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Politinių Įvykių savaitė
AMERIKAI PIRMASIS ŽEMĖS SATELITAS 

NEPASISEKĖ
Europa tvarkosi. Indonezija revoliucionizuojasi. 

Laukiama NAIO konferencija Paryžiuje.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS BULAITIS

PRIEŠŠVENTINIAI REIŠK IN1AI ČIKAGOJE

Dvigubas JAV nepasiseki 
mas su dirbtiniu Žemės sateli 
tu labai stipriai nuvylė politi 
kus ir davė pagrindą dar dau 
giau pulti prezidentą. Vangu 
ard raketa, kuri turėjo iškelti 
satelitą į erdves, sprogo vieto 
je, dėl ko satelito paleidimas 
užtruks dar apie mėnesį. Tat 
pirmąjį nepasisekimą - suvėla 
vimą paseke antras — sprogi 
mas. Sovietai triumfuoja dide 
lę pergalę, nors ir jų reklamuo 
toji raketa į mėnulį nepasise 
kė. Bet Amerika vis dėlto sate 
litą paleis.

Tačiau triukšmas dėl sateli 
tų nustelbė didelį Europos vie 
nijimosi faktą. Prancūzija, Ita 
Ii ja, Olandija, V. Vokietija, 
Belgija ir Luxemburgas, t. y.
ŠEŠIOS EUROPOS VALS 
TYBĖS SUDARĖ EKONO 

MINĘ SĄJUNGĄ, 
kaip tęsinį plieno-anglies są 
jungos, ir yra pasiryžusios ves 
ti prekybą be muitų ir kitų for 
malumų. Taip einama į Euro 
pos valstybių vienybę.

Tai geras reiškinys, ypač 
kai Azijos ir Afrikos tautos 
vysto veiklumą ir net kelia 
maištus prieš Europą, kaip In 
donezija, kuri išmeta lauk 
visus Olandijos piliečius, apie 
60,000; kai Alžyras meta lauk 
prancūzus.

Jeigu taip visos vakarų Eu 
ropos valstybės susiburtų, su 
sidarytų labai didelė ir rimta 
jėga, ir nekiltų tokių susiduri 
mų, kaip yra kilę 
NESUSIPRATIMAI V. VO
KIETUOS SU ANGLIJA, 

kuri iš V. Vokietijos pareika 
lavo atlyginimo už kariuome 

nės išlaikymą. Klausimas šaii 
ms nepasisekė išspręsti ir jis 
perduodamas NATO konfe 
rencijai, kuri susirenka pirma 
dieni, gruodžio 16 d. Paryžių 
je-

PARYŽIAUS 
KONFERENCIJA

turi būti labai svarbi, nes yra 
pribrendusių nepaprastai svar 
bių tarptautinių klausimų, ku 
rių pryšakyje stovi saugumo 
klausimas, kai Maskva grasina 
balistinėmis tarpkontinentinė 
mis raketomis, nešančiomis 
atomines ir vandenilines bom 
bas.

TRUMPOS ŽINIOS
— Jordanas patenkino JTO 

sekretiriaus intervenciją ir su 
tiko praleisti Izraelio transpor 
tus.

— Chruščiovas pareikalavo 
iš JAV atiduoti pirmąjį sateli 
tą, kuris esąs nukritęs Ameri 
koje.

— JAV esą labai skubinasi 
pastatyti atominį lėktuvą.

— Rusija pastatė atomini 
ledlaužį.

— Kaune pradėta betonuo 
ti Nemuno užtvanka elektrai 
nei.

— Londone ir Argentinoje 
įvyko dlidelės traukinių katas 
trofos — Londone užmušta 
100, Argentinoje 200 asmenų.

— Keleivinis Argentinos 
lėktuvas pateko į labai didelę 
audrą ir nukrito su 60 keleivių, 
kurie visi žūvo.

— Poznanės srity policija 
susidūrė su 3,000 lenkų, kurie 
užpuolo policiją, nes jos maši 
na sužalojo senutę.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va tis, paskyręs NL Mašinų Fon 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu do vajui dešimkę, tesutiko pa 
ruu minime sekančius vajaus da skelbti tiktai inicialus: 
lyvius ir lietuviškosios spaudos P. V. P.? .....................$ 10.00
ėidinio rėmėjus: Visiems vajaus dalyviams nuo

Yra žmonių, kurie labai nuo širdžiai dėkojame ir prašome 
širdūs lietuvybės reikalams ir atsiliep'i daugiau tautiečių. Sp. 
jiems aukojasi, bet nemėgsta, atidos Bendrovės „Nepriklauso 
kad jų pavardė būtų viešai nia IJetuva“ įgalioti vesti vaiu. 
skelbiama. Taip vienas tau tie P. Narbutas ir J. Kardelis.

Naujienos iš pasaulio sostinės
GRAŽIAI VEIKIANTIS LIETUVIŲ KLUBAS

Tirščiausiai lietuvių gyvena 
mame Villiamsburgo rajone, 
337 Union Avė veikia Tauti 
ninku klubas, kuriame lietu 
viai po darbo kultūringai pra 
leidžia laisvalaikį. Čia naujai 
atvykusieji gali gauti informa 
cijų ir susitikti pažįstamų. 
Šiuo metu klubo v-bą sudaro 
pirm. D. Klinga, vp. p. Gude 
lis, sekr. p. Leleika, ižd. p. Jan 
kus, reik. ved. St. Volskis.

MIRTIS NEW YORKE 
pakirto staigiai dail. Dobužins 
kį ir pirmąjj Lietuvos kapelio 
ną kan. prof. Meškauską, ku 
ris, negavęs vietos pas lietu 
vius, buvo prisiglaudęs pas ita 
lūs ir, sulaukęs 69 m., mirė. 
Did. New Yorkas skaitlingai 
jam atidavė paskutinę pagar 
bą. Laidotuvėse dalyvavo vys 
kūpąs V. Brizgys.
• Amerikos lietuvių studentų 
suvažiavime dalyvavo per 500 
studentų, kurių 93% sudarė di 
pūkų vaikai. Tikrai gražus bū 
rys!
• Kariuomenes šventė New 
Yorke su nepasitenkinimą su 
kėlusia J. Budrio paskaita, Liu 
berskio skautų oktetu, J. Ma 
tulaitienės šokių grupe, o prieš 

Svarbu Kanados lietuviams

visa tai su pamaldomis, kurios 
buvo įspūdingos, New Yorke 
buvo santūri, bet graži.
• Labai sėkmingai veikia Skau 
tų Vyčių oktetas, vedamas mu 
ziko Liubetskio.
• Ruošiamasi statyti Brookly 
ne Lituanicos skvere, Dariui 
ir Girėnui paminklas. Pamink 
las turės 40 pėdų augščio, tu 
rėš lakūnų portretus ir atsieis 
per 7,000 dol.
• Gruodžio 4 d. New Yorkan 
privertė 4 colius sniego.
• Buv. montrealietis NL skai 
tytojas Ant. Linartas turėjo 
operaciją ir gerai sveiksta.
• Yra prieškalėdinių atleidimų 
iš darbo, kaip ir kasmet.
• New Yorkas pratinamas 
prie karo pavojaus orinių puo 
limų, kurie vis dėlto kai kam 
sukelia baimės.
• Santa Claus ir New Yorkan 
atvažiavo su dovanomis, nors 
kai kas nuo pirkimo sušilai 
kys, nes yra atleistų iš darbo.
• Keli lietuviai norėjo išvykti 
į Lietuvą pasižiūrėti, bet ne 
gavo leidimo.
• Gaučių šeima New Yorke su 
tikta spaudos ir televizijos.

Čikaga, kaip ir kitos Ameri 
kos vietovės, sparčiai ruošiasi 
Kalėdų šventėms. Lapkričio 30 
d. į šį miestą atvažiavo Kalė 
du Senis, sutiktas 100,000 vie 
tinių gyventojų minios ir tuo 
jau viena iš didžiausiųjų gat 
vių pasaulyje — State Street 
apsikaišė šventinę nuotaiką su 
keliančiais vaizdais. Elektros 
stulpai pavirto eglutėmis, di 
deliuose krautuvių languose iš 
dygo Kalėdinės dovanos, o 
State ir Madison gatvių kam 
pe — didžiulė Kristaus gimi 
mą vaizduojanti scena.

„Silver bells, silver bells it’s 
Christmas time in the City“ — 
aidi didmiesčio gatvėmis, mi 
nios triukšmingų pirkėjų vars 
to krautuvių duris, o „Salva 
tion Army“ pareigūnai pučia 
dūdas, sveikindami praeivius 
ir rinkdami pinigus tiems, ku 
riems Kalėdų šventės neteikia 
daug džiaugsmo.

* * *
Čikagos lietuviai taip pat 

įžengė į prieškalėdinį laikotar 
pį. Advento išvakarėse — lap 
kričio mėn. 30 d Lietuvių Au 
ditonja buvo sui engusi tradi 
cinį šampaųo balių, kuris su 
traukė didelį lankytojų būrį. 
Čia nuotaika buvo puiki, gali 
ma sakyti, šampanas tekėjo 
upeliais. Vienas tautietis, ma 
komai, neatskirdamas šampa 
no nuo vandens, paėmęs ug 
nies gesinimo aparatą bandė 
sudaryti šampanišką nuotaiką, 
pašvirkšičant salės grindis. Ta 
čiau jis neturėjo progos ilgai 
savo sumanymą tęsti, nes tvar 
kos dabotojai jam pastojo ke 
lią.

* #
Gruodžio 1 d. Čikagos lietu 

viai turėjo svarbų pasirodymą 

kitataučių publikai, suruoštą 
su kalėdine dvasia. Mokslo ir 
pramonės muzejuje dvi lietu 
vių grupės. Marijos augšt. mo 
kyklos mokinės ir „Ateities“ 
šokėjai davė 5 programas 
„Christmas Around the Wo 
rld“ festivalio rėmuose. Čia 
žiūrovai buvo supažindinti su 
lietuviškų Kūčių ir Kalėdų pa 
pročiais, lietuviškomis giesmė 
mis, dainomis bei šokiais.

Taip pat šio didžiulio muzė 
jaus salėse įrengtų kalėdinių 
eglučių taipe yra išdygusi ir 
lietuviškoji, papuošta origina 
lių šiaudelių formomis.

* * *
Taip, Chicagos lietuviai iš 

tikrųjų laukia Kalėdų ir Nau 
jųjų Metų, jų laukia dideli, o 
ypač maži. Ką jiems šios šven 
tės atneš, koki bus ateinantie 
ji metai ?
• Liet. Studentų S-gos Čika 
gos sk. turėjo susirinkimą L. 
Vyčių salėje. Jame dalyvavo 
apie 150 augštąsias mokyklas 
lankančių studentų.
• G. Tulauskaitės-Babrauskie 
nės poezijos knyga — „Rugsė 
jo žvaigždės' jau pasirodė kny 
gų rinkoje.
• Chicagos LFK „Lituani 
cos“ futbolininkai dalyvavo 
žaidynėse dėl J. A. Valstybių 
mėgėjų taurės. Pirmame susi 
tikime lietuviai sumušė Hako 
ah 10:1, antrose prieš Eagal 
pralaimėjo 1:2.
• Menininkų klube paskaitą tu 
rėjo rašyt. P. Babickas.
• Balfo rinkliava šiuo metu 
yra vykdoma visoje Chicagoje.
• Balio Sruogos minėjimas 
gruodžio 15 d. Jaunimo na 
muose.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Gruodžio 15 d. K. L. Bend 
ruomenės apyl. valdyba šaukia 
metinį susirinkimą, kuris įvy 
ks Courtland bažnyčios salėje

1 vai. po pietų, tuojau po pa 
maldų. Apylinkės lietuvius 
prašome skaitlingai dalyvauti. 
Dienotvarkė bus patiekta vie 
toje. Apyl. Valdyba.

MONTREALIS
• Inž. Ratas, lankęsis Montre 
alyje iš New Yorko, staiga bu 
vo susirgęs, bet dėka labai rū 
pestingų ir nuoširdžių Dr. E. 
Andrukaičio pastangų buvo 
paguldytas į ligoninę ir jau 
pasveikęs sugrįžo į New Yor 
ką.
• P. Stašaitis, dirbęs Ontario 
miškuose, apsigyveno Montre 
alyje ir iš Toronto SLA kuo 
pos persikėlė į Montrealio SL 
A kuopą. P. Stašaitis lankėsi 
NL redakcijoje.
• Sirgo Taut, šokių šokėjas 
studentas p. Tumas.
• K. Andruškevičius, nukentė 
jęs auto nelaimėje, jau parvy 
ko iš Cornvall ir gydosi na 
mie, nes sulaužytoji dešinė ran 
ka gipse. Linkime greičiau pa 
sveikti.
• Žiema Montrealy prasidėjo 
labai gražiai: sniego dar visai 
maža, šąla pamažu ir oras pa 
lyginti gražus.

• Kalėdos artinasi sparičaL 
Miestas jau puošiasi eglutė 
mis, vitrinos perdėm kalėdiš 
kos, Santa Claus nespėja apsi 
dirbti su vaikais, kurie jį ap 
gulę Eatono krautuvėje.
• J. Adomaitis priima Vasario 
16 gimnazijai aukas.
• P. Čipkus darbovietėje ture 
jo nelaimę — geležis sulaužė 
jam koją, ir dabar užgipsuo 
tas gydosi namie.
• J. Mačionis, nukentėjęs au 
tokatastrofoje, dar guli Vieto 
rijos ligoninėje, bet jau baigia 
gydytis, ir gausūs lankytojai
sekmadienį konstatavo, kad 

jis jau gerai atrodo, Šią savai 
tę tikisi grįžti į namus.
• Pp. L. Urbonai įsigijo nuo 
savus namus.
• Paremkime ligonius vaiku 
čius šv. Kalėdų proga, nupirk 
darni, kiek galime, tam tiks 
lui išleistų pašto ženklelių, 
Christmas Seals.

A. A. PULKININKUI VLADUI MATULEVIČIUI 
mirus Lietuvoje, mūsų brangiąją Tetukę 

Angelę Matulevičienę, 
dukras Renytę, Angelutę ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu. 
Kibirkščiai, 
Vilgaliai, 
E. Kudžmaitė, 
A. Kudžma su šeima.

Mes gerai žinome, kad lais 
vės bei tautybės išlaikymui, 
mokslas yra svaribausis rams 
tis, todėl negalime rūpintis tik 
tai savimi, bet reikia pagalvo 
ti ir apie mūsų prieauglio atei 
tį.

Bet mes turime jaunimo, ku 
riam mokslo siekimas yra eko 
nomiškai neįmanomas. Sudary 
ti daugiau galimybių mūsų jau 
nimui gauti mokslo ir studija 
vimo laikotarpy juos išlaikyti 
sveikais, PLIAS Montrealio 
skyriaus valdyba organizuoja 
vietinį stipendijų fondą ir kvie 
čia Kanados lietuvius bendra 
darbiauti. Fondas yra suorga 
nizuotas taip, kad Jūsų įnašas 
yra laukiamas ne pinigais, bet 
prisiuntimu pirkimo sąskaitų. 
Žemiau išvardintos firmos pa 
sižadėjo PLIAS M. sk. stipen 
dijų fondui mokėti procentus 
nuo lietuvių klientų pirkimų. 
Pastebėtina, kad firmos parink 
tos tiktai tokios, kurios neturi 
galimybių tuos fondui moka 
mus procentus pakelti virš nor 
malių kainų.

Procedūra, kurios turite lai 
kytis remdami PLIAS M. sk. 
stipendijų fondą, yra šitokia: 
Darydami pirkimus, iš fondo 
sponsorių reikalaukite visuo 
met Jūsų apmokėtų sąskaitų. 
Jeigu sąskaita būtų reikalinga 
Jums patiems, tai reikalaukite 
ir kopiją. Mėnesio gale prisius 
kite visas turimas sąskaitas 
fondui. Fondas, gavęs jūsų sąs 
kaitas, jas pristatys minėtoms 
firmoms ir gaus procentus. 
Ant vokų užrašykite aiškiai sa 
vo vardą ir adresą, nes fon 
das, atsidėkodamas už tautie 
čių gausų bendradarbiavimą, 
kiekvieną metą surengs turtininž. A. Daugelavičįus.

gą loteriją ir kiekvienas pri 
siųstas fondui vokas su sąskai 
tomis bus loterijos biletas.

Sąskaitas siųskite kartą per 
mėnesį adresu: PLIAS M. sk. 
P. O. Box 116, Youville Stn. 
Montreal, Que.
Pradžiai šios firmos yra fondo 

sponsoriai:
Sepps Sausages and Delica 

tessen Co. — Maisto produk 
tai;

Progress Construction Co. 
Ltd. — Žemės sklypai ir na 
mai;

Sternthal Automobiles — 
Ruth-Rutkauskas.

Tautiečiai, darydami pirki 
mus, visuomet pagalvokite pir 
miau, gal reikalingą pirkinį ga 
lite pirkti pas fondo sponso 
rius, nes dalis Jūsų mokėtų pi 
nigų atiteks Jūsų vaikams — 
Lietuviškam mokslo siekian 
čiam jaunimui. Stipendijos bus 
skiriamos PLIAS M. sk. visuo 
tinio susirinkimo išrinktos ko 
misijos ir bus skelbiamas vie 
šai.

Dabartinis sponsorių sąra 
šas bus tiek papildytas, kad 
talkininkams būtų galima pirk 
ti visas reikalingas prekes. PL 
IAS M. sk. valdyba veda sėk 
mingas derybas su stambiomis 
firmomis, turinčiomis savo sky 
rius visoje Kanadoje.

Dabartinę PLIAS M. sk. 
Valdybą sudaro: inž. ekon. P. 
Mažeika, pirmininkas, inž. P. 
Kubilius, sekr., inž. V. Dargis, 
iždininkas, inž. K. Vilčinskas, 
optuotas buhalterijai vesti, 
inž. V. Stankevičius, profesi 
nis ryšininkas. Revizijos komi 
sija: inž. J. Aniolauskas Jr- 

/\jcuwos\ 
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matome montrealie
čius pp. Lukų kalakutų ūkyje. 
Viršuje matome: P. Kizerskį, 
S. Jaspelkj, P. Laurušonį, M. 
Juodviršį, p. Safrončiką, ūkio 
savininką K. Luką, H. Adamo

apatiniame atveizde — be vir 
šuje suminėtų dar pp. Jocus, 
p. Žugeraitę, Girimenę ir 
kitus. Foto F. Kizerskio ir 

p. Safrončiko.

ŠALPOS KOMITETO 
PRANEŠIMAS

KLB Montrealio Šaipos Ko 
mitetas visiems praneša, 
kad šiuo metu yra labai dide 
lis skaičius lietuvių tremtyje, 
kurie yra nepaprastai sunkioje 
materialinėje padėtyje. Jų dau 
gumą sudaro ligoniai, vargau 
patekusių tėvų maži vaikai, se 
neliai, karo invalidai ir našiai 
čiai. Jų padėčiai sušvelninti 
Šalpos Komitetas skelbia žie 
mos šalpos vajų, prasidėjusį 
lapkričio 1 d., kurio metu au 
kos bus r nkamos aukų lapais 
bei priimamos paštu.
_ Prašome aukoti visus.

NAUJOJI KRAŠTO
Valdyba pasiskirstė pareigo 
mis: V. Meilus — pirm., J. Su 
ngaila ir B. Sakalas-Sakalaus 
kas — vicepirm., kun. dr. J. 
Gutas — sekr., J. Mikšys — 
kas., S. Juozapavičius — pro 
tokolų sekr., V. Vaidotas — 
narys Geležinio Fondo reika 
lains. J. Matulionis pakviestas 
politinio komiteto pirmininku.

— a.

VISIEMS LIETUVIAMS 
PRANEŠAMA, 

kad N L redakcijoje gaunamos 
kalėdinių ir naujametinių svei 
kinimų kortelės, 30 už 1 dole 
rį, adresu: NL, 7722 George 

šalpos Komitetas- St., Ville Lasalle, Montreal 32.
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Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

rusifikaciją, buvo herojinė. 
Tautiniam lietuvių atgimimui 
jo nuopelnai yra milžiniški. Jo 
raštų palikimas — kultūrinio 
lobyno dalis. Tačiau mes dr. 
V. Kudirką jau retai beprisime 
name, o jaunimas permažai jį 
pažįsta (tūlam jis net visai ne 
girdėtas!) Ar gali tad nežino 
masis didvyris šviesti jaunie 
siems pavyzdžiu? Būtinai ir 
prideramu būdu paminėkime 
dr. V. Kudirkos gimimo 100 
m. sukaktį! jis juk didysis ken 
tėtojas ir kovotojas dėl Lietu 
vos. Jo sukurtasis Tautos Him 
nas — ištisa lietuvių tautos eg 
zistencinė programa.

Nepriklausomybės paskelbi 
mo 40 m. sukaktį švęskime vi 
si drauge: jokiu būdu neper 
skilę, ne atskirose salese! 
1958 m. turi grąžinti mus vie 
nybėn: vardan tos Lietuvos! 
40 metų sukaktį atšvęskime 
ypatingiau negu kasmet.

Klaipėdos krašto prisijungi 
mo 35 m. sukaktis irgi labai 
reikšminga: ji neturi praeiti 
tylomis. Didesnėse kolonijose 
minėjimus ruoš Mažosios Lie 
tuvos Bičiulių Dr-ja. Mažesnė 
se kolonijose, kur tos dr-jos 
skyriaus nei a, turėtų ruošti 
apylinkių valdybos. Kalbėki 
me nevien apie Klaipėdos kraš 
tą, bet apie visą Mažąją Lietu 
vą!

Kiekviena šių sukakčių la 
bai skirtinga, dėl to ir minėki 
me visas keturias atskirai. Vi 
sos keturios teskiepija didės 
nę meilę mūsų tautai ir tėvy 
nei. Minėjimuose įtikinamai 
atskleistinas netik pagerbia 
mųjų asmeninis likimas ir he 
rojika, bet ir augštumas tų ide 
alų bei dorybių, dėl kurių did 
vyriai aukojosi, kovojo ir lai 
mėjo. Amžinieji idealizmo 
vyriai tešviečia mums!

Juozas Kraiikauskas
KLB Kultūros Fondo pirm.

WINNIPEG, Man.
KARUOMENĖS ŠVEN TĖS MINĖJIMAS

Šiais metais lapkričio 24 d. 
Winnipego vietos lietuviai iš 
kilmingai paminėjo karinome 
nės šventę.

11 vai. Šv. Kazimiero bažny 
čioje įvyko pamaldos. Tai die 
nai pritaikintą pamokslą paša 
kė kun. J. Bertašius. Jis krei 
pėsi į vietos lietuvius, kad leis 
tų savo vaikučius į lietuvišką 
mokyklą. Jis apgailestavo, kad 
dažnai susirenka nemažas bū 
relis lietuvių vaikų, bet kuo 
met, mokyklos išlaikymui, pa 
prašomas vienas ktias doleris, 
tėvai vaikų nebeleidžia ir dėl 
to vieno dolerio palieka vaiko 
likimas svetimtaučių rankose. 
Prašė gerai pagalvoti, kokia 
didelė žala yra daroma, nutau 
tinant savo vaikus. Pamaldų 
metu M. Januška ir J. Deme 
rėčkas laikė Lietuvos trispalvę 
vėliavą. 4 vai. p. p. minėjimas 
buvo pradėtas maršu: „Du 
broliukai“, kurį pagrojo Algis, 
Vidas ir Danguolė Januškai.

Minėjimą atidarė B-nės pir 
mininkas J. Demereckas. Jis 
padaręs įžanginį žodį, paprašė 
vienai minutei atsistoti — pa 
gerbimui žuvusių. Po to, buvo 
pakviestas, tai dienai tarti žo 
dį, stud, ekonom. Ev. Federa 
vičius. Jis ragino lietuvius stip 
riau organizuotis į vieną viene 
tą. Bet jo žodis nesiderino su 
dienos švente, dėl ko buvo ne 
pasitenkinimo.

Po to, sekė „Lengvoji Kava 
lerija”, kurį pagrojo V. ir D. 
Januškai.

Po to, Lietuvos nepriklauso 
mybės kovų dalyvis M. Janus 
ka papasakojo apie kautynes 
su lenkais.

Danguolė Januškaitė pianu 
pagrojo „Kalvelį“ ir „Pajū 
riais“.

Užbaigai scenoje pasirodė 
vyrų choras: V. Januška, J. 
Stankevičius, V. Rutkauskas,

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

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

40-jų sukaktį reikėtų paminėti 
kuo iškilmingiau

(Elta) 1958 m. vasario 16- 
.ji diena bus sukaktuvine tau 
tos šventė. Minėsime 40 metų 
nuo Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo paskelbimo. 
Kaip bebūtų tragiškas mūsų 
tautos dabartinis likimas, Vy 
riausiasis Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas kviečia visus 
tautiečius jubilėjinius metus 
sutikti ne tiktai pakelta dva 
šia, bet ir su pasididžiavimu sa 
vo tauta ir jos didvyriais, ku 
rie veikė, kūrė, kentėjo, kovo 
jo ir aukojosi už savo žmonių 
laisvę ir šviesesnę ateitį. Dau 
gel priešų Lietuva turėjo, su 
daugeliu kovojo ir nemaža jų 
nugalėjo, bet buvo laikų, kada 
joje buvo „ir tamsu ir juo 
da...“. Nepaisant to, lietuvių 
tauta niekados nepuolė Į nevil 
tį. Priešingai, ji visus sunku 
mus sutiko ryžtingai ir kovin 
ga dvasia. Ar tai buvo 1831-ji 
metai, ar 1863-ji, 1901-ji, ar 
pagaliau, 1918 ir 1941-ji me 
tai, ji drąsiai stojo į nelygią 
kovą už savo teises laisvai gy 
venti savoje žemėje. Tą kovą 
ji garbingai tęsia toliau, ligi 
vėl bus atstatyta Lietuvos ne 
priklausomybė.

Kitų metų vasario 16-sios 
minėjimą turime todėl atšvęs 
ti ta pačia ryžto ir pasišventi 
mo dvasia kuo iškilmingiau 
šiai. Visų yra šventa pareiga 
minėjimus organizuoti ir juo 
se dalyvauti kuo gausiausiai. 
Savo aktyviu dalyvavimu pa 
rodysime visiems, ypatingai 
svetimiesiems, kad mes nepa 
mirštame savo tautos, neaplei 
džiame jos nelaimėje, bet vie 
ningai ir drąsiai kovojome ir 
kovosime už jos laisvę ir ne 
priklausomybę. Platesniam 
šios šventės suorganizavimui 
reiktų atlikti štai kas:

Sudaryti jau dabar reikalin 
gus komitetus, į kuriuos pa 
kviesti žymiausius geros va 
lios lietuvius be pažiūrų skir 
tumo.

Pakviesti žinomus politikus, 
valdžios žmones ir kultūrinin 
kus kalbėtojais.

Paprašyti geriausias meni 
nes jėgas: solistus, chorus, šo 
kėjus ar vaidintojus pasiruošti 
dalyvauti šventėje su augšto 
lygio programomis.

Parūpinti tinkamos literatu 
ros, kuri nušviestų Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpio 
ūkinius, kultūrinius ir sociali 
nius paseikimus, pavaizduotų 
lietuvių kultūrinį ir ūkinį įna 
šą į imigracijos kraštą ir iškel 
tų žinomuosius lietuvius, kur 
jie begyventų, 
atėjus laikui, 
dai.

Kontaktuoti 
nes ir atlankyti žymiausių laik 
raščių redakcijas, prašant pa 
rašyti straipsnių ir paskelbti 
pasikalbėjimų apie Lietuvą.

Organizuoti pamaldas su ge 
rialusiais pamokslininkais žy 
miausiose vietos bažnyčiose. 
Pamokslininkai vietine kalba 
turėtų pasakyti pritaikytus pa 
mokslus. Pamaldose turėtų vi 
si lietuviai gausiai dalyvauti. 
Šalia to reikėtų prašyti visų ti 
kėjimų augštuosius dignito 
rius paskelbti tą dieną maldos 
dieną už pavergtosios lietuvių 
tautos išlaisvinimą iš komuniz 
mo vergijos.

Paruošti tinkamas rezoliuci 
jas, į kurias vietinė spauda at 
kreiptų savo dėmesį, ir pasiųs 
ti jas valstybių ir vyriausybių

Šią medžiagą, 
išdalinti spau

spaudos žmo

1958 m. privalome tinkamai 
paminėti šias keturias sukak 
tis: Šv. Kazimiero gimimo 500 
m., Dr. V. Kudirkos gimimo 
100 m., Nepriklausomybės at 
gavimo 40 m. ir Klaipėdos 
krašto prisijungimo 35 m. Tau 
tinio ir kultūrinio sąmoningu 
mo prasme šitų sukakčių šven 
timas yra labai reikšmingas.

Pajieskojimų kaina . . . .$ 1.00 Mes gi privalome pagerbti sa 
vo didvyrius. Šios sukaktys te 
gu suteiktų mums kuodaugiau 
šia atgimimo. Jug šiandie mu 
ms taip stinga pasitikėjimo, 
idealizmo ir entuziazmo. 1958 
m. Kanados Lietuvių Bendruo 
menėje turi sukilti jubilėjinė 
nuotaika ir akcija. Nedelsda 
mi (laiko labai nedaug!) pra 
dėkime intensyviai ir solida 
riai ruoštis viešiems ir iškil 
mingiems minėjimams: akade 
mijoms, paskaitoms, koncertą 
ms etc.

Šv. Kazimieras (gimęs 1458 
m. Spalių mėn. 3 d.) iš visų 
šventųjų lietuviams artimiau 
sias: jo seneliai — Jogaila ir 
Sofija — abu lietuviai. Be to, 
pasaulietis, šešiais protarpiais 
gyvenęs Vilniuje bei Trakuo 
se, palaidotas Vilniaus kated 
roję. Lietuvos globėjas. Nepri 
klausomoje Lietuvoje buvo 13 
Šv. Kazimiero vardo bažnyčių. 
Keturių Lietuvos miestų her 
buose Šv. Kazimieras yra su 
kryžiumi ir lelija rankose. Lie 
tuvių jaunimui ypatingasis 
globėjas ir žavingas pavyzdys 
asmeniu bei dorybėmis. Šį ju 
bilėjų, be abejo, rūpinsis kuo 
iškilmingiau paminėti visos lie 
tuvių parapijos. Mes, pasaulie 
čiai, laikykime savo pareiga 
ir per šimtmečius vienintele to 
kia mums dovanota galimybe 
uoliai patalkininkauti ir daly 
vauti, ruošiant akademijas bei 
minėjimus su menine progra 
ma.

Dr. V. Kudirkos kova prieš 
carizmą, rusų priespaudą ir

POSVOTSRU

galvoms, užsienio politikos va 
dovams, parlamentarams ir sa 
vo gyvenamojo krašto ątsto 
vams prie Jungtinių Tautų.

Parašyti laiškų politikams, 
valdžios ir parlamento žmonė 
ms ir spaudai, iškeliant Lietu 
vos bylą ir prašant padėti at 
gauti jai laisvę.

Suorganizuoti kaip galima 
plačiau vajus Tautos Fondo 
reikalams ir skatinti visus kuo 
duosniausiai aukoti VLIKo 
radijo ir informacijos darbams 
finansuoti ir reikalingai litera 
turai ruošti ir spausdinti. Tam 
tikslui kiekvienas lietuvis ture 
tų paaukoti bent vienos die 
nos uždarbį. Šis sukaktuvinis 
vajus turėtų sutelkti tiek lėšų, 
kad jos sustiprintų VLIKo ve 
damą laisvinimo darbą ir pri 
artintų mūsų pavergtąja! tau 
tai laisvės rytojų.

Pritraukti jaunimą gausiai 
dalyvauti šiame minėjime, jo 
ruošime ir vajaus organizavi 
me. Jis savo dinamiškomis iš 
galėmis turėtų parodyti ką ga 
Ii ir kad yra vertas savo tautos 
pagarbos ir pasitikėjimo.

Kreiptis į savuosius ir sveti 
muosius, prašant jų žymesnės 
paramos lietuvių vedamai lais 
vinimo kovai.

Rasti žymių vietos veikėjų, 
kurie sutiktų pakalbėti apie 
Lietuvą per vietos radijo sto 
tis ir televiziją.

Gauti audiencijas ir aplan 
kyti valstybių galvas ir politi 
kus, prašant jų paramos Lietu 
vos laisvinimo bylai. Tam tiks 
lui paruošti ir įteikti jiems ati 
tinkamus raštus - memorandu 
mus.

Išleisti savosios spaudos 
specialius numerius tai sukak 
čiai paminėti.

Suruošti, kur galima, uni 
versitetuose, klubuose ir orga 
nizacijose specialias paskaitas 
apie Lietuvą.

Paskelbti iš anksto atsišau 
kimus per radiją ir spaudą į sa 
vuosius, raginant juos plačiai 
organizuoti šventės minėjimus 
ir juose dalyvauti.

Suruošti, kur galima, iškil 
mingas eisenas su tautinėmis 
vėliavomis į minėjimų sales.

Gausimus iš valstybių vyrų 
tai progai pritaikytus sveikini 
mus ir viešus pareiškimus pa 
skelbti spaudoje, savoje ir sve 
timoje.

Į minėjimus, šalia savųjų, pa 
kviesti vietos žymiausius asme 
nis ir pavergtųjų kraštų vado 
vaujančius veikėjus.

Kreiptis į Pavergtųjų Euro 
pos Tautų organizacijas, kur 
tokios yra, prašant jas paskelb 
ti ta proga savo reikalavimus 
išlaisvinti Lietuvą.

Pagal vietos sąlygas minėji 
mo programą plėsti ir įvairin 
ti.
TAURO SPORTO KLUBAS 
Kanados Krepšinio Pirmeny 
bių proga dėkoja visiems mie 
liems montrealiečiams, šutei 
kusiems nakvynes iš Toronto 
ir Hamiltono atvykusioms ko 
legoms sportininkams. Taip 
pat dėkoja už globą ir para 
mą: T. Kubiliui, I. Borevičiui, 
Žukienei, Sinemci, Mažeikie 
nei, Jocui, Baltauskui, ir už tar 
nybą: Burbai, Br. Žilinskui, 
Kalvaičiui, Mejęnui, I. Paku Demereckas’,’V. GalinaFtisTv’ 
hui, A. Urbonui, visiems paau vi. Armanavičius ir K. Strikai 
kojusiems faųtus ir kitiems, tis, kurie padainavo: Nurimk, 
bet kuo pr ridėjusiems prie sesutė, O Lietuva, Motinėlė ir 
šios krepšinio šventes organi Karo žygio daina pianu paly 
žavimo. dint D, Janu skaitei, m;-.a;.

did

mas baigtas Tautos himnu.
Prie įėjimo su aukų lapais 

sėdėjo K. Strikaitis ir Litua 
nūs laikraščio platintojas V. 
Rutkauskas.

Aukojo, po 8 dol.: St. Bujo 
kas, po 6 dol. — V. Januška, 
po 5 dol.: M. Januška ir K. 
Strikaitis, po 4 dol.: J. Deme 
rėčkas, po 3 dol; Pr. Matulio 
nis, po 2 dol.: inž. A. Maciu 
nas, V. Mockus, V. Galinaitis, 
VI. Stankevičius, J. Mališaus 
kas ir N. Mileišis, po 1 dol.: 
kun. J. Bertašius, Ev. Federa 
vičius, VI. Armanavičius, p. 
Šmaižienė, A. Šmaižys, Pr. 
Gustys, J. Grabys, Bukauskas, 
Petras Bagdonas, Vidžiūnas, 
Kriščiūnas, Genys, Vaičaitis, 
Žiminskas, V. Rutkauskas, V. 
Dargužas, Č. Jankauskas, Šer 
kšnys ir Agr. Malinauskas.

Aukos buvo renkamos 
dviem sąrašais. Vienas — Tau 
tos Fondui, kitas — Šalpos 
Fondui. Tautos Fondui surink 
ta: 37.50 et. ir Šalpos Fondui

NIAGAROS

Veda sktn. inž. J. Bulota.
TAUTINĖS STOVYKLOS ORGANIZACINĖS 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS NR. 1.
1958 m. Švęsime Lietuvos 

skautijos 40 metų jubilėjų. Be 
visos eilės sumanymų ir įvairy 
bių, vienas iš svarbiausiųjų tų 
metų įvykių bus Tautinė Sto 
vykia. Jos tikslas bus parody 
ti mums patiems, mūsų bičių 
liams ir šios šalies gyventoja 
ms, ko verti, ko yra pasiekę 
Lietuvos skautai sunkiausiose 
aplinkybėse, atskirti nuo gim 
tojo krašto, netekę visokios 
paramos, tapę, anot damos, 
„paukščiais be savų miškų“. 
Stovyklos tikslas bus parodyti 
visiems, kaip nepaprastai gaji 
ir graži toji Lietuvos atžalėlė, 
kuriai Apvaizda lėmė augti 
svečiose šalyse, toli nuo Ne 
muno slėnių. . .

T. Stovykla įvyks ateinan 
čių metų vasarą moksleivių 
atostogų metu. Tikslus laikas 
bus paskelbtas gavus iš tuntų 
ir vietininkijų pranešimus. No 
rimą atsižvelgti į daugumos 
vienetų, ypač jų vadovų, pagei 
davimus.

T. Stovyklos vieta — Di 
džiųjų ežerų rajonas, linijoje: 
Custer-Detroit-Cleveland-Nia 

gara-Rochester. Vietos klausi 
mą komisija sprendžia su ypa 
tingu atsargumu. Šiuo metu 
svarstomi gautieji atskirų vie 
netų pasiūlymai ir jieškoma 
vieta tose apylinkėse, kurios 
komisijos apskaičiavimu būtų 
lengviau pasiekiamos didžiu 
mai vienetų ir kurios pritrauk 
tų daugiau lankytojų.

Kaip naujybė — šalia skau 
tų ir skaučių stovyklų numato 
ma įkurti šeimų stovyklą, kur 
galės pabūti skautų vadovų 
šeimų nariai ne skautai.

Komisija palaiko nusistovė 
jusią tradiciją, kad rajonai ir 
tuntai įsikurtų, maitintųsi ir 
tvarkytųsi savarankiškai, neiš 
eidami iš bendrosios stovyklos 
programos rėmų.

Sutelktinėmis pastangomis 
turime siekti:

a) kad į Taut. Stovyklą su 
važiuotų kiek galima daugiau

25,50 et. Viso surinkta: šešias 
dešimts trys (63) doleriai.

K. Strikaitis.

PUSIASALIS
NAUJAS PARENGIMAS

Dar neišnykus kariuomenės 
šventės įsvūdžiams, Niagaros 
pusiasalio Ramovėnai vėl kru 
ta suruošti tradicinį kalakutų 
šaudymą. Kalakutų šaudymas 
numatytas paskutinį šeštadie 
nį prieš Kalėdas, gruodžio 21 
d., p. Bieliūno ūkyje, Wellan 
de R. R. 1, ten pat, kur būda 
vo ir praėjusiais metais. Šau 
dymo pradžia 12 vai. Šaudoma 
bus iš medžioklinių ir 22 kalib 
ro šautuvų, kurių, neturintieji 
savo, galės gauti vietoje. Šovi 
niai gaunami vietoje. Kviečia 
me visus šaudymo sporto mė 
gėjus skaitlingai dalyvauti.

Niagaros pusiasalio Ramovė 
nai yra dėkingi visiems gau 
šiai atsilankiusiems į kariuo 
menės šventes minėjimą, kuris 
davė 103 dol. 51 centą pelno. 
Tai graži suma iš mažos kolo 
nijos karo invalidams Europe

Miuėji je. .Ypatinga padėka minėjimo

prelegentui prof. Zubriui ii To 
ronto chorui „Varpui“. Taip 
pat dėkojame ponioms, talki 
nusioms bufete, Polgrimienei, 
Kuktienei ir Žemaitienei.
Lietuvių Veteranų Sąjungos 
„Ramovė“ Niagaros Pusiasa 

lio Sk. Valdyba.
SOVIETINĖJE DVASIOJE 

PARAŠYTA LIETUVOS 
ISTORIJA

Lietuvos valstybinė pedago 
ginės literatūros leidykla Vii 
niuje 35.000 egz. tiražu išlei 
do Juozo Jurginio paruoštą 
„Lietuvos TSR istoriją“. Tai 
esąs vidurinėms mokykloms 
pritaikytas trumpas Lietuvos 
istorijos vadovėlis. E.

• Pirmasis lietuvių sporto 
laikraštis išeivijoje pasirodė 
Chicagoje, redaguoja Edv. Šu 
laitis.

skautų-skaučių iš JAV ir Ka 
nados;

b) kad kaip paskiri skautai, 
taip ir vienetai sugebėtų kuo 
geriausiai pasiruošti stovyklai; 
kad savo apranga, savo inven 
torium ir įsirengimais parody £ 
tų augščiausio standarto sto * 
vyklavimo meną, o savo draus 
mingumu ir susiklausimu paro 
dytų augščiausio lygio skautiš 
kurną.

c) kad pavyktų pritraukti 
galimai didesnį skaičių lanky 
tojų - svečių kaip iš mūsų be 
ndruomenės, taip ir šios šalies 
ir Kanados gyventojų.

Komisija ragina visus viene 
tus išnaudoti žiemos mėnesius 
pasiruošiant dideliam žygiui:

1) Sutvarkyti ir papildyti 
stovyklavimo inventorių, (pa 
lapines, loveles, virtuvių įren 
gimus, įrankius ir t. t.), įsigy 
ti vienodas uniformas.

2) Ne pro šalį būtų jau iš an 
ksto mokytis lietuviškų dainų, 
pasiruošti laužų pasirodymą 
ms, ydant jie būtį augštos ver 
tės, ydant nereikėtų „laužti ką 
nors iš piršto * stovykloj pas 
kutinę dieną. Didesnės apim 
ties su daugiau dalyvių pasiro 
dymus galėtų paruošti susijun 
gę vienos vietovės Seserijos ir 
Brolijos vienetai. Pageidauti 
ni gerai paruošti vaizdai iš To 
iimosios ir artimosios Lietuvos 
praeities. Kreipkimės į mūsų 
dramaturgus, režisorius, rašy 
tojus ir prašykime veikalų, su 
gestijų, nurodymų.

3) Pats laikas pradėti rūpin 
tis lėšomis. Būtų gera, jei tė 
vų-rėmėjų būreliai jau dabar 
pradėtų telkti lėšas bendriesie 
ms stovyklon vykstančių vie 
netų reikalams. Pavieniai 
skautai galėtų pradėti taupyti 
savo stovyklos ir kelionės mo 
kesčiams, ydant nereikėtų pra " 
syti iš tėvų iš karto visos su 
mos. Tokį pavienių skautų tau 
pymą patartina pravesti orga 
nizuotai. Draugovės, būreliai 
ar skiltys turėtų išsirinkti san 
taupų tvarkytojus, kurie rink 
tų ir registruotų įnašus bei lai 
kytų juos saugiose rankose 
(banke ar pas tėvus).

Visus tuntininkus-kes ir vie 
tininkus-kes prašome nedelsia 
nt pranešti komisijai, kurį lai 
ką (2 sav.) siūlytų Taut. Sto 
vykiai, atsižvelgdami į savo 
vietovės ir ypač vadovų inte 
resus (jų atostogų laiką).

Komisija kviečia visus esa^ 
mus ar buvusius vadovus būtilf 
jos talkininkais, nepagailėti" 
laiko pasidalinant sveikais su 
manymais ir turimais patyri 
mais.

Tautinė Stovykla — visų 
mūsų garbes reikalas.

Komisijos adresai:
Komisijos pirmininkas — vyr, 
sktn. Pr. Karalius. 484 E. 123 

rd Str. Cleveland 8, Ohio.
Tel. PO 1-2508.

L. S. Seserijos reikalams — 
psktn. R. Nasvytienė. 17618 
Ingleside Ave. Cleveland 19, 

Ohio. lei. IV 6-0877.
L. S. Brolijos reikalams —• 
sktn.

118th
Vyt. Civinskas. 490 E. 
Str. Cleveland 8, Ohio. 
Tel. PO 1-1805.

Taut. Stovyklos Organizacinė 
__ Komisija. . .
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Progress Construction Ltd Vertingi sklypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos ir le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte parduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 
rį. T. y. įvairių modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis,

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: M O 4-0507.
Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

Kartais lietuvių periodinėje 
spaudoje pasirodo straipsnių 
bei atsiminimų apie Lietuvos 
nepriklausomo valstybinio gy 
venimo praeitį. Lietuvių Teisi 
ninku Draugijos nariai, skaity 
darni tuos straipsnius bei atsi 
minimus, pastebi daug nepa 
grįstų priekaištų Lietuvos ne 
priklausomybės laiko teismą 
/ ne tik iš mažiau žinomų as 
menų, bet net iš asmenų stove 
jusiu mūsų valstybinio gyveni 
mo priešakyje.

Prelato M. Krupavičiaus 
„Drauge“ išspausdintuose at 
siminimuose „1926 metų gruo 
džio 17-oji“ yra pasakyta: „... 
Petrulį pažinau kaip žmogų, 
kuris mokėjo vertinti savo gar 
bę. Žinojo jis ir mes visi žino 
jom, kad jis nusikalstamo dar 
bo nepadarė. Jam buvo sufab 
rikuota politinė byla. Jam tai 
negarbės nesudarė, vien tik ne 
mažų nesmagumų. Tokių bylų 
tuomet buvo dešimtimis suda 
rytų. Nuo jų nukentėjo daug 

į kaltų žmonių. Daugelis ge 
k ir pavyzdingų ūkininkų bu 
vo išvarytų ir ubagais paleis 
tų...” (195b. XII. 13 d., atkar 
poje — 16 tęsinys). „...Petru 
lis priklausė prie geriausių mi 
nisterių pirmininkų... Savo ti 
kslams valstybinių pinigų ne 
naudojo. Jo bylos pagrindas — 
gelbėjimas bankrutuojančio 
Prekybos - Pramonės banko... 
Dar negražesnė buvo Ūkininkų 
Sąjungos byla... Tiesa, tokia 
„lašinių byla“ buvo. Ūkininkų 
Sąjungos valdybos žmonės bu 
vo susodinti Į kalėjimus dar 
prieš bylą. Tiesa, kad jie buvo 
nubausti ir visą turtą prarado. 
Dar viena tiesa, kad ryšium su 
ja buvo labai daugelio geriau 
siu, susipratusių, garbingų, 
veiklių ir sąmoningų tautiečių 
ir piliečių ūkiai išvaržyti ir su 
viena lazdele paleisti ubą 
gaiš... Ši ir kitų bylų eilė tai 
bolševikų vadinamos parodo 
mosios bylos, kurių pilna dik 
tatūriniuose kraštuose. Jas kė 
lė Stalinas, kėlė Hitleris, kėlė 
Musolinis, jas kėlė jais pasek 
darni ir Smetona-Voldemaras. 
Tai vilko ir ėriuko istorija... 
Tie ponai ėst norėjo ir ėdė vi 
sus, kurie tokiu ar kitokiu bū 
du stovėjo skersai jų kelio. To 
kia logika vadovaujantis visos 
Stalino bylos taip pat reikėtų 
.pateisinti. Čia gėda ne suėstie 
siems, bet suėdusiems... (1957 
m. sausio 10 d. atkarpoje 37 
tęsinys).

Buv. Lietuvos Krašto Ap 
saugos Ministeris pulk. K. Žu 

f I atsiminimuose („Nepriklau 
soma Lietuva” 1955 — 1956 
metų, skyriai 16, 59, 61, 62, 
65) randame keletą neigiamų 
atsiliepimų apie Nepriklauso 
mos Lietuvos Teismus. Pulk. 
K. Žukas rašo, kad jo paties 
įsakymu buvę sulaikyti siun 
čiami traukiniu į Maskvą dip 
lomatiniai paketai, kuriuos ati 
darius buvę rasta daug visokių 
vaistų bei medicinos prietaisų. 
Tuos paketus lydėjęs kurjeris 
Skrinius-Skrinnikovas paaiški 
nęs, kad tie vaistai ir prietai 
sai priklausė jam, nes jis va 
žiuojąs į Krymą ilgesnį laiką 
gydytis ir kad, jam prašant, 

, Užsienių Reikalų Ministerija 
tiko visa tai pasiųsti dipl. pa 

ketais, kitaip jam brangiai kai 
nuotų važma ir muitai. Toliau 
pulk. K. Žukas rašo, kad nepa 
'prastam jo nusistebėjimui vė 
Dau sužinojęs, jog teismas vi 
satne šitame, anot jo, augščiau 
šiam kriminale nieko blogo ne 
radb nei iš Skrinikovo, nei iš 
Užsienių Reikalų Ministerio 
pusės. „...Jei visa šita žinotų 
Mefistofelis, toliau rašo pulk. 
K. Žukas, jis turbūt pasaky 
tų: ne be reikalo žmonės sako 
justitia ėst fundamentum reg 
.norum ir gardžiai nusikvatotų 
‘Cha, cha, cha...“.

Kitoj vietoj pulk. K. Žukas 
rašo, kad gal po kokių 10 mėn. 
po Skrinikovo sulaikymo su 
dipl. paketais jo, pulk. Žuko, 
įsakymu buvę sulaikyti siun 
čiami UŽseinio Reikalų Minis 
Jerijos į Maskvą vagonai, ku

KOKI BUVO 
riuose buvo rasta spekuliaci 
jos prekės, daugiausia sachari 
nas. Buvusi iškelta byla Užsie 
nio Reikalų Ministeriui dr. Pu 
tiekiui ir kitiems dviems Užs. 
Reik, ministerijos pareigūna 
ms, kuri 1923 ar 1924 metais 
buvusi išžiūrėta Vyr. Liet. 
Tribunole. Po 3 ar 4 vai. pasi 
tarimų, toliau rašo pulk. Žu 
kas, teismas paskelbęs jog visi 
teisiamieji pripažinti kalti iš 
naudoję tarnybinę padėtį ir 
priemones saviems tikslams ir 
gauna po 6 men. kalėjimo, bet 
remiantis lokiais ir tokiais 
straipsniais nuo bausmės atli 
kimo atleidžiami. „Kalnas pa 
gimdė pelę... Galutinai mane 
pribloškė tas, kad pagautas su 
aiškiausia Purickio kontroban 
da Skrinnikovas buvo paleis 
tas ir teismas jo žygyje nieko 
blogo nematė. Tuo būdu kai 
tas buvo ne Purickis, bet aš. 
Trūko tik, kad mane patrauk 
tų teisman uz sauvaliavimą, 
už perdideles valdžios pasisa 
vinimą, už žmogaus garbės nu 
plėšimą...”

Kitur dar pulk. K. Žukas ra 
šo, kad Marijampolės Raudo 
nojo Kryžiaus pirmininkei K. 
(teisėjo žmonai) pasisavinus 
skirtą kariuomenei ir varguo 
menei audeklą, buvusi jo pa 
ties iniciatyva sudaryta byia ir 
perduota Apyg. Teismui. „Ro 
dos, rašo pulk. Žukas, kad tai 
„Poniai" kalėjime sėdėt nerei 
kėjo, nes pagal mūsų patarlę 
„varnas varnui akies neker 
ta”, Aš bent šioje byloje nebu 
vau šaukiamas nei pas tardyto 
ją, nei į teismo nagrinėjimą...”

Šiais teigimais Nepriklauso 
mos Lietuvos teisdarystės dar 
bas pristatomas visuomenei ir 
istorijai didžiai iškreiptoje for 
moję asmenų, vaidinusių dide 
les roles Lietuvos politiniame 
gyvenime, į kurių pareiškimus 
visuomenė daugiau kreipia dė ■ 
mesio ir yra linkusi juos pri 
imti ex officio su dideliu pasi 
tikėjimu, todėl Lietuvos teisi 
ninkai negali praleisti tylo 
mis, neatitaisę iškreipimų.

Lietuvių Teisininkų Draugi 
jos Centro Valdyba, patikrinu 
si per savo kolegas teisininkus 
(dalyvavusius daugumoj atsi 
minimuose paliestų bylų ar 
kaip tardytojai, prokurorai, ar 
teisėjai) minimų autorių teigi 
mus, laiko savo pareiga duoti 
sekančius patikslinimus dėl 
Prel. M. Krupavičiaus ir pulk. 
K. Žuko atsiminimuose palies 
tų bylų.

M. Krupavičiaus paskelbti 
teigimai apie dirbtinį bylų su 
darinėjimą yra netiesa, didžiai 
žeminanti Lietuvos teismų ge 
rą vardą. Vytauto Petrulio by 
la buvo ne politinė, bet grynai 
kriminalinė. Jis buvo kaltina 
mas 1) dėl pasisavinimo per 
daug valdžios tikslu pasipelny 
ti, išduodant užsienio licenci 
jas, 2) dėl naudojimo savo ti 
kslams valstybinių pinigų ir 3) 
dėl kyšių ėmimo.

Ta byla buvo pradėta krikŠ 
čionių demokratų valdymo lai 
kais (1923 m. rudenį ar 1924 
m. pavasarį), iš pradžių tiesio 
giai nekaltinant Finansų Mi 
nisterio Vytauto Petrulio.

Įžengiamojo tardymo metu 
paaiškėjus Finansų Ministerio 
V. Petrulio rolei toje byloje, 
Vyr. Tribunolo Jurgio Kalvai 
čio pasiūlymu, Respublikos 
Prezidentui davus sutikimą tr 
aukti atsakomybėn dėl tarny 
binių nusikaltimų, ši byla su 
kaltinamuoju aktu buvo pa 
teikta (jau tautininkų valdžiai 
esant) Vyraiusiajam Tribūno 
lui teisti. Vyriausiasis Tribu 
nolas ypatinga sudėtimi (5 tei 
sėjų vietoje trijų, kaip papras 
tose bylose), pirmininkaujant 
Vyr. Tribunolo pirmininkui 
prof. Antanui Krikščiukaičiui, 
kaltinant prokuroro pad. M. 
Kavolių! ir ginant dviem Vyt. 
Petrulio advokatams, bylą iš 
žiūrėjo viešame posėdyje, pri 
pažino jį kaltu ir 2 p. p. nuro

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS TEISMAI
LIETUVOS TEISMAI ATSMINIMUOSE 

(Lietuvių Teisininkų Draugijos Centro Valdybos pasisaky 
mas dėl priekaištų Nepriklausomos Lietuvos Teismam*)

(kyšių ėmimo) išteisino n nu 
baudė pusantių metų grąsos 
kalėjimo su daliniu teisių ap 
rėžimu. Dali bausmės atlikus, 
Vyt. Petruliui prašant, likusio 
ji bausmės dalis buvo jam Res 
publikos Prezidento Ant. Sme 
tonos dovanota.

Toji Vyt. Petrulio byla nie 
ko bendro neturėjo su Preky 
bos - Pramonės bankrutuojan 
čio banko gelbėjimu.

Ūkininkų Sąjungos vadina 
mąjai „lašinių bylai” pradžią 
davė Mariampolėje leidžiama 
me laikraštyje „Šešupės ban 
gos” išspausdintas feljetonas 
apie lašinių antspaudų skuti 
mą ir kitų dėjimą esamame 
prie Mariampolės Ūkininkų 
Sąjungos veikėjo Josiuko dva 
re. Mariampolės Apyg. Proku 
ratūra tuo aprašymu susidomė 
jo ir pradėjo tardymą, rodos 
dar K. Griniui tebesant Vals 
tybės Prezidentu. Įžengiamą 
jį tardymą užbaigus (jau tau 
tininkų avldymo laikais), Ūki 
ninku Sąjungos Centro Valdy 
bos kaikurie nariai buvo pa 
traukti atsakomybėn už tai, 
kad, kad privalėdami pagal su 
tartį su Krašto Apsaugos Mi 
nisterija pristatyti kariuome

nei lietuviškos gamybos laši 
nius, jie apgaulės būdu, tikslu 
pasipelnyti, pristatė pigius 
amerikinius, iš dalies ir ukrai 
niniūs lašinius, išskusdami už 
sieninius lašinių antspaudus ir 
uždėdami jų vieton lietuvis 
kus. Ūkininkų Sąjungos žmo 
nės buvo susodinti j kalėjimus, 
kai jų nusikalstamieji darbai 
paaiškėjo įžengiamojo tardy 
mo metu. Lietuviškų lašinių 
buvo rinkoje, bet Ūkininkų Są 
jungos veikėjai nenorėjo mo 
keti augštesnių kainų už lietu 
viškus lašinius, tuo sknausda 
mi mūsų ūkininkus, ir nesikrei 
pė į kontragentą dėl sutarties 
sąlygų pakeitimo. Netiesa, kad 
užsienietiškiems lašiniams 
pirkti vietoj lietuviškų davė 
sutikimą Krašto Apsaugos Mi 
nisteris' ir Valstybės Kontro 
lierius. Jei tai būtų buvę, tai 
Ūkininkų Sąjungos veikėjams 
nebebūtų reikėję klastoti laši 
nių antspaudų ir būtų atkritęs 
visas pagrindas tai bylai prieš 
Ūkininkų Sąjungos veikėjus 
kelti. Ši taip pat grynai krimi 
nalinė byla buvo sprendžiama 
Kariuomenės Teisme, pirmi 
ninkaujant teismo pirminin 
kui gen. P. Šniukštai, kalti

nant prokurorui gen. E. Vime 
riui, kurie tose pareigose ii 
gus metus buvo ne tik tauti 
ninku valdžiai esant, bet ir kri 
kščionių demokratų laikais. 
Byla buvo žiūrima viešame 
teismo posėdyje, teisiamuosius 
ginant daugeliui advokatų. 
Byla dėl teisiamųjų skundų ir 
prokuroro protestų buvo žiūri 
ma Vyriausiajame Tribunole, 
kur teisiamųjų skundai ir pro 
kuroro protestas buvo atmesti.

Netiesa, kad dėl šitos „laši 
nių bylos“ daugelio ūkininkų 
ūkiai buvo išvaržyti ir ūkinin 
kai paleisti su lazdele ubagais.

Buvo visai kita Ūkininkų Są 
jungos kriminalinė byla. Ūki 
ninku Sąjungos vadovybė per 
Ūkininkų Sąjungos skyrius su 
rinko iš ūkininkų draugiškų 
vekselių, pažadėdama, diskon 
tavus tuos vekselius, nupirkti 
užsienyje trąšų ir ūkio padar 
gų, juos parduoti ir po to vek 
sėlius išpirkti. Pinigai Ūkinin 
kų Sąjungos vadovybės tanko 
se sutirpo, vekseliai nebuvo iš 
pirkti, dalis jų buvo suprotes 
tuota ir kaikurių ūkininkų 
ūkiai išvaržyti. Ūkininkų Są 
jungos centro vadovybei ir 
daugelio Ūkininkų Sąjungos 
skyrių vadovybėms buvo iškel 
ta byla, kurioje kaltinamųjų 
dauguma buvo pripažinti kai 
tais ir nuteisti. Tik teismo ir

Lietuvos Banko dėka daugu 
mas tų patekusių į bėdą ūki 
ninku nebuvo išvaržyti, nes 
teismo taidymo metu daugu 
ma jų vekselių buvo prijungta 
prie bylos kaip kaltės įrodomie 
ji daiktai, jų vykdymas sustab 
dytas, o Lietuvos Bankas vė 
liau tuos vekselius nurašė į 
nuostolius.

Dėl pulk. K. Žuko priekaiš 
tų, tai jie yra kitokio pobū 
džio. Jis neprikiša teismams 
dirbtinio bylų sudarinėjimo. 
Jis smerkia iškeltų bylų sulik 
vidavimę, sutnpdinimą, perma 
žą baudimą. Pulk. Žukas savo 
atsiminimuose, kritikuodamas 
Lietuvos teismus bei teisėjus, 
niekur konkrečiai nenurodo, 
kad teismas ar teisėjai būtų 
prasilenkę su veikiančiais Lie 
tuvos įstatymais. Iš jo teismų 
veikimo kritikos nematyti, kad 
jis būtų stengiąsis patirti, ko 
dėl teismai ar teisėjai tose by 
lose pasielgė ne taip, kaip jis 
būtų norėjęs. Autorius niekur 
nenurodo, kokiu būdu ir kurio 
teismo Skryniaus-Skrinnikovo 
byla buvo likviduota, o dėl po 
nios K. pasitenkina tik paša 
kymu: „...Rodos, kad poniai 
K. kalėjime sėdėt nereikėjo..”, 
tuo parodydamas, kad jis nebu 
vo įsigilinęs į tų bylų išspren 
dimą bei pasiteiravimą, kodėl 
tos bylos sulaukė tokio ai ki 
tokio galo.

Kad dr. Purickio byla buvo 
Nukelta į 6-tą psl.

ARKVIEW

ONSTRUCTION

Skelbiu savo naujojo projekto atidarymą

Oflfl BUNGALOWS
" v V 5 skirtingi stiliai - 1 žema kaina

TIK

JUMS PRIEINAMIAUSIĄ KAINA tik

ĮMOKĖTI

r$100
PAČIAME CHATEAUGUAY CENTRE,

5 MYLIOS NUO MONTREALIO

$49,91 MĖNESIUI

Įskaitant kapitalą ir nuošimtį
$7,910

Bungalow kaina

MODELIO NAMO ILIUSTRACIJADAVINIAI:

Parkview

«<Minta

Informacijai
Skambinkite

Pardavimo Biuras 
4755 Van Horne

MODELIO NAMAS 
INSPEKCIJAI:

Kasdien 1 p. m. — 9 p. m. 
sėst, ir sekm. 9 a. m. — 9 p. m. 
Tel. Chateauguay OL 7-4611

kJAnZb*-
St.The Clair

The Suburban

t 
i

PARKVIEW 
CONSTRUCTION I

Vykti:
Už Mercier til 
to 4 keliu už 
Caughnawaga 
iki trafic circ 
le, kurio deši 
nėję už pusmy 
lios stebėkite

mūsų šviesų užrašą 
Parkview Model Homes.

• Plytų ir akmens frontas
• Cemento lieti pamatai
• Ten-Test izoliacija
• Plasterinės sienos
• Spalv. keramika prausykloje
• Elektrin. vandens šildymas
• Arborite virtuvės bufetas
• Linoleumas virtuvėje
• Visur kietmedzio grindys
• H0V—220V laidai
• Ir daugelis kitų dalykų.

Construction 
Ltd
RE.8-1145

DIENĄ IR VAKARE
MŪSŲ PARDAVĖJAI KALBA: 

LIETUVIŠKAI, 
VOKIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSIŠKAI
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Socialiniais klausutnhls.

Socialinis draudimas Švedijoj
Švedija plačiai žinoma tuo, 

kad vis stengiasi išvengti ka 
rų, nenorėdama, kad kraštas 
būtų sunaikintas ii siekdama 
savo piliečiams geresnio gyve 
nimo. Galimas dalykas, kad 
dėl augšto pragyvenimo lygio 
lygintina n grctintina tik su 
tokia pat neutralia Šveicarija. 
Švedijos negina kalnai, kaip 
Šveicarijos, o vien tik tvirtas 
tautos nusistatymas. Nors jau 
ilgas laikas kraštą valdo social 
demokratai, pravedę nemaža 
reformų, bet ir kitos politinės 
partijos nestovi atokiai. Toji 
krašto viduje pulsuojanti kova 
kartais net įkarštėję ir perski 
ria net politinius draugus, 
kaip šį kartą atsitiko, kai bu 
vo paskelbtas visuotinis gyven 
tojų atsiklausimas dėl senat 
vės pensijų

Švedijos žmogus jau ir iki 
tol buvo apdraustas ligos, ne 
laimingo atsitikimo, nedarbo 
ir senatvės atveju, bet senat 
vės aprūpinimo klausimas vis 
dėlto kėlė visuotinio susirūpi 
nimo. Švedams atrodė, kad ji 
per mažai aprūpinta, kad nu 
senusiam ir pensijon išėjusiam 
žmogui sunku gyventi. Tie, ku 
rie naudojasi pensijomis, savo 
gyvenimą praleido darbe. Jų 
poilsis neturėtų vesti į skurdą. 
Todėl vyriausybė nusistatė su 
daryti planą, kaip palaipsniui 
turėtų būti gerinama pensiniu 
kų padėtis. Opozicinės parti 
jos pareikalavo, kad ir joms 
būtų leista pateikti savo pro 
jektus. Ir vyriausybės ir par 
tijų projektai buvo leisti baisa 
vimui, kad patys gyventojai 
tiesiai pasisakytų dėl jų. Opo 
zicinės partijos siūlė tokį pro 
jektą, kad senatvės aprūpini 
mo pagrindan dedamas dau 
giau laisvas apsisprendimas. 
Valstybė turinti padėti tik tais 
atvejais, kai pilietis patenka į 
skurdą. Tačiau krašto gyven 
tojai daugiausia balsų padavė 
už vyriausybės pasiūlymą, ku 
ris palaipsniui dabar ir bus 

vykdomas. Pensininkai galės 
gauti iki 65% savo geriausių 
jų metų atlyginimo. Į tą pen 
sijų fondą turės dėti savo įna 
šą darbininkas, darbdavys ir 
valstybė.

Ryšium su tomis įdomiomis 
socialinėmis leiormomis įvyko 
net vyriausybes krizė. Ūkinin 
kų (centro) partija iš vyriau 
sybės išėjo ir kabinete liko vie 
ni socialdemokratai, kurie va! 
džioje yra jau ilgus metus. 
Bet kai už jų projektus pasisa 
kė gyventojų dauguma, jų pa 
dėtis vistiek skaitosi kol kas 
tvirta. Šiaip ar taip, socialinės 
reformos Švedijoje parodė, 
kaip tvarkosi demokratinis 
kraštas, kai patys piliečiai turi 
teisę išspręsti ginčijamus klau 
simus.

Koks skirtumas matosi, me 
tant žvilgsnį į sovietų valdo 
mą Lietuvą. Nepaisant sovie 
tinės „aprūpintos senatvės” 
net 80 metų sulaukę žmonės 
dar priversti dirbti kolūkyje, 
kaip yra pranešusi pati sovie 
tų spauda. Retas tik tegauna 
bent kiek pakenčiamesnes pen 
sijas, o daugumas senų žmo 
nių skursta. Kolūkiečiai nėra 
apdrausti ir pensijų negauna. 
Beteisiai piliečiai neturi gali 
mumo balsavimais pasisakyti 
už geresnę socialinę santvar 
ką. (E.).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kun. Dr. J. Prunskis. AUGŠ 

TYN ŠIRDIS! Viršelis dail. 
A. Rūkšteles. 262 puslapiai. 
1957 m. Kaina 2 doleriai.

Tai yra rinkinys straipsnių, 
parašytų atskiromis temomis. 
Turinyje yra šie skyriai: 1. Ar 
mes žinome, kur skubame? 2. 
Ar perskaitei laišką tėvo, ku 
ris yra danguje? 3. Didieji 
žmonės ir religija. 4. . . .Ant 
tos uolos aš pastatysiu bažny 
čią. . . 5. Šventųjų pėdomis. 6. 
Meilė ir draugiškumas. Knyga 
gražiai išleista.

Lietuviškasis KREPŠINIS.

, ANTANAS JONYNAS
'■ 4 ' - ' u • /

ŽMOGAUS ŠIRDIS

Žmogaus širdis —
Kaip tos beribės stepės: ,
Eini, eini,
Ir galo joms nėra. . .
Ir nežinia,
Kas laukia pasislėpęs
Ten, horizonte,
Po miglų skara.
Gal sutviksės ten mielas žiburėlis,
Padvelks jaukia sodybų šiluma,
O gal po kojom ims girgždėti smėlis
Ir prasidės
Bevaisė dykuma. ..
Žmogaus širdis —
Kaip vandenyno plotai ;
Plauki, plauki,
Ir nematai krantų... t

Ir jieškai jų
Bangų erdvėj putotoj —
Gimtų, brangių,
Seniai pasiilgtų. . .
Gal būt, papūs pakeleivingas vejas,
Nuneš tave
Į žydinčias salas,
O gal, staiga siaubingai subraškėjęs,
Suduš paklydęs laivas
Į uolas. /
Aistringai mėgstu aš naujas keliones.
Širdin pataikęs —
Būkštauju slapta:
Visus kraštus
Ištyrė drąsūs žmonės,
Žmogaus širdis — mažiausiai ištirta:
Ji kiekvienoj krūtinėj — 
Vis kita.

Lietuvos pergalėms krepšiny 
je prisiminti. Redagavo Edvar 
das Šulaitis. Chicago, 1957 m. 
Viršelis V. Buziko. 56 pusią 
piai. Nei kaina, nei adresas ne 
pažymėta.

Tai eilė straipsnių: K. Čer 
keliūno, E. šulaičio, S. Dau 
nio, A. Laukaičio, A. Bane 
lio, A. Gumbaragio ir daugy 
bė fotografijų, kurios pavaiz 
duoja mūsų sportininkus ir 
vaizduoja lietuvius Europos 
krepšinio meisterius. Leidinys 
gražus ir naudingas.

L. A. Menininkų klubas. 
ČIURLIONIO VARDO GA 
LERIJA. Iliustruotas leidinys, 
budinąs suminėtos galerijos 

įsteigimo tikslą, kuris leidiny 
je taip nusakytas: Moraliai ir 
materialiai padėti lietuvių dai 
lininkams suruošti meno paro 
das, kad iš jų galima būtų at 
rinkti, įsigyti ir apsaugoti ge 
riausius kūrinius; skatinti ir 
kelti meno kultūrą; sudaryti 
tremties meto kūrinių fondą, 
kuris būtų perduotas nepri 
klausomos Lietuvos švietimo 
ministerijai. Paveikslams už 
pirkti fondui pinigus siųsti ad 
resu: Lithuanian - American 
Art Club, account No. 19302, 
Chicago Savings and Loan 
Association. O L. A. Klubo ad 
resas: 5647 So. Wood Street, 
Chicago 36, Ill., USA.

KVLTORWE>I»CWIKA
KREIPIMASIS | LAISVOJO PASAULIO LIETUVIUS 

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS REIKALU
Brangūs Tautiečiai,
Vokietijos Lietuvių Bend 

ruomenės Tai y bos, Valdybos 
ir Vasario 16-sios Gimnazijos 
mokytojų bei mokinių vardu 
kreipiamės artėjančių Kalėdų 
švenčių proga į Jus, prašyda 
mi Jūsų malonaus dėmesio ir 
paramos vienintelei laisvajai 
pasaulyje hetuviškąjai gimna 
zijai.

Jei šiandien laisvajame pa 
šaulyje yra mokslo įstaiga, ku 
rioje lietuvių kalboje ir dvasio 
je mūsų jaunimas gali baigti 
viduriniuosius bei paruošti 
augštąjam mokslui, tai didžiau 
šioji padėka už tai priklauso 
JAV, Kanados, Australijos ir 
kitų užjūnnių bei Europos 
kraštų lietuviškoms visuome 
nėms.

Su didžiausiu dėkingumu 
prisimindami visą ligšiolinę 
plačią paramą išsimokslinu 
šiam lietuviškam jaunimui Va 
sario 16-sios gimnazijos ruoš 
ti, mes ir šiandien prašome at 
einančių Kalėdų švenčių bei 
Naujųjų Metų proga nepa 
miršti gimnazijos ir jos moki 
nių. Gimnazija daug ko sto 
koja.

Mes prašome, brangūs bro 
liai ir sesės, Jūsų paramos Va 
sario 16-sios gimnazijai, mes 
prašome Jus Kalėdų šveničų 
priengyje prisiminti lietuvišką 
jį jaunimą gimnazijoje.

E. Simonaitis,
PLB Vokietijos Krašto Tavy 

bos ir Valdybos vardu.
T. Gailius

Vasario 16-sios gimnazijos 
mokytojų ir mokinių vardu.

IŠLEIS KNYGĄ 
„PAVERGTOJI LIETUVA“

„Tremties“ leidykla išlei 
džia žurnalisto Simo Miglino 
knygą „Pavergtoji Lietuva”, 
kurioje svarstomi Lietuvos gy 
ventojų likimai bolševikinės 
okupacijos metais, vykdyti trė 

mimai, jaunimo gabenimas į Si 
biro taigas ir buitinės gyveni 
mo sąlygos Lietuvoje; E<

DAILININKĖ
A. TAMOŠAITIENĖ 

praėjusį savaitgalį buvo atvy 
kusi į Montrealį ir čia pralei 
do taisydama pas Dr. J. Malis 
ką dantis ir atliko visą eilę rei 
kalų. Ponia Tamošaitienė, pa 
laikydama tradiciją, kuri buvo 
pradėta jos pačios iniciatyva, 
Montrealio Spaudos baliui, sa 
usio 25 dieną St. Louis salėje, > 
ruošia vieną šauniausių tauti^ 
nį lietuvišką drabužį. Apie tai 
bus parašyta plačiau vėliau. 
Būdama Montrealy, viešėjo 
pas gimines pp. Amrbasus.

Ta reta proga aplankė da 
ug pažįstamų ir su p. Palubins 
kiene lankėsi NL redakcijoje.
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ
Bendruomenės Krašto Tary 
bon korespondenciniu būdu 
išrinkti: kun. J. Petrošius, O. 
Bačkienė, R. Bačkis, Pr. Dūle 
vičius, pulk. J. Lanskoronskis, 
min. E. Turauskas, P. Klimas 
jr., A. Liutkus, B. Venskuvie 
nė ir M. Macevičiūtė. Į Gar 
bės teismą išrinkti: dr. St. Bač # 
kis, prof. J. Baltrušaitis ir V. " 
Gravelis. E.

TECHNIKOS MOKSLŲ 
CENTRINĖ BIBLIOTEKA

Vilniuje, prie Liaudies ūkio 
tarybos, yra įsteigta Centrinė 
mokslinė techninė biblioteka, 
kurios uždavinys aprūpinti 
Lietuvos ekonominius sluogs 
nius bibliografine, informaci 
ne, moksline - technine litera 
tūra ir periodiniais leidiniais. 
Biblioteka šiuo metu turi apie 
70.000 knygų.
• Lietuvoje išleista nauja lai 
da šito Vinco Krėvės žinomiau 
šio kūrinio „Danavos šalies se 
nų žmonių padavimai“. Esą 
ruošiami spaudai ir kai kurie 
kiti Krėvės veikalai. E.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
8.
Ponas Skrodskis gavo iš dukters laišką, kad ji parvažiuo 

sianti gegužės mėnesio dvidešimt septintą dieną. Šiandien 
aštuoniolikta, vadinasi, po dešimties dienų. Laiko nedaug, 
reikia ruoštis viešnią, o iš tiesų namų ponią, tinkamai sutikti. 
Pavasaris jau baigiasi, ateina vasara, bet Bagynų rūmas tebe 
glūdi šiukšlėse kaip koks apleistas lokio laužas.

Tą pat vakarą jis pasišaukė prievaizdą ir įsakė mesti vi 
sus kitus darbus, užvaryti kokią kapą arba ir visą šimtinę vy 
rų, mergų ir bobų ir pačiam prižiūrėti rūmų, sodo ir parko va 
lymo darbus.

Įsakęs tai, ponas Skrodskis reikšmingai šyptelėjo ir pa 
brėžtinai pridėjo;

— Tamsta, be abejo, nepamiršai, ponas Pšemicki, nes aš 
jau kelis kartus priminiau, kad mano dukteriai reikalinga gera 
kambarinė, ir mes jau esame numatę tinkamą kandidatę. Tams 
ta pasirūpink, kad ta mergina — Katrė Kedulytė, ar ne taip: 
— ateitų su kitomis moterimis į darbus prie rūmų. Jai tai bus 
pirmas susipažinimas su dvaro atmosfera. Aš tamstą įparei 
gojų, — jau įsakmiai ir beveik grasinamai baigė dvarininkas.

Rytojaus dieną Bagynų dvaro vaitas jodinėjo po kaimus 
ir šaukdino pono įsakymą, kad dar sekančią dieną dvidešimt 
vyrų su arkliais ir vežimais ir šešiasdešimt moterų su grėb 
liais, šakėmis ir lopetomis, saulei tekant, turi stoti į dvarą.

Užvaręs Kedulytes į darbą, vaitas pranešė, kad Kedulis 
dar šiandien turi eiti į dvarą, ir prisistatyti ponui Pšemickiui.

— Aš tave pašaukiau, Keduli, tavo dukters Katrės reika 
lu. Pirmiausia, tu prižiūrėk, kad ryt abidvi tavo dukterys sto 
tų į darbą čia, dvare.

Didelis susirūpinimas išvagojo Kedulio kaktą giliomis 
raukšlėmis.

— Tai kaip, Keduli? Ką galvoji? Aš matau, kad į šį 
reikalą bus dar kas nors įsikišęs ir tave prigąsdinęs. Sakyk, 
kas yra? — jau įsakmiai spaudžia Pšemickis.

— Nieko, ponas, — bando atsikalbinėti Kedulis. — Aš 
tai sutikčiau. Tegu eitų panelei patarnauti. Nauda mums iš to 
aiški. Bet motina nuogąstauja. O čia dar ir kunigas Mac 
kevičius prigrasino. Taip ir nežinau, kas daryti.

Atleidęs Kedulį, Pšemickis ėjo papasakoti Skrodskiui, ką 
girdėjo iš to nuolankaus mužiko. Išgirdęs, kad Mackevičius 
vėl landžioja po jo baudžiauninkų kiemus ir kursto prieš jį 
žmones, dvarininkas nebesitvėre pykčiu.

— Skarmalius klecha! — ašukė ponas. — Ne gana, kad 
jis pereitą rudenį mane viešai bažnyčioje išplūdo, štai ir pri 
vačiai varo agitaciją prieš mane! Ir niekas jo nesuvaldo, šito 
sutanuoto maištininko! Jau seniai norėjau rašyti vyskupui 
V’olončevskiui. Tas dar visuomeninę tvarką saugoja. Bet 
chlopams, girdėjau, ir jis dažnai pataikauja. Moralę, mat, sau 
goti pasišovęs! Ir pats iš chlopų kilęs. Ne, jau geriau jieško 
sim kitokių priemonių šitam anarchistui suvaldyti.

— Ponas Pšemicki, pasiųsk tuojau žmogų į Paberžę pas 
kunigą Mackevičių. įteiks jam mano raštelį ir paineš atsaky 
mą. _

Sėdęs prie stalo, jis rašo, kad kunigas būtų taip malonus 
ir teiktųsi rytoj pavakare atsilankyti pas jį, poną Skrodskį, la 
bai svarbiu reikalu.

Penktą valandą po pietų atvažiavo Mackeviičus. Sinal 
šiai sekė akimis kunigo vežimėlį dirbantieji dvare kaimiečiai. 
Daug kas matė, kaip vežimėlis sustojo prie rūmų ir kunigas 
įėjo vidun. Visi stebėjosi šituo atsilankymu, nes žinojo, kad 
Mackevičiaus ir pono Skrodskio santykiai nėra draugiški. Ne 
jaugi kunigas ir dvarininkas būtų susitaikę?

— Tamsta labai punktualus, kunige, — prabilo, kišda 
mas ranką pasisveikinti. — Dėkoju, kad atvykai.

— Motiejau, pakviesk čia poną Jurkevičių.
— Ponas Jurkevičius — tai mano juriskonsultas, — aiški 

na jis Mackevičiui.
Netrukus atėjo juristas ir, pasisveikinęs su Mackevičium, 

užėmė vietą šalia jo. Tada dvarininkas ėmė kalbėti:
— Aš tamstą pasikviečiau, kunige Mackevičiau, norėda 

mas išsiaiškinti, o tuo pačiu ir pataisyti ir mūsų kaimyninius 
santymus. Tamsta sutiksi, kad jie nėra geri.

— Nėra geri, — kaip aidas pakartojo Mackevičius.
Ponui Skrodskiui per nervus vėl pereina lengvas šiurpe 

sys, bet jis susivaldo ir tęsia ramiu balsu.
— Aš esu paveldėjęs seną ir gilią Skrodskių šeimos tra 

diciją — ištikymybę bažnyčiai, religijai ir deramą pagarbą 
jos tarnautojams — kunigams.

Mackevičius rūko savo pypkę ir jokių nei dėkingumo, 
nei pritarimo jausmų nereiškia. Pono Skrodskio balsas nežy 
miai kyla ir ima skambėti aštriau:

— Bet neapsakomai sunku man tą tradiciją palaikyti, kai 
bažnyčios tarnautojas elgiasi mano atžvilgiu nelojaliai, nieki 
na mane mano valstiečių akyse, kursto juos prieš mane, kišasi 
į asmeninius mano ir mano šeimos reikalus. Tamsta, tur būt, 
įspėji, kun. Mackevičiau, kad tas nelojalus man bažnyčios tar 
nautojas tai esi tamsta!

— Taip, tai esu aš, — ramiai, šaltai patvirtina Mackevi 
čius.

— Tamsta nereikalauji faktų, įrodančių mano kaltinimą? 
— nustebęs ir sumišęs klausia dvarininkas.

O kunigas liaujasi pagaliau čiulpęs pypkę, įsmeigia į 
poną Skrodskį savo pilkas akis ir keistu būdu atsako į jo 
klausimą:

— Aš tamstą pavaduosiu, ponas Skrodski. Faktų? Štai 
jie. Kai aš atvykau į šį kraštą, pirmiausia į Krekenavą, o pas 
kui čia į Paberžę ir susipažinau su valstiečių buitim, tai pama 
Čiau, kad tamstos dvare, ponas Skrodski, jų gyvenimas yra 
nepakenčiamiausias. Prastai kalbant, tamsta pats ir tamstos 
dvariškiai baudžiauninkus laikote kaip gyvulius. Aš negalė 
jau dėl to tylėti, aiškinau žmonėms jų skriaudas ir teises.

— Vadinasi, kurstei prieš mane! Pažymėkit tai, ponas 
Jurevičiau, — kreipėsi į Juristą.

— Ar aš galėjau tylėti, kai tamsta, ponas Skrodski, prie 
vartavai mergaites ir moteris?! Pereitą rudenį viena dėl to 
nusižudė. Dabar aš kreipiuosi j poną juristą: ką ką sako apie 
tai teisė ir įstatymai? Aš pats padariau tamstai, ponas Skrods 
ki, teismą, didžiulei žmonių miniai klausant. Aš Tamstą iškei 
kiau vardan visų dieviškos ir žmogiškos teisybės dėsnių. Gali 
ir tai pažymėti, ponas juriste.

Ponas Skrodskis persimainiusiu veidu, sudribęs fotely, 
rausdamas ir blykšdamas klauso tų baisių žodžių.

— Tamsta turėjai dėl to nemalonumų, bet savo įpročių 

neatsižadėjai. Tamsta numatei, ponas Skrodski, naują auką. 
Tamsta žinai, ką aš turiu galvoj. Nuo manęs nepaslėpsi. Ma 
no šventa pareiga — sutrukdyti nedorus tamstos ketinimus 
ir tuos jaunus žmones išgelbėti.

— Kas tamstai leido?! Kokia teise?! — sukriokė dvari 
ninkas.

— Teisė kiekvieno padoraus, teisingo žmogaus padėti 
skriaudžiamiesiems ir nelaimingiems. Ta teise, ponas Skrods 
ki, kad ir aš pats esu kaimeičio sūnus! Ir šitą sutaną aš del to 
apsivilkau, kad galėčiau lenkviau prie kaimo žmonių prieiti.

— Neilgai, kunige, ta padėtimi naudosies. Užtikrinu tams 
tą. — prašokštė pro dantis ponas Skrodskis.

— Įskųsit vyskupui? Įduosit policijai? Visko gali būti. 
Jūs į tai pratę... Užtraukėt kruviną egzekuciją ant savo vals 
tiečių. Jų kraujas kris ant tamstos galvos, ponas Skrodski.

Dvarininkas mato, kad tas akiplėša ima nedviprasmiškai 
iš jo tyčiotis. Išvyt! šunimis užpjudyt! Kad čia nė to bjau 
raus jo kvapo nebeliktų!

Bet čia įsikiša juriskonsultas Jurkevičius.
— Gerbiamas kunige Mackevičiau, — ima kalbėti jis ra j 

miu, taikingu balsu. — Aš matau, kad tamsta esi staigaus bū 
do žmogus ir ne visai apgalvotais žodžiais dar labjau blogini 
jau ir taip įtemptus santykius. Pagalvokime ir pasvarstykime 
reikalą šaltai.

— Yra dalykų, ponas juriste, apie kuriuos negalima nei 
šaltai galvoti, nei ramiai kalbėti! — sušuko Mackevičius. — 
Kaimo žmonės engiami ir niekinami gyvena tamsoje ir skur 
de. Jūs iš savo palocių to nematote, o jei ir matote, tai taip at 
bu kote, jog laikote tai natūrale būkle. Aš matau to priežastį 
ir skelbiu tiesą į akis kiekvienam, vis tiek, kas jis bebūtų — ku 
nigas, ponas, šlėkta ar valdžios pareigūnas.

Jis barkštelėjo pypke į kėdę, dideliais žingsniais perėjo 
du kartus per kabinetą ir sustojo prieš Jurkevičių.

— Tamsta pavadinai mano žodžius ncapaglvotais. Ne, 
pelnas juriste! Mano žodžiai yra šimtą kartų apgalvoti — ir 
ne vien apgalvoti, bet iš širdies išplėšti! Jie bus krauju įrašy 
ti kovos vėliavose, kai ateis valanda sukilti dėl šviesesnio, 
žmoniškesnio gyvenimo!

Abudu ponai nustėrę žiūrėjo į tą pranašišku įkarščiu lieps 
nojantį baisų kunigą. O jis staiga atsimainiusiu, žemu, aprimu 
siii balsu tarė:

— Gerų kaimyninių santykių veltui jieškai, ponas Skrods 
ki.! Jų nebus ir negali būti, nebent tamsta atsižadėtum visų 
sako tradicijų, įpročių, viso savo gyvenimo būdo. O dabar 
mąn pas tamstą nėra ko veikti.

Jis nusilenkė ir, nepadavęs rankos, žengė durų link.
— Prakeiktas klecha!.. Klaidą padaliau, jį Čia kviesda 

mas. Išėjo taip, kad ne mes jį, bet jis mus kaltino ir teisė. Ir 
kaip gudriai, kaip akiplėšiškai jis perėjo į puolimą, pats viską 
prisipažindamas! Ką gi, ponas Jurevičiau, reiks tašyti guber 
natoriui, nors Skrodskių šeimos tradicijos ir priešintųsi skųs 
ti dvasininką.

— Palaukime, ponas Skrodski, kol jis dar kartą išsišoks 
prieš vyriausybę. Bajorų skundus dabar valdžia ne visuomet 
yra linkusi patenkinti, — patarė juristas.

— Ech, sugadino man popietį tas sutanuotas mužikas, — 
skundėsi dvarininkas. — Dėl įvairumo eikime, ponas Jurevi 
čiau, pasižvalgyti, kaip ten, valymo darbai sekasi.

Jis tikėjosi, bene vėl pamatys kur lange mėlynakę mergi 
ną grakščiu liemeniu. (d, K)
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augŠčiausios kokybės maisto produktai Montiealio lietuviams yra žinomi jau 25 metai. Daugybė rūšių dešrų, geriau 

s*a mėsa, rūkyti unguriai ir lašiša — mūsų gamyba. Įvairiausi vietiniai ir importuoti skanėstai, rauginti kopūstai, 

ruginė duona—Jūsų patogiam patarnavimui mūsų krautuvės randasi šiose vietovėse:

3769 St. Lawrence Blvd.—Tel. BE 1471; 4742 Cote des Neiges Road, Tel. RE 7*8181; 6672Cote St. Luc Road, Tel. HU 1-1876;
1376 St. Catherine W., Tel. UN 1-1988; 4830 Verdun Ave., PO 9-4202. Rūkykla 4444 Colonial A., BE 1109.

Mes lietuvius klijentus augs tai gerbiame todėl remiame PL IAS Stipendijų Fondą.

LONDON, Ont. LIETUVOS teismai. ..
Atkelta iš 3-čjo pusi.

VYSKUPAS IŠ ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS išspręsta prasilenkiant su įsta darbe buvo visai nepriklauso

WELLAND, Ont
SUSISIEKIMO NELAIMĖ

Lenkų kardinolo Višinskio 
aukziliarinis vyskupas Karolis 
Pekala praeitą šeštadienį lan 
kėši Londone, Ont. Tai pirmu 
tinis vyskupas, atvykęs Kana 
don iš anapus geležinės uždan 
gos.

Ilgiausiai vyskupas pabuvo 
jo su savo tautiečiais, kurie čia 
Londone turi gausią parapiją 
ir yra pasistatę naują bažny 
čią, paaukotą Dievo Motinai 
Čenstakavoje.

Vyskupas K. Pekala vizitą 
vo ir Londono R. Katalikų vys 
kūpą J. C. Cody ir, matyt, tu 
rėjo pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais, nes Londono „Free 
Press” įdėjo vyskupo nuotrau 
ką ir ilgoką straipsnį, kuriame 
pradžioje pabrėžiama, kad vys 
kūpąs atsisakė komentuoti po

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 

SIUNTINIAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

ORBIS SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 
TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS 

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

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

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

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

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

0.80 
0.80 
2.75

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

y2 kg kavos. .$ 1.80
kg kakavos „ 1.95

y2 kg šokolado ,, 1.78
1 kg sviesto . .„ 2.65
1 kg taukų . . .$ 1.80
1 kg bekono..„ 2.60

6.45
17.95

1 
1
% kg figų .........

1/ą kg datulių '
1 kg riešutų miš. 
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

Tekstilės medžiagos:
Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3^> yardo) 

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

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

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

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $

Streptomycino 10 gr ... .2.60 
Isoniazid (rimifon)

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

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

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

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

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

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

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

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

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per 

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

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

Priimame užsakymus telefonu.

litinius aspektus. Jis, girdi, tik 
pasakęs, kad prieš metus įvykę 
Lenkijoje pasikeitimai yra rei 
kšmingi, bet jie galėtų būti ir 
geresni. Katalikų bažnyčia vis 
dar turi sunkumų, tačiau ji 
vertina gautas koncesijas ir at 
eityje tikimasi jų gauti dau 
giau. Lenkijos žmonės yra gi 
liai tiiknti. Jie visad mylėjo 
laisvę ir meldžiasi, norėdami 
gauti daugiau laisvės. Ir gavo 
kai ką. Ir štai čia galima užtik 
ti net pabrėžtiną laisvės uniku 
mą: Katalikų Universitete 
Lubline marksistinės doktri 
nos nedėstomos ir mokslinės 
studijos čia komunistų nekont 
roliuojamos.

Tai vienintelis toks univer 
sitetas visame tame milžiniška 
me plote, kuus yra anapus ge 
ležinės uždangos.

Vyskupas K. Pekala su gau 
šia lenkų kunigų palyda Lon 
donan atvyko iš jAV-bių, kur 
taip pat lankė savo tautiečių 
kolonijas. Jis, kaip ir JAV-se, 
ir čia Londone savo pamoks 
luose parapijiečiams pabrėžė, 
kad visgi Lenkijoj žmonės rei 
kalingi didelės paramos. „Ne 
pakanka medikamentų sergan 
tiems, pieno — vaikams, šiltų

tymais, tariame, jog ir pats 
pluk. K. Žukas to negalvoja, 
nes ši byla buvo sensacinė, vi 
suomenės susidomėjimas ja bu 
vo didelis, Vyr. Tribunolas ją 
sprendė viešame posėdyje, ypa 
tinga 5 teisėjų sudėtimi, tarė 
si dėl sprendimo, pasakė atsi 
minimų autorius, net 3 ar 4 v., 
taigi tą bylą išžiūrėjo kruopš 
čiai. Be to, dr. Purickis buvo 
išteisintas, o ne pripažintas 
kaltu, kaip puik. Žukas savo 
atsiminimuose tvirtina.

Lietuvių Teisininkų Draugi 
jos Centro Valdyba laiko savo 
pareiga pabrėžti, kad Lietuvos 
nepriklausomojo laikotarpio 
teismai buvo gerai suorgani 
zuoti bešališkumui ir teisėtu 
mui garantuoti. Lietuvos Teis 
mų teisėjai bylų sprendimo 

drabužių žiemos metu. Turi 
me 20 tūkstančių aklųjų ir tt. 
Esame labai dėkingi už tą pa 
ramą, kurią gavome iš Kana 
dos. Tai sudaro daugiau kaip 
170 tūkstančių dolerių, 105 to 
nas drabužių ir cobalt bombą 
gydymo tikslams“.

„Prieš metus įvykę pasikei 
timai leido dvasiškiams veikti. 
Visi įkalinti vyskupai ir kuni 
gai paleisti ar jiems nuimtas 
namų areštas. Jiems leista su 
grįžti dirbti j savo vietas. 
Taip pat valdžia leido dėstyti 
tikybą pradžios ir augštesnėse 
mokyklose bei kolegijose“.

Tolimesnis vyskupo K. Peko 
la maršruto punktas — Toron 
to, o iš ten — kitur. L. E-tas.

j A. E. McKAGUeI 
£ Barrister and Solicitor A 
$ Advokatas ir Notaras £ 
fiTel. EM 4-1394, EM 4-1395 |

201 Northern Ontario Bldg.$
330 Bay Street, $ 

& TORONTO 1, Ontario. \

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Ad vokatas-N otaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8 50,S'

MM------- ■ Mir- . ........MM------------------ M 

| International Service Bureau
91 Roncesvalies Avė., Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE. 6-5613.
| DIREKTORIUS — A. LIŪDŽIUS
| Įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose: « 
i I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel): |

< Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš j' 
> tų įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų » 
s tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transątlanti « 

nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų J 
:?• biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai, į 
j: žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; ! 
i; ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; ;į 
j; asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto ;į 
j: persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame :į 

:į; rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
u; pat jūsų buto). iį

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
j: Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE 
į; TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo :į 

no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

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

mi nuo vykdomosios valdžios. 
Trys teismų institucijos: pir 
moji, apeliacinė ir kasacinė (iš 
skyrus Kariuomenės Teismo, 
kuris neturėjo apeliacinės ins 
titucijos) ir gynėjo su proku 
roru lygiateisiškumas nuo by 
los įstojimo teisman garanta 
vo kiekvienam kaltinamąjam 
visas kulturinguose Vakarti 
Europos kraštuose esamas są 
lygas apsiginti.
Prieš 1926 m. gruodžio 17 d. 

perversmą veikusieji Įstaty 
mai ir anų metų vyriausybių 
sukomplekiuoti teismai pasili 
ko veikti ir po perversmo, jų 
veikimo sąlygos nepakitėjo. 
Teisėjai visą laiką sprendė by 
las vadovaudamiesi Įstatymais 
ir savo sąžine.

Tokiai tvaikai ir tokioms 
darbo sąlygoms esant, teis 
muose bylų dirbtinis sudarinė 
jimas buvo neįmanomas.

Lietuvių Teisininku Draugi 
jos Centro Valdyba mano, kad 
Nepriklausomos Lietuvos teis 
mo pagal įstatymus ir teisėjų 
sąžinę padaryti ir įsiteisėję 
sprendimai, ar ką jie baudė ar 
išteisino, yra patikimi teisingu 
mo įvykiai ir yra vertingesni 
negu atskiro asmens neparem 
ti bylų duomenimis, vien iš at 
minties, po daugelio metų pa 
daryti samprotavimai.

Todėl Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Centro Valdyba 
kviečia istorinių atsiminimų 
autorius laikytis tiesos maksi 
mumo, o skaitytojus žiūrėti į 
juos kritiškai.

LTD Centro Valdyba. 
Čikaga, 1957. XI. 6.

• „Senoji lietuvių literatūra“. 
Tokia antrašte Valstybinė pe 
dagoginės literatūros leidykla 
Vilniuje išleido leidinį, skiria 
mą moksleiviams. Čia duoda 
mos ištraukos iš senosios lie 
tuvių raštijos paminklų (met 
raščiu, Mažvydo, Bretkūno ir 
kt.).

* Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

Welland Apylinkės Valdy 
bos sekretorius A. Kalvaitis, 
gyv. 52 Riverbank Str., Wei 
land, Ont., važiuodamas bend 
ruomenės reikalais, lapkričio 
28 d., Weiland mieste turėjo 
susisiekimo nelaimę, susidūrė 
su kita mašina. Dabartiniu lai 
ku A. Kalvaitis yra Welland 
General Hospital su sutrenk 
tais plaučiais ir sulažytais 
penkiais šonkauliais. Be to, su 
braižytas veidas ir kitos kūno 
dalys. Jo padėtis yra ne kritiš 
ka, bet sužeistas sunkiai. Po 
nui A. Kalvaičiui, žmonai Zo 
fijai ir dukrelei Aldonai reiš 
kiame užuojautą. Tau, Auta 
nai, linkime greit pasveikti ir 
sustiprėti ir kuo greičiau vėl

ZUBRUVKA
Importuota tikra vaistažolė.

TREJANKA
Sudaryta iš 27 vaistažolių. 

Pokelio kaina $ 1.
Visokios kitos vaistažoles. 

Pokelio kaina $ 1.00.
Siųskite pinigus — mes už 

mokame už persiuntimą.
Rašykite: World Herb Co., 
Dept. L, 459—18th Ave., 
Newark 3, New Jersey, 

USA.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R. 

per 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co. 
CENTRINĖ ĮTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098
X 3 A I K 1 A t:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

DĖMESIO!
IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

pasirinkimo įvairių gėrybių.
Yra gauta kostium. ir1 paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
1. 2 košt. viln. medž. 7 yrd.

1
1

paltui viln. medž. 3 yrd. 
suknelei vii. medž. 3 yrd. 
pamušalo ............... 7 yrd.
šerinės(klijonkės) 3 yrd.

Iš viso už $ 70.60 

§2. 2 košt. viln. medž. 7 yrd. 
X 2 paltams vii. medž. 6 yrd. 
$ 1 suknelei v. medž. 3 yrd.

2 suknei. rayono m. 8 yrd. 
pamušalo ......... 10 yrd.

šerinės (klijonkės)4 yrd. 
x stiklui piauti peil. su deim. 
x Iš viso už $ 112.60

3.2 košt, arba lengv. mot % 
paltams vii. medž. 6 yrd.fi 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.X

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd. S 
pamušalo .....   ųS yrd. &

šerinės (khjonkės)8 yrd.$ 
stiklui pjauti peil. su deim.% 

Iš viso už $ 157.90x
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd.fi 

pamušalo ......... 18 yrd. a

šerinės (klijonkės)4 yrd.g 
Iš viso už $ 72.30 X

I
 (Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). S 

Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias X 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai fi 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 8 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me g 

džiagas, maistą ir tt. ir tt.

Mažesnio formato siūv. mašina f ir. „Essex’1 rank $48.60 ; 
elektrinė ■— pastatoma ant stalo $ 68.20 *

(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. į

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME IŠ KANADOS:

Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir v 
kitų reikmenų įvairius siuntinius.

Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry £ 
no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba skspresu. fi 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- & 
nu ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. x 

SAV. A. KALUZA |

įsijungti į mūsų bendrą gyve 
nimą.
Welland Apyl. Bendruomenė.

• Australijos lietuvių bendruo 
menės savaitraštis „Mūsų Pas 
toge“ savo prenumeratoriams 
nemokamai išsiuntinės kalen 
dorių, (rem).

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI

835 QUEEN ST.W.-TORONTO 3-EM 4-402^

JMMIENShl
JANIQUE TRADING CO

alo $68.20 4 
padengti). ,Į ;
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Sternthal Automobile- CHRYSLER, PLYMOUTH ir FARGO DEALER — 
TAIP VISŲ ROSIU VARTOTOS MAŠINOS.

Kai pagalvosite apie mašinos įsigijimą pirmiausiai kreipkitės į mūsų atstovą M. RUTH-RUTKAUSKĄ 77 Rachel St. E., Montreal. Tel. VI 5-3202, namų BE 6451.
MES STROPIAI IR RŪP EST1NGAI APTARNAUJAME SAVO KLIJENTUS IR STROPIAI REMIAME PL1 AS—STIPENDIJŲ FONDĄ.

HAMlf|LTOlV
METINIS NAMŲ FONDO NARIŲ SUSIRINKIMAS

šaukiamas ateinantį sekmadie 
nį, gruodžio 15 d., 4 vai. po 
pietų, Vengrų salėje, 2 3 Ja 
mes St. N.

Maloniai kviečiame visus na 
us, įnešusius ir pasižadėju 

sius, o taip pat ir visus Hamil 
tono ir apylinkių lietuvius sk 
aitlingai jame dalyvauti.

H. L. N. F. Valdyba.
PAGERBIMO VAKARIENĖ 
buvo surengta naujai atvyku 
šiam į VA paraviją kun. B. Ju 
rkšui Hamiltono Katalikių Mo 
terų Dr-jos lapkričio 23 d. Da 
lyvavo beveik visų organizaci 
jų atstovai, kviesti svečiai, ku 
rių gausus būrys buvo atvy 
kęs iš Toronto: kun. Pacevi

čius, suolo draugas kun. Jurk 
šo — Dr. B. Paccvičius su Po 
nia, sol. Ščepavičienė su dūk 
ra, sol. Žemelytė, sol. Bigaus 
kas (visi jie išpildė trumpą 
programą) su Ponia, iš Itali 
jos atvykusi sol. Liustikaitė, 
Gustainis ir kt. Naują vikarą 
sveikino KMD pirm. Vaitonie 
nė, kleb. kun. Dr. J. Tadaraus 
kas, parapijos kom. vardu J. 
Kšivickis, KL B-nės A. Jazbu 
tis. Už šį pagerbimą ir vaišes, 
dėkojo kun. Br. Jurkšas. Vaka 
rienė — pagerbimas praėjo pa 
kilioje nuotaikoje.
• Šeimos padidėjimo sušilau 
kė St. B. Šlepečių šeima, o ina 
žas Rimukas, sau naujo, svei 
ko, broliuko. Sveikiname!

The Royal Connaught
Gen. Manager — A. Michael O’B r i e n 

HAMILTON, Ontario. JAckson 7-5071

Hotel

TAI JŪSŲ
SUEIGŲ,

BANKETŲ IR KITŲ
SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

Vpfitlivac PARUOŠIAME PAGAL
’ cs&llives VISUS JŪSŲ PAGEIDAVIMUS.

I £
| Cannon Rexal Drug Store |
& Kampas James ir Cannon Street v
I Sav. G. EIKERTS |

| SIUNČIA VAISTUS LIETUVON IR SIBIRAN. | 
t TAI YRA DIDŽIAUSIAS UŽSIENINIŲ RECEP |

TŲ BEI VAISTŲ SPECIALISTAS. GALI PA- | 
| SIŲSTI VAISTUS KUR TIK NORIT SPECIA- | 
| LIAI PAKETAIS IR ORO PAŠTU.

i* Hamilton, Ont. g
£ Tel. JA 2-5110 154 James St. North g

BEDARBIŲ SKAIČIUS
Hamiltone pasiekė jau 10 tūks 
tančių skaičių. Esama ir lietu 
vių, nes Oakvillėje Fordas at 
leido per 1000 darbininkų ir 
Hamiltono The Steel Co of Ca 
nada.

GRAŽIŲ VOKŲ
su Vilniaus atvaizdais galima 
bus gauti šį sekmadienį, po pa 
maldų, parapijos salėje. Vieno 
voko kaina tik 2 centai. Kitu 
metu, prašoma skambinti K. 
Baronui, LI 5-0979. Vokus iš 
leido Vilniaus Krašto L. S. 
Toronto sk. valdyba. K. B.
R. MATEIKA, KURIS TURI 
SAVO DIDELŲ PREKYBĄ 
321 King Street East, Hamil 
ton, Ont., yra gavęs labai gra 
žiu muzikos plokštelių. Be to, 
ten yra didelis pasirinkimas 
yra prekių dovanoms, kaip tik 
skirtoms Kalėdų ir Naujųjų 
1958 metų proga.

Knygos mėgėjas čia ras pa 
čius tinkamiausius veikalus iš 
naujos ir modernios literatū 
ros visokiomis kalbomis! Lie 
tuviai neturėtų praleisti pro 
gos ten užeiti. Kl. P.

PADĖKOS
Lietuvos Kariuomenės Šven 

tės Minėjimui Ruošti Komite 
tas nuoširdžiai dėkoja abiejų 
parapijų klebonams už pamal 
das, atlaikytas Kariuomenė 
Šventės proga žuvusiųjų dėl 
Lietuvos laisvės intencija ir vi 
siems oficialiosios bei meninės 
programos dalyviams: savano 
riui-kūrėjui J. Viliušiui už tar
tą žodį, Liet. Valst. Op solis 
tei P. Radzevičiūtei, radusiai 
galimybės atvykti minėjiman 
iš Toronto, akomponiatorei 
M. Siegrist, Skautų Vyčių 
Tautinių Šokių Grupei ir jos 
vadovui J. Piečaičiui ir Mont 
realio Scenos Mylėtojų Būre 
liui bei jo vadovei B. Klei

Didžiausia Lietuvių Hi-Fi Radio 
Importo Bendrovė

ATLANTIS
EXPORT - IMPORT Ltd.

ŠVENČIŲ PROGA TURI DI DŽIAUSI PASIRINKIMĄ 

AUJAUSIŲ HI-FI RADIO IR MUZIKOS KABINETŲ 

SU NAUJAI PATENTUOTU DYNAMIC SOUND.

ČIA GAUNAMI PASAULINIAI GARSŪS

KUBA, SABA, KOERTING, B L A U P U N K T.

JŪSŲ PATOGUMUI TRANS OCEAN RADIO KRAUTUVES:

TORONTO: 380 COLLEGE ST. (prie Borden St.)

626 BLOOR ST. W. (prie Euclid St.)

559 BLOOR ST. W. (prie Bathurst St.)

MONTREAL:

2052 ST. CATHERINE ST. W. (room 207)

Įmokėjus 10% vertės, likutis išdėstomas 

iki 24 mėnesių išsimokėjimui.

| GRAŽIAUSI LINKĖJIMAI LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

| VISIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS.

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. a 
J parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite » 
| iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114, «
•' Hamilton, 15 Homewood Ave. S--------------------

zaitei-Kerbelienei. mą, j Ladygai ir F. Morkūnui
Musų nuoširdi padėka pri u- talką automašinomis, Skau 

klauso taip pat M. ir J. Ado tų ir Skaučių Tuntams ir Mo 
maičiams už solistės globoji ntrealio Šaulių Klubui už su 

teiktus pareigūnus įvairiems 
minėjimo darbams atlikti, S. 
ir V. Vaišvilams ir J. Rimkevi 
čiūtei už talkininkavimą aukų 
rinkime prie įėjimo ir visiems 
kitiems, kuo nors prisidėjusie 
rts prie sėkmingo minėjimo su 
rengimo. Ačiū ir mielai visuo 
menei už atsilankymą ir įteik 
tas prie įėjimo aukas.

Kartu pranešame, kad minė 
jimas davė 165.90 dol. paja 
mų, turėta 135,45 dol. išleidų,

I A. NORKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal yj

| MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

v* 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) yjj
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. g

g 12 metų patyrimas. g

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

tad gryno pelno liko 30.45 dol. 
Kaip buvo skelbta, grynas pel 
nas bus panaudotas karo inva 
lidų šalpai ir Montr. šeštad. 
mokyklų išlaikymui.

Komitetas.

— Pajieįjkomas Pranas Lau

žadis, į Kanadą atvykęs 1929 
m., Kanadoj vadinosi Frank 
Laugadis, paskutinė gyv. vie 
ta Port William, Ont. Kas jį 
žinote, maloniai prašau praneš 
ti, yra svarbių žinių iš Lietu 
vos. Adresas: J. Čypas, R. R. 
1 Paris Ont., Canada.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS 

| D. E. BELANGER & SONS 
116 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

AUGŠTOS
RANKŲ

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

| Lietuviška Kirpykla |
$ 410 Murray Ave, Greenfield Park.
£ Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 
g bei visokeriopus odos masažus.
g Kreiptis tel. OR 1-8951 '*
g Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. f(

VAISTINĖ į
Guy Ę Duįįrė |

2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal. &
Paruošia vaistus pagal receptus Ir vSIUNČIA LIETUVONBEI SOVIETŲ RUSIJON $

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS" 

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

NAMAI — APARTMENTA1 — ŽEMĖ 
PASKOLOS— DRAUDIMAS

D. N. Baltrukonis CR 6-50/5
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
F. Adamonis PO 6-7594.

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

A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg'd

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun — Tel. PO 9-1193 g
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MOWt|rEAL
DIDŽIOJI ADVENTO SUSIKAUPIMO VALANDA —

-RELIGINIS 
religinis koncertas AV bažny 
čioje įvyks sekmadienį, gruo 
džio 15 dieną, 5 vai. po pietų. 
Nepaprastai graži proga atsi 
gaivinti siela besiruošiant di 
džiam šventų Kalėdų džiaugs 
mui. Koncerto programą iš 
pildys mūsų parapijos choras, 
solistai E. Kardelienė, K. Smil 
gevičius, V. Kerbelis ir pp. 
Keblio ir Vytės duetas. Šioje 
religinėje šventėje kviečiami 
visi parapijiečiai ir parapijos 
bičiuliai skaitlingai dalyvauti.

LIETUVIŠKŲJŲ PARAPI 
JŲ KUNIGAI,

Aušros Vaitų b. Klebonas Tė 
vas J. Kubilius lankėsi NL re 
dakcijoje atsisveikinti, nes gr 
uodžio 6 d. persikėlė į Čikagą 
ir naujas Klebonas Tėvas J. Bo 
revičius su vizitu. Prieš savai 
tę NL red. vizitavo ir Šv. Ka 
zimiero parapijos klebonas ku 
nigas J. Bobinas.

KONCERTAS
Šis susirinkimas laikomas me 
tiniu, todėl visų narių dalyva 
vimas būtinas ir punktualus.

Valdyba.
LIETUVIŲ AKADEMINIS 
Sambūris praneša, kad šį penk 
tadienį, gruodžio 13 d., 8 vai. 
vak., 4249 Berri St. įvyksta vi 
suotinis susirinkimas, kurio 
metus bus aptariami N. M. su 
tikimo reikalai. V-ba.

„TAURO” SPORTO 
klubo visuotinis metinis narių 
susirinkimas šaukiamas gruo 
džio 15 d. Aušros Vartų Pa 
rapijos salėje 12 vai. Taip pat 
kviečiame sporto klubui pri 
jančius bei naujai įstoti no 
rinčius. Narių dalyvavimas pri 
valomas. Valdyba.
SKAUTŲ TĖVŲ DĖMESIUI

Ateinantį sekmadienį, gruo 
džio 15 d. A V parap. salėje, 
tuojau po sumos įvyks skautų-

Į ELEKTRON
| HI-FI — RADIO, AUTO RADIO, MAGNETOFONAI, į
| GRAMAFONAI ir TELEVIZIJOS VISOKIŲ GA-
« MYBOS RŪŠIŲ. Garantuotas pataisymas.
« Lietuvių inžinierių vadovaujama. Darba atlieka prity- !;
« rę vokiečių radio ir TV specialistai. iį
| 2052 St. Catherine W. Kmb. 206. Tel. WE 2-2263. ji 
» 9—5 vai. vak. Tel. UN 6- 0076 po 5 vai. vak.

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS
Šeštadieninės lietuvių mo 

kyklos, gruodžio 29 d., 4 v. p. 
p. Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję ruošia tradicinę mokyklų 
eglutę. Programą scenoje at 
liks Rosemounto mokykla, po 
to bus programa tęsiama salė 
je, visų mokyklų mokinių kar 
tu su Kalėdų Seneliu. Progra 
ma bus grynai lietuviškais mo 
tyvais ir labai Įdomi. Kalėdų 
Senelis įteiks visiems vaikučia 
ms įvairias ir įdomias dovanas. 
Visi vaikai tą dieną kviečiami 
į didelę ir įdomią eglutės šven 
tę, kuri jau eilė metų ruošiama 
Montrealyje.

Veiks bufetas dideliems ir 
mažiems. Muzika: du žinomi

vo beteisė”, sako Sės. Falicija, 
bet organizacija daug prisidė 
jo prie to, kad nepriklausomy 
bės laikais moters teisės buvo 
sulygintos su vyro teisėmis. 
Organizacijos darbas buvo la 
bai šakotas ir išsiplėtęs į dau 
gelį gyvenimo sričių — sočia 
linių, ekonominių, kultūrinių 
ir religinio veikimo. Jis labai 
padėjo Lietuvos moteriai kul 
turėti ir kelti gyvenimo lygį.

Organizaciją po pranešimo 
sveikino Org. vėliavos kūmas 
Pr. Rudinskas, sav.-kūrėjų sk. 
pirm. L. Balzaras, Seimelio 
Prezid. piim. St. Kęsgailą, 
Ateit, pirm. Br. Lukoševičie 
nė, Skaučių tunto I. Šipelytė.

VISIEMS 123 SLA KUOPOS
nariams pranešama, kad šį sek 
madienį, gruodžio 15 d., 12 va 
landą, tuojau po pamaldų Auš 
ros Vartų salėje šaukiamas S 
LA Montrealio kuopos narių 
visuotinis susirinkimas, kuria 
me bus padaryti pranešimai ir 
bus naujos valdybos rinkimai, 
f©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©* 
| DR. J. ŠEGAMOGAS £ 
\ A

CHIRURGINĖ ir $ 
§ BENDROJI PRAKTIKA g

Office 5441 Bannantyne
$ (kamp. Woodland)
S Verdun. Tel. PO 7-3175. « 
V \
£ Priėmimo vai.: 2-4; 7-9; X 
$ šeštadieniais 11-1 X 
$ arba pagal susitarimą. X 
$ Namų 1038 Osborne Av. X 
X Verdun. Tek: PO 6-9964. X 
»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©g

T DANTŲ GYDYTOJAS !

DR. J. MALIŠKA į 
T priima: 9 a. m.—10 p. m. S;

5441 Bannantyne, 
(kampas Woodland) |

« Tek: PO 8-4547

-čių tėvų bei rėmėjų susirinki 
mas. Tėvai savo atsilankymu 
pritarkite skautiškam darbui.

Tuntų Vadovybė.
SKAUTŲ DĖMESIUI

Sekmadienį, gruodžio 15 d. 
AV par. salėje 3 vai. po pietų 
įvyks Tunto sueiga. Bus oficia 
liai perduota Tunto vadovybė, 
o linksmoj daly bus rodomi 
šviesovaizdžiai iš šių metų sto 
vykios. Tuntininkas.
• Kalėdojimas ateinančią sa 
vaitę: Tėv. J. Borevičius ir 
Tėv. J. Aranauskas lankys 8 
ir 9 Avenue, Ville Lasalle, T. 
St. Kulbis šią savaitę dalyvaus 
vienuoliškose rekolekcijose, 
kurios tęsis astuonias dienas.
• Sirgo p. Sinius ir p. Rimkie 
nė, gydomi dr. J. Šegamogo.
į©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*
£ TAISAU
X ..... Xtelevizijos ir radio aparatus. $

H. Valiulis. $

£ Skambinti po 5 vai. vak. X
HU 1-4313. $

£

5©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

TO O
PRANEŠIMAS TORONTO LIETUVIAMS

KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba sudarė Rinkimų Ko 
misiją Toronto Apylinkės Ta 
rybai išrinkti iš šių asmenų: 
pirm. V. Užupis, vicep. V. Ger 
manavičius, sekr. F. Senkus, 
nariai: L Česėkas ir I. Nacevi 
čius.

Rinkimai įvyks 1958 m. va 
sario m. 9 d.

Toronto Apyl. lietuviai ir or 
ganizacijos prašomos numaty 
ti kandidatus ir ligi š. m. gruo 
džio 27 d., 8 vai. vakaro, pri 
statyti rinkimų komisijai.

Rinkimų Komisija tuo rei 
kalu paskelbs smulkesnius nu 
rodymus. Valdyba.
KLB TORONTO APYLIN 

KĖS TARYBOS RINKIMAI
KLB Toronto Apylinkės 

Rinkimų Komisija skelbia To 
ronto Aplymkes lietuvių ži 
niai, kad rinkimai į KLB To 
ronto Apylinkės Tarybą vyks 
ta 1958 m. vasario mėn. 9 die 
na sekančia tvarka:

rinti stiprų balsą, bet taip pat 
ir muzikinės kultūros stoką. 
Lustikaitei koncerte taikinio 
kavo smuikininkė C. Gandy ir 
V. Verikaitis. Klausytojų atsi 
lankė per 150.

16 VASARIO TORONTE
Vasario 16 iškilmingas mi 

nėjimas, 40 metų Nepriklauso 
mybės atgavimo sukakčiai at 
žymėti, bus švenčiama didžia 
jame Odeon kino teatre (Y<m 
ge ir Carlton). (

TORONTO APYLINKĖS^
valdyba raštu padėkojo O'Ke 
efe alaus bendrovei už Onos 
Spurgaitienes 8 žmonių šeimos 
atvežimą lėktuvu iš Vokieti 
jos į Kanadą. O'Keefe bendro 
vė sumokėjo už kelionę šiai šei 
mai 2.200 dol. ir niekados jų 
nereikalaus grąžinti. Apylin 
kės valdyba sudarė šiai šeimai 
dokumentus ir šiuo laiku kiek 
galint jai padeda įsikurti.

SUŠELPĖ LAISVĖS

I
 NOSIES, GERKLĖS IR

AUSŲ SPECIALISTAS į : 
IR CHIRURGASDr. R. CHARLAND : 

1 78 St. Joseph Blvd. W. 
ft ... Teh PL 9958^____«©©©©©©©©© ©©©©©v©©©©©©©©«

iDr.EAndrukaitisi 
j 956 SHERBROOKE E. | 
j Tek: LA 2-7236 

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^

►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©f
X Raštinė vakarais: K

2104 Mount Royal St. E. $ 
| LA 1-7926—-8873
| Renė TALBOT |
X Advokatas £

Suite 306, Aldred Bldng. $
507 Place D’Armes $ 

< VI 9-8045 £
J©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

-v©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©?
X ADVOKATAS
| STASYS DAUKŠA, LL. D. j 
£ Butte ts—at |

Ž 152 Notre Dame St. E. V
| UN 6-8969* |

& Res. 5657—12 Ave., Rsm. X
į RA 2-5229
»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©!?

ADVOKATAS

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

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

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

I
N O T A K A S

: MILTON W. WINSTON,!

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

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

mūsų kolonijos akordeonistai 
stud. Baltuonis ir Vičas. Sa 
lė bus dekoruota, todėl galės 
linksmai pasišokti ir mūsų jau 
nimas, buvę lietuvių mokyklos 
mokiniai. Visus kviečiame pa 
sižiūrėti įdomios mūsų mažų 
jų programos. Savo atsilanky 
mu paremsite lietuviškas mo 
kyklas Montrealyje.

Įėjimas suaugusiems auka 
— vienas doleris.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJA 

MINĖJO 50-METĮ
Šiemet rugsėjo 23—24 d. su 

ėjo 50 metų kai Lietuvoje, 
Kaune, įvyko vadinamas Pir 
masis Lietuvos moterų šuva 
žiavimas, paskelbęs Lietuvos 
moters reikalavimus. Iš to su 
važiavimo Katalikių Moterų 
Draugija kildina savo organi 
zaciją, nors pirmasis šios orga 
nizacijos suvažiavimas įvyko 
1908 metų balandžio 26 d. Pa 
plitus po visą pasaulį lietuvia 
ms, išplito ir katalikių moterų 
draugija, kurios Montrealio 
skyrius sukaktuves paminėjo 
praėjusį sekmadienį.

Nemažam būriui montrealie 
čių dalyvaujant, AV salėje bu 
vo iškilmingas minėjimo susi 
rinkimas, kurį atidarė p. Gaba 
liauskienė, pakvietusi susirin 
kimą vesti p. Giriūnienę ir p. 
Rudinskienę. Jos sukvietė prie 
stalo garbės prezidiumą, suda 
rytą iš organizacijų atstovų.

Sesuo Felicija suglaustai pa 
pasakojo organizacijos istori 
jos etapus, organizacijos išsi 
šakojirtią į 400 skyrių su 40. 
000 narių Lietuvoje ir suminė 
jo darbus, kuriuos organizaci 
ja dirbo per 50 metų. „Lietu 
vė“ moteris prieš 50 metų bu

so 
po

Ir akademijos užbaigai AV 
Klebonas Ievas J. Borevičius 
skaitė paskaitą, suderintą ir 
su dienos švente — apie Die 
vo Motiną Mariją.

Užbaigai p. Capkauskienė 
padainavo du dalykus, o šeimi 
ninkės gražiai susirinkusius pa 
vaišino kava su gerais užkan 
džiais. Sukaktuvių minėjimas 
praėjo labai gražiai.

SKAUTŲ VYČIŲ 
RŪPESČIAI

Jų globojamos Tautinių 
kių grupės rūbams įsigyti
N. Metų bus ruošiamas šokių 
robaksas. Tuo tarpu opus juos 
tų klausimas. Mieli tautiečiai, 
jei kas galėtų paukoti juostų, 
šis reprezentacinis vienetas bū 
tų labai dėkingas. Galintieji 
padėti, prašomi skambinti PO 
9-0413. J. R.

PADĖKA
Ponui B. Ignatavičiui auko 

jusiam 5 dol. paminklinei len 
tai žuvusiems už Lietuvos lais 
vę Aušros Vartų bažnyčioje 
įrengti, nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvos Kariuomenės Kūrė 
jų Savanorių Sąjungos 

Montrealio Valdyba.
• Patikslinama: Sporto pirme 
nybių aprašyme turėjo būti pa 
sakyta: „Nesant D. Aneliūnai 
tei, ir p. Siniūtė nesulošė taip 
veržliai“.
• „Delegatas“ p. šalčiūnas aną 
sekmadienį vykdamas taxi į 
„L. B-so“ parengimą, susidū 
rė su kitu taxi ir vieton paren 
gimo turėjo būti paguldytas į 
ligoninę.

Ž Raštinė: LE 4-4451

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

Chiropodistas — kojų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 
6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreat..

LAIKRODININKAS - AUKSAKALE
I A. ŽUKAS
| KALĖDINES DOVANAS
8 PARDUODU PIGIAU NEGU KITOS KRAUTUVĖS. 
?? Įvairius laikrodžius, žiedus, plunksnakočių setus, elekt- 
« rines skutimosi mašinėles, sidabrinių šaukštų, peilių ir 
8 šakučių komplektus, papuošalams susidėti gražiai skain 
» bančias dėžutes, moterims manikiūro komplektus, vyriš 
« kas ir moteriškas pinigines, rožančius, retežėlius, Kry 
>> želius, medalikėlius, auksinius, sidabrinius ir paauksuo 
g tus ir įvairias kitokias Kalėdines dovanas...
| 976 BENNANTYNE AVĖ. Tek: PO 9-5841.

Laukiu malonaus Jums patarnavimo. A. Žukas.

MODERNIŲJŲ ŠOKIŲ 
KURSAI

vakarais, nuo 2 iki 4 valandos, 
Aušros Vartų salėje prasidės 
po švenčių n tęsis 10 savaičių. 
Į kursus priimami abiejų lyčių 
asmens ne jaunesni kaip 15 me 
tų. Mokestis — 1 dol. už valan

gistracija pas Augustiną Kai 
vaitį: 33 — 5 Ave, Verdun, 
telef. PO 9-5110.

IŠNUOMOJAMAS
penkių kambarių butas. Visi 
baldai pardavimui. Nuoma 55 
dol. mėnesiui. Adresas: 188 
— 1 Ave, Ville Lasalle, tek: 

PO 8-6252.
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©4 
|louis mongeau| 
I KURO ALIEJUS | 

ft No. 1 Imperial Products X 
| 241—1 Ave., LaSalle. X
| PO 8-3237 |
;©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^ž

11. G. ELECTRIC R’d
Elektros

1 G N AS 
3260

kontraktorius

GURCINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4.
(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

A. LIODŽIUS, B. A.
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

1. Renkami 25 
dviems metams.

2. Balsuoti turi 
mų dieną turį 
žiaus.

3. Kandidatai 
būti pilnateisiai lietuviai 
21 metus amžiaus.

4. Siūlytojai ir kandidatai tu 
ri būti sumokėję solidarumo 
mokestį.

5. Kandidatų sąrašą lun pa 
sirašyti ne mažiau 10 asmenų, 
nurodydami aiškiai savo var 
dą, pavardę, amžių ir adresą.

6. Drauge su kandidatų są 
rašų turi būti įteikti kandida 
tų raštiški sutikimai būti ren 
kamais.

7. Kandidatų sąraše turi bū 
ti pažymėta. kandidato var 
das, pavarde, amžius, užsiėmi 
nas ir adresas.

8. Kandidatų sąrašai turi bū 
ti įteikti rinkimų komisijai Ii 
gi š. m. gruodžio 27 d. 8 v. v.

9. Sąrašus įteikti ir gauti 
smulkesnių informacijų pas 
rinkimų komisijos pirmininką 
V. Užupį, 41 Hewitt Ave. To 
ronto, tel. LE 5-1961 arba pas 
komisijos narį J. Česėką 77 Ly 
nd Ave. Toronto, tel. LE 
4-7787. Rinkimų Komisija.

LUSTIKAITĖS 
KONCERTAS

Iš Italijos atvykusios daini 
ninkės J. Lustikaitės koncer 
tas įvyko Pr. parapijoje. Prog 
ramoje buvo itališkos dainos, 
operų arijos ii keletas lietuviš 
kų dainų. Solistė pasirodė tu 

'/©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©t 

’Dr. A. VALADKA
; 1081 BLOOR ST. W.
i (prie Dufferin)

I
 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.

*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©5

asmenys,

18
teisę rinki 
metų

j Tarybą

am
ę 

turi 
turį

KOVOTOJUS
Kūr.-savanorių skyrius Ka 

ledų švenčių proga savanoria 
ms ir karo invalidams VokieZ 
joje pasiuntė 100 dol. \ 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI

Šiemet naujus metus lietu 
viai viešai sutiks net keliose 
vietose: Prisikėlimo salėje, šv. 
Jono salėje, Prince Charles 
viešbutyje ir Lietuvių Namuo 
se.
IŠKILMINGAS NAUJŲ ME 
TŲ SUTIKIMAS TORON 
te įvyks Prince George Hote 
lyje (King ir York).

Šį šaunų sutikimą ruošia jau 
septyni metai kas šeštadienį 
kalbanti lietuviška radio pro 
grama „Tėvynės Prisimini 
mai”.
• „Draugo“ romano konkur 
sui rankraščius įteikti termi 
nas baigėsi gruodžio 1 d.
Kenčianti tėvynė įpareigoja, 

kad padėtumei vargan 
patekusiems jos sūnums 

ir dukroms.
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©M

j Dr. A. Pacevicius ::
X Gydytojas ir Chirurgas
g 280 Roncesvalles Avė X 
Y Telefonas LE 4-4778
y Priėmimo valandos: 11-1 v. 'J 
r vakarais nuo 6-8 v. ; trečia- X 
L dieniais ir šeštadieniais 11-3 i J 
y v. pp. Kitu laiku, susitarua. : ’ 
(Nauja* kabinetas u 
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©*»®©< 
j©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^'^, 
| DR. V. SADAUSKIENĖ Į

| Dantų gydytoj“
129 Grenadier Rd., ji 

w2 namas nuo Roncesvalles)] | 
X TORONTO
| Tek LE 1-4250 j 

f^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

Vienybėje — Galyb
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

Ken ff iles Ltd. - realtor
1675 BLOOR St. W. (prie Indian Rd.) 

Tel. Ofiso: LE 4-7584. Namuose: LE 4-0773
ST. JOKŪBAITIS 

Atstovauja didžiausią namų biznių ir 
nekilnojamo urto pardavimo įstaigą.

Didelis namų, biznių pasirinkimas, specialiai H. Parko raj. 
Sudaromos paskolos-morgičiai. Sąžin. ir malonus patam.

Jeigu norite pirkti arba parduoti namą, tuojau 
skambinkite ir klauskite ST. JOKŪBAITIS 
telef.: įstaigos LE 4-7584, namų L E 4-0773.
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