
LIeTūVA
-----  'INDEPENDENT Ll

Už Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as 
second class mail, Post Office Department,Ottawa 

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q CANADA

Nr. 24 (234) KAINA 15 et. MONTREAL, 1957 m. BIRŽELIO-JUNE 12 d. PRICE 15 et. XVII METAI

( ; Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVO TELEINTE RVIEW SUKĖLĖ DAUG

DULKIŲ,
bet Eisenroweris sako, kad at tų nuomone, kuri nėra tokia Jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
ominės dulkės nėra tokios bauginanti, kaip tai pučia pro mu minime sekančius vajaus da 
pavojingos, kaip tvirtina anti paganda. Todėl JAV atomi ^Yvju.s “ lietuviškosios spaudos 
atominė propaganda. nius bandymus tęs dr toliau, Aidimo rėmėjus:

Grynai propagandinis, visiš kol tvirtai nebus susitarta su 
kai melagingas ir faktam prieš Rusija, kad tas susitarimas bus 
taraujantis Chruščiovo pasisa tikrai vykdomas, ir nebus tušti 
kymas per televiziją sukėlė žodžiai, kuriais mėtosi sovieti 
daug politinių dulkių. Tos dul jos komdiktatoriai. 
kės temdo net tikrovės šviesą. 
Bimba drąsiai tvirtina, kad Ch 
ruščiovas sutinka ir nusigink 
luoti ir sustabdyti atominius 
bandymus, bet Bimba nei ne išrinko naujus organus: Sąjun 
užsimena, kad visa tai prieš ke gos pirmininku išrinktas inž. 

s metus yra
PASIŪLYTA NE CHRUŠČIO 

VO, BET 
EISENCHOWERIO.

Tiktai Eisenhoweris siūlė ir 
dabar siūlo tikrą, kontroliuoja 
mą, nusiginklavimą ¥1- atomi 
nio ginklavimosi sulaikymą, o 
Chruščiovas, kuris drauge su 
Bulganinu atmetė Eisenhowe 
rio siūlymą, dabar kartoja, kad 
Rusija sutinka nusiginkluoti, 
bet kad niekas nežinotų, kaip 
bus jos nusiginkluota. Tai gi 
Chruščiovo pasisakymai apie 
nusiginklavimą yra tiktai pro 
pagandinis burbulas.

Paskutiniu metu, viešėda 
mas su savo dvynuku, Bulgani 
nu, Suomijoje,
CHRUŠČIOVAS PALEIDO 
NAUJĄ BURBULĄ APIE 

LIETUVĄ.

MASINU FONDO VAJUS Pasaulio lietuvių sostinėje
■ ■ ■ va.vw EDVARDAS ŠULAITIS
„N. L.” Mašinų Fondo va P. V. Vizbaras, 

kuri nėra tokia Jus tęsiamas.

Bertašius Jonas,
Chicago, Ill., USA..$10.00

AMERIKOS TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS 

CLEVELANDE

Montreal, P. Q........... $7.00
Nuoširdus NL rėmėjas ir skai 
tytojas p. Vizbaras NL Mašinų 
Fondui paremti atsiuntė 7 do 
lerius aukų. Gražus savosios sp 
audos rėmimas.

Visiems vajaus dalyviams nuo
Mūsų mielas prenumeratorius širdžiai dėkojame ir prašome 
ir bendradarbis p. J. Bertašius atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
NL Mašinų. Fondui atsiuntė iš audos Bendrovės „Nepriklauso 
Pasaulio lietuvių sostinės 10 ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų: 
dolerių. P. Narbutas ir J. Kardelis.

Eugenijus Bartkus, iš Chica 
gos, į valdybą nariais išrinkti ir 
kiti keturi čikagiečiai: T. Bli 
nstrubas ,inž. J. Jurkūnas, adv. 
A. Lapinskas ir dr. J. Papic 
nas.

Į Sąjungos Tarybos prezi 
diumą išrinkti: adv. A. Olis, 
Dr. S. Biežis ir J. Bačiunas. Ta 
rybos nariais išrinkti V. Abrai 
tis, K. S. Karpius, J. Kasmaus 
kars, J. Ginkus, V. Rastenis, J. 
Smetona, A. Trečiokas ir P. J.

LIŪDNOS SUKAKTIES MINĖJIMAS
Birželio 15 d. Marijos Augš. no paroda Morrison viešbuty 

mokyklos halėje įvyks birželio je. Joje dalyvaaus per 50 daili 
tragiškųjų įvykių minėjimas, ninku su apie 200 kūrinių, 
kuriame kalbės konsulas dr. P. 
Daužvardis, L. Šimutis ir dr. 
K. Sruoga. Bus ir įvairi meni 
nė dalis. Ruošia Chicagos Lie 
tuvių Taryba, kurios pirm, yra 
Teodoras Blinstrubas. Minėji 
mas prasidės 7 val. vak.

BAIGĖ MOKSLO METUS
Chicagos Augštesnioji Litua bėra rankraštyje, 

nistikos mokykla, kurią lankė jau yra baigiamas ruošti spau 
225 mokiniai, baigė mokslo me dai antrasis jų tomas ir atiduo 
tus ir turėjo savo abiturientų tas rinkti. Pranešama, kad ant 
išleistuves. Per iškilmingą po rojo tomo formatas bus toks 
sėdį, kurį vedė mokyklos dir. pats, kaip ir pirmojo, kiek sto 
A. Rūgytė, baigimo pažymėji resnis.
mus gavo 35 abiturientai. Po • Petras Petrutis, gyv. Wind 
akto ir sveikinimų buvo meni 
nė dalis, kurią išpildė Br. Jo 
nušo vadovaujamas mokyklos 
choras. Ta pačia proga įvyko 
ir mokinių rankdarbių paroda.

JAUNIEJI PIANISTAI
Antano Nako fortepiono mu • Zita Černeckaitė, veikli ska 

zikos studija davė savo moki utė, baigusi St. Xavier kolegi 
nių rečitalį. Čia pasirodė 38 ją> gavo stipendiją studijuoti 

išpildydami Chicagos Un-te 1957 — 1958 
mokslo metams.
• Lietuvių Studentų Sąjungos 
Chicagos skyriaus vakaras, įvy 
kęs birželio 8 d., sutraukė gra 
žų būrį studijuojančio jaunimo 
ir praėjo puikioje nuotaikoje.
• Chicagos ir apylinkiti tauti 
nių šokių grupės, kurių čia yra 
10, daug dirba, norėdamos ge 
riau pasiruošti didžiajai taut, 
šokių šventei, kuri įvyks birže 
lio mėn. 30 d. Chicagoje. -

DR. K. GRINIAUS 
ATSIMINIMAI

Dr. Kazio Griniaus Komite 
tas yra užsimojęs tęsti buv. 
Lietuvos prezidento čir. K. Gri 
niaus atsiminimus, kurių vie 
nas tomas buvo išleistas Vokie 
tijoje, o kiti trys tomai dar te 

Šiuo metu
DIDELĖS MOKSLO METŲ LIETUVIŲ MOKYKLOSE 

UŽBAIGIMO IŠKIL MĖS MONTREALYJE
Šiemet mokslo metai Mont Rupšytė, Marija Siniūtė ir Ma 

realio lietuvių mokyklose už rįja Tauteraitė.
baigti nepaprastai gražiai ir tik Akto metu po Direktoriaus 

’ rai įspūdingai. kalbos dar kalbėjo Klebonas
Šeštadienį, birželio 8 dieną, kun. Kubilius, gražiai vertinęs 

visose šeštadieninėse mokyklo mokinių darbą, Seim. Prez. 
se vyko egzaminai, į kuriuos Pirm. Stp. Kęsgailą labai turi 
atsilankė mokinių tėvų komite nin'ga kalba pasveikinęs Kursus 
tų nariai p. Petrulis, p. Išganai baigusius ir, perduodamas LK 
tienė, p. Bertaška ir dar specč. F Pirmininkės I. Matusevičiū 
komisijos Aušr. V. mokykloje tės padėką, pats šiltu žodžiu 
baigusiuosius egzaminavo L,K įvertinęs LKF įgaliotinio dar 
F įgal. J. Kardelis ir Tėvas Ar bus; kalbėjo ir KF įg. J. Kar 
anauskas; Rosemounto moky delis, linkėjęs baigusiems būti 
kloję lankėsi Montreaho Seime lietuvybės ugnies nešėjais. Pri jaunieji pianistai, 
lio Prezidiumo pirm. Stp. Kęs statytas naujas LKF įgal. Pr. sunkius klasikinius kūrinius ir 
gaila, Mokyklų globėajs kun. Rudinskas pasveikino Kursus lietuvių kompozitorių gabalus, 
dr. J. Kubilius, Tėvas kun. Ku! baigusius ir gavusius lietuvy Iš pažengusiųjų klasės gerai 
bis, kurie taip pat dalyvavo ir bės atestatus, kurie esamomis pasirodė: O. Kreivėnaitė, R. 
Longueuil mokyklos egzami sąlygomis yra labai vertingi. Apeikytė, I. Suvaizdytė ir kt. 
nuošė. Visur konstatuota moki Kursų baigusiųjų vardu moky Jaunųjų klasėje puikiai užsire 

----------- ‘ ' ’ ’ ■ • ' ------- —X-.. i--------- ’-"n Živilė Keliuotytė 
kiniai, tiktai su mažomis išimti žodžiu padėkojo stud. G. Vaza ir Vyt. Nakas.

” mis, kurios gavo arba pataisų, linskas. Nusifotografavus, visi 
spėja arį)a palietį antriems metams, iškilmės dalyviai buvo papra 

— beveik visi perkelti Į augš šyti prie turtingai Kursus bai 
tesnes klases.

Šeštadienio vakarą AV salė 
je buvo

AUGŠTESNIŲJŲ KURSŲ 
UŽBAIGIMO IŠKILMĖS,

kurios
įteikti brandos atestatai.

Pirmojo kurso mokinių gra 
žiai išpuošta salė buvo paruoš 
ta kaip auditorija, kurion susi 
rinko apie 200 asmenų. Tas 
Kursų išleistuvėms sudarė tu 
lo viešumo ir drauge iškilmin 
gurno vaizdą.

Iškilmę atidarė ir ją vedė ku 
rsų vedėjas Dr. H. Nagys, su 
pažindinęs susirinkusiuosius 
su kursų tikslais ir pobūdžiu,

Į Sąjungos kontroles komisi 
ją išrinkti B. Gaidžiūnas, B.
Kalvaitis ir B. Nemickas.

TRUMPOS ŽINIOS
— Venecueloje buvęs pasikė 

sinimas prieš Peroną.
• x ... .. . . ,v uuvDC. v iou» nuuo įtu 14 v/ ia mum ixmou uuig noiuju vuiuu aaa-voj j--'•••zj’? —

“ n£ Va mfngaf isspro nju pažanga jr beveik visi mo tojams ir tėvams labai gražiu komendavo 
gdino vandenilinę bombą. - • '■ - - ... - - -- -- . ..

— Kaukaze Lermontovo var
Girdi Pabaltijo valstybės tu do vadinamas centras, 

rinčios būti neutralios, kaip ir ma, yra atominis centras.
Suomija. . . Lyg Pabaltijo vals — Egipto prezidentas Nas 
tybės, okupuotos Rusijos, gali ser nutarė pasimatyti su Sin 
turėti kokią teisę būti neutra jos prezidentu Sukri-el-Kuakli 
liomis. Bet Chruščiovas juk ne 
sivaržo akiplėšiškai meluoti. 
Tam jis ir yra kompartijos sek 
retorius, kad meluotų per akis.

Kur kas yra prasčiau, kai va 
karų pasaulis tarp savęs negali 
nei susitarti, nei bendrai veik 
ti. Komunistai todėl gali veik 
ti, kaip tinkami.

Laisvasis pasaulis pradėjo 
prekybą su Kinija ir tuo stipri 
na komunistinę diktatūrą. JAV 
augščiausis teismas padarė ko 
munistams palankų sprendi 

' ~ią. . . Dezorientuojamas lais 
vės žmonių nusistatymas gin 
tis nuo agresoriaus.

AMERIKA SU LENKIJA
SUDARĖ EKONOMINĮ 

SUSITARIMĄ,
kuriuo bus remiama Lenkija.An 
ot Nixono, yra aišku, kad Go 
mulkos Lenkija yra komunis 
tinė, bet lenkai parodė noro bū 
ti laisvi, tai dabar bus paremia 
mi ekonomiškai. Tuo tarpu Go 
mulka nepatenkintas, kad Ame 
rika permenkai ir perlėtai Len 
kiją parems.

Viena tiktai politinė praėju 
sios savaitės prošvaistė išryškė 

„ jp, kada
I EISENHOWERIS PAREIŠ 
X KĖ, KAD ATOMINIAI BAN

DYMAI BUS TĘSIAMI.
Spaudos konferencijoje Eise kvoje sutinkąs su pompa, nes (dainavimas )ir V. Sabalį (mo maldas. Vaikučid gretos nusi mėti medžiagiškai

nhoweris pasakė, jog yra svar Tito tikisi su Maskva visiškai domūs šokiai). Seimelio Prezi tęsė per visą navą.
bu, kad radioaktyvinės dulkės susitarti, bet už tai JAV nesi diumo Pirm. 7 _ _
nepakenktų žmonėms, bet ne skubina Jugoslavijai duoti sun kaip kursus išlaikančios org. ve
mažiau yra svarbus JAV sau kiųjų ginklų^ '
gumas. O kai dėl radioaktyvi

sore, Ont., veiklus visuomeni 
ninkas ir Detroito LSK Kovo 
pirm., lankėsi Chicagoje ir Ci 
ceroje.
• Birutė Bilevičiūtė lankosi 
Chicagoje.

MENO PARODA
Lietuvių Jaunimo Kongreso 

išvakarėse, birželio 28 d. bus 
atidaryta didžioji lietuvių megusiųjų tėvų paruoštų stalų.

Tuo tarpu scenoje pasirodė 
L. Barausko paruogti Kursų 
mokiniai pavaidinę iš Gustaičio 
„Sekm. vainiko“ ištrauką. Ma 
lonu, buvo girdėti, kaip jie šva 

metu baigusiems buvo riai ir gražia tarena deklamavo 
tekstą. Tai buvo Masevičiūtė, 
Tekutis, Mažeika, Stankaitis, 
Siniūtė ir Tauteraitė. Tai buvo 
lyg ir teatrinių pamokų egzami 
nas, kaip sakė P. Barauskas. 
O šokių egzaminas, anot Dir. ' 
H. Nagio, bus salėje. Ir niekas 
neabejoja, kad egzaminas išlai 
kytas, nors pats mokytojas p. 
Sabalys dėl žmonos ligos Į iš 
leistuves negalėjo ateiti.

Mokytojams ir globėjams 
gražiai tėvų vardu padėkojo p. 
Tauteras, o kursų dir. p.Nagys 
dėkojo p. Kęsgailos asmenyje 
Bendruomenei juž Kursų išlai 
kymą, Klebonui už patalpas ir 
visokeriopą pagalbą, p. Mažei 
kienės asmeny visoms ponioms 
už paruošimą puikių vaišių. Iš 
kilmė buvo tikrai įspūdingai 
graži.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
įvyko
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK 

LŲ UŽBAIGIMO IŠKILMĖ,

kslą Augštesniuosiuose Kursuo PABĖGĖLIŲ PROBLEMA 
se. Po to p. Vaišvilienė pristatė 
kalbėti kun. Kleboną J. Kubi 
lių, kuris pasevikinęs vaikus ir 
tėvus, iškėlė mintį, kad mes Ženevoje įvyko konferencija 
Motrealyje esame tarp dviejų šūkių „Pabėgėlis šiandien ir ry 
kultūrų — anglų ir prancūzų, toj“. Konferencijoje dalyvavo 
Anglų kultūra yra šiurkštesnė JT Augštasis Komisaras Dr. 
ir kietesnė, o prncūzų daug hu ĮLindt, Tarpvalstybinio Euro 
maniškesnė, ir todėl jis kėlė pos Emigracinio Korn. pirm., 

• klausimą, arprotinga yravaikus Ambasadorius Tittman, Aust 
siųsti į anglų mokyklas, kai ralijos Vid .Reik. Min. Pelmer, 
prdžios mokyklą jie glėtų baig Amerikos, Vokietijos, Turki 
ti prancūzų mokyklose, kurio jos, Danijos ir kitų vyriausy 
se ir mokslas geriau pastatytas bių atstovai ir pasaulinių šal 
ir vaikai išmoktų prancūzų kai pos organizacijų delegatai, vi 
bą, greta anglų aklbos, o toliau so 248 dalyviai. Balfą atstovą 
galėtų tęsti mokslą ir anglų mo vo pirm. kun. Končius, A. Da 
kykloje. Tokiu būdu vaikams mbravienė 
būtų duota galimybė išmokti 
dvi kalbas ir praturtinti žinoji 
mą. ,

P. Rudinskas sveikino vaiku 
čius su mokslo metų baigimu sveikino baigusius sekmadieni 
ir pažymėjo, kad lietuvybės iš nes ir pareiškė viltį, kad visi 
laikymas esamomis sąlygomis jie ateis į Augšt. Kursus tęsti 
yra vienas iš svarbiausių čia už lietuviškųjų mokslų, 
davinių. Po to scenon iššaukti baigų

LKF įg. J. Kardelis, baigda šieji mokyklas gavo baigimo 
mas savo kadenciją, pasisakė, pažymėjimus ir dovanų po Lie 
kad jam nebuvo jokių sunku tuvos albumą: Narvydas Bar 

ninku naudojamą Pįp-pill nar ir Lietuvos istorija), kun. dr. kuri buvo nemažiau įspūdingą, mu sudaryti mokytojų kadrą, šauskas, Sigitas Baršauskas, 
kotiko vartojimą, sukilo sporti J. Kubilių (prancūzui kalba ir Rytą visi šeštadieninių mokyk kuris buvo šiemet stiprus ir pil Dalė Barteškaitė, Raimundas 
ninkai su protestais, kad dakta tikyba), j. Kardelį (Lietuvos lų mokiniai susirinko salėje, iš nai aptarnavo visas tris mokyk Kličius, Nijolė Jungmeisterytė, 
ras įdavęs paslaptį. geografija), Lt Barauską (te kurios su tautine vėliava gretolas; pasisekė perkelti Verduno Antanas Keturka, Emilis Kny

— Tito karo ministeris Mas atras ir vaidyba), V. Kerbelį mis atvyko į iškilmingas pa mokyklą į Montreal} ir tuo lai stautajs, Ašarėlė Masevičiūtė,

Aleksandrijoje, kur jis atvykęs 
gydytis.

— Saudi karalius Saudas ta 
rėsi su Jordano karalium Hus 
seinu, kurū> svečias jis bus 6 
dienas.

— Vakarų Vokietijos social 
demokratai užgyrė Amerikos 
ekonominę sutartį su Lenkija, 
nes ji parodanti, kad JAV re 
mia tautas nežiūrėdamos vii 
džios ir režimo.

— JAV patvirtino 3 bil. 600 
mil. dol. pagalbos užsieniams.

— Pasibaigė Bagdado pakto 
valstybių konferencija, kuri sv 
arstė Viduriniųjų Rytų proble 
mas. Į Bagdado pakto valsty nupasakojęs darbo eigą, suminė 
bių veiklą dabar įsijungė ir Am J?s visus mokytojus ir^pažymė 
erika.

— Italijos kabinetą sudarė 
Adoni Zoli, gavo seimo pasiti 
kėjimą. Jis pareiškė, kad nei su 
komunistais, nei su neofašis 
tais jis nebendradarbiaus.

— Anglijos Tredjunjonų eik išleistuvių kalbą, (kuri bus įdė
trikai pasmerkė Rusiojs dikta ta sekančiame NL nr. ištisai), 
turą už Vengrijos laisvės kovų Po to jis scenon pakvietė visus 
pasmaugimą. baigusius Kursus ir visus mo

— Dr. Bergeriui paskelbus kytojus — Kursų inspektorę 
neigiamą nuomonę apie sporti B. Lukoševičienę (liet, kalba

jęs, kad daugiausia kursams 
dirbo p. Lukoševičien, ant ku 
rios pečių buvo visas techniška 
sis darbas.

Baigusiems Kursų ved. dr. 
H. Nagys pasakė labai gražią

TARPTAUTINIAME 
FORUME

Jungtinių Tautų Rūmuose

ir Iz. Rugienius. 
Nukelta į 8-tą pusi.

kėjo sėkmė®. P.; Lukoševičie 
nė, Augšt. Kursų vardu pa

Raimundas

Ašarėlė Masevičiūtė, 
i gerą sumą Raimundas Piešina, Dalė Sibi 

. Tai darė pinigų ir sudaryti šeštadieni tytė, Rūta Šegamogaitė, Algis 
Stp. Kęsgailą, gerą įspūdį. nių mokyklų Globos komitetą, Rudinskas ir Danutė Zubaitė.

Po pamaldų salėje įvyko ak kuris sėkmingai tvarko medžią Tai AV mokyklos, o Rosemoun 
mažiau yra svarbus JAV sau kiųjų ginklų. dejas buvo paprašytas kiekvie tas, kurį tvarkė AV mokyklos ginius mokyklų reikalus. Kreip to mokyklos šie — Aras Bąl
gumas. O kai dėl radioaktyvi — Birželio 10 dieną visoje nam baigusiam įteikti Kursų vedėja p. Vaišvilienė. Ji gar damasis į tėvus, jis juos pasvei sys, Rimantas Laimikis, Regi 
nių dulkių, tai JAV vadovauja Kanadoje Įvyko Federalinio pa baigimo atminčiai dovanas (B. bės prezidiuman pakvietė Tė kino, kaip gerus lietuvius, ir na Petereitytė ir Rimvydas Na 
si Mokslų akademijos autorite rlamento rinkimai. Pūkelevičiūtės „Aštuoni la va kun. Kubilių, Bendruome kreipdamasis į vaikučius, jis vikėnas.

pai), kai pats Kursų Direkto nės atstovą Pr. Rudinską, LK prašė klausyti tėvų, nes tėvai, 
rius p. Nagys įteikė brandos F įg. J. Kardelį, Augšt. Kursų kurie leisdami juos į šeštadieni 
atestatus. Be to' kiekvienam Inspektorę Br. Lukoševičienę, nes mokyklas, yra patys ge 
pbituirientui Inspektorė ,pr'S£4 Mokyklų globos k-to pirm. p. riausi tėvai, kurie savo vaika 
gė po gėlę. Petrulį ir mokyklų vedėjas: p. ms nori gera, todėl reikia jų,

Lietuviškos brandos atesto Rimkeviičenę, Sės. Feliciją ir kaip ir mokytojų, klausyti. Dė _ 
tus gavo: Danutė Aneliūnaitė, p. Kavaliūnaitę. kodamas mokytojams ir globos mo ramia sąžine, kad mokslo
Rūta Bertaškaitė, Aldona Gau P. Vaišvilienė gražiu žodžiu komitetui, jo pirm. p. Petrulio metai užbaigti ir galima atilsė 
ryte, Dainius Lukoešvičius, Al pasveikino baigusius šešius asmenyje, už bendradarbiavi ti, kad rudenį galima būtų Ft<> 
gis Mažeika, Giedrė Masevičiū skyrius šeštadieninės mokyk mą, jis perdavė LKF Įg. parei ti j mokymosi darbą su naujo 
tė, Algis Morkūnas, Emilija los ir palinkėjo jiems tęsti mo gas p. Rudinskui, kuriam palin mis jėgomis.

Mielą ilgametį bendradarbį,

JONĄ ŠULMISTRĄ ir EMMĄ OSWALT 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime našaus ir laimingo gyvenimo

KLCT ir NL Red. bei Adm.

Po to mokytojos kiekviena 
savo skyriaus mokiniams išdali 
no kėlimo j augštesnius jsky 
rius pažymėjimus.

Visiems nusifotografavus, 
pasivaišinus, išsiskirstyta na
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gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Kas tas Jan Drūto?
Visais laikais Lenkijos vals Universitetą ir susipažinęs su 

tybės viršūnės reikalavo lietu lenke Savicką (greičiausiai su 
viškų smegenų. Ir jos neprik lenkėjusi šeima, nes gerai teko 
lausomybės laiku ne vienas pažinti jos jaunesnę ^seserį lie 
Varšuvos ar Krokuvos lenkas 
prisipažindavo, kad Lenkijai 
reikia lietuviško kraujo' asme 
nų (marš. Pilsudskis, prez. Na 
rutavičius, vaiv. Kirtiklis) jos 
valstybės vairavimui. Neišven 
gė to ir komunistinė Lenkija, 
pasikviesdama j kabinetą K. 
Žemaitį, (jau Varšuvoje girnų 

Pajieskojimų kaina ... .$ 1.00 si lietuvio tėvo, bet lenkės mo 
tinos) ministeriu, kurio pavar 
dę tremties ir Lenkijos laikraš _ _
čiai rašo visai taisyklingai, su zavo komunizmui, o ypač susi 
lietuviška galūne — is, mat at pažinęs su Savicką, kuri nele 
rodo, jis savo tėvo paveldėtos galiai priklausė komunistų pa 
pavardės, neleido sulenkinti.

Mūsų spauda pranešė, kad 
Lenkijos kardinolą ir primą Vi 
šinskį, atvykusį į Romą vizi 
tuoti Popiežių Pijų XII, sutiko 
ambasadorius Italijai Jan Dru 
to.

Kas .tas Jan Drūto?
Trumpoje Paupio gatvėje 

Vilniuje lenkų okupacijos me 
tu gyveno keturios lietuviškos 
šeimos: mano, tėvai, Mačiukai, 
Paplauskai ir Drūtai. Visos jos 
savo vaikus leido' į lietuvišką 
mokyklą arba lietuvių Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir 
kaip kaimynai — visi buvo ge 
ri pažįstami. Lietuvišką gimna 
ziją_ lankė ir ją baigė dabartinis 
Lenkijos ambasadorius Italijai 
Jan Drūto, kurio tikroji pavar 
dė yra Jonas Kęstutis Drūtas.

Nežinau, ar tai jo sulenkėju 
sios motinos nuopelnas, ar ko 
kios kitos priežastys buvo, bet 
Drūto ir mano tėvas kartu tar 
navo miesto savivaldybėje ir 
esu tikras kad kartu gavo „ui 
timatumą“ leisti savo vaikus į 
lenkišką mokyklą, nes priešin 
gu atveju, bus atleisti iš darbo. 
Mano tėvas pasirinko lietuviš 
ką mokyklą ir iš darbo buvo iš 
mestas, o Drūtas ir toliau pa 
liko dirbti miesto savivaldybė 
je daržininko pareigose. Sakau, 
gal tai Drūto motinos lenkišku 
mas (ji niekuomet nekalbėjo 
lietuviškai) padarė įtakos mies darbininkų tarpe. Be abejo, jo 
to burmistrui, kad jis paliko sa asmenybė būtų vėliau išaiškin 
vo vietoje, o gal platesni „pe ta, tačiau prisiartinus antrą 
čiai“ užstojo Jono - Kęstučio kartą bolševikams, taip viskas 
tėvą? Vienu žodžiu, besimoky ir paliko.
damas lietuviškoje gimnazijoje, Repatriavęs į Lenkiją, jis pr 
jis bendradarbiavo su lietu adžioje buvo paskirtas Lenki 
viais. Tačiau įstojęs į Vilniaus jos ministeriu Turikijai ir vė

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 
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Smurtui viešpataujant
BIRŽELIO KETURIOLIKT OJI — LIETUVIŲ TAUTOS 

IŠSKLAIDYMO DIENA
Po jos begali ateiti tik Lietu vių tautos apjungimo diena.

Lietuvių tautai buvo ir yra mirties, vienas kitas ištremtųjų 
lemta gyventi tarp Rytų ir Va yra sugrįžę. Vienas kitas. . . 
karų, tarp kelių stambių valsty Bet kur dingo dešimtys tūks 
bių, kurių tai viena, tai kita vis tančių anuomet išvežtųjų? Jei 
pasikėsindavo į mūsų žemes, būtų į Lietuvą grąžintas didės 
Žmogui atimti žemę iš po kojų, nis skaičius tremtinių, sovieti 
padaryti jį svetimu savo gim nė propaganda be abejo būtų 
tajame krašte, paimti jo pra tais skaičiais pasigyrusi. Bet, 
kaitų pagamintas gėrybes, ne matyti, tokių masinių grįžimų 
leisti jam būti šeimininku sa nė nebuvo. Tai žiaurus likimas, 
vuose namuose — tai sunkus kai žmogui nebeleidžia nė sa 
likimas. O kiek tokio likimo te vam gimtam krašte ramiai gy 
ko Lietuvai pergyventi kelių venti ir dirbti. Paukščiai grįžta 
dešimčių metų būvyje! Bet dar į kraštą, kur buvo jų lizdai, sk 
skaudžiau, kai užvaldžiusios ruzdės atpažįsta savo skruzdė 
kraštą svetimos galios ima gau lyną, o žmogus atplėšiamas 
dyti pačius žnjones ir smurtu nuo savojo kamieno, lietuvis sa 
juos išvaryti iš namų, išvežti į vo paties tėvynėje padaromas 
svetimus kraštus, padaryti juos svetimu, jam neduoda ramiai 
prievartos darbų baudžiaunin namie gyventi. . .
kais, kaliniais ir mirtininkais. Tačiau, jei Birželio keturio

Birželio keturioliktosios liūd liktoji yra lietuviams skaudžiai 
na atmintis lietuvių širdyse pa atmintina tautos išsklaidymo 
liko tokį gilų, stačiai neišdildo diena, tai visi mes turime būti 
mą skausmą dėl to, kad 1941 giliai įsitikinę, jog kada nors 
metais bolševikų vykdyti masi 'ateis ir lietuvių tautos apjungi 
niai mūsų tautiečių išvežimai i mo diena. Tegu visos mūsų pas 
Sibirą nepaprastai skaudžiai uz tangos — organizuotos ir atski 
gavo lietuvio įgimtą laisvės rų tautiečių — bus nukreiptos 
jausmą. Tie masiniai trėmimai tąja linkme, kad tautos apjun 
— tai buvo jau ne atskirų tau gimo diena kuo greičiau atei 
tiečių nuskriaudimas, gyveni tų. Birželio keturioliktoji tad 
mo sugriovimas, šeimos suar turėtų būti netik liūdesio ir sk 
dymas, tai buvo visos lietuvių audžiu prisiminimų diena, o 
tautos skaudus įžeidimas, ku diena rimto, ryžtingo susikau 
rio tauta negali nei užmiršti, pimo siekti laisvos, nepnklau 
nei atleisti. somos Lietuvos, kurioj lietuvis

Tiesa, per pastarąjį dešimt būtų šeimininkas — laisvas žm 
mėtį, tikriau sakant po Stalino ogus.

tuvišku Birutės vardu), visiš 
kai nutraukė santykius su lietu 
viais, nors iš lietuviškų šaltinių 
— nepriklausomos Lietuvos iž 
do ,gaudavo stipendiją.

Gal jo gyvenimo kelias būtų 
pakrypęs kita linkme, jeigu ne 
pažintis su Savicką. Jis ją vedė 
ir visiškai Įsitraukė į jos pažįs 
tarnų ratelį. Griežtai negaliu 
tvirtinti, bet atrodo, kad J. D. 
jau gimnazijos laikais simpati

rtijai.
Grįžus Vilniui prie Lietu 

vos, Jonas Kęstutis Drūtas, ne 
siveržė į kokias nors augštas 
pareigas, bet pasistengė „įlįs 
ti“ į Kalinių Globos Komitetą 
be abejo su intencija padėti 
savo bendros idėjos draugams. 
Gan kukliai gyveno tuose pa 
čiuose Vilniaus Apygardos 
Teismo Rūmuose, turėdamas 
kambarius rūsyje. Tačiau su 
visa didybe pasirodė aju bolše 
vikams okupavus Lietuvą, kai 
buvo paskirtas Viliaus miesto 
viceburmistru. Neilgai išsėdė 
jo toje kėdėje, nes jau 1941 m. 
birželio 22 d. dingo iš Vilniaus, 
„kaip į vandenį”. Susitikę tė 
vai (J. D. tėvai dar ir dabar gy 
vena Vilniuje) ne kartą užklau 
sdavo apie Joną. Tačiau atsaky 
mas visuomet buvo toks pats: 
nieko nežinome. Panašus atsa 
kymas buvo jo sesers, klasės 
draugės Aldonos, 1943 m. ište 
kėjusios už buv. Lietuvos fut 
bolo rinktinės žaidėjo V. Sau 
norio. Visi galvojome, kad J. 
D. pasitraukė į Sov. Sąjungą. 
Tačiau tik tremtyje teko suži 
noti, kad jis nuvyko į savo pa 
žįstamų ūkį Žemaitijoje, pakei 
tė pavardę ir čia dirbo kaip pa 
prastas darbininkas, nors kiek 
vieną vakarą išeidavo „pasivai 
kščioti“ į artimą mišką, tuo pa 
čiu, sukeldamas įtarimą kitų

KIEK ŽMONIŲ ŽUVO PERDU DIDŽIUOSINS KARUS
Antrojo pasaulinio karo de Reicho karių mirė ar kitaip ž 

šimtmečiui paminėti, Vakarų 
Vokietijos spaudos ir informa 
cijos įstaiga išleido 424 pusi, 
informacinę, apie Vakarų Vo 
kietiją, knygą su daugybe ilius 
racijų ir diagramų, Vokieijos 
gyvenimą pavaizduojančių, pa 
vadintą „Germany Reports”.

Knygoje yra paduoti ir abie 
jų pastarųjų didžiųjų karų nuo 
stoliai — žuvusiųjų žmonių sk 
aičiai.

1914—1918 m. kare žuvo:
Vokiečių karių užmušta ar su 
žeistų mirė .............. ..1,936,897
dingo, be žinios
Kitų kariavusių kraštų užmuš Rytų ir pietų-rytų Europos ki 
ta ar dingo be žinios 7,200,000 aštų < 
Visų 
ta ar 
nių mirė .
Viso žuvo
1939—1945 m. kare žuvo:

vo — etninių vokiečių, įskai 
tant austrus karius. . . .200,000 
Reicho civilinių gyventojų žu 
vo ................................... 2,050,000
etninių civilinių gyventojų vo 
kiečių, įskaitant Volgos vokie 
čius ................................ 1,000,000
Vokietijos žydų............ 300,00.0
Viso ......................  . . 6,6000,000
Italijos ir Austrijos karių 

.560,000 
Ital. ir Austr. civilių . .190,000 
Vakarų aliantų karių 610,000 
Vakarų aliantų civilių 690,000 
Rytų ir Pietų - Rytų Europos 

100,000 kraštų karių nuostol. 1,000,000 
i ir pietų-rytų Europos 
civilių nuostoliai 8,010,00® ‘ 

kariavusių kraštų užmuš Sovietų S-gos karių nuosto 
nuo žaizdų civilinių žmo liai ................................. 13,600,000

.. 500,000 Sov. S-gos civilių ..6,700,000 
9,700,000 Amerikos karių nuost. 229,000 

Azijos kraštų karių 7,600,000 
Azijos kraštų civilių 6,000,000 

liau pakeltas į ambasadorius Dingusių be žinios per visą ka 
Italijoje. ra, spėjama — mirė 3,000,000

Ką reiškia toks postas vaka Viso žuvo ...................54,800,000
rų Europos komunistinės parti Viso per abu karus mirė 
jos tvirtovėje? Ištikimybė ir ......................................64,500,000
nenukrypimas nuo užsibrėžtos 1939—1945 dingo — likimas 
linijos! Taigi, Jono Kęstučio nežinomas ...................2,000,000
Drūto dokumentai yra patik 1914—1918 m. sužeistų 
rinti nuo jo gimimo metrikų ir ......................................21,100,000
rasti tvarkoje. Yra faktas, kad 1939—1945 m. suž. 35,000,000 
Vilniaus lietuvių Vytauto Di Įdomu pastebėti tai, kad per 
džiojo gimnazijoje buvo komu I-jį karą greta 9,700,000 mirų 
nizmo simpatikų. Net vienu lai sių buvo 21,100,000 sužeistų, 
ku, lenkų saugumas buvo įsiki 0 per II-jį karą prie 54,800,000 
šęs. Grėsė vienintelės lietuviš mirusių; buvo 35,000,000^ .su 
kos augštesnės mokslo įstaigos žeistų. Tai pasekmė kitokių gi 
uždarymas. Tik dėka direkto nklų ir kitokių kariavimo ir be 
riaus M. šikšnio sumanumo ndrai žmonių naikinimo meto 
prie to neprieita. Ar į tą visą dų.
aferą buvo įveltas ir J. D., ne Abiejuose karuose buvo mo 
galiu pasakyti, nes buvau dar bilizuota 170,000,000 žmonių 
per jaunas, žinoti augštesnių (60,200,000 5-me ir 110,000, 
klasių įvairias paslaptis. Bet. .
vieną kartą, J. D. bevažiuoda 
mas dviračiu, kliudė bešluojan 
čia gatvę mūsų namo sargienę, tos žuvys, 
Kad tas visas įvykis praeitų ty vietas. Iki šiol nebuvo pasitai 
lomis, be policijos, jis jai davė kę, kad žmogus tam lašišų pa 
vieną amerikonišką dolerį, ku sirinkimui būtų kliudęs. Bet vy 
rio santykis tuometinėje Lenki kdant naują hydro - elektros 
joje buvo 1:10, taigi beveik ei statybos projektą prie Jones 
linio darbininko savaitinis už Creek, Britų Kolumbijoje, te 
darbis. Sargienė mamai tvirti ko paliesti nuo neatmenamų 
no, kad jis jų turėjęs ir dau laikų čia buvusią lašišų neršto 
giau. Iš kur tie doleriai pas vietą. Tada žmogus nutarė ati 
universiteto studentą? Taip ir taisyti žuvims padarytą skriatu 
liko paslaptimi. dą. 1

Nesistebėkime, jeigu vieną Biologai parinko kitą, jų ma 
dieną paskaitysime spaudoje, nymu, panašią ir tinkamą vie 
kad Jan Drūto yra paskirtas tą, ir perkėlė į ją milionus laši 
Lenkijos ministeriu pirminin §ų kiaušinių, buvusių senojoje 
ku, nes apie 50 m. vyrui, dar vietoje. Neapsirikta. Daugu 
Vilniuje mokant 5 svetimas kai mas kiaušinių išsikalė. Ir nau 
bas, karjeros laiptai — ambasa jojoje vietoje jau kelintoje „ka 
doriaus vieta Italijoje — dar rtoje“ eina normalus lašišų au 
nėra galutiniai. K. Baronas, girnas. (CS).

„EUROPOS LIETUVIS“, didžiausias ir turtingiausias Euro
pos lietuvių savaitraštis visom jėgom tempąsis ;r dar ruošiąsis 
kaskart tobulėti. Jis vertas visų dėmesio. Dėlto prašom įsi
tikinti. O įsitikinti lengva: prisiųskite savo adresą, ir keturias 
savaites nemokamai gausite „Europos Lietuvį“, nesrovinį ir 
nepartinį savaitraštį. ,
Adresas: „Europos Lietuvis“ Administracija, 1, Ladbrok®r 
Gardens, London, W. 11. England.

00 Il-me kare). J. A.
PAGALBA LAŠIŠOMS

Lašišos (salmon), kaip ir ki 
pasirenka nerštui

„Oi motule mano, motina sena, džiams ir skundams, kuriuos 
Neraudok prie grotų, ašarų jie rašo laiškuose, tai tą savo 

gana, jautrumą įrodome ištiesdami 
pagalbos ranką. Nevienas save 

dienelių, daug, nuskriausdamas siunčia tą, kas 
vistiek sugrįšiu, tik tikėk nuo mūsų nelabai atlieka, ta 

ir lauk...” čiau dėl to nesiskundžiame, nes 
jei man bus skirta ta sunki gauname džiaugsmo ašaromis 

dalia: rašytus padėkos laiškus ir kar 
tolima šalis, tu su kenčiančiais broliais apsi 

laistytu verkiame... Ir šį birželį ne vie 
kraujų, nas laiškas ateis į mūsų pašto 

gę iš pavergtos Tėvynės. Neli 
’ kime abejnigi tų laiškų žo 

džiais daugiau negu kitais kal
tais. Tų laiškų minčių vedini 
burkimės paminėti tragiškąjį 
birželį, nepagailėkime vieno- 
-kito cento Tėvynės laisvinimo 
reikalams, o kas svarbiausia 
mokėkime kitiems parodyti, 
kad mes siekiame laisvės savo 
pavergtai Tėvynei ir, kad mo 
kame grėbti žuvusius bei ken 
čiančius brolius. Musų darbai 
neliks balsu šaukiančio tyruo 
se; broliai tėvynėje ir tolima 
me Sibire apie tai sužinos ir ta 
da jiems bus daug lengviau ke

Gal praeis pro šalį daug

Tragiškojo birželio akivaizdoj
L. KANČAUSKAS.

Štai ir vėl birželis pas mus at mylėjo savo žemę, bet šiandie 
keliavo atnešdamas mums be na jos nebeturi; šiandieną jie
gales prisiminimų apie pradžią vergai, pastumdėliai ir panie Bet 
mūsų tautos tragedijos, tebesi kinti. Sunkiai dirba už kelis ši 
tęsiančios iki šiandien. Dauge mtus gramų grūdų per dieną, 
liui atbunda ir stojasi prieš Jie dirba tvirtoje priežiūroje 
akis baisieji to birželio 14—15 įvairiausių viršininkų, bet ran 
dienų vaizdai, pasigirsta grau da momentų, kada pustyliai 
dūs nelaimingųjų tremtinių į dainuoja jų pačių sukurtas dai 
tolimą Sibirą, pagalbos šauks nas. Sunku būtų ir geriausiam 
mai ir aimanos. . . Visi tremti poetui sukurti tokias dainas, ko 
niai esame tų baisiųjų įvykių kias šiandiena sukuria paverg 
gyvi liudininkai, todėl iki mū tieji lietuviai ir dainuoja, nore 
sų širdys plaks, neužmiršime darni dainose paskandinti kan 
tų tragiškų dienų ir, minėdami čias ir vargus. Jie apdainuoja 
jas atiduosime pagarbą tiems, savo ir Sibire kenčiančiųjų Ii 
kurie nuo baisių šalčio ir var kimą ir galų gale tvirtai tiki, 
go kančių tapo šaltosios Sibiro kad kada nors baigsis tos kan 
žemės priglausti arba dar ten čios. 
tebesikankina. Atėjus toms die štai, nežinomas mūsų ken 
noms, šventa mūsų pareiga su čiančios tautos poetas iš savo 
sikaupti ir nulenkti galvas pr kančių nupynė dainužę, kurią 
ieš savo brolius-seseris — kan šiandieną slapta Lietuvos jau 
kinius. Deja, ta baisi tragedija nimas dainuoja: 
jau visa eilė metų tebevykdo „...Verkia rudens vėjas, verkia 
ma; tūkstaničai mūsų brolių iš už langų,
vežti tremtinių keliais į Sibirą Man krūtinėj ilgu, ilgu, 
ir kitas tolimas Rusijos ir jos neramu,
okupuotas vietas; tūkstančiai Skruostais man nurieda ašara 
keliauja arba yra netikri, ar šią 
naktį nepasibels okupantas į jų O širdis dejuoja laisvės 
suskurdusios pirkelės duris, alkana. . .”
nesurakins ir neišveš ten, kur „Pabundu iš miego, praveriu 
jau tūkstančiai rado baisią kan akis,
kinio mirtį. . . Tūkstančiai mū Aidi sargo žingsniai, raktai 
su brolių keldami į dangų ran žvanga vis. . .
kas šaukiasi pagalbos iš Augš Nieks, oi nieks nežino, kiek aš 
čiausiojo, tiesia rankas į vaka 
rus, kur mes laisvi ir sotūs gy Kalinio dalelė 
vename. . . Jieško mūsų, kad tu 
retų kam pasiguosti ir paprašy Tūkstaničai 
ti šiokios ar tokios pagalbos, kalėjimuose ir 
Plaukia laiškai iš tolimojo Sibi mo. Nežino, kas jų laukia Sibi 
ro, Kazachstano ir kitų vietų, ras ar mirtis ankstųjį rytą. .. 
kur koncentracijos stovyklose Tūkstančiai motinų veržiasi į 
milionai kenčia nežinodami, už kalėjimus, kad bent kartą dar 
ką jie kankinami. pamatytų savo sūnų ar dukrą,

Tūkstančiai laiškų plaukia į o kalinys, nepraradęs vilties 
laisvąjį pasaulį iš Lietuvos kai laisvę išvystyti, savo žilagalvei 
mo žmonių, kurie taip karštai motinai dainuoja:

„O

Sibiras, Uralas, 
Keliais milionų

Grįšiu į Tėvynę, kurią taip 
myliu, 

įsitikinimąTą savo šventą 
jis pabrėžia nepaprastos tiesos 
žodžiais, kurie nuolat jo širdy 
je glūdi, šaukdamas: 
„Dievas neapleidžia smilgos 

palaužtos,
Nei benamio paukščio, 

draskomo audros, —
Neapleis ir mūsų tėviškės 

brangios:
Čia Marijos žemė, 

o vaikai mes jos. . .”
Verkia širdis, skaitant tuos 

žodžius, kuriuos parašė prasta 
me popiery kenčiančio lietuvio ntėti, nes žinos, "kad "dar yra 
ranka. . . broliai, kurie gyvena laisvėje,

Jei mes liekame jautrūs sa bet nerimsta ir kovoja dėl savo 
viena, vo brolių, tėvų ir artimųjų žo Tėvynės laisvės.

čia kenčiu — 
perpilna

kančių. . .” 
lietuvių kenčia 
nežino savo liki

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

■ 

B

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

ATLIEKA VISOKIUS SI?ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GAMMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 G-orge Street, Ville LasaHe, Montreal, P. Q.
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Ar norime būti sveiki ir ilgai gyventi?
IŠ PASIKALBĖJIMO SU CHIRURGU DAKTARU JONU ŠEGAMOGA

Montrealyje lietuviai turi 
kol kas keturis gydytojus lie 
tuvius: Profesorių Dr. V. Pa 
vilanį, kuris daugiausia dirba 
kaip mokslininkas tyrinėtojas 
bei išradėjas ir gydymo prakti 
ka beveik nesidomi; nervų ligų 
specialistą ir internistą Dr. E. 
Andrukaiti, kuris yra čiagimis 
ir jau gilai įleidęs visame Mon 
trealyje šaknis; nauji yra gydy 
tojai — dantų gydytojas Dr. 
J. Mališka ir prieš porą metų 
atsikėlęs iš Kanados vakarų 
chirurgas Dr. J. Šegamogas.

( Kadangi sveikatos reikalai 
'' ^.ekvienam žmogui yra labai 

svarbūs, tai įdomu buvo dėl to 
pasikalbėti su mūsų įžymiuoju 
chirurgu Dr. J. Šiegamogu.

— Jau keli metai bus, kai 
Jūs praktikuojate Montrealy 
je, — kreipiausi j Dr. J. Sega tikėjimo ledai bus gerokai ap sidarymo.
mogą. — Kiek žinoma, visos tirpę. Be to yra kitų faktorių, Arba, turėdamas hemoroi 
Tamstos padarytos eperacijos atsiliepiančių mano praktikai, dus nesiduos gydomas operaci 
buvo sėkmingos, net ir sunkia vienas iš jų — didelis mūsiškių niu būdu tol, kol gausis krauja 
usiuose atsitikimuose, — kaip išsibarstymas visame mieste, vimas arba aštrus uždegimas, 
atrodo tautiečių pasitikėjimas didesni atstumai iki ofiso, kas Vėl, piršto užkietėjimas arba 
jumis, kaip specialistu, įgijusiu taip pat dali ligonių kitur nu infekcija turi tendencijos grei 
specialybę Lietuvoje ir pakar kreipia. tai plėstis gilyn į kaulą ar pirš
totinai Kanadoje? — Ką Jūs galėtumėt pasaky to sausgysles, bet žmogus „gy $

— Montrealyje esu išgyve ti apie lietuvius, kaip pacientus dosi“ pats, kol skausmai gau |
nęs jau daugiau kaip 3-jus me bendrai? naši nepakenčiami, pirštas vi |
♦us. Toks laiko tarpas yra ga — Man teko ilgesnį laiką sas sutinęs ir rezultate tokio |

( 1 trumpas mediciniškos prak dirbti Vakaruose, kur lietuvių užleisto atsitikimo dalis galūti }
tikos išvystymui ypatingai di ligonių beveik neteko sutikti, nio piršto nario kaulo gengre } 
deliame mieste ir mano specia Taigi palyginus su mūsiškiais, nuoja arba ištirpsta ir gaunasi s 
lybėje. Pradžia, atvirai kai reikia pasakyti, kad gana žymi 
bant, nebuvo lengva, ir nekar dalis mūsų žmonių kreipiasi tik 
tą galvojau, ar nebūsiu padaręs su gerokai užleistais ar įsisenė 
klaidos palikęs užtikrintą gerą jusiais atsitikimais. Dėl vienų 
praktiką vakarinėj Kanadoje ir ar kitų priežasčių žmonės linkę 
persikėlęs j Montreal). Esu dė užvilkinti nemalonius prospek 
kingas tiems tautiečiams, kurie tus, atidėlioja vėlesniam laikui, 
pačioje pradžioje, nepažindami kas dažnai išeina ligonio ne 
manęs nei mano kvalifikacijų, naudai. Užvilkinta liga dažnai 
patikėjo man savo negalavi reikalauja ilgesnio gydymo 
mus. Tikiuosi, kad jie nenusi prailgina ligonio nedarbingu 
vylė. Dabartiniu metu nepasi mą ar net atsiliepia į galutinius

gydymo rezultatus. Daugelis a 
mūsų žmonių turi vienokius ar 
kitokius draudimus ligos atve 
ju, moka už juos pinigus pei- ii & 
gus metus, bet jais pasinaudo X 
ti savo sveikatai patvarkyti ry X 
žtasi dažnai tik skubių („emer $ 
gency“) atsitikimų atveju ar se & 
nesnei. ligai pasireiškus kompli & 
kacijomif. Pavyzdžiui, ateina x 
žmogus su toli pažengusiu kra ^NAMAl PARDAVIMUI 
ujagyslių (venų) išsiplėtimu « 
ir, patartas operaciniu būdu su 
tvarkyti tą negalavimą, atsisa 
ko ir pranyksta kuriam laikui. 
Po kelių mėnesių vėl atsiran 

, kada paprastas venų išsi 
plėtimas jau yra davęs kompli 
kacijų — egzemos ir negyjan 
Čios opos pavidale. Aišku, kad 
laiku operuojant galima buvo 
išvengti tos ekzemos ir opos su

Kodėl nepasiteirauti?
ADAMONIS ir BUDRIŪNAS

DISTRICT ESTATE BROKERS 
(Montreal Real Estate Board nariai)

177 SHERBROOKE ST. 
PL 8501 9 am. — 9

įstaigoje
w.

pm.

11 apartmentų po 4% kambarius Park Extension, 
kaina $ 86,000,00 D. N. BALTRUKONIS
Duplex po 4% kambarius Rosemounte. Kaina $ 10,000,00. Įmokėti $ 5,000.00 J 
F. YASUTIS ‘ i
Duplex NDG. 6—7 kambarių. 3 atskiri miegamieji. Salė skiepe. 2-jų mašinų garažas.; 
Viršuje išnuomota už $ 130,00. Kaina $ 32,400.00. Įmokėti $ 12,000.00 
A. MARKEVIČIUS
Rosemount Blv. 3907 Tnplexas. 1—5 kambarių ir du butai po 3 kambarius, salė 
pe — tinka bizniui. Kaina $ 24,500,00. Įmokėti $ 9,000.00 P. ADAMONIS 
Duplex Bordeux st. 5—G kambarių. Gerame stovy. Kaina $ 13,000.00. 
Įmokėti $ 3,000.00 S. RUDNIK
Rosemount, 6 butai, nešildomi po 4 atskirus kambarius, Pajamos į metus
Įmokėti $ 12,000.00 A. BUDRIŪNAS
Verdun-Craford Park. Duplex, po 5 kamb. Centralinis šildymas. Kaina 

; Įmokėti $ 7,500.00 V. LIESUNAITIS

ŽEMĖ PARDAVIMUI:
Pavieniai sklypai: Ville Lasalle dėl duplexsu, šalia golfo klubo. Gatvių 
bai pradėti. Kaina $ 0,90 už kv. pėdą.
Dorval Pine Bech Blvd. 40x80 dėl bungalows — gatvė apstatyta. Kaina $ 850.00 ;
Investavimui: ant No 2 kelio į Torontą. Ule Perot. 5 Ave. 9 lotai 60x100. Vanduo; 
suvestas ir duobės iškastos statymui. Kaina $ 1,000,00 ;

^NAMAI PAGAL UŽSAKYMĄ IR STATYBOS: Paisley St. Rosemount. Viau ir Belangen 
st. 36 lotai 30x70. Jūsų dispozicijoje. Loto kaina $ 2,800. Statomi duplexai 30x34; 

deformuotas sutrumpėjęs pirš po 5 atsikrus kambarius, šildomas garažas. Kaina $ 18,500.00. Įmokėti $ 7,000,00 J
tas. Čia tik keli pavyzdžiai, jų ^PASKOLOS NAMAMS: šiuo metu galimos pastatytiems namams ir statybos antroje 
galima butų suminėti daug, — f ėje iš gI/2% <
sako Dr. J. Šegamogas. Y

— Ką Jūs galėtumėte patar ^DRAUDIMAS: Visų rūšių — pilnas per stambiausią firmą Royal Insurance Co Ltd. Į 
ti lietuviams sveikatos srityje? S Kainos standartinės. Į

— Neprašomi patarimai ne 
visuomet pageidaujami arba net 
gali būti klaidingai suprasti. 
Kas nori, gali pasidaryti išva 
das iš anksčiau suminėtų įspū 
džių, — sako abejingai Dakta 
ras.

— Baigiant, — tęsia jis, — 
viena norėčiau pridėti. Pas mū 
sų žmones dar beveik nėra to 
kio įpročio, kaip reguliarus sv

6. chozų ūkininkai visiškai neišei eikatos patikrinimas, kas labai
Skirtumas gal tik tas, jog da davo dirbti kolchozų žemių, no svarbu ankstyvam ligos diag 

bar, paskelbus Gomulkai apie rs patys ir buvo „įėję į tuos nozui, kai dai nėra arba maži 
„laisvanoriškumą“, apie gali kolchozus. Jie bevelijo pusba simptomai ir sėkmingesniam 
mumą laisvai išeiti iš kolchozų, džiai gyventi iš to, ką galėjo iš gydymui. Jeigu mes randame 
Lenkijos ūkininkai masiškai gauti iš savo t. y. sodybinio sk įeikalinga ir naudinga patikrin 
puolė likviduoti kolchozus ir lypo arba ėjo į miestus, ar prie 
tai net tokiu tempu, jog iš ko miško darbų. Žemė gi, nuolat 
kių 16.000 iki tol buvusių Len 
kijoje kolchozų dabar beliko 
apie 2.000. Tai buvo savotiš 
kas Lenkijos ūkininkų laimėji 
mas“.

Tačiau reikia nepamiršti, 
jog tas

ūkininkų laimėjimas pir 
mon eilėn rišosi su kahėju 
siais ore rinikmais į seimą, 

o ne su bet kokiu partijos atsi 
sakymu nuo kolchozinimo bei 
kolchozų steigimo Lenkijoje.

Yra dar viena priežastis, ku 
‘os dėliai Lenkijos komunistų

Lenkiškasis komunizmas
LAIŠKAS IŠ POZNANĖS

ti savo automobilio „sveikatą“ 
reguliariai, nejaukdami kol jis 
sustos ar pradės byrėti Į gaba 
lūs, nejaugi manome, kad mū 
sų pačių organizmas nereikalin 
gas jokios priežiūros? — už 
baigė tokiu stipriu klausimu pa

vis gaudama mažesnį kiekį na 
tūralinių bei dirbtinių trąšų, 
nuolat aliama, vis mažesnį der 
lių tegalėjo duoti. Negeriau yra 
ir individualiuose ūkiuose. Ten 
ūkininkai dirba, bet tiek ilgai sikalbėjimą Dr. J. Šegamogas. 
jiems buvo atsakoma bet kokia 
parama, jog ir jie smuko.

Tokia padėtis, ypač Varšu 
vai rodė, jog čia reikia nors 
kiek atleisti varžtus. Tuo ir 
„pasinaudojo“ Lenkijos ūkinin 
kai. Tačiau tai tėra tik nauja 
forma NEP (naujosios ckono 
minės politikos, kurią Maskva 
savo laiku buvo priversta pa 

partija buvo priversta pažiurę skelbti), kurią Maskva traktuo 
ti pro pirštus į tokį ūkininkų ja vien tik kaip eilinę „peredyš 
„laimėjimą“. Čia svarbiausioji ką" ir kuri jokiu būdu nėra kol 
priežastis to reiškinio glūdi fak 
te, jog lenkų žemės ūkis atsira 
do prie bedugnės krašto. Nuo 
metų Lenkijoje buvo aišku, 
jog rinkai žemės ūkio produk 
tų kiek daugiau duoda vien tik 
individualūs ūkininkai, o ne

y.

$

£
i 

sklel

$ 4,620.00.

$ 17,500.00.

vedimo dar-'

^DIDELIS PASIRINKIMAS namų per Montreal Real Estate Board Kooperatyvinę sistev 
S mą- |
'*YRA REIKALINGI: Namai, žemė pardavimui kiekvienoje miesto dalyje. Užtikrintas par$ 
Ji davimas per kooperatyvinę sistemą, kurioje bendradarbiaujama su 736 kitais agen-jj 
$ tais. Yra mokama už kliento ar namo prirodymą. £

^YRA REIKALINGA: pora gerų darbininkų Real Estate Agentų. '©
ĮĮjUMS MIELAI PATARNAUS mūsų agentai: D. N. BALTRUKONIS, A. MARKEVI-? 

$ ČIUS, F. YASUTIS, S. RUDNIK, J. SKUČAS, V. LI ESUNAITIS. 
$ Sekretorė E. YAFFE.

Pirmosios Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaigos tikslas — JUMS PADĖTI,
4 METŲ PATYRIMAS — JŪSŲ LABUI.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS

£

Klausimas tikrai rimtas ir dėl 
jo verta pagalvoti kiekvienam 
asmeniui. J. K.

GEGUŽINIŲ SEZONAS 
ČIKAGOJE

Chicagos draugijos ar gru 
pės pradėjo ruošti gegužines. 
Bučio darže geg. 30 d. suruošė 
LAS Cicero skyr., birž. 2 d. 
„Laisvosios Lietuvos“ laikraš 
tis, o birž. 9 d. įvyksta metinė 
BALF’o gegužinė.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS RENGĖJAI

JAV ir Kanados liet, tauti 
nių šokių šventei rengti yra su 

■ darytas pagrindinis komitetas, 
kuriam vadovauja Bruno Sho 

1 tas. Be jo į šį komitetą įeina: 
A. F. Wells, J. Kreivėnas, J. 
Jasaitis, St. Daunys, A. Jasai 
tytė, A. Poškienė, A. Ginteris, 
J. Miller, E. Bartkus, Z. Dai 
lidka ir J. Kudirka. Šalia šio ko 
miteto veikia ir visa eilė pagel 
binių komisijų. Ši didžiulė šve 
ntė įvyksta birželio 30 d. erd 
viame International Amphitea 
thre. Pažymėtina, jog šventės 
proga yra ruošiama ir liet, dai 
lės paroda ir liet, jaunimo kon 
gresas.

SAVANORIŲ-K-RĖJŲ 
MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvos kariuome 
nės savanoriai - kūrėjai iškil 
mingai paminėjo sąjungos įsi 
steigimo 30 m. ir jos atsikūri 
mo tremtyje 10 m. sukaktį. Mi 
nėjimas įvyko Tėvų Jėzuitų ko 
plyčioje, kurioje, kartu su savo 
vėliava, pamaldų metu dalyva 
vo garbingi nepriklausomybės 
kovų vadai: gen. K. Musteikis, 
gen. M. Rėklaitis ir Červenės 
kankinys pulk. J. Tumas ir kt. 

DIDŽIAUSIAS AMERIKIE 
ČIŲ ŽURNALAS „LIFE“, 

kas savaitę spausdina 8 milio 
nūs kopijų. Jei savaitinius nu 
merius, išleistus nuo pradžios, 
sudėtų vieną ant kito, tai pasi 
darytų 56 km augščio stulpas. 
Be savaitinės laidos dar leidžia 
ma du kart per mėnesį angliš 
ki ir ispaniški priedai po 300. 
000 kopijų. Ta pati leidykla 
leidžia dar: Time, Fortune, Sp 
ort Illustrated, Architektūrai 
Forum ir House and Home, 

» atmušdami 67 mi 
puslapių. Savininkas 

turime la yra vyras Clare Booth Luce’

mo” įtakai.
Bet mums čia dar reikia atsi 

minti ir apie kitą to medaliaus 
„pusę”, būtent — apie lenkų 
pažiūras į Lietuvą bei lietuvius.

Mes turime jsjisąmonirfti I 
sau, jog atsigavusioji Len 
kija visuomet liks Lietu 

vos priešu,
nes deja lenkai (čia nekalbama 
apie dabartinės „Lenkijos Res 
publikos” „garsiakalbius” — 
bet kokius josios pareigūnus, 
bet apie visumą lenkų, kurie vi 
sur ir visų pirma tėra lenkai, o 
tik paskui kuo' nors kitu) „nie 
ko neišmoko ir nieko nepamir 
šo“. Kalbant Lenkijoje net su 
„poznaniokais“ tenka tik stebė 
tis tosios tautos netolenrantin 
gurnu. Juk šiandieną lenkai ne 
nori įsivaizduoti Lietuvos ne 
priklausomos nuo Lenkijos, bū 
simoje „mocarstvoje“. Lenkijo 
įe ir šiandieną Vilnius „tėra“ 
lekiškas miestas. Jie ir šiandie 
ną svajoja apie grįžimą į Vii 
nių ir, į Lvovą, kaipo į „amži 
nai lenkiškus miestus“. Būdin 
giausia čia tai, jog t. v. Vakari 
nių Lenkijos sienų atžvilgiu vi 
si lenkai (ir Lenkijoje esantieji 
ir emigracijoje gyvenantieji) 
galvoja vienodai — kad tos šie 
nos Lenkijai priklausančios tei 
singai“, bet ir apie t. v. rytų 
Lenkijos sienas visi lenkai gal 
voja irgi vienodai. Čia mes tu 
rime padėtį suprasti aiškiai — 
lenkai prie pirmos progos vėl Per metus 
stengsis Vilnių pagrobti. liardus j

Dėl viso šito mes

va jau tik brutale jėga gali pa 
sikliauti, gi brutalė jėga visur 
sutikdama idėjų pasipriešinimą 
vis viena turės žlugti. Juk te 
roro mašina, taip pačioje Rusi 
joje, taip ir satelitiniuose kraš 
tuose, po Stalino mirties, sau 
gurno aparatų valymų bei an 
ksčjau nusmerktųjų rehabilita 
vimu, tapo smarkiai sukrėsta. 
Šiandieną, neabejotina, jog da

mo“ neveidmainiškumu. Taip ugumas Lenkijos partiečių ar 
pat, mažiausiai' 90% lenkiškų net saugumiečių dabar jau ne 
komunistų-partiečių nedvipras bebus taip aktingi, kokiais jie 
miškai pasisako už lenkišką ko buvo 1945—55 metų laikotar 
munizmo kelią, už kuomažiau 
sį priklausymą nuo Maskvos. 
Taip pat galvojama ir lenkų 
emigrantų tarpe. Laisvasis pa 
saulis neabejotinai norėtų, 
jog lenkiškasis titoizmas būtų 
geresnis dalykas nei aklas Var 
šuvos paklusnumas Maskvai. 
Deja, Lenkija, pirmučiausia 
dėl savo geografinės padėties, 
nebegali nueiti Jugoslavijos ke 
liu. Apie tai negali būti jokių 
abejonių. Čia Maskvos reakci 
ja gali būti tik viena — „go 
mulkizmas“ tada neabejotinai 
turės Lenkijoje išnykti. Savo 
ruožtu, galvojant apie visą tai, 
negalima niekad pamiršti, kad 
ir

pyje. Maskva irgi supranta, 
kad lenkiškieji komunistai sa 
vo masėje nėra patikimi jai. To 
dėl ir

Lenkijoje Maskva galinti 
pasikliauti jau vien tik sa 
vo durtuvais, o ne ideolo 

gintais pasekėjais.
Šituo atžvilgiu lenkiškasis 

komunizmas reikalingas nuola 
tinio sekimo ir stebėjimo.

Kova su komunizmu pirmon 
eilėn vyksta pačiame komunis 
tų „lageryje“. Išdavos tos ko 
vos priklauso nuo visos virti 
nės išorinių faktorių, kurių tar 
pe vis didesnį vaidmenį prade 
da vaidinti komunistinė Kinija. 
Todėl Lenkijos bei Kinijos tar 
pusavių santykių raidą su susi 
domėjimu seka visas pasaulis.

Daug kas gali paklausti, ko 
dėl mums, lietuviams, čia tiek 
daug pasakojama? Visų pirma 
todėl, jog daug Lenkijos vi

chozinimo politikos Lenkijoje 
panaikinimas.

Nėra abejonės, jog kolcliozi 
nimas Lenkijoje su laiku vėl 
stiprės ir kad tas kolchozini 
mas vėl bus vykdomas visų pir 
ma priespauda, be jokio „lais

kolchozai bei t. v. valstybiniai vanoriškumo“. Čia pirmaisiais 
ūkiai. Apgraibomis galima teig signalais yra 
ti, jog apie 20% visos dirbamo 
sios žemės, iki praeitų metų ru 
dens, priklausė tiems koopera 
tyvams bei valstybiniams ūkia 
ms, tačiau rinkai tie „suvisuo 

, senintieji“ ūkiai tegalėjo duo 
Į tik apie 10% visų duodamų 

žemės produktų. Maža to, šim 
tai hektarų, ypač t. v. Vakarų 
Žemėse, paimtos iš Vokietijos, 
užsėtų daugiausiai rugiais, lik 
davo nesudoroti, o bulvės bei 
cukriniai runkeliai sušaldavo 
laukuose. Mat, daugelį tų pa 
sėlių pasėjo ekipos žmonių, per 
mestų iš kitų vietovių, gi der 
liaus nuėmimui tokių ekipų ne 
buvo arba niekas nesirūpino tų 
derlių nuėmimu.

Lenkija yra viena iš tų ne 
daugelio kraštų pasaulyje, 
kur žemės ūkis nesikelia, 

o smunka.
Vidutinis derlius javų, bulvių 
bei mėsos, nors ir pamažu, so negalima generalizuoti. Reikia mą. Lenkijos, o pastaruoju me nėse geriausiai parodė, jog ir ------------ -------------- ---- - . , .
vietiniais metais nepaliaujamai neužmiršti, jog labai daug len tu ir Vengrijos įvykiai Lenki Lietuvoje jaunimas yra aiškiai bai atydžiai stebėti visus Len buvusios JAV ambasadores Ita 
vis ėjo žemyn. Daugelyje kol kų šventai patikėjo „gomulkiz jos žmonėms parodė, jog Mask nepasidavęs jokiai jų „auklėji kijos įvykius. Dn. lijoje. . „

naujieji potvarkiai apie „vi 
suoineninio ūkio ętiprjni 
mą bei rėmimą, kurie nu 
mato visą virtinę „lengva 
tų“ ūkininkams, einantie 
ms j kolchozus, lygiai ka 
>P ir apsunkinimų ūkinin 

kams, kurie išėjo iš 
kolchozų,

jei toks likviduotas kol

„gomulkizmas“ tėra vien 
tik savotiška atmaina se 
niai žinomo komunizmo, o 
ne kažkokia nauja „išga 
ninga“ lenkiško komuniz 

mo forma. *
Kitaip tariant „lenkiškojo daus įvykių, surištų su Lekijos

ypač
chozas yra turėjęs kiek dau 
giau skolų valstybei.

Tai taip, maždaug, atrodo ti komuniznjo“ tikroji esmė yra komunistinimu bei to komunis 
krasis veidas „gomulkizmo“. aiški ir tariamos atmainos Len tinimo priemonėmis turėjo sa 
Maskvai tai tėra tik „stabtelėji kijoje praktikoje tėra tik „pa vo atatikmę mūsų Lietuvos ko 
mas“. sikeitimas miražų”. Laimei ko munistinimo priemonėmis. Juk

Ar ilgai truks toji „idilija”? munizmas nėra jau tiek vienti ir Lietuvoje kolchozinimas bu 
Imant vidutiniai — tiek, kiek sa teorija, kurios jokios „prie vo skatinamas tomis pat prie 
tas Maskvai bus naudinga, gi monės“ tariamai nieko nebega monėmis, tik dar aštresniu bū 
išoriniai, kiek „lenkiškai galvo Ii padaryti. du. Tikrumoje Lenkijos komu
jantieji“ lenkų komunistai su Kalbant apie tikrąjį lenkiškų nistinimo vaizdas yra it tas su 
gebės išlaviruoti, kad tą „stab komunistų tikrąjį veidą, nebe lėtintas Lietuvos komunistini 
telėjimą“ prailgintų. galima bagatelizuoti visuotinį mo filmas. Juk lapkričio mėn.

Savaime suprantama, jog čia antikomunistinių jėgų stiprėji įvykiai Vilniaus ir Kauno kapi
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LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI RUOŠTI 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

Susibūrkit krūvon, Lietuvos sakalėliai, 
Išblaškykit miglas Jūs galingais sparnais!

Lietuvos Jaunime, buvo laikas, kada keletas šviesuolių kalnus 
nuversdavo, bet šiandien kelių negana; šiandieną reikia 
visų ryžto ir darbo. Mūsų tėvų žemė guli paslika po oku
pacijos jungu, jos vaikai nyksta Sibrio taigose ir emigra
cijos materializmo dumble. O Ji, kas dieną vis silpstan
čiu balsu, šaukia:

Lietuvos Jaunimo, karštų širdžių ir tvirtų rankų šiandieną rei
kia. Tėvų — senųjų darbuotojų gretos retėja ir jų pečiai 
jau nebetoki tvirti. Ko vertas tas, kuris motiną palieka 
mirties patale, ko vertas tas jaunimas neklausąs engiamos 
tėviškes balso, užmirštas gimtą kalbą ar metąs į šalį mū
sų garbinga^, tradicijas? Jau pribrendo laikas nors dalį 
egzistencijos kovos paimti ant jaunųjų pečjų, jau pribren
do laikas atsakyti į Tėviškės šauksmą, ir todėl,

Lietuvos Jaunime, šių metų birželio 29 ir 30 dienomis Čikago
je šaukiamas Jaunimo Kongresas. Reikia aptarti dabarti
nės mūsų problemos, išsiaiškinti ir susiderinti laisvinimo 
kovos būdus ir išreikšti lietuvių jaunimo ištikimybę ko
vojančiai Lietuviai. Susibūrkim visi į Kongresą, tene- 
lieka nė vieno prie svetimo- krašto pastogių židinių. Sto
kime visi skaitlingai, kad prieš savo pranokėjus ir prieš 
palikuonis galėtume pasišventusiomis širdimis ir ga
lingu balsu paskelbti: Mes — Lietuvai!
Iki pasimatymo Kongrese,

Jaunimo Kongresui ruošti Komitetas.

„Platelių ežero paslaptis“, J. 
Karoso rapsodija — legenda 
violončelei su simfoniniu orkes 
tru ir keli kiti kūriniai, sukul
ti pastarais laikais: B. Dvario 
no opera „Dalia“ (B. Sruogos 
dramos „Apyaušrio dalia“ mo 
tyvais), J. Indros baletas „Aud 
ronė“, V.^Baumilo opera „Pa reiškęs kaip gilus mokslinin silaukė dailininko gamtovaiz važiavime dalyvauja arti 3.500 
skenduolė“ (Pagal A. Vienuo kas, gavo The Social Science džiai „Dvi pušys”, „Žemaičių bibliotekų atstovų ir specialis

2 ' ’ _ _______ _______ __ _________ ________„Lietuvos ežerai“, tų. Bendras susidomėjimas žur
, kad artimoje 

ateityje pasirodyti turinčio nu 
merio tiražas sieks 4500; tai 
būtų tiražo padidinimas visu 
1000-čiu.

Pats jaunimas uoliai dalyvau 
ja Lituanus vajuje. Atskirose

PROFESORIUS DR. A. RAMŪNAS GILINASI I 
MOKSLUS

Ottawos Universiteto- prof e Parodoje išstatyta 120 
sorius Dr. Ant. Ramūnas, pasi veikslų. Didelio pasisekimo

formacijos. Žurnalas pakvies 
tas dalyvauti periodinių leidi 
nių parodoj, kuri bus laike Ame 

pa rican Library Association šuva, 
su žiavimo Kansas City; šiame su

Ho aPysak^>’ Juzeliūno opera Research Council of Canada st kraštas“, 
ipendiją, o Ottawos Universi „Nidos kopos“, dailininko žmo nalu taip auga, 
tetas davė metus atostogų (le 
avė of absence), kad Prof. A. 
Ramūnas parašytų naują moks 
lo veikalą.

Susidėjus tokioms apiinky 
bėms, Prof. Dr. A. Ramūnas,

TREMTIES ATSPINDŽIAI LIETUVIŲ POETŲ 
KŪRYBOJE

tie 
aki

Valstybinė grožinės literatu Plutą Baikalas ledinę 
ros leidykla Vilniuje išleido ar Sudraskęs murma laisvai, 
ti 700 puslapių apimties kny Teka Irtišius ir Obė 
gą Lietuvių poezija, XIX Am Be galo plačia vaga. . . 
žiaus. Šios knygos įvade apta Štai šiame eilėraštyje iš 
riama devynioliktojo amžiaus sų pasireiškia „geografinio
lietuvių poezija, minima eilė to račio praplėtimas“. Kitame ei 
meto poetų, buvusių ištremtų lėraštyje skamba sugrįžtančio 
į Sibirą, ir daroma tokia išva gilus lūkestis: 
da: „Ryšium su eilės šio laiko Ir vis aričau, arčiau, arčiau 
tarpio poetų ilgesniu ar trum Kas žingsnis prie gimtų namų; 
pesniu gyvenimu svetur, ne — Seniai namų aš nemačiau, 
Lietuvoje, jų kūryboje randa Širdis užlieta kartumu, 
me stipriai pasireiškusius kitų Seniai einu, einu, einu 
kraštų atspindžius. Poetas tre Ir kelio galo nematyt. . . 
mtinys J. Anusevičius šalia Lie Po eilės metų tylos, š. m. ge 
tuvos gamtovaizdžių kontrastiš gūžės 19 dienos vilniškės „Tie 
kai pavaizduoja ir žiaurią Sibi sos“ laidoje pasirodo Antano 
ro gamtą, o kitas tremtinys A. Miškinio eilėraštis, prasidedąs 
Jasevičius rašo net ištisą poe šiuo posmu: 
mėlę apie Sibiro upes — Tun Aš stoviu šiandien susimąstęs 
ką ir Irkutą. Šitie vaizdai, — Prie aukso Nemuno krantų, 
daroma išvada, — „be abejo Pasikeitė vertybių mastas — 
nės, praplėtė lietuvių poezijos Aiškiau ir žmogų suprantu, 
geografinį akiratį. . .“ Toliau :

„Geografinio akiračio praplė Galvot ir jaus išmoko laikas, 
timas” jau pastebimas ir nūdie Kaip kad ir gegužę kukuot. 
nėję pavergtosios Lietuvos poe Juk laiko niekas nesulaiko, 
zijoje. Komunistinėje pavergto Tai ar bereikia klaust — 
sios Lietuvos spaudoje pasta 
ruoju metu pasirodo kūrybos 
vieno kito žinomų poetų, eilę 
metų buvusių tyloje. Toje kū 
ryboje ypač ryškus ilgesys gim 
tojo krašto, Lietuvos. Štai šių 
metų „Pergalės” žurnalo 4 nu 
meryje spausdinami Kazio In 
čiūros trys eilėraščiai.

Tegu ši ištrauka kalba už 
ve: 
Dunda ir skuba greitasis 
Vilniaus šalies kryptimi — 
Kloniais, tarpukalnėm nešas, 
Ko gi širdis taip rami? 
Supa niūniuodamos ašys, 
Pats joms pritarti imi. 
Perneria sieną greitasis.
— Čia šiluma ir gaiva — 
Smėlio smiltelė sava! — 
Kas tebelaukia — žinau jau. 
Ko neberasiu — žinau. 
Žemės bučiuodamas saują 
Išgirstu balsą:
— Sūnau! 
Tau palikau mūsų dangų, 
Obelis ir biteles, 
Žemės sklypelį po langu, 
Prie kurio dėsčiau eiles.

Praėjusiais metais tame 
čiame komunistinių rašytojų 
leidžiamame „Pergalės” žuma 
le pasirodė keli Stasio Anglie 
kio eilėraščiai, kuriuose atsis 
pindi sugrįžusio nuotaikos: 
Sugrįžęs dundančiu kelių 

konvejeriu 
Su galva ūžiančia 
Ventos šlaitais bastausi. 
Ir mano vis dar nesočiom akim 

atsiveria 
Padangė tėviškės mielosios 

įstabiausia. 
Ar tu pagydisi mane,

„Sukilėliai*“ (Putino naujojo 
romano motyvais) ir kt. Iš jau 
niausiųjų kompozitorių mini 
mi V. Paltanavičius, J. Bašins 
kas, J. Gaižauskas.

Šių dienų kompozitorius kar 
tais ištinkanti „kūrybinė nesėk 
mė”, kritikuoja Banaitis. Taip prieš pradėdamas rašyti naują 
atsitikę su J. Karosu, kurio orą mokslo veikalą, išvyksta į mo 
torijoje „Darbas ir taika", pa kslinius ir kultūrinius centrus 
siimtam turiniui išreikšti „ne F . . 
organiškai buvo panaudota for kur galės susipažinti su nau 
ma ir išraiškos priemonės“. Mi jausiais šaltiniais, pasirinkti 
ni ir A. Klenickio nesėkmę ra medžiagos ir pradėti veikalo ra 
šant „pirmąją lietuvių tarybi šymo darbą, 
nę operą“. Taip pat ir A. Račių Kaip žinoma, Prof. Dr. A. 
no kai kurie veikalai esą „be Ramūno veikalas apie sportą 
kraujai, beaistriai“. Nepatinka gavo visuotinį mokslinį pripa 
Banaičiui ir K. Kavecko kai žinimą. Tas mūsų mokslinin 
kurios „bespalvės“ 
K. Galkausko kai kurie „tradi platesnių mokslinių darbų sri 
cijose sustingę darbai“. Talen tį, kurios jam dabar ir pasiūly 
tingo B. Dvariono kūryboje tos bei finansuojamos, 
esą galima rasti „ne vieną blan PENKMETIS LOS ANGE 
kų puslapį”, o St. Vainiūno an LES LIETUVIŲ RADIJUI 
kstyvesniuose veikaluose pasi 
taikydavo „neorganiškai jaus 
tų“ impresionistinių epizodų. 
Ne viskas lygiai vertinga esą 
ir J. Juzeliūno, E. Balsio ir V. 
Klovos kūryboje.

„Stambiu trūkumu” jis skai 
to tai, kad „beveik visos šiuo 
metu parašytos arba rašomos 
operos, baletai, jų libretai yra 
istorinės arba pasakinės tema 
tikos“. Šita kritika atidengia 
būdingą faktą, kad „tarybi 
niai” kompozitoriai savo kury 
bai stiprybės ir medžiagos se 
miasi tik iš praeities, nerasda 
mi šių dienų Lietuvos gyveni 
me pakankamai kūrybinių im 
pulsų. Tad suprantama, kad 
Banaitis toliau jau. lyg basliu 
kompozitoriams taiko: „. . . so 
cialistinio gyvenimo statytojas muzėjuje atidaryta Lįetuvos ta 
turi pagrįstą teisę pageidauti, pytojo dailininko- Antana Žmui 
kad mūsų kompozitoriai greta dzinavičiaus paveikslų paroda, rainiečių kongreso komitetas: dykla Bonnoje.
istorinės tematikos veikalų pa Per parodos atidarymą muzė visa eilė universitetinių biblio • Magistras Georg Vigrabs
rašytų ir nūdienį, kupiną did jaus mokslinis bendradarbis tekų ir kt. Senatorius Flanders ruošia veikalą „Pabaltijo vals
vyriškų žygių gyvenimą atspin Reinas Loodusas lankytojus (Vt.) kreipėsi į redakciją pra tybių politika 1918 - 1940 me
dinčių, augšto idėjinio meninio supažindino su dailininko gy šydamas informacijos apie bai tais“. Tikimasi, kad veikalas
1”~" r? venimu ir kūryba. siuosius birželio trėmimus; jis netrukus bus baigtas,

nos portretas ir kiti paveikslai.

SVARBAUS ŽURNALO 
REIKALU

vajaus paskelbimo die 
gegužės mėn. galo į Li

Nuo 
nos iki w w „
tuanus leidėjų prašymus atsi vietovėse yra paskirti įgalioti 
liepė tik 53 tautiečiai, prisiun niai, kurie tais visais reikaląis. 
tę 198 dol. Jei visuomenė leidi rūpinasi.

i Vajus visu intensyvumu bus 
lietuvių žurnalas, vykdomas ir per birželio mėn.; 

skirtas informacijai svetimtau jis pasibaigs su Jaunimo Kong 
čių tarpe, turės netrukus su 
stoti. Būtina, kad atsiliepusių 
skaičius šimtą kartų padidėtų, 
nes tik tada bus užtikrintas 
žurnalo leidimas.

Nuostabu, kad pirmosios dvi 
dainos ir. kui sudarė naujas sąlygas į dar aukos vajaus reikalams gautos 

iš L. Prapuolenio ($ 5.00), ku 
ris visiškai neseniai iš Europos 
atvyko į Chicago ir dar nespė 
jo pradėti kurtis bei iš P. Kriš 
čiūno ($ 5.00), kuris atsiliepė 
iš tolimosios Venezuelos. Iš vė 15 amžiaus. 16 amžių lieičančią 
liau atsiliepusių tautiečių aukų medžiagą jau anksčiau buvo su 
pažymėtinos: prel. M. Krupavi rinkęs Romos bibliotekose ir— 
čius, V. Trumpa, kun. Pragul archyvuose. Teksią dar padirM i 
bickas, J. Pečiūrienė, K. ir H. bėti prie 17, 18 ir 19-jo am* 

Ta proga buvo surengtas ko Vygantai (visi po $ 10.00), Tė žiaus medžiagos. E.
ncertas, kurį atliko aktorius vas Žiūraitis, dr. Kozica, dr. 
Vitalis Žukauskas (New York) Prūsas, V. Petraitis (po $ 5. 
ir baletininkas Jaunutis Puo 00) ir Lindeno lietuviai, sūdė 

Calif), j? $ 6,35. Nepaprastai brangios 
tačiau ir menkesnės tautiečių 
aukos; Lituanus leidėjai visie 
ms tiems tautiečiams yra be ga 
lo dėkingi už atsiųstą paramą.

Po paskutinio numerio eks ir giesmių gaidų rinkinį ir pa 
Lituanus redakcija rūpino fotokopijas. E.

yra gavusi visą eilę šiltų atsilie • Dr. E. Kant, paskelbęs eilę 
pimų apie žurnalą. Iš gautų pa mokslinių straipsnių apie iston 
sisakymų paminėtini: Jaunųjų nę Pabaltijo krašto geografiją 
Respublikonų federacijos cent ir kitomis temomis.
ro valdybos pirmininkas, itin • Prof. Dr. Ed. Šturms ruo 
šiltai žurnalai sutikęs ir jį labai šias stambesnį veikalą apie Ry 
gerai įvertinęs; Columbia unitų Pabaltijo ankstyvesnę istori 
versiteto spaudos skyrius; Uk ją. Veikalą išleis Dr. Habelt lei

Europoje ir kituose kraštuose, niui skirs tik tokį dėmesį, tai 
vienintelis T ‘ v

resu. Tikimasi, kad iki to laiko 
lietuviškoji visuomenė atras 
progos, reikalo ir galimybės at 
kreipti į studentų kreipimąsi ti 
nkamą dėmesį.

Lituanus
916 Willoughby Avenue

Broklyn 21 N. Y., U. S. A.
• Prof. Dr. J. Ivinskis svarbia 
usiu savo uždaviniu laikė rink 
ti medžiagą liefuvių tautos isto 
rijai. Rankraštis paruoštas iki

Broniaus Gedimino vadovau 
jamas Los Angeles, California, 
Lietuvių radijas atšventė gra 
žaus savo gyvavimo penkmetį.

džiūnas (Hollywood,
Abu dalyvavusieji paliko gerą 
įspūdį, ypač Vitalis Žukauskas.

B. Gediminą radijo1 penkme 
čio proga sveikino Dailiųjų 
Menų Klubo vardu Bronius Bu 
driūnas, įteikęs visų DMK na pedicijos 
rių pasirašytą dovaną.
ANT. ŽMUIDZINAVIČIAUS 

PAVEIKSLŲ PARODA 
ESTIJOJE

Tartu valstybiniame dailės

• Kun. mag. K. Senkus tyrinę 
jo lietuvių liaudies dainas ir 
surinko tuo tikslu daug medžią 
gos. Memmingene ir Regensbu 
rge nusirašė apie 1.000 būdin 
gų dainų, Oldenburge (stovyk 
loję Wehnen) aptiko vertingą 
A. Sabaliausko lietuvių dainų

su kuo? o__
Eilę metų tyloje buvusių po lygio veikalų”. E. 

etų žodyje jaučiama nauja gai 
da. U pastarajam posme ir di ”
lemiškas susimąstymas. E.

TAUTINĖ MUZIKA IR VA 
KARIETIŠKI ŠLAGERIAI 

LIETUVOJE
Okupuotosios Lietuvos kul 

tūros ministerio pavaduotojas 
J. Banaitis žurnale „Komunis 
tas“ (š. m. 4-ame numeryje) 
rašo- apie „kai kuriuos 
muzikinės kūrybos 
mus“.

Pirmiausia, žinoma, 
kia sovietinei santvarkai, 
„dar niekuomet lietuvių tautos 
istorijoje muzikinė kūryba ne 
turėjo tokio užmojo, kaip da 
bartiniu, tarybiniu laikotar 
piu“.

Žinoma, ir senesnieji ir jau 
nesnieji yra nuolat skatinami 
„prisitaikyti“. Po partijos ck 
nutarimo apie muziką buvo pa 
rašyta „.nemažai kūrinių, pla 
čiai žinomų ir augštai vertina 
m-ų“. Banaitis čia mini J. Gruo 
džio simfonines variacijas liau 
dies tema, B. Dvariono koncer 
tą smuikui su orkestru ir jo ke 
lėtą dainų, J. Tallat-Kelpšos 
„Kantatą apie Staliną“, J. Juze 
liūno baletą „Ant marių kran 
to“, St. Vainiūno rapsodiją sm 
uikui su orkestru, koncertą var 
gonams, E. Balsio operą „Ma 
rytę“ ir oratoriją „Tarybų Lie 
tuva”, J. Švedo ir kitų kompo 
zitorių vokalinius kūrinius.

Pastarais metais lietuvių mu 
Venta tykioji, zjkos literatūra praturtėjusi t.

Nuo ilgesio svaigaus, 
Nuo tos vaizduotės kino, 
Kuris mane lyg viesulu

sa

pa

musų 
klausi

nusilen
nes

CHATEAUGUAY!
NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

PENKIOS MINUTĖS NUO MERCIER TILTO.

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4.

Kaina tik $ 329.j Įmokėti $ 50
’PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU D A-į

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. į

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS, 

arba $ 1.75 per savaitę 
Be nuošimčių ir taksų I

GEROMIS MUSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ

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

IR PARVEŠ NAMO BE ĮSIPAREIGOJIMO PIRKTI.

k. dar šiais kūriniais: jauno ko ą 
mpozitiriaus V. Klovos heroi 
ne opera „Pilėnai“, V. Lauru $ 

greituoju šo balade „Motina“, parašyta $ 
Vis tolimais keliais dangina? simfoniniam orkestrui, solo te $ 

Lietuvos nepriklausomybės norui ir vyrų chorui. A. Klenic S 
metais periodinėje spaudoje kis parašęs kūrinį vaikų chorui X 
pasidorydavo Pauliaus Drevi „Vasara“, J. Švedas trijų dalių X 
nio eilėraščiai. Pagaliau ir jo koncertą kanklėms su liaudiniu g 
kūrybos spausdinamos „Perga orkestru, kurie esą pirmieji šių $ 

žanrų veikalai lietuvių muziko K 
je. Toliau minima A. Račiūno $ 
programinė simfoninė poema >

Azijos šalto žemyno 
Užsidegė veidas staiga:

A Development, Inc.
Wil I Atstovas P. Juodkojis

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

69 CENTRAL ST., VILLE LASALLE, QUE
PRIE MERCIER TILTO. DIDELĖ AIKŠTĖ MAŠINOMS NEMOKAMAI.

150*
OfflM
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Mosklo - Technikos naujienos
VANDENILINIŲ BOMBŲ, BANDYMAI TĘSIAMI

Vandenilinių bombų bandy tyje visi Amerikos padaliniai 
mus dabar daro trys valstybės ginkluotų jėgų bus aprūpinti_  __ __ _ ____ ____ ____ _____ ________

Anglija ir Amenka. atominiais ginklais. Ir pėstinin čiau išdėstęs K. Marksas, yra tai) nebus mokama ir pats pa 
Rusija prieš dvejetą mene kų divizijos turės pabūklus, ku sergančios bendruomenės ženk skolos lakštų išpirkimas atide 

siu padarė kelis vandenilinių rie svaidys atomines bombas. lai, naikinančios save bendruo damas“ 20-čiai metu, 
bombų sprogdinimus, bet apie Planas būsiąs įvykdytas dar menės. Šie baisūs dalykai atsi 1. ‘ ‘
rezultatus tų sprogdinimų ty šią vasarą. Dėl to visuose armi tinka kada žmonės negauna pa tuo suduotas C. -  ~o— 
Ii. Taip ji daro visą laiką. Tik jos apmokymo postuose reikė kankamai valgyti ir neturi kuo per kišenę, nebegyvens ligi 
tai visai neseniai ji sugalvo ję paruošti naujus vadovėlius 
jo bauginimą: girdi, Rusija iš ir specialiai parengti mokyto 
radusi tokią baisią bombą, kad jus. 
jeigu ją išsprogdintų ašigalyje, 
tai sniegas ir ledai ištirptų taip 
staigiai, kad prie ašigalio kilu 
si vandens banga nuplautų vi 
sus kontinentus. . .

Anapus geležinės uždangos
SOVIETUOS DIDŽIOJI DEPRESIJA

Depresijos (ekonominiai sm draugas Chruščiovas praneša, 
ūkimai), kaip yra daug anks kad jokios palūkanos (procen

bombų sprogdinimus, bet apie Planas busiąs įvykdytas dar menės. Šie baisūs dalykai atsi Milionai žmonių, kuriems ši 
rezultatus tų sprogdinimų ty šią vasarą. Dėl to visuose armi tinka kada žmonės negauna pa tuo suduotas skaudus smūgis

apsirengti, ir išnaudojančio ji 1978 metų ir 
klasė mažina - nukerpa darbi go danguje“ 
ninku atlyginimą. Tokie ženk pažadėto po 
lai rodosi Sovietų Sąjungoje. Klausimas kyla, ar šie pasko

Dėl to, kad sovietijoje nėra los lakštai iš viso bus išpirkti, 
pakankamai valgyti ir apsiren ar sovietų vyriausybė šiuo ak

nematys to „pyra 
(pie in the sky)

20-ties metų...
18 MYLIŲ AUGŠTYJE

Amerikos lakūnas Joe Kittin
ged balionu pasienė 96,000 pė gti, taį šįuos trūkumus prisipa t uvisai pražudė savo „skolinto 

- - -- v dų augštį. Balionas buvo pri gįsta net „Pravda“ ir ir kuo to jų“ pasitikėjimą ir po to prane
■ Gegužės 31 dieną Anglija iš pildytas helijaus dujų. Iki mi pau tuo labjau ši padėtis daro Šimo pasaulinėj rinkoje rublio 
X „progdino antrą savo gamybos neto augščio balionas kilo 1 va si skandalingesnė. Praėjusiais kaina krito net 30%.

vandenilinę bombą Malden sa landą ir augščiau jau nekilo, 
los srityje. Išsprogdintos bom Temperatūra tame ąugštyje bu 
bos pajėgumas esąs lygus 5 mi vo 60—70 laipsnių žemiau nu 
lionam tonų galingiausio lig lio. 
šiol žinomo ekspliozyvo TNT. T"

Bomba paleista iš lėktuvo ii augščio rekordą, tačiau lėktų jstinėse yra trūkumas papias biznį — bjauriausią apiplėšimą 
sprogo augštai ore. Per 400 my vu kai kurie lakūnai yra pasie čiausiu - - -
lių padangė nušviesta šimterio kę iki 120,000 pėdų augščio. 
pai skaisčiau, negu nuo saulės.

Stebęjęs 13 mylių atstume 
nuo išsprogdinimo vietos ato 
minis britų mokslininkas W. R. ______  ___j____________  __ __________________ , _ j„d_
Cook tvirtina, kad radioakty jamas naujas išradimas „šei sjpažįsta, kad Irkutske reikia atsitiktų su Jungt. Amerikos 

tos augštai stratosferoje ir rei yra guminiai; prieš skrendant 
ks nuo kelių mėnesių iki kelio reikia juos pripusti oro. Pakil j<tį stiklinę gazuoto 
likos metų kol pasieks žemę, ti jis galį nuo acredr

i ( JAV Atominės energijos ko metrų ilgio. Greitis — __ ______ __________ ____ *____________
misija gegužės 28 Las Vegas lios per valandą. Jame gali sė ]aįkraštis rašo, kad Tyumensko gtoną. 
susprogdino mažą atominę bo T
mbą tik 10.000 tonų dinamito 
jėgos; dvigubai silpnesnę už 
tą, kuri buvo numesta į Hiroši 
mą.

Ši bomba buvo susprogdinta 
nuo plieninio bokšto 500 pėdų _ ____ _________  o____
augščio. Liepsnos kamuolys bu helikopteris yra daug praktiš tį „beveik tobulos santvarkos” 
vo 900 pėdų skersmens, dūmų kesnis. Šis, guminis, gana neva valstybe. Tačiau neseniai sovie 
stulpas pakilo iki 6 mylių augš lyvas ir labai gremėzdiškas, tijoje įvyko dar blogesnis da 
čio ir stovėjo nejudėdamas iš Kai helikopteris ir patogesnis lykas, kurio taip labai bijojosi 
tisą valandą. Liepsnos šviesa .......................................................
buvo daug sykių stipresnė už 
Saulės šviesą. 

Sprogdinimą stebėjo apie 
400 žmonių. Buvo pakviesti 
Nato kariniai atstovai ir laikraš 
tininkai iš Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Japo njnti „Varpo“ leidimą. Redak 
nijos.

Tai buvo 46 sprogdinimas 
nuo pradžios bandymų. Pirmas 
buvo 1945 New Mexico.

Tat nežiūrint protestų ir 
stiprios propagandos, atomi 
niai bandymai tęsiami. Jie duo 
da didelių rezultatų. • Aleks. Kučiūnas Chicagos

Taip JAV armijos štabo vir Lyrię operos vadovybės yra pa 
šininkas generolas M. D. Tay skirtas 1957 metų sezono ope Už tai sovietų darbo vergai ga 
lor, pasakė, jog trumpoje atei ros dirigento asistentu.

metais „Pravda“ rašė, kad dau Draugas Nikita sako, kad ka 
gelyje sovietijos vietovių yra pitalistinis pasaulis niekad ne 
labai sunku gauti duonos, mil sugebės suprasti šios rūšies vei 
tų, mėsos, sviesto, cukraus ži ksmo, tačiau amerikiečiai at 

Kittingeris balionu pasiekė balo ir avalynės (apavo)... Va randa, kad šios rūšies nešvarų

medicinos reikmenų. — yra visai lengva suprasti. 
Laikraštis „Sovietų Latvija“ Jei amerikietis bosas tai pada 
rašė, kad Kaune, kur yra stiklo rytų, tai amerikiečiai jį vadintų 
fabrikas, nėra įmanoma gauti niekšu. Jeigu tai atsitiktų ame 
stiklo ar stiklo gaminių. Vienas rikietiškame biznyje, tai būtų

SUPROJEKTUOTAS 
ŠEIMYNINIS LĖKTUVAS“

Anglijoje buvo demonstruo sovietu prekybos žurnalas pri vadinama bankrotu, o jeigu tai
. ____ ____ __ ____________

vės dulkės busiančios išsklaidy myninis lėktuvas . Jo sparnai eijutėje stovėti ne mažiau pu Valstybių vyriausybe, tai milio 
........... „„ ..i j__. vaian(jos jeigu nori nusipir nai amerikiečių, kurie yra nu 

.... ............ r o_____ > vandens pirkę iš vyriausybės valstybi
ti jis galį nuo aerodromo 90 (seiterio) ar ledų porciją. Ki nių paskolos lakštų už 57 milia 

58 my tas sovietų vandens transporto rdus dol., pradėtų žygį į Vašin 
~ Amerikieičai pradėtų

distrikte visai neįmanoma nusi taip pat supirkinėti viską — su 
pirkti pieno ar mėsos produktų darinėti atsargas, pradedant 
ir galima gauti tiktai vodkos ir nuo dirbtinių dantų ligi drus 
batams tepalo. . . kos imamai.

Tai jau yra netvarką ir su Nepadarykime perdaug džia 
irutę rodančios žinios didžiulė ugsmingos išvados, kad Sovie 

Is je sovietijoje, kuri giriasi esan

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje H

AM LIT Builders Supplies Ltd J
6720 E. Henry Bourassa Blvd., Montreal North,

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

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

Greitas pristatymas.

II?
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

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

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

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

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

dėti du žmonės. Lėktuvas turi 
tris ratus ir galima jį lengvai 
prisikabinti prie automobilio, 
kai iš jo sparnų išleidžiamas 
oras. Tada jis nedidesnis kaip 
auto priekaba.

Atrodo, kad individualusis

ir praktiškesnis. darbininkų klasė, kuris skau
Neatrodo, kad jis galėtų gau <Jžiai palietė visų sovietų ver 

ti platų vartojimą.
LIAUDININKAI NUTARĖ

LEISTI VARPĄ
CK posėdis nustatė sudaž

CALGARY, Alta.
PABALTIEČIŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Gegužės 10 d. Čalgario va bangų plaunamus krantus, su 
sarvietėj „Bones“, 
mas pabaltiečių — 
ir lietuvių vakaras, 
puikiai išpuoštoje 
pažinimo vakaran susirinko vi rui griežiant eufopietiškus šo 
su trijų tautų gausus būrys žm kius, naujai susipažinusios po 
onių. Jų tarpe buvo matyti es ros sukosi erdvioje salėje, ir pe 
tų draugijos pirm. Otto Laa rtraukos laiku vaišinosi, 
man, latvių dr-jos pirm. Jionia Padėka Čalgario KLB Apy 
Kajaks, Čalgario lietuvių dr- linkės valdybai už padėtas 
jos pirm. P. Stakėnas su žino pastangas visus pabaltiečius 
na ir KLB Čalgario valdybos sujungti. J. Dubauskas,
pirm. p. Nevada, su žmona. Su

įvyko pir gražiomis vasarvietėmis ir miės 
estų, latvių tais: Klaipėda, Palanga, Liepo 
Erdvioje ir ja, Ryga, Talinu ir ten likusius 
salėje susi žmones. Europietiškam orkest

cinėn komisijon išrinkti: Dr. J. 
Pajaujis, rašyt. Landsbergis, 
V. Čižiūnas, J. Jakš-Tyris ir J. 
Audėnas. Galimas dalykas, 
kad šiemet įvyks JAV ir Kana 
dos Liaudininkų suvažiavimas, 
kuriuo tikslu tiriamos sąlygos. 
• Aleks.

Dr. Roman Pniewski
<: Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose <•
<■ Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. «■

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. 1
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. «

tų Sąjunga jau visai griūva. 
Priežastis apgauti ir dar labjau 
išnaudoti žmones, negu papras 
tai yra todėl, kad vis didina 
mos pinigų sumos ginklavimui 
ir tęsiamas sunkiosios pramo 
nes rėmimas neduodant jokių 

gų kišenes. Tai Nikita Chruš pagerinimų paprastam vargšui 
čiovas, eksploatiųyjančios kla sovietijos vergui. Gi vartotojų 
sės bosas, padarė didžiausią fi prekės — gaminiai, kurie jau 
nansinį „nukirpimą” pasaulio dabar taip sunkai yra gauna sipažinimo vakarą atidarė KL 
istorijoje, kas amerikiečių pini mi, išmokėjus paskolos lakštus B Čalgario Apyl. pirm. p. _ 
gaiš vertinama apie 26 miliar ir padidinus pirkimo jėgą ir ga vada kreipdamasis į visus susi _ . 

rinkusius pabaltiečius ir j 
žė, kad visų pabaltiečių yra 
vienas tikslas, kad mūsų tėvy 
nės vėl būtų laisvuos ir neprik 
lausomos valstybės. Toliau se 
kė susipažinimas ir šokiai. Sa 
lė buvo išpuošta visų trijų Pa 
baltijo Tautų spalvomis ir vi 
soms tautoms buvo išdėstyti 
staliukai.

Tas vakaras pabaltiečiams 
vėl suteikė gražią progą pabūti se tebepirmauja Kauno „Inka 
savųjų tarpe ir prisiminti ošian ro” futbolininkai, laimėję iki 
čias Baltijos jūros bangas ir tų šiol visas rungtynes. E.

dais dolerių. „Time“ žurnalas lią, dar būtų sunkiau gauti, 
rašė, kad ne 26 miliardai dole —’
rių, bet 65 miliardai dolerių.

Šie pinigai ($ 26 miliardai) ug didesnė negu kas nors gal 
jau buvo atskaityti iš menkų so voja, tačjau taį dar nereiškia, 
vietų darbininkų algų laike pas kad sovietinis milžinas jau vi 

sai griūva, kniumba. Apiplėši 
mas yra baudžiamas nusikalti 
mas, bet tokios rūšies apiplėši 
mas, kuriuo Nikita nušvarino 
sovietų elgetas, tai jau yra ne 
žmoniška! Tačiau sovietija tik 
tai ir laikosi nežmoniškumu.

Trumpai ir aiškiai, painiava 
ir netvarka Kremliuje yra da

kutinių 35 metų sumomis nuo 
dviejų savaičių ligi mėnesio at 
lyginimo kiekvienais metais.

udavo sovietinius valstybinius
paskolos lakštus, kurie 4% tu
rėjo būti išpirkti po 20 metų.
Vis daugiau ir daugiau šių pas J. Skardis,
kolos lakštų (obligacijų) arte • Kapsuko (Mariampolės) dra 
jo prie išpirkimo laiko. Ir štai mos teatras per pirmąjį darbo

• Lietuvos knygų rūmai — res 
^Ne Pubhkos bibliografinis centras

— Vilniuje registruojąs visus 
nabrė Lietuvoje.lr S?vietl? Sąjungoje 
" „„„ išleistus lietuviškus leidinius ir 

leidinius svetimomis kalbomis 
lituanistinėm temom. Maždaug 
kas mėnuo išeinąs bibliografi 
nis biuletenis, kurių 12 nume 
rių sudaro metraštį. Be to, tris 
kartus per mėnesį bibliotekoms 
yra išsiuntinėjamos naujų leidi 
nių kortelės. E.
• Lietuvos futbolo pirmenybė

A*. TASSY S/NGERMAN 
optometristas-optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI | 

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

I BELLAZZI-LAMY, INC į
7679 George St.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams 

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

sezoną turėjęs 7 premjeras, jų 
tarpe Binkio „Atžalyną”, Vie 
nuolio „Prieblandoje”, Blauma 
nio „Indranus“ ir kt. Viso bu 
vę 56 pastatymai ir padaryta 
daugiau kaip 20 išvykų į įvai 
rių rajonų centrus bei mieste 
liūs. E.
• Vilniaus radijas geg. 21 d. 
pranešė apie naują grupę lietu 
vių repatriantų, grįžusių šį kar 
tą iš Argentinos. Kai kurie iš 
buvę emigracijoje 28 ir dau 
giau metų. E.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS, 

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

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

J©©©©©®®®©©®®®©®®®®®®®®©©©®®®©®©®©©®©®©©®®©©©©©©©-’
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j TR 5151 'v'i' Ville Lasalle. i
į Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. t 

ų Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. |

^į©©©®®©©©©©©©©©©©®®©©©©©©©®©©©©©©®®©®©®®®©©®®©®©®'!

I
 TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve

„LITĄ 8”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui. 

Ved. D. Jurkus, He 4280.

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
Banko kambary.J Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120
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I
 GALIONAS DIVA MOD E

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 219.

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256
S©©®®®®®©®®©®©©©©©©©©®®©©®©©©©®®©®©©®©©©©©©©©©©©©^

.k

I VICTORIA
I CLEANERS

8.DYERS Co.

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

CTTĮIDE LUXE DRY CLEANERS 
117 —6th AVENUE, LACHINE 

A 4 17^ Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS. <

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

I
 BALTIC

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. K1 A U Š A S ir J. š I A U Č I U L 1 S I

yra tos srities specialistai su 20 metų praktika $

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, £Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. £

^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^©©©•'WS®®®®®®®®®®.

I
HE 0211 Office: 727 Argyle »
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d. Į

Gerard Viau, sav. ;|ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA 
9900009000000000009COOOOG09COOe0090000000C000909000000000000t»90006<»9009t



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pla monių, suorganizuoti vaikų greičiais. Pasekime po pasaulį 
chorelius, kur reikia padėti net pasklidusių žydų pavyzdį—pra 

dau pamokas pravesti, lietuviškai dėjome kurti kitą kalbą, tik 
min pažaisti, vaidinimus surengti tenka pripažinti, kad žydų 
į šį (tik ne teatrinių prašmatnybių „idiš“ yra išėjęs tobulesnis pro

Skaudančios žaizdos mūsų gražiosios kalbos terši

(O. LABANAUSKAITĖS PASKAITOS SANTRAUKA)
Aną sekmadienį L. K. Mote likusios visą pareigą, jei vaiką kasdieninę kalbą. To bjauraus 

rų Draugijos Montrealio sky kaip nors iki mokyklos durų darbo nedrąsiai pradėta imtis 
rius turėjo labai gyvą susirinki pristato. Turi atsirasti noras pa dar būnant Vokietijoje, o at 
mą, kuriame išklausyta ir išdis dėti šeštad. mokyklos mokyto vykus Amerikon kontinentan 
kutuota O. Labanauskaitės pa jams pasigaminti mokslo prie pažanga daroma rekordiškais 
skaita bei aptarti veiklos 
nai iki metų galo.

Čia norėtųsi atkreipti 
giau dėmesio į paskaitos 
tis, kurios turėjo atsakyti 
klausimą: kaip lietuvė tremty siekiant, o vaidinimą, kaip tau dūktas, negu mūsų pradėtasis 
je turi atlikti savo daliai ten tinio auklėjimo priemonę pa virti. Paskaitininkės nuomone, 
kančius uždavinius? Tai yra, naudojant). žodžiu, šeštadie tai yra dangaus keršto šaukian 
ką ji turėtų daryti, kad nenu ninė mokykla turėtų būti trem ti tautinė ir kultūrinė nuode 
tautėtų jaunimas, kad jis išlai ties šeimai tekančios tautinio mė. Raminamės, kad toks kai 
. ... „ . -y, -------- bos §ju ^glin imas nepavojingas,

bet tokia nuomonė yra klaidin 
ga, nes pradėtas anglų kalbos 
„lietuvinimas“ jau yra virtęs 
įpročiu, kurio nė gėdos jaus 
mas negalės nuo mūsų liežu 
vio nutrinti. Eidami lietuvių

kytų lietuvišką sąmonę. Že auklėjitno prievolės šeštadie 
miau sekančios mintys yra to niais iš savo namu perkėlimas 
klausimo svarstymo santrau Į kitą vietą, kur to tikslo siekia 
ka. ma kitomis priemomėmis — to

Atsakymas j augščiau pasta kiomis, kurių namie neturima 
tytą klausimą yra šis: savos va arba kurios nėra taip veiksmin 
Istybės, taigi ir tautinės mokyk 
los neturint, išeivijoje šeima ta 
mpa vieninteliai patikimas tau 
tinio auklėjimo veiksnys. Ar 
kiekviena šeima tą pareigą ge 
rai supras ?Taip turėtų būti, ir 
viską reikėtų padaryti, kad ta 
ip būtų. Taigi reikia dirbti ne 
tik su vaikais, bet ir su tėvais 
— jiems nuolat priminti esamą 
padėtį ir nurodyti dienos uždą 
vinius lietuviškojo auklėjimo 
srityje.

Nors tremties šeimai tenka aiškinimų, jei atsiminsim, ką 
visa jaunosios kartos tautinės davė lietuvšikos sąmonės išlai 
sąmonės ugdymo atsakomybė kymui slaptos jaunimo organi 
(nes nebėra čia savos valsty zacijos tais laikais, kada Lie 
bės ir lietuviškos aplinkos), ta tuva gyveno tamsius carų Ru 
čiau ir čia tremtyje ji nėra pa sijos pavergimo laikus. Tik ir 
likta be pagalbos — ji gali sa vėl pabrėžtina, kad tos jaunųjų 
ve naštą palengvinti pasinaudo organizacijos reikalingos suau 
dama mokykla ir jaunimo orga gusiųjų globos, jei norime, kad 
nizacijomis. Taigi tautiniu au jos stipriau prisidėtų prie lietu 
klėjimu tremtyje turi rūpintis viškos sąmones išlaikymo ir 
šie veiksniai: šeima, šeštadieni ugdymo. Nepakanka savo jau 
nė mokykla ir jaunimo sambū nimą ten nukreipti, bet reikėtų 
riai. rūpintis, kad tas jaunimas re

Tremties šeima vėl turi virs guliariai susirinktų, kad nau 
ti skulptoriaus Rimšos pavaiz dingą darbo programą turėtų, 
duota Vargo Mokykla, ją turi kad stipriausias jos bruožas bū 
stipriai paremti šeštadieninė tų saviaukla. Tai turėtų būti 
mokykla ir jaunimo sambūriai, antroji tautinė Vargo Mokyk

Su šeštadienine mokykla šei la, tik laisvesnio ir žaisminges 
mų santykiai turėtų būti ypatin nio tipo, 
gai šilti ir artimi. Prelegentė 
stipriai pabrėžė, kad šeimos ne jų, kaip tautinio auklėjimo prie bą. Tą pareigą deda ne tik pa 
paliktų visų rūpesčių vieniems monių, paskaitininke 
mokytojams, kad nesijaustų at prie labai skaudaus tremtyje

gos.
Antroji pagalba tautinio auk kalbos šiukšlinimo keliu dvigu 

Įėjimo srityje šeimai turi ateiti bai nusikalstame: neduodame 
iš jaunimo sambūrių. Jųjų nau progos dar lietuviškai kai 
da abejoti netenka, tik čia tre bančiai ir suprantaničai seną 
mtyje jos gal kitaip turėtų veik jai lietuvių išeivijai išgirsti švą 
ti — be savo ideologinių daly rios lietuvių kalbos ir darome 
kų jos turėtų ypatingai domė didžiulę skriaudą savo jauni 
tis tais dalykais, kurie ugdo lie mui, kuris greit nuo suaugusių 
tuvišką §ąmonę. To nereikėjo užsikrėtė tuo blogu įpročiu. : 
toms organizacijoms Lietuvo 
je, bet to reikia tremtyje. Tą 
reikalą suprasime be didelių

Mūsų atžalyno gimtosios kai 
bos grynumu besirūpindami tu >< 
rime stipriai galvon įsidėti, s< 
kad kalbos šiukšlinimą reikia Z 
tuojau sustabdyti ir grįžti prie 
švarios lietuvių kalbos vartoji v 
mo visur ir visada, kur ir kada z 
tenka ją vartoti. Daugeliui šei 
mų tai bus jau didelė proble Z 

nes tas nelemtas įprotis !į 
Gana >:

ma, 
jau turi stiprias šaknis.
tėvams šypsotis girdint vaikus 
jau apie trečdalį „sulietuvin 
tų" angliškų žodžių vartojant 
kasdieninėje kalboje. Jei už pę 
nkerių metų, sakysim, tektų 
grįžti gimtinėn, ar ne gėda bus 
vežti namo 
bą vargiai 
žmogus.

Tėvaį ir 
prasti, kad reikia gerai išmokti 
anglų kalbą, bet reikia kartu 

Nuo mokyklų ir organizaci vartoti nesuterštą lietuvių kai

jaunimą, kurio kai 
besupras Lietuvos

jaunimas turi su

perėjo garba tautai, kurios vardu esą 
me žymimi pasaulio bendruo 
menėje, bet ir pareiga duoti tai 
bendruomenei tinkamai išauk 
lėtus narius. Gi esminė gerai 
išauklėto žmogaus žymė yra 
ta, kad jis pajėgia išreikšti vi 
sas savo mintis gimtąja kalba.

Paskaitininke savo žodį už 
baigė šiais posmais: „Dar nore

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P ASIRINKIM Ą.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE (St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS 
DARBAS

MEDŽIAGOS

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

BUICK------------ VAUXHALL-------------- PONTIAC

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti CUMMINGS MOTORS Ltd.
5925 DECARIE BLVD., MONTREAL 

(kampas Van Horne)
Naujos ir vartotos mašinos.

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

Universal Auto Bonders garantiją.

Prieš perkant naują ar vartotą mašiną, kreipkitės pas mus.

Lietuvis atstovas: A. S c e r b a.
RE 1-4981,-------------------------------------Namų: TR 2935

1957. VI. 12. — Nr. 24 (234)!

(Tariama: myt the cep in the red kep)

CARLINGS

Susipažinkite su vyru

RAUDONA KEPURE.

RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

(Tariama „Karlings red kep ėil“)

MEAT THE CHAP IN THE RED CAP

Jis atstovauja geros kokybės alų. . .

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

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

GERIAUSIAS PASAULYJE ALUS GAMINAMAS BRAVORO

Įėjimu besirūpinant nebūtų pa nininkų piešti paveikslai, me ir nusitautinimo pavojus, kurie religinėse apraiškose, tautosa 
miršti šeimos pastogėje nė mū niškos fotografijos ir k. Tik mo nepaprastai stiprūs, o dažnai koje, mene ir kasdieniniame 
sų tautiniai bei valstybiniai si terš širdis gali pasakyti, kaip net ir labai patrauklūs. Mūsų gyvenime. Jo širdis plazda ne 
mboliai — tautinė vėliava, Vy tuos dalykus savo namuose su tremtinė moteris turėtų savo tik krūtinėje, bet ir visuose žy 
tis, Gedimino Stulpai, Himnas, tvarkyti, kad jie jautriai kalbė pastogėje visada išlaikyti toki giuose. Nors dažnai pasišaipo 
svarbias tautos valandas prime tų į šeimos narių protą ir širdį lietuvišku ozonu prisotintą orą, me iš tų, kurie ne protu, bet 
na vaizdiniai išreiškimai, kaip ir nuteiktų valią geležiniam pa kad už namų sienų svatimybių širdimi galvoja, tačiau aš labai 
antai skulptūros, drožiniai, me siryžimui nugalėti nutautinimo prisikvėpavę šeimos nariai, se linkėčiau, kad lietuvišką pilį sa 

ni ir jauni, namo grįžę tuojau vo šeimoje ir pastogėje staty 
savaime galėtų jas užmiršti. At damos lietuvės moterys pilies^? 
jsimirttina anglosaksuose žino planavimo pirmenybę pavestų^, 
ma patarlė, kad mano namai savo širdžiai. Tada tariamai ne 
yra mano pilis. Pasiryžkime begalimi dalykai pasidarys ' ga 
čia 'svetur .' savo namus pada 
ryti lietuviškos dvasios pripil 
dyta pilimi, į kurios sienas su 
dužtų viskas, kas mus galėtų 
pažeisti tautiškai ir doriškai.

Lietuvis visada yra buvęs sti 
prus savo širdimi, kuri išsiliejo

% 
9

limais“.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Viltis” — hope 1957 b. ge 

gūžės mėn. Tai anglų kalba V. 
F. Beliajaus leidžiamas žurna 
las. Šis nr. gražiai iliustruotas.

I ©

i

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

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

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. i

I
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PAGERBTAS KLEBONAS KUN. J. BERTAŠIUS Akelaitis v;k, AmbrozaS Ona d. Simo, Šatas Kaziemie 
Pastačius bažnyčią ir įren dieninė mokykla, vadovaujant Jonas, s. Tamošiaus, Andriu ras s. Antano, Šimkus Liudvi 

gus prie jos butą klebonui, ge tėvų komiteto pirmininkui Pr. kaitienė Marijona, Aukškalnie kas, Šulskaitė-Surošienė Anta 
.................. J __ ____ ’ - , Tarašauskas 

įsikūrimas nuosavoje vietoje, kas skaitė paskaitą. Po to šešt. Blauzdžiūnas Kazys s. Jono, Petras, Vasiliauskas Martynas 
Kadangi ta diena sutapo su mokyklos mokiniai deklamavo, Bušma Ant., Butkevičius Pr. s. ir sūnūs Jonas, 
klebono kun. J. Bertasiaus 15- dainavo ir šoko šokius. Užbai 
kos metų kunigavimo sukaktu gai žodį pasakė klebonas kun. 
vėmis, tai ta proga pasidarė di J. Bertašius. 
dėlė iškilmė, kurioje dalyvavo 
per pusantro šimto žmonių.

Klebonui savo klebonijoje Važiuodamas pas gydytoją 
įsikurti dalyviai suaukojo mie tikrinti sveikatos, širdies prie 
gamąjį, valgomąjį ir biurą. Bu puoliu mirė 1930 metų ateivis 
vo ir kitų dovanų, gausių ir Antanas Grajauskas, daug pa 
gražių sveikinimų. 

Kadangi kun. J. Bertašius 
yra labai visuomeniškas ir di 
džiai tolerantiškas, be to dide 
lis kultūrininkas, dirbąs šešta 
dieninėje mokykloje ir kt., tai 
ir jam pareikštos simpatijos ir 
parapijiečių įvertinimas buvo 
didelis ir šiltas. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

NEPAMIRŠKIME DALYVA UTĮ BAISIOJO BIRŽELIO gūžės 18 dieną buvo klebono Matulioniui. Agr. J. Malinaus nė Ona Amolevičius Česius, nina d. Simono, 
MINĖJIME ■ - - ■ -

Baisiųjų birželio trėmimų nių balių, Garden Centre, 20 
minėjimas Hamiltoine ruošia mylių St. Catharine kryptimi, 
mas birželio 16 dieną, sekmadie prie Queen autostrados. Tai 
nį. Demonstracinė eisena prasi bus ne tiktai gražus, bet ir ori 
dės nuo lietuvių bažnyčios tuo ginalus balius, kurin įeiti bus 
jau po pamaldų, kuriam metui 
prie lietuvių bažnyčios atvyks 
latviai ir estai. Nuo čia prasi 
dės bendra visų trijų Pabaltijo 
tautų eisena į Gore Park, prie 
r^arių paminklo.

UETUVIŲ NAMŲ FONDAS 
AUGA

Naujais pajininkais įstojo M. 
Stasevičius, V. Vasiliauskas, 
J. Pilypaitienė, A. ir K. Žilvi 
čiai, T. Lukša, ir dar du asme 
ns, kurie nenori skelbti pavar 
džių. Visi jie įnešė po 100 dol.

Vajaus tikslu L. N. Fondas 
birželio 28 dieną ruošia Petri

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Ska a b
3 Barnesdale Ave. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

tiktai 50 et.

HAMILTONAS 1NFORMUO 
JA KITATAUČIUS

KLB Hamiltono apylinkė už 
sakė Hamilton Main Publik 
Library (miesto bibliotekai) 
laikraščius „Lituanus“ ir ilius 
truotą „Lietuvių Dienos”, ku 
riuos biblioteka gauna ir yra 
patirta, kad bibliotekos lanky 
tojai tais žurnalais domisi.

KOOPERATINIS „TAL 
KOS” BANKELIS 

pastoviai gauna didesnį pasiti 
kėjimą ir platų žmonių pritari 
mą, todėl greit auga ir stiprėja.

K. L. B. APYLINKĖS
pirmininkas inž. A. Jazbutis, 
ryšium su Federalinio parlame 
nto rinkimais, visiems kandida 
tams pasiuntė laiškus, kuriuo 
se pareiškė pageidavimą, kad

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

Petras ir Pr., 
Petro, Bandinienė Barb., Čes Veidman J., Vinkleraitė Regi 
nius (Česnevičiūtė) Josephine, na d. Richardo, Visbarienė Pra 
d. Juozo, Černiauskas Pr., s. nė, d. Anriaus, Žymantas Pr. 

GERAS LIETUVIS Jono, Činga Ant. ir sesuo Nei s. Jono’, Žemaitis Kazys s. Pet 
vienė Agota, Dargužis Alg., Da ro.
vidonis Lutis Ona, vaikai Albi Jieškomieji arba apie juos ži
nas, Glorija ir Vanda Marti nantieji maloniai prašomi atsi
nat, Deringas Jonas ir Vilius liepti į: 
s. Liudviko, Dzikas Albinas, 
Viktoras, Geivelis Jonas ir Vin 
cas, Graužas Jonas ir sūnus 
Valdemaras, Inzelytė-Jucienė 
Marijona, vyras Jucius Jonas, 
Januškevičius Jonas s. Teofilia 
us, Jovaiša Vikt. ir Jovaišienė 
Juliona, Jakštonienė liza, Jan 
keliūnas Pijus, Kemėšis Vikt.,
Kručas Jonas s. Justino, Kup buv. Joniškio gimnazijos drau 

j revičius Valerijus s. Vlado, Ka ges(us) ir bendraklases(ius). 
į cevičius Ant., Kalvelis Jonas, Kreiptis į R. Šomkaitę, 9 Map 

Kazlauskatėi Ona ir jos sūnūs le Avė, Morris Plains, N. J., 
Norkaitis, Antanas ir Juozas, U. S. A.

banauskas Jonas ir sesuo Vero * ^tuvių Frontas gegužes 1 
nika, Lenktys Just., Lukošius “ d- d- suruosęs iškylą 
Kaz., Malinovič Petronėlė, Ma » J°"yn° uk}’ eSantl net°h Chl 
tulevičiūtė-Sulivan Helen d. Ge 
dmundo, Mockus Alf. s. Pra . . . ,
no, Narkevičius Jonas s. Simo, atomines demonstracijos prisi 

. . . . . , ,. dėjo darbininkai, kurie susrrin
Neiviene Agota ir brolis Cinga ko prfe JAV atstovybės. Atsto 
Ant., Paserpskis Juozas, Pec vybį sutįko priimti demonstran 
kauskaitė Peronėle ir Francis tu ddegaciia 
ka, Petkunienė-Stonytė Elzbie 
ta ir jos seserys Jadvyga ir Ju 
zefa, Pinkuvienė-Šukytė Mari 
ja, Pronckus Vincas s. Mykolo, 
Raulinaitis Juozas, Railienė Zo 
fija d. Motiejaus, vyras Raila 
Simas, Rajuncas Feliksas, Rin 
kevičius Adomas žmona Jieva 
ir jų dukra Vaisiukevičiūtė Ma 
gdalena, Sidabras Pr., Šomonė 
lis Norbertas ir Petras, Skinie 
nė Ona, Stanišauskas Juozą 
pas, Stipinas Ant., Strolia Juo 
zas, Subatienė - Narkevičiūtė
K=—1' X>c.- -, x>€2___rx

Jieškomieji arba apie juos ži

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street, 

New York 24, N. Y.» USA.

dėjęs pabėgėliams atvykti į Ka 
hadą. Palaidotas Libau, Man., 
kapuose. 
t M M 1 " K7"1 —- ■* 
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LEIDINIAI.
Valstybinė grožinės literatu 

ros leidykla leidžia Balio Sruo 
gos „Raštus“ 6 tomuose. Nese 
niai išėjo tos serijos 2-sis to 
mas (Milžino paunksmė. Bai 

praėjo labai gražiai. Dienai pri šioji naktis. Aitvaras teisėjas), 
taikytas pamaldas atlaike kun. 477 pusi, su iliustr. 1957, ir 3- 
J. Bertašius. Mišių metu smut sis tomas (Apyaušrio dalia. Ka 
kavo R. Maršalas ir giedojo E. zimieras Sapiega. Pavasario 
Januškienė įsų Vw Simanavi. giesmė), 557 pusi, su iliustr. 
čium. Valstybinė politinės ir moks

Po pamaldų parapijos saleje linės literatūros leidykla Vii 
buvo aktas, kurį suruošė šešta niuje išleido t. k.: „Fizkultūri 
------------------------------- -----—----- - ninko kalendorių“ 1957. 327 
jie atvirai pasisakytų, kaip jie pusi, 
laikosi pavergtųjų kraštų atž 
vilgiu.

SKELBIAMAS SUKAKTU 
VIŲ BALIUS!

Nesulaikomai artėja birželio
22 d. Tą dieną Įvyks sukaktu rado ir vystėsi žemė' 
vių balius, kun. Dr. J. Tada ii., 1957.

# rauskui pagerbti, Jo 20 metų ku „Lietuvos žemės paviršius”, 
nigavimo sukakties proga. Vi geografijos mokslų kandida 

n si, be išimties, įsigykime kvieti tės Valerijos Čepulytės veika 
::: mus, kurių kaina tik 3 dol. Kv las. E.
::: ietimus galima gauti pas ren 
H gimo k-jos narius: J. Giedroitį, 
T 117 Eastborne Avė., J. Kšivic 
■ kį, 491 Dundurn Str. S., K. Sta 

■■ naitį, 95 Delaware Ave., A. Mi 
T kalauską, 57 Garfield Ave. S., 
T M. Vaitonienę, 212 Emerald 

Str. N., K. Mikšį, 18 Baiton 
::: Str. W., I. Gaižauskaitę, 212 

Ewen Rd. Rengimo komisija 
T prašo visus įsigyti kvietimus 

iki birželio 16 d. Įsigydami kv 
::: ietimus iki birželio 16 d., pagel 
::: besite komisijai geriau atlikti 

pasiruošimo darbą. 
Rengimo Komisija.

g
J. Jurginis: „Kazimieras Ly 

ščinskis — ateizmo pradinin 
kas Lietuvoje“. 52 p. 1957.

P. Slavėnas: „Ar galima gy 
vybė visotoje“, 60 pusi. 1957.

P. Vaitiekūnas: „Kaip atsi 
40 pi.,

0 R BIS EXPORT - IMPORT
SINTINIAI Į LIETUVĄ PER 3—4 SAVAITES. 

SIUNČIAME PIGIAUSIA KAINA AUGŠTOS KOKYBĖS^
PREKES, TRUMPAS PRISTATYMO LAIKAS.

100% GARANTIJA.
SKELBIMAS NR. 2.

: Ankstyvvsnio skelbimo Nr. 1 kainos ir toliau galioja. Šia-i 
; me skelbime patiekiame kainas mūsų tekstilės medžiagom.: 
Šiose kainose yra įskaitytas Sovietų muitas. Išsirinkus me-' 

; džiagas - prekes ir susumavus reikia dar pridėti licenci-: 
:: jos, apdraudimo ir pašto persiuntimo išlaidas sumoje $6.50. •

Mūsų siuntiniai yra 22 svarų (10 kg) svorio. Siuntiniai: 
- pagal sudėtį gali būti maišyti t. y. maistas, medžiagos,: 

T vaistai ir kitos reikmenės gali būti viename siuntinyje. : 
Medžiagos vyriškiem ir moteriškiem kostiumam;

58—59 col. pločio; kaina už jardą
:: EI Anglišk. worsted, didelis pasirink.; Ijar. 18 unc $ 11.70

: E2 Angliš. tweed, did. pasirinkimas, 1 jardo svoris
18—21 uncija ......................................................................$6.65:

:: Šios medžiagos 100% viln. su štampais „Made in England“: 
Oi Worsted viln. mėlina ir ruda su dryžėmis.........$ 6.05
M3 Tweed, įvair. spalvų 60% viln. ir 40% raj.........$2.74:

: M9 Pick&Pick įvair. spalvų, vilnonė medž................... $4.20
:: M10 Gabardinas įvair. spalvų viln. medž........................ $4.70

: MII Gabardinas įv. spalvų 60% viln. 40% raj.........$3.65:
■ M12 Serges tamsi spalva vilna......................................... $ 4.47 i
|: Medž. moter. paltam viln. 56-57 colių pioičo kaina už jard.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

• Prof. Dr. A. Maceina prade 
jęs stambesnį darbą apie „ko 
munistinio žmogaus fenomeno 
logiją“ ir tam tikslui renka me 
džiagą. Būsią nušviesta komu 
nistinio žmogaus santykiai su 
Dievu, kitais žmonėmis, gamta 
ir kultūra. Be to, prof. Dr. Ma 
ceina parašė eilę straipsnių 
apie Dostojevskį ir Mickevičių 
ir kelioliką straipsnių apie lie 
tuvius rašytojus.
• Niaura Petras sirgo ir gydė 
si namie.
• Chicagos liet, jūros skautai 
birželio 1 d. turėjo savo tradi 
cinį vakarą — „Jūros dugne”, 
kuris buvo ogana įspūdingas.
• Dėl skaitytojų trūkumo užsi Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138 
darė žurnalas „American Po 
etry“, įsteigtas prieš 44 metus.
• Vytauto parke Kaune, kuris 
dabar vadinamas „kultūros ir 
poilsio parku”, geg. 19 d. bu 
vęs atidarytas vasaros sezonas. 
Pirmąją dieną atsilankę' 10. 
000 kauniečių. Buvę trys kon 
certai. E.

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

■ xw-..... xk------- x
t----- M M

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

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

PAJIESKOJIMAI
— Aldona ir Genė Švėgždai 

tės maloniai prašo atsiliepti

cagos.
— Tokio prie studentų anti

dėjo darbininkai, kurie susirin

CBC-TV „Country Hoedown” 
eis visą vasarą su populiariuoju 

Gordie Tapp

|M16 Viln. Flannel. įvairiu spalvų
: M17 ‘ - - -
:M18
: M19
: M20

Moterišk. suknelėm ir bliuskutėm medž. įvairių spalvų
N1 Georgette viln. 52-53 col. pločio............................. $5.60
N2 Rajonas 36 colių pioičo..................................................$ 0.96
N3 Raj. vistra įvair. spalvų 36 col. pločio...................... $1.32
N4 Medv. medž. gingham įvairių spalvų 28 col. pločio $ 0.54 
N5 Medv. medž. print įvair. spalvų 36 col. pi..............$0.89

3 metrai vyr. kostiumui, viln. medž., 3 m mot. košt. viln.
3 m paltui viln. medž.; 3 m graži raj. medž. suknelei.
5 m pamuašlin medž. 1% iii viln. 2 m klijonkos. medviln. 
inter.; 2 m kišenėm medž.; 2 poros vyr. kojinių, 3 por. mot. 
N6 Medv. Poplinas bliuskom 36 col. pi.............................$ 0.93

Sandartinis medžiagų siuntinys Nr. 1
; nylon kojinių. 2-ji vyr; sport, marškiniai; 3 didelės špūlės 
siūlų. Kaina už siuntinį Nr. 1 $ 79.00 plius $ 6.50 persiūti-: 
timo licencija. Kaina su persiuntimu $ 85.50.

Standartinis siuntinys Nr. 2
3 m viln. medž. košt.; 3 m paltui medž.; 4 m pamušalui, 3 
poros nylon mot. kojinių ir mot. pavilkinys (slip).
Kaina $ 35.50 plius $ 6.50. Viso $ 42.00.
Gyvenantieji už Toronto užsakymus siųskite su money or
der Mes prisiusime visus reikiamus pakvitavimus.
Rašykite lietuviškai

$ 2.83
Boucle tik joudos spalvos ( tamsiai mėl. spalv.) $ 3.42
Boucle įavirių spalvų ..............................................$3.20
Paprasta palto medžiaga įvairių spalvų............$2.74
Georgette tik juodos spalv.......................................$4.65

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ IŠTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

::uHniiiiin»»t:n»n»:tnnn»n:n::u
W. A. LENCKI,

Lietuviai advokatai 
~ NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) J 
Toronto 5, Ont.

"Teh: Ofice WA 4-9501 : 
Res.: BE 3-0978

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide SL W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
nuiiu»nn>»:»nnnnnnnnt:nttnni

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.

„ORBIS“
298 Bathurst St. Toronto 2B. Tel. EM 4-2810;

: darbo vai. nuo 9 ryto iki 8 vak.; šeštadieniais nuo 9 iki 6.
Hamiltone skambinkite JA 8-5257 (Brodick St.), 

mūsų agentas atvyks paimti Jūsų užsakymo.
Siuntiniams į Sibirą specialus primokėjimas $ 1.40. |

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
■Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
Mūsų skyrius: Hamilton, 105 Cannon, St. E. 

pas p. A. Juraitį. Telef. JA 8-6686.

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu. 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau 
91 Roncesvalles Avwnue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613 
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPIN1MAS

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. |



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO DIENŲ MINĖJIMAS 
MONTREALYJE

Kaip kasmet, taip ir šiais me Rengėjos maloniai prašo 
tais tragiškųjų birželio dienų gerb. publikos iš anksto įsigyti 
minėjimas Montrealyje ruošia biletus pas valdybos nares ar 
mas drauge su latviais ir estais, platintojas, nors biletai bus pa 
Minėjimas įvyks birželio 14 d. rduodami ir prie durų. ~ 
(penktadienį) 7 vai. 30 min. 
vakaro (punktualiai) Domini 
jon Square prie žuvusių už Ka 
nados laisvę paminklo. Po tru 
mpo susikaupimo ir vainiko už 
dėjimo, tuoj visi renkamės į 
YWCA salę — 1355 Dorches 
ter St. W., kur įvyks visų trijų 
tautybių bendras susirinkimas, 
dalyvauajnt Kanados valdžios 
atstovams.

Meninėje dalyje iš lietu 
vių pusės dalyvauja op .sol. E. 
Kardelienė, pianistas K. Smil 
gevičius ir Bendruomenės cho 
ras, vedamas muz. A. Ambro 
zaičio.

Birželio 16 d. (sekmadienį) 
11 vai. abiejose lietuvių para 
pijų bažnyčiose ta intencija pa 
maldos.

Nors birželio 14 d. yra dar 
do diena ir mts būsime pavar 
gę po kasdieninių sunkių dar 
bu, bet raskime galimybę minė 
iime dalyvauti ir pašvęsti po 
ra valandų paminėti žuvusius 
mūsų tautiečius sovietų tero 
rizuojamoje Lietuvoje ir toli 
moję Rusijoje. Lietuvių tautos 
didelė kančia skaudžiai palietė 
visas gimines, dažną lietuvių 
šeimą. Ir šiandien tas teroras 
tęsiamas, 
visi.

KLB

Tat dalyvaukime

NIAGAROS PUSIASALIS

SKELBIMAS.
22-tro birželio įsidėmėtina data.

VKL S-gos St. Catharines skyrius yra gavęs daug 
raštiškų užklausimų dėl JONINIŲ, 
kodėl iki šiol dar nebuvo skelbimų?

57-VI-22 JONINES
ruošiamos plačiu mastu su papildytomis įdomybėmis.

Pagrindinę programos dalį atliks 

garsi modernaus išraiškos šokio šokėja 
JONĖ K V I E T Y T Ė.

Be to Jonų sveikinimas, vainikavimas, apdovanojimas 
laimingosios šokėjų poros

Vieta: WELLAND, 
Main East St. ir Port

Pradžia 4 vai. p. p.

1957. VI. 12. — Nr. 24 (234)

NŲ MINĖJIMAS TORONTE 
jau trečia? pasikėsinimas įšilau 
žiant apiplėšti bankelį. Polici 
ja ir detektyvai padarė smulkų 
apžiūrėjimą ir nuėmė paliktas 

Nuvažiuoti į minėjimą yra or pirštų nuospaudas. Spėjama, 
ganizuojamas automobilių pa kad tai darbas besibastančių 16 
radas su plakatais.

Visi lietuviai, kurie 
mašinas, kviečiami ir prašomi 
tą dieną jau 2 vai. p. p. nuva 
žiuoti į Loblows krautuvių di 
džiąją aikštę, Dufferin gatvėje 
(Tarp College ir Bloor) žino 

£ ma, su pilnomis mašinomis ke 
© leivių, nes iš čia bus formuoja 

mas paradas ir pridedami pla 
katai. Paradas pajudės 2 vai. 
30 min. numatytu miesto marš 
rutu ir prieš pat minėjimą su 
važiuos į priešais Odeon teatrą 
esančią automobiliams pastaty 
ti aikštę. Iš ten pat išvažiuoja 
ir estų ir latvių automobilistai.

Pats minėjimas su savo ofi 
cialia ir menine dalimis bus tru 
mpas, bet įspūdingas. Pagrin 
dinis kalbėtojas Hon. Poul T. 
Hellyer Kanados Krašto Ap 
saugos vice-ministeris ir kiti pr 
ovincijos ir miesto atstovai. 
Meninėje programos dalyje vi 
sų trijų tautybių mišrūs cho 
rai.

Visus lietuvius kviečiame sk 
aitlingai dalyvauti.

Kanados Baltų Federacijos 
Pirmininkas.

PASIKĖSINIMAS APIPLĖŠ 
TI „PARAMOS“ BANKELĮ.

Iš birželio 2 į 3 d. naktį neži 
nomi piktadariai, atplėšę lan 
gą, buvo įlindę į Lietuvių Na

• Vilasalietis p. Lapinskas, ku už darbo valandą), Šokolado ir muose esantį lietuivų bankelį 
riam buvo nulaužta kairioji ran ledų gamybos Walter M. Lpw „Parama“ ir atplėšė bankelio 
ka, dabar turi būti operuotas, ney Co. Ltd. (pridėjo, po 15 et. bei toje pačioje patalpoje esan 
nes pasirodė, kad negerai suau už darbo valandą), 
ginti alkūnės kaulai.
• Susituokė Jonas Šulmistras 
su Emma Olwalt. Vestuvės bu 
vo tiktai šeimos ir artimųjų 
giminių ratelyje, bet labai gra 
žios. Jaunavedžių pora po ves 
tuvių apsigyvena nuosavuose, 
tiktai ką pastatytuose, namuo 
se naujoje tarp Verduno ir Vii 
le Lasalle vietoje. Sėkmės ir 
laimės!
• Leipus Kostas su šeima iš uo 
švijos, pp. Šulmistrų, persikėlė 
gyventi į nuosavus, naujai pa 
statytus namus Ville Lasalle 
naujame rajone. Sėkmės nuosa 
vuose namuose!
• Morkūnas Antanas, su žmo 
na ir sūnum, leisdamas atosto 
gas, lankėsi Hamiltone ir Nia 
garoje. Hamiltone viešėjo pas 
gimines.
• Pakėlė atlyginimus už darbą 
medžio darbų įmonė Levis pla 
nt of Raribeau and Sons (15 
—20% ir pridėjo du apmoka

žavinguose Lauryno kalnuose, mus švetadienius), Soutr Sho 
tik 45 mylios nuo Montrealio. rt Industrie Ltd, ir Daschenses 
Atidarymo proga teikiamos 
ypatingai lengvos sąlygos ir 
tik lietuviams. Iki 30% nuo
laida duodama perkant dabar 
bet kuriuos sklypus. Šios len
gvatos tik ribotam skaičiui ir 
ribotam laikui. Tat išnaudoki

te progą ir skambinkite:
DE 2384 arba RA 1-0614

L. K. Moterų Dr-ja. X 
E. KARDELIENĖS MUZI $ 
KOS STUDIJOS MOKINIŲ | 

koncertas bus birželio 23 X 
dieną, sekmadienį, 5 vai. po pie $ 
tų Aušros Vartų parapijos salė © 
je. Visi tautiečiai maloniai pra © 
šomi tą dieną skirti šiam kon X 
certui ir kviečiami atsilankyti. X 

NUMATOMAS LAUŽAS | 
Sekmadienį inž. P. Mažeikos 

atstovaujamoje Progress vieto 
je, kur lietuviai turi nusipirkę 
apie 40 sklypų, buvo pašventin 
tas kryžius. Į pašventinimą at 
silakė kun. Kulbis ir būrelis 
lietuvių. Toje vietoje yra numa 
tomas laužas—gal Joninių, gal 
kitu metu. Sekite žinias.
• Pp. Žugrai, Julė ir Juozas, iš 
Clevelando lankėsi Montrealy 
pas pp. Juodelius ir Laurynijos 
kalnuose.
• Sukako 400 metų nuo mir 
ties Jaque Cartier, kuris pirma 
sis išlipo Hocrelagos srityje.
• Joninės Montrealy bus šven 
čiamos 3 dienas: šeštadienį Pa 
rk Lafontaine laužas ir fejerver 
kai, sekmadienį pamaldos ir pi 
rmadienj paradas ir banketai.
• P. Ratavičienė, i________
partnerės, M. Stankaitytės, par 
duoda savo madų salioną Diva 
Mode. Gal kas iš lietuvių nore 
tų įmonę nusipirkti?
• Šį šeštadienį, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje įvyks p. Kriaučeliū 
naitės sutuoktuvės su p. Sadau 
sku.

ir daug kitų

St. Stephan's 
Robinson Rd.

įvairenybių.
Hali, 
kampas.

Rengėjai.

©

©

© ©

g©

$ 
© © ©

HAMILTON
BIRŽELIO TRĖMIMŲ DEMONSTRACIJjOS

Birželio mėn. 16 d., sekma minklo Gore Park. Čia bus tru 
dienį, Baltų Federacija Hamil mpos kalbos ir po to minėjimas 
tone rengia Birželio Trėmimų persikels į Royal Connought 
minėjimą - demonstracijas. De Hotel, kur visos trys tautybes 
monstracija prasidės 12 vai. išpildys programą. Pasirodys 
dieną nuo lietuvių bažnyčios, latvių ir estų chorai, lietuvių 
58 Dundurn St. N. Čia atvyks solistė p. Ščepavičienė. 
estai ir latviai, kurie prisijungs 
prie bendros kolonos. Iškilmių Prašome visus kuo skaitliu 
prie uenurus . į demonstraciju
gos pamaldos bažnyčioje bus ° x x J ‘& 1 J eisenoje. Moterys prašomos ap

BAISIŲJŲ BIRŽELIO DIE 
įvyks birželio 16 d. (sekmadie 
nį), 4 vai. p. p. Didžiojoje Ode 
on Teatro salėje (Carlton-Yon 
ge)- . ...

tik turi

netekdama gedant solistei p. Ščepavičje sįrengtį tautiniais rūbais, 
nei. Po pamaldų eisena, nesda 6
ma vėliavas ir plakatus, žy 
giuos prie Žuvusių Karių pa

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

PLIAS INŽINIERIŲ 
SUSIRINKIME

išrinkta nauja valdyba: pirm.
P. Mažeika, nariai p. Dargis ir • Dainavos vasarvietė tvarko 
p. Kubilius, ryšiams narys VI. ma ir numatomas jos iškilmin 
Stankevičius, rev. kom. p. An gas atidarymas.
iolauskas ir p. Vilčinskas.

TRADICINĖ JONINIŲ 
VAKARIENĖ

ir pagerbimas mūsų klebono 
Tėvo Jono Kubiliaus ir visų Jo 
nų-nių įvyks šeštad., birželio 
22 d., 7 avi. vakaro, Aušros Va 
rtų parap. salėje. Liet. Bend 
ruomenės choras išpildys meni 
nę dalį. Pelnas skiriamas para 
pijos skoloms mokėti.

-Vs J?
$ DR. J. ŠEGAMOGAS | 
| CHIRURGINĖ ir |

BENDROJI PRAKTIKA | 

$ Office 5441 Bannantyne <4> 
$ (kamp. Woodland) 
$ Verdun. Tel. HE 3175. £ 

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

© arba pagal susitarimą. X
Namų 1038 Osborne Av. © 

$ Verdun. Tel.: PO 6-9964. X

• Mirė senosios kartos ateivė 
Rašienė, pašarvota Benoit kop 
lyčjoje.
• Pakrikštijo savo dukrą Moni 
ką pp. Povilaičiai, savo sūnų 
Steponą pp. Braginetz ir savo 
sūnų pirmagimį pp. Guzevičiai.
• Tuoktis ruošiasi J. Harnaga 
ir G. Milloy, Jūratė Elena Cip 
lijauskaitė su Charles Ewart 
Tamer.
• Antroji rinkliava ateinantį 
sekmadienį yra Šv. Petro ska 
tikas.
• Navickui Antanui, KLT Mo 
ntrealio sk. pirmininkui, pada 
ryta operacija. Dabar jis baigia 
gydytis namie.

DAINAVA
atidaro sklypų 

pardavimo sezoną

Planing Mill (pridėjo po 7 et.

Atkelta iš 1 psl.
rimtai buvo svars 
pasaulio pabėgėlių

Dvi dienas 
tomą visos 
problemos.

Svarstyti 
spręsti graikų, čekų, ukrainų, 
estų, latvių ir lietuviij pabėgę 
lių problemas. Su didele atyda 
ir rimtimi buvo svarstoma taip 
gi Artimuosiuose ir Tolimuo 
siuose Rytuose esančių pabėgę 
lių ir ištremtųjų reikalai.

Latviai ir estai savo delega 
cijų neatsiuntė, todėl lietuvių 
delegacija atstovavo latvių ir 
estų pabėgėlių reikalus.

Ypatingai pagrindinai buvo 
išstudijuota padėtis, susidariu 
si sovietų patrankoms ir tanka 
ms triuškinant Vengrijos žmo 
nes, kai per kelias dienas j Au 
striją ir Jugoslaviją atbėgo apie 
200.000 vengrų pabėgėlių. Lai 
svasis pasaulis tai staigmenai 
nebuvo pasiruošęs ir todėl bu 
vo jieškoma išeičių sunkenybė 
ms išvengti. Iš Vengrijos įvy 
kių daug pasimokinta ir šioje

planai galutinai iš

čius Lietuvių Namų ir bendruo 
menės staličus ir spintas, maty 
ti, jieškodami pinigų. Bankelio 
stalčiuje buvo apie 3 dol. smul 
kiais, bet jie buvo neliesti. Iš 
nešė spintoje buvusius 2 kardo 
nu Liet. Namų bufeto cigare 
čių. Patalpos viduje palikta 
kirka, kuria mėginta mušti ban 
kelio seifo cementinė siena. Tai

konferencijoje sudaryti geri 
planai ir taisyklės kaip vyriau 
sybės, tautinės ir tarptautinės 
šalpos organizacijos galės ko 
ordinuotai gelbėti, jei vėl kur 
nors pasireikštų panašus kaip 
Vengrijos įvykis.

Konferencijai užsibaigus, JT 
komisaras Dr. Lindt priėmė be 
tuvių delegaciją su kuria svar 
stė likusiųjų Europoje pabaltie 
čių įkurdinimo ir pagalbos tei 
kimo reikalus. Dr. Lindt pri 
žadėjo visapusiškai su Balfu 
bendradarbiauti teikiant pagal 
bą pabėgėlių įkurdinimui.

x Raštinė: LE 4-4451 ©

į: DANTŲ GYDYTOJAS :
DR. J. M A L I ŠK A i 

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

(kampas Woodland) : ;
1 Tel.: TR 4547

KAMBARYS
su atskiru įėjimu ir atskira vo 
nia, su baldais ar be baldų iš 
nuomojamas netoli Aušros 
Vartų bažnyčios. Teirautis 

telefonu PO 6-0984.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior 

Court of Montrt./.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

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

Suite 95—M |

152 Notre Dame St. E.UN 6-8969* 4
Res. 5657—12 Avė., Rsm. 4RA 2-5229 J

GREITAS IR PIGUS
vaistų siuntimas į Lietuvą nu 
statytas Londono - Rygos ke 
liu. Ypatingas papigjnimas 
siuntų ligi 3 kilogramų — 6 sv 
arų. Teirautis J. Adomonienės 
telefonu RI 4-6940.

MONTREAL 
ENTERPRISES REG'D.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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

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

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

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

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

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

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873
Ren® TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
MArquette 8045

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board 
1410 Guy St. Tel. FI 6351 
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų 

Lietuvį Atstovą 

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 2922

Groserija su alum, moderniškai 
įrengta, $ 13.000.—, įmokėti 
2.500.—.

Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 ■ 
įrengtom krautuvėm, $ 30.000. ' 

—, įmokėti $ 15.000.—. ii

6695—35th Ave., Rsmt.
Tel. RA 7-3120 — RA 7-3560

—18 jaunuolių, šalia esanti sk 
albykla taip pat nusiskundžia 
dažnais įsilaužimais.

NAUJAS IŽDININKAS
Niekam neatsiradus perimti 

ir tvarkyti Bendruomenės Apy 
linkės finansinius reikalus, 
pareigą? apsiėmė jau anksčia<,. 
tuos reikalus pavyzdingai tvar 
kęs inž. P. Lelis, kuris, kaip 
pirmas kandidatas įėjęs į Vai 
dybą vietoj išėjusio Budreikos. 
Be šių pareigų, inž. L»elis yra 
ir Krašto valdybos Reikalų ve 
dejas ir iždininkas.
MOKSLO METŲ PABAIGA

Įvyko iškilmingas šeštadie 
ninės Maironio vardo Lietuvių 
Pradžios Mokyklos uždarymo 
aktas. Po uždarymo akto moki 
niai išpildė gražią ir tikrai tu 
riningą programą.
T. F. ATSTOVYBĖS TORO 
NTO SKYRIAUS VASARIO 
16-TO MINĖJIMO IR PR/W 
VESTO TAUTOS FONDU< 

VAJAUS APYSKAITA
Pajamos: $$

1. Surinkta prie įėjimo 558.86
2. Išplatinta pasų ir žen. 76.50
3. Už program, surinkta 58.08
4. Atsilankant į namus 1200.—
5. Surinkta viešose rinki.:
a) Prie Pris. par. baž. 203.78 
b) Prie Šv. Jono baž. 26.82

Viso pajamų. . . .2124.04 
Išlaidos: $$
College teatrui už salę 47.—

2. Už vaniką prie City
Hali paminklo ............30.—

3. Už medžiagą scenos
papuošimui .................... 35.98

4. \Menininkams ................55.75
5. Už programas ............... 31.46
6. Kitos išlaidos..................44.66
7. Apylinkės valdybai ..58.08

Viso išlaidų. . . .302.93 
Grynos pajamos ...1821.11 

Balansas:. . . .2124.04
T. F. At-bės Toronto sk.

• Torontiškis J. Leskauskas, 
susižiedavęs su chicagiete G. 
Stanevičiūte, savo vestuves ruo 
šia birželio 29 d. Liet. Namuo 
se. Jaunuoji žada nuolatinai ap 
sigyventi JAV.
• Ketvirtadienį 7.30 vakare be 
ndra orkestro repeticija.
• Prasidėjus šiltesniam orui se 
kmadienių vakarais iki rudens 
daugiau Pris. par. saleje nei 
kino, nei šokių jaunimui ne 
bus.
• Praėjusį sekmadienį po visų
mišių Šalpos Fondas prie stalių 
kų rinko aukas Vokietijoj liku 
siems lietuviams (džiovininkai 
ms ir Vasario 16-tos Gimnazjf 
jos paramai. V

įDr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 

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

I
DR. V. SADAUSKIENĖ |

Dantų gydytoja s
129 Grenadier Rd.,

(2 namas nuo Roncesvalles) |
TORONTO ’Į

J t TeL LE 1-4250

1.

Dr. A. Poceviiius
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Ave 
Telefonas LE 4-4778

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

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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