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MASINU FONDO VAJUS

PRICE 15 et. XXI METAI 
. .. ...... .

SLA 123 kuopa,
Montreal .....................100.00

1 įMontrealio Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopa 
Montrealyje, įvertindama NL 
pastovią tarnybą SLA ergam 
zacųai ir atsižvelgdama, ka't 
NL laikraštis yra nuolatinėje 
lietuvybės tarnyboje jau 2G ine 
tų, nutarė nupirkti Šerų už 
100 dolerių. Po Šaulių kuopos 
tai yra pirma orgainzacija, ku 
ri gražiai paremia savosios, lie 

tuviškosios, spaudos reikalus.

Rakauskas Anthony,
Montreal ...................... 20 u0

P. A. Rakauskas, žinodamas, 
kokį svarbų vaidemenį vaidi 
na lietuviškoji spauda mūsų 
gyvenkime, NL Mašinų Fon 
dui paskyrė 20 dol.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Sovietinė agresija veda į 3-ą karą
VELYKŲ ŠVENČIŲ PROG A SVEIKINAME VISUS 
NL BENDRADARBIUS. SKAITYTOJUS. RĖMĖJUS 
PLATINJOJUS IR VISUS LIETUVIUS. LINKĖDAMI 

LAIMINGOS ATEITIES. NL.

KAS NAUJA KANADOJE
ORGANIZUOJAMA VISŲ BENDRA KOVA SU 

NEDARBU

VAKARŲ PASAULIS IŠGYVENA PERSILAUŽIMO 
MOMENTĄ, KURIS NULEMS ATEITJ

Kennedy su Macmillanu susitarė dėl Laoso. — 
Pravda reikalauja dėl Laoso derybų. — 
Seato pradėjo Bangkoke pasitarimus. —

Prancūzija pradeda derybas dėl Alžyro ateities. — 
Rusija ignoruoja Jungtines Tautas. — 

Konge krizė tęsiasi grėsmingai. —
Angoloje teroras. —

Amerika po dviejų mėnesių iškels į erdves žmogų. —
SOVIETIJA, pasiryžusi užka tartis dėl karo paliaubų Laose
riauti visą pasaulį, nuosekliai 
ir ryžtingai siekia tikslo. Ji, ži 
nodama Vakarų nesutarimus 
ir negreitą jų reagavima į ag 
resijos veiksmus, apčiuopia 
silpnesnes vietas ir smogia. 
Kol vakarai susipranta, sovieti 
ja jau užkariauna ištisus plo 
tus, užgrobia ištisas valstybes.

Paskutiniu laiku

SOVIETINIS AGRESO 
RIUS PUOLA LAOSA IR 

KONGĄ
Dėl Laoso Vakarai, star 

biausia JAV susirūpinimu, aa 
ro žygius, bet ne tiek ryžtin 
gus ir ne tiek efektingus, kad 
agresorius būtų priverstas nm 
tai skaitytis su Vakarų veiks 
mais. Agrosorius todėl pašto 
viai eina pirmyn.

Vakarai susirūpino tikrai ai 
bar, kai sovietija Laosą jau 
baigia užimti. JAV iniciatyva 
sušauktas Azijos prietvakanų 
saugumo organizacijos — SE 
ATO susirinkimas Tailndo 
sostinėje Bangkoke, kur daly 
vauja 8 valstybės: JAV, DB, 
Pakistanas, N. Zelandija, Fili 
pinai, Tailandas, Australija ir 
Prancūzija.

AMERIKA VEIKTŲ 
VEIKSMINGIAU,

bet Prancūzija, užsiėmusi sa 
vo reikalais, o Did. Britanija 
iš viso netekusi gyvybingumo, 
geriau linksta nusileisti ii pasi 
duoti, negu kovoti.

Vis dėlto, JAV skatinama, 
ir jausdama pavojus sau, Mask 
vai, kuri faktinai vadovauja 
karui Laose, pasiuntė notą ir

SIŪLO SUSTABDYTI 
LAOSE KARĄ.

Maskvos diktatūra, tur būt 
daugiau paveikta to, kad JAV 
pasiuntė Laoso kryptimi savo 
laivyną ir Laoso pasienyje jau 
nutūpdė dalinį helikopterių, 
per ..Pravdą“ pasisakė, kad ji 
sutinka derėtis del karo, kurį 
ji Laose veda, paliaubų. Tan. 
tikslui „Pravda“ siūlo tarptau 
tinę konferenciją.

Tat atrodytų, kad JAV pre 
zidento Kennedy pasiūlymas 

A. f A.
ZOFIJAI GENIENEI 
staiga mirus, jos vyrą

IGNĄ 
ir sūnus

ALGI, SAULIŲ IR ALBERTĄ 
nuoširdžiai užjaučiame.

V. A. Skaržinskai, VI. Mockus ir Z. Girdvainis.

Mielą
ELENĄ VANAGIENĘ IR VYRĄ VLADĄ, 

jos brangiai sesutei,
A. t A. ROŽEI LINGYTEI,

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Gricių ir šimonėlių šeimos.

lyg ir priimamas tuo pagrindu, 
kad Laosas liktų nepriklauso 
ma valstybe, bet ,,neutralia“ 
ta prasme, kad jos valdžioje 
dalyvautų bolševikai.

Tačiau

LAOSO PROBLEMA 
NE VIENINTELĖ

taikai išlaikyti. Problemų yra 
daugiau.

KONGO valstybėje didelė su 
irutė. Gresia visiška ūkinė ka 
tastrofa ten, kur Maskvos re 
miami šeimininkauja lulumoi 
ninkai. Bet čia Vakarai dar 
nieko neveikia, o ką veikia, tai 
prieš Vakarų interesus ir prieš 
Kongo laisvę.

KONGO LAISVĖS 
PROBLEMA

iškyla visu aštrumu ir atvi-u 
tau. Maskva, jsiskv-erbusi į 
Afriką per Egiptą, kmiam sta 
to Nylo užtvanką, o ta prie 
danga yra AfriKon atvežusi 
daugybę perversmams ruošti 
specialistų ir Gizangai ,,pata 
rėjų”, dabar į Afriką gabena 
ginklus, karo amuniciją, kai ui 
vesti specialistus ir pro šia 
urinę Kondo pusę yra jau pra 
siskverbęs toli į Kongo tento 
riją. Vakarai šito dar nemato... 
Tat yra faktas, kad

MASKVA NEVARŽOMA 
GALI IGNORUOTI JTO.
Faktinai gi Maskva, JTO 

priedangoje, skverbiasi į Kon 
go, o šiojo pastangas atlaikyti 
nepriklausomybę JTO atsto 
vai dabar tiktai parahžuoja ir 
stabdo.

ALŽYRO įeikalai geriau eina 
pirmyn, nes sukilėliai sunko 
derėtis su Prancūzijos vyriau 
sybe, ir derybos pradedamos 
šią savaitę. lačiau

AFRIKOS PROBLEMOS
tuo nesibaigia. Jų kasdien atsi 
randa vis naujų ir jų atsiras 
dar daugiau, ypač, kaa sovie 
tija, nukreipusi visus savo agi 
tacijos smaigalius prieš Ameri 
ką, veda nepaprastą ag laciją 
net ir Angoloje, kurią vald.

Valdžios iniciatyva kovo 15 
d. Ottawoje buvo sušaukta 
speciali darbų išvystymo ir ne 
darbo mažinimo reikalu kon 
ferencija, kurioje dalyvavo 
prekybos ir pramonės ministe 
ris Hees, darbo min. Starr, pra 
monės apsijungimų ir darbo s- 
gų atstovai.

Buvo svarstytas klausimas 
kaip visų bendromis jėgomis ir 
pastangomis galima būtų pa 
gyvinti visokį ūkinį pagyvėji 
mą ir pakilimą. Ši mintis yra 
paimta iš Europos, kur veikia 
tam tikslui tarybos ir kūnų vei 
kimas duoda gerų vaisių.

Konferencijos dalyviai, nu 
tarė sudaryti tam tikslui bend 

ne JAV, bet Portugalija. Ir 
ten sovietinės piopaganaos uė 
ka, piadelas

TERORAS PRIEŠ 
BALTUOSIUS.

IŠ probolševikišl.ų vadų vaido 
mu sričių i Angolą skverbias: 
ginkluotos juodukų gaujos ir 
skerdžia baltuosius. Tai neva 
dinama diskriminacija, o išsi 
laisvinimu...

KITOS ŽINIOS
— JAV po dviejų mėner ų 

ruošiasi | erdves siųsti žmogų

— Lumumbininkai buvo su 
ėmę 30 misionierių, ku.iuos ka 
Įėjime išlaikė 30 dienų.

— Kennedy su Macr.nllanj 
sekmadienj tarėsi 3 su puse , a 
landos.

— JAV, darydamos kitus 
žygius, pareiškė, kad Laoso 
laisvę gins.

— Quadros kryžkelėje — jis 
bendradarbiausiąs ir su JAV 
ir su „socialistinėmis“ valsty 
bėmis.

— JAV sekr. D. Rusk pa 
reiškė, kad patirtis rodo, jog 
reikia būti ginkluotiems, nes 
pasirodė, kad viltys taikiu bu 
du spręsti tarptautinius santy 
kius per JTO nepasisekc.

— Kennedy pasiūlė 5 metų 
planą Amerikos kontiticrK’ii š 
vystyti.

— JAV kongresas praplėtė 
įstatymą padėti bedarbiams.

— Londone renkasi 10-tie?, 
valstybių atstovai tartis del 
ekonominių reikalų.

— Bellevilleje, Ont., gang 
sterių pagrobtas berniukas 10 
m., rastas nųške pririštas prie 
medžio sušalęs.

— Montreaho dienraštis 
„La Presse“ paskeloė anketą 
ir paklausė skaitytojus dėl 
Quebec o ateities. Iš 11,000 
atsakiusiųjų į anketą 45% pa 
sisakė už atsiskyrim ąnuo K a 
nados, mažiau už susijungimą 
su JAV.

— Londone nuteista sovieti 
nių šnipų gauja po 20 ir 25 me 
tus kalėjimo.

— Paryžiuje pagautas su 
medžiaga rankose sovietams 
'šr^pas, Lenkijos karo atsto 

jvas pulk.. Michalski. 

rą komitetą, kurio priešakyje 
atsistojo Canadian Manufactu 
rers Ass. pirm, 1. R. McLa 
gan ir Canadian Labor Cong 
ress pirm. Cl. Jodoin. Šis ko 
mitetas bendradarbiaus su an 
ksčiau jau sudaryta gamybin 
gurno taryba, kurios pirinmin 
ku yra Atlas Steels Ltd pirm. 
G. De Young. Šio atstovau 
jamon organizacijon įeina v 
sų pramonės šakų atstovai. De 
Young tais reikalais jau lankė 
si Europoje ir ten apsipažmo 
su panašių orgnizacijų veiki 
mu.

Turima vilčių, kad šis komi 
tetas galės padėti išjudinti ūki 
nj šalies pagyvėjimą ir suma 
žinti nedarbą

KANADA JAU PAKELIUI 
J NAUJUS FEDERALINIUS 

RINKIMUS
Konservatorių partijos šuva 

žiavime, Ottawoje, min. pirm. 
J. Diefenbaker pareiškė, kad 
nauji Kanados federaliniai rin 
kimai vyks kovoj laisvos kon 
kurencijos su socializmu, kuris 
pasisako už diriguojamąją eko 
nomiją.

Diefenbaker sako, kad nau 
jai besikurianti iš socialden.e 
kratų (CCF) partijos ir profe 
sinių sąjungų partija, o taipgi 
ir liberalai savo suvažiavime 
iškėlė socialistinę programą, 
kuria patys liberalai žymiai pa 
krypę į kairę. Tat susidūrus 
programoms, rinkiminė kova 
vyks šūkiu: Ar Kanada turi 
išlaikyti laisvos Konkurencijos 
sistemą ar ją turi pakeisti sočia 
lizmas ?

Pirmininkas, žinoma, linki 
mų akivaizdoje, perdėjo nro 
gramas sustatydamas kontias 
tingai priešpriešiais, nts fakti 
nai liberalų ūkinė politika ma 
žai kuo tesiskiria nuo konsei 
vatorių.

Min. pirm, nekalbėjo apie 
rinkimų data, iš ko daroma iš 
vada, kad konservatoriai prieš 
laiką neskelbs rinkimų.

AUGA VALSTYBĖS 
B1UNDŽETO DEFICITAS

Finansų min. Fleming par 
lamente paprašė finansiniams 
metams baigti 1/8,205,741 do 
leriu papildomų sumų. Paai"; 
kėjo, kad valstybės išlaidos pa 
kilo iki 6 miltardų 670 milio 
nų, 273 tūkstančių dol. Sekan 
čiais metais išlaidos dar dau 
giau padidės. Tokios didelės, 
išlaidos biudžetui sudaro deli 
eitą.

YUKONO SRITIES 
IŠVYSTYMUI 

ruošiami planai ii projektuoja 
mi darbai. Jau suprojektuotas 
naujas kelias nuo Lake - Ross 
River iki Flat River. Jo staty 
ba bus pradėta balandžio 1 d. 
ir baigta 1963 metais. Fedcia 
line valdžia šio kelio statybai 
paskyrė 1,947,000 dolerių. 
Trečdaliu tos sumos prisidės 
kasyklų kompanijos, kūnus 
ten turi savo įmones. Kelio 
ilgis — apie 150 mylių.

Naujienos iš pasaulio sostinės
PRAPLĖSTOJO VLIKO PREZIDIUMO POSĖDY, 

pirm. dr. A. Trimakas ir sekr. raciją pasauliui, apie sovietiš 
H. Blazas painformavo apie kąjį kolonializmą okupuotuo 
politinę padėtį ii Vilko veiKlą. se Pabaltijo kraštuose. Buvo 
Buvo konstatuota naujosios J pritarta greitu laiku sušaukti 
V administracijos politinė Vašingtone veiksnių konfere*. 
kryptis — platūs užsimojimai, ciją ir tai konferencijai aptarta 
kuriuose aiškios vietos paverg darbų tvarka. Buvo sudaryta 
tųjų tautų atžvilgiu, dar sun patariamoji politinė komisija 
ku įžvelgti. Tačiau kaikuvių Vašingtone, į kurią įėjo dr. 
klausimų radikalesnis sprend J. Pajaujis, Dr. D. Krivickas, 

mas, reikėtų įvertinti, kad dr. V. Viliamas, dr. A. šulie 
bet I. rių kitų tautų kaina, tu dėlis ir jie dar vieną kitą jau 
riamos taikos su Sovietais ne nesnį asmenį pasikvies.
bus siekiama. Buvo sudaryta informacinė

Dabartinėmis sąlygomis g% komisija į kurią pakviesti dr 
udinami santykiai su Pabaltie K. Ostrauskas, V. Banelis, A. 
čiais ir siekiama paruošti ir Škėma, A. Budreckas (stud.) 
išleisti platesnę bendrą dėklą ir A. Gražiūnas.

GOMULKA SMARKIAI SUSIKIRTO SU KARDINO 
LU WYSZYNSKIU

„Velnias stiprus, bet žmogus jam nenusileis“...
Lenkijoje vyksta priešrinki 

minė kampanija. 1957 metais 
eidamas į rinkimus, Gomulk 
paleido iš kalėjimo kardinolą 
Wysszynskį, kelis vyskupus ir 
daugel} kunigų. Buvo sudary 
tas valdžios su bažnyčia susita 
rimas, ir kunigija paragino 
žmones dalyvauti rinkimuose, 
kas ir įvyko.

Dabar Gomulka griebiasi 
naujos taktikos. Šestadien) Go 
mula mitinge Varšuvoje apkai 
tino bažnyčią, minėdamas jos 
priešakyje Popiežių, kad j> 
prieš komunizmą veda kovą. 
O tuo tarpu, sako Gomulka, 
Lenkijoje nieKas bažnyčios ne 
persekioja, ir ji gali laisvai 
veikti.

Tuč tuojau, sekmaaienį, } 
Gomulkos kalbą, pamokslo 
metu bažnyčioje atsiliepė kar 
dinolą Wyszynskis. Jis pasakė, 
kad nė vieno karto niekas jam 
irenurpdinejo, kaija jis turi 
vesti bažnyčios reikalus Len 
kijoje. Atsakydamas Gomul 
kai dėl tariamos bažnyčios lais 
vės, kardinolas suminėjo visą 
eilę faktų, kaip bažnyčią ir ti 
kmtieji yra Lenkijoje persėki » 
jami ir kaip vedama antireli 
ginė kampanija. Gomulkai ir 
visai valdžiai kreipdamas savo 
žodžius, kardinolas Wyszyna 
kis pasakė: „Sakau jums, ce 
zariai, lenksitės jūs savo Die 
vui ir vienam jam tarnausite. 
Velnias yra galingas, bet žmo 
gus jam nenusilenks“...

Atrodė, kad po šio susikirti 
mo, įvyks dideles permainos, 
ir Gomulka pats vienas imsis 
valdyti Lenkiją bolševikiški. 
Maskvos bdūu. Bet, padėtis 
palikta ta pati, kokia buvo lig 
šiol, nes kandidatų į Lenkijos 
seimą išstatytas toks pat san 
tykis — ir bolševikų ir Katali 
kų. kaip ir buvusiame seime. 
Gomulka nedrįso nats vienas 
imtis atsakomybės už Lenki 
jos likimą.

PARAPIJOS ŽINIOS
— Niagaros pusiasalyje po 

licija susekė gaują sukčių, ku 
rių vadovybė yra Sicilijoje, Ila 
lijoje. Gaujai priklausė žymias 
mens. .
■pareigas vaistinėje' turį as

— Genevoje vykstančios ae 
rybos dėl atominių bandymų 
sustabdymo JAV pasiūlė nuo 
laidas, o Rusija atsitraukė at 
gal, ir reikalavimus padid.no.

— Kennedy paprašė kong 
resą 7 miliardų dolerių pen.ie 
rių metų laikotarpiui padėt’ 
atsilikusioms tautoms.

-]TO įvyko Stevensono 
susikirtimas su Gromyka, nes 

nori Jungtinių Tautų stipry 
bės, o Gromyka siekia jas »u 
griauti.

— Kennedy spaudos konfe 
rencijojc atvirai pasakė, kad 
Laose veikia jėgos iš užsienio, 
kurias ginkluoja Rusija.

— Gromyka pirmadienį lan 
kėši pas Kennedy Laoso re»ka 
lais.

BRAZILIJA SUSTABDĖ 
DIPLOMATINIUS SANTY

KIUS SU LIETUVA
D. G. Jonui Kardeliui, Ne 

priklausomos Lietuvos Redak 
toriui,

Pranešu, kad Brazilijos vy 
riaunybės sprendimu, Btazili 
ja sustabdo diplomatinius san 
tykius su Lietuva ir nuo 1961. 
III. 11 dienos nebepripažįsta 
•J^ietusos. Pasiuntinybes Rio 
de Janetre bei Lietuvos Kori 
sulato Sao Pauly oficialaus vei 
kimo.

To mes laukėme nuo vasa 
rio mėn. pradžios, kai spaudo 
je (II. 3 d.) buvo pasirodęs 
prezidento Janio Quadros ’.sa 
kyinas. patikrinti, ar yra P< 
baltijo valstybių atstovybes 
prie Brazilijos vyriausybes 
jei yra, atšaukti kredencialų 
pripažinimą. Tačiau tokioj po 
liciškoj formoj paskelbtas |sa 
kymas sukėlė labai daug spau 
doje pasipriešinimo iš brazilų 
visuomenės simpatijų pabaltie 
čiams. Prieš tą įsakymą buvo 
kovojama. Brazilijos vyriausy 
bė pripažino Lietuvos okupa 
ciją tik de facto, ne de jure), 
tačiau prezidentas laikėsi savo 
ir III. 13 d. Lietuvos atstovui 
buvo įteiktas oficialus vyriau 
sybės raštas.

Pranešdamas tą mums labCi 
skaudžią žinią aš, kaip buvęs 
Lietuvos Pasiuntinybės Rio tie 
Janeiro sekretorius ir Kultū 
ros sk. vedėjas, laikau savo 
malonia pareiga nuoširdžiai 
padėkoti jums. Bičiuli Redak 
toriau, už didelę moralinę pa 
ramą mūsų bendiame Tėvynės 
labui darbe.

Petras Babickas.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

KANADOS CBC 
TARNYBA

per 10 metų papenkiagubėjo ir 
dabar turi 7,049 tarnautojus, 
kurie gauna po 4,8o0 dol. per 
metus ir visi drauge 34,302, 
312 dol. .

padid.no
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BRANGUS LIETUVIAI, VISIEMS DŽIAUGSMINGO 
ALIELUJA!

M. Augštaitis.

Išsigando knygų
K. L BENDRUOMENES REIKALAI

KLB KRAŠTO VALDYBA

Šiomis dienomis ir žmonių 
sielose, ir bažnyčių erdvėse, ir 
šeimų židiniuose skamba 
džiaugsmo ir didelės šventes 
aidas. Savo žodžiais, mirtim ir 
Erisikėlimu Kristus davė atSa 

ymą į didžiausius žmogaus g y 
venimo ir mirties klausimus.

Nemokėtum švęsti Velykų, 
ir būti Kristaus sekėjais pasi 
savindami tą džiaugsmą uk sa 
vo šeimoms ar sau. Per mus. 
Kristaus pavyzdžiu, jis turi pa 
siekti ir abejojantį keleivį ir 
klystančią samarietę ir Kristų-’ 
nusikaltėlį jo niekintoją ir kali

kintoją. Kristaus pavyzdžiu, 
su pagarba ir meile kiek'de 
nam žmogui, skelbkime atnir 
kimo ir atleidimo tiesą, skelb 
kime visam pasauliui, ką ran 
da savo sielai mylintieji ir s. 
kantieji Kristų.

Visus lietuvius nuoširuziai 
sveikindamas visiems linkiu, 
kad Velykų ryto džiaugsmas, 
kuris aną rytą buvo Marijos, 
apaštalų ir visų Kristaus dran 
gų, pripildytų visų širdis ir na 
mus. Alleluja!

Jūsų Kristuje
t Vysk. V. Brizgys.

VELYKŲ PAŽADAS PASAULIUI
Kas neaklas istorijai, tam 

Velykos padvelkia įstabia kri 
kšionybės galia ir gaiva. Tik 
užmeskime akį ; Kristaus reli 
gijos pradžią. Kur ji atsiran 
da? Mažoje okupuotoje taute 
lėje Romos imperijos pakraš 
tyje. Kas ją platina? Saujelė 
paprastų, niekuo nepasižyrr.in 
čių žmonių, vedamų tokio pat 
bemokslio kaimiečio žvejo. 
Vienoje! senoje lietuvių gies 
mėje yra šitokie žodžiai: „Pet 
reli, žvelji, ką tu padarysi? 
Tūkstančių žmonių viens neiš 
mokysi!” Bet va, praeina vos 
keliolika dešimtmečių nuo pir 
mųjų Velykų, ir to Petrelio 
žvejo nešamas tikėjimas jau 
gaivalingai užliejęs visą Vidur 
žemio jūros baseiną!

Užsispyrusi ir kruvina buvo 
pagonių reakcija. Tačiau kad 
ir kaip bando krikščionybę už 
gniaužti ir nušluoti nuo žemės 
paviršiaus, Tertulionas jau po 
pusantro šimtmečio gali jiems 
rašyti: „Mes tik vakar atsira 
dome, ir jau pripildėme pašau 
lį. Mus rasite savo tarpe visui: 
miestuose, salose, tvirtovėse, 
kaimuose, netgi kariuomenės 
stovyklose, rūmuose, senate, 
Romos miesto forume. Jums 
paliko tik viena vieta, kur mū 
sų nerasite — jūsų šventyfclo 
se!” Veikiai ateina metas, ka 
da visa romėniškoji Europa 
bepažįsta tik vieną tikėjimą—- 
krikščionybę. O tosios princi 
pai įkvepia, pergeria ir neša 
visą kultūros gyvenimą. Kiek 
vienas istorikas patvirtins fak 
tą, kad Vakarų kultūros šak 
nys yra suleistos į krikščiony 
bės dirvą.

Naujaisiais šimtmečiais — 
didele dalimi dėl pačių krikš 
čionių kaitės — susiformavo 
civilizacija, nusigręžusi nuo 
Kristaus Gerosios Naujienos. 
Nūdien ji išvysta, prie kokios 
katastrofos yra priėjusi. Mane 
be Dievo susikursianti žemėje 
dangų — susikūrė pragarą. 
Pradėjo, pažadėdama brolybę 
— baigė lavonų stirtomis ir 
kraujo klanais. Pradėjo, skelb 
dama laisvę — baigė šimtais 
koncentracijų stovyklų. Prade 
jo, trimituodama žmogaus tei 
sės __ baigė tuo, kad šiandien
teisės vargu bepaisoma, jei už 
jos nestovi kumštis.

Ką matome vietoj žadėtos 
laimės? Smurtą, nepasitikėji 
mą, silpnesniojo išprievartavi 
mą, sutarčių laužymą. Jungti 
nių Tautų tragikomediją. Ir vi 
sus slegia baimė — baimė to, 
kas buvo, ir dar didesnė baimė

Gavo iš apylinkių: 
Toronto — VII Lie.

Dienos 50% pelno $799.47 
Hamiltono — solid.

mokesč. už 1960 m. $202.— 
Delhi — solid, mokesčio

už 1960 m. $100.—

Viso $1,101.47
Nuoširdžiai dėkojame KLB 

Krašto Valdybos vykdomą 
darbą remiančioms apylin 
kėms.

Pr. Rudinskas, 
KLB Krašto Vald. Iždininkas.

NERAMUS
senų laikų dokumentai, pirštu 

kad maskoliai 
istoriją ir'savinasi lietuviu prū 
sų žemes. Gi prof. Pakarkiio 
knyga, vos tik pa&irodžiusi, din 
go kaip ugnyje. Niekur jos Lie

LIETUVOS OKUPANTAS
Po II Pasaulinio karo inasko 

iiai - bolševikai sau pagrobė, prikišamai rodę, 
aneksavo Mažąją Lietuvą
lietuviu prūsų nuo amžių gyven 
tas žemes. Tas lietuvių žemes 
pavadino maskoliškuoju vardu

to, kas dar gali ateiti. Trum 
pai, regime nuo Dievo nusi 
gręžusios žmonijos tragediją, 
bankrotą. Maritainas turi pa 
grindo konstatuoti: „Jeigu aa 
lykai ir toliaus eis ta kryptimi, 
žemėje netrukus bebus galima 
gyventi, Aristotelio žodžiais, 
vien dvasioms n žvėrims, ,e 
žmonėms!“ Tokia dabartinė 
žmonija: purvinu, kraujuotu 
veidu, nužeminta, susigėdusi, 
išsigandusi savo padėties, gra 
baiiojanti, į ką galėtų atsi 
remti.

Galbūt niekad žmonija nesi 
jautė taip tragiškai nelaimin 
ga. Tačiau drauge ji niekada 
nebuvo tokia graži — graži 
tuo sūnaus palaidūno grožiu, 
sėdinčio pakelėje ir vetkian 
čio. Kaip tik del tos klaikios 
tuštumos ir nevilties, į kurią 
įbrido ir nebegali išsikrapšty 
ti, ji niekad taip nesiilgėjo Die 
vo. Jokia kita karta taip aiš 
kiai nebuvo pamačiusi, patyru 
si ant savo pačios kailio, ko 
kie teisūs yra apaštalo Petro 
žodžiai: „Neduota žmonėms 
kito vardo po dangumi, kuris 
juos išgelbėtų, kaip tik Kris 
taus“.

Pagrįstai keletą metų pr.eš 
savo mirtį Pijus XII nusakė 
dabartinę žmonijos padėtį vie 
nu pilnu vilties žodžiu — pava 
saris. Sudužę ledai, saldę žn ' 
nes evangelijai. Atšilusi žemė 
priimti Kristaus Gerąjai Nau 
jienai. Nebūtų krikščionims di 
desnės gėdos, kaip neišgirsti 
laiko balso ir į tą žemę nesėti 
tūkstančių žmonių sąmoningai 
ir milionų nesąmoningai trokš 
tames Kristaus, šviesos. Jei 
mes, šviesos Vaikai, nesėsime į 
ją krikščioniškųjų principų 
grūdo, mūsų vietą užims tam 
sos vaikai, jau dabar velnišku 
pasišventimu berią savo pra 
gaištingą sėklą.

Taigi, Velykų varpai krikš 
čioniškąjai sąmonei skamba 
džiaugsmu ir atsakingumu. 
Krikščionybė atėjo į senatve 
paliegusį, merdintį antikinį pa 
šaulį ir atnaujino žemės veidį, 
sukūrė Vakarų kultūrą.. Tai 
pripildo mūsų širdį džiaugs 
mu. Krikščioniškųjų principų 
jėga gali būti atnešta ir į bai 
giantį save patį užsmaugti mo 
'dėmųjį pasaulį, tuo sukurti 
naują erą. Tai pripildo mūsų 
sąžinę atsakingumu.

Velykų Kristus, prieš ženg 
damas į dangų, įsake eiti į visą 
pasaulį ir skelbti evangeliją vi 
sam sutvėrimui. Būti krikščio

— Kaliningradskaja oblast (sn 
tis). Savo didžiojoje enciklope 
dijoje, kuri pilna visokių išturi 
nių klastojimų, apie Mažąją 
Lietuvą — dabar Kaliningrads 
kaja Oblast — parašė, kad ta 
sai kraštas nuo amžių buvęs 
maskolių apgyventas. Prūsų že 
mės visus lietuviškus pavadini 
mus pakeitė grynai maskoliš 
kais pavadinimais, lyg ten lietu 
vių niekad negyventa. Pvz., T 11 
žės miestas pavadintas So 
vietsk, Karaliaučiaus miestas— 
Kaliningrad ii tt. Net upių, eže 
rų vardai ir tie pakeisti masko 
liškais. Lietuvių prūsų žemėse 
neliko jokio lietuviško pavadini 
mo. Nebėra ten i, lietuvių prū 
sų gyventojų: jie dingo, o į 
jų vietą privežė Maskvos kolo 
nizatoriai šimtus tūkstančių rv 
dabarzdžių burliokų.

Bet okupantas vis dėlto nėra 
mus, nes istorijos šaltiniai pa 
sako, kurios žemės buvo prašų 
lietuvių gyvenamos nuo amžių. 
Tad reikia ir istorijos šaltinius 
išrauti, juos pakeisti ouklasto 
tais, melagingais, kad ateityje 
niekas nebežinotų apie lietu 
vius prūsus. Štai pora istorijos 
klastojimo faktų, kuriuos kiek 
vienas lietuvis turi gerai įsidė 
mėti. Po II Pasaulinio karo 
prof. Pakarklis buvo išleidęs 
Lietuvoje labai įdomią knygą, 
kaip vokiečiai kryžiuočiai vai 
dė užkariautus lietuvius prūsus. 
Toje knygoje buvo paskelbti 
šimtai istorinių dokumentų, ku 
rie aiškiai kaip ant delno rodė, 
kad lietuvių prūsų anais Kry 
žiuočių laikais buvo gyventa 
iki Vislos upės, kad visa buvu 
šioji Rytų Prūsija — tai lietu 
vių prūsų nuo amžių žemė,

Išsigando maskoliai okupan 
tai, kurie visas lietuviškas že 
mes į pietus už Nemuno upės 
jau buvo pasisavinę, kaip neva 
slavų žemes. Prof. Pakarklir. 
knyga, kurioje buvo paskelbti

tuvoje nė su žiburiu, nė už jc 
kius pinigus nebesurasi: Ma;.ko 
Iiai tą knygą ne tik sunaikino, 
bet šiandien jau įžūliai tvartina, 
kad tokios knygos niekad išvj 
so nėra buvę.

Vis dėlto melagiams ir apga 
vikams nepasisekė : vienas kitas 
prof. Pakarkiio tos knygos eg 
zempliorius buvo kažkuriuo ste 
buklu pralindęs pro geležinę už 
dangą į laisvąjį pasaulį ir štai 
1960 m. Čikagos „Naujienos“ 
beveik visą tą istorinę knygą 
perspausdino.

Ir štai kitas okupanto nėra 
mios sąžinės faktas. Praėjusių 
1960 m. pabaigoje buvo išėjusi 
Lietuvoje kita didoka 668 psl. 
istorine knyga: „Prūsijos va! 
džios gromatos, pagraudenimai 
ir apsakymai lietuviams vals 
tiečiams”.

Ši knyga, kaip ir minėtoji 
prof. Pakarkiio Knyga, pasKel 
bė daugybę senų raštų, doku 
mentų apie lietuvius prūsus. 
Maskoliai, Lietuvos žemių grc. 
bikai ir Lietuvos istorijos klas 
totojai, vėl išsigando naujos 
knygos. Ši naujoji knyga, vos 
pasirodžiusi Lietuvos knygy 
nuošė 1960 m. pabaigoje, j ra 
dingo; jos už jokius pinigus ne 
begausi. Lietuvos okupantas ir 
antrą istorinę knygą sunaikino, 
kad ateinančios kartos nieko ne 
išgirstų apie lietuvių prašų gy 
ventas vietas.

Naikino lietuvių tautą carų 
žandarai, visokį muravjovai ko 
rikai; dar žiauriau pcisekioja 
ir naikina lietuvių tautą, vagia 
mūsų nuo amžių žemes raudo 
nieji maskoliai.

Liūdna, kad šitie lietuvių tau 
tos budeliai kariais susiranda 
pačių lietuvių tarpe tokių, ku 
rie už judošiaus grašį parduoda 
savo protą ir sąžinę ir eina tai 
kininkauti lietuvių tautos nai 
kintojams.

Vokiečiai galvoja apie ateitį
{SPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO VOKIETIJĄ

PATARIA KANADAI GYVENTI SAVO PAJĖGUMU
James F. Coyne, Kanados 

Banko (Bank of Canada) vai 
dytojas, apie Kanados finansi 
nę padėtį ir special.ai apie san 
tyki užsienio prekybos su au 
gančiu šalies deficitu, kelia bal 
są dėl to, kad „mes negalime ii 
kėtis visada ir ateity pirkti pre 
kės iš užsienio didesnėj sumoj, 
negu mes patys parduodame“. 
Kanadiečiai arba „turi įsivesti 
suvaržymus dėl įvežamų pre 
kių, kurios eina suvartojimui“ 
— griežta programa vartoto 
jams, arba „mes privalome ap 
sirūpinti tomis pačiomis prekė 
mis ir patarnavimais“ painia 
mais iš kanadiškų šaltinių, tas 
leikštų padidinti darbus Kana 
dos darbininkams.

Dėl to pinigai turi būti nu 
kreipti nuo mūsų reikalų ir no 
rų patenkinimo daromų išlai 
dų (daug pinigo užmokama už 
importuotas prekes ii dėl to di 
dinamas prekybos deficitas). 
Vieton to Mr. Coyn patai ia, 
kad tie pinigai turėtų eiti pre

niu reiškia kietu ryžtu ir di 
džia ištverme vykdyti tą Prisi 
kėlusiojo įsakymą — pergerti 
visą pasaulio gyvenimą evan 
gelijos principų gaiva. To iš 
mūsų laukia Kristus! To iš mū 
sų reikalauja laiko balsas! To 
kaip tik bijo mūsų priešai!

Anicetas Tamošaitis, S. J.

kių gamybai didinti ir tų visų 
patarnavimų, kurie reikalingi 
Kanados rinkai. Tokiu būdu pa 
naudoti pinigai didins Kanados 
visą ūkį ir su laiku pagerins ir 
pakels gyvenimo (ygį. Šis kapt 
talas turi ateiti iš mūsų sanlaa 
pų, o neturi būti skolintas iš už 
sienio,

A. E. Grauer, British Colum 
bia Power prezidentas nuo va 
karinių krantų, norėtų atidėti 
tolimosios šiaurės resursų nau 
dojima, prie kurių priėjimas rei 
kalauja pinigų is viešųjų fondų, 
ir norėtų koncentruoti viską vie 
tovėse, esančiose arčiau gyvena 
mųjų centrų. Grauer deklarao 
ja, kad Kanada privalo 60 me 
tais Įeiti į „Kanados - Amerikos 
verslo sandėrius, kurie būtų 
daugiau realistiniai ir pastovės 
ni“. Dabartiniu metu mūsų 
kraštas yra tarp dviejų spaustu 
vų: tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių, kurios praktikuoja 
ūkį didelės skalės gamyboje, ir 
tokių kraštų, kaip Japonija, ku 
ri turi ne tik žemiausį darbinin 
kų atlyginimą, bet kartu vis di 
dina ir gerina pagaminimo bū 
dus, gamybos kokybę ir paskir

R. M. Fowler, Canadian 
Pulp & Paper Association Pre 
zidentas, kalbėdamas apie dar 
bo sąlygas sako: ,?Yra sveika, 
kad turėtų būti kieta ir gyva

Dabartinė Vokietija yra ne 
beta, kokia ji buvo prieš kek 
tą metų, kai miestai griuvę 
siuose miegojo, o daugelį lau 
kų tik arė ir sėjo tik vėjas. Ta 
da gyventojų aimanos del pra 
rastų artimų žmonių, namų ir 
turto siekė dangų. Dabar viso 
to nėra, ir aimanų nebesigirdi. 
Ant buvusių griuvėsių ir ša.u< 
griuvėsių pastatyti augštesni 
ir žemesni narna: su mat driau 
siais įrengimais ii patogumais. 
Laukai išlyginti, apsėti. Kur 
tik akys užmato, visur žalia ir 
gražu.

Į Vokietiją nuvykęs, aš tu 
rėjau progos pabuvoti šiuose 
miestuose:

Bremene, Zevene, Hamburge, 
Mannheime, Schwezmgine ir 

Heidelberge.
Kur tik teko lankytis, visur 
švaru ir tvarka pavyzdinga. 
Matyti, jog prižiūrima ir ivar 
koma stiprios rankos ir seka 
ma akylios akies. Vokietijoj i’, 
gesnj laiką teko pabūti Hari 
burge. Tad apie jį kiek pla 
čiau ir parašysiu.

Hamburgas yra miliomnis 
pramonės miestas. Tur būt, 
dėl to jis daugiausia nuo karo 
audros ir nukentejo. Jis buto 
nuolat bombarduojamas. Ture 
jau progos tuoj po kapituliaci 
jos skersai ir išilgai po miestą 
pavažinėti. Tada ištisi kvarta 
lai buvo išdaužyti, išgriauti. 
Tik kur-ne-kur juose stūksojo 
bombos nepaliestas namas. 
Vietomis ant griuvėsių juo 
dais dažais buvo užrašyta, klek 
ten žuvo žmonių.

Kiek nuo bombardavimo 
žmonių Hamburge žuvo, var 
gu ir šiandien kas gali tiksliai 
pasakyti. Spėjama, kad žuvo 
keliolika tūkstančių.

Kas matė Hamburgą tuoj po 
karo, tai dabai tiesiog ir pazin 
ti jo nebegali, — tiek jis pasi 
keitęs. Kur pirma buvo giiu 
vėsiai, dabar stovi nauji namai. 
Per tą trumpą laiką jie pndy 
g° lyg grybai po lietaus. Vi 
sur naujos dirbtuvės, krautu 
vės, bankai, restoranai ir kito 
kios įstaigos.

Karo pėdsakai baigia išnykti, 
o kartu su tuo 'tnonės baigia 
pamiršti siaubingus karo per 
gyvenimus. Pradeda pamiršti 
ir kare žuvusius savo artitnau 
sius bei pažįstamus.

Besilankydamas tai vienur, 
tai kitur, nepraleidau progos 
pasikalbėti su vokiečiais apie 
karą. Daugelis nenori visiškai 
apie karą prisiminti, o juo lao 
jau kalbėti apie galimą karą 
ateityje. Tačiau turėjau pro 
gos susitikti ir su tokiais vo 
kiečiais, kurie sako, jog

dabartinė Vokietijos padėtis 
ilgai tęstis negali.

Jie prileidžia, kad ateityje ka 
ras gali būti neišvengiamas. 
Kad Vokietija atsidūlė dabar 
tinėje padėtyje, jie kaltina Re 
osveltą. Churchilį ir kitus ka 
ro vadus. Esą, nereikėjo ru
'&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&, 

konkurencija ir kova tarp vado 
vybės ir darbininkijos. Bet visa 
problema glūdi tame, kad bu

A. f A. 
PONIAI SOFIJAI GENIENEI

tragiškai mirus, skaudaus liūdesio valandoje jos vyrui
IGNUI GENIUI 

ir šeimai — 
ALGIRDUI, SAULIUI IR ALBERTUI, 

reiškia gilią užuojautą.

Sault Ste. Marie, Apylinkės Valdyba.

tų išlaikyta „taiki konkurenci 
ja‘ ir nebūtų prieita prie žiau 
rių konfliktų, kur nukentėtų ir 
vadovybė ir darbininkai, o ga 
lutinėj sąskaitoj ir Kanados 
ūkis“.

Claude Jodoin, Canadian La 
bour Kongreso Prezidentas, at 
naujina savo ankstyvesnį pasiū 
lymą, kad turi būti vadovybės 
ir darbo konferencijos „aiškinti 
konfliktų sritis, kurios jau da 
bar yra, ir siekti tokių metodų, 
kurie išvengtų nesusipratimų ir 
didintų susipratimą“. (CS).

sais tiek daug pasitikėti. Da 
bar. sako, daugeliui akys at 
sidarė ir mato, kad didelė klai 
da padaryta. Bloga yra tai, 
kad toji klaida jau laisvam pa 
šauliui kainavo ir dar daug 
kainos ateityje, ypač jei ne 
bus atsisakyta nuo tūpčiojimo 
politikos. Primena jie maršalą 
Montgomery, kario patarimai 
buvo atmesti. Girdi, jei tada 
būtų jo paklausyta, tai šian 
dien Berlynas nebūtų atskil
tas ir būtų Vakaių Vokietijos 
sostinė. Būtų išvengta įtam 
pos, kuri kartina vokiečių gy 
venimą.

Iš visų suminėtų miestų ii 
giausiai teko pagyventi Hei 
delberge. Tas senas istorinis 
miestas, pagarsėjęs savo uni 
versitetu, išliko karo nepalies 
tas. Daugelis jį vadina svetim 
šalių studentų miestu. Žinoma, 
taip nėra, bet kad daug iš kitų 
kraštų studentų čia suvažiuoja, 
tai faktas. Nuo senų laikų uni 
versitetas yra pagarsėjęs žy 
miais profesoriais įvairiose 
mokslo srityse. Jie tai ir patrau 
kia studentus iŠ visų pasaulio 
dalių. Kiek teko patirti,

Heidelbergo universitete 
mokosi ir du lietuviai studentai.
Tačiau su jais neturėjau pro 
gos susitikti.

Be studentų, ypač vasaros 
metu, suvažuoja turistų iš arti 
mesnių ir tolimesnių k-aštų. Ir 
reikia pasakyti, kad Heidelber 
gas yra įdomus ir patrauklus. 
Ne tik pats miestas yra tdo 
mus, bet ir jo apylinkės. Mies 
tą į dvi dalis padalina didoka 
Nekar upė, kuria plaukioja lai 
vai ir ekskursantus nei turistus 
nugabena į gražias ir įdomias 
apylinkes.

Iš vieno šono miestą gaubia 
augštas kalnas, kurio apatinė 
ie dalyje yra iš 18-to šimtme 
čio užsilikusi pilis. Pačioje ka! 
no viršūnėje yra vadinamoji 
„karaliaus kėde’*.

Norint pilį apžiūrėti ii iš 
kalno viršūnės j miestą bti apv 
linkės pažvelgti, reikia pasina'.i 
doti keltuvu, kuris čia tam tiks 
lui yra įrengtas ir gabena ke 
leivius augstyn ir žemyn. Pi 
lies rūsyje iš senų laikų yra už 
silikusios milžiniško didumo 
ąžuolinės statinės ir sandelio 
prižiūrėtojo ar sargo statula. 
Sakoma, kad sargas, kuris tąja 
statula yra įamžintas, per visą 
savo gyvenimą išgėręs 58,600 
galionų vyno. Jis buvo ir jam 
žintas kaipo nepaprastas vyno 
mėgėjas.

Be statulos ir statinių ten 
yra užsilikęs (o gal vėliau įtai 
sytas) didokas sieninis laikro 
dis. Pilies prižiūrėtojas, vedžio 
damas lankytojus, vienam jų 
paliepė laikrodį užsukti. Laik 
rodžio rankeną kiek pas įkus. 
atsidaro durelės, iš kurių iššo 
kusi lapės uodega pradeda už 
sukėjui apie burną švaistytis. 
Užsukėją išgąsdinus ir nema 
žai juoko sukėlus, lapės uodega 
vėl pasislėpė.

Kalbant apie pragyvenimą 
Vokietijoje, tenka pasakyG, 
jog yra brangesnis, negu Ka 
nadoj. Bet

nežiūrint brangumo, kavinėse 
ir restoranuose žmonių 

netrūksta.
Miestų gatvėse judėjimas kiek 
mažesnis, negu Kanados mies 
tuose. Mažiau yra ir automob 
lių. Bet užtat dviratininkų la 
bai daug. Ryto meta ir vaka 
rais gatvės ir keliai tiesiog pa 
tvinsta, — tiek daug dvirati 
ninku atsiranda. Mat, darei 
ninkai dviračiais važiuoja į dar 
bą ir jais grįžta namo. Tada

Nukelta į 7-tą psl.
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Visuomenininkę pagerbiant
SOFIJOS JASAITIENĖS 60 METŲ SUKAKTIS.

gaišiais Šiaulių jaunuoliais, 
kaip a. a. Aleksandras Mačiu 
nas, Sofija drąsiai veikia puo 
lėjų užnugaryje. Dėka parliz. 
nų pasišventimui buvo p.asicin 
tas kelias mūsų kariuomenei, ku 
riai pavyko tas užpuolikų gau 
jas iš Lietuvos žemės 1919 me 
tų gruodžio 15 dieną, galutinai 
išvyti.

1919 metų pavasarį, baigivi 
Šiaulių gimnaziją, Sofija išvyks
ta į Vokietiją studijų, kur 1923 
metais baigia agionomijos mo 
kslą Berlyno Augštojoje žemės 
ūkio mokykloje. Studijuodani-, 
aktyviai reiškiasi lietuvių stu 
dentų tarpe. 1922 — 1923 me 
tais pirmininkauja Berlyne Lie 
tuvių Soc. studentų dr-jai, 
1924 metais studijuoja gyvuli 
ninkystę ir kooperaciją Danijo 
je. Apsisarvavus žemės ūkio sri 
ties žiniomis, sitos šakos dar 
buotojai buvo taip reikalingi be 
sikuriančiai Lietuvai, — So.'ja 
grįžta į savo gimtuosius Šiau 
liūs. Čia 1925-26 metais ji uir 
ba kaip gyvulininkystės instruk 
tore ir 1926 melais yra ko mite 
to pirmininkė piimai gyvulinin 
Kystės parodai Šiauliuose orga 
nizuoti.. Suredaguoja kalendo 
rių — ūkininko vadovą. Ilgame 
tė gyvulių globos draugijos 
Šiaulių skyriaus pirmininke ir 
centro valdybos narė.

Sofijos veikla neapsiriboja 
vien specialybės sritimi. Ji veik 
Ii visuomenininke švietimo ir 
socialinės globos darbe. Šiaulių 
miesto ir apskrities Ligonių ka 
sos valdybos narė 1926—1540 
m. Lietivos Vaiko di-jos sky 
riaus vicepirmininkė, vėliau pir 
mininkė ir centro valdybos na 
rė. Tos draugijos skyrius, pir 
masis provincijoje, Šiauliuose, 
įsteigė vaikų skaityklą, vaikų 
darželius ir aikšteles vasaros 
metu.

Sofija yra kukli, kaip asme 
nybė, su didelio mdividualnmo 
apraiška. Niekam kitąm, tik 
šiauliečiams yra žinoma, kiek 
daug asmeniškai ji yra padeju 
si kaliniams .ir kitiems gyveni 
mo nuskriaustiesiems. Vokieh’j 
okupacijos metu Sofija su kun. 
Lapių Šiauliuose buvo didžiau 
si žydų, ypač vaikų, gelbėto 
ja. Pasitraukus su šeima i Va 
karus ir blaškoma iš mies’o į 
miestą, ji nenustoja energijos. 
1947 metais organizuoja Vo 
kietijoje Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus, vyr. moterų komite 
tą, su plačiu skyrių tinklu. Tas 
komitetas yra ne vienai tremti 
mų šeimai, o ypač ligoniams, 
bevargstant, stovyklose, pagcl 
bėjęs. Kaip LRK moterų komi 
teto pirmininkė, glaudžiai ben

Šių metų kovo 29 dieną suei 
na 60 metų Sofijai Lukauskai 
tei - Jasaitienei. Ji gimė 1991 
metais Šiauliuose, Sianislovo ir 
Elenos Lukauskų šeimoje.

Šiauliai, vienas iš Lietuvos 
miestų, kur kova už lietuvybę 
ir už Lietuvos išlaisvinimą iš 
rusiškojo canstinio jungo dar 
prieš I-ąjj pasaulinį karą vyko 
visu spaitumu. Susipratusi Šiau 
lių visuomenė su savo garsio 
mis gegužinėmis, ir vykusiais jų 
priedangoje slaptais suvažiavi 
mais, sutraukdavo daug besimo 
kančio jaunimo ir turėjo aide 
les įtakos tuometinei priaugan 
Čiąjai kartai. Sofija Lukauskai 
tė (draugų Znlc vadinama) 
augo tame kunkuliuojančiame 
laisvės idėjomis Lietuvos mies 
te. Jos tėvas, adv. Stanislovas 
Lukauskas. buvo žymus Šiaulių 
visuomenininkas, didelis hurna 
nistas, visų nuskriauoti’jų gynė 
jas. Politiškai apsisprendęs kai 
po aiškus demokratas, soc. re 
voliucininkas. Sofija turėjo pro 
gos iš savo tėvo pasisavinti jo 
idėjų. IŠ pat jaunatvės iki šiai 
dienai ją matome Lietuvos so 
cialdemokratų eilėse. Iš moti 
nos, dantų gydytojos, Elenos 
Lukauskienes - Zabickaitės, 
jautrios sielos moters, mylinčios 
vaikus ir šeimą, Sofija pavelde 
jo moterišką švelnumą.

Ryškiausias įvykis jos gyve 
nime, kaip man atiodo, buvo 
1918-19 metais nepriklausomai 
Lietuvai beatsikuriant, kai p.i<> 
šams iš visų pusiu siaučiant, 
jaunutė gimnaziste Sofija jsijun 
gia į aktyvią partizanų kovą už 
savo krašto laisvę. 1919 metų 
rudenį bermontininkų gaujoms 
besitraukiant iš Latvijos ii puo 
lant šiaurės Lietuvą, Sofija Lu 
kauskaitė randama Šiaulių par 
tizanų štabe su Kipru Bieliniu 
ir kitais vietos veikėjais. Ji ne 
vien štabo narė, bet ir aktyvi 
partizanų ryšininke. Su energin

Mosklo - Technikos naujienos
SPARČIAI RUOŠIAMAS ŽMOGUS SKRIDIMAMS J 

ERDVES
Rusija lenktyniauja su Amerika s

Klausimas, kas pirmas iš 
skris į erdves, apskris aplink Že 
mę ir nusileis norimoje ausi 
leisti vietoje?

ši ruoša, kurioje lenktyniau 
ja Amerika su Rusija, anksčiau 
vykusi patylomis, dabar jau 
viešai, ilgai netrukus bus baig 
ta, ir žmogus tikrai išskris ra 
ketoje į erdves. Kas pirmas tą 
padarys?

Sparčiai tam ruošiasi tiktai 
dvi valstybės — Rusija ir Ame 
rika. Dabar jau galima pasaky 
ti, kad jos beveik vienu laips 
niu yra pasiruošusios. Ameri 
kai pirmąjai pasisekė pirmiau 
pasiruošti nuleisti nuo raketos 
kabiną norimoje vietoje ir ją 
pagauti dar ore. Dabar jau ir 
Rusija tą padaro. Tačiau Rusi 

dradarbiavo su tuomet ten vei 
kusia Pabaltijo Moterų Taryba, 
dalyvaudama jes suvažiavimuo 
se. 1950 metais atvyko su vyru, 
daktaru Domu Jasaičiu ir vai 
kais į JAV. Šiuo metu gyvena 
Tampa, Floridoje.

Iš asmeninio solenizantės gy 
venimo yra ryškus vienas bruo 
žas. Ištekėjusi už daktaro Do 
mo Jasaičio, žymaus kiikšč. de 
mokratų veikėjo, Sofija, pasui 
ko ištikima savo jaunystėms ide 
alams. Nežiūrint ideologinių su 
vyru skirtumų, jų šeimyninis 
sugyvenimas1 yra tiek darnus, 
turiningas ir pilnas tolerancijos 
vienas kitam, kad gali būti pa 
vyzdžiu ne tik šeimų sugyveni 
me, bet ir atskirų politinių gru 
pių bendradarbiavime. Juodu 
išaugino du vaiku: dukrą Ele 
ną ir sūnų daktarą Stanį, kurie 
JAV sukūrė gražias lietuviškas 
šeimas. Jasančiai turi 6 anūkus 
Sofija turėjo skaudžiu asmeni 
nių išgyvenimų. Septynioliktus 
metus eidama, neteko motinos, 
kuri mirė dėmėtajai šiltinei 
siaučiant. 1925 metais mirė ir 
jos tėvelis adv. S. Lukauskas. 
Eofij skaitė save natūralia 
globėja jaunesniosios sesutės 
Galinos, žinomos Lietuvos po 
etės, ir smarkiai išgyveno, kai 
likimo audros jas išskyrė. Prieš 
keletą metų JAV mirė ir jos 
vienintelis brolis Vacys,

Žmogaus gyvenimas, kaip 
sakoma, ne vien ložėmis klo 
tas. . .

Mes, solenizantės draugai ir 
pažįstami, minėdami šias su 
kaktuves, linkime brangiai Zu 
lei ištvermes ir ryžto jos dar 
buose ne mažiau, kaip, kau ji 
turėjo jaunystėje Nepriklausą 
mai Lietuvai beatsikuriant.

B. G. N. 

jos kabinos yra didesnės, sun 
kesnės. Tat iš to daroma išva 
da, kad Rusijos pasiruošimas 
turi pirmenybę.

Kovo pradžioje rusams pasi 
sekė paleisti ir susigrąžinti ra 
ketos išneštą į erdves kabiną su 
šuniu 4,700 kg (apie 10,340 
svarų). Tai įrengimas, kurio tu 
ri užtekti ir žmogui iškelti į trd 
ves. Ta dabar jau laukiama pa 
skutinio momento: dabar jau tu 
rėš būti paleistas ; erdes žmo 
gus. Kas pirmas j| paleis ir svei 
ką susigrąžins?

LISADO DE CORAZON 
BLEFAS?

„Nepr. Lietuvoje” buvo per 
spausdintas kunigo ir gydyto 
jo J. Venckaus S. J. straipsnis 
iš „Draugo“, kur bu»o rašo 
ma, kad du Urugvajaus vais 
tininkai chemikai F. Diaz išra 
dę veistus nuo vėžio, cukrines 
ir astmos. Tas straipsnis buvo 
su nuoroda, kad tai dar nėra 
visai tikra.

Dabar kun. ir dr. J. Venc 
kus patiekia daugiau duome 
nų apie tuos naujai išrastus 
vaistus. Pasak gydytojų tyri 
mus, tie vaistai vėžiui gydyti 
netinka, nes jie iššaukia ląste 
lių dauginimąsi, o vėžys kaip 
tiktai tuo ir pasireiškia, kad 
dėl nežinomų priežasčių pra 
deda labai greit daugintis ląs 
teles ir sudaro tą baisųjj navi 
ką. Dėl to vaistai, kol galuti 
nai neištirti, buvo uždrausti 
vartoti.

Bet keistas dalykas, ligo 
nys, kurių tame Diaz gyvena 
mame miestely (Rivera) susi 
rinko per 4 tūkstančiai, sukėlė 
„revoliuciją” ir Urugvajaus 
valdžia vėl leido varteti tuos 
neištirtus vaistus. Tokiu būdu 
susidaro labai neaiški padėtis.

Vaistų reikalą išsiaiškinti 
kun. dr. J. Venckus buvo nu 
vykęs į Brazlijos pasienyj esan 
tj Riveros miestelį, kur gyve 
na Federico Diaz, sensacingų 
vaistų Lisado de Corazon išra 
dejas. Ligoninėje turėjo pro 
gos patikrinti rentgeno nuo 
traukas tuo vaistu gydytų Ii 
gonių ir įsitikino, kad jis vėžio 
ligos negydo. Pats tų vaistų iš 
radėjas pripažįsta, kad jie vė 
žio negydo, nors ne kartą at 
neša ligoniui geiesnę savijau 
tą. Tie naujieji Lisado vais 
tai negali būti siunčiami į už 
sienį, nes nesilaiko ilgiau, kaip 
48 valandas. Darydamas išva 
das, kun. J. Venckus tašo:

„Visų pirmiausia, Lisado pu 
silieka moksliškai paslaptis >r

Skelbimai.

District Estate Brokers
Nariai Montreal Real Estate Board

177 Sherbrooke St. W.

Šie yra 8-ji mūsų darbo me 
tai. Keitėsi ■ bendrai nekilnoja 
mo turto padėtis, keitėsi mūsų 
užstatas, keitėsi darbo sąlygos 
ir galimybės. Mes vis tą pačią 
d<|rbo apimtį ir tuos pačius 
tikslus turime. Laikas ir darbas 
pridėjo praktikos.
Verčiamės nekilnojamo turto 

pardavimu.
Į šią apimtį įeina gyvenami 

namai, pajamų namai, žemė ai 
paskiri sklypai. Ir šiais jau ne 
taip gerais laikais žmonės vis 
tiek gyvena: perka - parduoda, 
nes atsitinka įvairių gyvenimiš 
kų reikalų. Todėl prašome pa 
siteirauti, nes turime nemažą 
pasirinkimą. Praneškite norėda 
mi parduoti, mes turime pasitei 
ravimų. Kainas kaip galima rea 
lesnes sugalvokite. — bus ge 
riau ir Jums ir mums. Būdami 
Real Estate Board nariais, nau 
dojamės kooperatyvinio parda 
vimo metodu ir galimybėmis. 
Reikia pripažinti — naudinga 
pirkėjui ir pardavėjui.

Draudžiame nuo ugnies ir 
nelaimingų atsitikimų 

viską, išskyrus gyvybę. Namai, 
pastatai, baldai, mašinos — tai 
mūsų darbo apimtis. Dirbame 
Royal - Globe draudimų kom 
panijų grupei. Tai antroji didu 
mu Kanadoje draudos bendro 
vė. Ji yra narys Draudimo Kom 
panijų sąjungos. Visos draudi 
mo kainos ir sąlygos yra tos pa 
čios, kaip ir kitų panašių kom 
panijų. Nelaimingo atsitikimo 
atveju patarnavimas yra geras. 
O pas kurį agentą eiti, tai jau 
tenka patiems spręsti.
Rūpiname paskolas namams.

Pinigus imame iš Draudimo 
Trust ar Mortgage kompanijų, 
kurių vardus dažnai visur mato 
te. Paskolų procentas nėia po 
stovus reikalas. Dabai tiniu me 
tu — dažniausiai 7%. Daugeliu 
atvejų mes neimarne mokesčio 
už šios rūšies patarnavimą. Pa 
tariame kreiptis — palyginti

Statome pardavimui.
Galime pastatyti ir pagal už

nežinia, kiek ilgai Federico 
Diaz savo vaistus laikys pa 
slaptyje. Antra, yra bendiaS 
įspūdis, kad Lisado ramina ve 
žio ligonių skausmus ii jie jau 
čiasi geriau. Kada dėl ministe 
no dekreto Lisado negalima 
buvo gauti, tada ligoniai pa 
blogėjo ir visi tai pastebėjo. 
Dabar Federico Diaz išsiunčia 
kasdien 4,000 dožų į visą

VI 2-8501
sakymą, nes turime keliolika 
įvairių sklypų. Šiuo metu bai 
giame du dupleksu Jalobert g- 
vėje, prie Sherbrooke g-vės ir 
Langelier bulvaro. Stengiamės 
ką nors sugalvoti. Taigi staio 
me dupleksus po čj/j—7% ats 
kirus kambarius su 4 atskirais 
miegamaisiais. Namas tinka di 
desnei šeimai ar žmogui, norin 
čiam laisviau gyventi. Šitoks 
namas, pusiau atskiras su šiidy 
mu, 2-jų mašinų gaiažu, akme 
ninėmis pryŠaky galerijomis 
(ąžuolo grindys, elektriniai vė 
dmtuvai, bendiai — modernus) 
32/2X41, bu sgalima parduoti 
už $26,000.00 grynu pinigu.

Dirbame 6-se.
Jasutis F.,, Markevičius A., 

Roth M., Kandt E., Coloumbe 
S. ir Adamonis P. Stengiamės 
duoti kaip galima asmeniškesnį 
patarnavimą — tiek agentai 
tiek ir Įstaigos savininkas. Ap 
imame daugumą Montrealio sa 
los, išskyrus pakraščius. Daugu 
mą klausimų galima geriau išsi 
aiškinti susitikus asmeniškai, t. 
y. Jūsų namuose ar atvykus pas 
mus į įstaigą: 177 Sherbioke 
St. W. ar 3907 Rosemount Blv. 
Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Yra daug geriau 
duoti pardavimui su parašu — 
tas įgalina mus daugiau pinigų 
leisti skelbimams. Mūsų atlygi 
nimas — komisija, nėra daly 
kas, kuris apsunkina pardavi 
mą. Keliais šimtais mažesnė kai 
na neužtikrina pardavimo. Su 
rasti realų pirkėją yra menas.

Norime pasakyti, kad neturi 
me jokių galimybių, kurios 
jums duotų stebuklingą pelną. 
Dirbame, kad reikalui ištikus, 
galėtume duoti gerą, aiškų pa 
tarnavimą norint pirkti ar par 
duoti (kas jau nėra taip lengva 
dabartinėse sąlygose). Tą liūdi 
ja 7 su virš metų darbas ir lie 
tuviai klientai.

Su pagarba, 

P. Adamonis 
Įstaigos Savininkas.

Urugvajų. Išvežiojimas yra or 
ganizuotas. Reikia vaistus vez 
ti į ledą įdėjus.

Diaz tų vaistų visiškai ne 
siunčia Į kitus kiaštus, todėl vi 
si tie, kurie rašo iš JAV ar iš 
Vokietijoj prašydami jų, vi 
siškai be reikalo prašo, nes Lt 
sado tos keliones neatlaiko ir 
sugenda. Į tokius prašymus 
niekas neatsako. Nukelta į 6-tą

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

17.
Adomėnas davė signalą, bet sunkvežimis išvažiavo i gat 

vę ir sustojo skersas; Viktorija užsimerkė; Adomėnas staiga 
ėmė stabdyti automobilį ir pasuko vairą į dešinę; „Pobieda“ 
kažkaip keistai susvyravo ir žnektelėjo šonu į sunkvežimio bor 
tą. Viktorija smogė kakta į langą, jos akyse, ėmė augt raudo 
ni ratilai, klausą pasiekė dūžtančių stiklų džerškėjimas, bet ji 
suprato, kad tai sudužo ne prieš ją esąs stiklas. . .

Atsipeikėjo ji toje pačioje „Pobiedoje“, bet jau užpaka 
linėje mašinos dalyje; durelės buvo atdaros, prie ju stovėjo 
Adomėnas; jis žiūrėjo į ją, tuo pat metu bardamasis su šo 
feriu, o du milicininkai rūsčiai lingavo galvomis ir kalbėjosi 
kažką tarpusavy.

— Kaip gerai, kad su jumis taip, o ne blogiau, — pasakė 
Adomėnas; kalbėjo jis neįprastu, susijaudinusiu balsu: jis pa 
sisuko į Viktoriją, ir tik dabar jį pamatė, kad įo« veidas krūvi 
las; virš kairiojo antakio ryškėjo žaizda, o kraujas lengva 

srovele tekėjo per skruostą.
— Jūs gi sužeistas! — šūktelėjo Viktorija; ji net pati 

išsigando savo balso — jai pasįrode, kad tai sušuko kita mote 
ris. — Jūs gi sužeistas, reikia perrišti. Kur mano rankinukas?

— Čia. ant sėdynės, prie jūsų.
Viktorija ėmė raustis, jieškodama nosinaitės; ji išėmė šu 

kas, lūpų dažus, pudrinę, nuotraukas, visa, kas buvo rankinu 
ke, bet nosinaitės nerado; pagaliau pastebėjo, kad laiko ją 
rankoje.

— Ne, ji netinka, ji per maža, — nusiminusi pasakė V ik 
torija, — ir iš viso — reikia juk sterilės marlės, ir jūsų ranko 
vė suplėšyta.

Ūmai pasigirdo sirena. Prie jų privažiavo Greitosios pa 
galgos mašina. Elegantiškas šviesus automobilis sustojo ly 
giagrečiai su Adomėno „Pobieda“.

Iš mašinos iššoko jaunas vyras su chalatu, mo' 
chalatu, šoferis...........Tai, tur būt, gydytojas, o tai sesuo. . .
Gerai, kad visai nepažįstami. O gal jie mane pažjbta? Ne. iš 

kur. . . Bet Adomėną jie gerai pažįsta. . . Tikrai pažįsta. . .”
— Ir ko jūs atažiavot? Kas jus kietė? — barbėjo ne pa 

tenkintas Adomėnas.
Sesuo įsižeidė:
— Milicija, kaip tai kas. . . Kurgi sužeistieji?
— Ką, sesele, argi jūs nematot? — priekaištingai tarė 

jaunas gydytojas. — Sėskitės į mašiną, daktare Adomėnai
— Čia juk menkniekis, įdrėskimas. Prakirsta oda, jei no 

rite žinoti.
— Vis vien, reikia susiūti.
— Aš pats atvyksiu. Negaliu gi taįp palikti mašinos.
— Mašiną galite palikti, — tarė vienas milicininkas — 

lūs ir taip ją paliksite. Mes dar viską išmatuosim, atvyks čia 
dar draugų.

Adomėnas spyrėsi:
— Tai juo labjau. . . Kaipgi aš paliksiu mašiną!
— O mes jums jos ir neatiduosim. Paimsim į auto inspek 

ciją. Tikrinsim stabdžius ir taip toliau.
— Daktare, sėskit į mūsų automobilį, — paragino Grei 

tosios pagalbos gydytojas. — Mes turim dar daug iškvietimu.
— Palikit mane ramybėje.
— Jums reikia suleisti antitetanus1). O jei atsisakote, 

pasirašykite čia, kad atsisakote. . . Kaip moteris, daktare, ne 
sužeista?

— Sutrenkta galvd. Dabar jau nieko.
.— Jaunas gydytojas priėjo prie Viktorijos.
— Laimingai jums baigėsi — guzas, ir tai nedidelis. — 

Jis praskyrė Viktorijos plaukus. — Ne, nė mažiausio įdrėski 
mo. O čia spaudžiant neskauda.

— Ne.
-— O čia? O čia? Irgi ne?
— Irgi ne.
— O gal nuvažiuosit su mumis? Atrodot pablyškusi.
— Aš manau. . . Būtumėt jūs mano vietoje. . .
Įsiterpė milicininkas:
— Kodėl jūs, piliete, nevažiuojat? Kam gi mes Greitąją 

pagalbą iškvietėm? Tik savo pavardę pasakykit. Ir adresą. 
Mes jus dar kviesime.

>) Serumas prieš stabligę (lotyniškai),

Viktorijai šmėkštelėjo Nijolė, Gedukaš, Tomas, kaimy 
nai. . . O štai ateina milicija ir teiraujasi, kur pilietė Barvai 
nienė.

— Vadinuosi Kocėnaitė. Viktorija Kocėnaitė, duktė 
Napoleono. — Viktorija nemelavo, ji pasakė savo mergautine 
pavardę.—O gyvenu. . .—Čia ji akimirką susvyravo ir pasakė 
ligoninės adresą. „Nedaug ir sumelavau, įspėsiu ligoninės sar 
gą, kad milicija jieškos Kocėnaitės ir kad tai aš“.

— Patikrink pasą, — pasakė antrasis milicininkas.
— Kam, moteris juk nemeluos. Jei gi niekas negresia, ji 

tiktai liudininkė. Dar pati, ko gero, jieškinį galės kelt kaip 
nukentėjusi.

— Aš nevažiuosiu į ligoninę, — tvirtai tarė Barvainicnė 
jaunam gydytojui. — Bet jei galite, pavėžėkite mane pake 
liui. Jūs grįžtate atgal?

— Ne. Mes į Arklių g^tvę. Bet jūs — nukentėjusi, mes 
galim jus nuvežti namo.

— Pavažiuosiu su jumis iki Arklių gatvės. Toliau man 
nereikia. — „Pajėjėsiu iki filharmonijos, o nuo ten autobusais 
nusikapstysiu. Kaip gerai, kad niekas manęs nepažįsta“. — Ji 
šventai pasiryžo ničnieko nesakyti Barvainiui. Sumeluos ką 
nors apie autobusą. Trinktelėjo kakta į šoferio pertvarą, na 
ir guzas.

Adomėno galva buvo jau apibintuota.
— Bet jūsų gi ir ranka sužeista, ė, kas tai matė. — irzlios 

sesers balse pasigirdo susirūpinimo gaida. — Nusivilkit Švar 
ką, daktare. Mes jus aprišim, ir į ligoninę. Stablige, daktare, 
norit susirgti?

Žioplių ir praeivių būrys žiūrėjo, kas čia vyksta. Atvyko 
daugiau milicininkų.

— Aš gi nekaltas. . . — aiškinosi sunkvežimio šoferis.
— Mes, brolyti, be tavęs žinome, kas čia kaltas. Tu ką, 

pasukti nemoki? Ko visą gatvę užgriozdojai? — Milicininkas 
įsikarščiavo.- Ir aplamai, kalbėsi, kai mes tavęs klausim.

Laisvas taksi norėjo pravažiuoti gatve, bet kelias buvo 
užtvertas. Kažkodėl milicininkų gausumas nepatiko taksi šo 
feriui, jis apsisuko ir norėjo tučtuojau grįžti atgal. Tačiau 
smalsumas nugalėjo, ir šoferis išlipo.

— Jūs laisvas? — paklausė Barvainienė. £alia taksi ivie
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Penktieji metai
RAŠO VYT. SIRVYDAS

DIENA TURI IR NAKTĮ.
Istorija tautą, kaip kietai įmi 

gūsį žmigų, turi retkarčiais pa 
purtyti. Ji tada išbunda. M ai 
daknygių atėmimas ir rusini 
mas (pravoslavinimas) buvo pir 
mas lietuviams purtulys. Išbu 
dusi tauta atsiliepė Knygne 
Šiais. Penktieji Metai buvo ki 
tas supurtymas. Tautoje išbudo 
troškimas savarankiškai politis 
kai ir ekonomiškai tvarkytis.

Be kilnių, didingo pasiaukavi 
mo ir drąsaus ryžto momentų, 
Penktieji metai turėjo ir tamsės 
nę pusę, kuri vėliau Rusijoj iš 
virto bolševizmu. Ją rusų rašy 
tojas Dostojevskis num.itė 1869 
m. išėjusioje apysakoje „Bieay“ 
(Velniai), o Turgenevas dali 
nai nujautė ..nihilistų ’ apysa 
koše ,.Tėvai ir vaikai“ ii ,,Dū 
mai“. Jei teisėta ginklu vyriau 
sybę versti, gal teisėta pulti ii 
turtingesnį kaimyną. Jei daužy 
ti valdžią, kodėl nedaužyti mo 
nopolių“? Jau 1897—1898 m. 
streiko metu Vilniuje buvo iš 
Easalų nudėtas šnipas - provo 

atorius Rafalka.
Vienas geriausių Priedų Bie 

linio veikale yra ,,Politinės By 
los“. Čia autorius sueiliuoja per 
60 bylų, kuriomis caro valdžia 
siekė palaužti lietuvių kovą už 
tautos laisvę ir piliečio - žmo 
gaus teises. Aišku, bylų buvo 
keleri šimtai daugiau, bet ir iš 
vardijamos gana būdingos..

Pavyzdžiui, 1906 m. rugs. 4 
d., darbininkė Stanislovaitytė 
buvo nubauta 8 mėn. kalėjimo 
už sd. atsišaukimų platinimą >r 
,,dainavimą revoliucinių dai 
nų“. Taikos teisėjas Vilniuje 
1908 m. nubaudė „Vilties“ lei 
deją trimis rubliais už tai, kad 
,.Vilties“ įstaigos iškaba buvo 
parašyta vien lietuvių kalba! 
Juozas Pauža gavo 2 metu kale 
jimo už sudraskymą caro pavei 
kslo Pilviškio valsčiaus r«’t. 
nėję.

Būta ir kitokių bylų. 1905 
m. gr. 29 d. keletas vyrų, apsi 
ginklavę peiliais ir revolveriais, 
prisidengę sd vardu, apiplėie 
Kupiškio paštą ir išsinešė 11, 
200 rublių. Bielinis sako: „Čia 
tipingas, partijos vardu prideng 
tas, savo iniciatyva ir asmens 
nauda įvykdytas plėšimas“. 
Daugiausiai pinigų pasisavinęs 
Šlyžas buvo Paketurių kaimo 
kaimynų vėliau užmuštas. Na 
poleonas Vilimas, Daudery* ii 
Burbelis pabėgę Amerikon. Vi 
limo brolis Juozas (29 m.) ou 
Vo nuteistas pakarti, o Liau 
danskas (30 m.) ir Usonis (z.2 
m.) kalėjimo iki gyvos galvos.

Pasiskaitykime, ką vienas 
Penktųjų metų veiklus dalyvis, 
J. Kačergius, apie tuos laikus 
pasakoja Amerikos lietuviams, 

Chicagoje ėjusiame „Jaunosios 
Lietuvos’’ žurnale (1915 m.) 
Kačergius atsėdėjo 20 mėnesių 
už dalyvavimą ' mariampoliečių 
„Sietyno“ draugijoj, o 1907 m. 
bal. 17 d. gavo 4 metus kaiėji 
mo už išdraskymą P.lviškio 
valsčiaus raštinės (1905 m. lap 
kričio 25 d.). Nepriklausoma 
Lietuva jam buvo davusi te.s 
mo sargo vietą Mariampoleje. 
Jis pasakoja:

Tuoj po Naujų metų (19Gr 
m.) Pilviškiuose iš pasalų nu 
šauta žemsargis Naujelis — se 
nyvas vyras, girtuoklis Po tr 
jų dienų, vakare bevakai ieniau 
jaut nušauta Ballrušių kaimo 
ūkininkas Urbanavičius, o Gra 
žiškėse Jurkštaitis — rėksnys tr 
girtuoklis. Abu buvę šaltyšiai. 
nužvelgti teikę žinių rusų poiici 
jai apie revoliucionierius. Griš 
kabūdyje netrukus pašauta kar 
čiamninkas Bliuvas, kuris vė 
liau mirė ligoninėje Karaliaučių 
je. Jieškota Bukšnio, bet šis lai 
ku prasišalino Amerikon. Abie 
ji nužvelgti revoliucionierių 
skundimu. Vincų kaimo aludė 
je po to nušautas mažažemis 
Kubilius, važinėjęs su rusų Ka 
reiviais išrinkti iš valsčių moK.es 
Čius.

Po kelių dienų Rudos kain e 
nušautas ūkininkas Matulevi 
čius, kuris, girtas būdamas, pa 
keiksnodavo revoliucionierius. 
Kačergius sprendžia: „Žudikai 
peržengė po to doros rubežius, 
nes išdrįso tyčiotis iš lavono, ke 
lissyk jį iškasdami ir atgabenda 
mi pastatyti prie našlės durų, 
tuo ją išgązdindami“. Netrukus 
Lapankos kaime nušauta Ūki 
ninkas Arlauskas, nužvelgtas 
santykiavimu su rusų policija. 
Našlė apskundė Ožkavilių ūki 
nirką Lingį ir jo darbininką 
Rutkauską. Pirmas mirė Kalėj' 
me, o antras gavo 8 metus Ka 
torgos.

Sausyje 1906 m. nušauta Dei 
voniškių kaimo šaltyšius, maža 
žemis Dielkus. Du jo sūnūs įni- 
to ir pradėjo išdavinėti revoiiu 
cionierius, todėl vidury vasaros 
šeši ginkluoti vyrai apsupo 
Dielkų namą, apšaudė ir pade 
gė. Iš trobos išbėgo sena moti 
na, duktė ir vienas sūnus. Už 
puolikai juos nuplakė ir nava 
žiavo. Kitas sūnus, matyt, bu 
vo nušautas ir sudegė su troba. 
Policija areštavo gimnazistą L. 
Vitkauską, A. Vebzdauską, n.o 
kytoją Kunickį ir J. Pavadį. Ka 
ro teismas Vitkauską išteisino, 
Vebzdauskas gavo 20 metų ka 
torgos, Pavadis 15 metų, o Ku 
niekį pakorė Varšuvoje.

Per Užgavėnias pašauta ūki 
ninkas Glaubičius į koją ir pa 
siliko visam gyvenimui raišas.

NEPRIKLAUSO MA LIETUVA

kU LTV RLVE^KKOATIKA
RAŠYTOJUI BALČIŪNUI - ŠVAISTUI

sukako 70 metų amžiaus. Los 
Angeles lietuvių Dailiųjų menų 
klubas ta proga suruošė jam iš 
kilmingas priimtuves į klubą.

J. Balčiūnas - Švaistas dar ca 
ro laikais Lietupvoje buvo ir.o 
kytojas, I pasaulinio karo metu 
tapo karininku. Karininku buvo 
ir Lietuvai beatkuriant neį)r; 
klausomybę. Dėstė Karo mo 
kykloje lietuvių kalbą, buvo

Užpuolikai buvo suimti ir ati 
duoti karo teismui. Girios sar 
gas Šiugžda nušovė Jankauską. 
Šio draugai, keršindami, nutvė 
rė Šiugždą pro Kazlų girią pra 
važiuojant ir nušovė. Budkoje 
nušautas (1905 m. liepos 15 
d.) žemsargis Valickas. kuris 
kėsinosi nušauti kalbėtoją. Joną 
Grimų, Lietuvos vėliau Prezi 
dentu buvusio dr. K. Griniaus 
brolį. Kalbėtojas išvažiavo į 
Ameriką.

Joniškio apylinkėje, kaip Bie 
liuis pasakoja, veikusi „Perku 
no“ užpuolikų ir kontribucijų 
partijai“ uždėtojų grupė. Pilv.a 
kio apylinkėje veike „Giltinė“ 
(jos darbus, rodos, Kačeigius 
ir aprašo). Kitur veike kiti 
„kerštinčių“ būriai. Socialde 
mokratų partijos vadai ir c—ga 
nizacijos kuopos kelissyk išlei 
do pareiškimus, pasmerkimus 
tokių grupių, bet — tarp kvi*- 
čių vis žydėjo ir kūkaliai, a‘arti 
ja troško varyti rimtą, organiza 
cinį darbą, kurį Bielinis .r pa 
vaizduoja vienoje brandžiausio 
je viso veikalo dalyje „Organ 
zacinė socialdemokratų veikla“ 
(pp. 409—454).

Deja, autoriaus pobūdis ne 
leidžia brandžiau teoretiškai pa 
svarstyti sd partijos atsiradimą 
jos ideologinę raidą ir išsivys 
tymą. Apie savo pobūdį jis s . 
ko: „K. Venclauskis nemego <e 
orinių ginčų, buvo aiškus prak 
tikas ir konkretus savo sprendi 
muose, be išvedžiojimų ir ne 
reikšmingų (?) sambprotavi 
mų. Šiuo požiūriu, mūsų nuo 
monės beveik visuomet sutapda 
vo". (p. 482).

Skaitytojui tenka apgailestau 
ti, kad sutapo. Išvedžiojimai, 
samprotavimai (arba bent alpo 
sakojimas nugirstų Kituose) bū 
tų veikalą „Penktieji Metai“ 
žymiai pabrandinę.
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JAV KRITIKŲ PASISAKYMAI APIE „PENKIS 
STULPUS“

„Kario“ redaktorium ir kt.
Kaip rašytojas, Švaistas pra 

dėjo reikštis jau nepriklausom} 
bės laikais. 1927 metais išėjo jo 
pirmoji raštų knyga — „Šilki 
nė suknelė“. Tai buvo apysakų 
rinkinys. Po to išėjo dar 12 jo 
'■lygų, kurių paskutinė, „Jo su 
žadėtinė“, yra gavusi „Drau 
go” premiją.

Švaistas yra išvertęs Dosto 
jevskio romaną „Nusikaltimas 
ir bausmė”, ir turi kelis veika 
lūs rankraščiuose.

Rašytojas Juozas Balčiūnas- 
-Švaistas darbingas ir veiklus. 
Linkime jam geros sveikatos ir 
ilgai būti darbinguk

LOS ANGELES DAILIŲJŲ 
MENŲ KLUBO

vasario 25 d. susirinkime priim 
tas naujas narys — rašytojas 
Juošas Balčiūnas - Švaistas. Į 
jo įstojamąjį credo taip pat raš 
tu atsakė Bronys Raila. Visi 
DM K nariai, svečiai pasisakė 
dėl naujojo nario Credo, džiaug 
damiesi nauja menine jėga Dai 
liųjų Menų klube.

Lietuviai rašytojai, kultūri 
ninkai iš Bostono, atsiuntė gar 
sinę juostą su jų sveikinimais 
Dailiųjų Menų klubui. Jon įkal 
bėjo: Stasys Santvaras, Anta 
nas Vaičiulaitis, Zigmas Gavo 
lis, Juozas Mikuckis, Alė Sant 
varienė, Jonas Vasiliauskas, 
Pranas Lamberta», Aleksandra 
Gustaitienė, Faustas Kirša, An 
tanas Gustaitis.

Šis gražus, už tūkstanč:ų my 
lių gyvenančių lietuvių kultūri 
ninku bendravimas įvykdytas 
Bernardui Brazdžioniui pirmi 
ninkaujant. Sekančiam laikotar 
piui DMK pirm, išrinktas Juo 
zas Tininis.

LIETUVIS SIUNČIAMAS 
Į INDIJĄ

Inžinierius Stepas Malėnas 
(Malinauskas), Lietuvoje kurį 
laiką buvęs Petrašiūnų popie 
riaus fabriko direktorium. Anie 
rikoje Sirakūzų universitete ga 
vęs popieriaus specialybės inži 
nieriaus diplomą ir vienoje dide 
Įėję celiuliozės ir popieriaus 
kompanijoje turėjęs atsakingas 
pareigas, kaip pasižymėjęs spe 
cialistas kompanijos yra siunčia 
mas Indijon vesti kompanijos 
reikalų ten esančiame skyriuje.

Penkių didžiųjų New Yorko 
dienraščių kritikams lygiai p 1 
sidalijus į „už“ ir „prieš“ gru 
peš, vėlesnieji pasisakymai api. 
„Five Posts" buvo beveik is 
imtinai palankūs. Ištraukos iš 
tų teigiamų atsiliepimų :

„Provokuojanti tragedija. . . 
Landsbergis efektingai kaitalio 
ja aštriai parašytas ekspozici 
nes ir diskusines scenas su Ko 
mentatoriaus stebėjimais bei iš 
vedžiojimais — pagal reikalą 
faktiniais, žurnalistiniais ar po 
etiniais. Išdavoje — teatriškai 
stimuliuojanti drama, teigianti 
laisvės siekio nemirtingumą“. 
(John Beaufort, Christian Scie 
nee Monitor, Boston).

„Gate teatras vėl suteikė pa 
stogę stimuliuojančiai dramai... 
(Muzika, dekoratoriai, šviesu 
ekspertas) vakar naktį buvo sa 
vo geriausioje formoje. Ir „Pen 
ki Stulpai“ yra verti geriausių 
jų pastangų“. (James Lynu, 
Long Island Star - Journal).

„Didžiulė Koncepcija. ,,Pcn 
ki Stulpai“ Off-Broadwayuje iš 
kelia daugybę klausimų. Lands 
bergio naudai galima pasakyti, 
kad jo atsakomybės samprato 
je nėra nieko mažo. Kaip dra 
maturgas, Landsbergis sušilau 
kia to paties likimo kaip inte 
lektualas (jo vaidinime), kuris 
yra taip užsiėmęs abiejų klausi 
mo pusių narpliojimu, jog ne 
prieina sprendimo... Nežiūrint 
to, „Five Posts“ yra efektinga 
drama, stipriai suvaidinta... Vai 
dinimą reikia aptarti kaip nau 
ją pasisekimą greta aktoriaus, 
kurie turi sėkmingą sezoną. 
(Guy Savino, Newark Evening 
News).

Ir ištrauka iš neutralios retai 
zijos:

„Analizė yra stimuliuojanti, 
beveik sukrečianti centriniame 
veiksme .— kai dialektiniai kraš 
tutinumai ima susiliesti, lenktis 
ir riestis savin — bet neatrodo, 
kad ji pasiektų bet kokios ap 
švietos“. (Jerry Tallmar, Villa 
ge Voice).

APIE MONTREALIO 
DAILININKŲ PARODĄ

kurioje dalyvauja J. Akstinas ir 
V. Remeika. Čikagos spauda at 
siliepė labai palankiai. Paroda 
vyksta jaunimo centro patalpo 
se, kur yra prisiglaudęs Čiurlio 
nio vardo muzėjus.

• 20 metų praėjo nuo dr. Jur 
gio Šlapelio mirties. Dr. J. Šia 
pelis buvo pastovus vilnietis, Ii 
tuanistas, kultūrininkas, atkak 
liai gynęs lietuvių teises lenkų 
pavergtame Vilniuje.

DAIL. ŽMUIDZINAVI 
ČIAUS ATSIMINIMAI

Valstybinė gražinės liteiatū 
ros leidykla Vilniuje ką tik iš 
leido dail. Antano Žmuidzina 
vičiaus atsiminimų knygą „Pa
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letė ir gyvenimas“. Stambios 
,apimties knygoje yra ir eilė uai 
lininko kūrinių reprodukcijų.

KAI KURIE LIETUVOJE 
IŠĖJĘ LEIDINIAI

Pastraisiais laikais išleista šie 
leidiniai:

A. Krutulys: „Trumpas mu 
zikos žodynas“.

V. Murauskas: „Komumsti 
nė moralė”.

A. Petrauskas: „Mikrobiolo 
gija“. Trumpas kursas.

R. Šalūga: „Kernavė", 
„1961. Astronominis kalcndo 
rius“.

E. Gaškienė - Červinskienė: 
„L. Tolstojus“.

KNYGOS APIE IX FORTĄ 
IR SAVISAUGOS 

DALINIUS
Politinės ir mokslinės litera 

tūros leidykla Vilniuje išleido 
Kondrato knygą ,,IX-tasis ior 
tas”. Čia, esą, apiašomas 30 
tūkst. žmonių šiame forte kai. 
kinimas.

Kita tos pat leidyklos knyga 
— autorius Vicas — netrukus 
pasirodysianti knygynuose: 
„SS tarnyboje“. Čia būsią ap 
rašyta lietuvių savisaugos dali 
nių veikla 1941-44 metais.

* Dail. J. Račkus, ruošęs savo 
darbų parodą Londone. laiiKėsi 
ir Paryžiuje.

• Žurnalistas Jonas Dainaus 
kas. gyvenąs Paryžiuje, dabar 
keliauja per Europos valstybes 
drauge su dukra, atvykusia iš 
Čikagos.

— Paryžiuje pagautas šnip 
rolėje Lenkijos karo atašė puik. 
Michalski. Tai dalyvis garsioa 
Varšuvos šnipų gaujos, kuri bu 
vo susekta jau pernai metais.

Walter Pitman iš Peterbo 
rough, Ont., laimėjo naujai 
partijai, sukultai iš Kana 
dos profesinių sąjungų ir 
C. C. F., pirmą Kanados 
parlamente vietą. Konser 
vatorių partija Peterboro 
ugn apylinkėj laikėsi 20 me 
tų, bet dabar pralaimėjo 
naujai partijai. (C. S.) 

(Canadian Scene).

sa dabar jai sužibo vilties ugnimi. Ūmai ji panoro atitolti nuo 
tos minios, nuo sanitarinės mašinos, nuo nelemtos Adomėno 
„Pobiedos“. . .

— Laisvas. Jums toli?
— Į Žvėryną.
Barvainienė atsisuko į Adomėną:
— Daktare, aš važiuoju. . .
Adomėnas pabandė šyptelėti, ir tai jam pavyko, bet šyp 

sena buvo gerokai karstelėjusi.
— Iki pasimatymo! — tarė jis kaip galima linksmesniu 

balsu.
Viktorija norėjo atsisėsti prie šoferio, bet jai ūmai pasida 

rė baisu. Ji atsisėdo mašinos užpakalyje.
— Žvėrynas. Pušų gatvė. . . Tik nevažiuokite per smar 

kiai. ..
Kažkodėl tik dabar jos širdis ėmė šokinėti krūtinėje, ir ją 

pagavo siaubas. Jai atrodė, kad štai ji. Viktorija, iššoka pati 
iš savęs. . . Jos kakta aprasojo šaltu prakaitu, o rankų pirš 
tuose ėmė bėginėti skruzdės. Bet tai truko neilgai. Tuoj jai 
pasidarė visiškai ramu. „Kas atsiims Geduką iš darželio? Gal 
dabar jį paimti? Jau, tur būt, jis po pavakarių. O gal ir ne, 
bet vis vien paimsiu“. Ji pagalvojo, kaip jis džiaugsis, kai ji 
pi įvažiuos naujitėlė „Volga“.

Ir ji šūktelėjo šoferiui darželio adresą. Gatvėje jaunos 
motinos stumdė vaikų vežimėlius. Pro debesis švysčiojo sau 
lė ir žaidė namų languose. Buvo gera ir jauku. Kaktą gero 
kai maudė, bet tai nieko. Mašina lygiai nedėjo asfaltuotomis 
gatvėmis. Viktorija jautėsi laiminga.

VIII
Apie spalio vidurį ėmė lynoti, stogus, asfaltą ii apsiaustus 

mirkė plonas vandens sluogsnis, nedidėjęs ir nemažėjęs, į»cy 
rus savo pastovumu. Norėjos, kad vėjas suplėšytų vienodai 
pilką debesų dangą ir bent akimirkai parodytų saulę; arba 
kad miestą užgriūtų švininiai debesys, lietaus pliūpsniai suvir 
pintų skardą, pasilietų staigiomis srovėmis per langus, privers 
tų žmones bėgti nuo tos stichijos ir džiaugtis, jai nurimus. . .

Deja, vandens purslai krito iš dangaus nepastebimai, me 

todiškai, be aistros, keldami žmonėms nuobodulio jausmą, ir 
viena gal tik priemonė padėdavo išsiveržti iš tos pilkumos ka 
ralystės: darbas.

Štai kodėl Tomas Barvainis budėjo terapijos skyriuje en 
tuziastingai, pasinerdamas visa galva į gyvenimą, susidedan 
tį iš agonijų, vaitojimo, vilties prošva;sčių, kamparo aromato 
ir padėvėtų šliurių šlepsėjimo.

Už skliaustuotų ligoninės sienų taip pat virė darbas. Po 
kūjų dūžiais linko geležinės štangos, o storos kniedės paklus 
riiai spraudėsi į joms skirtas vietas; į metalą skverbėsi liepsno 
jantis acetilenas, purkšdamas aplink save auksines, melsvas ir 
balzganas kibirkštis; jaunos darbininkės prapliupoavo protar 
piais nesuvaldortiu juoku, jis ataidėdavo iš toli, įsiliedamas į 
ligonių vaitojimą, tarytum norėdamas paryškinti skirtumą 
tarp gyvenimo ir mirties, o gal tenorėdamas tą skirtumą sum 
viliuoti. Tomas Barvainis nebuvo Hamletas, jis nesprendė 
būties ar nebūties problemų teorinėje plotmėje; tačiau prakti 
koje jis buvo daugelio problematinių situacijų šeimininkas 
Jeigu dažnai jis ir jausdavo savo bejėgiškumą, tai būdavo ir 
tokių atvejų, kai žmogaus likimas tuo momentu priklausydavo 
kaip tik nuo jo.

Šis jo budėjimas buvo įtemptas, varginantis ir kartu mo 
bilizuojantis visas budinčiojo jėgas. Skyrius Ouvo papildytas 
sunkių ligonių. Pasitaikadyvo tokių akimirkų, kai vienu metu 
keli sunkūs ligoniai reikalaudavo skuDios pagalbos, o priima 
majame kambaryje vaitodavo dar du-trys. Tokiais atvejais 
gydytojas skildavo į kelias dalis, jis ne eidavo, bet skriste skris 
davo, jo plotas žaibiškai spręsdavo kelis uždavinius iš karto, 
o rankos judėdavo tarytum šimtarankio Budos — koordinuo 
tai, automatiškai ir drauge įkvėptai. . .

Viena budinčiųjų seserų tą parą buvo Kcstancija Borei 
kaitė.

Ji kaip tik ir ėjo šiuo metu į palatą, kurioje duso raukš 
lių ir gyslų išvagotas senukas; ligonis žvelgė i gydytoją aki 
mis, kuriose atsispindėjo siaubas ir viltis, o gal tik gili rezigna 
cija.

Barvainis žinojo, kad tai tik valandos kitos klausimas. 
Tačiau jis žūt būt norėjo ištraukti tą seną žmogų iš giltinės 

glėbio bent iki savo budėjimo pabaigos, O tai buvo sunki 
uždavinys.

— Daktare, jus kviečia milicija. Be to, Greitoji atvežė 
naują ligonę. Kur guldysim? Juk vietų visai nėra.

— Kaip ten Trečioji ir Ketvirtoji ligoninės? Nepriimtų’
— Ten taip pat perpildyta.
— Vadinasi, guldysim. O milicija kur, priimamajame?
— Tenai. Į skyrių norėjo, neleidau. Sako, asmeniškai.
— Asmeniškai? — Barvainis nustebo. Asmeniškai ir 

neasmeniškai jis neturėjo jokių reikalų su milicija. Ir nesnuo 
šė jų turėti.

Jam pasidarė truputį neramu. Be to, Greitoji pagalba at 
vežė ligonę. Priimamajame dirbo sena, prityrusi sesuo, dėl 
ligonės Barvainis buvo ramus. Bet milicija. .

— Senukui duokite dar deguonies. Ir kordiamino. Kai 
grįšiu — po oda fiziologinio. z

— Galiu ir pati.
— Gerai. Nesigailėkit, galima ir daugiau.
— Barvainis išėjo; didelės, iš orbitų iššokusios se ū<- 

akys jį lydėjo; jo švenkštimas pasiekė Barvainį dar koric 
riuj.

Ligonė priimamajame buvo nesunki; Barvainis jau tu 
rėjo tą būtiną gydytojui pojūtį, kai, nuodugniai dar neišty ęs 
ligonio, žinai, kuo baigsis toji istorija. Kartais tas pojūtis skau 
džiai apvildavo, Barvainiui tai buvo pažįstama. Užtat jis aie 
kad nepasikliaudavo vien savo intuicija.

— Plausim skrandį, sesele, — tarė jis ambulatorijos se 
šeriai. — Išplausim, pagulės ji čia pas jus pora valandų, — ir 
namo.

J— Kurgi ji čia gulės, daktare, vietos nėra. Juk matot.
— Sesele, be ginčų. Skyriuj buvot? Matėt? Na ir baig 

ta. — Seselė buvo už jį žymiai vyresnė, Barvainis kažkaip jos 
lyg ir prisibijojo; suteikdamas savo balsui diktatorišką gaide 
lę. jis tardavosi nugalėjęs savo netikrumo jausmą.

Barvainis tęsė ligonės tyrimą, surinko papildomą anamac 
zę, o laukiamajame kantriai sėdėjo milicijos seržantas. Tas mi 
licininko kantrumas dar labjau dirgina gydytoją Barvainį.

Bus daugiau.
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Čiuožikai figūrininkai visoje Kanadoje ruošiasi provincijų rungtynėms. Paveiksle ma 
tomą pora iš Sudbury, Ontario prov., čiuožėjų klubo — Gertrude Desjardins ir Mau 
rice Lafrance. (Canadian Scene).

kos liet, sporto žaidynes iško 
vojo Chicagos Neris ir Cleve 
lando Žaibas — po 3. Neris už 
ėmė III vietą vyrų krepšinyje, 
II — moterų tinklinyje ir 1 — 
moterų tinklinyje.

Vyrų krepšinyje I vietą ne 
lauktai užėmė Cnicagos Jūra, 
kuri baigmėje įveikė — 57 43 
Žaibo komandą. Rungtynėse 
dėl III vietos Neris nugalėjo 
Čikagos Lituanicą 49:47. Dėl 
IV vietos rungėsi Lituanic? su 
paguodos rato lugdėtoju — Či 
kagos Aru. Čia pergalė atiteko 
Lituanicai, kuri laimėjo 64:55. 
Šios 4 komandos iškovojo teisę 
į Š. Amerikos liet, sporto žai 
dynes.

Moterų tinklinyje, kur kvali 
fikavosi irgi 4 komandos, pirmo 
sios išsirikiavo tokia tvarka: 
Žaibas, Neris, Aras, LFK Litu 
anica. Kaip ir krepšinyje, taip 
ir čia daugelis klubų turėjo sa 
vo antrąsias komondas, kurios 
liko tolimesnėse vietose. Įdo 
miausia kova pas motelis vyko 
tarp Neries ir žaibo vienetų ir 
žaibietės vis dėl to įveikė jaui.ą 
Neries komandą, nors antrame 
sete turėjo gerokai susiimti.

Pas vyrų tinklimnkus tebuvo 
tik vienas susitikimas, kunome

D Ė M E S 1 O T A U T 1 E Č I A I !

SIUNTINIAMS LIETUVON 
urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos ka'nų)
Importuojame iš Anglijos

didžiausi pasirinkimą geriausių argl.tkų vilnonių medžiagų ; 
vyriškiems »r moteriškiems k< stiumams ir suknelėms.

' Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. į
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

■H Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

[
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi )e. į 

Priimame užsakymus
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

CH. KAUFMANAS
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Kaufman’s Woollens&Textiles
Wholesale and Retail3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319

LETHBRIDGE, Alta.
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MŪSŲ F5P ORTĄ S
VEDA KAZYS BARONAS

GRAŽIAUSIAS SS-GOS KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNES

Kauno Žalgirio vyrų komanda 
sužaidė prieš daugkartinį SS 
gos ir Europos komandinį meis 
terį Rygos ASK klubą, laimeda 
ma jas pasekme 82 :79 (40 :36). 
Tiesa, normalus žaidimo laikas 
neišaiškino nugalėtojo, nes jis 
baigėsi lygiomis — 70:70. Rei 
kėjo prailginimo, kuris vėl da 
vė lygiąsias 76.76. Aštri kova 
„įkaitino” žiūrovus, nes palygi 
nūs augštaūgius latvius (Krv 
minš 2,18 m, Muižnieks 2,02 m, 
Lipso 2 m) lietuviai žaidžia 
labai gerai, praeidami prieš :al 
vių akifttės gynybą ir gražiai 
Lauritėno metiniais (pradžioj 
dengė mūsiškį Kruminš — vė 
liau Muižnieks) renka taŠKą 
po taško. Antras rungtynių pra 
liginimas, atnešė lietuviams už 
tarnautą laimėjimą. Žiūrovo 
neišlaikė rungtynių įtampos i< 
joms pasibaigus mūsiškius isn-* 
šė iš Kūno Kultūros rūmų Salės 
ant rankų. Tas dar kartą įrodė, 
kad krepšinio rungtynės su 
latviais visuomet būna labai 
„karštos", audringos ir pilnos 
įtempimo, nuo pat nepriklauso 
mybės laikų, kada mūsų kaimy 
nai lietuviams buvo kiečiausia 
priešininkas. Šia pergale Kau 
no Žalgiris užsitikrino teisę žais 
ti baigminiuose susitikimuose, į 
kuriuos pateko dar Leningrado 
Spartak ir Bureviestnik, Mask 
vos CASK. Kijevo KKI, Mask 
vos Dinamo, Tbilisio Dinamo. 
Aštuntasis finalistas bus išatš 
kintas iš Rygos ASK, R) gos 
VEF ir Tartu Kalevo kuman 
dų. Tuo tarpu Vilniaus Spar 
takas sostinėje pralaimėjo SS- 
gos pereitų metų meisteriui 
Maskvos CASK 66:93 ir Mask

voj vietos Dinamo klubui 67: 
73.

Balandžio 5:14 dd. Pekine 
prasideda

PASAULINĖS STALO 
TENISO PIRMENYBĖS.

Jose dalyvauja SS-ga, kurios są 
state randame N. Ramanauskai 
tę ir A. Saunorį, Atliktas jau 
žaidėjų „Sijojimas“, imant pa 
grindų jų tarptautinius susitiki 
mus. Be abejo, tarptautinė sta 
lo teniso sąjunga atsižvelgė i 
N. Ramanauskaitės laimėjimus 
Europoje ir vilniete iš 96 žaidė 
jų. pastatė į šešioliktą vietą pir 
menybėse. Dabar laukiama tik 
burtų traukimo. A. Saunoris 
yra nusiteikęs gan pesimistiš 
kai, nes Azijos tautos surado 
naują kamuoliuko servavimo 
būdą: atsimušęs nuo raketės, 
kamuoliukas yra labai „suktas", 
sunkiai paimamas. Tokį servavj 
mą turi japonai ir kiniečiai. Jam 
teks žaisti prieš kiniečius.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
Apie naują „slapta ginklą“ 

stalo tenise, gan plačiai rašo A. 
Saunoris. Tai naujas servavimo 
būdas „top-spin ’, išrastas japo 
nų. Šį smūgį galima atlikti tik 
lygia rakete. Be to smūgis, at 
liekamas neįprastu rankos jude 
siu. Raketė, smūgiuojant, laiko 
ma griežtai statmenai štatui. Ji 
keliama tiesiai į vii šų, prisilie 
čiant prie kamuoliuko labai 
trumpai. Gal Kanados lietuvių 
žaidėjai išmėgins naują „gink 
lą” stalo tenise?

— Vilniaus Spartako futboli 
ninkai Kislovodske sužaidė pir 
mas rungtynes su vietos klubu.

Laimėjo vilniečiai 9 :3.
— Marijampolės jaunosios 

krepšininkės laimėjo prieš Sta 
lingradą 55 :50.

IŠ VISUR
— Varšuvos L»egija, nugalė 

jus Poloniją 75:59 laimėje- Len 
kijos meisterio vardą. Legijos 
treneriu yra vilnietis Vi. Mali 
ševskis, paskutinio lenkų bur 
mistro sūnus, kurio tėvas buvo 
išvežtas bolševikų į Sibirą.

— Futbolo rungtynėse V. 
Vokietija įveikė Belgiją 1 :0. 
Abiejų komandų silpną žaidi 
mą 60 tūkst. žiūrovų Frankfur 
te palydėjo švilpimu.

— Ateinančiais metais sueis 
lygiai 90 m. kai buvo sužaistos 
pirmos tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės. Šių. pirmų, oficialių 
rungtynių atstovais buvo Angli 
jos ir Škotijos rniktinės.

— Į pusiaubaigminius ledo 
rutulio susitikimus pateko Moi.t 
realio, Toronto, Čikagos ir Dėt 
roito komandos. K. B.
APYGARD1NĖS PIRMENY 

BĖS ČIKAGOJE
Kovo 11—12 dd. Čikagoje 

buvo Vid. Vakarų apyg. krepsi 
nio ir tinklinio pirmenybės (vy 
rų ir moterų grupėse), kuriose 
paaiškėjo apygardos atstovai 
Š. Amerikos liet, sporto žaidy 
nėse Toronte. Šios varžybos su 
traukė daug komandų: vyrų 
krepšinio ir moterų tinklinio bu 
vo po 9 vienetus, o vyrų rinkli 
nio — 2 komandos. Iš viso bu 
vo arti 200 sportininkų iš Dėt 
roito, Clevelando ir Chicagos.

Daugiausia vietų į Š. Ameri

Neris lengvai nugalėjo Žaibą 
atvykusių be kelių geresnių sa 
vo žaidėjų Abi komandos turė 
jo galimybę savo jėgas išmė 
ginti Toronte kito mėnesio vi 
duryje.

Šias varžybas pravedė Čika 
gos LSK Neris. Publikos šį kar 
tą buvo gana kukliai susirinkę.

Prieauglio klasių pirmenybes 
įvyks irgi Čicagoje — kovo m 
25—26 dd. Jos ous pravestos 
Foster parko pastate. E. š.

SPORTAS ČIKAGOJE
— Lituanicos futbolo koman 

da, kuri dalyvavo „Indoor Soc 
cer“ — salės futbolo pirmenv 
bėse, čia užėmė Vl-tą vietą iš 
10 komandų. Lietuviai surinko 
9 taškus iš 9 susitikimų (50%). 
Lituanica 4 rungtynes laimėjo 
ir 1 sužaidė lygiomis. Kadangi 
lietuviai žaidė augšČiausioje di 
vizijoje, jų pasirodymas yra ver 
tintinas teigiamai.

Prasidėjusiose Illinois taurės 
(Peer Cup) futbolo varžybose 
Lituanica nugalėjo Spartos vie 
nuolikę net 9:0. Tai buvo pir 
mosios lietuvių futbolininxu 
rungtynės šiemet lauke. Rezer 
vinių komandų susitikimas bai 
gesi 3 :0 lietuvių naudai.

— Vid. Vakarų sporto apy 
gardos vyrų ir moterų stalo te 
niso varžybos bus pravestos kar 
tu su prieauglio klasių pirme 
nybėmis kovo mėti. 25—26 d. 
d. Čikagoje.

— Neries sporto klubas ren 
gia šokių vakarą, kuris įvyks 
balandžio 2 d. (Velykų sekma 
dienį) Balio Pakšto salėje.

— Lijuanicos futbolo klubo

I Dr. Roman Pniewski j 
■■ Daugiamete praktika didelėse ligoninėse ir klinikose į Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. Į 
f 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

KLB Lethbridge skyriaus dė 
ka buvo suruoštas 16-to vasa 
rio minėjimas, kuris praėjo gan 
sėkmingai, nors ir dalyvaujant 
nedideliam skaičiui lietuvių. Ta 
čiau jis būtų dar sėkmingesnis 
buvęs, jeigu keli lietuviai butų 

10 metų sukakties trūnėjimas 
įvyko kovo 18 d. su gražia pro 
grama B. Pakšto salėje. Ta 
pioga išėjo ir sukaktuvinis lei 
dinys apie šio klubo veiklą.

E. š.
KANADOS FIGŪRINIS 

ČIUOŽIMAS
Kanados figūrinio čiuožimo 

Čiuožikai daug yra padarę pa 
keliant Kanados sportininkų ly 
gj svarbesniuose tarptautin uo 
se susitikimuose. Kanados p es 
tyžas išaugo, kada Barba’-?, 
Ann Scott iš Ottawos laimėjo 
aukso medalį 1948 b. OlimpiA 
doj, kuri vyko St. Moritz, Sve> 
carijoj už pavieni moterų č.uo 
žimą (figūrinį). Pereitais me 
tais Barbara Wagner ir Bob 
Paul iš Toronto laimėjo olimpi 
niuose žaidimuose Squaw Vai 
ley, Kalifornijoj, vėl aukso me 
dalį.

Kanados čiuožikams daug pa 
gelbsti Canadian figure skating 
draugija, organizacija, kuriai 
priklauso daugiau kaip ?(>0 
čiuožimo klubų iš visos K»;)i 
dos, ir kuri per penkiasdešimt 
metų globojo Kanados rungty 
nes, vykstančias septyniose V'e 
tovėse. CFSA yra narys tarp 
tautinės čiuožimo sąjungos, <u 
ri, kaip mėgėjų organizacija, 
vadovauja visam mėgėjų figūr; 
niam ir greičio čiuožimui visa 
me pasauly. Kanadiškų rungty 
mų laimėtojai, kur vyko sau 
šio mėn. Lachine, Quebeco pi > 
vincijoje ir Montrealy, daly.-a 
vo šiaurės Amerikos rungtynė 
se, vykusiose Philodelphijoj va 
sario 11 ir 12 dienomis, ir turė 
jo dalyvauti pasaulinėse rungty 
nėse, kurios turėjo įvykti Pra 
hoje vasario 22 — 26 dd.

nesusirgę ir galėję minėjime da 
lyvauti.

Vakaras buvo pradėtas vaka 
riene. Skyriaus pirm. V. Arelis 
atidarė minėjimą, pasakydamas 
porą žodžių. Vėliau jis pristatė 
S. Noreiką, kuris laikė trumpą 
paskaitą, kalbėdamas daugiau 
šia apie lietuvybės išlaikymą. 
Po to V. Noreikaitė padeklama 
vo eilėraštį, sugiedamas Tautos 
himnas ir tuo minėjimas baig 
tas.

Vietinės spaudos (Lethbrid 
ge Herald) redaktorius įdėjo į 
savo redaguojamą laikraštį gra 
žų straipsnelį apie lietuvių, lat 
vių ir estų tautas, paminėjo jų 
padėtį, vargus ir pažymėjo, ka 
da mes švenčiame Nepriklauso 
mybės šventę.

KITOS ŽINIOS
Lethbridge lietuvių būielis 

vis kas-met mažėja. Pereitais 
metais netekome A. Narušienės, 
kuri žuvo auto mašinos nelai 
mėje, važiuojant į Winnipeg’ą 
aplankyti savo dukters.

S. Noreika, kuris dirba Albcr 
tos valdžios žemes ūkio depar 
tamente, pageltas į „agricultu 
rišt“ poziciją.

Informacijos reikalais kreip 
tis pas KLB skyriaus pirminin 
ką V. Arelį. 1001. 12 St. So„ 
Lethbridge, Alberta. G. N.

— Ukmergės gyventojai ta 
vo suvaryti j mitingą ir isprie 
vaitauti pasirašyti „rezoliuci 
ją”, kad „karinis nusikaltėlis" 
Mečys Paškevičius būtų perduo 
tas Tarybų S-gos valdžios orga 
nams". Bet. . . jei Lietuva ne 
priklausoma, tai kodėl ne Lietu 
vos, bet Sovietų Sąjungos?

PAJIESKOJIMAI
— Pajieško brolis, Alfonsas 

Jankus, sesrį F. Jadvygą Liut 
kevičienę. Girdėta, gyveno To 
ronte. Atsiliepti šiuo adresu: 
1/37 Springland Ave, Montre 
ai. 20. Telef. PO 8-5702.

A. NORKELILNAS j
I • e A
1 Commissioner of the Superior Court of Montreal 0

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. \
; . . 0
i 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)
į Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, L.ACHINE.

0 LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainouus 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
Užsakymai iš kitur primami pastų.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

0

0

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR i

moterį škų rūbų v

SIUVĖJAS !
AUGŠTOS KOKYBĖS ; | 
RANKŲ DARBAS ;; 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS į'

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

I
Baltica Investment Corp

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas. RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

BELLAZZI - LAMY, INC I
DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lesale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
tcnnu::nr?:::nmnnn:nnmnn::nnt»:n»i:H»»»:»KUi»ummnuuumMM

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos (vairios durys, langai, virtuvėms kabi tai 

3 r kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A UČl U L I S 

yra tos srities specialistu su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokieti, aje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lsdleur Str., Ville LaSalle, 

| Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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TORONTO LIETUVOS PARTIZANAI
PAGAL SOVIETINIUS LIETUVOS KOLONISTO 

ŠALTINIUS

Sovietai vejasi Ameriką...
„BURŽUAZINIAI” LIKUČIAI... VIENINTELIS 

IŠGANYMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA 

UŽ l%0 M.
Aktyvas $$

■Kasa .......................... 251.74
Banko sąskaita . .'. . 18.G8
INeppmokėta nuoma 14.00
Sklypas ..................... 5,000.00
Namas ..52,971.94 
Amortiz. 14,044.26 38,927.68 
.Inventor, <4,674.22 
Amortiz. 2,754.55 1,919.67 
Indai .......................... 850.97
Bibiioteko knygos. . 837.68
Pirmyn sumokėtos

išlaidos ................. 767.73
Balansas $ 48,588.15 

Pasyvas $$
Ipot. skola Paramai 18,300 00 
Narių įnašai ............ 21,325.30
Dividendas ...................4,158.50
Atsargos kapitalas. . 3,506.50 
Algų mokesčiai ... 47.75
Neapmokėtos s-los. 263.60 
Depozitai už salę

pirmyn ................. 93.00
1960 m. pelnas . . . 893.00

Balansas $ 48,588.15 
Pelno ir nuost. s-ta už 1960.

Pajamos: $$
Nuoma už salę .... 10,982.50 
Nuoma už indus . . 176.00
parengimai ............ 4,624.80
Kitos .......................... 75.00

Viso pajamų $ 15,858.30
Išlaidos: $$

|^jt1yg>mr«air ...... 5,685.00 
nedarbo draudimas. 75.14
Pagelbinis darbas 20.00 
Namų remontas . . 822.11
Baldų remontas . . . 70.45
Namų Ūkio išlaidos. 445.95 
Namų amortizacija 1,411.88
Baldų atnoitizacija. 213.30
(Elektra ................. 295.49
Kuras .................  . . 618.1'1
Gazas ....................... 148.00
Vanduo 1................... 122.73
Telefonas ................. 278.97
Raštinės išlaidos 44.07
Draudimas ............ 318.40
Procentai už paskolą 985.26 
Mokesčiai ............. 2,355.16
Indų susidėvėjimas 100,19 
Leidimai ................... 780.00
Reprezentacija .... 54.75
Skelbimai . ........... 36.80
Bibliotekos išlaidos. 17.50 
Kitos išlaidos ......... 65.04

Viso išlaidų $ 14,965.30 
I960 m. pelnas .... 893.00

Balansas $ 15,858.30 
1961 m. numatyta pajamų 

ir išlaidų 17,200.00 ir peln-> 
$915.00.

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

„Tėvynės Prisiminimai“ iškil 
mingai atžymės dešimties metų 
sukaktį Programa buvo pradė 
ta 1951 sausio 27 d. Visi yia 
iš anksto kviečiami ir laukiami 

LIETUVIŲ (STAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1*3098

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai at«p^""?:’'ta 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame ii Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame nnSfll JŪ«V «udarytus ir apdraus
paprastu ir U1U tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI :

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

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

balandžio 8 d., šeštadienį po 
Velykų į iškilmingą akademiją, 
didelio masto koncertą ir gi an 
diozinį balių Prisikėlimo para 
pijos salėje.

Sekančiuose „Nepr, Lietu 
vos” numeriuose bus plačiau 
apie tai.

JONAS R. SIMANAVIČIUS,
KLB Toronto apylinkės pirmi 
ninkas, Pabaltiečių Federacijos 
pirmininkas ir radio programos 
„Tėvynės Prisiminimai“ vedė 
jas, pakeitė adresą. Dabartinis 
adresas yra 974 College Str 
Toronto 4, Ont. Teleionas pa 
siliko tas pats LE 4-1274.

Jau šį mėnesį tuo pat adresu 
bus atidaryta ir įvairių dovanų 
krautuvė, kur bus galima įsigyti 
visokių lietuviškų plokštelių, 
radio aparatų, knygų, įvairių 
dovanų ir kitų reikalingų daik 
tų.

MOKSLAS IR TECHNIKA...
Atkelta iš 3-čio pusi.

KINTA ŽMONIŲ 
PRIGIMTIS

Hamburgo profesorius dr. 
Adolf von Hernack, eilę metų 
tyrinėdamas padarė išvadą, kad 
šių dienų jaunimas esąs medici 
nos požiūriu žymiai pakitęs: 
jis augąs greičiau dėl maisto pa 
kitimo, tačiau liguistumas žy 
miai padidėjęs.

Naujokų sveikatos tikrinimo 
daviniai, vykdyti taipe 1937 ir 
1957 metų, rodą šiuos rezulta 
tus:

Širdies ir kraujo apytakos su 
trikimai pakilę 4 kartus, dantų 
defektingumas — 2 kartus ir 
dvasiniai sukrikimai — net 5 
kartus.

ŽMONIŲ GIMINĖS 
SENUMAS

Prancūzų biologas prof. Pier 
re Grasse prileidžia, kad žmo 
nių giminė esanti 450.000 metų 
senumo. Tatai pagal jį sudary 
tų 15,000 generacijų.

Vienos mokslininkas prof. 
Wilhelm Winkler mano, kad 
žmonija egzistuoja jau 600.000 
metų. Tikresnis spėjimas, kad 
jau milionas metų kai žmogus 
žemėj gyvena.

I SVARBUS IŠRADIMAS
Miuncheno chemijos prof. 

Martin Srell ir bulgarui dr. An 
ton Kalojanoff, esą, pasisekė 
pilna chlorofilo sintezė. Ners

10.
Gežužės 12. šeštadienis

Sesuo vėl perdavė glėbį laiV 
raščių. Balandžio 27 d. rašo 
apie Berlyno apsupimą, gegu 
žės 3d. — Berlynas užimtas 
gegužės 9 d. skelbiamas akto 
dėl besąlyginės ginkluotųjų Ve 
kietijos pajėgų kapituliacijos 
pasirašymas. Velniai griebtų, iš 
tokios galybės išėjo piš. . .

Dabar tai jau tikrai švinta 
naujas rytas. Amerikiečiai ru 
sams duos. . .

Mirė Ruzveltas. Jo vietą ūžė 
mė Trumanas. Sako, kad Tru 
manas yra lietuvis, kilęs nuo 
Mariampolės. Štai kaip gražiai 
jis kalbėjo abiejų kongreso rū 
mų posėdyje: „Šiuo mimentu 
mano širdis kupina maldos. Pra 
dėdamas vykdyti savo sunkias 
pareigas, aš nuolankiai meldžiu 
visagalį Dievą Saliamono žo 
džiais. .”

Turime sukaupti jėgas lemia 
mam žingsniui. Reikia apvalyti 
apylinkę nuo komunistų ii 
jiems prijaučiančiųjų.

Gegužės 20, sekmadienis
Grupės narys Vincas Šapas, 

pranešė, kad į Gelažių kaimą 
šiandien atvyko „liaudies gynė 
jai“. Sprendimą priėmiau nedel 
siant. Gal ir mums pavyks su 
naikinti kokį desėtką, kaip ne 
seniai pasisekė Beržui?

Pasiskirstėme į dvi grandis, 
kurių vienai vadovavau aš, o 
kitai — „Morkuška“. Pilnoje 
kautynių aprangoje, su kulkos 
vaidžiais, apsirūpinę šoviniais 
prie kaimo prisėlinome iš dvie 
jų pusių ir atidengėme kryžmi 
nę ugnį. Šaudėme kur papuolė 
ir į ką papuolė. „Liaudies gynė 
jai“ traukėsi, taikydamiesi į 
mus. Mes Šveitėme iš visų gink 
lų šoviniais su paprastomis ir 
padegamomis kulkomis.

gamta chlorofilą gaminanti zy 
miai pigiau, tačiau gyvybės fun 
kcijų tyrimui šis išrauimas galįs 
tapti itin parankus ir naudin 
gas.

1ŠTIRPDYS INKSTŲ 
AKMENIS

Hamburgo mokslininkąi da 
ro bandymus, kad tirpdinimo 
būdu, be operacijų, būtų pašali 
narni inkstų akmenys, susidarą 
iš oksalinių rūgščių ir jų kris 
talų.

NUFOTOGRAFUOTAS 
SAULĖS DĖMIŲ CENTRAS

Amerikos tyrinėtojams pir 
mą kartą pavykę iš baliono nu 
fotografuoti saulės dėmių cent 
rą. Nuotraukose matomi balti
taškai, esą, laikytini dujų prasi 
veržimais.

IŠRASTI SPINDULIAI 
STIPRESNI UŽ SAULĖS 

SPINDULIUS
Amerikos oro susisiekimo 

pramonė pagamino specialų 
šviesai sustiprinti atominį prie 
taisą, kuris gaminąs spindulius, 
stipresnius už saulės spindulių 
galingumą.

PINIGAMS TIKRINTI 
APARATAS

JAV-bių mokslininkams pasi 
sekė sukonstruoti elektroninį 
popierinių pinigų tikrinimo apa 
ratą, kuris nepriimąs klastotų 
notų.

EPILEPTIKAI IŠGYDOMI
Heidelbergo prof. dr. Janz 

metiniame gydytojų suvažiavi 
me pranešė, kad 70—80% epi 
leptikų jau yra išgydoma.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
•u: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Didžiausiam savo nustebi 
mui, radome nukautą tik vieną 
„liaudies gynėją' .

Gegužės 27, sekmadienis
Sabaliauskas, Tvaskus ir Ša 

pas šiandien buvo nuvykę į Užu 
balių koplyčią pasimelsti. Po 
pamaldų trejetas ėjo atgal j mis 
ką. Pakely sutiko moterį, kuri 
pasakė, kad į kaimą yra atvy 
kę trys „liaudies gynėjai“. Tą 
moterį (mūsų grupės dalyvio 
Antano Šapo žmoną) pasiuntę 
apie įvykį pranešti man. patys, 
iš Skupo kiemo pasiėmę pašto 
tę. nuskubėjo pulti „liaudies gy 
nėjų”.

Kaime į juos ėmė šaudyti. 
Du „liaudies gynėjai“ paspru 
ko, o trečias nukautas.

Į kaimą kovos parengty įsi 
veržė visa mano vadovaujama 
kuopa. Gaila, pavėlavome — 
pasitraukusiųjų „liaudies gynė 
jų” nepavyko pagauti.

Birželio 18, pirmadienis
Įsakiau nušauti vieną Užu 

balių kaimo gyventoją — mote 
rį. kuri, pagal pasakojimus, žu 
vusiam mūsų draugui numovė 
batus.

Praėjusią savaitę du kaitų 
apiplėšta Čiulicų pieninė.

Sabaliausko - „Morkuškos“ 
būrio dalyviai, pasiskolinę Bal 
Čiūnaitės ir Žakonio (jie abu 
mūsų ryšininkai) vežimus, nu 
vyko j vienkiemį netoli Koisa 
kiškių ir iš to vienkiemio gyven 
tojus paėmė 5 maišus rugių ir 
pasipjovė kiaulę. Visa tai prista 
tė pas Balčiūnaitę ir Žekonį.

Grįždami iš ten, užsuko pas 
Velnekiuose gyvenusį eigulį Ra 
manauską. Ramanauskui liepė 
pakinkyti arklį ir važiuoti drau 
ge, Važiuojant eigulys buvo 
miške — nušautas. Tai padarv 
ta vykdant mano įsakymą.

Šiandien miške pastebėtos 
dvi moterys, viena iš jų — Ra 
manauskienc. Jos, be abejo, j:eš 
kojo eigulio arba jo lavono. Be 
reikalo jiesko, vū tiek nesuras. 
Pasiunčiau Šližinską su Liepa, 
tegul pagrąsina joms ir šiek 
tiek užduoda, kad nešliaužiotų 
mūsų rajone. Kad bobelėms mu 
sų pageidavimas labjau įstrigtų 
į atmintį, Šližinskui ir Liepai 
talkininkauti nuskubėjo Grindi 
lis su savo garsąja tarka.

Bus daugiau.
— JAV sekr. D. Rusk buvo 

pakvietęs į Washingtoną sox. 
užs. reik. mis. Gromyką ir tai ė 
si dėl nusiginklav'mo.

— JAV Graikijoje pastatys 
radio stotį prieš Kario propa 
gandą, bet stotis bus menko ga
tingumo.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ohce WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

■ mk --------

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

G2 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

„Švyturys“ 2-me š. m. n-ry 
įdėjo 20-ties „tarybinių kury 
bos metų“ aprąšymą. Štai, ką 
„Švyturys“ rašo:

„Redakcijos duris pravėrė 
jaunuolė. Ji prašė pasakyti, 
kur yra kirpėjų mokykla? Te 
ko visur ilgai skambinti, jieš 
koti, o galop atsakyti: tokios 
mokyklos nėra“.

Kaij „Švyturio1“ redakcija, 
atšventusi 20 „tarybinių“ me 
tų sukaktuves, piadėjo plaukų 
kirpėjų klausimą tyrinėti, pa 
sirodė, kad tiktai iš „prakeik 
tųjų buržuazijos laikų“ tėra 
užsilikę „dauguma kirpėjų — 
senyvo amžiaus“, kurie „toli 
gražu neaptainauja visų pilie 
čių”.

„Švyturys” toliau rašo: „O 
kur kosmetikos — „grožio“ ka 
binetai? Jų nėra ne tiktai Kau 
ne. bet ir kituose respublikos 
miestuose, nekalbant apie ra 
jonus. Nėra specialistų, niekas 
jų neruošia. . . Kas ruošia spe 
cialistus — remontuotbjus nau 
jiems buitiniams garbiniams — 
pagedusiems šaldytuvams, skai 
bimo mašinoms, magnetofo 
nams, ir kitiems aparatams ta; 
syti?... Sugedo jūsų pianinas 
ar koks muzikos instrumentas. 
Kur jieškoti specialistų? U jei 
reikia rajone, kclūkyje, fabri 
ko klube, pagaliau Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių miestuose sude 
rinti rojalį? Kur surasi derin 
toją, kas jį paruošė? Gerai jei 
randi kokį specialistą senuką...

„Mes džiaugiamės gražiais 
ženkliukais atlapuose. O žino 
te, kur užsakome juos gainin 
ti? Latvijoj, Estijoj!. .. Auli 
ninku - modelistų, žmonių, ku 
rie kuria fasonus, įskaitant ir 
fabrikus, mieste yra apie 20. 
„Naujų neruošiame. Nėra mo 
kymui skirtų fondų”, — sako 
atelje vyr. meistras St. Juodi 
nis. . .”

„Modelių kūrėjų (skrybė 
lių) specialistų Kaune turime 
labai nedaug. — sako Kauno 
fabriko „Mada” skrybėlaičių 
siuvimo atelje vedėja S. Luko 
šiūnienė. — Tas pat Vilniuje. 
O daugumoj rajonų ir visai nė 
ra. Mažai ir kepurininkų. Per 
penkiolika pokarinių metų mes 
paruošėme tik vieną specialis 
tą, — sako ji. — Tik vieną!“

„Graverių rasime beveik tik 
Vilniuje ir Kaune. Mokinių 
čia nėra... Per penkelika po«.' 

Aktoriai Johny Wayne ir Frank Shuster tariasi dėl 
TV programos.

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA’’
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 

vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.
Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p- p. ir vakare nuo 7-—9 v.
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p- p.

rinių metų mes paruošėme sa 
vo miestui ir gausiems respub 
likos rajonams, tik 3 nauju- 
gija vedusį.. Taigi, .senstame, 
gali žūti daug meistriškumo, 
daug profesinių paslapčių... — 
sako graveris E. Kilbauskas“.

Apie laikrodininkus „Švytu 
rys“ rašo: „...Nė vienoje res 
publikos mokykloje šios profe 
sijos nemokoma. . .“

Apie juvelirus, kurie kala 
žiedus, „Švyturys“ rašo: „Rei 
kalinga profesija. Deja, net 
Vilniuje jų turime tik du... Ir 
tuos pačius jau nejauniklius... 
Juvelirų reikia ne tik Vilniui!”

„Švyturys“ toliau rašo: „Sa 
kysim, kas ruošia cheminėms 
valykloms darbuotojus, knyg 
riŠius, matracų meistrus?

Kai „Švyturio“ reporteris 
su visa šia medžiaga užsuko į 
„Lietuvos TSR Vyriausią vie 
tinės pramonės valdybą, pas 
jos viršininką drg. Vaclovą 
jPrekevičiųT, šis „atidžiai iš 
klausęs, pasitaręs su valdybos 
atsakingais darbuotojais“, pa 
reiškė:

— Pretenzijos rimtos. Ir mes 
tuojau imsimės priemonių”...

Tat, taip sovielija vejasi 
Ameriką... Ir tokia jos pažan 
ga, apie kurią sovietininkai pu 
čia dideles dulkes.

APIE TRIJŲ LIEUVOJE 
SUŠAUDYTŲJŲ BYLĄ 
Vilniaus „Tiesai” buvo reika 

linga bemaž dviejų savaičių 
kol parašė pranešimus apie by 
lą prieš tris lietuvius, kaltintus 
masiniu žudymu vokiečių oku 
pacijos metais. Kaip Jau buvo 
pranešta, Alfonsas Nikštaitis, 
Bernardas Skliutas ii Stasys 
Petrauskas jau kovo mėnesio 
pradžioje (ar net vasario pabai 
goję) buvo nuteisti mirti. „Tie 
sa“ 60 nr. (kovo 11 d.) tai by 
lai paskyrė vieną puslapį, nu 
šviesdama pasmerktųjų ir parti 
zanų veiklą, žinoma, iš savo ten 
dencingo taško. Kas įdomu, 
kad „Tiesa“ tame aprašyme 
duoda suprasti, kad dar ir da 
bar Lietuvoje yra besislapstan 
čių partizanų. E.

— Tiesoje jurbarkiečiai skun 
džiasi, kad krautuvėje nėra bai 
tos duonos, bet pilna degtinės.

— Castro didžiuojasi drau 
gyste su Quadros. Tai įdomi są 
junga.
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Spaudos apžvalga

JUODADARBIO KULTŪRI NĖS SĄLYGOS 
AMERIKOJE

EDMONTON, Atta. j
PRANCŪZŲ SPAUDA LIE TUVĄ GRAŽIAI 

PAMINĖJO

KLB HAMILTONO APYL. ŠALPOS KOMITETO
1960 metinės rinkliavos apyskaita

'Surinko: $$
J. Giedraitis 170.50
Dr. Tabarauskas, bažn. 121.89
Narkevičius 
Kežinaitis 
Tirkšlevičius 
Dalangauskas 
Kareckas 
Rimkus 
Kažemėkas 
Gureckas 
K. Mikšys 
Pleškevičius 
Norkus 
Žadeika 
Stonkienė

95.00
52.50

44.550
44.00
32.00
30.00
26.00
23.00
22.00
21.00
16.00
4.00
2.00

Viso $ 704.39

Aukojo prekybininkai ir 
pramonininkai

TRI Realty Ltd. (p. Franske 
vičius ir p. Didžbalh $10.00 

Hamiltono Liet, kredito
kooper. „Talka“ $10.00

„Grand House“ p. Naru
ševičius $ 5.00

Viso $25.00
Iš viso sulinkta $729.39

Šelpiamųjų vardu kom-tas 
dėkoja pasišventusienis rinkė 
jams ir mieliems aukotojams. 
Šelpimas vargdienių yra mūsų 
tautos brangi tradicija.

KLB HAMILTONO ŠAL 
POS KOMITETO 1960 

APYSKAITA
S Pajacuos; $$■'
šaldo 60. I. 1. 233.33
Metinė rinkliava

(su likuč. 1959 m.) 1,329.76 
10% parengimų pelno

B-nės v-ba $200.00
ir Aukuras $5.00 205.00

Aukojo prekybininkai
ir pramonininkai 85.00 

%% iš koop. Talkos 9.73 
Motinos dienos minėjimo

pelnas 9.75
Viso pajamų $1,872.57 

Išlaidos: $$
Šalpa vietoje 225.00
Pasiųsta centrui 500.00
Seneliams ir ligoniams

Vokietijoje 400.00
Karo invalidams 50.00
Vokietijos krašto v-bos 

nuožiūrai 50.00
Apmokėta 1 darbo d. 10.00 
Susisiekimas, paštas,

raštinės ir kt. išlaidos 21.80 
Viso išlaidų $1,256.80

Saldo 61. 1. 1. $615.77.
Šalpos Komitetas.

Geležinis, J. Lekutis, S. Ruk 
šėnas, V. Karaliūnas, p. Pet 
raška, A. Sukaitis, p. Keruty 
lė, Šlepetys, Klypas, P. Siūlys, 
A. Petkevičius, Adomauskas, 
Sopys, Saulius, Kanopa, K-e 
daras, E. Sudikas, Baranaus 
kas, Bilevičius, Pauliukas. Pet 
fait^ft, Kažemekast,| Milke. iM’ 
tis, Verbickas, B. Orvydas, J 
Jasimienė, Armonas, Z. Bols 
kis, A. Muliolis, Breichnianas. 
Garkūnas. Mikutaitis, Stukas, 
S. Senkus, V. Bruzgys, A. Vai 
nauskas, A. Gurgzdys, S. Zio 
ba, J. Virkietis, J. Stanius, Sa 
kalauskas, Pr. Kažemėkas, Pr. 
Rimkus, Pr. Rimkūnas, J. Ka 
neva, J. Valevičius, B. Aseir 
kis, L. Koperskis, F.ke, A. Mi 
kalauskas, Jakimavičius. V. 
Petrušaitis. J. Giedrimas. Mes 
kauskas, Pajerskas, Varnis, 
Dronsatavičius, Bartininkai 
tis, Enskaitis, A. Tumaiūs, A. 
Kamaitis, J. Kažemėkas, J. 
Petrūnas, J. Stanaitis, Asine 
navičius. Krištolaitis, Kam-ii 
tis D. Kairys, Stungevičius, 
V. Kazlauskas, J. Paškevičius, 
Januškevičius, V. Svilas, E. 
Buguslauskas, A. Šilinskas, A. 
Kibartas, O. Celiauskienė, Bu 
gailiškis, V. Simanavičius, Su 
batninkaite, J. Bartkus, E. A.i 
tanaitienė, A. Steigvila, S. Ka 
činskas, Žukauskas, Z. Stan 
kus, K. Meškauskas, Urbait.s, 
Volungė, Gureckas, Laisčius, 
Rimkevičius, Levinskas, J. 
Stankus. Paukštys, Balakaus 
kienė, Žukauskas, Krivinskas, 
Steibingis, Kzevuckas.

Kiti aukojo mažiau.
KLB Šalpos Fondo Komitetas.

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 
ŽINIAI

Lietuvos kariuomenės Kūrė

I
T A U P Y K I R S K O L I N K I S 

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 50% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ; vai. p. p.

t Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro.
| 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

Rašytojas Ben. Babrauskas 
„Drauge” polemizuoja su Ru 
sijos okupuotos Lietuvos rašy
tojais, ryšium su jų lankymosi 
AmerikojBen. Baldauskas 
į galą straipsnio rašo apie kul 
tūrines ir juodadarbio sąlygas 
Amerikoje, kas maždaug yra 
ir Kanadoje:

„Kokias gyvenimo, civiliza 
cijos bei kultūros sąlygas turi 
dėmiausios kategorijos, riarbi 
ninkas? Labai lengva yra man 
atsakyti į tą klausimą, pažvel 
gus į save. Trijų asmenų šei 
mai turiu 5 kambarius. Deia, 
trūksta dar šešto, ypač knygų 
lentynoms, kurių jau pilni pa 
sieniai. Jeigu trūksta, tai aiš 
ku, jog šeštas kambarys turės 
atsirasti dar šiemet. Kuro pi o 
blema neatima nė minutės la* 
ko: niekad nereikia krosnies

jų - Savanorių centro man yra 
pavesta steigti Lietuvoj ka 
riuomenės Kūrėjų - Savanų 
rių Veteranų s-gos Hamiltono 
mieste grandis, arba, jeigu ras 
tusi iki 11 Savanorių - Kūlė 
jų, tada būtų galima įsteigti 
ne grandis, be.t skyrius.

Kadangi aš Kanadoje, Ha 
miltone gyvenu neseniai ir vi 
sų lietuvių, ypač savanorių-kū 
rėjų Hamiltono mieste ir jojo 
apylinkėse mažai ką žinau ii 
pažįstu, tad nustatyti man tik 
rą skaičių yra neįmanoma. To 
dėl skelbiu ir prašau visų sava 
norių-kūrėjų Hamiltono mies 
te ir joje apylinkėse, pranešti 
man savo adresus, kad žino 
čiau. kam pasiųsti žinių lapus, 
kuriuos prašau užpildyti. Sa 
vanorius - kūrėjus prašau vi 
sais reikalais kreiptis į mane, 
žemiau nurodytu adresu. Pet 
ras K. Pleskevičius, 220 Erne 
raid Str., N„ Hamilton, Ont. 

pakurti nei užgesinti: tas parei 
ga* automatiškai atlieka ter 
mostatas. Nei namuose, nei 
darbovietėje niekad neteko ap 
sivilkti švarko — visada diroi 
vienmarškinis. Elektros taupy 
mo čia niekas nepripažįsta; ii 
šajdytuvas ir lygintuvas, ir 
skalbiamoji mašina, ir visoki 
elektriniai Įrankiai ir televizi 
ja, ir radio apatatai (pastar., 
jų mes turime tris), ir kiekvie 
nam kambary po 200 žvakių 
lemputės — visa tai pas mus 
yra minimumas. Už tuos inalo 
numus paskutiniu dviejų mė 
nėšių sąskaita — $16.50, t. y. 
508 kilovatai. Vandens šalto 
ir karšto — kiek telpa. Sviti 
tas, grietinė, mesa, anot nuo 
bodaus buities vaizduotojo, 
nuo stalo nenulipa. O kaip 
jūsų kultūros reikalai — pa 
klaus įtūžęs sovietas, kuriam 5 
—6 kambariai ir kiti mūsų eill 
nio darbininko patogumai tėra 
tolima — ne penkmečio, ne 
dešimtmečio, bet ištiso šimt 
mečio, taigi tik vaikaičių vai 
kų — svajonė. Vėl žvilgtersiu 
į save, eiliniausią darbininką. 
Prenumeruoju ir perku eilę 
laikraščiu ir žurnalų įvairiom 
svetimom kalbom, t. y. da-aa 
taip, kaip dera „kosmopoli 
tui“. Amerikos gyventojui. Fa 
čiau neužmiršiu ir lietuviškos 
spaudos: taikliais poeto R. 
Dandierino žodžiais tariant, 
„vietinės ir sovietinės“. Tas ei 
linis darbininkas prenumeruo 
ja 3 lietuviškus dienraščius, 7 
savaitraščius (jų tarpe du tris 
kart ir dukart savaitinius) H 
žurnalų. Tai būtų nedaug. Bet 
kai prisideda visos knygos, 
„vietinės ir sovietinės“, kurių 
čia galima gauti, — tai jau šis 
tas susidaro. Per penkiolika 
metų tų knygų susikaupė ne 
ką mažiau, negu jų tavo buvo 
surinkta Lietuvoje. Ir vis dėlto 
už šitokias sąlygas kultū’i 
niam darbo žmogui dėkoji ii 
kimui ar laimei, kurios dėka tu 
šiandien esi laisvas nuo komu 
nizmo, kurį didysis vokiečių ly 
rikas II. Heine prieš gerą šimt 
mėtį nupiešė kaip baisią smek 
lą, kuri purvinu batu sutryps 
poeziją ir sunaikins gražiausią 
žmonijos kultui ą“.

— Portugalų Angolon iš 
Kongo veržiasi juodi teroristai 
ir žudo baltuosius.

Oficialus Albertos ir Kolum 
bijos organas „La Survivance“ 
š. m. 14-me numery, vasario 
16 proga, Lietuvai paskyrė 
apie pusę didelio formato laik 
raščio 3-jo puslapio, kur iškiI 
mingai įdėta daii. P. Augiaus 
medžio graviūra, vaizduojanti 
besimeldžiančią prie koplytėles 
mergaitę, kai aplinkos kalne 
liai kryžiais apkaišyti. Po at 
vaizdu, žemiau, įdėtas frag 
mentas iš Lietuvos istorijos, 
vaizduojąs garbingą momentą, 
kai Lietuvos karalius Mindau 
gas priėmė kataliki.šką krikš

DU MIRTIES SPRENDIMAI
Maxwell Feener, 23 metų, 

spalio 5 d. nudūrė Kay Chou 
nor, 26 metų. Už tai Cochrane, 
Ont., teismas jį nuteisea mirti 
kartuvėse. Mirties sprendimas 
bus įvykdytas bal. 13 d.

David Norman Breuner, 19 
m., gruodžio 2 d. Kitchenery 
11 peilio smūgių nudūrė Carla 
Ludwiga mirtinai, už ką Kitche 
nėr, Ont„ teismas jį nutarė nu 
bausti mirties bausme, paka 
riant. Jis pareiškė, kad nepra 
Šys pasigailėjimo ir mirs balau 
džio 6 dieną.

TEISĘ ŽMOGŽUDŽIU 
VADINTI

DUODA TIKTAI TEISMAS
Maxwel Feener nuteistas mir 

ti už žmogžudystę, bet jo advo 
katas iškėlė dviem laikraščiam 
bylą, už tai, kad jie Feenerj 
vadino žmogžudžiu. Teisėjas ra 
do, kad advokato skundas pa 
grįstas, nes laikraščiai rašė ir 
dėjo fotografijas apie Feenerio 
žmogžudystę tokiu tonu, kad 
galėjo Įtaigoti teisėją padaryti 
neobjektyvų, sprendimą, nes 

žmogžudžio terminą jie naudo 
jo tada, kai teismas dar nebuvo 
taręs savo sprendimo, todėl 
,,Timmins Daily Press“ nubaus 
tas $2,500 ir „Kirkland LakeL 
News” $500, plius po 200 dol. 
teismo išlaidų...

VOKIEČIAI GALVOJA...
Atkelta iš 2-ro psl. 

judėjimas gatvėse primena 
skruzdėlyną.

Nuomos naujuose namuose 
yra gana augštos ir nevisiems 
prieinamos. Jei darbininkas 

tą.
Straipsnis budina visą isto 

rinį perbėgį, kaip Lietuva or 
ganizavosi, kovojo su sveti 
mais įsiveržėliais. Gal Šių ko 
vų pasekmė, kad visas Lietu 
vos kraštas įga'. o kryžių kraŠ 
to vardą.

„La Survivance” laikrašiV«o 
vadovybę ir tuos žmones, ku 
rie taip gražiai paminėjo 43- 
sias Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo sukaktuves, rei 
kia nuoširdžiai padėkoti. Tai 
yra graži apie Lietuvą infor 
mactja.

per mėnesį uždirba 500 — 600 
markių ir nuomą už kelis mė 
nesiūs gali sumokėti iš anksto, 
tai jis gali išsinuomoti butą 
naujuose namuose. Toks dar 
bininkas gali ir automobiliuką 
įsigyti. Tačiau dauguma dar 
bininkų tiek neuždirba, — jit 
ms tad tenka ir prastesniu bu 
tu pasitenkinti ir vietoje auto 
mobiliuko pirkti dviratį. Ir dvi 
račių vis dėlto geriau važinė 
tis. negu pėsčiom keliauti.

Lankant Vokietiją, vienas 
dalykas

ypač krinta į akis — 
nepaprastas švarumas

Nuo senų laikų ten įsigalėjo 
paprotys prie namų turėti dar 
želius ir sodinti gėles. Be gė 
lių neapsieina ir miesto aikš 
tės. Aikščių ir aikštelių mies 
tuose yra labai daug, ir jos vi 
sos labai gražiai tvarkomos, 
prižiūrimos. Aikštėse yra šuo 
lų, kur žmonės gali atsisėsti ir 
pailsėti. Yra įrengta vieta ir vai 
kams žaisti.

Kai į autobusą ar gatvekarį 
įlipa senesnio amžiaus žmogus 
ir nėra vietos kur jam atsisėsti, 
lai paprastai jaunuolis ar ja * 
nuolė pasikelia ir užleidžia sa 
vo vietą. Jie mandagūs ir pa 
slaugūs. Vienos mergaitės pa 
stangumo dėka aš turėjau pro 
gos aplankyti pirmojo Vokie 
tijos prezidento, Friedrich £b 
erto, kapą ir jį nufotografuoti. 
Velionis buvo socialdemokra 
tas. Po pirmojo pasaulinio ka 
ro, kai kaizerio valdžia susmu 
ko, o pats kaizeris paspruko į 
Olandiją, velionis buvo iš.mk 
tas Vokietijos prezidentu. Tik, 
deja, neilgai toji Vokietijos 
respublika tegyvavo. . .

J. Kapsas.

H. L. B. šaipos fondui au 
kojo: $10: V. S. Burdinavi 
čius, Si. Bakšys, Dr. J. Zel 
tins, V. Kežinaitis, V. Narke 
vičius; po 5 dol.: J. Bajorai 
tis, p. Klevas, St. Dalius, As 
tas, Steiblys, Di. Valaitis, A. 
Povilauskas, p. Bacevičius, p. 
Savickas, Kovelis, A Stasevi 
čius, Pr. Sakalas, Pilkauskas, 
B. Kronas, J. Kšivickas, E. Ga 
linis, Lesevičius, Melnikas, Oh 
carskis, V. Navickas. Stonkus, 
Lengnikas, J. Mazulaitis, F. 
Sakas, Milaševičius, K. Stanai 
tis, J. Skaistys, J. Svitas, A. 
Ščiuka, N. Zabulionis, J. And 
riukaitis, G. Martišius, J. Bu 
lionis, J. Šarūnas; po 4 dol. • 
V. Laparskas, O. Mikšytė, K. 
Mikšys, L. Skripkutė; po 3 
dol: Patamsis, j. Povilauskas, 
Kybartas, J. Giedraitis, Eršti 
kaltis, F. Guja, Zurlys, Minge 
la, Latauskas, V. Babeckas, 
Bungarda, L. Gutauskas, Gim 
žauskaS, A. Liaukus; po 2 d.: 
I. Mikšys, L* Fulinauskas, D. 
Kochanka,; fV. Miškinis,. V.

A. L I Ū D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarimai.
MorgiČiai 

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton. 
r

MOT. IR MERGAIČ. APAT

Angl£

MARŠKINIAI

GAMINIAI

LENGVI 
APATINIAI

KELNAITES 
IR BALTINU 

, KAI BER
NIUKAMS.

IŽEIGINĖS IR 
SPORTINĖS^ 
KOJINĖS ®

Maršk. ir kelnai
tės 2-4 ir 6 metų 
mergaitėms. Bal
tos medv. megzt, 
maršk., kel- 
naitės8-16 
m. merg. įF <;

Penmans ko- 
kybė at- 

. laiko ne 
. \ rūpest.
į J dėvėj.

Mot. marš, ir keln. 
megztos iš baltos 
medv.-mažos, vid 
ir didelės.

KELN., BALT 
T—MARŠK.
VYRAMS. į

DARB. KOJ.

KŪDIKIŲ 
BALTINIAI

Šone riš., ap- 
vyn. ir pryš £ 
seg. liemenė, ■ 
niedv. Dydž. J 
3-6-9 mėn. | 
r 1-2-metų. |

Be ran. atlet 
balt, elast. 
juosm. keln.

Išlaiko viršut.
Ik rūbus visą lai- 

Sjjį^Ok ką šviežius 
ii afclį -sudaro vė- 

į : < \ šią ir malo- 
į I 1 mą savijautą.

Merino „95“ ir Merino 
71“ apatiniai; Penmans 
Sweat Shirt; Penmans 

kumšt, pirštinės. 
Penmens jpegztukai.

(GP-I-IA)

T—marškinukai tur. 
sustiprintas apykakles. 

Puikūs apatiniai, nepralenk 
elast., juosm. apatin. kelnės.
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AY ONT HCAi,
VYS„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” BENDROVĖ 

TO MAŠINŲ FONDO VAJŲ
Sudarytas planas jį įvykdyti iki „Nepriklausomos 
vos*” 20-ties metų sukaktuvių minėjimo, kuris nustatytas 

spalio 14 dienai.
Spaudos bendrovės ,,Nepri 

klausoma Lietuva“ valdyba ei 
Įėję paskutinių posėdžių atsi 
dėjusi nagrinėjo visos organi 
zacijos uždavinių siekimo ir to 
limesnių darbų pertvarkymo 
klausimus.

Nutarta, kad bendrovė bus 
išvystyta į žymiai didesnį lietu 
vybės išlaikymo židinį ir kui^ū 
rinį centrą, kuris ne tiktai turi 
leisti ,,Nepriklausomą Lietu 
vą“, siekiant jos sudažninimo. 
bet kad 
la, kuri 
čius bei 
gas.

Taip
vės darbų priešakyje atsistoja 
būtinumas pertvarkyti pačią 
Spaustuvę, ją sumoderninant 
ir pakeičiant spaudos būdą. 
Tam tikslui jau prieš 4-tą me 
tų paskelbtasis ,,NL“ Mašinų 
Fondo vajus suaktyvinamas to 
kiu mastu ir tempu, kad jis bū 
tų baigtas iki šių metų spalio 
1*4 dienos, kada numatytas 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
dvidešimties metų sukaktuvių 
minėjimas. Tam tikslui sudary 
tas vajaus suintensyvinimo pla 
nas, kuris apims visą Kanadą 
ir visas vietas, kurias tiktai 
„Nepriklausoma Lietuva” pa 
siekia.

Sekančiame ,,NL“ nr-je jįj 
bus vajaus reikalu atsišauki 
mas su tūlais nurodymais ir 
bendru vajaus planu.

Bendrovės valdyoa jau šiuo 
kreipiasi į tautiečius, prašo jų 
nuoširdžios paramos ir visus 
kviečia į talką.

Šiais sunkiais laikais, kada 
Tėvynė kenčia didelę priespau 
dą; kada lietuviai šiapus gek 
žinės uždangos turi pakelti di 
dėlę kovą už tautos teises būti 
savarankiškai; kada tenka ne 
lengvomis sąlygomis rūpintis 
jaunimo lietuvišku auklėjimu, 
— visi turime jausti atsakomy 
bę prieš tautą ir Tėvynė ir dė 
ti visas pastangas, kad didieji 
mūsų siekiai būtų visų parem 
ti visu nuoširdumu ir atidumu.

O spauda yra vienas didžių 
jų veiksnių.

bendrovė būtų leidyK 
leistų ir kitus laikraš 
žurnalus ir taipgi kuy

apsisprendus, bendro

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3940 Blvd. Rosemont

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienj ir I 
ketvirtadieni I p‘ m‘ 
antradienį ir 
penktadieni
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

m.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishop j.
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Lietu

tautiniai šokiai per 
12 kanalu, bus šį 
bal. 1 d., 5,30 val.

Lietu 
ir mes 
ir lin

televiziją, 
šeštadienį, 
po pietų.
VISUOMENĖS VEIKĖJAS 
PETRAS NORKELIŪNAS, 

gyvenąs Rochesteryje, N. Y., 
buvo sunkiai susirgęs turėjo gv 
dytis ligoninėje kur jam pada 
ryta sunki operacija. Brolis 
Dominikas su Ponia buvo nu 
vykę iš Montrealio jo lankyti 
ir galėjo pasidžiaugti, kad žy 
musis Rochesierio visuomenės 
veikėjas po sunkios ligos jau 
sveiksta. Didžiai gerbiama 
suomenininką. Nearki, 
vos skaitytoją ir rėmėją 
nuoširdžiai užjaučiame 
kime greito pasveikimo.

MONTREALIO LIEUVIŲ 
AKADEMINIS ‘SAMBŪRIS 
skiria ketvirtą Vinco Krėvės Ii 
teratūrinę premiją $500.00 su 
moję už stipriausią 1959 — 
I960 metais išspausdintą >r 
dar nepremijuotą grožinė lite 
ratūros veikalą. Jury komisiją 
sudaro: Dr. I. Gražytė, M. 
Aukštaitė (Lietuvių Rašytoją 
dr-įos narė), kun. Dr. F. Juče 
vičius (K. L. B. Montrealio 
Seimelio Prezidiumo atsto 
vas), P. Girdžius ir A. Kličius 
(Lietuvių Akademinio Sambų 
rio pirmininkas).

Primename visuomenei, kad 
premijos įteikimas įvyks gegu 
žės 13 d. V-ba.
• (Kun. St. Kulbis. S. J., pos 
kutiniu laiku apvažiavo tris Ka 
nados lietuvių kolonijas — 
Sault St. Marie, Sudbury ir 
Ottawa — ir suteikė priešve’y 
kinį patarnavimą tautiečiams. 
Be to, Sault St. Marie dar pa 
laidojo atsilankymo metu mi 
rusi tautietį.
• Mirė Maitas Vincentas Bill, 
staiga Jean Talon ligoninėje, 
kovo 23 d., 50 metu amžiaus.1 
Palaidotas per šv. Kazimiero 
bažnyčią kovo 27 d.

CHIROPRAKTIKAS

RAYMOND MULLEY, D. C.
7708 Edward St.. Suite 2, 

LaSalle. Tel. DO 5-1090

Dr. V. PAV1LAN1S
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Did. ketvirtadienį: iš ryto 
pamadų nebus. Vakare 8 vai. 
iškilmingos šventos mišios.

Did. penktadieni: vakaie 8 
vai. ugnies, vandens ir velyki 
nės žvakės šventinimas ir iš 
kilmingos šv. našios.

Velykų rytą: 6 vai. prisikė 
limas, procesija ir šv. mišios. 
Velykų dieną kitos mišios 
kaip sekmadieniais: 8, 9, 10 ir 
11 vai.

Iškilminga pirma šv. komuni 
ja AV parapijoje yia ruošiama 
atvelykyje, balandžio 9 d. Tė 
vėliai labai prašomi padėti pa 
ruošti vaikučius šiam didžiam 
įvykiui ir užiegistruoti vaiku 
čiiis pas tėvą Aianauską, dar 
prieš Velykas.

Pirmoji vaikučių repeticija 
visiems būtina, kuri įvyks Did. 
penktadienį, 6 vai. vakare, pra 
šome nevėluoti. (AV).

Kryžiaus - koplytėlės Sese 
lių vienuoliu sodyboje šventi 
nimas įvyks birželio 18 dieną, 
apie ką ir pranešama.

Virimo kursai šį trečiadienį, 
7 vai. vakaro tęsiami toliau Se 
sėlių patalpose.
• Ateitininkai minėjo sukaktu 
ves. Pamaldų metu Klebonas 
T. J. Borevičius sakė prilai 
kylą pamokslą, prie organiza 
cijos vėliavos budėjo rariai, 
po to seselių vienuolyne įvyko 
posėdis.
® Raimundas Kličius slidinė 
damas pašliūžomis įlaužė vie 
na kojos kaulą, todėl dabar su 
gipsuotas turi gydytis apie 6 
savaites.
* Sūnų ir dukterų draugija nu 
tarė jungtis su Vytauto klubu. 
Dr-ja sumanė statytis svotai 
nę, bet dauguma narių randa, 
kad geriau būtų susijungus su 
klubu sudaryti pajėgesnę orga 
nizaciją. Sumanymas protin 
gas ir prasmingas.
® P. Kudžmienei Dr. J. Šerno 
gas padarė operaciją Lachm 
ės ligoninėje.
•.P. Paulienė po sėkmingos 
dr. J. Šemogos operacijos, su 
grįžo i namus ir baigia sveikti.

VIEŠA PADĖKz\
Lietuvos Karaliaus Mindau 

go Šaulių kuopos metinis su 
sirinkimas vienoalsiai nutarė iš 
reikšti viešą padėką p. R. Bu 
kauskui už pauarylą meniško 
adreso ir šauliui J. Šaučiuliui 
už padarymą šaulio ženkle 
medžio drožinyje šaulio Leo 
no Balzaro išleistuvėms. Jie 
abu tai padarė be jokio’atlygi 
nimo. Už tai jiems reiškiama 
nuoširdi šauliška padėka.
L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa.

ĮSIGIJO BIZNĮ
Ignas Petrauskas ir Vytau 

tas Barauskas nusipirko biznį 
City Bowling and Restaurant, 
4250 St. Denis. Sėkmės.

Kas vyksta save mašlnrc t 
Torontą savaitgal; ir gali paini 
ti vieną žmogų, prašomas pa 
skambinti telefonu DO 6-6220.

IDr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236
unuin»uwm»i»»»»»mttmnnn»x

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio ki 

šeštadienio OR 4-8996;
šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Did. kelviitad. — 6.30 vv. 
išpažintys, 8 vai. mišios.

Did. penkt. -—3 vai. pamal 
dos, po jų išpažintys, 8 v. k>y 
žiaus kebai.

Did. sešt. — 7 v. v. ugnies 
ir vandens šventinimas ir Ve 
lykų vigilijos mišios.

Velykų dieną — 6.30 v. ry 
to Prisikėlimas ir mišios 9,10 

Rinkliava kovo 25 d. — 
201.32 ir gėlėms — 174.45.

Bažnyčios fondui aukojo E. 
Griganavičiūlė 100 dol., V. 
Mitchel ir J. Simonavičius po 
50 dol. ir kt.

Šv. Elzbietos d-ja baiand~.G 
22 d. ruošia šokių vakarą.

Margučių vakarienei, kari 
bus bal. 8 d., jau ruošiamasi. 
Bus gera vakarienė, veiks lo 
terija ir gražiausi maigučiai 
premijuoti.

SLA 123 KUOPA 
MONTREALYJE 

sekmadienį, kovo 26 d , turėjo 
metinį susirinkimą. Valdy*'i 
padarė trumpą pranešimą apie 
praeitus metus ir iždo globos 
v-ba apie kasos stovį. Pirmi 
įlinkas darydamas pranešimą, 
priminė gen. seki. Dr. M. vi 
niko mirtį ir pakvietė kuopos 
narius jo atmintį pagerbt; sus: 
kaupimo minute. Fin. sekreto 
nūs ir kuopos organizatorius 
M. Juodviršis pranešė, kad 
kuopcie yra 65 nariai, kurtų 
10 yra jaunimas ir 5 ne Mo it 
realyje, o kaikurie toli Kana 
dos vakaruose.

Iždininkas archit. V. Zubas 
pianešė, kad paskutiniųjų me 
tų kadencijos laiku SLA cent 
rui yra pasiųsta 4,458.57 dol., 
kuopos kasoje yia 337.32 dol.

Pr. Laurušonis praneŠe, kad 
kuopos atskaitomybės knygos 
vedamos tvarkingai.

Kadangi kuopos valdyba 
renkama vieniems metams, tai 
buvo renkama nauja valdyba. 
Iš išstatytų kandidatų išrinkti 
J. Šiaučiulis, M. Juodviršis, 
St. Kęsgailą, St. Morkūnas <r 
J. Kardelis, kandidatu liko p. 
Pakulienė. Iždo globėjais iš 
rinkti: J. Šeidys, H. Adomo 
nis ir p. Skaisgiris; kandidatu 
liko Pr. Laurušonis.

Sumanymuose iškelti para 
mos klausimai ir, juos aptarus, 
nutarta. Vasario 16 akto sig 
natarui prof. Si. Kairiui pa 
remti skirti 25 dol.. Vasario 
16 gimnazijai 20 dol., A V pa 
rapijai už patalpų naudojimą 
20 dol.. Dr. Viniko fondui jau 
nimui paremti 20 dol., Mūsų 
skautų šokių grupei, kaip jau 
nimo organizacijai, iš kurios 
kuopa laukia naujų narių, 25 
dol., ir „Nepriklausomai Lietu 
vai“ už pastovią tarnybą kuo 
pai 100 dol. Šerams nuplikti.

Išrinktoji į kuopos valdybą, 
pasilikusi po bendro posėdžio, 
pasiskirstė pareigommis; pirm. 
J. Kardelis, vicep. Si. Kęsgai 
la, fin. sekr. M. Juodviršis, 
sekr. Si. Morkūnas ir J. Ši?a 
čiulis - iždininkas.
• Mirė Maskvytis (Maks) 
Douglas William, R. C. N., 
19 metų, atsitiKUs nelaimei ties 
Fort Laudtrčlale, Florida, Ko 
vo 20 dieną, sūnus' Muriel 
Maksvytis.
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1 f ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 901UN 1-8933

7684 Edward St., Ville Lasalle.
Sekmadieniais asmeniškai 1-4 

p. m. Kaunas Restorane. 
2587 Ontario St. East.

Taipgi tarpininkauja visokių rū 
šių draudimuose, daro vertimu:’ 
ir užpildo visokius blankus: pi 

lietybės, valdiškų pensijų 
ir imigracijos reikalais.

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A„ B. C. L.
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

I 215 St. James West,
I 7 augitas.
I Tel.; AV 8-3115.
1 Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v.

DAINAVOJE 
išnuomojamas 

komercinis sklypas.
Kampinis.

Dviejų vieškelių sankryžoje. 
Teirautis WE 5-1266.

TaISAUIR DAŽAU 
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

MITINGAVO 
ANTIATOMININKAI

Massey sale buvo artipilnė 
žmonių, kurie, ryšium su Gene 
voje atnaujintomis derybomis 
nutraukti atomunnius bandy 
mus, buvo noilrna mitingavi 
mo tiksiu paskatinti derybas 
vedančius prieiti prie susitari 
mo. Susiunkimą pikietavb. 
Pirmininkavo rabinas Feinber 
gas, kurį pikietininkai vadina 
raudonu rabinu. Mitinge daly 
vavo ir trockininkai. Lietuvių 
pikiete nepasirodę. | mitingą 
buvę atkviesti antiatomininkai 
ir iš JAV. Vienas jų, di. Pau 
ling, teigęs, kad Amerika tu 
rinti 125,000 atominių bombų, 
o Rusija 60,000. Žinoma, tai 
tiktai spėliojimai, nes niekas 
tokių dalykų tikslumo negali 
turėti.

LIETUVIŲ NAMŲ VAL-BA 
pasiskirstė pareigomis: St. Ba 
nelis pirm.. Kl. Dalinda I viep. 
ir sekr., V. Bačėnas II vicep. 
ir atskaitomybės ved., A. Sta 
tulevičius ūkio reikalams, E. 
Jurkevičienė šėrų atskaitomy 
bės, P. Lelis šėrų vajaus ir iė 
šų telkimo ir A. Bumbulis kul 
tūros, spaudos ir parengimų

Šiemet L. Namai švenčia de 
šimt metų veiklos sukaktį, ku 
rią manoma tinkamai paminė 
ti. Minėjimo planą paruošti pa 
vesta A. Bumbuliui.

Nutarta atnaujinti L. Namų 
Šėrių! vajų, kuris paskutiniu 

metu buvo lyg ir sustojęs. Šio 
reikalo vadovui inž. P. Lėliui 
pavesta paruošti atsišaukimas 
į visuomenę. 18 tūkst. d ’l. 
skola yra didelis stabdys kas 
met besiplečiančiam lietu v iš 
kam veikimui, nes toms sko 
joms spaudžiant nenoroms 
tenka siaurinti tam veikimui 
dovanai teikimą patalpų.

* Sutuokti, kovo 11 d. Šv. Jo 
no par. bažnyčioje, Toronto 
universitete architektūros moks 
lūs baigę N .Šalkauskaitė su V. 
Liaču. Vestuvių puota giminių 
ir artimųjų tarpe įvyko jauno 
sios tėvų namuose.

UŽSIBAIGĖ 
REKOLEKCIJOS

Šv. Jono parapijoje rekolek 
cijas vedė svečias iš Chicagos 
tėvas Pr. Garšva, MIC, o pri 
sikėlimo parapijoje pravedė 
žymus pamokslininkas vienuo 
lis domininkonas Tėvas dr 
Žiūraitis.

Vaišių metu kalbėjo rekciek 
cijų ved. kun. dr. J. Žiūraitis, 
vaišių ruošėjų vardu L. Kolv 
Čienė, kleb. T. Placidas, P. 
Sonda ir parap. komiteto pir 
mininkas P. Skrinskis. Meninę 
įdalį. išpiĮdė mergaičių dueįas ir 
kvartetas, o gražiai besiieiš 
kianti dainos mene sol. Sriu 
biškienė padainavo liaudies 
dainų ir operos ištrau 
kų. Pabaigai P. Imbrasienė pa 
skaitė iš Nobelio piemijos ’au 
reatės Gabriela Mistral kū.y 
bos.

Vakare įvyko religinis kon 
certas.

J. KISIELAITIS 
moteriškų rūbų 

siuvėjas 
Užsakymai priimami vakarais 

ir šeštadieniais.
Darbas garantuotas. 
5923 Des Ecores St. 

Tel. RA 9-2386.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Did. ketvirtadienis: iškilmin 
gos misios prasideda 7.30 v. 
vakaro.

Did. penktadienis: iškilmin 
gos pamaldos prasideda 7 ;30 
gos didžiojo šeštadienio pa 
vai. vak. Išpažintys klausomos 
prieš ir per pamaldas.

Did. šeštadienis: Iškilmin 
maldos (ugnies, velykinės žva 
kės ir vandens pašventinimas 
bei krikšto jžadų atnaujini 
mas) prasideda 10.45 vai. va 
karo ir jos betarpiai sujungia 
mos su Prisikėlimu, kuris bus 
12 vai naktį.

Prisikėlimas bus 12 vai. nak 
ir 11 vai.

Rūbų vajus tęsiamas toliau. 
Per pirmą rekol. savaitę suau 
kotą daug ir gražių rūbų. S’un 
tinių persiuntimui pinigų ta 
čiau suaukota labai nedaug. 
Kurie galite, prašom prisidėti 
ypač tie, kurie neturite atlie 
kainų rūbų. Vieno siuntinio per 
siuntimas į Suv. Trikampį ata; 
eina apie 4.50 dol., (skaitant 
paštą ir pakavimo medžiagą,

Laikas registruoti vaikučius 
sutvirtinimo sakiamento parno 
koms.

Šiame sezone Aušros krepšį 
ntnkai-es kanadiečių lygose iš 
sikovojo 4 Čempionatus ir 6 
vice čempionatus.

Balandžio 15—16 d. Toron 
te įvyks Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės krepšinio, tink 
linio, stalo tenico ir šachma 
tų šakose. Pirmenybes praves 
K. S. A. talkininkaujant P. P. 
S. K. Aušrai ir L. S. K. Vy 
čiui. Žaidynėse dalyvaus per 
300 sportininkų. Suaugusieji 
nakvynėmis rūpinasi patys 
(bus rezervuotas viešbutis) gi 
jauniams ir mergaitėms nakvy 
nes turės parūpinti žaidynių 
vykdytojai. Todėl iš anksto 
kreipiamės į visus Toronto lie 
tuvius, prašydami priglausti 
mūsų mieluosius svečius. Nak 
vynės reikalingų sąrašai bus 
paskelbti.

NEMAŽAS SKAIČIUS 
MŪSŲ TAUTIEČIŲ 

skoloms už namus padengti 
skolinosi iš lietuvių banko „Pa 
rama“, įkeičiant nekilnojamąjį 
turtą pirmais morgičiais. lo 
kios paskolos yra duodamos 
penkerių metų terminui iš 7 
proC. Tačiau jos negali viršyti 
25% bendrų indėlių ir, kol at 
siranda laisvų šiam reikalui su 
mų, tenka laukti eilės.

Dabar banko vadovybė ra 
tib išeitį ir, nepįrflsilenki&tii. 
nuostatams, pirmieji morgi 
čiai iki 10,000 dol. duodami 
tokiu pat procentu, bet tik 3 
metų terminui, po kurių nesu 
mokėtos sumos vėl gali būti 
prailginamos.

Jau daugelis narių tomis są 
lygomis paskolai gauti yra p<* 
sinaudoję.
• Mirė palangiškis Juozas 
Giedra, sulaukės 52 metus, va 
laidotas Šv. Jono parapijos ka 
pinėse. Velionis paliko liūdin 
čią žmoną Elzbietą ir nemaža 
savo gimtosios Palangos drau 
gų bei pažįstamų.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B aukas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

t M H- H

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis..............RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . . CR 9-9793
M. Roth.................. .RE 7-9353
E. Kandt ................ WE 5-5819

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL. TZ, 

Star, LaPrcss.

t»xtmt»mn»»»KHnnm»mnimwBaĮ

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005. g
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