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MŪ$y KAPINIŲ PRASMĖ
- Nuliūdo kapais apsiklojus Tėvynė.

Esame tradicijų tauta. Mėgstame tradicijas kurti, o sukurtą- 
' sias išlaikyti. Tradicijų išlaikymas yra įsiliejęs į mūsų tautos cha

rakterį ir pasidaręs neatskiriama jo dalimi. To dėliai mūsų tėvų 
.žemė yra nusėta.tradiciniais dalykais: piliakalniais, šilais, ąžuo-‘ 
lais, didikų rūmais, bažnyčiomis, pakelių smuikeliais, laukų kry
žiais ir daugeliu kitų. Ne paskutinėje vietoje stovi ir mūsų lietu
viškos kapinės. Amžių bėgyje lietuviškosios kapinės sutelkė savy
je net dvigubas tradicijas: tarptautines — krikščioniškąsias ir tau
tines — lietuviškąsias.

Krikščioniškosios kapinių tradicijos pradėtos tada, kai ant 
kryžiaus miręs Išganytojas buvo palaidotas oloje — šventajame 
kape, iš kurio trečią dieną atėjo didysis Prisikėlimas. Nuo tada 
visos krikščioniškosios bažnyčios laiko kapines šventa ir didelės 
pagarbos vieta, nes kapinėse mirusiųjų kūnai laukia visuotinio 
prisikėlimo. Šį oficialų Bažnyčios nusistatymą krikščioniškosios 
tautos dar toliau praplėtė. Jau pirmieji krikščionys mėgdavo mirtį 
vadinti miegu, o atėję mirusiojo aplankyti nulenkdavo galvas ir 
užmerkdavo akis, tuo dar daugiau tą amžinąjį miegą pabrėždami. 
Katakombų laikais šv. Mišios būdavo laikomos ant kurio nors 
šventojo kapo, vieną to kapo dalį naudojant kaip altorių. Tąja 
tradicija sekant vėliau, laisvę atgavus, pirmosios bažnyčios būdavo 
statomos ant kurio nors šventojo kapo, o paprotys laidoti šven
toriuje yra užsilikęs Lietuvoje iki šiol. Dar vėliau, krikščionių 
skaičiui padidėjus, kapinėms teko ieškoti atskiros vietos, o paskiri 
kapai pasipuošė paminklais su parašu “Ilsėkis ramybėje” ir kry
žiumi, kaip šios žemės kančios ir džiaugsmingo prisikėlimo simbo
liu. Paminklais ir kryžiais apsidengusios kapinės iki šiol krikščio
niškame pasaulyje yra mirusiųjų balsas Į gyvuosius. Balsas iš ana
pus, kuris byloja: “Memento mori — Atsimink; kad mirsi!”.

Priėmusi krikščionybę, lietuvių tauta perėmė ir krikščionišką
sias kapinių tradicijas. Amžių bėgyje prie tų tarptautinių tradi
cijų buvo prijungtos ir savos — lietuviškos. Dar baudžiavos lai
kais kaimų kapinaitės buvo ne tik laidojimo vieta, bet vieta ir 
gyvajam baudžiauninkui susikaupti bei pasisemti jėgų tolimes
niems vargams. Carų laikais kaimų kapinaitės ne kartą slėpė 
draudžiamąją spaudą, o antkapių lietuviškieji parašai, kaip pavyz
džiui V. Kudirkos antkapis su Lietuvos Himno posmu, rodė pri
spaudėjams, kad mūsų tauta tebėra gyva. Lietuvai vėl netekus 
laisvės, kapinės tėvynėje, apsišlakstė ne tik ašaromis, bet ir krau
ju. Prisiminkime kad ir patriotinius : Įvykius Kauno centrinėse 
kapinėse jau antrosios okupacijos metu ir po to ėjusius šaudymus, 
išvežimus, ir mirtis. Viso; tą: išdavoję-liętuviškosios. kapinės-šian— 
dien jau nebėra vien krikščionių laidojimo vieta. Tai yra viena iš 
pirmaeilių mūsų tautos šventovių. ■' ~

Likimo nublokšti toli nuo tėvynės ir nebeturėdami tiesioginio 
ryšio su mūsų tradicijų vietomis, mes visdėlto liekame ištikimi 
pačioms tradicijoms. Tos ištikimybės vedami, viena po kitos atku
riame ir Įvairias Lietuvoje turėtas institucijas: organizacijas, spau
dą, mokyklas, bažnyčias, chorus ir daugeli kitų. Dabar atėjo eilė 
ir vienam iš pačių sunkiausių dalykų — lietuviškoms kapinėms. 
Tokios kapinės jau Įkurtos Toronte, šią savaitę jos mini savo pa
šventinimo metines, per tą laiką jau priglaudusios per 30 Sėtuvių 
ne tik iš Toronto bei Hamiltono, bet net iš tolimųjų Kanados vaka
rų. Darykime viską, kad vienintelės lietuviškosios kapinės Kana
doje greitu laiku pasidarytų- viena iš gražiausių mūsų tradicijų 
atžalų svečioje žemėje, kur mirusieji tautiečiai bylos iš kapų sa
viesiems ir svetimiesiems apie mūsų šventąją žemę Lietuva.

A. Rinkūnas

Lietuviu kapinių Toronte vartų detalė Skulpt. R. Mozuliausko projektas

DIDELIS PASLAPTINGUMAS SUPA JŪRŲ KAPITONĄ
Prabėgo daugiau negu mėnuo, 

kai nuskambėjo žinia apie sensa
cingą lietuvio atbėgimą švedijon, 
bet tatai ir viskas, ką galima pra
nešti. Kiek pasmailinęs, sakyčiau, 
jog šiuo metu žinome mažiau, ne
gu pradžioje. Kol atbėgėlis dar 
buvo laikomai Hemse policijos 
žinioje Gotlande ir vykb specia-’ 
lūs apklausinėjimas, prasmukda- 
Wj^^^i^jųta^kšti.žinelė. 
Balaridzio 19 dieną jam buvo su
teikta trim mėnesiam teisė apsi
gyventi Švedijoj ir išduotas už
sieniečio pasas. Jis būtų ir toliau 
galėjęs pasilikti Hemse ligi šve
dų Įstaigos būtų jį aprūpinę tin
kamu darbu ir butu. Tačiau dar 
tą pačią dieną jis iš ten išvyko ne
žinoma kryptimi. Išvyko, žinoma, 
ne Vienas, bet lydimas iš Visby 
atsiųsto saugumo tarnautojo. Nuo 
to laiko visiška paslaptis dengia 
tiek pabėgėlio asmenį, tiek jo da
bartinę gyvenvietę. Nors ir žadė
jo, tačiau iki šiol atitinkami šve-

.. - .. ..t ..

J. GRIKIS
Mūsų specialus korespondentas 
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KAS NAUJO KANADOJE?
PADIDINTAS PASKOLŲ
KAPITALAS ūkininkams. Iki 

šiol ūkių paskolom valdžia skyrė 
300 milijonų dolerių. Dabar ta 
suma padidinta iki 400 milijonų. 
Pavieniam ūkininkui nustatyta 
7.500 dolerių riba. Įvairiems ūkio 
pagerinimams ta paskola valdžios 
duodama iš 5%.

iškilmingai atšvęsti visame krašte 
1967 metais. <

Sir MacDonald 1867 m. sukūrė 
Kanados Dominiją ir buvo pir
muoju min. pirmininku. Iki to 
laiko Kanada buvo britų kolonija.

Konkrečių planų šimtmečiui 
paminėti dar nėra paruošta, ta
čiau norima kuo iškilmingiau 
tą jubiliejų atšvęsti.

iškilmingiau

Savaitės įvykiai

KANADOS PREKYBOS
LAIVYNAS šiandien beveik vi

sai neegzistuoja, nes Kanada tetu
ri tik 3 didesnius laivus, galin
čius plaukioti su prekėmis po vi
są pasaulį.

Nors Kanada yra žinoma savo 
prekybinių laivų statyba, tačiau 
jos pastatyti laivai plaukioja po 
svetimom vėliavom. Dar praėju
sio karo pabaigoje Kanada turėjo 
363 prekybinius laivus, tačiau 
jais nepadarant pelno, laivai pus
dykiai buvo parduoti kitiems 
kraštams.

Pardavus Kinijai 362 milijonų 
dolerių vertės kviečių. Kanados 
laivynas iš to naudos neturės. 
Vancouverin atplaukia Kanadoje 
statyti laivai, bet su komunisti
nės Kinijos vėliavom.

>1
QUEBECO
STUDENTAMS provincijos 

valdžia nutarė skirti po *$10.00 
kas mėnesį iki 18 metų amžiaus, 
jeigu jie dar lanko mokyklas. Tuo 
norima paskatinti jaunimą kuo 
ilgiau likti mokyklose. Taip pat 
norima pravesti Įstatymą, kad 
privalomas mokyklų lankymo am
žius būtų prailgintas iki 16 metų.

provincijos

bijoję. Religinė dukoborų sekta 
jau 40 metų gyvenanti Britų Ko
lumbijoje buvo beprisitaikanti 
prie valdžios reikalavimų: leido 
vaikus į mokyklas, mokėjo mo
kesčius ir vykdė kitus valdžios 
įstatymus.

Paskutiniu laiku, tačiau, vėl 
pradėjo nepaisyti vietinės val
džios, padegdami įvairius pasta
tus, arba juos sprogdindami pa
vogtu dinamitu. ’

Jų yra net 3.0Q0 ir save jie va
dina “Sons of Freedom”. Jų va
das Stefan Sorokin'1958 m' su
rinko pinigus, kad pargabentų vi
sus Rusijon. Maskva atsisakė juos 
priimti. Sorokin tada išvyko 
Uragvajun, išleido surinktus pi
nigus, dabar vėl grįžo Kanadon.

Vietiniai gyventojai yra pasi
piktinę Kanados valdžios toleran
cija, kad nesiima žygių tai sektai 
sutvarkyti.

tai tautiečių, buvo diplomatinės 
tarnybos likučiai, veiklių šviesuo
lių būrys. Vietos jėgomis kele
rius metus buvo leidžiamas rota
torinis leidinys “Pragiedruliai”, 
kuriuose šalia vertingos kultūri
nės -medžiagos buvo skelbiama 

° įdomios informacijos iš
oįup / j^etūtėS gyvenimo.'šian
dien besklaidant tuos puslapius 

mu. Dabar ^so to beveik nieko 
neliko. Didžiuma išsikėlė į užjū
rius. Su rašytojo I. šeiniaus mir
timi pasitraukė paskutinis švedų 
visuomenei plačiau žinomas lietu
vis. Kiek perdedant galima saky
ti, jog šiuo metu lietuvių vardas 
šiame krašte tik tiek nuskamba, 
kiek jo iš viso, kalbant apie pa- 
baltiečius, negalima nutylėti.

Galbūt užjūrio skaitytojams 
Įdomu išgirsti, jog eilinis švedas 
Pabaltijo valstybių dydi atvirkš
čiai Įsivaizduoja: didžiausia esan
ti Estija, po jos Latvija, o mažiau
sia — Lietuva. Toks Įsivaizdavi
mas tiksliai atspindi šiame kraš
te esančių pabaltiečių pabėgėlių 
skaičiaus ir veiklos santyki. Savo 
pajėgomis, kultūrine, visuomeni
ne, organizacine ir ryšiais su šve
dų visuomene visiškai dominuoja 
estai. Latviai pagal savo skaičių 
(priskaičuojama iki 5000) išlaiko 
gana solidžias pozicijas.

Besidalinant tokiais Įspūdžiais, 
tuose pačiuose sluogsniuose teko 
išgirsti kiek netikėtą nuomonę, 
esą ir iš už geležinės uždangos 

(Nukelta į 6 psl.)

DUKOBORAI
KELIA NERIMĄ Britų Kolum-

Svarbūs klausimai lietuviams

KANADOS
ŠIAURĖJE dirbantiems kana

diečiams yra uždrausta draugauti 
su eskimais.

Prieš porą savaičių australietis 
inžinierius T. Whitfield, dirbęs 
Hudson Bay rajone buvo atleistas 
iš darbo už tai, kad susižiedavo 
su eskime. Nors jis gaudavo 8.000 
dolerių metinės algos, tačiau ne
sutiko palikti savo sužadietinės 
ir kreipėsi į parlamentą, prašyda
mas padaryti jam išimti.

Federalinė valdžia tvirtina, kad 
draudimas bendrauti su eskimais 
yra tik tam. kad apsaugotų eski
mų sveikatą, moralę ir jų gyve
nimo būdą.

KANADOS ŠIMTO

Nuo š.m. birželio mėn. 1 d. 
pradedamas Kanados gyventojų 
surašymas. Jame bus paliestas 
mūsų tėvų kraštas. Kviečiame vi
sus Kanados lietuvius labai ati-. 
džiai surašinėtojui atsakyti ypa
tingai į du klausimus, kurie lie
čia mūsų tautybę.

Septintas surašymo klausimas 
skamba taip: “in what province 
(or country) were you born. If 
outside Canada, give country ae, 
cording to present boundaries. 
Kadangi 1) išvardintų valstybių 
tarpe nėra Lietuvos, 2) Lietuvos 
inkorporavimas į Sov. Sąjungą 
nepripažįstamas nei Kanados, nei 
TAV. tad mūsų visų pareiga yra 
reikalauti iŠ surašinėtojo, kad 
Lietuvoje gimusių vieta būtų įra
šyta į eilutę, kuri angliškai pažy
mėta: “if not listed, write here”. 
Joje įrašoma “Lithuania”. Jokiu 
būdu 
kite

Dešimtas surašymo punktas sa
ko: “to what ethnic or cultural 
group did you or your ancestor 
(on the male side) belong on com
ing to this continenet”. Po aust
rų, danų, suomių, graikų, airių 
tautybių yra įrašyta “Lithua
nian”. Prašome visų Kanados lie
tuvių surašinėtojui pareikšti savo 
lietuvių tautybę, kartu patikri
nant, .ar prie žodžio “Lithuanian” 
bus padėtas atitinkamas ženklas.

KLB Ham. apyl. valdyba

Kennedy - Chruščiov
JAV prezidentas J. F. Kenne

dy sekančią savaitę su žmona iš
skrenda į Europą trijų dienų pa
sitarimams su Prancūzijos prez. 
Charles de Gaulle. Po to numato-

dų valdžios organai dar nesuda
rė galimybės Lietuvių Draugijos 
valdybai Stockholme,' susisiekti 
su pabėgėliu.-..^...^ 

Vietiniuose pabalti 
niuose, kuriuose papra&taįtokiais . . i
■dalykafc labai 4Mk^,ti^i.o^ sietis- jų WĮu-
toks paslaptingumas palydėtas 
beveik su pasitenkinimu, girdi, 
Švedija lygiai demokratiška kaip 
Amerika, tik geriau sauganti sa
vo paslaptis. Galima būtų džiaug
tis, jeigu taip iš tikrųjų yra. Tik 
šiuo atveju visiškas užtemdymas 
davė progos Įvairiems gandams. 
Labiausiai abejoja mano, jog pa
bėgėlis esąs visai nelietuvis, nors 
tai aiškiai prieštarauja visiems 
ligšioliniams oficialiems praneši
mams. Visa švedų spauda, net ko
munistinė, ji vadino lietuvių 
kilmės” sovietų arba rusų pabė
gėliu. Kiti mano, jog pabėgėlis 
esąs politiškai nepatikimas, nors 
apklausinėjimo duomenys laiko
mi griežtoje paslaptyje ir nič
niekas negalėjo patekti viešu
mon. Dar kiti spėlioja, jog šiuo 
metu pabėgėlis apklausinėjamas 
kokios nors suinteresuotos užsie
nio galybės, kurios tokiais atve
jais kartais domisi. Visa tai, žino
ma, tik gandų pabūdžio spėlioji
mai. Latvių spaudoje buvo kalba
ma, jog pabėgėlis susitikęs su 
laisvųjų lietuvių atstovais. Pasi
teiravus Lietuvių Dr-jos valdy
boje Stockholme, buvo gautas at- 
sakvmas, jok jai tas faktas visai 
nežinomas. »

Visdėlto toks ilgas slėpimas 
yra kiek keistas ir išsiskiria iš ki
tų panašių atvejų. Antai, pernai 
metų gale nuskambėjo vieno lat
vio režisoriaus pabėgimas. Jis bu
vo atvykęs su turistų grupe, ku
rią jis vėliau pavadino “slapto
sios policijos agentais”, nuo jos 
atsiskyrė ir pasiprašą švedų poli
cinės globos. Nors pabėgimo ap
linkybės nebuvo visiškai aiškios, 
tačiau spaudai nebuvo kliudoma 
su juo susitikti, ir netrukus pasi
rodė jo pirmieji pasakojimai. Da
bar jis lanko didesnes savo tau
tiečių kolonijas ir daro praneši
mus.

Ar šis tikras ar tik tariamas 
“paslaptingumas” mūsų atveju 
neatspindi šionykščių lietuviškų 
pozicijų organizacinio silpnumo? 
Tokį klausimą galima būtų pa
grįstai kelti, bet tai, kaip sako
ma, jau kita opera, šioje vietoje 
pakaks priminti vieną girdėtą pa
stabą, kad lietuviškoji bendruo
menė Švedijoj priklauso prie ... 
“neišsivysčiusių kraštų”. Palygi
nimas, sakyčiau, gal ne toks už
gaunantis. kiek labai madingas. 
Ką gi, jeigu taip, tai būti} pats 
laikas organizuoti “neišsivysČiu-

PIETŲ KORĖJOS PERVERSMAS švariai įvykdytas. Viską darė 
kariškiai, vadovaujami armijos štabo viršininko gen. Itn. Do Yung 
Chang. 25.000 karių okupavo sostinę Seoul, paleido parlamentą ir 
pasiskelbė, kad jie yra anti-komunistai ir nori gerų santykių su 
Amerika. Gi Amerikos atstovas — ambasadorius Green ir genero
las Magruder, Jungt. Tautų Pietų Korėjoj kariuomenės viršininkas, 
pareikalavo, kad būtų grąžinta demokratiniu būdu pastatyta Korė
jos vyriausybė ir paleistas iš naminio arešto prezidentas Po Sun 
Yun. " ' .

PRANCŪZIJOS KOMUNISTŲ LYDERIS Maurice Thorez apkal- 
no prezidentą De Gaulle, kad jis “yra asmeninis diktatorius” ir su
lygino ji su Hitleriu. Apkaltino jį*-------------- ——~—— —
ir dėl Alžyro politikos. Lankstūs su vyriausybės galva — ministe- 
tie komunistai! Patys vykdo dik- riu pirm. Diefenbakeriu. Išleista- 
tatūrą ir tai labai asmeninę ir pa- me komunikate kalbama apie gy- 
tys kaltina kitus tuo pačiu. ' ‘ ‘

PRANCŪZIJOS GENEROLŲ
- SUKELTAS MAIŠTAS 

esą.tik pradžia didesnių sukilimų. 
Praėjusią savaitę Europoj paaiš
kėjo, kad yra sukurtas specialus 
fondasiovai su bolševizmu. Prie 
jo prisidėjo ir ji remia žymūs Vo
kietijos, Prancūzijos, Italijos ir 
kitų šalių finansininkai. Eina kal
bos, kad tik Vokietijos magnatas 
Krupp yra įdėjęs apie 4 mil. dol. 
Fondui priklauso tam tikra dalis 
politikų ir karių ir iš Ispanijos ir 
Švedijos. Jie yra įsitikinę, kad 
nepriklausomoj Alžyro valstybėj 
tuojau Įsigalės koipunistai ir to
dėl jie yra prieš Dė Gaulle poli
tiką, kuri veda prie Alžyro nepri
klausomybės. Prancūzų generolai 
palaiko tamprius ryšius ir su nau
ja Vokietijos kariuomene. Tokias 
žinias skleidžia šveicarai.

AMERIK^bPREZIDEOAS

Prezidentas ^. F. Kennedy su 
žmoną pirmai -užsienio kelionei 
pasiitųko Kanadą. Kodėl? Arti
miausias kaimynas? Geriausi san
tykiai? Ar koki kiti išskaičiavi
mai? Jų buvo keletas, o svarbiau
sia, kad kuris nors kraštas turėjo S1O oao ęiūio Amerikai iš
būti pirmas. Kanada gal ir buvo r?:'® 
natoeiausias Jei iis būtu vvkes Pirkti.dabar pas ji esančius nepatogiausias. jei jis outų vyKęs j • •• p Kūbnq sukilėlius 1000 
kur nors kitor, tikriausia būtų'

nimąsi, apie NATO, apie nusi- ' ginklavimą, apie diktatūras ir demokratijas, apie Laoso nepriklausomybę ir neutralumą, apie tar- pusavę. prekybą.
Diefenbakeris pasižadėjo tartis 

su Vašingtonu dėl raudonosios 
Kinijos Įsileidimo i Jungtines 
Tautas. ■

Bendrai jaunas Amerikos pre
zidentas padarė visiems labai ge
ro Įspūdžio. Savo energija, laiky
sena, jaunatviška dvasia ir savo 
jauna žmona, kuri savo vyrą ly
dėjo, visus patraukė Į save. Kana
dos opozicijos lyderis Pearson pa
sakė: “Esu sužavėtas jų atviru
mu, tiesumu ir nuoširdumu”.

AMERIKOS VYRAI VAŽINĖ
JA. Be prez. Kennedy lankymosi 
Kanadoj viceprez. Johnsonas tę
sia kelionę po Azijos kraštus, o 
valstybės sekretorius D. Rusk sė
di Įstrigęs Europcy-jsu Laoso kon- 
fėrencrja. kurioje •pešasi si£ Gro
myko. JAV prestižui daug kenkia 
nauji nesutarimai tarp baltųjų-ir 
negrų. ,

KUBOS CASTRO aūgštai verti
na sukilėlius, nes už- kiekvieną 
sukilėli pareikalavo iš Amerikos

patogiausias. Jei jis būtų vykęs y '' '
ieškota kokių nors priežasčių. Vi
si tuoj darytų teisingas ar netei
singas išvadas. O artimiausias 
kaimynas ir yra pats patogiausias 
ir niekam širdies neįskaudins.

Žinoma, kartą atvažiavęs, jis 
neapsiėjo ir reikalų neiškėlęs. 
Pirmiausia reikia pabrėžti, kad 
Kanados vyriausybė ir visa tauta 
jį pasitiko kuo iškilmingiausiai. 
Kanadiečius tikrai užimponavo 
prezidento pirmas vizitas Į užsie
nius. Reiškia — pagerbti. Kaip 
įen bebūtų, bet šiandien Ameri
kos prezidentas yra visų Vakarų 
vadas. Jis stovi prieš viso pasau
lio. grėsmę — komunizmą. JAV 
yra stipriausia valstybė. Taigi to
kio asmens atsilankymas ši tą 
reiškia. Net ir jo nepasisekimai 
Kuboj kanadiečių buvo pamiršti.

Kanadoje Kennedy kalbėjosi

pirkti dabar pas ji esančius ne-
, -- - i

asmenų. Reikalauja 500 buldoze
rių arba traktorių, kurie kainuotų 
$10.000.000. “Tai būtų naujas is
torijoje dalykas”, — sako Castro. 
Nieko čia nebūtų naujo, nes se
novėje visada taip buvo — karo 
belaisviai būdavo išperkami. Cas
tro ir šiuo atveju žengė 1000 me
tų atgal.

ALBANIJA KARIA 
RUSIJOS ŠNIPUS

Ar to buvo laukta, kad' Rusijos 
satelitas Albanija išdrįso pa
smerkti mirties bausme du savo 
valdininkus, kurie buvo Įtarti per
davę žinias rusų atstovybės tar
nautojams? Albanija atsuko nu
garą Rusijai ir Įėjo Į labai glau
džius santykius su raudonąja Ki
nija. Galima suprasti, kad Rusi
jos - Kinijos santykiai yra neper
geriausi.

Nė viena svetimos valstybės 
galva nėra susilaukusi tokio iškil
mingo priėmimo Ottavoje, kaip 
prez. Kennedy su žmona.

Gegužės 16 d. aerodrome laukė 
generalinis gub. Ų. Vanier, min. 
pirm. Diefenbaker ir būrys val
džios atstovų. Iš ten prezidentas 
vyko į gen. gubernatoriaus būsti
nę Rideau parke. Vienuolikos my
lių kelio ruožas'’buvo apstotas 
50.000 žmonių minios, kuri, Die- 
fėnbakerio žodžiais norėjo pama
tyti “laisvės legijonų vadą”.

Tos pačios dienos vakare buvo 
iškilmingas priėmimas Redęau 
Hali, dalyvaujant 500 rinktinių 
svečių. Visi liko sužavėti prezi
dento asmenybe ir jo žmonos pa
prastumu ir grožiu.

Ottava vizitui teikė tiek daug 
reikšmės dar ir dėl to, kad tai bu
vo pirmas Kennedy vizitas bet 
kokiai svetimai valstybei po jo 
išrinkimo. Tai pažymėjo ir pats 
Kennedy, pabrėždamas, kad 
“naujos tautos kyla, senos impe
rijos griūva, sutartys pasirašo
mos ir sulaužomos, bet istorinė 
draugystė tarp Kanados ir Ame- 

tvirtai,,.
17,

rikos laikosi

PREZIDENTAS KENNEDY KANADOJE
Kennedy ir Chruščiovo susitiki
mas ir lotynų Amerika. Pasikal
bėjimas buvo vedamas draugiš
koje ne oficialioje atmosferoje. 
Min. pirmininkas žinodamas, kad 
Kennedy mėgsta kalbėdamas sup
tis, parūpino jam specialią kėdę 
- rocking chair.

Prezidento žmona, tuo tarpu, 
lydima ponios Diefenbaker ir ki
tų ponių aplankė Meno Galeriją 
ir vėliau nuvyko i RCMP būstinę, 
kur žavėjosi Karališkosios raito
sios policijos garsiu jojimo pa
radu.

Po pietų visi vyko į Parlamen
to rūmus, kur prez. Kennedy kal
bėjo senatoriams ir parlamento 
nariams. Min. pirmininkas pri
statė Kennedy parlamentui trum
pu įvadu, pabrėždamąs, kad nors 
Kanada ir Amerika turi retkar
čiais mažų nesusipratimų, tačiau 
tai nė kiek nesudrumsčia gerų 
santykių. “Tarp Kanados ir Ame^ 
rikos yra tik tvora, bet mes ne
same pastatę nepereinamos sie
nos”, pareiškė Diefenbakeris.

Pez. Kennedy kalba užtruko tik 
23 minutes ir keletą kartų buvo 
pertraukta plojimais ir ovacijom. 
Viri stebėjosi prezidento oratori
niais gabumais, minties tikslu
mu ir temos aktualumu. Jo kal
boje išskirtini 3 dalykai, kuriuos 
jis ypatingai pabrėžė. Pirmiau
sia —Amerikos Žemynas. Ypatin-

gcft akcentavo Pietų Ameriką. Vi
sos valstybės turėtų Įvykdyti so
cialines ir ekonomines reformas 
bendrai žmonių gerovei.

Antra — Nato pajėgų sustipri
nimas; ir trečia — pagalba skurs
tantiems ir badaujantiems kraš
tams. Ypatingą dėmėsi preziden
tas savo kalboje skyrė Amerikos , 
Valstybių Organizacijai, prašyda
mas. kad ir Kanada į tą organiza
ciją Įsijungtų. Tai yra organizaci
ja, kuri rūpinasi daugiausia Pie
tų Amerikos reikalais ir šiandien, 
kada komunistai skverbiasi į tų 
valstybių reikalus, tos organizaci
jos svarbumas yra neabejotinas.

Toliau Kennedy pabrėžė NATO 
reikšmę ir ragino, kad Kanada 
turėtų padėti tą karinę organiza
ciją išlaikyti stiprią. Neturėtų bū
ti atsisakoma atominių ginklų, 
kaip daug kas iki šiol galvoja, 
nors turėti) būti stiprios ir kitos 
ginklų rūšys.

Kas liečia pagalbą vargstan
tiems kraštams, Kennedy akcen
tavo, kad tai yra visu pareiga. Jis 
pabrėžė, kad Amerikoje tik 8% 
darbininku dirba ūkiuose, Kana
doje — 11%. Tačiau laisvi žmo
nės. dirbdami laisvuose plotuose 
pagamina tiek maisto, kad jo už
tektų visam alkanam pasauliui. 
Tuo tarpu kur kolchozai ir pri
verstinis darbas viešpatauja, ten

(Nukelta į 6 pfcL)

vu Vienoje. Birželio 5 d. prez. 
Kennedy tarsis su britų premjeru 
Macmilanu Londone.
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jinuoti įvykius. Garbingai ir
rtngai - veikdamas, jis iškėlė 
rkastinio suktumo eaninį be- ,___

mą, žinomą kaip “ekOrF Apie

ti į kontaktu su realybe j

vo vadova

i suei- 
[intui- 
ls im-

ti didelių Įvykių. Didelės aplin
kybės padaro didelius vyrus”.

Charakteringa, dieną prieš su
kilimą, kuris nepasisekė dėl mag
netinės de Gaulle intuicijos, pre
zidentas rašė draugui laišką, na-

. Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
35 metu sukaktis

$o 1-jo Pasaulinio karo, Lietu
vai atgavus laisvę ir nepriklauso
mybę, bažnytinis gyvenimas buvo 
dar vis tvarkomas pagal senuo
sius nuostatus.-Didžioji Lietuvos 
dalis sudarė Kauno Žemaičių vys
kupiją, kuri kartu su Vilniaus 
vyskupija teisiniai priklausė Mo- 

.. hilevo*• Metropolijai Rusijoje, o 
■Seinų vyskupija — Varšuvos vys-

- kupijai Lenkijoje. Lietuvos vys
kupai • priklausydami svetimų 
valstybių bažnytinėms provinci
joms, negalėjo tinkamai suderin- 
ti savo veikios. Lietuvos vyskupi
jų apimami plotai buvo tokie di
dėli, kad jų ganytojams buvo sta
čiai neįmanoma tinkamai prižiū
rėti parapijų veikimą bei vado
vauti dvasiniam tikinčiųjų gyve
nimui. šitoks nenormalumas rei
kėjo kuo greičiau pašalinti. Lietu
vos vyskupai ir vyriausybė jau 
nuo 1919 m. darė žygius, kad bū
tų sudaryta Lietuvoje nepriklau
soma, sava bažnytinė provincija 
ir padaugintas vyskupijų skaičius. 
Bet čia sunkenybių sudarė ilga
metis lietuvių ginčas su lenkais 
dėl Lietuvos sostinės Vilniaus ir 
Seinų, kuriuos lenkai buvo sau 
pasigrobę. Lietuviai su pagrindu 
nenorėjo sutikti, kad jų sostinė mo Lietuvoje atsiskleidė naujas] 
liktų svetimos valstybės bažnyti- lapas katalikų Bažnyčiai. Atsira- 

nėje provincijoje. do naujų, galingų religinio gyve-
LietUVOS Bažnytinės provinci- r>’rnr> ič Irurin cmTwInlitin.

jos parengiamuosius steigimo 
darbus atliko J.E. buvęs Vilniaus 
vyskupas, Marijonų vienuolijos 
atnaujintojas ir vyriausias gene
rolas Arkivyskupas Jurgis Matu
levičius, kurį Popiežius Pijus XI 
buvo paskyręs apaštališkuoju vi
zitatoriumi Lietuvai ir Kauno vys
kupo Pranciškaus Karevičiaus pa- 
gelbinihkas — vyskupas Juozapas 
Skvireckas.

Galutinai paruošus visus atitin
kamus planus ir projektus, nusta
čius naujai kuriamų vyskupijų 
sienas, naujai paskirsčius .deka
natus ir daugelį parąpijū,vb taip 
pat paruošus įvairius statutus ir 
bažnytinio“ gyvenimo patvarky
mus, Arkivyskupas Jurgis Matu
levičius išvyko į Romą ir tenai, 
ypatingo šv. Tėvo Pijaus XI-jo pa
lankumo Lietuvai dėka, pasiekta 
Lietuvos? Bažnytinės Provincijos 
įkūrimo. Šv. Tėvas Pijus XI-sis, 
1926 metais balandžio 4 d. pasira
šė Lietuvos bažnytinės provinci
jos įkūrimo raštą - apaštališkąją 
konstituciją “Lituanorum gente”. 
Minėtu šv. Sosto raštu iš buvusios 
didžiulės Žemaičių vyskupijos bu
vo sudaryta trys naujos vyskupi
jos: Kauno, kur buvo Lietuvos 
arkivyskupo-metropolito sostas, 
Telšių ir Panevėžio. Iš Vilniaus

vyskupijos dalies, kuri nebuvo 
lenkų užimta, sudaryta Kaišedo- 
rių vyskupija, o iš Seinų vyskupi
jos dalies - Vilkaviškio vyskupija, 
šv. Tėvo rašte pabrėžta, kad šv. 
Sostas pasilieka sau teisę nau
jų vyskupijų Lietuvoje suskirs
tymą. pakeisti, atsiradus kitoms 
aplinkybėms. Tuo būdu pabrė
žiama; kad Vatikanas nesikiša į 
politinius valstybinių sienų gin
čus ir siekia tik tikinčiųjų dvasi
nės gerovės. Kartu su “Lituanb- 
rum gėnte” konstitucijos pasira
šymu,1 Gaujoms Lietuvos vyskupi
joms buvo paskirta ir nauji gany
tojai: Kauno; arkivyskupijai - Ar
kivyskupas Metropolitas Juozapas 
Skvireckas, Kaišedorių - vyskupas 
Kukta, Panevėžio - vyskupas Pal
tarokas, Telšių - vyskupas Justi
nas Staugaitis ir Vilkaviškio - vys
kupas Karosas su pagelbininku • 
vyskupu Mečislovu Reiniu.

Tuo būdu šiemet balandžio mė
nesyje sukako lygiai 35 metai nuo 
popiežiaus Pijaus XI-jo istorinės 
konstitucijos “Lituanorum gen- 
te” pasirašymo ir Lietuvos Baž
nytinės Provincijos Įsteigimo. 
Nuo bažnytinės provincijos Įkūri-

»ensy- 
Ftech- 
lai mi- 
p, kad 
’atsiža-

tendencingai bando tvirtinti, kad 
politinės jėgos esti augščiau žmo
gaus valios. Prez. de Gaulle pa
vertė niekais paskutinį pasikėsi
nimą į jo autoritetą. Kad jam pa
dėjo lojalūs pavaldiniai ir stip
riai paklusni tauta, tai nėkiek ne- 
mažina jo tvirtos rankos reikš- nesibaido.-Priešingai, Wnet ieš- 
mmgumo. Jią pasirodė tikras ko, nes tik turėdamas sunkumų 
de Gaulle, kuris rinkosi ir tvarkė j žmogus gali patirti savo sugebė- 
savo šalininkus net ir tuo metu, i jimus. Ar jis pasirodo stipresnis 
kai dalis jų suabejojo. Jis pasi- ar ne, tai jau reikalas tarp situa- 
tarnavo šiuo kritišku momentu cijos ir tiriančiojo individo, 
kaip simbolis, apie kurį prancū- “Kokius įsakym__ _ 1__

asmeniškaVturėš daug 
dėti, norėdamas atsiekti pasista
tytąjį tikslą^ atsiskirti nuo žmo
nių ir būti virš žmonių. Prieš 30

sunkumų, tai jo geležinis charak- ri 
tefis 'išlygino' ir atpirko visas 
klaidas. '

De Gaulle labiau nei betkuris 
kitas asmuo šių dienų modernio
joj istorijoj pastatė save Į centrą 
ir parodė, kad apie jį gali suktis 
krizės bei neramumai. Tai atsiek
ti jam padėjo platus, bet rinktinis 
praeities istorijų studijavimas. 
Dėmesį patraukė prancūzų filo-

dėjai ir kaip tokie be kritiško ver
tinimo esti ir priimami.

Dr. Robert Goddard, amerikie
tis, raketų mokslininkas ir yra 
auka minėtų abiejų atvejų. Jau 
1926 m. jis darė pirmus prakti
nius raketų šaudymus, tačiau sa
vo bandymams niekur nerado pri
tarimo ir jo sumanymai buvo tie
siog su pašaipa ignoruojami. Ta
čiau visai kitas dėmesys buvo at
kreiptas į jo raketinius bandymus 
Vokietijoje, kvapą užimą jo pla
nai buvo sekami su didžiaushųsu- 
sidomėjimu. Dr. Werner von 
Braun, vokietis mokslininkas ir 
raketų žinovas, šiuo metu gyve
nąs Amerikoje ir ^amerikiečiams 
padėjęs iššauti pirmąjį satelitą 
apie žemę, dr. R. Goddardą vadi
na savo jaunystės herojumi. Sa
vųjų amerikiečių buvo palaikytas 
ekscentriku ir nesveikų pianų kū
rėju. Ypač jo darbą sunkino trū
kumas lėšų. Kaip “Coronet” pra
neša, skaudžiausiai minėtasis iš
radėjas buvo paliestas, kai JAV 
valdžia pasisavino du jo patentus, 
nenorėdama už tai jam atsilygin
ti. Pagaliau pereitais metais bir
želio mėn., po ilgos 9 metų kovos, 
federacinė JAV valdžia sutiko at
silyginti už patentų naudojimą 
jo našlei žmonai $1.000.000.

Praktinius raketų bandymus

NEGARBINGAS GALAS GARSAUS LEGIJONO
ro. Vyriausioje legijono būstinė
je Alžerijoj, Aidi-bel-Abbes mies
te, vokiškai dainuojama Lili Mar
tene girdima dažniau, nei La 
Marseillaise. ■

Legijone visais laikais būdavo 
maždaug apie 15.000 vyrų. Kovo
se praretintas eiles vėl užpildy
davo nusivylę gyvenimu įvairių 
kraštų'v^rai. Iš atakusių legijo- 
nan savanorių nereikalaujama jo
kių dokumentų. Jeigu tik yra virš 
5 pėdąaūgšĮHo, atrodo tarp 18-42 
metų amžiaiis,' jokių kliūčių Įsto
jimui nėra. Be vokiečių legijone 
randame pabėgėlių dar iš caristi- 
nės Rusijos, karių, kovojusių ko
munistų legijone civilinio karo 
metu lspanijoj ir įvairių kitų tau
tybių pabėgėlių. Nepriimami tik 
žmogžudžiai, tačiau įvairūs kito
kie kriminalistai policijai neiš
duodami ir legijone jie yra sau
gūs.

Gana sunku legijonan būdavo

u/l

Wnet ieš

ius vadas be- 
pamjogtijr ap- 
rufearef Jis tu

ri siekti ąugšto lygio, parodyti, 
kad jis toli pramato. Jis tūri veik
ti ’’dideliu mastu ir pademonst
ruoti savo autoritetą vųi vidur
kio klasės žmonių, kūnų/mėgsta 
taškytis sekliame vandęny”,,

Tai, žinoma, patvirtino i anų 
desperatiškų dienų įvyįtiąi.

Prezidentas privąčįųpse pasi
kalbėjimuose yra dar pareiškęs: 

“Maži žmonės negali apvaldy-

“Kokius į& 
lėtų, jie turi 
ngti kilmins

mis radio valandėles jų paverg
tiems kraštams.

taria daryti visas pastangas, kad 
Jungtinės Amerikos V-bės ir to
liau kas metai skelbtų Pavergtų 
Tautų Savaitę, kad palankiai ver
tintų ir palaikytų pavergtų tautų 
laisvinimo veiklą.

5. Kad Radio Free Europe ne
darytų diskriminacijos latviams, 
lietuviams ir estams turėti per tą

VLIKo prezidiumo pranešimas
., APIE VEIKSNIŲ KONFERENCIJĄ IR JOS NUTARIMUS

1961: m. balandžio 29-30 d.d., 
Washingtone D.C., susirinko pa
sitarti: a) Amerikos Lietuvių Ta- 
ryha-L. Simutis, dr. P. Grigaitis, 
E. Bartkus, M. Vaidyla ir M. Ki- 
žytė; b)VLIKo prezidiumas-dr. A. 
Trfcnatkas, J. Stikliorius, H. Bla- 
zas ir D. Krivickas; c) Lietu
vos Laisvės Komiteto atstovai - 

I J. Audėnas ir Pr. Vainauskas; d) 
vmiu atstatyti Prancūzijos pra- BALFo pirmininkas kan. dr. J. 
rastą didybę. Kokiu mastu jis gal- Končius. Konferencijon atsilankė 
voja tai atlikti, atrodo tiesiog pa- Lietuvos atstovas Washingtone p. 
sakiška. Bet de Gaulle asmenybės J. Rajeckas.
didumas namažiau atsispindi pa- Konferencija, apsvarsčiusi visą 
čiuose prancūzuose, ypač jų ban- eilę iškeltų klausimų, nutarė: 
dymų momentais. Jis Įžiebia nau- i. Lietuviškieji veiksniai, yie- 
jo valstybingumo tautai, kuri tam | ningai veikdami, siekia sustiprinti 

‘ pastangas ir išplėsti bendradar
biavimą su kitomis Sovietų Sąjun
gos pavergtomis tautomis, ypač 
'latviais ir estais, tikslu sustiprin
ti pasta.ngas ir veiklą Lietuvai ir 
kitoms pavergtoms tautoms lais
vės siekiant -

. 2. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kolohiahnis pavergimas turi būti 
keliamas Jungtinėse Tautose, rei
kalaujant ištirti visus Sovietų Są
jungos įvykdytus ir tebevykdo
mus. nusikaltimus Pabaltijo vals
tybėse, pažeidžiant ten tarptauti
nę ir žmogaus teisę, vykdant ge
nocidą, tautinę ir religinę prie
spaudą, politinį ir kultūrinį prie
vartavimą, ekonominį išnaudoji
mą ir visišką asmens ir tautos pa
vergimą Sovietų Sąjungai ir jos 
komunistinei partijai.

3. Konferencija primena di
džiosioms pasaulio valstybėms, 
kad jos turi tęsėti pažadus, pada
rytus Atlanto Charteryje, įrašy
tus į Jungtinių Tautų Charterį ir 
į Žmogaus Teisių Deklaraciją. 
Lietuva, Latvija ir Estija, o taip 
pat kitos Sovietų Sąjungos pa
vergtos tautos turi būti išlaisvin
tos. Iš jų teritorijų turi būti išves
ta Sovietų Sąjungos kariuomenė, 
policija ir administracija. Ten tu
ri būti pravesti laisvi rinkimai, 
kad tos tautos laisvai galėtų pa
reikšti savo nesuklastotą valią ir 
pasirinkti sau valdymo sistemą, 
kokios jos pačios nori. Laisvi rin
kimai turi būti vykdomi Jungti
nių Tautų priežiūroje.

4. Kol tatai neįvykdyta, lietu
viškųjų veiksnių konferencija nu-

gaus kovą su paruoštu stovinčia 
mirtimi. . “

De Gaulle pasistatė sau uždą-
__• • _ a. a a • ■

didumas namažiau atsispindi pa
čiuose prancūzuose, ypač jų ban-

priaugusi. . ,
Tie, kurie nepažįsta prez. de 

Gaulle, gali piktintis jo politikos 
ir demokratijos supratimu, gera
širdiškų jo despotiškumu, kuris 
tačiau yra gero sargo despotišku
mas. Tačiau tenka su pasitenkini
mu priimti faktą, kad de Gaulle 
sėdi valdžios kėdėje. Keistu pra- 
matymu de Gaullę pasiruošė sun
kiam uždaviniui — Įvesti nuolati-

tikrai pastovios taikos keliu-.*

NESUPRASTI RAKETŲ MOKSLININKO NUOPELNAI
Iš istorijos žinome, kad gyveni

mas neretai parodo daug nesu
pratimo ir ironijos įmonėms, ban
dantiems kelti naujus sumany
mus, idėjas ar pritaikyti naujus 
išradimus. Kitų sėkmė klostosi 
kartais nelauktai priešinga link
me. Pasisavinę ar nukopijavę kie-

Jno nors sumanymą ar planą, pri- 
’; sistato viešumai kaip tikri išra-

dr. Goddard atlikinėjo prie Wor- 
cesterio miesto, Massachusetts 
valstijoje. Pirmoji raketa pakilo 
41 pėdą į augštį 69 mylių greičiu 
ir palėkė 184 pėdas, šiandien re
tas amerikietis beprisimena dr. 
Goddardą, nors jis buvo pirmasis 
milžinas erdvės amžiui, kuris

kad jo raketų bandymams reikia

nimo centrų, iš kurių spinduliuo
janti dieviškoji šviesa ir šiluma 
gaivino ir stiprino tikinčiųjų sie
las. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
pasidarė nepriklausomas viene
tas, savaiminga administracinė 
organizacija, kuri jau be jokių 
tarpininkų galėjo susisiekti su ka
talikybės centru Roma. Tai be 
abejo atnešė Lietuvai daug nau
dos, nes tai netik vienijo, vieno
dino ir stiprino tautą, bet sėkmin
gai darė nmtos įtakos dvasiniam, 
religiniam ir tautiniam gyveni
mui. Nuostabiai sueitai atgijo ir 
pražydo katatikyb^Lietuvoje. At
sikūrė stipri katalikiškoji spaudą, 
organizacijos, mokyklos, ir kitos 
įstaigos. Gausūs įvairių regulų vy
rų ir moterų vienuolynai ir kon
gregacijos kartu su pasauliečiais 
kunigais sukūrė tikrai pavyzdingą 
pastoracinį ir labdaros darbą, ku
ris tiek daug gero pasiekė Lie
tuvoje.. .

Deja, tą gražų Lietuvos bažny
tinės provincijos gyvenimą greit 
suparaližavo ir išardė bedieviško
jo komunizmo antplūdis. Jis sle
gia ir dabar Lietuvą ir trugdo bet 
kokį laisvą religinio gyvenimo pa
sireiškimą. Lietuvos bažnytinė 
provincija švenčia savo 35 metų 
įsteigimo sukaktį nelaisvėje ir re
težiuose.

Prancūzų svetimšalių legijonas 
prez. De Gaųlle įsakymu palei
džiamas ir- išskirstomas. Priežas
tis — prisidėjimas prie sukilėlių 
Alžerijoj. Legijonas, apie kurį su
kurta tiek pasakų ir legendų, bai
gia savo dienas. Gyvenimas legi- 
jone gali būti apibūdintas iš jam 
dažnai primetamo vardo — Mir
ties legijonan. * / ' '

Per 130 metų, kai 1831 m. ka
ralius Louis Phillipe legijoną įkū
rė, jo vyrai kovojo ir. mirė už 
Prancūziją įvairiuose frontuose: 
Alžerijoj, Kryme, Meksikoj, Su
dane, Maroke, Syrijoj, Serbijoj, 
Indokinijoj ir pačioj Prancūzijoj.

Legijonierių gyvenimas niekad 
nebuvo romantiškas/ Dažnai jis 
buvo kietas, nešvarus ir baigdavo
si mirtimi. Legijonas buvo suda
rytas iš savanorių, kilusių iš Įvai
rių kraštų, išskyrus Prancūziją. 
Dabartinio legijono daugumą su
darė vokiečiai, priklausę SS ir Įsi
jungę legijonan po praėjusio ka- patekti anglams ir amerikie-

Dėmesio žuvautojams ir vasarotojams!
Kas norite praleisti atostogas ar savaitgalius ramioj, gražioj vietoj ir mėgs

tate pažuvauti vykite į vasarvietę /ZLAWTONS COVE/Z 
prie DOE LAKE, 160 mylių nuo Toronto, prieš Burks Falls, Magnetawan 
ežerų grupėje, žuvingas ežeras, smėlėtas maudymosi krantas.

(Hh^iTiqjami vasarnamiai ir laiveliai
Infomukdjų prašome kreiptis po 6 vai. vak. tel. LE. 4-6936, O. V. Tikuišiai 
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Kolbom* taip pat vokiikai Ir rusiškai.

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

PASĖMUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .

čiams, o sunkiausia prancūzams, 
tačiau betkuris, norėdamas įstoti 
galėjo sakyti esąs arba ispanas, 
arba lenkas, arba koks nors ki
toks, nes jokių smulkesnių žinių 
nebūdavo reikalaujama.

Tačiau nežiūrint priežasčių, dėl 
kurių vyrai į tą legijoną stoda
vo, jie buvo pripažinti geriausiais 
kariais pasaulyje. Jie kovodavo 
iki mirties ir jų vėliava yra vie
nintelė, kurioje yra Prancūzų 
Garbės Legijono simbolis. Legijo- 
nasTasižymi ypatinga drausme ir 
dažnai už vieno kario nusikaltimą 
baudžiama visa kuopa. Atvykstą 
legijonan žino, kas jų laukia, ta
čiau nei sunkus gyvenimas, nei 
pavojingos kovos jų neatbaidyda- 
vo. Vienas prancūzų generolas 
kartą pasakė: “Jūs legijonieriai 
esate kariai skirti mirčiai; aš jus 
ir pasiųsiu ten, kur vyrai turi ga
limybės susitikti su mirtimi”. 
Prancūzų Indokinija buvo pasku
tinis didesnis legijonierių mir
ties laukas.

Praėjusio karo metu legijonasj 
buvo padalintas. Vieni Prancūzi
joje kovojo su prancūzais, kiti 
pabėgo Anglijon ir kovojo kartu 
su anglais. Prancūzams sugrįžus 
Afrikon legijonieriai vėl susijun
gė Į vieną vienetą. .

Nežiūrint sunkaus gyvenimo, 
karščio, mirties ir monotonijos, 
svetimšalių legijono dvasia buvo 
gyva. Jaunuoliai, nusivylę meile, 
dažnai svajoja, kaip legijonan pa
tekti. Tie. kurie patenka, svajo
ja, kaip iš jo greičiau išsprukti.

ketomis reiškė tai, ką Wright bro
liai atsiekė pirmojo lėktuvo su
statyme. Jo raketų bandymai, at
likti per ištisus 16 metų, buvo 
filmuojami jo žmonos, kuri ištiki
mai padėjo jam visus sunkumus 
ir nepasisekimus pernešti.

Goddardasstudi  j as prade j o 
Worcesterio Politechnikos insti
tute. 1911 m. ten pat Clark uni
versitete gavo filosofijos daktaro 
laipsni ir sutiko užimti fizikos 
profesoriaus vietą.. Pirmuosius du 
raketų patentus Įregistravo 1914 
m. I D. karo metu dirbo ameri
kiečių kariuomenės signalų dali
nyje prie ravėtų iššovimo pabūk
lo tobulinimb. II D. karo metu 
kaitoje jo principai tapo atnau
jintai pritaikyti prieštankinių pa- 
būklų-bazukų panaudojime. 1929 
m. Goddardas iššovė 4 sykius di
desnę raketą už pirmąją*. Bandy
mas kaimynų buvo sutiktas su iš
gąsčiu, baime ir teroro jausmu. 
Manė, kad lėktuvas nukrito. Atvy
ko greitosios pagalbos sanitarinės 
mašinos, policija ir, žinoma, laik
raščių reporteriai. Vienas laikraš
tis net išspausdino sensacingą 
pranešimą, kad dr. Goddardas ra
ketą buvo taikęs i mėnulį, bet 
snrogo 239.000 mylių atstu nuo 
taikinio. Aiškinimas, kad raketos 
šovimo metu daro didžiulį triukš
mą, nieko negelbėjo. Miesto gy
ventojai nebuvo tikri, kad pana
šūs Įvykiai daugiau nepasikartos. 
Reikėjo savotiškų garantijų iš 
mokslininko pusės. Todėl dr. 
Goddardas turėjo vykti Į Bostoną 
nas Massachusttes valstybės gais
rininkų maršalą ir pažadėti dau
giau panašių bandymų nebedary
ti. Būta ir juokingų skundų. Vie
na moteris iš Kalifornijos reika
lavo, kad dr. Goddard būtų paso
dintas i kalėjimą už tai, kad pikt
žodžiauja. Ji aiškino, kad Dievas 
nadaręs dangų su stiklinėmis lu-

■f ■

išmušti skyles ir išlei 
eilė* kitokiu nemalosa 
! _■ f .______

jokite originalaus stAHihymo.

mylios nuo Worcester miesto. 
Ketvirtais metais po Goddard pir
mojo straipsnio apie raketas dr. 
Hermann Oberth, Vokietijoje, ir
gi paskelbė pranešimą. Goddard 
žinojo, kad jo patento kopijos bu
vo galima pirkti už 10 et., ir jis 
Įtarė, kad vokiečių mokslininkai, 
greičiausia su jų valdžios pagal
ba, stengiasi pralenkti. Goddard 
iš tikro savo bandymais buvo pa
žengęs į priekį 5 metus, bet jis to 
nežinojo.'

Pagalba atvyko iš nelaukto 
kampo. Vieną dieną išradėją ap
lankė jaunas, augštas vyras, ku
rio jis nepažinojo. Atvykėlis pa
klausė, kiek reiktų pinigų, kad 
jis, palikęs paskaitų dėstymą uni
versitete, galėtų visą laiką skirti 
raketų tyrimui. Niujorko finansi
ninkas Daniel Guggenheim suti
ko. Goddardo darbą remti kasmet 
po $25.000. Asmuo, kuris padėjo 
Goddardui atsidėti tik raketų to
bulinimui, buvo Charles A. Lind
bergh, lakūnas, pirmasis perskri
dęs Atlanto vandenyną. Tinkama 
bazė jo darbui buvo paskirta prie 
Roswell miesto pietrytinėje Nau
josios Meksikos valstybėje. Saulė 
švietė ištisus metus, niekas ne
trukdė jo darbo, niekas negalėjo 
skųstis jo bandymais. Ponia God
dard prisimena 1934-40 m. laiko
tarpi kaip auksinį. Remiama Gug- 
genheimo fondo, pirmoji Goddar
do raketa “Nell” brendo. 1935 m. 
beveik siekė garso greitį ir 1940 
m. raketa svėrė daugiau kaip 200 
svarų ir turėjo 22 pėdas augščio.

1940 m. po vokiečių invazijos į 
Norvegiją, Goddard pasiūlė savo 
raketą krašto apsaugos ministeri
jai Vašingtone, tačiau jo kreipi
masis buvo išjuoktas. Raketos? 
Ne šiame kare! Vienas kariuome
nės generolas net pastebėjo, kad 
karas bus laimėtas minosvai
džiais. Raketų specialistas po to
kios patirties tapo užkietintas ir 
skaudžiai priblokštas; grįžo atgal 
į Naująją Meksiką Ir pareiškė:
“Jei manęs norės ir būsiu reika
lingas, tai mane susiras”. Po ke
leto mėnesių tikrai atvyko laivy
no karininkas; pasakė, kad laivy
nas domisi raketinėmis bombo
mis. ir sprausminiais varikliais 
lėktuvų pakilimui. Goddardo nuo
mone, tai buvo daug menkesnės 
ir paprastesnės vertės uždavinys,

(Nukelta į 7 psl.)

bomis, jo šaudomos 'raketos gali 
.....................................ti orą. Ir

Rakandų 
bei grasinimų neatbaidė, išradė
jo* įūb origirfalaūs stAHafaymo.

Pagaliau Smitho institutas įti
kino krašto apsaugos ministeriją,
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I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir UJS.SJR. 
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mfisų naujai atspausdinto vaistą katalogo Nr. 2.
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bendrinių informacijų lietuvių 
kalba skirtų daugiau laiko lietu
viškai tautinei, politinei ir kultū
rinei informacijai. ~

7. Lietuviškieji veiksniai imsis 
priemonių supažindinti Afrikos, 
Azijos ir Pietų Amerikos tautas 
su sovietinio kolonializmo apraiš
komis ir konkrečiais pavyzdžiais 
Lietuvoje, kad padėtų sulaikyti 
komunistinės propogandos skver
bimąsi tarp tautų, kurios komu
nizmo nepažįsta. ’ -

8. Lietuviškieji veiksniai suta
ria, kad ketindami kurią politinę 
akciją lietuviškoje visuomenėje, 
prieš pradėdami tą akciją vykdy
ti, jie iš anksto tarp savęs susiži- 
no ir susitaria, kaip savo pareiš
kimus ir veikimą suderinti ir vyk
dyti vieningai. . .

9 Kreipdami dėmesį i vis besi
plėtojančius ryšius tarp tautos 
okupuotame krašte ir išeivijos 
laisvajame pasaulyje, veiksniai 
nusistato, kad ryšių palaikymas 
turi apsiriboti asmeniškais ryšiais 
tarp giminių ir pažįstamų ir jokių 
būdu neturi būti išplėstas iki ry
šių užmezgimo su krašto okupan
to patikėtiniais ar jo įstaigomis, 
tikslu tiesioginiai ar netiesioginei 
teisinti ar švelninti krašto okupa
cijos faktą ar okupacijos padari
nius bet kuriuo požiūriu — poli
tiniu, teisiniu, kultūriniu ar ku
riuo kitu.

10. Konferencija dėkoja visai 
lietuvių visuomenei laisvajame 
pasaulyje už nepailstamas pastan
gas ir aukas talkinti Lietuvos lais
vinimo kovą. Konferencija sveiki
na brolius ir seseris lietuvius oku
puotame krašte ir pareiškia, kad 
kova už laisvę bus tęsiama iki lie
tuvių tauta bus laisva ir Lietuvos 
valstybė nepriklausoma.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
. EDVARDAS ŠULAITIS x . .

kos” leidimo, iki šiol yra išleidusi 
ir 32 tomus knygų. Prieš metus 
laiko ji išleido stambų “Istorinės 
Lietuvos Albumą”,, o’ dabar jau 
spaudai yra paruošusi “Amerikos 
Lietuvių Kultūrinės Veiklos Al
bumą”. Tai vis darbai, kurie pa
reikalauja daug energijos, lėšų ir 
sveikatos. Tad reikia tik stebėtis 
A. Vilainio-šidlausko ir jo talki
ninkų ištverme.

“Užuolankos” redakciniais-ad- 
ministraciniąis ir “Nemuno” lei
dinių reikalais reikią kreiptis šiuo 
adresu: “Užuolanka”, 6051 S. 
Ashland Ave., Chicago 36, Ill.•••

Taip pat Čikagoje rodosi kitas 
retesnio pobūdžio leidinys. Tai 
“Į Laisvę” -Lietuvių Fronto Bi
čiulių trimėnesinis politikos žur
nalas.

Neseniai pasirodė naujas šio 
žurnalo numeris, paženklintas 
1961 m. balandžio mėn. data. Ja
me nemaža rašoma apie partiza
nus, dabartinę padėtį Lietuvoje 
ir kai kuriuos šių dienų reikalus 
išeivijoje.

Malonu, jog šiame žurnale lie
tuviška veikla yra vertinama gana 
nuosaikiai. Vienoje vietoje žurna
lo redaktorius (dr. V. Vardys) 
rašo: “Norintiem, kad būtų pasta
tytas ir politinės “vienybės tiltas” 
reikia ne žodžių, bet darbų-pagal 
šv. Mato surašytą Įspėjimą: ne tas 
Įeis i dangaus karalystę, kuris 
kartoja “Viešpatie, Viešpatie”, 
bet tas, kuris vykdo mano Tėvo 
valią ...” — “... kelyje į “lietu
vybės išlaikymą, apie kuri visi 
ir visur pakalba, bus daugiau nu
eita, jei žodis nebus piktnaudoja- 
mas, jei jis bus paprastas, netuš
čiažodžiaujantis, aiškus, tiesus, 
nuoširdus...”

Žurnalo administracijos adre
sas: “Į Laisvę”, 1936 S. 49 Avė., 
Cicero 50, III.

Čikagoje ir vėl ruošiamasi Pa
vergtųjų Tautų savaitės minėji
mui. šiemet minėjimo programą 
žadama padaryti skirtingą nuo 
pernykštės, kuri, daugumos nuo
mone, nebuvusi visai tinkama.

šio minėjimo rengėjai turi 
minti į jį daugiau įtraukti ameri
kiečius, kuriems vis labiau grąso 
komunizmo pavojus, dabar jau 
esantis netoli Amerikos krantų - 
Kuboje. Yra galvojama miesto 
centre surengti Laisvės Eisertą, o 
vėliau-mftingą kokioje nors dide
lėje salėje, bet ne parke, kaip kad 
praėjusiais metais. Pavergtųjų 
Tautų Savaitė Čikagoje šiemet 
bus minima liepos mėn. 14 d.

Čikagoje gyvena Birutė Bilevi- 
čiūtė-Jankauskienė, kuri 1956 m. 
pasiekė Ameriką gana savotiško
mis aplinkybėmis. Ji tais metais 
pabėgo iš sovietų ekskursinio lai
vo Europoje ir gavo leidimą apsi
gyventi Dėdės Šamo žemėje.

Gyvendama Amerikoje, ji dėjo 
pastangas susisiekti su savo vyru 
Pranu Jankausku, kuris tuo metu 
buvo įsikūręs'Toronte, Kanadoje.

Čikagoje, tiksliau pasakius-Ci- 
ceroje, gyvena kiti du pabėgėliai 
iš okup. Lietuvos: L. Kublickas ir 
J. Grišmanauskas. Jų sensacingas 
pabėgimas iš sovietinio žvejų lai
vo savo laiku buvo plačiai nu
skambėjęs po pasaulį, šių žmonių 
pabėgimo istoriją šiandien jau 
yra primiršta, o juos pačius pasi
glemžė amerikoniškojo gyvenimo 
kasdienybė; . * ' F

Čikagos chorų tarpe vis labiau 
stiprinasi- Lietuvos Vyčių organi
zacijos choras, kuriam vadovauja 
jaunas muzikas Faustas Strolia. 
Šis choras jau yra turėjęs kelis 
viešus pasirodymus ir po truputi 
žengia; į; prieiti. Anksčiau choro 
eilėse matėme beveik išimtinai 
Amerikoje gimusius dainininkus, 
tik paskutinėmis savaitėmis į jo 
eiles įsijungė dainos mėgėjų ir iš 
naujųjų ateivių’jauriiino tarpo.

Smagu yra ’matyti Amerikos 
lietuvių susidomėjimą lietuviška 
daina? Miela matyti ir Fausto 
Strolios entuziazmą dirbant su 
šiais žmonėmis. Tai yra pasiau
kojimo ženklas, kuris turi ir ki
tus paskatinti glaudaus bendra
vimo žygin su čia gimusiais lietu
viais, beveik jaučiančius didesnę 
meilę savo tėvų kraštui už nau
juosius ateivius.

Reikia pridėti, jog Lietuvos Vy
čių organizacijos veikla Čikagoje 
vis po truputį plečiasi ir atgauna 
savo pirmykštį veidą. Tik jiems 
būtų naudinga paspirtis iš naujų
jų ateivių jaunimo. Tada ir bend
ras darbas būtų našesnis.

čikagoje vis rodosi “Užuolan
ka” — lietuvių išeivijos buities, 
dailės, literatūros ir kultūros sa
vaitinis žurnalas. Iki šių metų 
pradžios, jis buvo vadinamas 
“mėnesiniu” leidiniu, nors ėjo ne
periodini^ o dabar jau stengiasi 
būti “savaitiniu”, žinoma, sun
kios aplinkybės, jau kelis kartus 
leidėja (“Nemuno’......................
vertė išleisti jungti 
tačiau yra tikimai 
reikalai pagerėsią.

žurnalas yra gausiai iliustruo
tas ir neblogos techniškos išvaiz
dos. čia galima rasti įdomios me
džiagos ir herien tik iš Mų dienų.

‘ ~ redaguoja‘A. Vikinis-
Jo vadovaujama “Ne- Bendruomenės Čikagos apygar-

jog ateityje

šidlaūskas.
muno” leidykla, šalia “Užuolan- dos valdybai-
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Turėti savas kapines gyvenant 
išeivijoj — tai didelis ir reikšmin
gas dalykas, nes jų įsigijimas ir 
įteisinimas kaip dvasinėse, taip ir 
civilinės valdžios įstaigose nėra 
lengvas dalykas. Gal tik todėl sa
vas kapines ir teturi tik Čikagos 
ir Toronto lietuviai.

Toronte kitų etninių grupių 
1 pastangos tuo reikalu jau nekartą 

nuėjo niekais. Iš kitų tautybių 
gyventojų čia nei viena, išskyrus 
žydus, sayų kapinių neturi. Net 
ukrainiečiai, rytų apeigų katali
kai, jų neturi, nors jie turi atski- 

•* rą vyskupą.
Lietuviams šiuo atžvilgiu gra

žiai pavyko. Prie didžiojo Queen 
Elizabeth kelio, jungiančio Toron
tą su Hamiltonu, jie jau turi sa
vas kapines, pavadintas šv. Jono 

- vardu. Kapinių pasiekimas — ge
ras ir patogus. Vieta tam reikalui 
ideali: smėlys, aplinkui pušynai. 
Lietuviškosios kapinės tenai įren
giamos šalia St. Mary katalikų ka
pinių.

Mūsiškės kapinės jau gerokai 
aptvarkytos; nuo tolo gražiai bal
tuoja takai, išpilti akmens skalda 
ir gražiai supresuoti specialiais 
volais, ir automobilių aikštelė. 

; Kapinių plotas aplinkui apsodin
tas eglaitėmis, užsėtas žole. Jų 
planas paruoštas arch. Algirdo 
Šalkauskio.

Kapinės paskirstytos sekcijo
mis: pavieniu ir šeiminių kapų. 
Jose leidžiama statyti atitinkamus 
paminklus. Ateityje numatoma 
pastatyti graži koplyčia ir žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pamink
las. Prie Įvažiavimo bus pastaty
tas lietuviškas Rūpintojėlis, sim
bolizuojąs lietuvio, negalėjusio 
sugrįžti i savo tėvynę, amžinąją 
poilsio vietą.

Ligi šiol daugelis suprato sa
vų, lietuviškų kapinių Įsigijimo 
reikšmę. Jie tą idėją labai nuošir
džiai rėmė ir palaikė. Eilė lietu
vių savo artimųjų palaikus per
kėlė net iš tolimų šio milžiniško 
krašto kampų i lietuviškas kapi
nes, kiti —nežiūrint didelių išlai
dų — juos atvežė palaidoti net iš 
JA Valstybių.

Kapinių vardas: šv. Jono Lie
tuvių Kapinės — St. John’s Lith
uanian Cemetery. Jos Įkurtos vi
siems lietuviams — visų parapijų 
bei visų vietovių. Yra sudaryta 
kapinėse ir lietuvių evangelikų 
sekcija.

riu grįžti

vių kapinės Kanadoje buvo šven
tinamos. Tada kapinių pašventin
tojas prel. Mykolas Krupavičius 
savo žodyje pabrėžė, jog kapinių 
įsigijimas Kanados lietuvių gyve
nime esąs didelis ir istorinis reiš
kinys.
. Mirusieji, anot prelato, taip pat 
istoriją rašo. Kodėl? Todėl, kad 
jų kapus puošia savi tautiniai 
kryžiai ir paminklai. O ką jie by
los metų metais? Gi, kad čia lie
tuviai ir lietuvės ilsisi amžinu 
miegu, kurie gyveno, kentėjo ir 
laukė ... laukė pavergtos tėvy-' 
nės laisvės, bet... . nesulaukė...

— Kapinės, — tai tikroji isto
rija, — tuomet kalbėjo prel. M. 
Krupavičius. — Ne kas kita, kaip 
kapų iškasenos esą pasakys, kas 
juose buvo palaidota, kokios tau
tybės žmonės. Tie patys kapai esą 
parodys ir be žodžių pasakys, ko
čios kultūros tie žmonės buvo, 
kokį civilizacinį gyvenimo lygį jie 
puoselėjo ir t.t.

Todėl ir lietuviškosios kapinės 
esą tebūna liudytojos mūsosios 
kultūros svetur. Tegul lietuviški 
kryžiai ir antkapiai bus papuošti 
lietuviškais vardais, mūsų dvasiai 
artimais šūkiais ir mintimis. Ypa
tingai mūsų vardai — tebūna iš
kalti ir įrašyti tokie, kokiais mu
mis sena motutė vadino, o jie — 
tikrai liudys, kad kapuose ilsisi 
lietuviai... šitaip baigė savo kal
bą prel. Krupavičius.

Ir kiti kalbėtojai ana proga ryš
kiai akcentavo lietuviškųjų kapi
nių reikšmę svetur. Kapinių tary
bos narys J. Matulionis tuomet 
pabrėžė, jog mūsų pagrindinis 
siekis išeivijoj turėtų būti — ne
pasimesti, neišsiskirstyti, bet, ' 
kiek galima, būti drauge, būti vi- 
siems ir visur kartu, jei ne fiziš
kai, tai bent dvasiškai.

Kiekvieną tautą esą tarpusavy
je jungia gyvasties ryšys, tačiau 
jų artimumą dar ypač "sucemen
tuoja ir mirusieji, ypač mirusių
jų tautiniai kapai. Kapai daug ką

oines, įsigijo ir savo istorijai ra- 
. syti tarytum tam tikrą knygą.

Lietuvos kapinėse: Vilniaus Ra
sų, Kauno, kur palaidoti mūsų 

. tautos didvyriai, rinkdavosi mū
sų jaunimas, giedodamas Lietu
vos himną ir reiškė okupantui 

; protestą dėl tėvynės pavergimo...
šventinimo metu žodį taręs dr. 

A. Trimakas, pabrėžė, jog raudo
nieji okupantai daugelio mūsų 
tautiečių kapus išbarstė po pla
tųjį pasaulį. Esą, jie tai padarę 
sąmoningai, kad nebūtų bendrų 
kapinių ir nebūtų kur semtis stip
rybės kovai prieš okupantą dar 
tikusiems gyviems.

Lietuviai visada lankys 
savuosius

Bėgs laikas, žmonių artimieji 
išmirs. O kas tuomet aplankys tų 
lietuvių kapus, nors kartą ar ki
tą metuose, kas uždegs ant jų ka
po žvakutę, jei jų kapai bus iš
blaškyti įvairiose kitose nelietu
viškose kapinėse? Žinoma, tuo
met jie bus vieniši ir apleisti. Sa
vas gi lietuviškas kapines, pagal 
seną tradiciją, lietuviai lankė ir 
lankys, ypač Vėlinių dieną. Tuo
met, be abejonės, bus aplankyti ir 
tų kapai, kurių nebegalės lankyti 
savieji ir nebegalės jų papuošti 
artimų žmonių rankos ...

Pagaliau kada nors atsilankys 
ekskursijos iš būsimos laisvos 
Lietuvos. Ir jie, be abejonės, no
rės aplankyti mirusių lietuvių 
kapus — jų amžino poilsio mies
tą. Kur gi tuomet jie eis jieškoti 
tokių kapų, jei ne lietuviškose ka
pinėse? Gi lietuviškose kapinėse, 
savaimė aišku, bus pasistengta, 
kad didelės didžiumos lietuvių 
kapai būtų papuošti didesniais ar 
mažesniais paminklais, su reikia
mais Įrašais, kurie metų metais ' 
bylos, kas tuose kapuose ilsisi. 
Ypač dirbusiems dėl Lietuvos 
laisvės, jei kuriems paminklų ne- ' 
pajėgs pastatyti artimieji, pasta- 1 
lys visuomenė. Pr. Alšėnas.

Kaip

Prel. M. Krupavičius kalba pašventinęs Toronto lietuvių kapines
1960 m. gegužės 29 d.

TEN, KUR GIMĖ PIRMOJI 
ATOMINĖ BOMBA

AL. GIMANTAS
įradijuotas dešimtukas ir 
uranijaus rūda
Atskirai rodoma, kaip atominė

Keliaujant per Tennessee vals
tybę nesustoti Oak Ridge vieto
vėje, būtų tas pats, kaip būti Romoje ir neiAatyti geibus. 
Kiekvienam skaitytojui tas Oak 
Ridge vardas, tik jau nebus nau
jas, nes jis neatskiriamai rišamas 
su pirmosios atominės bombos 
pagaminimu. Kaip tik čia; Ten
nessee kalnuose ir buvo vykdanti 
svarbieji tyrimai, privedę prie 
atominės bombos. Oak Ridge 
miestas, 27.000 gyv. 868 pėdų 
augštyje, buvo skubiai pastaty
tas II D. karo metu, čia dirbo ir 
gyveno, čia pat ar apylinkėje dir
bą mokslininkai, visas technikinis 
ir kitoks personalas, kurių betku- 
rios rūšies pareigos turėjo ryšio 
su atomine energija, jos panaudo
jimu. Iki 1949 m. kovo mėn. vi
sa ta vietovė su plačiomis apylin
kėmis buvo draudžiamoji zona 
betkuriam prašalaičiui, šiandien 
visi draudimai jau negalioja ir 
kiekvienas gali laisvai važinėti po 
anksčiau didžiules paslaptis slė
pusias vietas.

Atominiame muzėjuje
, Pačiame Oak Ridge yra įdomus 
muzėjus, kurio pilnas vardas ang
liškai — “American Museum of 
Atomic Energy”. Ši Įstaiga įsikū
rusi labai jau kukliame, lyg ba
rake, bet pakankamai erdviame 
pastate. Įėjimas nemokamas, čia, I 
suglaustai ir galimai aiškiau, ban- Į 
doma žiūrovui papasakoti atomi-j 
nės energijos atsiradimo istoriją.’ 
Eini iš skyriaus į skyrių, visur 
stebi brėžinius, eksponatus, mo
delius, diagramas, foto nuotrau
kas, pavyzdžius, visa, kas tik kada 
nors buvo ar yra susiję su atomo 
skaldymu, atomine energija ir 
visais tam artimais klausimais. 
Pradedama nuo elementarinių ži
nių. Rodoma, kaip žmogus, lai
ko tėkmėj naudojo visokeriopus*

Viskas visur labai įdomu, nors ir 
ne viską lengva suprasti, ypač ne
pasiruošus vienoms ar kitoms 
problemoms. Daug įvairių mygtu
kų, kuriuos paspaudęs matai vie
ną ar kitą veiksmą, spalvingus 
paaiškinimus, stebi šviesos pa
veikslus ir pan. Čia pat tavo nuo-

to pagalba, “apkrečia” radioakty
vumu ir įdėję į pusiau plastikinį 
ir metalinį gaubtelį, grąžina kaip 
suvenyrą atminimui. Žinoma, tos 
radiacijos kiekis visiškai žmogui 
nepavojingas. Gailma nusipirkti 
ir grandinėlę raktams už 25 et., 
prie kurios pridėta plastikinė, 
permatoma dėžutė, kurioje urani- 
jaus rūdos gabalėlis ir ant dėžu
tės auksinėmis raidėmis užrašas, 
kad tai suvenyras iš atominio 
muzėjaus. čia pat yra teatro salė, 
paskaitų halė. Demonstruojami 
filmai, galima išklausyti vienų 
ar kitų paskaitų, duoti klausimus. 
Viskas, aišku, sukasi apie atomi
nę energiją, jos paslaptis.

Slaptieji projektai 
šalikelės kalnuose -
Oak Ridge apylinkėse, kalnuo

se, atrodo, dar vykdomi įvairūs 
slapti projektai, štai, plentu nr. 
95 vykstant iš miesto, gali šį bei 
tą pamatyti. Tiesa, kalnai gana 
tirštai apžėlę miškeliais ir per 
juos nedaug kas matosi, bet gali 
pastebėti paslaptingus pastatus. 
Kaikur ištisi šimtai akrų aptverti, 
kitur, jokios tvoros nesimato, bet 
prie visų šalutinių kelių iškabinti 
Įspėjimai, kad pravažiavimas pa
šaliečiams yra uždarytas. Tų ša
lutinių kelių, vingiuojančių i 
augštumas iš abiejų pagrindinio « 
kelio pusių, gana daug. Ir, kad 
teis Įspėjančios iškabos su USA 
EC — United States Atomic En
ergy Commission — raidėmis, ne
liktų vien tik bereikšmėmis len
tomis, kelyje gali pastebėti eilę 
baltų mašinų su sirenomis ir rau
donomis šviesomis, kuriomis va
žinėja specialūs USAEC patru
liai, kurių pareiga žiūrėti, kad 
niekas be reikiamo leidimo neiš
suktų iš pagrindinio kelio. Dar 
turima atominių paslapčių!

Už tinginiavimą 
į Sibirą

Sovietų vyriausybė gegužės 1 
dieną paskelbė naują Įstatymą, 
vadinamiem parazitam, kurie ne
silaiko socialistinio principo: 
“Kas nedirba, tas nevalgo”, su
varžyti. Asmenys, užsiimą bet ko
kiu privačiu darbu, ar bizniu, o 
taip pat ir tinginiaują, bei ven
gią darbo, bus baudžiami privers
tinu darbu ir ištremiami. Bausmė 
bus taikoma ir tiems, kurie bus 
pripažinti per lėtai dirbą ir ne
prisitaiką prie nustatyto normos 
išdirbimo standarto. Ypatingas 
dėmesys numatoma kreipti i spe
kuliantus ir privačios inicijatyvos 
propaguotojus.
Liaudies teismų sprendimai bus 

skaitomi galutiniais ir nubausta
sis neturės teisės apeliuoti i aukš
tesnį teismą.

Leonardui šimučiui pagerbti akademija
JO 50 METŲ ŽURNALISTINIO IR VISUOMENINIO DARBO 

SUKAKTIES PROGA
tinyje”, “Vienybėje”, “Ryte” ir 
eilęje kitų. Be to, parašė kelias 
poezijos ir scenos dalykų knyge
les, nes jis ir dramaturgas ir poe
tas, pažįstamas šilelio slapyvar
džiu. Daug jo dainų harmonizavo 
mūsų kompozitoriai.

Grįžęs Lietuvon 1926 m., buvo 
krikščionių demokratų partijos 
atstovu III seime. Yra ir BALFo 
vienas organizatorių, centro di
rektorių, Labdarių Š-gos Čikago
je garbės narys, ateitininkų “Kęs
tučio” korporacijos garbės narys 
ir eilėje kitų.

L. šimutis vienas aktyviausių, 
žymiausių veikėjų Amerikoje, 
mokąs netik dirbti, bet turėti 
priešų ir draugų. Tačiau moka 
sugyventi, rasti bendrą kalbą ir 
nežiūrint pasaulėžiūros bei Įsiti
kinimų, nepakeičiamas bendra
darbis, viską aukojęs tik lietuvy
bei išlaikyti, Lietuvai išlaisvinti. - »•
Net ir jo šeima - vaikai gryniau-!budu? ^Pnemones gauti energi- 
si lietuviai (pavyzdys ir tremti- ^a.1, buvo prieita pne atomi
niams!) ir anūkai taip pat lietu- nef, energijos panaudojimo. _ 
viai ir kitaip namuose nekalba . Stenduose matai, o per garsia- 
tik lietuviškai. Vienas anūkas PasPaud?s mygtuką.ir 
mokosi pas Tėvus marijonus Ma-:d1’. kaiP gaunama atomine ener- 

- • ■ ■J- - ■ . gija, koks kuras yra naudojamas.
i Rodoma, kaip tas kuras pasiekia 
atominę krosnį ir kaip ta. krosnis 

i gali būti naudojama gauti elekt
rai ar radioaktyvinėms medžia
goms pagaminti.

Toliau susipažįstama, kaip ra- 
; dioaktyvinėš” substancijos — ra- 
’ dioisotopai yra laikomi, kaip pa

ruošiami išsiuntimui. Kitoje^ vie
toje rodoma, kaip radioaktyvinės 
medžiagos yra pritaikytos ir nau
dojamos pramonėje, žemdirbys
tės skyriuje matai, kaip radioak
tyvinės medžiagos gaji būti pa
naudotos žemės ūkyje.

Mažai tėra laisvajame pasauly
je lietuvių, net ir pavergtoje Lie- 
tuvoje, kad nežinotų, kas yra tas 
Leonardas Šimutis, kurį Čikagos 
lietuviai gegužės 28 d. pagerbs 
jo 50 metų žurnalistinėj ir visuo
meninėj veikloj.

Šis nuoširdus, reto darbštumo, 
Žemaičių krašto sūnus, bebaigiąs 
septintąją dešimtį metų, yra nuo 
pat pradžios Amerikos Lietuvių 
Tarybos —r ALTo — pirminin
kas (jau 21 metai), Romos Kat. 
Susivienijimo Amerikoje pirmi
ninku 27 metai. Šiai organizaci
jai jis priklauso 44 metai. Taip 
pat Įvairias pareigas ėjo 43 metus 
Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos centro valdyboj.

Jis dienraščio “Draugas” vy
riausias redaktorius jau 34 metai. 
Redagavo: dienrašti “Kataliką”, 
“Vyti”, “Garsą”; bendradarbiavo: 
“Moksleivyje”, “Giedroje”, “šal-

Atlyginimai nukentėjusiems 
nuo nacių dėl tautybės

jau buvo skelbta, JTO Iki to laiko visi terminai yra. at

viai ir kitaip namuose nekalba
* t • * • • v « • v «

_l di, kaip gaunama atominė ener

liudija ir daug ką informuoja ne- Augštasis Komisaras ir Vokieti- viri, t.y. gali prašyti atlyginti ir ė « ■ v w 4- « 4- w ė- w w * . * k e ' a « • • v • ' • > • « > • V' ' •tik apie tautos dabartį, bet ir apie jos vyriausybė pasirašė sutartį
tolimą praeitį, jų darbus ir žy
gius. Todėl kapinės esą tikrai is
torinė vieta. Kanadiečiai lietu
viai, Įsigydami savas tautines ka-

1961 M. 
BIRŽELIO MĖN. 
KANADOJE 
BUS NAUJAS 
GYVENTOJU 
SURAŠYMAS

pagal kurią yra numatyta atlygin
ti nukentėjusiemš nuo nacių dėl 
tautybės. Toji sutartis susideda iš 
dviejų dalių:

1. -Tiems, kuriems yra padary
ta nuolatinė kūno ar sveikatos 
žala, atlygins Vokiečių vyriausy
bė ir ji pati šią sutarties dali Įgy
vendins per Bundesverwaltungs- 
amt, Koelne. _

2. Tų, kurie negalės atlygini
mo gauti iš vokiečių pagal nuken- 
tėjusiems atlyginti įstatymą (Bun- 
desentschaedigungsgesetz), atly
ginimo klausimą spręs JTO komi
saras.

Atlyginimo reikalu i Vokiečių 
vyriausybę reikia kreiptis sekan
čiai: Bundesverwaltungsamt,

- Koeln,
Rudolfparkplatz, Hochhaus.

Prašymų formuliarų dar nėra, 
tat, pareiškimus reikia rašyti ant 
paprasto popierio. Pareiškimams 
įteikti terminas 1962. XII. 31.

tie, kurių anksčiau Įteikti prašy
mai buvo atmesti, ar bylos dar ne
išspręstos, ar iki šiol niekur nesi
kreipė.xJei byla buvo užvesta, rei
kia pareiškime nurodyti kokioj 
Įstaigoj byla travo^rzyra spren
džiama.

JTO Augšt. komisarui pareiš
kimų formuliarų galima gauti 
BALFe, Miunchene p. Rugie- 
niaus adresu, arba JTO Augšt. 
komisaro atstovybėje. Pareiški
mams Įteikti terminas 1961. XII.
31. ir juos reikia siųsti:

Office of the United Nations
High Commissioner for 
Refugees 
Palais des Nations, 
Geneva — Switzerland. 
Patariama artimiausiu 

pareiškimus Įteikti abiem 
tom Įstaigom, t.y. ir Bundesver- 
waltungsamt Koelne ir JTO augš-

V-bos
tajam komisarui Ženevoje 

PLB Vokietijos Kr. 
biuletenis

laiku 
minė-

Kai surašinėtojas ateis, padėkite 
jam mūsų visų gerovei!

Gyventojų surašymas Kanadoje vykdomas kas dešimt 
metų. Jei surašinėtojas pas jus lankysis pirmą kartą, 
atminkite, kad jis tuos pačius klausimus duoda kiekvie
nam asmeniui Kanadoje. Tarp kitų klausimų surašinė
tojas teirausis apie kiekvieno jūsų šeimos nario pavardę, 
amžių, išsilavinimą ir užsiėmimą. Surinkus šias infor
macijas iš visų Kanadoje kanadiečiai galės geriau pla
nuoti ateities mokyklas, viešuosius patarnavimus, viešo
jo gerbūvio tarnybas, prekybos bei pramonės išvystymą.
Visos informacijos, kurias jūs suteiksite surašinėtojui, 
yra laikomos griežtoje paslaptyje. Pagal įstatymus jos 
negali būti naudojamos tokiems tikslams, kaip mokes
čiai, karo tarnyba, mokyklų lankymas, arba valstybinių, 
provincijų bei savivaldybinių įstatymų ir nuostatų 
įvykdymui.

Gyventojų surašinėtojui atėjus į jūsų namus, prašome 
tiksliai atsakyti į visus jo klausimus. Padėkite jam at
likti darbą$ kuris yra svarbus mūsų visų ateičiai.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
a Prekybos ir

STEIGIAMAS NAUJAS 
PABALTIEČIŲ KOMITETAS

Trijų pabaltiečių Amerikos pi
lietybės veiksnių atstovai nutarė 
nedelsiant sudaryti ryšio komite
tą, kuris vadinsis “Jungtinis Pa
baltijo Amerikiečių Komitetas”. 
Jis rinksis periodiškai, svarstys 
aktualius Pabaltijo laisvės reika
lus ir darys planus ateičiai. E.

Lenktynės raketų 
skridimų srityje

Nors vieni ir kiti tikina, kad 
raketų ir satelitų programa yra 
vykdoma “taikiais tikslais”, nie
kas neabejoja, kad kiekvienas pa
siekimas toje srityje prireikus ga
li būti panaudojamas ir kariniams 
tikslams. Dėl to ir Sov. Sąjunga 
ir JAV raketų srityje daro di
džiausias pastangas ir išleidžia 
didžiausias pinigų sumas. Anot 
prez. Kennedy, kaikurios tų ra
ketinių programų kaštuoja 20-40 
milijardų dol. “Bet, — pasakė 
Kennedy, — jei pasirodytų reika
linga daryti tokių išlaidų, jos bū
tų daromos”. Apskritai, Maskva 
savo stačiokiškumu paštūmėjo 
prez. Kennedy vyriausybę į kie
tesni kursą netik užsienio politi
koje, bet ir karinio ginklavimosi 
srityje. Niekad savo istorijoje 
Amerika taikos metu nėra tiek lė
šų kariniams reikalams skyrusi, 
kaip dabar. O kaip Sovietų Są
jungoje? švenčiant Gegužės 1 d. 
darbo šventę Maskvos parade pir
moje vietoje dalyvavo ginklai ir 
gynybos min. Malinovskij. E.

Otava. — Kanados šiaurėje pa
sirodė pasiutimo liga. Iš Mould 
Bay, artimiausios prie šiaurės aši
galio oro permainų sekimo sto
ties, du tarnautojai atvežti į 
Thule bazę, Grenlandijoje, gauti 
skiepų. Mould Bay yra tik 700

rianapoly ir yra ateitininkų pir- ‘ 
mininkas. Nors jau beveik yra 
trečioji karta, nes Simutienė — 
Angelė Evaldaitė gimusi Ameri
koje, o tik L. Šimutis — Lietuvo
je. Vyriausias sūrius Leonardas, 
žymus muzikas ir kompozitorius, 
profesbriauja keliose muzikos 
mokyklose Čikagoje, o minėjimo 
dieną Kanadoje gaus muzikos 
daktaratą.

Leonardas Šimutis visą amžių 
paaukojo tik lietuvybės išlaiky
mui, jos ugdymui, ką Įskiepijo 
vaikams ir anūkams. Liko netur
tingas, negalėjęs Įsigyti nei nuo
savų namų ir butą nuomoja. Net 
ir automobilio neturi, bet turtin
gas, kad gali pasididžiuoti lietu
viais vaikais ir anūkais!

L. šimutį pagerbti sudarytas 
komitetas iš Įvairių organizacijų 
atstovų. Pirm. inž. A. Rudis, sekr. 
Jonas Rimašauskas, iždin. V. Šim
kus ir kt.

Ruošiamoj akademijoj pagrin
dinę kalbą pasakys iš Vašingtono 
atvykęs Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas. Meninėj daly dalyvaus: 
sol. J. Vaznelis ir kt. solistai, 
akompanuojant M. Motekaičiui, 
savo kūrybą skaitys “Draugo”

premijos laureatas Aloyzas Baro
nas, Po iškilmingos akademijos 
Įvyks vaišės-banketas, kalbų tęsi
niai ir sveikinimai. Viskas vyks 
Jaunimo centro patalpose. Bus 
įteiktas sukaktuvininkui dail. A. 
Varno pieštas portretas. Šio port
reto yra išleista spalvota repro
dukcija atvirutės dydžio su trum
pa sukaktuvininko biografija.

Be to, numatoma ir L. šimučio 
spaudos darbo ir visuomeninės 
veiklos paroda, kuria rūpinasi 
žurn. Jonas Vaidelys. * '

A. Balsiūnas '

Balandžio 27 d. Vašingtone bu
vo pasirašyta ir paskelbta jungti
nė pabaltiečių - Amerikos piliečių 
organizacijų deklaracija Pabalti
jo laisvės reikalais. Už Amerikos 
Lietuvių Tarybą pasirašė jos pir
mininkas dr. šimutis ir sekreto
rius dr. P. Grigaitis. '

Deklaracijoje pabrėžiama, kad 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmo
nės per šimtmečius gyveno san
taikoje šalia vieni kitų prie Balti
jos jūros. Šios tautos dabartiniu 
metu pergyvena bendrą tragedi
ją jėga okupuotos Sovietų Są
jungos ir okupacijos pasėkoje yra 
netekusios savo nepriklausomy
bės ir laisvės. Nuožmus sovieti
nis despotizmas pavertė šias tris 
Pabaltijo šalis negailestingai iš
naudojamomis kolonijomis ir jo 
genocido politika gresia jų tauti
nei kultūrai ir net jų fizinei gy
vybei.

Toliau deklaracijoje skelbia
ma, kad latvių, lietuvių ir estų 
kilmės Amerikos piliečiai tebe
myli kiekvieni savo tėvų žemę ir 
yra giliai susidomėję jos Žmonių 
likimu. Lietuviai, estai ir latviai 
amerikiečiai iš savo artimųjų ir 
iš kitų tięsioginių šaltinių yra ge
rai painformuoti apie komunistų 
siautėjimą trijose Pabaltijo vals
tybėse ir yra absoliučiai priešin
gi jų ideologijai, sistemai bei me
todams. Todėl nutarta, kad būtų 
pakartotas protestas prieš Pabal
tijo valstybių laisvės ir nepri
klausomybės sunaikinimą ir 
prieš besitęsiančią jų okupaciją. 
Toliau nutarta: “Ryžtamės suvie
nyti mūsų pastangas dėl trijų Pa
baltijo valstybių išlaisvinimo, 
kad jos galėtų vėl atsistatyti kaip 
laisvos ir demokratinės respub
likos, pagal visuotiniai pripažin-

Prieš pirkdami nauja^ 
vandens šildytuvą

Ar keisdami savo sena
paskambinkit Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl: nėra jokių paslėptų mo
kesčių, kai jūs įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate
Tai yra:
JOKIO mokesčio už įrengimą
JOKIO išlaikymo mokesčio , 
JOKIŲ nuošimčių
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

Kas mėnuo mokate žemą pastovu mokestį. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra v i e n i n t e 1 ė kaina. Tai yra v i s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia — 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

TORONTO HYDRO-EUECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET 
Tel. EM. 3-2261

Elektra jūsų
- A y (Mr

Naudokite'fa!
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delius lietuviškus reikalus lietuvis re-

Penktoji senųjų

O-Kaneviane (200), Jt Kaneva (200)

simi® ir pora vėliau įstojusių pridėjo 
bendroje sumoje $2900. pakeldami

•e su Ahftrifcnii spaudos atstovais pra- 
bitoęi “buržuazinio nacionaMzmo ne- 
apykaitfa Lietuvos liaudžiai”. E,

Mikšys savo žodyje paminėjo: "Viri 
niekad niekur neprisidėjo ir nepriri » A 
dė«. Tautos Namai Hamiltone atsistos. fr\ YaiSiyDCS

iMISL

■**»■<

- JOKŪMH 9YVKU1 WJ t VitNUUS » KAUNO BALDAI
NEATLEIDŽIA FAKTŲ SKELBIMĄ V ’ GKAMAUBt '

.JWKO •tgyfclAi

HAMILTON, Ontario
AHUSBM YMMB6R ŽINIOS ru. WM. Tikimasi, kad atsiras as-

ninkų brolijos riterio laišką, kuriame

300 -t Šaęapnickas (500) iš St. Catb., 
Ont, F; Kriviftskas ( WOO), K. Mikšys 
(900). $800 St Bakšys (2200). Visiemsris dj<Mė Vaidybinės FUhar-

< artjMų grupė išvyteta - j. Ka-
nįfĄ, piėsuurių ženuų.
rit kiek pra&tomiati. E,

. - lt tArtENttJS PASAKOJA .
WEV GRWft Į LHWV4

VriiUto# radijas pristatė savo Prio baidu yra įstatytos (tiki įstoji S fondo rmkhava davė $84 25. pamąs yU, jog ktekviena musų pndė-
klausytojams Ka4 Lyrinių, dėt- ori«nįta«j<») ri kainos. Pvz., anterf.™ viataa «nc»idAmAtr». kad n».
gKįrist iš Vakaru Vokietijos į L4ctovąkfSJ$lo miegamojo, kambario baldai 
1Š JO, pasakojūnų ąiškeją, kad. jis prieš! tūtuoja 389 rubliai. Tad vienas as-

ir _
tęraSiųSS’dautelpo ^SSėmokratų kuoU l'n vąidįba dėkoja.

iwSmto StorojTBarairSygoj? ShuMtee H oa. U c. . u- Pirmojo LN narii
;?ivairito ASTXsu te 
jarašO' Vienas asmūn i rašė • vaiayoos paaeKą, ___ __ —---- ------r-—-

Arato bet kur kacfe eanrim visa tani S** Kafcini-Kamjnsltol pra- visus gęrb. narius prieš apsiprendžiant
. Rur .*aua • “ s vActAii e fonrir. rinkliava ‘ ----------

Pirmojo LN narių šimto lankymas 
einu prie pabaigos. Iš 91 liko dar neap
lankyta 42. V-ba labai maloniai prašo

ir jie bus tik tų lietuvių dėka, kurie 
savo meilę tautai rodo ne žodžiais, bet 
dideliais darbais”.

šis praktiškas įvykis parodė, kad 
mums reikėtų ir kitose Ret. veikimo 
šakose išnaudoti šeimyninius patrik 
vius. J. Sarapniekas šia proga iAplati- 
no už $7 Wellando medi, ir meškerių 
tojų loterijos bHetų, kuri bus pravesta 
jų parengime birželio 3 d. St. Ste
phen’s salėje prie Wellando.

LN v-bos sąstate yra daug tvirtai 
ekonomiškai stovinčių narių. Ateity
je, pereinant prie sekančių narių šim
tinių lankymo, būtų žymiai lengviau, 
»ei visi v-bos nariai suruoštų asmeni
nius pobūvius, sukviečiant svečius pa
našia mintimi.

GIMNAZIJŲ RĖMĖJŲ VADOVAMS.

MERGAMW VASAROS STOVYK
LOS, ved. N. Pr. Marijos seserų, bus 
PuUame liepos Ž-30 d.<L ir “Dainavo
je” Manchester, hpeh.„ -i liepos 9-23 
td. Kreiptis: Immaculate Conception 
fLF2t Putnam, Conn. f

KATALIKŲ FEDERACIJOS KON
GRESAS įvyks spalio mėn. Bostone.

AtJGfc LFTCANISTBEOS MOKYK
LA Čikagoje išleidžia 10-ją abiturien- 

laidą. Mokyklą suorganizavo ir bu
vo pirmasis jos direktorius Stasys Bu* 
dys. Po jo 5 metus direktoriavo B. Ba- 
brauskas ir vėliau 6 metus — Alicija 
Rūgytė. Pirmoji laida turėjo 15 abitu* 
rientų o šiemetinė — 53.

AATUONMIS LIETUVIŲ TAUPYMO
Kiąk anksčiau vietos socialdemokra-. ta šimtinė yra garantija, kad Liet Na
tai tam pačiam reikalui surinko $140. | mai didžiųjų Tautos Namų, statybos

.... . - u Pridėjus Ą. Tėvelio $50 auką iš viso
Larą buvo Lietuvos kariuomenės ra- ^^*T'knygą ūTkašė:^Kiek^Hgai aš Hsmdtonas Vasario 16 akto sign^arą

. Riiaruūk puskarininkis, vėliau >Štū^o. turėsiu 'dirbti, jei aš į mėnesį teuž- į® nelaimėje parėmė bendra $274^5

. valdi&mkąs. Vokiečto okupacijoo meto 0jri)„ pfi. rabtiu ir iš to tyriu pragy- doYan’\
įstojęs j savisaugos batalioną. Kariu ‘venti su visa šeimą? Turėčiau dešintr“ ^Svedunanm SFendo pirm. Jeronimą

vokiečiu kariais patekęs Vąk. Vo. į metų taupyti..E. į *leu*.,r žmonąJtomuąMą sulauktu
gijoje I amerikiečiu nėląisvę.? Po v. • stus ptrmgimes dukreles Tereses Auš-

RAM». DŽEMĄ. PRADĖJO 
MELO PAKARTOJIMU

Gegužės. 7.d. Lietuvoje ir kitur Sov 
Sąjungoje, buvo minima “Radijo diė

karo tarnavęs darbo kuopose britų' ir 
am^ikiečiją zonose. Anksčiau grįžti: į 
Lietuvą (foji; buvo likusi jo. Šeima) 
neleidusi jam "lietuviškųjų buržuazi- ___
nių nacionalistų propaganda”. Tik to- pa.”. Ji buvo pradėta seno meto pakar- 
kiems kaip Venckui, Berną.toniuį, Ma-i cojimu, ^būtent, kad radiją išradę ne 
riūjiui ir į juos panašiems esą gera vakariečiai, bet rusai — Aleksandras 
gyventi, o “prastam žmogui gi- lieką: ' 
psichiatrinė ligoninė, senelių namai, i 
juodžiausias darbas, o laisvalaikių blo
gos degtinės. batelis.”. * E.

ATHJARYiA ORD LLNJJA
* VILNIUS • SIAULL4I

Balandžio d. atidaryta Civilinio 
oro susisiekimo liniją Vilnius - Šiau
liai. Vilniuje ir Šiauliuose galima per
sėsti į kitų oro- linijų lėktuvus. fc‘ E.

GEGUŽES PffiMAJAI ViLNKCLU 
GAVĘ 8OOO T0RTŲ

Kąp. paprastai prieš Gegulės pirmą
ją, sovietinės įstaigos, ir šiemet balan
džio paskutinėmis, dienomis apytoščias 
maisto prekių krautuvių lentynas pa
pildę naujomis prekėmis. Kaip Vil
niaus radijas balandžio 26 d. pranešė, 
Vilniaus miesto gyventojams tą pno,*?* GAMINS SIEROS RŪGŠTĮ: 
gą esą paskirta ir 8000 tortų; — kitaip v dw.
tariant, vienas tortas apie trisdešim
čiai vilniečių. E.

MENĘSfNES- STŽPENBEJOS • 
’ 1SIKI2& RUBLIŲ

Lankantieji technikos mokyklas- mo
kiniai: gauną stipendijų 18-22 rublių 
rapnėsiui, jei negyvena bendrabutyje.

KAHHŲ BAŽNYČIA . , i
<Tį? SUNAIKINTA-^? - ____________ _

Kairių, bažnyčią buvo daug kam ži- Y.-Paltanavičiaus naujai sukurta sim- 
noma. t Važiuojant traukiniu nuo Prie-; rimne poemą “Palangės Juzė-’; kurio- 
kulės link Klaipėdos,, iš Mickų stoties:' j^. liaudišku humoru pavaizduoti vys-. 

. matėsi jos baltas bokštas. Kuršių ma- J Jmpp' Valančiaus siuvėjo ■— Palan-
rių.žvėjąn^ buvo, jis vertingas atseki- gQS jutės nuotykiai Filhaį-monijo- 
mp;. ženklas ir kelrodis, šį bažnyčia- jg taip pat- buvo atlikta ir daugiau, 
buyo-pastatytą 1909, m. Jos pirmu dva- naujų kurinių; V; Kairiūkščio'kantata: 
siškiu buvo kun. Tautorus. Abu pa- Vaxaro<misteriją”, V. Laurušo “Aud- 
sajitiniu. karu bažnyčia, gerai pergyve- ros paukštis.” ir J. Juzeliūno muziki
nė, Tačiau raudonosios armijos atžy- Biai kelionių įspūdžiai “Afrikiečių es- 
giavimas buvo jos lemiamas likimas.; kizai”. LTSR nusipelnęs meno veikė- 
Kareiviai atlaužė visus keturis įėji-' jas J. Šimkus siūlo- populiarųjį J. Ju- 
mus, sudaužė altorių, sakyklą, vargo- zeliūno baletą “Ant marių krante- 
nūs ir išlaužė visus stulpus ir balkius. nufilmuoti, kad jį galima būtu 
Suolai ir kiti medžio įrengimai buvo parodyti ir nelietuviškai publikai. 
sukūrenti. Vienas gyventojas pavogė v ’
varpus, kad su laiku galėtų padaryti; .. .ĮM4JLININKAMS VADOVAUJA 
gera biznį. Varpus pakasė, bet grobis ' ? KOMUNISTAI.
jam; .nedavė ramybės, sąžinė grajgį,*. „Tapytojų kūrybiniai uždaviniai ir jų 

z - ¥&ihu pats prisipažino, kad jis daug '(rišimas artėjančioms šių metų 
h^ų: nemiegojęs, kol atsiskyrė sū ne i parodom? buvo apsvarstytas LTSR 
tęi8ętu< turtu — keletą savaičių prieš? Sąjungos partinėm organi-
savo mirtį varpus grąžino Priekulės racijos susirinkime Vilniuje, Praneši- 
parapijas tarybai, kuri buvusią para ! mą padanė tapybos sekcijos biuro pir- 

t pijbs salę buvų įsirengusi kaip, naują minipkas komunistas I švažas, einąs 
pamaldų? vietą ir buvo pristąčiusi daiįįrilnkų politruko- pareigas; Susirin- 
bokštą. Tad, ir šiandien Kairių varpai, > kiip^toip pat nurodymus davė Lietu- 
ngis Skitui.viejoj, kviečią žmonęs' į1 vos KP ck skyriaus vedėįo:pavaduoto- 

’-- - 1 jag- y, Radaitis. Diskusijose pasisakė
dailininkąi — J. Kuzminskis, A. Gm 
daitię, V: Jurkūnas, L. Surgailis ir V. 
Gečąš, pritardami: kompartijos reika
lavimui; -kad paveikslų drobėse turi 
atsispindėti šių dienų komunistinė te- 
maciKa. ’

SPEKULIACIJAI NAUDOJAMI
\ ■ VAGONAI

LKP Yarasų rajono komitetas paša- 
Uno iŠ-paeeigų>ir išąmtė itpartijos efe 
Jių Turmanto- geležinkelio, stoties vir
šininką M. Jakutį, kuris spekuliantams 
padėdavo gauti vagonus spekuliavimo, 
tikslams. _ .. . -■

KAUNOMUZ8JAUS 
JUBILEJUS"

.Į9ŽL im įkurtas Kauno Valstybinis 
mažėjus, kuris 1938’ m. buvo perkeltas 
į,;naujus rūmus ir pavadintas Karo 
muzėjumi, atšventė 4Ū meft£ juhilėjų. 
Nepriklausomo: gyvenimo- ■ dienėmis 
mažėjus ir jo sodelis buvo, tapęs tėu- 
W 
paprasčiausiu komunistinės propagan
das-židiniu. Muzėjaus Sodelyje seniai

: Popovas. Žinoma, tai yra nesąmonė, 
i bet rusai tai nuolat kartoja. E.

KARVES MILjtVSžO 
B&EDŽMJKO ŪKIMAS

Lietuvos ijr užsienio lietuvių spau
doje savo laiku buvo žinia- apie jauną 
briedžiuką, netekusį- motinos. Brie
džiukės, <vos porbs. dienų amžiaus, ba
do Verčiamas, prisiplakė prie Kėdai
nių rajono “Miegėnų” kolchozo kar
vių ir jas žindo. Karvių piemuo brie
džiuką. parsivedė namo, auginti- Vė- 
liaų j- *•— 
rininl 
jąu'-į 
yna tail 
ko. at vyksta pas eigulį svečiuotis. E.
- s KEDALXWOSE* PIRMIAUSIA

mte baltus sulyginti su latviais esą 
istoriškai tr politiškai klaidingai Lat
viai niekad nebuvę- baltai,- e baitai 
niekad nebuvę latviai .’. Laiškas pa
sirašytas: M. Mischnick-Tartara. Braun 
schweig, Ritter der BaUjschen 
Schwertbruderschaft Ę.

EVANG. KUN. DOVYDAS JUR- 
KAITIS, buv." Afrikos misijonierius, 
mirė V. Vokietijoj, eidamas 82 metus.

3000 LIETUVOS KILMES VOKIE
ČIŲ sąskrydis įvyko gegužės !'d. išva
karėse Boehume. Lietuvos vokiečių 
pirm, prof: J. Strauch savoįkalboje t. 
k. pasisakė už tautų apsisprendimo 
„eisę visoms tautoms. Tasai dėsnis 
esąs užfiksuotas ir landsmanšaftų su* 
sitarmje su egziliniais baltais. E.

MASINIAI ŽUDYMAI KAUNE IR . 
VILNIUJE vokiečių okupacijos metu 
buvo atvaizduoti kaikurių liudininkų 
Eichmano byloje Jeruzalėje. Teismo 
prokuroras, bė to, pateikė dokumen
tus apie Eichmano saitus su egzekuci
jos komandomis (Einsatzgruppen), ku
rios karo pradžioje vykdė masinius 
šaudymus t .k. ? ir. Lietuvos pasienio 
miesteliuose. E.;

TUEBINGENG BYLOJI PASIRO
DĖ NETIKĖTAS ŠAUDYMŲ tlUpI- 
NINKAS. — Masinių žudymų Lietuvo
je byloje Tuėhingene (pries Wiechert 
ir Schultz) stojo liudininku buv. vo
kiečių. lakūnų puskarininkis Chris
toph Friedrich Arnemann, kuris šau
dymų metu, 1941 m., buvo dar tik 19 
metų amžiaus. Jis buvo viršininkas 
grupės, kuriai buvo teigiama,, kad Pa
langoje, turi būti sušaudyti keletas 
partizanų. Bet kai jie atvyko į šaudy
mų vietą, jiems susidarė visai kitoks 
vaizdas. Trečdalis čia suvarytų ašmenių 
buvo seniai virs 60 metų amžiaus. Bet 
buvo ir vaikų. Liudininkui aiškiai pri
simena vaizdas, kai mažas vaikas su
suko, jo tėvai esą jau negyvi ir jis da
bar turis savo mažąja seserim rūpin
tis. Jis suklupo prieš gestapininką, bet 
šis jį čia pat nušovė. Vienas gydytojas 
buvo atvarytas gydytojo apsiauste; Ge
stapininkai iš jo tyčiojosi ir pravar
džiavo “moterų išniekintojn”. Tilžės 
gestapo viršininkas Boehme (nuteistas 
Ulmo byloje 15 metų sdk.) prie duo
bės, kuri buvusi pilna lavonų, išdi
džioje pozoje nusifotografavęs. Proku
roras pasiūlė Wiechert 6, Schultz 4 
metus sdk.. E-

AURICHE PRASIDĖJO LIETUVĄ 
LIEČIANTI BYLA. — Ąuriche, šiau
rės Vokietijoje, balandžio 24 d. prasi
dėjo byla prieš esesininkus med. gy
dytojus: Werner Scheu, Karl ^Struve 
ir Friedrich Jagst, be to, prieš kitus 
du kaltinamuosius: . Otto Bastian ir 
Wilhęlm Schmidt. Scheu ir jo viršinin
kas Struve* 1941 m. birželio mėn. pa
baigoje Naumiesčio ir Vainutos apy
linkėse patys iššaudę arba Įsakę ki
tiems sušaudyti apie 220 Lietuvos pi
liečių. Tardymo metu visi kaltinamie
ji teisinosi; kad jie vykdę tik savo vir
šininkų įsakymus. * "y. E.

Argentina
A.a. GEN. TEORODO DAUKANTO 

mirties metinių proga už velionies vė
lę lietuvių parapijoje, Buenos Aires, 
buvo atlaikytos šv. Mišios ir pagerbi
mo akademija, kurią surengė Karių ir 
Kovotojų S-ga Argentinoje.

“LAIKAS”, lietuvių marijonų lei
džiamas Argentinoje laikraštis, supla
navo statyti naują spaustuvę.

Australija y
JURGIS MIKALAJŪNAS, praeitais 

metais išlaikęs Melbourne un-te medi
cinos’ egzaminus, gavo diplomą, šiuo 
metu jis dirba kaip gydytojas prakti- 
kantas šv. Vincento ligoninėje. Numa
to ruoštis magistro laipsniui. Gavęs šį 
laipsnį, tikisi vykti į Angliją ir ten 
įsigyti plastinės chirurgijos specialy
bę. Jo tėvai ir sesuo gyvena JAV. Mo
tina serga sunkia ir nepagydoma liga 
ir guli Čikagos ligoninėje;

ANTANAS FIŠERIS baigė pirmuo
sius teisės fakūltetd metus ir gavo 
federalinę stipendiją mokslui tęsti. 
Pakviestas į teisių fakulteto žurnalo 
redakcinį, kolektyvą.

KRISTINA BREDIKYTĖ yra pasku
tiniame medicinos fakulteto kurse ir 
atlieka praktiką 5v». Vincento ligoni
nėje. Tikisi šiais metais įsigyti dip
lomą; ' ,

SLIŽYS baigiė gamtos mokslų fa
kultetą -ir- įsigys-diplomą. Studijoms 
gavo federalinę. stipendiją.

ARŪNAS- ŽIŽYS perėjo į antrą hu
manitarinių- mokslų- fakulteto kursą ir 
gavo karališką savaitinę £7 stipen
diją.

ARVYDAS KRAUSAS Melbourne 
baigė Kardiškos Technikos mokyklos-' 
kursą, ’jsigydhmas . inžįnięrikus diplo
mą. Jis Sydnejaus televizijos stotyje 
atliko vienerių metų praktiką.

Nr 2O.^°.rai* BENDROVES Čikagoje,, pagal Illi- 
nois valstybės taupymo bendrovių ži
nias, *tun turto daugiau 102 mil. dol. 
Jos: priklauso Lietuvių Lygai. , 

' KUN, B. SUGINTAS pasiuntė $1120 
Vasario 16, Saleziečių ir Punsko gim
nazijoms paremti. Apie tokią sumą, 
surinkęs iš savo paties suorganizuo
tų būrelių, jis pasiunčia*. kiekvieną 
mėnesį. Turbūt, tik retas kuris įsivaiz- 
duoj& kokių didelę- savo pastangų 
4uoklę šis kuklus kunigas skiria atei
ties žydinčiai Lietuvai.

LTN. ALGIS ALKSNINIS, niujor
kiečių visuomenininkų kpt. Vacio ir 
Gabrielės Alksninių- sūnus, ketverius 
metus išbuvęs laivyno tarnyboje, grįž
ta namo iš Havajų. Jis rengiasi Cor
nell un-te studijuoti veterinariją. 
Connecticut un-te Algis yra studijavęs 
bakteriologiją ir įgijęs BS laipsnį.

ŽURN. IR PEDAG. KAZYS MOC- 
KUS, gyv. Bostone, persikėlė į Niu
jorką, kur laikinai eis VLIKo reikalų 
vedėjo, pareigas. Gi nuo rugsėjo 1 d. 
įis pereis dirbti vienon augšt. mokyk
lon mokytoju arti Albany, N.Y.

LIETUVIŲ CHORAS, vadovaujamas 
Anitos Navickaitės-Karns, Miami, Fla., 
dalyvaus II Dainų šventėje. Choras 
veikia nuo 1950 m. ir yra išmokęs vi
sas lietuviškas dainas, o taip pat ir 
Dainų šventės repertuarą paruošęs.

JUNGT. TAUTŲ MOTERŲ STATU- 
SO. komisija priėmė projektą tarptau
tinės konvencijos dėl vedybų, reko
menduodama, kad penkiolika metų 
būtų laikoma įpinimalinis vedybų am
žius. Buvo svarstomi ir kiti klausimai 
sąryšyje su tarptautine moterų padė
timi įvairiose gyvenimo srityse. Dau
giausia buvo nagrinėjami vedybiniai 
gyvenimo aspektai.

Di Britanija
ANGLIJOS LIETUVIU S-GOS me

džiaginė būklė kiek gerėjanti. Taip 
rašoma iš tenai gautame privačiame 
laiške. Deja, tas gerėjimas visvien 
lietuviškosios Sodybos neišgelbėsiąs. 
Ją šių metų gale teksią parduoti. Tik 
tiek esą gerai, kad atrodą, jog Sody
ba pereisianti į lietuvių, ne į kitatau
čių rankas. Pirkėjai žadą leisti skau
tams ir kitoms organizacijoms naudo
tis Sodybos plotais.

dingai išspausdinta “... surinkti iš są- 
vo narių aukas ir pristatyti St. Bak
šiui iki lapkričio 15 <L". Turėjo būti: 
iki šun. birželio 15 d. Sk. St.

Fart William, OnL
TAUTOS FONDUI surinkta $84^0. 

Aukų surinko: P. J. Erslovas $47,50, 
A. Braumanas $35, P. Bružienė $12. 
Visiems aukotojams ir rinkėjams lieto- 
vi^cds ačiū

JUOZAS FARGAUSKAS padovano
jo 1Q0 knygų mūsų knygynui. Jam 
apylinkės vardu reiškiama padėka: 
Taip pat didelis ačiū Leonui Bružui 
už parūpinamą medžiagos knygoms su
tvarkyti ir P. Poškui už jų sutvarkymą, 

F. SIMONAICIAMS reiškiame nuo 
širdžią užuojautą dėl jų vaikučio skąu- 
džios nelaimės. .Jam per auto kata
strofą nulaužtos abi kojos.

P. JOKUBAUSKŲ ŠEIMA susilau
kė dukrelės. Kartu šu laimingais tė
vais džiaugiasi visi apylinkės lietuviai.

PORT ARTHUR IR FORT WIL
LIAM Unemployment Insurance Co. 
ruošia nedirbantiems darbininkams 
Įvairius specialybės kursus. Patartina 
juos lankyti ir įsigyti specialybę.

G. Mitalaitė 

WINDSOR, Ont. 
KARTŪNO BALIUS. — KLB Wind

soro apylinkės valdyba birželio 3 d. 
rengia linksmą pavasario kartūno ba
lių. Balius įvyks toje pačioje gražioje 
salėje, kur buvo kaukių balius, t.y. 
St. Mary’s Greek Catholic bažnyčios 
salėje, 631 Giles Blvd. E. kampas Lil
lian. Baliaus metu gros labai geras or
kestras ir veiks turtingas bufetas su 
įvairiais gėrimais ir užkandžiais. Mo
terims su geriausiomis kartūno sukne
lėmis bus skiriamos premijos.

Salė labai lengvai pasiekiamą va
žiuojant nuo tilto Wyandotte gatve iki 
Ouellette Ave. ir tada pasukti dešinėn; 
Pasukus važiuoti iki. Giles Blvd, (čia 
stovi paminklas) ir sukti kairėn. Pa
važiavus šešis blokus matosi salė. Per 
tunelį važiuojant irgi įvažiuoti į-Ouel
lette Ave^ ir važiuoti kaip augščiau hu- 

j rodyta.
! Baliaus pradžia 6 vai. vak. Salė ati- 
j daryta nuo 12 vai.

4 MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS. 
‘Apylinkės v-ba gegužės 14 d. suren- 
! gė Motinos Dienos minėjimą. Minėji- 

: mo metu tai dienai pritaikytą paskai- 
H tą skaitė K. Kodatienė iš Detroito. Po 
J paskaitos buvo meninė programa, ku- 
? rią išpildė Windsoro lietuvių choras, 

vadov. J: Sodaičio ir jaunimas. Choras 
labai gražiai padainavo keletą dainų, 
o mūsų jaunimas irgi gražiai pasirodė' 
su dainomis, muzika ir deklamacijo
mis. Aldona ir Edis Tautkevičiai pa

iniais gamtovaizdžiais išsiskiriąs Kana- Programos pradžia punktualiai 6 v.v.! dainavo duetą, Vaidutis Barisas pa- 
dos.kampelis, kur anksti pavasarį pra- šokiams gros Continental & Modern ^grojo akordeonu, o Nijolė Giedriūnai- 
žysta, sodai, o parkai, kurių čia taip Music orkestras, vadovaujamas John i tė ir Stasys Pakauskas padeklamavo 
gausu; žaliuoja iki vėlyvo rudens, kol Kolbuc. Salė ir bufetas atdaras nuo 2 
šalnos nepakando jų grožio. i vai. p.p. Vieta — St. Stephens Hall, 

rPusiasąliui viįš eilinių vietovių iš- Welland, Ont., East Main St. ir Port 
padėjo jo ribose esąs žymusis Robinson Rd. kampas.

Niagaros krioklys, sutraukiąs kasmet Laukiame visų ir iš visur, 
tūkstančius turistų iš visų pasaulio) Tad iki malonaus pasimatymo bir- 
kraštų. Be Niagaros krioklio didelės želio, 17 d. Wellande! 
mąizėįinės vertės turi; ir daug lanky- 
įtoaų- sutraukia, praeitų? šimtmečių ko- 
vju palikimas — fortai. Jie yra liudi- 
nūikai anų laikų karo taktikos ir nau
dotų priemonių. Del tų priežasčių pu-' 
siasalis yra tapęs grynai turistine vie-!

Į SIUS f 
frėlės. Apyt inform.

WULTDNO. DRAMOS TEATRAS 
Autemas- vėl paruošė nauja veikalą. 
Tai yra Moljero, penkių yeifemų links
ma komedija “šykštuolis”. Veikalo 
premjera įvyks birželio 4 d. Hamilto 
no Lietuvių Namuose. Veikalo režiso- 

• •o. E. DauguvietytėKudabienė kviečia 
visus, nes ši. komedija duos daug juo
ko netik suaugusiems, bet ir jaunimui.

j. perėmė globoti Šlapaberžės gi- 
šįnos eigulys. Dabar briedžiukas 
gMjĖįjfrį ^t 'prie savų globėjo 

prisirišęs, kad dažnai iš miš-

I' Kėdainiuose statomas chemijos dir
bsiu kombinatas kitais'metais numa- 
to ‘pradėti gaminti sieros rūgštį. Star 

' /f'tjĮbįay. matyt, neina taip sklandžiai, 
kaip buvo planuota.. Fosfato skyrius 
pilnu, pajėgumu pradėsiąs veikti tik 
1Ū63 metais. E.
f PALANGOS JUZE 

KONCERTŲ SCENOJE
’? Vilniaus Valstybinės5 ’ Filharmonijos: 
salėje buvo išpildyta kompozitoriaus

LIETUVIŲ SKAUTAMS REMTI 
DR-JOS v-ba posėdyje gegužės 11 d., 
apsvarstė daug aktualių klausimų. Su- 
sirenkant v-bai buyo> numatyta svar
biausių, punkto, vasaros stovykla. Po
sėdyje paaiškėjo-labai, nemalonus ne
tikėtumas — “Nemuno” tunto tunti- 
ninko A. Pilipaičio- atsistatydinimas. 
Jis žada vėliau grįžti, bet iki to laiko 
nėra tinkamai paruošto kandidato, ku
ris jo vietą , užimtų ’- Drijųs valdyba 
kreipiasi į Hamiltone gyvenančius bu- 
- usius skautus, galinčius tą darbą dirb- 
:ii pranešti apie save dr-jos y-bos na
riui V: Pašiliui, skambinant vakarais

* .

pradžiai papildomai sukels $100.000!
Gegužės 12 d. pas St Bakšį, jo kuk

lioje pastogėje susirinko gražus būre
lis LN narių jaukioje vyrų draugijoje 
atšvęsti Stasi n ių.

Ruošto pobūvio tikslas — asmeninių 
ir lietuviškų reikalų sujungimas į ben- 
drąją savo Aš apimtį. Supažindinęs 
svečius, St. Bakšys ilgiau sustojo ties 
senesnės išeivijos tautiečio G. Palmer 
lietuviška veikla.

Pristatydamas kitus svečius, iškėlė 
kiekvieno asmenyje esantį: gėrio dei
mančiuką, kurių mes kiekvienas turi
me-. Susirinkusių pasisakymai LN rei
kalais buvo labai įdomūs. J. Palmer, 
pabrėžęs LN svarbą, čia pat paklojo 
šimtinę ’(jau šeštą) grynais. J. šarap- 
nickąs i& St. Catharines, reto idealiz
mo ir preciziško teisingumo- LN v-bos 
nacys, po savo ilgesnės, kalbos, įteikė 
penkšimtį grynais, pakeldamas savo 
prisidėjimą iki tūkstančio, K. Mikšys, 
reto pozityvumo ir plačios skalės mū
sų kolonijos visuomenininkas prisidė
to irgi. 500. F. Krjvinskas ištisinio in
tensyvumo LN narys, savo įnašą, pakė
lė iki $1500. Po $100 pridėjo. A. Kauš
pėdas, A. Liaukus ir P. Rakauskas. A. 
Daląngauskas įteikė O. ir J. Kanevų 
>200,. o pats šeimininkas i svečių, en
tuziazmą atsakė $800 čekiu.

Ši kukli Stasinių vakarienė LN. iš
viso davė $2.900. Ji parodė, kad. į di-

i

; ANTANUI ŠEŠTOKUI mirus,
\ dideliam nuliūdime likusiems jo mylimiems: žmonai Irenai
į bei sūneliams Kęstučiui ir Arvydukui
L nuoširdžią užuojautą reiSdatae ■ r ’
»• - ..; /■,. ■ - - ■ • ■ . 
r . \ KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba

W A N U L S ĖST O;K U I mirus, 
jo. žmonai Irenai ir sūneliams Kęstučiui ir Arvydukui reiš

kiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime
L. A. Astravai
E. K. Gudinskai
R. J. Piciniai

Pre žydinčius sodus į Jonines Wellandė
-Niagaros pusiasalis yra tas savo įdo- ir akordeonistė Birutė Bogušytė. 

miais gamtovaizdžiais išsiskiriąs Kana-

pamaldas. Kadangi Kairiai randasi 
draudžiamoj zonoj, kurioj raudonoji 

z- armijaturi savo kariškas pratybas, 
bažnyčia dažnai panaudojama artileri
jai taip taikinys. Bažnyčios griuvėsiai 
sunaudoti’Ikariškiems pastatams. E.

koLCHOZININMU NEAPDRAU- 
DŽIA, PATARIA STEIGTI SAVIŠAL

POS KASAS IR PATIEMS 
. SUSIŠELPTI

Vilniaus radijas gegužės T A “Kai
mo buities Valandėlės” metu patarė 
kofchozininkams steigti savišalpos ka
sasi kad patekę į- vargą, ar pasenę, 
koięhūrininkaį galėtų būti sušelpti. 
Deivė .ir keletą pavyzdžių,: kad vienam 
kelchouninkui, kurią buvo- koją nori 
laužęs, buvę iš savišalpos kasos su-1 

' teikta VA centnerio rugių-__ Kaip iŠ
pranešimo aiškėja, savišalpos kasos 
yra įsisteigusios jau eilėje kolchozų. 
Kai valdiškas socialinis, draudimas 
kolchozininkų nedraudžia, belieka, gęlr 
bėtiš tik kaimiškomis savišalpos ka»

.: sotnis. ’ 'J.-' ■ . -R?;
? MMimi ARjBštAi

GASTROLIUOJA PARYŽIUJE
Kaita, su Sovietų Sąjungos artistų 

grupė-BMimdŽiP 29 d. iš Maskvos |iPri 
ritfo. ir du Lietuvos artistėL 

i ir Henrikas Banys, 
parodys ištraukas i* 

bėfetų - Juzeliūno “Ant! 
Gruodžio “JŪratR iV ' .

R Indros “Audronė”. Aritn Imą ar atgailojančios jautrios meninio 
gastroliuos visą rite kraštutinio nusivylimo išdava?

KLTS Wellando skyrius

eilėraščius.
Gerbiamai paskaitininkei Kodatie- 

nei už įdomią paskaitą apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja. Taip pat dė
kojame choro vadovui, visiems cho
ristams ir mūsų jaunimui už gražiai 
atliktą meninę programą.

KLB Windsoro apylinkės v-ba

SUDBURY, Ont
OlUtfUllO JAU j

taį su gamtos apdovanotomis ir žmo-: MOTINOS DIENOS-minėjimas įvy- 
gaus rankų sukurtomis grožybėmis. |^° gegužės 13 d. lenkų salėje. Jį su- 
, 'Wellande, Niagaros krioklio kaimy- ‘ r“05* KLB Sudburio apyl. valdyba.

Mk kraštutinio nusivylimo išdava?

rnMMhMa «•

RŪŠIŲ STALIŲ BARBA!k

iflMNĮMMMl_____  I...

M Nėris, kuri savo laiku buvo pasu
ksite į komunizmo klystkelius, bet, 
kiek. galima spręsti iš jos paskutinių
jų. kūrybos metų, meilės Lietuvai ne- 
Mfedėjo. Jos ankstyva mirtis tebėra 
neišspręsta mįslė — komunistų dar-

V £ H U S

M 0 i ♦. tel. LR 34*17

nystėje iržaliųjų parkų pavėsyje, kas
met ruošiamos lietuviškos Joninės. 
Lietuvoje daug kas keliaudavome į 
Rambyną^ į tą seną raganų kalną, kur 
Joninės būdavo, iškilmingai švenčia
mom : r

Metai daug ką pakeitę. Rambyno 
kalnas liko tik gražus prisiminimas, 
o mūšų keliai į lietuviškas Jonines ve
dą per Niagaros pusiasalio žaliuosius 
parkus, pro jo ežerus ip sodus j tį gra^ 
žų 'susibūrimą Wellande.

Mielas Lietuvi! Ir šių metų Joninės 
duos tad pragos ištrūkti iš miesto dul
kių ir triukšmo. Wellande jūsų- lauks 
jūsų draugai ir pažįstami atvykę į tą 
gražią šventę.

J Programą išpildys solistas Vadovas
Verikaitis, išraiškos šokių šokėja Jo- Tikimės, kad ir ateityje jie pagros šo
ne Kvietytė su partneriu: G; Donnell kiams lietuviškuose parengimuose. Lo-
|yRWi.Bii.rt Ui............. ..  i ■ rali . ................j,, > > n . im. ....................

SIUNTINIAI t LIETUVĄ
.PERSIUNČIAMIGRYNAI LIETUVIŠKOS SIUNTINIŲ TARNYBOS “TAU- 
-RAS" ANGLIJOJE, p visas valstybes siunčiame tik geras rūšies drebuliams

Minėjimą atidarė pirm. A. Raškevi- 
čius. Turiningą paskaitą skaitė A, Ja- 
siūriask Meninę dalį, puikiai1 atliko šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. Lenciū
gėlį’ pašoko Irena ir Edis Glizickai, L. 
Perminaitė, E. Skvereckaitė, D. Ku- 
sinškytė, o Noriu miego pašoko G. 
Remeikis, R. Ručinskas, B. Gatautytė 
ir Vi Skvefeckaitė. Su įsijautimu dek- 
lamavo D-. Remeikytė. Tos pačios mo
kyklos mokiniai padainavo ketvertą 
lietuviškų dainelių. Solo dainavo G. 
Kasperiūnaitė ir. A. Kusinskis pritar
damas akordeonu. Džiugu paminėti, 
kad’ pirmą kartą gražiai pasirodė lie
tuvių- jaunimo orkestras, kuri suorga
nizavo R; Kačinskas su savo draugais 
K. Jakuboniu, A, Kusinskiu ir Bilium.

tori joje laimėk nusišypsojo I. Kačinskie
nei. Prie parengimo, be vaidybos na
rių;, nuoširdžiai prisidėjo L Raškevičie- 
nė, M. Mikštienė, P. Mazaitis, E. ir K. 
šviežikai, D. Kriaučeliūnaitė/A. Juoza
pavičius ir mokyklos tėvų, k-tas su J^ 
Lukšiu priešaky. Ta pačia proga buvo 
ir oficialus mokslo metų užbaigimas 
šeštadieninėje Tumo Vaižganto vardo 
mokykloje. Tėvų komitetas pavaišino 
vaikučius ir mokytojus. Mokytojams 
dar įteikė po piniginę dovanėlę, pride
dant ir žodinę padėką* už jų darbą su 
lietuviukais. Mokyklos vedėjas V. šad- 
reika padare pranešimą ir įteikė moki
niams pažymėjimus. Pirmaisiais mo
kiniais, pradedant nuo pirmojo sky
riaus, baigė: R-. Zlatkutė, V: Kručas, 
Z. Griškonytė, D. Remeikytė. Meninius 
parengimus per visus metus sumaniai 
režisavo L. Remeikienė, o akordeonų 
grojo A. Gatantis. L. Remeikienei 
įteikta gražių gėlių puokštė,, kuriomis 
ji papuošė altorių sekmadienio pa- 
maldoms. *. *;-

PIRMĄJA KOMUNIJA lietuvių bate
; nyčfoje, prie ypatingai gražiai išpirate. ... . . .

to gyvomis gėlėmis altoriaus, priėmė Rėklaitis ir kiti.
j R. Kačinskas ir G. Remeikis. ' ““

ŠVEDIJOS LB naujosios valdybos 
sudėtis yra tokia: pirm. arch. J. Pa
jaujis, sekret. dail. E. Budrys, ižd. A. 
Vilkėnienė. Revizoriaus pareigas ei
na inž. Kl. Gumauskas. E.

Šveicarija
“NEUE ZVERCHER ZEITUNG” 

116-je laidoję atpasakojo prof. W. Ho- 
fėrio paskaitos Zueriche turinį tema: 
“Taikinga koegzistencija — poezija ir 
tikrovė”. Plačioje paskaitoje profeso
rius H. nušvietė Sv. Sąjungos perdėm 
veidmainingą koegzistencijos sąvokos 
panaudojimą Vakarams klaidinti. Duo
damas keletą pavyzdžių, iš visai, neto
limos praeities, paskaitininkas nukrei
pė dėmesį; ypatingai į- ryškų pavyzdi, 
kaip veidmainingai koegzistencijos 
priedanga buvo prievarta įjungtos į 
Sov. Sąjungą Pabaltijo valstybės. E.

Vokietija ;
DIR. KUN. DR. L. GRONIO teigi

mu, Vasario 18 gimnazijai neužilgo 
numatoma pradėti statyti naujus rū
mus klasėms. Aukos , renkamos iš lie
tuvių ir kitų įstaigų Vokietijoje ir 
Šveicarijoje. Esą,- tikimasi gauti dides
nę pagalbą irt iš vokiečių: švietimo bei 
kultūros įstaigų;

VASARIO 1S GIMNAZIJOM ikišiol 
priimta 17 naujų mokinių. Tikima, 
kad iki: mokslo metų pradžios įstos žy
miai daugiau.

VAK. VOKIETIJOJE šiuo metu pri- 
skaitoma TOGO Beturiu. Jie gyvena iš
sisklaidę didesnėmis- ar mažesnėmis 
grupėmis po visą Vakarų Vokietiją. 
Kur didesni- jų susigrupavimai veikia 
vargo arba savaitgalio. lietuviškos mo
kyklos. Iš kitų kultūrinių apraiškų 
pažymėtinas lietuvių choras Memmin- 
gene, vadovaujamas muz. Motiejaus 
Budriūno. Vokietijoje tebegyvena, ir 
eilė mūsų kultūrininkų: prof. dr. A. 
Maceina,, dot -dr. J. .Grinius, dr. P. 

ja a •< < •a.#

! • STUTTGARTE vėl atgaivinta lietu
viška vargo mokykla, -kuriai vadovau

iimki 
Taupyk U ske&ikis

-**■

į lAaU I itslo^ R PRUNSKIENE, 1«3H MAIN ST„ APT. 4 (BarnUfe
balandžio U d< paskelbė' Battų kardi-

Wardsville* Ont.
60,metų amžiaus, seneaioa kartos lie
tuvi* kilime viešintiškis. Antradienį 
gegužės 16. <L, nuvykęs į Londoną ap-1

yra 3-čiame odontologijos kurse ir rū-< 
pinasi gauti laivyno stipendiją.

RŪTA SVAMBARYTE Melbourne 
studijuoja kalbas, istoriją Ir muziką.'

REMIGIJUS BAKAITIS Melbourne 
studijuos architektūrą-

VYT. SALKŪNAS IR ALGIS KŪ
MAS Melbourne un-te studijuoja ar. 
chitektafą. ’ , r

Indija ’
KUN. J. SVIRNELIS, salezietis, lie

tuvis misijonierius Indijoje, neseniai 
tenai pastatė naują-bažnyčią, kuri da
bar jau pašventinta. Vėl stato didžiulę 
trijų augštų mokyklą. Jo adresas: Rev. 
JI Svirnelis, Don Bosco School, Dib- 
ragarti, Assam, India. % -

Urugvajus
TĖVAS R BRUŽ1KAS, Pietų Ame-

Toronte. Palaidotas vietos kapinėse su Lūiko šeimas, sako pamokslus ir daly- 
g** valandėlėse^
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TĖVIŠKĖS ŽINDYS TREMTYJE
,minėti, gegužės 13 d., Eaton au
ditorijoje, Toronte, šv. Jono lie
tuvių kapinių taryba surengė ne
eilinį koncertą. Daimmnkų var
das, puošni koncertinė salė, sko
ningos dail. T. Valiaus pieštos 
programos maloniai paruošė ir 
nuteikė klausytojus šiam jau grei
čiausiai paskutiniam sezono kon
certui.

>, bet

havičiaus, Strausso, Tschaikevsky 
ir Tallat-Kelpšos kūrinių. ,

Dažnai tenka girdėti nusiskun- 
\ dimų, kad mūsų solistai lietu

viams skirtose programose,, per- 
mažai naudojasi lietuvių kompo
zitorių kūryba- Liūdna, bet tai 
suprantama, nes daugelis solistų

• • nebenoriai pildo jau perdažnai 
, . išdainuotas daineles. Naujosios:

mūsų kaikurių kompozitorių dai
nos neabejotinai yra muzikaliai 
didžiai vertingos ir įvairiausiomis 
moderniomis formomis tortingos, 
tačiau dainininkams dažniausiai 
labai nedėkingos- ir nepatogios, 
nes. paprastai išsireiškus, jos bū
na “nėr mandrios” ir klausytojui 
it išpildytojui Dar kol kas dau
guma mėgsta meliodiją. šiame- 
dideliame koncerte, trijų solistų 
buvo padainuotos tik septynios 
lietuvių kompozitorių dainos. Ir 
dėl to negalime kaltinti vien so
listus. .. Pati koncerto programa 
buvo įdomiai ir skoningai suda
ryta. Jos antroje dalyje išgirdome' 
daugiausiai populiariąsias operų 
arijas, duetus ir trio iš Verdi “Ai
da” ir “La Forza del Destino”, 
Puccini “Toska”, Leoncavallo* 
“Pajacai”, Rossini “Sevilijos kir
pėjas” ir pabaigai, tikrai impo
zantiškai nuskambėjusią Gounodi 
“Fausto” kalėjimo sceną — ter
cetas.

Stasį Barą - Baranauską girdė
jome. Toronte jau keletą kartų, 
bet tai buvo jau prieš porą metų 
ir šiame koncerte jis sužibo nau
jomis varsomis. Jo balsas tikrai 
reto pajėgumo ir nepaprastai di- 

‘ delio diapozono. Vargu; ar kuris 
iš tenorų; turėjo ar turi tolų sod
ru ir taip galingą žemutinį] į re
gistrą. ir pilnai skambias ir išba-

* lansuotas augštąsias gaidas.
Betgi St. Baro vokalinį pajėgu

mą mes žinojome ir tik linkėdavo
me daugiau bręsti techniškai, in
terpretacijoje ir sceniškai. Nau
jų linkėjimų turime ir ateičiai, 
tačiau šiame koncerte galėjome' 
džiaugtis senųjų išsipildymu. Prie 
jo vokalo prisidėjo puikiai su
tvarkytas kvėpavimas, gerai su
prasta, frazuotė, geras legato, ap
valdytas piano, puiki dikcija, dra- i 
matinė ir skoninga interpretacija
— štai toks buvo Stasys. Baras 
šiame koncerte. Jam linkime jau 
tik platesnio kelio.

Jei Barą jau-nekartą girdėjo
me, tai Danos Stankaitytės ir To
ronte debiutuojančio J. Vazne- 
lio laukėme su nekantrumu. 
Daug gerų atsiliepimų skaitėme 
spaudoje ir pagaliau išgirdę juos
— neapsivylėm. Dana Stankaitytė 
—lyrinis sopranas sw geroku <ž?a?- 
matiniu- atspalviu. Jos balso 
tembras tikrai labai malonus, šii
tas, sakyčiau, aksominis. Balso 
skalė plati, lengvos ir grakščios 
augštosios gaidos, gražus isdaiha> 
vimas (bei canto); Linkėtina ta
čiau daugiau sceninės šilumos ir 
atkreipti dėmesį. į dikciją, bet 
solistė dar jauna dainininkė, ne
abejojame, visa tai dar pakeliui.

Jonas Vaznelis mums ypatingai 
vertingas jau vien dėlto, kad jis 
bosas. Tos rūšies solistų mes lar 
bai mažai teturime. Jo: balsas ma
lonaus tembro, turtingas ir pa
kankamai: stiprus. Geras ištari
mas ir regimas, kruopštus pasi
ruošimas, betgi norėtųsi daugiau 
ekspresijos, laisvumo, o gal ir 
įvairesnės interpretacijps. Reikia, 
džiaugtis, kad mūsų jaunosios jė-

W 
solistams 

Jrwo daugiau nei viėn akompo- 
niatornis. čia betgi norėčiau šiek 
tiek gal ir nuklysti į šalį ir pra
šau atleisti, jei tai kam ir nepa
tiktų., Menas menui, bet supran
tama^ kad rengėjai tokių didelių 
koncertų, turi dar ir kitą tikslą 
•ty. gauti pelno ir jį paskirti svar-

_ jaunuoliai 
tokio darbo; jeigu jau

nuoliais dar galima buvo vadinti 
žmones virš 30 metų, s baigusius 
aukštuosius mokslus ir dirbusius 
universitete (3 autoriai iš 5). Kar
tą man radus Adolfą betriūsiant 
prie rankraščių, jis užsiminė apie 
senuolių argumentą: pirma rei
kia specialiom studijom išnagri
nėti atskirus Lietuvos praeities 
klausimus, ypač ginčijamus ir aiš-

besniems visuomeniniams reika-i kiau nenušviestus, o tik paskui 
tams. Į tai turėtų atsižvelgti ii* rašyti bendrojo pobūdžio veika- 
koncertantai ir ta prasme daugiau lą. Tačiau jaunesnieji visada turi 
kooperuoti. Gerai suprantama, ne tiktai daugiau drąsos bei ryž- 
kadį kiekvienam gastrolieriui pa- ties, bet ir savo argumentų: pir- 
togįau ir ramiau važiuoti su savo Į ma reikią bendro lietuviško vei- 
nianistu. Betgi jei kas iš meninin- j kala, kad būtų aišku, kurie klau- 
kų vyktų koncertui Čikagon, tai......................... ..................
vargu ar būtų tikslu, Sose sąlygo
se, vežtis ir sava pianistą, nesgi 
ten yra- prof. Jakubėnas, A. Ku- 
Čiūnas ir kt. Neabejoju,‘kad visi 
lietuviai scenos menininkai gerai 
žino, jog Toronte' gyvena ir iš mu
zikos pragyvena žymus |os rūšies 
specialistas maestro Stasys Gaile- 
vičius. Kiekvienas solistas jam 
akomponuojant gali visai rainiai 
ir saugai jaustis, jei-: net porą 
tąktų Bta ir praleistų..

■ Koncertas susilaukė pelnyto 
pasisekimo, audringų plojimų ir 
tikrai nuoširdaus. pasitenkinimo 
publikoje, kurios buvo virš 700; 
tačiau galėjo: gal ir turėjo būti 
mažiausiai 1000.
' Nežinau ar koncerto rengėjai 

— šv. Jono lietuvių kapinių ta* 
r^is turėjo pelno, bet moralinis 
pasitenkinimas jai lieka, nes šis 
taiip kruopščiai paruoštas koncer
tas neabejotinai buvo vienas ver
tingiausių šių metų Toronto kul
tūriniame sezone.

Bronins Marijošius

- -S. SUŽIEDĖLIS
Žodis, pasakytas minint a.a.' 
dr. A/ Šapoką gegužės 7 d. J 

•' 1961 m. -.‘v
• .!<»’ ------’V- i.5'1

ma bendrų Lietuvos ir Lenkijos 
valdovų’ Su Liublino unija ir su 
mirtimi. Žygimanto Augusto 
(1572) Lietuvos savarankumas 
buvo laidojamas. Istorikas Teo
doras Narbutas, dzūkas bajoras 
nuo Lydos, lenkiškai parašęs de
vynių tomų patriotinę Lietuvos 
istoriją, užbaigė ją prieš 120 me
tų tokiu sakiniu: “Paskutinis Lie-

damas apie Lietuvos diduomenės 
šeimas. Jo žodžiais, “nuostabiai 
sutampa mūsų tautos didybės lai
kai su šęimos žydėjimu, o tautos 
puolimo periodai su šeimų gyve
nimo. pakrikimu”. Lietuviškoji 
diduomenė “užsikrėtė destrukty- 
vinėmis šeiminio gyvenimo sveti
mybėmis ... Visur propaguojama 
laisvė, malonumų bei patogumų 
kultas, ir jokių principų, jokių 
moralės postulatų ... Visuomeni
niams bei tautiniams reikalams 
jis (bajoras) nieko nenori duoti... 
Noli tangere me — Neliesk ma
nęs!__ Jokių augštesnių intere-

I. NARŪNE

simai reikalingi specialių studi
jų. Antai, kitos tautos yra nepa
lyginti toliau pažengusios savo 
istorijos tyrinėjimuose,. o vado
vėliuose lieka daug klaustukų, 
kurie, aiškinami' disertacijoni. 
Adolfas Šapoka už Lietuvos isto
rijos vadovėlį daktaro laipsnio 
negalėjo gauti. Bet jis gavo Gedi
mino ordiną. Lietuvos valstybė 
pagerbė už atliktą naudingą' ir 
labai reiftalihgą darbą.

Universitete Adolfas Šapoka 
buvo vyresniuoju asistentu nuo 
1932. Humanitarinių mokslų fa
kultete skaitė paskaitas iš Lietu
vos istorijos, vedė studentam se
minarus, rašė disertaciją, važinė
jo studijų reikalais į Švediją ir 
Lenkiją. Savo moksliniam tyri
nėjimui idėją jau turėjo — Lie
tuvos laikus po Liublino unijos 
(1569).

Ligi tos unijos su Lenkija dar 
nebuvo ginčijama, kad Lietuva 
sudarė savarankišką valstybę, 
nors- jau ilgoką laiką buvo valdo-

BŪTIS
Tokia trapi ir netikra būtis, — 
Vis blaško ją žiauriai audringi vėjai. 
Ir nežinai: ar tau rytoj; nušvis 
Saulutė, kurios laukei ir norėjai?...

Slinks valandos,, slinks dienos, naktys, 
Kaip filmas... ir kaip tavo mintys..... 
t t tų nepajusi: kada jau tau,pakaktų „ 

itame slėnyje kovot ir gintis, y

Premijos uz geriausias knygas
Jau paskirtos “National Book” atžymėtas James McCague 

premijos už geriausius 1960 m. nas “Fiddle Hill”. Išskirtinų kny- 
amerikiečių leidiniui trijose ka- gų pažymėjimus dar gavo Rachel 
tegorijose: romanų, poezijos ir ‘ Madduz knyga “Abel’s Daughter”

romą-

nefikcinės literatūros srityse.
Pirmojoje kategorijoje premi

ją gavo Conrad Ričhter už roma
ną “The Waters of Kronos”. Jam, 
kaip* ir kitiems dviems laimėto
jams, teko $1000. Pats autorius 
anksčiau yra laimėjęs Pulitzerio 
■premiją, ir literatūros srityje nė
ra- naujokas. ’ ,

Poezijoje buvo atžymėta Ran- 
dail Jarėli knyga “The Woman 
at Washington Zoo”, kurios pre
mijavimas atėjo nelauktai. Buvo 
tikėtasi, jog premija atiteks Ri
chard Eberhart už “Collected 
^bėms”. W. H. Auden- “Homage 
te CIto” ar keliems kitiems.

Trečioiė kategorijoje $10QO 
atiteko. William Shireriui už jo 

tomų leidinį “The Rise and 
Fall of the Third Reich”, ši kny
ga/ yra- viena iš 1960 metų “best 
sellerių”, todėl-jos-premijavimas 
fau is anksto buvo nujaustas. Ne-, 
žiūrint, kad leidinys kainavo 10 
dėl., jo-populiarumas;buvo ir yra 
dfttelis:, ...

Taip pat neseniai buvo paskir
tą kita $1000 literatūrinė premi
ja, kurią suorganizavo “Friends 
of American; Writers”. Čia buvo

ir Nancy Moore — “The Proud 
Walk”.

Kaip matome, ir garsiosios 
amerikiečių premijos savo dy
džiu neprašoka lietuviškosios 
dienraščio “Draugo” premijos, 
nežiūrint, jog amerikiečių finan
siniai ištekliai yra žymiai dides
ni. Kiek teko girdėtų lietuvių 
tūkstantinės premijos už literatū
ros kūrinius stebina ir amerikie
čius. Edv. š.

Danijos skrybėlių prekybinin
kai pripažino, kad vyras, jei at
eina vienas, iki nuperka renkasi 
ir prisiderina keturias skrybėles, 
jei ateina su žmona — turi pri
siderinti mažiausiai penkiolika 
skrybėlių...

Ar įūs ketinate 
Vykti į Europa?

• AK Siti

MOHAWK

ATSIKVIESTI?
Dėl pilnų informacijų, be jo- 

-kio įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su

; HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
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tuvos karalius mirė; paskutinis, barimo gyvenimo ...
kuris dar buvo naveidėies Joeai- Diduomenes šeimas suede nena- Zw£° PataS^dtfiraHoS socialinės raidos vėžys ir 

nevykęs skolinimasis tuščiavidu
rės gyvenimo formos iš svetur... 
Savoje dirvoje išaugusios piktžo
lės niekad nėra taip pavojingos, 
kaip persodintos į naują dirvą” 
(Žiburiai, 1949, Nr. 51).

Ši kiek ilgesnė citata, paimta 
iš straipsnio, rašyto Vokietijoje 
prieš 12 metų, gali kam rodytis 
paveikta pastebėtų piktžolių lie
tuvių gyvenime svetur. Bet rei
kia atsiminti, kad dr. Adolfas Ša
poka buvo atsargus su greitom iš
vadom,: rėmėsi faktais, bet mo
kėjo juos svarstyti žmogiškos 
prigimties šviesoje. Senoji diduo
menė mūsų tautai pražuvo ne dpi 
svetimos tik kalbos, bet ir dėl sa
vo žmogiškos prigimties. Prie 
žmogaus visada greičiau glau
džiasi blogybė, ypač nauja ir at
einanti iš svetur, negu tai, kas yra 
gera. Vakarų Europoje, kur lie
tuvių diduomenės vaikai mokėsi, 
buvo pastebimas slydimas nuo 
krikščionybės principų bei mora
lės, ir toji nuožulni plokštuma sie
kė Lietuvą. Tiktai lietuviškoji 
liaudis ilgai dar saugojo, anot dr. 
A. Šapokos, “nepažeistą šeimos 
idiliją”. Užuomina apie svetimas 
piktžoles turėtų būti laikoma 
Įspėjimu nebesodinti šeimos dar
že svetimų dilgėlių, nes jos daug 
skaudžiau kanda. Gimtosios; že
mės augintos — ne tokios dilgins.

Gimtąja žeme dr. Adolfas Šapcn 
ka tesidžiaugė ligi 1944 metų ru
dens. Visą laiką dirbo universi
tete su vienerių metų pertrauka 
pirmos bolševikų okupacijos nei 
laimėje (1940-1941). Iš univerš£ 
ieta buvo atleistas dėl tos “Šapo| 
kos istorijos”. Joje randame p4? 
Tašytąi tokį baltini apie 1926 mė| 
tų vasaros drumsČius ivykiia| 
Kaune: “Įsidrąsinę komunistėlių 
būriai užpuldavo net jų gieda
mam internacionalui nesaliutuo
jančius karininkus”. Kliuvo ir 
tai, kas buvo rašoma apie Lietu
vos savanorių kovas su bolševi
kais. Tačiau negalėjo kliūti Adol
fo Šapokos asmuo. Išskyrus met 
lę Lietuvai ir jos praeičiai, nebu
vo užsiangažavęs jokiam kraštuti
niam siekimui. Sveiko lietuviško 
kaimo vaikas, ramus ir nuošalį 
kusr neįgijo putumo ar išdidumo 
net ir pasižymėjęs rimtais mokslo 
darbais, tik pasidarė dar santū
resnis santykiuose su žmonėmis. 
Buvo pagrindo kaikuo nusivilti. 
Anksti pasireiškęs savo gabu
mais, dar jam studentaujant, bu
vo išsiųstas į užsieni studijas pa
gilinti ir pakviestas dirbti univer
sitete asistentu, bet iš tų pareigų 
kone per devynerius metus nega
lėjo nei augščiau pakopti nei prie 
daktaro laipsnio prisimušti. Rei
kėjo didelės kantrybės ir santū
rumo, kai stambi jo disertacija, 
už kurią užsienyje būtų gavęs 
daktaro laipsni su pagyrimu, ras
ta nepakankama. Buvo Įteikęs 
apie 700 puslapių rankrašti, pa
remtą naujais tyrinėjimais, apie 
“Lietuvą ketvertų metų seime” 
(1788-1792) arba vadinamąjį di
dįjį Varšuvos reformų seimą, ku
riame ištiktųjų norėta panaikinti 
Lietuvos valstybės savarankumas. 
Iš tų reformų lenkam beliko pri
siminimas — gegužės 3 tautinė 
šventė; Adolfui Šapokai, vyres
niajam asistentui, buvo patarta 
savo darbą pertvarkyti ir kitu 
vardu perkrikštyti, bet ir tada 
daktaro laipsnio pralaukė dar 
trejus metus. Kad pakiltu į do
centus, rašė naują studiją apie 
švedų karus Lietuvoje (1655 - 
1660). Medžiagos buvo pasitelkęs 
Stockholmo archyvuose, Švedijo
je. To savo darbo nebaigė, užplū
dus nebe “Komunistėlių būriam”, 
o rusų bolševikų tankam. Atleis
tas universiteto, paliko kurį

kuris dar buvo paveldėjęs Jogai- 
laičių vainaiką ... ir aš laužau sa-« 
vo plunksną ant jo kapo”. Adol
fas Šapoka, augštaitis nuo Ute
nos, paėmęs i rankas plunksną, 
pradėjo nuo tos vietos, kur Nar
butas baigė savo aprašymą. Savo 
disertacija “Lietuva ir Lenkija 
po Liublino unijos” — už tą dar
bą gavo daktaro laipsnį 1938 su 
magna cum Įaudė atžymėjimu — 
išsamiai ir aiškiai išdėstė, kad 
oo Liublino unijos abi valstybės 
liko atskirai organizuotos: su at
skiru valdžios aparatu, atskirais 
Įstatymais (Lietuva su savo Sta
tutu), atskirom kariuomenėm, at
darais valstybių iždais, skirtin
gos Vertės pinigais. Lietuvos vals
tybės savarankumas išliko ligi 
paskutinio padalijimo (1795).

Tasai dviejų amžių mūsų pra
eities laikotarpis — nuo Liublino 
unijos iki Lietuvos valstybės ga
lo (1569-1795) — Adolfo Šapokos 
buvo daugiausia nagrinėjamas. 
Jis stengėsi ji atgauti Lietuvai, 
nes buvo okupuotas lenkų, kaip 
Vilnius — gen. L. Želigowskio. 
Ligi tol lietuviai istorikai mažai 
tuo laikotarpiu domėjosi, gi lie
tuvių visuomenėje buvo Įsivyra
vusi nuomonė, kad ano meto Lie
tuvos didikai, — visi tie Radvilos, 
Katkevičai, Valavičiai, Sapiegos, 
Pacai, Oginskiai ir kt., kurie bu
vo Lietuvos kancleriais, hetmo- 
nais, iždininkais, maršalkom — 
buvo kiautai Sulėtinę' ir’'nesa
vam kraštui tarnavo. Adolfas Ša
poka gausiais iš to laikotarpio 
straipsniais dėstė, kad visi tie 
Lietuvos galiūnai buvo vyrai sa
varankiški, savo krašto patrio
tai, atkaklūs Lietuvos nepriklau
somumo gynėjai. .Nemažai dar 
rašė apie tos bajoriškos gadynės 
Santvarką, diduomenės^santykius: 
su liaudimi, žymesnes didikų gi
mines, jų tarpusavio; kovas. Ir sa
vo paskaitose universitete aiški
no tą diduomenės; perio
dą, atmestą ir pasmerktą lietuvių 
viešosios opinijos.

Buvo už ką. Senų bajorų vai
kaičiai aiškiai stojo prieš Lietu
vos nepriklausomybę. Jau buvo 
sutapę su lenkų „tauta, kultūra ir 
galvosena. Bet tat buvo pasekmė 
kiek vėlesnių laikų' Adolfas Šapo
ka tai žinojo, ir žalos lietuvių tau
tai iš akių neišleido. Lietuvių tau
tos didžiąją nelaimę matė luomi
niam suskilime. Randame tai iš
reikšta žodžiais, rašytais prieš 15 
metų: “Lietuvių tautos istorinis 
tragizmas glūdėjo ne valstybinės 
idėjos praradime, — ji niekad ne
buvo prarasta, niekad nebuvo pa
laidota, — bet tame, kad valsty
bingumo prado saugotojai, atski
lę nuo tautos masės, prie jos ne
begrįžo” (Nemuno Banga, 1946, 
Nr. 7). Ir kituose kraštuose buvo 
tautos skilimo ir svetimos kultū
ros savinimosi, bet nuskilusių tė
vų vaikai, kaip pastebėjo dr. 
Adolfas Šapoka, “vėl grižo prie 
taūtoa ni^sia ir susiliejo su jomis 
i vieną tautini organizmą ... Lie
tuvoje bajorijos atškilimaš buvo 
negrįžtamas; jis reiškė galutini 
pasišalinimą iš tautihės bendruo
menės; Tai buvo tautos apiplėši
mas. Apiplėšimas juo skaudesnis, 
kad paskum save šioji bajorija 
nutempę; jr dali lietuviškos- liau
dies. čia’ glūdi rišo šio tautos 
skaudulio esmė”. ,

Tą skaudulį.jautėme ir tebejau
čiame. Nemažai-buvo prirašyta 
apie lietuvių diduomenės nutau
tėjimą, prikišant jai lenkų kal
bos ir kultūros pomėgį. Adolfas 
Šapoka nurodė dar ir kitokią 
priežastį tos nelaimės: sarinimąsi 
“tuščiavidurės, gyvenimo for
mos”, kaip jis tai pavadino, rašy

ai organizuotos: su at- 
Ižios aparatu, atskirais

, PLB V-BOą. SKELBTO JAUNIMO 
DRAMOS KONKURSO pakeista jury 
komisija: Al. Baronas, Al. Dikinis, C. 
Grincevičius, Alg. Mackus ir Ant. Rū
kas. Paskutinė data konkursiniams 
rankraščiams įteikti — 1961 m. spa
lio 1 d. Rankraščius siusti: PLB V-bos 
sekretorius dr. J. Sungaila, 109 River
wood Pkw., Toronto, Ont, Canada.

Konkurso smulkesnės sąlygos buvo 
paskelbtos “TŽ” Nr. 31-32 1960 m.

“PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS” 
paroda buvo suruošta Ravennoje, Ita
lijoje, kurioje PLB Italijos LB pirm, 
kun. V. Mincevičiaus rūpesčiu buvo 
įrengtas ir Lietuvos skyrius. Paroda 
vėliau būsianti kilnojama ir į kitus 
Italijos miestus. E.

DR. K KISIELIUS įteikė $100 Či
kagos augšt. lituanistikos mokyklai, 
kad už tuos pinigus būtų pasiųsta Sa
leziečių;’ gimnazijai ■ Italijoje J. Masi- 
lionio “Lietuvių literatūros” III ir IV 
dalies po 10 agz. ,

VILNIAUS KRAŠTO LIET. S-GOS 
Čikagos skyrius nupirko Augšt. litua
nistikos mokyklos išleistos J-.,-Masilio- 
nio “Lietuvių^.literatūros” III d. 10 
egz. ir pasiuntė" Vasario 16 gimnazijai.

Čikagos Augšt. lituanistikos mo
kykla yra išleidusi šiuos literatūros 
vadovėlius: D. Veličkos paruoštą “Lie
tuvių literatūros” II d. ir J. Masilio- 
nio “Lietuvių literatūros” III ir IV d. 
Norį vadovėliais pagelbėti Vasario 16 
ar saleziečių gimnazijoms, prašomi 
kreiptis: Vaddvėlių,-Leidimo Komisija, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago 36, 
Ill., USA. <

“TECHNIKOS ŽODIS” — Inž. ir 
Archit. S-gos organas — švenčia spau
dos darbo dešimtmetį. Tai gražus ir 
svarbus inž. ir architektų dirbamas 
darbas tiek profesiniu, organizaciniu 
ir lietuviškosios veiklos atžvilgiais, 
žurnalas leidžiamas Čikagoje.

DR. J. GRINIUS baigia ruošti spau
dai knygą apie lietuvišką bendruome
nę tremtyje.

SOL. JUOZAS VAZNELIS spalio 1 
d., Jaunimo . Centre,: Čikagoje, duos 
dainų ir arijų rečitalį, tuo atžymėda
mas 10 m. dainos kelia.

rio antroji dalis jau pasirodė knygų 
rinkoje. pr.(iųetų pabaigoje. Knygos 
pavadinimas “Ari: soureėš; dii 'traite 
de l’Amour de' Dieu ae šalnt Fran
cois dfe Sales” Veikalas apie šv. Pran
ciškų Salezietį.

DAIL. ALBINAS ELSKUS pakvies
tas dalyvauti specialioje parodoje Ma
rijos garbei — Servite Madonna Art 
Show. Parodą rengia benediktinų vie
nuolynas Our Lady of Riverside Mo
nastery, Riverside, Calif. Paroda bu
vo atidaryta balandžio 30 d. ir tęsis 
45 dienas. Dail. A. Elskus išstatė du 
vitražinius piešinius — Pieta ir Mė
lynoji Madona.

JONO AISČIO poezijos rinktinė jau 
surinkta ir. greitai išeis iš spaudos.. Ją 
leidžia naujoji J. Galmino leidykla, 
spaudos darbus atlieka pranciškonų 
spaustuvė. i ;

VASARIO 16 GIMNAZIJOS mokyt. 
S. Antanaitis dalyvavo visos Vakarų 
Vokietijos matematikos, fizikos, che
mijos ir biologijos augštesnrųj^ mo
kyklų mokytojų suvažiavime, kuris vy
ko Frankfurte a/ M. bal. 3-B d.d. Pa
skaitos ir pranešimai vyko Frankfurto 
un-to rūmuose. Paskaitas skaitė un-to 
profesoriai ir’šiaip žymesni pedago
gai. Paskaitos lietė dėstomųjų dalykų 
lygį augštesniojojė mokykloje. Dalyva
vo apie 1000 mokytojų. Auditorijos 
buvo pilnos klausytojų. Buvo priėmi
mų ir bendrų pobūvių: Buvo knygų ir 
mokslo priemonių paroda.

FILMAS SU RŪTA KILMONYTE 
V. Vokietijoje uždraustas. Fed. Vokie
tijos filmų savikontrolės komisija, ku
rioje dalyvauja ir eilė visuomenės at
stovų, pasisakė prieš amerikiečių fil
mo “Operation Eichman” rodymą Vo
kietijoje. Uždraudimas neturi nieko 
bendro su žymia filmą artiste Rūta 
Kiimonyte., Abejonės kilo tik dėl to, 
kad šiuo metu Izraelyje tebeinant 
Eichmano bylai, filmo rodymas kai- 
kuriuose Vokietijos žiūrovų sluogs- 
niuose galėtų sukelti tam tikras nei
giamas nuotaikas. Skaitoma galimu, 
kad filmas Vąkietijpje'bus rodomas vė
liau. šiuo metu jis rodomas visoje 
Amerikoje ir kaikuriuose kituose kraš
tuose. Filmų kritikai ir recenzentai 
pabrėžia lietuvaitės filmų artistės Rū
tos Kilmonytės didelius gabumus. Jos 
populiarumas matyti ir iš to, kad ji 
yra dalyvavusi jau apie 500 televizfc 
jos vaidinimų ir daugelyje filmų. Vi
sur ji pabrėžia esanti lietuvių kilmės 
ir gražiai kalba lietuviškai. . Ė.

NAUJIEJI SENSACINGIEJI 
SIUNTINIAI ŠEIMOMS!

: I960 M. MES VISKĄ DARĖME SIUNTINIU
' K A I N O M S‘. N U M T

Tos pastangos pasirodė labai sėkmingos, ir mes išsiuntėme keturis kartus 
tiek siuntinių, kiek ankstesniais metais. Nors mūsų uždarbis iš kiekvieno 
atskiro siuntinio yra labai mažas, bet kai siuntinių buvo išparduotas toks 
milžiniškas kiekis, tai ir mūsų metinis uždarbis buvo žymiai didesnis. 
Įvertindami tą didžiulę paramą, kurios buvo susilaukta iš klijentų, LIE
TUVIU PREKYBOS BENDROVES vadovybė nusprendė dar ir toliau muš
ti kainas, šįkart esame įsigiję atitinkamus kiekius medžiagų ir kitokių 
prekių ŽYMIAI MAŽESNĖMIS NEGU GAMYBOS KAINOMIS ir sudarėme 
NAUJUS SENSACINGUS SIUNTINIUS. •;

SENSACINGAIS VADINAME JUOS, NES VERTĖ 
’ UŽ TĄ KAINĄ TIKRAI YRA SENSACINĖ!

SIUNTINIAIS ŠEIMOMS mes vadiname juos, nes parinkti siuntiniai yra 
taip, jog už labai žemą kainą kiekvienas šeimos narys gautų labai gerą, ir 
naudingą dovaną.
VIENGUBĄ SIUNTINĮ ŠEIMOMS

Nr. 1 sudaro:
3% jardų Botany Serge ar Herring

bone, tamsiai mėlynos, vyriš
kam ar moteriškam kostiumui,

8 jardai sunkaus Rayono 2 mo
teriškoms ar 4 vaikiškoms suk
nelėms,

. 4 jardai Nailono Tafetos moteriš-
. kai suknelei ar 2 bliuzėms,

3 jardai Poplino marškiniams ar
* bliuzėms,

1 didelė šilkinė skarelė gėlėta 
ar Paisley raštu.

Kataloginė šio siuntinio kaina yra 
. $64.75. Mūsų speciali kaina yra tik- 
tai.$57.50 įskaitant visus mokesčius. 
Mes siūlome šį siuntinį ir DVIGU
BĄ, o NUMUŠDAMI savo išlaidas 
ir savo uždarbį, ant šio antrojo 
siuntinio sutaupysime dar $16.00.

DVIGUBĄ SIUNTINĮ ŠEIMOMS 
’ ‘ Nr.-'l sudaro: ;

6% jardų Botany Serge ar Her
ringbone .tamsiai mėlynos, vy
riškam ar . moteriškam košt.,

16 jardų sunkaus Rayono, 4 mot.
ar. 8 vaik. suknelėms,

8 jardai’Nailono Tafetos, 2 suk
nelėms moteriai ar '4 bliuzėms,

6 jardai Poplino, 2 marškiniams
ar 3 bliuzėms,,

2 didėlės šilkinės skatelės, gėlė
tos ar Paidley raštu.

Kataloginė Šio siuntinio kaina yra 
$129.50. Dviguba speciali kaina tu
rėtų būti $115.00. Mes siunčiame 
šį DVIGUBĄ SIUNTINĮ ŠEIMOMS 
Nr. 1, sumažindami uždarbį ir išlai
das, tiktai už $99.00 Įskaitant visus 
mokesčius. , . ... ,
KVIEČIAME PRAŠYTI IR MES TUOJAU PAT NEMOKAMAI 
PASIUSIME PILNĄ KOMPLEKTĄ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ 

ŠITŲ ŠEIMOS SIUNTINIŲ.
Nors tiems savo SENSACINGIEMS SIUNTINIAMS ŠEIMOMS 
medžiagų turime nemaža, bet garantiją duodame tik keturioms 
savaitėms. Užsitikrinti bent trims mėnesiams mūsiškių SENSA
CINGŲJŲ ŠEIMOS SIUNTINIŲ pritiname „po $5,00 irtstato.

•' Mės garantuojame: .
‘ • << < , Z r<. : • ' ' " x ■. •*,. . . < , ,

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.'
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba nemokamai pasiuh- 
- čiame-, siuntinį.

3. us| dėl to gavė

ame visas __
5. Visas kitas prekes-siunčiame tiktai pagal aprašymą
Kviečiame pareika 1--- UJ .aDTTinnni KsriaiOKR' _ _ 
standartinių siuntinių kainoraštį, 
siuntinius, kurių kainos svyruoja

NR. 2 VIENGUBA SIUNTINĮ 
ŠEIMOMS sudaro:

8 jardai Needle - kordo medžiagos 
2 kostiumams ar suknelėms,

4 jardai Nailono tafetos, mot. suk
nelei ar bliuzėms,

8 jardai sunkaus Rayono, 2 mot. 
ar 4 vaik. suknelėms,

1 didelė šilkinė skarelė, gėlėta ar 
Pailsey raštu.

Kataloginė šio siuntinio kaina yra 
$55.75. Mūsų speciali kaina yra tik
tai $49.00 Įskaitant visus mokesčius;
Mes taip pat siūlome šį siuntini ir 
dvigubą, o numušdami išlaidas ir 
savo uždarbį ant šio antrojo siun
tinio sutaupysime jums dar $19.00.

NR! 2 DVIGUBĄ SIUNTINĮ 
šeimoms sudaro:

16 jardų Needle-korcįo medžiagos, 
4 kostiumams ar suknelėms, . :

8 jardui Nailono Tafetos, 2 mot. 
suknelėms ar 4 bliuzėms, *

16 jardų, sunkaus Rayono, 4 mot 
ar 8 vaik. suknelėms,

2 didelės šilkinės skarelės.

Kataloginė šio siuntinio kaina yra 
$111.50. Dviguba speciali kaina tu
rėtų būti $98.00. Mes siunčiame <M> 
gubą siuntinį Nr. 2 tiktai už $79.00 
iškaitant visus mokesčius. "■

’* Eleltfroe reikmenys, :

* Šardyfcmti, ;

*

ir kitkas.*

Mainome sėnus naudotus

įvertindami juos angšta

au

DUODAME DIDELES 
r NEOLAWAS PERKANT 
r NAUJUS. .

........ BpHSUSAMS „
• H ■ Sportuoją vyni label

Elastinis juosmuo

372

joje ir Kauno technikos mokyk-j 
, loję-. • : r t įZ , ’Z ’ t- *

Būti, be darbo -bolševikų valdys 
įmo metu — tai vaikštinėti pikto* 

h šuns kieme be lazdos. Neturėtų 
M kuo atsiginti; jog nesi valkata •—Į 

“liaudies-kenksmingas -ėlėtaen-ę 
£* tas” .-K 

■* čiąu na 
— ti “

Adolfas buvo ramus. Bent kitiem 
savo_rūpesčiu nervingai nesiguo-

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
; 341 La db roke Grave
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Mann & Martel ud.
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2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Garden Ave. - High Park

$1.000 Įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės.
Pilna kaina $15.000.

Roncesvalles • High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron

Indian Rd. Cres.
Original^ dupleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas,-5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu

cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

TORONTO, O it. sportas

Swansea 
4-tas namas nuo Bloor 

$16.900 pilna kaina, $4.000 Įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

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.

Rusholme Rd. • College 
$6.000 Įmokėti (gal užteks $5.000), 
8 kambariai per du augštus, mūri
nis, gerų plytų namas su garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą kartą parduodamas

Bloor • Indian Grove 
$29.000 pilna kaina, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas su privačiu 
Įvažiavimu ir garažu, didelis kie
mas, vandeniu alyva apšildomas, 5 
kambariai pirmam augšte, 3 vonios, 
3 virtuvės, ekstra kambarys rūsyje 
su išėjimu į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai.

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi- 
. me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Lenkijos gyventojų skaičius
I960 m. gruodžio mėn. gyvento

jų surašymo duomenimis šių die
nų Lenkijoje buvę 29.731.000 gy
ventojai. Tuo tarpu prieš 10 metų 
būta dar tik 25.008.000. Tokiu 
būdu gyventojų skaičius per vie
ną vieninteli dešimtmeti padidėjo 
arti 19%. Tai yra tikrai daug. Tuo

va 479.000. Wroclavas (Breslau)

tarpu žymiai sumažėjo -moterų 
persvara santyky su vyrais. 1946 
metais 100-ui vyrų buvo dar 111 
moterų, 1950 m. jau tik 109,7, o 
1960 m. tik 106,8 moterys. Per 
karą Lenkija labai nukentėjo 
žmonėmis, o po karo gyventojų 
skaičius natūraliu būdu vėl žy
miai padidėjo ir, be to, gerokai 
priartėjo prie išsilyginimo vyrų- 
moterų santykis.

Kai dėl Lenkijos miestų, tai 
Varšuva dabar turinti 1.036.000 
gyventojų, Lodžė 708.400, Kroku-

dabar yra tik ketvirtoje vietoje, 
taigi turi mažiau negu 479.000 
gyventojų, žymiai mažiau kaip 
prieš karą. Poznanė esanti 5-je 
vietoje, štetinas ir Katovicai turi 
maždaug po lygiai: 268.000.

Dar smulkmena: suaugusiųjų - 
darbingųjų nuošimtis miestuose 
sudarąs 57,9%, kaimuose 52,4%.

.■■■■■<■ E-

Dėl graikų poeto Homero gim
tinės varžėsi net septyni mies
tai. Gimė jis apie 800 m. pr. 
Kr., vadinamas net poetų kara
liumi.
Izraelis tapo savarankiška vals
tybe 1948 m. gegužės 15 d., In
dija ir Pakistanas gavo nepri
klausomybę 1949 m. balandžio 
mėnesi.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-5454 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš .5 Robert St. j NAU J AS P AT ALP AS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. 

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

Mokslo metus užbaigus
Gegužės 21 d. Prisikėlimo pa

rapijos salėje įvyko Toronto lie
tuvių Maironio vardo mokyklos 
mokslo metų užbaigimo aktas.

Oficialiąją dalį pradėjo ir to
limesniu programos vedėju buvo 
mokyt V. Birieta. Po to gražų 
žodį tarė mokyklos tarybos pirm, 
kun. P. Ažubalis. < Iškilmėms 
vykstant Sekminių dieną, kalbė
tojas, prisimindamas lietuviškų 
vainikų pynimo paprotį, palygino 
ir šios mokyklos neveltui prabė
gusį darbą tarytum įpintą į Sek
minių vainiką. Prisiminė ir J. Bi
liūne apysaką apie laimės žiburį 
kalne, palygindamas su mūsų 
jaunimo mokslo siekimu.

Dar kalbėjo J. Strazdas, kaip 
ryškiausiai finansiniai remiančios 
šią mokyklą lietuviškos institucb 
jos —“Parama” kooperatyvo at
stovas ir Hamiltono vysk. Valan
čiaus lietuvių mokyklos vedėjas

Galiausiai kalbėjo mokyklos 
ved. J. Gustainis, kuris padėkojo 
už darbą mokyklos tarybai, tėvų 
k-tui ir savo bedradarbiams mo
kytojams, o taip pat pateikė duo
menų iš mokyklos darbo. Mokslo 
metai buvę pradėti su 454 moki
niais. Baigti su 440 mokinių. Sep
tyni iš jų išsikėlę į JAV ir kitur 
gyventi. Dirba 17 skyrių. Kurso 
pakartojimui palikti 38 mokiniai, 
beveik išimtinai žemesniųjų sky
rių. 10 skyrių baigė septynios lie
tuvaitės. Jas pagerbiant, per visą 
baigimo aktą, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, jos sėdėjo gar
bės vietoję scenoje. Aštuonius 
skyrius baigė 13 mokinių.

Baigimo pažymėjimus ir dova
nas įteikė tarybos pirm. kun. P. 
Ažubalis ir tėvų k-to pirm. J. Pet
rauskas, o po gėlę 10 skyrių bai
gusioms prisegė jauniausioji mo
kytoja Kuolaitė.

10 skyrių baigusioms įteikti pa
žymėjimai ir vinjetės su mokyk
los oficialių asmenų ir abiturien
čių nuotraukomis, o aštuonius sk. 
baigusiems — pažymėjimai ir 
kiekvienam po Vijeikio knygą 
“Lietuva — mano tėvų šalis”.

10-to skyriaus auklėtoja mokyt. 
Urbonienė tarė žodį į abiturien
tes, o abiturienčių vardu i kalbas 
atsakė A. Bušinskaitė. Iš savo pu
sės mokyklą baigusios apdovano
jo mokytojus ir mokyklos vado
vus kukliomis dovanėlėmis.

Tėvų k-tas apdovanojo geriau
siai augštesniuosius skyrius bai
gusius mokinius.

KLB Toronto apyl. pirm. S. 
Juozapavičius ta proga Įteikė 
straipsnio konkurso laimėtojoms 
premijas: O. Virbūnaitei pirmąją 
ir V. Kuprevičiūtei antrąją.

Paskutinis žodis ir kartu tary
tum metinė ataskaita buvo tėvų 
k-to pirm. J. Petrausko.

Meninėje daly gražiai pasirodė 
šv. Jono Kr. parapijos vaikų cho
ras, ved. kun. B. PaceviČiaiis, iš- 
pildydamas puikiai paruoštą ei
lėraščių ir dainų pynę.

Sugiedojus Tautos himną, visi 
mokiniai buvo kavinėje pavaišin
ti. Pr. Al.

schemą pati “Ve \>lo” D-ja verslų 
įsigijimą nevykdc, ji yra tik kaip 
rėmai, kuriuose juriasi įvairių 
sekcijų verslinii ’-ai, pvz.: ūkių, 
krautuvių, dirbti ių ir kt. Prak
tiškai pačios sekcijos vykdo vers
lų įsigijimą pana.’dodamos turi
mą “Verslo” Dr .cs čarterį.

Verslo valdybą sudaro 5 asme
nys, bet tik trj i iš jų aktyviai 
dirba.. Kitiem «. riem nepasiro
dant, susirinkimas jų vieton į val
dybą pakvietė ba.Tįsius kandida
tus -V. Janulevic į ir J. Mažeiką. 
Kad išjudinti ve: Jo reikalus, val
dyba greit numato sušaukti kitą 
verslininkų susirinkimą. L.

Anglų kalbos kursai per T.V.
Yra aišku, kad ne visi iš naujų 

kanadiečių lanko esamas klases. 
Naujas projektas, mokyti anglų 
kalbos per T.V., yra globojamas 
META. Pamokos bus pradėtos 
spalio mėn. per CBLT, banga 6. 
Jos eis tris pusvalandžius į sa
vaitę: sekmadienį ir šeštadieni 
vidudienį, o trečiadieni 4 vai. p.p.

Padėka
Nuoširdus ačiū J.E. vyskupui V. 

Brizgiui už pašventinimą lietuviško 
kryžiaus Vaikų Namų sodyboje. Trem
tinio vyskupo ranka palaimintas kry
žius mums kasdien primins paliktąsias 
tėviškes. Ačiū abiejų parapijų kuni
gams, kun. B. Jurkšui, svečiui iš Ro
mos kun. V. Dobrovolskiui, Prisikėli
mo parapijos vaikučiams atvykusiems 
organizuotai, ir visiems dalyvavusiems 
šventinimo apeigose. Kiekvienas iš jū
sų savo asmeniniu buvimu didinote 
mūsų džiaugsmą.

Gili padėka rūpestingoms mūsų rė
mėjoms — ponioms už parūpinimą py
ragų vaišėms: Tamulaitienei, Kuolie
nei, Simanavičienei, Pūterienei, Pet
rauskienei, česikienei, Sadonienei, Da- 
lindienei, Sungailienei, Čepienei, Či- 
žikienei, Augustinavičienei, Liuimie- 
nei, Sližienei, Norkienei, Rusinienei, 
Matulevičienei, Dambrauskienei, Na- 
krošienei. Ponioms vaišinusioms sve
čius: Kuolienei. Pūterienei, Vaštokie- 
nei, Bazilikienei, Dervinienei. Rinku
siems aukas vyrams: Sondai, Bumbu- 
liui, Šarūnui, Simanavičiui ir visiems 
aukotojams. Viešpats atlygins jums, 
nes Jo gerumas be ribų.

Nuoširdi padėka Tėvams Pranciško
nams už auką $1000. Džiaugiamės, nes 
ši suma Vaikų Namų skolą sumažino 
1000 dolerių. Dėkingos esame abiejų 
parapijų Pirmosios Komunijos vaiku
čių tėveliams už gausias aukas. Šios 
aukos ne tik mažina finansinius mūsų 
rūpesčius, bet teikia ir moralinės jė
gos nepaisant nuovargio aukotis mūsų 
mažiesiems ir jaunimui.

Maldose su jumis
Nekalto Prasidėjimo Marijos seserys

AUSROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treniruotės 

vyksta kiekvieną antradienį ir ketvir
tadienį Swansea parko stadijone nuo 
7 iki 9 vai. vak. Lauko teniso treni
ruotės— High Parko aikštelėse pir
madienį, antradienį, trečiadienį, ket
virtadienį, penktadienį nuo 7 iki 9 vai. 
vak. ir šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki 
6 v.v.

Aušros klubo ir tėvų rėmėjų platin
tos loterijos traukimas įvykę gegužės 
13 d. Rezultatų dar nesame gavę, ti
kimės sulaukti kiekvienu metu.

Sportas Lietuvoje
Iš Lietuvos Sovietų Sąjungos B kla

sės krepšinio pirmenybėse dalyvavo 
Kauno Žemės ūkio akademijos vyrų 
komanda ir Kapsuko (Marijampolės) 
vidurinės sporto mokyklos moterų ko
manda. Savo grupėje Kauno vyrai už
ėmė trečią vietą ir iš tolimesnių žai
dimų iškrito, o Marijampolės mote
rys užėmė antrą vietą ir pateko į fi
nalistų grupę. Finalinės grupės žaidi
mai vyks vasaros metu. Tai pirmas 
atvejis, kad Lietuvą atstovauja ne did
miesčių, bet apskrities miesto koman
da. Taip pat pažymėtina, kad ir gru
pinės varžybos, kuriose dalyvavo še
šios Sov. Sąjungos komandos vyko Ma
rijampolėje.

Lietuvos boksininkai Sov. Sąjungos 
pirmenybėse Maskvoje, laimėjo vieną 
pirmąją ir tris trečiąsias vietas. Ričar
das Tamulis antrame pusvidutiniame 
svoryje iškovojo Sovietų Sąj. meiste
rio titulą. Lengviausiame svoryje tre
čioji vieta atiteko S. Uosiui, vidutinia
me svoryje — J. Pozniakui ir pussun- 
kiame svoryje — D. Pozniakui. R. Ta
mulis pripažintas geriausiu S. Sąjun
gos boksininku. ' G.

Lietuva laimėjo tarptautines fech
tavimo rungtynes Rygoje nugalėdama 
R. Vokietiją, Latviją ir Estiją tom pa
čiom pasekmėm — 9:7. Antrą vietą už- 
ėrųė vokiečiai, toliau latviai ir estai.

Lietuvos sportininkai pirmą kartą 
televizijos ekrane pamatė iš Maskvos 
pertransliuotas . krepšinio rungtynes 
JAV - Sov. Sąjunga. Pavergtos Lietu
vos spauda rašo, kad tai didelis tary
binės technikos laimėjimas, kadangi 
gegužės pirmosios proga buvo užbaig
ta montuoti linija Maskva - Leningra
das - Talinas - Ryga - Kaunas - Vil
nius. Sakoma, kad artimiausiu laiku 
Lietuvoj bus matomas Sov. Sąj. spor
tininkų pasirodymas užsienyje (lais
vame Vakarų pasaulyje, ar tik Sov. 
S-gos satelitinėse valstybėse?—K.B.), 
nes bus susijungta su Varšuva ir gau
nami laidai iš “Eurovizijos” sistemos.

K. B.

Paryžius. — Paryžiuje Įvyks
tančioje oro parodoje gegužės 26 
d. buvo pakviestas dalyvauti Yuri 
Gagarin. Pakvietimas tačiau pas
kutiniu metu atšauktas, kad ne
nustelbus prez. Kennedy vizito.

Prezidentas Kennedy Kanadoje

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Dėmesio! Prašom skambinti mums nauju telefono Nr. LE. 1-1161

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės j šiuos mūsų agentus:

Bloor • Jane — gražus namas 
$7.000 Įmokėti, 6 kambarių, 10 me
tų senumo, gražių plytų, atskiras, 2 
modemiškos virtuvės, saulės kam
barys. Kambariai dideli ir gražūs, 
jokio remonto nereikalinga, šiltu 
vandeniu alyva apšildomas, rūsys, 
baigtas recreation su grindimis, ant
ras augštas išnuomotas, gauna nuo
mos $90 į mėn. Garažas, 10 pėdų 
privatus Įvažiavimas. Sklypas 32 pė
dos iš 175 pėdų. Labai puikus kie
mas. $289 namo mokesčiai. $13.300 
balansui, viena skola 8 metams at
vira iš 6%%. Pardavimo kaina 
$20.300. šio namo viešoj rinkoj nė
ra.

Bathurst - Eglinton 
$2.500 Įmokėti, 5 kambarių, mūro 
bangaliukas, garažas. Kaina $13.500. 
Skubus pardavimas.
Bloor - Indian Rd. $6.000 Įmokėti. 
Atskiras, plytų ligi stogo, 8 kamb., 
2 augštų, kiekviename augšte prau
syklos, 2 virtuvės, alyva vand. ap- 
šild. Privatus šoninis įvaž. Prašo
ma kaina $19.900.

Liks viena 
tįsioms są-

Netoli St Clair Ave. 25 butų, 3 me
tų senumo apartmentas. 20% gry
no pelno. Puikus investavimas.

Indian Rd. • Bloor. 14 kambarių at
skiras mūro namas, penki butai, 
garažas. Įmokėti tik $4.000. Reika
lingas remonto.

10 mylių nuo Toronto 15 akrų ge
ros žemės. $2.000 įmokėti.

Bloor • Lansdowne. 8 kambarių at
skiras mūro namas, vieta garažui. 
$2.000 Įmokėti, 10 metų atviras 
morgičius balansui.

Jane - Eglinton. 9 butų apartmen
tas. $7.000 Įmokėti. Geri morgičiai.

Visais draudimo, morgičių, 
investavimo reikalais kreipkitės

“Verslo” susirinkimas
Mes, lietuviai, verslų srityje 

esame žymiai atsilikę nuo mūsų 
šiaurės kaimynų latvių ir estų. 
Dar ir dabar mūsų žmonės mažai 
įdomaujasi verslų reikalais. Są
rašuose turime 120 narių, išsiun- 
tinėjom 100 pakvietimų, o atvy
ko tik 12. Nenusimindami dirb
sim ir toliau, nes dideli dalykai 
pradedami ne masintose susirin
kimuose, bet mažuose rateliuose. 
Toronto Lietuvių Namai ir koope
ratyvas “Parama”, kurie šian
dien turi tųkstančius narių, atsi
rado iš keletos idealistų darbo.

Su tokia mintimi, dr. J. Kaške- 
lis pradėjo “Verslo” susirinkimą, 
Įvykusį gegužės 17 d. Lietuvių 
Namuose. Iždininkas Al. Dūda 
pranešė, kad kasoje yra 24 dol. 
pinigais, 200 dol. vertės Šerais ir 
70 dol. skolos už čarterį. Susirin
kimas gyvai svarstė įvairias vers
lų galimybes. Nuspręsta, kad kol 
kas reikia pradėti nuo mažų ob
jektų — $20.25.000 vertės, nes 
tokią sumą nesunku sukelti ir su
interesuoti verslininkus.

(Atkelta iš 1 psl.) 
žmonės nežino, kaip apsiginti 
nuo bado.

Keletą kartų Kennedy buvo 
pertrauktas plojimų. Kalba vi
siems paliko gilų įspūdi ir su
tvirtino dviejų kaimyninių kraštų 
draugystę. Tą draugystę Kenne
dy pažymėjo sakydamas, kad “ge
ografija padarė mus kaimynais, 
istorija padarė mus draugais, eko
nomija padarė mus partneriais, 
o gyvenimo reikalai padarė mus 
sąjungininkais. Pati gamta mus 
sujungė, tai joks žmogus mus ir 
neišskirs”.

Prez. Kennedy išvyko gegužės 
18 d. ryte. Prieš išvykstant buvo 
paskelbtas bendras abiejų vadų 
komunikatas, kuriame akcentui 
jami šie dalykai: pasitikėti Jungt. 
Tautomis, siekti nusiginklavimo 
derybomis, stiprinti NATO ir gy
vinti prekybos ryšius.

Diefenbakeris prižadėjo, kad 
Kanada padidins savo duoklę at- 
silikusiems kraštams. Iki šiol Ka
nada tam išleisdavo apie 70 mili
jonų dolerių per metus. Kenne- 
džiui prašant ta parama užienio 
kraštam gali būti pakelta iki 350 
milijonų dolerių į metus. Kas lie
čia Įsijungimą f Amerikos Valsty
bių Organizaciją, tas klausimas 
buvo Kanados parlamente disku
tuotas ir anksčiau. Atrodo, kad po 
Kennedy vizito Kanada prie tos 
organizacijos prisidės.

Min. pirmininkas Diefenbake
ris taip pat pritarė Kennedy per
spėjimui, kad “bet koks komunis
tų skverbimasis Į šio žemyno vals
tybių reikalus yra rimtas pavojus

laisvei”.
Ketvirtadienio rytą prezidentas 

su žmona paliko tulpėmis pasi
puošusią Ottavą ir savo puošniu 
prezidentiniu lėktuvu išskrido Į 
Vašingtoną. Po Ottavos seks ke
lionė Paryžiun, pasikalbėjimai su 
De Gaulle, po to su McMillan ir 
galiausia Vienoje su Chruščiovu.

Dar keletą savaičių Ottava kal
bės apie besišypsantį žvalų prezi
dentą ir apie visus sužavėjusią 
Jacqueline. V.K.

Jūry kapitonas
(Atkelta iš 1 pusi.) 

nusiskundžiama lietuvių pasyvu
mu. Tautinės apraiškos esančios 
labai gyvos Latvijoj, Estijoj, Uk
rainoje ir Kaukaze (ypač Gruzi
joj), tačiau, kai mėginama susi
siekti su lietuviais, susiduriama 
su perdideliu santūrumu.. Sunku 
pasakyti, ar tokie priekaištai iš 
tikro yra atėję iš anapus. Tačiau 
nebūtinai jie turėtų būti, tik pra
simanyti. Juo labiau, jog čia ry
šiai su pavergtaisiais Pabaltijo 
kraštais pastaruoju metu gana su
stiprėjo. Iš abiejų pusių vyksta 
privatūs giminių aplankomai, ne
kalbant apie oficialius turistų pa
sirodymus ar netiesioginius ap
linkinius kelius. Neperseniausiai 
(tuoj po Talino bylo$) švedų teis
mas prie uždarų durų kalėjimo 
bausmėmis nuteisė vieną estą ir 
vieną suomį už tai, kad jie rinkę 
žinias apie sovietus užsienio vals
tybės naudai. Jei tikėti gandais, 
ta valstybė buvusi Kanada.

J. KUDABA B. SERGAUTIS
Namų teL BU. $-2105 LE. 1-1161

Aptarta keletas konkrečių ob
jektų ir apsistota prie “Country 
Club” idėjos. Tam tikslui suda
ryta investacijos sekcija iš Dar- 
gio ir Janušausko. Jiems pavesta 
burti verslininkus ūkio įsigijimo 
investavimui.

Pagal “Verslo” organizacinę

International 
Driving School 

WALDI
858 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461

3261 DUNDAS ST. W.
Tel. RO. 6-8541 

Teorijos pamokos veltai.

WELLAND, Oht
Wellando lietuvių medžiotojų ir 

meškeriotojų klubas “Lituanica” pa
laiko lietuviškus papročius. Kiekviena 
tauta turi savo papročius. Tie papro
čiai duoda tautai charakterį ir išskiria 
iš kitų tautų tarpo. Lietuvių tauta tu
ri ypatingai daug gražių papročių.

Prisimename mūsų tėvynę Lietuvą, 
kada jos kloniai ir pamiškės pasipuoš
davo mėlynakėmis žibuokšlėmis ir gel- 
tonveidėmis purienomis, kada saulutės 
spinduliai žadindavo gamtą pabusti ir 
oras atšildavo. Moterys savo aprėdą 
keisdavo į margaspalvį lengvą kartū
ną. Atrodo, lyg norėdamos prisitai
kinti prie besipuošiančios Įvairiausio
mis gėlėmis gamtos. Ir prasidėdavo 
lenktyniavimas madų bei spalvų.

Kiekviename mieste, miestelyje ar 
kaime prasidėdavo kartūno parengimų 
rengimas, kur gražiausiomis kartūno 
suknelėmis pasipuošusios moterys bu
vo premijuojamos.

Wellando medžiotojai ir meškerio

tojai šj gražų paprotį nutarė palaikyti 
ir jau kelinti metai ruošia, taip vadi
namą, kartūno balių. Į tą balių visada 
suvažiuoja daugybė lietuvių iš įvairių 
Kanados bei Amerikos vietovių.

Šiais metais tokį kartūno balių klu
bas “Lituanica” ruošia birželio 3 d. 5 
vai. p.p. toje pačioje vietoje, kur ir 
pernai buvo — Welland, Main St. E. 
ir Port Robinson Rd. kampas, St. Ste
phens salė.

Šių metų kartūno balius bus tikrai 
įdomus, nes jo meninė programa pri
taikinta prie linksmos baliaus nuotai
kos. Ją išpildys aktorius humoristas 
V. Žukauskas. Tikrai bus malonaus 
juoko. Be to, gros europietiška muzi- 
kaA veiks puikūs bufetai.

Tad ypatingai ponios atkreipkite dė
mesį ir išbandykite laimę, nes klu
bas yra nupirkęs tris labai vertingas 
dovanas, kurios bus paskirtos už tris 
gražiausias kartūno sukneles.

Iki pasimatymo birželio 3 d. Wel- 
lande. . Klubo valdyba

527 Bloor St W- Tel. LE. 24404
Perkant ar parduodant betkokĮ nekilnojamą turtą, kreipkitės 

j šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
RUNNYMEDE—BLOOR RAJONE 
$3.000 įmokėti, 6 kambarių, kvad
ratinio plano, puikus presuotų ply
tų atskiras namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su privačiu įvažia
vimu. gražus didžiulis kiemas.
JANE — BLOOR RAJONE
$4.000 įmokėti, 7 kambarių per du 
augštus, atskiras, šiurkščių plytų 
namas, vandens alyvos šildymas, 
kvadratinis planas, geležinių balkių 
•konstrukcija, gražus kiemas, pirmą 
kartą pardavimui, žemos taksos, 
vienas atviras morgičius 10-čiai me
tų, labai arti Bloor.
HIGH PARK BLDV. — 
RONCESVALLES RAJONE 
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas, 2 virtuvės, 
alyvos šildymas, vieta garažui, arti 
susisiekimo bei krautuvių.
RUSHOLME RD: — COLLEGE 
$5.000 įmokėti ar mažiau, 6 kamba
rių atskiras mūrinis namas, kvadra
tinis planas, vandens alyvos šildy
mas, 2 virtuvės, 2 vonios, garažas 
su šoniniu įvažiavimu.
PACIFIC AVE. — BLOOR
$5.000 įmokėti, 11 kambarių, gražus 
atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 3 
modernios virtuvės, garažas, gražus 
kiemas, vienas atviras morgičius 
10-čiai metų, arti Bloor.
HAVELOCK ST. — BLOOR 
DUPLEKSAS
$6.000 įmokėti tiktai ir vienas atvi
ras morgičius balansui 10-čiai metų, 
dviejų atskirų butų po 5 kamba
rius, atskiras šiurkščių plytų na
mas, vandens alyvos šildymas, gara
žas, gražus kiemas, naujausias pa
statas toje gatvėje, neaugšta kaina.
SWANSEA. BUNGALO!
$6.500 įmokėti, puikus maždaug 6 
metų senumo, 2-jų miegamųjų mo
dernus bungalo, pristatytas mūrinis 
garažas su privačiu įvažiavimu, 
gražiai apsodintas, ilgos ir lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.
ARMADALE — BLOOR
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildymas, gara- 
žas, vįenas morgičius .balansui 10- 
čiai mėtų.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

$600 įmokėti, Davenport • Lans
downe, pusiau prijungtas, 
mūrinis, 6 kambarių namas. 
Didelis kiemas su vieta ga
ražui. Viena atvira skola ba
lansui. Pilna kaina $11.900.

$1.000 įmokėti, Weston Road į šiau
rę nuo St. Clair. Mūrinis, pu
siau prijungtas, 6 kambarių 
namas. Naujas modernus šil
dymo pečius. Garažas. Pilna 
kaina $12.500.

$3.000 įmokėti. Bloor • High Park 
rajone. Labai geram stovy, 
atskiras, 7 kambarių per du 
augštus. Garažas ir šoninis 
įvažiavimas. Kaina $18.500.

$5.000 įmokėti. Swansea rajone ar
ti Bloor. Puikus 5 kambarių, 
2 miegamieji, bungalow. Ga
ražas ir privatus įvažiavimas. 
Pilna kaina $18.000.

$6.000 įmokėti. Labai arti High Par
ko ir Bloor. Gražus 8 kamb. 
per du augštus namas. Van
dens alyvos šildymas. Recre
ation kambarys rūsyje. Dvi 
vonios. Garažas ir privatus 
Įvažiavimas. Kaina $22.000.

$6.000 įmokėti. Baby Point rajone. 
Liuksusinis 6 kambarių at
skiras namas. Garažas ir pri
vatus Įvažiavimas. Gražus re
creation kambarys rūsyje. Be 
to, pilnai įrengtas tamsus 
foto kambarys. Ypatinga pro
ga foto mėgėjui ar profesio
nalui. Pilna kaina $22.000.

$7.000 įmokėti. Bathurst - St. Clair. 
Puikus dviejų butų pastatas. 
Labai didelis salionas, valgo
masis, moderni virtuvė ir du 

' dideli miegamieji kiekviena
me bute. Du mūriniai gara
žai ir šoninis Įvažiavimas. 
Pilna kaina $28.500.

$10.000 įmokėti. 3 metų senumo 
modernus 9 butų pastatas. 
Vandens alyvos šildymas. 
$9.600 metinių pajamų. Pil
na kaina tik $64.000.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmėnti- 

?nių namų.fH ' <

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Pažadėjo duonos, o 
pakišo akmenį

Raudonoji Kinija iki šiol įvai
riuose nedatekliuose kreipdavosi 
į Maskvą. Praėjusiais metais jie 
buvo sudarę sutartį pasikeisti 
prekėmis 2 bilijonų dol. vertės 
sumoje. Sov. Sąjunga turėjo pri
statyti įvairių mašinų ir kitų pa
gamintų prekių, o Kinija įvairių 
žaliavų. Tačiau dėl sausros Kini
joje (net 40 dienų galėjai su ma
šina važiuoti Geltonosios upės 
dugnu, — pareiškė Kinijos am
basadorius Lenkijai) Pekingas ne
pajėgė rusams savo pasižadėjimų 
išpildyti. Rusai irgi tuo pačiu at
silygino. Kai Kinijoje pradėjo 
siausti badas, tai ne tik kad pa
žadėtu maistu neparėmė, bet ir 
lėšų nepažadėjo, kad Kinija galė
tų kitur, maisto pirkti. Sovietai 
pasiūlė 500.000 tonų cukraus. Tai 
vienintelis produktas, kurio Ki
nijai netrūksta, nes jie patys įsi
pareigojo pirkti 1 milijoną tonų 
iš Castro Kubos.

Kiek vertas 
žmogaus kūnas?

žmogaus svorio vidurkis -— 150 
svarų, kuris apytikriai apskaičia
vus savo sudėtyje turi apie 3500 
kubinių pėdų dujų: deguonies, 
vandenilio ir azoto. Apšvietimo 
reikalams tos dujos būtų $2,45 
vertės, imant po 70 centų už tūks
tanti kubinių pėdų. Taip pat iš jo 
turimų riebalų galima būtų pada
ryti 15 svarų žvakę, kuri kartu su 
3500 kūb. pėdų dujų yra didelė 
apšvietimo pajėga. Žmogaus kū
nas turi 22 svarus ir 10 uncijų 
grynanglio, kurio užtektų 9360 
pieštukų. Be to, jis turi geležies, 
iš kurios galima padaryti vinį, ku
ri išlaikytų visą jo kūno svori. Pa
galiau, sveikas žmogus dar turi 
54 uncijas fosforo. Tų mirtingų 
nuodų užtektų 800.000 degtukų 
arba 500 asmenų nužudyti.

• Dabartinė Austrijos sostinė 
Viena senovės romėnų buvo 
vadinama Vindobona.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W." (Prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

Dundas • Dufferin 
$2.500 įmokėti, 8 kamb. geram sto
vy namas; 3 modernios virtuvės; vi
sos kietmedžio grindys; dideli ir 
meistriškai gerai įrengti kamba
riai; alyva apšildomas; gražus su 
medeliais kiemas; garažui vieta; 
arti mokykla; be morgičių. Tik 
S14.800.

Swansea - Bloor
$3.000 Įmokėti, gerų plytų, 6 kam
barių, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, didelis kiemas, garažas. 
Be morgičių. Kaina $14.000.

Batų* dirbtuvė
25 pėdų iš 53 pėdų dviejų augštų 
pastatas su veikiančia batų dirbtu
ve ir 6 kambarių butu; gazu apšil
doma. Bloor • Lansdowne rajone. 
Prašoma kaina $28.000.

Lansdowne • Dundas , 
$1.500 Įmokėti, kampinis namas, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas, du
jomis šildomas, 1 morgičius balan
sui, tuoj galima užimti.

Tabako ūkis
$5.000 Įmokėti, Tillsonburg - Delhi 
rajone, 50 akrų su 18 akrų tabako 
sodinimo teise, 3 kilnos, naujas šil
tadaržis, moderniški drėkinimo 
įrengimai, 7 kambarių gyvenamas 
namas prie veiškelio. Mes turime 
tabako ūkių iki 300 akrų įvairiose 
Ontario vietose.
Vištų ūkis — 35 mylios nuo Toronto 
$5.000 Įmokėti, modernus didelis 
metalinis vištininkas su kitais tro
besiais, plius 7 kambarių gyvena
mas namas, 5 akrai geros daržo že
mės. 3000 dedančių vištų su $300 
savaitinių pajamų už kiaušinius.

' Gorevale • Dundas

tuvės, 3 garažai, 4% % morgičius. 
Kotelis 17.000 galionų

Arti Toronto geram mieste, 188 Sė
dimų vietų, moderniški gėrimo kam
bariai su restoranu ir nuomavimui
kambariais, reta proga dviem part
neriam. Prašoma kaina $85000.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir įvairia kaino. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius 
J, Girdvainis specialiai tabako ir mišriems ttiaan.
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TAUTOS FONDO AUKOS
agentūroms, šiaip suinteresuo-

Uetu- 
u.dūo»ošimui, Eltos biu- 

li ir monotoringo 
sistemos išlaikymui.
• Kiekvieną dieną Madrido, Ro
mos ir Vatikano radio stotys siun
čia lietuviškas transliacijas į* pa
vergtą Lietuvą. Tai platus ir tiks
lus žinių perdavimas apįe lietu
vių, gyyemmą Vakaruose ir supa
žindinimas su nūdiene politine 
padėtimi. Taip pat atitaisomas 
klaidinančios ir tendencingos bol
ševikinės spaudos ir radio žinios. 
Ypač šiomis dienomis, kai politi
nė įtampa didėja, visai supranta- 

,ma, lietuviškos transliacijos pa
vergtame krašte klausomos la
biau negu be t kada.

Kitas svarbus darbas, kuris at
liekamas Tautos Fondo lėšomis, 
tai Eltos biuletenio leidimas lietu
vių, italų, ispanų, vokiečių ir ang
lų * kalbomis. Biuletenis* teikia 
naujausias žinias apie gyvenimą] kos naudojamos; o žinodamas ir 
pavergtoje Lietuvoje ir lietuvišką i ’ ’
veiklą laisvame pasaulyje. Brule- Į šmingą lietuvišką darbą remia, 
tenis siuntinėjamas lietųviškaTir 
svetimų kraštų spaudai, svetimų 
valstybių vyriausybėms, senato
riams, kongreso nariams, žinių

vos 
ti 
ve 
Pūsi

bas remiamas Tautos Fondo aukų 
yra pmnotoringo sistema-klauso- 
ma Vilniaus radįo, įrašoma į juos- 
tas. yr. perrašoma rašomomis ma
šinėlėmis. Tokių puslapių kiek
vieną dieną susidaro iki poros tu
zinų. Parminama 12 nuorašų ir 
kasdien išsiunčiama lietuvių ir 
kitoms suinteresuotoms įstai
goms. Iš tų ‘žinių matosi nuoga 
tikrovė', kurią bolševikai Lietuvo
je sukūrė ir tebekuria, matosi 
taip pat, ko bolševikai siekia, kaip 
prievartauja mūsų žmones, kur 
jiems sekasi ir nesiseka.

Kada vyksta Tautos Fondo va
jus, kiekvienas lietuvis turi pilną 
teisę.žinoti, kuriam tikslui jo au-

į

Įsisąmoninęs, kaip svarbų ir reik-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

NATO minister! u ..ŠYPSENOS.. I

nemažiau svarbus 4ar-

OSLO IR PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ REIKALAI

JAV pasiūlė NATO organiza- * 
cijai atominius povandeni
nius laivus su “Polaris” ra

ketomis
Šiaurės Atlanto gy-

t

visų.Jiętuvišku pąreigingųmu ir 
dosnumu galės aukomis vajų pa
remti.

>.?TF Toronto skyriaus y-ba

Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių-farmų, gazoline stočių, 

vasarnamių, garažų, įvairiu bizniu ir t.t.
V. (Vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
C. D. HUNT REAL ESTATE

Įstaigos:
128 Hurontario St. 
Collingwood, Ont. 

TeL 1516

Namų:
VYT. BUTRIMAS 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont 

Tel. 2337

TAUPYK IR
SKOLINKIS »

Toronto Lietuviu Kredito 
Kooperatyve "PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai į-

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario.' . i . \ 
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%'. 
Už paskolas -morgičius ^—T%. *• Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St.,. LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis |
-- -- : -..................................... - ...... - . i :£ .. —

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

Visu RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS i

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Dar viena "caro* duktė"
*- * '

Ar rhišlė apie Anną Chisholm 
gali būti išspręsta, priklauso nuo 
to, kiek , galima bus gauti žinių 
apie jos kilmę. Kai ji buvo su
imta, rastas popieriaus gabaliu
kas, kuriame užrašyta Andreas 
Saican pavardė. A;- Saiean esąs 
latvis, kuris žudynių metu gyve
nęs viename dvare Ekaterinbur- 
go kaimynystėje. Jis pareiškęs, 
kad po žudynių kaime žmonės 
kalbėję, kad caro duktė Anasta
zija išvengusi mirties. Jis laikąs 
galimu dalyku, kad Anastazija su 
pagalba carui ištikimų Rusijos 
ūkininkų galėjusi per Suomiją ir 
Skandinavų kraštus saugumą sau 
užsitikrinti šiame krašte.

Montrealio rusiškos kilmės 
aristokratai Annoš Chisholm at
žvilgiu laikosi nuošaliai. Priklau
santieji rusų emigrantų diduome
nei į kiekvieną Anastaziją, kurių 
iki šiol pasirodė trys, žiūri su ne
pasitikėjimu ir įtaria apgavyste. 
Jų nuomone kiekvienai “Anasta
zijai” rūpi ne tiek cariška garbė, 
kiek palikimas Londono bankuo
se. St. R.
Tikros ar netikros* “Anastazijos”.

■ Gegužės 15 d. Vokietijoje teis
mo buvo svarstyta Anna Ander
son byla, kuri sakosi esanti pas
kutinio Rusijos caro Nikalojaus 
II jauniausia duktė Anastazija. 
Teismo byla užvesta prieš 3 me
tus. Pagal garsaus vokiečių antro- 
pologisto prof. Otto Reche ir ra
šysenos specialistės Minna Bec
ker tvirtinimus Anderson tikrai 
esanti caro duktė.

Anna Anderson šiuo metu yra 
61 metų amžiaus. Gyvena viena 
nuošaliame Vokietijos miestelyje, 
su tuzinu kačių ir šunų.

Tai buvo jau trečias teismas 
nuo 1921 metų, kada ji pirmą 
kartą pareiškė esanti jauniausia 
caro duktė. Komunistai tvirtina, 
kad visa caro šeima nužudyta ir 
nė vienas šeimos narys neišbėgo.

Teismas bylą atmetė, nes įro
dymai nepakankami. Tokiu būdu 
Anglijos bankuose ir toliau pasi
lieka milijonų dolerių vertės ru
siškų auksinių rublių krūva.

Bolševikinės revoliucijos me-_ 
tu Rusijoje carb Nikalojaus II 
šeima buvo išžudyta, žymiai vė
liau pasklido gandas, kad jau
niausioji caro duktė Anastazija 
išliko gyva. Kadangi įvykio aplin
kybės labai neaiškios ir paslaptin
gos, tai nustatyti Anastazijos ta
patybę ir tikrumą nepaprastai 
sunku. Per paskutinius 40 metų 
tų “Anastazijų” gyveno net ke
lios. Pretenduojančių atsirasda
vo todėl, kad Anglijos bankuo
se randasi užšaldyti nemaži buvu
sios Romanovų giminės turtai. 

kKas įrodys esąs tos giminės pa
likuonis, paveldės palikimą.

| Paskutinioji “caro duktė” pasi
rodė Montrealyje. 1960 m. pava- 

' sari tūla Anna Chisholm Montre- 
alio policijos buvo suimta gatvė
je. Aiškinosi esanti caro duktė. 
Policija ir spauda labai. kruopš
čiai stengėsi patikrinti tam tik
ras smulkmenas apie jos kilmę, 
tačiau be pasekmių. Tyrimus sun
kino ta aplinkybė, kad Anna Chis
holm turi dvasinių sutrikimų ir 

. kenčia nuo.atminties praradimo.
Patirta, kad ji i Kanadą atvyko 

, 1919 m. ir iki 1955 m.. nuolatos 
gaudavo pinigines perlaidas iš 
vieno Londono banko. Kai para
ma nutrūko, moteris pateko į di
delį vargą ir pradėjo valkiotis 
miesto gatvėmis. Jos elgesys san
tūrus ir aristokratiškas, veido 
•bruožai rodo stebinantį panašu
mą į anuometinę caro vaikų sene
lę Mariją Feodorovną ir jos mo
tiną Aleksandrą. Ji turi ir tas mo
tinos žymes, kurios atpažinimui 
esti panaudojamos. Išskyrus val
kiojimąsi gatvėmis ir elgetavi
mą, šiaip nieko neigiamo apie 
Anną Cinsholm negalima pasaky
ti. Autentiškumui patikrinti po
licija laivo susisiekusi su caro 
Nikalojaus II seserimi, praeitais 
metais mirusia hercoge Olga, gy
venusia netoli Toronto Cooksvil
le miestelyje. Olga pareiškė, kad 
iš' .caro šeimos nėra nei vieno 
gyvo. „

Lietuvio advokato 
{staiga

NATO — Šiaurės Atlanto gy
nybos organizacijos — užsienio 
reikalų ministerių tarybos konfe
rencija vyko gegužės mėn. pra
džioj Norvegijos sostinėj. Pirmą 
kartą į tokią konferenciją atvyko 
ir naujasis JAV užs. reik, minis- 
teris Rusk — ir ne tuščiomis 
rankomis: jau konferencijos išva
karėse amerikiečių delegacija 
pranešė kitoms delegacijoms, 
kad Amerika esanti numačiusi 
NATO organizacijai perleisti 5 
atominiai varomus povandeninius 
laivus, kuriuose bus įrengtos ir 
“Polaris” raketų bazės. Raketos 
aprūpintos atominiais sprogmeni
mis, bet raketas panaudoti būtų 
galima tik su JAV prezidento lei
dimu.

Pavergtųjų Tautų Seimo dele
gacija Bonnoje nutarė-per atski
rus NATO narius įteikti memo
randumą pavergtųjų tautų reika
lais. Turint galvoje, kiek daug ir 
pasaulinio masto problemų NA 
TO konferencija numatė svarsty
ti, negalima turėti daug iliuzijų, 
kad konferencijos nariai ras lai
ko, noro ir galimumų plačiau 
svarstyti pavergtųjų tautų reika
lus. Vis dėlto gerai, kad* nepra
leidžiama nė vienos tokios svar
bios konferencijos, kur nebūtų 
girdimas šūkis: Neužmirškite pa
vergtųjų tautų! E.

sitaiko, kad aprašant dienos įvykius 
ir minint kiek žymesnį asmenį, prieš 
jo pavardę parašomas žodelis “inž.”, 
nors' minėtas asmuo tokio titulo ir ne
turi, o toks “pagerbimas” dažniausia 
įvyksta be paliestojo žinios ir sutiki
mo. (“TZ” Nr. 17 ir 18 trijuose atve
juose tokie'titulavimai padaryti). Dėl 
tokio korespondentų “pasistengimo” 
gal didelės bėdos ir nebūtų, bet vis- 
tik tas paliestąjį stato į keblią padėtį, 
be to, klaidinama visuomenė.

Tiksliau būtų inžinieriais vadinti 
taos asmenis, kurie yra įregistruoti į 
profesinių inžinierių s-gą (Association 
of Professional Engineers) arba, kurie 
priklauso vietos lietuvių inžinierių 
draugijai. Jei kronikų rašytojai to ne
žino, tai geriau jokių titulų neminėti.

Yra raketų, 
trūksta duonos

Kaikur Lietuvos provincijoje 
tris-keturias dienas į savaitę nega
lima gauti duonos* o šiaip jau 
krautuvėse dažnai trūksta drus
kos, žibalo ir kitų būtinų dalykų. 
O Maskvos “Pravdoje” pasakoja
ma, kad jau du metai kaip vais
tinėse nebegalima gauti medicini
nių termometrų. Gi “Izvestija” 
praneša iš Rusijos miesto Perm, 
kad ten specialių Įmonės skyrių 
darbininkai, kurie būtinai turėtų 
dėvėti apsaugos akinius (ypač prie 
šveicavimo ir dirbant su rūgšti
mis, akinių daugumoje neturi ir 
todėl proversti atsargumo dėlei 
pamažu dirbti, O kai ateina. sp.fc 
cialūs akiniai iš vieno Maskvos 
fabriko, juos greit reikia mesti 
šalin, nes jie nepatvarūs ir greit 
sudūžta. E.

Paieškojimai
JONAS DIMIJONAS • MMIJONAL 

TIS, kilęs iš Stanaičių kaimo, Vilka
viškio apskrities prašomas atsiliepti: 
Pranas Kučiauskas, 5603 So. Ada St, 
Chicago 36, Jfi;

ALFONSAS KARALIUS ar apie jį 
žinantieji prašomi skubiai atsiliepti: 
Conuslate General of Lithuania, 41 
West 82nd Street, New York 24, N.Y.

Reikalas skubus liečiąs palikimą.
ONOS ELENOS POVILAITYTĖS 

ĮPĖDINIAMS. — 1959 m. liepos mėn. 
mirė Ona Elena Povilaitytė, kilusi iš 
Panemunės, palikdama stamboką tur
tą. Velionės brolis Stasys Povilaitis 
esąs miręs Lietuvoje tuoj po Pirmo
jo Pasaulinio karo, o vėliau išmirę ir 
jų vaikaj: Aleksandras, Marija, Elena 
ir Agnė. Stasio Povilaičio žmona An
tanina Povilaitienė taipgi mirusi Lie
tuvoje Antrojo Pasaulinio karo metu. 
Velionės giminės arba žiną apie įpė
dinius prašomi tuojau atsiliepti: Con
sulate General of Lithuania, 41 W. 82 
Street, New York 24, N.Y.

Noras įsteigti 
nauja miestą

Pusiaukelėje tarp Vilniaus ir 
Utenos yra nedidelė Bijutiškio 
gyvenvietė. Tenai auga didžiulė 
kelių šimtų metų tuopa, o toliau 
matyti ir daugiau medžių milžinų.

Pasirodo. 1789 m. Bijutiškio 
dvaro savininkas Juozas Valenti
navičius buvo sumanęs įsteigti 
naują miestą. Todėl jis nutiesė 
ir apsodino gatvę, statė namus/ 
supirkdavo čia linus iš apylinkės 
ūkininkų ir gabendavo juos pasto
tėmis į Rygą. Tačiau miestui iš
augti nebuvo lemta. Iš tų laikų 
teišliko tik paskiri šimtamečiai 
-medžiai-ir -gražus buv. dvare par
kas. Jame auga ir kelios maume
džių grupės.

1959 m. liepos mėn.

ft
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Panele Diana, iš mudviejų 
ideali pora. Tamsta turi daug pij 
nigų/ o aš daug idėjų ...

— Tur būt, idėjų kaip juos’ 
išleisti?... j

Antipodas į J?
Mokytojas mokiniams aiškina, 

ką reiškia antipodas. u
— Antipodas viską- daro prie-.l 

šingai. Pvz. kai visi keliasi, anti-|! 
podas eina gulti.. Tai kas yra 
antipodas? — klausia mokytojas?

— Mano tėvelis, — atsako ber-> 
niukas iš užpakalinio suolo.

Suprantama, bet...
— Brangusis, ar aš galėsiu šią 

žiemą įsigyti kailius? — žmona 
klausia vyrą povestuvinėje kelio
nėje.

— Žinoma, brangioji. Bet kas 
tau juos dovanos? ...

Abu galai sustoja
— Sakykit, per kur turėsiu iš

lipti — per priekines ar per už
pakalines duris? — moteris klau
sia autobuso šoferi.

— Vistiek, ponia, — atsako šo
feris. — Sustos abu galai...

Patyrimas daug reiškia
Pagyvenusios moterys atrodo 

taip jaunai dėl to, kad jos turi 
daug daugiau patyrimo jaunai at
rodyti negu jaunosios.

Iš dalies vyro ' ■
— O! Tu jau su naujais kaili

niais. Tai jau vyro nuopelnas? — 
sako draugė.

— Iš dalies taip ... Bet idėja 
tai mano pačios...

i

Dr. E. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas) -

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

VALAU FOTELIUS
IR JVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus' ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS. 
Skambinkite LE. 1-6455, LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS '

Elektros 
kontraktorius į

Visą rūšių elektros 
įrenginiai ir pataisymai.

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

- -

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

VYRIŠKŲ ir QmTrptn©- 
MOTERIŠKŲRŪBŲ OlU V v|uO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 

Telefonas' LE. 1-1432.
ė

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad , 
persikėlė 

į 'naujas patalpas
- 1134 DUNDAS ST. W. 

, Toronto 3,- Ont 
Telefonas LE. 4-8431

A
■I

OILS LTD.
Atstovas

H. OŽAITISALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave. , . .

t

NAUJAME MODERNttKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS

Telefoną LE. 3-4908.

Atlieku visokius 
elektros darbus

Darome visų rūBų automobilių ir sunkvežimių meehortilkus pataisymus, su- 
lankstymų iitaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimą Ir balanoavlmą. su 
geriausiomis BEAR motinomis, outomatilkc 
stabdžių įuostų pakeitimus nuo $18.00.

Taip pc 
Vilkiko

veltui.

Nakties metu tek NO. 7-0086 r
—

J. Nacevičius.

Gydytojai mažai 
uždirba

Japonijoje yra įvestas šimta
procentinis medicinos draudimas, 
kuriuo visi yra patenkinti, išsky
rus gydytojus.. Visi gyventojai 
yra apdrausti arba darboviečių, 
arba vadžios ir gydytojai gauna 
tik nustatytą mokestį už atskirus 
patarnavimus. Kirpėjai ir batsiu
viai uždirba daugiau, negu gydy
tojai.', j‘{\ '/

Pareikšti protestui visi Japoni
jos gydytojai, bųyo vasario mėn. 
suruošę vienos' dienos streiką, 
grasindami visai nebepalaikyti 
medicinos draudimo. Sudaryta 
komisija ir jieškoma išeities.

Draudimo, mokestis vienam as
meniui kainuoja apie 10 dolerių. 
Pačijentai už vizitus pas gydyto
ją moka tik apie 30%, o skirtu
mą sumoka valdžia.

• Prie 1917 m. revoliucijos Ru
sijoje prisidėjo ir vokiečiai, 
leisdami pervažiuoti per Vo
kietijos teritoriją specialiam 
bolševikų emigrantų traukiniui 
iš Ziuricho, Šveicarijoj, 1917 
m. balandžio 9 d.

Nesuprasti 
nuopelnai
(Atkelta iš 2 psi.) 

palyginus su jo projektuojamu 
raketų skraidymu. Tačiau jis suti
ko ir išvyko į Annapolį, karo lai
vyno akademijos tyrimų skyrių ir 
tapo sprausminių variklių tyrimų 
viršininku.:

Kai vokiečių V-l bombos pra
dėjo skristi ir kristi ant Londo
no, nė kiek nenustebo dr. Goddar- 
das. Tačiau jis pajuto savyje dide
lę panieką, kai pamatė V-2 vokie
čių raketos detalų planą. Beveik 
kiekviena svarbesnė idėja, dr. 
Goddard turėta ir plėsta, buvo vo
kiečių nukopijuota ir duplikuota. 
Jis tiesiog sušuko: “Kaip tai galė
jo mūsų kraštui atsitikti? Juk aš 
buvau pasiruošęs padėti”.

Po to raketų žinovas dr. God- 
dardas pradėjo dar smarkiau 
dirbti, nors gydytojai perspėjo jį 
dėl silpnos sveikatos. 1945 m. 
rugpjūčio mėn. dr. Godard, bū
damas 62 m. amžiaus, mirė.

Nors ir pavėluotai, jau po mir
ties, didysis mokslininkas buvo 
pagerbtas. Naujasis aeronautikos 
ir erdvės tyrimų centras Green-, 
belt, Marylande, buvo pavadin
tas “The Goddard Space Flight 
Center”. Kongreso medalis buvo 
paskirtas jo garbei, Smith institu
tas apdovanojo jį Langley meda
liu, teikiamu didžiausios pagar
bos užsipelniusiems aeronautikos 
srityje. ’

Toks buvo gyvenimas, darbai 
ir užsimojimai raketų mokslinin
ko, kuris rodė žmogui kelią į 
žvaigždes. Tačiau tokis buvo ir 
likimas, kad jis savųjų laiku ne
buvo suprastas, neįvertintas, pa
juoktas, net atstumtas, o svetimų
jų su didžiausiu užsidegimu pa
naudotas prieš jo paties sąjungi
ninkus anglus. Ar daug trūko, 
kad vokiečiai būtų panaudoję jo

Dr.VJ.Meiluvienė
DANTŲ GYDYTOJA

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). .

to

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roen 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

i ■ ■■■■■■■■■ III I — . -.III —- į

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos Telef. namų: 
WA. 4-9561. BE. 3-0978

Taisomi RADIO IR TV aparatai
to spedaHsto garantuotai. F. NORVYDAS.

‘ Skambinti bet kada LE. 54007
*

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

Telefonas RU. 1-7801
a

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORRIS
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 AVĖ.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą Ir ner
vingumą. Kalba stovų kalbomis.

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

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, 
gyvybės, pensijų ir kt.

Draudimai
RO. 6-0811

arba RO. 66832
P. Barausko Afeott

NIA1NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KO 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DRAUDIMO (STAIGA

' AL DŪDA
DARBO VALANDOMIS

RO . 9-4131
■ -------------------

• NAMŲ ’
RO. 6-7132

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS.

10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IŠ VIENOS
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Augščiausiajam netikėtai pašaukus į amžinybę mū
sų mylimą vyrą ir brangų tėvelį, šioje atsiskyrimo valan
doje su mumis kartu išgyvenusiems gilų skausmą gimi
nėms, bičiuliams ir draugams reiškiame nuoširdžiausią 
padėką.

Visu nuoširdumu dėkojame Prisikėlimo parapijos . 
klebonui Tėvui Placidui, OFM, ir visiems kunigams už 
iškilmingas pamaldas laidotuvių metu bei Toronto Ka
talikiškų Organizacijų K-to pirm. Dr. J. Sungailai ir na
riams už rūpestingą laidotuvių pravedimą ir akademijos 
surengimą. Kartu reiškiame dėkingumą visiems, kurie už 
velionį užprašė šv. Mišias, pavesdami jo vėlę Dievo gai
lestingumui. .

Nuoširdžią padėką reiškiame Kanados Liet. Kat. 
Kultūros Dr-jai, šv. Jono Krikštytojo parapijai, Liet. Kat. 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo ir šv. Jono Kr. parapijų skyrių 
valdyboms bei Prisikėlimo parapijos Liet. Kat. Vyrų Dr-jai 
už padengimą laidotuvių išlaidų ir visiems mus materialiai 
parėmusiems.

Žieduose ir gėlėse paskendusį karstą tebematyda- 
mos prieš akis su giliu dėkingumu prisimename gimines, 
draugus ir organizacijas taip gausiai papupšusias velio- 
nies karstą.

Nuoširdžiai dėkojame velioniui prisiminti akade
mijos programos dalyviams ir visiems skaitlingu atsilan
kymu pagerbusiems mūsų neužmirštamai gero vyro ir 
tėvelio brangų atminimą.

Negalėdamos išvardinti visų asmeniškai ir išreikšti 
atskirai savo dėkingumą, giliai išgyvename visų nuošir
džią pagalbą.

Nusilenkdamos Viešpaties valiai liekame visiems 
dėkingos.

A. Šapokicnė ir A. Šapokaitė

.Gegužės 29 d. sueina vieneri 
metai nuo lietuvių kapinių pa
šventinimo. Metų bėgyje jose am
žinos ramybės poilsį rado apie 
trisdešimt lietuvių. Metinių pro
ga porą kapų jau puoš gražūs ak
meniniai antkapiai ir keletas ant
kapių yra užkapių yra užsakyta. Kapinių lan
kymo išvakarėse, šeštadienį, nori
ma visus kapus papuošti. Aišku, 
daugumoje mirusiųjų giminės rū
pinasi savo artimųjų kapų tvarky
mu. Deja, yra keletas kapų, kurie 
reikalauja talkos. Tad maloniai 
kviečiama šį šeštadienį turinčius 
truputėlį laiko atvykti į kapines 
ir įsijungti Į labai kilnų kapinių 
papuošimo darbą. Ypač pageidau
jamas jaunimas. Gėlių r‘ -—J 
parūpins kapinių taryba; Tenelie-, 
ka šiam sekmadieniui nei vieno 
lietuviško kapo, kurio nepapuoš- 
tų pavasario gėlė.1

Sekmadienį gausiai dalyvauki
me lietuviškų kapinių aplankyme 
ir įnirusiems prisiminti pamaldo
se. Teatvyksta visos šeimos: suau
gę ir vaikai. Kapinių aplinkuma 
yra labai graži — žydintis sodas, 
žaliuojanti pieva. Jei sekmadienį 
bus gražus oras, puiki proga va
landėlę gamtoje pailsėti. Jei oras 
bus šiltas, kapinių administracija 
parūpins atsigerti vaisvandenių. 
Autobusai sekmadieni nuo šv. Jo-

ui

bus liepos

niukai ir mergaitės nuo4£4ki 18 
metų amž. Daugeliui pageidau
jant, šiais metais stovykloje bus 
ir jaunučių grupė, kurioje galės 
dalyvauti visi jaunučiai ateitinin- 
kai-ės, o taip pat 9-12 metų vai
kai, kurie negalės dalyvauti vai
kams skirtoje stovykloje. Stovyk
lavimo mokestis už'dvi savaites 
—• $25; vienai savaitei —$14. Jei 
iš vienos šeimos vyksta stovyk- 
lon 2 ar 3 vaikai, mokestis pro
porcingai mažinamas. Neturtin
gi, bet gero, elgesio vaikai nuo 
mokesčio bus dalinai ar visiškai
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Teskamba dainos už laisvę Lietuvę!

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

LINU ŠVENTĖ
ČIKAGOJE, 1961 m. liepos 2 d., 3 vai/po pietų

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 
43 ir Halsted Streets

BILETAI paštu užsakomi, kartu siun< 
čekį, šiuo adresu:

TORONTO, Ont.
šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Ši sekmadieni, kapinių puo

šimo ir lankymo dieną, visi ati
duokime deramą pagarbą mūsų 
broliams įnirusiems, palaidotiems 
vienerių metų bėgyje Toronto 
lietuvių kapinėse. Visi mirusieji 
prisimenami sekmadieni 11 vai. 
iškilmingose pamaldose. Visi da
lyvaukime sekmadienio popieti 
mirusiųjų pagerbime lietuvių ka
pinėse.*

— Gegužinės pamaldos par. 
bažnyčioje vyksta kasdien 7.30 
vai. vakarais. Jų metu gieda pa
rapijos jaunimo choras.

— Gyvojo rožančiaus narių su
sirinkimas Įvyks šį sekmadieni po 
9.30 vai. rytinių pamaldų. Anks
tyvosios sekmadienio pamaldos 
aukojamos už draugijos mirusius 
narius.

— Birželio mėnuo skiriamas 
pasiruošimui Gerojo Ganytojo 
stovyklavietėj Springhurste: vyk
domas talkos būdu stovyklos pa
statų dažymas, sporto aikščių pa
tobulinimas bei prieš stovyklos 
pastatą aikštelės išlyginimas ir 
praplėtimas.

— Jaunimo choro repeticija šią 
savaitę vyksta: penktadienį 6 vai. 
vak. ir šeštadienį 10 vai. rytą. 
Prašoma gerb. tėvelių išleisti sa
vo vaikus Į repeticijas. Nors lie
tuvių mokykla baigė mokslo me
tus ir mokiniai jau paleisti atos
togų, jaunimo ugdymas lietuviš
koje dvasioje niekada neturi su
stoti. Jaunimo choro repeticijos 
bei jaunimo susibūrimai nors da
linai vasaros atostogų metu tepa- 
vaduoja šeštadieninę mokyklą.

—- Sutuokti Anton Pichler ir 
Birutė Skučaitė.

Pakrikštyti: Albertas Leonar
das Jonas Daržinskas ir Vitas Ka
zys Savickas.

Kryžiaus atnaujinimas 
Midlande

Prieš keletą metų kankinių vie
tovėje Midlande pastatytasis lie
tuviškas kryžius vėl reikalingas 
remonto, šiuo metu bus vykdomi 
kryžiaus perdažymo darbai. Jais 
rūpinasi Kanados Liet. Kat. Fe- 
derac. Toronto skyrius. Lėšos 
tam imamos iš parengimų ir rink
liavos. kuri kasmet daroma Mid
lande lietuvių maldininkų atsilan
kymo dieną. *

Loretto gimnazijoje 
šiais metais baigiančių 39 abitu
rienčių tarpe pažymėtinos trys 
lietuvaitės: Aldona Aleknavičiū
tė, Irena Kuniutytė ir Inga Vait
kutė. Iškilmingas diplomų įteiki
mas įvyko šv. Petro bažnyčioje 
gegužės 21 d. Turiningą pamoks
ią abiturientėms pasakė Toronto 
vysk, augziliaras F. A. Marrocco.

Atvyko iš Lietuvos
. Gegužės 21 d. iš Lietuvos, Erž

vilko ap., pas dukterį ir žentą To- 
rontan, Rambert Cr, Nr. 2, atvy
ko O. Butkienė, 68 m. amžiaus. 
Kelionę atliko lėktuvu per Mask
vą, Pragą ir Paryžių.

O. Butkienė Sibire išbuvo 5 
metas, o į Lietuvą grižo prieš 4
. Serga. Jau antras mėnuo Col

lege Women ligoninėje. 314 kam
bary, serga p. Kazlauskienė. Li
gonė negaluoja nugaros slankste
lio išnėrimu. Būtų gera, kad lie
tuviai šią mielą ir labaii darbščią

Prisikėlimo parapijos žinios
— Užbaigus šeštadieninės mo

kyklos mokslo metus, ypatingai 
nuoširdžiai sveikiname 10-jį sky
rių baigusį jaunimą ir linkime 
jiems likti uoliais savo kalbos ir 
lietuviškų tradicijų saugotojais. 
Giliai dėkojame mokyklos vedė
jui J. Gustainiui ir -visai mokyto
jų kolegijai už pasiaukojimą ir 
pasišventimą. Dėkojame taip pat 
tėvų komitetui už gražiai koordi
nuotą ir sėkmingai atliktą mo
kyklos finansini reikalų tvarky
mą. Dėkojame visiems mieliems 
tėvams, kurie leido savo vaiku
čius i šią mokyklą ir visiems vai
kučiams, kurie ją uoliai lankė. 
Dėkojame organizacijoms ir pa
vieniams asmenims piniginiai ar 
kitu būdu prišidėjusiems prie 
mokyklos išlaikymo ir jos klestė
jimo. Pagaliau dėkojame mokyk
los tarybai, ypač jos buvusiam 
pirmininkui D. Gerb. kleb. kun. 
P. Ažubaliui, už visų mokyklos 
rūpesčių nešimą ir sklandų visų 
jos problemų išsprendimą.* Die
vas visiems teatlygina.

— T. Tarcizijus Garbukas, OF 
M, naujai paskirtas padėti Prisi
kėlimo parapijos pastoracijoje, 
jau atvyko ir pradėjo darbą.

— Si sekmadienį per visas Mi
šias daroma antra J. E. Toronto 
vyskupo Įsakyta rinkliava parem
ti vyskupijos kunigų seminariją.

— Parapijos vaikų choro repe
ticija bus šį ketvirtadienį, 6.30 
vai. vak.

— Gegužinės pamaldos sekma- 
diniais yra po Sumos, o šiokia
dieniais — 7.30 vai. vak. Marijos 
garbei pašvęstas mėnuo baigiasi, 
todėl bent paskutinėmis dienomis 
kviečiame pamaldose gausiai da
lyvauti.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios laikomos kasdien 8 vai. ryto!

— Kalėdojimas vis dar tęsia
mas, pirma telefonais ar asmeniš
kai susitarus.

— šį šeštadienį po gegužinių 
pamaldų muzikos studijoje ren
giamas tradicinis pavasarinis pa; 
rapijos choro pagerbimas, į kurį 
su “antrosiomis pusėmis” kvie-. 
čiame nė tik dabartinius aktyvius 
choro narius, bet ir visus tuos, 
kurie paskutiniu laiku dėl Įvairių 
priežasčių nebegalėjo giedoti.

— Norime atkreipti tėvelių dė
mėsi Į ką tik pasirodžiusią labai 
vertingą knygutę, pavadintą “At
viras žodis”. Knygutėje atvirai 
pasisakoma vaikučių ir šiek tiek 
jaunimo seksualinio švietimo 
klausimu ir duodama gairių bei 
minčių, kaip tai jauniesiems 
praktiškai perduoti. Knygutė 
gaunama prie parapijos veikian
čiame knygyne ir jos kaina tik 75 
centai. Raginame tėvelius šią 
vertingą knygutę būtinai įsigyti. 
Knygutę parengė ir išleido KLK 
Mot. Dr-jos Prisikėlimo par. sky
rius, kurį už tai nuoširdžiai svei
kiname.

— Pakrikštytas Mamerto ir 
Stasės Girčių sūnus Vincentas 
Albertas, Leono ir Irenos Bazi- 
liauskų sūnus Andrius Gintaras, 
Algimanto ir Rūtos Simanavičių 
dukrelė Rasa Bernadeta, Vytauto 
ir Aleksandros Paulionių sūnus

jauniesiems linkime Dievo glo
bos.

no Kr. bažnyflos j kaįines išvyks 
2.45 vai. ir 3.30 vai. pp. Susilai
kykime nuo kelionių į vasarvietes 
ar žvejybas. Pirm pradėdami va
sarą, mokėkime atiduoti pavasa
rinę pagarbą mūsų mirusiesiems, 
aplankant jų kapus, juos papuo
šiant ir už juos pasimeldžiant. Ka
pinių lankymo ir puošimo savait
galis tebūnie mūsų tautinio ir 
krikščioniško susipratimo įrody
mas ir kartu negęstanti mūsų 
meilė broliams amžinybėje.

“Dainos” grupės susirinkimas 
Įvyks gegužės 28 d., šį sekmadie
ni, 3 vai. p.p., pas narę Empake- 
rienę, 35 Allen Meadt Cres. Tel. 
BE. 2-1760. Prašomos visos narės 
dalyvauti. Valdyba

KLK Mot. Dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyr. valdyba šio mėn. 
28 d. tuoj po Sumos II a. salėje 
šaukia visuotinį narių susirinki- 
mą-agapę. Narės ir prijaučiančios 
maloniai kviečiamos atsilankyti.

Valdyba
Pilietybės Diena

Jau septinti metai iš eilės To
ronto miesto rotušės didžiojoje 
salėje Victoria Dienos proga ruo
šiamas Pilietybės Dienos minėji
mas. šiemet tame minėjime da
lyvavo miesto burmistras N. Phil
lips, Ontario prov. sekretorius J. 
Yaremko ir federacinio kabineto 
pilietybės ministerė E. Fair- 
clough, kuri pasakė ilgesnę kal
bą. Savo kalboje ministerė pir
miausia pabrėžė tuos sunkumus, 
su kuriais susiduria naujieji atei
viai. Pirmasis sunkumas yra kal
ba, taigi jau dešimt metų kaip 
veikia nemokami kalbos kursai. 
Šiemet tuos kursus lankė 35.000 
asmenų. Kursus išlaiko visi trys 
valdžios laipsniai — federacinė, 
provincinė ir miesto valdžia. Per
nai pradėta ruošti specialūs mo
kytojai tiems kursams. Nuo atei
nančio rudens Ontario provinci
joje kalbos pamokos bus duoda
mos per televiziją.

Toliau buvo paliestas klausi
mas, kad ne visi naujieji kanadie
čiai ima pilietybę. Iki šiol pilie
tybę gavo apie ¥2. milijono nau
jųjų kanadiečių, atvykusių po II 
Pas* karo. Tai sudaro 56% bend
ro imigrantų skaičiaus. Piliety
bės prašančių imigrantų kiekiui 
pakelti rudeni bus pradedamas 
rodyti filmas, iškeliąs pilietybės 
turėjimo svarbą.

Po ministerės kalbos buvo iš
dalintos premijos, dovanos ir pa
gyrimo labai pasižymėjusiems pi
lietybės ir kalbos kursų studen
tams.

Oficialiai daliai pasibaigus, vi
si dalyvavusieji buvo pavaišinti1 
kava, grojant kariškam dūdų or
kestrui. Programoje kelis šokius 
pašoko ir Toronto liet. taut, šokių 
grupė. Deja, šokiams nebuvo tin
kamos vietos. Jie buvo nugrūsti 
i ilgo koridoriaus galą, kur šokan
čius galėjo iš tolo matyti tik ma
ža dalis publikos. Be to, visi di
dieji buvo tuo metu jau išėję. R.

John Labatt Ltd. B-vė 
ruošiasi statyti Toronte moder
niausią alaus daryklą, šiam rei
kalui ji yra įsigijusi 40 akrų skly
pą Etobicoke priemiestyje, prie 
401 kelio. Labatt’s Ontario divizi
jos vice prezidento Hardy prane
šimu, naujoji darykla pradėsian
ti veikti penkių metų bėgy

Atitaisymas. Praeitam “Tėv. 
žib.” Nr. 20 korespondencijoje 
“Paskirtos jaunimo konkurso pre
mijos” įsibrovė korektūros klai
da. Atspausdinta, “j“
premiją paskyrė O. M. VilūnaL 
tei..tarėjo būti — O. M. Vir- 
būnaitei. Už klaidą atsiprašome.

.pirmąją

p-jos klebonijoje, 32 Rusholme 
Park Cres., tel. LE. 8-0621? Ha
miltone — pas J. Pleinį, 118 Fair
leigh Avė., tel. LI. 7-3028; Niaga
ros rajone —. pas T. Barnabą Mi
kalauską, OFM, 75 Rolls Avė., 
St. Catharines. Kitur gyveną ga
li rašyti T. Raišeliui, OFM, Box 
10, Toronto 3, Ont.

ŠĮ SEKMADIENĮ, gegužės 28 
d., prie visų bažnyčių, klebonams 
leidžiant, bus renkamos aukos 
vykstančiam i Dainų šventę To-

išlaidoms padengti. ApyL v-ba
“PARAMOS” atstovai — . F. 

Senkus ir J. Matulionis gegužės 
17 d. lankėsi Toronto Kredito 
Kooperatyvų sąjungos suruošta
me susirinkime, kuriame buvo su
pažindinti su Kooperatyvine 
Draudimo Dr-ja —- Co-operators 
Insurance Association. Tai yra 
kooperatyvas draudimo reika
lams. Organizacija panaši i kiek
vieną Credit Union organizaciją, 
tik savo plotu apimanti visą On
tario provinciją.

Tai yra įdomus kooperatyvas 
su didele ateitimi, nes draudimas 
šiame krašte, daro dideles apyvar
tas, suvaro milžiniškus pelnus, 
Įsigyja milijoninius turtus ir mo
ka augštus dividendus šėrų savi
ninkams. Taigi biznis pelningas. 
Patys apdraustieji yra savininkai. 
Pelnas prikląųsp patiems ap
draustiesiems /ir todėl visokios 
premijos žymiai mažesnės, o jei 
kur pasidaro didesnis pelnas, tai 
jis priklauso patiems apsidraudu- 
siems.

Susirinkusieji kredito koope
ratyvų atstovai pirma buvo supa
žindinti su visais kooperatyvo 
darbais, organizacija, Įrengimais, 
ir visa darbų apimtimi, šiuo me
tu dirba per 300 tarnautojų, už
ima didžiuli 7 augštų namą, turi 
visas moderniškas sąskaitybos ir 
knygvedybos mašinas. O pats ko
operatyvas Įkurtas tik 1949 m. 
Pradėjo nuo auto mašinų draudi
mo, kurių dabar jau yra apdraus
ta per 120.000. Po apžiūrėjimo 
sekė praktiškas ir teoriškas aiški
nimasis dėl įvairaus draudimo 
pritaikymo įvairioms gyvenimo 
sritims.

Kas iš lietuvių norėtų gauti pla
tesnių informacijų gali jų gauti 
“Paramoj” ar tiesiogiai iš ČIA. 
Adresas: ČIA, 30 Bloor St. W., 
Toronto. Tel. WA. 5-1441.

Viktorijos dieną šiemet šven
čiant Toronto gaisrininkai buvo 
iššaukti gesinti 42 gaisrus, kurie 
buvo kilę riuo neatsargaus fejer
verkų naudojimo. Buvo ir keletas 
susižeidimų. šiais metais nelai
mių skaičius mažesnis, neš kaiku- 
rioš fejerverkų rūšys policijos bu
vo uždraustos pardavinėti. Prieš 
10 metų šią dieną paprastai būda
vo iki 60-70 gaisrų. y; /

BILIETŲ KAINOS: 
5, 4, 3, 2 ir 1 dol. 

sos vietos numeruotos
čiant p: 
LITHUANIAN SONG FESTIVAL

2501 West 69th Street Chicago 29, HL

DALYVAUJA CHORAI iŠ JAV IR KANADOS

Solidarumo įnašų vajų
pirmasis garbingai užbaigė M. Lietuvių kapinių taryba reiškia nuo- 
Petrulis, 194 Rusholme Rd., savo širdžij* Padčk4 visiems kuo nors prisi- 
rajone surinkęs $102. Nuoširdžiai dėjusiems prie neseniai Eaton audito- 
dėkoiame iam ir mokėtoiams nJOJC »vykus,° Tno koncerto surengi- aeKojame jam ir moKetojams, n)O ypatinj,a padėka tenka sol. sta- 
ypac tiems, kurie Savanoriškai siui Barui, kuris palaikė tamprų ryši 
užsimokėjo UŽ 2 metus. su solistais ir pats be atlyginimo atli-

Toronto miesto pakraščiuose ko programą. Dėkojama parlamento 
nariui Arthur Maloney už palaikymą 
ryšio su kanadiečiais svečiais bei su
darant garbės komitetą. Dėkojama 
sol. V. Verikaičiui už nuolatinę pagal- 
oą tvarkant programas, dail. T. Valiui 
už programų projektą, V. Paškauskui 
už dailius plakatus; platinusiems bile- 
tus: J. R. Simanavičiui, E. Stepaitie- 
nei, O. Indrelienei ir V. Aušrotui. Taip 
pat ponioms pagelbėjusioms salėje ir 

. .v. . . . vaišėse: J. Rinkūnienei, O. Jonaitie-
VOS A. Povilaičiui, siųstas 9 Q Meiluvienei, S. Barauskienei, 
Prince Rupert Ave., Toronto, iŠ s. Liuimienei, G. Balčiūnienei, S. Vai- 
Stanevičienės, Alytaus rajono, Čaitienei, A. Ščepavičienei ir L. Ra- 
Simnas, Alytaus g-vė. Į manauskienei. Dėkojama visiems kon-

Atsiimti “TŽ” administracijoj.

REIKALINGA MOTERIŠKĖ namų 
ruošai ir prižiūrėti vieną pusantrų 
metų mergytę. Kambarys, maistas ir 
atlyginimas. Tel. LE. 4-8112, skambin
ti po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte, be baldų. Yra elektrinė ply
ta ir plius veranda. Galima tuoj užim
ti. Pageidaujama suaugusių, šeima. 
Skambinti po 6 vai. v. tel. RO. 6-7065.

Išnuomojamas 4 kambarių atskiras bu
tas, II augšte, arti Prisikėlimo bažny
čios. Pigi nuoma. Galima tuojau už
imti. Tel. LE. &3709, skambinti iki 
2 vai. p.p. arba savaitgalyje.

gyveną ar tie, kurie rinkėjams 
apsilankymo metu negalėjo su
mokėti, prašomi neatsilikti ir už
simokėti parapijų knygynuose, 
Liet. Namų bibliotekoj arba “Pa
ramoj”. Paštu galima siųsti J. 
Mažeikai, 204 Yarmouth Rd., To
ronto 4. Apylinkės valdyba

GAUTAS LAIŠKAS iš Lietu-'

dėjusiems prie neseniai Eaton audito
rijoje įvykusio Trio koncerto surengi-

certo mieliems dalyviams už gausų at
silankymą. Jei Trio koncertas bent 
truputį džiaugsmo Įnešė į kiekvieno 
jame dalyvavusio sielą, rengėjai ma
nytų savo pareigą atlikę, o kartu pa
gerbę 1941 metų laisvės sukilimo bro
lius;

Lietuviška baldu 
dirbtuvė
-- z Daromi nauji minkšti baldai ir ap

traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. TeL WA. 2-7881. Namų AM. 
1-C537.

jMurevo. — Dabartinė pasaulio 
padėtis yra nepaprastai keista: iš 
vienos pusės varoma nusiginkla
vimo propaganda, iš kitos pusės 
nusiginklavimo derybos neina nei 
iš vietos, dar daugiau: šiuo metu 
visai nėra jokių nusiginklavimo 
derybų, jei neskaityti Ženevoje 
vykstančias bergždžias D.~ Brita
nijos, JAV ir Sov. Sąjungos dery
bas dėl atominių ginklų bandymų 
sustabdymo. Čia jau netoli 300 
posėdžių, iš kurių niekas neišėjo, 
ypač dėl Maskvos nesutikimo 
Įvesti tinkamą kontrolę. O nusi
ginklavimo debatai Jungtinėse 
Tautose atidėti rudens sesijai: 
Už tai žymiai didesnis judėjimas 
ginklavimosi ir pasiruošimų bū-/' 
simiems karams pusėje. Ir tai 
netik didžiosiose valstybėse, bet 
ir vadinamuose neutraliuose 
kraštuose.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St; W. VI 2-8501 
Pasta tai-žemė-Draudimas-Paškolos 

P. Adamonis RA. 2-2472 
Agentai:'

F. Yasutis . LA. 2-7879 
A. Markevičius CR. 9-9793 ‘ ' 
M. Roth RE. 7-9353
E. Kandt WE. 5-5849

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus NL, TŽ, Star, LaPresse.

PIGIAI PARDUODAMAS 1952 m. ( 
Chevrolet automobilis. Tel. RO. 3-1463.
PARDUODAMAS vasarnamis Spring; 
hurst vasarvietėje, dvigubas sklypas. 
Queensdale Ave. Tel. RO. 2-7764.

DAŽYTOJAS
Žema kaina — augšta kokybė

Tel. CL. 5-6451
Parduodami

SKLYPAI VASARNAMIAMS Nau
joje Wasagoje, šalia Tėvų pranciš
konų stovyklos. Dėl informacijų 
prašome kreiptis: B. Buntinas, 21 

Evelyn Cres., Toronto 9, Ont. 
’ Tel. RO. 9-0688.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal}, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudbnrį ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Namus, sklypus, ūkius, įmones, vasarvietes perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus:- !. MATULIONIS ir F. SENKUS
Skambinkite RO. 7-8131
Rašykite ar užsukite į įstaigą: F. Senkus Real Estate
1717 Bloor St. W. • Toronto 9, Ont. • (Prie pat Parkside Dr. ir Keele St.)

VIKING GIFT CENTRE
1022 Bloor St. W. • Toronto • LE. 5-9152

Mes turime didelį rinkinį importuotų prekių: -
• KRISTALO • PORCELANO • STIKLO •
• KERAMIKOS, •• SIDABRO • METALO •

, Toliau:
• SIENINIŲ LAIKRODŽIŲ — STALO LAIKRODŽIŲ — LEMPŲ •
Atidaryta kasdien nuo 10 vai. iki 7 vai. Kj. mlnirln 70^® 

Penktadieniais nuo 1G vai. iki 9 vai. 1 NUUIUIUU Z.V

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

5 > ^ GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta- 
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėja 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus, PO. 74280

408 Roncesvalies Avė. Tel. LE. 5-1944
1 .< kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už *3.09
Jei jums’reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 
j’. » ' mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybe europietiškų mišinių, kaip trejos devyuerios ramu- 
nėtės.Tnibražole^C*termomėtrai ir kt Kas neri pigiai pirkti ĮvaMus FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt , juos gali gauti pas mus su 25& NUOLAIDA.-
GREITAS MOTORIZUOTAS. PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

AL GARBENS
REAL ESTATE

'' Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor Št. W. Toronto, Ont.
Telefonai; LE. 6-2738. LE. 6-2664

V Vakarais — HU. 9-1543.

3-JŲ SEIMU NAUJAS. $10.000 {mokėti, balansas lengvom sąlygom. Naujos 
krosnys ir šaldytuvai, džiovinimo mašinos. Gerai išnuomotas, gražioj vie
toj, Arti susisiekimo, prie Humber upės. ,
DURIE GATVĖJ. $1.500 įmokėti, atskiras bangalas vienai šeimai. Nauja 
apšildymo sistema. Didelis daržas. Garažai. Lengvas išsimokėjimas.
DUNDAS - RONCESV ALLES. $3.000 įmokėti'atskiras Nytų namas. 2 vo 
nios, 2 virtuvės, alyva šildomas, lengvos išsimokėjimo sąlygos. Garažas. •
DUNDAS — GLADSTONE. $1300 Įmokėti, $10.000 pilna kaina, 6 dideli 
kambariai, modemiška virtuvė, pilnas rūsys, moderniškas apšildymas. Ba
lansas 10 metų atviras morgičius.
OAKMOUNT — BLOOR. $15.000 Įmokėti. Viso $45.000. 5 butų naujas 
pastatas, privatus įvažiavimas, 4 garažai. Balansas 10 metų morgičius.




