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Politinių įvykių savaitė
VISKĄ ABSORBAVO PARYŽIUJE PRASIDĖJUSI 

NATO GALVŲ KONFERENCIJA.
Maskvos grasinimai ir pasiūly mai silpnesnius veikia.

Pavergtos Tautos bando sudaryti atsvarą.

MASINU FONDOjVAJUS

Praėjusi savaitė sukosi tik 
tai apie Paryžiuje gruodžio 16 
dieną prasidėjusią Atlanto 
Sąjungos valstybių galvų kon 
ferenciją. Vakarai šiai konfe 
rencijai ruošėsi, o 
MASKVA DARE VISOKIUS 

MANEVRUS, KAIP 
VAKARAMS PAKENKTI.
Jau iš anksto, sputnikų pa 

leidimo ir jų grėsmės išpūti 
mft-akivaizdoje, Nikita Chruš 
čiovas įspėjo Vakarus, ypač— 
Ameriką, kad Rusija dabar tu 
rinti tokių ginklų ir tiek daug, 
kokių Vakaiai neturį ir kad 
nuo jų apsigynimo nėra jo 
kio. .. Po šių bauginimų ii 
grasinimų sekė

SOVIETŲ TAIKOS IR 
KOEGZISTENCIJOS 

VAKARAMS PASIŪLYMAI.
Girdi, nutraukime visokius 

atominius ir raketinius bandy 
mus (kai Rusija tai jau pada 
rė), sugyvenkime ramiai (kad 
ramiai galėtume jus likviduo 
ti) ir kad viskas eitų sklan 
džiai, mes siūlome

SUŠAUKTI SOVIETŲ IR 
VAKARŲ VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJĄ, 
kuri išspręstų visus nesutari 
mų klausimus.

Tačiau nepasitikint šių siu 
lymų, kuriuos Amerikos Vals 
tybės Departamentas pavadi 
no sena propaganda, nesiūlan 
čia nieko nauja, efektingumu, 
Sovietai griebėsi pagalbinių 
priemonių; propagandą palei 
do ir per satelitinius kanalus. 
Pirmiausia Lenkija buvo įpa 
reigota pasakyti Vakarams, 
kad

LENKIJA NEPRIIMS 
SOVIETINIŲ GINKLŲ, 

JEIGU BUS SUSITARTA 
kad Vakarinė Vokietija nepri 
ims Amerikos ginklų — rakė 
tų ir atominių ginklų.

Tuo pačiu metu ir Rytinės 
Vokietijos „premjeras'" Grote 
vohlis buvo Maskvos įpareigo 
tas veikti neva savo keliu, lyg 
Rytinė Vokietija būtų savaran 
kiška valstybė, kad ji 
SIŪLO IŠ ABIEJŲ VOKIE 
TIJOS DALIŲ SUDARYTI

NEUTRALIĄ ZONĄ 
tarp Vakaių ir Sovietijos...

Nežiūrint State Departamen 
to pareiškimo, kad šitie visi ma 
nevrai yra sena propaganda, 
vis dėlto yra žymių žmonių, 
kurie pasiduoda panikai.

Kažin ar jų įtaka, nors gali 
būti ir didelė, ar paveiks klau 
simų, tiesa, labai sunkių n ne 
malonių, sprendėjus, nes 
TARPTAUTINIAI KLAUSI 
MAJ YRA DAUG PAINES 
NI NEGU KAI KAM JIE

GALI ATRODYTI.
Tarptautiniuose klausimuo 

se yra ir labai paprasta ir la 
bai komplikuota. Paprasta, jei 
gu yra didelė, viršijanti, jėga 
ir visiškas nesiskaitymas su 
nieku; ir komplikuota, jeigu 
žiūrima žmonių likimo ir skai 
tomasi su kitais. Šie klausimai 
yra nepaprastai sudėtingi ir 
trapūs, jeigu prisiminsime, 
kad net tokie maži klausimai, 

ELENAI ir VLADUI VANAGAMS,
Lietuvoje mirus jų mylimai motinai ir uošvei, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą
B. ir J. G r a ž i a i.

kaip Pabaltijo, ii tai norima, 
kad būtų paboti. Suderinimas 
yra labai sunkus.

Ir didžiųjų valstybių tarpu 
saviuose santykiuose yra dide 
lių komplikacijų, kurios ne 
lengvai išsprendžiamos. Pa 
vyzdžiui,
MASKVA DEDA PASTAN 

GŲ VAKARŲ VOKIETIJĄ 
IŠJUNGTI IŠ NATO.

Sunku įsivaizduoti, kas at 
sitiktų, jeigu Vokietija suside 
tų su Rusija? Ir jeigu V. Vo 
kietija sako, kad ji be susitari 
mo su Amerika nedarys žygių, 
tai tas reiškia, kad yra susita 
rimų, kurie neleidžia tai pada 
ryti. Tai vis yra komplika 
cijos.

Prieš pat NATO konferen 
ciją Rusijos premjieras Bulga 
ninas išisuntinėjo notas vaka 
riečiams ir JTO nariams. Tai 
vis šaltojo karo atakos, kurios 
turi paveikti Vakarus, kad jie 
paklustų Rusijos diktatui.

Didelių pastangų daro So 
vietai įtikinti vakariečius koeg 
zistuoti. Bet Pavergtosios Tau 
tos, susirinkusios į PET sei 
mą, bando atsverti Rusijos im 
perialistinius ir kolonialisti 
nius kėslus ir įtikinti pasaulį, 
kad

SOVIETINIS MILŽINAS 
VIS DĖLTO TESIREMIA 
MOLINĖMIS KOJOMIS, 

kad nereikia pasiduoti sovieti 
nei propagandai ir nereikia 
kristi į paniką.

Ir JAV atsverti rusiškai pro 
pagandai ginklų srityje, taip 
pat turi savo priemonių. Turi 
labai sėkmingai išbandytų ra 
ketų, o JAV sprausminis lėk 
tuvas padalė naują greičio re 
kordą, pei valandą nuskridęs 
1,207 mylias arba apie 2,000 
kilometrų.

Bet galima suprasti ir Rusi 
jos pastangas ardyti Vakarų 
vienybę, nes
RUSIJOS TIKSLAS NE TIK 

TAI IŠLAIKYTI TA, KĄ 
TURI, BET IR PLĖSTIS, 

grobiant vis naujas sritis. Ir 
Rusijos kėslams bei planų vyk 
dymui labai padeda Vakarų 
nesutarimai; nesantaikos dėl 
Sueco, nesantaikos dėl Kipro 
salos, nesantaikos dėl Alžyro, 
ir Tuniso, sunkumai Indonezi 
joj, sietas Vidur. Rytų riešu 
tas, tvirtos valios stoka dėl 
Vengrijos ir kitų Rusijos pa 
vergtų kraštų. . . Čia visų pir 
ma Vakarai įklimpę, o tuo 
Kremliaus diktatūra ir naudo 
jasi. Nenuostabu, kad u L. Fe 
arson netiesiogiai pritaria 
Maskvos kėslams.

PARYŽIUN SUSKRIDO 
VISŲ VALSTYBIŲ 

NATO GALVOS, 
bet jų uždaviniai tokie dideli 
ir taip komplikuoti, kad tuo 
tarpu geresnių vilčių kaip ir 
nėra, kad konferencija būtų la 
bai sėkminga.

Tiesa, JAV patiekė labai rim 
tas savo siūlymus: dėl atomi 
nių ginklų arsenalų, dėl aprū 
pinimo NATO dalinių rakete 
mis, dėl naujų ginklų, dėl mo 
kslinio ir exonorninio bendra

,,N. L.” Mašinų Fondo va 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
rnu minir c sek:'nr:ns vai 'tts d • 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Inž. P. Lelis,

Toronto, Ont............ $10.00
Mielas NL bendradarbis, nepa 
prastai veikius Toronto Lietu 
vių Bendruomenės veikėjas,

Kur nėra laisvės- nėra ir duonos
Gruodžio lid. PET New 

Yorke bpvo svarstomas žemės 
ūkio klausimas pavergtuose 
Europos kraštuose. Šituo klau 
simu išsamų referatą paruošė 
Lietuvos Delegacijos narys 
Juozas Audėnas. Referatas bu 
vo svarstytas PET Ekonomi 
nėję Komisijoje ir Generalinia 
me Komitete. Galutinai pa 
ruoštas raporto tekstas buvo 
pateiktas PET Asamblėjai. P. 
J. Audėnas referuodamas šį 
klausimą Asamblėjai, pasakė 
įvadinę kalbą, kurioje pabrė 
žė:

Šiandien mes svarstome že 
mės ūkio padėtį Sovietų pa 
vergtuose Europos kraštuose. 
Žemės ūkio klausimas yra pats 
sunkiausias ekonominis klau 
simas, kurio bolševikai nepajė 
gia nugalėti. Jų sugalvotas so 
vietiškasrs modelis susiduria 
su pagrindine kliūtimi — su 
laisvu ūkininku. Ūkininkas ko 
voja visomis turimomis prie 
monėmis prieš Kolektivizaciją, 
dėl savo laisves ir savo žemės. 
Jis kovojo iki mirties, iki ištrė 
mimų į Sibirą ir vis nenori nu 
sileisti. Lietuvos ūkininkai bu 
vo palaužti ir suvaryti į kolcho 
žus tik po to, kai 1941 —1949 
m. ūkininkų ir jų šeimų buvo 
į Sibirą išvežta per 120,000 as 
menų. Kituose kraštuose, net 
ir Rusijoj, komunistų kovos 
su laisvaisiais ūkininkais buvo 
ir tebėra ii gi labai kietos. Juk 
ne be reikalo Stalinas skundė 
si, Winstonui Churchillui, kad 
jam lengviau buvę nugalėti na

darbiavir*: ir tt. Bet ar bus ras 
tas susi (arimas?

Vienas svarbiausių klausi 
mų, prieš kurį yra atsistojusi 
Paryžiaus konferencija, tai yra 
VISIŠKAS ATLANTO OR

GANIZACIJOS
PERSIORIENTAVIMAS, 

nes naujų ginklų išradimai vi 
są pasaulį pastato preiš visai 
naujas problemas. Po metų jau 
bus pagrindinai pakeistas puo 
limo ir gynimosi būdas. Toli 
mo skridimo raketos sudarys 
galimybę kariauti iš bet kokių 
nuotolių: Amerika galės bom 
barduoti Rusiją ir Rusija Ame 
riką iš savo teritorijų: Nereiks 
bombonešių, gal ir naikintu 
vų. Akivaizdoje šių faktų iš 
kyla naujos problemos, kurios 
Paryžiuje sudarys derybų pag 
rindą. Kaip gintis, kaip bend 
radarbiauti, kaip išsilaikyti?

Konstatuotas aiškus faktas, 
kad
PAĖMUS VISAS VAKARŲ 

VALSTYBES DRAUGE,
JŲ PAJĖGUMAS YRA 

LABAI PERSVER1ANTIS, 
sovietiją, bet Maskvos dikta 
turą neprileidžia jokių esmi 
nių susitarimų. Maskvos tiks 
las, kaip pareiškė ir pabrėžė 
Chruščiovas, lieka kaip buvęs 
tas pat ir nekintamas — užvai 
dyti visą Žemės rutulį. Tai ir 
yra tas didysis kliuvinys, kuris 
neleidžia nusiginkluoti ir ka 
rui skiriamas išlaidas panaudi 
ti taikai ir gerbūviui.

/Lietuvos\ 
/ nacionaline \ 
I M-Mažvytio '

nuostabiai sugebąs „kalti do 
lerius” Bendruomenei ir NL 
Mašinų Fondui taip pat rado 

šimkę.
Visiems vajaus dalyviams nuo 

širdžiai dėkojame ir prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
audos Bendrovės ,,Nepriklauso 
ma Lietuva" įgalioti vesti vaju.

P. P arbūtas ir J. Kardelis.

cių Vokietiją negu ūkininkus.
Sovietine žemės ūkio siste 

ma, teroru ūkininkams prime 
tama, dar nepateisino savęs ir 
žemės ūkio produktų gamybo 
je. Ir pačioje Sovietų Rusijoje 
ir jos pavergtuose kraštuose 
sovietiškasis žemės ūkis ma 
žiau gamina produktų negu 
ten buvo jų pagaminama lais 
vojo ūkio u privačios iniciaty 
vos ūkinankavimo sistemoje.

Prisiminkime tik 1956 m. 
birželio 28 d. Poznanės įvy 
kius. Pagrindiniai Lenkijos gy 
ventojų leikalavimai buvo 
Laisvės ir duonos! Šis įvykis 
visam pasauliui byloja, kad 
ten, kur nėra laisvės, — nėra 
ir duonos. Vienas faktorius ei 
na greta antrojo.

Sovietų Rusijos vadovauja 
masis imperialistinis komuniz 
mas, pavergęs Rytų ir Vidurio 
Europos kraštus — Albaniją, 
Bulgariją, Čekoslovakiją, Esti 
ją, Vengriją, Latviją, Lietuvą, 
Lenkiją ir Rumuniją — juos 
ekonomiškai eksploatuodamas, 
tiesiogiai ar netiesiogiai per 
prieš gyventojų valią pastaty 
tąsias komunistines vyriausy 
bes, siekia juose sunaikinti lais 
vuosius ūkininkus.

Visų šitų kraštų ūkininkai 
labai atkakliai kovojo prieš šią 
sovietų akciją. Bet komunisti 
nė administracija nušalinimais 
nuo ūkių, deportacijomis, per 
kėlimu iš vienos vietos l kitą 
ir kitomis teroro priemonėmis 
sovietiškai žemes ūkio siste 
mai per prievartą įvesti: panai 
kino turto nuosavybės princi 
pą — tradicinį žemės ūkio pa 
vergtuose kraštuose tvarkymo 
pagrindą, kad būtų sunaikin 
tas individualinis ūkininkavi 
mas : išplėšė ūkininkų šeimas 
iš savosios žemės ir suardė jū 
normalaus gyvenimo eigą; pa 
keitė laisvą individualų ūkinin 
kavimą sovietine (kolchozų- 
-sovehozų ii mašinų - trakto 
rių stočių) sistema, atnešusią 
sumažintą žemės ūkio garny 
bą; privertė ūkininkus sovieti 
nėję žemės ūkio sistemoje dirb 
ti ilgiau ir sunkiau be tam dar 
bui atitinkamo atlyginimo; nu 
mušė pragyvenimo standartą 
žemiau noimalaus lygio; eks 
ploatuoja augštomis nepakelia 
momis priveistinėmis duoklė 
mis, dideliais mokesčiais, daž 
nu valiutos keitimu, mažomis 
algomis; ūkį ardančiomis kai 
nomis, išvežimu gėrybių į Ru 
siją, nežiūrėdama to, kad tų gė 
rybių didelis trūkumas yra Eu 
ropos pavergtuose kraštuose.

Mūsų kraštų ūkininkai stip 
riai ir labai atkakliai priešino 
si prieš sovietinės žemės ūkio 
sistemos jvedimą. Labai aki 
vaizdus ir pabrėžtinas faktas 
yra spontaniskas kolchozų lik 
vidavimas Lenkijoj ir Vengri 
joj ryšium su 1956 m. tų kraš 
tų revoliuciniais įvykiais.

Laisvasis pasaulis turi ne tik 
pats save apsisaugoti nuo ko 
munistinio pavojaus, bet turi 
padėti Sovietų pavergtiems 
kraštams atgauti laisvę. Kor.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PET PRIEŠ SOVIETŲ TARPTAUTINIUS KĖSLUS

Gruodžio 10—11 dienomis 
New Yorke vyko pavergtųjų 
Jungtinių Tautų Seimo posė 
džiai. Posėdžių pagrindiniai 
dalykai buvo PJT pasisaky 
mai ryšium su Sov. Sąjungos 
Jungtinių Tautų pilnačiai pa 
teiktu siūlymu deklaracijos 
dėl savitarpinio respekto teri 
toriniam integralumui bei su 
verenumui, dėl nepuolimo, ne 
sikišimo j kitos valstybės vi 
daus reikalus, del savitarpinės 
lygybės ir koegzistencijos. Sv 
arbus šių posėdžių dalykas bu 
vo ir PJT Ekonominės Komi 
sijos pateiktas buv. Lietuvos 
Žemės Ūkio Ministerio J. Au 
dėno paruoštas raportas apie 
žemės ūkio padėtį sovietų pa 
vergtuose kraštuose.

PJT Seimas atkreipė NATO 
valstybių dėmesį į tai, kad pa 
staro jo melo pareiškimais ir 
veiksmais Sov. S-ga pirmiau 
šia siekia a) sukliudyti Vaka 
rų karinės, ūkinės bei politinės 
potencijos panaudojimą patva 
riai pasaulio taikai organizuo 
ti; b) palenkti Vakarus, kad 
sutiktų su esama Centro ir Ry 
tų Europos padėtimi ir atsisa 
kytų remti jos išsilaisvinimą 
iš iš sovietinės vergijos; c) 
sugriauti pačią NAT organiza 
ziją. PJT Seimas pabrėžė Cent 
ro ir Rytų Europos dabar So 
vietų pavergtų kraštų reikšmę 
Europos gynybai ir įspėjo, NA 
TO valstybes, kad bet kuris jų 
susitarimas su Sov. S-ga Cent 
ro ir Rytų Europos valstybių 
sąskaiton ne tik silpnintų siu 
kraštų laisvės kovos dvasią, 
bet ir pačių Vakarų strategi 
nes ir politines pozicijas Sov. 
Sąjungos atžvilgiu. PJT Sei 
mas iškėlė Vokietijos apjungi 
mo ir Centro ir Rytų Europos 
išlaisvinimo problemos nedaly 
mą ir
ĮSPĖJO VAKARUS NEPA 
SIDUOTl APGAULINGAI 
BOLŠEVIKŲ ILIUZIJAI, 

kad Sov. Sąjunga evoliucionuo 
janti į laisvę ir demokratiją ry 
šium su kai kuriais reiškiniais, 
vykstančiais Kremliuje kovos 
dėl pirmavimo.

Dėl Sov. Sąj. pateiktos JT 
pilnačiai deklaracijos koegzis 
tencijos reikalu PJT Seimas 
savo rezoliucijoje konstatuoja 
pačios Sov. Sąjungos praktiką 
Albanijoje, Bulgarijoje, Čeko 
Slovakijoje, Estijoje, Latvijo 
je, Lenkijoje, Lietuvoje, Ru 
munijoje, Vengrijoje, R. Vo 
kietijoje ir pabrėžė, kad tik 
Sov. S-gos parodyta gera va 
lia šių kraštų laisvei ir nepri 
klausomybei atstatyti galėtų 
sudaryti pagrindą koegzisten 
cijai, o ne taktiniai manevrai 
Įamžinti sovietinį kolonializmą 
pavergtuose kraštuose.

Lietuvos Delegacijos vardu 
V. Rastenis atkreipė laisvojo 
pasaulio dėmesį į tai, kad so 
vietų peršamas Vakarams ra 
šytojų ir kitų koltūrininkų tar 
pusavinis bendravimas yra ne 
Kas kita, kaip
PASTANGOS TUO BŪDU 
INFILTRUOTI KOMPAR

TIJOS AGENTUS, 
nes pats Chruščiovas neseniai 
yra patvirtinęs, kad sovietinis 
rašytojas nekelia kūrybos lais 
vės klausimo. Laisvė jam yra 
kompartijos direktyvos, Rašte 
ni staip pat nušvietė Lietuvos 
—Sov. .Sąjungos kocgzistenci 
jos praktiką ir jos tragingus 
rezultatus Lietuvai.

Kadangi gruodžio 10 d. yra 
Visuotines Žmogaus Teisių 
Deklaracijos metinės, tai ir P 
JT Seimas jas atžymėjo tam 

tikra deklaracija, reikalaujan 
čia, kad Jungtinės Tautos ir 
laisvojo pasaulio valstybės ro 
dytų daugiau iniciatyvos dek 
laracijos principams pritaikyti 
praktikai, juos įvilkdamos į 
atitinkamų tarptautinių kon 
vencijų nuostatus. Lietuvos 
delegacijos vardu dr. A. Tri 
makas pateikė dokumentinių 
duomenų,
KAIP SOV. SĄJUNGA LAU 

ŽO VISUOTINĖS ŽMO 
GAUS TEISIŲ DEKLARA 

CIJOS PRINCIPUS 
ir prievartos darbais, ir depor 
tacijom, ir vaikų komunistine 
indoktrinacija prieš tėvų va 
lią, ir kitais atžvilgiais.

Deklaracijos sukakties pro 
ga PJT Seime tarė žodį Olan 
dijos delegatė Jungtinėse Tau 
tose Mrs. J. m. Stoffels, Fili 
pinų delegatas JT O. L. Malo 
les, Žmogaus Teisių Tarptau 
tinės Lygos pirmininkas K. N. 
Baldwinas, JT moterų iedera 
cijos pirmininkė Mrs. R. P. 
Peterson.

Ryšium su sovietų apgaulin 
gu būdu, sulaužius derybiniu 
kų neliečiamumo tarptautinės 
teisės visuotinį paprotį, pagrob 
to per derybas su Sov. s-ga 
Vengrijos krašto apsaugos mi 
nisterio gen. Maleter ir jo ke 
lių bendradarbių dabar sovie 
tų fabrikuojama byla, PJT Sei 
mas kreipėsi į JT ir laisvojo 
pasaulio vyriausybes, kad tei 
sės ir žmoniškumo vardu gel 
betų nekaltų sovietinės klastos 
aukų gyvybes. PJT Seimas 
taip pat kreipėsi į Jungtinių 
Tautų Komisijos Vengrijos 
reikalams narius, kad jie dary 
tų žygių apsaugoti tos komisi 
jos sekretoriaus pavaduotoja 
Bauf-Jensen nuo Jungtinių 
Tautų Generalinio Sekretorių 
to teroro. Bauf-Jensen nesutin 
ka pateikti JT Gen. Sekreto 
riatui pavardžių tų JT Komi 
sijos Vengrijos reikalams hu 
dytojų, kurių artimieji yra Ve 
ngrijoje, nes jų atskleidimas 
Gen. Sekretoriatui būtų toly 
gus jų išdavimui Sov. S-gai. 
Dėl to atsisikymo jis yra JT 
Gen. Sekretoriaus suspenduo 
tas. Sovietų ranka tuo būdu 
siekia suterorizuoti JT tarnau 
tojus, objektyviai vykdančius 
savo pareigas. Kor.

— Trečias rusų satelitas su 
stabdysiąs televizijos ir rada 
ro veikimą.

— New Yorke streikavo 
požeminių traukinių tarnauto 
jai.

— Posėdžiauja Bagdado pa 
kto valstybės.

MONTREAL^
• Paukštaitis Pranas vietoje 
šventinių sveikinimų šalpos 
reikalams paskyrė 5 dol. au 
kų.
• Šią savaitę kalėdos Tev. J. 
Borevičius ir Tev. J. Aranaus 
kas pirmadienį: Gerald Str., 
Ville Lasalle; antradienį; Bro 
adway, Ville Lasalle; trečiadie 
nį: Bannantyne Street, Ver 
dun; ketvirtadienį: Stephens 
Str., Verdun; penktadienį: Va 
liquette Str., Verdun; šešta 
dienį ir sekmadienį: Riverview 
ir Allard Str., Verdun. (AV).
• Rūta Kilimonytė, apsilanky 
mo Montrealyje proga AV baž 
nyčios statybos fondui savo ir 
savo tėvelių vardu, paaukojo 
50 dol.
• Tėv. St. Kuibis pastoraci 
niam darbui Kalėdų švenčių 
metui išvyksta į Ontario pro 
vinciją. Grįš Montrealin tuo 
jau po Kalėdų.
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Ką rašo kiti
IR PAČIAM CHRUŠČIOVUI NE KAS

Telefonas:
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 z. i 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

VISIEMS LIETUVIAMS
VAJINĖS LENGVATOS

Realus gyvenimas yra ge 
liausis žmonių mokytojas. To 
dėl nenuostabu, kad žmonės 
dažnai pasako: „Ooo, aš jau 
pasimokiau“. Arba: „Jis iš gy 
venimo jau pasimokė”... Lai 
kas šiai, gyvenimo, mokyklai 
daug patarnauja. Reikia laiko, 
kad žmogų gyvenimas pamo 
kytų. Ir tame nesunku įsitikin 
ti. Tiktai pasižiūrėkime į nuei 
tą po Antrojo Pasaulinio karo 
kelią, ir nesunku bus pastebė 
ti, kaip daug ir kokių stambių 
pakitimų yra įvykę vien jau 
lietuvių, ypač naujųjų ateivių, 
gyvenime — jų nuomonėse, nu 
sistatymuose ir elgsenoje. Tai, 
kas pradžioje, atvykus į šį 
kraštą, atrodo labai svarbu, 
dabar dažnu atveju kaikas yra 
jau ne tiktai nesvarbu, bet net 
užmiršta.

Ypač ryškios permainos 
yra įvykusios sroviniu, politiš 
kai partiniu atžvilgiu. Atsivež 
tinės skyrimosi sienos nuolat 
tirpsta, darosi plonesnės, o kai 
kur yra visąi išnykusios. Net 
ir atkakliausi jau yra labai pa 
simokę — gyvenimo pamokin 
ti, ir dabar jau nebe tie, kas 
buvo prieš dešimti ar net ir 
mažiau metų. O kas dar laiko 
si užsispyrimo, greit pamatys, 
kad tai ne tiktai bergždžias, 
bet ir nenaudingas darbas.

Srovių rivalizacija ir kovos 
griežtumas neteko savo pras 
mės ir todėl neteko savo griež 
tumo ir kampuotumo. Visi vis 
giliau jaučia ir aiškiau mato, 
kad lietuvių, kokių įsitikinimų 
jie bebūtų, tikslas yra vienas 
ir tas pat pagrindinis — i š s i 
laikyti, ir ncprasmegti ki 
tų jūrose „be pėdsako, kad 
žmogumi buvęs*’ (V. Kudir 
ka) ; kad buvęs žmogumi tau 
tos, kuri ne tikaai ajutė savo 
ypatybes, kuri suprato esanti 
lygi kitoms kultūringoms tau 
toms, bet kuri buvo s ą m o 
n i n g a gynėja viso, kas yra 
augšai žmoniška ir dieviška.

Išsilaikyti — tai yra 
visų uždavinys, visiems vienas 
visiems bendras. Išsilaikyti ne 
reiškia išsilaikyti vien save, sa 
vo šeimą, savo srovę, savo or 
ganizaciją, bet išsilaikyti šian 
dien jau suprantame, kad tai 
reiškia išsilaikyti bendro 
m i s jėgomis, vieni kitiems 
talkinant, padedant. Žygiuo 
jaučio gyvenimo bangos taip 
visus bloškia, kad pavieniui, 
visi jau matome, neišsilaikysi 
me, būsime nublokšti ir tik 
tai viena viltis išsilaikyti — su 
s i t e 1 k 11 į bendruomenišką 
sambūrį, bendrai veikiant, vie 
ni kitus paremiant.

Kur dar tiktai prieš penke 
tą metų rivalizavime, šiandien 
jau matome, kad darėme dide 
lę klaidą, nes eikvojome jėgas 
ten, kur nereikėjo eikvoti; kad 
sugadintus santykius, palauž 
tą nuoširdumą jau sunku beat 
statyti, — gyvenimas nušuo 
liavo ir nebėra nei laiko, nei 
galimybių pataisyti tai, kas ap 
gadinta.

Šiandieną jau aiškiai mato

Pajieškojimai
— Jieškomi Magdalena, Leo 

nardo duktė, Martinkienė ir 
jos vyras Juozas Martinkėnas. 
Yra žinių ir reikalų iš Lietu 
vos. Prašoma atsiliepti Nepr. 
Liet, adresu: 7722 George St. 
Ville Lasalle, Montreal 32, Ca 
nada.

POntiac 7-7920
Yearly Subscription Rates.
Canada .............................$ 5.00
America & S. America. .$ 5.50
Othe.- Countries ...........$ 6.00
Pajieskojimų kaina . . .$ 1.0C*

PRENUMERATORIAMS 
me, kad išliksime gyvi tiktai 
tuo atveju, jeigu veiksime „pe 
tys gi į petį'* (Maironis) ; jei 
gu išlaikysime sambūrius, ne 
žiūrint to, kokiais vardais juos 
vadinsime — bažnyčia, mokyk 
la, pašalpinė, klubas, apylin 
kė, šokių ratelis, choras, ban 
kas, bendruomene; jeigu išlai 
kyšime spaudą.

Tiktai įsivaizduokime, ko 
ks mūsų, lietuvių, būtų gyve 
nimas, jeigu nerėtume savo 
sios, lietuviškos, spaudos. Kas 
mes būtume be savosios spau 
dos? — Nebūtume galį vadin 
tis nei lietuviais.
Taigi, kai ateina tradicinis sp 

audos platinimo vajus, visi at 
sidėję pagalvokime apie savą 
ją, lietuviškąją, span 
dą.

Ji nebrangi pagal iškilusias 
gyvenimo ir atlyginimo už dar 
bą kinas. Žinokime, kad spau 
dos reikmenys pabrango — pa 
brango popierius, pabrango da 
žai, pabrango paštas (net 100 
procentų, nes iš 1 cento paki 
lo ligi 2-jų). Nuo ateinančių 
metų pradžios daugumas lietu 
viškųjų laikraščių jau paskel 
bė pakeltas prenumeratos kai 
nas.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
prenumerata paliekama ta pa 
ti ir dar suteikiamos galimy 
bės ją sumažinti visu penkta 
daliu. Vajaus metu mes krei 
piamės į visus mielus s k a i t y 
tojus, platintojus ir visus ge 
ros valios lietuvius ir prašome 
dalyvauti vajuje.

Visi „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ prenumeratoriai kvie 
čiami į talką — padvigubinti 
prenumeratorių skaičių, kas pa 
daryti labai nesunku, nes kiek 
vienam prenumeratoriui rei 
kia surasti tiktai vienas naujas 
prenumeratorius. Kas iš „Ne 
priklousomos Lietuvos“ prenu 
meratorių suras naują pre 
numeratorių, tas gaus 1 dolerį 
nuolaidos ir mokės už metinę 
prenumeratą vienu doleriu 
mažiau, ir tas naujas prenu 
meratorius mokės prenumera 
tą taip pat vienu doleriu ma 
žiau nominalinės prenumera 
tos kainos. Visus prenumera 
torius kviečiame į talką ir pra 
šome neatsisakyti joje dalyvau 
ti.

Palaikykime tvirtą lietuvis 
ką tradiciją — spaudai nesigai 
lėkime nei išlaidų, nei laiko. 
Atsiminkime faktą, kad Ame 
rikos prezidentas labai jautriai 
Įžvelgė lietuvių vieną yaptin 
gą savybę, kai pasakė, kad „iie 
tuviai yra ta tauta, kuri laisvę 
ir nepriklausomybę iškovojo 
per spaudą“. Mums tai nenuos 
tabu, nes mes, 40 metų netu 
rėjome savo spaudos (spau 
dos draudimo 1865—1905 me 
tai), labai gerai žinome jos 
vertę.

Taigi, anot Jakšto. „Kai du 
stos, visados daugiau pada 
rys“, — ir mes, jeigu nuošir 
džiai imsimės talkos, padary 
sime didelį išsilaikymo darbą.

Leidėjas ir Redakcija.

— Pajieškomas Jonas Ado 
menas, gyvenas šiuo adresu: 
1804 Allard St., Ville Emard, 
Montreal, Canada. Jieško žmo 
na Veranija ir vaikai Vladu 
kas ir Nijolė. Kas apie jį ži 
note, maloniai prašau pranešti 
šiuo adresu. V. Adomėnienė,

Fizikoje gerai žinomas dės 
nis, kad kiekviena veikla iššau 
kia tolygią priešveiklą (akcija 
susilaukia reakcijos). Panašiai 
vyko ir su Rytų-Vakarų san 
tykiais. Kai 1947 metais komu 
nistai lindo Graikijon ir grasė 
Turkijai, JAV prezidentas 
Trumanas paskelbė savo dok 
triną — padėti komunistų grą 
somiems kraštams. Kai 1948 
metais komunistai užvaldė Če 
koslovakiją, buvo suorganizuo 
ta Atlanto Sąjunga apsiginti. 
Į komunistų agresiją Korėjoj 
atsiliepė visa JTO. Dabar Ma 
skva Vakarams graso rakete 
mis. Kaip bus atsiliepta į 
Chruščiovo pareiškimą: „Ži 
nau, jūs tokių raketų neturite, 
ir negreit turėsite“.?

Vašingtonas jau žengė du 
žingsnius. Vienas peržiūrėjo 
ir pertvarkė raketų vystymo 
programą ir jai vadovauti pa 
skyrė naujus žmones. Antras 
siekia aptvarkyti Atlanto są 
jungą. Prezidentas Eisenhowe 
ris pasakė dvi kalbas piliečia 
ms, kur įrodė, kad, kolkas, JA 
V turi karišką pajėgumo per 
svarą, nes smarkių ir greitų 
lėktuvų bazėmis iš visų pusių 
supa Sovietų Sąjungą, tačiau 
raketų vystymas pareikalaus 
piliečius pilvus susivaržyti ir 
pakelti sunkesnę mokesčių naš 
tą.

Atlanto gi sąjungos galvų 
posėdis šaukiamas Paryžiuje 
gruodžio 16 d. Dalyvaus pats 
prežidentas Eisenhoweris ir 
Amerikos liniją nustatyti pa 
kvietė demokratų partijos 
(opozicijos) vadą Adlai Ste 
vensoną. Londonas turi viltį, 
kad subendrintomis pajėgomis 
Vakarai techniška pažanga 
vėl pralenks Maskvą. Bet pajė 
gas subendrinti reikia pirmiau 
šiai neginčijamai įrodyti kad 
Atlanto sąjunga sveikas ir bū 
tinas dalykas, o antra, tai są 
jungai pavesti didesnę atsako 
mybės dalį politines linijas nu 
statant.

Paryžiuje pykstama, kad J 
AV ir Anglija nenori atomo 
paslaptimis ir atominių ginklų 
gamyba dalintis su prancūzais, 
kurie mano, kad po kelių me 
tų JAV bazes nebus saugios. 
Be to, jiems nepatinka faktas, 
kad vietą ir laiką šitokius bai 
sius ginklus pavartoti pavesta 
išspręsti išimtinai prezidentui 
Eisenhoweriui ir neaiškiai su 
darytai karo komisijai anglų 
vyriausybėje.

Vakarų vokiečiai siūlo laiky 
tis šaltai ir veikti. Jie norėtų, 
kad Atlanto sąjungos kariškos 
pajėgos būtų pagrindinai per 
organizuotos į vieną bendrą 
kariuomenę, su vienodais gink 
lais, po vienu vadu ir klausan 
ti vieno bendro politinio vado, 
ar įstaigos. Jie mano, kad da 
bartinė JAV bazių sistema pa 
jėgi sudrausti rusų norus pul 

WINDSOR, Ont.
NAUJA K. L. B. A. APYLIN KĖS VALDYBA

Gruodžio 8 d. visuotinis apy 
linkės narių susirinkimas, įvy 
kęs Kroatų bažnyčios salėje, 
išsirinko naują apylinkės vai 
dybą, į kurią dabar įeina P. Ja 
nuška, R. Dumčius, B. Marke 
vičius, J. Giedriūnas ir L. Le 
parskas. Naujoji Valdyba pa 
regomis dar nepasiskirstė. Re 
vizijos Komisijon išrinkta P. 
Pakauskas, V. Čiuprinskas ir 
V. Kačinskas.

NAUJI PREKYBININKAI
A. Butkevičius nupirko B. 

A. (British-American) benzi 
no stotį, esančią 4 690 Tecu 
meh Rd. East kampas Pillette 
Rd., Čia greta benzino parda 
vimo yra modernus garažas tu 
rintis visus įrengimus automo 
bilių tepimui, dažymui, moto 
ro ir karoserijos taisymui. Dar 
bą atlieka prityrę mechanikai, 
išlaikę nustatytus valdžios eg 
zaminus. Didesniam klientų 
patogumui stoties pavadini 
mas nepakeistas ir dabar va 
dinsis „Big Boy Service Sta

Plūkiu vk., Panevėžys IV paš 
tas. Lietuva.

ti per laiką, kuris reikalingas 
šitaip Atlanto sąjungos karo 
pajėgas perorganizuoti.

Tuo tarpu, ne viskas ramu 
ir Sovietų Sąjungoje. Tiesa, 
Chruščiovui pavyko iš viršų 
nių pašalinti stiprus konkuren 
tas — maršalas Žukovas — 
ir, matyti, siekiama atnaujinti 
Kominternas tikslu apkar;py 
ti įtaką kinų Mao ir jugoslavo 
Tito. Tačiau, sunku tikėti, kad 
Maskvai pavyks kinus ar ju 
goslavus visai sau pasikinkyti, 
nes Kinija didelė, o ir Stalinas 
negalėjo Tito įveikti. Tokiu 
būdu, disciplina ir susiklausy 
mas komunistų pasaulyje pasi 
lieka pašliję. O diktatorinės 
partijos viršūnėse, čia vieną 
galvą nukapoji, trys naujos iš 
kyla. Chruščiovas beveik nu 
žengė tokį pat kovos kelią, 
kaip Stalinas, bet šis pasiekė 
vietą, kur dabar Chruščiovas 
stovi, palyginamai, jaunas — 
turėdamas 48 metus. Chruščio 
vui gi 63 metai. Kol kas, jis ne 
vartojo stalininio teroro prieš 
buvusius „draugus“.

Be abejojimo, sputnikas var 
tojamas ir vidaus kovose ir už 
sienio politikoj. Privertęs sput 
nikų stebėtis dausose, Chruš 
čiovas, tartum, prašo nepaste 
bėti nemalonių jam S. S. vi 
daus dalykų.

Visų pirma, teko atsisakyti 
šeštojo penkmečio, vos dviems 
metams Įpusėjus. Pats Chruš 
čiovas raportavo, kad Sovietų 
pramonės gamybos našumas 
didėjo lėčiau negu bile kada 
paskutiniais penkiais metais. 
Javų derlius menkesnis negu 
pernykštis. Minint 40 metų 
bolševikų revoliucijos sukaktį, 
piliečiams tegalėta duoti dova 
nų papigintos kiaulienos ir viš 
tienos. Naujų namų statyba už 
kliuvo.

Tokiu būdu, galima rimtai 
abejoti, ar Sovietų Sąjunga 
įkūnys Chruščiovo šūkį — pa 
sivyti Ameriką visomis garny 
bos rūšimis, Įjimant sviestą ir 
pieną, 1972 metais? Jau kalba 
ma apie 1980 metus. Gamybos 
našumo sulėtėjimas aiškina 
mas stoka atatinkamų kapita 
lų. Kur jų Chruščiovas gaus, 
norėdamas Ameriką (kuri, aiš 
ku, vietoje juk nestovės) pasi 
vyti? Jis turės, kaip Stalinas, 
prispausti pilietį prie skurdo, 
arba atsisakyti brangių Sput 
nikų ir raketų. Pirmas sputni 
kas, sakoma, kainavęs 540 mil. 
dol. Grįžti prie stalininio skur 
do, sovietų piliečiai, kasžin, ar 
sutiks. Prezidento gi Eisenho 
werio kalba, kad Amerikos pi 
liečiai turės pakelti sunkesnę 
mokesčių naštą raketas vysty 
ti, negali būti Chruščiovui ma 
loni, nes vers ir jį neatsilikti. 
Tokiu būdu, nebus kapitalų 
Amerikos vytis, ir Sovietų Są 
junga vis bus atsilikusi.

Vyt. Sirvydas.

tion” telefonas WH 8-1921.
V. Janusas atidarė didelę 

krautuvę vad. „Vito Showro 
om“, esančią 1202 Droulliard 
Rd., kurioje yra didelis pasirin 
kimas įvairių žaislų, sveikini 
mų taip pat ir didesnių prekių 
k. t. elektrinių puodų yirtu 
vei, prosų ,dviračių, įvairių me 
džiagų kostiumams ir paltams 
ir kita. Krautuvė yra gretimai 
visiems gerai žinomos East 
Windsor Tavern dėlto nesun 
kiai surandama.

PAKRIKŠTYTAS 
visų vvindsoricčių mėgiamo 
gydytojo Dr. Vyt. Ablėno sū 
nūs Alfredas, Kingsvilles St. 
John R. C. bažnyčioje. Krikš 
to apeigas atliko vietos klebo 
nas kun. Fred. M. Doll. Krikš 
to tėvais buvo Inž. A. Šatrai 
tis su ponia iš Detroito. Krikš 
tynų vaišės vyko p. p. Ablenų 
erdviuose nuosavuose namuo 
se dalyvaujant svečiams iš To 
ronto, Delhi, Deroito, Čika 
gos ir kitur.

C. B. E. RADIO STOTIS
savo „Traditional echoes" ra 
dio pusvalandžiui yra pakeitu 
si laiką, kuris nuo dabar bus

HAMIALTOV
APYLINKĖS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Prisimenant bendruomenės 
Apylinkės visuotinį susirinki 
mą šauktą gruodžio mėn. 8 d. 
su širdgėla tenka konstatuoti 
kaip mūsiškė visuomenė ne 
jautri valdybos pranešimams 
ir raginimams. Atimkime tuos 
keliolika pasišventėlių, kurie 
visas jėgas įtempę stengiasi 
nešti Hamiltono vėliavą kuo 
augščiau iškėlę, kurie visuome 
nės labui aukoja savo liuoslai 
kio valandas, ir tas didybės ir 
pirmavimo mitas bus išnykęs, 
kaip dūmas. Nebusnarių į vai 
dybas, nebus kas platina kny 
gas ir laikraščius, nebus ir tų 
tyliųjų talkininkų, kurie vaikš 
čiodami po giįčias renka tuos 
grašius nešdami į krūvą visie 
ms fondams ir fondehams. O 
po to kai daibas atliktas, kai 
rezultatai jau rėžia visiems 
akis, nežinantieji stebisi: kaip 
tas Hamiltonas tą padaro? Ir 
vieną kartą būtų gerai, kad 
kas išekltų spaudoje tuos ke 
lioliką pasišventėlių, kurie dir 
ba ne vienoje, bet keliose vai 
dybose, kurie prenumeruoja 
ne vieną, bet kelioliką iaikraš 
šių, kurie perka visas išeinan 
šias knygas, deda jau eilę me 
tų savo skatiką gimnazijoms 
remti būreliuose, kurie bėga 
po namus rinkdami aukas ar 
ba maldaudami desėtkus kar 
tų dėtis prie Liet. Namų Įsi 
gijimo, kurie pastoviai kas sa 
vaitę duoda žinias iš mūsų ko

„Apie rinitus dalykus rimtai 
„BAISUS NUSIKALTIMAS”

„Tėvynės Balsas“ ir sugrį 
žę „delegatai“ plepa apie viso 
kias laisves, priskaitant ir re 
liginę laisvę.

Kaip ištikrųjų yra, matyti 
iš pranešimo „Komjaunimo 
Tiesoje“ š. m. spalio 13 d., 
202 numeryje.

„Sudėtingas klausimas".
„Spalio 5 dieną mūsų pirmi 

nės komjaunimo organizacijos 
nariai ilgai atsimins. Atsitiko 
nepaprastas įvykis. Susirūpi 
nę visi tarėmės dėl vienos sa 
vo draugės poelgio. Sprendė 
me klausimą: palikti ją savo 
gretose, ar ne.

Komjaunuolė Stasė K. — ta 
joninės spaustuvės raidžių rin 
kėja, tekėdama už ten pat dir 
bančio jaunuolio, bažnyčioje 
ėmė šliūbą. Mergina religi 
niais prietarais netikėjo, bet 
tuoktis Į bąžnyčią ėjo motinos 
verčiama. Vyras taip pat pa 
klausė Stasės motinos. Religi 
nių sutuoktuvių apeigas atliko 
slaptai.

Komjaunuole Stasė K. nusi 
žengė komjaunimo , įstatams, 
padarė didelę gėdą visiems 
komjaunuoliams. Drauge prisi 
pažino negerai padariusi, ver 
kė... Dėl to mes su ja kalbėjo 
me draugiškai, nuoširdžiai. 
Bet taip sau palikti nusikalti 
mo nė vienas negalvojo. Įvai 
rios buvo draugų nuomonės: 
vieni siūle ją pašalinti iš kom 
jaunimo, kiti — kitokias baus 
mes.

Daug kas kaltino ne tik Sta 
sę, bet ir pačią pirminę organi 
zaciją, kuri net nepasveikino 
draugės po registracijos CBA 
Į biure.

Buvo nutarta Įrašyti Stasei 
griežtą papeikimą. Ar mes tei 
singai pasielgėme? Juk Stasė 
K. darbšti mergina, neslėpė sa 
vo klaidos, prisipažino. Gal 
būt, reikėjo taikyti švelnesnę 
bausmę? D. Rimkus

kiekvieną šeštadienį nuo 3,30 
iki 4 vai. po pietų. Šio pusva 
landžio metu dažnokai yra duo 
dama ir lietuviškos muzikos ir 
dainų dėlto verta pasiklausy 
ti. Transliacijos vykdomos iš 
Windsoro C. B. E. radio sto 
ties, banga 1550 ir pertrans 
liuojamos Toronto C. J. B. C. 
radio stoties banga 860. Gruo 
džio 21 d. programoje Kalėdų 
giesmės, kurių tarpe bus duo 
ta ir lietuviškosios. Pasiklausy 
kitne. Kor.

lonijos gyvenimo laikraščia 
ms. Prieš keletą metų vienam 
laikraštyje K. Zadlauskas ra 
šė, kad atėmus iš Hamiltono 
keletą asmenų jo visas organi 
zacinis judėjimo ratas susto 
tų. *

Po tokios neįdomios įžan 
gos tenka gijžti prie pačio su 
sirinkimo, kuris pradėtas visa 
valanda vėliau, nes šauktam 
laikui nebuvo kvorumo. Iš 289 
asmenų susimokėjusių solida s 
rūmo mokestį dalyvavo vos/ 
48. Susirinkimą atidarė vald. • 
pirm. inž. A. Jazbutis ir pasiū 
lė išrinkti j darbo prezidiumą 
pirm. E. Sudiką ir sekr. J. Plei 
ni. Dalyvaujantieji tam prita 
rė.

Perskaičius praeito susirin 
kimo protokolą, kuris buvo pri 
imtas be pataisų, sekė praneši 
mai, Apyl. V-bos darbo prane 
Šimą padare pirm. inž. A. Jaz 
būtis suminėdamas atliktus 
darbus kaip tai padaryti 8 vai 
dybos posėdžiai, dalyvauta Kr. 
V-bos ir pirmininkų suvažiavi 
me, KLB Kr- Tarybos sesijo 
je, surengtas Motinos Dienos 
minėjimas, Birželio trėmimų.rf 
demonstracija ir minėjimas M 
kartu su latviais ir estais, su 
rengta Kariuomenės šventės 
minėjimas, atstovauta bend 
ruomenė Council of Friend 
ship posėdžiuose tą .atliko la 
bai vykusiai vald. narys K. Žu
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Skuodo rajono redakcijos ir 
spaustuvės pirminės komjauni 
mo organizacijos sekretorius.” 

Pastaba: Ai tik sekretorius 
partijai daugiau nenusikalto, 
nušviesdamas tikrą bolševikų 
nusistatymą žmogaus laisvių 
atžvilgiu, visai priešingą viso 
kių „delegatų” ir pačios komu 
nistų partijos viešiems tvirti 
nimams?

Studentų „aprūpinimas“ 
sovietijoje

J. Lesevičius „Laisvėje“ ra 
šo, kad studentai Maskvoje 
gauna po 290 rublių mėnesi 
nes stipendijas ir iš to turi gy 
venti. Išlaidas gi jis nurodo to 
kias: 30 rub. už kambarį, 300 
rublių už maistą ir 33 rub. už 
„globą“, tat viso per mėnesį 
studentas turi didžiųjų išlaidų 
363 rublius, o pajamų — 290 
rublių. O kur apsirengimas, 
susisiekimas, kitos smulkios iš 
laidos? Po 500 nedaugelis gau 
na, o 200 premijų 16-aki tūks 
tančių studentų, tai — kaip lag 
šas jūroje. Kaip gi studentą^ 
turi susibalansuoti? Kaip gy 
venti, kai Kas mėnesį trūksta 
mažiausia 73 rublių, viso išlai 
dų penktadalio?

Mažas p. Lesevičiui 
paklausimas

J. Lesevičius, rašydamas įs 
pūdžius iš Lietuvos, sustoda 
mas prie Pučupio kaimo, kur 
vokiškasis okupantas, lenkų 
partizanų išprovokuotas, sude 
gino tą kaimą su žmonėmis,— 
taip pasisako: „...visi gyvento 
jai—119 žmonių... birželio 13 
d. tragiškai žuvo nuo vokiečių 
fašistinių bbudelių ir parsida 
vėlių lietuviškų buržuazinių ruu 
cionalistų rankos”... ■

Lietuviai labai gerai žino? 
kad nė vienas lietuvis dėl to 
tragiško įvykio nėra kaltas. 
Plačiai buvo žinoma ,kad vo 
kiečiai vieni patys suruošė tą 
žiaurią ir tikrai budelišką eg 
zekuciją. O jai priežastį davė 
lenkų partizanai, nukreipę 
okupanto žvilgsnį į jiems ne 
palankų lietuvių gyvenamą kai 
mą.

Jeigu p. Lesevičius turi be 
nt minimalų padorumą, tai jis, 
taip tvirtindamas, turi nurody 
ti bent vieną pavardę lietuvio, 
kuris buvo tos egzekucijos kai 
tininku, kitaip jo tas pasisaky 
mas yra tuščias plepalas, pasi 
tarnauti Lietuvos okupantui 
ir apšmeižti lietuvius.

Mandrapypkis.
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KLB Kr. Taryba atkreipia GOMULKA PASKELBĖ NAUJĄ VALYMO VAJŲ
dėmesį

BROLIAMS LIETUVIAMS OKUPANTO

Naujausiomis žiniomis, W. 
Gomulka paskelbęs, jog Suvie 
nytoji Lenkijos Dainininkų Są

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ BENDRADARBIO 
IŠ GOMULKINĖS LENKIJOS

(saugumo įstaiga) buvo visa 
galis organas, kuris „dieną ir 
naktį“ galėjo ingeruoti į kiek

Vargo broliai, i
Kanados Lietuvių Bendruo ; 

menės III Krašto Taryba, lap : 
kričio 30 — gruodžio 1 d. d. su 
sirinkusi savo II sesijai, skir 
tai KLB gyvavimo 5 m. sukak 
čiai paminėti, prisimena jus, 
brangūs broliai, žiauraus oku 
panto priespaudoje tėvynėje, 
o taip pat vargstančius didelį 
vargą ištremtus tolimuosiuo 
se S. Rusijos užkampiuose, 

į uriausiose gamtinėse sąly 
vjie be minimalinių padoraus 
gyvenimo sąlygų. Mums labai 
skaudu, kad bet kokie rimtės 
nės pagalbos keliai okupanto 
yra uždrausti, tad mes tegali 
me tarti Jums tik užuojautos 
ir padrąsinantį žodį. Vargo 
broliai, mus pasiekiančios ži 
nios verčia didžiuotis Jūsų he 
rojišku patvarumu, velkant 
sunkią priespaudos bei perse 
klojimų naštą, jūsų vieningu 
mu, kitus Jūsų vargo draugus 
stebinančia jūsų vienybe ir 
meile. Tegul Augščiausiasis 
Jums ir toliau padeda ištverti.

Vargo broliai, Jūsų vargo 
dienos eina prie galo. Pasaulis 

( sų vargą ir Jums daromas 
■ rangaus keršto šaukiančias 
skriaudas jau žino, okupanto 
propagandos kreivumas laisvo 
jo pasaulio juo toliau tuo lab 
jau perprantamas ir jau nieko 
nebesuvedžioja. Laisvasis pa 
saulis šiandien jau nebesvarsto 
klausimo ar reikia Jums pade 
ti, bet tik, kaip padėti. Pačio 
je bolševikinėje diktatūroje, 
kaip jūs patys ir visas pašau 
lis mato, juo toliau juo labjau 
įsisiūbuoja atviros pjautynės, 
lemiančios artėjantį galą. Gal 
būt, jums, vargo Broliai, prieš 
saulės užtekėjimą teks pergy 
venti dar didelių sukrėtimų, 
tai atminkite, kad jūs ir jūsų 
vaikai esate brangiausias lietu 
vių tautos turtas. Saugokite 
savas galvas. Pastaraisiais ke 
liolika metų lietuvių tauta jų 
perdaug prarado. Saugokite 
jas. Mes likime, kad lietuviš 
koji dvasia lydėjo ir lydės Jū 
sų žingsnius per visą Jūsų kan 
čių kelią.

Priartink Viešpatie jo pabai 
gą! Tokia yra visų dorųjų Ka 
nados lietuvių kasdienė malda 
ir linkėjimas jums.
PASAULIO LIETUVIAMS

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės III Krašto Taryba, su 
sirinkusi savo II sesijai Toron 
te lapkričio 30 — gruodžio 1 
d. d., švęsdama savo įsikūri 
mo penkmetį,

Siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus visiems pasaulio 
lietuviams.

PRIESPAUDOJE 
niai nuostoliai būtų kuo 
žiausi. Pastarųjų keliolikos 
metų nuostoliai mųsų tautai 
buvo tokie dideli, kad daugiau 
jau nebepmvalome prarasti nei 
vienos galvos. Tai mūsų visų 
didysis uždavinys ir pirmoji 
pareiga. Supraskime, kad tai 
visų pareiga, bet ne pavienių 
pasišventėlių. Tad stokime į 
talką dirbanteisiems. Suderin 
tos gretos padidins mūsų svo 
rį ir įprasmins mūsų viltis.
KANADOS MINISTERIUI 

PIRMININKUI
KLB Krašto Taryba, lapkri 

čio 30 — gruodžio 1 d. d. susi 
rinkusi į savo metinę konfe 
renriją Toronte, naudojasi pro 
ga visos Kanados Lietuvių 
Bendruomenės vardu pareikš 
ti visišką lojalumą savo nau 
jai tėvynei Kanadai. Mes svei 
kiname Tamstos ir Tamstos 
vyriausybės pastangas paspar 
tinti Didžiosios Kanados kuri 
mą ir pasižadame šias pastan 
gas visokeriopai remti. Maty 
darni viso demokratinės Kana 
dos gyvenimo suaktyvinimo 
užsimojimus, mes taip pat ti 
kimės, kad bus labjau išsiaiš 
kinta ir Kanados pozicija mū 
sų laikais vykstančiose demo 
kratinio ir totalistinio pašau 
lių varžybose, taip pat viešai 
deklaruojant ir nusistatymą 
komunistines Rusijos paverg 
tųjų Tautų atžvilgiu.

KANADOS POLITINIŲ 
PARTIJŲ CENTRAMS

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Taryba susirin 
kusi į savo metinę konferenci 
ją lapkričio 30 — gruodžio 1 
d. d. Toronte, ruošdamosi Lie 
tuvos nepriklausomos valsty 
bės atstatymo 40 m. sukakčiai, 
kuri išpuola 1958 m. vasario 
16 d., nutarė kreiptis į Kana 
dos politines partijas, prašy 
dama aptarti savąjį nusistaty 
mą Lietuvos bei kitų bolševiki 
nės Rusijos pavergtųjų kraštų 
vedamos išsilaisvinimo kovos 
atžvilgiu.

Visiems Kanados lietuviams 
labai rūpėtų žinoti, koks yra 
N... partijos nusistatymas šiais 
klausimais:

1. Ar N... 
nusistatymą 
pavergtųjų 
mo siekimus bei pastangas pa

1 remti?i .
2. Jei taip, tai kokiomis prie 

į monėmis bei kokiais būdais ga
Įima būtų šito siekti?

į 3. Kokia N... nuomonė yra 
, konkrečiai Lietuvos respubli 

kos okupacijos bei priversti

ma
junga, t. y. Lenkijos Komunis 
tų partija, būsianti nuodug 
niai išvalyta ir tai iki tiei<, jog 
iš 1.350.000 iki šiol joje esan 
čių narių žadama palikti ne 
daugiau pusės! Esą tai bus da 
romą tam, kad „atstatytų” 
partijos vadovaujamą vaidme 
nį. Tikrumoje, gi tai daroma 
Maskvos įsakymu. Juk Pozna 
nės įvykiai bei t. v. lenkų pr. 
m. spalis aiškiai parodė, kad 
didžiuma tos partijos narių vi 
siškai nenori aklai subordinuo 
tis Maskvos bei partijos viršū 
nių įsakymams. Tokios „ei 
gos" seniai jau galima buvo 
laukti. Tačiau Lenkijoje ir to 
kia akcija neatstatysianti par 
tijos vadovaujamo vaidmens! 
Tai galima pasakyti ir apie ne 
partinių pažiūras į partiją ir 
apie pačių partiečių mintis. 
Jaunimo organizacijos, kurios 
turėjo pateikti „prieauglį" par 
tijai visiškai nusibankrutijo ir 
jokio vaidmens nevaidina. Gi 
pačipje partijoje tikrųjų komų 
nistų skaičiaus ir taip nepadi 
dins.

Tačiau Lenkijos Suvienytos 
Darbininkų Partijos reikšmės 
visuomeniniame Lenkijos gy 
venime esmė dar ir ne tame. 
Juk šiandieninę Lenkiją komu 
nizmo lagery, neabejotinai, lai 
ko ne Gomulkos populiaru 
mas, kuris pastaruoju metu 
vis labjau mažėja, nors ir yra 
priimamas kaipo vienintelė ga 
Įima išeitis, o taip pat ir ne bet 
koks komunistų partinis kor

setas, o vien tik aiškiai visų 
lenkų suprantama baimė, kad 
rusai, bet kokia priedanga pa 
sunaudodami, betarpiai įsimai 
šys į lenkų „vidaus“ reikalus. 
O tai nė kiek nepadeda ir nepa 
dės „leninistinei disciplinai“ 
lenkų komunistinėje partijoje 
pakelti.

Tos pat
baimės vedini 

yra ir Gomulkos parėdymai, 
susieti su paskelbtąja valymo 
akcija. Tai aiškiai matosi iš jo 
jo nurodymų, jog „valant lab 
jausiai reikia atkreipti dėmesį 
į t. v. „reviziomstus“ ir „dog 
matikus" bei „karjeristus". 
Pastarųjų, paitijoje iki šiol bu 
vo mažiausiai 25%. Bet „dog 
matikai“, kitaip tariant „užkie 
tėję stalimstai“ ir karjeristai, 
daugiausiai yra susibūrę parti 
jos piramidės apačioje bei par 
tinės hfurokiatijos eilėse. Pa 
starųjų pašalinimas iš parti 
jos, gal ir nepakenks visumai 
Lenkijos interesų, bet tai yra 
labjau administracinis, o ne po 
litinis veiksnias, nes nė kiek 
nepaliečia Lenkijos komuniz 
mo esmės. Toje valymo akcijo 
je politinis „.momentas“ mato 
mas tik nurodyme „išvalyti“ 
revizionistus, ypač studentus 
bei inteligentus, kurie spietėsi 
apie apie „Poprostu" laikraš 
čio redakciją. Partijos Centro 
Komiteto nutarimu veik visas 
kolektyvas to laikraščio redak 
cijos tapo pašalintas iš parti 
jos. O tie. „revizionistai”, tai kais

žmonės, kurie po Lenkijos 
„spalio" tikėjosi didelių per 
mainų Lenkijoje n kurie ne 
slėpė savo antimaskoliško nu 
sistatymo!

Užtat neabejotina yra, kad 
Gomulkos

„geležinė šluota” 
nė kiek nepadės pagydyti tas 
ligas, kurios vis labjau apima 
Lenkijos žmones, o kurios visų 
pirma rišasi su vis byrančio 
mis viltimis, jog Lenkija gale 
sianti realizuoti „spalio" len 
kiškus siekius. Šiandieną ir 
Lenkijoje jau ne kiek neabejo 
jama, jog lenkams Maskva „lei 
dusi“ eiti 
tiek, kol 
Maskvai.

Kalbant dar apie tą paskelb 
tą valymo akciją, galima paša 
kyti, jog tuo valymu bus gana 
daug patenkintų kaip tik. . . pa 
čių „valomų" tarpe! • Iki pr. 
m. gruodžio 1 d. Lenkijoje vei 
kė slapta instrukcija, kulią ja 
partijos narį suimti (sulaikyti, 
tai jau kitas reikalas. . .) gali 
ma buvo tik gavus vietos, aps 
krities ar miesto, partinio ko 
miteto sutikimą. Užtat, mažiau 
šiai 70% tos partijos narių, 
tai buvo žmonės, kurie, kai bu 
vo raginami ar spaudžiami įsto 
ti į partiją, nelabai tesiprieši 
no tokiems laginimams ir leng 
vai įstodavo, kad tuo būdu 
gauti sau nors šiokią tokią ap 
saugą, o tai jau nebuvo toks 
menkas dalykas, ypač tais lai 

kada komunistinė U B

.savais keliais" iki 
tai „apsimokėjo“

Lenkijoje esančio žmo 
Bet tie 70% 
komunistais.

vieno 
gaus gyvenimą, 
niekad nebuvo 
Tas „dvilypumas“, 

reikalas dangstytis, 
neabejotinai daugelį jų labai 
slėgė. Daug jųjų, jei tai butų 
įmanoma, būtų patys išstoję, 
tačiau komunistiniame režime 
išstojimas iš partijos nėra taip 
jau paprastas dalykas. Ten to 
ks „veiksmas" yra vieša demo 
nstracija savo neigiamo nusi 
statymo prieš partiją, prieš re 
žimą! Iš partijos išbraukia 
ma, pašalinama ar išmetama. 
Pirmosios dyi formos, prie 
tam tikrų sąlygų, neužkerta 
kelio „norinčiam" daryti pas 
tangas būti vėliau priimtu į 
tos partijos eiles.

Bet iš kitos pusės, išbrauki 
mas ar pašalinimas, padarytas 
iš viršaus, ypač tikiame dide 
liame „maštabe", niekad nebu 
vo siejamas su tokio pašalinto 
jo nusistatymu! Įdomiausia 
čia gal tai, jog daug partiečių 
(ypač po Poznanės bei lenkų 
Spalio įvykių) norėjo būti 
išmesti, kad „sąlygoms pasi 
keitus", jie nebūtų kaltinami 
priklausymu prie partijos! 
Tas valymas, ypač tokiems, ku 
rie pirmon eilen

dėl „saugumo" sumetimų 
dėjosi prie partijos, atšaukus 
jau minėtąjį Lenkijos prokura 
tūros slaptąjį aplinkraštį, už 
tat bus bene geriausioji „išei 
tis“. Čia jie, ncdemonstruoda 
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Skelbia savo naujojo projekto atidarymų

900 bungalows
AW 5 skirtingi stiliai - 1 žema kaina

PAČIAME CHATEAUGUAY CENTRE,
5 MYLIOS NUO MONTREALIO

JUMS PRIEINAMIAUSIĄ KAINA tik

TIK

partija turi aiškų 
sovietų Rusijos 

tautų išsilaisvini

i nimo pastangų atžvilgiu?
i Mes neabejojame, kad N... 
i partijos nusistatymas Lietu 
i vos laisvės kovos atžvilgiu 
i yra teigiamas. Visa Kanados 
. lietuviškoji Bendruomenė la 

bai džiaugtųsi sužinojusi N... 
partijos nuomonę Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymo 40- 
jų metinių proga, ypač, jeigu 
Tamstų partijos atstovai šitos 
visiems lietuviams brangios 
šventės proga pareikštų savą 
jį nusistatymą parlamento po 
sėdžiuose.
GINČAS DĖL REALIZMO 

LITERATŪROJE
LIETUVIŲ

Valstybinė grožinės litera 
tūros leidykla neseniai išleido 
V. Zaborskaitės knygą „Rea 
lizmo klausimai“ (Vilnius 
1957, 229 p.) J. Kaminskas, 
knygą recenzuodamas rašyto 
jų žurnale „Pergalėje" (9-me 
nr.), neapsieina be kritiškų 
pastabų. Nois ji ir pati prisipa 
žįstanti, kad realizmas lietu 
vių literatūroje turėjo senas ir 
tvirtas, K. Donelaitį siekian 
čias tradicijas, ji per drąsiai 
teigianti, kad tasai realizmas į 
literatūrinę kryptį susiforma 
vęs tik dabar. Kaminskas čia 
pamini kritikinio realizmo ats 
tovus Kudirką, Žemaitę, Laz 
dynų Pelėdą. Atesit — realiz 
mas — senas dalykas, ne bol 

bu, kad mūsų fiziniai ir dvasi ševikų išradimas.

-958 m., kada švęsime Lietu 
vos nepriklausomos valstybės 
atstatymo 40 metų, Klaipėdos 
krašto įsijungimo į Lietuvos 
respubliką 35 metų sukaktis 
ir siusime savo atstovus į PL 
B I Seimą, kuris atbaigs mūsų 
PLB organizavimo darbą. At 
einantieji metai tebus mūsų pa 
gyvintos veiklos, entuziazmo 
ir didelių užsimojimų metai. 
To reikalauja iš mūsų kenčian 
čios tėvynės ir kankinamų bro 
lių šauksmas. Žuvusiems pa 
minklo Karo muzėjuje įrašas 
skelbė: „Atiduok, ką priva 
lai!” Atseit, grąžink tėvynei 

tautai, ką esi jai skolingas. 
( kiekvienas esame jai skolin 

gi. Ateinantieji metai tebus di 
dieji šios mūsų skolos mokėji 
mo metai.

PLB seiman teatvyksta mū 
sų bendruomenės visų kraštų 
atstovai kupini entuziazmo, 
kūrybingos dvasios ir lydimi 
visų mūsų pasitikėjimo. PLB 
Seimas tebus netik mūsų PL 
B organizacinio atbaigimo vai 
nikas, bet ir visiškos vienybės 
demonstracija.

Šia proga mes sveikiname 
ir reiškiame didelę padėką vi 
siems dirbantiems Lietuvos va 
davimo darbą, taip pat visiems 
tiems, kurie rūpinasi lietuvių 
tautos bei jos svetur atsidūru 
šių atplaišų fiziniu ir dvasiniu 
išlikimu. Visiems mums svar

$7,910
Bungalow kaina

The St Clair

The Laurentian

The Ranchero

The Suburban

—-
PARKVIIW 

CONSTRUCTION

J Už Mercier til

ZĮ j to H Keliu uz
/ J1 Caughnawaga 

11 / iki trafic circ 
/ le, kurio deši 

Į/ nėję už pusmy
■f fMt M«nl« ||os stebėklte 

mūsų šviesų užrašą 
Parkview Model Homes.

$49,91 MĖNESIUI 

įskaitant kapitalą ir nuošimtį

DAVINIAI:

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

Parkview
Pardavimo Biuras 
4755 Van Horne

ĮMOKĖTI

MODELIO NAMO ILIUSTRACIJA

Construction 
Ltd Informacijai

Skambinkite

MODELIO NAMAS 
INSPEKCIJAI:

Kasdien 1 p. m. — 9 p. m. 
šešt. ir sektn. 9 a. m. — 9 p. m.

RE.8-1145
DIENĄ IR VAKARE

MŪSŲ PARDAVĖJAI KALBA:
1 I F TU VIŠK AI 

VOKIŠKAI, LENKIŠKAI, RUSIŠKAI.
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ONA KRIKŠČIŪNIENĖ

Pirmasis Lietuvos moterų 
suvažiavimas

Prieš penkiasdešimt metų— 
1907 m. rugsėjo 23—24 d. įvy
ko pirmasis moterų suvažiavi 
mas Lietuvoje.

Pradžia dvidešimto šimtine 
čio nebuvo moterims palanki 
nei mokslo, nei kultūrinės v, e 
šos veiklos žvilgmu. Lietuvoje 
išmokslintų moterų skaičius bu 
vo stebėtinai mažas, nes visuo 
menė ir tėvai buvo nusistatę 
prieš motei ų mokslą. 1905 m. 
pirmame didžiuliame lietuvių 
suvažiavime motei ų nesimatė, 
moterims specifiniai klausimai 
nebuvo keliami ir jas liečian 
čių jokių rezoliucijų nebuvo iš 
nešta. Ir moterų pirmam šuva 
žiavimui iniciatyvą davė ne pa 
čios moterys, čia didžiausias 
nuopelnas priklauso prelatui 
kun. Januševičiui, kuris 1937 
m. teikdamas apie tą suvažiavi 
mą žinių per p. Beleckienę 
„Naujai Vaidilutei“ pasakoja, 
kaip pasiskaitęs laikraščiuose 
apie kitų šalių moterų suvažia 
vimus ir jų veiklą, jam kilo 
mintis, kad tokį suvažiavimą 
būtų pravartu ir naudinga su 
ruošti Lietuvoje. Ir jis pra 
dėjęs tą klausimą judinti per 
laikraščius, pasirašinėdamas 
net moterų vardais. Susidomė 
jimas pasireiškė vyrų ir mote 
rų tarpe, pradėta vis plačiau 
nagrinėti ir jam jvykdyti buvo 
sukviestas platesnis susirinki 
mas iš visų srovių atstovų. Ja 
me dalyvavo be prelato, prof. 
Leonas, Tumas-Vaižgantas ir 
kiti, o taip pat ir grupė mote 
rų. Visi buvo nuomonės, kad 
toks suvažiavimas turėtų įvyk 
ti. Jam organizuoti išrinktas 
moterų komitetas šių žymes 
nių veikėjų: E. Vaitkevičienės 
(Bilmanienes), Rabašauskie 
nės, Lebkauskienės, T. Kubi 
linskaitės, Draugelytės ir Au 
gustinaitės. Pirmininke išrink 
ta Vaitkevičienė, sekr. Leb 
kauskienė. Komitetui talninin 
kavo visi, tiek vyrai, tiek ir 
moterys. Prof. Leonas išrūpi 
no iš rusų valdžios leidimą (iš 
gubernatoriaus Veriovkino) po 
priedanga krašto ekonominia 

ms reikalams tvarkyti. Ištikiu 
jų gi šis suvažiavimas turėjo 
tikslą moterų kultūrinius rei 
kalus pademonstruoti. Mote 
rys dar tokios nedrąsios, kad, 
pasiūlius komitetui nusifoto 
grafuoti, atsisakė, bijodamos, 
kad jas neišjuoktų ir neap 
šmeižtų. Komitete kilo net 
mums dabar galis būti juokin 
gas klausimas — dėl skarelių 
dėvėjimo suvažiavime. Mat 
skaitė, kad skareles gali laiky 
ti nekultūringumo požymiu. 
Bet prof. Leonas nuramino, pa 
reikšdamas, kad didžiausias 
kultūros pažymys, tai pasiro 
dyti tokiomis, kokiomis esame 
gyvenime.

Moterys suvažiaviman buvo 
kviečiamos per laikraščius ir 
parapijose per pamokslus.Kau 
ne, kur suvažiavimas turėjo 
Įvykti, visur buvo išlipdyti mė 
lyni plakatai. Suvažiavimui vie 
ta buvo parinkta miesto teat 
ras. Svetimų kraštų moterys 
nebuvo kviestos, bet suvažiavi 
me dalyvavo dvi studentės es 
tės ir Amerikos lietuvaitė Vik 
torija Andrašiūnaitė, kuri tuo 
metu lankėsi Lietuvoje. Prela 
tas Januševičius prašė Kauno 
burmistrą atvykti į suvažiavi 
mą ir tarti žodį, bet tas tik ran 
ka numojęs. Nebuvo išpildy 
tas taip pat prašymas, kad 
miestas apvalytų teatro sodą. 
Tik vėliau miesto viceburstras 
prelatui Januševičiui pareiškė, 
jog jis nesitikėjęs, kad viskas 
taip sklandžiai praeisią. Suva 
žiavime iš rusų pusės dalyva 
vo tik policininkas. Jame rele 
ratus skaitė: Vaitkevičienė, 
Lebkauskaitė, Kubilinskaitė, 
Gabr. Petkevičaitė (Bitė), So 
fija Kymantaitė (Čiurlionie 
nė), Marija Pečkauskaitė (Šat 
rijos Ragana), Žymantienė 
(Žemaitė), EI. Petkevičaitė ir 
Milašaitė. Temos: Visuomeni 
nė moterų padėtis Lietuvoje 
ir jų kultūriniai uždaviniai, 
Moterų organizavimasis ir laik 
raščio leidimas, Moterų parei 
gos vriaugančiai kartai, Mo 
kyklų klausimas, Kaip mokyti 

Lietuvos istorijos, Moters gar 
bės gynimas pagal papročius 
n teisę, Sodžiaus mergaitės so 
cialinė padėtis, Girtavimo pavo 
jai, Namų amatų reikalas, pro 
fesinis pasiruošimas ir galop 
atsišaukimas į Lietuvos mote 
ris. Kaip matome klausimai 
konkretūs n gyvenimiški. Ku 
nigas Tumas-Vaižgantas rašo 
apie tą suvažiavimą: „Gatvė 
mis plaukia būriai moterų bai 
tagalvių (su baltomis skarutė 
mis) — tai sodietės, šen ten 
svyruoja kitokio dažo skrybė 
lės — tai miestietės ar inteli 
gentės. Miesto sodas ūkia, te 
atras apgultas, užsiregistruo 
jančių prie langelio vilksnys. 
Trošku ir ankšta.“

Susirinkime pirmininkavo 
G. Petkeviačitė ir sekr. Pleiry 
tė-Puidienė, be jų prezidiume 
Vaitkevičienė, Kymantaitė ir 
Leonienė. Prof. Leonas pa 
kviestas teises patarėju, bet jis 
savo atsiminimuose sako, kad 
taip gerai suvažiavimas buvo 
pravestas, kad jokių patarimų 
joms nereikėję. Suvažiavimą 
sveikino estės, Kauno latvių 
kolonija, Petrapilio, Rygos, 
Maskvos moterys, visos lietu 
viškos organizacijos ir liet, 
laikraščių redakcijos.

Suvažiavimas paskelbė se 
kančias rezoliucijas: 1. Dėl iš 
kovojimo moterų teisių kurti 
sąjungą, kuri susijungtų su ki 
tų kraštų panašiomis sąjungo 
mis; 2. Dėl pagerinimo mote 
rų būvio steigti moterų sąjun 
gas pagal užsiėmimą; 3. Mote 
rų sąjungos turėtų veikti sky 
rium ar drauge su vytais; 4. 
tai sąjungai sutvarkyti išrink 
ti komtietą; 5. suvažiavimo at 
minimui išleisti knygą, kurion 
sudėti visus referatus; 6. komi 
tetui pavesti rūpintis švietimo 
reikalais: išlavinimu mokyto 
jų, steigimu moterų seminari 
jėlių ir šiaip žemesniųjų mo 
kyklų; 7. rūpintis pašalinimu 
degtinės, kuri tevertėtų parda 
vinėti vaistinėse.

Suvažiavimas išrinko komi 
tetą iš 16 asmenų, kuris ture 
tų pravesti gyvenimai! šuva 
žiavimo nutarimus. Dauguma 
išrinktųjų buvo vilnietės ir lais 
vesnių pažiūrų moterys. Dėlto 
ir posėdžiauti komitetas nuta 
rė Vilniuje. Taip kad dalis kau

LULTURl'VEjfRKOĄ/lKA
ŠAUKIAMAS DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŠKOJO 

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Jaunimo oi gamzacijos klau 

simas jau labai seniai kelia 
mas, tik iki šiol nebuvo aiškių 
pastangų jai Įkurti. O jos reika 
lingumas neabejotinas: jos 
trūkumą jaučia ne tik pats jau 
nimas, bet ir įvairios esančios 
Didž. Britanijoj organizacijos. 
Į esamąsias ne visas jaunimas 
jungiasi ne vien dėl to, kad ne 
turėtų noro, bet jaučia patyri 
mo trūkumą ar iš viso nedrįs 
ta maišytis su savo nepatyru 
šia jaunyste. O galima tvirtin 
ti, kad be jokios grynai jauni 
mo organizacijos, juo toliau, 
juo daugiau jaunų jėgų atitols 
nuo lietuviško judėjimo.

Tokios prganizacijos tiks 
las turėtų būti ir būtų bendri 
nis, o ne siauras. Lietuviai yra 
išsisklaidę po visą Didž. Bri 
taniją ir tik didesnėse lietuvių 
kolonijose (manomas jaunimo 
bendravimas, bet vien tuo vis 
kas ir baigiasi. Turint jaunimo 
organizaciją, toks bendravi 
mas būtų praplėstas ne tik ta

niečių nedalyvavo. Komitetas 
nedaug ką įvykdė. Tik kaunie 
tės, daugumoje katalikiškai nu 
siteikusios, sekančiais — 1908 
metais, įsteigė Liet. Katalikių 
Moterų Draugiją, kuri subūrė 
nepriklausomoje Lietuvoje ke 
liasdešimt tūkstančių narių ir 
atliko daug pasigėrėtinų dar 
bų.

Nežiūrint kai kurių suvažia 
vimo nesklandumų, visgi jame 
išryškėjo, kad moterys nori ir 
turi teisę būti ne tik motino 
mis ir šeimininkėmis, bet ir 
žmonėmis, kurios turėtų iy 
gias teises su vyrais į mokslą, 
darbą ir visuomeninį gyveni 
mą. Be to, tas suvažiavimas 
įkvėpė moterims drąsos, pasi 
tikėjimo savimi, norą organi 
zuotis, šviestis, šviesti ir moks 
lintis.

Savo atsiminimuose („Nau 
joji Vaidilutė“, 1937 m. rugsė 
jo mėn.) ir prel. Januševičius 
ir prof. Leonas mano, kad su 
važiavimas turėtų būti įrašy 
tas aukso raidėmis į moterų 
veikimo istoriją. (Moteris). 

rp didesnių lietuviškų kolom 
jų, bet ir tarp pavieniai išsi 
skirsčiusiųjų. Per tokią orga 
nizaciją jaunimas susipažįntų 
su lietuviškuoju veikimu šia 
me krašte ir tuo pačiu ilgai 
niui būtų skatinamas nebeati 
trūkti nuo organizuoto lietu 
viškumo net ir suaugęs. Yra 
daug ir kitų klausimų, kurie 
rūpi jaunimui ir kuriuos tik 
tarpusavyje galima būtų išnag 
rinėti ir išspręsti.

Turint visa tai galvoje, yra 
sudarytas organizacinis komi 
tetas, kurio uždavinys — su 
šaukti jaunimo suvažiavimą, 
visą ką aptarti ir įsteigti pačią 
organizaciją.

Tokį jaunimo organizacijai 
steigti suvažiavimą organizaci 
nis komitetas yra numatęs sau 
kti Londone, Lietuvių Namuo 
se, 1958 m. sausio 4 d. Jauni 
mas dėl to prašomas skubiai at 
siliepti tiek iš viso, tiek ir dėl 
numatytosios suvažiavimui die 
nos patogumo. Ta proga pra 
šom pasisakyti, ar bus reika 
linga nakvynė.

Kelionės ir pragyvenimo iš 
laidos bus apmokėtos, bet jau 
dabar prašom pranešti, kiek 
kaštuos pati kelionė.

Visi kviečiami kuo gausiau 
šiai dalyvauti suvažiavime.

Atsiliepti ir suteikti žinias 
apie save, dėl nakvynės ir ke 
lionės išlaidų didumo prašom 
ne vėliau kaip per 2—3 savai 
tęs šiuo adresu: Jaunimo Or 
ganizacinis Komitetas, 1, Lab 
broke Gardens, London, W. 
11. (E. L.)

DAIL. V. MEŠKĖNAS
Sidnėjiškis dail. Vladas Meš 

kėnas atsigulė Randvicko iigo 
ninėn, kur turės dvi operaci 
jas. Dėl rankos susitrenkimo 
jis ilgesnį laiką negalėjo dirb 
ti ir dabar buvo priverstas ope 
ruotis.
• Paabltijo knygų paroda Ber 
lyne (ryšium su Tarptautine 
knygų paroda) susilaukė dide 
lio publikos susidomėjimo. Ir 
Berlyno spauda pasiro dymą 

sutiko puelankiai.

AMERIKOS SOSTINĖJE 
LIETUVAITĖ LAIMĖJO 

KONKURSĄ
Immaculata High mokyklos 

mokinė 15-kos metų Dana Pa 
ramskaitė Vašingtone WMA 
L-TV programoje penkių mi 
nučių kalboje geriausiai apibū 
dino demokratiją, kurios tema 
vyko konkursas, ir jį laimėjo. 
Konkurso skelbėjai laimėtojai 
Įteikė premiją. Vašingtono lai 
kraščiai jdejo laimėtojos at 
vaizdą ir pažymėjo, kad Dana 
Paramskaitė yra lietuvaitė, į 
JAV atvykusi 1951 metais su 
senele, o jos tėvai atvykę me 
tais vėliau. P. Paramskienė 
yra Vašingtone gimnazijos 
mokytoja, Balys Paramskaą, 
pažymi laikraščiai, Lietuvoje® 
buvo teisininkas. Konkursas,T 
kurį laimėjo Dana Paramskai 
tė, suruoštas 48 JA valstybių, 
Havajams, Aliaskai ir Portori 
ko jauniams.
AUSTRALIJOS LETUVIŲ 

ŠVIETIMO-KULTŪROS
TARYBOS POSĖDIS

Buvo susirinkusi prie ALB 
Krašto Valdybos sudarytoji 
Švietimo-Kultūros Taryba. Po 
sėdyje dalyvavo ir Krašto Vai 
dybos pirmininkas St. Kovais 
kis. Aptarti einamieji reikalai 
ir artimiausių darbų planas. 
Svarstyta Lietuvių Dienų ren 
gimo klausimas, nagtinėta litu 
anistinio švietimo ir tautines^ 
kultūros puoselėjimo proble™ 
mos. Nutarta, kad artimiausiu 
laiku Taryba išsiuntinės apy 
linkių valdyboms raštą, kad 
galimai greičiau būtų suorgani 
zuotos švietimo — kultūros ta 
rybos prie kiekvienos apylin 
kės valdybos. Švietimo — Kul 
tūros Tarybą sudaro P. Dau 
kūtė, V. Kazokas, A. Krausas, 
V. Ratas ir J. Veteikis, Tary 
bos pirmininkas.

ARTINANTIS 40 METŲ 
sukakčiai nuo Lietuvos nepri 
klausomybės paskelbimo, AL 
B Sydnėjaus Apylinkės valdy 
ba šį minėjimą nori suruošti 
kaip galima iškilmingiau ir su 
stipria menine programa.

Tuo reikalu Sydnėjaus Apy 
linkės valdyba kviečia visas lie 
tuvių organizacijas veikiančias 
Sydnėjaus Metropolitam are 
joję, bei paskirus asmenis, 
pasi tarimui.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
9.
Praėjus savaitei laiko po darbų dvare, atjojo pas Kedu 

liūs vaitas Kurbauskas ir pranešė, kad ponas įsakė pristatyti 
Katrę į rūmus, nes panelė jau po kelių dienų parvažiuosianti. 
Pranešdamas Skrodskio įsakymą, vaitas tai esi darąs Kedulia 
ms malonę.

— Žiūrėk, Keduli, — kalbėjo jis, dešine įsirėmęs į šoną,
— kokia laimė tave ištinka! Jei duktė mokės ponui įtikti, la 
žas ir prievolės tau perpus sumažės, o ir sutartis dėl išpirkt 
mo nebus sunki. Na, mergele, ruoškis! Ryt rytą pasirodyk 
dvare ponui Pšemickiui.

— Gerai, ponas vaite, — išleisdamas Kurbauską ir žemai 
jam lenkdamasis, lemeno Kedulis, — ryt rytą aš pats pusta 
tysiu ją ponui prievaizdui.

Vengdamas senės aimanavimų ir dukters priekaištų, jis 
išėjo į kalvę ištrupėjusių kirvio ašmenų užmesti.

Tuo tarpu Katrytė besiruošdama žvalgėsi, kaip čia jai 
atlankius drauges, ypač Balsių Genutę ir Onutę.

— Atėjau atsisveikinti, — susigraudinusi tarė Katrytė,
— Ryt rytą išeinu į dvarą.

— Į dvarą tai ne už jūrių marių, — pajuokavo Balsys. — 
Tai ne į rekrutus, mergele. Dvaras juk čia pat. Kurį pavaka 
rį sumanysi — ir parskrisi papieviais kaip putpelėlė.

Bet Katrė nebuvo linkusi juokauti. Pešiodama skaros 
kampelį, ji vos begalėjo sulaikyti ašaras.

— Vai, tėveli, tas dvaras man, kaip toj dainoj, už ūzau 
jančių marelių, už siūbuojančių nendrelių. Aš tų augštų rū 
mų su spindinčiom grindim, su zerkoliniais langais bijau lab 
jau negu kalėjimo. Ogi tas ponas!

Balsienė giliai atsiduso ir ėmė motiniškai mokyti:
— Saugokis, vaikeli, saugokis. Nepasiduok velnio pagun 

dai.
— Ką jūs, mamute, — staiga loštelėjusi sušuko Katrytė.

— Aš jam akis išdraskyčiau! Bet ką pagalvos Petras, kai su 
žinos, kad aš dvare? Jis vis sakydavo, kad neičiau į dvarą, kad 
lenkčiaus jo iš tolo.

— Greit nesužinos, — ramino Vincas. — O nusižiūrėjęs 
kurią dieną pats pas jį nujosiu ir viską papasakosįu. Andai 
pati sakei, kad ir dvare yra gerų žmonių, katiie tave užtars.

— Yra, tikrai yra, — karštai pritarė Katre. — Kad ne 
tas, tegu mane užmuštų, neičiau ten tarnauti.

O Genė drąsino draugę;
— Girdi, Katryte, nesibijok, nepražūsi.
— Aš ir nesibijau, — gynėsi pragiedrcjusi Katrytė. — 

Aš daugiausia dėl Petro buvau nerami. Bet jei Vincas ir jūs 
visi mane užtarsite... Tik tegul jis manimi pasitiki. Aš tai ap 
siginti mokėsiu.

Taip jiems besišnekant, netikėtai pro vartelius iš gatvės 
kyštelėjo Kedulis. Pamatęs dukterį, jis žengė prie sėdinčių 
po klevu.

— Katre, — piktai dėbtelėjęs akimis kreipėsi į dukterį, 
— eik namo karvių melžti. Ir vakarienės jau metas. Urše pa 
rejo nusidirbusi. Viskas jai vienai apeiti.

Katrytė, netarusi nė žodžio, pakilo iš vietos, atsisveikin 
dama pabučiavo seniams Balsiams ranką ii, lydima mergaičių 
n Vinco, ėjo namo.

Kedulis, išėjęs iš Balsių kiemo, stabtelėjo ir panarinęs 
galvą kažką sunkiai galvojo. Paskui mostelėjo ranka ir pasi 
ryžęs pasuko į kitą kaimo galą, priešinga nuo namų kryptimi 
į Mendelio karčiamą.

Kedulis įsižiūrėjęs pažino, kad trys gale stalo susėdę vy 
rai tai buvo dvaro tijūnas Karklys, vaitas Kurbauskas ir dešim 
tininkas Lazdinskas.

Tijūnas gudriai susimerkė su dešimtininku ir šūktelėjo:
— Keduli! Ko tu ten vienas murksai kampe? Eik šen 

pas mus. Bus linksmiau.
Kedulis nenoromis kryptelėjo į tą pusę. Nemėgo jis drau 

gysčių ir mieliau būtų vienas išgėręs savo puskvortę. Bet ti 
jūnas jau stovėjo prie jo, viena ranka pačiupo puskvortę, kita 
įsikibo į rankovę ir tempė prie stalo.

— Sėsk, Keduli, — ragino pasislinkdamas vaitas. — Ne 
sididžiuok, kad dukterį išleidi j dvarą. Panelė bus! O-o! 
Agotos vietą užims... Agota jau paseno. O Katrė — graži 
merga. Jeigu panorės, augštai iškils. O-o! Sėsk, Keduli, iš 
gersime, — pusiau pašaipiai, pusiau rimtai vapėjo vaitas, jau 
gerokai įkaušęs.

Kedulis nedrįso vaitui priešintis. Sugraibstęs savo daik 
tus, jis pasislinko prie dvariškių, prisipylė molinę taurelę, už 
gėrė vaitą ir jam pripylė. Kai taurelė apsuko aplinkui, pus 
kvortė jau buvo tuščia.

— Nešykštėk, Keduli, — vėl ragino vaitas, bičiuiškai 
baksnodamas į pašonę. — Katrės algą ponas sumokės grynais. 
Ką pragersi, jokia ranka neišplėš. O Mendelis palauks. Ė, 
Mendeli! Kvortą! Ir silkę su svogūnais. Kedulis dukterį iš 
leidžia į dvarą, l ai beveik kaip vestuvės. Užgerti reikia.

Tijūnas Karklys, prisislinkęs iš kito šono, takšnojo Ke 
duliui per petį ir gergždžiančiu balsu priekaištavo:

— Slėpei dukterį, Keduli. Į lažą jos neleidai. Būčiau aš 
ją pašokdinnęs, tą tavo gražuolę. Būtų buvus ji man klusni 
kaip avelė. Ech, myliu pašokdinti gražias merginas!

Čia prašneko dešimtininkas:
— Žmonės šneka, kad Balsys į girias patraukė, razbainin 

kus renka ir eis dvarų plėšti.
— Ne Balsys, — pertarė Tijūnas, — o Pranaitis, l'as už 

Bagdonų Jievutę keršys. Jo buvo merga.
— O aš girdėjau, kad tai Dzidas Morkus, — tarė vaitas. 

— O greičiauisai, tai visi trys.
— Ech, nepakliuvo jie, velnio vaikai, tada { dragūnų na 

gus! Nereiktų dabar mums kaip šunims jų pėdų uostinėti! — 
apgailestavo žandaras.

Dešimtininkas su pritildytu balsu, su baime ryžosi paša 
kyti savo paslaptį:

— Vakar, grįždamas iš Krekenavos, miške mačiau Pra 
naitį.

Visi sužiuro į dešimtininką.
— Meluoji! — netikėjo vaitas.

— Kaip mane gyvą matot! — dievagojos dešimtininkas. 
Žandaras piktai pasišiaušė;
— O tu valdžiai pranešei?
— Į Surviliškj davei žinią? — prisidėjo ir policininkas.
— Man reikėjo kuo greičiausiai pasakyti, — sušuko vai 

tas.
— Jis buvo ne vienas. Keturiese! — teisinosi dešimtiniu 

kas.
— Tai juo blogiau! — šaukė žandaras. — Mes būtume iš 

Panevėžio pagalbos gavę.
— Kam čia Panevėžys?— smarkavo kitas.—Mes ir vieni 

su keliais vyrais iš dvaro būtume juos sučiupę.
Keturi vyrai, sėdėję prie kito stalo galo, pakilo ir, kaip 

niekur nieko, priėjo prie besiginčijančių. Niekas nespėjo nė 
susivokti, kaip du iš prisiartinusių stvėrė žandarą ir policL, 
ninką už rankų, o kiti du bematant atėmė iš jų pistoletus. T® 
jūnas ir vaitas buvo bešoką į pagalbą, bet gavo tokį smūgį, 
kad susverdėję dribo atgal į suolą. Tuo tarpu prišoko ir 
anie keturi, kur atrodė bajoriškai, ir bematant sučiupo besi 
muistančius valdžios ramsčius.

Visiems besigrumiant, Kedulis su dešimtininku suspėjo 
pasitraukti į tamsiausią smuklės kerčią ir smuko pro duris į 
lauką. Vieną iš tų, kur puolė žandarą su policininku, juodu 
pažino: Pranaitis!

Suėmę savo priešus, užpuolikai išvedė juos į kiemą ir, 
paragindami kumščiais, suvarė į pašiūrę. Kampe tįsojo dvi su 
iškapotomis skylėmis suvožiamos kaladės, kuriose surakinda 
vo rekrutų kojas. Viena kaladė, kaip tyčia, tiko keturiems 
žmonėms. Susodino užpuolikai žandarą, policininką, vaitą ir 
tijūną prie užpakalinės pašiūrės sienos, sudėjo jų kojas į apati 
nės kaladės skyles, viršutinę užvožė, o galus stipriai sukalė ge 
ležiniais kabliais.

Vaitas su tijūnu taip pat pažino Pranaitį.
— Juozai, — maladvo vaitas, — būk žmogus. Paląisjdf 

Ką aš tau bloga padariau?
Pranaitis piktai nusišiepė:
—Gal tu manęs, ponas vaite, ir neprignebei. Bet kitie 

ms koks tu buvai? O rekrutus kas gaudė? Ar ne tu? Kas 
juos į kalades kaustė? Ar ne tu? Paragauki ir pats tų skanės 
tų. Nieko blogo tau neatsitiks žalty!

Tijūnas, atmetęs galvą į sieną, apygirtis, piktai vogriojo:
— Pranaiti, rupūže! Ar tu pasiutai, ar ką?! Paminėsi tu 

mane! Paleisk, tai dovanosiu.
— Grasini, gąsdini, šunsnuki! Pripratai su rimbu ir 

lazda švaistytis. Manęs nenugąsdinsi! O jei ir toliau daužy 
si žmones, sugavęs liepsiu pakarti kaip šunį. Pakentėk tru 
putelį.

Policininkas su žandaru taip pat keikė ir grasino,
— Na, vyrai, — sušuko jis į savuosius, — nėra ko čia ii 

giau delsti! Trauksime savais keliais!
Aštuoni vyrai išėjo į kelią ir patraukė link juoduojančio 

žiemiuose miško.
Tuo tarpu Kedulis, sparčiai žingsniuodamas, jau artinosi 

prie Šilėnų kaimo. Nors buvo ir gerai įsigėręs, bet patirta bai 
mė ir vėsus oras greitai išblaškė girtumo tvaiką. (d. b.)
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MUSU ^PORTAS'
KETURIŲ VALSTYBIŲ KOVA VILNIUJE

Vokietijos laikraštis „Der 
Leichtatlet“ spalio 10 d. nr. 
41 patalpino straipsnį „Vier- 
-Landerkampf in Vilnius“ — 
lietuviškai „Keturių valstybių 
kova Vilniuje“.

Rugpjūičo 22 — 25 dd. Vii 
niuje įvyko sporto šventė, kur 
dalyvavo Ij/ngvaatletai iš Esti 
jos, Latvijos, Lietuvos ir Balt 
gudijos. Šitų kraštų lengvaat 
lėtų susitikimą galima įvertin 
ti kaipo keturių valstybių paly 
ginimą lengvaatlctikoje. Tų 
valstybių sportininkų laimėji 
mus laikraštis palygina su vi 
sos Sovietų S-gos sportininkų 
laimėjimais ir konstatuoja, 
kad Pabaltijo kraštų sportinin 
kai pažengė gerą žingsnį pir 
myn.

Laisvojo pasaulio plačiąją 
lietuviškąją visuomenę noriu 
mažu straipsniu supažindinti 
su mūsų pavergtosios tėvynės 
sportininkų laimėjimais ir per 
duoti atsiektus rezultatus per 
tą sporto šventę.

Šokime su kartimi pirmą vie 
tą paėmė Jokūbas Mozūra per 
šokdamas 4,10 m. Visos So 
vietų S-gos meisteris disko me 
time Algis Baltušnikas paėmė 
pirmą vietą numesdamas dis 
ką 52,92 m.

Jieties metime pirmą vietą 
mas 70,70 m. 100 m bėgime 2 
paėmė S. Graudulis numesda 
vietą paėmė A. Sidonis nubėg 
damas 10,8 sek. Disko metime 
3 vietą paėmė Anatolius Po 
eitis, numesdamas 51,39 m. 20 
km ėjime pirmą vietą paėmė 
Antanas Mikėnas, nueidamas 
1 :32:07,4 vai. 20 km ėjime tre 
čią vietą paėmė Jonas Silis, nu 
eidamas 1:36:10,2 vai. Rutulio 
stūmime pirmą vietą Užėmė 
Adolfas Varanauskas nustū 
męs 16,41 m. Šuolio į augštį 
pirma vieta atiteko lietuviui 
Antanui Vaupšui 1,90 m., šuo 
lio į tolį pirmą vietą paėmė Da 
nutė Nepaitė nušokdama 5,71 
m. Jieties metime antrą vietą 
užėmė lietuvaitė Birtuė Žalo 
gaitytė numesdama 51,40 m. 
Jieties metime ketvirta vieta 
atiteko J. Paksytei—46,48 m. 
1500 m. bėgime pirmą vietą už 
ėmė visos Sovietų Sąjungos 
meisteris Jenas Pipynė nubėg 
damas 3:53,6 min. Moterų 
penkiakovėje antrą vietą pa 
ėmė Danutė Nepaitė surinku 
si 4025 taškus. Nežiūrint to 
kių gražių rezultatų, lietuviai 
sportininkai užėmė toj sparta 
kiadoj paskutinę vietą. Pirma

I

vieta atiteko baltgudžiams su 
50 795 taškais, antra vieta es 
tams su 39 b79 taškais, trečia 
vieta latviams su 30 489 taš 
kais ir 4 vieta lietuviams su 
29 680 taškais. FR. Sk.
LIETVIŠKASIS KREPŠINIS

Pirmojo Europos krepšinio 
pirmenybių laimėjimo 1937 m. 
Rygoje dvidešimtmečio atžy 
mėjimo proga Čikagoje išėjo 
leidinys „Lietuviškasis Krepši 
nis“, redaguotas Edvardo Šu 
laičio. 54 psl. knygelėje įdėta 
eilė straipsnių apie krepšinį ne 
priklausomoje Lietuvoje, trem 
tinių stovyklose ir dabartinėje 
Lietuvoje. Taip pat telpa ap 
žvlaga iš Argentinos, Australi 
jos, Kanados, Urugvajaus ir 
JAV lietuvių krepšininkų veik 
los.

Apstu nuotraukų ir atminti 
nų Lietuvos pergalių ir lietu 
viškų klubų gyvenimo užjū 
riuose. Įvairius lietuviško krep 
šinio aspektus aprašo K. Čer 
keliūnas, E. šulaitis, S. Dau 
nys, A. Banelis, A. Gumbara 
gis ir A. Laukaitis.

Nors ir nelabai puošnus ir, 
kaip redaktorius savo žodyje 
sako, skubotai ir sunkiose są 
lygose išleistas, leidinys savo 
medžiaga yra vertingas bei jdo 
mus kiekvienam sporto mėgė 
jui, ir yra giažus įnašas j taip 
dar ploną mūsų sporto spausdi 
nių lentynėlę. — a.

SPORTO LAIKRAŠTIS
Šiomis dienomis Čikagoje iš 

eina periodinis sporto laikraš 
tis, kurį redaguoja NL bendra 
darbis Edvardas Šulaitis, pasta 
ruoju metu plačiai pasireiškiąs 
kaipo uolus sporto publicistas.

VYTIEČIŲ DIENOS
Toronto sporto klubo Vytis 

biuletenio jau išėjo septintas 
numeris. Turinyje vedamasis 
apie krepišnio dvidešimtmetį, 
ryškiuose veiduose aprašoma 
O. Vėlyvyte, taip pat gausu 
sportinių žinių ir vytiečių vei 
klos nuotrupų. Biuleteni 
guoja K. Lukošius.

LAIMĖJO PRIEŠ 
UNIVERSITETĄ

Spalio men. Geelonge viešė 
jo Melburno universiteto krep 
šinio rinktinė. Draugiškose 
varžybose vytiečiai svečius 
įveikę 53 :42 santykiu.

„Vyties“ II-ji susitiko su 
Melbourno universiteto II ko 
mandos krepšininkais. Laimė 
jo vytiečiai 35 :23 pasekme.

reda

Vaistai į Lietuvą, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
Užsakymai iš kitur priimami paštu. 

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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BELLAZZI • LA M Y, INC

«

I PO 8-5151 7679 George St“ Ville Laaalle. I

I įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. S 

Insuliacija, Ten - Test, Maifonite, stsrtybinis popieris. g 
iiiiMimiiiiiiiiiimminniiiirirm....T‘frrTnitTnt»iinnnmiTTTr~TTTn~Ti--------

Tel. PO. 8-1)35 I 
e • SPECIALIAI NUPIGINTA | 

RŪBŲ VALYMO KAINA. |

Kostiumas .............. 0.95 $
Paltas (lengvas) . 0.95 
Suknelė ................. 0.90 $
Skrybėlė .... 

ir L t., ir t. t.

I
& DYERS Co. 0.85

$ Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio
$ miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
g Liet, savu J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
t TEL. TR.1135 — 2836 ALLĄRD ST.—MONTREAL.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDENTAI TORONTE.

je aplinkoje praėjo kaukių va 
karas šv. Jono salėje. Premijas 
už geriausią kaukę laimėjo B. 
Naras ir J. Balickaitė. Teisėja 
ms pirmininkavo kun. P. Ažu 
balis.
•Gražią veiKią studentų tarpe 
rodo Akademinio Skautų Sąjū 
džio skyrius. Pereitą penkta 
dienj akademikai B. ir V. Pet 
rulių namuose turė jo sueigą, 
kurioje A. Matukaitė skaitė ge 
rai paruoštą paskaitą apie mu 
zikos raidą, visa tai pailiustruo 
dama plokštelėmis.
• Gražina Girdauskaitė ir Liu 
da Kuolaite dalyvavo medici 
nos fakulteto revue pastatyme.

• Po pastaruoju metu Toron 
to scenoje matytų labai jau 
archaiškų pastatymų, susida 
ręs studentų vaidintojų būre 
lis ruošiasi dar prieš mokslo 
metų pabaigą pasirodyti su 
kuo nors „kitonišku“. Sėkmės!
• Studentų vakaras visuome 
nei jvyks vasario 8 d. Westbu 
ry hotel puošnioje salėje.
• JAV studentų suvažiavimo 
metu New Yorke Bronius Vaš 
kelis įteikė 1000 dol. čekj su 
mai Lituanus žurnalui, šukei 
tą Kanadoje akademinio jauni 
mo pastangomis.
• Lapkričio 29 d. nuotaikingo

Pavyzdingai kuriasi 
Australijoj lietuviai 

ADELAIDĖS LIETUVIŲ BENDRUOOMENĖ
Namai gerame stovyje, tad 

remontui išlaidos nebus dide 
lės; vieta gera, netoli centro, 
tad namai nesunkiai visiems 
pasiekiami.

IR SYDNĖJAUS LIETU 
V1AI TURI SAVO NAMUS

Lapkričio 3 d. įvyko metinis 
Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Klubo narių susirinkimas, ku 
rį atidarė ir pranešimą padarė 
klubo tarybos pirmininkas V. 
Saudargas.

Užpirkti namai kaštuoja £ 
5000. Įmokėta £ 2500 — liku 
si suma reikės įmokėti po 3 me 
tų, o per 3 metus tebus moka 
ma 7y2 palūkanų.

Nupirktasis namas dviejų 
augštų, mūrinis. Anksčiau ja 
me buvo alaus baras-viešbutis. 
Pirmame augšte yra baro pa 
talpa ir 3 mažesni kambariai. 
Antrame augšte 7 kambariai, 
virtuvė ir Kiti įrengimai. Piies 
tate yra kripykla ir butas. Ta 
ryba planuoja išgriauti II augš 
te sienas ir jrengti apie 40x52 
pėdų salę. Taryba gavusi pa 
tikinimą, kad miesto perplana 
vimai šio namo nepalies. Na 
mai yra Redfoine, 5—7 min. 
nuo Redfeino geležinkelio sto 
ties, 18-22 Botany Rd.

Balsuojant apyskaitų tvirti 
nimą, paduota 66 korteles — 
473 balsai, ir tik 9 kortelės — 
35 balsai prieš.

BANKSTOWNO LIET.
namai jau su stogu. Uždengta 
talkos būdu. Dabar einama 
prie langų, ,durų, grindų ir 
kitų darbų. Lėšos telkiamos. į 
• Pabaltijo draugija Vokieti 
joje gavo iš Berlyno senato su 
tikimą kitais metais Berlyne 
suruošti Pabaltijo tautų „Kul 
tūros dienas“. Numatyta cho 
rai, tautiniai šokiai, muzika, 
meno parodos ir kita.

spalio 27 d., pirmą kartą susi 
rinko savuose namuose. Dauge 
lis juos pirmą kartą, šituos na 
mus ir pamatė. Nuotaika buvo 
nekasdieniška: kągi, pasijuto 
me ne kampininkais, bet nejudo 
mo turto, savų lietuviškų na 
mį savininkais esą. Tai kėlė 
mūsų nuotaiką ir visai pagrįs 
tą apsididžiavimą. Tiesa, daug 
kartų skaitėme laikraštyje, 
apie kaupiamas lėšas, apie pas 
tangas įsigyti savus namus, 
taip pat skaitėme, kad savus 
namus įsigyti planuoja M ei 
bourno, Sydnėjaus ir kitų vie 
tovių lietuviai.

Geelongo lietuviai patylu 
čiais, nešūkaudami, bet kruopš 
čiai dirbdami pasistatė namus 
pirmieji. Dabar ir Adelaidiš 
kiai, taip pat daug nesigarsin 
darni, Adelaidės Lietuvių Są 
jungos energingos valdybos, ir 
visų reikalą suprantančių tau 
tiečių pastangomis turime tai, 
ko visi troškome, ko visiems la 
bai stigo.

LAIMĖJO
ADELAIDĖS JAUNIAI
„Vyties“ jaunių I-ji susitiko 

su West Adelaidės jauniais. 
Rungtynes užtikrintai laimėjo 
vytiečiai.

„Vyties“ jaunių II-ji laimė 
jo prieš „Glenelg“ 50:17 pase 
kme. Tai buvo užtarnauta „Vy 
ties” jąumų II-jo penketuko 
reikšminga pergalė.

„VYTIS“ GEELONGO 
ŠACHMATŲ MEISTERIS
Spalio men vid. pasibaigė Ge 

elongo miesto tarpklubinės 
šachmatų pirmenybės. „Vy 
ties“ šachmatininkai išsikovo 
jo pirmą vietą. „Vyties” klu 
bą atstovavo A. Bratanavičius, 
J. Jonušas, R. Giedrys, J. Ma 
linauskas ir Norvydas.

Dr. Roman Pniewsk
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclial.stas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

£ TAUPYK.SKOLINKIS
ih»o kredito kooperatyve9I Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 

duodamos betkokiam geram "K-slui. i
Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. J

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $
Banko kambary. *'

Pirm. A. Norkeliūnat ..................RA 7-3120 ''

I l/i 17^7 Lietuviams nuolaida.
1W1L/-O/.Z7 Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Lietuviška motery kirpykla I 
f DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM įį 
j PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. §

Sav. BIRUTĖ DODONA 1TĖ B M Dodon).
f 254 4 CENTRE St., Montreal. WEllington 5-32J2 |

STATAI AR REMONTUOJI NAMUS
pirk statybines medžiagas vienintelėje tos rūšies 

lietuviškoje prekybos įstaigoje Montrealyje

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

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

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

Greitas pristatymas.

n.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

neseniai įsteigta, specialiai statybos reikalams, 
nauja lietuviška bendrovė:

LINDA Coi ibi ruction Co. Ltd.
Dėl namų užsakymų, darbų prie jau vykdomos statybos 

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

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

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

WELLAND, Ont.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

kant N. Metus, lai būna mūsų 
visų bendros.

Mes nieko Jums nežadame, 
nei puikiai išpuoštos salės, nei 
žavingos muzikos, nei puikiai 
išsipuošusios publikos, bet su 
sirinkime visi tokie, kokie esą 
me kiekvieną dieną, tik atsi 
neškime savo širdyse džiaugs 
mą, linksmą nuotaiką ir bend 
rą sugyvenimą, o visa kita sa 
vaime ateis. Ištieskime vienas 
kitam ranką ir linksmai ir kant 
riai neškime tą sunkią tremti 
nio dalią. Dabar, kada yra ka 
lami mirtį nešą visai žmoni 
jai ginklai, būkime visi kartu, 
nesiskaldykime, padėkime vie 
nas kitam.

Mes neišskiname nei seno, 
nei jauno, nesvarbu įsitikini 
mai, kviečiame visus ir vietos 
mums visiems užteks. Iki pasi 
matymo N. Metų išvakarėse.

Muzika, bufetas, šokiai ir 
įvairūs gėrimai.

Pradžia: 7 v. v. iki?
Wellando Apyl. Valdyba.

Welland Apylinkės Valdy 
ba gruodžio 31 d., 4 Str., uk 
rainiečių salėje, po ukrainie 
čių bažnyčia, Welland, rengia 
Naujų Metų sutikimą. Visus 
apylinkės ir Niagaros pusiasa 
lio lietuvius prašome maloniai 
atsilankyti, kur visi bendrai su 
tiksime N. Metus. Jau keli me 
tai dauguma lietuvių praktiku© 
ja Naujus Metus sutikti savo 
šeimyniniuose rateliuose. Mes 
nieko prieš tai neturime ir kie 
kvieno tai yra asmeniškas rei 
kalas, bet taip pat visiems mu 
ms yra gerai žinoma, kad die 
noms bėgant, tai vienas, tai ki 
tas mūsų kolonijps gyvento 
jas atsiskiria su šia žemiška ke 
lione. Kas žino, gal daugumai 
iš mūsų ateinantieji metai bus 
dvasioj, 
kime savo ešimyniniuose rei 
kaluose nors Naujų Metų išva 
karėse, bet susirinkime visi be 
ndrai į krūvą, palinkėkime vie 
nas kitam laimės, džiaugsmo, 
nors tos kelios valandos, sutin

RODNEY, Ont.
MIRĖ SENAS LIETUVIS

rai žinomas. Gyveno vienas ir 
šiame krašte artimų giminių 
nepaliko. Velionį aplankė ir 
palydėjo beveik visi šioje apy 
linkėję gyveną lietuviai. Pa 
laidotas gruodžio 1 d. West- 
-Lorne R. Katalikų kapuose. 
Laidotuvių apeigas atliko ku 
nigas Riekus. V. Č.

Lapkričio 27 d. širdies liga 
mirė vienas iš senesniųjų šios 
apylinkės lietuvių—A. A. Pet 
ras Jonkus, apie 70 m. am 
žiaus. Velionis į Kanadą atvy 
ko 1912 m. Kur} laiką dirbo Š. 
Ontario miškuose, vėliau To 
roryte. Šioje apylinkėje <išgy 
venęs 25 metus, visų buvo ge

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS, 

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav, Paul J o c a s.

,»

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAl TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

r

I
PO 7 0211 Office: 727 Argyle a
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d. I
Gerard Viau, iav. |

| ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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BALTŲ FEDERACIJOS VEIKLA
nai tautybei, valdybon, bus at 
siųsta specialios skyrių įstei 
gimo taisyklės.

Baltų Federacija, kuri labai 
platų barą užėmė iš seniau, ko 
vodama ir daug raštų parašy 
dama dėl senatvės pensijos 
termino sutrumpinimo iki 5 
metų naujiems kanadiečiams, 
šiuo laiku nors buvo sutrum 
pinta iki 10 metų, nutarė para 
syti Ministerial pirmininkui J. 
Diefenbaker padėkos raštą dėl 
pravedimo šio įstatymo.

Sekančiais metais pirminin 
kavimas bus perduotas estą 
ms.

Baltų Fed. metinis visuoti 
nis tarybos posėdis yra šaukia 
mas 1958 m. sausio 10 d. 8 v. 
v. Toronto Lietuvių Namuose.

Pirmininkas.

Praeitą savaitę Baltų Fede 
racija, kuriai šiais metais pir 
mininkauja lietuviai, savo po 
sėdyje stipiiai svarstė, kaip at 
einančiais metais, visų trijų 
tautų, 40 metų Nepriklauso 
rnybes atgavimo sukakčiai at 
žymėti prirengti ką nors didės 
nio. Sustota ir ilgai svarstyta 
apie leidinio, paliečiant visas 
3 tautas, išleidimą. Nutarta, 
jeigu kiekvienos tautybės ben 
druomenės organai finansiš 
kai padės, galima būtų išleisti, 
surandant tam darbui tinka 
mus darbuotojus.

Buvo galvojama ir svarsto 
ma, suderinant su išvežtųjų 
minėjimu birželio dienomis 
šiiais metais stipriau užakcen 
tuoti visų trijų tautų kartu, 
40 metų Nep. atgavimo sukak 
tį, parodant norą ne tik Ne 
priklausomybę atgauti bet ir 
šių trijų Pabaltijo tautų soli 
darumą.

Nutarta kiekvienoj koloni 
joj, pastoviam bendradarbiavi 
mui palaikyti, įsteigti baltų Fe 
deracijos skyrius, kur kiekvie

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBI ŠALPAI

ANTIBOLŠEVIKINIO BLOKO (ABN) SUSIRINKIMAS 
TORONTE.

Gruodžio 1 d. įvyko didelis 
antibolševikinio bloko susirin 
kimas. Jame dalyvavo apie 
500 asmenų, įvairių tautų ats 
tovai, dalyvaują šitoje oi gani 
zacijoje. Jų daugumą bet su 
darė ukrainiečiai, kurie visą 
laiką gyvai pasižymi antibol 
ševikiniame judėjime.

Susirinkimą atidarė p. Spols 
ki, trumpai paaiškindamas AB 
N ir šio susirinkimo tikslą ir 
perdavė žodi Mr. Maloney, fe 
deralinio pai lament© atstovui 
ir darbo ministerio Starr asis 
tentui.

P. Maloney savo trumvoje 
kalboje išdėstė vis didėjantį 
pavojų iš rytų, kad bedievis 
koji Sovietų Sąjunga vis to 
liau plečia savo įtaKą įvairio 
se pasaulio šalyse ir kad po 
paskutinių techniškų laimėji 
mų ji darosi dar pavojingesne. 
Ji ištiesia ranką užvaldyti visą 
pasaulį, grasindama pavojin 
giausiais ginklais, galinčiais di 
aelę dalį žmonijos sunaikinti. 
Kas daryti?

Lietuvos gen. konsulas V. 
Gylys ilgesnėje kalboje išuės 
tė įvairiuose amžiuose darytus

I
 bandymus užvaldyti Europą ir 
pet kai kuriuos kitų kontinen 
tų kraštus. Kąs liečia dabartį 
nę Soivętų Sąjungą pasirodo, 
kad jos imperializmas niekuo 
nesiskiria nuo ankstybesnio 
carų imperializmo. Carai reiš 
kė pretenzijų į Balkanus, Dar 
danelus, Paabltijo pajūrį ir ar 
timus rytus. Bolševikų apeti 
tas yra daug didesnis. Panau 
dodami proletariatą kaip 5 ko 
loną, jie reiškia pretenzijų vi 
są pasaulį užvaldyti. Bolševiz

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 
(jvaziavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

ZUBROVKA
Importuota tikra vaistažolė.

TREJAN KA
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-

tokiu būdu jos galės išlaikyti 
savo laisvę ir didįjį pavojų su 
naikinti.

P. Sasnovski kalbėjo aktua 
liais iš boblševikinio jungo iš 
silaisvinimo klausimais. Jis pa 
brėžė, kad II pasauliniam ka 
rui prasidedant, vakarų valsty 
bbės netruėjo jokios toliau šie 
kiančios politinės linijos ir jo 
kios konstruktyvinės progra 
mos pokariniam pasauliui tvar 
kyti. Jos tik paprastai pritaikė 
savo politiką ir karinį potencia 
lą prie Sov. S-gos politinės Ii 
nijos, kuri visuose pamatiniu© 
se klausimuose pravedė savo 
nusistatymą. Ir šiandien Mask 
vos linija yra aiški. Bolševikų 
propaguojama koegzistencija 
yra diktuota noro susilpninti 
ir galiausiai išardyti vakarų po 
zicijas. Geneialinis smūgis bus 
daromas tuomet, kai bolševiz 
mas jausis turįs visišką persva 
ra prieš vakarus. Tam išveng 
ti, vakarai turi kuostipnausiai 
susijungti. k

P. Beschlebnik paskaitė 9 
straipsnių rezoliuciją, kuri su 
sirinkusių buvo vienbalsiai pri 
imta, 
bus 
ney 
dos 
Mr.
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SIUNTINIAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

O R B I S 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. Siumčamę 
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

1 kg citrinų , . . .$ 1.50
1 kg dz. aprikosų „ 1.90
% kg figų ............„0.80
% kg datulių . .„ 0.80

1 kg riešutų miš. „ 2.75 
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
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.

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių la.40
22 sv. cukraus.........
22 sv. lašinių (storų) 

y2 kg kavos. . .$ 1.80 
x/2 kg kakavos „1.95 
% kg šokolado „ 1.78 
1 kg sviesto . . „ 2.65 
1 kg taukų . . .$ 1.80 
1 kg bekono.. „ 2.60

6.45
17.95

$

s kaba, kuri turi užmaskuoti 
Įjos tikrąjį tikslą, būtent: sau 

kiamąs proletariato išlaisvini 
mas iš kapitalįzmo vergovės, 

: ; kartu išlaisvintiems kraštams 
« uždedant dar sunkesnį valsty 
g binio kapitalizmo jungą. No 
r rint nuo šito pavojaus atsigin 
:į; ti, reikia visoms laisvoms tau 
L toms ankštai susijnugti ir tik

Ha. e. McKagueI
£ Barrister and Solicitor 

; v’ Advokatas ir Notarai.
J Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 $
? 201 Northern Ontario Bldg £ 

į; & 330 Bay Street, £
§ TORONTO 1, Ontario. <

. Jos vienas egzempliorius 
perduodamas Mr. Malo 

jį asmeniškai įteikti Kaną 
ministerial pirmininkui 

Diefenbaker,

VASARIO TORONTE
Vasario 16 iškilmingas mi 

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

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Vaičeliūnas. ŽYMIE 

JI KARO VADAI. 216 pusią 
pių. Kietais viršeliais. 1958 m. 
Sudbury, Ont. Kama 3 dol. 
Leidinys gaunamas pas auto 
riy - leidėją: Mr, J, 
nąs, 195 Di inkwater 
bury, Ont. Canada,

Turiny aptarti šie 
dai: Aleksandras Didysis, Ha 
nibalas, Julius Cezaris, Dzen 
giskanas, Bernadotte, Ney, Na 
poleonas, Moltke, Hindenbur 
gas ir Manerheimas. Knyga iš 
leista gražiai ir pritaikyta bib 
liotekai.

MOTERIS Nr. 4(9), spalio 
-gruodžio 1957 m., skirtą L. 
K. M. D. 50-tics metų sukaktu 
vėms paminėti. Laida graži.

GOMULKA PASKELBĖ
Atkelta iš 

mi savo neigiamo nusistatymo 
prieš režimą, atsikratys pri 
klausymo paitijai.

Išviso Gomulka žada palikti 
ca 600.000 narių. 29 mil. gy 
ventojų tai sudarytų šiek tiek 
daugiau ne 2%. Bet ir tame 
skaičiuje, neabejotina, dar da 
ug liks tokių, kurie partijai pri 
klausys ne todėl, kad jie yra 
komunistinio nusistatymo, o 
pirmon eilėn todėl, kad tai jie 
ms dar „apsimoka“, gali pa 
dėti jųjų kaijerai ir t. t. Ki 
taip tariant, ir tas valymas, ly 
giai kaip ir visa toji partija, vi 
dujiniai Lenkijos gyvenimui 
neturi jokios įeikšmės. Jei ten 
nebūtų Rusijos tankų bei dur 
tuvų, net ir neuzdiaužiant 
veikti komunistams nekomu 
nistinėje santvarkoje, vargu 
bau ar toji partija galėtų dau 
giau nė 30.000 narių turėti, 
nes visi Lenkijos Suvienytos 
Darbininkų Sąjungos narių jau 
suspėjo gerai suprasti, kad 
taip jie, taip ir bet koks komu 
nistinis veikimas“ tėra Mask 
vos pripažįstamas ir toleruoja 
mas tik tiek, kiek jis yra nau 
dingas Maskvai, Rusijai, rusa

Nors.,, ypač kai prisimena

„VALYMO“ AKCIJĄ
3-čjo pusi.
Šumauską ar ir tą patį Matulį, 
kuris Maskvos išstumtas į tarp 
tautinį forumą, sugebėjo ir ga 
Įėjo ginti vien Maskvos ir rusų 
reikalus. Sugretinant pastarų 
jų Maskvos agentų veiklą, pa 
vyzdžiui nors ir toš pačios 
LenkiJos ar Prancūzijos i ar 

kitokio krašto, tokių pat ko 
munistinių veikėjų matome 
„gyvus“ komunistinio veido 
„maskvinimo pavyzdžius. Len 
kų ar prancūzų komunistai 
dar „gali“ kalbėti savo kalbo 
mis, gi toks Matulis ar Palec 
kis, tariami komunistinės Lie 
tuvos reprezentantai, gavo lei 
dimą tarptautiniame forume 
kalbėti tik rusiškai. Tai supran 
tama. Užtat, bet koks komu 
nistų eilių „valymas“ jų esmės 
nepakeis!!! Rimvydas.

ms.
me MEDŽIAGOS — 

MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

Vaiceliu 
St., Sud

karo va

Cortisone 50 t........... 9-50
largactil .......................3.00
hydrocortisone 3X10 7.50 
Glucose 100 c. c. ..1.85 
ir daugelis kitų vaistų.

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS 
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5081
K~ HK~"" —L34

0

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

8

International Service Bureau i
91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE, 6-5613,
DIREKTORIUS — A. L 1 Ū D Ž I U S

I
 Įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose:

I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):
Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš * 
tų įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transątląnti 

| nių laivų-lėktųvų bįletai, taip pąt geležnkelių ir autobusų 
S biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai, 
R žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; -į 

ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas;
asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto jį 
persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame i; 
rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
pat jūsų buto).

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
Per šį skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE ■ 

* TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londos> TU V A bei kitus kraštus teisioginiai is Anglijos (L 
g 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

maršalo Žukovo 
„sutramdymą“,

toji „nauda“ pradeda siaurėti, 
nes vėl auga naujas „pasauli 
nio komunizmo“ vadas — Ni 
kita Chruščiovas, kurio valiai, 
lygiai kaip „pasmerktojo” „tė 
velio Juozapo* valiai, pastara 
jam esant gyvam, turėjo aklai 
subordinuotis viso pasaulio ko 
munistįpią veikimas. Tačiau, 
tai tėvą tik formos, o ne esmės 
ręikąląs, Tas pats liečia ir 
„draugus“ Paleckį, Sniečkų,

i£
©

/ J.KAMIENSKI/
- JANIQUE TRADING CO. I

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

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

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

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

I BALTIC EXPORTING Co.
| CENTRINĖ ĮTAIGA:
X 849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098
£ SKYRIAI:

& 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 !
© ©

Sis ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.
V
£ Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
£ turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 
X pasirinkimo įvairių gėrybių.
X Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
f STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
$1. 2 košt. viln. medž. 7 yid.
X 1
X i

paltui viln. medž. 3 yrd. 
buknele: vii. medž. 3 yrd. 
pamušalo ................7 yrd.
Šerinės(klijonkės) 3 yrd.

Iš viso už $ 70.60

2. 2 košt. viln. medž. 7 yrd.
2 paltams vii. medž. 6 yrd.
1 suknelei v. medž. 3 yrd.
2 suknei. rayono m. b yrd.

pamušalo ............. 10 yrd.
šerinės (hhjonkes)4 yrd.

stiklui piauti peil. su deim.
Iš viso už $ 112.60

3. 2 košt, arba lengv. mot.« 
paltams vii. medž. 6 yrd.i 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.<

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.< 
pamušalo ......ų8 yrd.

šerinės (khjonkės)8 yrd. 
stiklui piauti peil. su deim.

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

pamušalo ......... 18 yrd.

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

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.).
X Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias
X medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai 
x krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 

plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me
& džiagas, maistą ir tt. ir tt.

I
 Mažesnio formato siuv. mašina fir. „Essex” rank $ 48.50 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti).

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME Iš KANADOS:
>> Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 

kitų reikmenų įvairius siuntinius.
$ Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry 
$ no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba skspresu.
X Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
3 Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą* 
| ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.
i SAV. A. K A L U Z A
a
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kauskas; kreiptas didelis dėme 
sys į propagandą kitataučių 
tarpe: bandyta skverbtis į ang 
lų spaudą nors tas labai sun 
kiai vyko, žymiai geriau tas pa 
vyko su televizijos ir radio sto 
timis, kur keliomis progomis 
pavyko lietuvių ir Lietuvos 
vardą pagai sinti. Užsakytos 
kelios naujos knygos miesto 
bibliotekai liečiančios Lietuvą, 
be to užprenumeruota „Lątua 
nūs" ir „Lietuvių Dienos" bib 
liotekai, Mac Master Universi 
ty ir radio komentatorei Mrs. 
E. Hyder. Rašyti laiškai par 
įamentarams dėl Lietuvos pa 

irgimo bylos iškėlimo ir dau 
"gelis kitų smulkesnių darbų, 
kurie gal būt ir nematomi vi 
suomenei, bet valdybai ėmė 
laiką ir naudojo energiją ką 
nors pasiekti arba suplanuoi. 
Kaip pavyzdžiui atliktas soli 
darumo mokesčio rinkimas, ku 
riame dalyvavo visi septyni 
valdybos nariai ir šeši talki 
ninkai, kurie iki šiam laikui 
surinko 578 dol. Čia reikėjo 
paaukoti dešimtis valandų be 
vaikščiojant po namus beren 
kant šį mokestį.

Tautos Fondo skyriaus pra 
nešimą padarė pirm. Jonas 
Mikšys, pažymėdamas, kad 
šiais metais ypatingai daug da 
ryta parengimų, kurių buvo 7. 
Iš tų parengimų gauta gryno 
pelno 1154.73 dol. Už parduo 
tas knygas gauta 75.38 dol. 
(knygų dar turima per 300 
dol. vertės). Padarytas aukų 
rinkimo vajus, kuris davė 541. 
90 dol. Viso per šiuos metus 
turėta pajamų 2306.94 dol. Iš 
laidų 732 dol. (stambiausią su 
mą sudarė išsiuntimas Cent 
rui 600 dol.). Dabar kasoje 
yra 1574.94 dol. Numatoma 
dar šiais metais pasiųsti Cent 
rui apie 700 dol.

Šalpos Fondo Komiteto pra 
pranešimą padarė Kazys Mik 
šys. Pajamų turėta 671.01 dol. 
Išlaidos sušelpti vietoje reika 
lingi paramos ir išsiųsta į Vo 
kietiją 299.08 dol. Kasoje yra 
371.93 dol. Dabar vykdoma 
Šalpos Fondo rinkliava, kuri 
dar pilnai nebaigta, nors jau 
yra surinkta per 500 dol., to 
dėl dar į apyskaitą neįeina. Iš 
rinkliavos tikimasi surinkti 
apie 700 dol.

Vasario 16 Gimnazijai Rem 
ti Komisijos pranešimą padarė 
pirm. Jonas Mikšys, pažymėda

The Koya! (zon naught Hotel
Gen. Manager — A. Michael O’B r i e n

HAMILTON, Ontario. JAckson 7-5071

TAI JŪSŲ

SUEIGŲ,

BANKETŲ IR KITŲ

SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

| PARUOŠIAME PAGAL
į t ra III V ra VISUS JŪSŲ PAGEIDAVIMUS.

X

£ © ©

Cannon Rexal Drug Store |
Kampas James ir Cannon Street >>

Sav. G. EIKERTS <

X!

SIUNČIA VAISTUS LIETUVON IR SIBIRAN. 

TAI YRA DIDŽIAUSIAS UŽSIENINIŲ RECEP 

TŲ BEI VAISTŲ SPECIALISTAS. GALI PA

SIŲSTI VAISTUS KUR TIK NORIT SPECIA

LIAI PAKETAIS IR ORO PAŠTU.

mas, kad ši komisija patarnau jjssttgtwiiiinHmmtmmtmnMmmHnnmtnnnmKMKiKimmmmttttttnnHttxttmmmw: :m»uunntn::inuv» 
ja ir Saleziečių Gimnazijai pa 
siųsdama aukas. Šiais metais 
iš rėmėjų būrelių narių surink 
ta 1567.92 dal. ir išsiųsta 
1239.51 dol. Kasoje dabar yra 
329.41 dol. Paskutinių trijų 
mėnesių įnašai, kurie bus ne 
trukus persiųsti, nes su gimna 
zija susitarta atsiskaityti i 
trys mėnesiai. Šiuo meu vei 
kia šeši būreliai Vasario 16 
Gimnazijai Remti. Kai kurie 
būreliai jau yra nebepilni to 
dėl reikalingi rėmėjų papildy 
mo, tad prašomi nauji nariai 
įsijungti j būrelius. I. Varno 
vadovaujamas būrelis, 
Komisijai tiesioginiai 
klausė paskutiniu laiku iširo ir 
savo funkcijų neebatlieka. Šį : 
būrelį sudaro 7 nariai.

Revizijos Komisijos aktus 
perskaitė K. Stanaitis. Visuo 
se bendruomenės padaliniuose 
rasta gera tvarka, knygos ve 
damos tvarkingai ir piniginiai 
reikalai teisingai vedami, tik 
tai rasti keli formaliniai netiks 
lumai Apylinkės Vaidyboje ir 
valdyba įpaieigota tuos daly 
kus formališkai sutvarkyti.

Diskusijose ypatingų klausi 
mų neiškilo. Tačiau buov. užsi 
minta, kad per didelės sumos 
pinigų laikomos bankuose jų 
nesiunčiant į paskirties vietas. 
Buvo pasiūlyta, kad likusios 
Tautos Fondo knygos būtų pa 
dovanotos Šeštadienio mokyk 
lai. Bendruomenes išleista prieš 
tris metus knyga Hamiltono 
Lietuviai vėl su kartumu prisi 
minta, visiškai pamirštant, 
kad praėjus dar keleriems me 
tams bus tai istorinis dalykas 
iš Hamiltono lietuvių veiklos 
ir tos knygos išleidimas ateity 
je gal bus vienintelis pėdsakas 
to nedėkingo 
darbo.

Ap. V-bai 
iškilo rinkimų 
spręsta rinkimus pravesti vė 
liau rinkiminiais lapeliaiš, kaip 
buvo daryta ankstyvesniais me 
tais. Po ilgų atsisakinėjimų ir 
atsikalbinėjimų vos-ne-vos su 
lipdyta Rinkiminė Komisija, 
kurion įėjo J. Krištolaitis, P. 
Enskaitis, J. Bajoraitis, p. Bo 
guslauskienė, p. Stonkienė. Ši 
komisija ir atliks valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimų 
darbą.

Klausimuose ir sumanymuo

Didžiausia Lietuvių Hi-Fi Radio

©©
Tel. JA 2-5110

Hamilton, Ont.
154 James St. North

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D. E. BELANGER 8c SONS

1
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

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

i J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

duodu gerą kailių 
p asirinkim ą.

darbą a tlieku 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

kuris 
nepri

g H
i i

::

i

organizacinio

atsistatydinus, 
klausimas. Nu

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie-

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON
DRUG STORE

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

$ 2

©

ntnntntttutniiiiiiinnnnrKtr

©

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

Importo Bendrovė

AUJAUSIŲ HI-FI RADIO IR MUZIKOS KABINETŲ

SU NAUJAI PATENTUOTU DYNAMIC SOUND.

ČIA GAUNAMI PASAULINIAI GARSŪS

BLAUPUNKT.

(prie Borden St.)

(prie Euclid St.)

RADIO KRAUTUVES:

KUBA, SABA, KOERTING,

OCEANJŪSŲ PATOGUMUI TRANS

TORONTO: COLLEGE ST.380

BLOOR ST. W.626

BLOOR ST. W.559

MONTREAL:

2352 ST. CATHERINE ST. W. (room 207)

Įmokėjus 10% vertės, likutis išdėstomas

iki 24 mėnesių išsimokėjimui.

GRAŽIAUSI LINKĖJIMAI LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

VISIEMS MŪSŲ KLIJENT AMS.

EXPORT - IMPORT Ltd
ŠVENČIŲ PROGA TURI DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

(prie Bathurst St.)

se niekas nebandė kelti naujų 
klausimų, nebuvo pasiūlymų, 
nei sugestijų ateičiai, taip susi 
rinkimas baigėsi tyliai ir apa 
tiškai. Nors buvo rodomas fil 
mas, norint patraukti daugiau 
visuomenę, bet įdėtos išlaidos 
visai nepateisino vilčių ir da 

skai 
. D.

lyvavo pats mažiausias 
čius.

SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS!

Š. m. gruodžio m. 8 d. St. 
šešelgio bute įvyko Hamilto 
no lietuvių soc. demokr. visuo 
tinis susirinkimas. Susirinki 
me buvo aptarti einamieji or 
ganizacijos reikalai ir tt.

Be to susirinkime buvo iš 
keltas klausimas apie ruošia 
mą „Pasaulio Lietuvių Sei

tuos straipsnius nagrinėjant 
iškilo reikalas susirinkime iš 
reikšti šitokį nutarimą : Kad 
ta komisija, kuri ruošia sušauk 
ti pasaulio lietuvių seimą, ne 
pažeistų demokratinius princi 
pus bei tvarką, kad P. L. sei 
mas būtų išrinktas demokrati 
niu būdu, bet ne šaukiamas 
atstovų „atrankos" tvarka, 
kaip tai komisija žada daryti. 
Be to seimas turi būti pavadin 
tas tikru pavadinimu. Šis nuta 
rimas bus pasiųstas Kanados 
Lietuvių Socialdemokratų S- 
gos Komitetui prašant, kad

komitetas šį svarbų reikalą sek 
tų ir pastebėjus nukrypimus 
nuo demokratijos pagrindų, 
darytų atitinkamus žygius.

Susirinkime sekantiems me 
tams į valdybą tapo išrinkti: 
pirm. K. Lukoševičius, sekr. 
VI. Gerulskis ižd. J. Stonkus. 
Ant. Kesiūnas sutiko būti ryši 
ninku tarp C.C.F. ir H. L. S. 
demokr. org.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

• ?

mą .
Remiantis tilpusiu spaudoje 

straipsniu apie P. L. Seimą ir

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
12 metų patyrimas.

M. M ALIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.,

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 

DARBAS

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. $

-v®®®®®®* -'z 'z*Z<Z®

§ nr T a -r m AT ■* -r W'

Lietuviška Kirpykla |
410 Murray Ave, Greenfield Park.

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus 
bei visokeriopus odos masažus.

Kreiptis tel. OR 1-8951
„ Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. ©

vI

f

©

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

Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

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

A. Budriunas RA 7-2690.

Adamonis ir Budriunas
,DISTRICT ESTATE BROKERS” 

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

NAMAI — APARTMENTAI — ŽEMĖ 
PASKOLOS — DRAUDIMAS

Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal. ©
Paruošia vaistus pagal receptus ir \
SIUNČIA LIETUVON $

BEI SOVIETŲ RUSIJON $
.iZ®©®®®©©©®®*-®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©©©®®®©®® <r>^©<^'4

v 2348 
į

y
3

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KCPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

VFRDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193
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MONTREALIO 
SEIMELIO POSĖDIS

1958 m. sausio 4 d., šeštadie 
nį, 7 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos salėje šaukiamas KL 
B Montrealio orgamazcijų ir 
rinktų atstovų Seimelio posė 
dis. Posėdžiui numatyta sekan 
ti darbų tvarka: 1. Atidary 
mas, 2 Susirink, prezid. rinki 
mai, 3. Pereito posėdžio pro 
tokolo skaitymas, 4. Seimelio 
Prezid. veiklos pusmetinis 
apyskaitinis pranešimas, 5. 
Vasario 16 dienos minėjimo 
klausimas, 6. Kandidatų į Pa 
šaulio Liet. Seimą rinkimas ir 
7. Klausimai ir sumanymai.

Kviečiamu laiku nesusirin 
kus reikiamam skaičiui Seime 
lio narių, po valandos posėdis 
įvyksta, nepaisan tjame daly 
vaujančių seimelio narių skai 
čiaus. Seimelio Preizdiumas.

ŠV. ELZBIETOS DRAU 
GYSTĖS VAKARIENĖ 

skelbiama 1958 metų sausio 18 
dienos 7 vai. vak., šeštadieni 
Šv. Kazimiero parapijos salė 
je. Prašoma šią datą rezervuo 
ti mūsų draugystei. Valdyba. 
• Mačionis Jurgis, turįs gro 
šerį Bannanlyne gatvėje, ke 
lias savaites gydęsis Viktori 
jos ligoninėje po auto katastro 
fos, jau sugrįžo pasveikęs į na 
mus ir jau dirba krautuvėje.

$ 
t

KALĖDŲ SENELIS A. V. 
PARAPIJOS SALĖJE

Gruodžio 29 d., 4 avi. po pie 
tų Aušros Vaitų parapijos sa 
Įėję Kalėdų Senelis aplankys 
ir apdovanos mūsų mažuosius.

ELEKTRON
HI-FI — RADIO, AUTO RADIO, MAGNETOFONAI, 

GRAMAFONAI ir TELEVIZIJOS VISOKIŲ GA
MYBOS

2052 St.
9—5

RŪŠIŲ. GARANTUOTAS PATAISYMAS, 
inžinierių vadovaujama. Darbą atlieka prity

rę vokiečių radio ir TV specialistai.
Catherine W. Kmb. 206. Tel. WE 2-2263. 
vai. vak. Tel. UN 6-0076 po 5 vai. vak.

V

S

DR. J. ŠEGAMOGAS į<

CHIRURGINĖ ir g 
BENDROJI PRAKTIKA J 

Office 5441 Bann« ntyne 
(kamp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175.
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9;

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą.

Namų 1038 Osborne Av.
Verdun. Tel.: PO 6-9964

niai pasirodys seneliui, tevelia 
ms ir svečiams su {domia pro 
grama. Buo akordeonų muzi 
ka, kuri visus išjudins šokia 
ms. Pasistiprinimui veiks bule 
tas, kuris patenkins mažus ir 
didelius.

ŠV. JONO L1UTERON1Ų 
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Artimi gi. kampe, 
lietuvių pamaldos Kūčių vaka 
rą, gruodžio 24 d., 8.30 v. v.

Kun. dr. M. Kavolis.

PRATĘSTAS ŠALPOS 
VAJUS MONTREAL^

KLB Montr. Seimelio Pre 
zidiumo nutarimu, vykdoma 
sis šalpos vajus Montiealy pra 
tęsiamas iki 1958 m. sausio 15 
d. Šia proga Seimelio Prezi 
diumas kviečia geros valios 
tautiečius pagelbeti Šalpos va 
jaus komisijai šį vajų vykdant. 
Daugely miesto rajonų dar trū 
ksta aukų rinkėjų. Galintieji 
aukas rinkti prašomi paskam 
binti inž. P. Povilaičiui tel. 
CR 1-8507, o visus mielus tau 
tiečius prašome dosnia auka 
suešlpti skurstančius ir vargs 
tančius brolius ir seseris lietu 
vius. Seimelio Prezidiumas.
• Pp. Kerbeliai yra pasiryžę 
šių Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga padaryti nebrangiai fo 
to nuotraukų visiems, kas sa 
bo giminėms į Lietuvą norės 
tokių pasiųsti ir parodyti save 
prie eglutės ar kita forma. Pa 
geidcitiją gali paskambinti tele 
fonu: PO 6-8021.

Montrealio Spaudos Balius
1958 M. SAUSIO

„Nepriklausomos Lietuvos“ loterijai paaukojo
1. P. Pusarauskiene vyno 

„Manuševič" bonką u tortą,
2. Sof. Ahonis 3 dol.,
3. B. Šimonchs 1 dol.,
4. Alb. Norekliūnas 5 < 

draudimo kuponas,
5. Alg. Gečius 1 dol.,
6. C. Klemka i dol.,
7. O. Jonclynas 1 do.l,
8. J. Viliušis 1 dol.,
9. J. Šarskas 1 dol.,
10. S. Petrauskis 1 dol.,
11. P. Žukauskas 1 dol.
12. A. Kazlauskas 1 dol.
13. P. Zelezkrenė lietuvišką 

rankšluosti,
14. M. Žukauskienė šilkinę 

skarytę,
15. K. Gudžiūnas
16. J. Bernotas,

gan, 1 dol.,
17.

ię.
K. Petrulienė

dol.

2 dol., 
2654 Ho

gražią lė

25 D.

ir G. Rossinio Avė Ma
Am

DANTŲ GYDYTOJAS 

DR. J. M A L IŠK A 
priima : 9 a. m.—10 p. m.

5441 Bannantvnc, 
(kampas Woodland i

Tel.: PO 8-4547

$ TAISAU $
3 .... v
Y televizijos ir radio aparatus. £ 
s* H. Valiulis.
Vs X
$ Skambinti po 5 vai. vak. $
$ HU 1-4313. $

ADVOKATAS

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. PL 9958

į 956 SHERBROOKE E. X 
Tel.: LA 2-7236

« Raštinė vakarais 
2104 Mount Royal St. E.

S LA 1 7926—8873
J Kerė TALBOT
£ Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng. ę
‘‘ 507 Place D’Armes
< VI 9-8045

*
STASYS DAUKŠA, I 1... D

Sutte tff—

152 Notre Daine Si. E.
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

E.

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

168 Notre Dame St.
Montreal. UNiversity 6-7026 

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

18. T. Šmitienė plaukų šep.,
19. J. Makauskas 1 dol.,
20. Ant. Saladžius 1 dol.,
21. J. Meištas 1 dol.,
22 K. Žižiūnas 1 dol.,
23. J. Bumbulis 1 dol.,
24. Angela Naster setą 

kšluosčių,
25. J. Cibas 1 dol.,
26. V. ~
27. S.
28. L.
29. J. Strimaitis 1 dol
30. A. Gražiene
31. T. Čipkus 1 dol.,
32. K. Mikkus, 4 dol.
Nuoširdžiai dėkojame visie 

ms aukotojams ir surinkusiai 
fantus p. A. Kavaliūnaitei.

N L red.
NUOTAIKINGAS 

KONCERTAS
AV bažnyčioje įvyko retas 

pas mus religinės muzikos kon 
certas. Po plačiai giedamos 
giesmės Marija, Marija, klcbo 
nas T. Borevičius, SJ, pasakė 
įspūdingą žodį apie moderni 
žmogų advente. Po to sekė 
koncertas. K. Smilgevičius 
vargonais pagrojo kelis Bacho 
dalykus; A. Keblio ir P. Vy 
tės duetas giedojo S. Navickio 
Avė Maria; E. Kardelienė — 
V. Hammereho Alma Redemp

NAUJOJE LIETUVIŲ 
KOLONIJOJE 

parduodamas gatavas banga 
low su garažu. Didelis skiy 
pas. Labai lengvos sąlygos.

Central mortgage 5%%.
Skambinti P.' Mažeikai 

tel. MO 4-0507.

Picačitis 1 dol., 
Daukša 1 
Šimonėlis

dol., 
1 dol

1 dol.

ran

toris
ria, ir choras, vedamas A. 
brozaičio, F. Aienso Benedik 
tus ir Sanctus bei Hallero Sac 
ris Solemnus. Parapijos vargo 
nininkas komp. V. Kerbelis 
vargonais grojo savo kūrinius 
— Fantaziją ir Ad majorem 
Dei gloriam. Koncerto užbai 
gai buvo maldos ir palaimini 
mas. Koncertas praėjo šventiš 
koje nuotaikoje.
• Studentai lietuviai skelbia vi 
suotini savo susirinkimą sau 
šio 24 d., penktadienį, AV sa 
Įėję.
• Joco Povilo krautuvė, vadi 
narna Hickson Grosery, esan 
ti Wellington ir Hickson gat 
vių kampe (žiūrėkite skelbi 
mą) dabar žymiai pertvarky 
ta, padidinta, pagražinta ir 
aprūpinta automatiniu saldy 
tuvu. Krautuvė dabar erdvi, 
šviesi ir pavyzdingo švarumo 
ir tvarkos. Turi diedlį maisto 
produktų asortimentą, paruoš 
tą Kalėdoms.
• Sudegė vienas seniausių ir 
žymiausių Montreaho viešbu 
Čių — Windsor’© viešbutis, ku 
riame viešėdavo karaliai ir ki 
ti garsūs žmonės. Nuostolių 
gaisras padarė apie 2 mil. dol.
• P. Mozūraičiai, Salomėja ir 
Simas, minėjo savo 30-ties me 
tų vedybines suzaktuves. Iškil 
mės vyko DLK Vytauto klu 
be, kur dalyvavo apie 150 as 
menų, sveikinusių ir apdovano 
jusiu sukaktuvininkus.
• Vizgirdas Juozas sukūrė šei 
mos židinį su Marija Kripaite, 
gyvenančia Čikagoje. J. Viz 
girda daabr tvarko dokuinen 
tus ir ruošiasi persikelti gyven 
ti į Čikagą.
• Kas žino pasiūlomą darbą 
arbažino, kur galima būtų tuo 
reikalu kreiptis, prašoma pra 
nešti telefonu: PO 7-7920.

PADĖKA
Šv. Kaizmiero bažnyčios 

chorvedžiui p. K. Žižiūnui, au 
kojusiam o dolerius Montre^ 
lio Šaulių Klubo vėliavai įsigy 
ti, nuoširdžiai dėkojame.

M. Š. Klubo Valdyba.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
TORONTE

Toronto lietuvių, Maironio 
vardo, šeštadieninės mokyklos 
eglutė įvyks gruodžio 29 d. 
Prisikėlimo bažnyčios salėje. 
Priešmokyklinio ir mokykit 
nio amžiaus vaikai registruoja 
mi pas mokyklos mokytojus, 
sekmadieniais po pamaldų prie 
lietuviškų bažnyčių pas budin 
čius tėvų komiteto narius ir 
pas tėvų komiteto pirm. L. 
Adomavičių tel. RO 9-0602.

Mokestis vienam vaikui 1 
dol., dviem ar daugiau tos pa 
čios šeimos vaikams 2 dol. Ne 
pasiturintieji nuo mokesčio at 
leidžiami. Eglutės metu bus 
įdomus vaidinimas ir Kalėdų 
senelis žada būti dosnus vai 
kučiams.

IŠVYKSTA MOKYKLOS 
VEDĖJAS

Ilgametis, darbštus ir ener 
gingas Toronto šeštadieninės 
mokyklos vedėjas Julius Šiika 
žada greitu laiku, po Naujų 
Metų, su mokykla aisisveikin 
ti ir su žmona persikelti gyven 
ti pas gimines į Čikagą.

P. J. Širka yra vienas iš ak 
tyviųjų Toronto idealistų lie 
tuvių, kuris užtikrintai ir tvir 
tai varo lietuvišką darbą, auk 
lėdamas jaunimą lietuviškoj 
dvasioj. Negailėdamas nei lai 
ko, nei sveikatos jis mokyklai 
vadovauja nuo pat jos įsteigi 
mo dienos.
• Šalnos, Albina n Petras, su 
susilaukė antro sūnaus.
• Vaikų darželio kalėdinė eg 
lutė vaikams ruošiama gruo 
džio 22 d., 3 vai. po pietų Pri 
sikėlimo parap. salėje. Smul 
kių žinių galima gauti tel.: LE 
4-5773.
• Atvyko iš Vokietijos didelė 
p. Surgaiticnės šeima, kuriai 
labai aktualus darbo gavimo 
klausimas.
• L. Pearson’ui, gavus Nobe 
lio premiją, pagerbimo pietūs 
Toronte ruošiami gruodžio 19 
d. Queen Elizabeth pastate.
• Skautų tėvų aibatėlėje suda 
rytas skautams remti komite 
tas. Subuvimą vedė A. Kuolas, 
kalbėjo vyr. skaut. S. Kairys.
• J. ir V. Matekoniai atidarė 
naują krautuvę 125 Roncesval 
les Avė.
• Barauskas Franas 83 West 
moreland Avė atidarė draudi 
mo biurą.
• I. Kibirkštytė-Vilgalienė jau 
visai išsikėlė iš Montrealio ir 
pastoviai apsigyveno New Y or 
ke.

asmenys,

18
teisę rinki
metų am

1 Tarybą tuti 
lietuviai, turį

LIGONIŲ LANKYMAS 
PRIEŠ KALĖDAS 

yra organizuojamas, kaip kas 
met, Toronto Lietuvių Caritas 
organizacijos, kuri prašo tau 
tiečius pranešti apie sergan 
čius Toronto ligoninėse ir 
apie varge esančius bei reika 
Ii n gus pagalbos tautiečius. Ži 
nias prašoma teikti kun. P. 
Ažubaliui tel.; EM 4-7646, J. 
Valiuliui tel.. LE 3-6ų92 ir A. 
Ščepavičienci tel.: RO 6-3/26.

KLB TORONTO APYLIF 
KĖS TARYBOS RINKIMAI

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

1. Renkami 25 
dviems metams.

2. Balsuoti turi 
mų dieną turį 
žiaus.

3. Kandidatai 
būti pilnateisiai
21 metus amžiaus.

4. Siūlytojai ir kandidatai Z 
ri būti sumokėję solidaruiV. 
mokestį.

5. Kandidatų sąrašą turi 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, pavardė, amžius, užsiėmi 
mas ir adresas.

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

9. Sąrašus Įteikti ir gauti 
smulkesnių informacijų pas rin 
kimų komisijos pirmininką V. 
Užupį, 41 Hewitt Ave. Toron 
to, tel. LE 5-1961 arba pas ko 
misijos naq J. Cesėką 7 7 Lynd 
Ave. Toronto, tel. LE 4-7787.

Rinkimų Komisija.

Dr. A. Pacevicius j

*
Raštinė: LE 4-4451

NOTARAS

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

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame Si E. 
Montreal. UN 0-6556

i] IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

be baldų, su teise naudotis 
virtuve. Skambinti tik vak. 

tel.: PO 6-5322; PO 8-1887.

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 Montreal..

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

KALĖDINES DOVANAS 
PARDUODU PIGIAU NEGU KITOS KRAUTUVĖS. 
Įvairius laikrodžius, žiedus, plunksnakočių setus, elekt-
rines skutimosi mašinėles, sidabrinių šaukštų, peilių, ir 

« šakučių komplektus, papuošalams susidėti gražiai skarn
bančias dėžutes, moterims manikiūro komplektus, vyriš 
kas ir moteriškas pinigines, rožančius, retežėlius, Kry 
žeiius, medalikėlius, auksinius, sidabrinius ir paauksuo 

tus ir įvairias kitokias Kalėdines dovanas...
976 CHURCH AVE. Tel.: PO 9-5841.

Laukiu malonaus Jums patarnavimo. A. Žukas.

PARDAVIMUI:
Yra labai reikalingi 

Dupleksas ir 4 šeimų Verdu 
ne, Ville Lasalle ar Cote St. 
Paul. District Estate Bro 
kers — Adamonis & Bud 

riūnas PL. 8501.
<►©©©©©©©©©©©©$©©©©©©©©©«
I LOUIS MONGEAU|

KURO ALIEJUS | 

No. 1 Imperial Products $ 
241—1 Ave., LaSalle. $ 

© PO 8-3237 f

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

GURC1NAS 
Curatteau

! IGNAS 
3260 

Montreal. Tel. CL 5-5515

I
 Gydytojas ir Chirurgas Į;

280 Roncesvalles Ave 1;
Telefonas LE 4-4778 r

Priėmimo valandos: 11-1 v. j 
vakarais nuo 6-8 v,; trečia- X 

- •>it šeštadieniais 11-3 z

v. pp. Kitu laiku, susitarus. •Naujas kabinetas •

I
DR. V. SADAUSKIENĘ

Dantų gydytoja $

129 Grenadier Rd., 
(2 namas nuo Roncesvalles)a

TORONTOTel LE 1-4250

Dr.A.VALADKAį
1081 B L O O R ST. W. 1

(prie Dufferin) į
Telefonas LE. 1-2933 j

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-

Č niais kabinetas uždarytas.

& Vienybėje -— Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

| ‘ i

j Dr. P. MOKK1S j | 
; DANTŲ GYDYTOJAS j |

’ \7 ir etičt orlipnioic v'

&

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į 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. L I Ū D Ž I U S, 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.

S
Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet. "
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723

Ken Wiles 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-rnorgičiai. Sąžin. ir malonus patam 

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