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Jaunimo kelias
s

Mokslo metai pasibaigė visose mokyklose — ir augštosiose, 
ir. vidurinėse, ir pradinėse. Džiaugiamės, kad lietuvių tėvų daugu
ma rūpinasi savo vaikų ateitimi, stengiasi juos išmokslinti, duoti 
pagrindą jų ateities gyvenimui. Jau būtų, turbūt, nelengva rasti 
lietuvišką šeimą, kurios vaikai nutrauktų mokslą dar nebaigę 
vidurinės bendrojo lavinimo arba kurios nors specialiosios mokyk
los. Nemažas taip pat skaičius veržiasi į augštąjį mokslą. Visos 
Kanados universitetuose bei kitose augštosiose mokyklose stu
dentų skaičius jau bus gerokai prašokęs 200, o gal ir pasiekęs 
visus 300. Žinoma, tai dar ne visi. Jų galėtų būti dar bent visa 
šimtine daugiau. Tačiau tai jau gražus mūsų lietuviškosios bend- 
pradės duoti vaisių. Jis papildys jau užsįmezgusį gražų būrelį 
ruomenės žiedas, kuriuo galime gėrėtis ir kuris po keleto metų 
naujosios šio krašto inteligentijos.

Jie, žinoma, atneš į lietuviškąją bendruomenę ir naujos dva
sios, kuri senesniajai kartai gal bus ir sunkiai suprantama, kartais 
ją gal net papiktins, bet kada gi senoji karta buvo visiškai paten
kinta naująja? Tai amžinas ir neišvengiamas gyvenimo ratas. 
Šiame atvejy jaunoji kartaa senajai, žinoma, bus dr nesupranta- 
mesnė, nes junosios kartos bus pereitas visiškai skirtingas ugdy-v 
mosi bei mokslinimosi kelias. Bet tai neišvengiamas rezultatas 
mūsojo gyvenimo. Skirtingoje mokyklinėje sistemoje išaugę, skir
tingos erudicijos tėvai gal sunkiai tesusikalbės su savo vaikais, 
daugeliu atžvilgių gal atsidurs žąsiukus išperėjusios vištos padė
ty prie kūdros, tačiau dėl to padėties tragiška nereikėtų laikyti. 
Tai bus natūraliausi mūsojo gyvenimo vaisiai. Tragiška būtų, jei 
vaikai nusigręžtų nuo savo tėvų bei nuo lietuviškosios bendruo
menės.

Pagrindo šitokiems būkštavimams dar neturime. Mūsų jau
nimo dvasia tebėra sava, lietuviška. Jei pasitaiko kur išimčių, tai 
jos negali būti apibendrintos ir priskirtos visam jaunimui. Juk 
argi nepasitaiko to ir suaugusių tarpe? Argi nėra suaugusių tarpe 
tokių, kurie tėvynės padangėje auklėti ir mokslus baigę, šiandien 
su užsispyrimu lyg norėtų visą savo praeitį vienos rankos mostu 
nubraukti ir ją pamiršti? Tai nei jaunimo, nei senimo, bet atskirų 
individų žmogiškos vertės supratimo problema.

Vyresnioji karta iš jaunimo negali reikalauti daugiau, kaip 
iš savęs pačių. Negali taip pat reikalauti vadovaujamojo vaid
mens, nes tam visiškai nėra psichologinių sąlygų. Visa, kas jau
nimui šiandien įdomu, kas jam rūpi, tėvams ir vyresniajai kartai 
yra nesuprantama. Tad kuo gali būti paremtas jų autoritetas 
jaunimo impulsyviame amžiuje? Tai yra neišvengiamybė ir šu 
tuo tenka susitaikyti. Iš to, žinoma, dar neseka, kad tėvai bei iš
viso vyresnieji nebegali daryti jaunimui jokios įtakos ir turi juos 

kontinento vėjtį Yra sričių^guriose 
tas rysys gali ir privalo buri "išlaikytas. Tai mūsų lietuviškosios 
bendruomenės principai. Jaunimas turi išlikti prie jų, nors gal 
ir kitokiose pasireiškimo formose, čia analogijos galime, rasti ir 
mūsų senesnės kartos inteligentų jaunystėje. Mokslus-einančių 
kaimo vaikų santykiai su tėvaias bei kaimo vyresniąja karta buvo 
tam tikru atžvilgiu panašūs į dabartinius mūsojo jaunimo santy
kius su-vyresniąja karta. Ir tada mokslus einančios jaunuomenės 
bei jų tėvų pasauliai išsiskyrė, betgi dauguma tėvų visdėlto suge
bėjo savo vaikuose įskiepyti ir išlaikyti tuos principus, kurie jiems 
buvo brangūs. Jie taip pat nebuvo autoritetai vaikams, bet juos 
veikė savo meilės galia savo nuolat rodomu jiems rūpesčiu. Vei
kė į jaunimą nuolatinis juntamas dvasinis ryšys.

Ir šiandien mes tik juo tegalime pasitikėti ir remtis. Ne jau
nimo instruktavimas, ne pamokslai bei barimai, bet nuolatinis 
pastovus ryšys su jais bei jauki atmosfera, gali geriausiai prilaikyti 
augančią kartą lietuviškoje bendruomenėje, ugdyti ją lietuviš
koje dvasioje. Nereikalaukime iš jaunimo pirmiausia, kad jis 
domėtųsi vyresniosios kartos darbais, bet domėkimės jo rūpes
čiais. jo užsimojimais, paremkime juos. Parodykime, kad domi
mės jų gyvenimu bei jų rūpesčiais, o jie pajus, kur yra saviškiai, 
ir ryšys bus išlaikytas. Tai tinka ir pavienėms šeimoms, ir visai 
bendruomenei.

Sveikiname Vakarų Kanados lietuvius, susirinkusius į 
Vakarų Kanados Lietuvių II Sąskrydi Calgary, Alta.

KARINiy BAZI| LANKAS APLINK SOVIETIJĄ
JAV TURI 80 KARINIŲ BAZIŲ 25 KRAŠTUOSE. GALI NAUDOTIS 170 PAGALBINIŲ BAZIŲ. 

LAIVYNAS PASIRUOSęS. BAZIŲ KRITIKAI IR PANAIKINI WAS.
Kai vakariečiai pradėjo šnai

ruoti į sovietus, pasiryžusius už
valdyti pasaulį, JAV su savo są
jungininkais ėmė steigti karines 
bazes, kad iš jų galėtų smogti tuo 
atveju, jei sovietų karinės pajė
gos imtų judėti vakarų link. Pra
džioje buvo steigiamos bazės ga
limai arčiau S. Sąjungos, nes ta
da JAV B-47 bombonešiai dar ne
galėjo pakilti tolimiem skridi
mam. Vėliau vakariečių strate
gai savo gynybines bazes sustip
rino įvestami tolimojo skridimo 
bombonešius B-52, kurie gali pa
kilti iš JAV ir, pasipildę benzino 
pakeliui pasiekti betkurį sovietų 
taikinį. Viduržemio jūros ir Ra
miojo vandenyno laivynuose bu
vo padidintas tankinių laivų skai
čius, gabenąs kurą ir kt. reikmen. 
lėktuvams. Naujieji povandeni
niai laivai Polaris su atominėm 
raketom gali pasiekti betkurią 
pasaulio pakrantę, o aviacijos 
tarpžemyninės raketos, paleistos 
iš bazių JAV gali pasiekti betku- 
riuos sovietų taikinius už 7.500 
mylių. Taigi, JAV gynyba yra iš
dėstyta, galima sakyti, dviejose 
linijose — tolimose bazėse ir JA 
V-bėse. šiuo metu JAV turi 80 
karinių bazių — lėktuvams ir lai
vams — 25 kraštuose bei terito 
rijose. Be to, jos turi 170 pagal
binių bazių pagal atskiras sutar
tis su atitinkamais kraštais arba 
pagal Atlanto ir. Pietryčių Azijos 
sąjungų planus. > ‘ *

Vietiniams puolimams 
atremti

Tose bazėse laikomos karinės 
pajėgos nėra didelės, bet judrios 
ir gerai parengtos, kad galėtų 
veikti vietinių pavojų atvejais be 
masyvinio bombonešių įsikišimo. 
Jos taipgi aprūpintos netolimų 
distancijų atominiais ginklais. 
Ramiojo vandenyno laivynas vi
sada yra pasiruošęs ir, pasak jo 
vado admirolo H. Felt, per kelias 
valandas gali paimti lėktuvus, da
linius, ginklus iš Japonijos, Oki- 
navos, Filipinų ir išplaukti Piet
ryčių Azijon, kur nuolat gresia 
komunistinis pavojus. Sausumos 
kariuomenės daliniai tokiose ba
zėse, kaip V. Berlynas, irgi yra 
žymi atspirtis prieš galimą sovie
tų puolimą. JAV karinės jėgos 
šiuo metu yra taip išdėstytos, kad 
galėtų greitai atsakyti į sovietų

puolimą ir kad negalėtų būti su
naikintos sovietinių ginklų. Jei 
visos JAV karinės pajėgos būtų 
sutrauktos į JAV; pasak vieno 
aviacijos karininko, sudarytų vi
liojantį taikinį sovietams.

Panaikinti bazes!
Žinant tokias JAV karines pa

jėgas, netenka stebėtis sovietų 
šauksmu: panaikinti bazes! Chruš 
čiovas ėmėsi visų galimų priemo
nių prieš jas — ir glostančių ir 
grasinančių. Nusiginklavimo kon-

šydamas apie Japoniją, pažymėjo, 
vad kaikuriuose kraštuose bazės 
>iuo metu esančios pavojingos, 
aes keliančios juose nerimą, bai
mę ir pasipriešinimą.

Tokių balsų akivaizdoj JAV-bės 
laikosi lankstumo politikos. Pvz. 
kai Islandijoj kilo nepasitenkini
mas dėl karinės bazės, JAV 1959 
m. atitraukė karinius dalinius, 
palikdamos tiktai įrengimus ir 
atitinkamas mažas įgulas jiems 
prižiūrėti bei saugoti. Kai Maro
kas ėmė reikalauti bazių panai-

ferencijose jis siūlo jau pirmoj kinimo, JAV sutiko tai padaryti 
stadijoj jas panaikinti. Įšėlimo 1963 m. ir perkelti savo bazes Is- 
momentais jis grasina apšaudyti i panijon.
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JAV bazės. Taikos-kongresais, ko
mitetais, memorandumais — JA 
V-bėse, Kanadoj ir kt. — jis vi
lioja pasaulio opiniją spausti 
amerikiečius, kad ’nusiginkluotų, 
t.y. pasitrauktų nuo sovietinių 
sienų ir leistų komunistams už
iminėti dar laisvus kraštus.

Tan balsan Įsijungia ir kaiku- 
rie neutralieji. Pvz. Indijos prem
jeras Nehru pareiškė, esą bazės 
yra “erzinantis simbolis svetimos 
jėgos ir karo priminimas”. JAV 
laikraštininkas W Lippman, ra-

Šis lankstumas betgi nereiškia 
tolimųjų JAV bazių panaikinimo, 
nes jos, būdamos laisvojo pasau
lio sargyboje, kartu dengia ir JA 
V-bes. Krašto apsaugos min. F. 
Gates pareiškė: “Vienas Chruš
čiovo pagrindinių tikslų yra išar
dyti mūsų sutelktinę gynybą ir 
tuo būdu sunaikinti priekinę mū
sų strategiją, nustumti mus at
gal į tvirtovę Ameriką. Mes ne
galime to prileisti. Mes turime 
išlaikyti savo išdėstytas pajėgas 
ir įkvėpti ryžto bei jėgos laisva
jam pasauliui“.
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Prel. Pr. Juras plačiai žinomas kultūrininkas ir lietu
vių kultūrininkų rėmėjas, kuris šj sekmadienį pašven
tins Toronte Lietuvių Vaikų Namų kertinį akmenį.

" ■■ 1 ’ ■ 1 ........................ . " ■   

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE?

Laisvės gynėįy suvažiavimas
Prieš dešimt metų laisvojo pa-j go” S. Sąjungoj nebuvo atspaus- 

saulio intelektualau grupės ame- j ta, tačiau vienas jaunuolis laido- 
rikiee*ųin kiiU j75iUtyya; .suorga-1 jimo metu-išėjįę priekin fr ėmęs 
nizavo Kultūrinės Laisvės Kon- deklamuoti jos ištrauką “Harnie- 
gresą atsverti sovietinei įtakai tas”. Vienas po kito dalyviai ėmę 
kultūrininkų tarpe. Sąjūdin įsi- kartu deklamuoti ir atrodę, kad 
jungė 48 kraštų intelektualai. Dė- visa minia deklamuoja, 
šimtmečio proga Berlyne įvyko; Suvažiavime ntrūko ir savikri- 
jūbilėjinis suvažiavimas, kuria- tikos balsų. Visa eilė žymiu kul
nie dalyvavo 221 atstovas. Ameri- tūrininkų plakė kaikuriuos vaka- 
kietis G. Kennan, buvęs amba- riečių gyvenimo reiškinius, rei- 
sadorius Maskvoje, savo kalboje kalaudami naujos iniciatyvos, 
konstatavo, kad komunizmas šiuo .v> ■ ■
metu kaip ideolpgija esąs nete-į nfyyDA iq g lofsiVAC 
kės įtakos kultūrininku sluogs- į I* HGlUlUO
niuose ir esąs apsigynimo pozici-; fiik t k M Antanilla 
ntau kuris “ė su dukra Ircna’ 19nlJuu> kuris nepas tenkinąs pro amajaus Jas atsikvietė vyras bei 
paganda ir reikalaująs teises i p:l tėvas Petras KauSas gvv.-435B s. 
lesm žinojimą. Išoriniai pavojai,- - ’ b-
laisvei esą sumažėję. Kompozito
rius N. Nabokov, giminaitis Vlad. 
Nabokovo, romano “Lolita” au
toriaus, kalbėjo apie B. Pasterna
ką. Jis buvo palaidotas ne Mask
voje, be jokių iškilmių, net spau
da nepranešusi apie jo laidotu
ves, o visdėlto susirinko 1.500 as
menų. Jo knyga “Daktaras Živa-

Tremtinių Melai baigėsi su bir
želio mėn. Kanadiečiai suaukojo 
$4.680.000. Aukos tebeplaukia ir 
manoma, kad jos pasieks $6 mil. 
iki rugsėjo 30 d. Kanados vy
riausybė paskyrė $600.000 džiovi
ninkams atkeldinti į Kanadą iš 
Europos stovyklų. Netrukus lau
kiama atvykstant 112 naujų džio
vininkų iš Italijos, Austrjos ir V. 
Vokietijos tremtinių stovyklų. W. 
B. Nesbitt, užsienio r. min. parla
mentarinis sekretorius, pareiškė, 
kad Kandos vyriausybė sutikusi 
priimti visus V. Europos tremti
nių stovyklų džiovininkus, norin
čius persikelti Kanadon. Nuo 
1945 m. Kanada yra priėmusi 
apie 250.000 tremtinių. Tikslios 
statistikos nėra, nes imigracijos 
ministerija nėra jų atskirai re
gistravusi. JT tremtinių pagalbos 
organizacijoms Kanados vyriau
sybė š.m. yra davusi $2.290.000. 
Baigiant Tremtinių Metus ji dar 
paskyrė vieną mil. svarų miltų ir 
pusę mil. dol. Viso pasaulio kraš
tuose, išskyrus Afriką, Tremti
nių Metais buvo surinkta $32 mil. 
ir tikimasi, kad ši suma pakils iki 
$45 mil. Įvairių kraštų vyriausy
bės paskyrė $15 mil.

Liberalų partija laimėjo rinki
mus į N. Brunswick prov. seimą 
pravesdama 1 atstovą iš 52. Prieš 
pastaruosius rinkimus seime libe
ralai turėjo 12 atstovų, o konser
vatoriai 33, nepartiniai — vieną 
ir 6 vietos nebuvo užimtos. N. 
Brunswicke liberalų partijai va
dovauja 34 m. advokatas Robi
chaud, prancūzų kilmės. Jo atra
ma buvo gausūs provincijos pran
cūzai - akadiečiai ir ūkininkų sri
tys. Jis pažadėjo panaikinti svei
katos apdraudos mokestį ir jos iš
laidas padengti prov. iždo lėšo
mis.

leidžianti turėti savo įstatymus ir 
Kanados feder. vyriausybė netu
rinti teisės valdyti juos primes
tais įstatymais. Bandymas įjung
ti indėnus Kanados pilietybėn 
reiškiąs tautžudystę bei jų religi
jos sunaikinimą. Vadai taipgi pro
testavo prieš įvestus rezervato 
vadovybės-tarybos rinkimus, nes 
jie laužą paveldimų vadų sistemą 
ir juose iš 7000 rezervato gyv. 
dalyvauja tik mažuma: iš 3000 
balsuotoiu tik 600.

Kunigu Vienybės 
metinis suvažiavimas numatytas 
spalio mėn. Hamiltone, naujojoj 
klebonijoj. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau. Šis suvažiavimas 
bus studijinio pobūdžio ir truks 
dvi dienas. Valdyba, jau yra nu
mačiusi atitinkamas temas ir re
ferentus. Visi Kanadoj gyveną 
katalikų kunigai kviečiami daly
vauti. V.

Paulina St. Atskrido į Midway 
aerodromą North West linijos 
lėktuvu. Atvykėlės buvo sutiktos 
gausaus būrio bičiulių ir apdova
notos gėlėmis. Jų apdarai buvo 
amerikiniai ir nesiskyrė nuo vie
tinių.

Jurgio ir Elenos Sirusų duktė 
Danutė atskrido iš Lietuvos bir
želio 29 d. Ji buvo palikta Lietu
voje 3 mėn. pas vieną senutę, ku
ri ją perdavė tėvų giminėms. Tė
vai, atvykę į JAV, pradėjo rū
pintis Danutės atkvietimu. Visų 
pastangų vaisiai betgi pasirodė 
tik po Chruščiovo vizito JAV. Da
nutei buvo leista atvykti pas tė
vus. Ji atskrido į Niujorką olan
dų oro linijos International lėk
tuvu. Jos tėvai gyvena Woodha
ven, N.J. Ji 16 metų, Lietuvoje 
baigusi vidurinės mokyklos 9 kla
ses (išviso vra 11 klasių).

Ateivių įsijungimui Kanados 
gyveniman yra trejopos kliūtys: 
kalba bei papročiai, ūkiniai sun
kumai bei negalėjimas gauti savo 
profesijos darbo ir psichologinės 
priežastys, — tvirtino O. Stearns, 
Montrealio un-to dėstytoja slavis- 
tų suvažiavime Kingstone. Esą 
dar pakankamai neįvertintas re
ligijos vaidmuo. Labai kliudąs 
ateivių praeities bei savo krašto 
garbinimas, dažnai nepatinkąs 

kaimynams.

Vokiečių ateiviai, “Der Cou
rier” savaitraščio žiniomis, iš Ka
nados būriais grįžtą Vokietijon 
arba persikelią į JAV, nes Kana
doje nerandą darbo. Nei V. Vo
kietijos konsulas Waldheim To
ronte, nei imigracijos ministerija 
tas žinias patvirtinti negalėjo, o 
kitas vokiečių savaitraštis “To- 
rontoer Zeitung” paneigė savo 
kolegos tvirtinimą, pareikšdamas, 
esą tik nežymi vokiečių ateivių 
dalis grįžtanti V. Vokietijon. Esą 
nebūtų išmintinga palikti Kana
dą dėl sezoninio nedarbo.•

Indėnų vadai, atstovaują “šešių 
tautų” rezervatą Brantforde, 
Ont., lankėsi feder. parlamente 
Otavoje ir atitinkamai komisijai 
pareiškė reikalavimą pripažinti 
ju rezervatą nepriklausoma vals
tybe. Esą jie turį ir gyventojus, 
ir teritoriją, ir valdžią, ir turtą. 
Jų konfederacija buvusi sudaryta 
Dievo Apvaizdos, kuri parodžiusi 
būdą gyventi taikoje ir gintis nuo 
priešų. 1784 m. Haldimand su
tartis su'britų karalių Jurgiu III

Mutual LeagueIš Kanados Dominion

T ’

fe- - %.

(lietuvių atstovas P. Lelis — kraštinis dešinėj) ir lietuvaičių grupė mašinoj su vėliavomis Toronte.
t Nuotraukos V. Babelio.

Komunizmo šešėlis atsirado JAV pašonėje — Kuboje ir drumsčia 
santykius. Iš pradžios į Fidel Castro revoliucija buvo žiūrėta kaip į 
eilinį ,P. Amerikoj dažną perversmą. Pastarojo meto įvykiai betgi 
atskleidė tikrąjį jos veidą. Po A. Mikojano vizito Kubos politika aiš
kiai palinko Maskvon. Chruščiovas pakviestas atsilankyti kaip tik 
prieš prezidentinius JAV rinkimus, o F. Castro yra pasižadėjęs 
vykti Maskvon, kur Kubos įvairios delegacijos lankosi viena po ki
tos: - JAV. -
Castro vyriausybė nusavino Texaco, Standard Oil, EsšO ir Shell 
bendrovių žibalo valyklas, atsisakiusias valyti sovietų žibalą. Ikišiol 
jos imdavo žibalą iš Venezuelos. J.AV ir Britanija pareiškė protestą, 
o kongresas priėmė įstatymą, lei- e— 
ažiantį prezidentui sumažinti Kū-.......
bos cukraus importą. F. Castro 
šį įstatymą apšaukė nemoraliu, 
kvailu ir pagrasino, kad už 
kiekvieną sumažintą svarą Kuba 
nusavinsianti vieną JAV cukraus 
įmonę, kurių Kuboj esą 36. Be 
to, didelį kiekį Kubos cukraus 
yra nupirkusi Sov. Sąjunga, kuri 
remia Castro smūgius prieš JAV 
ir pažadėjo aprūpinti kraštą ži
balu. Amerikiečiai, ilgai stebėję 
įvykių eigą, yra pasiryžę rea
guoti dėl Kubos politikos, įke- 
liančios Maskvos jėgas į P. Ame
riką. Havanoj jau ruošiasi įsikur
ti sovietų ambasada su 200 tar
nautojų. Visos partijos uždarytos, 
išskyrus komunistų, laikraščiai 
padaryti vyriausybiniais; privati 
nuosavybė suvaržyta. Vykdant že
mės reformą buvo įsteigtas vals
tybinis ūkio institutas, kuris nu
savintus dvarus pavertė komuno
mis - kolchozais, neišdalino ūki
ninkams. Be to, šis institutas yra 
nusavinęs apie 120 įvairių priva
čių ūkio bendrovių, $250 mil. 
vertės. O pats F. Castro pareiškė: 
“Centą po cento imsime Ameri
kos investuotą kapitalą iki nieko 
neliks”. Ir visa tai dedasi už 90 
mylių nuo JAV. Tenka laukti, 
kad JAV netrukus sumažins ar 
visai sulaikys Kubos cukraus im
portą, dabar siekiantį pusę visos 
jo gamybos. Jei šis ėjimas nepa
dės, JAV bus priverstos šauktis 
Amerikos kraštų vad; Caracas re
zoliucijos, Kuri įpareigoja suinte
resuotus kraštus tartis ir, jei rei
kia, imtis karinių priemonių prieš 
komunizmo grėsmę. Jei Kuba pa
sirašytų karinę savitarpės pagal
bos sutartį su Sov. Sąjunga, JAV

ušęiovo paly
dą sudarė apie 100 asmenų. Savo 
kalbose Chruščiovas kaltino vaka
riečius už viršūnių konferencijos 
ir Ženevos nusiginklavimo dery
bų suardymą. Esą sovietai, nežiū
rint vakariečių sabotažo, nori pa
siekti susitarimo dėl atominių 
sprogdinimų sustabdymo. Jis ašt
riai puolė koncl. Adenauerį, iš
vadindamas Hitleriu, nes sakęs, 
kad vokiečių tauta esanti Dievo 
pašaukta gelbėti Europą nuo ko
munizmo. Skatino plėsti preky
bą su Austrija, nors pabrėžė, kad 
sovietai mokėsią rubliais, nes ki
taip austrai pirksią JAV, Angli
joj ir tuo remsią kovą prieš ko
munizmą. Gyrė Austriją už neut
ralumą bei neturėjimą JAV ka
riniu bazių. 

A. C •

Neatsakingi už komunistus
Prez. Eisenhoweris, grįžęs iš 

kelionės Tol. Rytuose, kalbėjo Į 
tautą televizijoje. Jis pabrėžė, 
kad kelionė buvusi sėkminga ii’, 
išskyrus Japoniją, visur buvęs 
priimtas entuziastingai. Japonijoj 
sukėlę riaušes komunistiniai ele
mentai, kurie sukliudę vizitą, ta
čiau nepajėgę sukliudyti JAV - 
Japonijos saugumo sutarties rati
fikavimo. Tai esąs JAV laimėji
mas, prieš kurį nublankstą vizito 
sukliudymas. Amerikiečiai esą 
neturėtų prisiimti kaltės už ko
munistų machinacijas. Tai šaky- 1 
damas Prezidentas turėjo galvoje 
savo kritikus, plakusius J AV at
sakingus pareigūnus dėl U-2 lėk
tuvo ir Japonijos vizito. Visdėlto 
ir respublikonai ir demokrrtai 
nevengė kritikos ir toliau. Niu
jorko gubernatorius N. Rot te

reaguotų nedelsdamos. Yra žinių, feller kritikavo JAV politiką, esą 
kad Raulas Castro ruošiasi vyk- Vašingtonas apleidęs apsigini: vi- 
ti Maskvon su diplomatine dele mą. ir šiuo metu nepajėgtų_atlai- 
gacija savitarpės pagalbos sutar
čiai sudaryti.

Chruščiovas Austrijoje
čia jo vizitas buvo sutiktas ga

na šaltai. Austrijos vyskupai bu
vo kreipęsi į tikinčiuosius nero
dyti persekiotojui entuziazmo, o 
laikraščių redaktoriai buvo suta-. 
rę nepūsti jo vizito. Kai jis yyko 
iš aerodromo į Vienos miesto 
centrą, gatvėse buvo mažai ste
bėtojų, nors Austrijos kancleris 
J. Raab buvo prašęs savo tautie
čius priimti Chruščiovą draugiš
kai, atsimenant, kad jo iniciaty
va Austrija tapusi laisva. Vieti
niai komunistai drauge su sovie
tiniais fotografais bei korespon-

lai
kyti sovietų puolimo. J. W. Fui 
bright, senatoriui ir užsienio po
litikos komisijos pirm., primiiė, 
kad pastaruoju metu JAV presti
žas nukritęs žemiausiai.

Sukilėliai derasi
Alžerijos sukilėlių vyriausybė 

Tunise, atsiliepdama į prez. De 
Gaulle kvietimą, pasiuntė tris sa
vo įgaliotinius Paryžiun. Jie su
siliko su Prancūzijos delegacija 
už Paryžiaus Melun vietovėje. 
Derybos buvo slaptos, ir alžerie- 
čių kovotojų atstovai grįžo Tuni- 
zijon nieko nepareiškę. Stebėto

rybos nebuvusios sėkmingos ir 
nesą gerų vilčių ateičiai, Dors 
apie nutrūkimą nekalba.
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RELIGINIAME PASAULYJE
• Visuotinei santarybai ruošti 

popiežius Jonas XXIII paskyrė 
visą eilę komisijų, pirmininkau
jamų Įvadų kardinolų. Jų darbui 
derinti bei centralizuoti paskirta 
centrinė komisija, kurią sudaro 
35 kardinolai, 4 patriarchai, 32 
arkivyskupai bei vyskupai ir di
džiųjų kongregacijų vyresnieji. 
Centrinėn komisijon Įeina ir To
ronto kardinolas J. C. McGuigan, 
Montrealio kardinolas P. E. Le- 
ger, Gaspe arkiv. P. Bernier. Ko
misijai pirmininkauja kardinolų 
kolegijos dekanas E. Tisserant. 
Visuotinės santarybos tikslas, pa
sak popiežiaus Jono XXlII en
ciklikos “Ad Petri Cathedram”, 
ugdyti bei stiprinti' katalikų ti
kėjimą, atnaujinti krikščionišką
jį gyvenimą bei nustatyti eklezi- 
nę drausmę, pritaikytą mūsų lai
kams.

• Ryšiui su nekatalikais palai
kyti ruošiant visuotinę santarybą 
sudarytas specialus sekretoriatas, 
kuriam vadovauja kardinolas Au
gustinas Bea, SJ, Fordhamo uni
versitetas Niujorke suteikė jam 
garbės daktaro laipsni. Užkal
bintas spaudos atstovų apie jo pa
reigas minėtame sekretoriate, jis 
pareiškė, kad naujosios Įstaigos 
tikslas palaikyti ryši bei pasi
keisti nuomonėmis ir tuo paruošti 
suartėjimą tarp Romos ir kitų 
krikščionių grupių. Jau esą kraš
tų, kur suartėjimo galimybės 
esančios palankios, pvz. Vokieti
joj, Šveicarijoj, Prancūzijoj ir 
Anglijoj. Vokietijoj esą protes
tantų grupių, ieškančių kelio i 
vienybę su Katalikų Eklezija. 
Taipgi esą daug- bendrų dalykų 
t. rp ka.aiikų ir anglikonų. Jo 
sekretoriato uždavinys būsiąs 
perteikti santarybai nekatalikų 
grupių pažiūras ir juos informuo
ti apie santarybos darbus. Pasak 
kardinolo, krikščionių vienybės 
atstatymas galimas visiems grįž
tant i tokią Eklezija, kokia buvo 
prieš didžiuosius skilimus. Ta 
linkme esą paruošta išsamių stu
dijų.

suderinama su krikščioriiškąfa 
dorove — rašo žymus jėzuitų te
ologas A. Messineo naujame “La 
Civilta Catolica” nr. Pasak jo, 
krikščionybė visada laikė teisę 
gyventi šventa ir neginčijama; 
bet tai nereiškia absoliutinės, be
sąlyginės teisės saugoti gyvybę 
ir tai ypač tada, kai fizinis gyve
nimas yra palankus antgamti
niam. Kai didi pareiga reikalau
ja, žmogus turi būti pasiruošęs 
aukoti savo gyvybę. Valstybė esą 
turi teisę imtis mirties bausmės 
rimtų socialinio gyvenimo pažei
dimų atveju, jei nusikaltimas yra 
Įrodytas su moraliniu tikrumu 
viešame nešališkame teismo pro
cese.

• Katalikų darbininkų sąjūdis 
Italijoj išjungiamas iš politikos. 
Tai tęsinys popiežiaus Jono 
XXIII pastangų pertvarkyti Ka
talikų Veikimą, apribojant ji re- 
ligine-socialine bei kultūrine sri
timi. Iš esmės Katalikų Veikimas 
nuo pat pradžios nebuvo politi
nis sąjūdis, tačiau Italijoj kaiku- 
rių vadų taktika buvo Įgavęs po
litinės reikšmės. Kardinolas Sire, 
Genujos arkiv., Italijos vyskupų 
vardu parašė raštą mons. Qudri, 
katalikų darbininkų sąjūdžio dva
sios vadui, ir jame sako: “Vysku
pai primena, kad katalikų darbi
ninkų sąjūdis nėra nei partija, 
nei kurios nors partijos srovė ir 
negali susirišti su kuria nors par
tija arba jai pavesti savo organi-

Mirties rbaustHėT^kderinama didesnis nuoSnrtB^ų yra misijų

Driving School
859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
1081 ST. CLAIR W. LE. 5-5556
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Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia* 
mi seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tei. AM. 1-0537 

- ------  

Si*.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- Telefonas RO. 6-5420

Skambinti po S vai. vak. 
S. ANDRIEKUS

zacijos paslaugas”. Nurodoma, 
kad pvz. katalikų darb. sąjūdžio 
vadovas negali būti ir parlamento 
nariu.

• Kokios šeimos duoda pašauki
mų Į kunigus? ŠĮ klausimą buvo 
bandyta atsakyti Vokietijoj pasi
naudojant statistika. 1958-9 m. 
žiemos semestre V. Vokietijoj ir 
V. Berlyne buvo 3205 protestan
tų ir 3178 katalikų teol. studen
tai. 43,2% protest, studentų tė
vai buvo akademikai, o katalikų 
tik 10,2%. Iš protestantiškų kle
bonijų buvo 22,1% teol. stud. 
Darbihinkų ir ūkininkų vaikų 
protestantų fakultetuose buvo: 
6,3% ir 3,2%. Katalikų studen
tų buvo darbininkų vaikų — 18,3 
%, ūkininkų — 18,2%, verslinin
kų — 16,4%.

• Katalikų spauda Danijoje ne
gausi. Nuo 1853 m. leidžiamas 
savaitraštis “Katolsk Ugeblad”— 
Katalikų Savaitraštis turi 2.500 
skaitytojų iŠ 27.000 Danijos ka
talikų. Daugiau išsilavinusiems 
leidžiamas trimėnesinis “Catho- 
lica”, kuris labai vertinamas ir 
nekatalikų. Be to, yra žurnalas 
“Lumen” — šviesa, skirtas filo
sofiniams - teologiniams klausi
mams. JĮ leidžia domininkonai 
visai Skandinavijai. Nuo 1946 m. 
jėzuitai pradėjo leisti “Šv. šir
dies pasiuntinį”. Neseniai buvo 
išleistas vertimas katekizmo, ku
ri parengė Vokietijos vyskupai. 
Danijoj jis buvo palankiai sutik
tas net protestantų, kurie tokio 
leidinio neturi. Katalikų šv. Rašto 
vertimas yra išparduotas, o nau
ja laida , dar neparuošta. Kata
likai daug kur yra priversti nau
dotis protestantišku vertimu. 
Kartais didžiosios leidyklos išlei
džia katalikų literatūros; pvz. di
deli pasisekimą turėjo kun. P. 
Schindlerio raštai. Danijos ra
dijas duoda katalikų programas 
4 kartus per metus po vieną vai. 
Televizija turi katalikų reikalams 
komentatorių. Katalikų visoj 
Skandinavijoj tėra 55.000 iš 20 
mil. gyventojų, t.y. 0,27%. Jau

-1 
kraštuose — Afrikoje, Azijoje, 
Okeanijoje.

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reikalin
gas ramus poilsis, malonios atostogos. 
Mūsų vasarvietėje — Osterville Manor 
—Jūs rasite ramų malonų poilsį ir 
tikrai atgausite visas, per paskutinius 
metus išeikvotas, jėgas.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Codo pusia
salyje prie Atlanto, kur šitosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 laips
nių. Visi mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru (privatišku) paplūdimiu, 
kurio švarus smėlis dar po kelis kar
tus valomas ir sijojamas, todėl į šį pa
plūdimį tegalima įeiti tik su atskirais 
leidimais, kuriuos parūpiname visiems 
svečiams. Prie paplūdimio yra auto
mobiliams saugoti vieta, už kurią atski
rai mokėti nereikia. Mūsų vasarvietės 
kainos yra labai žemos, jas lyginant 
su kitomis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsispręsite savo 
atostogas praleisti pas mus — Cape 
Code Osterville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, įei apsi
sprendę atostogauti susisieksite su mu
mis ir pranešite kuriuo metu žadate 
atvykti, kad galėtume Jums rezervuoti 
kambarius, kad atvykę nebeturėtu
mėte jokio rūpesčio ir galėtumėte visą 
atostogų metą skirti poilsiui ir malo
numams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir pra
šome klausti, jei dar kiltų kokių nors 
neaiškumų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Inc.
Osterville — Cape Cod, Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius.

VASARVIETĖ MERCURY LODGE
prie LAKE SIMCOE, 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.

40 mylių nuo Toronto.
Telefonas Keswick GR. 64073. • Savininkai L. P. Krilavičiai

MŪRO IR CEMENTO DARBAI

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
kilmė

Šie metai, kurių pusė jau yra 
prabėgusi, yra sukakčių metai.

Liepos 13 sukanka 700 metų, 
kai arti Liepojos prie Durbės 
ežero lietuviai laimėjo prieš kry
žiuočius mūšį, kuris savo politi
nėmis pasėkomis turėjo mūsų 
tautai didelės reikšmės. Betarpiš
kai tuojau prasidėjęs prūsų (lie
tuvių giminių) sukilimas atitrau
kė porai dešimtmečių ordino jė
gas nuo Lietuvos. Jeigu lietuviai 
nepertraukiamuose XIV a. karuo
se su kryžiuočiais sėkmingai ap
gynė savo žemę, tai svarbiausias 
pamatas buvo padėtas karaliaus 
Mindaugo laikais prieš 700 metų 
liepos 13 d.

Liepos 15 sukanka 550 metų, 
kai prie Tannenbergo ar Žalgirio 
buvo pagaliau pagrindinai sumuš
tas vokiečių ordinas, kuris beveik 
200 metų buvo kankinęs lietuvių 
tautą, ją priversdamas tapti nuo
latinio karo stovykla.

Gal ne taip reikšmingas Įvykis 
buvo prieš 300 metų, kai Olyvos 
taika (1660) pagaliau pasisekė už
baigti karą su švedais, kurie bu
vo užėmę visą Žemaitiją.

Gegužės 29 sukako 85 metai 
nuo mirties vysk. Valančiaus, ku
ris išmokė lietuvių tautą ne tik 
skaityti, bet ir priešintis pravo- 
slavinimui, be kitko, pirmasis nu
rodydamas slaptą kelią Į Prūsus 
lietuviškoms knygoms spausdin
tis.

Gruodžio pradžioje bus 55 me
tai nuo Didžiojo Vilniaus Seimo.

30 metų vasario 23 d. yra su
ėję nuo mūsų kalbos tėvo Jono 
Jablonskio mirties, tiek pat lie
pos 24 sukanka iiuo mirimo Šat
rijos Raganos - Marijos Pečkaus- 
kaitės.

Birželio 15 d. buvo liūdnos at
minties sukaktis — 20 metų nuo 
Lietuvos okupacijos.

Šiame straipsnyje kalbėsime 
apie daug šviesesnę sukakti: ge
gužės 15 d., prieš 40 metų, lietu
vių tautai buvo gana reikšminga 
— susirinko Steigiamasis Seimas!

Paprastai kiekvienos valstybės 
gyvenime, kai Įvyksta kokis di
delis persilaužimas, tokis posū
kis, kuris pakreipia ateiti visai 
kita linkme, turi susirinkti pačios 
tautos rnkti atstovai ir apspręsti 
pačius pagrindinius klausimus. 
Taip buvo, pvz., kitados, kai di
džiosios prancūzų revoliucijos 
pradžioje 1787 m. griuvo senoji 
tvarka. Tada atsirado Konstitu- 
anta. Taip buvo vėl ir po I-jo Di
džiojo karo, kai, pvz., revoliucijos 
pasėkoje Vokietijos kaizeris Vil
helmas II-sis pabėgo Į Olandiją. 
Tada rinkosi i Veimarą pačios 
tautos išrinktas parlamentas ir 
davė valstybei visai naują san
tvarką, taip, kaip ji ir po II-jo D. 
karo Vakarų Vokietijai buvo duo
ta Bonnoje.

Dar didesnės reikšmės turėjo 
tokia Konstituanta, arba lietuviš
kai tariant, Steigiamasis Seimas, 
tautose, kurios kūrėsi iš naujo 
savo valstybėse. Tiesa, Lietuva 
kitados savo pirmojoje valstybė
je buvo savo seimus turėjusi. To
kie seimai rinkdavosi Vilniuje, 
Naugarduke, Volkoviske (prie 
Nemuno) ir tada, kai Liubline 
buvo pasirašytas anas aktas, ku
ris dvi valstybes sujungė vienon 
federacijon, kaip lygus su lygiu. 
Tačiau anie Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės seimai nebuvo 
seimai visos tautos. Tada visuo
menę, kuri apie viską politinia
me ir kultūriniame gyvenime 
sprendė, sudarė tik kilmingieji, 
tik bajorai. Liaudis bei baudžiau
ninkai tada niekur jokio balso 
viešuose reikaluose neturėjo. Pa
galiau ir gyventojų sudėtimi ano
ji valstybė buvo skirtinga. Jun
giant prie Lietuvos taip pat ry
tinių slavų žemių, plačiame Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės plbte buvo išvystyta atskira 
Lietuvos visuomenės sąmonė. 
Bet, kai lietuvių tauta atsisakė 
nuo ano istorinio palikimo ir sa
vo tautinę sąmonę ėmė brandinti 
ir išvystyti etnografinėse žemė-

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...
* Puokžtės nuotakom* bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir kanadŪkame stiliuje.
* įvairiausių rūfig skintos gėlės bei va tone i su gėlėmis.
* MeS turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Steigiamojo .Seimo 40 mėty
ZENONAS IVINSKIS

Rinkosi, pvz., Gedimino sosti
nėj 1905 m. gruodžio 4 d. Didy
sis Vilniaus Seimas. Rinkosi čia, 
kas norėjo ir galėjo iš, įvairių 
Lietuvos valsčių,, ir tai 
kd per' <u tūkstančiui 
rusų priespaudos iškovoti Lietu
vai autonomiją. Kai atėjo kita 
okupacija — vokiečių — rinkosi 
taip pat Vilniun 1917 m. rugsėjo 
18-ją po kelis iš Lietuvos apskri
čių numatyti atstovai, ir taip 
ių susirinko 214. Šitoji Vilniaus 
lonferencija ir išrinko Lietuvos 

Tarybą, davusią lietuvių tautai 
taip brangų Vasario 16-tosios 
aktą.

Bet jau tuo aktu, skelbiant at
statomą “nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę”, buvo pasaky
ta, “kad Lietuvos valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai nu
statyti kiek galima greičiau su
šauktas steigiamasis seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gyven
tojų išrinktas”.

Tai buvo paskelbta dar 1918-jų 
vasario 16! Bet kodėl naujoji Lie
tuva tik už dviejų su viršum me
tų tegalėjo eiti prie to taip lau
kiamo Steigiamojo Seimo rin
kimų?

Kai tautai buvo pažadėtas Stei
giamasis Seimas, vokiečiai Lietu
voje dar buvo pilni viešpačiai. 
Karas su bolševikine Rusija kaip 
tik buvo baigtas Lietuvos Brastos 
taika jų naudai. O vakaruose 
prieš aliantus Reichas dar vyk
dė pačią didžiausią ofensyvą. Tad 
militarinė valdžia Lietuvos Ta
rybai ir neužleido jokios srities 
iki tol, kol pagaliau vokiečių ka
rinė jėga suguro, ir tik 1918-jų 
lapkričio 5-ją paskutinis kaizeri
nės Vokietijos kąncleris Max von 
Baden, leido sudaryti Lietuvos 
vyriausybę (kurios priekyje atsi
stojo prof. Augustinas Voldema
ras)/

Steigiamojo Seimo dar nebuvo 
galima šaukti, ir pats gyvenimas 
reikalavo naudotis visokiais pa
kaitalais. Lietuvos Taryba, kad ir 
vokiečiams nepripažįstant, nuo 
vidurvasario pasivadinusi Valsty
bės Taryba, 1918 m. lapkričio 2 
d. priėmė “Laikinosios konstitu
cijos pamatinius dėsnius”, pagal 
kuriuos Valstybės Tarybos trijų 
asmenų prezidijumas savo val
džią vykdė per Ministerių kabi
netą, atšakiųjų prieš Valstybės 
Tarybą.

Nė 1919-ji metai neleido dar 
susirinkti visos tautos atstovams 
i seimą. Kaip tik tų metų pradžia 
atnešė naujus rūpesčius, nes rei
kėjo apsiginti nuo Lietuvon besi
braunančių bolševikų, kurie jau 
sausio 5 d. buvo užėmę Vilnių. 
Vykstant pačioje Lietuvoje ko
voms su radoną j a rusų kariuome
ne teko vėl naudotis laikinu pa
kaitalu ir 1919 m. pradžioje Kau
nan buvo sušaukta nauja konfe
rencija, i kurią savo atstovus 
siuntė miestų vaidybos, apskričių 
ir parapijų komitetai. Toji ne
paprasta konferencija turėjo ne 
tik išklausyti Valstybės Tarybos 
ir laikinosios Vyriausybės prane
šimus, bet jos uždavinys buvo ap
tarti ir Steigiamojo Seimo sušau
kimo sąlygas. Buvo pakeista lai
kinoji konstitucija, ir 1919 m. ba
landžio 4 d. vietoje Valstybės Ta
rybos prezidiumo buvo Įvesta 
valstybės prezidento institucija, 
pirmuoju prezidentu išrenkant 
A. Smetoną. Pagaliau buvo su
ruoštas ir Steigiamojo Seimo rin
kimų Įstatymas. Jis buvo paskėlb- 
tas 1919 m. lapkričio 20. Tiesa, 
tada jau buvo bolševikai sėkmin
gai išstumti iš Lietuvos, ir vidur
vasari vokiečių okupacijos pasku
tiniai likučiai buvo jau iš Lietu
vos pasitraukę, bet kaip tik.pačia- 
mė lapkričio gale dar vyko smar
kios kovos su bermontininkais, o 
su lenkais santykiai taip pat 
brendo i kruviną konfliktą.

Tik 1920 m.’ pradžioje, kai po 
1919-jų( metų nepriklausomybės 
kovų pasidarė'lyg ir poilsio tar
pas, buvo paskelbti rinkimai į 
Steigiamąjį Seimą. Renkamosios 
dienos buvo numatytos balandžio 
14 ir 15, pratęsiant ir 16-tai. Vie
nas atstovas turėjo būti renkamas 
nuo 15.000 gyventojų. Rinkimuo
se dalyvauti turėjo teisę visi Lie
tuvos piliečiai, kuriems buvo su
kakę 21-ri metai, o kariai galėjo 
jau balsuoti nuo 17-kos metų am
žiaus. Patys rinkimai turėjo vyk
ti visuotinu, tiesioginiu, t.y. be
tarpišku, kiekvieno dalyvavimu
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sukaktis
prie urnos. Jie buvo lygūs ir 
slapti, prisilaikant proporcin
gumo sistemos. O kandidatų są
rašus galėjo teikti partijos ar 
kuopos. Kandidatų sąrašų buvo 
virš 20. Tai buvo demokratiškiau- 
sieji rinkimai, kokių Lietuva nie
kada iki tol nebuvo pažinusi. Vi
siems rinkimų Įstatymas buvo ly
gus. Kiekvienas pilietis, vyras ar 
moteris, turėjo teisės slapta išsi
rinkti iš gautų kortelių iš juose 
esančių kandidatų tokius, kokius 
norėjo matyti Steigiamajame Sei
me. Jeigu dabar drįstama oku
puotoje Lietuvoje demokratiš
kais rinkimais pavadinti tokius 
sužalotus ir falsifikuotus rinki
mus, kur pats rinkikas neturi jo
kios teisės, tai 1920 m. Steig. Sei
mo rinkimuose rinkiko teisės bu
vo labiausiai pagerbtos ir apsau
gotos. Iš piršto yra išlaužtas nau
josios sovietų enciklopedijos to
me apie Lietuvą teigimas, kad 
Steig. Seimas rinkosi vykstant 
žiauriam terorui. Šitas falsifika
tas priklauso Į grandinę kitų ten 
randamų falsifikatų, apie kuriuos 
dar bus atskirai kalbama.

Už mėnesio po balsavimų, t.y. 
gegužės 15 dieną susirinko Kau
ne Steigiamasis Seimas. Atsista- 
tančios valstybės ir lietuvių tau
tos gyvenime jis atliko didelę 
rolę.

Kokie yra buvę jo darbai?
(ELI)

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Baimės banga spinduliavo iš 
kenčiančio miesto ir sklido po vi
są Vokietiją. Didžiojo gaisro ug
nys per dienas buvo matomos 
nemažiau kaip 120 mylių. Masės 
Įbaugintų, išbadėjusių pabėgėlių 
bėgo i artimesnius ir tolimesnius 
kaimus ir miestelius. Kiekvieno 
didesnio miesto gyventojai sakė:

— Kas atsitiko vakar su Ham
burgu, rytoj gali atsitikti mums.

Beveik su panika Berlynas bu
vo dalinai evakuotas. Nors buvo 
Įvesta griežta cenzūra, bet Ham
burgo siaubas greitai sklido po to
limiausias reicho vietas. Psicholo
giškai karas pasiekė kritišką taš: 
ką. Stalingrado smūgis buvo daug 
didesnis, bet Stalingradas buvo 
už daug šimtų mylių prie Volgos, 
tuo tarpu Hamburgas buvo Vo
kietijos viduje. Po šio smūgio 
jau daug kas politiniuose ir ka
riniuose sluogsniuose pradėjo 
kalbėti, kad karas yra pralaimė
tas. Bet Hamburgas buvo nelauk
ta staigmena tik tiems, kurie ne
norėjo matyti, kaip karas ore ėjo 
jau daug anksčiau, ženklų tam 
buvo jau 1941 ir 1942 m. Dabar 
tokie žmonės visai krito moraliai 
— jiems jau atrodė viskas pralai
mėta.

Vokietija 1943 m. dar daug tu
rėjo jėgos. Sumaniai ir protingai 
dalykus tvarkant dar buvo gali
ma šis tas laimėti. Svarbiausias 
dalykas buvo pastatyti aviaciją i 
tinkamas vėžes. Hamburgo bom
bardavimu aliantai neparodė nie
ko ypatingo, ko mes negalėtume 
nugalėti. Vokiečių augšto dažnu
mo bangų specialistai ėmėsi dar
bo ir gan greit rado priemonių 
nugalėti radaro užtemdymus. Bu
vo išdirbtos ir naujos taktikos 
prieš naujus puolimo metodus. 
Reikėjo tik sustiprinimo gyny
bos, skiriant jai pačią pirmąją 
vietą. Ta mintimi, Georingo kvie
čiami, mes visi ir susirinkome 
Rytprūsiuose i ‘vilko lizdą” pasi
tarti, kokių priemonių reikia 
griebtis, kad Hamburgo nelaimė 
nepasikartotų. Niekad anksčiau 
nemačiau tokio vadovaujančių as
menų sutarimo. Asmeniškos am
bicijos buvo padėtos į šalį. Bom
bonešių vadovybė pilnai sutiko, 
kad reika užleisti pirmenybę nai
kintuvams, kad gynyba šiuo mo
mentu buvo pats svarbiausias da
lykas. Goeringas buvo paveiktas 
visų bendro nusiteikimo. Jis pa
darė išvadą, kad į gynybą sutelk
tos oro pajėgos ne tik apsaugos 
gyventojų gyvybes, bet išsaugos 
ir karo pramonę ir po ta apsau
ga mes galėsime atgauti jėgas to
limesnėms kovoms. Bus sunkus 
dalykas perorganizuoti aviaciją 
iš puolamojo ginklo Į ginamąjį, 
bet mes visi jutome, kad tai gali
me padaryti.

Po tokių išvadų Goeringas. mus 
paliko ir nuėjo į Hitlerio būstinę 
gauti jo pritarimą,kad galėtume 
vykdyti, ką buvome nutarę. Mes 
pasilikome laukti, Šiek tik nera
mūs, bet pilnai tikėdami, kad šiuo 
kartu fiureris turės nusileisti, nes 
Hamburgo griuvėsiai dar teberū
ko. Durys po kiek taiko atsidarė 
ir, lydimas savo adjutanto, Įėjo 
Goeringas. Nepasakęs nei vieno 
žodžio, žiūrėdamas į priekį, pra
ėjo pro mus ir užsidarė savo kam
baryje. žiūrėjome vienas į kitą 
ir nežinojome ką sakyti. Po va
landėlės aš ir Peltž buvom pa
šaukti vidun. Pamatėm liūdną 
vaizdą. Panarinęs galvą į rankas, 
visiškai sulūžęs sėdėjo už stalo 
Goeringas ir unkštė kažkokius ne- 

' suprantamus žodžius. Tik po ku-

Silpniausia JAV pusė
Kai tik tarptautiniai santykiai 

įsitempia, žmonės tuojau pradeda 
svarstyti, o kas būtų, jei kiltų 
karas, kuri pusė pasirodytų galin- 
£snė? Į šį klausimą atsako visa- 

gerai informuotas žuranlas 
“US News and World Report” sa
vo straipsniu “JAV ar sovietai ga
lingesni?”.

Vertinant JAV ir SSSR pajė
gumą esą pirmiausia tenka prisi
minti, kad JAV gynybai skiria 
10% visų valstybės pajamų, o so
vietai net 25%. Jei JAV galėtų 
pridėti tam dar bent 5%, sovietai 
liktų toli užpakaly. Bet tai neįma
noma, nes tektų sumažinti kon- 
sumpcinę gamybą, o tai atsiliep
tų Į gyvenimo lygį ir sukeltų gy
ventojų nepasitenkinimą. Betgi ir 
teskirdamos 10% savo pajamų 
gynybai JAV yra pajėgesnės už 
sovietus su jų 25%. Bombonešių 
gamyboje sovietai yra toli atsili
kę ir kiekybe ir kokybe. JAV 
atominių bombų bombonešiai yra 
be konkurencijos — sovietai jų 
išviso neturi. Toli lekiančių rake^ 
tų gamyboje sovietai ■ stengiasi 
“pralenkti” JAV, nes jiems tokios 
raketos, neturint toli Skrendan
čių bombonešių, yra būtinybė. 
Vidutinio atstumo raketų sovie
tai visai negamina, o JAV jų tu
ri daug ir Įvairių. Sovietai mano 
galėsią artimuose atstumuose pa
sinaudoti bombonešiais iš savo ba
zių, o Amerikos jomis vistiek ne

Vertė P. BRA-KAS

rio laiko susivaldė ir prisipažino, 
kad mes buvom liudininkai jo di
džiausio nusiminimo valandos. Jis 
neteko Hitlerio pasitikėjimo. Vi
si mūsų pasiūlymai, kuriuos jis 
parėmė, buvo atmesti. Hitleris 
pabrėžė, kad aviacija jį jau ne
kartą apvylė. Todėl jis duoda jai 
paskutinę progą pasitaisyti. Apie 
gynymąsi, nėr a kalbos. Į bombas 
galima atsakyti tik bombomis. 
Visas mūsų tikslas dabar buvo 
sukaupti savo jėgas ir suduoti 
priešui toki smūgi, kad jis nei 
nebandytų galvoti apie antrą 
Hamburgą. Goeringas, taip kal
bėdamas, prisipažiano, jog jis 
klydo, o Hitleris yra teisus. Baig
damas jis paskyrė Peltz puolimų 
vadu prieš Angliją, duodamas 
jam nepaprastas teises.

Norėjau atsistatydinti, bet tuo 
metu dar ir aš galvojau, kad gal 
būt Hitleris yra teisus.

Naujasis vadas su visa energi
ja griebėsi darbo. Jis ‘sugebėjo 
kuri laiką atnaujinti Anglijos 
bombardavimus, šiek tiek žalos 
priešui buvo padaryta, bet tai bu
vo mažmožis palyginus su anglo
saksų bambardavimais. Gan greit 
lėktuvų nuostoliai pasidarė tokie 
dideli, kad tuos keršto žygius rei
kėjo nutraukti. Ir visa tai buvo 
daroma namų fronto sąskaiton. 
Kiek jėgų buvo išeikvota tiems 
bombardavimams, tiek būtų bu
vę galima sustiprinti gynybą. 
Priešas kariavo tik vienu frontu, 
o mes keliais.

Po Hamburgo bombardavimo, 
kurį laiką būta bėdos su nakti
niais naikintuvais, jie be radaro 
nedaug ką galėjo padaryti, čia Į 
pagalbą atėjo maj.. Hermann. Jis 
sukūrė “Wild Boar” — šviesios 
nakties taktiką. Jis pastebėjo, 
kad bombonešius virš bombar
duojamo miesto neretai buvo ga
lima užpulti be jokio radaro. Są
lygas dar, patobulinus su numes 
tomis magnezijos šviėsomis bu
vo galima net ir dieninius lėktu
vus naudoti. Pasidarė keista si
tuacija, priešlėktuvinė apsauga 
neleido net cigaretės gatvėje už
sidegti, o dabar buvo galima pui
kiausiai laikraščius skaityti. Nai
kintuvams labai daug padėjo ir
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pasieks. Atominių povandeninių 
laivų srityje JAV tebėra be kon
kurencijos. Taip pat tokių povan
deninių srityje, kurie gali paleisti 
raketas. Sovietai pralenkė JAV 
žemės satelitų gamyboje, tačiau 
jie tuo tarpu karo reikalui dar 
netinkami. JAV 1963 m. pasiga
mins raketas ant lekiojančių plat
formų, priešui nepasiekiamų, bet 
galinčių jas paleisti į pageidau
jamą taikini betkurioje žemės 
vietoje.

Silpniausia JAV pusė yra nu
sistatymas niekad nepulti, laukti 
kol priešas smogs. Karo vadovy
bė šiuo atžvilgiu nesutaria su vy
riausybe ir stengiasi gynybas rei-v 
kalus taip sutvarkyti, kad ir ga
vusios pirmąjį smūgį JAV dar 
būtų pajėgios atgal smogti agre
soriui mirtiną smūgį. Tam yra 
naudojama komplikuota budėji
mo bei paruošties sistema, kuri 
labai daug kainuoja, štabų nuo
mone ji betgi užtikrina smūgio 
efektingumą.

Maskva. — Nežiūrint politinės 
Įtampos, šią vasarą Sov. Sąjun
gom vyksta apie tūkstantis turis
tų. Inturisto valdytojas M. An
kudinov betgi pareiškė, kad ame
rikiečiams šiemet nebus leidžia
ma lankyti pramonės ir moksli
nių institutų. Ir tai dėlto, kad 
JAV vyriausybė taip daranti.

priešo taip vadinamos “Kalėdų 
eglutės”. Jos aiškiai parodydavo 
kur bombonešius galima surasti.

Prityrusių lakūnų trūkumas vi
są laiką buvo labai didelis. Tas 
dalinai kilo iš to, kad beveik visi 
gabesni lakūnai norėdavo pasi
likti fronte ir vadovauti fronto 
daliniams. Niekas nenorėjo būti 
štabiniu ar instruktorių lakūnų 
mokyklose.

Reikia pažymėti, dideli dalyką, 
kad Vokietijai karo metu netrū
ko jaunuolių, kurie norėjo būti 
lakūnais. Jokios propangados ne
reikėjo. Kaip naikintuvų genero
las, aš gaudavau tūkstančius laiš
kų su jaunų vyrų prašymais, ku
rie jau turėjo patyrimo sklandy
me, bet buvo nepriimami dėl vie
tos ar fizinių trūkumų. 1944 m. 
mes ture j o me penkiolika naikin
tuvų pilotų mokyklų, bet jos ne
galėjo gerai veikti, nes trūko ben
zino. Lakūnai buvo siunčiami į 
frontą vos po 150 skraidymo va
landų. Tuo tarpu amerikonai ne
išleisdavo be tris kart tiek skrai
dymo valandų!

••• '
Bombardavimams vis smarkė- 

jant. 1943 m. Goeringas kartais 
bandė pats vadovauti visai gyny
bai. Paprastai dalinių vadai ne
labai apsidžiaugdavo, kai išgirs
davo, kad reichsmaršalas perima 
vadžias. Tas suprantama, nes kar
tą jis pasiuntė visus naikintuvus 
vytis vienas kitą net iki Pilsen. 
Buvo taip:

Vienas amerikiečių dalinys 
bombardavo Dueren netoliausiai 
nuo Reino. Metalizuoti popieriaus 
gabaliukai buvo vėjo nešami Į 
rytus dar ir už Reino. Kadangi 
bombardavimas buvo vykdomas 
per debesis tai lėktuvų nesimatė. 
Radaras kažką pagavo ant savo 
ekranų ir žemės sekimo punktai 
pranešė, kad girdi lėktuvų ūže
sius. Padėtis buvo labai gerai su
prasta vadovaujančių naikintu
vams asmenų, bet Goeringas visai 

>jų nenorėjo klausyti. Jau senokai 
jis Įtarė, kad jų nesugebėjimas 
vadovauti yra kaltas dėl tiek ma
žai numušamų bombonešių. Sėdė
damas Karin salėje, jis padarė iš
vadą, kad bombonešiai skrenda 
link viršutinės Frankonijos.

(Bus daugiau)

A '•
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Iš Lietuvos atvykę pasakoja
‘Tž’ bendradarbiui pavyko Eu

ropoj sutikti keletą naujai iš Lie
tuvos atvykusių šeimų ir pasikal
bėti apie dabartinio gyvenimo są
lygas. Esą gyventi būtų galima, 
kad ne ta partija. Pvz. prieš me
tus apie 50 Kvietiškės gyvulinin
kystės technikumo, netoli Mari
jampolės, dėstytojų buvo privers
ti Įstoti į komunistų partiją. Nau
jas direktorius Valančiauskas ne
dviprasmiškai pagrasino: kas ne
prisidės prie partijos, bus išmes
tas iš tarnybos. Daugelis dėsty
tojų jokio kito darbo nesugeba, 
kastuvo Į rankas imti nenori ar 
jau ir nepajėgia. Ne vienas po ke
lių metų jau ir pensiją išsitar
naus, tai visas Kvietiškės dėsty
tojų kolektyvas ir “susipartino”.

Tik tada mokytojai, tarnauto
jai ir darbininkai pilnai Įvertino 
senąjį direktorių Domą Aleksand
ravičių, kai jo kūnas 1958 m. ga- 

. le buvo palydėtas į kapus.
Rusai, antrą kartą užgrobę Lie

tuvą, Aleksandravičių iš direkto
riaus pareigų buvo atleidę. Į jo 
vietą pastatė tūlą atėjūną rusą 
partieti. Bet šis taip pradėjo ger
ti, kad ir partija negalėjo nepa
stebėti, kaip greit pradėjo tirpti 
karo audrose išlikęs inventorius. 
Tada i direktoriaus vietą vėl bu
vo pakviestas Aleksandravičius.

Per savo direktoriavimo laiką 
velionis nevienam parūpino dar
bą, bet nė vieno tarnautojo ar 
darbininko neįkišo i kalėjimą už 
“liaudies turto” vogimą, ką suži
nojęs, tuojau kiekvieną prisidėju
si atskirai pasišaukdavęs ir duo
davęs “pipirų” netik už “liaudies 
turto” grobimą, bet ir netvarką 
bei apsileidimą darbe.

Dabartinis direktorius norėjo 
Aleksandravičių dar gyvą iš di
rektoriaus pareigų išėsti, bet ne
pajėgė. Mat, velionis buvo Snieč
kaus mokslo draugas. Sniečkui 
mokslas nesisekė, tai velionis jam 
padėdavo. Jo dėka Aleksandravi- šitaip: kas dabar Lietuvoje nori 

’ čius ne tik išsilaikė direktoriaus, gyventi, turi ne tik pats eiti dirb- 
vietoje, bet ir kiekvieną neparti- ti, bet ir moterį varyti; turi vog- 
ni mokytoją apgynė nuo raudo- ti arba Į partiją Įsirašyti... ks.

nojo voratinklio.
Aleksandravičiui mirus, dviem 

jo seserim Sibire buvo duota te
legramos. Gerokai jo laidotuvių 
abi grįžo ir liko Lietuvoje.

Laidotuvėse dalyvavo daug par
tijos ponų ir augštų ministerijos 
valdininkų. Kunigui partija tei
kėsi leisti tik karstą pro bažny
čią pravežant pašlakstyti švęstu 
vandeniu; Į kapines lydėti nelei
do. Eiliniai piliečiai sako apie 
partijos ceremonijas: neneša kry
žiaus, bet kažin kokią kepurę. 
Paskiau arčiau stovintiems paaiš
kėjo, kad tai buvo ne kepurė, o 
kožin koks ant pagalvėlės padė
tas medalis.

Tik karstą Įleidus Į duobę tū
las kalbėtojas išdrįso viešai pasa
kyti, kad velionis nebuvo partie
tis. Kiti jį išgyrė kaip liaudies ge
nijų ir pan. Kai naujasis direkto
rius netik pradėjo terorizuoti mo
kytojus, bet ir darbininkus už 
kiekvieną menkniekį kišti į kalė
jimą, tuomet visa Kvietiškės Įstai
ga — keli šimtai žmonių — pra
dėjo tikruosius velionio nuopel
nus labai realiai Įvertinti.

Išėjo iš kalbos ir “Amerikos 
Balsas”.. Kartais ir labai gerai bu
vęs girdimas. Konkrečiai tuomet, 
kai pasigėrę trukdytuvų tarnau
tojai užmiršdavo ar ir nepajėda- 
vo paleisti i darbą “raudonojo ro
jaus birbynės”.

Ir apie Sniečkuvienės mirtį 
žmonės Lietuvoje sužinojo “per 
pūčkę”. Pasirodo, per 1941 m. 
deportacijų siautėjimą Lietuvo
je Į gyvulinį vagoną buvo pate
kusi ir Sniečkaus sesuo Padols- 
kienė. Sniečkus, tai sužinojęs, 
tuojau ją iš traukinio išėmė. Pa- 
dolskienė brolio valdomoj Lietu
voj gyventi nenorėjo. Karo gale 
pasitraukė Į Pomeraniją ir tenai 
pernai mirė.

Tūlas buklus tautietis dabarti
nę padėtį Lietuvoje apibudino

KAI GIMĖ KANADA
(CSc)— 1867 m. liepos 1 d. yraltetown buvo pasirašyta sutartis 

IfnnorJno cnmimrk rlinrm Torio Iro. tomo ill YTriciillY1 lAKlOKanados gimimo diena. Tada ke
turios retai apgyventos Kanados 
provincijos — Ontario ir Quebe 
cas (žinomos kaip Augštoji ir Že
moji Kanados), Nova Scotia ir 
New Brunswick susijungė i vie
ną vienetą. Otavoj 101 pabūklo 
saliutas, bažnyčių varpų gaudi
mas, visuose krašto miestuose ir 
kaimuose paradai ir fejerverkai, 
piknikai ir sportas, iliuminacijos 
ir visa kita atžymėjo dieną, kurią 
karalienė Viktorija viešai paskel
bė Britų Šiaurės Amerikos uniją. 
Šiaurės Amerikos Įstatymo, kuris 
yra Kanados konstitucija, deta
lės buvo kuriamos Londone po il
go tarimosi su Kanados valstybi
ninkais, kaip John A. Macdonald, 
konservatorių didysis vadas, 
George Etienne Gartier ir Alex
ander Galt iš Quebec©, .Charles 
Tupper iš Nova Scotia, Leonard 
Tilley iš New Brunswick, ir On
tario George Brown. Įstatymas, 
kuri priėmė Britų Parlamentas, 
aptarė Kanados vyriausybę tokią, 
kokia ji yra šiandien. Jis numa
tė, kad Dominijos parlamentas 
turi visuotinę valdžią krašto rei
kaluose, paliekant kaikuriuos rei
kalus atskiroms provincijoms. 
Trisdešimt keturi Kanados vals
tybės vyrai, kurie dirbo kartu 
kuriant Konfederaciją, yra žino
mi nuo to laiko kaipo Konfedera
cijos tėvai. Sir John A. Macdo
nald tapo pirmuoju ministeriu 
pirmininku. .

Naujai sudaryta valstybė greit 
augo. Manitoba tapo provincija 
1870 m., buvo išskirta iš vakari
nių teritorijų, kurias laikė savo 
žinioj apie 200 metų Hudson’s 
Bay kompanija. Prince Edward 
Island, kurios sostinėj Chariot-

KRISTAUS KANČIOS VAIDINIMAI OBERAMMERGAU LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
aš stengiuosi Įsivaizduoti, kokias 
kančias turėjo Dievo Sūnus iškęs
ti ir kokią širdgėlą pergyventi, 
kentėdamas už žmonijos nuodė
mes, — sako Presinger.

Kristaus Motinos Marijos rolę 
vaidina 21 m. stenografistė Irm- 
gard Dengg. Tai kita viena iš sun
kiausių rolių visame vaidinime.

63 m. amžiaus Johann Maier 
vaidina šv. Petrą, Hans Schweig- 
hofer, 39 m. amž., turės atvaiz
duoti Judą.

Kiekvienas Kristaus kančios 
vaidinimas prasideda 8 vai. ryto 
ir tęsiasi iki 6 vai. vak., su dviejų 
valandų pietų pertrauka.

Pats šios didžiosios tragedijos 
vaidinimas esąs toks Įspūdingas ir 
taip paveikiąs žiūrovus, jog tie, 
kurie jį pamato, neužmirštą jo 
visą gyvenimą. Pr. Alšėnas.

Oberammergau yra nedidelė 
Szenvietė Bavarijoje, garsi pla- 

me pasaulyje. Daugiau kaip 
300 m. tenai kas 10 metų yra 
vykdomi Kristaus kančios vaidini
mai, kurie sutraukia šimtus tūks
tančių žmonių, ne tik iš Vokieti
jos, bet ir iš viso pasaulio.

Rašančiajam šias eilutes Ober
ammergau teko aplankyti su eks
kursija 1947 m. Tuomet Kristaus 
kančios vaidinimo nebuvo — bu
vo ruošiamasi 1950 m. vaidini
mui. Tas nedidelis sodžius gar
siesiems vaidinimams turi pakan
kamai puikias ir milžiniško dy
džio patalpas. Patys vaidinimai, 
žinoma, vyksta atviroje scenoje, 
tačiau žiūrovams yra įrengta mil
žiniško dydžio dengta auditorija. 
Kristaus kančios vaidinime daly
vaują artistai esti be jokio gri
mo: natūralūs, užsiauginę barz
das, reikiamo ilgio plaukus ir t.t.

Šiemet Miunchene, Vokietijoje, 
įvyks 37-tasis Tarptautinis Eu- 
cnaristinis Kongresas, kuris, be 
abejonės, sutrauks milžinišką 
skaičių tikinčiųjų iš plataus pa
saulio. Jų tarpe, galimas daiktas, 
bus nemažai ir lietuvių. Daugelis 
aaiyvių nepraleis progos neapsi
lankę ir. Oberammergau Kristaus 
kančios vaidinimuose, kurie jau 
prasidėjo gegužės mėnesi. Tad čia 
paduodu kiek daugiau žinių apie 
Oberammergau ir apie ten vyks
tančius vaidinimus, imdamas duo
menis iš C. Kanados katalikų ofi
cialaus organo “The Canadian 
Register”.

Pirmasis Kristaus kančios vai
dinimas Obebammergau Įvyko 
1634 m. Tai buvo ir tebėra daro
ma pildant to kaimo gyventojų 
pažadą Dievui, už išgelbėjimą jų 
iš baisios ir daugelio žmonių gy
vybių pareikalavusios maro ligos, ____ _____
kai keleto mėnesių laikotarpyje rų gilumo. Priešscenyje pasirodo 
nuo maro krito apie 80 kaimo gy- apie 50-60 giesmininkų, kurie 
ventojų. Įveda žiūrovus i vaidinimą.

Jubilėjiniais 1930 ir 1934 me-

Kristaus kančios vaidinimai bu
vo suvaidinti pirmą kartą 1634 
m. Su mažais pakeitimais jie 
vyksta kas dešimt metų iki mūsų 
laikų. Iki 1820 m. vaidnimai vy
ko kaimo kapinėse, bažnyčios 
šventoriuje. 1830 metais pirmą 
kartą buvo vaidinama dabartinė
je kaimo teatro vietoje, kuri spe
cialiai tam tikslui buvo Įrengta. 
Nuo to laiko vaidinimuose buyo 
Įvesta ir muzika — giedojimas, 
panaši melodija i Haydn ir Mo- 
zarto simfonijas, tik daug pa
prastesnė.

Tuometinė teatro salė buvo la
bai paprasta, vaidintojai turėjo 
kitoje1'vietoje persirengti, žiūro
vai sėdėjo lauke ant medinių suo
lų. 1930 m. buvo pastatyta da
bartinė moderniška salė, kuri tu
ri 6000 sėdimų vietų. Buvo pa
statyta ir nauja scena iš dviejų 
dalių, iš priešscenio ir scenos, ku
ri yra 42 metrų pločio ir 10 met-

Oberamergau be kančios vai
dinimų yra pasižymėjęs jau nuo 
šimtmečių dar medžio drožiniais, 
daugiausiai iš religinės srities. 
Garsos yra Oberamergau “diev- 
i ------ * ’ . *! J
soje Vokietijoje ir net užsienyje. 
Šis drožinėjimo menas ypač Kris
taus kančios ženklų, giliai yra 
Įsmigęs į vietinių gyventojų šir
dis, kurie padėjo išugdyti kito 
meno šaką — religinę dramą, api
pavidalintą Kristaus kančioje.

Kristaus kančios vaidinimai 
Oberammergau pritraukia ne tik 
katalikus, bet ir kitokius, kurie 
lieka giliai sujaudinti vaidinimo. 
Tai išaiškinama dėl to, kad vai
dinimai yra grynai religinis ak
tas, tik atliekamas scenoje. Tuo 
jis skiriasi nuo religinių dramų, 
kuriose norima pasirodyti.

Europoje yra dar kitos dvi vie
tos kur vaidinama Kristaus kan
čia, tai Nancy mieste — Prancū
zijoje ir Erl — Austrijoje. Vie 
nas, kuris aplankė visas šias vie
tas, palygindamas su Oberam
mergau, yra išsireiškęs: “Austri
joje — religinis liaudies vaidini
mas, Prancūzijoje — puikus pa
statymas, gražūs kostiumai, o 
Oberammergau — ‘kančios rea
lus atvaizdavimas”.

Rašančiam šias eilutes Ober
ammergau paliko vieną iš giles
nių Įspūdžių. Nors vaidinimas tę
siasi nuo 10 vai. ryto iki pavaka
rio, tačiau žiūrovai visą laiką su 
didžiausiu Įtempimu seka šventą
ją dramą iki galo.

AL. GIMANTAS
“Kit-Kats” rampos šviesoje
Mažoji scena mūsiškių tarpe la

bai nepopuliari. Išvis, turime sa- 
munkos ”, kurios yra žinomos yi-’votišką ir sunkiai begalimą pa-

Kun. A. Steigvila (L).

keisti nusistatymą, labai jau iš 
augšto žvelgdami Į mažosios sce
nos menininkus. Gal tai ir bus 
priežastis, kad lietuvių žymiai 
plačiau besireiškiančių toje meno 
šakoje lyg ir neturime. Lietuvoje 
jau buvo pradėta daugiau domė
tis mažaja scena,bet, viskas taip 
ir buvo paliekama importui — iš 
svetur atvykę pasipingauti mažo
sios scenos artistai buvo ir “ge
ri” ir “Įdomūs” ir “madingi”.

Šiuo metu JAV-bėse (buvo ir 
Kanadoje, Londone) gražiu pasi
sekimu naktiniuose klubuose ir 
šiaip panašiose vietose gastroliuo
ja dviejų žmonių, vyro ir žmo
nos, grupė/ pasivadinusi “Kit- 
Kats”. Pasirodo, tai lietuviai — 
Virgilijus Jankus su žmona. Jis, 
tikrai puikus akordeonistas, Įdo
mus ir patraukiantis pantomimi
kas. žmona groja kontrabasu, 
pranešinėja, abu dainuoja. Jų 
programa gana skoninga, neba
nali, gyva ir patraukianti. Skai
tytojams bus Įdomu žinoti, ko
kias pajamas galima turėti pil
dant panašaus pobūdžio progra
mas? Štai, minėtieji “Kit-Kats”, 
kurie nėra perdaug žinomi gal 
daugiau vidutiniokai, jau pajėgia 
uždirbti iki 20.000 dol. per me
tus. Ateity, žinoma, jų pajamos 
tik didės.

ŽYDAI AR ROMĖNAI?

ventojų.
Oberammergau gyventojai,

šaukdamiesi Dievo pagalbos, su- tais i vaidinimus buvo atvykę
sirinkę Į kaimo sueigą, nutarė 
ruošti ir kas dešimtį metu vai
dinti Kristaūs kančios tragediją. 
Po to nė vienas asmuo nebemiręs 
kaimelyje ta baisia ligo, nors po
sėdžiavimo metu dar buvę nema
ža sergančių.

Ir taip tas didingasis vaidini
mas tęsiamas kas dešimt metų, 
išskyrus tik 11 Pasaulinio karo 
laikotarpi, kada priklausančia da
ta vaidinimai neįvyko.

Kristaus kančios vaidinime da
lyvauja per 1000 aktorių. Kaip 
jau minėjau, jie visi privalo turė
ti natūralų “grimą”: užsiauginti 
barzdas, reikiamo ilgia plaukus ir 
t.t. Įvairūs perukai neleidžiami.

tarpe provincijų, prisijungė prie 
unijos tik 1873 *m. Britų Kolum
bija Įėjo Į Konfederaciją 1871 m. 
su sąlyga* kad ji bus sujungta ge
ležinkeliu su rytų provincijomis 
dešimties mėtų laikotarpy. 1880 
m. sutartis pastatyti geležinkelį 
buvo pasirašyta su Kanados Pa
cifico geležinkelio kompanija ir 
Kanados pirmoji transkontinen
tinė linija buvo užbaigta 1885 m. 
Alberta ir Saskatchewanas tapo 
provincijomis 1905 m., Newfound Trieš vaidinimą ir vaidinmo metu 
landas 1949 m.

Kanada buvo Įkurta 1867 m. 
liepos 1 d. taigi dar trūksta 7 
metų iki jos šimtmečio. Bet ir 
dabar ji išpildė pranašavimą, pa
sakytą Konfederacijos metu: “Do
minija ... nuo jurų ligi jūrų” ... 
(a mari usque ad mare). Ir dabar 
vyksta pasikeitimai. Metai po 
metų Įvairumai didėja ir valstybė 
tampa turtingesnė prisidėjus prie 
to daugeliui tautų. Tauta kuria
ma ne karais ir revoliucijomis, 
bet laisva, savanoriška ir taikia 
unija provincijų grupės, kurios 
yra Įsigijusios laisvės teises ir yra 
vedamos bendro tikslo — eiti 
prie savo likimo kaipo viena ap
jungta tauta.

Varžysiu turistus
Sovietinio kelionių biuro “In- 

turistas” pirmininkas Ankudino
vas Maskvoje pranešė, kad turis
tams iš Vakarų Vokietijos ir JA 
V-bių bus taikomi suvaržymai, ko
kie būk esą taikomi sovietų turis
tams, vykstantiems į minėtus 
kraštus. ■ ' E.

Ontario Švietimo Departamento 
suaugusių švietimo skyrius 

bendradarbiaujant su Toronto Švietimo Vadyba 

atidaro
naujiesiems kanadiečiams 

anglų kalbos vasaros kursus
nuo1f

liepos 11 d. iki rugpjūčio 19 d. kursai vyks kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 7.30 — 9.30 vai. vak.

■ CENTRAL HIGH SCHOOL OF COMMERCE
570 Shaw Street, Toronto 

(pažengusiems ir pradedantiems)
ir

\ EASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE

16 Phin Avenue, Toronto 
(tik pradedantiems)

f Registracija — liepos 4 ir 8 d.d. nuo 7.30 iki 9.30 vai. v.
Mokestis — $6.

T. A. Wardle 
Pirmininkas.

Z. S. Phimister, 
Švietimo direktorius.*

apie 400.000 žiūrovų, apie 130. 
000 vien iš užsienio. Dar daugiau 
žiūrovų iš užsienio yra tikimasi 
šiais metais. Amerikos filmų savi
ninkai yra prašę vaidnimus nu
filmuoti, siūlydami milijonines 
sumas, bet oberammergaujięčiai 
nesutiko filmuotis nei už jokius 
pinigus.

Labai Įdomus yra pasiruošimas 
vaidinimams. Maždaug pusė me
tų prieš vaidinimą pagrindiniai 
vaidintojai yra kailio gyventojų

Pasaulio, o ypač vokiškoje 
spaudoje vis dažniau ir dažniau 
pasirodo straipsnių prieš Oberam
mergau Kristaus kančios vaidini
mus, kurie po karo buvo atgaivin
ti ir šiemet bus antra karta. Jie 
pristatydinami kaip antisemitiz
mo pasireiškimas.

Šios tezės gausūs gynėjai tei
gia, kad ne žydai nukryžiavę Kris
tų, savo tautieti, bet romėnai, žy
dai neturėję net tokios bausmės 
formos. Toki nužudymo būdą ži
noję romėnai ir kitos tautos, bet 
tik ne žydai, vienintelė tauta 
anais laikais turėjusi monoteisti
nę religiją. Tik viduramžiais, kai 
žydai būdavę persekiojami, tiems 
persekiojimams pateisinti buvusi 
sukurta teorija apie žydus kaip 
Kristaus nukankintojus. Dabar ir

Pulk. R. I. Abel —
“lietuvis”
Mūsų spaudoje, regis, nebuvo 

minėta viena lietuviams Įdomi ži
nutė apie amerikiečių sugautąjį 
ir dabar kalėjime sėdintį sovietinę 
šnipą pulk. Rudolfą Ivanovičių 
Abelį. Jo pavardė vis dažniau 
linksniuojama, tikintis, kad so
vietai ims ir sutiks ji iškeisti i so
vietų rankose pakliuvusi U-2 lėk
tuvo pilotą. Laikraščiams pradė
jus domėtis Abelio asmenybe, pa
aiškėjo, kad jis Įslinko i Kanadą 
ir kiek vėliau i JAV, naudodama
sis vieno lietuvio asmens doku
mentais. Tai buvęs Andrew Ka- 
yotis, natūralizuotas amerikietis, 
gimęs Lietuvoje, kuris dar 1947 
m. ryžosi aplankyti savo gimines 
anapus geležinės uždangos ir nie
kados nesugrįžo atgal. Atseit, so
vietai panaudoję to mūsų tautie
čio dokumentus ir be jokio vargo 
Abel įsikūrė Niujorke, kur ir dar
bavosi iki suėmimo..

Enciklopediniai Įvairumai
Ne kokių priekabių ieškant, 

bet norint iškelti pastebėtus ne
sklandumus, tenka sustoti ties 
XX t. LE, kurio 513 pusi. Įdėtos 
pageidautinų svorių lentelės vy
rams ir moterims. -Viskas būtų 
gera ir informacijai labai nau
dinga, jei ūgis ir svoris būtų duo
damas coliais ir svarais. Deja, 
viskas sužymėta cm ir kilogra
mais. Jau teko girdėti eilės pre
numeratorių nusiskundimą, kad 
ši tvarka nėra gera ir vis dides
niam skaičiui darosi nebepažįsta
ma. Kiekvienas pripažins, kad de
šimtainė sistema yra kurkas pa
rankesnė ir tikslesnė, bet, jei jau 
šiame kontinente taip jau Įprasta 
ir naudojama colinė sistema, mes 
negalime pakeisti, nebent veikda
mi kartu su naujais ir vis kylan
čiais balsais už visuotini pakeiti
mą Į dešimtainę tvarką. Bet, at
rodo, dar labai daug laiko praeis, 
kol anglosaksų kraštai Įsitikins, 
kad su uabar jų naudojamais ma
tais ir saikais sunku pasiekti visiš-

valdžia pasiėmusi tekstą pacen- 
zūruoti. Režisūra taip patvarkiu
si, kad visi, kas pasireiškia su 
Kristumi, parodomi ne žydiškos, 
bet “nordiškos išvaizdos”.

Jei jau valdžia ėmėsi tekstą 
vaidinimo pacenzūruoti,. matyt, 
buvo nemenkos jėgos, kurios pa
spaudė. Gal tam buvo skirtas ir 
hakenkreucų tepliojimo baubas, 
caip plačiai išgarsintas visame ! ko tikslumo ir, kad labai būtų 
pasaulyje. i pravartu juos pakeisti į tobulės-

O ką tie oberammergaviečiai i nę. Iki to meto, visvien galima pa
darys, kad evangelijoje rašoma, geidauti, kad LE ir kituose mū- 
jog Kristų nukryžiavo romėnai j šų leidiniuose, visada šalimais bū- 
Jo priešams žydams reikalaujant. į tų žymima ir antroji sistema, nes 
Nejaugi dar būtina išryškinti, kad daug kam sudaro ir neaiškumų ir 
buvo žydų, kurie to nereikalavo? nepatogumų. ■ '
Juk tai ir taip visiems žinoma. (NuKelta Į 7 psl.)

slaptu balsavimu išrenkami. Prieš Katalikų Bažnyčia norinti nuo to 
balsavimą visas kaimas susiren- neteisingo priekaišto apsivalyti, 
ka Į bažnyčią pamaldoms, po ku-Įir popiežius Jonas XXIII stengią- 
rių kaimo salėje vyksta balsavi-isis iš Didžiosios savaitės liturgi-

0 VISDĖLTO TAIP!
“Tž” Nr. 19 (539) p. A. šoko j išteka už kitataučio, tai dar ją ga-

daugiau pusės kaimo gyventojų 
yra užimti arba vaidinimu, arba 
jam pasiruošimu, arba žiūrovų 
priėmimu, apgyvendinimų, mity
ba ir t.t.

Šiais metais Kristų vadina 47 
m. amž. viešbučio savininkas An
ton Presinger, su dideliu pasiseki
mu tą rolę vaidinęs ir 1950 m. 
Tai esąs itin sveikas ir stiprus vy
ras. Silpnesnės sveikatos asmuo 
ir neištvertų, nes vaidinimo me
tu jam daugiau 20 minučių pri- 
seina kaboti ant kryžiaus.

— Kai aš pasilieku vienas kal
nuose — Getsemano sodelyje ar
ba esu pakabinamas ant kryžiaus,

mai. Kandidatus pastato speciali 
komisija. Svarbesnes roles vaidi
nantieji, kaip Kristų, Mariją ir 
apaštalus, turi būti dar nevedę ir 
nesenesni kaip 35 metų.

Rinkimų diena yra pats di
džiausias Įvykis visame kaime. 
Yra išrenkami apie 100 pagrin
dinių vaidintojų, prie jų dar vai
dinimo metu prisideda apie 1000 
kitų, kurie dalyvauja vadinimuo
se, padėdami vaidintojams. Jau 
visus metus prieš vaidinimą pa
sikeičia visas kaimo vaizdas: vy
rai augina barzdas ir ilgus plau
kus, vaikai irgi neatsilieka, pa
mėgdžioja suaugusius, augindami 
ilgus plaukus, nes turės dalyvau
ti vaidinime.vaidinime.

nių maldų išleisti visas tas. vie
tas, kur žydai pristatydinami 
Kristaus žudikais.

O Oberamergau vaidinimai vi- 
sada-buvę antižydiški. Dėl to tos 
apylinkės vokiečiai esą taip iš
auklėti, kad ten buvę daug dides
nis procentas nacių, negu kur 
nors kitur Vokietijoje. Iš visų 
ankstyvesnių vaidintojų naciu 
nebuvęs tik vienas Hans Zwink, 
kuris vaidina Judą. Nacių nariais 
buvę ir Kristaus vaidintojas ir 
Marijos. Iš 151 vaidintojo net 
150. Blogai esą, kad šių metų 
vaidinimo tekste antižydiškumas 
esąs dar labiau sustiprintas. Visi, 
kas prieš Kristų, pabrėžtinai iš
ryškinami žydais. Gerai esą, kad
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ginti mišrias vedybas ir kartu 
pulti J. J., kuris kiek anksčiau ta
me pat laikrašty parašė, kad ne
reikią garsinti mišrių vedybų. 
Ypač p. A. nepatiko, kai J. J. 
sudarančius mišrias šeimas pa
vadino tautos lavonais. Mano su
pratimu, toks pavadinimas nėra 
nei vulgarus, nei neprotingas, nes 
ištikrųjų tokios šeimos lietuvių 
tautai miršta. Matyt, p. A. mažai 
skaito, kad tik dabar toki išsireiš
kimą pastebėjo spaudoj. Jau gero
kai anksčiau vienas iš mūsų va
dovaujančių asmenų, tuos, kurie 
nutautėja arba kaip kitaip išsiski
ria iš lietuvių tarpo, pavadino tau
tos lavonais. Taigi toks išsireiški
mas nebenaujas. •

Visiems suprantama, kad miš
rios vedybos buvo ir bus, bet kad 
jų garsinti nereikia, tai taip pat 
aišku. Aš gyvenu nedidelėj lietu
vių bendruomenėj. Čia mišrių ve
dybų labai daug. Bet kas keisčiau
sia, kad tos mišrios vedybos buvo 
visą laiką labai ir labai garsina
mos spaudoj. Kaikurios net ir is
torinėmis buvo pavadintos. Nie
kas nieko nesakytų, jeigu tų šei
mų vaikai kalbėtų lietuviškai, bet 
kad taip nėra.-Negi motina, pati 
nemokėdama, išmokys vaiką lie
tuviškai. Dabar jau grynai lietu
viškų šeimų vaikai, gimę Kana
doj, dažniausiu atveju labai silp
nai kalba lietuviškai, o tarp savęs 
niekad nebekalba. Ponas A. ka- 
žinką girdėjo Toronte Prisikėli- 

<mo parapijos bažnyčioje kairėj 
pusėj, bet tai greičiausia buvo 
sapnas, nes niekas nepatikės, kad 
taip gali būti. (Redakcija visdėl- 
to gali paliudyti, kad ir Toronte 
yra keletas tokių šeimų, kur mo
tinos nelietuvaitės, išmokusios 
lietuviškai, ir savo vaikus taip 
auklėja. Ne tik juos veda i baž
nyčią, bet leidžia ir i lietuvių mo
kyklą, ir į liet, jaunimo organi
zacijas, ir prie Pirmos Komuni
jos lietuviškai pasiruošti ir t.t. 
Be abejonės, tai gal tik išimtys, 
oet jų yra. Dalis jų išmoko vai
kus ir savo tėvų kalbos).

Gindamas mišrias vedybas p. 
A. parinko ir pavyzdžių. Esą, 
Urugvajaus konsulo žmona lietu
vaitė Indijoj garsina Lietuvą. Ti 
kėkime, kad ji savo vaikus išiho 
kys lietuviškai... Prof. Ereto šei
ma išaugo Lietuvoj, o ten tos pro
blemos nebuvo. Aš galėčiau pri
rašyti daug pavyzdžių iš mūsų 
žymių vyrų praeities, kurie bu
vo vedę ne lietuvaites ir dėlto iš
augino vaikus svetimiems... Pa
kaks jeigu paminėsiu tik šerną ir 
Ig. šeiniu.

Ta pačia proga norisi pažymė
ti, kao jeigu kartais lietuvaitė ir

Įima ir pateisinti. Pagal paprotį 
dabar dar vyrai renkasi žmonas, 
o ne mergaitės vyrus. Jeigu mūsų 
vyrai ieško sau žmonų Vokieti
joj, tai lietuvaitėms kartais kitos 
išeities ir nėra.

Labai gerai, kad p. J. J. pakėlė 
balsą prieš tuos, kurie pristigę 
garbės ir atsakomybės jausmo, 
dažniausia už geras vaišes ar ko
ki doleri patrimituoja pakasy
nose.

Pagaliau paskutinėje skiltyje p. 
A. moko spaudos laisvės. Tačiau 
jo spaudos laisvės supratimas yra, 
jo žodžiais tariant, liguistas. Jis 
spaudos laisvę supranta taip: — 
čia Kanada, laisvas kraštas, ką 
noriu ta ir darau. — Man būtu 
labai Įdomu, ką p. A. pasakytų, 
jeigu jis vieną dieną “TŽ” rastų 
straipsnį, kuriame būtų garbina
mas Lietuvos okupantas burlio
kas. Bet tai juk būtų visai lo
giška pagal p. A. suprastą spau
dos laisvę.

Manau, kad mes tikrai galime 
ir turime teisės prašyti laikraš
čių, kad jie netalpintų tokių pra
nešimėlių, kurie silpnina mūsų 
tautini gyvybingumą.

Vy. Žinta.

Ir Rytų Europa . 
yra Europa

(E) “Merkur” žurnalas Įsidėjo 
straipsni antrašte “Rytų Europa 
— Europoje”. Autorius Friedrich 
Heer stato tokius klausimus: 1) 
Vakarų Europos jaunimas, inte
ligentija, vadovaujantieji sluogs- 
niai turi Įsisąmoninti, kad Rytų 
Europa priklauso Europai ir kad 
turi būti europiečių vidiniai pa
tirta, laimėta. 2) Vidiniai Vakarų 
Europos santykiai su Rytų Euro- 
pa kultūriniu, politiniu ir visuo
meniniu atžvilgiu dar perdaug 
prilygsta komplikuotiems Euro
pos santykiams su vadinamais ne
išsivysčiusiais kraštais. 3) Įsisą
monindami Rytų Europos kultū
rini vieningumą su visa Europa, 
privalome atsiminti, kad atskirų 
Europos dalių savitarpio santy
kiai ilgų šemtmečių tarpsnyje bu
žo iš vienos pusės vaisingi, iš ki
šos pusės skaudūs. Reikią atmin
ti, kad Rytų Europos tautos ilgą 
laiką buvo, politinės kovos objek
tu tarp Rytų ir Vakarų. Skirtu
mai nesiduodą taip lengvai išly
ginami.

Berlynas. — Chruščiovui pra
dėjus grąsinti dėl Berlyno, tame 
mieste pastebėtas gyventojų ma
žėjimas — daugelis išsikelia į Va
karus.
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HAMILTON, Ont,
Į JAUNIMO STOVYKLĄ I 

kurią organizuoja Kandos ateitininkai 
N. Wasaga tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje liepos 9-24 d.d., Hamiltone 
užsirašyti dar galima pas Stasį Ver
bicką — 57 Carrick Ave., tel. LI. 
9-1558, araba pas Gintarą Bakaitytę 
— 123 Robinson Ave., tel. JA. 24109.

Ten pat teikiamos informacijos nu
važiavimo į stovyklą ir kitais reikalais.

Daugiau informacijų apie šią stovyk
lą žr. šio laikraščio 8 psl.

LILIJA ŠUKYTĖ šį pavasarį su pa
gyrimu (honors) užbaigė Karai. To
ronto Konservatorijos pijanino klasę, 
A.R.C.T. Solo Performer, ir išlaikė 
baigiamuosius egzaminus. Lygiagre
čiai L. Šukytė studijuoja ir dainavi
mą, kame yra taip pat atsiekusi gra
žių rezultatų — šiais metais Kiwanis 
festivalyje laimėjo antrą vietą, išpil
dydama operos grupėje ariją “Pace 
pace mio Dio” iš Verdi * operos “La 
Forza del Destino” Be dainavimo ir 
pijanino studijų L. Šukytė su pasisė
simu lanko McMaster universitetą, ka
me studijuoja prancūzų ir vokiečių 
kalbas. Šįmet ji užbaigė antruosius 
studijų metus antrąja studente.

Linkime p. Lilijai ir ateityje pasi
sekimo mene ir universiteto studijose.

LN V-BOS POSĖDIS birž. 27 d. nu
tarė šaukti visuotinį metinį LN narių 

j susirinkimą liepos 31 d., sekmadienį, 
?3 vai. p.p. Dienotvarkėje svarbiausias 
i punktas yra valdomųjų organų rinki- 
i mąi, LN pelno paskirstymas ir pagrei- 
i tinimui lėšų sukėlimo naujos nuosa- 
į vybės įsigijimo svarstymas. LN v-ba 
• prašo visų narių į šį susirinkimą at
kreipti dėmesio ir jame .dalyvauti.

! Yra gautas pasiūlymas pirkti pel- 
Balys Stasiulionis, Utenos rajono ’ ningą nuosavybę, už kurją prašoma 

“liaudies švietimo skyriaus vedėjas”: $215.000 su $65.000 įmokėjimu. Likusi 
buvęs partizanų peršautas į vidurius suma yra pirmieji atviri morgičiai iš 
savo bute miegodamas lovoje, o jo 6% penkiolikai metų. Minimas objek- 
žmona, Stasė Aukštuolytė, iš Bikūnų, * tas nedaug brangesnis už dabartinius 
buvusi sužeista į koją. Jis vyžuomš- ■ Liet. Namus, o pelną duoda dvigubai 
kis, gimnaziją Utenoje baigęs tik 1941 didesnį. V-ba į galimybę juos nu- 
m. Iš “Tarybinio mokytojo”, Nr. 44, Į pirkti atkreipė dėmesį, kad pagreiti- 
pasakojimo išeiną, kad jie vedę jau po i nūs lėšų sukėlimą galutiniems LN. 
karo, o peršovimo metu jų sūnelis j Kaip matome, naujų narių stojimas 
buvęs pusantrų metų. Stasiulionis nuo žymiai sulėtėjo, tad reikia ieškoti bū- 
sužeidimo miręs po 12 vai. Į dų pinigams gauti iš kitų šaltinių. Šis

Taip pat buvęs nušautas Utenos I j reikalas bus plačiai referuotas atei- 
vidurinės mokyklos direktorius Kulie- ’■ nančiame LN narių susirinkime ir pa
šius Povilas, gyvenęs prie mokyklos. ’ tys nariai nuspręs. 
Jis buvęs nušautas sodnely grįždamas 1 Posėdyje buvo svarstytas ateitinin- 
į namus. į kų v-bos prašymas apmokėti vasaros

Iš partizanų tame rašiny paminėtas f stovyklos dviejų savaičių išlaidas vie- 
tik Vytautas Rūkas, buvęs tos mo- nam nepasiturinčiam jaunuoliui ar 
kyklos mokinys, pabėgęs į mišką tada. ■ mergaitei, sumoje $28. LN v-ba minė- 
kai jo tėvų namuose radę partizanų! tą sumą paskyrė iš LN Fondo, 
slėptuvę, suimtas dar prieš Stasiulio- J LN v-ba patvirtino antrųjų apyskai- 
nio vedybas, atseit žymiai anksčiau.' tinių metų balansą ir apyskaitas. Galu- ; 
Utenos partijos sekretorius buvęs ta- tiname rezultate jie davė prieš amor- 
da tūlas Kutka. komjaunimo sekreto- tizaciją .$12.361,35 pelno. LN v-ba pa- 
rius Bakutis.

Iš Argentinos grižo į Lietuvą, ten 30 
metų išgyvenęs, kovarskietis A. Pim- 
pička.

Ig. Verešlis, esą, po 16 metų klajo
nių ir vargų grįžęs iš Australijos ir ap
sigyvenęs pas žmoną ir dukrą Klai
pėdoje. Gavęs gerą butą naujame 
name.

Naujo gyvenimo kolūkiečiai (Zara
sų raj.) norėję atsikratyti nuo pirmi
ninko Malcevo ir parašę skundą žemės 
ūkio ministerijai. Toji persiuntė jį 
vietos partijos sekretoriui Jakui, kuris 
užrašęs, jog tai tik šmeižtai. Kolūkie
čiai tada nutarę skundą su 104 para
šais nuvežti į Vilnių pačiama ž. ū. mi- 
nisteriui. Bet pasiuntinį Mačiukjaną 
pasivijęs prie Smalvos pervažos mili
cininkas Priminov ir raštą atėmęs 
“įstatymo vardu”. Po ilgų vargų kol
ūkiečiai Malcevo atsikratę, tačiau kaip 
partietis jis buvęs paskirtas tarybinio 
ūkio diretorium ...

Politinio turinio knygų mokiniai iš 
mokyklos bibliotekų neimą, nors gro
žinės literatūros perskaitą po 20-30 
knygų, pasakojusi Kretingos vidurinės 

i mokyklos bibliotekininkė S. Krapikie- 
ma, iš partijos pastatytų kandidatų. ’ nė. “Tarybinio mokytojo” korespon-

Pavergtoje tėvynėje
* Fiziologui • higienistui prof. Jonui 
šopauskui šiemet sukako 60 metų. Me
dicinos mokslus baigė 1929 metais 
Lietuvos universitete. Pasižymėjęs 
moksle, buvo pakviestas dirbti uni
versitete. Žinias gilino Paryžiuje ir 
Stockhoime. 1836 m. šopauskui pripa
žintas medicinos mokslo daktaro laips
nis, 1941 m. profesoriaus titulas. Yra 
parašęs 54 savo specialybės moksli
nius darbus. E.

J. Žiburius, gen. majoras, savo at
siminimuose apie čemiachovski, rašo, 
kad lietuvišką dalinį paskyrus į fron
to rezervą, jis buvęs paskirtas 25-osios 
zenitinės artilerijos divizijos vadu fr 
po kurio laiko patekęs Černiachovskio 
60-jon armijom Kijevą paėmus Černia- 
chovskis buvęs apdovanotas B. Chmiel- 
nickio ordenu, o Žiburkus pakeltas 
gen. majoru — 1943 m. lapkričio 6 d. 
Nuo to laiko jis, vadinasi, tebėra tam 
pačiam laipsny.

Visa Lietuvos užsienio prekyba yra 
Maskvos rankose. Pagal Maskvos di
rektyvas, Lietuvos importo ir ekspor
to prekyba daugiausia vedama su Če
koslovakija. Iš to krašto į Lietuvą bu
vo įvežta motociklų, jų atsarginių da
lių, statybinės medžiagos, muzikos in
strumentų, avalynės, drabužių, audi
nių, baldų ir mašinų. Iš Lietuvos bu
vo eksportuota čekoslovakijon dau
giausia sviestas ir bekonas, taip pat ir 
kitų žemės ūkio produktų. Iš Rytų Vo
kietijos buvo įvežta muzikos instru
mentų, kaip akordeonai, pianinai, taip 
pat drabužių bei trikotažo dirbinių. 
Drabužių ir kitų prekių taip pat gau
nama iš Vengrijos. Prekyba vyksta ir 
su Lenkija, Albanija, Kinija ir kito
mis komunistinėmis šalimis. Lietuva 
gauna avalynę ir iš Italijos, Švedijos 
bei Norvegijos, audinius iš Japonijos 
ir Italijos, padangas bei vandentiekio 
vamzdžius iš Švedijos, viršutinį nailo
no trikotažą ir elastines kojines iš 
Australijos. Iš Lietuvos eksportuoja
ma į JAV ir Belgiją uogienės, į Vaka
rų Vokietiją šaldyta žuvis ir marinuo
ti grybai, i Švediją gyvi vėžiai, vaisių 
sultys, šviežios uogos ir grybai. Šie
met pirmą kartą durpių kraikas bus 
eksportuojamas į JAV-bes. (Jau prieš 
karą buvo pastatyta įmonė eksporti
niam kraikui paruošti). Sovietiniais 
šaltiniais, šiais metais iš Lietuvos į 
užsienį bus išvežta prekių už 300 mili
jonų rublių. Turint galvoje, kad Lie
tuvos biudžetas siekia daugiau kaip 
4,4 milijardus rublių, toji eksporto su
ma yra. palyginamai maža. E.

Nemuno ir Neries santakoje upės 
tėkmė išmetė šamą. Jo ilgis du metrai, 
svoris 38 kg. Tai didžiausias šamas 
Nemune nuo 1938 m., kai prie Sma
lininkų buvo pagautas 78 kg. svorio 
šamas. E.

Augštądvario vidurinės mokyklos 
5-tos ir 10-tos klasės mokiniai per 20 
dienų nužygiavo pėsčiomis beveik 300 
km. Trakų ir Vievio rajonų kaimuo
se ir miesteliuose jie rinko medžiagą 
apie šių vietovių darbo žmonių taria
mą kovą Už komunistinę valdžią Lie
tuvoje. E.

Šlubuoja ir mėsos gamyba. Okup. 
Lietuvos kp centro komitetas ir Mi- 
nisterių taryba bendrame paskelbime 
pažymi, esą visiškai nepateisinama, 
kad socialistinių įsipareigojimų pie
nui gaminti per 5 mėnesius neįvykdė 
33 rajonai. Ypač atsilieka Alytaus, 
Nemenčinės, Kupiškio, Jonavos. Kal
varijos rajonai, kurie įsipareigojimų 
neįvykdė 11-14%. E.

Naujas Lietuvos teismų santvarkos 
įstatymas, paruoštas pagal Maskvos 
1958 m. paskelbtus pagrindus, patvir
tintas augšč. tarybos birželio 8 d., nu
mato dvi teismų rūšis — rajoninius ir 
augščiausiąjį. Teisėjai renkami, žino-

rajono centro, paaiškės iš vykdymo. 
Teisėjai renkami 5 metams, o tarėjai 
2 metams. Šių rajone yra po 75 ar 
daugiau ir jie posėdžiaus su teisėju 
po du. Teisėjais ir tarėjais gali būti 
asmenys ne jaunesni kaip 25 m. (bu
vo 23 m.). Rajonų teisėjus renka visi 
gyventojai, o augšč. teismo teisėjus 
augšč. taryba.* Didesniuose centruose 
oei rajonuose bus po kelis tęisėjus. 
iš jų vienas bus teismo administrato
rius. Iki šiol teismai turėjo apylin
kes, o dabar turės visą rajoną.

Medžio pluošto plokščių gamykla, 
pirmoji Pabaltijy, pastatyta Vilniaus 
vakariniame pakraštyje. Ji gamins ižo- , 
iiacinę medžiagą lėktuvų, vagonų ir 
autobusų vidaus apdailai, šimtai tūks
tančių kbm įvairiausių lentgalių nuo 
piūvų bei drožlių, kurios iki šiol bū
davę sudeginamos katilinėse, perėju
sios per šios gamyklos agregatus, pa
virstą izoliacine medžiaga, šiais me
tais įmonė pagaminsiant 200.000 kvm 
izoliacinių medžiagų pluošto. E.

Partizanai 1949 m. liepos 5 d. nak
tį sušaudę Tauragės rajono Šilinės 
apylinkės pirmininką Petrą Dirmontą, 
jo sūnų komjaunuolį Viktorą, taip pat 
komjaunuolius Joną Nausėdą, Anta-; 
na Petraitį ir Juozą Petrauską.

Antanas Paniekas, 1940-41 m. buvęs. 
Lazdijų apskrities milicijos viršinin
kas, vokiečių okupacijos metu buvęs 
kalintas, o 1944 m. dirbęs Lazdijų ap- j 
skrities vykdomojam komitete, rude
nį grįždamas iš Lazdijų į savo namus 
buvęs nukautas partizanų.

\ kartotinai kviečia ir prašo visus tau
tiečius stoti nariais. .Vieno šėro kaina 
S100. Čekius s prašome siųsti St. Bak
šiui — 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. — arba skambinkite jam JA. 
9-4662.

Dar apie 500 Hamiltono dirbančių 
lietuvių nėra nariais. Atsisakykime sa
vojo šiame atvejyje stabdančiojo in-

: vienintelės dukrelės i gelbėjimą — 
tiek liga buvo sunki ir Komplikuota.

Geriems žmonėms "Dievas siunčia 
bandymus, bet kartu ir padeda!

Rakščių ir Kriaučiūnų šeimų pavyz
dingumas yra retas. Jei tokių tautie
čių nors ketvirtadalis būtų mūsų tar
pe, solidarumas ir liet, dvasia būtų 
milžiniška! Nėra o-jos, kdri nebūtų 
gavusi iš jų paramos, nėra aukų va
jaus, kur jie nebūtų stambesnių au
kotojų gretose. Rekštienė ir Kriau
čiūnienė jau eilę metų kas mėnesį 
aukoja liet, g-joms po $2. Jos pirmo
sios pribuvo su pagalba statant bažny
čią — jos pirmųjų LN narių eilėse! 
Nėra sekmadienio, kad pas juos ne
būtų svečių, kartais iš tolimiausių Ka
nados ar Amerikos vietovių! žodžiu, 
apie jas kalbėti ir rašyti niekada ne
būtų perdaug! O, kad Dievas duotų 
daugiau tokių lietuvių!

Iš savo pdsės siunčiu gerosioms 
Rakščių - Kriaučiūnų šeimoms nuo
širdžiausius ir džiaugsmingus sveiki
nimus, kad juos užgulę sunkūs juodi 
debesys išsisklaidė ir linkiu, kad jie 
daugiau niekados nesugrįžtų!

LN KINE DELTA šią savaitę retai 
puikus filmas “Home from the Hill” 
su Gregory Peck.

Visas liepos mėnesio keturias sa
vaites mūsų kine eis rinktiniai filmai. 
Visus lietuvius kviečiame kuo skaitlin
giausiai atsilankyt, nes galimas daitk- 
<as, kad v-ba nuo rugp. 1 d. jį išnuo
mos. Sk. St.

JULIJOS IR VAITIEKAUS KAZ
LAUSKŲ puikioje rezidencijoje bir
želio 25 d. buvo tikrai iškilminga nuo
taika, nes tą dieną buvo švenčiama 
keleriopa sukaktis. Tai V. Kazlausko 
40 metų amžiaus ir sėkmingo užbai- 

‘ gimo 4 metų elektros kurso vakarinėje 
mokykloje, o kartu buvo šventinamas 
tikrai puikus ir ištaigingas gyvenamas 
namas. Susirinkus svečiams, kurių da
lyvavo apie 40, klebonas kun. dr. J. 
Tadarauskas atliko šventinimo apei
gas. Pę to didžiuliame recreation kam
baryje vyko vaišės. Bosivaišinant kun. 
dr. J. Tadarauskas pasveikino namų 
šeimininkus, palinkėdamas laimės ir 
kartu iškeldamas nuopelnus parapi
jai bei visai lietuvių kolonijai. Hamil- 
toniečiams Kazlauskų šeima žinoma 
kaip pareigingi visuomenininkai, kurie 
savo darbo įnašu yra prisidėję prie 
bendrųjų lietuviškų reikalų. V. Kaz
lauskas ilgus metus išdirbo Tautos 
Fondo bai Šalpos Fondo vaidybose. 
Praeitais metais sėkmingai pirminin
kavo VI Kanados Lietuvių Dienos Or
ganizaciniam Komitetui išveždamas 
sunkiausią darbų naštą, kartu dirbo 
ir apylinkės valdyboje eidamas vice
pirmininko pareigas. Ponia Kazlaus
kienė irgi nuoširdžiai prisidėjo talkin
dama visuose darbuose. Todėl visi su
sirinkusieji nuoširdžiai sveikino sukak- 
tuvninkus^ir apdovanojo gražiomis do
vanomis.

TAUTOS FjftNDO SKYRIAUS \ 
RENGTAS VAKARAS birželio 30 d. 
išvakarėse prieš Dominion Day su-

Prašymas korespon
dentams, tėvams ir 

jaunimui
Mokslo metai pasibaigė. Daug 

lietuviškojo jaunimo visoje Ka
nadoje baigė vieni augštąsias, kiti 
viduriniasias bendrojo lavinimo 
(Hi?h School) ar specialiąsias mo
kyklas. Būtų labai gražu, kad 
mūsojo jaunimo pasiekimus ga
lėtume atžymėti ir laikrašty, pri
minti juos visai lietuviškajai vi
suomenei. Dėl to mes labai pra
šytume savo korespondentus, o 
taip oat tėvus ir patį jaunimą pri
siųsti nors trumpų žinių apie vi
sus, kurie šiemet baigė betkurias 
mokyklas. Gali tai būti sąrašas 
visu lietuviu, baigusių kurią mo
kyklą, gali būti ir pavieniai var
dai. Prašytume pridėti taip pat 
fotografijų — grupėmis ir pavie
nių. Tik prašytume nepamiršti 
užrašyti aiškiai, kas tai per gru- 
,~>ė arba koks jaunuolis ar jaunuo
lė. kurią mokyklą baigė, ką mano 
toliau studijuoti ir t.t. žinių daug 
nereikia .bet tik tikslių ir aiškių.

Prašom patalkinti laikraščiui, 
o ir visiems bus miela sužinoti 
apie mokyklas baigusius ir juos 
oamatyti.-Juk tai mūsų lietuviš
kosios šeimos nariai.

“TŽ” redakcija.

Delhi, Ont.
KLK MOT. D-JOJS SKYR. RUOŠ

TAS Jonų-Jonių pagerbimas birželio 
26 d. davė kažką naujo mūsų apylin
kėj. Kadangi žymiausias to vardo as
muo yra mūsų gerb. klebonas, tai gra
žus parapijiečių būrelis su organiza
cijų atstovais ir susirinko tam pager-
bimui. Nuosavoje parapijos salėje 
darbščiosios KLK Mot. D-jos moterys 
ir parapijietės dalyvės puošė kėdes, 
stalus, virė kavutę, dūzgė lyg darbš
čiosios bitės žieduose...

Nors įsivėlė klaida skelbime, su
maišydama dienas, nors kažkur vyko 
povestuvinis pobūvis, bet ir čia gau
siai rinkosi parapijiečiai su tikrai nuo
širdžia intencija savąjį mielą kleboną, 
na ir kitus Jonus bei Jones pagerbti. 
KLKM D-jos pirm. Rožė Augustinavi- 
čienė pravedė visą tvarką prasydama 
atkalbėti maldą ir pasveikindama var
duvininką gerb. kleboną bei kitus var
duvininkus. Toliau sveikino Kan. Liet.

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

’ | LIETUVĄ ŠIEMET VYKSIĄ trys 
skursi los, apie 150 lietuvių, rašo 

Mizara “Laisvėje”. Pirmojoje grupėje, 
auti įsvyKsianu po liepos 6 d. ruošia
mų išleistuvių, būsią apie 50 lietuvių. 
Jie dalyvausią Lietuvos aneksijos 20 
metų sukakties proga ruošiamoje dai
nų šventėje liepos 21 d; Vilniuje. Ki
tos dvi grupės vyksią vėliau.

Pasak Mizaros, šiemet ir iš Lietuvos 
atvyksią svečių į JAV.

AMBK. LIET. GYDYTOJŲ SĄJ. se
kantį gydytojų ir dantų gydytojų su
važiavimą šauks Niujorke. Jo rengė
jais bus N.Y. Liet. Med. ir Dantų 
Gydytojų Sąj. valdyba.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ C. 
VALDYBA, išrinkta korespondenci- 
niu būdu, pasiskirstė pareigomis: 
trirm. dr. Vitas Manelis, I vicep. Ka
zys Kleiva, II vicep. Silvestras Balčiū
nas, sekret. dr. Vladas Simaitis, iždin. 
Petronėlė Starkienė. C. Valdybos ad
resas: 6422 So Maplewood, Chicago, 
m.

LIET. KUNIGŲ PAKEITIMAI 
Brooklyno vyskupijoj: kun. Titas Nar
butas, Lux Christi red., perkeltas į 
Sacred Heart parapiją, Adelphi St., 
kun. L. Budreckas į šv. Kotrynos iš 
Siennos parap., o kun. J. J. Grebliū- 
nas paskirtas dijecezijos convertitų 
lygos direktorių.

L. KANČAUSKAS, gyvenąs Bue
nos Aires, liepos 19 d. su šeima iš
skrenda į JAV. Jis numatęs apsigy
venti Los Angeles. Prieš tai jis aplan
kys savo bičiulius Niujorke, Cleve- 
lande, Čikagoje, Toronte.

ŠV. KRYŽIAUS PARAP. Vih IRAS 
Čikagoje kun. J. Grinis perked; mas 
i šv. Kristinos parapiją, o iš ten atke
liamas kun. Leo Petkus.

DR. V. TERCIJONAS susirgo kojų 
liga.

ROSELANDO LIETUVIŲ nauja Vi
sų Šventųjų bažnyčia Čikagoje pašven
tinta birželio 16 d.

“DARBO” ŽURNALO š.m. Nr. 1 iš
spausdintas A. Šalčiaus straipsnis, pa
neigiąs visą išeivijos laisvės kovos 
prasmę ir kviečiąs derintis prie Lietu
vos aneksijos prie Sovietų Sąjungos 
fakto, sukėlė didelį pasipiktinimą vi
soje lietuviškoje JAV spaudoje ir di
delį susijaudinimą ypač socialdemok
ratų sluogsniuose. Straipsnį ir žurnalą 
pasmerkė ir “Naujienos”, ir “Kelei
vis” ir daugumas paveinių socialde
mokratų veikėjų, o prof. J. Kamins
kas, stambiausia asmenybė liet, so
cialdemokratų tarpe, paskelbė šitokį 
pareiškimą: . Kadangi “Darbo” re
zekcija, straipsnį paskelbdama, apro
bavo esminį jo turinį, šiuo aš viešai 
pareiškiu, kad mano tolimesnį bendra
darbiavimą ‘ Darbe”, iki jo redakcija 
nepaaiškės man priimtinu būdu, aš 
nutraukiu”. Tai aiškus erikalSvimas 
pakeisti redaktorių.

D. Britanija
- IŠVYKSTA I KANADĄ Londono 
“Vaidilos” narė A. Mašalaitienė, .vai
dinusi net 32 kartus daugely dramų. 
Kiek vėliau išvyksta taip pat J. Ma- 
maitytė ir Virkučių šeima. “Vaidila”, 
choras ir parapija birželio 18 d. su
ruošė jiems visiems išleistuves.

Tremtiniu Metams pasibaigus
ICEM
1951 m. pabaigoje Europos 

kontinente užbaigė savo veiklą 
pokario tremtinių organizacijos. 
Tolimesniam tremtinių'ir gyven
tojų pęrkeldinimui JAV iniciaty
va buvo įsteigta ICEM — Inter
national Commitee for European 
Migration. ŠI organizacija per 9 
metus iš Europos išgabeno mili
joną žmonių. Milijoninis numeris 
atiteko neseniai Į Ameriką at
vežtam lietuviukui.

'Didesnė dalis to skaičiaus bu-

. -- , .. - traukė 250 svečių, kurie gražiai pasi-dividuahzmo ir išbandykime musų į IinksmiR0 ir kartu parėmė Tautos 
vienybes jėgą per LN, kurie jau taip Fondo veikla šokiai ko atvirame
toli yra pažengę su dviem penktada
liais mūsų kolonijos jėgų.

RŪTELĖ KRIAUČIŪNAITĖ, 5 m., 
iš Fruitland, Ont., turėjusi šį pavasa-

Teisena turinti būti vedama lietuvių 
arba tos vietos gyventojų daugumos 
kalba. Kaip bus aiškinamas pastara
sis nuostatas, kaip bus suprantama 
‘vietos dauguma’’, sunku pasakyti. Ar 
bus žiūrima viso rajono ar atitinkamo

Lake Simcoe
kuro alyvos ir burnerių aptarnavimas
Toronto, lietuviškai kalbantieji klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai:
Įstaigos JA. 7-5575 
Namų FU. 3-8928

dentas A. Jaruševičius kaltina dėl to 
bibliotekininkę, kuri nepasiūlanti poli
tinės bei mokslinės literatūros, nesą 
taip gi jokio tokios literatūros sąrašo.

Kartenos vidurinės mokyklos biblio
tekoje “šios knygos nesutvarkytos, su
mestos kaip pakliuvo. Iš storo dulkių 
sluogsnio ir knygų išvaizdos aiškiai 
matyti, kad niekas jų neskaito”. Ta
čiau bibliotekininkė R. Klovaitė dėl to 
nesijaudinanti. Tik Salantų vidur, mo
kyklos bibliotekos vedėja B. Daščio- 
rienė sugebanti mokiniam įpiršti to
kios literatūros. Iš jos, esą, kiti galėtų 
pasimokyti. Mokiniai perskaitę dau
giau kaip 1500 “mokslinės, politinės li
teratūros knygų”.

Kartenos vidurinė mokykla nese
niai pirkusi knygų už 500 rublių, bet 
vien tik grožinės literatūros.

Gyd. Algirdas Vaickelionis Pagė
giuose esąs pasižymėjęs kaip aštrus 
ateistas paskaitininkas. Jam padedą 
tos pat ligoninės chirurgas SL Bra- 
dulskas ir akušerė Morta Bradulskie- 
nė. Bet esą gydytojų, kurie saką, kad 
ne jų reikalas ateizmo paskaitas skai
tyti, jų reikalas esąs žmones gydyti.

ore, aikštelėje prie ežero kranto nuo
taikingai grojant Benni Ferri orkest
rui.

PASAULIO PABĖGĖLIAMS REM- 
rį sunkią operaciją, birželio pradžioje ■ ti buvo vygdoma rinkliava. Hamilto- 
vėl buvo ligoninėje kitai operacijai. I no miesto kvota buvo nustatyta $55. 
Visas ligas ir krizes nugalėjo ir dabar į ooo. šiomis dienomis buvo gautas če

kis, kuris jau pasiekė $55.000 sumą. 
Prie šio vajaus ir lietuviai buvo pri
sidėję savo aukomis, nes apylinkės 
valdyba ragino pagal išgales prisidėti.

KOOPERATINIO BANKELIO “TAL
KA” nariai yra patenkinti, kai dabar 
operacijos vyksta kas dieną ir lengvai 
galima visus reikalus sutvarkyti. Pri
menama, kad bankelio darbo valandos 
yra kasdien nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
vidurdienio, o antradieniais ir penk
tadieniais dar ir vakarais nuo 5 vai. 
iki 8 vai. šeštadieniais ir sekmadie
niais nedirbama. Pradėjus dirbti kas
dien, bankelyje judėjimas padidėjo ir 
balansas gerokai pažengė pirmyn.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAI, norintieji ap
mokėti prenumeratą, prašomi kreiptis 
pas LE atstovą Hamiltone SL. Dalių, 
kuris prima pinigus itvyjtdąmhs į jiM- 

yra; atsilikę mokėji-

jaučiasi visiškai sveika. Ji yra stam
bi LN narė su $300 ir plačioje Skrip- 
kučių nuoširdžių Lietuvos patrijočių, 
giminėje pati mažoji atžalėlė. Jos ma
mytė p. Laima ir vyresnioji mamaitė 
p. Rakštienė prašo perduoti dr. O. 
Valaitienei jų gražiausią padėką už

B-nės J. Rimkus, nuo Ūkininkų klu
bo P. žilvytis, nuo bažnytinio komi
teto M. Norkus ir J. Stradomskis.

Visi surado po gražų malonų ir Įdo
mų žodeli. Nuo KLK Mot. D-jos. KL 
B-nės, Ūkininkų klubo ir nuo visų 
dalyvių Įteikta dovanėlė — ‘naujoms 
padangoms mašinai”. Mat, bevažinė
jant, beorganizuojant, berenkant rei
kalingas lėšas ir visokius dalykus Įsi
kūrimui, važinėjant po tokią plačią 
apylinkę— parapiją jos baigia pra
kiurti ....

Bažn. kom. atstovas M. Norkus sa
kė, kad jie neturi dovanėlės, nes ką 
surenka bažnyčioje atiduodą parapi
jos išlaikymui, tad linkėjo sveikatos 
ir pasiūlė visiems sugiedoti klebonui 
Ilgiausių metų!

Viskas praėjo nuoširdžioje nuotai
koje. Pats varduvininkas gražiai pa
dėkojo parapijiečiams bei rengėjoms 
ir pasidalino įspūdžiais iš kunigų reko
lekcijų Londone.

Visi padainavo, pasidalino rūpes
čiais — ūkio reikalais ir, nors ir labai 
nenoriai, skirstėsi namo. Nors ir šven
tė sekmadienis, bet ūkyje vistiek yra 
daug darbų.

Pažymėtina, kad buvo apseita.be jo
kio alkoholio. Tai buvo taip gražu,

vo eiliniai emigrantai, bet 441. 
000 buvo tremtiniai. Iš Italijos 
278.000, Vokietijos .214.000 ir 
Austrijos 150.000. Nuvyko dau
gumoje i JAV 179.000, Kanadą 
152.000, Argentiną 104.000.

Metai baigėsi, 
bet tremtiniai liko
Tremtinių - emigrantų ir pabė

gėlių vistiek dar liko milijonai. 
Pietinė Amerika, Britų imperija 
ir kiti kraštai yra pasiryžę Trem
tinių Metais sukelta nuotaika lik
viduoti visas stovyklas ir įkur
dinti visus emigrantus. JAV Kon
grese yra jau parengtas vad. Wal- 
terio įstatymo projektas, pagal 
kurį JAV priims 25% visų emi
grantų, jei kitus 75% priims visi 
kiti pasaulio kraštai.

Dar šiais 1960 m. norima per
kelti 34.300 pabėgėlių iš Europos 
i užjūrius. Jų pervežimo, įkurdi
nimo išlaidas norima paskirstyti 
toms šalims, kurios priima bei 
tarptaut. organizacijoms. Ameri
kiečiai jau nenori prisiimti di
džiausios naštos.

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talko
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 
50% turto vfcrtės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 -12 vai. 
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryto ir 5-8 vai. vakare, 
MINDEN BUILDING, 20 KING ST. E., ROOM 13, notaro A. Liudžiaus 

ištaigoje II augšte. TEL. JA. 7-5575.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS
tarai* galite tava aatamabilio pataisymo reikalus HsiaHkinti lietuvilkal. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumų.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patoiiymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131 
Nakties metu tel. RO. 7-OOW

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 [Xindas St. W., j vakarus nuo She Ppint).

ti, nes jausli 
tomas.

WINNIPEG, Mon.
GARBINGI SVEČIAI. Birželio 14 d. 

vakare iš Čikagos atvyko J.E. vysku
pas V. Brizgys ir inž. A. Rudis su 
dukrele Margareta. Dievo Kūno šven
tės vakare Jo Ekscelencija atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. Svečiai ke
letą dienų praleido Oak Point vasar
vietėje, vyskupo V. Brizgio viloje.

Tikimės, kad svečiai ramioje aplin
koje gerai pailsėjo. Aplink^ tikrai yra 
romantiška: 70 akrų žemės plotas, ap
augęs vešlia žole, išraižytas keliai^ 
įdubimais pilnais vandens, kur antys
peri savo vaikus, ant kalvelių gražūs 
ąžuolynai. 1400 pėdų savos ežero pa
krantės ir 250 pėdų ilgumo lieptas į 
ežero širdį. Prie ežero jauties kaip 
prie jūros, kurio nesimato krantų, o 
vilnys šnara amžiną lopšinę, audros 
metu verčiasi kalnais. Moderni vila 
apstatyta baldais teikia miestiškus pa
togumus.

Vila turi 11 kambarių. Jei kas no
rėtų išsinuomoti vasaros atostogoms 
vilą, turi kreiptis į Winnipego liet. šv. 
Kazimiero parapijos kleboną.

PIRMOJI §V. KOMUNIJA įvyko bir
želio 19 d. per Sumą. Pirmą kartą šv. 
Komuniją priėmė: I. Galinaitytė, K. 
Galminaitė, Kvietinskaitė, P. Stanke
vičius, B. Mališauskas, L. Rutkaus
kaitė. P. Vaškevičius ir V. Vaškevi
čius. Priėmusieji šv. Komuniją už pa
ruošimą klebonui kun. J. Bertašiui 
įteikė įrėmuotą paveikslą.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
įvyko sekmadienį, birželio 19 d., 8 
vai. vak. Prie paminklo buvo padėtas 
vainikas. Ta proga kalbą pasakė par
lamento narys J. Cowkn, MLA. Per 
St. Boniface radijo stotį buvo pusva
landžio transliacija.

bus gautas XXI 
J.D.

SUDBURY Ont
ŠAUNIOS VESTUVĖS. Jonas Mac

kevičius susituokė su Patricija Hearn. 
Moterystės ryši palaimino kun. Ant. 
Sabas Christ the King bažnyčioje prie 
turtingai ir skoningai išpuošto ir dau
gybe žvakučių -^pšyiesto altoriaus. Po 
Mišių jauffteji padėjo gražią gėlių 
puokštę prie Marijos altoriaus, pra
šydami Jos motiniškos globos ir pa
laimos vedybiniam gyvenimui. Pabro
lių ir pamergių buvo trys poros: Jus
tas Stankus su Elena Sviežikiene, Ro
mas Kačinskas su Danguole Kriauče- 
liūnaite. Tomas Hearn su Mabel Me
nard. Ave Maria solo giedojo geriau
sia Sudburio solistė Chrissie Nemis. 
Puikūs pietūs buvo suruošti pas J. E. 
Sviežikus, o paskiau visi išvažiavo di
džiajai vestuvių puotai jaunųjų na
muose. Vestuvėse dalyvavo daug vie
tinių draugų ir Petras bei Jane Pakai- 
kai iš Toronto.

PAKRIKŠTYTAS Arnoldas Bruno 
Lapienis. • i

WIN. LIETUVIŲ PARAPIJOS VAI- PAS J. I. KAČINSKUS lankėsi V.
KŲ STOVYKLA vyksta liepos 3-9 d.d. Venskaičiai iš Hamiltono.
Mokestis $10 į savaitę. > Sudburiškis.

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas piomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

Y4T WESTMINSTER AVE. Telefonas LĘ> 2-51D1

taip miela, kad norėtųsi daug, daug 
tokių subuvimų. Nors mūsų apylin
kė nepasižymi girtuokliavimu, bet 
toks visiškai ‘sausas” švarus pasisve
čiavimas nuskaidrino visus buvusius!

Linkime daug tokių mielų skaisčių 
pobūvių! Daly v.

LONDON, Ont.
LIŪDNASIS DVIDEŠIMTMETIS.

Apyl. valdybos iniciatyva sudarytas; 
Laikinasis TlaĮUjĮ. Komitetas birželio 
14 d, suorganizavo >P^baltijo okupa
cijos ^JvideŠimtmęčidtį^ūDęjimą. D5^ 
lyvaujant visoms trims tidt^ėms ir 
TV atstovams, latvių prof. Dreimanis, 
dabar prof. Vakarų Ontario universi
tete, pasakė atitinkamą kalbą prie Žu
vusioms paminklo Victoria parke ir 
uždėjo gražų gyvų gėlių vainiką su 
Įrašu: “Prisiminti žuvusiems už Kana
dos ir Pabaltijo kraštų laisve. Lon
dono estai, latviai ir lietuviai”. Vai
niką nešė tautiniais drabužiais apsi
rengusi lietuvaitė Vidą Cegytė ir estų 
atstovas. Jų palydais buvo: latvaitė ir

Lietuviai Vakarų Vokietijoje
Ir BALFo Centre dirbančiam 

sunku tikrai pasakyti, kiek lietu
vių tremtinių dar yra Vokietijoje 
ir kiek iš viso jų ten yra buvę.

1959-60 m. statistikoje rašo
me, kad BALFo šalpa teikiama 
7000 lietuvių V. Vokietijoje. 
Prie jų glaudžiame dar tris tūks
tančius latvių ir- estų, šitam bū
riui likusių tremtinių (Įskaitant 
Vasario 16 gimnaziją) šelpti išlei
džiame pęF? mętus. apie $75.000 
■pini^u^^r ų£ke|isL šimtus tūks
tančių dčįerfų^t^’tėmis — mais- 
įto»rūbų, avalynės. V.iską kartu 
suaėjus, V. Vokietijoje esą lietu
viai tremtiniai kasmet gauna iš 
JAV ir Kanados lietuvių per pusę 
milijono dolerių vertės paramos 
pinigais ir gėrybėmis. Tačiau ši 
parama neišsprendžia mūsų trem
tinių klausimo. Net ir padvigu
binta norma jų neįkurdins. Dau
gelis visą laiką bus reikalingi pa-

estaitė ir po vieną lietuvių ir latvių ramos šalies. Mat, jie yra in- 
atstoyą. Po to dalyviai nuvyko į salę vaĮj(jai ligoniai ar senukai. Ne- 

turėdami Vokietijos pilietybės.
giavimu ir baigiant revoliucija. Filmas negauna iš vietos valdžios pilnos 

socialines paramos. ~ ~z~z
nimo, pradedant rusų Vengrijon įžy-

tikrai įdomus, vykusiai sudėtas iš nuo
traukų ir judamųjų filmų su angliš
kais komentarais. Perduota ir kardi
nolo Mindszenty kalba vengriškai su 
anglišku vertimu. Filmo rodymo metu 
padaryta rinkliava Tremtinių Metų 
Fondui, šis filmas Kanadoje rodytas 
pirmą sykį. Siūlome ir kitoms lietu
vių apylinkėms jį pamatyti. JĮ gauti 
atsieina tik porą dolerių persiunti
mo išlaidų, nes filmas skolinamas pa
tikimiems asfoenims nemokamaia, tik 
su tam tikromis sąlygomis (iš to nesi- 
pelnyti ir pan.). Filmui gauti adresą 
apylinkės valdybos gali sužinoti šio 
laikraščio redakcijoje.

Iškilmės prie paminklo ir ištraukos 
iš minėto filmo buvo perduotos ir per 
Londono televiziją — dešimtą TV ka
nalą. Tai buvo pirmas kartas, kad pa- 
bkltiečių vardas buvo Londono TV

Kur nors 
emigruoti nenori, negali ar ne
priimami.

Vokiečių vyriausybė 
padeda tremtiniams
V. Vokietijos vyriausybė nėra 

jų palikusi be globos. Pragyveni
mui minimumą suteikia. Va, vie
na šeima, kurios tėvas 100% ne
darbingas, kuri turi septynis ne
pilnamečius vaikus, iš vokiečių 
gauna 553 DM šalpos mėnesiui— 
maistui 370 DM, butui 83 DM ir 
ligonio priedo 100 DM. Kita šei- 
ma, su dviem vaikučiais, gauna 
kas mėnesį 393 DM, kaip “rentą”

Kaikurie mūsų tremtiniai jau 
įsikūrė, tačiau jų uždarbiai men-

ki ar dėl mokslo stokos ar dėl ki
tų trūkumų. Uždarbiai retai virši
ja 400 DM mėnesiui, iš kurių ką 
nors sutaupyti ir kapitalą, namus 
ar įmonę įsigyti neįmanoma.

Amerikos lietuviai ir 
tremtiniai
Tremtinių Metais BALFo vado

vybė nutarė pasekti kitų šalpos 
organizacijų pavyzdį ir pagelbėti 
lietuviams tremtiniams įsikurti, 
skirdama tam tikslui, pagal B AL 
Bo Centre surinktas žinias apie 
šalpos reikalinguosius iki 10.000 
dolerių.

Ko tremtiniai lietuviai nori?
Norinčių emigruoti beveik ne

bėra. Kiti žino, kad negali ir nie
kad negalės, tad apsisprendė pa
likti Vokietijoje ir norėtų, kad 
Amerikos lietuviai pagelbėtų 
jiems susisukti šiokį tokį namų 
židinį. BALFas turi 356 -šeimų 
(914 asmenų) duomenis. Jie no
rėtų gauti per $90.000 įsikūri
mui, gaus tik trečdalį tos sumos.

Mes,- kaip įprasta, vis vėluoja
me. Tik Tremtinių Metams pasi
baigus pradedame jų įkurdinimu 
ar stipresne parama rūpintis. Ži
nia, BALFą slegia gausūs šalpos 
šauksmai iš kitur: siuntiniai į Lie
tuvą, Lenkiją. Sibirą, vaistų pra
šymai. šitie, grečiausiai, dar il
gai plauks į BALFo Centrą, nes 
ir Krasnojarske, ir Ukrainoj, ir 
net sovietų kalėjimuose žinoma, 
kad BALFas yra.

Amerikos lietuviai, ypač buvę 
tremtiniai, patys tvirčiau atsisto
ję “ant savo kojų” tikrai gali at
kreipti dėmesį ir i likusius Vo
kietijoje vargo brolius, kurių dau
gumos dalia beviltiška.

Kun. L. Jankus.

St. Catharines, Ont.
APYLINKĖS LIETUVIŲ 

DĖMESIUI!
St. cathariniečiai, norėdami parem- \ 

ti Gediminą Janušonį, į Lietuvos oku
panto atstovą paleidusį kiaušinį, įstei
gė Lietuvių Šelpimo Fondą. Visi, ga
lintieji pinigais paremti jam iškeltos 
bylos’vedimą, prasoęni aukoti šiuo ad
reso: Imperial Bank of Canada, King 
& Queen St., St. Cathatipgs-; Ont., Li
thuanian Relief Fund, Account' No. 
C237. '

Lai būna jam netik materialinė, 
bet ir moralinė visų lietuvių parama. 
Aukokite visi kiek kas tik gali.
...Fondo valdybos vardu

KLB St. Catharines apyl. v-ba.

WELLAND, Ont.
LIEPOS 23 D. Crowland Kotely pp. 

Sinkų patalpose B-nės valdyba rengia 
šokių vakarą, šokių metu veiks bufe
tas ir loterija. Valdyba maloniai kvie
čia vfsus atsilankyti ir linksmai pra
leisti vakarą.

20 METŲ LIETUVOS OKUPACIJOS 
ir baisiųjų birželio trėmimų sukakties 
minėjimą apyl. valdyba suruošė bir
želio 19 d. Minėjimas prasidėjo pamal
domis, kuriose lietuviai dalyvavo skait
lingai ir su dideliu susikaupimu. Po 
pamaldų sekė . dienai pritaikyta pa
skaita ir minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Welland Liet. B-nės valdyba labai 
dėkoja visai lietuviškai visuomenei 
taip skaitlingai dalyvavusiai minėjime, 
gerb. klebonui Tėvui Mikalauskui. 
OFM, už taip gražų pamokslą, pp. Ku- 
zavams ir Antanui Zinaičiui už taip 
gražiai papuoštą altorių ir sąlę. Jonui 
Staškevičiui už taip jautrų atidaromą
jį žodį. Aloyzui Viskontui už paskai
tą ir palydėjimą giedojimo vargonais 
pamaldų metu. Valdyba.

minimas. TV ir reikiamus leidimus iš
rūpino lietuviai, o filmą — latviai. 
Latviai buvo pasiėmę ir spaudą, radi
ją ir rezoliucijas, bet šie trys pasku
tinieji punktai šlubavo, galima saky
ti, buvo neatlikti. Spaudoje tilpo tik 
keletas skaitytojų laiškų. Estai atliko 
kitus smulkesnius reikalus. ELtr

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR (VAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
___  ' " ANT. JUOZAPAITIS. - - —- ■ -
*
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37-tojo Tarptautinio Eucharistinio Kongreso liturgija (
Garsusis liturfiistas prbf. J. A. 

Jungmann, SJ, vijas Eucharisti
nio Kongreso iškilmes apibūdino 
labai vykusiu senovės Bažnyčios 
terminu: “Statio orbis”—viso pa
saulio tikinčiųjų susirinkimą vie- 
■ndje vietoje dalyvauti eucharisti
nėje puotoje. Išstos pagrindinės 
minties išeinant, yra sudaryta ir 
visa šiemet Miunchene vykstan
čio 37-tojo Tarpt. Euch. Kongre
so programa. Pirmosios trys die
nos, liepos 31 - rugpiūčio 2, yra 
skiriamos susirinkimui ir pasiruo
šimui. O visas kongreso svorio 
centras bus sukauptas paskuti
nėse penkiose dienose, rugpiūčio 
3-7.

Trečiadienio popietis:
“Statio orbis” atidarymas
Viso pasaulio tikinčiųjų susi

rinkimas eucharistinei puotai 
švęsti oficialiai prasidės trečia
dieni, šv. Tėvo legato kardinolo 
Gustavo Testa sutikimu ir per-, 
skaitymu popiežiaus rašto. Pir
mosios vakarinės iškilmės kon
greso aikštėje (Teresės pievose) 
bus skirtos temai: “Šių dienų pa
saulio išganymo lūkesčiai ir Kris
tus, pasaulio Išganytojas”. Iškil
mingai Įeinant i aikštę kunigams, 
vyskupams ir kardinolams, bus 
iškilmingai pasveikintos atskiros 
tautos, kaip Dievo Bažnyčios na
riai, atitinkamomis giesmėmis 
lotynų kalba, kreipiantis ypatin
gai Į tų tautų šventuosius globė
jus. Taip pat bus pasveikinami 
valstybių vadovai, kartų mel
džiantis, kad jie savo turima val- 
džai naudotųsi teisingai. Sekan
tis sveikinimas bus skiriamas ku
nigams ir vyskupams, kaip Die
vo paslapčių dalintojams, ir pa- 

. galiau bus pasveikinamas vyriau
siasis Katalikų Bažnyčios Ganyto
jas šv. Tėvas j Miunchene atsto
vaujamas kardinolo legato.

Legatui iškilmingai atidarius 
kongresą, seks malda ir giesmė f 
šv. Dvasią, prašant paramos kon
gresui ir jo dalyviams; o pamoks
le bus išryškinta pagrindinė kon
greso tema: “Pro mundi vita — 
už pasaulio gyvybę”. Tada iškil
mingoje procesijoje bus atneša
mas švč. Sakramentas. Visi, susi
rinkusieji tikintieji, trimitams 
palydint, giedos triumfalini him
ną “Christus vincit, Christus reg- 
nat, Christus imperat”. Iš džiaugs 
mingojo pasveikinimo išplauks 
Bažnyčios ir žmonijos prašymo 
maldos i Kristų, pasaulio valdovą. 
Prašymo maldos užsibaigs Vieš
paties maldos, Tėve mūsų, septy-; 
niais prašymais. Eucharistinei 
puotai švęsti susirinkimo atidary
mas bus užbaigtas himnu “Te 
Deum” ir palaiminimu švč. Sak
ramentu.

Ketvirtadienis — Paskutinės 
Vakarienės diena
Švč. Sakramento Įsteigimo di

džioji meilės paslaptis Kat. Baž
nyčioje minima du kartus: Didiji 
Ketvirtadienį ir Devintinėse. Šio 
Kongreso ketvirtadieni bus išryš
kinami ypatingai du eucharisti
nės paslapties aspektai: kunigys
tė ir artimo meilė.

Kunigystė. Kunigiškąją pasiun
tinybę ir kunigiškąsias galias 
Kristaus savo apaštalams buvo 
suteikęs palaipsniui prieš savo 

. kančią, bet pačios didžiausios ga
lios suteikimui parinko Paskuti- 

•nę Vakarienę. Tada jis pats pir
mą kartą pakeitęs duoną ir vyną 
savo kūnu ir krauju, suteikė tą 
stebuklingą galią savo apašta
lams ir jų Įpėdiniams: “Kiek kar
tų tai darysite, darykite mano at
minimui”. Kad šis Įsakymas bū
tų galimas vykdyti, turi nepri
trūkti kunigų. Eucharistinio kon
greso ketvirtadienio priešpieti 70 
dijakonų iš Įvairių tautų priims 
kunigystės šventinimus mažomis 
grupėmis, po 5-7 dijakonus, Įvai
riose Miuncheno bažnyčiose, ne 
visi kartu, kaip buvo kongreso 
Barcelonoje metu. Manoma, kad 
tai nebus toks varginantis daly
kas ir dalyviai galės geriau Įsi
gilinti Į kunigystės teikimo cere
monijas ir jų prąsmę.'

Artimo meilė, išplaukianti iš 
Eucharistijos, savo išraišką gaus

KUN. BRONIUS LUBINAS

Miuncheno parapijose rengiamo- 
otų sve- 
, pavar

gėliai, užsieniečiai, svečiai, sve
čiai iš Voketjos rytnės zonos, o 
patarnaus vyskupai, prelatai, 
garbingi pasauliečiai. Be to, vys
kupai lankys ligonines, senelių 
prieglaudas, našlaičių namus, ka
lėjimus. Teoretiškai artimo mei
lė bus skelbiama pamoksluose ir 
paskaitose popiečio parengimuo
se. Vakare kongreso dalyviai su
sirinks Į aikštę šv. Mišioms ir ko
jų plovimui. Po evangelijos 4 
kardinolai plaus tam tikram ly
giam kunigų ir pasauliečių skai
čiui kojas. Kojų plovimas yra se
noviškas nusižeminimo ir meilės 
ženklas, ypač naudojamas rytų 
kraštuose, parodąs, kad tas yra 
didesnis, kas tarnauja kitiems.

Penktadienis —
Kryžiaus diena
Kadangi rugpiūčio 5 išpuola 

Marijos Snieginės šventė, todėl ir 
kongreso liturgijoje Marijai bus 
skiriama taip pat svarbi vieta. Vi
są dieną galima taip aptarti: Baž
nyčia kartu su Marija, po kryžiu
mi. Rytiniuose pamoksluose bus 
nagrinėjama Marijos vaidmuo at
pirkime. Moterų organizacijų tą 
priešpieti rengiamose iškilmėse 
bus svarstoma tema: “Moterų ir 
motinos uždaviniai šeimoje ir 
Bažnyčioje”. Buvusiame koncent
racijos lageryje Dachau vyks 
permaldavimo pamaldos ir bus 
pašventinama Kristaus mirties 
agonijos koplyčia.

Dienos metu išryškintos rftintys 
bus atbaigtos vakarinėse kry
žiaus išaugštinimo iškilmėse. Ant 
altoriaus paaugštinimo bus pa
statytas didžiulis medžio kryžius, 
įvairių tautų kalbėtojai išdėstys 
Nukryžiuotajam šių laikų žmoni- 
Įos vargus ir rūpesčius. Taip pat 
bus išsakyti didieji žmonijos ir 
krikščionijos prašymai: taikos, 
tikėjimo vienybės, broliškos mei
lės pasaulio tautų tarpe, pasaulio 
išgelbėjimo. Galiausiai bus krei
piamasi Alyvų kalne tartais Kris
taus žodžiais: “Mano Tėve, jeigu 
galima, tegul praeina ši taurė pro 
mane”, o visi susirinkusieji at
sakys “Kyrie eleison — Viešpa
tie, pasigailėk mūsų”.. Nuo alto
riaus spinduliuojantis kryžius 
liks pažadų ir vilties simboliu. 
Pamoksle bus skelbiama tiesa, 
kad negalima vengti mirties są
žinės kaina. Liekasi kentėti kartu 
su Kristumi: “Tebūna ne mano, 
bet Tavo valia”. Apie altorių 
bus iškeiti 4 kryžiai. Pamokslas 
baigtas mintimi: “Jei kartu ken
čiame, kartu būsime ir išaugštin-

Alt n r<z\1ri n o vi/Aaa

jiems atsakinės trys chorai grai
kiškai, rusiškai ir ukrainietiškai.

čiai bus seneliai, ligoi Sekmadienis —
Viešpaties diena
Viso kongreso apvainikavimas 

įvyks sekmadienį prieš piet kon
greso aikštėje. Gaudžiant visų 
Miuncheno bažnyčių varpams ir 
aidint trimitams, susirinks daly
viai paskutiniam iškilmingajam 
kongreso aktui. Varpus pakeis 
chorai, o iš chorų išplauks ben
dra visų susirinkusiųjų giesmė: 
“Tu es Petrus”, kuri bus įvadas 
į šv. Tėvo Jono XXIII kalbą. Po 
šv. Tėvo žodžio visi giedos kon
greso himną “Laetamini — 
džiaukitės”. Seks iš 300 pasaulio 
arkivyskupijų aukos misijoms ir 
iškilmingos šv. Mišios lotynų 
apeigomis, paimtos iš Dievo Kū
no šventės. Pamokslą sakys Miun
cheno kardinolas Juozapas Wen- 
del, tema “Eucharistija ir pasau
lio pabaiga”. Po pamokslo įvai
riomis kalbomis vyskupai sukal
bės trumpas maldas, pritaikyda
mi pamokslo mintis atskirų kraš
tų sąlygoms. Pabaigoje šv/Mišiiį 
šimtai kunigų dalins šv. Komuni
ją kongreso dalyviams ir kaip tik 
šioje iš viso pasaulio susirinku
siųjų tikinčiųjų bendroje komu
nijoje labiausiai išryškės, kad pa
saulinė Bažnyčia yra vienas mis
tinis kūnas. Visiems to kūno na
riams bus paskelbta didžioji pa
siuntinybė: “Ite, missa ėst” — ei
kite iš šios bendrosios eucharisti
nės puotos į visus pasaulio kraš
tus ir būkite pasaulio gyvybės 
nepailstą skelbėjai. (ELI).

NAUJOS KNYGOS :
Juozas Švaistas, JO SUŽADĖTI
NĖ. Premijuotas romanas. Lie- 
tųviškęa Knygos Kiūbašt Spaudė-

.T f

Tai “Draugo” aštuntasis pre
mijuotas romanas, spausdintas 
dienraščio atkarpose, o dabar pa
sirodęs atskira knyga.

Romane vaizduojamas Vinco 
Kudirkos gyvenimas. Autorius 
yra paėmęs visus žinomuosius šio 
didžiojo lietuvių tautos vyro gy
venimo įvykius ir juos sulitera
tūrinęs. Tai grynai biografinis ro
manas. Faktai bei įvykiai, žinomi 
net iš vadovėlių, autoriaus patei
kiami literatūrine forma gyveni
miškoje ir psichologiškai pagrin
džiamoje aplinkoje. Taip pro skai
tytojo akis gyvai prabėgo V. Ku
dirkos šeima bei jo įtempti san
tykiai su tėvu, jo mokslo eiga su 
jaunatviškais nuotykiais ir paga
liau darbai bei vargai kuriant ir 
redaguojant “Varpą”, žmonės, su 
kuriais jo gyvenimas bėga, .roma
ne yra ne išgalvoti, bet tikri, gy
venę ir veikę kartu su Kudirka— 
tiek jo asmeniški draugai, tiek 
bendradarbiai tautos žadinimo 
darbe, tiek ji sekę ir persekioję 
rusai.

Romanas tuo būdu yra lyg iš
karpa iš lietuvių tautinio atgimi
mo istorijos, tiesa, daugiau idea
listinio sąjūdžio pavaizdavimas, 
veik neliečiant ano meto ūkinių 
bei socialinių problemų, nepalie- 
čiant sąjūdžio visoje platumoje, 
bet tik tą jo dalį, kuri sukosi apie 
Kudirkos asmenį. Jame nemažai

Archeologiniai kasinėjimai Lietuvoje
Praėjusią vasarą tyrinėjant Augšta- 

dvario (Jiezno raj.) žemutinius-seniau- 
sius sluogsnius, rasta daug naminių ir 
laukinių gyvulių kaulų, suanglėjusių 
grūdų, štrichuoto paviršiaus puodų 
šukių ir įvairių metalinių bei kaulinių 
Įrankių liekanų. Retesnis radinys yra 
kelios nedidelės žalvarinės lazdelės. 
Matyt, gyventojai čia savo įtvirtintas 
sodybas buvo’ Įsirengę dar prieš mūsų 
eros pradžią ar pačioje jos pradžioje.

Versminėje (Varėnos raj.) buvo ty
rinėjama akmens amžiaus stovykla iš 
trečio tūkstantmečio prieš mūsų erą. 
Rasti titnaginiai įrankiai, įdomūs kera
mikos dirbiniai liudija apie ano meto 
gyventojų kultūrą.

Toliau buvo tęsiami gyvenvietės ka
sinėjimai prie Juodonių piliakalnio

; t
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LIETUVIŠKOJO SKYRIAUS Čika
gos tarptautinėje parodoje organiza
toriai, JAV LB Čikagos apygardos val
dyba, išleido informacinį leidinėlį 
apie Lietuvą — “Lithuania”, 16 psi.

Pirmajame puslapy išspausdintas 
žinomasis Vilniaus miesto .planas iš 
Brauno atlaso, antrame psL' Trakų 
apylinkių kraštovaizdis, o toliau seka 
tekstas — Geography, History, Cul- 
-ture,’ Economy — pamargintas ilįust-

geležinių pentinų, skiltuvų, galąstu
vų; vyrų ir moterų kapuose, prie juos
mens, rasta geležiniai peiliai makšty
se. Moterų kapuose yra daug žalvari
nių papuošalų: plokštelinių ir kiaura- 
raščių segių, žiedų, apyrankių, žvan
gučių, auskarų, padarytų iš žalvarinės 
vielos žiedelio su trimis pakabučiais. 
Įdomiausias radinys yra keliolikoje 
kapų rastos XIV a. pabaigos smulkios 
sidabrinės monetos — dažniausiai po 
vieną prie galvos arba prie juosmens. 
Tik keliuose kapuose rasta po 2-7 mo- 
netėles ir" viename keliolika monetų. 
Dažniausiai vienoje jų pusėje atmušti 
stiebų vartai, o kitoje -^— ieties ant
galis ir graikiškas kryžius: Spėjama, 
kad jos kaldintos prieš 1387 m. ir yra 
vienos iš seniausių Lietuvoje kaldin-

(Rokiškio raj.). čia rasta iš akmenų ir tų monetų.
molio padarytų židinių, apdegusių tin- Labai daug Įkapių — plačiaašmenių 
ko gabalų, daug geležies šlako, gyvu- kirvių, pentinų, skiltuvų, peilių — iš-
lių kaulų, puodų šukių, darbo Įrankių 
bei papuošalų liekanų. Surinkta me
džiaga rodo, kad Juodonių piliakalnio 
papėdėje žmonių gyventa V-XII mūsų 
eros amžiuose.

Centrinėje Žemaitijos dalyje tokie 
tyrinėjimai buvo pirmi. Kasinėjant gy-

VITA E. TALLATKELPŠAITĖ bir
želio 13 d. baigė Benedictine Acade
my, Palerson, NJ., ir pradės studi
juoti kalbas Maryinount kolegijoje 
Niujorke. Ji yra vienturtė agr. Tado 
ir Jutos Tallat-Kelpšų duktė.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS 1960 m. 
yra pasiryžęs išleisti dar keletą daly
kų, kurie tikrai yra verti skaitančio
sios visuomenės dėmesio.

Neseniai išėjo naujausias Klubo lei
dinys — Pulgio Andriušio “Rojaus 
vartai”, romanas iš kaimo gyvenimo. 
Dabar jau baigtas spausdinti Juozo 
Kralikausko romanas “Šviesa lange”, 
iš auksakasių gyvenimo Kanadoje. 
Spausdinamas stambus prof. Mykolo 
Biržiškos atsiminimų tomas iš Vilniaus 
darbo ir kovų meto “Dėl mūsų sosti
nės”. Sutarta su Ale Rūta, kad dar 
šiais metais bus išleisti du jos roma
nai — “J saulėtekį” ir “Broliai”. Su
tarta taip pat išleisti Petronėlės Orin- 
taitės “Daubiškės inteligentų” roma
no naują laidą. Galima sakyti, kad 
jau sutarta su prof. Ignu Končium 
išleisti stambų jo darbą iš Žemaičių 
buities. Tai bus kruopštus etnografi
nis darbas, vertingas indėlis į mokslo 
žiniją, bet taip prieinamai ir populia
riai parašytas, jog visiškai tiks Lietu
vos gyvenimu atsišviežinti ir tokiam 
lietuviui, kuris knygą mėgsta, bet 
nėra pasiruošęs suvirškinti mokslo da
lykų. R. Spalis yra pasiūlęs linksmų 
dalykų knygą ir naują tomą savo no
velių. Jau kiek anksčiau buvo sutarta 
su J. Švedu dėl jo atsiminimų tomo 
ir su P. Gaučiu dėl anglų novelių 
tomo. Yra pažadėję po knygą ir kele
tas mūsų rašytojų — Nelė Mazalaitė, 
Paulius Jurkus, Stepas Zobarskas, Ka- 
rolė Pažėraitė, Liudas Dovydėnas, Bro
nys Raila, Jurgis Gliaudą, Vytautas 
Alantas, Kaz. Barėnas, Balys Gražu
lis, Pulgis Andriušis ir kt. Ant. Škė
mos “Čelesta” greit pasiordys kaip siū
lomas, bet neprivalomas leidinys.

Nidos Knygų Klubo nariais gali bū
ti kiekvienas, kuris sutinka apmokėti 
už kiekvieną eilinę knygą po $1 už 
minkštai įrištą knygą ir po $1.50 už 
kietai įrištą (kadangi artimoje ateityje 
bus išleista pora labai stambių knygų, 
tai jų kaina bus dviguba). Mokama 
tada, kai knyga jau yra pasiekusi 
skaitytoją. Kas dar išleidžiama šalia 
tų eilinių knygų, nariui tik siūloma, 
bet neprivaloma.

Daugumas Nidos Knygų Klubo na
rių naudojasi teise pigiau gauti tų 
pačių leidėjų siūlomąją “Rinktinę”. 
Ji eina sąsiuviniais po 80 psl. Jon su
renkami* iš lietuviškosios periodikos 
labiausiai nesensta lietuviški dalykai 
(sąsiuvinys po 50 et.).

Jau dveji metai, kai tasai pats Ni
dos Knygų Klubas yra atgaivinęs lie
tuviškų. kalendorių tradiciją — išlei
džia sieninius kasdien nuplėšiamus 
kalendorius su šventųjų ir lietuviš
kais vardais ir, svarbiausia, su pasi
skaitymais kiekvienai dienai. Tuos jo 
kalendorius daugumas narių sutiko su 
tikru entuziazmu.

Nidos- Knygų Klubo adresas: I Lad- 
broke Gardens, London, W. 11, Great 
Britain.

Kr. Donelaičio “Metus” čekų kalba 
išleido Čekoslovakijos ir Sov. Sąj. 
draugystės d-jos “Sviet Sovietou” žur
nalo leidykla Prahoje. Vertė Hana 
Jechova.

LENKIJOS MOKSLO AKADEMIJA 
išleido knygą “Senosios Lenkijos 
spaustuvininkai” (15-18 amžius). 5-sis 
šios knygos tomas pavadintas “Didžio
sios Lietuvos kunigaikštija”. Knygos 
įžanginiame žodyje paaiškinta, kad 
Lenkijos karalystė ir Didž. Lietuvos 
kunigaikštija kurį laiką sudarė vieną 
valstybę, todėi lenkai domisi D. Lietu
vos teritorijoje buvusiomis spaustu
vėmis ir jose išteistomis knygomis. E.

“NEUE WUERTTEMBERGISCHE 
ZEITUNG” (Ulme) ir eite kitų vokie
čių laikraščių birželio viduryje ry
šium su Vokietijos sovietinės zonos 
1953 m. sukilimo sukaktmi įsidėjo 
Vokietijos žemėlapį, kuriame atžymė
tos ir kaikurios Rytų sienos. Lietuva 
atžymėta atskirai nuo Sovietų Sąjun
gos.

VENGRIJOS universitetuose, augš- 
tosiose ir vidurinėse mokyklose vyks
ta pasirašymas sutarčių, pagal kurias 
jaunimas įsipareigoja vasaros atosto
gų metu dirbti prie pelkių sausinimo 
ir kanalų tiesimo darbų. Vasaros dar
bų stovyklose šiemet dirbs 25.000 jau
nuolių. Davusieji parašą jaunuoliai 
gauna iš jaunimo organizacijos gražiai 
papuoštą sutarties lapą... E.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ STO- 
VYKLA. MAS Stovykla Rytų Apygar
dos moksleiviams at-kamSir organiza
cijai nepriklausantiems' lietuviams 
moksleiviams - gimnazistams prasidės 
rugpiūčio 13 d. po pietų ir tęsis dvi 
savaites, iki rugpiūčio 27 d. p.p.

Stovyklavietė yra Cape Code (mies
telis — Manomet, Mass.), 8 mylios į 
pietus nuo istorinio Plymouth, Mass.

Stovykla turi puikius modemius^pa- 
status, sales, sporto aikštes bei įran
kius, savo laivelius, arklius jodinėji
mui ir t.t. Vieta ir įrengimai idealiai 
pritaikinti stovyklavimui pušyne antUpių pavaizduojami 1839-1945 m. So- 

į 
ka, Rūpintojėlis, J. Bakįo skulptūra 
Mąstymas ir pagaliau Lietuvos žemė
lapis — piešinys su piešiniais, charak
terizuojančiomis . tas vietoves.

čia tik. bereikalo per gudų žemes 
užrašyta “Poland”. Jeį j^i męs atsi
imame savas, tai kodėl gudiškųjų ne
pripažinti Gudijai? Bereikalo, žinoma 
legendoje, nupieštas stilizuotas Vytis. 
Jei jau informuojame svetimuosius 
apie Lietuvą oficialiai, tai kam Vytį 
iškraipyti. Lankytojai kur nors.ir to
je pačioje parodoje greičiausiai kur 
nors matė oficialiųjį • įstatyminį Vytį- 
Kaip jie galės suderinti .tuos du da
lykus? Teisybė, prie šitokio moderniš
ko kalbamojo žemėlapio stiliaus natū
ralistinis-Vytis negalėjo tikti. Bet ar
gi jis ten būtinas? Prie ko gi mes. sa
vojoje informacijoje prieisime, jei 
kiekvienas mūsąjį Vytį piešime, kaip 
kam- užeina? Kągi svetimieji pagal
vos? Greičiausiai pagalvos, kad Lietu
va gal visai neturėjo valstybės herbo, 
jei dabar kiekvienais savaip stogažirge- 
iius piešia.

Knygutė išleista gražiai ir skonin
gai. Jos buvę išspausdinta ĮO.OOO. egz., 
o vėliau dar antra tiek kiek pakeistos..
KNYGA APIE PAŽAISI^

Doc. H. Kairiūkštytė - Jacinienė, 
doc. arch, kand. J. Baršauskas, 
PAŽAISLIS, Vilnius 1960, 84 
psl. ir 68 psl. nuotraukų gilia
spaudė, 19 iliustracijų tekste.

Veikalo autorė dr_ H. Kairiūkštytė - 
Jasinien’ė jau nepriklausomoje Lietu
voje pasižymėjusi kaip viena iš: ge
riausių mūsų meno istorikų. Pagrin
dinę teksto dalį sudaro lietuviška san
trauka dr. H. Kairiūkštytės 1928 m. 
Kaune -išspaudintos Zuericho diserta- 
tacijos vokiečių kalba “Pažaislis, ein 
Barpckkloster in Litauen” (“Tauta ir 
žodis” VI t.), kuri buvo platesnė (172 
osL). Didesnė dalis naujojo veikalo 
iliustracijų taip pat pakartotos iš prieš
karinio leidinio. Keletas nuotraukų 
yra naujų, o tekste Įdėti keli nauji 
brėžiniai. Dabar Pažaislis yra iš trijų 
pusių apsuptas Kauno jūros, bet nau
jos bendro vaizdo nuotraukos knygo
je nėra. Įdėtoji nuotrauka iš lėktuvo 
yra prieškarinė. Kuriam tikslui šian
dien. bažnyčia ir vienuolyno patalpos 
naudojamos, knygoje nesakoma. Vei
kalo pabaigoje pridėtas architektūros 
terminų paaiškinimas (64-66 psl.), li
teratūros sąrašas (35 pozicijos) ir dvi 
trumpos santraukos rusų ir anglų kal
bose. / ‘e.

vietų Sąj. užgrobti kraštai,-toliau se- jūros’kranto. Skanus ir sveikas mais-
tas >us gaminamas patyrusių virėjų 
modernioje stovyklos virtuvėje.

Stovykloje bus registruota gailes
tingoji seselė. Kaina vienai savaitei 
$30. MAS R. Apyg. valdyba.

VASAROS STOVYKLA KENNE- 
BUNKPORTE vyksta nuo liepos 1 iki 
29 d. Primami berniukai nuo 7 iki 15 
metų. Mokestis — $2*5 savaitei. Sto
vyklaujantiems iš vienos šeimos ke
liems berniukams daroma nuolaida.

ŽURNALAS “ATEITIS” nuo jubilė- 
jinio ateitininkų kongreso persikelia į 
Čikagą. Ją ten redaguos Romualdas 
Rudys ir Rimvydas šliažas. Niujorke 
beišeis tik vienas priešatostoginis nu
meris.

ŽURNALUI “GINTARAS” sustojus, 
buvęs jo redaktorius St. Vaitkevičius 
Brazilijoje išleidžia naują populiarų 
kultūros žurnalą “Lietuvių vaizdas”. 
Tai būsiąs didelio formato 36 psl. gau
siai iliustruotas žurnalas. Jo 6 psl. 
būsią skiriami jaunimui kalbančiam is
panų ir portugalų kalbomis. Viršelį 
nupiešė dail. A. Navickas.

PROF. Z. IVINSKIS liepos ir rug- 
piūčio mėnesius praleis Bonnoje, Vo
kietijoje, kur vadovaus Baltų Institu
tui ir skaitys paskaitas vasaros se
mestre.

INŽ. V. ŽEMAKIS atidavė spaudai 
studiją “Sienų klausimu srityje tarp 
Baltijos ir Juodųjų jūrų”. Joje būsią 
80 psl. lietuviško ir 40 psl. angliško 
teksto su 5 žemėlapiais. Knygą auto
rius leidžia pats Žalgirio 550 m. su
kakčiai paminėti.

KAZYS SILIuNAS, teisininkas, Co
lumbia universitete baigė biblioteki
ninkystės kursą, įsigijo magistro laips
nį ir pradėjo dirbti Queens Borough 
viešojoje bibliotekoje Niujorke.

ALF. S. DZIKAS gavo mech. inž. 
bakalauro laipsnį Brooklyn© politech
nikos institute. Jis jau dirba Western 
Union firmoje, o naujų metų pra: 
džioje išvyks į kariuomenę dviems 
metams.

RAŠYT. J. ŠVAISTAS - BALČIŪ
NAS iš Čikagos persikėlė gyventi į 
Kaliforniją.

VAIDEVUTIS MANTAUTAS Bos 
tono kolegijoje įsigijo magistro laips
nį, parašęs mokslo darbą iš šv. Tomo 
filosofijos. Jis jau įsirašė Fordhamo 
un-tan rašyti disertaciją daktaro 
laipsniui gauti.

TERESĖ BENDORIŪTĖ baigė Bles 
sėd Sacrament parapijinę mokyklą 
Broklyne kaip geriausia mokinė ir pri
imta su stipendija į vyks. McDonnel 
dijecezinę gimnaziją.

VYTAUTAS MICKEVIČIUS šį pa 
vasarį baigė technologijos kolegiją 
Fort Wayne, Ind., ir įsigijo mechani
kos inžinieriaus vardą.
ARŪNAS LIULEVICIUS, uolus SAS 
veikėjas, Čikagos universitete gavo 
daktaratą.

RAMUTIS R. ŠEMETA baigė Cle
veland Marshall Law School ir gavo 
teisininko diplomą. Jis ruošiasi pereiti 
į JAV laivyno tarnybą.

ČEKOSLOVAKIJOS STUDENTAI 
SKUNDŽIASI, kad tenka dirbti be at
lyginimo. Laikraštyje “Mlada_ Fron
to” rašoma, kad už vasaros atostogų 
metu atliktus darbus elektrotechnikos 
įmonėse studentams nėra mokamas 
atlyginimas.

kasta •tyrinėjaHt-'ĮhJšaloto kaimo (Mo
lėtų raj.) XIII-XlV a. kapinyną. Mo
terys čia palaidotos su puošniais gal
vos apdangalais — kepurėmis ar ska
romis, kurių priekinė, dalis papuošta 
prisiūtomis daugiakampėmis žalvarinė
mis , plokštelėmis ir stikliniais karo
liais. Kartais iš stiklinių karolių ir 
plokštelių buvo sudaroma 7 cm plo
čio juosta. Minėtini kape rasti du. 
žalvariniai rakteliai, randami ir to 
meto piliakalniuose. Viename moters 
kape prie dešinio peties ir vyro kape 
prie, kojų rasti paukščių kaulai. Ma
tyt, į kapą buvo dedama maisto. Pana
šūs reiškiniai pastebėti jau ir anks
čiau. 1888 m. *E. Volteris XIV a. mo
ters kape prie Alovės (Daugų raj.) 
rado molinį puodą su paukščio kaulais.

“Literatūra ir Menas” Nr. 5.
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•ti”. Kryžiaus sekimas nesą su sa-i venviėtės liekanas šalia Paplinijo spi- 
vimi mirties pergalę ir amžinąjį liakalnio (Telšių raj.), paaiškėjo, kad 
gyvenimą. Pabaigoje pamokslo i čia pirmame m.e. tūkstantmetyje gy- 
visi perrki krvžiai pasiners švie-' ven£ žmonės naudojo tokius pat grub- 
sos iūrnic Dipna haiPris krvžiaus ilėto Paviršiaus puodus, kaip ir rytines sos j uioje. Diena haigsis Kryžiaus į Lietuvos dalies gyventojai, čia plačiai 
pagarbinimu pagal Didžiojo Penk į,uvo papigęs paprotys puodus puošti 
tadiemo^ apeigas, giedant tris į gnaibytu ornamentu.

Tyrinėjant Kauno pilį prie vakari
nio bokšto atkastos senų mūrinių gy
nybinių sienų liekanos. Paaiškėjo, 
kad kalva, ant kurios stovėjo pilis, 
dar XIII a. pabaigoje ar pačioje XIV 
a. pradžioje buvo apsupta iš akmenų 
su kalkėmis sumūryta siena. Vadina
si, jau XIII a. pradžioje, prasidėjus 
kovoms su kryžiuočių ordinu, lietuviai 
turėjo mūrinių pilių. 1362 m. kovų 
sluogsniuose rasta daug geležinių strė
lių antgalių.

Prie Vilniaus pilies teritorijos visiš
kai atkasti 1551-1572 h. statybos šv. 
Onos - šv. Barboros bažnyčios pama
tai. Ji turėjo apie 51-50 m. ilgio, ga
na savotišką planą, ir šalia Vilniaus 
katedros buvo stambiausia renesansi
nė bažnyčia Lietuvoje. Gerai išlikę 
grindiniai rodo, kad keliai-gatvės pi
lies teritorijoje XV-XVI a. buvo grin
džiami akmenimis. Po akmeniniais 
grindiniais atkasti senesnių — XIII- 
XIV a. — medinių grindinių liekanos. 
Matyt, Vilniaus mieste tuo metu gat
vės buvo grindžiamos lentomis, kaip 
ir Novgorode, Rygoje, Krokuvoje, Poz
nanėje ir kituose rytų ir centrinės 
Europos miestuose, šalia gatvės-kelio 
grindinio rastos tvoros ir medinių 
pastatų liekanos. Kaikurie XIV a. pa
baigos pastatai turėjo po kelias patal
pas, o seniausiuose būdavo tik vienas 
kambarys, išgrįstas storomis plačio
mis tašytomis lentomis. Namai statyti 
naudojantis tik kirviu. Rastos pjuve
nos rodo, kad turėta ir piūklų. Be kitų 
XIII-XIV a. radinių pirmą kartą Lie
tuvoje surasta žymesnės apavo lieka
nos. Vilniečių avalynė XIII-XIV a. bu
vo panaši į to meto Novgorodo, Rygos, 
Varšuvos ir kitų miestų gyventojų 
apavą. Buvo nešiojami iš plonos 
minkštos odos, kartais iš dvigubos, 
siūti batai, užvarstomi odiniais užvars- 
čiais. Batai su storesniais padais ir 
kulnais buvo retos išimtys.

Punios piliakalnį antrus metus ty
rinėjo universiteto archeologijos-etno- 
grafijbs katedra. Nustatyta, kad šis 
piliakalnis XVI a. buvo pritaikytas 
feodalo tvirtovei, o ištyrus buvusių 
vartų vietą, paaiškėjo, kad vartai bu
vo įrengti perkasus pylimą ir išmūri
jus perkaso sienas.

Praėjusiais metais toliau buvo tyri
nėjamos Oginskių dvaro liekanos (Tra
kų raj.). atrastos dviejų mūrinių pa
statų liekanos rasta daug molinių 
indų fragmentų ir koklių, ypač su 
Trakų vaivados Martyno Oginskio her
bu ir inicialais, medžiojamų ir nami
nių gyvulių kaulų, suanglėjusių grūdų.

Pirmą kartą pokariniu laikotarpiu 
imta tyrinėti ir vėlyvuosius kapinynus. 
Radikiuose prie Kauno ištirti 72 
griautiniai XIII-XV a. kapai. Daugely-i 
je Yapų rasta piačiaašinehlų Fi r

kartus “Ece lignum crucis — štai 
kryžiaus medis, ant kurio kybojo 
žmonijos išganymas”.

šeštadienis—
• šviesos diena

Pagal Didžiojo šeštadienio li
turgiją šeštadienio tema yra “Pa
saulio pakeitimas ir pašventini
mas — consecratio mundi”. Pa
moksluose ir paskaitose bus 
svarstoma darbo, savaitgalio ir 
šventadienio prasmė ir Bažnyčios 
vienumos. Otto Karrer skaitys 
paskaitą apie “Eucharistiją kon
fesijų pokalbyje”. Dalyvaus Įvai
rių konfesijų atstovai, o po pa
skaitos bus diskusijos. Vakare 
vėl kongreso aikštėje keletas pa
sauliečių trumpai iškels šių dienų 
pasaulio sąvokų sumaišymą, su
minėdami asmens nuvertinimą 
totalitariniuose kraštuose, smar
kiai paplitusi ištvirkimą, materia
linio gerbūvio dievinimą. Į tai 
vienas dijakonas atsakys trumpo
mis šv. Rašto citatomis, nurody
damas, kad dieviškajame apreiš
kime glūdi visu tų klausimų iš
sprendimas. Mišias laikys apie 20 
vyskupų rytų apeigomis. Cele
brantai maldas giedos graikiškai,

Vašingtonas. — Ukrainiečiai 
išgavo kongreso administracijos 
komiteto nutarimą išspausdinti 
oficialią Ševčenkos biografiją ir 
leisti Vašingtone pastatyti jam 
paminklą.

PRISIŲSTA PAMINĖTI
Mykolas Vaitkus, Keturi ganytojai. 

Atsiminimai. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas, i960.- Spausdino “Drau
go” spaustuvė, Chicago, 180 psl. Kai
na $2. ■ ' .

Aidai, 1960 m. birželio mėn., Nr. 
6 (131), 233-272 psl.

Turinys: Zenonas Ivinskis — Didy
sis liet tautos laimėjimas prie Dur
bės 1260 m.; J. Aistis —- Prūsų rikio 
Pipynėsmirtis;; H. Radauskast *—Mirė
BI Pasternakas; B. Pastenlak'o kūry
bos ištraukos; J. Brazaitis — Ar lie
tuvis menininkas turi liktis ištikimas; 
W. Shakespeare — Dvi scenos iš 
Hamleto; V. „Trumpa —• Lietuvos is^

m

Nr.

torikų darbai ir dienos; Menas; Moks
las; Visuomeninins gyvenimas.

Sv. Pranciškaus Varpelis, 1960 
birželis, Nr. 6, 161-192 psl.
. Lux Christi, 1960 m. birželis, 
2-35, 72 psl.

Turinys: Popiežiaus Jono XXIII laiš
kas Lietuvos vyskupams; Kun. R. Kra
sauskas — Pirmasis Kauno arkiv. 
metropolitas J. Skvireckas; Kun. dr. 
J. Urbonas — Vyskupas, .kuris daug 
kentėjo; Kun. P. Bajerčius — Pa
mokslai XI-XIX sekmad. po Sekmi
nių; Kronikai:

Skautų Aidas, 1960 m. birželio mėn., 
Nr. 6, 20 psl. • ? v •
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VISU Rūšiy STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelė* (kobitai), nauji baldai, įvairią spalvą stalinės lempos.

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

E N U S
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome į namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 

231 RONCESVALLES AVE.

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis

/s j

Universalūs baldai įvairioms paskirtims: 
salionui, miegamąjam, vasarnamiui, žai
dimų ar svečių kambariams. Lengvai pri
taikomi betkokiam kambariui ar paskir
čiai. Matracai verčiami, visi 4 colių storio 
airfoam, kas užtikrina neribotai ilgą dė
vėjimą ir labai patogūs. Gražios išvaiz
dos. Galima pirkti Įvairiu apmušalu po 
vieną, poromis arba kaip grupė su sta- 

s’ liukais.

bH

Danforth Avenue
v * ?
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MANN & MARTEL Ltd
REALTORS

2336 BLOOR ST. WEST 
Tel. RO. 2-8255

i

2336 BLOOR ST. WEST 
Tel. RO. 2-8255

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 
10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. 
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant {mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja 
nekilnojamo turto reikaluose.

13 kambarių 
College * Dovercourt Rd.

$18.900 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu 
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2 
vonios. Geras nuomavimo rajonas, 
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.

Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.

Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
rytį vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 

* garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos'.

Bloor - Jane
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūm namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu. 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės - 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. RO. 2-8255
Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte 
mums pasiteiraudami ką mes

CoUege • Dovercourt Rd. 
8 kambariai — 2 augštai 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 2 mod. vir
tuvės, dideli kambariai, 2 vonios, 
idealus 3 šeimoms arba išnuomavi
mui. Arti prie visko. Savininkas pir
ko. Kaina $15.900.

Swansea - Bloor - Runnymede 
$2.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb., mod. virtuvė, kvadratinis 
planas, garažas. Kaina tik $13.900.

4 kambariai apačioje 
Roncesvalles - Pearson

$3.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 
2 mod. virtuvės, išilginis planas, ga
ražas. Prašo $16.900.

Bloor • Windermere
$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras. 7 
kamb. per 2 augštus, 2 mod. virtu
vės, geras įvažiavimas, garažas. Kai
na $17.900.

Jane • Bloor
8 kamb. — 2 augštai 

$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų be • 
jokių trūkumų, atskiras namas pui
kiausiame stovyje, tiek iš lauko, 
tiek viduje, 2 mod. virtuvės, pri
vatus įvažiavimas, garažas. Kaina 
pigiau grybų tik $20.900.

Sunnyside - Garden 
Pomirtinis pardavimas 

$15.900 pilna kaina, mūrinis, atski
ras, 8 kamb., kvadratinis planas, 
dvigubas garažas, naujas vandeniu 
alyva šildomas pečius. Turi 
skubiai parduotas.

Bungallow mieste 
Jane - Bloor

1 atvira skola 10 metų 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb. per vieną augštą, 3 puikūs 
miegamieji, garažas. Senatvė verčia 
parduoti, Keli žingsniai iki Bloor. 
Puikus pirkinys. Paskubėkit!

Bloor - Concord 
$2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 
išilginis planas, 3 mod. virtuvės, 
dvigubas garažas. Arti Bloor. Prašo 
tik $16.900. Pigiau, jei daugiau 
įmokėsit.

2 butai - 
Roncesvalles - Indian Rd.

1 skola — 20 metų 
$7.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
10. kambarių padalinti į 2 butus po 
5 kamb., garažas, privatus įvaž., 
vand. alyva šildom. Kaina $23.900.

Bloor - Runnymede
1 atvira skola 10 metų 

$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6 
kamb. per 2 augštus, platus įvažia
vimas, garažas. 2 mod. virtuvės, di
delis kiemas. Arti prie visko. Savi
ninkas išvažiuoja į Ameriką. Tuoj 
turi būti parduotas. Geriausias pir
kinys visam Toronte.

T. STANULIS

Automobilių taisymo dirbtuvė
X Naujas modemiškas mūrinis vieno 

augsto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu- 

' vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. • Bloor' 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namaš su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

būti

2 augštai

Darbo tel. RO. 2-8255 
RO. 6-0105 namų.

2336 BLOOR ST. W.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS
Liepos 1-2 d.d. St. Lambert, Que., 

vykusiose Kanados lengvosios atleti
kos pirmenybėse Algis Žaliauskas išsi
kovojo I-sias vietas 100 j. bėgime ir 
šokime į augštį, bei ILją vietą šuo
lyje į tolį.

Prieš tai Ontario ir Toronto mies 
to gimnazijų pirmenybėse A. Žaliaus
kas yra pasiekęs naują Kanados re
kordą šuolyje į tolį — 20’11,5”; 20’ 
10”.

Mūsų jaunąjį lengvatletą sveikina
me ir linkime ir toliau reguliariomis 
treniruotėmis ugdyti savo talentus.

šį savaitgalį, jei pavyks sugaudyti 
į įvairias stovyklas išvažinėj usius 
lengvatlečius, vyksime. į Clevelandą II 
tarpmiestinėm pirmenybėm. T. P.

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos klubo pirmenybės 

šį kartą sutraukė mažokai dalyvių, 
tad ir geresnių pasekmių nesusilaukt. 
Šiek tiek pradžiugino mažoji K. Čir
vinskaitė, kuri mergaičių B klasėje 
laimėjo 50 yd. bėgimą per 7,3 ir šuo
lyje į augštį peršoko 3-11. O. Balsienė, 
nors ir be pasiruošimo, rutulio stūmi-

me pasiekė savo geriausią pasekmę 
nustūmusi rutulį 30-10. Kitos pasek
mės: 50 yd. bėgimas berniukams B — 
K. Jasiūnas 6,9; 50 yd. bėgimas mer
gaitėms C — J. Jonynaitė 7,1; šuolis 
į augštį mergaitėms C — J. Jonynaitė 
4-0 ir mergaitėms A — D. Bacevičiū
tė 4-2. Viešnios iš Aušros šuolyje į 
augštį peršoko — A. Sapijonytė 4-2 ir 
A. Grigaitė 3-11.

Sekančios rungtynės įvyks liepos 
mėn. pabaigoje.

Sį savaitgalį tarpmiestinėms lengv. 
atletikos rungtynėms Clevelande iš
vyksta šios iengvatletės: mergaitės A 
— D. Pacevičiūtė, V. Žolpytė, H. Lo- 
rencaitė, R. Renkauskaitė; mergaitės 
B — T. Supronailė, K. Čirvinskaitė; 
mergaitės C — J. Jonynaitė ir B. 
Bilkštytė.

Lauko tenisininkai P. Gvildys ir O. 
Rautinš šį savaitgalį taip pat vyksta 
į Clevelandą, kur dalyvaus komandi
nėse lauko teniso varžybose. Šios 
varžybos kartu su tarpmiestinėmis 
lengv. atletikos rungtynėmis yra ski
riamos Dariaus ir Girėno žuvimo su? 
kakčiai paminėti. A. S.
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R.CHOLKAN
\ REAL ESTATE X

'LI M i T E

527 Bloor St. W
REALTORS

Tel. LE. 2-4404

Jane - Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kairia, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway • 
$5.000 įmokėti, vięnas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu Įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras įpūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Europos pussunkio svo
rio bokso čempijonas 
Erich Schoepner, kuris 
rugpiūčio 8 d. Toronte 
Lord Simcoe Kotelyje 
rungsis dėl pasaulinio 
čempionato su dabartį-, 
niu čempijonu Archie 
Moore.

• Swansea rajoneBungalow
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

ar biznio, tuojau skambinkitešiame stelbime sau tinkamo namo 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. P E TERŠ Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CIAIR AVE. WEST

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

Bloor - Jane
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor - Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 

I atskiras namas. 2 modernios virtu
vėj. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.

St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

Bloor - High Park 
$5.000 Įmokėti, atskiras gerų plytų 
10 ties kambarių namas w atskirais 
įėjimais 2 virtuves, 2 vonios, gara
žas. Vpud. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12-didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tek 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

Laivelio biznis - vasarvietė 
So $10.006-18.000 galima pirkti pel
ningą (apie $7.000 grynų į metus) 
vasarvietę su gyvenamu namu, ka
binom, katidžių, trys sklypai prie 
ežero (jų rinkos kaina po $15.000); 
didelis uostas. 35 laiveliai; virš 30 
būdelių žuvavimui žiemą; 40 mylių 
nuo Toronto.

Ossington - Davenport 
$600 Įmokėti, pusiau atskiras, ply
tų frontas, 6 kamb., išilginis kori
dorius, gazu apšildomas, garažui 
vieta, neribotas vienas morgičius su 
mažais mokėjimais. Visa kaina 
$9.200.

High Park Ave.
$10.000 įmok., registruotas triplek
sas: 2 metų senumo, 17 kamb., van
dens alyvos apšildymas, 3 garažai, 
geros statybos namas su gerais įren
gimais; gauna po $150 į mėn. už 
vieną apart., 15 m. morgičius 7%.

St. Clair • Bathurst
-$16.000 įmok., 6 apartmentų namas, 
28 kamb., vand. alyva apšild., 3 ga
ražai, viskas gerame stovyje.
Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

VytrMorkis J. Kaškelis A. Bliudžius

Bloor • Gladstone — rūkalų kraut, 
$1.000 visa kaina. Didelė kampinė 
krautuvė, 2 butai su 4-5 kamb. Už 
visą namą tik $250 mėn. Puiki pro
ga įsigyti biznį.

Farma
$6.000 visa kaina, 240 akrų, prie 
žuvingos upės ir ežero. Puikus plia
žas prie ežero. Tinkama vieta vasar
vietei, prie 11 plento. 2 gyv. trio- 
bos (savininkas jų nematė 3 me
tus); 60 akrų dirbamos, likusi miš
kas, dar neištirti aukso klodai.

Krautuvė su namu
$4.000 įmok., tuščia didelė krautu
vė su 2 kamb. Be to, 2 butai, 3 vir
tuvės, gerų plytų namas; alyva šil
dom.. 10 metų morgičius. Galima 
pirkti už apie $18.000-19.000.

Sklypai
$100 • 400 įmok., dideli sklypai va
sarnamiams arba nuolatiniam gyve
nimui namams. Prie gražiojo ežero 
Simcoe, 39 mylios nuo Toronto, to
je apylinkėje jau lietuviai turi apie 
70 katidžių - lodžiu ir kitokių biz
nių. Paskutiniai sklypai prie ežero.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

Tel. RO. 7-9947 
24 Humberview Rd., Toronto

Kai Kanada dar buvo jauna
(CSc) — Kanada buvo, liudinin-i sudarė Britų laivams svarbiausią 

kė nuostabių pasikeitimų nuo to medžiagą. Medis buvo svarbiau- 
laiko, kada ji tapo valstybe Ano 
meto Kanada prasidėjo nuo Hali- 
faxso, Nova Scotia, ir tiesėsi ligi 
Sarnia ir Windsor, Ontario piet
vakarių pusiasaly. Gyventojų bu
vo priskaitoma ligi 3.300.000. Pu
sė iš jų gyveno Ontario provinci
joj, ‘30% — Quebece. Kraštas 
buvo daugumoj žemės ūkio kraš
tas: 81% gyveno ne miestuose. 
Ypatingai tai buvo būdinga Que- 
becui apgyvendintam siaura 
juosta palei St. Lawrence upę. 
Ontario buvo tas pats, nes gyve
no daugiausiai arti vandenų. 
Miesteliai ir kaimai dygo prie 
vandens linijos — Ontario ežero 
nuo Kingstono link Toronto ir 
plečiantis į šiaurę nuo 20 iki 
100 mylių. Toronto ar Quebeco 
miestai turėjo po 60.000 ir 100. 
000 gyventojų.

Ūkis, miškai ir išilgai Nova 
Scotia laivininkystė buvo judri, 
nes iš Quebeco irnuo Otavos upės 
miškai buvo plukdomi žemyn ir

Jane - Annette 
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas, alyvos šildymas, garažas, di
delis kiemas.

Parkdale
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, didelė moderni virtuvė, van
dens alyva šildymas, viela garažui, 
lengvos išsimokė j imo sąlygos, žema 
kaina.

Baby Point 
$2.000 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
modernios virtuvės, 2 vonios, gra
žus recreątion kambarys rūsyje, 
vandens alyva šildymas, atskiri įėji
mai, privatus įvažiavimas.

Rusholme Rd. - College 
$3.000 įmokėti, 9 kambar. atskiras 
mūrinis namas, dupleksas, vandens 
alyvos šildymas, arti parko bei 
nauiojo vaikų darželio.

Mountview Ave. - Bloor 
$3.700 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyvos šildy
mas, 4 kamb. pirmame augšte, geras 
nuomavimui, vienas morgičius 

Quebec - Bloor
$4.000 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
vandens alyva šildymas, 2 virtuvės, 
garažas, arti Bloor.

Roncesvalles - High Park 
$5.000 įmokėti, 12 kambarių, atski
ras didžiulis mūrinis namas, 3 vir
tuvės, vandens alyva šildymas, re
creation kambarys rūsyje, dvigubas 
mūrinis garažas.

Baby Point 
$5.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
vand. alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu,. 10 metų at
vira skola.

Beresford Ave. - Bloor 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 virtuvės, dvigubas garažas, gra
žus didžiulis kiemas, arti Bloor, 
greitas užėmimas.

Jane - Bloor 
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis bangalas, moderni virtuvė, 
alyva šildomas, recreation kamba
rys rūsyje, garažas. Viena skola

Jane - Bloor
$6.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, vand. alyvos šildymas, gara
žas, šeimininkas iškeliamas iš To
ronto, atvira skola, turi būti par
duotas.

High Park
$6.200 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis bungalo, ultra mod. virtu
vė, vand. alyvos šildymas, garažas, 
arti mokyklų, greitas užėmimas.

Bloor - High Park 
$6.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, centrinis planas, 
vand. alyva šildomas, puiki moder
ni virtuvė, garažas su plačiu įva
žiavimu.

Runnymede - Bloor 
$6.500 įmokėti, 6 kamb. if apšildy
ti saulės kamb. pirmame augšte, at
skiras mūrinis puikus namas, 2 
mod. virtuvės, vand. alyvos šildy
mas, naujas dvigubas garažas su 
plačiu įvažiavimu.

Swansea
$6.700 įmokėti, 6 metų senumo pui
kus bungalo, centrinio plano, gra
žūs dideli langai, išklotas kilimais, 
pusiau baigtas recreation kamb. rū
syje, garažas su privačiu įvažiavi
mu, 19 metų atvira skola.

Dovercourt Rd. - College 
$8.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis dupleksas per du augštus, 
naujas vand. alyvos šildymas, 2 mū
riniai garažai, atvira skola.

St. Clair - Oakwood 
$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
puikus namas, kvadratinis planas, 
vand. alyvos šildymas, 2 vonios, re
creation kamb. rūsyje, 5 kamb. pir
mame augšte, garažas su privačiu 
įvažiav., atvira skola, žema kaina.

Wright Ave. - Roncesvalles 
$10.000 įmokėti, 15 kambarių atski
ras mūrinis tripleksas, vandens aly
va šildymas, 4 garažai su privačiu 
įvažiavimu, lengvos išsimokėjimo 
sąlygos, arti visko, puikus nuoma
vimas.

Bathurst • St. Clair 
$19.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, gražus atskiras mūrinis na
mas, centre hall planas, vand. aly
vos šildymas, 2 vonios, puikus re
creation kamb. rūsyje, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

Jane - Baby Point 
$10.000 įmokėti, 14 kamb., 3 metų 
senumo atskiras mūrinis tripleksas, 
vand. alyvos šildymas, gauna $330 
mėn, nuomos, arti visko.

Dundas St. West 
$10.000 įmokėti, 42 vietų restora
nas ir 5 kamb. butas, geras mūri
nis namas, vand. alyvos šildymas, 
vieta garažui, apie $1.200 savaitinė 
apyvarta, liga šeimoje, gali keisti į 
nmą ar ką nors kita, visi įrengimai 
įeina į namą, skubus pardavimas.

Wasaga Beach
$3.000 įmokėti, 6 kamb. vasarna
mis, poros metų senumo, ant ežero 
kranto, lietuvių mėgiamoje Spring- 
hurst vietovėje, šiltas-šaltas van
duo, 3 dalių prausykla, puikios ko
pos bei privatumas.

Wasaga Beach 
$10.000 įmokėti, 17 kabinų, maisto 
produktų krautuvė ir gyvenamas 
namas, modemiškai įrengta, minutė 
iki ežero, vienas morgičius likučiui 
kol bus išmokėta. Randasi neto?i 
lietuvių mėgiamos vietos. Puikus 
pirkinys.

miškai buvo plukdomi žemyn

Lake Simcoe
kuro olyvo$ irburneriq aptarnavimas 
Toronte, lietuviškai kalbantieji klauskite 
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181 ;£./’

Extra Realty Ltd
Tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 

reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:

Bloor • Windermere
$6.000 Įmokėti, 8 kamb., 2 augštų, 
atskiras mūro ligi stogo, 2 virtuvės, 
2 vonios, rūsys baigtas, vand. alyva 
apšildomas, šoninis Įvažiavimas, ga
ražas, privačiai parduodama. Kaina 
$23.500. Skolųnėra.

Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, atskiras, 10 kam
barių, 2 augštų, liuksusinis, 4 me
tų senumo namas, privačiai parduo
damas. Prašo $32.000. Skolų nėra.

Bloor • Gladstone
$3.000 - $2.000 įmokėti, 8 kamb., 
mūro, 3 auagštų, alyva apšild., 2 
garažai, dideli kamb., skolų nėra. 
Kaina $16.000.

Yonge - Eglinton
$3.000 įmokėti, 5 kamb., mūro ban- 
galiukas, prie geriausio susisieki
mo, vand. alyva apšildomas. Kai
na $13.500.

Ūkis
95 mylios nuo Toronto, 190 -akrų 
žemės. Kaina $8.000.

Vasarnamis
Nuo Toronto 30 mylių, prie gražaus 
nedidelio ežero. Kaina $4-000. Įmo
kėti $1.000.
Prašau skubiai skambinti, nes yra 
geri pirkiniai, ypatingai geros pir- 
' kimo sąlygos ir pigiai.

Dėmesio statybininkai!
Netoli Port Credit parduodama 20 
sklypų rezidenciniam rajone, ne
brangi kaina. Geros išmokėjimo są
lygos. Kreiptis B. Sergantis.

High Park — Dupleksas
$19.500 pilna kaina, nedidelis {mo
kėjimas, privatus įvažiavimas, at
skiras mūro namas. Skambinti J. 
Beržinskas.

Brock • Bloor
$1.500 įmokėti. 8 kamb. mūro na
mas, dvi modernios virtuvės, labai 
geras pirkinys. Skambinti B. Ser
gantis.

High Park Ave. — 12 kamb.
$2.500 įmokėti, atskiras mūro na
mas su baldais, 4 butai, 2 garažai, 
didelis kiemas, labai geros pajamos. 
Be morgičiu. Skambinti W. Jocas.

J. KUDABA
Įstaigos tel. LE. 4-9211 
Namų tel. RU. 3-2105

Beresford • Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb., du augš
tai, atskiras mūro namas, garažas, 
didelis kiemas. Skambinti J. Ber
žinskas.

Kreipkitės visais reikalais j Extra Realty Ltd. čia rtsite ekstra

— ; M LA v v dYfliuiau 
sias šalies eksporto pajamų šal
tinis.

Viso to gyvenimo dienos buvo 
paprastos ir nesudėtingos, kartais 
žiaurios ir šiurkščios. Ir miestuo
se buvo reta trijų augštų namų; 
kaimai ir miesteliai tenkinosi me
diniais rąstų namais ir tik prasi
gyvenę ūkininkai ir miesto verslo 
žmonės statės imponuojančius ak
mens ir plytų namus. Gatvės bu
vo negrįstos. Toronto tomis die
nomis ir buvo vadinamas “purvi
nasis York”. Arklių traukiami ve
žimai ir rogės buvo svarbiausios . . _
susisiekimo priemonės. Tik vė- tais 571 žmogus mirė nuo džio- nėse džiovininkams tėra skirtos 
liau buvo įtaisyti miestuose ark- vos. Varšuvoje esą 78.110 džiovi- 294 lovos suaugusiems ir 91 vąi- 
lių traukiami gatvėkariai ninku. Jų tarpe 32.764 atviros kams.

Kanadiečių namuose beveik 
viskas buvo padaryta savomis 
rankomis. Namų gamybos žvakės 

1 buvo naudojamos apšvietimui. 
Tik vėliau žibalinės lempos atsi
rado. Drabužiai buvo verpiami iri 
audžiami namie. Vanduo buvo į 
semiamas iš šulinių ir net mies
tuose retai kas turėjo vandens i 
vamzdžius. Kiekvienas kaimas tu- i 
rėjo savo lentpiūvę ir malūną, 
nes dėl blogų kelių kiekviena 
bendruomenė turėjo tenkintis sa
vo jėgomis. Socialinis gyvenimas 
ribojosi bažnyčia, nes šokiai, rū
kymas ir kortomis lošimai buvo 
griežčiausiai draudžiami. Karčia- 
mų su pjuvenomis ir alaus kvapu 
buvo taip tankiai, kaip dabar ga
zolino stočių. Ir jos priklausė 
prie socialinio gyvenimo centrų. 
Buvo geriamas stiprus alkoholis, 
nes pionieriai neturėjo nei laiko 
nei gaabumų išsiauginti vynuo
gių,. o stiprus ir žalias spiritas 
buvo lengvai gaminamas iš grūdų 
ir bulvių. Ankstyvieji kanadiečiai 
dirbo sunkiai, valgė daug, ir gė
rė stipriai.

Ir vistik šio gyvo ir jauno kraš
to žmonės pasižymėjo iniciatyva, 
kuri juos stūmė prie švietimo. 
Net ir Ontario kaimų vietovėse 
buvo steigiamos mokyklos, nors 
ir ne ištisus metus veikiančios. 
Koledžai ir universitetai buvo 
įkurti visose keturiose provincijo
se gerokai dar prieš Konfederaci
ją. Taip pat buvo daugybė laik
raščių, nors jie buvo maži. Kana
doj buvimas laisvos ir išimtinai 
vietinės spaudos sudarė sąlygas 
plačiai pasireikšti viešajai opini
jai. šitais dviem ranmsčiai — 
laisva spauda ir laisvu švetmu — 
buvo pagrįstos ir mūsų laisvės.

TEL. DARBO-LE. 2-4404 - NAMŲ LE. 5-1584

Varšuva. - Čia pereitais me- formos. O visame mieste ligoni-

Dutz Waring

EUROPOS SPORTO NAUJIENOS
Britų salų ir Europos sporto žinios The Globe and 

Mail pateikiamos būrio kompetentingų rašytojų.
C. Harry Dutz, buvęs redaktorius kelių vokie
čių sporto leidinių, šeštadienio The Weekly 
Globe and Mail rašo skyriuje pavadintame 
European Sportlights. Jis kas savaitę rūpestin-. 
gai šias žinias surenka iš daugelio svarbesnių 
Europos laikraščių. ;
Ed. Waring pateikia futbolo (soccer) padėties 
vaizdą Kanadoje ir taip pat kiekvieną antradie-5 
ni rašo skyriuje pavadintame From Over ’Ome.

Pilniausią apžvalgą visų europiečių sporto žinių jūs gaunate

Visos Kanados laikraštyje.
Sesias dienas pristatomas i namus tik už 50 c.
Telefonuokite platinimo skyriui EM. 8-7851.

SIUNTINIAI
į Lietuvę

PRAMONES GAMINIAI — 
MAISTAS — VAISTAI 

Siuntiniai pristatomi pier 34 tav.
f

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 QUEEN ST. W. TORONTO

Menary and Son
REALTOR ,

431 Roncesvalles Ave.
(Roncesvalles ir Howard Park)

LE. 5-1112-3-4 ,
pilna kaina, Fern Ave. (High Park rajone) į vakarus nuo Ronces
valles, 8 didelių kambarių namas, geroje gatvėje, 2 virtuvės, pu
siau atskiras, puikus kiemas. Vienas atviras morgičiui balansui. 
Beresford Ave (Runnymede rajone), gerų plytų atskiras 7 kamba
rių per du augštus namas. Pusė bloko iki Runnymede viešosios 
mokyklos, arti augštosios mokyklos — kolegijos, susisiekimo ir 
apsipirkimo. Prieinamas įmokėjimas. Vienas morgičius balansui, 
pilna kaina, Clendenan Avė. (Runnymede rajone), 6 kambarių, 
gerų plytų, atskiras namas, vandeniu šildomas, bendras šoninis 
įvažiavimas, garažas. Savininkas duoda pirmą morgičiu balansui 
su prieinamu įmokėjimu.
pilna kaina, Howard Park Ave. (arti High Park), 8 dideli kamba
riai, atskiras, gerų plytų namas. 2 virtuvės. 2 vonios, gražus kie
mas, oru alyva šildomas. Vienas atviras morgičius balansui.
pilna kaina, Margueretta Ave. (Lansdowne-Bloor rajone), gerų 
plytų, pusiau atskiras dupleksas, 3 kambariai pirmame ir 4 — 
antrame augšte, vandens alyvos šildymas. Prieinamas įmokėjimas, 
vienas atviras morgičius balansui.
pilna kaina. Grenadier Rd., gerų plytų namas, 2 virtuvės, vonia 
trijų gabalų, tualetas ir dušas rūsyje. Neužimtas. Prieinamas įmo
kė jimas. Pardavėjas duoda pirmą atvirą morgičiu. Arti susisie
kimo ir apsipirkimo.
t 1 1...................■iw—.i.n . I .. ....... ............... II................... mil
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Ken WILES
REALTOR L.TD,

Telefonas LE. 7-3173

Rūpestingas morgičių sutvarkymas2
Bloor - Dundas

$2.000 įmok, už biznį ir įrengimus. 
Smulkmenų prekyba (cigar store). 
Savaitės apyvarta $600, nuoma.$125 
mėnesiui įskaitant 4 kamb. butą. 
Pirkinys vertas rimto dėmesio.

Bloor - Windermere

išplan., šoninis įvaž., garažas, pra
šoma kaina žema. Galima tuoj už
imti.

Mimico
$3.000 įmok., 8 kamb. per du augš- 
tus, 2 virt., 2 vonios, centr. apšild., 
namas rupių pi., atsk., su priv. 
įvažiavimu.

High Park
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augšt., 
mūr. atsk., mod. virt., did. kiemas, 
šoninis įvaž., garažas, namas arti 
Bloor. Prašo $17.500.

Roncesvalles • Marion
$5.000 įmok., 10 kamb. origin, mūr. 
atsk. dupleksas, did. gražūs kamb., 
arti Roncesvalles kraut, ir susisiek. 
Vertas dėmesio.

High Park
$5.000 įmok., 11 did. kamb., atsk., 
geras mūras, did. kiemas, 4 kamb. 
ant pirmo augšto, švarus iš lauko ir 
vidaus. Pirmą kartą parduodamas. 
Paslteiraukit.

College • Rusholme
$5.000 įmok., 8 kamb. mūr., 2 mod. 
virt., vand. alyva šild., labai geram 
stovyje, vienas 10-čiai metų atviras 
morgičus išmokėjimui.

Bloor - Kennedy Rd.
$7.000 įmok., 7 kamb. per du augšt., 
atsk. rupių pl., mod. statybos, vand. 
alyva šild., priv. įvaž., garažas, gra
žus kiemas, visais atžvilgiais nepa
prastai gražus, 10-čiai metų išsimok.

High Prk Blvd.
$9.000 įmok., 14 kamb. atsk., gero 
mūro, did. sklypas, centrinis pla
nas, 4 vonios, priv. platus įvaž., 
geros pajamos, parduoda su visais 
baldais.

Vakaru Toronte
$10.000 įmok., maisto ir daržovių 
prekyba-biznis (self-services). Sa- 
vait. apyvarta $4.500, nuoma $200 
mėn., ideali vieta, garantuotas biz
nis, tinka dviem partneriam. Klaus
kit smulkesnių informacijų.

S. JOKŪBAITIS
PAROPINU MORGICIUS

Telef. LE. 7-3173. Namu RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos, Stayner
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas • %

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.

Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir Lt.
Viščiukų (broilers) farma. Dabartiniu metu laikoma apie, 10.000 viščiukų, 

bet yra galimybė padidinti iki 20.000, nes pastatas pakankamai dide
lis. 5 kamb. gyv. namas, 8 metų senumo. 10 mylių nuo Barrie, netoli 
26 plento. Pilna kaina $12.000. Pirkinys tikrai vertas dėmesio.

50 akrų farma, geras didelis mūrinis namas, geri tvartai. Tik 2 mylios iki 
Springhursto vasarvietės, prie asfaltuoto kelio.

80 akrų farma su pastatais prie Thombury, gražioje vietoje. Prašoma kai
na* $9.000.

2% akro žemės prie 26 plento, biznio vieta, tarp Collingwood ir Spring- 
hurst.

Gasolino stotis, snack bar, 5 kamb. gražios gyv. patalpos, mažas garažas. 
Netoli nuo Camp Borden, prie plento. Prašoma kaina $8.500. Vertas 
dėmesio pirkinys.

Gasolino stotis ir geras garažas, gyv. namas, 8^ akrų žemės ir sodas, prie 
26 plento. Labai gražioje apylinkėje, netoli ežero prie Thornbury. Ge
ras pirkinys.

150 akrų farma, apie 3 mylios nuo Springhurst vasarvietės, lietuvių 
jone, geri pastatai.
DĖMESIO! Turime daug geru, bet čia neišvardintii pirkinių. 

Atvykite ir Įsitikinsite.
ADRESAS:

G. D. HUNT REAL ESTATE
:Ci ; Įstaigos: „ . . .

128 Hurontario Št.
Collingwood, Ont.

Tel. 1516

Namu:
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.
' Tel. 2337

ra-

VATIKANAS IR SOVIETAI
“Stockholm Tidningen” kores

pondentas Romoje Gunard D. 
Cumlien Niujorko katalikų sa
vaitrašty “Commonweal” Nr. 28 
išspausdino korespondenciją, ku
rioje rašo, jog vykdamas Į Mask
vą Italijos prezidentas Gronchi 
būsiąs turėjęs kaikurių pavedimų 
ir iš Vatikano. Tačiau greičiausiai 
nebuvę nieko pasiekta, nes kata
likų persekiojimas be perstojo 
tebetęsiamas.

Pasak to korespondento italų 
vienuolis Gaggero pereito karo 
pabaigoje dalyvaudamas partiza
nų kovose s.u vokiečiais susibičiu
liavęs su komunistais ir bendra
darbiavęs su jais po karo taikos 
sąjūdžio organizacijose, nueida
mas taip toli, kad buvęs Bažny
čios suspenduotas. Tada jis nu
vykęs i Maskvą. Jo tai buvę pa
stangos, kad prieš trejetą metų Į 
Romą buvo prisiųsta septynių 
pasauliečių katalikų delegacija, 
kurią priėmęs ir popiežius. Pasi
kalbėjime su teologijos profeso-

riais jie užtikrinę, kad 1959 m. 
Velykoms atvyksianti 20 asmenų 
katalikų delegacija iš Įvairių so- 
vietijos kraštų.v

Tas vienuolis buvęs nuvykęs 
dar kartą į Romą kaip savanoris 
katalikų pasaulio atstovas, matę
sis netik su Lietuvos, bet ir su 
Ukrainos katalikais, o taip pat 
su pačiu Chručiovu. Tačiau žadė
toji delegacija 1959 m. Velykoms 
neatvykusi. Sovietai paaiškinę, 
kad norima paruošti didesnę de
legaciją, kurioje dalyvautų taip 
pat dvasininkų ir pasiusią ją vė
liau, tų metų pabaigoje. Betgi ji 
ir tada neatvykusi. Vietoj jos at
vykę du lietuviai kunigai studi
juoti teologijos Romoje. Jie gy
veną Romoje (Kaip žinome, lietu
vių šv. Kazimiero kolegijoje. 
Red.), o išlaidas jų apmokanti so
vietų ambasada. Ir taip vykstą 
tuo metu, kada visoje Sovietų Są
jungoje katalikai persekiojami. 
Žurnalistai to negali suprasti bei 
išsiaiškinti.

TURISTU INVAZIJA EUROPOJE

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra 

Visų rūšių draudimai. 
TELEFONAS

RO. 6-0811

Šiemet Europą užplūs masės tu
ristų ir maldininkų ryšium su pa
sauline sporto olimpijada Romo
je, tarptautiniu Eucharistiniu 
Kongresu Miunchene, Oberam
mergau Kristaus kančios vaidini
mais, tarptautine paroda Londo- 

tne ir kitais Įvykiais. Kelionių Įs
taigų apskaičiavimu, vien ameri
kiečių turistų bus 500.000, kurie 
išleis pusę bilijono dolerių. Kelio
nių sezonas prasidėjo su birželio 
mėn. ir truks iki rugsėjo mėn. Vi
sos vietos keleiviniuose lėktuvuo
se ir laivuose jau užimtos iki lie
pos 15 d., nors pirmos klasės vie
tų laivuose dar galima gauti. Kai
nos ir lėktuvuose šiemet pakilo 
8%. Pvz. kelionė Niujorkas - 
Londonas ir atgal kainuoja $900, 
pigiąja klase — $486; pigiausia 
bendrovė — Icelandic Airlines — 
$40.5,20. Organizuotos grupės — 
bent 69 asmenų — gali gauti di
deles nuolaidas—'pvz. Niujorkas
- Londonas ir atgal $250 asme
niui. Kelionės laivais taipgi pa
brango 5-8% visose klasėse — 
pvz. Niujorkas - Londonas ir at
gal I klase $604-$864, turistine
— $420-0467. Apie 250.000 ame
rikiečių yra suplanavę keliauti po 
Europą* nuomotais ar ten pirktais 
automobiliais. Kainos nėra gąsdi
nančios: kelionė nuomotu Cadil- 
lacu su šoferiu — $50 dienai, 
Volkswagen autobusu —- $16.

I Nuomoti automobilius galima iš 
anksto per JAV arba Kanados 
specialias b-ves arba tiesiai Eu
ropoj. Pvz. Volkswagen kainuoja 
$2,50 dienai, plius 5 et. už kilo
metrą ir atskirai už benziną, ku
ris- Europoj žymiai brangesnis -— 
iki 84 et. už galioną; ypač brangus 
Prancūzijoj ir Italijoj, kur vyriau-

sybės turistams duoda nuolaidą 
21% ir 30%. Keliai Europoj ga
na geri, išskyrus Ispaniją, Portu
galiją, Jugoslaviją ir sovietų oku
puotus kraštus. Pragyvenimas 
Europoj, lyginant su 1959 m., pa
kilo 5-10%. Minimumas vienai 
dienai— $10, neskaitant keliavi
mo išlaidų. Brangiausias pragy
venimas — Britanijoj, Prancūzi
joj, Švedijoj, Šveicarijoj ir Bel
gijoj, pigiausias — Ispanijoj, 
Austrijoj, Airijoj. Kainos Grai
kijoj irgi labai žemos: $10 dienai 
už dvigubą kambarį liuksusinia
me viešbutyje, $2,50-$3,50 už ge
riausius pietus. Kol kas Graiki
joj maža gerų viešbučių bei šiaip 
patogumų turistams.

Kelionės Sov. Sąjungon ir šie
met, nežiūrint politinės Įtampos, 
neuždraustos, nors vizų gavimas 
nėra lengvas ir užtrunka iki šešių 
savaičių. Inturistas yra pasiruošęs 
priimti apie 20.000 amerikiečių 
40-ty grupių ir aprodyti 60 mies
tu. Kainos Sov. Sąjungoj: $10- 
$30 dienai.

Į Lietuvą žada vykti trys eks
kursijos, organizuojamos pačių 
raudonųjų savais keliais. Kelio
nių biurų pradėtos organizuoti 
ekskursijos, kaip jau buvo pra
nešta, buvo atšauktos. Ar dabar 
organizuojamų ekskursijų nariai 
galės aplankyti savo gimines ir 
pavažinėti po kraštą, ar turės pa
sitenkinti tik Vilniumi, organiza
toriai ir savo raudonojoje spau
doje nerašo. Ir išviso ekskursijos 
suorganizuotos be jokių viešų 
skelbimų.

Otava.*— Statistikos biuro duo
menimis Kanadoje žemiausios 
maisto kainos yra Toronte, o 
augščiausios Vancouvery.

Nuodingoji gebenė 
(Poison Ivy)

(CSc) — Lengviausia susigadin
ti vasaros atostogas susirgus nuo 
nuodingos gebenės..

Nors mūsų miškai pilni vilkų, 
meškų, elnių, dygliakiaulių ir kt., 
bet kaikurie nekaltai atrodą au
galai gyventojams pakenkia dau
giau nei žvėrys.

Yra keletas rūšių augalų, kurie 
iššaukia odos uždegimą, bet visų 
paprasčiausias ir paliečiamas dau 
gelio žmonių yra mažoji gebenė 
(ground ivy), išauganti tik keleto 
colių augščio. Ją galima pažinti iš 
jos trijų lapelių, kurie paprastai 
yra blizgą, o krašteliai gali būti 
lygūs arba iškarpyti. Ji gali turė
ti mažą baltą uogelę, kaip ir ama
las. Ją galima rasti miške ir lau
kuose, prie takelių, patvorių, ša
lia geležinkelio ir faktiškai visur.

Ja gali labai užsikrėsti ir gan 
sunkiai susirgti ypatingai vaikai 
bėgdami basi per mišką.

Jei kyla Įtarimas, kad esate už
sikrėtę nuodinga gebene, patrin
kite paliestą kūno dalį skalbimo 
muilu ir trupučiu vandens. Po to 
nuplaukite alkoholiu. Jei po ran
ka nėra muilo, nuplaukite benzi
nu arba žibalu ir po to vandeniu.

Drabužiai turi būti ypatingai iš
plaunami, nes augalo nuodingi 
syvai gali būti nešiojami ištisas 
dienas.

Kaikurie žmonės nėra jautrūs 
nuodingai gebenei, kiti užsikrečia 
tik truputį, bet kaikurie labai 
suserga. Užsikrėtimas pasireiškia 
raudonu, baltu arba dėmėtu odos 
išbėrimu, kurį pradeda ypatingai 
niežėti. Pasikrapštymas tiktai 
blogina reikalą ir išplečia jį. Už
sikrėtimo pavojus ypač padidėja, 
kada oda yra suskilusi. Odoje 
gali iššokti net pūslės. Gali tek
ti aprišti, o dėl niežtėjimo gali 
tekti labai pakentėti.

Tiems, kurie lengvai užsikre
čia nuo nuodingos gebenės arba

Saugokim maistą
(CSc) -— Vasaros karščių metu 

dažnai pasitaiko apsinuodijimų 
maistu. Ir tai dėl to, kad maistas 
nėra gerai tvarkomas arba būna 
atšaldytas.

Piknikai suteikia daug smagu
mo, bet apkrėstas kiaušinių miši
nys arba mėsos paštetas sumuš
tiniuose gali kiekiveną sunkiai 
susargdinti. Tokio sumuštinių 
pašteto paruošti sumuštiniai turi 
būti laikomi šaltai tol, kol jie yra 
suvalgomi. Bacilos labai dideliu 
greičiu dauginasi šiltame ore.

Visi, kas turi reikalo su maistu 
— ar tai būtų profesionalai virė
jai arba motinos, kurios paruo
šia sumuštinius sekmadienio iš
kylai — turėtų nusiplauti rankas 
prieš paliečiant maistą. Neruoški- 
te maisto, jei turite užkrėstą pirš
tą arba atvirą žaizdą rankose. Ne- 
palieskite maisto, jei esate persi-

. . /yPfENOf ..
Iš tokio būrio vienai pataikyti 

nesunku
Ankstyvą rytą du ančių me

džiotojai, sušalę belaukdami pa
ežerėje, kad pasirodys kokia- an
tis, nusprendė pasišildyti. Išsi
traukė ir gurkšnoja sau degtinę. 
Vienas pagaliau išvertė visą bon- 
ką. Po kurio laiko pagaliau pasi
rodė ir antis. Tas, kuris savo bu
telį jau buvo ištuštinęs, čiupo 
šautuvą, paleido šūvį ir antis nu
krito.

— Tu, Juozai, pasirodo, gerai 
šaudai, — pastebėjo draugas.

— Niekai. Kai užlekia toks bū
rys, tai betkas gali vienai patai
kyti ... — atsakė tas.

Nebuvo sugavę
Teisme teisėjas klausia kalti

namojo:
— Ar buvai kada nors pirmiau 

nubaustas?
— Ne, pone teisėjau. Iki šiol 

manęs nei sykio nebuvo pagavę...
Tarp konkurenčių

— Savo balsą apdraudžiau 50 
tūkstančių dolerių, — viena solis
tė pasakoja kitai.*

— O ką tamsta darei su tiek pi
nigų? — lyg nustebusi paklausė 
konkurentė.

Netaip suprato
— Vaikeli, argi gražu į savo 

draugą mesti akmeni? — motina 
bara sūnų.

— Bet, mamyte, jis pirmas 
metė.

— Tai reikėjo mane pašaukti, 
bet nemesti. •
• — Bet argi tu, mamyt, būtum 
geriau pataikiusi? ..

• Žmogus gali nuslėpti visus 
dalykus, išskyrus du: kad jis yra 
girtas ir kad jis yra Įsimylėjęs.

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Kas kam patinka
Senutė, atsivedusi vaikaitį ap

rodyti zoologijos sodą, sako:
— Klausyk, Jonuk, kaip rau- 

dongurklis maloniai gieda. At 
nenorėtum ir tu tokiu paukšte
liu būti?

— O, ne, senele, — ryžtingai 
atsako Jonukas. — Bet aš norė
čiau būti darmbliu ir vandenį per 
nosį švirkšti!

Suardytas, planas
Amerikiečiai pagaliau pasiekė 

Marsą. Grupė žmonių tuojau pat 
pradėjo projektuoti įrengimus 
pirmosios kolonijos šioje plane
toje.

— Čia bus aerodromas. Ten 
kairėje pastatysime patalpas Įgu
lai. Čia dešinėje... * ;

— Labai atsiprašau, ponų, — 
Įsiterpė jų pokalbio klausęsis 
marsietis. — Tai neįmanoma. Bu
vo čia toks storokas plikas senio
kas, kuris pranešė, kad čia bus 
užsėta kukurūzais ...

Dievas nenorėjo patarimų
— Tėveli, kodėl Dievas pirma 

sutvėrė Adomą, o paskiau Ievą? 
— berniukas klausia tėvą.

— Matai, vaikeli, Dievas neno
rėjo, kad jam kas duotų patari
mu ...

Kiekvienam kitaip
Du svetimšalių legiono karei

viai sėdi prie savo palapinės Sa- 
haroje, saulei besileidžiant, ir 
kalbasi.

— Kodėl tu Įstojai i legioną?
— Ką kitą galėjau daryti? Esu 

viengungis ir mėgstu kariškas 
avantiūras. O kaip su tavim?

— Aš? Aš Įstojau dėlto, kad 
esu vedęs ir norėjau surasti čia 
ramesni gyvenimą.

Dr. E ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.

arba RO. 6-0832
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

Nauja Lietuviška Valykla

LenarfFs Cleaners
9SS College St TeL LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIS

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskolo 1 c»m. Iki $3.000. Paskolos, Indėliai ir gyvybė apdrausta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9
Antradieniais — . nuo 10-12 vai. ryto ir 7 -'9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

BiMinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronte,

Telefonas LE. 2-8723

vol. vok. 
vol. vok. 
uždoryto.

Ont.

Visi mašinų remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame

WAi/LY'S GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St./ Toronto (prie Spadina-College) 
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541.
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MOTERIŠKŲ RŪBŲ 01 LL V J

A. Šeresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų.

Augščiausios klasės darbas. 2emos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tel. LE. 1-4704

Lietuviškieji iveirumei šaldę arba jei turite ausies, akies,
• t gerklės arba odos užkrėtimą.

paminėti, kad tai amerikiečiai lie- Būkite atsargūs ir iškyla pra- 
tuviai, lietuvių kilmės amerikie- eis maloniai.

(Atkelta iš 3 psl.)
Svetimšaliai ar savieji?
Turbūt, visuose pasaulio kraš

tuose svetimšaliai, nežiūrint labai 
gražių šūkių ir papročių, visvien 
jaučia mažesnę ar didesnę dis
kriminaciją. Ar žvelgsi per vei
kiančius Įstatymus ar vadovau- 
sies nerašytomis taisyklėmis, kol 
būsi turistas, aišku, visur būsi 
mėgiamas ir laukiamas. Jei apsi
gyvenai kokiame krašte ir neturi 
vietinės pilietybės, vienur ar ki
tur,-vis gausi pajusti, kad nesi 
vietinis, kad pirmenybė visur tei
kiama saviems piliečiams. Paga
liau, ir su nepiliečio balsu netaip 
jau skaitomasi, girdi, džiaukis ir 
taip galis gerai Įsikurti, krašto 
gėrybėmis naudotis.

Bene prieš penketą metų, kar
tą teko kalbėtis su vienu JAV 
Kongreso nariu, kuris atkreipė 
dėmėsi i faktą, kad lietuviai (pa
minėjo ir eilę kitų tautybių) ne- 
visada tinkamai suredaguoja sa
vas rezoliucijas valdomiesiems 
organams. Jo nuomone, daroma 
didžiausia klaida, tekste minint, 
kad X. ar Y; miesto ar valstybės 
lietuviai, nutarė tą ar kitą.'Esą, 
mažai ką interesuoja “kažkokios” 
svetimšalių grupės. Reikia būti
nai žymėti, kad rezoliucijos, nu
tarimai, prašymai ar- pageidavi
mai, priimami ir siunčiami gyve
namojo krašto piliečio, balsuoto
jų grupių, norint, žinoma, gera

čiai ar pan. (Reikėtų pagalvoti/ 
kad tai lygiai galiotų ir Kanados 
lietuviams). Taip pasirašytos re
zoliucijos jau gali Įgauti gilesnę 
prasmę ir svorį, nes tai jau spau
dimas teisėtų krašto piliečių, su 
kurių norais valdžia negali nesi
skaityti. .

Dėl Žalgirio
Sekant iš Lietuvos ateinančią 

spaudą, nesunkiai galima paste
bėti, kad mūšio sukakties proga, 
Lenkijoje pirmon eilėn stumiami 
lenkai, rusai ir tik po to lietu
viai. Ir “Tiesoje”, St. Vaitkūnas 
rašo savo laikraščiui iš Varšuvos 
apie pasirengimus Žalgirio lau
kuose, sąmoningai ar ne, irgi pūs
damas oficialią dūdą, pirmoje ei
lėje minėdamas lenkus, lietuvius, 
rusus, čekus. Mūšio laimėtojas 
Vytautas Didysis net neminimas. 
Straipsnyje pažymėta, kad Į su
kaktuvių iškilmes pakviestos 
prieš kryžiuočius kovojusių tautų 
delegacijos — rusai, lietuviai, če
kai. Taigi, visur lietuviai minimi 
tik po lenkų ir rusų.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Amoret

H. ROžAITIS
Greitas kuro-ofyvot pristatymas 

peta movimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

Taisau televizijas, namų ir auto radio
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Dažai ir sienoms 
p opi er is!

Voikos, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715. Toronto, Ont

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Licenced master electrician.
Telef. HI. 7-1601

FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma visų rūšių televizilos, radijai, patefonai, teiprekorderiai 

F. NORVYDAS
Skambinti bet kada LE, 5-6007

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. rak.

RO. 6-9367 V. Semaška

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
. Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO . 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
. Licenžljuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 '-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.

. 470 COLLEGE ST., Toronto 
Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia 
168 vai savaitėje

DRAUDIMAS

RO. 9-4612
GENERAL INSURANCE

Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gerojo Ganytojo stovyklon 

praėjusi šeštadienį suvažiavo gra
žus būrys jaunimo dviejų savaičių 
stovyklavimui. Stovyklai vado
vauja kun. B. Pacevičius talki
ninkaujamas T. Gurevičiaus, R. 
Galiausko, M. šakalinio, V. Mont
vilos ir kelių šeimininkių. Spe
cialios kultūrinės pamokos vyksta 
kasdien. Į jas įjungiamas taip pat 
jaunimas, gyvenąs privačiai va
sarvietėje. Kaip ir praėjusiais 
metais kas vakaras 8.30 vai. pra
vedami laužai. Į juos susirenka 
po kelis šimtus suaugusių. Ber
niukų stovyklavimo užbaigimui 
ruošiamas viešas pasirodymas vi- 

• suomenei. Antroje stovyklautojų 
grupėje vyks mergaitės 9-14 m. 
amžiaus. Jau dabar tėvai prašomi 
užregistruoti.’ Visos informacijos 
teikiamos klebonijoje.
7 — Praėjusį sekmadienį Spring
hurste iškilmingai atidarytas va
saros sezonas, o kartu atšvęstos 
Petrinės. 11 vai. pamaldose, 
esant pilnutėlei koplyčiai žmonių, 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. St. Gailevičiaus, giedojo Mi
šias. Po pamaldų per pora šimtų 
viešnių ir svečių atsilankė į pa
rapijos vasarnamį kukliam Pet
rinių pobūviui. Svečių tarpe su 
savo tėveliais dalyvavo stud. Ge
diminas Janušonis iš Niagaros.

Ta proga gili padėka par. cho
rui su jo vadovu muz. Gailevi- 
čiumi, už mielą atsilankymą į 
Springhųrstą. Padėka gerosioms 
ponioms už įdėtą širdį paruo
šiant vaišes.

— Kol Springhurste vyks jau
nimo stovyklos, pamaldos šiokio
mis dienomis laikomos 8.30 vai. 
rytą, o sekmadieniais, kaip ir per
nai, 9,10 ir 11 vai. Parapijos baž
nyčioje šiokiadieniais pamaldos 8 
vai. rytą.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa
maldose prisimenama a.a. Ona 
Zdaržinskienė.

— Sutuokta: Viktoras Jarašiū
nas ir Lila Shields.

— Pakrikštyta: Antanas Ginta
ras Aušrotas ir Margarita Tere
sėlė Kulytė.

Popiežius Jonas XXIII per sa
vo apaštališkąjį delegatą Otavoje 
prisiuntė savo palaiminimą vi
siems, kurie atlieka artimo mei
lės žygį aukodami savo kraują li
goninis. Gelbėjimas kenčiančio 
artimo, sako popiežius, yra savo
tiškos rūšies apaštalavimas, tai 
nuopelnas ne tik visuomenės, bet 
ir Dievo akyse.

Lietuviai verslininkai 
vasarvietėje

Torontiečių mėgiamiausia va
sarojimo vieta yra Georgian Bay 
įlankos Natawasaga kampas, apie 
90 mylių nuo Toronto. Gražus, 
smėlėtas seklus ežero dugnas, pa- 
plūdymis ir kopos tokios pat, 
kaip Baltijos pajūryje. Lietuviai 
daugiausia susispietę tarp Cal- 
lingwoodo ir Wasaga Beach — 
Springhurst ir Oakview vasarvie
tėse.

Kalbama, kad šiame rajone lie
tuviai turį apie 200 sklypų ir apie 
100 vasarnamių, turi kelias krau
tuves, restoranus, savo pamaldų 
vietą, Springhurste, stovyklavie
tes jaunimui, šįmet Oakview va
sarvietėje ant kopų išdygo pui
kus pastatas su liuksusiniai įreng
tu restoranu. Savininkai pp. Ka- 
lūzai. lietuviai tremtiniai.

Ten pat prie 4th Avė., ežero 
pakrantėje B. ir B. Dambraus 
kai (torontiečiai) nupirko vasar
namių verslą — lodge su krautu
ve ir 10 kabinų. Gi Wasaga Beach 
pp. Joneliai tokį pat verslą įsi
gijo. J. Kr.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Per vasarą, pradedant šiuo 

sekmadieniu, Prisikėlimo para
pijoj vėlyvųjų 11.30 vai. Mišių 
salėje nebus. Bažnyčioje Mišios 
laikomos 8, 9, 10 ir 11 vai.

— Parapijos chorui atostogau
jant, Sumos metu tikintieji pra
šomi įsijungti į bendrą tradicinį 
giesmių giedojimą.

— Šį sekmadienį, tuoj po Su
mos, visi prašomi dalyvauti Nek. 
Prasidėjimo seselių organizūoja- 
mo Toronto Lietuvių Vaikų Na
mų kertinio akmens pašventini
mo apeigose, šventinimo apeigas 
atliks didelis seselių darbų rėmė
jas ir nuoširdus pranciškonų bi
čiulis prel. Pranciškus Juras iš 
Lawrence, Mass.

— Atsižvelgiant į vasaros karš
čius, atostogų metu per Mišias 
mūsų bažnyčioje nebus pamoks
lų. Bus pranešami bėgamieji 
skelbimai, perskaitoma Evangeli
ja ir Epistola.

— Praeitą savaitgalį Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjunga turė
jo savo posėdinį išvažiavimą pp. 
Tamošaičių ūkyje prie Kingston©. 
Sekmadieniui Mišiom buvo pa
kviestas klebonas T. Placidas, 
OFM.

— Mūsų parapijoje iškilmingi 
Porciunkulės atlaidai šiais me
tais prasidės tridieniu rugpiūčio 
4 d., ketvirtadienio vakare 7.30 
vai. Vakarinius pamokslus sakys 
T. Modestas, OFM.

— Lietuviškus šeimos židinius 
sukūrusiems Alb. Slivinskui su 
Nijole Beresnevičiūte ir Antanui 
Jokūbaičiui su Rūta Valdžiute' 
linkime skaidriausio gyvenimo ir 
Dievo palaimos.

— Nuo šio sekmadienio dviem 
savaitėms vasariniam poilsiui pa
sitraukia į ežerus T. Placidas, 
OFM. Jo pareigas eis pasilikę tė
vai. Poilsio ir gero vėjo linkime!

— Kun. Petras Totoraitis iš 
Newark, N.J., praleisdamas savo 
atostogas, vieši pas savo brolį To
ronte ir užbėga pas pranciškonus. 
Mielam svečiui linkime geros 
viešnagės.

— T. Rafaelis, OFM, nuo šeš
tadienio dviem savaitėms išvyks
ta kapelionauti ateitininkų sto
vykloje N. Wasagoje.

“Lituanus” žurnalui paremti 
vajaus pirmos rinkliavos duome
nis paskelbiant, pereitam “TŽ” 
numeryje įsibrovė klaida. Ištik-, 
rujų prie bažnyčių buvo surink
ta $10 mažiau — ne $195,90, bet 
$185,90.

Vajaus komitetas — specialus 
studentų komitetas Toronte — 
pereitą savaitę Toronto organiza
cijoms išsiuntinėjo specialius 
laiškus, prašydamas paremti vajų 
savo auka. Savo auką bei čekį, iš
rašytą “Lituanus” vardu,, galima 
siųsti komiteto adresu — 121 
Beatrice St., Toronto 3, Ont. — 
arba: Kredito Kooperatyvas “Pa
rama”, 1129 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont. Ten pat galima sa
vąją auką įmokėti į “Lituanus” 
sąskaitą — Nr. 1941.

Kęstutis Simanavičius birželio 
5 d. Niujorko City College gavo 
inžinieriaus diplomą. Torontiečių 
brolių — Jono, Vlado ir Algiman
to —šeimos birželio 11 d. tam 
įvykiui atžymėti suruošė šaunias 
vaišes. Svečiai jaunajam inžinie
riui linkėjo geriausios sėkmės.

Dail. J. Pautienius su ponia ir 
dukrele pereitą šeštadienį atvy
ko į Springhųrstą, kur dalyvavo 
p.p. Aušrotų sūnelio krikštynose. 
Jie žada ten pas dailininko seserį 
p. Jonaitienę paatostogauti ilges
nį laiką.

• \ 
K. - r I

Toronto Vlado Putvio šaulių kuopos pirmininką

JURGI PRE1KSAITI ir šeimą, 

motinai Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

Kuopos valdyba ir šauliai.

Mielam prieteliui 
VYTAUTUI STUKUI, 
jo šeimai ir giminėms.

. jo mamytei Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia

F. ir V. Urbonai,
V. Bačėnas,
L ir R. Paškauskai.

Mielą VYTAUTĄ STUKĄ ir jo šeimą, 
jo mylimai mamytei mirus Lietuvoje, 

gilią užuojautą reiškia

* . Ada ir Pranas Ceponiai.

Iškilmingas Toronto Lietuvių Vaikų Namų
KERTINIO AKMENS PAŠVENTINIMAS

įvyks liepos 10 d./sekmadienį/tiioj po 11 yaĮ pamaldų.
Pašventinimas bus atliktas naujoje statybos vietoje Sylvan Ave. prie 
Dufferin. Pašventinimo apeigoms ir ta proga pritaikintai prakalbai 
pasakyti yra pakviestas iš Amerikos žinomas visuomenininkas prel. 
PR. JURAS. Tuoj po iškilmių ten pat stątybos vietoje ponios pa
vaišins šaltais gėrimais ir namie keptais pyragais. Visi nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti. .............. ...

, J— Rengėjai.
’ . ■ * ■ V - A ■ . . .; ' . 4 < j- *

ATEITININKU STOVYKLA 
prasideda šeštadienį, liepos 9 d., 
tėvų pranciškonų vasarvietėje 
New Wasaga. I-ją savaitę sto
vyklos vadovybę sudaro torontiš
kiai: S. Juozapavičius — virši
ninkas, V. Birieta — komendan
tas, J. Rukšys — berniukų ir 
sporto vadovas, S. Balsevičienė ir 
A. Balkutė — mergaičių vadovės, 
J. Andrulis — ūkvedys. II-ją sa
vaitę, išskyrus torontiškį ūkvedį 
S. Čepą, stovyklą tvarkys hamil- 
toniečiai: J. Pleinys — viršinim 
kas, S. Verbickas — komendan
tas, A. Ankudavičius — komend. 
pavad. ir berniukų vadovas, G. 
Latauskaitė ir L. Verbickaitė — 
mergaičių vadovės, J. Giedraitis 
— sporto vadovas. Pirmąją pa
galbą teiks dipl. slaugė T. Ver
bickaitė. Stovyklos kapelionu abi 
savaites bus T. Rafaelis, OFM. 
Virėjos bus stovyklautojų mamy
tės: Dilkuvienė, Girčiene, Simo- 
naitienė (visos iš Toronto), Gu- 
dinskienė ir Kalmatavičienė (abi 
iš Hamiltono).

Svečiai kviečiami aplankyti sto
vyklą, ypač vakarinių užsiėmimų 
metu ir savaitgaliais. Kaikurie 
svarbūs įvykiai bus ypatingai pa
minėti stovykloje, pvz., Žalgirio 
mūšio 550 metų sukaktis, ateiti
ninkų 50 metų jubilėjus, laisvės 
kovotojų pagerbimas ir kt. Šių 
paminėjimų datos bus paskelbtos 
sekančiame “TŽ” numeryje.

PLB pirm. J. Matulionis ir vi- 
cepirm. V. Meilus ši antradienį 
išvyko į Čikagą ir Vašingtoną, 
kur turės progos pasiaiškinti kai- 
kuriuos lietuviškos bendruome
nės reikalus su įvairių organiza
cijų atstovais.

Vasaros šokiai
Šį šeštadienį, liepos 9 d., 8 vai. 

vak., Springhurste lietuvių salėje 
įvyks pirmieji vasaros šokiai. 
Gros Olympia orkestras.

Visi maloniai kviečiami.
Sporto klubas Vytis.

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAI 
JAU KYLA!
Nors pamažu, bet sėkmingai 

Toronto Lietuvių Vaikų Namų 
statyba varoma pfrmyn. Jaū iš
mūrytos sienos ir sukloti lubų 
metaliniai balkiai, šį sekmadienį, 
liepos 10 d., 12 vai. p.p. įvyks ker
tinio akmens Jventmiinas. Gal 
laikas ir nelabai patogus, tačiau 
tikimasi, kad geros, valios lietuvis 
suras valandėlę laiko dalyvauti 
šventinimo apeigose,; bei ; pasi
džiaugti atsiektais laimėjimais.

Kertinio akmens švęiftinimo 
apeigas atliks svečias . ^' JAV 
Didž. Gerb. prelatas Pr^^Ųirąš, 
daugelio mūsų žinomas, Jįaįp di
dis lietuvybės apaštalas,., josios 
reikalų skiepytojas bei palaiky
tojas. , T . .. .

Būtų gražu, kad visos Toronte 
esančios lietuvių organizacijos 
kuo skaitlingiausiai dalyvautų ar 
bent savo atstovus atsiųstų. Ti
kimasi, kad visa Toronto lietuvių 
visuomenė, kuri taip gražiai rė
mė ir remia seserų darbus Toron
te, į šį kvietimą atsilieps ir atsi
lankys. Mes visi turėsime progos 
pamatyti kylanti šįr pastatą, ku
riame mūsų vaikai, o gal ir vai
kų vaikai, skleis savo pirmuosius 
gyvenimo pumpurus lietuvaičių 
Nek. Pr. Marijos seselių globoje" 
Be to, ši vieta“tarnaus"ir mūšų 
įvairiems reikalams, kaip buvo 
anksčiau jau seserų paminėta.

Savo atsilankymu parodysime 
gilų lietuviškų reikalų supratimą.

TLVN rėmėjai.
Sigita ir Vytautas Aušrotai per

eitą šeštadienį Springhurste pa
krikštijo savo pirmąjį sūnų Anta
ną Gintarą. Krikštijo klebonas 
kun. P. Ažubalis, kūmais buvo 
Jūratė Variakojienė iš Čikagos 
ir J. Žiūraitis iš Oakvillės. Geros 
šimtinės svečių tarpe matėsi ne 
vien torontiečių, bet ir hamilto- 
niečių, st. cathariniečių ir ame
rikiečių.

Mielus varpiečius
ROTĄ VALDŽIŪTĘ 

ir ■ ‘■■■
ANTANĄ JAKUBAITĮ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina
Toronto Lietuvių Choras “Varpas”.

VASAROS STOVYKLA 
7-14 METŲ JAUNIMUI 

įvyks naujai įrengtoje tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje New Wa
sagoje," Ont., liepos 30 - rugp. 14 
d.d. Ją organizuoja Prisikėlimo 
parapijos sporto klubas Aušra.

Stovyklos (liepos 30 - rugp. 14 
d.) vadovybę sudarys: T. Paulius, 
OFM — dvasios vadas, K. Batura 
ir J. Rukšys — komendantai, mo
kytojos B. Sapijonienė ir A. Kuo
lienė — mergaičių vadovės; dr. J. 
Urbaitis ir gailest. sesuo N. La
tauskaitė — sveikatos personalas, 
mokytojai L. Virbickaitė ir M. Vi
talis.— pedagoginės - kultūrinės 
programos vadovai; mokyt. P. 
Vyskupaitis ir K. šapočkinas — 
sporto - žaidimų vadovai; A. Sapi- 
jonis ir J. Tamulionis — ūkio ve
dėjai.

šeimininkaus stovyklautojų ma
mytės: A. Astrauskienė, Balta
duonienė, Barakauskienė, E.. Če
pienė, čižikienė, Genienė, Juzu- 
konienė, Puterienė, Simonaitienė 
ir P. Urbonienė, štabo personalas 
vadovaus savaitėmis; šeimininkės 
dirbs pamainomis.

Pagelbiniame personale talkins 
vyresnio amžiaus berniukai ir
mergaitės.

Stovyklos mokestis dviem sa
vaitėm: 1 stovyklautojui $30, 2 iš 
tos pačios šeimos — $50, 3 ar 
daugiau — $65.

Registruotis iki liepos 23 d.: 
T. Paulius, OFM, Francsican Fa
thers, 32 Rusholme Prk. Cr., To
ronto .3, Ont. Tel. LE. 3-0621 ar
ba LE. 3-0977.

Nuoširdus ačiū Prisikėlimo pa
rapijos Tretininkų kongregacijai, 
kuri iš savo kuklių santupų ap
mokėjo 3 neturtingiems vaiku
čiams Aušros stovyklos mokestį 
$65.

Kanados lietuvių studentu sto
vykla įvyko pereitą savaitgalį pp. 
Tamošaičių ūky prie Kingston©. 
Dalyvavo 43 studentai bei studen
tės iš Toronto, Montrealio, Otavos 
ir Hamiltono. Studijinėj progra
moj dr. H. Nagys skaitė paskaitą 
apie lietuvių liaudies dainų poe
ziją, prie laužo pasirodė išraiškos 
šokio menininkė Vaitkūnaitė, 
akt. Barauskas ir kt.

Rochesterietės Inos Vidmana- 
taitės ir inž. Prano Gvildžio su
tuoktuvės Įvyks rūgpiūčio 20 d. 
šv. Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje Rocheštęr, N.Y.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte, be baldų. Tel. LE. 2-8531.

Važiuojantis mašina i Springhurst va
sarvietę liepos 9 d., jei galėtų paimti 
šeimą vieno suaugusio ir 2 valkų, pra
šome skambinti tel. LE. 4-7328.

ūkyje prie Springhursto vasarvietės 
išnuomojami vasarotojams kambariai. 
Skambinti teL Ra 7-1535.

Springhurst vasarvietėje išnuomoja
mas vasarnamis ant ežero kranto, 2 
kambariai ir virtuvėlė. Tel. RO.7-8624.

Springhurst vasarvietėje * išnuomoja
mas vasarnamis liepos paskutinei sa
vaitei. TeL RO. 6-5738.
--------------------- ----------------■ ............. ...................................... . -......... .

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
Ant gražiojo Georgian Bay kranto iš
nuomojama vila, dvigubos pavienės 
kabinos ir kambariai. Kabinos pritai
kytos betkokiam orui ir aprūpintos ge
riausiu artezinio šulinio vartdėiriu.

4th Ave., Oakview Beach,' *Nida 
Lodge”. Toronte tel. RO^ 9-6198. 
Skambinti po 5 vai. yak. Savininkai B.

ir B. Dambrauskaia.

ATSIŠAUKIMAS j TORONTO ' 
APYLINKES LIETUVIŠKĄ 

VISUOMENĘ
Plačiai nuskambėjo stud. Ge

dimino Janušonio pareikštas 
veiksmu protestas Niagara Falls 
prieš mūsų tautos okupanto at
stovus. Viso pasaulio spaudoj til
po plati informacija dėl šio įvy
kio. Dalis jaunojo Janušonio žygį 
kelia npt į herojiškumo laipsnį.

Mums, lietuviams, Janušonio 
žygis yra suprantamas. Kada mes 
matome, kaip sovietų atstovai yra 
karališkai priimami, kaip jie, 
naudodamiesi taiptautinio man
dagumo. papročiais, varo propa
gandą laisvuose kraštuose ir gre
sia šių kraštų, kaipo nepriklau
somų valstybių, egzistencijai, ka
da jie laiko mūsų tautą ir oku
puotą ir pavergtą, kasmet ją nai
kindami išgabenant į Azijos gi
lumą tūkstančius mūsų jaunimo, 
kada pasaulis vis daugiau ir dau
giau apsipranta su despotijos 
viešpatavimu ir net yra tenden
cijų pripažinti esamą status quo, 
tai Janušonio viešas, atviras ir 
efektingas protestas gali mus tik 
džiuginti, kad ne visi nuleido ran
kas nelygioj kovoj, ir svarbiau
sia, kad ir mūsų jaunimas gyve
na bendrais tautos rūpesčiais ir 
yra pasiryžęs stoti į kovą už tau
tos teises. •

‘ Janušonis savo protesto forma 
rizikavo. Jam jau yra iškelta by
la teisme kaipo prieš viešosios 
tvarkos ardytoją.

Skaitome, kad jis savo žygiu 
nereiškė vien savo • asmeniškus 
nusiteikimus. Jojo byla yra lietu
viška byla plačia prasme. Ir todėl 
mes tą bylą remiame,- nenorime 
ir negalime palikti jo vieno. Jo 
byla iš esmės imant yra politi
nė byla, mus visus paliečianti. Su
prantama tad bus, kodėl susidarė 
specialus komitetas šiai bylai 
remti. Apie tai pranešame pla
čiajai ^visuomenei ir kviečiame 
aktyviai prisidėti ir moraliai ir 
materialiai. ,

Aukas šiai bylai vesti prašome 
siųsti Toronto apyl. valdybai — 
Kredito Kooperatyvas “Parama”, 
einamoji sąskaita Nr. 443 
1129 Duųdas St. W., Toronto 3, 
Ont.

Toronto apylinkės valdyba.
G. Janušonio bylai vesti Toron

to apylinkės valdyba yra pasiūliu
si-KLB Kašto Valdybai sudaryti 
specialų rėmimo komitetą visai 
Kanadai.

Per Lenkiją iš Lietuvos pereitą 
savaitę atvyko Teišerskių šeima 
— tėvai ir 6 metų dukrelė. Abu 
Teišerskiai okupantų buvo iš Lie
tuvos ištremti ir susituokė Sibi
re. Kai galėjo, grįžo į Lietuvą ir 
gyveno porą metų Baisogaloje, 
kol gavo dokumentus išvykti į 
Lenkiją. Ten jie išgyveno 11 mė
nesių. Į Kanadą atvykti jiems pa
gelbėjo giminaičiai Budreckai.

Willowdale Parke nuo birželio 
30 d. kas ketvirtadienį, 8 v. v. 
vyksta koncertai, kurių progra
moje pasirodys visa eile tautinių 
šokių šokėjų grupių ir kitokių 
tautinių vienetų. Koncertai vyks 
iki rugpiūčio 11 d. Juos ruošia 
The Canadian Council of Chris
tians and Jews, Inc. 1

Šv. Juozapo ligoninėje J, Za- 
bulioniui padaryta širdies opera
cija. Ligonis jaučiasi gerai ir ti
kisi poros savaičių laike, apleist 
ligoninę. Toje pačioje ligoninėje 
po operacijos sveiksta J. Ignata
vičius. S. Klumbys iš šios perkel- 

Itas į Queen Elizabeth ligoninę.

UKRAINOS LAISVĖS 
KOVOTOJO

gen. R. šukievič • Čuprinkos 10 
metų mirties sukaktis didingai 
paminėta birželio 26 d. ukrainie
čių suvažiavimo Toronte. Buvo 
svečių iš įvairių Kanados provin
cijų ir JAV. Po bažnytinių pamal
dų viešas minėjimas prasidėjo 3 

vai. p.p. parodų aikštėje. Kalbėjo 
Ir. Malašuk, Kanados Lygos Uk
rainai išlaisvinti pirmininkas; 
Prancūzų senato narys ir NATO 
iarpparlamentarinės komisijos 
pirmininkas gen. Bethouart; ilgą, 
grynai akademinio pobūdžio kal
bą apie teisę ir laisvę pasakė Ka
nados teisingumo ministeris Da
vis Fulton. Kalbėjo dar Toronto 
miesto kontrolierius E. Sommer- 
ville, aną savaitę atsisakęs pa
sveikinti rotušėje Maskvos bur
mistrą. Toronto miesto burmist
ras N. Phillips, federacinio parla
mento atstovai J. Kucherepa. Ar
thur Maloney ir Ontario provinci
jos parlamentaras E. Thompson. 
Kalbas pabaigė iš JAV atvykęs 
orofesorius L. Wowchuk, Ketu
rioms Ukrainos laisvėms ginti or
ganizacijos pirmininkas.

Dalyvavo daug kitų tautų orga
nizacijų atstovų, jų" tarpe visų 
pabaltiečių. Lietuvius atstovavo 
dr. M. Anysas su ponia ir dr. J. 
Kaškelis,. į --r '

6 vai. vak. prasidėjo koncertas 
su labai turtinga programa^ ku
ris tęsėsi ligi po 9 vai.

Dominion dienos proga perei
gą penktadeinį Mutual Corpora- 
‘ion League Toronte buvo suruo-; 
susi neokanadiečių paradą, ku-l 
riame dalyvavo ir 4 lietuviu ma-

MONTREAL, Que.
Nauajųjų kanadiečių diena 

įvyksta liepos 10 d. Cap de la Ma- 
4elaine šventovėje. Specialus 
traukinys iš Montrealio Windsor© 
stoties tą sekmadienį išeis 8 vai. 
ryto, sustos Westmount, Montre
al West |r Park Ave. stotyse, kur 
paims maldininkus. Provinciniai 
autobusai važinėją tarp Montre- 
ilio ir Quebeco šiauriniu krantu 
sustoja ties Cap de la Madelaine 
šventove. Pamaldos prasidės 11 
vai., o popietinė pocesija 2.30 vai.

ĄV parapijos klebonas dėkoja 
J. Kęsgailienei už labai gražias 
gėles prie bažnyčios durų paso
dintas, Petrui LukošeiČiui už ma
loniai suteiktą agronominę pa
galbą ir seselėms už dvi varines 
vazas gėlėms didžiajam altoriui.

Tėv. Jonas Borevičius, SJ, ir vi
si Jonai ir Jonės nuoširdžiai dė
koja KLK Mot. D-jai už taip pui
kiai suruoštas Jonines, ypatingai 
josios sumaniai valdybai , ir vi
siems už malonius sveikinmuą 
linkėjimus ir dovanas. • :: • y: ■

AV parapijos raštinė liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais veiks: rytais 
9-12 vai., vakarais 7-9 vai? ’ J 

Tėv. Juozas Aranauskas, SJ, iš
vyko vasaros poilsiui. Montrealiri 
grįš liepos mėnesio pabaigoje. ;

Tėv. Stasys Kulbis, S j, kape- 
lionauja neokanadiečių stovyklo
je, kur lietuviai berniukai sudaro 
ualyvių daugumą. Vėliau jis daly
vaus lietuvių skautų stovykloje 
Toronte ir šio mėnesio pabaigoje 
Montrealio skautų stovykloje.

Inž. Petro ir Karolinis Kubilių 
_____ ..... dukra pakrikštyta Audros Moni- 

šinos su plakatais bei vėliavėlė- ’ kos Pranės vardais. Krikšto te
mis. Paradas prasidėjo Christie; ^ais buvo, Juozas Lukoševičius ir 
parke, per Bloor pasuko į Queens Mor.a Paknicnė.
oarką, kur kalbas pasakė lygos Montrealio skautų stovykla bus 
)irm. Jakubec, Stimson, MPP,;įiepos 16-21 dienomis .prie gra- 
kontrolierė Newman ir kt. Deja,pans Rawdon'miestelio, Lauryno 
organizatoriai paradą pradėjo i kalnuose. Norintieji dalyvauti 
reklamuoti tik paskutine savaitę, {stovykloje, prašomi kreiptis į 
------- ■ Montrealio skautų-ciu vadovybes.

Užsakai AV bažnyčioje: Karo
linos Kleizaitės su Edvard Vojto- 
vič. priklausančiu ukrainiečių šv. 
Dvasios parapijai, ir Juozo Lu
koševičiaus su Rūta šližaitė.

Tėvas Tarcizijus Garbukas, OF 
M. iš St. Catharines yra atvykęs 
į Montrealį, kur žada kiek ilgiau 
pagyventi. Aną sekmadieni jis 
atlaikė šv. Mišias AV bažnyčioje.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St.

F. Yasutis 
A. Markevičius 
P. Adamonis 
P. Baltuonis 
Pr. Rudinskas 

S. Kuliavas, sekret. RA. 54247

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus -”NL”, “TŽ”, “La Pfess”.

tad dalyvių buvo permažai
Sugavo didžiausią žuvį

Torontietis P. Kerberis, R. 
Cholkan įstaigos nekilnojamo tur
to pirkimo-pardavimo agentas, il
gąjį savaitgalį praledęs pas pp. 
Kuzmickus, Magnetawan ežere 
sugavo 12 svarų pickerel.

Onutės Žėkaitės ir Leono Ra
dzevičiaus sutuoktuvės įvyks lie
pos 20 d. šv. Jono Kr. bažnyčioje.

Toronto universitetas paskel
bė humanitarinio fakulteto pir
mus ir antrus metus bagiusių ir 
stipendijas bei premijas gavusių 
sąrašą. Jame randame ir tris lie
tuvaites:- psichologijos studijas 
tęsti stipendiją gavo antrus stu
dijų metus baigusi Sigita Skirgai- 
laitė (Ramanauskienė), pažangu
mo premiją gavo generalinio kur
so antrus metus baigusi Neris S. 
M. Karosaitė ir Agnes Kelly pre
miją gavo Gražina Skirgailaitė, 
baigusi pirmus studijų metus.

Petras Galkus, anksčiau gyve
nęs 86 Montrose Ave., Toronto, 
Ont., yra ieškomas iš Lietuvos. 
Laišką prašom atsiimti arba, kas 
žino jo adresą, prašom pranešti 
“TŽ” administracijai.

W. VI. 2-8501
LA. 2-7879
CR. 9-9793 
RA. 2-2472 
LA. 6-2084 
HU.1-2957

B A L T I C M O V E R S 
pervežimas Toronte ir tolimomisSaldų

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam, kas savaitę į Mont- 
realį, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. > . •

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
‘ kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

• e - J -i - ’ X

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus Į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite munis, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
. .kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- žol VC” ter^etrai ir * '

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESlVAltŽVKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St- W. - - Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

• HIGH PARK • BLOOR
326.000 pilna kaina, atskiras, moderniškas' mūro namas. 9 kambariai, 2 
vonios, naujas vandeniu alyva šildymas. 2 mūriniai garažai. Greitas už
ėmimas. Įmokėti apie $10.000 arba augštesnė kaina su mažesniu įmokė- 
jimu. :. 4

RONCESVALLES - DUNDAS , ..
$14.500 pilna kaina, atskiras nlytų namas. 6 nene-einanv '»»->'h»nas 2 vir-. 
tuvės. 2 vonios, garažas, alyvos apšildymas, mažas įmokėjimas, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.

RONCESVALLES - GEOFREY <
$4.000 įmokėti, 7 kambariai per du augštus, vandeniu alyva šildomas, ge
ns morgiėius. Kaina $19.500. '•.h; i

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. ;
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