidotuvių Direktorius

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 8331

tautiniu 
kai. Šitokia p. St. Lozoraičio 
laikysena yra ne tik nesuderi 
narna su atsakingomis diploma 
tinio atstovo pareigomis, bet 
ir žalinga Lietuvos reikalui, nes 
paskatino tautininkų atskilimo 
norą ir pakenkė lietuvių vienin 
gurnui kovoje už laisvos, demo 
kratinės Lietuvos atkūrimą.

IV. Mūsų tautos kančios po 
neregėtai žiauria sovietų pries 
pauda įpareigoja visus lietu 
vius, gyvenančius laisvame pa 
šaulyje, atidėti į šalį tiek asme 
nines, tiek partines ambicijas, 
išlaikyti juo didesnį vieningu 
mą ir sutelkti visų mūsų bend 
ras jėgas pagrindiniam tikslui, 
kurs yra visiems vienodai svar 
bus. Uždaviniai, kuriuos Lietu 
vos laisvinimo reikalas stato 
mūsų politiniams veiksniams už 
sieniuose, sudaro objektą tiek 
VLIKo veiklos, tiek Lietuvos 
diplomatijos pastangų; jie yra 
bendri tiem abiem veiksniam ir 
todėl turi būti sprendžiami su 
tartinai ir vykdomi suderinto 
mis priemonėmis.

Mes, tautiškai - demokratinio 
nusistatymo lietuviai, nenorime 
nustoti vilties ir nesiliaujame 
dėję pastangų, kad tarp VLI 
Ko ir Lietuvos diplomatinių 
atstovų būtų glaudus bendra 
darbiavimas ir vienas kito res 
pektavimas. Mes kreipiamės į 
visus esančius užsienyje I<ietu 
vos diplomatus kviesdami juos 
daryti reikiamos įtakos į sun 
kiai sukalbamuosius ir pagelbė 
ti surasti santykių išlyginimo 
būdus.

Mes taip pat nenorime nu 
stoti vilties, kad tos politinės 
grupės, kurios šiuo metu yra iš 
VLIKo pasitraukusios, apsigal lietuvių atstovą Pasaulio Liu 
vos, persvarstys savo nusistaty terionių Sąjungoje, prašydami 
mus ir grįš į bendrą, vieningą evangelikų giesmynų lietuvių 
darbą už nepriklausomos, lais kalba. Skundžiamasi, kad jau 
vos, demokratinės Lietuvos 
valstybės atstatymą.

L. Šmulkštys 
LVL S-gos Centro Komiteto 

posėdžiui pirmininkavęs.
H. Blazas

Posėdžio Sekretorius.
Posėdžio dalyviai:

Audėnas, Dr. M. Devenis,
Lazauskas, Prof. M. Macke kraštuose taip pat prisidėtų lė 
vičius, Dr. J. Pajaujis, šomis tuo reikalu. Eina planay

Min. K. Škirpa. mo ir paruošimo darbas.

LONDON, Ont.
TALKŲ PAPROTYS YRA IR KANADOJE.

Mūsų tėvynėje Lietuvoje tai palikti bent 10 dienų. Jei jau 
kos nuo senovės buvo plačiai ži jis nebūtų pajėgus dirbti, vie 
nomos ir žemės ūkyje buvo tai nas apsėti visų laukų laiku ne 
dažnas reiškinys. spėtų. Taigi prieš gausią šeimą

Čia — vakarų pasaulyje, kur iškilo problema: laukai liks tuš

nyje Lietuvos Diplomatijos Še na politinė grupė — 
fa St. Lozoraiti ir jo patiektų 8 
punktų, randa 
ti:

I. VLIKo ir 
tykiu klausimu 
tiečių Liaudininkų Sąjunga vi 
sados laikėsi objektyvios pažiū 
ros, teigiamai vertindama abie 
jų šių veiksnių vaidmenį. LVL 
S-gos suvažiavimas Clevelan. 
de, 1954 m. rugsėjo mėn. 4—5 
dd„ pareiškė, jog Sąjunga lai 
ko teisėtą ir politiškai teisingą 
tą Lietuvos Užsieino Reikalų 
Ministerio J. Urbšio telegrafi 
nį administracinį patvarkymą, 
kuriuo p. St. Lozoraitis buvo 
paskirtas likusios užsieny Lie 
tuvos Diplomatijos Šefu jos po 
stų veiklai derinti. Šitų pažiū 
rų LVL S-gos organai nuosek 
liai laikėsi ir laikosi tarptauti 
niuose santykiuose, ir Sąjun 
gos atstovai savo veikloje VL1 
Ke.

II. LVL S-ga nepritarė ir ne 
pritaria pastangoms nuvertinti 
vieną ar kitą iš tų dviejų veiks 
nių. Mes siekėme ih sieksime, 
kad tarp jų būtų darnus bendra . 
darbiavimas, teikiant abipusiš . 
ką paramą kas savo veiklos sri ( 
tyje. Todėl manome, kad VLI 
Ko ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininkų nuvykimas į Romą 
tartis su p. Lozoraičiu esamus 
nesusipratimus pašalinti buvo 
tikslingasįžygis susiderinimo lin 
kine. Tačiau tenka su apgailės 
tavimu konstatuoti, kad p. St. 
Lozoraičio patiektieji 8 punk 
tai negali sudaryti bazės savi 
tarpiniam veiksnių sutarimui. 
Pačiu pirmuoju punktu p. St. 
Lozoraitis reikalauja, kad VLI 
Kas atsisakytų nuo „pretenzi 
jų atstovauti Lietuvą tarpvals 
tybiniuose santykiuose“. Mano 
me, kad šis reikalavimas yra 
VLIKui, kaip lietuvių tautos 
politikos valios reiškėjui, prin 
cipe ir iš esmės nepriimtinas, 
jei jis suprantamas plačiau, ne 
gu Lietuvos valstybės atstovą 
vimas prie vyriausybių tų sve 
timų kraštų, kuriuose tebevei 
kia legalūs Lietuvos. Pasiunti 
niai ir Įgalioti Ministerial. To 
ks reikalavimas siekia eliminuo 
ti VLIKą nuo dalyvavimo akci 
joje už bendrą tautos idealą ir 
rezervuoti tą akciją vien tik 
Lietuvos diplomatijos likučiui, 
visiškai nesiskaitant su faktu, 
kad legaliai veikiančių tos dip 
lomatijos postų tėra išlikę vos 
keli ir kad jų galimybės Lietu 
vos reikalą ginti platesniame 
tarptautiniame forume yra la 
bai ribotos.

III. Turime toliau su apgai žmogus yra tiek savo reikalais ti, o gyventi reikia. . . 
lestavimu konstatuoti, kad p. užimtas ir vis skuba, kad neat Bet praeitą pirmadienį atėjo 
St. Lozoraitis, ne tik savo per siliktų savo gyvenamojo momen tikrai nelaukta pagalba. 8 kai 
dėtų reikalavimų esme, bet ir to tempo, atrodo, jog atsiminti mynai, su traktoriais ir kitomis 
savo taktika nepaprastai apsun apie artimo reikalus. . . kaip ii ūkio mašinomis, nieke neprane 
kiną kelią į santykių išlygini nėra kada. Tačiau pajusti išties šę ir palikę savo nebaigtus sėti 
mą tarp VLIKo ir jo, kaip liku tą pagalbos ranką, kada ji la laukus, pasirodė pp. Hodgins 
sios užsienyje Lietuvos Diplo biausiai reikalinga, galima ir ūkyje. Per pusantros dienos jie

čia. Štai ryškus pavyzdys: galutinai išdirbo, įtrešė ir aps
Londono apylinkėje Arvos jo 20 akrų žemės-maitintojos. 

ūkininkas E. Hodgins, vos spė „Jie nuostabiai ir pasiauko 
jęs pasėti avižas, sunkiai susir jančiai dirbo mūsų laukuose", 
go ir po operacijos ligoninėje — džiaugėsi ūkininkė Hodgins. 
jau 3 savaitės, bet dar turi ten L. E-tas.

reikalo pareikš

diplomatų san 
Lietuvos Vals

M.

VLIKO SESIJOS 1956 M. 
BIRŽELIO 22, 23 ir 24 D. D.

NEW YORKE 
DARBOTVARKĖ

1. Sesijos (atidarymas—Vliko 
Pirmininkas J. Matulionį;:.

2. Komisijų sudarymas.
3. Svečių žodis; sveikinimą ..
4. Pranešimai:

a. Vliko Prezidiumo — 1. 
Matulionis:

b. Vliko Vykd. Tarybos — - 
A. Devenienė;

c. Tautos Fondo —raštu:
d. Vliko Kontrolės Komisi 

jos — raštu;
e. Pavergtųjų Tautų Seimo 

delegacijos — V. Sidzi 
kauskas;

f. Komisijų pranešimai:
1) Rytų sienų — Dr. A. 

Trimakas:
2) Vakarų sienų 

Brakas;
3) Santykių su lenkais 

(pranešėją paskirs ko 
misija) :

4) Lietuvos atstatymo — 
J. Audėnas.

5. Tarptautiniai reikalai — V. 
Sidzikauskas.

6. 20tasis Kom. Partijos Kon 
gresas ir Lietuva — numato 
mi: D. Krivickas, J. Vilkai 
tis.

7. Vliko ir Tautos Fondo sta 
tūtai — M. Brakas ir Dr. A. 
Trimakas.

8. Ateities veikla:
a. Politinė veikla—prof. J.

J. Kaminskas;
b. Informacija—M. Gelžinis 

arba H. Blazas;
c. -Veiksnių santykiai — J. 

Matulionis;
d. Lėšų telkimas—K. Bieli 

nis ir J. Pažemėnas.
1956 m. II-ojo pusmečio są 
mata — P. Vainauskas. 
Rezoliucijos ir kiti sumany 
mai.

11. Sesijos uždarymas. Elta.
PRAŠO GIESMYNŲ 

LIETUVAI.
Keletas liuterionių kunigų iš 

Lietuvos kreipėsi į kun. Kelerį,

9.

10.

J.
G.

išparduoti Nepr. Lietuvoje vai 
džiai remiant išleistieji ir vė 
liau tremtyje, Vokietijoje, Pa 
šaulio Liuterionių Sąjungos lė 
šomis išleistieji giesmynai. Da 
bar Pas. I«;ut. Sąjunga vėl pa 
skyrė tam tikrą sumą lėšų nau 
jai giesmyno laidai išleisti. Ra 
ginama*, kad lietuviai Vakarti

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 George Sl“ Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. 
»mtinmrmmtg tntn n n r n t rtn tmm? mu aaianluararxasnuaiaaaw

HE 0211 . - Offine: 727 Argyle
HE 0311 r VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, eav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

s i lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE S t., Montreal. FItzroy 3292

y

Sta Nu1 DE LUXE DRY CLEANERS?
143—8th AVENUE, LACHINE

s a ~ Lietuviams nuolaida.ME7-6727 Sa,.; P. RUTKAUSKAS

liūdesio valandoje I
Laidotuvių Direktorių I

KREIPKITĖS PAS

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. H
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KANADOS AVIACIJA.. .
Atkelta iš 2-ro psl. 

rptautinėje politikoje neįvyks 
netikėtų pasikeitimų, vis bus lams Mitchel pareiškė, kad JA 
nuolatinis ir didėjantis pareika V vyriausybė siekia pravesti vi 
lavimas karinių apsaugos prie 
monių. O tai sudaro pagrindą 
dar didesniam minimos pramo 
nės plitimui, iškeliant ją į pa 
šaulyje pirmaujančią pramonės 
šaką“.

Kas liečia specialiai Kanadą, tautinėje prekyboje leisti į apy

PANAIKINS DARBO 
STOVYKLAS?

JAV sekretorius darbo reika

DIDELĖ VIEŠNIA HAMILTONE.
Hamiltono lietuvių kolonijai frontui ir gydytojų praktikai, 

gerai žinomų pp. Valaičių na dabar, išmestas iš savo lizdo be 
muose ir jų globoje, ilgesniam jokios kompensacijos, kad ir 
laikui apsigyveno iš U. S. A. menkiausios pensijos pavidale, 
atvykusi prof. V. Tumėnienė- tikrai gali jaustis, lyg paukštis 
-Mingailaitė. nustojęs sparnų. Viena atspa ----- ----------- r---------- --------- -<> ---------- j- t----- j—j--------- z -rJ

Su prof. Tumėnienės pavar ra tai tik mūsų atsinešimas — tai aviacijos pramonės galimy vartą darbo vergų pagamintuo 
ae yra surištas ne tik mūsų anų lietuviškos širdies parodymas 
laikų į mokslus besiveržiąs jau už jos darbą kraštui. Ta proga 
niinas, bet ir dideli to išsimoks leisiu sau palinkėti prof. Tume 
linusio jaunimo darbai, atkuria nienei ilgiausių ir puikiausių 
nt mūsų nepriklausomybę bei metų. Tai darau tikėdamas, kad 
pati kūryba Nepriklausomos prie šių mano linkėjimų prisi 
Lietuvos metais. dės daugelis hamiltoniškių.

Ilgas ir garbingas prof. Tu Naujai parašytam prof. Tu 
■ ’Anienės nueitas kelias mūsų mėnienės veikale, kuris numa

.tūros bei mokslo baruose, tomas per 200 puslapių apim 
renčia manyti, bus teisingai ties „Atsiminimai“, galėsime 
įvertintas mūsų istorikų ir rei rasti platesnes ir išsamesnes ži 
kia tikėtis, kad jos vardas su niais apie Lietuvos kūrimosi lai 
biografija bus garbingai pami kotarpį, susipažinti kaip vystė 
nėtas Lietuvos Enciklopedijo si pediatrijos mokslas Lietuvo 
je. je, kaip buvo organizuojama ko

Tenka paminėti, kad pi of. va su vaikų ir kūdikių mirtin 
Tumėnienės asmeny sutapo gurnu ir kas buvo pasiekta šio 
ne tik profesorės bet ir ligoni je srityje.
nės direktorės, gydytojos, visų Tikimės, kad greitu laiku ši 
svarbiausių medicinos arganį knyga pasirodys spaudoje. No 
zacijų, vaikų ir moterų globos rintieji šią knygą įsigyti gali 
organizacijų vadovės vardas, kreiptis tiesiog į leidimo komisi 
Visur jos būta, vadovauta, ats jos narį Dr. A. Garuną, 1934 S. 
tovauta.

Ši kultūriškai šakota asmeny 
bė, tiek daug davusi mūsų kraš 

ei, ir šiandien dar nenuleidžia 
e.ikų. Toli būdama nuo savo

Tėvynės, kur paliko daug ener 
gijos ir darbo vaisių, dabar ne 
pasimeta, bet dirba mūsų kul 
tūros dirvoje. Šiuo metu bai 
gia ruošti savo darbų apyskai 
tą-mokslo ir visuomenines veik 
los veikalą, kurį rengiasi išleis 
ti. Ir kaip tik šis jos dalbas ga 
us galutinę formą Hamiltone 
Gyd. O. Valatienės ir jos vyro 
dipl. teis. Jer. Valaičio namuo 
se.

Prof. Tumėnienė baigė medi 
cinos mokslus Šveicarijoje ir 
tai padarė savo ryžtu ir dar 
bu. Mokėsi ir pragyveno iš ma 
žos stipendijos ir savo užsidirb 
tų lėšų.

1911 metais ji gavo Berno 
Universiteto Medicinos Dakta 
ro laipsnį. Tais pačias metais iš 
laikė valstybinius egzaminus 
gydytojo teisėms 
Moterų Medicinos

same pasaulyje boikotą tų pre 
kių, kurias pagamina darbo1 ver
gai. Norima sudaryti tuo reika 
lu konvenciją, kuria būtų ne 
tik uždrausti priverčiamieji 
darbai, bet ir draudžiama tarp

bes padidina dar ir specialios ka sius gaminius, 
nadiškos sąlygos: dideli kraš 
to nuotoliai, labai didėjantis gy 
ventojų skaičius, ir ypač nepa 
keičiamas lėktuvų vaidmuo ne 
ištirtose bet labai turtingose to 
Urnose teritorijose.

Pagaliau jis priduria dar vie 
ną pavyzdį, rodantį, kaip auga 
pasaulio aviacija: prieš 20 me 
tų visame pasualyje į metus ke 
leiviniai lėktuvai nuskrisdavo 
nepilnai vieną bilioną mylių.

1955 m. tokį keleivinių my 
lių skaičių padarė vien Trans 
Canada Air Lines pačios vie 
nos, o visame pasaulyje su ke 
leiviais buvo nuskrista 38.5 bi 
lionai mylių.

Augštajam
Institute Pe

terburge ir gavo Peterburgo 
Mokslo Apygard. pripažinimą. 
O jau 1924 metais matome ją 
Kauno Universiteto1 vaikų ka 
indros docente; 1930 metais to 

tj universiteto eįKtraordinari 
ne profesore ir 1941 metais — 
ordinarine profesore.

Kad prof. Tumėnienė savo 
srityje turi daug nuopelnų ir 
yra didelio masto mokslininkė, 
tai galima matyti iš to, kad 
New Yorko Universitetas 1952 
metais, jau jai būnant tremty 
je, suteikė teises be jokių egza 
minų verstis gydytojos prakti 
ka.

Žmogus visą savo gyvenimą 
paskyręs mokslui ir daugiau 
kaip dvidešimt metų profesū 
rai, savo krašto sveikatingumo

Europos gydytojas
3, Dr. N. S k a a b 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

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

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
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RODNEY, Ont.
RODNEY APYLINKĖS GEGUŽINĖS

K. L. B. Rodney Apylinkės iks bufetas.
Valdyba rengia Pirmąją — Jo 
ninių gegužinę — birželio m.
24 d., 3 vai. po pietų St. Zavac 
kio ūkyje, Back St., pusė my 
lios nuo Rodney West Lome 
link, kairėje pusėje, pirmame 
miškelyje.

Gros geras vietinis džazas ve

Kviečiame visus kuo skaitlin 
giausiai dalyvauti.
P. S. Antroji gegužinė numa 
tomą — liepos mėn. 15 d. ir pa 
skutinioji gegužinė — rugpjū 
čio mėn. 5 d.

Rodney Apylinkės V-ba.

WINNIPEG, Man.
BIRŽELIO 17 DIENOS MINĖJIMĄ S

1941 m. birželio ištrėmimų dentas. Radijo programa bus 
įvyks per CKSB (St. Boniface) sto 

tu laiku panaikinti visas darbo sekmadienį, birželio 17 d. Eise tj antradienį birželio 12, 9.30 
vergų stovyklas. Po 18 mene na per miestą prasidės 1 vai. p. vakaro. Per C JOB bus kada no 

rs sekmadienį, laikas dar neži 
nomas.

Prancūzų delegacijai,, nese 
niai aplankiusiai Sov. Sąjungą, 
Sovietų valdininkai pasigyrė, 
kad Sovietai esą pasiryžę grei minėjimas Winnipeg'e

vergų stovyklas. Po 18 mene na Pcr miestą prasidės 1 vai. p. 
siu nebeliksią visai šios rūšies P- iš St. Paul's College aikštės, 
stovyklų. Teliksią tik kalėjimai Parade prašomi dalyvauti visi 
ir vad. „perauklėjimo koloni lietuviai. Prie paminklo prakal 
jos“. Juose laikomi suimtieji tūbą sakys svečias kalbėtojas: Be 
rėsią įvairius darbus atlikti tik rnard R. Wolfe, Manitobos Ch 
stovyklų ar tokių kolonijų ribo amber of Commerce viceprezi 
se. Taip pat ateityje būsią atsi 
sakyta ir nuo priverst, deporta 
cijų. Jos tebus naudojamos tik 
labai išimtinais atvejais už pa
čius sunkiuosius politinius nu Birželio mėn. 16 d. (šešta virute) šiuo adresu: C. B. E.
sikaltimus. Dabar jau ir Sov. dieni) Windsore per CBE (ba Radio Station, Windsor. Kas
Sąjungoje darbininkai nebūsią nga 1550) 1 vai. ir Toronte gyvena Toronto apylinkėj —

Aukos už programas. . . .68.88 „įtvirtinti prie darboviečių’’, (vietos laiku) 2 vai. C. J. B. C. C. J. B. C. Radio Station, To
Iš TT Pranciškonų už 1 bet galėsią iš jų pasitraukti, pra bus birželio įvykių minėjimas, ronto.

skelbimą „TŽ” .............20.00 nešdami toki savo norą prieš Kviečiame visus pasiklausyti ,
ii kaip iki šiol gausiai atsihep Windsoro Bendruomenes 
ti, kad ir trumpu laiškučiu (at Apyl. Valdyba.

SUDBURY, Ont.
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Sudbury, Ont. Minint baisų dijo stotį įvyks šio mėn. 17 d., 
jį birželį ir išvežtuosius, radijo 16 vai. 30 min. K. D.
valandėlė per vietinę CHNO ra

LONDON, Ont.
MOKSLO METŲ UŽBAIGA

Birželio 16 d. Londono1 lietu 
vių šeštadieninė mokykla bai 
gia mokslo metus ir mokiniai 
paleidžiami vasaros atostogų.

Tą pačią dieną, po pamokų cialius atžymėjimus ir pagyri 
—7 vai vak. šaukiamas moki mus už puikų anglų kalbos mo 
nių tėvų ir globėjų susirinki kėjimą. Kalbamus atžymėjimus 
mas. Susirinkime dalyvaus ir įteikė Londono centrinis Kiwa 
skautų rėmėjai, nes norima ap nis klubas, kuris visada domisi 
tarti ir vasaros stovyklos ir ki naujais ateiviais ir nekartą yra 
ti aktualūs klausimai. Laukia 
ma visų malonaus atsilankymo.

PAŽANGŪS NAUJŲ ATEI 
VIŲ JAUNUOLIAI

Londono augštesniąją tech

E. Fedaras
Baltic Federation, Hpg. 

skyriaus pirmininkas.

WINDSOR, Ont
RADIJO PUSVALANDIS

Viso pajamų. .2174.98 dvi savaites.
Išlaidos:

„Dainavos“ 68 asm. kelionė
iš Čikagos ir atgal . . 1400.80

Salės nuoma ...................... 90.00
Už programų atspausd. 105.00 
Vakarienė 150 asm.:

a. alus ..................... .. . 60.00
b. degtinė ...................... 68.70
c. maistas, vaisv., gėlės,

indų nuom. ir šeim. 157.49
d. už salės išplovimą 10.00

Hospital taįx ...................... 52.54
Biletų ir pakv. atspausd. 16.79 
,,TŽ“ už skelbimą.............40.00
„NL“ už skelbimą.............20.00
Už programos viršelį ..10.00 
CHML už skelbimą . . . .12.50 
V-bos nariams už praleistas

darbo dienas ir kt. išl 73.60

Ct„ Cicer o50, Illinois, U.
A. St. Baipšys.

PIRMOJI GEGUŽINĖ 
HAMILTONE.

Birželio 17 d., sekmadienį, 
vai. p. p. Hamilton Vyr. At- 

kai rengia p. V. Narušio ūkyje 
pirmąją gegužinę. Tad mielus 
tautiečius rengėjai kviečia kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Čia 
kiekvienas atvykęs ras sau da 
ug malonumo. Norintieji galės 
pajodinėti arkliais, pašaudyti, 
pamėginti laimę loterijoje. To 
dėl nė vienas nesėdėkime na 
muose, bet vykime visi — jau 
ni ir seni į gimtą. Rengėjai.

TAUTOS FONDO ATSTO
VYBĖS KANADOJE HaMIL Važinėjimas 4 k. į Toron. 18.00 

Telef. pasikalb. ir kt. išl. 12.35 
Gėlės .17.75

Viso išlaidų.. 2166.17
Pajamos ...........................2174.98
Išlaidos ...........................2165.52
Grynas pelnas ................. 9.46

4

tono sk. Žiemos baliaus, įvyku 
šio 1956 m. sausio 21 d. Royal 

Connaught viešbutyje, 
apyskaita.

Pajamos:
133 įėjimo biletai po

1.50 dol........................... 199.50
8 įėjimo biletai moksleiviams

po 0.75 dol.......................6.00
Bufeto pelnas ...................79.60

Viso. .285.10
Išlaidos:

Salės nuoma..................... 150.00
Orkestras ........................80.00
p. Dramantui už plakato

nupiešimą ..................... 10.00
Composers, Authors and

Publ. Assn...................... 10.00
Skelbimas „Tėv. Ž.“ ..11.00 
Skelbimas „Neprikl. L.” 10.00

Viso. .271.00.
Grynas pelnas. .14.10.

T. FONDO ATSTOVYBĖS 
Kanadoje Hamiltono sk.

ruošto „Dainavos” koncerto, 
įvykusio 1956 m. kovo 17 d. 
Westdale Collegiate Auditori 
joje, pajamų ir išlaidų apskaita.

Pajamos:
Gauta aukų ir už įėjimo 

biletus .................... 1276.50
Iš Toronto Tėvų Pranciškonų 

ansamblio kelionės išl. 600.00
Už skelb. programoje . .190.00 
Už grąž. gėrim. ir tušč. b. 19.60

I
 Lietuviai advokatai z;

NEIMAN, BISSETT z:
& SEGUIN |

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) F 
Toronto 5, Ont. ;i;

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

| VIENYBĖJE — GALYBĖ |
| TAUPYK S
a savo kredito koperatyve K
f „PARAMA” |
g Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos. «
» Darbo valandos: k
» antradieniais 7 vv.—9 w., penktadieniais 7 vv.—9 vv., ii 
| šeštalieniais 2—4 vai. pp. g
K Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., g 
g Toronto, Ont. LE 3-3027 g

• JAV statybininkų delegacija, 
kurią buvo pakvietusi Sovietų 
valdžia, iš Rusijos parsivežė 
blogiausius įspūdžius, kokių ne 
sitikėjusi. Esą Rusijoj statyba 
neįsivaizduojamai primityvi ir 
baisiai skurdi.

VAS. 16 GIMNAZIJAI
aukojo: Liet. šešt. mokykla 
montone per Apyl. Pirm.
Vidugirį — 14,75 dol. Ponia 
Valienė (vieton gėlių inž. Ba 
rauskui mirus) — 5 dol. š. F.

SKELBIMAS
Canadoje gyv. lietuvis, 41 m. 
amžiaus, nori susirašinėti
lietuvaite 35—45 m. amžiaus, 
gali būti ir su vienu vaiku, ku 
ri sutiktų vėliau atvažiuoti į 
Kanadą ir apsivesti. Kelionės 
išlaidos bus apmokėtos.
Suinteresuotas prašom kreiptis 

PLB Vokietijos Krašto Vai 
dybą adresu: Litauisches Zent

St. Bakšys, vedėjas, ralkomitee, (17a) Weinheim a. 
J. Pilkauskienė, ižd. d. B., Postfach 233.

Ed
B.

nikos mokyklą šiemet baigė 
gražus būrys jaunuolių, jų tar 
pe nemaža naujų ateivių, ku 
rių net aštuoniolika gavo spe

su

A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

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

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

Naujas 6 butų namas,
paj. $ 5.000, kaina $ 35.000, 

įmok. $ 15.000.

t imi e j i.
NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisimų ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

3 butų namas, 
paj. $ 1550, kaina 

$ 16.000. Įmok. $ 7.000.

iškėlęs naujų ateivių pažangu 
mą bei pranašumą: girdi, čia gi 
mę kanadiečiai silpniau moka 
anglų kalbą, kaip nauji ateiviai, 
išbuvę Kanadoje kelis metus.

L. E-tas.

žįstamus: Kazį Žaborą, Antaną 
Vidmantą ir Antaną Reika. Jie 
visi buvo vokiečių paimti 1944 
m. prie apkasų Klaipėdos kraš 
te, Priekulės apyl.

Alfonsas Remeikis, gim. 
1906 m., 1944 m. gyvenęs Pa 
langoje. Kostas Kazakevičius, 

Adomas šikšnius iš ca 32 m., gim. Kaune, Konstan

PAJIESK0J1MAI
Kulbokaitė iš Klaipėdos, po ka 
ro gyvenusi Lubecke, išemigra 
vusi bene į Australiją, Pranas, 
Magdalena ir Boleslovas Pod 
voiskiai, 1948 m. gyvenę Vo 
kietijoje, /
Truikinų km., Skuodo v., Mil cįja Gerškuvienė ir jos šeima, 
da Svilienė, Aldona Svilaitė, po jg Skapiškio valse., Stukonių 
karo1 studijavusi . Heidelbergo km., Rokiškio apskr. Jonas En 
univ., Juozas Brazieka, Adomas driukaitis, gim. 1926 m. rugsė 
Brazieka, Petras Brazieka, visi jo 23 d., Meškinės km., Kidu 
iš Utenos apskr., Gaidelių km. Kauno, artimieji ir pažįstami. 
Artimieji kare žuvusio Vlado Jįų avlsč., Šakių apskr. Antano 
Lidonio, gim. 1907 m. kovo 18 Kunigo Semunaiičo, gimines ir 
d. Rygoje. Vilhelmas Listande artimieji.
ris, gim. 1922 m. vasario 24 d. Pajieškomieji arba žinantieji 
Kartenoje, Kretingos ap., arba apįe juos, prašomi susisiekti su 
jo gimines. Eduardas Prižgin PLB Vokietijos Krašto Valdy 
tas, Juozo s., Aleksandras Blin ba adresu: Litauisches Zentral 
strubas, gim. 1919 m. 1 aurages komitee, (17a) Weinheim-Ber 
ap., Petras Valasinavičius, gim. gstr., Postfach 233. Germany. 
1922 m. Vieviržėnuose, Ida Sch 
neider, gim. 1900 m. spalio 26 
d., gyvenusi Kaune. Leono Mic 
kevičiaus, gim. ca. 1923 m. ar

Pajieškomieji arba žinantieji

Ona Putrienė-Gudauskaitė, 
gyv. Wehnene, 3 bar., jieško sa 
vo pirmojo vyro Kazimiero Put 
ros-Putriaus, gim. 1913 m. 
Taip pat prašo atsiliepti jo pa

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

H ft —*V-"~  >

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS 
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052 A Bloor St. W. Toronto.

— Barzdaitis Stasys, s. Sta 
šio, su žmona yra pajieškomi 
giminių iš Lieuvtos, Šilavotas, 
Marijampolės apskr. Atsiliep 
ti: Jonas Tumosas, 65 Northco 
te Avė., Toronto, Ont.
7 PORŲ DVYNIŲ motina yra 
tūla prancūzė Boberval mieste 
ly. Ji per 9 metus pagimdė 16 
vaikų, kurių tarpe 7 dvynukus. 
Miręs tiktai vienos dvynių po 
ros vaikas.

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS
tcrrrr-MR 11" -------- wy-111....’-x

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namu
EM 2-2585 ST 8-5088
k---------xk--------- yx—:.xk----------~X
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?! Maloniai kviečiame visus
» atsilankyti į birželio 17 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.
$:■ rengiamą šiais metais F

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO ŽINIOS

Šiais metais, birželio pirmų gauna šventimus sekantį šešta 
jų trėmimų iš Pablatijo kraštų dienį, 16 birželio, 8 vai. pran 
paminėjimas įvyks birželio 14 ciškonų vienuolyne, Rosemoun 
d. (ketvirtadienį), 7.30 vai. v. te. Sekmadienį, 17 birželio jis 
Dominion Skv. prie žuvusiųjų laiko savo pirmas Šv. Mišias 11 
karių paminklo.

Pabaltiečių vardu bus užde Po Šv. Mišių, parapijos salėje 
tas bendras vainikas ir žodį an iškilmingi pietūs, 
glų kalba tars A. Norkeliū 
nas. Sekanti programos dalis 
bus perkelta į IWCA salę, Dor 
Chester Str. (ten pat, kur ir pe 
teitais metais buvo). Salėje 
bus:

a) Visų trijų tautybių atsto 
vų žodis, po žodžio tos tauty 
bės himnas.

b) Garbės svečių žodis.
c) Koncerinė dalis.
Nuo mūsų

koncertinę dalį atliks bendruo 
menės choras, vadovaujamas 
A. Ambrozaičio. Choras išpil 
dys: Libera me Domine — V. 
Paulausko, Maldą už tėvynę— 
J. Dambrausko ir Kur bėga Še 
šupė — Č. Sasnausko.

16 ar 17 d. birželio minėjimo 
ruošti negalime, nes tomis die 
nomis užimta salė.
MOKSLO METŲ PABAIGA želio 15 d

KOŠE MOKYKLOSE.
MONTREALIO LIETUVIS

Pranešu lituanistinių kursų 
ir visų trijų šeštadieninių mo 
kyklų mokiniui ir tėvų maloniam 
dėmesiui, kad mokslo metų už 
baigimui yra nustatyta sekanti 
tvarka:

1) Birželio 16 d. (šeštadie 
nį), 10 vai. „Aušros Vartų“ pa 
rapijos bažnyčioje j

TĖVAS LIUDVIKAS 
VĖŽELIS O. F.M.

vai. Aušros Vartų bažnyčioje.

Visi prašo

bendruomenės,

mi atsilankyti.
Liudvikas Vėželis baigė ku 

nigo mokslus Tėvų Pranciško 
nų seminarijoje Rosemounte. 
Aušros Vartų bažnyčioje jis ne 
kartą yra asistavęs kunigams 
mišių metu. Dabar jis laikys 
nirmąsias mišias pats. Po mišių 
iškilmingi jo garbei pietūs salė 
įe po bažnyčia. Pietus rengia Š. 
P. Brolija. Įėjimas į pietus 1 do 
leris.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJAI
Šv. Kazimiero parapijos kle 

bonas kun. J. Bobinas praneša, 
kad šį ketvirtadienį, birželio 
14 d., 8 vai. vakaro šaukiamas 
parapijos komiteto posėdis 
klebonijoje, o penktadienį, bir

Pirmąją Gegužinę
P. V. NARUŠIO ŪKYJE, LAKE MEDAD.

Veiks turtingas bufetas, gros Vyt. Babecko 
orkestras. Įvyks prizinis šaudymas, loterija.

Hamiltono Vyr. At-kų Kuopa.

MONTREAL OVERSEAS PARCEL SERVICE

4112 St. Laurent Blvd.,

PL 4725

SIUNTINIAI LIETUVON
Nauji ir dėvėti drabužiai, medžiagos, maistas, vaistai.
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čja — ga

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

AUŠROS VARTŲ KLEBONO 
T. KUN. DR. J. KU BILIAUS PAGERBIMAS

KLKM D-jos iniciatyva bir nuoširdžios. Dugelis sveikinu 
želio 10 d. A V salėje įvyko pa siu žodžiu labai šiltai įvertino 
rapijinės iškilmės, suruoštos kleboną, kaip gerą, nuoširdžią, 
klebono T. J. Kubiliaus SJ 50 nesididžiuojančią, visiems priei 
metų amžiaus ir darbuotei pa namą, humanišką ir augštai kui 
gerbti. turingą asmenybę. Ypač gra

Mišias laikė pats Jubiliatas, žiai įvertintas klebono darbas 
8 vai. vak. parapi Jų metu giedojo Parapijos cho statant bažnyičą ir kuriant Mo 
F — parapijos vi ras, ved. V. Kerbelio ir op. sol. ntrealio lietuvių tarpe taiką ir 

E. Kardelienė (F. Šubeito Avė sugyvenimą.
Maria ir Gudauskienės Begali Tat ir linkėta ir giedota II 
nis Viešpaties pasaulis). Po pa giausių metų!
maldų parapijos salėje buvo iš AV KLEBONAS kun. J. Kubi 
kilmingi pietūs, kurių vyriau liūs, grįždamas iš Toronto, tu 
šia vedėja buvo p. Povilaitienė, rėjo autokatastrofą: lūžus pry 
kalbų tvarkai pakvietusi P. Ru šakiniai ašiai, automobilis kelis 
dinską. kartus persivertė ir visai sudu

Atvykusį į pietus kleboną žo. Važiavęs su klebonu asmuo,

jos svetainėje ■
suotinis susirinkimas, kuriame 
kviečiami dalyvauti visi parapi 
jiečiai.

MONTREALIO SKAUTŲ 
SKAUČIŲ VASAROS 

STOVYKLA
Šių metų skautų ir skaučių 

vasaros stovykla įvyks liepos 
rapijos bažnyčioje pamaldos. !4 21 dienomis. Joje galės da vjsį pietuose dalyvavusieji (jų sužeistas (sulaužytas raktikau 
Mokiniai prašomi susirinkti į lyvauti ir neskautiškas jauni buvo apie 300) sutiko ovacijo lis), o klebonas tiktai sutrenk 
parapijos salę 15 min. ankšmas- Stovyklinis mokestis yra mis. Pasistiprinus šeimininkių tas. Todėl galėjo, vietoje liki 
čiau, iš kur organizuotai daly nustatytas 12.50 dol. asmeniui, 
vaus pamaldose. įskaitant visas kelionės išlai

2) Tuoj po pamaldų parapi Jas- Dėl smulkesnės infoimaci 
jos salėje mokslo metų užbaigi j°s prašome kreiptis į vienetų 
mo trumpas aktas, kurio me vadovus arba teisiog į 1 unti 
tu baigusiems šeštadienines mo ninkus, būtent: „Neringos Sk 
kyklas bus įteikti pažymėjimai, aučjų 1 unto tuntininkę vyr.

Malonu būtų, kad tiek pamal sk- L Kibirkštytę, tel. LA 2- 
dose, tiek akte, dalyvautų kiek(,214 ir Montrealio Skautų 1 un 
galint didesnis skaičius tėvų.

Stp. Kęsgailą,
L. e. Kultūros Fondo Įgal. p.
LEKNICKAI Marija ir Jonas 
atostogauja savo vasarnamyje 
prie Golden Lake, bet dažnai 
pasirodo ir mieste.

IR

DR. J. š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTV&A 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 

priėnamo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniai* 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn.Tel.:PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I S K A

gražiai paruoštu maistu, prade mo pakišamų pakasynų, daly 
tos sveikinimo kalbos, truku vauti jo garbei suruoštame su 
sios apie porą valandų. Sveiki buvime.
no iš eilės; p. Povilaitienė ren 
gėjų vardu, p. Rudinskas svei 
kino visų susirinkusiųjų vardu, 
p. Povilaitienė MLKMD var 
du, p. Vazalinskas Bažnyčios 
komiteto vardĄ, p. Balzarasj 
Montrealio Lietuvių Seimelio 
vardu, KLKM CV vardu p.

Stovyklai vietovė dar nėra iš Mališkienė, P. Lukoševičienė 
rinkta, tad būtų malonu, kad ir p. Rimkevičienė šeštadieni 
lietuviai ūkininkai, sutinką leis nių mokyklų vardu, prof. dr. 
ti savo ūkiuose stovyklauti, pra Ramūnas Ottawos bendruome 
neštų tuntininkams.

Įvairiems stovyklos pagelbi 
niams darbams talkon yra kvie 
čiami skautų-čių tėvai ir bičių 
liai. Keletą lietuvių jau yra pa 
sižadėję savo mašinomis nuvež 
ti ir parvežti vaikus iš stovyk 
los. Abu tuntai širdingai dėko 
ja šiems gsradariams ir tikisi, du, J. Kardelis NL vardu, p. 
kad visuomenė dar daigiau pri Vaišvila Bendruomenės choro 
sidės prie gero stovyklos paruo vardu, p. Jurkus Lito vardu, 
Šimo. Tuntininkai. P- Urbonas AV bažnytinio cho

to tuntininką s. S. Naginionį, 
tel. TU 8166 arba LA 4-3704.

Kun. J. Kubilius visiems dė 
kojo už suruoštą iškilmę ir pa 
pake, kad bažnyčios pastaty 
mas pačių parapijiečių darbo ir 
pasiaukojimo vaisius. F 
dant Dievui, jis pasiryžęs dirb 
ti visų gerovei ir laimei.

ŠV. JONO LIUTERION1Ų 
bažnyčioje, Jeane Mance ir Pri 
nee Arthur St. kampe, birželio 
17 d., 12.30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis.

AKADEMIKŲ IR VISUO 
MENĖS DĖMESIUI

Birželio 15 dieną, penktadie 
nį, 8 valandą vakaro, Aušros 
Vartų salėje šaukiamas Liet. 
Akademinio sambūrio susirinki 
mas. Bus rodomi kultūriniai 
filmai, spalvoti, apie Kanados 
gražiąją gamtą ir forelių žvejo 
jimą. Filmas tęsis apie valandą 
laiko. Kviečiami filmų pasižiū 

ro vardu. Buvo sveikinimų ir rėti ne tiktai akademikai, bet ir 
raštu. visuomenė. Filmai rodomi ne

Daugelis sveikintojų įteikė mokamai. Sambūrio V-ba.

priima: 9a.m. — 10 p.m.
; 5303 Verdun A., Verdun, F
| Tel.: TH 4647

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais;
2104 Mount Royal St. E.

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite £5—£6 

152 Notre Dame St 
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsm. 
RA 2-5229

E.

ADVOKATAS

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

168 Notre Dame St.
Montreal. UNiversity 6-7026 

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

E.

NOTARAS

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

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.

Montreal. HArbour 2468

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

ę Suite 306, Aldred Building
g 507 Place D'A r m e s MArquette 8045

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS TORONTE 
Puiki Teisingumo ministerio kalba.

Baisiojo birželio minėjimas Markus, už latvius jų Bendruo 
Toronte buvo pradėtas birželio menės pirm. A. Svenne ir už lie 

• tuvius Lietuvos gen. kons. min. 
' V. Gylys.

Tautinių atstovų kalbas lydė 
jo kiekvienos tautos himnas, iš 

I pildomas tautinių chorų.
i Koncertinėje dalyje ypatin 
' gai puikiai pasirodė „Varpo“ 

choras, • vedamas St. Gailevi 
. čiaus. L.
1 MENO PARODA,
kurią tėvai pranciškonai pavc 
dė suruošti dail. V. Valiui, pub 
likai pageidaujant, birželio 10 
d. buvo atidaryta nuo 10 vai. 
ryto iki 8 v. v. Meno žinovų tei 
girnų ši paroda savo stiprumu 
pirmoji iš viso šiame kontinen 
te. Ją aplankė Toronto kardi 
uolas ir stebėjosi lietuvių meni 
niu genijumi.

SVARBIOS RUNGTYNĖS
Šį sekmadienį, birž. 17, 2 v. 

v. Millen aikštyne, Danforth ir 
Broadview g-vių kampe, Can.- 
Cont. futbolo lygos rungtynėse 
T.L.S.K. Vytis susitinka su pa 
jėgiausia lygos vienuolike, ita 
lų Puglia. Pakartotinai kviečia 
me Toronto visuomenę gau 
siau atsilankyti i mūsų rungty 
nes. T.L.S.K. Vytis.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS.
Birželio' 10 d. 11 vai. pamal 

dos ir pamokslas buvo paskir 
tas baisiojo birželio dienoms pa 
minėti.

— Pašventinimo proga išleis 
tas Parapijos Leidinys, kuriam 
viršelį paruošė dail. J. Bakis. 
86-šiuose puslapiuose yra pa 
talpinti visi parapijai prisiųsti 
augštosios dvasiškijos palaimi 
nimai, parapijos istorija, jos re 
liginė, kultūrinė ir visokeriopa 
veikla, iliustruata netoli 100 
nuotraukų. Leidinio išleista 
3000 egz. Didžioji jų dalis jau 
išėjo, nes jis siunčiamas visiems 
lietuviams, kurie prisidėjo prie 
šios statybos.

— Birž. 13 d., trečiad., Šv. 
Antano šventė. Pamaldos vaka 
re 8 vai.

— Vaikučių Pirmoji Komu 
nija birželio 24 d. per šv. Joną.

— Tuokiasi Vladas Vytas ir 
Birutė Žilvitytė, Stasys Slabo 
kas ir Ona Augustaitytė.

— Vasaros stovykla jauni 
mui, kurią ruošia Toronto At- 
kai, įvyks nuo liepos 21 d. ik; 
29 d. tėvų pranciškonų vasar 
vietėje, Wasaga. Prašomi regis 
tiuotis abiejose klebonijose.

— Dar nevėlu užsiregistruo 
ti į tėvų pranciškonų Ameriko 
je įsteigtą Gimnaziją, kuri mo 
kslo- metus pradės šį rudenį.

smulkesnių informacijų 
kreiptis į T. Rafaelį.

— Parapijos salės grindys,

9 dieną, šeštadienį per radiją. 
12 vai. per lietuvių radiją ir 8 
vai. vakaro per CFRB stotį. 

: Kalbėjo Baltų Federacijos pir 
Imininkąs p, Upėslacis, vicp 

l pirm. p. Risna ir p. Simanavi 
5 čius. Dainavo estų solistė ir 
į lietuvių p. Mašalaitė.
> Sekmadienį Massey
i kur buvo susirinkę apie 1.500 

asmenų, labai išsamią ir plačiai 
nušviečiančią Pabaltijo valsty 
bių istoriją kalbą pasakė Tei 

’ singumo mimsteris D. K. Ro
> bėrts. Jis labai plačiai ir tiksliai 
! nupasakojo Lietuvos ir kitų Pa 
; baltijo valstybių istoriją, apsi 
! stodamas ties 1939 metų įvy

kiais ir plačiai nušviesdamas 
okupaciją. Visur kalbėtojas iš 
ryškino ir pabrėžė Rusijos im 
perializmą okupuojant šias vals 
tybes. Taikliai ir teisingai jis 
įvertino komunizmo esmę, 
kalba 
gerai 
ti.

Po
bėjo Federalinio parlamento ats 
tovas p. Cameron.

Labai gerai publiką nuteikė 
labai simpatinga kalba didelis 
pabaltiečjų draugas ir iš viso 
geras žmogus Advokatų sąjun 
gos pirmininkas p. Maloney. 
Jis be ko kita pasakė: Jūsų tau 
tos priklauso Vakarų kultūrai. 
Išsivadavimo valanda jau neto 
h. Bet yra stiprus argumentas 
už jūsų mažų tautų federaciją, 
kad galėtumėt sudaryti stiprės 
nį politinį ir ekonominį vienetą. 
Susifederavę jūs turėtumėt stip 
resnj balsą Europos tautų kon 
certe. Ekspresingą savo kalbą 
jis baigė šūkiu: Elagu Esti! Lai 
dzivo briva Latvija! Tegyvuo 
ja laisva Lietuva!

Programos vedėjas p. Staša 
Pade ns publikai pristatė kitus pa 

’—seimelio

Hali,

Jo 
buvo rimta, pamatuota, 

argumentuota ir įtikinau

p. Roberts trumpai kai

baltiečių draugus
narį adv. Jaremko, Mrs. Hyder, 
Mrs. Foster ir kit.

Už estus kalbėjo konsulas J.

MIRĖ Stasaitienė-Ragalaitė, 70 
metų amžiaus, birželio 10 d. 
Palaidota per Aušros Vartų baž 
nyčią birželio 13 d. Paliko vy 
rą Antaną. 
SUSITUOKĖ Gediminas B^ 
rauskas, vilasaliecių pp. Baraus 
kų sūnaus, gegužės 26 d. Loyo 
la bažnyčioje su vengrų tautos 
mergaite. Vaišės įvyko Mont 
Royal viešbutyje, kur jauno' 
sios tėvas yra prižiūrėtoju. Ves 
tuvėse dalyvavo pp. Čižauskai, 
kurie gyvena farmoje, ir dauge 
lis Montrealio lietuvių, artimų Dėl 
žmonių.

, x. i-i-i i -i T . --r c ■ LUKOČEVIČIENĖ Irena ir — * aiauijvodovanu — mišioms kiehka, laik VILIMAI Antanas ir Zofiia. y . T , - ■, , • -. • „rnri; ir' Hin'hrancri’n rlnvanu ktt i "“i“““’ / , Petras Lukoševičius. susilaukė pasibaigus pavasario sezonui,
dukters.
G. BAKANAVIČIENĖ jau iš 
vyko į savo farmą Brome Lake, 
kur ji praleidžia visą vasarą. 
Ten pastoviai vasaroja pp. Pet 
roniai, pp. Kinai, o pagal gali 
mybę, žiūrint vietos, ir dauge 
lis kitų tautiečių.

nės ir savo vardu, p. Motuzienė 
Tretininkių vardu, dr. St. Dauk 
ša Ateitininkų vardu, p. Vaiče 
kauskienė Gyvojorož. vardu, 
Stp. Kęsgailą Neprikl. Talkos 
vardu, p. Vaičiūnaitė Montre 
alio liet, studentų vardu, K. To 
liušis Skautų ir sportininkų var

rodį ir kitų brangių dovanų.
Iškilmių rengėjos pasveikino 

visus Jonus ir kiekvienam jų 
prisegė po rožė (23).

Užbaigai buvo dar loterija, 
kuriai parapijiečiai suaukojo 
gerų fantų.

Subuvimo įžangai ir užbaigai 
buvo duota lietuviškos plokšte 
lių muzikos. Bendrai, subuvi 
mas labai gražiai paruoštas ir 
įvykdytas.

Pagerbtuvės buvo gražios ir

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

NL geradariai, nusipirko vasar 
namį visai prie Golden Lake, 
Laurynijos kalnuose, greta p. 
p. Leknickų, kitų NL gerada 
rių, vasarnamio. Toje vietoje 
dabar jau yra apie 15 lietuvių 
turi įsigyję vsarnamius.
SUDEGĖ Šv. Gabrieliaus Ro 
mos ktalikų bažnyčia Montrea 
lio dalyje, vadinamoje Point St. 
Charles, birželio 11 dieną po 
pietų. Bažnyčia pastatyta prieš 
56 metus. Bažnyčioje sudegė 
daug brangių meno dalykų. 
Gaisro metu fiziškai nukentėjo 
keli asmens, kurie paguldyti 
j ligoninę.

IGNAS
3260 

Montreal.

GURČI N AS
Curatteau
Tel. CL 5515

Co.SULLIVAN REALTIES
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 7877.

NAUJIENA ŽUVAUTOJAMS 
„Nontwist Line Leading 

Plate“
visiškai apsaugo šniūrą nuo su 
sisukimo. Tinka kiekvienam 
metaliniam lyderiui. Patentuo 

ta Kanadoje ir užsieniuose.
Gaunama sporto reikmenų 

parduotuvėse, arba 
pas p. Beržinska, 

1212 Dundas Str. W., 
Toronte.

Palaidų plokštelių kaina 3 
25 et.

Pasiuntę $ 1 žemiau nurodytu 
adresu gausite 8 plokšteles.

P. O. A. Metal Stamping Co., 
Bqx 13, P. O. Station E., 

Toronto, Ontario, Canada.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas

280 RoncesvaHes Avė 
Telefoną* OL. 4778.

Priėmimo valandos; 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečią 
dieniais ir šeštadieniais ll-£ 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

už

& ------------
$ Dviejų butų namas Verdune.
& Kaina $ 10.000, įmokėti $ 2.000

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B-
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B.C., Canada. 

Telefonas: Pacific 4511.

pradedamos ruošti rudens pa 
rengimams. Dėl to porą savai 
čių salė bus uždaryta, o nuo 
birž. 29 d. kas penktadienį bus 
vedamas ,,Bingo“.

— Reikalinga virėja ir pada 
vėją, bei virėjos padėjėja. Krei 
ptis tel. EM 6-7060.

— Reikalingas darbininkas 
staliaus darbams, mokąs ar no 
rįs išmokti. Tel. RO 2-1243.

— Lauko teniso treniruotės 
kiekvieną antradienį nuo 7 iki 
9 v. v. I-je ir Il-je aikštėje (Ea 
rlscourt Park) ir šeštadieniais 
nuo 2 iki 6 v. v. Il-je aikštėje 
rame pačiame parke.

— Mirė U. Račiutė. Palaido 
ta iš šv. Jono birželio 8 d.

— Birželio 9 d. 9 vai. ryto 
Wellesley ligoninėje, mirė S. 
Grubevičienė. Parap. choias ku 
riam priklauso velionės duktė 
T. Simanavičienė, reiškia užuo 
ajutą ir už sielą užsako penkias 
šv. mišias.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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