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Viilin ar neviltin
Prisimename Lietuvos okupacijos dvidešimtmečio liūdną su
kaktį. Vos atgavusi nepriklausomybę po 120 metų vergijos, Lietuva
staiga jos vėl neteko. Tauta atsidūrė vėl tos pačios Rusijos valdžio
je. Kad ta Rusija šiandien ne caristinė, bet bolševikinė, didelio
skirtumo nesudaro. Vistiek tai ta pati Rusija, su tais pačiais imperalistiniais siekimais, su tomis pačiomis pretenzijomis tapti pa
saulio centru. 16 amž. teorija “Maskva — trečioji Roma”, 19 amž.
slavofilų sąjūdis, piestu stojęs prieš Vakarus bei jų kultūrą, ir
mūsų laikų “Rusija — vyresnysis brolis” juk iš to paties kelmo
spirti. Tai tas pats noras pateisinti savo imperialistinius siekimus.
Ir visomis tomis epochomis Lietuva nuo šitų Maskvos išsiveržimų
daug kentėjo: 16 a. ‘‘Trečioji Roma” atnešė Lietuvai 80 metų
karus, 19 a. slavofilų sąjūdis —• kultūrinę priespaudą bei spaudos
draudimą, o “vyresnysis brolis’* — naują okupaciją su visomis
jos pasekmėmis.
Visais laikais šias grumtynes lietuvių tauta pakėlė ir paga
liau išeidavo laimėtoja, nors ir gerokai nukraujavusi. Paskutinės
lietuvių tautos grumtynės su prispaudėju iš rytų užsitęsė jau dvi
dešimts metų ir mūsų laiko žmonėms atrodo niekad nepasibaigian
čia košmarų pilna tamsia naktimi. Tačiau platesniu mastu imant
perspektyvos neatrodo be vilčių.
Pirmiausia, lietuvių tauta tautinio sąmoningumo atžvilgiu
niekad nebuvo tokia stipri ir pajėgi, kaip kad yra šianden. 20 metų
nepriklausomo gyvenimo laikotarpis laisvės būtinybę taip Įrėžė i
lietuvio sielą, kad iš ten jos jau niekas neišdildys ir per šimtme
čius. Ji valdo širdis ne vien tų, kurie gyvena dabar laisvajame
pasaulyje, bet taip pat ir tųj kurie yra tėvynėje. Daugelis jų reiš
kiasi kaip- bolševikai, net pagarbina “brolišką rusų tautą”, nes to
iš jų reikalaujama, tačiau nepamiršta esą lietuviai. Lietuviško
tautinio sąmoningumo bei pasipriešinimo rusams reiškinių mato
me net viešajame gyvenime. Kitaip ir negali būti. Kai pavergtas
lietuvis kiekviename žingsnyje girdi rusų tautos, jos istorijos bei
jos kultūros garbinimą, jis gi negali neatsiminti, kad jis turi tokias
pačias savas vertybes. Jų jis negali taip kilnoti ant šakių, kaip
rusiškąsias, tačiau kiekvieno lietuvio sąmonėje ir širdy vietos joms
pakanka. Ir tai matome ne vien vyresniojoje kartoje, bet ir jau
nimo tarpe,' kurie, ko negauna mokykloje, patys susiranda. Jie
net Tautos himną moka! Ne tik tie, kurie už jo giedojimą Vasario
16 d. proga buvo ištremti ištisomis klasėmis i Sibirą 1945-46
metais, bet ir po 12 metų rusų okupacijos, kurie 1956 m. Vėlinėse
ji sugiedojo Kauno kapinėse ir demonstruodami gatvėse. Mokytis
jo nereikėjo, nes jie visi žino, kad Tautos himnas yra Kudirkos
parašytasis, o ne tas Venclovos.
' ~ Tautinė dvasia 4r tautinės, kultūros puoselėjimo .-pastangos
akivaizdžiai kyla ir kyla pavergtojoje Lietuvoje. Tas pats reiškinys
matomas ir kitose pavergtosiose tautose. Visos jos trokšta pačios
savąjį likimą spręsti, o ne Maskvos komandos klausyti. Gyvename
gi tautų apsisprendimo principų epochoje. Tą pati kartoja ir pa
vergėjas. Tautos teisių ir jos valios jis neneigia, tik ją falsifikuoja.
Tad kaip gi galima tikėti, kad šitas antros laidos tautų kalėjimas
išliks amžiais, kai suverenines teises atgauna puslaukinės Okeanijos
ir Afrikos tautos? Mūsų laikų gyvenimo tempas perspartus, kad'
tai galėtų-amžiais tęstis.
, ■
Nepamirštinas ir antras dalykas. Savo sunkiose dienose lie
tuvių tauta juk niekad neturėjo tiek daug savo kovų sąjungininkų,
tiek daug viso pasaulio simpatijų bei tokios didelės paramos, taip
pat jos byla niekad nebuvo taip glaudžiai surišta su globaliniais
viso pasaulio reikalais, kaip nūdien. Rusija, tiesa, niekad nebuvo
tokia veržli ir agresyvi, bet taiį) pat niekad nebuvo tokia silpna,
kaip nūdien, palyginus su tuo frontu, kuris prieš ja stovi. Politi
koje svyravimų visada buvo ir bus.*bet joje visada diktavo ir dik
tuos valstybių interesai. Kad jie šiandien nesuderinami, visiems
aišku. Iš to seka, kad Lietuva ir kiti pavergtieji sąjungininkų nega
li nustoti net ir tada, jei laikinais sumetimais būtų ieškoma ir
kompromisinių sprendimų. Tarptautinių jėgų santykių painiavos
vistiek visada liks pavergtųjų pusėje.
Taigi lietuvių tautos viltys nėra nepagrįstos. Už tai kalba visi
realių tarptautinių santykių duomenys.

Savaitės įvykiai

Žydų naikintojo Eichmano pagrobimas Argentinoje sukėlė tarp- •
tautinio masto“ incidentą. Kol Izraelis slėpė suėmimo vietą bei ap
linkybes, buvo ramu. Kai spaudoj pasirodė labai tikslūs pranešimai,
kaa Eichmanas buvo suimtas Argentinoj Izraelio žvalgybos agėntų
;r lėktuvu nugabentas Tel Avivan, sujudo Argentinos" vyriausybė
•r oficialiu raštu pasiteiravo apie Įvykį Izraelio užsienio r. ministe
rijoj. Izraelis pradžioj svyravo ir manė paneigti vyriausybės bet
ook? benarauarbavimą Eichmano pagrobime, bet kai faktas liko iš
niktas viešumon, tai nebebuvo Įmanoma. Todėl Izraelio vyriausy
bė oficialiai prisipažino, kad jos saugumo agentai Eichma-ną sujmė Argentinos žemėj ir kad jis #—-——-— ■ ■ —----------- —---- -----pats sutikęs vykti izraelin ir .būti .os ir baigs Korėjos sostine Be
teisiamas. Toks atsakymas Įsiūti oul Kelionė užtruks dvi savaites
.io Argentinos vyriausybę, nes ir apims Japoniją, Filipinus, Forzraeas oiicialtai pripažino same i .nozą, Havajus, Korėją. Jo kelioningą Argentinos suverenumo pa- Į ^ė buvo lao?i sėkminga P. Amelei-timą oei nepaisymą tarptauti-j rikoj, bet Tol. Rytuose ji gali su
les teisės, Argentinos vyriausybė Į silaukii ir nemalonoių demonstjareikalavo grąžinti pagrobtąjį į racijų. Daugiausia rūpesčių suda•Sichmaną per vieną savaitę ir nu- i ro Japonija, kur vyksta masinės
oausti kaltininkus; jei ne — byla amerikiečiams nepalankios de
būsianti perduota Jungt. Tau monstracijos ryšium su naujos
Rainių miškelio aukų karstai gabenami laidojimo apeigoms Telšių gatvėmis i bažnyčią.
toms. Kartu ji Įsakė savo amba JAV-Japonijos saugumo sutarties
sadoriui išvykti iš Izraelio. Tokia pasirašymu. Kairiosios grupės,
nelaukta Argentinos reakcija pa ypač komunistai, Įniršusiai puola'
statė Izraelio vyriausybę kebliom premjerą Kiši siekdami sukliudy
būklėm Premjeras Ben-Gurion ti sutarties Įsigaliojimą. Pastara
asmenini laišką Argenti sis, turėdamas savo pusėje parla
Ryšium su viršūnių konferen daug lankstumo atsidūręs kritiš-Į grupė, turinti šalininkų ir pačioj parašė
nos
prez.
prašydamas mento daugumą, laikosi atkakliai
cijos iširimu pasklido Įvairūs koj būklėj, o atėjus palankiam | Maskvoj. Pasak “Pravdos”, esą persvarstytiFrondizi,
savo reikalavimą. Iz ir pasižadėjo laiduoti prez. Eisenspėliojimai apie pasikeitimus momentui kerta smūgi savo prie-1 komunistinių kraštų, kurių vado- raelis yra nusistatęs
Eichmano hoferio saugumą lankymosi metu.
Maskvos politikoje ir valdžios vir šams. Taip Įvyko jau su visa eile ■ vai nepaisą Šov. Sąjungos patyri- nepaleisti ir ji teisti savo
teisme, Kai Tokijo aerodrome išlipo iš
šūnėse. Spėliojimai remiasi vaka jo priešų, neišskiriant nė marša mo ir nori tuoj pat įgyvendinti tačiau vengia pakliūti. i JT
Sau lėktuvo Baltųjų Rūmų spaudos
riečių diplomatų stebėjimais, ku lo Žukovo, buv. krašto apsaugos komunizmą. Tai esanti klaida, ir gumo Tarybą, kur teisinių požiū
 sekretorius Hagerty ir su JAV
rie praeityje nekartą pasitvirtino, ministerio. Dabartinis marš. Ma- Sov. Sąjunga su Europos sąjun
automobiliu važiavo
riu
jo
pozicija
būtų
sunki',
o
ara
nors ir po ilgoko laukimo. O tie linovskis tą gerai atsimena ir, gininkais tikinti, kad reikalingas bų ir kitų Izraeliui nepalankių ambasados
miestan, minia apsupo, apmėtė
spėliojimai ši kartą sako, kad tuo nors turi daug galios savo ranko ilgesnis pereinamasis socializmo
ir reikėjo šauktis heli
tarpu Kremlių valdo Chruščiovas, se, nedrįsta prasikišti. Praėjusią laikotarpis bei pramonės išplėto kraštų spaudimas*gerokai pažeis akmenimis
tų jo prestižą ir dargi iš naujo kopterio. Šis Įvykis sukėlė abejo
marš. Malinovskis ir Suslovas. A. savaitę jis net dukart liaupsino jimas. Tik po to galis būti Įmano pažadintų
antisemitizmą visame nių, ar Kiši vyriausybė pajėgs su
Mikojano Įtaka sumenkėjusi ir to Chruščiovą, panašiai kaip buvo mas “grynas” komunizmas. Be to, pasaulyje. Argentina,
nekartą kal valdyti minias prez. Eisenhowerio
dėl jis kol kas būnąs užscenyje. liaupsinamas Stalinas.
“Pravda” puola savo kairiuosius tinta priglaudusi Hitlerio
pabė vizito metu, kuris numatytas pra
Chruščiovo pareiškimu, A. MikoKad Chruščiovąs^ra patekęs Į už panaudojimą kad ir mažiausios gusius vadus, ner<^j», ,.x>ro atsisa
~
janas atostogaująs. Kaikas mano,' sunkumus, matyti ir iš komparti tarpt. Įtampos . savo sektantinei kyti savo užsimojimo ir dargi ma dėti birž?|i£.
kad Mikojanas nesąs pavojuj, ne jos paskelbto straipsnio “Pravdo- nuomonei pateisinti. Esą sektantų no, kad pagal tarptautinę teisę SUKILIMAS ARGENTINOJ
sąs puolamas už švelnią politiką je”, kuriame karštai ginama da pastangoš užsieniuose atrodo la Eichmanas turėtų būti teisiamas
San Luis provincijoj staiga Įvy
vakariečių atžvilgiu; jis tik norė bartinė Chruščiovo politika ir ve- bai revoliucingos, nors ištikrųjų
ko
karinis sukilimas, vadovauja
ne
Izraelio,
o
Vokietijos,
kur
jis
jęs pasitraukti nuošalumon tuo nojami komunistų “kairieji”, kri jos tokios nėra. Jos tiktai daran
mas gen. Fortunate Giovanona,
momentu, kai Chruščiovas dega tikuoją Kremliaus liniją. Kas tie čios žalą darbininkų klasės vie- yra nusikaltęs žydų naikinimu, orieš prez. Frondizi valdžią.-Suki
-ilncvK? vta
Įsiutimu. Taip aiškina vienas ko kairieji
pradžioje San Luis miesto,
U ”. inesakoma, tačiau aiš--nvbei kovoje už . šaltojo karo bai-- ■ jentinos vyriausybė
žada svars limo
munistų diplomatų. Vakariečių kiai matyti, kad tai Maostetungo I girną bei taikos Įgyvendinimą.
sostinės, radijas pra
tyti išdavimo procedūrą. Argen provincijos
diplomatų nuomone, Mikojano
nešė.
kad
prie
sukilėlių prisidė
tinos
pažiūrą
palaiko
tarptautinės
pasitrakimas reiškiąs žymiai dau
jęs gen. Mauricio Gomez, II armi
Auschwitz kone, stovyklos buv. jos
giau, būtent, griežtesnės politi
vadas. Sekančios dienos ryt'ą
kalinių
sekretorius
Vienoje
Langkos šalininkų iškilimą. Suslovas,
Buenos Aires radijas pranešė,
bein ir siūlo sudaryti tarpt, komi kad
senas stalininkas, esąs to sparno
sukilimas numalšintas ir kad
VII Kanados Lietuvių Diena' vėliau kaip iki š.m. birželio 25 d.
siją
surasti
pabėgusiems
karo
nu

vadovas ir jo prasikišimas pasta šiemet Įvyks Toronte Įprastu lai-. pranešti Metraščio redakcijai šias
prie jo buvo prisidėjęs nedidelis
sikaltėliams.
ruoju metu laikytinas reikšmin ku — Darbo Dienos ilgąjį savait- i žinias:
skaičius sukilėlių. Sukilimas įvy
gu. Ikišiol Suslovas nieko nepa gali. Kaip kiekvienais metais, taip; i. Apvlinkės susiorganizavimo EISENHOWERIO 23.000
ko prez. Frondizi besiruošiant il
reiškė viešumoje, nors Kremliu ir šiemet ta proga bus išleistas: data.
gesnei kelionei po Europą. Pasak
MYLIŲ KELIONĖ
je vyksta tam tikras persiorienta VII KLD Metraštis. Norėtume ja- 2. Apylinkės valdybos sudėtis
sukilėlių vado, prez. Frondizi val
Kaip
anksčiau
buvo
suplanuota,
vimas. Yra manoma, kad Suslo me isspausdmti
džia leidžianti perdaug Įsigalėti
m- { pirmininko bei sekretoriaus
.
išspausdinti kuo daugiau inad- prez. Eisenhoweris išskrido lan- komunizmui ir trockizmui; sukili
vas ar kitas jo sparno asmuo gali ormacijų apie apylinkes bei apy- ir
rJai ir telefonai.
užimti Chruščiovo vietą, jei pa hnkese veikiančias organizacijas.
o T.. , . ■
...
kyti Tol. Rytų, pradėjo nuo Alias mui rūpėję apginti krikščionybę.
žinių
!
3Kiek
kolonijoje
yra
gyvenstarojo šalininkai liktų Įveikti ano KLB Krašto Valdyba tokiu
tokių
sparno. Tuo tarpu dar nematyti iš apylinkių prašė jau š.m. balam °JU (apytikriai) ir ar yra apyhnženklų, kad Chrušičovas, kad ir džio 10 d. bendraraščiu Nr. 5. De- kese gyvenančių lietuvių?
atsidūręs sunkumuose, šiuo metu ja, ne visos apylinkių valdybos 4- Kokios veikia kitos organigalėtų būti Išstumtas. Jis rodo išsiuntinėtus žinių lapus su atsa- nacijos ir kokie jų pirmininkų bei i
kymais i klausimus grąžino. Yra sekretorių adresai?
pavojaus, kad žinios apie tokias, 5. Ar veikia mokykla ir nuo
apylinkes negalės patekti Į Met-j kada?
Kunigaikštis Pilypas, Britani-1 giasi ištuoka. Tai reiškia, kad vis
Rinkimus i Saskatchewan pro rasti.
• ■
į 6.. Kas mokyklai vadovauja ir
jos karalienės vyras, lankėsi Ota-,! daugiau
Hanoian fpvn
iciinncrcia i alkoho
alVnhn. vincini seimą laimėjo CCF, jau
tėvų Įsijungsią
Dėl to prašome apylinkių vai- kas j’ą išlaiko?
voje ir Toronte. Jis yra pirmi likų eiles. Dabartiniai vartotojai penktą kartą iš eilės. Iš 55 atsto dybų, kurios tų žinių lapų Krašto
7. Kokiu kitokiu lietuvišku inninkas Commanwealth konferen naudoją tiek raminančių vaistų, vų jie gavo 38, liberalai 16. Per Valdybai dar negrąžino, padaryti j stitucijų yra apylinkės ribose?
cijos, kuri studijuoja pramonės kad neįmanoma net suskaičiuoti ankstyvesnius rinkimus 1956 m. tai tuojau pat.
iKas joms vadovauja?
įtaką šeimai ir individui. Konfe pastoviai vartojančių. Vartotojas CCF laimėjo 36 atstovus iš 53
Jei dėl kurių nors priežasčių
8. Ar daug apylinkėje yra
rencija, antroji iš eilės. Įvyks šiendien esą gamintojų tiek bom surinkdami 45.2% balsų. ŠĮ kar kaikurios apylinkės tuojau pat to j mokslus einančio bei baigusio lieMontrealy 1962 m. Lankymosi barduojamas, kad nebeįstengia tą CCF gavo mažiau balsų — 41 padaryti negalėtų, prašome ne tuviško jaunimo?
metu jis tarėsi su darbininkų ir apsiginti. Esą susidariusi nauja %, nors tikėjosi 51%. Premjeras
9. Kuo lietuviai daugiausia ver-'
darbdavių atstovais. Iš Kanądos “religija”, kurios katedros Esan T. C. Douglas buvo pareiškęs, kad
čiasi? Ar daug yra laisvų versli-'
jis išvyko Niujorkan atidaryti čios didžiosios krautuvės, o lita visuotinio priverstinio gydymo
ninku?
nija — komerciniai vardai.
plano Įvedimui reikią 51% bal Deportacijų minėbritų parodos.
(Dviejų pastarųjų klausimų mi- ■
sų. Po rinkimų betgi jis paskelbė
nėtuose klausimų lapuose nebu
Kiniečių imigracijos klausimas vistiek vykdysiąs savo planą,
mas per radiją vo,
Dr. W. Penfield, pasaulinio
Būtų labai gera, jei tokių ži
garso smegenų chirurgas bei gy buvo iškeltas parlamente ryšium prieš kuri kovoja opozicija ir gy
dytojas, neurologinio instituto su imigracijos min. biudžeto dytojai. Kitos partijos — konser praėjusį šeštadienį buvo tiktai nių galėtų prisiųsti ir tos apylin
Maskvos valios vykdytojai — pirmoji sovietų okupuotos
steigėjas Montrealy, pasitraukė iš svarstymu. A. Peters. CCF, pasi vatoriai ir social credit — nepra VVindsore. Visos kitos Kanados kės, kurios i tuos lapus jau at
Lietuvos komisarų taryba po aneksijos 1940 m. rugpjūčio
stotys vietoje šios turėjo specia sakė).
aktyvios tarnybos ir tapo pensi sakė pataręs kiniečiams nelaukti vedė nė vieno atstovo.
mėn. Pirmoj eilėj: J. Laurinaitis, A. Gurevičius, A. Venclo
Vėliau siunčiamas žinias pra
lią programą “Pavasario bal
ninku. Toliau jis ketina dirbti imigracijos Įstatymo pakeitimo ir
va,
M. Mickis, P. Pakarklis, M. Gedvilas, M. Junčas - Kučins
sai”. Padarius skubių žygių, šome siųsti tiesiai Metraščio re
kaip savo specialybės veikalų ra mokėti ,$3000 kyši slaptiems
kas, V. Knyva; antroj eilėj: M. šumauskas, M. Gregorausgauta iš CBC centro Toronte dakcijai: Dr. A. Šapoka, 941 Dun
šytojas. Jo nuomone, smegenims agentams, parūpinantiems reika
kas, P. Glovackis, V. Girdzijauskas.
sutikimas ir deportacijų minė das St. W., Toronto, Ont.
nereikia poilsio: “Poilsis naikina lingus dokumentus. Užpultas dėl
jimas bus pertransliuotas dau
smegenis. Pensininko amžius yra tokio elgesio jis pasiteisino tai
fondui aukojo:
gumos CBC radijo stočių šį šeš
metas keisti pakinktus, sumažin pranešęs imigracijos ministerijai,
Amerikos žodis
$10 torontietis Andriekus Si tadienį, birželio 18 d., 10.30 ti fizini krūvi ir padidini minties kurt ėmusi tirti neteisėtą kniečių
11 vai. ryto Eastern Daylight
darbą”. Vaikai esą turėtų moky imigraciją per Hong Kongą. Sa mas,
pobaltiečioms
Liet. Tautinės Sąjungos valdy- gaus iš kitų kraštų tautininkų įga
Po $5 — torontietis St. Lauri laiku. Toronte ši programa bus
tis kalbų pirmoj dešimty metų ir vo ruožtu jis puolė imigracijos
Ryšium su Lietuvos, Latvijos ir į ba ir Tarybos prezidiumas papo- liojimus Įeiti i tą organą. Tik dar
tai trijų kalbų, nes vaikui esą ly ministerijos tarnautojus, kurie navičius ir hamiltoniečiai St. girdima iš stoties CBL banga
740, Otavoje CBO banga 910 Estijos okupacijos dvidešimtme sėdžiavęs Bačiūno Tabor farmo- nebaskelbta ar iš visų" kraštų b s
Normantas bei Juozas Stonkus;
giai lengva išmokti vienos ar tri patys leidžiasi paperkami.
Po $2 — torontiečiai Ant. Ma- nuo 10.30 iki 11 vai. ryto, kitur čio minėjimais JAV Valstybės je, kartu su ALTautinio Sąjūdžio deleguojama po vieną ar propor
jų kalbų.
cingai narių skaičiui.
Rinkimus i prov. seimą N. Ško sys, Fel. Noreika ir Pov. Sutkai- vietinės CBC stotys atitinkamu Departamentas atsiuntė Pabalti attsovais, birželio 5 d. sutarė su Pačiose JAV ir toliau ve?':s
laiku.
jo Laisvės Tarybai raštą, pasira daryti bendrą “tautinės srovės or
Tamsią ateitį pranašauja dr. O. tijoj laimėjo konservatoriai, ga
Lietuvių Tautinė Są
Po
$1
—
torontiečiai
Petras
Programa yra gerai paruošta, šytą užsienio r. ministerio pava ganizacijų” vadovybę. Visa tai, Amerikos
Hali, Toronto un-to sociologijos vę 27 atstovus iš 43; 1956 m. jie
junga,
kuri
Įeina ir į ALTą. Jr$
profesorius. Kalbėdamas pramo buvo gavę 24. Liberalai gavo 15 Alksninis, Pov. Baronas ir Julius įdomi ir mums patiems ir vi duotojo Europos reikalams Foy kas šios srovės daroma išeinant oirm. dabar vra inž. E. A. Bar •
nininkų s-gos suvažiavime, jis pa atstovų, o turėjo 18. CCF ir šį šimkevičius, montrealiečiai M. siems kanadiečiams pasiklausy Kohler. Jame sakoma: “JAV ir už kurio vieno krašto ribų, buvo kus. Iki šiol JAV LT Sąjūdy b*brėžė, kad ateity visuomenės gy kartą tegavo vieną atstovą, nors Aukštaitė ir Pr. Mickus, Anelė ti, dėlto nepraleiskite progos toliau nepripažįsta Latvijos, Lie veikiama Liet. Taut. Sąjūdžio var ■*ėsi naujieji ateiviai tautinink.- i,
venime vyraus — ištuokos, alko balsų skaičius šiek tiek pakilo. Allis iš St. Catharines, Pr. Brauk- paisklausyti ir priminkite savo tuvos ir Estijos pagrobimo ir lie du, o šio junginio vadovybė bus o ALT Sąjungoje — senieji Ame
holizmas, narkotikai, protinės Ii- Liberalų vadas Hicks, buvęs prov. lys iš Sudbury, Juozas Pažemėnas pažįstamiems apie šią vertingą ka tvirtai Įsitikinusios, kad šių sudaroma “iš paskiruose kraštuo rikos liet, tautininkai ir tos orga
. Pramonė gaminsianti vis premjeru 1954-1956 m. ŠĮ kartą iš Queens Village. JAV, čikagie- porgramą. Lietuvių tragediją kraštų žmonės turi teisę i savo se veikiančių tautinės srovės jun nizacijos veikė lygiagrečiai.
iau gėrybių, kurios didin nebuvo išrinktas. Imant nuošim čiai EI. Tamošiūnienė ir K. Zala- turi žinoti kiekivenas kanadie valstybinį suverenumą ir valdžios ginių deleguotų narių”.
Tiio būdu LT Sąjūdžio vadovy
pasirinkimą. Mes tikime, kad jų
tis. Windsoro lietuvių
tos asmenų nepriklausomu čiais, konservatoriai 1956 m. ir gėnas. *
Vašingtonas
bė,
kurios pirmininku yra Br. Ne
Vašingtonas. — Prezidentas pa
tvirtas
pcriiotizmas
bei
laisvės
deportaci;
per
mą ir kartu šeimos irimą. Sis ke dabar gavo 49%, liberalai nusly ■ Mieliems aukotojams, parėmu- gos paminėti deportacijas
lias ateitin esąs grindžiamas da- do nuo 48 į 43%, CCF pakilo iš siems lietuviškosios spaudos dar radiją vertos paremti parašant meilė Įgalins atgauti teises, ku mickas, greičiausia persitvarkys. sirašė Įstatymą Įgalinantį JAV
savo atsiliepimus CBC centrui rios jiems buvo taip neteisingai Kaip persitvarkys, priklausys nuo karo laivyną 5 metams paskolinai
bą, nuoširdžiai dėkojame.
td, kiek Amerikos tautininkai Kanadai povandeninį laivą.
— 354 Jams St., Toronto, Ottt. atimtos”.
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sybių ministerial. Smulkmenų Pirmoje protesto eisenoje Toronnan, turbūt, nėra reikalo auškin- te 1950 m. jis žygįayo pirmose ei
.
Tėviškės Ž i b u r ixj4-:.
ti, nes visį įvykiai klausytojams lėse. Dr. Kaškfelis, kuris ABN
THE LIGHTS OF HOMELAND
DR. M. AN YSO PASKAITA, SKA 1TYTA VELIONIO ATMINTIES PAGERBIMO AKADEMIJOJE . yra gerai žinomi.
dalyvauja jau daugel metų, aiški
Published by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada
Buyę
ilgų
metų
paprotys,
kad
TORONTE
Š.MBALANDŽIO
3
D.
na, kad velionis ABN veikime ro
SAVAITRAŠTIS
šiuose Hjinėjimuose prabildavo į dęs revoliucinės dvasios ir daug
Redaguoja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius. •
Stokholme pp. Gyliai sulaukė
(Pabaiga)
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija.
drąsos.
II Pasaulinio karo pradžios ir
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00.
Dar daug būtų galima apie yeLietuvos okupacijos. Latvių laik- jasi Lietuvos gyvenime ir kaip to
Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais.
rąštis “Laiks” 1953 m. gruodžio rio turinio straipsniai prieš ąąyo
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
mindąvo Lietuvos ir kaimyninių lionies veikimą pasakyti, bet lai
23 d. savo straipsnyje “Tragedija sąjungininką galėjo tilpti ‘Tints’
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. Canada. TeL EM. 8-6813.
valstybių nepriklausomybę ir jos kas yra ribotas ir turiu baigti.
•carala žemė”, kurį turiu ant stalo laikraštyje.
kad todėl jiems nieko blogo nę- tęstinumą. Tik pereitais, 1959 Baigdamas noriu pabrėžti, kad
.
Karui einant prie galo, ilgokai įvyksįą. Po kelių savaičių jie pu m., buvo ątsisąkyta tęsti šį papro vepionis nebuvo eilinis asmuo šį straipsnį rašydamas, aiškina,
$ad iš visų trijų Pabaltijo valsty laikėsi dar Kuršo fronįąs, . vjąiš- vo sugaudyti ir prievarta į L^yįją tį. Šviečiant į minėjimą min. Gy tarnautojas, kurių mes
bių atstovų tik vienas Lietuvos at kai atskirtas nuo susisiekimo su iškeldinti. KieK mums iš laikraš liui buvo pasakyta, kad šiais me turėjome administracijoje ir ųipstovas Vytautas Gylys parodęs Vokietija. Be didelių karinių pa čių pranešimų tuomet teko gir tais konsulams nebus leidžiama tematinėje tarnyboje. Vytąuįąs
atsparumo ir drąsos. Prieš pa jėgų ten buvo daug pabėgėlių iš dėti, daug jų jau Rygoje buvo kalbėti. Kiek man asmeniškai ži Gylys buvo žymus yąįsiybįnj.o
(TĖVO DIENOS PROGA)
vergtos Lietuvos vyriausybės pa įvairių Lietuvos dalių. Atsiradus pakarti.
noma, ši naujoji tvarka buvo paDaugelis mirusiųjų tėvų pri- savo mylimiausiam — nors ir vie rėdymus ministeris Gylys drąsiai galimybei, min. Gylys orgąiūząvo
Atsiradus galimybei į Kanadą siūlyta lietuvių atstovų Pabaltie- jmiųgas asmuo. kuris 40
su
mirštami. Gedi jų ne visi... Ir ninteliam — sūnui ginklą:
iroiestavo per radiofoną ir noto oabėgėlių išvežimą iš Palangos. emigruoti, min. Gylys tarėsi su čių Federacijos prezidiume.
viršum ėjo jam pavestas pare „
metams vieniems kitiems praėjus — Eik, sūnau! Gyvenimo kai mis, įteiktomis pačiam švedų už Sunku buvo tą akciją suorgani Kanados konsulatu, sudarė trūks
Šis dalykas labai skaudžiai pa ligi įjūrties. Lietuvos valstybinėje
na yra ta, kad už jį gali prireikti sienių reikalų ministeriui. Kartu zuoti einant karo veiksmams ir tamus dokumentus, kad žmonės
užželia jų kapai.
lietė Federacijos faktinąjį stei jr diplomatinėje istorijoje jis’tu
jis minister į prašęs užprotokoluo dar sunkiau buvo ją laikyti pa lengviau pro komisijas praeitų. gėją. Šitą širdgėlą jis nusinešė j rėtų būti tinkamai įvertintas ir
O gęsta kaip žvakės, vienas po mokėti net sava gyvybe.
kito tėvelių karta — gęsta Lietu Tikrai per mažai, tėve, tu esi ti jo įteiktą notą, kas ir padary slaptyje. Atsirado ir ųeąąžįnį.ngų Visam darbui prie galo einant, kapines, nes kaip tik minėjimo atžymėtas.
'
įvertintas. Tu greta motinos esi ta. Min. Gylys griežtai atsisakė pagalbininkų, kurie šiai akcijai p.p. Gyliai 1949 ra- irgi išvažiavo
voje ir svetur pasaulyje.
dieną jis staigiai mirė.
Kadangi velionis buvo kuklus
pagrindinis
šaltinis,
kuris
gaivi

atiduoti
Lietuvos
pasiuntinybę,
galėjo
pakenkti.
j
Kanadą.
Tylomis praeiname pro tėvelių na tautą ir jos kūrybą.
Velionis taip pat aktyviai daly ir tylaus būdo asmuo, ųevisi Ka
jos archyvą bei turtą Lietuvos
Bet visgi pasisekė daug žmonių
karstus — neretai jie paliekami
vavo ir Antibolševiginiame blo nadoje gyveną lietuviai buvo tin
BALTU FEDERAGUA,
Tėvas
žino,
kad
jis
gyvena
ir
okupantui.
Ir
tik
tuomet,
kai
šve

iš pražūties išgelbėti, jų tarpe
tik jų vaikams beatsiminti. Tarsi gyvens ne sau: savajam lizdui,
ke — ABN, — kuriame žymiai kamai informuoti apie jo veikimą
antikomunistinis
natūralu, kad žilagalviai tėvai vaikams. Kaip paukštelis nuo auš dų užsienių reik, ministerija jam ponia Gylienė prisimena: kųn. Tąpasireiškia skaitlinga ir lietu ir darbus. Todėl stengiausi, nors
pagrasino teismu, mįh. Gylys kar darauską, kųn. Dagį ir j'o brolį,
miršta.— mirsim juk ir mes.
draugiška ukrainiečių,tau ir trumpai, paliesti jo veiklą kaip
ros iki vėlyvos nakties, lipdys liz tu su protestu perdavė pasiunti majorą Zabulionį.p. Kuoįįęnę,
Dar prieš V. Gyįįę pagyrimą viams
Ne! Tėveliai neturėtų juk mir delį,
pridusdamas plasnos ir plas nybės raktus švedų užsienių r teisininkus brolius Kazlauskus, generalinių konsulų Kąnadojė, jįš tą. Visuose parengimuose, pri diplomato ir administratoriaus,
ti! Mirtyje jie atgimti mums gy nos, maitins
ėmimuose ir pasirodymuose :nie- kad jis pilnoje šviesoje pasiliktų
savąją šeimą, nakti- ministerijai, kuri juos tuojau per
viems privalėtų!
kuomet netrūko Lietuvos genera jo pažįstamų atmintyje.pratupėdamas šalia lizdo ant davė rusams. Tai įvyko 1940 m. prof. P. Kazlauską, dr. Bagdona
Betgi ateina balsas iš anapus. •mis
linio konsulo Gylio. Jis taip pat
Tegu jam būna lengva Kana
pradainuos, pračiulbės. rugpiūčįo 21 (į- Lątvįai -bėi estai vičių, dr. Petrauską, studentą Bū
Sveiki gyvi tolimieji — artimieji! šakelės,
budėdamas, nuo Viso, blogict jau ankščiau jas buvo perdavę sa gą. prof. Būgos šeimą, gausią Vįn- tybių nepriidąųsęjnybęs Sunaiki /ąšė straipsnius i jų laikraščius. dos žemelė.
Toli mano broliai visur išblašky Vis
vo kraštų okupantui, Sovietų Są dašių šeimą ir daugel kitų. Jie vi nimas buvo aiškįąį iFPįLę,t Įų$
ti! Vieni jau užmiršo, greit už gindamas.
si atvyko i Švediją, kur jiems bu anksčiau pąbąltįeęįų yędąma ąfTėvas niekad nėra pavargęs: jungai.
Apsvaigę būsima nepriklausomybę
mirš ir kiti...
Min.
Gylys
dėjo,
visas
pastangas
skirą
politika
Įjųyp
kiąi^ipgą.
ję
vo
teikiama
ir
medžiaginė
pągąl-.
tarsi
antgamtiškas
žmogus
ant
sa

Jo
Ir klasiame su poetu: Kur pra
Belgų Kongas birželio 30 d. bet dauguma kongiečių nenutuo
puolė tas kelelis, kurs pro kry vo pečių neša ir neša visą šeimą. sulaikyti Stockholme deponuotą ba, nes min. Gylys tuomet buvo pųęmbnę, tik kąrtų vpįkįa^t, gą.fauna
visišką nepriklausomybę. kia, ką ji reiškia. Vieni mano,
Lietuvos
auksą,
kurio
minėto
laik

;imą
atgauti
neprikląųsomybg
ir
Visi
vaikai
iš
jo
reikalauja
ne
tik
BALFo
atstovas.
žių ėjo? Prapuolė tas kelelis ...
Karo pabaigoje iš. Pabaltijo ja išlaikyti. Susirado yfeĮĮpųRčjų 3 mil. kongiečių negrų jau gar kad tai magiška dėžutė, kuri atgis
Išgriuvo kapų tvorelė. Mindo gy duonos — ir pastogės ... Motina raščio miniomis buvo: Lietuvos 15
milijonų
kronų,
estų
tiek
pat,
o
ėjai džiūgauja, o buvę šeimininkai birželio 30 d. ir klausia, ar ji ateis
savo
vaikams
prašo
ramaus
kam

laivais atvyko ir keli- šimūiį vo
vulėliai tėvų kapelį. Be paminklų,
belgai bėga. Visi lėktuvai ir laivai pati ar teks atsiimti iš pašto? ki
kiečių armijoje kovojusiu pabąlbe tvorų, jaugis ten kapeliai... pelio, kai tėvas su nerimu žvelgia latvių 2 milijonai.
Min.
Gyliui
švedų
banko
buvo
užimti iki rugp. vidurio. Iš 125. tiems nepriklausomybė reiškia
tiečių.
švedai
juos
priėmė
ir
iš

i
dangaus
erdvę,
kur
pinasi
juo

O mes lyg jau ir apsiprendę pa
silikti čia amžius — o tėvų kape das klaustukas. Ir pro gilų skaus neigiamas juridinis titulas auk skirstė dirbti pas ūkininkus. Mįn. organi^ciįoę statutą.|s anksty .000 belgų kolonistų yra dar apie geresnį gyvenimą — daugiau mė
liams trupinėlius beatiduodam. mą tėvo žvilgsnis šiandie skver su disponuoti. Auksas buvo depo Gylys pramatė šitų kariškių gali vesnių jo bendradarbių ręįįjįą pa? fjp.OOO, kurie skuba išsikraustyti, sos, alaus, laisvą medžioklę ir
Ir čia mes turime žymių tėvų biasi tolumon į krauju pasruvusią nuotas Lietuvos Banko valdybos mą išdavimą rusams, nes syedąį minėti: dr. Žųbrį, Ypkųbypą, Sfą- nęs steigiamojo siemo didžiausią pan. Miestuose slaptai dalinami
— signatarus, knygnešius,’ sava žemę. Ir pradeda sekti savo vai vardu. Gavęs iš Lietuvos Banko iš vienos pusės rusų bijojo, o iš šans, Eckberg, Paulaįtį ir Skir- grupę sudarys radikalūs naciona vadinami “nepriklausomybės bi
listai, vadovaujami buv. pašto tar lietai”, kurių turėtojai esą galė
norius karius, kacetų kankinius, kui gražiausią pasaką — pasaką atitinkamą parėdymą, švedų ban kitos pusės turėjo savo tarpę §adą.
partizanus, mūsų mokslo ir kul apie Lietuvos didingą praeitį, kas auksą perdavė rusams. Tas daug simpatikų Sovietų Sąjun jau nuo 1950 m. kasmet buvo nautojo P. Lumumba, 34 m. am sią atiminėti išvykstančių belgų
tūros kūrėjus. Visą eilę dabarti apie gražųjį Nemuną ir baigia žo pats įvyko ir su latvių bei estų gai. Jis tuo reikalu teiravosi pas daromi parengimai žiauriosioms žiaus. Iš 137 atstovų jo grupė per namus ,automobilius ir kitą turtą.
.
savo pažįstamus ir atsakingus birželio mėn. deportacijų au rinkimus pravedė ’35. Jau pasi-. Nors belgai nebuvo rasizmo šali
džiais: “Sūnau, dukrele, tai ne auksu.
nių didvyrių — tėvų .
Todėl
visiškai
nepamatuotas
Švedų pareigūnus. Vienas iš jų koms paminėti. Tuose minėjimuo girdo nevieši grasinimai europie ninkai, tačiau visa tai juose kelia
pasaką
...
”
Jie meldėsi ir meldžiasi už mus.
Jie gąlvojo ir galvoja už mus. Jie — Tėvelį, aš norėčiau pamatyti buvo velionies Igno šeiniaus prieš jam netiesioginiai pasakė: “Jei se anksčiau susirinkdavo iki čiams, ir Belgijos vyriausybė at nerimą.
Lietuvos kareivėlius su švytin penketą metų imigracinėje spau gu aš būčiau Tamstos vietoje, aš 2.500 žmonių. Organizacija pasi siuntė karinių dalinių į didesnius
kovojo ir tebekovoja už mus.
darė žinoma ir Kanados vyriau centrus. Tarp atskirų genčių ir
doje paskelbtas min. Gylio apkal apleisčiau Švediją”.
Turime tėvelius, išnešusius čiais. kardais. Ir Nemuną!
Partija kaltina
tinimas,
jog
jis
nedėjęs
pakanka

sybės
slupgsniuose, nes nevieną partijų vyksta varžybos ir net kru
Tuomet
jis
organizavo
tų
karių
okupacijose ir- tremtyse gyvąją -— Ne, ne! Ten kraujas! —su
mai pastangų auksą sulaikyti. Tai pabėgimą iš Švedijos į Angliją. kartą čia atvykdavo kalbėtojais vinos kovos. Visi susijaudinę dėl
širdį: tebevaftap.čius tarp rankų dreba motina.
buvo piktas rašinys žmogaus, ku Jiems pas ūkininkus dirbant, jis federacinės ir provincijų vyriau- artėjančios -nepriklausomybės, kartyamenės vadu$
didžiąją brangenybę — nepaBet tėvas pasako:
Sovietų armijoje vėl prasidė
sens’antį kaip ir jis pats — Lietu — Ten, vaike, mano tėvo aša ris, tuomet taip pat Švedijoje gy
vendamas,
puikiausiai
žinojo,
PRAEITO KARO PRISIMINIMAI
jo trynimasis tarp karininkų ir
vos pasą!
ra, it perlas vieniša. Tą ašarą daž kaip reikalai vyko.
politrukų, kurių galia karo me
Betgi mes jau praeiname pro nai regiu ...
Reikia
dar
pažymėti,
kad
kal

tu
buvo sumažinta ir prieš ku
šituos tėvelius, nebepamatydami
Tu
lietuvi,
tėve,
girdi
tą
senolių
bamajame
laikotarpyje
bolševiriuos ypač buvo nusistatęs mar
nei pavyzdžių, nei didvyrių!
karžygių
bylą,-dėl
^kurios
negali
|
kų
atstovė
Švedijoje
buvo
pagar
šalas Žukovas. Po karo partiją
Ir grobstomos už svetimųjų ci būti ramus. Tu girdi kiekviename
sejusi
rusų
diplomatė
Kalentai.
Vertė
P.
BRA-KAS
ginklavimas sunkaus kovos lėk buvo pradėjusi jų galią vęl stip
(Tęsinys is praeito nr.)
tuodami jų žodžius, tarytum mūsų žingsnyje šauksmą iš tolimųjųpiMin.
Gylys
sunkiai
pergyveno
tuvo ME-410 su šarvuočio 5 cm. rinti. Chruščiovui pradėjus “libe
tėvai būtų nebyliai.
Taikiai Wenneckers ir aš turė
liakalniu.
visus
įvykius
ir
smūgius,
bet
dir

patranką KWK-5, kuri svėrė apie
” politiką, karininkai yėl
Retėja didvyrių tėvų eilės ...
jome šiek tiek patyrimo aklai alyvos dėmę, nepasilieka ant pa 2000 svarų. Čia buvo Hitlerio idė rališką
bo,
kiek
pajėgė,
vienu
arba
kitų
Net
po
žemėmis,
kapuose,
tu
ėmė
nesikaityti
su politrukąis,
Kaikurie jau paliekami su vaikai
viršiaus’ Tai buvo mano trečias. ją. Jis skaičiavo, kad kaip laivų
skristi.
Nebuvo
jąu
pirmas
kartas
būdu
tėvynei
ir
jos
vaikams
padė

čiais bepažai^ti. _, Ar už prie neramus, tėve!
kai mudu attikdavome uždavinius Braukiau prakaitą nuo veido ...” ginklai tiek ištobulėjo, kad jie jų daugumas, be to, buvo pakeis
ti.
Karo
metu
rinko
žinias
įš
Lie

ti naujais, jau nuolaidesniais, ge
Tas balsas primena didįjį pavo
glaudos, tarsi kalėjimo, svetimų
panašiame ore.
tuvos,
bet
nebuvo
jokio
laikraš

dabar šaudo vienas į kitą net ne riau prisitaikančiais prie naujos
jų — nutautėjimą.
durų.
Pirmą vai. 30 min. pakilome.
čio,
kuris
jas
talpintų.
Anglai
bei
Naikintuvų vadovybė 1943 m. matydami, ar kaip tankų, kurie dvasios. Bet kai kaikurjose gyve
Ar mes neprivalėtumėm į mi Ir kas šiandien turi išeiti į ko amerikiečiai buvo rusų sąjungi Nelabai ką galėjau matyti. Pra
visokiais būdais stengėsi karpi prasidėjus galėjo sėkmin- nimo srityse pastaruoju metu vėl
nėjimų sales ir juos atvežti? Ant vos areną? Tėvas! Šeimos galva!
keiktas lietus! Laikydamiesi taip vasarą
ninkai
ir
nenorėjo
nieko
spaus

atitraukti kaip galima daugiau gai-šauti tiktai nuo 800 jardų, kai prasidėjo atoslūgis nykti, parti
savo rankų tėvelius atnešti? Pa Pirmiausia, sugrįžk, tėve, į sa
žemai, kaip tik galima, mes šoki jėgų
dinti
prieš
savo
sąjungininką.
O
iš fronto ir pastatyti rei tuo tarpu dabar jau kovoja su jos spaudžiami politrukai stengė
sodink, jaunasis tėve, savo vaiką vo valdovišką kėdę gale stalo ša
nėjome per stogus, medžius ir cho gynybai.
švedai
bijojo
užpykinti
rusus.
Taip iš rytų buvo ati priešo tankais iš 3000 jardų. Tuo si savo įtaką plėsti, o kariuome
šalia jo senelio. Gal tavo sūnus lia duonos. Jei ir nebūtum pa Jau nuo pat Pabaltijo valstybių elektros laidus. Radijas veikė ge
ar duktė išskaitys jo akyse: Pjū kviestas į prideramą vietą, atsi okupacijos jie elgėsi labai ne rai ir Įeit. Kramer iš centrinės traukta dvi eskadrilės, pietų fron tarpu naikintuvai dar vis turi pri- nės vadai tam priešintis ir jų ne
su laiku beveik visai turėjo skrįšti iki 40Q jardų su savo 20 klausyti. šitam įtampos rezulta
tis didelė, o darbininkų vis ma sėsk pats. Įsakyk savai šeimai pa draugingai su pabaltieciaįs.
vadovietės nuolatos duoda nuro tas
su naikintuvais, ir iš vi mm. patrankėlėmis. Todėl pagal te armijos žurnalas “Soyietskažėja.klusti tavo žodžiui. Susigrąžink
dymus. Anglai virš Bremeno sri atsiskirti
Min.
Gylys
susipažino
su
vie

Tėvo vaidmuo mūsų tautos gy prideramą pagarbą, kuri naujuo no amerikiečių laikraščio kores ties skrenda į šiaurės vakarus. sų kitų kampų, kas tik buvo ga Hitlerio įsakymą 5 cm. patran ja armija” prieš porą mėnesių
venime buvo, tebėra ir tegali bū se papročiuose jau nyksta. Tu pondentu. Nugirdęs, jog tas norįs Atrodo, kad, kaip paprastai, ban lima, buvo surinkta ir sudaryta ką buvo perdirbtą automatine, smarkiai užsipuolė karininkus,f
nauji daliniai. Priėjo prie to, kad turinčia 15 sviedinių apkabą ir kad jie pamirštą “partijos nuro
ti tiktai reikšmingas. Tautos ne rėki rankose stipriausius ginklus, mokytis rusų kalbos, jis pasisiūlė dys skristi per Frizų salas.
Hitleris griežtai uždraudė ati galinčią šaudyti kas sekundę po dymus”. Dėl to esąs ir kilęs try
laimė — tėvo didžioji nelaimė! apgynusius mūsų tautą nuo impe mokytoju, jeigu korespondentas
Maunu
link
pakrantės.
Oras
traukti. nors vieną daugiau es vieną šūvį. EkspĮerimentąs nepa nimasis tarp karininkų ir polit
Tėvas! Tėvynė! Tėviškė! Tai trys rijų. reichų, devyngalvių slibinų. duodamas iš Lietuvos žinias
virš
jūros
negeresnis.
Pagal
pas

žodžiai, įprasminti per amžius lie Tas ginklas — lietuviška kalba! skelbs amerikiečių laikraščiuose. kutinį pranešimą, priešas yra že kadrilę iš rytų. Tą Įsakymą pakol vyko. Buvo galima šiaip taip rukų. Tokia padėtis nebegalinti
kas nesunkiai galėjome apeiti. Es skristi su kyšančiu priekyje „3 būti toliau toleruojamą ir dėl to
tuvio tėvo, įamžinti jo žodžiu, Lietuviškas elementorius. Lietu Tokiu būdu buvo paskelbta daug
mėlapio
skyriuje
Berta-Quelle
—
kadrilių nelietėme, bet tai vieną jardų vamzdžiu, galimą buvo ir tam reikalui aptarti busianti su
krauju ir gyvybe.
vos istorija. Lietuviška knyga!
straipsnių
apie Lietuvos gyveni aštuntas; Jei tik laikysime akis tai kitą eskadrilės skyrių perkal šaudyti, nors po penkių ar mažiau šauktą partijos sekretorių kon
Motina savo vaike mato tik vai Įsakyk, Tėve, mums visiems vai mą vokiečių okupacijoje.
išplėtę, tai kiekvienu momentu davome namo, žinoma, praeidavo šūvių patranka paprastai už ferencija. Toji konferencija įvy
ką, bet ne didvyrį. Visu motiniš kams: “Kur jūs bebūtumėt, jūsų
Šiam
reikalui
pasisekus,
buvo
tuos mergvaikius dabar tu kiek laiko, kol lakūnai priprasda springdavo, bet nuo tūkstančio ar ko kaip tik prieš didžiųjų konfe
kumu maldaus savo vaika nepa gyvenimo neužpildys auksas! Jūs ieškoma būdų pasiekti ir anglų mes
rėtume
pamatyti. Kad tik susto vo prie namų fronto, bet mūsų trijų tūkstančių jardų į ką nors renciją Paryžiuje. Kaip ir galima
likti jos. nors ir pačiu kritiškiau būsite dvasia išbadėję, ir sieksi spaudą. Ankstybesnių pažįstamų tų nors kiek
lyti! Dabar reikia la jėgos būdavo jau stipresnės. Kan pataikyti buvo’ neįmanoma. To buvo laukti, buvo nutarta politinį
siu kraštui metu. Gi tėvas paduos te pilko grumstelio.— lietuviškos min. Gylys buvo supažindintas su bai žiūrėti, kad
dar neatsimuštu- tais panaudodavome ir naktinius dėl lakūnai keliais šūviais galėjo auklėjimą kariuomenėje sustip
žemės saujos!”
tūlu anglu. Tai buvo anglų laik
tik paveikti priešo lakūnų mora rinti, nors tuo pat laiku iš sovįenaikintuvus dienos mūšiams.
Įsakyk, Tėve! Ir vaikai eis: jie raščio “Times”- užsitarnavęs žur me i ka nors.
Tuo pačiu metu mes bandėme lę, o paskui nebent durti su tijos pradėjo sklisti balsai, kad
turi eiti paskui Tave, Tėve, gerb nalistas ir korespondentas Regi Laikas 1 vai. 47 min.
Driving School
Į priekį visiškai nieko nebe visokius būdus, kaip lengviau ir vamzdžių. Dėl tos patrankos aš ten įtakos svoris esąs perėjęs į
dami savo tėvų ir protėvių garbę nald Urch, žmogus augštos kul
matau. Viskas labai slegia. Iš geriau kovoti su bombonešiais. net buvau Goeringui įteikęs atsi karo vadų rankas. Tenka laukti
859 COLLEGE ST.
LE. 2-5461
svetimųjų tarpe.
tūros ir pats sėdėjęs bolševikų kontrolės tuo tarpu šaukia:
Vienas geras sumanymas, daug statydinimą, kurį jis iš kart pri daugiau naujų žinių.
Įteik, Tėve, savo vaikams lietu kalėjime. Susidraugavus su juo,
1081 ST. CLAIĘ W.
LE. 5-5556
— Turėtumėte dabar jau juos padėjęs mūsų lakūnams, buvo ėmė, o paskui atmetė. Tačiau ne
viškąjį kardą!
buvo rasta bendra kalba ir per jį matyti. Pabandykite truputį į taip vadinama “Keliaujančio cir žiūrint to, mes baigėme ištobu
V. R. Kralįkauskienė.
Pradėkite vairavimo pamokas da
buvo paskelbta korespondencija kairę.
ko rožinis” — dalinys sudarytas linti naujus ginklus, ir su didesne atžvįlgiąis. Tik gegužės mėn.
bar. Mes parūpiname masinas egza
iš
Lietuvos,
kurią
parašė
min.
Gy

Neatsakau j nes iš pilkumos iš paimtų priešo lėktuvų! Šis dali naikintuvų gamybos viltimi ti Thunderbolt buvo aprūpintas pa
minams ir paruošiame teoretiškai.
lys, o pasirašė Mr. Urch. Tokiu priekyje pasirodo kažkoks šešė nys keliavo po mūsų aerodromus kėjomės, kad pąsiseks sustabdyti galbiniais išmetamaisiais benzino
būdu buvo paskelbtas visas cik lis. Jis taip pat pastebėjo mane ir duodavo progos lakūnams su bombonešius, ypač kad rudens tankais ir galėjo lydėti į pačią
Lake Simcoe
las žinių apie vysk. Brizgio veik ir pliekia ratu į kairę sparnu vos sipažinti su anos pusės lėktuvais mėtų jiems pavyko priešui pada Vokietiją.
kvrč oiyvos ir burnvriq aplarnovimos
VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
Toronte, lietuviuko! kolbanticp k’cv’ Vite
lą. Daug kas negalėjo suprasti, neliesdamas vandens, paskui vėl bei jų savybėmis. Lakūnai galėjo ryti labai skaudžių nuostolių. Ta Todėl nebuvo nįeko nuosta
BODY TAISYMAS
Betty Voiticfcunds WA 2 618’.
iš kur Urch taip gerai orientuo- į dešinę, tai vėl atgal į kairę.
jais paskraidyti ir tuo būdu bu čiau nauja priešo strategija, bom- baus, kai rudens metu priešo nai
DUNDAS AUTO BODY
— Ne, ne drauguži, ne taip jau vo patirta, kad daugeliu atžvilgių baj-dųoti persĮkrenifant iš Angli kintuvai pradęjo rodyti vis di
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
lengvas dalykas Knokes nusikra mes pervertinome priešo lėktuvų jos į Italiją ar Afriką, o vėliau ir desniais ir didesniais kiekiais. Sa
Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHŲfcST ST.
tyti. Ir kaip tik jis suka, aš palei savybes. Keliaujančio cirko įtaka į Rusiją, vėl išsklaidė mūsų sun- vo nusiminime Goeringąs nenorė
Tel. WA. 1-3225.
kiąi suorganizuotas jėgas,' o pa jo nė klausyti apie tai. Jis neno
džiu seriją į jo nosies priekį.
buvo sėkmingą.
‘
■
Dabar mes skrendam žemai la Be to, mes įvairiais sumany naudojimas bombonešių apsaugai rėjo girdėti nei pačių faktų apie
bai žemai virš atviros jūros. Ma mais stengėmės pakelti naikintu tolimo skridimo naikintuvų, su aliantų oro kovą. Jis visai pa
Į
LIETUVĄ,
LATVIJĄ,
ESTIJĄ,
UKRAINĄ
ir
U.S.S.R.
,
Dažai ir sienoms
tą vis
no tomies palieka tik nedidelį iš vų ugnies pajėgumą. Buvo ban ardė ir naujus kariavimo būdus. prastai sakydavo, kad
ką
įšpučįąm,
nors
tai
ant
Vokie

metamųjų dujų pėdsaką. Pilnu doma iš didesnio augščio bombar Neturėdami nąnkįntuvų ameri
popietis!
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
greičiu jis dabar laikosi tiesaus duoti bombonešius bombomis su kiečiai kurį laiką bandė’ užkišti tijos viršaus buvo aiškiai išrašo
Veikos, Šepečiai, terpentines.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
kurso, bet jo greitis labai didelis. laiko ir automatiniais foto celės skylę sudarydami kaikuriuose ma kiekyieną dieną’ Jo nuolati
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS
Sky’s Paint & Wallpaper
Tačiau mano gerasis “Gustaw” degikliais. Gaudyti virvėmis ir ly bombonešiuose stiprius sunkių nis reikalavimąs buvo numušti
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
891 DUNDAS ST. W.
dar pajėgia neatsilikti. Aš vis dar nais prie kurių buvo pritaisyta jų kulkosvaidžių lizdus^ Tokie be bombonešius. Lydį paįkintuvai
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont.
prie jo uodegos, bet Wennecekrs sprogstameji užtaisai ir naudoti bombų bombonešiai buvo pri turėjo būti ignoruojami. Visas ap
pamažu atsilieka. Jo lėktuvui toks raketas. Venas iš sėkmingiausių skirti lydėti ir saugoti tris keturis mokymas ir visi ginklai buvo nu
JJ"
—.........
—
Siunčiame /ND /N D A ČTI I Jiis“ sudarytus ir apdraustus įvaigreitis perdidelis.
ginklų ir buvo 21 cm. raketos, bombas nešančius bombonešius. kreipti tik "prieš bombonešius.
paprastu ir Vzlvvz r
I V rius siuntinius.
z
Padaromi
Bandau nuotolį, kiek galima, kurios galėjo būti sėkmingai iš Pasisekimas buvo prastas. Mūsų Praktikoj prieš pasiekiant bom
Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
dar sumažinti, nes noriu paleisti šautos nuo 800 jardų, t.y. už gi kažkas panašaus irgi buvo ban bonešius, reikėję praeiti pro nai
minkšti baldai
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
šią. gal paskutinę, seriją kaip ga namosios ugnies ribos. Vienas la dyta. Mes apginklavome savo sun- kintuvus, kurie nesutikdami ko
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
vos, kiekyieną d^ną darėsi drą
lima iš arčiau. Kitaip nuo ginklų bai nesėkmingų dalykų buvo appagal užsakymus ir aptraukia
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite .gavę' tnitt
sesnį.
Dar vįepMs blogas dalykas,
tyn
šaudančiais
pabūklais
ir
Mnatatrankos mano lėktuvas visai
mi senį labai pigia kaina. *
Mūsų patarnavimas greitas ir čąnnmgąs.
dėrte skrisdami žemiau apšaudyti kuris kliudė sėkmingai gynybai
atsiliks. Pamažu, beveik nepąsteDarbas garantuotas.
bombonešius ir juos išsklaidyti, buvo tai, kad, pagal įsakymą iš
bihiai artėju. Uždaraus radiato
Teięfonąs WA. 2-7981
o su pavieniais jau paskui buvo augščiau, mes beveik per visą ka
riaus plokštes ir atstumas nukrin
Namų tęl. AM, 1-0537
ro laiką naudojome sienų gynimo
lengva susidoroti.
‘ * ■
ta iki 150 pėdų. Dabar jis yra
BALTIC EXPORTING CO.
taktiką. Tuo tarpu daug sėkmin
skersai taikiklio.
,
gesnis būtų buyęs gynimasis iš
amenkiečiai naudojo tolimo
849 College St., Toronto, Gut., Canada. Telefonas1 LE. 1-3098
‘— Sauk, Knoke, šauk — bAA. P, GARAŽAS
dimo dviejų varykiių P-38 L
BAR!
..
. SKYRIAI;.
nings naikintuvus savo apsa
j Paspaudžiau mygtukus. Šūviai
105 Cannon St E, Ramiltbn^ Ont. Tel. JA.' 8^6886. Ponia V. Juraiits.
1539 DUNDAS ST. W.
bet jie '
pagalimi jį į kairį Varyklpfipar(prie Dufferin)________
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-531& Portia M. Venskevičienė.
kiek mūsų ME-110. Apskritai jie buvo sunku sugrupuoti didesnius
nas
užsidega
ir,
kadangi
lėktu

*
Visų rūšių mechaninis automobilių
DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai.
neąudarė mums rimtesnės prob kiekius stipriam smūgiui. Toliau, /
vas yra daugumoje iŠ medžio, tai rašom, mašinėlės
remontas. Spec. Fordoraatic • Hydryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.
lemos. Nuo balandžio mėn. jau mūšų negausios eskadrilės turė
gan greit atlūžta. Už kelių se
romatic transmisijos.
pradėjo rodytis ir P-47 Thunder jo pulti priešą tada, kai jis turė?
kundžių De Havilland Mosquito VORE BŪISINESS
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIŲ?*
______ MACHINES
— ~
bolt.
Sis buvo geresnis, nors mu- jo stipriausią naukintuvų ap
pranyksta žaliose Šiaurės jūros gi605 Yonge St. WA. 5-2491
Telefonas LE. 5-9130
jų FW-190 dar prašoko ji visais saugą-(pys daųgįau)
-lumose^ Nieko, išskyrus didelę

A. A. MIN. VYTAUTAS JONAS GYLYS
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Sovietų agresijos prieš Pabaltijo valstybes dvidešimtmetis

Iš LIETUVOS

AL. GIMANTAS
ESTŲ, LATVIŲ IR LIETUVIŲ LAISVAJAME PASAULYJE MANIFESTAS
Kad ir kaip sunkiai prasiveria
Rožančius iš duonos
Prieš dvidešimt metų Sovietų stiprino JAV Valstybės Departa kyti;
<.. riedėjo tankai Lietuvos ke kių, o sistema pasiliko ta pati ■—
geležinė siena, vis dėlto iš Lietu Ir šis Jūsų bendradarbis neišliais ir laukais...
juoda, sunki ir be vilties... ' Sąjunga, prieš tai klastingai mento 1940 m. liepos 23 d. de
MES, PAGALIAU, PAREIŠ vos Vakarus vis dažniau pasiekia vengė tokių nuotaikų ir įspūdžių,
. i>važiavo svetimi kareiviai ir
Kilo tautos Berlyne, Poznanė smogusi merdinčiai Lenkijai į nu klaracija, JAV prezidento 1941 KIAME laisvajam pasauliui, o ly nauji išeiviai. Jauni ar vyresnio i kuriuos teko patirti ketvertą vaje, Kaune, Budapešte... kilo ir garą, užpuolė Lietuvą, Latviją ir m. spalio 15 d. pareiškimas, At giai ir komunistų dominuojamam amžiaus, visi atvykėliai lygiai landų pasikalbėjus su tik ką iš
žygiavo jų keistos kolonos...
... tankai purvini, dulkėti,
vėl krito, nes laisvieji ir vėl pirš Estiją. 1940 m. birželio 15 d. apie lanto Cha r ta, Jaltos Deklaracija, pasauliui, neišskiriant nė Sovietų mieli ir brangūs kiekvienam šio Augštaitijos kalvų atvykusiu as300.000 raudonosios armijos įsi Jungtinių Valstybių vyriausybės Sąjungos, kad laisvę atgavusios kontinento tautiečiui. Visi jie ne- meniu. Atsargiai ir su pagarba
tu nepajudėjo. Kas jiems?
girgždą...
Ir kyla keistas jausmas. Lyg it veržė į Lietuvą, o birželio 17 d. — kartojamas sovietinės aneksijos Pabaltijo valstybės darys viską mažu džiaugsmu pasitinkami, my- i vartai rankose tą mažutį, tiesiog
... kareiviai paniurusiais
žvilgsniais, atkištais durtuvais. keršto. Lyg ir pasitenkinimo. ■ į Latviją ir Estiją. Okupacinės Pabaltijo valstybių atžvilgiu ne geriems, valstybinio suverenumo limi, klausinėjami. O tų kalbų, j miniatiūrinį, tamsiais karoliukais
Man beveik smagu ir linksma, kariuomenės priedangoje, Krem pripažinimas ir tęsiamas jų dip bei teritorinio integralumo savi pasakojimų, rods, be galo, be pa- i iš duonos padarytais, rožančių,
Svetimi veidai. Svetima apranga.
Siauros mongolų akys. Liesi, su kada mužikas nuo * Volgos priimi liaus emisarai — Dekanozov, Vi- lomatinių atstovų pripažinimas, tarpiu gerbimu pagrįstiems, sa baigos. Ir atvykusiųjų artimie-igal nedidesni, kaip 2 ar 3 colių
nėja Vakarų prezidentus, minis- šinskij ir Zdanov — pašalino tei pagaliau JT principai bei sieki vo santykiams su visais kaimy siems ir pažįstamiems ar net ir diametro, atsivežtą iš šaltojo Sibinykę, nuskurę. Bet pikti.
... žemės spalva visur — ir terius pirmininkus, ambasadorius sėtas Pabaltijo valstybių vyriau mai.
nais užtikrinti.
. ,
visai svetimiems, juk viskas taip ro sniegynų. Kodėl toks mažiuSavo ruožtu Pabaltijo tautos
žmonių veidų,, ir ginklų, ir visos ir iš jų viešai tyčiojasi, juos že sybes. Pabaltijo kraštams buvo
įdomu ir miela išgirsti. Viskas,! kas? Reikėję nuolat slėpti nuo
BaltijosValstybių Laisvės
mina, juos niekina ir kolioja. Ir atimtos nepriklausomybės ir tapo yra veiksmingai parodžiusios sa
aprangos.
iki paskutinės smulkmenos, iki i sargybinių akių. Mažą daiktą vis
Taryba:
... tai buvo svetimi — nuo ko jie ten važinėja? Ko jie tikė paversti Sovietų Sąjungos koloni vo ryžtą laisvei atgauti.. Jos or
paskutinio taško. Tų pasakojimų, ‘ lengviau išsaugoti, kur giliau nuganizavo ir palaikė platų pogrin Pirmininkas — Vaclovas Sidzi regis-, klausytumeis be paliovos, kišti. Sibiro stovyklos mirtinai
Maskvos, nuo Uralo, nuo Baikalo josi iš Rasputino palikuonio susi jomis.
laukti?
džio sąjūdi prieš pavergėją ir su kauskas (Lietuva), vicepirmi per dienas ir naktis ... Tiesa, be- baisios. Neišpasakytai siaubingas
Sovietų Sąjungos užpuolimas
ir Mongolijos.
Man smagu, kada ir viršūnių
savo Pabaltijo kaimynų kar
dėjo labai reikšmingą Įnašą visų
Spaudė širdį Lietuvos žalių lau
ninkas — Alfreds Berzins (Lat veik nieko neišgirsi iš jų to, kas kriminalinių kalinių siautėjimas, .
sovietų pavergtų tautų tebetrun vija), Vicepirmininkas — Leon jau nebūtų buvę žinoma šioje At- į žiauresnis už pačių sargybinių eltu buvo Sovietų agresijos
kų žmogui. Žmogui gyvenusiam konferencijos pabiro į šipulius,
prieš Europą pradžia. Šian
kančiai kovai dėl laisvės ir teisin
savo valstybėj, savoj troboj. Žmo ir kada tas pats mužikėlis Nikita
hard Vahter (Estija). Nariai: lanto pusėje. Nežiūrint to, kiek-įgesi. Sėdi sau žmogus ramiai W.
gumo. Nepaisydamos sunkių smū Estija — Jaan Tiivel, Eduard vienas žodis visvien grobstomas, i C. Įstaigoje, staiga, užgesta šviegui laisvam, bočiam, šviesiai žiū išdrįso išdraivinti galingos vals dienos tarptautinė įtampa ir
gių ir bandymų, mūsų tautos tegrėsmė taikai turi šaknis So
rinčiam į ateitį, kuri jam atrodė tybės galvą — pačios Amerikos
Vallaste; Latvija
Adolfs nes jį gauni tiesiai iš gyvo liūdi- sa, pasigirsta kažkoks neaiškus
vietų agresijoje prieš Pabal
oetiki savo laisvės ir nepriklauso Blodnieks, V ii is Hazners, Dr. ninko lūpų, stebi ir seki kiekvie-! garsas, jauti, kažkas, palietęs ta
turi būti dar gražesnė, dar švie prezidentą. Mazgote per švarią
burnelę.
tijo valstybes 1940-taisiais
mybės atstatymu.
sesnė, ir dar geresnė.
Vilis Masens, Juris Slecers; ną pasakotojo judesį, lūpų virpė- i ve, nukrito. Patamsy bandai rariIr gerai! Tai politinė pamoka.
metais.
Šią vasarą sovietinis okupan Lietuva — Msgr. Jonas Balkū- jimą, akių žvilgsnį — nehuosta- i komis paliesti, lyg pakulos, lyg
Ir viskas aptemo!
... ir netikėjo tada lietuvis, Visiems laikams ir valstybių gar Savo agresiniais veiksmais prieš tas ruošia makabrišką spektaklį
nas, Jonas Šlepetys, Dr. Anta bu, juk tautietis tiesiai iš Lietu-' plaukai, pradedi nuodugniau čiubingiems vadams: nesusidėk su Estiją, Latviją ir Lietuvą Sovie — Pabaltijo valstybių pavergimo
kad jis belaisviu bus.
vos.
pinėti... Dieve brangus, žmogaus
nas Trimakas.
...netikėjo, kad eis metai, arkliavagiu. Esi garbingos tau tų Sąjunga sulaužė savo su šiomis dvidešimtųjų metinių iškilmingą
į galva ... Dar viena kriminalinių
valstybėmis pasirašytas taikos ir minėjimą. Pabaltijo pavergtieji
eis jų dešimt ir dvidešimt, ir jis tos išrinktas vadas, tai ir būk!
kalinių auka. Gal iš jų pačių tar
O jei, nori bičiuliautis, jei nori nepuolimo sutartis, taip pat sa žmonės bus priversti liaupsinti
— laisvas — žmogus vis dar nepo, gal ir visai nekaltas, jiems pa
nusikratys svetimo durtuvo, sodinti už garbingo stalo bandi vo kitus tarptautinius Įsipareigo pavergėją, šlovinti vergiją.
sipriešinęs ar nepatikęs žmogus,
šlykštaus tanko, kruvinos žvaigž tą, tai žinok, kad gali susilaukti jimus.
Mes — laisvieji estai, latviai
> Politiniai kaliniai tarpusavy labai
Lietuviškų šv. Jono kapinių kapinių taryba.
visokių netikėtumų. Niekad ne Ekspropriacija, eksploatacija, ir lietuviai — suprantame atsa Toronte
des ir čekisto kreivos akies ...
taisyklių ir kainų projek Užperkant sklypus, kapinių ta-i darniai sugyvena. Sako, labai
Lietuvis netikėjo, kad jį visi už žinai, kada jis prismardins tavo ųauperizacija, vergo darbas, žmo komybę prieš savo tautas ir prieš tą birželio 8 d. sveikatos ministe ryba * pirkėjui išduoda ‘ oficialu i daug nuoširdumo rodo rusės momirš, kad jį apleis nelaimėj, kad salioną, kada tave patį pri gaus teisių ir pagrindinių laisvių istoriją. Sovietinės agresijos dvi rija patvirtino ir leido nuo tos sklypo dokumentą. Sklypo nuo-, terys, tos senosios “babuškos”.
su jo priešu bičiuliausis, su juo muš. Ir ne jisai apsijuokins, bet užgniaužimas, rusifikacija, tero dešimtųjų metinių proga mes jau dienos jomis naudotis. Tuo būdu savybės perleidimas kitam asme Kiek galėdamos ir kuo turėda
sėdės už bendro vaišių stalo, kad tu, garbingas žmogau! Ir visa tai ras, žudynės, masinės deportaci čiame pareigą pareikšti savo pa nelengvas kapinių Įsigijimo dar niui vykdomas per kapų administ mos stengiasi padėti politiniams.
*
godžiai gaudys jo žvilgsnį ir spaus jau Įvyko!
jos — štai Sovietų Sąjungos oku vergtųjų tautų aspiracijas.
yra užbaigtas. Patvirtintos raciją.
Kombinavimas
•
O Nikitai kas? Nusispiovė, nu pacinės gairės Pabaltijo valsty MES KALTINAME Sovietų Są bas
jo kruviną ranką... tai darys
Pagal valdžios nuostatus, žemė
taisyklės
bus
išverstos
i
lietuvių
laisvę pamėgę laisvi žmonės iš sikeikė, spyrė orą, kaip tas Tys- bėse. šiais veiksmais Sovietai pa jungą tęstiniu agresijos tarptauti kalbą ir išleistos atskiru leidinė laidojimui naudoti tegalima ją
Lietuvoje gyvenimas eina to
liavos
drigantas,
ir
vėl
pradės
iš
:
žeidė
Atlanto
CHartą,
Jungtinių
Vakarų pasaulio, kurie demokra
niu nusikaltimu prieš Pabaltijo liu. Iš taisyklių pažymėtini šie pilnai išpirkus. Šis dėsnis galio liau, vietoje nestovi. Kiekvienas "■
tais vadinosi; visi tie, kurie žadėjo pradžių. Tik jau dar galingesnis. Tautų Chartą, Genocido Konven valstybesja ne tik pavieniams asmenims, stengiasi gerinti savąją buitį. Ten
ryškesni nuostatai:
Jis
mandresnis.
Jis
galės
girtis,
kovoti už tautų teises ir laisves,
ciją,. Visuotinę Žmogaus Teisių
MES REIKALAUJAME Sovie Kapinių sklypai padalinti į ke bet taip pat ir visoms kapinėms. ka “kombinuoti”, nes iš gauna
už tautų laisvą' apsiprehdimą, už kad buvo geros kompanijos pri Deklaraciją — visi-tie dokumen tų Sąjungą išvesti savo karinius, turias sekcijas: pavieni, dvigubi, Lietuviškose kapinėse iš turimų mų atlyginimų niekas negalėtų
pavergtų tautų išlaisvinimą, už... imtas, ir išniekino ją palikdamas. tai turi ir Sovietų Sąjungos pa policinius ir administracinius da trigubi-keturgubi ir vaikų. Nuo 11 akrų, kapinėms tuo tarpu yra pragyventi. Štai, Petras gali gau- ■
rašą.
Tai tokios padrikos mintys žai-į O toliau?
linius iš Pabaltijo kraštų;
sklypų rūšies priklausys pamink paruošta keturi akrai. Likusiąją ti plytų. Jonui nesunkiai prieina
bais laksto stovint prie 20 metų! Liūdna ir graudu. Ir vėl širdį
Estų, latvių ir lietuvių tautos,
MES PRAŠOME lasvojo pasau lų (antkapių) statymas, o taip pat žemę reikės išpirkti iki pradžios mas cementas, Stasys pasistengs ' .
Ir
Lietuvos okupacijos slenksčio ..J skauda.
*’
T vėl nežinia. Ir vėl xten
—  savo istorine-tradicine orientaci lio vyriausybes, pirmiausia Di ir sklypų kaina. Neįskaitant tie sekančių metų. Bendra suma su įsigyti miško medžiagos ir 1.1. ’’
. 1940 metai... birželio 15 die ka laukti. Bet ko? Dievas užmir ja ir pasaulėžiūra priklausydamos džiųjų Galybių vyriausybes, im sioginių -laidotuvių išlaidų, kapi sidarys $7.000, kurių pusė reika Vienas kitam padeda, talkinin
na ... šeštadienis ... 20 metų nuo šo. Žmonės bailiai. Ruskis šėls ir Vakarams, savo viltis dėjo ir te- tis visų taikių būdų ir priemonių nių taryba už sklypus yra nusta linga Įmokėti liepos 1 d. Kapinių kauja, po truputį, kur miesto pa
Lietuvos valstybės numarinimo... vėl. O lietuvis kentės. Be vilties. bededa i Vakarų pasauli. Jų tikė Pabaltijo kraštuose ir kitoje Cen čiusi šias kainas: už vieną sklypą tarybos pageidavimas, kad lietu krašty, išdygsta ir neblogas gy
Tai ir yra “naktis' be aušros”! jimą ir pasitikėjimą Vakarais tro ir Rytų Europoje apsispren $120, už dvigubą arba šeimos viai dėl augšeiau minėtų priežas venamas namas. Statybos me
20 metų siaubo.
20 metų karčios taurės, sklidi
dimo teisės vykdymui atstatyti; sklypą $240, už trigubą $400 ir čių, konkrečiai prisidėtų prie džiaga dabar turi būti pateisinta
nos ašarų, kraujo, vargų ir ryto
MES APELIUOJAME i žmoni už keturis sklypus $600. Nuo bendrojo kapinių reikalo, iš anks raštiškai. Tenka gauti ir lydimuo
PADĖKIME
JIEMS
jaus dienos nežojimo.
jos sąžinę, kad ji pajustų mūsų kiek kiekvienos minėtų sumų 35 to užpirkdami sklypus arba, kurie sius raštus, pirkimo-pardavimo
20 metų pažeminimo ir išnie Turėdamas galvoje mūs ken- siu jaunimo dalies — skautų.
tautoms padarytą neteisybę ir kad % eina i valdžios sąskaita, vadi to nepageidautų, prašomi kapinių sąskaitas ir pan. dokumentus. Su
ir tokie reikalai. Tarp
kinimo.
čiančią tėvynę, kiekvienas iš mū- Malonu pažymėti, kad Kanado paremtų pastangas mūsų kraštų namą “amžinai kapinių priežiū sąskaiton paskolinti. Kapinių va tvarkomi
. / rai”. Tuo būdu, pavyzdžiui, nuo dovybė yra Įdėjusi labai daug dar stalininio ir chruščiovinio laiko
Ir pilasi klausimai: kodėl? už‘ sų gali rasti tinkamų kelių, kaip je visai šiai aukų rinkimo akcijai laisvei atstatyti;
ką? kaip ilgai?
MES
REIŠKIAME
savo
tautie
 pavienio sklypo kapinių tarybai bo steigiant kapines ir jas iruo- tarpio didelis skirtumas. Sako,
įskili
vaKaru vadovaus naujai paskirtas Džiamiškelti luieiuvos
Lietuvos reiKaia
reikalą Vakarų
Kodėl lietuvis negali gyventi iaįsvajame pasaulyje. Bet turbūt borės Fondo Įgaliotinis Viktoras čiams tėvynėje savo pagarbią pasilieka $78.
šiąnt. Ji manytų, kad dabar turi gal net r palyginti nebūtų gali
cnvm žemėj
7pmpi kain
.. . J .
a
.
nuostabą
dėl
jų
ryžtingos
rezis

savoj
kaip ir
ir vien
visi kiti
kiti 7mnžmo tinkamiausias
Antkapių statymui patvirtinta moralinę teisę paskatinti ir visus ma, bet, niekas nežino, kaip vis
Gudelis
—
243
Highbury
Ave..
ir
paprasčiausias
nės pasaulyje gyvena?
kelias ir būdas i tai bene bus per London, Ont. Tai dideli pasitikė tencijos pavergėjo kėslams su sekanti tvarka: pavienių kapų kitus konkrečiai prie to prisidėti. kas eis toliau.
Kodėl lietuvis turi būti pa mūsų jaunimą, šį kartą čia turi jimą turis visuomenės veikėjas ir naikinti jų asmeninę ir tautinę sekcijoje paminklas neturi pra Pirmosios lietuviškose kapinė Jaunimas visur vienodas
,
vergtas?
individualybę;
se
laidotuvės
Įvyko
praėjusi
šeš-Į
šokti
dviejų
su
puse
pėdų
augščio,
ma mintyje lietuvius skautus. Jie didelis skautų bičiulis-rėmėjas:
Kodėl jis turi kęsti idiotiškiau- tikrai su kitų tautų jaunimu turi Jis jau nekartą yra labai sėkmin MES UŽTIKRINAME savo tau dvigubų arba šeimos sklypų sek tadienį — viena tautietė palaido-į Jaunimas —■ kaip ir visur pa
anoj geležinės uždangos pusėj, cijoje augštis gali , siekti penkias ta tik mirusi, o antras perkeltas i sauly. Mėgsta pasilinksminti ir, sią ūkio sistemą? .
gai pravedęs labdaringas rinklia tas
dažnų
progų
pabendrauti,
pagy

kiek tai Įmanoma, bando pamėgKodėl jis turi klausyti kruvi- venti gamtos prieglobstyje, vieni vas ir sušelpęs i Vargą patekusius kad sovietinė sistema — kaip kad pėdas, o trigubų ir keturgubų iš kitur.
į džioti vakarietiškas madas ir paniausios politinės diktatūros? kitus suprasti, užjausti, pasidalin tautiečius, ištieskime ir dabar ir visos tironijos amžių būvyje — sklypų sekcijoje paminklai gali
Telydi naująsias lietuvių kapi Įpročius. Kitą kartą net stebėtis
Maskvos girto burlioko tvarko ti rūpimais klausimais- problemo rankas jam ir po talkininkams -' savyje nešioja savęs sunaikinimo būti iki aštuonių pėdų augščio ir nes Kanadoje Augščiausiojo pa
i tenka, iš kur jie viską sužino ir
mos?
sėklą; sunaikinimo, kurio negali pageidaujama, kad nebūtų žemes laima!
K. P. Až. I patiria, nes iš Vakarų, paprastai,
mis
ir
paieškoti
tam
tinkamų iš rinkėjams.
L.
E-tas.
ir neturi išvengti;
Vardan ko kenčia lietuvis?
ni, kaip keturių pėdų. Ant kiek
‘ labai sunkiai Įsileidžiami spaudL
MES ĮSIPAREIGOJAME stip vieno sklypo galima statyti tik
Kokiem galam tas viskas rei vadų bei sprendimų.
Aktyvus
ir
sąmoningas
jauni

kalinga? Kas tą viską vertina?
Londonas. — Kitais metais ka rinti savo jungtinę organizuotą vieną paminklą, žinoma, pagal "Tiesa" apie archit. piai. Šiaip, krašte kursuoja labai \ daug antisovietinių anekdotų,
mas
be
abejonės
turi
Įtakos
i
se

Kas mato? Kas pasveria?
ralienė Elzbieta II aplankys Pa veiklą laisvajame pasaulyje Pa atitinkamos sekcijos nuostatus.
Varno viešnagę i dainuškų ir pan. naujausių laikų
baltijo kraštų laisvės bylai palai Kiekviename sklype galima bus
Laisvos Vakarų tautos? Sočios nimą bei viešąją opiniją. Taigi kistaną ir Indiją.
mūsų
skautai
turi
dažnų
progų
1 tautosakos. Pasitikėjimas ir viltis
demokratijos?
laidoti
vieną
arba
du
asmenis.
Lietuvoje
i Vakarais visiškai prarastos. Būtų
Niekam pasauly nerūpi Lietu pabūti tikrai sumaniais ir efek
Tai priklausys grynai nuo sklypo
tingais
mūsų
tautos'ir
jos
gyvy

vos žmonių žiaurus likimas. Visi
“Tiesos” Nr. 103, gegužės 1 d. i laikoma nemažu laimėjimu, jei
PASIRINKITE
PATYS,
savininko.
Laidojant
viename
gyvena savais reikalais: sotūs, kad binių reikalų reprezentantais.
laidoje,,išspausdintas B. AkstinoJ Pabaltijo valstybės gautų “liausklype
du
asmenis,
pirmasis
lai

šią — 1960 m. vasarą mūsų
būtų dar sotesni; laisvi, kad būtų
KAS
GERIAUSIAI
PATINKA!
feljetonas “Kaip Kranklys bedar- jdies demokartiju” statusą. Antidojamas
septynių
su
puse
pėdų,
biu tapo” Be abejonės tai liečia! rusi.škos n“Olaik3s reškios ir nedar laisvesni; turtingi, kad būtų skautai kaip tik gauna tokias net
o
antrasis
virš
jo
penkių
pėdų
STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ yra
lankymąsi Vilniuje archit. Varno, sunk‘al Pastebimos. Nusivylimas
dar turtingesni. Dėl pavergtos keturias progas; jie yra pakvies
gylyje.
Kapinėse
numatyta
vie

pasiryžusi
geriausiai
pasitarnauti
visiems
tautiečiams,
kurie
tik
nori
pa

ir čia buvo audrelė kilusi. ‘ sovietines santvarkos mandrybeLietuvos piršto niekas nepaju ti: 1) Į Amerikos skautų 50 m., siųsti savo artimiesiems Lietuvoje siuntinių.
na sekcija lietuviams evangeli dėlto
„
_
,
„ ,
, .
mis galimas matvti ir lietuviu pardžiamborę
prie
Colorado
Springs,
dins, nors sutikimus burliokui ten
Štai šįkart STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS BEN kams. Visos kapinės yra paskirs
Esą
Rapolas
Kranlys
pabėgęs
įegįu tarpe. Jie neakli ir puikiai
pasilikti visi davė: ir Molotovo - 2) i Skautininkų Indabą Olandijo DROVĖ siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems vieną tytos i sekcijas, eiles ir sklypus. pa ūkdamas dvarus ir namus die- tmat0
‘ ru kėslus be{ yra bejė.
Ribentropo paktas, ir Jaltos kon je, 3) Į Šveicarijos skautų stovyk ar kelis iš šių siuntinių:
Atidarius Įvairiose sekcijose lai vuliui saugoti , o grįžęs kaip tu-;g— ka nors pakeįstį Nusivylę
SIUNTINYS 3VK:
ferencija, ir Teherano konvenci lą ir 4) i vengrų skautų auksinę
trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos angliškos vil dotuvėms sklypus, laidojimai bus ristas ir radęs savo keturaugsti komunįzmu ir nedidelis skaičius
jos, ir Potsdamo susitarimai, o ir jubiliejinę stovyklą prie Toron nonės
medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, kiekviena po vykdomi iš eilės, neperšokant po namą bei dvarą užimtus ten gyve- Lietuvoje gyvenančių žydų. Ir jų
šiandien nedrįstama pykinti Mas to, Ont.
3(6 jardų, Boston serge, worsted arba barathea, pilkos, juodos, rudos ar keletą sklypų. Taryba labai pa nusių ir dirbusių. Kai pisprizęs, ■ nuotaikos labai panašios i kitų
kvos valdovo tais klausimais. Nu Šiuose didžiuliuose sambūriuo mėlynos spalvos su Įaustais įrašais arba Su antspaudais “All Wool Made geidauja, kad laidojant karstai jį apspitę ivairiausr gelbejimo; kra§t0 gyventoju lūkesčius .Žydai '
.
sileido uždanga. Ir krauju pasru se bus netik skautų, bet ir Įtakin in England”.
būtų Įdedami i cementines dėžes. nuo liaudies komitetai su prie- supirkinėja dolerius, mokėdami Siuntinio
kaina
su
visais
pasiuntimo
mokesčiais
S76.
vo Lietuvos žemė. Niekas negir gų asmenybių iš visų sluogsnių.
Jos yra labai pa'tvarios ir už me kaistais, kam važiavęs. Jie, mat, , ikf septynių tūkstančių už vieną .
SIUNTINYS 3VKP:
dėjo jos vyrų ir moterų didvyriš Savaime aišku, kad mums ten bū
trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos Ulster medžiagos dines dėžes, naudojamas kiekvie daug keliaują, ° į Lietuvą net pa-; šjmt0 doleriu banknotą, žvdai tikų kovų. Niekas nenorėjo supras tinai reiktų nuvykti ir šalia skau- paltams,
V
rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena atkarpa kostiumui, kaip nose laidotuvėse, tik keletu dole zveigh biją. Kranklys papasako- į kisi kad ankįčiau ar vėliaUj galės
ti desperatiškų lietuvio pastangų tavimo mūsų augščiau minėtą mi siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės atkarpos, arba dvi atkarpos kos rių tebrangesnės. Kapinių taryba
,Pr°Pagandai’komums- išvykti iš sovietijos.
tiumams ir viena paltui pasirinktinai.
kovoti už savo ir visos žmonijos siją atlikti.
tai
Vilniuje,
Kaune, visuose ki■
•
.
yra išsiaiškinusi su keletą firmų,
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
Mūsų skautai niekad nebuvo pi
laisves.
Naujausias'ginklas
kurios, sudarius specialią sutarti, tuose miestuose nutiesė naujas
Pasauly viešpatavo tylos są nigingi. Savo lėšomis net nė vie
SIUNTINYS 3K:
gatves,
pastatė
milžiniškų
namų!
Visur girdima nuolatinė propa- '
minėtas cementines dėžes gamin
trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3(6 jardų, tvirtos ir gražios,
mokslas. Atlanto pakto čarteris, nos čia minėtos išvykos negalė
’
lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos pusvilnonės medžiagos (vilna tu papigintai. Ju kaina būtu tarp kvartalus, didžiulius fabrikus, i ganda, gvventojams jau baigia
Jungtinės Tautos, iškilmingi po tume atlikti. Reiškia vėl reikia su
elektrines, kelius ir geležinkelius • įkyrėti. Jei kiek anksčiau buvo
$35 - 40.
medvilnės priemaiša), su antspaudais “Made in England”.
sėdžiai su tautų naikintojais, ku kreiptis į dosnią lietuvišką visuo
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40.
vien propagandai... sunaikino ‘ stebimasi kaikuriais sovietiniais
Didelių
medžių
sodinimas
ka

riuos sekė puotos su šampanais ir menę ir prašyti paramos. Todėl
SIUNTINYS 4K: 4 atkarpos kostiumams po 3*6 jardų tokios pat kaip pinėse priklauso vien kapinių ta puikias pelkes ir ant jų jniestą pasiekimais erdvėje, paskiausiu
- tostai už laisvę, lygybę ir broly liBt. skautų Vyriausias Skautinin siuntinyje 3K medžiagos, — $50.
rybai. Pavieniai asmenys didelių gamyklą pastatė”. Ir taip vis iš metu jau nevengiama ir pasišai
bę... kalėjimuose, kacetuose, kas ir Džiamborės Fondas per pa
medžių neturės teisės sodinti, o keliant “didžius darbus” kolioda- pyti iš tos nepaliaujamos ir vis
SIUNTINYS 5K: 5 atkarpos tokios pat medžiagos - $60.
vergų stovyklose, vorkutose' ir vi skirus rinkėjus kreipsis į tautie
pasitenkinti gėlėmis ir dekoraty mas kalbėjęs. Kai i klausimus kalamos propagandos. Persūdyta
SIUNTINYS 10K: 10 tokių pat atkarpų — $115.
čius ir prašys įrašyti nors ir kuk
suose kibiruose ...
apie visokias blogybes atsakęs,
Prie šių siuntinių galima už papildomą mokestį pridėti dar pamušalų, viniais krūmokšniais prie pa kad to nematęs, jį apšaukę sukly ir perdaug. Nevengia pajuokauti
Praėjo figūros Stalinų, hitlerių, lią sumelę i aukų lapus. Būkime
ir sovietinė karininkija. štai, vie
minklo. Dvigubų, trigubų ir ke
suknelėms ir kitokių medžiagų ar kitų daiktų.
ruzveltų, čiorčilių ... atėjo nau ir ši kartą dosnūs, nepalikime be moteriškoms
dusiu, o vėliau komunistų agen noje šeimoje vaišės. Svečių tarpe
Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.
turgubų
kapų
sklypai
galės
būti
jos — riikitų ir visų jo bendralai- paramos mūsų vienos iš aktyviausavininkų apsodinami gyvatvo tu bei išdaviku. Jis buvęs dėl to pora aviatorių. Išgėrę, jiedu pa
Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti užsakymai.
v
ir iš darbo atleistas ir kito darbo sakoja apie naują ginklą, kuris
Pavyzdžių ir katalogų bei informacijų galima pasiprašyti, o taip pat rėm, neaugšt. 2 pėdų. Statant pa
bus panaudotas sekančiame kare
siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bend minklus ar norint daryti kokius negaudamas pasikoręs.
rovėje,...Londone,
arba
per
šiuos
jos
atstovus,
kurie
turi
pilnus
medžiagų
—
parodo abu augštai iškeltas
Ko
“
Tiesa
”
su
tokiuo
jovalu
sie

Įrengimus kapo papuošimui, vi
.komplektus,
. ....
, .kuriuos
.
._.
3 pa
pavyzdžių
pagal
vietoje
galima
pasirinkti,
kas
palūkanų į metus, apskaičiuojamu mėnesiais — už mūsų GA
rankas!
sada reikalingas susitarimas su kia, gal ir jai pačiai neaišku.
geidaujama:
RANTUOTUS INVESTACIJŲ PAŽYMĖJIMUS. Prašykite laišku
V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA.
Varpai sugaudė ...
arba telefonu nemokamos brošiūros be jokių įsipareigojimų.
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
Tuoj po karo, kaikur buvo už
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rockford, Ill., USA.
J. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N.Y., USA.
drausta skambinti bažnyčių var
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B.C., Canada.
pais. Kažkaip gedulo šydu apsi
D. Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, 111., USA.
traukė visų tikinčiųjų širdys. Ty
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
Suite 918,
2 Carlton St.,
Toronto 2, Ont.,
EM. 3-8271
lu ir liūdna. Pagaliau vėl buvo
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P.Q., Canada.
gautas leidimas naudoti varpus.
J. Petrulionis, Gaiva-Refreschments & Gifts, 3570 W. Vernor, Detroit
Ir tai buvo viena iš laimingiausių
16, Mich.. USA.
lietuviškojo sodžiaus dienų. Varg
Taisau televizijas, namų ir auto radio.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., Canada.
A'. Steikūnas. 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA.
dieniai sodiečiai, kur nebuvę ir
J. Vaičaitis,-359 W. Broadway, So. Boston w. Mass., USA.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys.
A. GRYBAS.
ką nedirbę tuo metu, kai išgirdo
J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
vėl
skambant varpus, tiesėsi augšG. Zobarskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
Tel. LE. 2-7284
tyn, džiūgavo, veiduose ir akyse
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 St., Chi
cago 29, III., arba: 4839 W. 14 St., Ciceto 50, 111., USA.
atsirado šypsena ir pasitenkini
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Australia.
mas, kurie patys negirdėjo, to t
1002 DUNDAS ST. W
kius tuoj pat, tiesiog žaibo greitu
Gražiame Simcoe ežero krante .
Stankūnas & Masiulis
mu aplėkė žinia, kad vėl bažnyčių
Geriausiai
ir
pigiausiai
galima
varpai skamba ir jų gaudimas vėl
MERCURY LODGE
lydės lietuvio sodiečio kasdieni
LITHUANIAN
TRADING
COMPANY
pavalgyti. Didžiausias patiekalu
109 ORCHARD BEACH, KESWICK, ONT„
nius darbus ir visą gyvenimo ke
40 myliu nuo Toronto, 1 mylia i Šiaurę nuo Keswick.
lią.
Džiaugsmo ašarų negalėjo su
pasirinkimas kiekvieno skoniui
108A, Whitechapel Rd.
Išnuomojamos naujai atremontuotos kabinos — vasarnamiai — kambariai
laikyti nei vaikai, nei moterys,
su maistu. Galima maistą gaminti kabinose. Taip pat išnuomojami laiveliai
nei užgrūdinti vyrai.
London, E. 1, Great Britain
ir parduodamos žuvelės.
TEL.
LE.
1-9138
Telefonas Keswick GR 64073.
Savininkai L. P. Krilavičiai.
(Nukelta į 7 psl.)
cJ

J. M. ŠIUGŽDA

Atidarytos lietuviškos kapinės

MES MOKAME JUMS 8% arba 10%
ROBSON-STEWART LTD.

TAI YRA
TEISYBĖ
kad tik WIENER KUECHE
PARK RESTAURANT

72VI««ŽS H BULIAI t
ssani

Pavergtoje tėvynėje
Kukurūzai Lietuvoje sunkiai prigy
ja. Praėjusiais metais Kėdainių rajo
ne buvo geresnis derlius, nei kurioj
kitoj Lietuvos dalyje, tačiau eilėje kol
ūkių derlnts buvo žemas, savikaina
labai didelė. Kėdainių rajono žemės
ūkio inspekcijos vyresnioji agronome
Šakienė sako, kad kolchozuose, kuriuo
se kukurūzų derlius buvo blogas, buvo
padarytos rajono specialistų išvykos,
šių išvykų tikslas buvęs ne tiek kolchozininkus pamokyti, kiek nemaloniai
nuteikti (t.y. įbauginti).
E.

bai labnin^ą teisę vadintis komunistiuu brigadininku, ir tik viepa melžėja
Ueksytė apdovanota Lenino ordenu.
Sąskrydis baigiąs raginimu raginti vie
niems kitus gyventi ir dirbti komu
nistiškai.

Birželio 18 d., tested., visi keliai veda į Weilands ruošiamas

Lietuviai pasaulyje
JĮĄ Vclstybės

Programoje "SEKMINIŲ VAI NIKAS" .
— iipHd, HuniUoao Urtuvių Teatras “AUKURAS-, rei. E. Baugjwidy4ės-Kudabieftės. Valdiaime dalyvauta Hamįtamo LįetijyijH
Tautuiiu šokių grupė, xa*.
Bx^dwanteaė&. Gros Hamitauw
Lietuvių orkestras “AIDAS”,
f

‘a- Nr. 24.M54O

I960.

IVokiętija

LUEBECKO apylinkės visuotinis,
PATCtGfMO DVIDEŠIMTMETI
MININT Pabaltijo valstybių laisvės ta- metinis susirinkimas pyko balandžio 9
Sfloiio dideliu tiražu atsišaukė d. Dalyvavo 45 nariai, pirmininkavo

stud. V. Bartusevičius, sekret. H. En- ,
sinas. Apylinkės y-bos pirm. P. Kot7 lietuviai gegužės 9 d. išvyko turiskis padarė metinės veiklos pranešimą.
,:nėn kelionėn po Japoniją. Japoni
Jis apgailestąyp, kad tėvai nerodė su
joj jie viešės tryliką dienų, šios toli
sidomėjimo vargo mokykla ir nesiuntė
mos kelionės metu lietuviai turistai de
į ją vaikų. Vargo mokyklą bus sten
vynias dienas pabuvos komunistinėje
giamasi
ateityje atgaivinti.
=8ARP NIKOM KANDIDATU
talijoje, Turistų tarpe yra rašytojas
Iš
Kanados
ir Australijos apylinkė
preridentus paremti lietuviai or~
Judąitis • Gųzevičjus, dailininkė Tre•
East Main Si.-Part Rahtasop £d. kampe. , >
gavo
300
DM
pašalpų.
Šie pinigai bu
Itoj? Jkrtpitetą. Tuo rūpinasi Vyt.
Lietuves geologų grupė paruošė •iokienė, muzikos mokytoja Krasaus
vo
išdalinti
ligoninis
ir seneliams.
ti» Ifftfjorke, Eugenijus Bartkus
stambų veikalą apie Lietuvos žemėje kaitė ir kiti.
Bufetas veiks milo 2 vai. p.p. Turtingą taterUa — “Laiįvės Stalas” ir kt
Rengėjai.
rfe 4r Leoaaadas Valiukas Los Dvi mažos drabužių siuntos buvo gau
aptinkamas žaliavas, paremtą eilės
'
i4>ii» ■ i uuweiiii'o ei ee ■■iumwi
tos iš Švedijos per LRK ir viena stam
Juozas Kvėsulaitis, Ukmergės I-mos
metų iškasenomis. Veikalo titulas:
besnė iš JAV per NCWC.
t DEIMANTINIS SEIMAS vyks
“Lietuvos mineralinių žaliavų apžval 4d. mokyklos mokytojas, visą savo
Valdyba turėjo per metus 656,16
MH^ke, Pa;, Roosevelt Hotel. Jis DM pajamų ir 644,21 DM išlaidųš
ga”. Iš numatytų dviejų tomų pirma liuosiaikj skiria meniškiems medžio
sis jau išėjo, o antrasis atiduotas spau drožiniams ir paveikslams medyje. Jo
Susirinkimo naujai išrinktoji valdy
HAMILTONO SKAUTU-CLU STO Neto/ JAV, laiškas, kuriąųie praųe- Kiekviena jo dalis simjx»liząyo atsUfaJ
dai. Pirmajame tome smulkiai apra žanrinius paveikslus medyje įsigijo
■AUTAS įttJKAS-ŠUKAUSKAS, ba šiaip pasisiskirstė pareigomis: Pr.
šomi molio telkiniai visuose respubli Tretjakovo galerija. Visasąjunginėje VYKLA įvyks liepos 2-17 d;d. pp. Ąu- šamą, kad šios vietovės iietuviąi nuta pasaulio šalį jr tūrėjo atskiras spalvas
Kltuop pirmosios apygardos teis-. Kotkis — pirm., VI. Klevečka — sekr.,
kos rajonuose. Aprašoma kiekvieno darbo rezervų dailės parodoje, už me gustinavtoių -ūkyje prie La Sallettę. rė stątyti Liet. Namus ir prašo iš mūsų — pirmoji dalis žalia '-^, AtrikaV'aoV mo tardytąją katino alytietis, gimęs H. Ensinas — ižd., B. Medelinskas ir
telkinio molio cheminė sudėtis, pažy niškus baldus jam buvo pripažinta Kartu stovyklaus Toronto ir Niagaros tuo reikalu įnformaetjų ir sugestijų. roji1 raudona — ;Amerikai, ir toliau
Rrpaklyne gegužės 29 St. Stungurienė — nariai". Rev. kom.
pusiasalio skautai-ės. Kaina $20 vie Laišką pasirašė Liet Namams stąty- 'mėlyną — Australijai,
Austraiijm, balta'£urųpgi
balta .Eurap^i
mimos klodo ribos, gylis ir storis. antroji vieta.
ČY
Liko
žmona
Aleksandra, duktė Ri išrinkti: pirm. D. Statkus, M. MasiuAzijai- Toks įyairiaspalįyairias^dnam, $30 dviem, $40 trim stovyklau -ti k-to pirm. J. Povilaitis' to šekr. B. ir geltona — Azijai.
Taip pat duodamos past.to js apie ža
Rimvydas. Duktė yra 'bai- lionis ir Pr. Liegus.
Žuvų krovinys iš Prancūzijos. Iš Pa
viš rožančius žaliame fone iri© rete- tą ir
. • “
"a
liavų naudojimo galimumus. Antra ryžiaus į Maskvą lėktuvu atgabenta tojams iš vienos šeimos. Užsiregistruo Šulskis.
gųšį
ĄinRurst
kolegiją Putnanį, Conn.,, Pirm. Pr. Kotkiui ilgesniam laikui iš
pas savo vienetų vadovus nevėliau
Atsakant j jų pražysto, buvo pasiųs
jame tome pateikiami duomenys apie daug žuvų. Dalis Šio žuvų krovinio te ti
ir.
Fpr^atn
universitetą.
Sūnus yra Luebecko išvykstant, šias pareigas per
birželio 25 d. Arba pas Širvintos skau ti yįsi ĮHLN Jęidinėiiąi bei apyskaitos,
* visus kitus mineralinių žaliavų ištek- ko Nemenčinės rajonui. 120.000 žuvų čių
baigęs
Arcfutektiiros
studijas
ir da- ima Vladas Klevečka.
tunto tuntininkę R. Bagdonienę, ir suteikta žinių apie pačius mūsų na-,
* liūs Lietuvoje.
E.
^ar
tarnąuja'
kariuomenėje.
suleista į Arvydų žuvininkystės ežerus tel. FU. 9-3398 ir A Pilypaitį, tel. mus, jo pobūdį ir ,k®ks mūsų darbo vadovaujant gimnazijos auklėtinei Tai
i M- 9-9786. J stovyklą priimami ir ne- galutinis tikslas. .
: ’ / ~buvo bendra malda ‘į Dievo MoUną, . .JUOZAS LW04KJS, teisininkas, bū
Profesoriaus vardas ir Lietuvoje da ir tvenkinius.
skautai nuo 8 metų amžiaus. . • .
ALF. PILIPAVIČIUS, LN sekreto Marįją, prašant Jos ųžtatimoJrtaikos vės . tardytojas,> prokuroras, teisėjas,
bar suteikiamas Maskvoje augštojo ir
Nuomojami ^Moskyičiai”. Vilniaus
Eisim laukan pasdairytb
Tuntininkai.
rius, savo namns 13 Elm SL pardavė ir pas Augščiau&iąjį visai imemjai. > * net apygardos teismo pirmininkas, o
socialiojo mokslo ministerijos atesta ATK Nr. 7 vyr. inž. A. Majauskas sa-1
žalio šienelio vartyti...
Po rožančiaus maldų, toje pačioje paskiau advokatas, buvęs taip.pat Macinės komisijos. Taip ji tokį vardą su- ’ ko: Pradedame gyventojams nuomoti * NAUJI LN NARIAI šį kartą visi iš persikėlė gyventi pas Butkus, 52 Fair
/iętoje išsirydavo 7 platformėlės ąų; rijan^lėadraalinės gimnazijos moky Malonus^u idėjos broli, sese,
tol. LL^G846. i
teikusi Vilniaus universiteto rektoriui, lengvąsias mašinas. Kol. kas turime kitų ir tolimų vietovių. Tai ’Gudaičiai holt Rd.
Praplėskime savo pažintis. Išeikime
VACYS &OMEIKA, už&tdąrkis toks iyv. paveikslais, kurie vaizdavo, kaį* tojas, 1943 m,, Vilnajūs universitete
fizikos-matematikos mokslų daktarui 10 “Moskvičių”. Iki šių metų pabai- iš Niagara Falls, Ont., pakviesti įstoti
toliau
Už savo lietuvių kolonijos ribų.
dėstęs
civįljnę
teisę,
čia
reiškęsis
kaip
Jonui Kubiliui ir med. fak. chirurgi gos numatome turėti 60 automobilių HLN nariais v-bos pirmininko Me lės fabrikui, jau metai negauna darbo curiups momentus iš Kristaus gyveluArčiau
pažinkime savo idėjos brolius,
“
Naujienų
”
,
“
Keleivio
”
ir
;
“
Darbo
”
Prašo pranešti tautiečiams, kad jū no laikų, kaip pvz. Kalvarijos kelią,
nės katedros vedėjui Pranui Nor
Moskviėių” ir “Volgų”. Mašinos džiotojų , kartūno baliuje Wellande, už prieinamą kainą atlieka įvairius; Paskutinę vakarienę ir kit. Galiausiai bendradarbis, .mirė Clevelande gegužės artimus kaimynus. Duokime progos
kūnui.
•
t išnuomojamos tik tiems, kurie turi tuojau paskyrė 5500 ir čekio pasi- gyv\ namų reiwntus. V. Domeika gy priya^avo ir dar viena — aštuntoji ly- 31 d. Buvo gimęs 1891 m. kovo 10 d. lietuviškam - ateitininkiškam jauni
“
šeimcs
globa
”
.
“
Tiesos
”
ir administracijos
Ta<” bin ė ’
} -profsąjungos/
- reko- imti paprašė atvykti į- jų
- - namus bet- vena 80 Locke St.
lima keliolikos mergaičių, ant kurios šakių apskr. Sintautų valsč. Vilkeliš- mui susipažinti. Tai mūsų šūkiai ruo
Sk. St.
Nr. 85 korespondentas M. Ladyga an- ’ mendacijas. Nuomos kaina — 29 kuriuo metu. Iš Čikagos Juozas Vąineišiant bendrą Toronto, Hamiltono ir
'
-■ ■
ĮpatėsI Motinos Marijos statula,. Jos kių.Wme.‘
MARIJOS MENA HAMILTONE. 1 .<ąrūnaeijai. Tai buvo vienas iš gražiau
rašęs vargus tūlo Vytauto Kireilio, j ubLai už parą; mėnesiui — 440 rb. kis pats, niekeno nepaprašytas, priRocbesierio ateitininkų gegužinę.
RIMVYDAS UTĘNiS, 1957 m bai
Gegužės 29 d. čia įvyko metinė Die sių momentų, kada viena iš mergaičių
kuris varcstas karšindamas ji išaugi-H Pristatęs mašiną, klijentas moka 29 ka- siuntė $100 čekį su gražiais linkėjiGegužinė įvyks birželio 26 d., sek
1
----- 1kilometrą. Pir- mais. Jis rašo:
vo Motinos Marijos garbei rengta šven dėjo karūną ant Marijos galvos, ant gęs Los Angelės lėktuvų technologi madienį, Rochesterio lietuvių šv. Jur
nusia senelę ir teta ir niekas jam ne- ‘
už’ -------pravažiuotą
Gerb. p. Bakšys!
tė. Jau dvyliktą kartą, iš eilės į tą pa roji gi dėjo gražių, lelijų puokštę prie jas -institutą, gaudamas ir privatinio gio parapijos salėje ir sode 555 Hud
padedąs gauti arti‘namų da-bo, nors i iIlįeP nuomotojai: Vilniaus likerių ir
Nors nesu kanadietis, bet per “Tė tį ęporto stadioną surirenkd tūkstanti Jos kojų. Taip buvo pareikšta pagarba piloto laipsnį, šjn. gegužės 9 d. baigė son Ąve.; *
turis traktorininko specialybe ir esąs degtinės gamyklos darbuotojas UchaĘart Coast Aviation Flight School ir
Programa numatyta sekanti: 11 vai.
komjaunuolis, toliau apie kitą šeimą: j čiovas, inž. A. Sirgedas, gyd. V. Jag- viškės žiburius”, kuriuos skaitau nuo nės įvairaus amžiaus žmonių minios, r meilė Dievo Motinai, kuri tiek daug gavo komercinio piloto diplomą.
pat jų įsikūrimo, seku Kanados lietu ir šį kartą čia jų susirinko pęr 20 skausmo tf kančių turėjo išgyventi
šv. Jurgio liet, bažnyčioje pamaldos,
“Nąudžiūnų šeima didelė — dešimti minas ir kiti.
B. PAPROCKIENĖ, dr. V. Paproc- 1 vai. p:p.-parapijos viršutinėje salėje
vaikų, — o gyvena sename, griūvan- Į Auksas bonkoje. Ukmergės rajono vių kultūrinį gyvenimą, ir iš to seki tūkstančių. $ors sekmadienio popietė būdama šioj žemėj ir kurios vienatinis
mo esu susidaręs įspūdį, kad Kanados įr buvo nuolatinėj lietaus grėsmėj: >ūnus buvo prikaltas prie kryžiaus ir ko žmona, aplankiusi dukrą Europoje bendri pietūs ir oficialus pristatymas
ciame name. Jau kelen metai, kaip * .<adėhu pradžios mokvklos mokinys, lietuviai yra veiklesni už Anųerikos
tačiau tikintieji to nepabūgo: jie atėjo žabojo tarp latrų, kaip baisus nusi- jr tėyps Vantoje, grižo j Niujorką jau — supažindinimas atskirų vienetų val
jie rūpinasi, prašo padėti kaip nors su- j po pamokų su kRais au\lėtiniais beso.
lietuvius ir todėl nereikia stebėtis, parodyti savo meilę ir pareikšti pagar (tajtėlis.
dybų. Meninę programą ten pat sce
prieš trejetą savaičių.
?
tyarkyu si reikalą, bet niekas del to ne j jjncįamas medelyną atsimušė kastuvu kad jie per pasKiuinį desimimetj paoanoje
išpildys atskirų kuopų at-kai.
bą visų motinų Motinai ir Užtarėjai.
. šventes pabaigai buvo atlaikytos šv.
piršto nepajudino^ Nemalonu pasaky-Į ^ bonka Bonkai sudužus> pasiplyė ca.
rė tikrai daug dėka pasišventusių ide
Ypač pageidaujamas jaunimas. 3 vai.
šventę prasidėjo moksleivių ir kitų Mfeies, pęr kurias giedojo mergaičių
ti, bet taip yra. Naradavos tarybima- • ~įnįaį au^so įvairaus dydžio rubliai. alistų, kurie neri, kad kuo ilgiau švies organizacijų
margaspalviu paradu. ehoras. Galiausiai šventė buvo teigta galima būtų greičiau ir patogiau savo p.p. visiems šokiai ir laisvas laikas
me_ ūkyje nebranginamas žmogus, ne- ‘ Radmys gerai atlygintas. Už gautus tų lietuviškas žiburys svetimoje pa Garbės paly dovamš atlydėjus . bažny
narius'aptarnauti. Dabar bus dirbama sode. 6 vai. .vakare pavakariai (Hot
sirupmama_ juo .
,
i oinigus mokykla isigys pavaizdumo dangėje. Man atrodo, kad nesuklysiu tinę vyriausybę į jiems paruoštą tribū katedrai, mergaičių gimnazijos orkest visas 5 dienas savaitėje: visomis dar dogs). *7 vai., vak. trumpas sendrau
Tas tarybinis ūkis yra Pasvalio ra- priemPnėš ir papildys mokyklos bib pasakęs, kad vienas iš didžiausių tų ną, kurioje buvo įrengtas ir altorius ro maršų muzika, judesy jam pačiam bo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 12 gių pasitarintes ir pramatymas tokios
atliekant kelis rikiuotės numerius. Su
jone, Užusienio skyriuje.
lioteką.
idealistų Kanados lietuvių tarpe ar tik šv. Mišioms, jos oficialioji dalis pra grojus Karalienės himną visi skirstėsi vai. vidurdienio, antradieniais ir penk pat gegužinės vietos kitiems metams.
tadieniais, be to, dar ir vakarais nuo
Visus kviečiame šioje bičiuliškoje
Iš Kauno HES elektros laidai nuties"■ Užkastas lobis. Šiaulių rajono Čibi- nebusite Tamsta, ypač Hamiltono lie dėta giesme O, Canada.
namo. ;
Z. Puliaaauskas.
5 iki 8 vai. vak. Darbas bus atlieka gegužinėje dalyvauti. Malonūs Kana
Iš svečių tarpo pirmasis trumpai
ti iki Klaipėdos. Neseniai iš Kauno • rių apylinkėje, Laukaičių kaime bu- tuvių namų organizavimo darbe. Mąn
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS
iš tolo atrodo, kad pats didysis akmuo
HES srovę gavo Alytus. Tiesiamos J| Vo
vo ateina,
kalbama, kad kaimo gale esąs už- to namo pamate esate Jūs, p. Bakšy, sveikino vietos burmistras D. Jackson, Hamiltono skyr. -valdyba vygdo aukų mas toje pačioje vietoje’kur iki šiol dos at-kai, mūsų mieli kaimynai, ar
buvo atliekamas: Minden Building, 20 čiau pažinkite savo idėjos brolius kai
sekantis
—
hamiltonietis
J.E.
vysk.
augstos įtampos hn.jos j ttonergę. Ve-j kastas lobis P.inigus esą užkasęs kai.
su
šalia
savęs
daugybe
lietuviškų
ak

rinkimo
vajų.
Valdybos
nariai
ir
talki

King St. Ė., Room 13, notaro A. Liu- mynus, pasižvalgykite po Rochesterio,
Rayn
ir
pagrindinę
trumpą
kalbą
pa

liau prie Antalieptės HES
H„S bus pri
pn- * mo gyVentojo jurgio Kazakausko, šiuo
menėlių
—
namo
akcininkų.
Nors
nei
ninkai
lanko
namus,
prašydami
aukos
džiaus
įstaigos, patalpose. Sekmadie alyvų ir rožiū miestą. - Rochesteriesakė svečias iš Sault Ste. Marie JJE.
jungta Utena. Elektros perdavimo li metu 80 metų senelio tėvas. Pinigus
Jūsų
nei
vieno
žmogaus
iš
Hamiltono
TF
reikalams.
Vajus
vygdomas
birže

niais po'pamaldų parapijos salėje te čiams bus įdomu pažinti jus. Jaunimui
vysk. J. Carter, kuris tarp kitko pri
nijos bus nutiestos iš Kėdainių į Ario jis užkasęs kad išsipirktų iš baudžianepažįstu, tačiau būdamas pats w.«lietu- minė ir Paryžiaus konferenciją, saky lio mėnesį ir tautiečiai prašomi neat bus tik, pinigų kolektavimas ir tei bus begalo įdomu.
galą, iš Tytuvėnų į Kelmę. Šiais me
Daug kas bandė surasti lobį, betėvis, Jūsų nudirbtu darbu džiaugiuosi ir damas: “Paryžiaus viršūnių konferen sisakyti pagal išgales paaukoti šiam kiama informacija, bet nebebus at
Rochesterio at-kų valdyba.
tais bus pradėti augštos įtampos elekt vos.
vis veltui. Ir tik šį pavasarį du kol šia proga linkiu niekada nepavargti, cija, į kurią tik naivus galėjo tikėti, ikslūi.
•;
'
į
liekama
pilnos
operacijos,
nes
pilnai
ros linijos Šiauliai - Ryga statybos ūkio traktorininkai ardami lauka išdirbant lietuviškąjį darbą! Salia savo buvo sugriauta tarptautinio komuniz
užteks yisįiėms darbams atlikti penkių
darbai.
E. į kas^ mojįnį puodą su monetomis.
linkėjimų pridedu šimtinę vienam na mo reprezentanto? Jis atėjęs į šį susi METRAŠTIS, išleistas VI Kanados dienų dienomis arba vakarais kam pa
Dienos proga buvo aprašytas togiau. Tačiau ir sekmadieniais pini Birželio mėnuo — Niagaros pusiasa
Marijampolės rajono zootechnikas P. i Rasta virš 400 Lietuvos, Lenkijos ir mo akmenėliui* apmokėti.
rinkimą parodė tikrąjį vėidą visam .Lietuvių
‘
Canadiana
” I960 m. vasario mėn. gai -bus priimami, paliekant nario kny lio lietuvių mėnuo! šiuo laiku čia vyks
Pridotka skundžiasi, kad nuo seno ^gar- j
^rastų monetų, daugumoje 17 a.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais Jums pasauliui. Tai nebuvo valstybės vyrąs,
numeryje.
Brošiūra “Soviet-German gutę* kuri padarius reikiamus įrašus ta gražiausi ir skaitlingiausi lietuviški
sus gyvulininkystės rajonas pernai vp sutros pusės. Monetos perduotos Šiau- ir visiems Jūsų bendradarbiams!
bet tik partijos atstovas, kuri yra pa
of 1939 and Lithuania”, parašyta bus grąžinama vėliau. Apie darbo nau sąskrydžiai. Rašančiajam teko birž. 4
sai neištesėjęs duoto žodžio ir sužlug‘ Alkos’ istorijos ir etnografijos
Juozas Vaineikis, 3208 W. 65 PI., sišventusi sugriauti tikėjimą, klasių,
įdr.
’
D.
Krivicko, atžymėta “Canadiar ją laiką sekite skelbimus “Tėviškės dieną būti Medžiotojų kartūno baliuje
dęs planus pieno ir mėsos srityje, i muzėjui.
E.
Chicago 29, HI.
neapykantai ir ateizmui. Kiekvienas na” 1960
m. balandžio mėn. numery? žiburiuose” ir “Nįepriid, Lietuvoje”, Wellande. Dalyvių susirinko per 300.
Už tokius gražius linkėjimus ir re šios šventės dalyvis turi suprasti, kad
Daugely je žemės ūkio artelių buvę j Specialus gintaro semtuvas. Prahos
“
Canadiana
” yra mėnesinis leidinys kurie talpinaųii kiekvieną savaitę Ha Trumpą ir gražią programą atliko
per mažas pašarinių kultūrų derlius.j
Technikr š.m. Nr. 4 rašo, kad alią pagalbą, priimkite p. J. Vainei- tik Kalvarijos Viršūnė gali išgelbėti
lueu
Įleidžiamas
National <Library Ottawa. miltono kronikoje. ’ ;
muz. St. Gajlevičiaus vyrų kvartetas.
Daugumoje kolūkių pasitaikęs perdi- Lietuvos pajūryje pradėjo dirbti nau. ki, visų LN narių ir v-bos vardu nuo pasaulį”, .— baigė svečias.
^bibliografijos
reikalams,
šis
atžymėsi

Vakaras
praėjo gražioje ir pakilioje
Po šios kalbos katedrai, mergaičių mas yra naudingas lietuviškųjų reika ■ Diskutuotas čekių įvedimo klausi
dehs karvių bergzdumas. Jis ragina jaį pagamintas specialus gintaro sem- širdų lietuvišką ačiū!
mokytis is praeities klaidų.
E. ,j tuvaS/ kuris
jūroš gelmių i§kelį.
LIET. NAMŲ IDĖJĄ PLEČIASI. gimnazijos mokinės sudarė gyvąjį ro lų propagavimui, nes pą to.buyo. gau- mas, kuris dabar yra pilnoje pasiruo- nuotaikoje ir man, pirmą kartą buvu
Birželio pradžioje gautas iš Omaha, žančių, grojant jų* pačių orkestrui. iąs iš Britų Kokuųbijos urūvęrsitętiO: šiiąo-stadijoje jr-. tikėkime, dar šiais siam Wellande, paliko puikų prisimi
Raseinių vid. mokyklos salėje balan- gintarą.
akėtais Ir-šį ^patogumą turėsime. Dabar nimą. Čia teko susipažinti su p. Alonbibliotekos Vancouver, Toronto uni-i yra tvarkomi rrikblingi, formalumai ir derienės iš St. Catharines sesute, at
džio 28 d. susirinko kolūkiu, tarybinių
Naujieji kultūros ir technikos rūversiteto ^bjiotek’os prašymas prisius-, atliekami kiti pasiruošimo .darbai.
ūkių, }momų ir prekybos orgamzacijų . maį Klaipėdoje kuriuos numatoma už.
vykusia atostogų iš Haiti respublikos.
ti metraštį jų reikalams. O.brošiūrą ; Patvirtintas gegužės mėn. balansas: P. Sofija Lukošiūtė-Sommer yra vie
atstovai į pirmąjį sąskrydį visų tų, ku baigti 1962 m., bus 9 augštų ir*turės
paprašė prisiųsti The Pan Canadian Šėtą sąskaita Š235.256,87, depozitai' nintelė lietuvaitė visoje toje respubrie nutarė gyventi ir dirbti komunis 30 metrų bokštą. Naujuose rūmuose
Anti-Communist
League, Labrieville- 5^.339,75, deponuota OCU Leag. To likoje.Jje yra savininkai reprezentaci
tiškai.
Ilgą laiką Niagaros pusiasalio lietu tų. Į komisiją išrinkti St. šetkus, K.
bus įrengtos kino, koncertų, sporto ir
South,
XJue.
Minėtoms
institucijoms ronte $7.297,12, skola Leagai S8.000 nio viešbučio Port-Au-Prince pavadin
Pasirodo, rajone 9 brigados kovo- studijų salės, kuriose vienu metu ga vių tarpe kilo ginčai dėl kelių paren Stankevičius ir J. Dilys. Apie tai bu
tuojau
buvo
išsiųsta
prašomas
metras-< .(gegužės mėn. grąžinta $12.000), iš to Rox Bar. Ji 13 metų nebuvo susi
ja už teisę vadintis komunistiškomis. 1A
gimų susidūrimo tą pačią datą. Kad vo skelbta 4iTŽ” ir “NL”, bet aišku
lės
sutilpti
virš
5.000
žmonių.
Tai
bus
tis
ir
brošiūros.
.
; duota nariams paskolų asmeninių i tikusi lietuvių ir kviečia visus tautie
tačiau iki šiol nė viena jų nėra išsi augščiausias pastatas Lietuvoje. Ki išvengus tokių ginčų St. Catharines mą dėlei dar pakartojame.
kovojusi šios teisės.
ir Weliando apylinkių valdybų inicia Geros valios Organizacijos iki šiol y TAUTOS FONDO SKYRHJfi
5472.529,16 jr nekilnojamo turto pa čius ,atostogaujančius Haiti, ją ap
Kaip įprasta, jie išskaičiavo visus tas dar augštesnis numatomas pastatyti tyva 1960 m. sausio 10 d. sušauktame yra užregistravusios 11. parengimų.
Sk. St.
GIA birželio 30 d., ketvirtadienį,’ iš-s skolų $55.770,87, jš viso $228008,03. lankyti.
Kaune, kur stovėjo Vailokaičio rūmai.
savo komunistinius laimėjimus bei Tai
.
VKLS-gos
St.
Catharines
skyrius
jau
visų
Niagaros
pusiasalio
organizacijų
Kasoje-hanke
grynais
pinigais
$21.
vakarėse Dominion Day -šokių vakarą;
projektavimo institutas.
■■ i
i
. .............................
nuopelnus ir rado, kad tik dirbtuvės
atstovų susirinkime buvo išrinkta ko šešti metai ruošia Jonines su gero Brant Lnn patalpose, Burlingtone. Gra 355,02. Balansas suvestas $257.473,45.
sekretorius turi labai garbingą ir laLatvijoje iš kažkur buvo atsiradęs misija parengimams registruoti, o or mis programomis, kurios yra labai iš žiam orui \esant šokiai bus atvirame tfiegužėš mėn.'įstojo 8 nauji nariai,
leopardas. Medžiotojai jį nušovė. Ar ganizacijos įsipareigojo savus paren populiarėję ir sutraukia daug lietuvių, ore ant ežero kranto, ką visi labai tad dabar turima 436 narius, iš kurių
jis pabėgęs iš kurio zoologijos sodo ar gimus registruoti komisijoj ir nedaryti šiais metais Jos komisijai užregistruo mėgsta ir stengiasi nors kartą į metus; yra 161 skolininkas.' Kredito ‘komite
,
iš kokio privataus augintojo, neišaiš parengimų vienas nuo kito arčiau kaip tos birželio 25 d.
ten atsilankytį. Jeigu oro sąlygos iu-■ tai apsvarstė paduotus 9 prašymus ir
Tačiau
pasirodė
spaudoje
‘
žibuok

dvi
savaitės,
kad
viena
kitai
nepakėnkkinta.
tų nepalankios,, šokiai dėl to nenuken leido išduoti naujų paskolų $6.050.
lės*’ korespondencijos ir specialiai tėtų,, nes. yra, užangažuota aaiėų TF -Rėv- kb®- atiiko mėnesinį patikrinimą
atspausdinti lapeliai su parašu “Rea-, šokiai yra populiarūs ir publikos mie- rasdama viską tvarkoje.
gėjai” skelbią birželio 18
Aik
5 , Apie gražų koperataio bankelio au-^
sąvąlte^i^spiąu/ kitos; jonkiOb.} • tf
ri&^š&iii&hėliš VOnj«l^^mferngręngtnių'; ialtedorių,
Apylinkės valdyba.
APYLINKES VISUOMENĖS ŽINIAI. sostinę.
nu-;
birželio IS'WWfe niekas užsiregist

Iš spaudos žinoma, kad 20 metų
egist- įąionėti
šokiams"
ravęs ir niekas nėra dėl tos datos tei- gros padidintas Benni Fern orkestras. meaęs dOKig thw^sg together”, šis
okupacijos ir 19 metų išvežimų sukak APYLINKĖS VALDYBOS
ATSIŠAUKIMAS
ravesis.
čiai išryškinti Pabaltiečių Federacija
. . 'Veiks graži
loterija
vadovaujama
ne- ‘ strtiipsąetfc pristato angliškai visuome
Lietuvių
Bendruomenės
didžiausias
ramt-
..
■ .V; .
_ •.
.
Todėl parengimų registraci jos komi
Kanadoje organizuoja Kanados sosti
nei Metimų stipru kooperatiių susipra
nėje Otavoje demonstracijas birželio rūpestis lietuvybės išlaikymas. Kad sija skelbia, kad šie anonimai visiškai
timą
'ir, jo išdavą bankelio . ‘Taika”
[ai
18 d., šeštadienį. Kiek teko sužinoti, jaunoji karta nenutauiėtų, suvažiavi nėsiskaito-su visų orgahizactjų nutari-; toterifei, prie kurių laimingteji rgąįės augimą. ■
■
muose nuolat svarstomi ir siūlomi jvaiį jas vyksta skaitlingai iš visos Kana rūs
orofektai B ta vienas yra sudary5
lietawriaun
Moksle metų 'užbaigos projš? valdy
rus projeKtai. is jų vienas yra suuary darbui ir sugyvenimui. Lietuviškąją vi-1................................ .
. . - . . ba paskynę $25 auką šeštadieninei mo
dos pabaltiečiai.
kviečia
atsilankyti
ir
paremti
skyriaus
t; crtltrcrcc itroivMii
I latlIVielrrUMA
....
.
.
..
St. Catharines apylinkės v-ba, įver ti sąlygas įvairių kraštų lietuviškojo suomenę kviečiame j tai atkreipti dė valdybos veiklą lėšų teikime. Pernai kyklai Hamiltone paremti.
tindama šio reikalo svarbumą ir soli jaunimo susipažinimui ir bendradar mesį. Kitokių , priemonių ardomam tuose pačiuose šokiuose atsilankė yįrš \ Visiems hariattisį turititiems 'nepil
darizuodama estų ir latvių bendruo biavimui. šiam tikslui reikalinga iš bendrupmenės bei lietuviškam darbui 300 svečių, tikimasi ir šiemet gausaus ną šėrą išsiuntinėti laiškai, prašant
ONTARIO LIGONINIŲ
menėms, organizuoja tą dieną į Otavą naudoti visas galimybes ir pasitaikiu užkirsti kelio nėra.
papildyti savo įnašus ir aktyviau ,-pri.
atsilankymo.
DRAUDIMAS
sias progas.
Parengimų registracijos komisija.
mašinų išvyką.
sidėti prie bankelio augimo, nes tik
BANKELIO '“TALKA“ VALDYBOS visų narių suteifctinėffiis pastangomis
Kviečiami visi mašinų savininkai ga Tokia graži proga bus birželio 25
PDBėaDIS birželio 4 d. priėmė eilę jniOdiMS AUgMAAS ir
li tą dieną su mašinomis vykti ir visi d. Niagaros pusiasalyje per tradicines
JajiJonines,
iš
Clevėlando
atvyksta
40-50
svarbių nutarimų, kurie padės geriau kisma ar daugiau vaikų prirašant į na
neturintieji mašinų, o norį važiuoti,
.
j ir mergaičių ansamblis
narius aptarnauti. Po 5 metų darbo,
registruotis pas v-bos narį i. Girevičių ,
•
Grandinėlė
”. Pasiskaičius apie “Gran LIETUVIŠKOS PAMALDOS pami kuris buvo atliekamas laisvalaikiais, rių eiieą, kurių iki šiai vis dar nedaug
— 112 Pleasant Ave., St. Catharines, ‘
bankelyje yra. Primintina taip pat,
nėjimui Lietuvos okupacijos 20 metų
Ont., telef. MU. 4-2925 — vėliausiai dinėlę” periodikoje ir rengėjų išleis įvyks birželio 19 d„ 1030 vai. St. Bri- nuo birželio 1 d. yra pasamdytas pilną kad ir suaugusieji įsirašymo į nerius
tame programos leidinėlyje, pavadinti
laiką dirbąs bankelio vedėjas-manager
iki birželio 16 d.
paskutinei datai. Nesenas
gid’s bažnyčias salėje, kari randasi E. Lengnikps, nuo pat bankelio jsi- neatjdėbų __
— nepraraskite
šį
vienetą
tautinių
šokių
grupe
būtų
__ _ .jau
Latvių
ir
estų
vyksta
gana
daug,
pavyz^-8.
kad
vienas nariu «įstojo
St. Patrick’s ir Cumberland gatvių
draudimo!
"segdamas ir'nepajėgdamas
neatsilikim ir mes lietuviai, dalyvau per maža. Jiems tinkamiausias pava kampas. Visi lietuviai prašomi skait steigimo dienos dirbęs iždininko paiseid^"^i7^
friw laiko jam miSukūrus šeimą, privalote
kime kuo skaitlingiau. Be to, bus ge dinimas būtų lietuvių tautinis an lingai jose dalyvauti.
gose, aukodamas kooperatiniam dar- darbo
dirbti, po ‘trumpo
t
bui savo laisvaimkį. Kadangi bankini
draudimas negS, nes irtojo namokėti ŠEIMOS Ligoni
ra proga pamatyti gražiąją Kanados samblis.
šį ansamblį sudaro 16-20 metų jauniu draudimo mokestį.
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ PRIiMP šie darbą per d&ts metus yra dirbęs Lie- nu ir pinigus įnešė, kai jau nebepajėnuoliai-iės. Tai tikra lietuviškosios iš lietuviukai: Arūnas Plečkaitis, Rai tavoje, Ui sėkmingai ir kruopščiai gė dirbti. O jeigu įstojimas nebūtų
Užsitikrinkite, kad abudu
būtumėte apdrausti. Tuoj
eivijos pažiba. Rūpinantiems jauno mundas Zabulionis, Aleksandras Meka- vystejankelio veiklą. Reikia tikėtis, buyęs įdėliotas ir nariu prisirašyta
praneškite savo darbda
sios kartos lietuviška ateitimi pravartu revjčius, Žibutė Tchorznickytė ir Ire kad dabar dirbant pitoą laiką vien tik
„
norą keltom
savaitėms anksčiau, miviui ar kolektoriui. Jei
kuro alyvov »r burn?rių optorndvimos
ją pamatyti, suaugusiems pasigrožėti na šimanskytė.
bankelio
reikalams
tas
darbas
bus
dar
n«i«jo
mokate tiesiai... praneš
_
i
šeima
t>&bl gavusi draudimo
Toronte.lietnviskoi kolbcn!io|i klaupkite
lietuviškuoju menu, jaunimui paimti iš
sėkmingesnis ir našesnis.
Įp^pddo
kite Komisijai.
PROF.
DOMAS
GRUODIS
sų
žmo

papildoma
tūkstantinę.
Kodėl patarti- Niekas nepakeičia 7-up. Idea
Betty Voitiekunas WA ? 6181
jų pavyzdį ir užmegzti artimesnius ry na, atvykę iš Argentinos, apsigyveno
Kadangi
dabar
yra
nuolatinis
pašto•
na
^nansinių
reikalų
tvarkymo
neati- lus gėrimas kiekviename suPERSKAITYKITE
šius tolimesniam bendradarbiavimui.
Otavoje
pas
save
sūnų
Vytautą,
kuris
vus
tarnautojas,
tai
bankelio
vaidyba
li^ti
rytdienai,
susitvarkyti
dar
šian-i
ONTARIO LIGONINIŲ
St. Catharines ir jos apylinkių lie
nustatė naujas darbo valandas, kete-'dietų kad šeimos reikalai nenukentėtų, sibūrime? Prie valgio, skanius
DRAUDIMO VADOVĄ
tuvius prašome prisidėti prie šių jau čia atstovauja yieną belgų firmą.
patiekalus padaro dar skanes
L D.
ONA E. HARTNETT-RJrakutė, lieto čiopai daugiau negu kad pirma, kadį1 \ ,
nuolių nuoširdaus priėmimo, kad jų
— jei jo dar neturite, pa
VIEŠASIS NOTARAS
vaite iš Čikagos, baigė mediciėes fa
niais. Paslaptis?! Seven-up
atvykimas nebūtų paskutinį kartą.
prašykite iš savo darbda
(Notary
Public)
kultetą
Otavos
universitete
aų
geriau

vio arba parašykite:
“Grandinėlė” labai daug davusi kon
gaivus, citrinų-lime skonis.
Advokatas iš Lietuvos.
certų Amerikoje, j Kanadą atvyksta siais pažymiais ir už tai gavo aukso
pirmą kartą. Tai garbė Niagaros pus(a< medalį. Jos vyras irgi yra medicinos į Išduodamos paskolos |ki O.OW, tuprgičtų paskolos it ?%
ONTARIO
'glU
Visi
notariniai
reikalai
ir
tei

HOSPITAL
Įįįfi
salio lietuviams už iniciatyvą ir aeatei- daktaras. Neseniai susilaukė pirmgisiniai patarnavimai,
likimą prieš dilesniąsias kolonijas. mis dukrelės, kurią pakrikštij* fcua. I
torto rertės. ladėHaj,
fr n^rio gyvybė apdrausta.
SERVICES
dr.
V.
Skilaadtiūnas.
Tiesioginiams “Grandinėlės” kvietė
COMMISSION
jams
— VKLS-gos St. Catharines sky ' PASKUTINIU METU BOB$ ie lie
20 KING ST. E., HAMILTON
TORONTO 7, ONTARIO
riui reiškiame padėką, o atvykstančiam tuviai Otavos apylinkėje: Cecilija MgTdefoftoi:
birželio 25 d. į Kanadą “Grandinėlės” taitienė, 83 m„ Ona Jogaudienė, £3 m.,
Ištekt JA. 7-557J
ansambliui mūsų nuoširdižausi sveiki Justinas Viskauskas, H n>.
Namų FU. 3-8928
1583-B
nimai.
Valdyba.
mą Lietuvos, Latvijos ir Estijos las'ftrttolM. kuris b.us skleidžiamas
Br Pakaltijo fta vergino minėAtsišaukimas išsDausdintas
toti'ių, estų, vokiečių, anglų,

JONINIŲ VTETA: St. Stephen's eole,

Rochester, N.Y.

WELLAND, Ont.

Niagaros pusiasalio parengimų
komisijos pranešimas
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KIEKVIENAI

PROGAI Žt .

Rengiatės
vesti ar
ištekėti?

OTTAWA, Ont.

Lake Simcoe

paupyk ir skolinkis Bankelyje ’’Tolka"

Jūs mėgstate jį jis mėgsta jus!
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ANTANAS RAMŪNAS

EILĖRAŠTIS APIE MEILĘ,
MOTERIS IR KŪRYBĄ

-. ■
Seniai, seniai, žmonių riebeat--mirsim badu, tai visi kartu. Jis, man papasakosi.
Snigo,
I^ip
Juozas
ir
padarė?
Išėjo į
menamais laikais, mūsų kraštą iš-]
špaae arė. Jis raus ant
žieaais
alyvų prisnigo.
lanką, atsiklaupė, pridėjo* ausį
tiko didelė
Ir lijo prilijo
prie žemės ir klausosi.
Melsvom vosilkom.
Ū-ū! — girdh-Po valandėlės iš
lašo lietaus. Išdžiūvo balos, nuse
Kaip žydinti vyšnia
kitos pusės: — Ū-fr*.
girdi vėl.
ko upeliai. Tik pačiuose giliau
Tą vakarą buvai
.r dar iš kelių vietų tokių ūkčio
siuose šuliniuose tebebuvo trupu
Mėlynu dangum ir saule
tis drumzlino vandens ir tik pa
’ Ifievp-reikia bijoti, o ne val- jimų girdėjo ir — viskas. . , .
Įsivilkus.
Nusiskubino jis ko ne tekinas
čiose didžiosiose upėse tebemir džios, kairi šori mus tėvažudžiais
Riedėjo žvaigždės
gėjo susiaurėjusios sidabrinės padaryti! Aš ne be reikalo tas ke pas tėvą ir papasakojo,' ką girdėžemčiūgais per skliautą.
juostos. Ežerai taip pat susitrau lias dienas vaikščiojau po laukus,
—
Geras
žęnklas,
sūnau.
Ge
Gal žvaigždės.
motin. Ne be reikalo. Aš galvo
kė, o mažieji visai išdžiūvo.
O gal tai tavo
jau, galvojau fr meldžiausi. Dabar ras ženklas, — tarė jam tėvas. —
Dirvos buvo Ikos ir
Matysi,
kad
bus
gerai.
Ašaros gailios,
miegok, o ryt pradėsim didelį
Po kurio laiko ir vėl senelis lie
Nes: meilė vis nueina,
retėjusios, nurydavusios.
•; j
pia
Juozui
eiti
į
laukus
ir
klausynusmilksta, nužydi —
Ir žmonių dainos nutilo ir vai _ Alk-.,
Sekantį
Tytą •.Juozas
atsikėlė
_______
_ i adarbo.
•
,is. Šį kartą jau. ūkčiojimai buvo
Kaip tau iš vosilkų supintos
kelių krykštavimo nebesigirdėjo. Janksti
fe.tikrai* ėmėsi
Jis
šios mano eilės.
Visam krašte buvo tokia šiurpi ty- kt^ėrė ! Jaros galą, palikda- daug gausesni.
— Labai gerai, labai gerai, sū Sadutė. Išpil Cievelantio
m<s pata imai vietos lovai ir
/ kuri pasirodys Merritton Community Centre Hall vilniečių
Tai ir lijo,
laros pusės, ant nau nau! — tarė nudžiugęs senelis ir rengiamose
š.jn. birželio 25 d., Mtą šeštadienį. ■ " <
Nuotrauka V. Pliodzinsko.
Melsvom vosilkom lijo.
jo tyliai, pamažu, diena po die-, jos sieno$, prikalė senas lentynas net maloniai susijaudinęs patry
Ir mėlynas dangus
nos, valanda po valandos. 'Kartų ir abu su žmona nudėjo ją viso: nė rankas.
Taip dar keletą kartų ėjo Juo
su žiema artėjo badas...
Apsiliejo
— šią žiemą, — kalbėjo vyrą!, dais daiktais. Ant durų, vedančių zas į laukus ir klausėsi. Tie, jo
Gailiom žvaigždėm lyg
Vytautas Abatas, tarp DVIE4gelbėti iš rusu kariu ranku.
“šviesybe”. Karališkos šeimos na
4 atitvertą kambarėlį, prikalė vi- girdimi “Ū-ū” jau girdėjosi be
Nes: mylėjau tave /ašarom,
JŲ .GYVENIMŲ. Lietuviškosios ® Romanas
’
’ - '■ gyva taisyk
■ ’
parašytas
 riai yra “didenybės”.
niūfesukab!mo ten senus rūbus, velk iš kiekvienos žemės pėdos.
Knygos Klubo leidinys. Spausdi linga kalba, pilnas intriguojančių
Statant veikaliuką, žinoma,
Ne kaip žemės dukrą,
turėsim nei vieno grūdo žemėn kailinius ir dar, ką tik galima bu — Sakyk, tėveliuk, — kartą jis
no
"Draugo
”
spaustuvė
i960
m.,
klausia; — Kas gi ten žemėje
kiekvienas režisorius galės pada
Bet:
pasėti, tai nors ir geriausia vasa vo kabinti. Kai viskas buvo baig ir
Chicago, 464 psl., kaina $4.50. nuotykių, vis atidengiančių pa
ūkšioja?.
.
ryti
pakeitimų
ir
nesunkiai
pa

Kaip tolių ir augščių poetas
vergtųjų
pergyvenimus,
didelio
ra būtų — iš nieko niekas ir ne- ta, Juozo žmona paklojo lovą šil
— Duonyte, sūnau, .duonytė!
Beribę, žydinčią vasarą...
Iš pastarojo Staro meto, ypač ryžto ir idealizmo pilną kovą dėl sieks idėjinio išlyginimo.
čiausiais, minkščiausiais patalais
iŠaugs...
Grūdai
viens
kitą
šaukia!
Aš
sa

krašto
laisvės
bei
savo
brolių
tei

iš
bėgimo
ir
gyvenimo
tremtyje
Susirūpino ir valdžia. O ji'tiu- ir abu su vyru nuėjo’ senelio at
kiau, kad tau Dievas padės! Pa turime jau keletą dailiosios litera sės gyventi. Jis labai teiktinas
vo ne sava, bei užgrobikų — rus- sivesti.
matysi!
tūros kūrinių. V. Alantas pirma pasiskaityti ypač jaunimui, ku
Senelis, išklausęs vaikų pasako
kių. Laužė savo galvas barzdoti
valdžios vyrai, bet, kaip tas pats, jimo apie žiaurų valdžios įsaky Dar po kelių dienų, kai sūnus sis atsigręžė į Lietuvos laisvės riems visi tie jyykiai gal sunkiau
taip tas pats. Juo daugiau pra mą ir ajpie jų pačių sprendimą išėjo į lauką ir ėmė klausytis, jau kovotojų - partizanų epapeįą pfe- Žerprantami. Autorius, atrodo, ir
kalbėtų dienų, juo mažiau duonos, valdžiai iiėpąkiųsti, valandėlę su ūkavimų nebegirdėjo, žemėje, ta mosiomis antrosios bolševikų us siekęs ne vien lil^aturinio
čiau, buvo toks subruzdimas, toks okupacijos dienomis.
. tikslo, bet taip pat ir auklėjamo
žmonės gi tuo tarpu ėmė retinti simąstęs tylėjo, p paskui ir sako: Čežėjimas,
kad
Juozas
iš
karto
ne

jo, nors jam visko toli gražu ne
“
Taip
dviejų
gyvenimų
”
—
(įisavo šiaudinius stogus, trinti šiau — NėŽiri.au, vaikai, gerai ar
suprato,
kas
čia
darosi.
Pagaliau
džiulis romanas būvo jau spaus paaukojo. Jo vaizduojamoji socia
dus ir maišyti juos su paskutiniais blogai darote ... Viena tik žinau,
jis
įsiklausė
ir
visai
aiškiai
supra

dintas “Draugo” atkarpose, o da linė aplinka yra natūrali, žmonės
likučiais miltų ir kepti duoną. Ar kad Dievas už tai tikrai jūsų ne
to,
kad
grūdai
tartum
barasi
ir
bar pasirodė gražiai išleista kny gyvenimiški, jų poelgiai psicho
gi tai buvo duona? Vaikai, valgy apleis ir šimteriopai už tą gerą
šaukia:
A.
ga su dail. Adas Korsakaitės ap logiškai pagrįsti.
dami ją, verkė, o ir motinos šluos širdį atlygins...
—
Pasitrauk!
Pasitrauk!
Pasi

lanku. Jame pavaizduojamas gy
Ir persikraustė senelis 4 naujai
tėsi ašaras .... Tėvai gi vaikščiojo
H. Didžiujytė - Mošinskienė,
trauk!
venimas
ir
kovos
Lietuvos
miško
jam
paruoštą
kambarėlį
ir
atsi

BALTOSIOS LELIJOS RITE
rūstūs fe nebeišmanė, kas daryti.
Išsigandęs
jis
tekinas
parbėgo
brolių
partizanų
palyginus
trum.
RIS. Penki sceniniai paveikslai
Tikrai atrodė, kad ir nebebuvo ką’ klaupęs prie lovos ilgai ilgai aša namo ir tiesiai pas tėvą.
pame
antrosios
bolševikų
okupa

iš šv. Kazimiero gyvenimo. Sa
rodamas
meldėsi
už
savo
gerus
daryti.
—
Grūdai
šaukia:
“
Pasitrauk!
leziečių
leidinys R.N. 11, Cascijos
laikotarpy.
Čia
vaizduojami
;
.
Vieną dieną, po ilgo posėdžio, vaikus.
—
Tikrai?
—
nudžiugo
senelis.
tehHiov.o
Don Bosco, Italia, 1959
partizanai nėra iš anksto orga
Tuo tarpu Juozas su žmona iš
ilgų svarstymų ir barnių, valdžia
m;,
.32
psl.
Kaina 50c.
—
Dievo
malonė!
Dievo
malonė!
išleido žiaurų, visą kraštą sukrė pagalvių ir rūbų padarė didelę, į — šaukė senelis ir, iš džiaugsmb nizuota pajėga ar kokia , karinio
tusį, įsakymą. Tas įsakymas buvo žmogų panašią, lėlę. Įsodino ją į sūnų apsikabinęs, pravirko kaip dalinio užsilikusi atplaiša, bet bu Tai dar viena knygutė iššaukta
vę ramūs gyventojai, nublokšti į šv. Kazimiero jubilėjinių metų.
toks, kad visi seneliai ir senelės,:
miškus okupanto bei jam tarnau Autorė čia stengiasi scenos veiks
p ;
taip pat sunkesnieji ligoniai būtų mišką. Jis važiavo lėtai, nuleidęs
Paskui,
kiek
aprimęs,
jis
ėmė
ti
stojusių visuomenės atmatų mu pavaizduoti keletą būdinges
išvežti į miškus ir palikti tenai, galvą ir vis pro tokias vietas, kur kalbėti:
kad nebesugrįžtu. Tuo būdu dau- daugiausiai žmonių galėtų jį va — Grūdai sunkiai betelpa tavo žiaurumų. Pagrindinis romano nių momentu iš šv. Kazimiero gy
herojus advokatas Domas Radvi venimo. Bandymas atrodo visiš
gau ir ilgesniam laikui liktų duo žiuojanti matyti.
dirvose.
Jiems
darosi
per
ankšta.
nos jauniesiems fe sveikiems. Sei Giliai' miške. sustojo, skubiai Tu turėsi javų, kaip dar niekad la, Įsigyvenusio ūkininko .sūnus, kai vykęs ir techniškai tai ne Piršlys ir merginos. Išpildo CIevelando “Grandinėlė”, kuri pasiro
mą gi, kuri to įsakymo nesilaikys lėlę išardė,, suklojo visus daiktus neturėjai! Tu turėsi duonelės ne taip pat jo sesuo gimnazijos mo sunkiai galima įvykdyti, kur yra dys Merritton Community Centre Hali vilniečių rengiamose Joni
kytoja Rūta ir jų tėvų ūkvedis gera scena su atitinkamais įren nėse š.m. birželio 25 d., kitą šeštadienį. Nuotrauka V. Pliodzinsko.
atgal į vežimą ir tuo pačiu keliu
— bus sunaikinta.
metams,
bęt
keliems!
Mikas Genys pasidarė partizanais gimais šviesų efektams išgauti.
Visas kraštas pasruvo ašarose. parvažiavo namo.
Kaip
tėvelis
sakė,
taip
ir
buvo.
••*
po baisios tragedijos Radvilų Atskirus paveikslus suriša vie
Tai vienur, tai kitur matėsi veži
Javai
sužaliavo,
kaip
mūras.
Var

ūky. Tėvai nužudyti, sesuo išnie-. nuolis kronikininkas, skaitąs iš
Praėjo kiek laiko ir naujas rū
mai, iš lėto traukią miško link.
pos
užaugo
nematytai
ilgos
pilnos.
kinta, ūkis sudegintas. Ir kas gf traukas iš savo kronikos apie šv.
D. karo metu, o vėliau persikėlęs KaJuozas Aukštuolis gi, nuo tos pestis užgulė Aukštuolio širdį. jos nusviro-iki.žemės.
I
KULTŪROS
IR
Kazimiero
gyvenimą.
Taip
prieš
nadon ir įsijungęs sieloganon. Šiuo
liko Domui daugiau bedaryti, Mi
dienos, kai šį įsakymą išgirdo, Kur gauti grūdų laukams apsėti?
Rudenį
Aukštuolis
prisikūlė
metu jis yra Delhi, Ont., lietuvių pa
I
paveikslą
aptariama
šv.
Kazi

ko
ir
draugų
partizanų
išgelbėtam
Į KNYGŲ'
vaikščiojo tylus, lyg būtų netekęs Taip vieną dieną jis ir nuėjo pas puikiausių javų tiek, kad ne tik
rapijos
klebonas.
miero
kilmė
bei
šeima.,
o
veiksmu
iš Paberžių daboklės?!
žado, ir ne tik maisto, bet fe van savo , seną tėvą, pasitarti.
jam
pačiam
užteko,
bet
dar
su

Domas, atsidūręs miške tarpe parodomas gyvenimas vaikystėje |||
Tylėjo, tylėjo senelis, sūnaus
dens nė lašo nebeėmė į .burną. Jis
PROF. ANTANAS RAMŪNAS - PA
j
PASAULYJE
šelpė
duona
ir
kaikuriuos
savo
su
broliu
Vladislovu
ir
sesutėM
partizanų,
buvo
išrinktas.jų
vadu.
išklaūsęs
r
.o
paskui
ir
klausia:
PLAUSKAS,
Otavos un-to lyginamo
išeidavo į laukus ir būdavo ten
kaimynus.
Ir
kai
Juozas
už
tą
dF
mis.
II
pav.
parodomas
pasikėsig
Jų
būrys
augo
papįĮdonias'
naujų
sios pedagogikos instituto direktorius,
— Kada mes savo stogą naujais
valandų valandomis. Ką jis ten
džią,
stebuklingą
dovną
dėkojo
nimas
į
šv.
Kazimiero
gyvybę
Vilišleisdino jau antrą laidą veikalo
nuskriaustųjų,
kuriemsviešasis
J
šiaudais
dengėme?
darė, ką galvojo — nežinojo nie
senajam
tėvui,
šis
ftk
laimingas
<k
L’Education physique dans FHumaniuje,
jo
gailestingumas
ir
pamalstudijų
savaitę
V
okietijoje
gyvenimas
jau
buvo
nebeįmano

’— Prieš porą metų, — atsakė
kas.
nisme
integral”. Veikalas yra didelio
šypsojosi
ir
kalbėjo:
.
gy
Kazimiero
*
r
s*
a
*
s
meta
is
ruošia
Europos
Lietuvių
mas. Tai žmonės, kurie ryžosi su dumas; III pav.
Vieną dieną jis ypatingaia ilgai nustebęs sūnus, nesuprasdamas,
Fronto
Bičiuliai
ir
ateitininkai
sen

formato
115 psl. ir yra daug kur varto
—
Na,
na,
sūnau,
tik
jau
ne

ginklu rankoje kovoti dėl savo mirtis; IV — jo stebuklas prie draugiai drauge. Ji Įvyks tuoj po Paišbuvo laukuose. Parėjo namo tik ką čia stogas turi bendra su sėja.
jamas
kaip
vadovėlis. Jame autorius
'— Nuplėšk jį atsargiai, sūnau. dėkoki man! Tiai tik Dievas atly krašto laisvės, ginti skriaudžia Polocko ir V — dabartinės pa • saulinio Eucharistinio kongreso — rug- giliai ir plačiai
saulei leidžiantis.
išnagrinėja fizinio auk
tai širdžiai, kuri daugiau už muosius, gelbėti patekusius į en vergtos Lietuvos mergina ir jau-:
— žinai, motin, aš truputį al Nuplėšk ir rūpestingiausiai iš- gino
i
piūčio
7-15
d.d.,
netoli
Miuncheno
lėjimo
problemą
hu
pačią mylėjo susenusi ir su kavedistų rankas ir keršyti bude nuolis, iešką šv. Kazimiero pa Bernriede, prie puošnaus Starnbergo manizmo šviesoje. krikščioniškojo
kanas, — tarė jis žmonai ir — nu kulk. Jame bus dar nemažai grū save
Buvęs Otavos un-to
liams. Visa tai sudaro pynę nuo galbos dabarties varguose.
ežero. Kadangi jau Eucharistinis kon rektorius R. Normandin, o.m.i., įžan
dų. Juos ir pasek. Tik ne pėsčias vargusį tėvą ... V. Šmaižienė.
sišypsojo.
gresas dalyvius gerokai išvargins, tai gos žodžiu pristato autorių kaip didelį
Brazilijos
Sao
Paulo
gyvenan

tykiu,
ypač,
kai
Radvilai
tenka
su
eidamas
sėk,
bet
raitas
jodamas.
žmona sustingo ir nemirksėda
Redakcijai
prisiųsta
dide-le rizika ryžtis išvaduoti en ti, autorė, berods, tą veikalėli yra ši Studijų Savaitė bus skirta daugiau eruditą, kuris randa tiesią liniją įvai
ma žiūrėjo į vyro veidą. Neaišku Ir jok greitai, kiek tik arklys iš
poilsiui. Nors paskaitos, paruoštos ir kių idėjų painiavose. Jo veikalas iš
.
jai buvo dėl ko jis dabar nusi gali.
Romualdas Kisielius, Pirmoji sėja. kavedistų suimtą savo žmoną, gy ir pastačiusi scenoje. Reikia ma skaitomos mūsų žymiųjų kultūrinin augęs Iš straipsnių, paskelbtų Otavos
Ne kokia paguoda buvo Juozui Viršelis ir iliustracijos dail. Jinos To- venusią toli Augustavo miškuose nyti, kad jis galėjo išeiti įspūdin kų, vyks beveik kasdien, tačiau kita un-to žurnale ir sukėlęs gyvą susido
šypsojo. Juozas suprato, priėjo
pasėti tik tiek grūdų, kiek jų ras tjjaitės. Išleido leidykla Pašvaistė, New pas savo tėvą. Nuotykingai pa^ gas ir vaikams gana tinkamas. Tik viąa savaitės programa, be religinės mėjimą. Eilė specialistų jo veikalą yra
prie jos, apsikabino ir tarė:
vaizduojamos pastangos sutruk II paveikslą, atrodo, tektų pakeis dalies, bus daugiau pramoginė, tin labai palankiai įvertinę. Pvz. žymusis
— Nebijok, dabar jau viskas stogo šiauduose. Tačiau jis pada York, 1960, 52 psl. Kaina $1.50.
Leidinys
gaunamas
pas
autorių:
Mr.
dyti jos suėmimą ir pagaliau iš ti. Jis jau perdaug kontrastiškas kama poilsiui. Numatyta bent viena iš filosofas J. Maritain rašo: “Mano nuo
rė lygiai taip, kaip buvo tėvo sa
bus gerai.
R.
Kisielius,
1722
Grave
St.,
Brook

vadavimas kartu su, daugybe ki I paveikslo gražiai nuotaikai. To- vyka laivu aplink Starnbergo ežerą. mone, tai galutinė klausimo išraišką”.
•
Kai vaikai sumigo ir jų sulysę kyta. - ■
lyn 37, N.Y.
•
•
•
tų kalinių užėmus kalėjimą. Ro kis sugretinimas ideiškai vargu Studijų Savaitės metu bus paminėta ir Dr. Mario - Goncalves Viana, Portu
veideliai laimingai per sapną šyp
Eglutė, 1960 m. gegužis, Nr. 5, 54 p.
sojosi, vyras atsisėdo greta žmo — Ne kas iš tokios sėjos bus,, Ateitis, 1960 m. gegužis, Nr. 5, 105- manas baigiamas partizanaų pra- ar pateisinamas — Krokuvoj gro- 20 metų Lietuvos pavergimo liūdna galijos fizinio auklėjimo instituto di
rektorius sako: “Štai fizinio auklėjimo
laimėte mūšiu, kuriame betgi* šū-|žis ir laimė, o vos atvykus į Vilnių sukaktis.
tėveliuk, — skundėsi po kurio lai 128 psl.
nos ir tarė:
veikalas, kuris savo apimtimi, moksli
— Mes savo tėvo nevešim! Jei ko Juozas'seneliui“ tėvui.
Turinys: Ve. Kleiza
Sudarome va ir Romo persekiotojas enkave- žudikas su peiliu ant šventojo šo KUN. DR. J. GUTAUSKO disertaci ne verte ir nuoširdumu pralenkia ge
vieną šeimą; S. Sužiedėlis — Papėdė distų vadas. Paskutinės kautynės ka. Vaikam susidarys negera nuo jos “Dieu et la religion de Fenfant” riausius šios rūšies veikalus”. Prof. A.
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
milžiniškai statulai — antrasis at-kų buvo labai nuostolingos, tačiau monė apie Vilnių ir Lietuvą, nes ištrauką 28 psl. išleista atkiru atspau Ramūnas nuosekliai laikosi tomistinės
kongresas Kaune; D. Sadūnaitė, V. partizanų būrys pajėgė išlikti fe jie juk bus šv. Kazimiero pusėje. du, kurį parūpino žurnalas “Lumen filosofijos principų ir fizinį auklėjimą
MOUNT ROYAL MOTORS
Karečkaitė
— eilėr.; T. J. Kidykas, liko kovas tęsti. Tik Radvila nuo Vietoje to gal geriau duoti pvz. vitae”, išeinąs Belgijoje. Ta pati iš įjungia į žmogaus bendrąjį auklėji
gorože jūs galite savo automobilio pataisymo reikelus išsiaiškinti lietuviškai.
SJ,
—
perdaug
religijos; R. L. Spingy- vadovavimo atsisakė, nauju vadu sceną iš šv. Kazimiero darbo trauka buvo atspausta minėtame žurna mą, išvengdamas nukrypimų į viena
Daugiau kaip 20 m. patyrimo prektika mes garantuojame darbo sąiJningumg.
tė
—
Motinos
diena;
A. Sušinskas — buvo išrinktas buvęs jo padėjėjas valstybės kanceliarijoje, o pasi le vol.XV (1960) nr. 1. Autorius diser šališkumus. Jis cituoja labai daug au
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pqtob.ymus, su
Dvikojai
parazitai;
J.
G.
— CIevelando
taciją yra parašęs ir apgynęs Lavalio torių, tiksliai nurodydamas šaltinius.
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimą su
kėsinimą
gali
tik
kalboje
primin

kapt.
Nausėda.
Radvila
su
žmona
ateitininkų
šventė;
J.
ž-čius
—
Ateities
universitete Quebece, Kanadoje, žur Galima tik būtų pageidauti, kad segeriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
žurnalo koncertas; Vytenis — Per priz nusprendė traukti į Augustavo ti kuris iš veikėjų.
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
nalo redakcija savo prieraše pristato kančioj laidoj autorius sudarytų vardi
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų. z
mę — ateitininkiško gyvenimo aktua girias, kūr buvo jos tėvas ir sū ' Iš smulkmenų taisytina Kazi autorių kaip teologijos ir pedagogikos nę ir dalykinę rodyklę, kuri studijuo
Vilkiko potar-novimos veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.
lijos; Sportas, Atskleista knyga; Var nus, o su jais išvyko ir narsusis miero tėvo vadinimas Lietuvos daktarą, buv. Kauno un-to profesorių, jančiam bei skaitančiam palengvintų
dai ir įvykiai? Stud. At-kų Sąjungoje; Mikas, jau partizanaudamas ve karalių, taip pat kunigaikščio ir vadovavusį Institutum Russicum, kuris surasti reikalingus vardus bei nagri3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Kreivos šypsenos; šachmatai.
dęs savo sužadėtinę, vos spėtą iš- net paties karaliaus titulavimas rūpinęsis rusų pabėgėliais Lietuvoj II nėjamus> klausimus be ilgesnio sklai

NAUJOS KNYGOS
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Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St.

dymo.

į vakarus nuo Six Point).

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA"

sOvo$ arba

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

■ t ggs®54

Paskola J orm. iki $3.000. Potkolos, indėliai ir ąyvybi apdrausta
DARBO VALANDOS:

Pirmodieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryta ir 5.30-9 vai. vok.
Antradieniais —
nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta-

Bdstiaa: Lietuvių Namai, 1129 bunda* St.

I

Tatanto, Oat.

Triefaaas L£. 2-8723

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W>, Toronto. LE. 3-5454
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas tnglKkq medžiagų
kostiumams bei pritųos. j !

FURNITURE LTD

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS v
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt R<L, Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

2446-8 Danforth Avenue

Kelčiame senus matracus Bajijais.
Remontuojame visų rtšhj baldus.

Tek OX. 9-4444/ OX. 9-4224

DR. HALINA MONTVILIENE!, per
nai gavusi matematikos mokslų dak
tarės laipsnį, dabar dirbanti RCA In
stitute kaip vyr. matematikė, priimta
New York Academy of Sciences nare.
ši akademija 57-iose valstybėse tu
ri per 15.000 narių, kurie priimami
bent vienam nariui rekomenduojant,
nurodant kandidato mokslinius darbus.
ROMUALDAS KISIELIUS, jaunas
poetas, šiomis idenomis išleido pirmą
jį poezijos rinkinį, pavadintą — “Pir
moji sėja”. Knyga yra gražiai išleista
(jįr puikiąi Jliustruętp.,
: taitėsr Kainą5įJ5(įijg
pas autorių,
R. Kisiej
c
ŽALGIRIO MC]
NEJIMGKO
MITETAS čjįč#
išleidžia spedalius voktB^fEŽalgirio mūšio, Vy
tauto Didžk)jo.*T^iržeiio trėmimų, Pa
vergtųjų tautų savaitės ir kt. ženk
lais. Vokų projektai jau paruošti ir
bus pradėti platinti per Žalgirio mū
šio minėjimą liepos 17 d.

ŽALGIRIO MŪŠIO 550 metų sukak
ties proga Lenkijos paštas išleidžia
tris pašto ženklus: 50 grošų su Jogai
los atvaizdu, 90 grošų su dabar mūšio
lauke pastatyto Žalgirio paminkle
vaizdu ir 2.50 zlotų su Mateikos Žalgi
rio mūšio paveiksle fragmentu.

BENE SENIAUSIAS ŽMOGAUS
SKELETAS, maždaug iš prieš 250.000
metų, atrastas Paletsinoje netoli Ga
lilėjos juros. Jį išarė buldozeris. Ant
ropologų ir geologų nuomone, jis yra
iš Pleistoceno perijodo.

jr< r
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SPORTAS

MANN & MARTEL Ltd.
2336 BLOOR ST. WEST
Tel. RO. 2-8255

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi
10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas.
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja
nekilnojamo turto reikaluose.
13 kambarių
College - Dovercourt Rd.
$18.900 pilna kaina, mūrinis na
mas su dviem garažais ir privačiu
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2
vonios. Geras* nuomavimo rajonas,
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.
Bloor • Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas,
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
Bloor • Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
namas, naujas alyvos pečius, vieta
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.
Roncesvalles - Wright
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių,
gero mūro atskiras namas su vieta
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.
Krautuvė ir 5 kambariai
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiąi prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
Ave. Tuojau galima užimti. Geros
pirkimo sąlygos.
Bloor - Jane
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, modemiška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton - Bathurst
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrn namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood - St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažu, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių
per 2 augštus, mūrinis namas su
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.
Benzino stotis, 3 krautuvės
ir restoranas. 30 mylių nuo
Toronto
S15.000 Įmokėti, 5 kambarių butas,
didelės apyvartos biznis, prie 12
kelio. Viena skola balansui labai
lengvomis sąlygomis. Visai arti
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
žemės.
•

3. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

Bungallow - Bloor • Durie
I atvira skola 10 metų
$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6
kambariai, reikalingas remonto.
Idealus šeimai. Kaina $14.900. Šo
ninis įvažiavimas, dvigubas garažas.
Tuoj galima užimti. Geras pirkinys.
Swansea - Bloor - Runnymede
$2.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6
kamb., mod. virtuvė, kvadratinis
planas, garažas. Kaina tik $13.900.
Bungallow - Bloor - Six Points
$15.700 pilna kaina, 6 metų senu
mo, moderniškas 6 kamb., privatus
įvažiavimas. Arli prie apsipirkimo,
mokyklų. Savininkas išsikelia iš To
ronto.
4 kambariai apačioje
Roncesvalles - Pearson
$3.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb.,
2 mod. virtuvės, išilginis planas, ga
ražas. Prašo $16.900.
Bloor - Windermere
$16.900 pilna kaina; mūrinis, atski
ras, 7 kamb., platus įvažiavimas,
dvigubas garažas. Geras ir pigus.
. Bloor - St. Clarens
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamb.,
2 mod. virtuvės, garažas. Kaina
$16.900. Taip pat baldai už dyką.
Jane - Bloor

8 kamb. — 2 augštai
$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų be
jokių trūkumų, atskiras namas pui
kiausiame stovyje, tiek iš lauko,
tiek viduje, 2 mod. virtuvės, pri
vatus įvažiavimas, garažas. Kaina
pigiau grybų tik $20.900.
Sunnyside - Garden
Pomirtinis pardavimas
$15.900 pilna kaina, mūrinis, atski
ras, 8 kamb., kvadratinis planas,
dvigubas garažas, naujas vandeniu
alyva šildomas pečius. Turi būti
skubiai parduotas.
Bloor - Pacific - High Park
6 kamb. — pirmame augšte
priedo 3 kamb. butas Il-me augšte
S21.900; mūrinis, atskiras, 2 vonios,
2 mod. virtuvės, 3 garažai, vande
niu alyva šildomas. Viena skola ba
lansui.
Bloor - Clendenan • High Park
$19.900 pilna kaina, šiurkščių plytų,
atskiras, puikiame stovyje, 7 kamb.
per du augštus namas, platus Įva
žiavimas,
minutės iki Bloor. Na
mas be skolų.
'
Cofiėge - Gladstone
$3.000 Įmokėti, mūrinis, 6 kamb.
per 2 augštus. privatus Įvažiavimas,
vand. alyva šildom. Kaina $16.500.

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

Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai
$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Piln# kaina $16.500.'
High Park Ave. • Bloor
7 kambariai — vienas morgičius
$3.000 įmokėti,-mūrinis naujai išremontuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Darbo tel. RO. 2-8255
RO. 6-0105 namų.
2336 BLOOR ST. W.

2336 BLOOR ST. W.
įstaigos tel. RO. 2-8255
Namų tel. BE. 3-1372

18 MĖNESIU KALĖJIMO
KUNIGUI v

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite
mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
_______ •______________
S

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
Ąutomatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.
P. KARALIŪNAS

TELEFONAS LE. 2-3321

Christie - St. Clair
Bloor - Jane
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
$5.00fl įmokėti, atskiras 7 didelių
rių namas. Virtuvė kiekviename
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
augšte. Alyva šildomas, garažas.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
. morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Bloor.
Bloor - High Park
Bloor - Gladstone
$5.000
įmokėti,
atskiras gerų plytų
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
10-ties
kambarių
namas su atskirais
| atskiras namas. 2 modernios virtu
įėjimais.
2
Tirtavės,
2 vonios, gara
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
>
žas.
V»nd.
ir
alyvos
šildymas.
‘ 2 minutės iki Bloor.
St. Clair - Oakwood
St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
Dupleksas
barių, atskiras namas. Didelė mo
12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
nios, garažai. Labai geras pirkinys.
garažui.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Nubaudė buvusį parlamento pirmininkų

Paryžiuje buvo svarstyta didelė •------------------------------ ;--------byla, kurion buvo Įvelta visa eilė
Havana. — Trys naftos kompa
žinomų visuomenės veikėjų, jų nijos — Shell, Standard! Oil ir
tarpe buv. parlamento pirm. Le Texaco — atsisakė vykdyti vy
Troquer. Ta grupė 1958 m. orga riausybės nutarimą kiekvienai jų
nizavo nepadorius spektaklius, duoti rafinuoti po 300.000 tonų
pridengtus prašmatniu vardu sovietinės naftos žaliavų, kurios
“ballet roses” — baleto rožės. Ji pagal sutarti bus keičiamos i Ku
Jane - Bloor
S5.000 Įmokėti, atskiras mūrinis, rinko mergaites 15-18 m. am bos cukrų.
kvadartinio plano, 7 didelių kam žiaus tiems “spektakliams”, už.
Otava. — Kanados Darbo Kon
barių namas. 2 moderniškos virtu kurių slėpėsi ištvirkavimas. Teis gresas pakvietė savo narius pa
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta
kaina, vienas atskiras morgičius 10 mas kaltinamuosius nubaudė ga remti Tremtinių Metų užsimoji
metų.
na sunkiom bausmėm, pvz. P. mus, o vyriausybę paragino Įvyk
Sorlut, gavo 5 metus kalėjimo už dyti savo Įsipareigojimus tuo at
The Kingsway
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 pristatymą “artisčių”, kiti 21 — žvilgiu. Kartu Kongresas pasisa
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių mažesnes bausmes. Nusistebėji kė už pagyvinimą kultūrinių ryšių
namas, 10 metų senumo, su priva mą sukėlė nubaudimas 76 m. buv. su kraštais, kur veikia laisvos dar
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu.
Puikus medeliais apsodintas kie parlamento pirm. Le Troques bo unijos. Įsakmiai iš to išskiria
mas, labai gražiame vakarų Toronto $600 ir vienais metais kalėjimo. ma Sovietų Sąjunga.
rajone.
Pastaroji bausmė buvo suspen
duota dėl Le Troquer nuopelnų
High Park - Roncesvalles
SUDBURY, Ont.
Prancūzijai. Nuo 1954 m. iki
9 kambariai — 3 virtuvės
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS bus iškil
$7.000 jmokėti, atskiras mūrinis, 1958 m. jis buvo parlamento pir
mingai
paminėtas birželio 19 d., sek
šviesių plytų namas, nepereinami mininku; I D. kare buvo sužeistas
madienį,
visų trijų Pabaltijo tautų
kambariai, visur dažyta ir labai ir neteko vienos rankos; II D.
erdvus. Vandeniu šildomas su aly kare pasižymėjo pogrindžio veik kartu. Iš ryto bus pamaldos bažnyčio
va, netoli parko, augštos pajamos.
o 3.30 vai. p.p. visi susirenka Į
la. Užtat teismas ir pareiškė ran se,
INCO darbininkų unijos salę, kur kal
dąs jo nekaltumo protestą neįti bės Šudburio universiteto profesorius
Bungalow — Swansea rajone
kimą
bei nepriimtiną, tačiau jo A. Boudreau, žinomas prieškomunisti$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. nuopelnai esą verti bausmės su nis veikėjas. Po tos bus organizuota ei
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir švelninimo. Teismas taipgi pritei sena miesto gatvėmis. Pageidaujama,
garažu. Netoli susisiekimo South
sė sumokėti nuskriaustų mergai kad visi, kurie tik gali, dalyvautų tame
Kingsway gatvėje.
minėjime tautiniais drabužiais, pro
čių tėvams po S2000.

S. KĖKŠTAS

Joseph A. PEI ERS Ltd.

Mergaitės A — 50 yd. bėgimas — 1.
H. Lorencaitė 6,9 sek., 2. V. Žolpytė
7,2; mergaičių B — 1. T. Supronaitė
7,1; 2. Y. Renkauskaitė 7,8 ir 3. Z.
Žolpytė 7,9; mergaitės C — 1. J. Jo
nynaitė 7,2; 2. B. Bilkštytė 7,6.
Šuolis į augštį: A — H. Lorencaitė,
V. žolpytė ir R.Renkauskaitė visos per
uko po 3-11; B — 1. T. Supronaitė
3-11; 2. I. Kilotaitytė 3-11; C — 1. J.
Jonynaitė 4-0 ir 2. B. Bilkštytė 3-7.
šuolis j tolį: A — 1. V*. Žolpytė
12-5; B — 1. T. Supronaitė 12-9; C —
J. Jonynaitė 124.
Rutulio stūmime mergaitėms A —
R. Renkauskaitė pasiekė 24-3; disko
metime moterims — N. Naujokaitė
76-11 ir mergaitėms A — R. Renkaus
kaitė 66-2. Ieties metime R. Renkaus
kaitė 63-5. Sviedinuko metimas mer
gaitėms B — 1. T. Supronaitė 119-6 ir
2. Z. žolpytė 75-6; męrgaitėms C —
I. J. Jonynaitė 112-6.
Dar varžybose be konkurencijos T.
Supronaitė peršoko 4-1 ir R. Renkaus
VYČIO ŽINIOS
kaitė numetė ietį 65-3.
Lengv. atletikos klubo pirmenybės
Šiose pirmenybėse, dėl mokslo mo
praėjo be ypatingų staigmenų ir dar kyklose, dar trūko kelių pajėgių lengvmatėsi pavasariška forma. Štai kažku atlečių. Sekančios pirmenybės įvyks
rios pasekmės:
už dviejų savaičių.
A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Windsore įvykusiose Ontario lengvo
sios atletikos pirmenybėse Algis Ža
liauskas pasiekė naują Kanados rekor
dą šuolyje į tolį — 20’10” (jaunučių
klasės). Senasis Kanados rekordas bu
vo 207%” pasiektas praėjusiais me
tais Roger Mercier iš Vancouverio.
Taip pat A. Žaliauskas laimėjo I-sias
vietas šokime į augštį, trišuolyje, 100
ir 20 jardų bėgime ir kaip atsiekęs
geriaūsisu rezultatus bei išsikovojęs
daugiausia I-jų vietų, laimėjo Ontario
AAA pirmenybių individualinį čempijonatą. Sveikiname ir linkime ir to
liau taip gražiai reprezentuoti lietu
vius.
Lengv. atletikos treniruotės vyksta
Rennie parke (Swansea) trečiadieniais
nuo
iki 9 vai. vak.
Laufo teniso treniruotės — High
Parke atnradieniais, ketvirtadieniais,
penktadieniais ir šeštadieniais.
T. P.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius
$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

T. STANULIS

J. BARAKAUSKAS

'

Elektros
kont rektorius
Visų rūšių elektros
įrengimai ir pataisymai.
Tel. RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto.

Lenkijos komunistų teismas
nubaudė kunigą Maksimilijoną
Waskiewicz 18 mėn. kalėjimo už
“netikinčiųjų priespaudą bei ver
timą vaikų tikybinei praktikai”.
Esą jis nusikaltęs konstitucijai,
laiduojančiai sąžinės ir tikybos
laisvę. O tas jo “nusikaltimas”
buvo mokymas vaikų Kurdwanow
pradžios mokykloje bei skatini
mas lankyti sekmadienio pamal
das pagal K. Bažnyčios nuosta
tus. Tai dar vienas faktas, rodąs,
kad komunisitniuose kraštuose
sąžinės laisvė taikoma tik komu
nistams, o kiti gali būti persekio
jami tos pačios tariamos ‘laisvės”
vardu.

Lake Simcoe
kuro alyvos ir burneritĮ aptarnavimas
Toronte. Lietuviškai kalbantieji klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181

Extra Realty Ltd
Tel. LE. 4-9211

Namų tel
RO. 2-5543

Įstaigos tcL
LE. 2-3321

MORKIS A. J.
Real Estate Broker
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Duffer in St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996
Krautuvė
Pelningas namas
Gerų plytų
Queen - Lansdowne
$4.000 įmokėti, tinka betkokiai di
$21.900 pilna kaina, gerų plytų, at
delei krautuvei su 2 kambariais,
skiras, 9 dideli kambariai, 2 virtu
plius 2 butai — 3 kambarių su at
vės, 2 vohios, alyvos šildymas, dvi
skiru įėjimu, 3 virtuvės, alyvos šil
gubas garažas, didelis sklypas.
dymas. 10 metų morgičius. Prašoma
Bloor - Emerson
kaina $20.500.
$1.000 įmokėti
$14.900 pilna kaina, gerų plytų, ne
17 kambarių
pereinami kambariai, 2 modernios
Nepaprastai didelės pajamos
virtuvės, dvigubas garažas, 7 me
Kam dirbti fabrike. Būk namie
tams morgičius, geram stovyje.
ir imk nuomą.
$4.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras,
Bloor - Indian Rd.
3 vonios 3 “gabalų”, 5 virtuvės, nau
$18.900 pilna kaina, gerų plytų, at
jas alyvos šildymas, 1 morgičius ba
skiras, 7 kambariai, du augštai, aly
lansui 10 metų.
vos šildymas, 2 virtuvės, kambariai
jažyti aliejiniais dažais, didelis sklj*
20**2 akrų, 19 mylių nuo Toronto
pas, geri morgičiai balansui. ,
$8.000 pilna kaina, labai sausa priesmėlio* dirva, tinkama vitštų ūkiui
Dupleksas
ar
daržininkystei, 5 kambarių na
St. Clair • Oakwood
mas, puiki vietovė, gera ateitis.
$7.000 įmokėti, gerų plytų, du 5
Biznio restoranas
kambarių butai su Įrengtu rūsiu,
$3.500 pilna kaina, 20 sėdimų vie
alyvos šildymas. 3 metų senumo,
tų, gerai įrengtas, tirštai apgyven
platus įvažiavimas, garažas, $27.000
tam rajone, gera nuomos sutartis,
pilna kaina, 10 metų morgičius ba
2 kamb. ir virtuvė. Nepamriškite.
lansui.
Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir Įvairia kabia.
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū
piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybes.

Vįį^Morkis

J. Kąškęlis

A.Bliudžįus

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais
' reikalais kreipkitės j šiuos mūsų agentus:
Runnymede - Bloor
$3.500 įmokėti, 2 augštų, 6 kamb.,
alyva apšildomas, garažas, šoninis
įvažiavimas. Kaina $14.900.
- Laurence • Avenue
S8.000 įmokėti, 8 kamb., dupleksas,
6 metų senumo, vand. alyva apšild.,
modemiškas, gražus kiemas, ge
riausias Toronte rajonas, prie gero
susisiekimo. Kaina $25.000.
Yonge - Laurence
$3.000 įmokėti, atskiras, mūro, 4
kamb., bangaliukas, vand. alyva ap
šildomas. Labai geram rajone ir
prie gero susisiekimo, labai ramus
rajonas, mažai šeimai geirausias
pirkimas. Kaina $13.500. Balansui
viena skola 10 metų.
Bloor - Windermere
$9.000 įmokėti, 6 kamb. mūro, at
skiras bangaliukas, vand. alyva ap
šildomas, moderni virtuvė, baigtas
rūsys, garažas, šoninis platus Įva
žiavimas. Skolų nėra. Kaina $18.000.
SL CIaiar • Glenholme
$3.00(1 jmokęti, 8 kamb., mūro, at
skiras bangaliukas, mod. virtuvė,
vand. alyva apšildomas, garažas.
Kaina $15.000.
Bathurst - St Clair
$10.000 įmokėti, atskiras, 17 kamb.,
niuro tripleksas, 3 metų senumo.
Kaina $29.900.

J. KUDABA
įstaigos tel. LE. 4-9211
Namų 'tel. RU. 3-2105
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KUZMIENĖ šiomis dienomis turėjo
sunkią operaciją. Jau sveiksta šv. Juo
zapo ligoninėje.

$19.500 pilna kaina, nedidelis įmo
kėsimas, privatus įvažiavimas, at
skiras mūro namas. Skambinti J.
Beržinskas.
\ ■

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

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

Kreipkitės visais reikalais Į Extra Realty Ltd. čia rasite ekstra
sąžiningą patarnavimą.

i

R E.'A L T O R S

527 Bloor St. W
Jane - Annette
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis
namas, alyvos šildymas, garažas, di
delis kiemas.
Quebec - Bloor
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, naujas šildy
mas, didelis kiemas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.
Indian Rd. - Bloor
$3.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras
mūrinis namas, vand. alyvos šildy
mas, garažas, recreation kamb. rū
syje, arti Bloor, ilgos išsimokėjimo sąlygos.
Mountview Ave. • Bloor
$3.700 įmokėti, 11 kamb. atskiras
mūrinis namas, vand. alyvos šildy
mas, 4 kamb. pirmame augšte, geras
nuomavimui, vienas morgičius ba
lansui.
Rusholme Rd. • College
$4.600 įmokėti, 9 kamb. atskiras
mūrinis namas, dupleksas, vandens
alyvos šildymas, arti parko bei
naujojo vaikų darželio.
Baby Point
$5.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
vand. alyvos šildymas, garažas su
privačiu įvažiavimu, 10 metų at
vira skola.
Jane - Dundas
$5.000 įmokėti, 5 kamb. gražus mū
rinis bungalo, alyvos šildymas, re
creation kamb. rūsyje, garažas su
privačiu įvažiavimu, didelis kiemas.
Beresford Ave. - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
2 virtuvės,* dvigubas garažas, gra
žus didžiulis kiemas, arti Bloor,
greitas užėmimas.
Quebec Ave. - Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
alyvos šildymas, garažas, arti Bloor
bei parko, gražus didžiulis kiemas.
Jane - Bloor
$6.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
kvadratinis planas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, vand. alyvos šildymas, gara
žas, šeimininkas iškeliamas iš To
ronto, atvira skola, turi būti par
duotas.
High Park
$6.200 Įmokėti, 6 kamb. atskiras
mūrinis bungalo, ultra mod. virtu
vė, vand. alyvos šildymas, garažas,
arti mokyklų, greitas užėmimas.
Bloor - High Park
S6.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras,
mūrinis namas, centrinis planas,
vand. alyva šildomas, puiki moder
ni virtuvė, garažas su plačiu įva
žiavimu.
Runnymede • Bloor
$6.500 Įmokėti, 6 kamb. ir apšildy
ti saulės kamb. pirmame augšte, at
skiras mūrinis puikus namas, 2
mod. virtuvės, vand. alyvos šildy
mas, naujas dvigubas garažas su
plačiu įvažiavimu.

Tel. LE. 24404
Swansea
$6.700 įmokėti, 6 metų senumo pui
kus bungalo, centrinio plano, gra
žūs dideli langai, išklotas kilimais,
pusiau baigtas recreation kamb. rū
syje, garažas su ..privačiu Įvažiavi
mu, 19 metų atvira skola.
Sunnyside - High Park
$7.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras,
mūrinis namas, dupleksas, 5 kamb.
pirmame augšte, vand. alyvos šildy
mas, 2 vonios, garažas su privačiu
įvažiavinįu, namas be skolų, geros
nuomavimo distriktas.
Oakmount Rd. - BJoor
$8.000 įmokėti, 10 kamb, atskiras,
mūrinis namas toje gražioje gatvė
je. 3 virtuvės, 2 vonios, vand. aly
vos šildymas, garažas su privačiu
įvažiavimu, gražus didelis kiemas.
Dovercourt Rd. • College
$8.000 Įmokėti, 12 kamb. atskiras
mūrinis dupleksas per du augštus,
naujas vand. alyvos šildymas, 2 mū- i
riniai garažai, atvira skola.
St. Clair - Oakwood
$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras
puikus namas, kvadratinis planas,
vand. alyvos šildymas, 2 vonios, re
creation kamb. rūsyje, 5 kamb. pir
mame augšte, garažas su privačiu
įvažiav., atvira skola, žema kaina.
Bathurst - St. Clair
$10.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, gražus atskiras mūrinis na
mas,.centre ball planas, vand. aly. vos šildymas, 2 vonios, puikus re
creation kamb. rūsyje, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
Jane - Baby Point
$10.000 Įmokėti, 14 kamb., 3 metų
senumo atskiras mūrinis tripleksas,
vand. alyvos šildymas, gauna $330
mėn, nuomos, arti visko.
Dundas St. West
$10.000 Įmokėti, 42 vietų restora
nas ir 5 kamb. butas, geras mūri
nis namas, vand. alyvos šildymas,
vieta garažui, apie $1.200 savaitinė
apyvarta, liga šeimoje, gali keisti į
nmą ar ką nors kita, visi Įrengimai
Įeina į namą, skubus pardavimas.
Wasaga Beach
S3.000 Įmokėti, 6 kamb. vasarna
mis, poros metų senumo, ant ežero
kranto, lietuvių mėgiamoje Springhurst vietovėje, šiltas-šaltaš van
duo, 3 dalių prausykla, puikios ko
pos bei privatumas.
Wasaga Beach
$10.000 įmokėti, 17 kabinų, maisto
produktų krautuvė ir gyvenamas
namas, moderniškai Įrengta, minutė
iki ežero, vienas, morgičius likučiui
kol bus išmokėta. Randasi neto*i
lietuvių mėgiamos vietos. Puikus
l pirkinys.

NAMŲ LE. 5-1584

bažnyčios priešakys rūtomis ir kitomis
gėlėmis. Skyrius ruošiasi įsigyti orga
nizacijos vėliavą.
Ą.A. P. PRANCKEVIČIUS - PRANKIE mirė gegužės 21 d., labai iškilmin
gai palaidotas Delhi kapinėse geg. 25
d. Paliko žmoną, du sūnus ir dvi duk
teris — ponias Matelienę ir Dadurkienę, gyvenančias Delhi. Apylinkės lietu-,
viai liūdi netekę gero tautiečio ir reiš
kia užuojautą giminėms. Daug laido- *
tuvėse aukota gėlių ir užprašyta šv. ]
Mišių už velięnies vėlę.
NAUJAISIAIS VARGONAIS PARAPIJIEČIAI PATENKINTI. Jie turi gra
žius balsus ir ne taip jau brangiai kai
navo. Jais kas sekmadienį giedamas
giesmes palydi M. Norkus.*

NAUJAS VERSLININKAS. Iš To
ronto apsigyveno Delhi laikrodininkas
p. Barzdžius. Jo dirbtuvė 126 King St.
Į prie Montrealio banko namų. Pp. Barz
džiai simpatingi žmonės, o p. Barz
džius geras specialistas. Jis pasiryžęs
gerai
ir nebrangiai patarnauti lietu- ‘
galinčios kuo nors jai padėti, prašomos
viams.
Kor.
ją aplankyti jos name — 566 Talbot
Street.
TILLSONBURGO ŪKININKŲ KLU
Visiems sergantiems linkėtina kuo
BAS š.m. birželio 19 d. ruošia gegu
greičiausiai pasveitki!
žinę ten pat kur būdavo praeitais me
MAGDALENA STATKIENĖ, viena tais prie 19 kelio p. Augustinaviičaūs
iš seniau atvykusiųjų lietuvių, Londo sklype. Pradžia 3 vai. p.p.
Visus prašome dalyvauti.
ne gyvenančių ir gyvenusių tautiečių
Tillsonburgo ūkininkų Klubas.
tikrai bus augštai įvertinta ir ilgai at
siminta savo gerais darbais artimui.
Kai po II Pasaulinio karo Londone
P a d ė k-a
pradėjo kurtis naujai iš Europos at Mirus mūsų mylimam vyrui tėvui ir
vykę lietuviai, nedaug iš jų buvo to uošviui a.a. Petrui Pranckevičiui-Prankių, kuriems Statkienė vienokiu ar kie, nuoširdžiai dėkojame Dr. W. Tillkitokiu būdu nebūtų padėjusi. Dauge del už teiktą medicinos pagalbą, kun.
lis naujakurių ją prisimena su dideliu J. Gutauskui,.kun. K. Rickui už rožan
dėkingumu. Lygiai ir šį pavasarį, kai čiaus sukalbėjimą ir gražiai atliktas
apeigas, laidojimo namų dir.
Repšių šeimą ištiko netikėta nelaimė laidojimo
D.
L.
Murphy
už rūpestingą patarna
— šeimos galvos mirtis, mūsų apylin vimą, visiems pareiškusiems
užuojautą,
kėje susidarė rimta problema. Sunkiai aukojusiems gėlių ir šv. Mišių už mi
tą nelaimę išgyvenusi našlė buvo be rusio vėle,
vėl visiems gausiai dalyvavujėgė rūpintis savo reikalais ir dviem siems laiaotuvėse
l_
esame ir visados pamažamečiais vaikučiais. Daug lietuvių siliksime dėkingi.
vienokiu ar kitokiu būdu atėjo jai pa
žmona, sūnūs, Matelių.ir
Dadurkų šeimos.
galbon, tačiau visi pajėgesnieji, dirb
dami 5 ar 6 dienas savaitėje savo tie
sioginiam darbe, negalėjo įstengti pa Tillsonburg, Ont. — šiemet šios
sirūpinti tos šeimos kasdienine prie apylinkės ūkininkams leista taba- žiūra. Ir šiuo kartu į pagalbą atėjo ko užsodinti 138.000 akrų. Bet ▼
ta pati Statkienė, juos kasdien lanky
dama ir aptarnaudama, ypač jų pas abejojama ar tiek bus užsodinta.
kutinės ligos atveju. Už tai M. Stat Pernykštis derlius ūkinikams da
kienei priklauso visos mūsų apylinkės vė apie 85 mil. dolerių, o apie 20
milijonų dol. vertės tabako buvo
bendruomenės pagarba ir padėka!
D. E.
sunaikinta ledų ir ankstyvų šalnų.

LONDON, Ont.

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

High Park — Dupleksas

REAL ESTATE /X
LIMITED

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje

High Park Ave. — 12 kamb.

Netoli Port Credit parduodama 20
sklypų rezidenciniam rajone, ne
brangi kaina. Geros išmokėjimo są
lygos. Kreiptis B. Sergautis.

X.

testo ženklan prieš žiaurų komunisti
nį mūsų kraštų pavergimą ir Įjungimą
į velnišką režimą. Tatai bus ir Įspėji
mas laisvam krašte gyvenantiems žmo
nėms saugotis komunizmo kaip pikčiauasio maro, kad ir jie nebūtų su
vedžioti ir pavergti naujųjų laikų be
gėdiškos vergijos pakalikų.
BIRUTĖ GATAUTYTE, priėmusi
TEL. DARBO LE. 2-4404
Pirmąją Komuniją drauge su kitais
lietuviukais, per neapsižiūrėjimą, bu
vo nepaminėta.
LIET. ŠEŠTADIENINĖJ MOKYK
LOJ mokslo metų užbaigimas buvo
paskutini gegužės šeštadieni su šau BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMĄ
ruošia KLB Delhi apylinkės valdyba
niomis vaišėmis. .
Sudburiškis.
šio mėn. 19 d. Bus paminėta bažnyčio
KAS DAR NEPAMĖGINOTE,
je per pamaldas ir Tillsonburgo radio
PABANDYKITE!
fone specialia valandėle.
Jau daugelis yra Įsitikinę, kad per
A. Kusinskį (Anglijos bendrovių at TABAKO SODINIMAS BAIGTAS.
stovą), yra geriausias ir pigiausias bū Lietingos ir šaltokos dienos kiek su
das užsakyti dovanų siuntinius savo vėlino sodinimą, ries pavėlavo išaugti
artimiesiems. Greitas ir garantuotas rasoda. Kaikur ji buvo pradėjus nyk
pristatymas. Kaip tik gauta naujų, ti šiltadaržiuose, turbūt dėl stokos sau
1960 m., nylono, vilnonių dirbtinių lės šilimos. Dabar ūkininkai laukia
kailių ir kitų tekstilės gaminių pavyz šiltų dienų ir nakčių, kad tabakas
džių. Kainos nupigintos. Be tekstilės greit ir gražiai augtų.
gaminių, galite užsakyti vaistus, odą,
laikrodžius, akordeonus ir visa kita. KANADOS LIET. KAT. MOTERŲ
Be to, vėl pradėjau priminėti ir pačių DELHI SKYRIUS gražiai veikia vado
klijentų sudarytus siuntinius, kurie vaujamas naujos valdybos, kurią suda
siunčiami per Angliją. Patarnauju vi ro: pirm. B. Au§ustinavičienė, vicep.
siems Šudburio apylinkėje ir už jos Z. Augaitienė, sekr. P. Laureckienė,
ribų. NAUJAS ADRESAS: 61 Front ižd. E. Rugienienė, valdybos narės J.
St., Apt. 3, Sudbury, Ont. Telefonas Augustinavičienė ir M. Ožolienė. Val
OS. 4-1605.
dybos narių rūpesčiu gražiai apsodinta

VĖL NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA.
Šie metai Londone gyvenančių tautie
čių bus išskirti iš kitų gausių įvykių
lietuvių gyvenime, ypač vestuvių. Ku
riasi naujos šeimos ir vis lietuviškos!
Neseniai sveikinom naujai sukurtą
Prano Judicko ir Danutės Ratkevičiū
tės šeimą, o gegužės 14 d. buvom liu
dininkais Stasio Švilpos ir Vandos Miniotaitės sutuoktuvių. Juos į vedybinį
gyvenimą palydėjo pajauniai: Algi
mantas Eimantas, Susan Peroche, Vla
das Janavičius, Milda Enskaitytė, Vi
lius Miniotas ir Dana Razokaitė ir
apie 60 svečių. Vestuvės įvyko Rodney
apylinkėje^ Stasys Švilpa ilgą laiką
gyveno Londone ir čia dalyvavo LL
chore, taut, šokių rately ir skautų vie
nete, o paskutiniu laiku buvp Hamil
tone. Jaunoji — Vanda Miniotaitė gy
veno Hamiltone ir aktyviai dalyvavo
sporto klube “Kovas” ir taut, šokių
grupėje. Jaunieji netrukus žada per
sikelti gyventi į Londoną ir čia ateiti
į pagalbą dirbantiems lietuvišką darbą.
Tegul naujoji šeima būna darni visais
atžvilgiais ir laiminga tisą gyvenimą!

Dėmesio statybininkai!

.

R.GMOLKAN

ANTANAS PETRAUSKAS, LL choro dirigento brolis, jau septynios sa
vaitės guli Viktorijos ligoninėje po
trijų operacijų, kurių viena iš sun
kiųjų. Yra žymiai jau pagerėjęs ir ne
trukus žada važiuoti namo.
AGOTA REPŠIENĖ, našlė neseniai
mirusio a.a. Vytauto Repšio, ilgą lai
ką namie sirgo pati ir du jos vaiku
čiai. Dabar jau jaučiasi geriau, nors
ir nėra dar reikiamai sustiprėjusi po
didžiosios šelmirflelallflBL

FELIX ELECTRONICS SERVICE
taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai
F. NORVYDAS

S.kgmbinti±et.kada LE. 5-6007-----
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AMERIKA UGNYJE

Ken WILES
. REAITO8 UD.

-

1190 Bloor St W. (prie Brock Ave.)
Ji. Telefonas LE.^1734

s

Didi
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Bloor - High Park
$3.500 įmofc., 10 kamb. mūr. atsk.,
3 mod. virt., 2 vonios, naujas alyva
vand. šild. Pard. su visais baldais
ir prašo tik $18.500. Retas pirkinys
High Parke. Paskubėkit!

Dundas - ijatburs

du augštus, alyva oru šild., reikia mažo re
monto, prašo $9.500 ir išmokėti per
10 ąieįu, galima tuoj užimti.'
$2.QQQ įmok., 9 kamb. mūr., 2 virt.,
alyva šįld., geras išplan., arti parko
Lir susisiek.,
J. lengvos išmok, sąlygos,
liet mėgiamas rajonas. Prašo tik
$16jQ00.
Parkdale - Queen St. W.
$3.000 įmok. už daržovių ir grocery
kraut, sii visais įreng. ir plius 10
kamb. Metinė apyvarta virš $50.000
ir plius $1.600 nuomos. Nuoma tik
$225 mėn. už kraut, ir 10 kamb.
Gera proga pradėti nuosavą biznį.
Pasiteirausit?
Concord • College
$3.000 įmok., 12 kamb. mūr. per 3
augšt., įrengtas rūsys, 3 virt., 2 vo
nios, did. kamb., geras nuomav.,
arti kraut, ir susis. Prašo $19.000.

Sunnyside • Pearson Ave.
$4.000 Įmok., 10 kamb. dupleksas,
viskas įrengta dviem šeimom.' 3
garažai, arti kraut, ir mokyklą.
Bloor - Runny mede
$7.000 įmok., 7 kamb. per du augštus, rupių plytų, mod. statybos, ne
paprastai gražus, vienas morgičius
balansui.
Bloor • Christie
$8.000 įmok., 12 kamb. šviesių pi.,
atsk., gražios išvaizdos origin, dup
leksas, mod. įrengtas, kamb. rūsyje,
2 garažai, pnv. įvaž., vienas atviras
rnorg. 10-ėįai metų.

Dundas - High Prk- Ave.
.
$3.000 įmok, už biznį, namą, prekes
ir visus kraut. įrengimus, delikate
sų ir maisto* prekyba. Mūr. namas,
geras biznis, vienas morgičius ba
lansui. Pomirtinis skubus pardav;

Parkdale
$3.500 Įmok., 10 kamb. atsko mūr.,
3 virt., 2 vonios, 3 garažai, labai
švarus iš lauko ir vidaus. Skubus
pard. Sav. išvyksta į JAV. ' '

S. JOKŪBAITIS

’ .

PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173.
................ -

1 ■ 1,1 -L

Namų RO. 6-0417
111

"...................

— -

■
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apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo * pardavimo reikaluose tarpininkau
ja lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOP, ONT.
Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių - farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t.
Viščiukų (broilers) farma. Dabartiniu metu laikoma apie 10.000 viščiukų,
bet yra galimybė padidinti iki 20.000, nes pastatas pakankamai dide
lis. 5 kamb. gyv. namas, 8 metų senumo. 10 mylių nuo Barrie, netoli
26 plento. Pilna kaina $12.000. Pirkinys tikrai vertas dėmesio.
50 akrų farma, geras didelis mūrinis namas. geri tvartai. Tik 2 mylios iki
Springhursto vasarvietės, prie asfaltuoto kelio.
80 akrų farma su pastatais prie Thornbury, gražioje vietoje. Prašoma kai
na $9.000. /
100 akrų farma su labai gerais pastatais, 4 mylios nuo Springhurst vasar
vietės, prie gero kelio.
Gasolino stotis, snack bar, 5 kamb. gražios gyv. patalpos, mažas garažas.
Netoli nuo Camp Borden, prie plento. Prašoma kaina $8.500. Vertas
dėmesio pirkinys.
Gasolino stotis ir geras garažas, gyv. namas, 8t^ akrų žemės ir sodas, prie
26 plento. Labai gražioje apylinkėje, netoli ežero prie Thornbury. Ge
ras pirkinys.
Gasolino stotis prie 24 plento ir Collingwood, krautuvė ir 5 kamb. gyv pa
talpos. Geras biznis.
D Ė M E S I O ! Turime daug gerų, bet čia neišvardintų pirkinių.
Atvykite ir Įsitikinsite.
ADR ESĄ Š :
G. D. HUNT REAL ESTATE
Namu:
Įstaigos:
VYT. BUTRIMAS
128 Hurontario St.
139 Fourth St. E.
Collingwood, Ont.
Collingwood, Ont.
Tel. 1516
Tel. 2337

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra
Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

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

į

Nauja Lietuyiška Valykla

Lenard’s Cleaners
Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.
Savininkas L. LEVECKIS
"

tros šviesoje degantis visas kraš
tas. Ir tai tęsėsi pravažiuojant vi
Parlamentarą! ir gydytojas
są Ohio ir Pennsylvąniją ligi New
Prancūzijos
parlamente vienas
Jersey vąlstijos. Čia vėl jau ry
opozicijos gydytojas teiraujasi
tas, oieųos metas. Matosi dirbtu
sveikatos mihisterio, kodėl par
vės, tiltai ir dūmaų Taip iki įva
lamento gydytoju parinktas vai
žiuojant į patį Niujorko miestą.
tų
ligų specialistas.
Iš Niujorko netoli Stamford
— Jis čia labai tinka, — atsa
miestas, Conn, yąlstijoj. Ten apsi
ko
ministeris. — Daugelis parla
stojau pas vieną pa gyvenantį
mentarų juk yra jau suvaikėję...
brolį. Iš ten aplankiau savo arti
mus gimines ir pažįstamus, netoli
Gęriaųsi.0 pątąrimo nevertas
nuo ten gyvenančius. Tame tarpe
ir Niujorko miesto žymesnes vie
— Geriausias patarimąs, kolų
tas teko aplankyti. Ta proga lan
19 KUR KILĘ
galiu tamstai duoti, tai kad liąukiausi irJSLA centre, kur susiti AMERIKIEČIAI?
tumeisi rūkyti, gerti ir kad veng
kau su “Tėvynės” laikraščio re
Christian Herald prieš kurį lai tum nusikalsti šeštajam Dievo įsa
daktorium ponu M- Lio Va$il. ką apie amerikiečių tautos sudėtį kymui.
landžio pradžios dieną, užėjęs } Tai labai simpatingas ir malonus taip Tašė:
— Pone daktare, — atsiliepia
Vietos “Greyhounds” autobusų žmogus. Pasikalbėjom savo drau
“Mūsų protėvių 60 milijonų at pacientas. — Geriausio patarimo
stotį nusiperku važiavimo bilietą, gijos ir bendrai visos lietuvių iš vyko iš Anglijos, 15 milijonų iš nesu vertas. Gal duotumėt man
o antrą dieną po pietų išvažiuoju eivijos reikalais.
Vokietijos, 13 mil. iš Afrikos kon sekantį...
link Kanados ir JAV sienos, vad.
Pabuvęs kelias dienas čia pas tinento, 10 mil. atvyko iš Airijos,
Bijo išsižioti
“Pegeon River”. Ant sienos jokių šitą brolį, išvažiavau pas kitą bro- 9 mil.'iš slavų kraštų, 5 mil. iš
trukdymų nebuvo. Net ir į mano 4į į New Haven miestą ir pas se Italijos, 4 mil. iš Skandinavijos, 'ęk pasibaigus karpį, Elbės upė
lagaminą, kuriame savo drabu serį į Hartfordą: Apsistojęs pas kiti 4 mil. iš Prancūzijos, 3,5 mil. je, kuri skyrė amerikiečių ir so
žius vežiausi, nepasižiūrėjo. Tik seserį taip pat šitose apylinkėse iš Meksikos, po 1 mH. iš Graiki vietų zonas, meškeriojo du karei
pasiklausė ar kartais sprogstamos gyvenančius savo artimus gimines jos ir Lietuvos. Kiti atvyko iš Ja viai — amerikietis ir rusas, kiek
medžiagos nesivežu? Atsakiau, ir,pažįstamus lankydavau. Jų tar ponijos, Kinijos ir Įvairių saly vienas savo pusėje. Rusas mato,
kad aš tokių dalykų nesivežioju, pe lankiausi Waterbury mieste nų. Be arti pusės milijono Ame kad amerikietis tik traukią žuvis
o jeigu netikit, tai prašau patik pas sesers sūnų daktarą A. Shu- rikos indėnų, mes visi esame imi įr traukia, o jam nekimba nei vie
rinti.
pis, kur buvau gražiai priimtas grantai arba imigrantų palikuo na. Jis ir klausia amerįkįetį:
— Kas čia yra, kad tu tiek
Palikę Kanadą ir sieną, važiuo kaip svečias. Išgyvenęs kurį lai nys”.
daug jąu įštrąųkeį, o man dar nei
jam jau JAV puse link Duluth ką ir šiose apylinkėse įsigijau
miesto, Minnesotos valstijoj. Tai daug naujų pažinčių ir gerų sim Haaga. — Olandija savo kandi viena ųė nebandė užsikabinti?
— Matyt, ten jūsų pusėje jos
yra vųena? gražiąųsių gamtos patijų, kurie man ilgai liks at datūros i Saugumo Tarybą 1961bijo
prasižioti, — atsakė ameri
vaizdų, ypač vasaros metų. Kelias mintyje.
1962 m. atsisakė Portugalijos
virš Į.00 mylių eina palei Supe Arti dviejų savaičių pabuvęs naudai. Esą tai tam, kad nebūtų kietis.
rior ežero krantus. Iš Duluth ya- pas seserį, matydamas prieš sa konkurencijos tarpe dviejų Š. At
Jei patys nemokat
i žiuojąme link St. Paul. Ir čia, ve dar virš tūkstančio mylių ke lanto Sąj. narių.
Vieno restorano savininkas prie
nors jąu nakties metas buvo, bet lionę, ligi sugrįšiu į savo gyve
Įėjimo pakabino šitokį plakatą:
metėsi į akis, kad tai žemės ūkio namą vietą, nusprendžiau, kad pa
“Jei nenorite gyventi, kad valgyIš Lietuvos
kraštas.
lieku JAV ir važiuoju atgal į Ka
tumėt, tai nors valgykit, kad aš
,t Iš St. Paul išvažiavom anksty nadą. Pakeliui man Montrealio
(Atkelta iš 3 pšl.)
galėčiau gyventi!”
vą rytą link Medison miesto Wis- miestas.
Sovietinėje sostinėje
conso valstijoj ir Čikagos. Kaip
Montrealio mieste sustojau tik
Maskvoje visiems išvykstan
jau dienos metu, matosi plačios porai dienų apsilankyti pas vieną
W. A. LENCKI,
'lygumos su derlingais laukais ir kitą savo p^įstamą. Tame tarpe tiems į užsienius, yra atskiras
viešbutis.
Čia
laukiama
galutinio
B. A., L.L.B.
gražiais moderniškais ūkininkų teko aplankyti ir “Neprikl. Lietu
dokumentų
sutvarkymo
ir
išvyki

pastatais. Kanadoje tam prilygti vą” laikraščio redakciją ir susipa
TEISININKAS —
gali tik Manitobos arba Saskat- žinti su redaktorių p. J. Kardelių. mo momento. Nežiūrint, kad šiuo ADVOKATAS - NOTARAS
chewano provincijų tokio pat Ponas J- Kardelis labai yra būdin metu sovietijoje atsirado pakan
vaizdo laukai. Bet Kanada klima gas ir simpatingas pokalby žmo kamai maisto įr pramoninių pre
166 ADELAIDE ST. W.
kių,
labai
pageidaujama
nylono
to atžvilgiu tai šaltas Sibiras. 0 gus, daug patyrimo turįs iš per
Room 107
čia šiltas ir gražus klimatas, tin gyvenimų dar iš nepriklausomos medžiaga ir įvairūs nylono gami
niai.
Pasakojęs
asmuo
Maskvoje
kamas auginti visokių rūšių javus Lietuvos pirmųjų tvėrimosi die
Telefonas EM. 6-4182
net du kartus buvo praeivių sulai
ir daržoves. Tik esama upių ir nų.
Toronto
upelių žemais krantais, tad pa Palikęs Montreal! išvažiavau kytas su klausimu, kur gavęs to
ki
grąžų
nyloninį
paltą,
čia
pat,
vasarį" pakilęs vanduo padaro link Toronto, kur sutikau daug
ZJ- J .... J!
daug žalos vietos gyventojams, savo pažįstamų įr vienoj kitoj' vie viena rusė pasiūlė trejetą tūkstan
ii
. ,
,
....
.
užliedamas tuos lygius ir derlin toj teko apsilankyti. Ir “Tėviškės čių rublių, žinoma, iš to biznio
....
..
..
į
nieko
neišėjo.
Kanados
ir
JAV
Lietuvio advokato
gus plačius laukus.
žiburiai” laikraščio redakcijoj te- moterų svajonę —- “mink” kailiČikagą pasiekėme apie 1 vai. ko būti ir su p. Užupiu susipa- nįus. Maskvoje būtų galima įsiĮstaiga
p.p. čia jau susitikom su dūmais ginti.
...
.,
, - . gyti už šešetą tūkstančių. Šiaip,
ir neperdaug maloniu, paduodan Toronte negalėjau
ilgai būti, maskviečiai, simpatingi žmonės,
čiu oru, o įvažiavus į gilumą nes gal jau reikalinga atgal grįž
Victor D. ALKSNIS
miesto — su neperdaug maloniu ti prie darbo. Nors važiuojant iŠ su nemažu ir neslepiamu pavydu
ADVOKATAS - NOTARAS
vaizdu. Susikimšimas ir nekokia Toronto link Fort William, dar žvelgia į galinčius išvykti užjūrin
* &2 RICHMOND ST. WEST
švara palaikoma mieste. Išski matėsi sniego ir ledai ežeruose, laiminguosius. /kanapas Bay & Richmond/
riant pravažiuojant palei Michi tačiau sugrįžus į Fort William
MŪSŲ BENDRADARBIS
gan ežerą gabalėlį kelio, kuris su pasirodė, kad jau esu šaukiamas
Room 901
AL. GIMANTAS
daro kiek malonesnį vaizdą.
atgal prie darbo.
Telefonas EM. 2-2585
norėtų atkreipti dėmėsi, kad po
Čikagą palikom apie 3 vai. p.p.
Dabar kokį įspūdį įgavau taip jo straipsnio “Tž” “Produkcinė
Važiuojam pro Indiana valstiją plačiai pravažiavęs ir pamatęs
‘5
link Toledo ir Cleveland miestų JAV ir Kanadą ir ką patyriau su gamyba periodikoje” tą pačią die
Ohio, valstijoj. Čia jau įėjau į ant sitikimuose ir kalbose su dau ną dienraštyje “Draugas” buvo
LIETUVIO ADVOKATO
rą kelionės naktį ir ėmė kiek mie geliu savo tautiečių mūsų lietu išspausdintas jo rašinys “Valio,
Grandinėlė
”
,
jau
spausdintas
“
T
ĮSTAIGA
gas kamuoti, žinoma, ir prisnū vybės atžvilgiu?
ž
”
gegužės
12
d.
Jis
buvo
skirtas
dau, dar nedavažiavus Toledo.
NEIMAN, BISSETT
Nei kiek nesuklystant galima
Turiu pasakyti, kad autobusais pasakyti, kad JAV yra visapusiš tik šiam laikraščiui. Al. Gimantąs,
važiavimas labai patogus. Galima kai didžiausias ir moderniškiau principiniai pasisakęs prieš tų pa
seguin
sėdinčiam, sėdynę atlošus gerai sias pasaulinis “aruodas” su savo čių straipsnių siuntimą keliems
Advokatai — Notarai
miegoti. Ypač važiuojant tokiais plačiais ir derlingais laukais. Ir laikraščiams, nori painformuoti
gerb.
skaitytojus,
kad
minėtas
“
T
moderniškai gerai įrengtais su ūkis išvystytas augštai ir techni
35 HAYDEN ST., Toronto,
straipsnio
pakartojimas
visais patogumais autobusais ir ka. Taip pat stambiausia visame Ž”
(arti Bloor ir Yong gatvių)
tokias lygiais plačiais JAV keliais. kraštu augšta pramonė. Moderniš “Drauge” Įvyko be jo žinios.
Toledo dar neprivažiavus jau kai išvystytas susisiekimas pra
Telef. Įstaigos: Telef. narnų:
užėjo pilna naktis. Ir, galima ne vedant saųsžemio kelius ir pasta
WA. 4-9501.
BE. 3-0978
klystant pavadinti, pasirodė Ame tant tiltus. Kraštas su daugybe
rika ugnyje. Iš dirbtuvių kaminų universitetų ir su daugybe žemes
besiveržią.dūmai ir liepsna, elekt- nių įvairių mokslo institucijų. O
Atlieku visokius
už vis labiausiai, kad kraštas yra
konstitucinis ir iš principo de
elektros darbus
mokratinės laisvės ir lygios tei
sės visiems vienodos.
PRAMONĖS GAMINIAI —
prie senų ir naujų statybų.
MAISTAS
—
VAISTAI
Technikas
Jei kas, nematęs JAV krašto ir
Patarimai ir apkainavimas
Siuntiniai pristatomi per 3-4 sav.
ANTANAS ČEPONIS
dar prisiskaitęs agresyvinės bei
veltui.
Visi elektros įrengimai ir pataisy propagandinės spaudos, — kaip
Lįcenzijuotas elektromonteris
mai atliekami greitai ir garantuotai jau (įabar iškyla viršun vardu
Janique Trading
“sputnikų ateizmo” — gali džiu
Tel. LE. 3-1080 ginti
Co. Ltd.
J. Nacevičius
įeitus,
kad
su
penkių
ar
sep

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO
835
QUEEN
ST.
W.,
TORONTO
tynių metų planais JAV visame
Tel. LĖ. 4-6075
, 1 . JŲ
U
1 - . . . - J.
J ,
_
TEL. EM. 4-4025
pasivys ir kaikuriuose dalykuose
1
. ............................
.
"
WP
net pralenks, tai absurdas ir ne WWW1
tiesa. Jūs patys vadai žinote, kad DĖMESIO!
DOMESIO!
to
nebus
ir
tik
savo
žmones
mela

Jei norite verti, rašykite /vokiečių er
Taisau visų ryšių
gingai apgaudinėjate.
lenkų ji./, tdefonuokite ęr otvykit,
Televizijas, namų ir auto radijas
Mūsų lietuvybės palaikymas iš
osmeniMcei į
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
eivijoje? Nėra dar taip didelio nu Darbas sąžiningas ir garantuotas.
AL. ČIŽIKAS
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont.
tautėjimo, ypač pokarinių imi
18
SKYLARK
RD.,
Toronto.
Telefonas
RO. 6-4063
Telefonas LE. 2-5481.
grantų
tarpe,
nors
ir
atsiranda,
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v.
■
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_i» ,Į.y
■
........ u .
*
ypač iš daug sveriančių, kurie suAtsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž„ tarpininkavimas
kurįa mišrias šeimas. Iš ko jau Kvalifikuotas technikas taiso
’ VELTUI.
negąįima tikėtis tikrojo tautinio
branduolio.
■ Į, n i
. .. . .....
,j
TAPE REKORDERIUS, Hį-fi, PATEFONUS.
Dalis jau atsiranda ir tokių,
------------- TONIS
Visi elektros darbai atliekami kurįe tariamai vardan savo biznio
Telefonas RU. 1-7861
jau nekalba lietuvių kalba, o tik 19 GLEN BELLE CRESC
greitai ir prieinamomis
1
.. ji .
-L..
■At. . ■ ..
... i
i
■ . . ZĮ
kainomis.

Plačiu ratu JAV kraštą pama
tyti ir savo artimus gimines ap
lankyti.
Veik 10 metų nesimatėm su sa
vo broliais, seserim bei jų šeiihomis gyvenančiais JAV prie pat
Atlanto vandenyno, taip vad.
'♦Naujojoj Anglijoj”. Sį pavasarį
nusprendžiau juos, ten visus, kol
dąr gyvi esame, aplankyti ir bro
liškai susitikę pasikalbėti, pasi
guosti. šį kartą dariau tokią to
limą kelionę nė Kanados, bet JĄ
Valstybių puse. Nuo Fort Wil
liam, Ont., ligi Niujorko miesto.
Norėjosi daug ką patirti, kas tai
yra Amerika, ir jos vaizdus pa-

•

iįh i

SIMON'S

buvusį Lietuvoje pedagogą tokia
kalba kalbant
Vienok visos draugijos, orga
nizacijos ir spauda mūsų išeivijos
lietuviška. Veikia sąžiningai pa
laikyme savo tautinės kultūros.
Ir mes visi lietuviai- lietuvės bū
kime'kartu savo tautos tikri sū
nūs ir dukros. Neleiskim tautai
pražūti.
“Ir šviesa ir tiesa
.Mūsų žingsnius tegul lydi”.
* V. Sibulis - Cibulskas.

•u

iji

VEDYBOS

TELEVISION

(Sav. V. SIMINKEVIC1ŲS)

2385 Dundas St. W.
Turime MARCONI televizijos aparatų, kuriuos pas mus
pirksite PIGIAU. • • TAISOME visų firmų aparatus.

m

Telefonas LE. 2-8772

#Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College)
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami
sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEĮj. NAMUOSE: RO. 3-2445.
TEL. DARBE: WA. 1-9541.
■..... V....
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VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
Licenced master electrician.
Telef. pi 7-1601
Toronto
1

JJ1-1. J 1 _ .TyrWTRWe!1"11!

Lietuvių moterų
KIRPYKLA
poma Hairstyling
OILS LTD.

Telefonas LE. 3-2904

H. ROžAITIS
Telefone* LE. 3-4908.
—j—............. i —

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.

Skambinti iki 11 vai. vak.

__į

■

• -—

f RO. 6-9367

(prie Dundas)

.

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. y.
T

DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesyaį
les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4259
Priėmimo valandos: nuo 9-12
ir 3- 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. A. VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1081 BLOOR ST. W.
Tel. LE. I-2933
NUO BIRŽELIO 1 DIENOS
NAUJOS PRIĖMIMO
VALANDOS:
Pirmadieniais, antradieniais ir
penktadieniais nuo 2 iki 7 yal. vak.
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 vai. p.p.
KETVIRTADIENIAIS IR ŠEŠTA
DIENIAIS KABINETAS
UŽDARYTAS.

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 AVE.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

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

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

ai

Tųisomi TELEVIZIJOS aparatai

Telefonas LE. 1-1432
buto tel. LE, 1-4704

1577 BLOOR ST, WEST

168 vai. savaitėje

A. Beresnevičius
1299 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO

DANTŲ GYDYTOJA

Įstaiga veikia

1618 BLOOR ST. W.
(netoli Dundas)

Sav. D. KAUNAITĖ

Dr. E. ZUBRIENĖ

ii

televizijos ir radio aparatus

Vjsi mašinų remonto darbai lietuviams
atliekami pigiau, lietuviškame
WALLY'S GARAGE

Didžiųjų pokalbis
Kažkas, regis, pekloj nugirdęs
Staliną su Hitleriu šitaip kal
bantis:
— Tu, Adolfai, — sako Stali
nas, — bent gyvas būdamas turė
jai drąsių vyrų kurie prarado gy
vybes, kesindamiesi prieš tave.
Man nutiko kitaip. Buvau apsup
tas avinų bandos, dievinančios
mane gyvą, bet vos tik gavau ga
lą, atsirado drąsuoliu mane nie
kinti.
—Teisybę pasakei, Juozai, —
atsakė «Hitleris, — tavo sekėjai
avinais buvo ir avinais liks.
AUKSO MINTYS
• Dideli žmonės niekad nesi
jaučia dideliais, mažieji mažais. • Lengviausiai pamirštama liet
sargiai ir paslaugos.
• Geriau dovanoti negu skolin
ti — kainuoja tą patį.
• Gimines priimk tokius, kokio
yra, bičiulius — pasirink.
• Mūsų laikais žmonės vedą
anksčiau ir dažniau.
• Daug nevalgyk — rojaus var
tai siauri..
» Šuniukas ir prieš karalių vie
nodai vizgina uodegą.

*r -

Elektros - Electronic

Tel. LE. 1-5166

985 College St.

7 PUSL.
—

ŽIBURIAI

. V. Semaška

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas' (namai, auto ir

pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

TEVI8KES ŽIBURIAI

TORONTO, Ont
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MONTREAL, Que

Toronte bus lobai įdomi paroda ir loterija

A

<1. J

I"

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
Prisikėlimo parapijos žinios
Birželio 18 dienų, šeštadienj,
■_ — Naujai pašventintose Toron — Minint Tėvo dieną visus pa
. _..
v „ . ....... Sitais sumetimais
to lietuvių kapinėse praėjusį šeš rapijos tėvus nuoširdžiausiai svei
KLK MOTERŲ DR-JOS MONTREALIO SKYRIUS RUOŠIA '
kiname,
linkėdami
viso
geriausio.
tadienį palaidoti du lietuviai —
po viena iš.abiejų parapijų. Gau — Šį sekmadienį mūsų bažny birželio 19 d., po pietų, Prisikėlimo parapijos salėje ruošia
Tradicinę Joninių Vakarienę - Bolių, •
sus lietuvių būrys dalyvavo šeš čioje bus paminėta Dievo Kūno
tadienį laidotuvėse. Pastebėta, šventė, atkelta iš ketvirtadienio.
kuri įvyks AV parapijos salėje.
.į
kad po pašventinimo sekmadie Toronto arkivyskupijoj šioji šven kailinių ir kailinių išdirbinių parodų.
*
• ■.
Gros šaunus orkestras. Veiks turtinga loterija, bufetas ir kiti
niais daug lietuvių mašinų at tė ketvirtadienį neprivaloma —
.Be
to,
kas
parodoje
atsilankys,
dalyvaus
loterijoje,
kuriai
J.
Gražys
vyksta aplankyti kapinių. Vis dau nėra pareigos išklausyti Mišių.
įvairumai. Pradžia 7.30 vai. vakaro.
t
yra paskyręs kelius kailinius fantus. Atsilankykite patys ir atsives
giau šeimų, prijausdami tautinių — Praeitą sekmadienį per Su
kite savo pažįstamus. Neapsiriksite atsilankę. Visą parodos pelną
Maloniai kviečiame visus, o ypatingai Jonus bei Jones,' atsilankyti.
kapinių idėjai, o kartu norėdami mą buvo prisiminti birželio trėmi
parapija paskyrę seselių vienuolių vaikų namų statybai.
.
Rengėjos.
pagelbėti kapų administracijai mų kankiniai. Be skambaus para
keliant lėšas kapinių skoloms ma pijos choro, nuotaiką pakėlė dvie
Tradicinę Joninių vakarienę su sekr. J. Kardelis, finansų ir ma
žinti, iš anksto įsigyja sklypus.. jų svečių duetas. Pamaldos baig
Kun. K. Senkus
7 —.Gerojo Ganytojo stovykloje tos sugiėdant Libera ir Tautos
iš Romos atvyko į Torontą. Kele- įdomia programa ir šokiais rengia šinų fondo vedėjas Pr. PaukštaiSpririghurste lietuviams pamai himną.
tai dienų buvo sustojęs Montrea- L- Kat. Mot. D-ja šį šeštadienį, tis, spaustuvės reikalų ved. J. Gi
nos pradedamos laikyti nuo birže — Parapijos biblioteka nuo bir Kanados Baltų Federacijos or Chruščiovui. Antras sustojimas ly ir pakeliui į Čikagą sustojo pas birželio 18 d., AV parapijos sa rinis, turto — H. Adomonis ir M.
.
Juodviršis, parengimų J. Lekniclio 26 d. sekmadienio. Tuo būdu želio 26-tos uždaroma visam atos ganizuojama protesto kelionė Ota- bus priešais parlamento .rūmus, savo bičiulius Toronte. Jis yra li lėje.
sv. Kazimiero parapijoje birže kas.
parapijos bažnyčioje Toronte šį togų metui. Prašome apsirūpinti von Pabaltijo pavergimo dvide kur visą pabaltiečių minią yra pa turginės muzikos specialistas ir
lio
7 d. palaidotas Juozas Rama Roscmouuto lietuvių reikalais
šimtmečio
proga
jau
galutinai
knygom
visai
vasarai.
prašyti
priimti
parlamento
atsto

sekmadienį 12 vai. pamaldos bus
ruošia naują lietuvišką giesmyną,
paskutinį kartą, šios vėlyvosios — Klebonas T. Placidas, OFM, paruošta. Plakatai nupiešti ir Ota vai. čia bus pasakytos kalbos ir kurį spausdinti sutiko lietuviai nauskas, o birželio 8 d. Marijo rūpintis J.Em. Kardinolas paskypamaldos vėl bus grąžintos tik T. Paulius, OFM ir brolis Hortula- vos policijos sutikimas gautas. Iš perskaitytas laiškas Ministeriui saleziečiai Italijoj. Lankydamasis na Jankauskienė.
ė kun. dr. F. Jucevičių. Jis jau:
nas, OFM, atlikę savaitę rekolek Toronto bus išvažiuojama šešta Pirmininkui. Po to otavięčiąi vi •iet. kolonijose jis renka medžia “Neprikl. Lietuvos” b-vės val >ersikėlė ten irs gyventi — 2851,
rudenį, po vasaros atostogų.
Z — Gerojo Ganytojo jaunimo cijų Kennebunkporte, Maine, lai dienį, birželio 18-tą dieną 4 vai. sus kviečia užkąsti stovyklavietėj gą savo darbui. Iš Romos jis at dyba naujai pasiskirstė pareigo Masson.
*
„įstovykla pradės veikti liepos 2 d. mingai sugrįžo ir eina savo pa ryto. Visi renkasi 3.30 vai. ryto prie Rideau upės.
vyko kaip vieno laivo kapelionas. mis: pirm. J. Norvaiša-Girinis,
Prof. D. Gruodis, atsikėlęs iš
viep. J. Leknickas, ižd. K. Leipus,
Jau pasižadėję dalyvauti daug,
Pirmieji joje atostogauja berniu reigas. Trys likusieji rekolekci prie Kennedy Rd. ir 401 plento
Extra
Realty
Ltd.,
Argentinos,
persikėlė gyventi į
sankryžos. Ten bus išdalinti pla latvių, estų ir lietuvių iš HamiF
kai. Norintieji stovyklauti regist joms išvyks rudeniop.
lietuviška
nekilnojamo
turto
pir

□tavą.
' ' '
\
j
ruojasi šv. Jono Kr. parap. klebo — Raginame nieko nedelsiant katai. Važiuoją iš kitų Ontario tono, St. Catharines, Toro'nto ir
kimo-pardavimo
įstaiga,
vedama
Toronto
universiteto
biblioteka
nijoje asmeniškai arba telefonu registruotis į vasaros stovyklas, vietovių savo išvažiavimo laiką Montrealio. Kaip žinome, oku
Montrealio “LiĮoZ.baianįaą,
B.
Sergaučio,
persikėlė
į
nuosa

nutarė
kasmet
priimti
praktjkankurios bus pranciškonų stovykla sutvarko taip, kad visi susitiktų pantas ruošia didėles iškilmes Pa-,
ĘM. 4-7646.
1960 m. birželio 1 dienai: -.
t
Z — Berniukų ir mergaičių choro vietėj Naujojoj Wasagoj.* Ateiti laiku prie Toronto. Plakatai bus baltijo kraštuose to pačio dvide vus namus 1043 Bloor St. W. Te tuš iš pagal Colombo planą remia Aktyvas (bąnkąvaięlomąsjųrtąs)^
mų Azijos tautų. Kandidatai, bai Kasa (einam, sąskaitą) $32.Q2Į
repeticijos šį mėnesį vyksta penk ninkų vedama vyresniųjų — tarp tokios formos, kad ir plentu bus šimtmečio proga. Mes turime at lefonas LE. 4-9211.
lę bibliotekininkystės mokslus,
tadieniais 6 vai. vak., o šeštadie 13 ir 18 metų — prasidės liepos važiuojama su plakatais. Bus va sakyti dideliu masiniu protestu.
Sovietinio meno paroda, kuri gaus čia $200 mėnesiui stipendi Indėlis centr. kasoję? '-žh.-WęJ;06
9 d. ir baigsis 24 d. “Aušros” sto žiuojama per Peterborough, už Bus taipgi gera proga Kanados dabar vyksta Toronto meno ga
Indėlis Lvgoje
'■ JHjįO
niais 10 vai. rytą.
ją
ir
kelionę
apmokėtą
iš
Colomkąsti
bus
sustota
Madoc,
ir
Otava
visuomenei
priminti
apie
padętį
vykla,
mažesniųjų
—
7-14
metų
-Iš kapinių šventinimo iškil
Paskolos (išduotos) ; 296.9&Ų8b
lerijoje, oficialiai vadinama “so
mių yra padaryta daug nuotrau — bus nuo liepos 30 d. ligi rug- numatoma pasiekti apie 11 vai. Pabaltijy, nes yra pakviesti laik vietų tautų meno paroda”. Yra jo plano sumų. Be praktikos jie Inventorius
"
"
žia
praeis
ir
tam
tikrus
kursus.
ryto.
Ontario
ir
Montrealio
ma

raščių,
televizijos
ir
kino
kronikų
oiūčio
14
d.
Dėl
smulkesnių
są

kų. Dėkojame fotografams J. DviĮvairūs asmenys
joje po porą paveiKslų latvių ir
Sičiui ir S. Dabkui už labai vy lygų informuokitės klebonijoje šinos susigrupuos tarp 11 ir 12 atstovai.
Padėka
es<.ų, netgi nei vieno lietuvio dai
'
7
Visęfc$361.437^
kusių nuotraukų komplektą, pa arba atkreipki! dėmesį į praėju- vai. Otavos parodos aikštėje (Ex Būtų gera, jei kitų vietovių lie lininko paveikslo. Tik vieno ruso Nuoširdžią padėką reiškiu dr. A.
Užupienei
už
nenuilstamą
priežiūrą
dovanotą kapinių administracijai. sius “Tėviškės Žiburiu” nume- hibition Grounds prie Federal tuviai pasigamintų savo plakatų, paveikslas pavadintas "Vaizdas
Pasyvas (turtas, priklausot
man
esant
ligoninėje
ir
kun.
P.
Ažu

District Commission Drive). Iš betgi Toronte bus. paruošta apie Lietuvoje” — siauras tiesus miš
Indėlininkams (šėr.) $350.|49,10
. - Nuotraukos bus panaudotos suda rius.
baliui už aplankymą. Taip pat dėkoju
— Pakrikštyti Jono ir Janinos ten bus važiuojama prie sovietų 70. taip kad, jei kurie neturėtų, ko keliukas su prieky stovinčiu , visiems
rant istorinį kapinių archyvą.
Atsargos
kapitalui < <
09
aplankiusiems, atsiunlusiems
Z — Vienoje liet, kapinių aikštė Kulikauskų sūnus Edmundas Ri ambasados, kur per garsiakalbi lai bus pasidalinta.
automobiliu. Paveikslai visi gry gėlių, sveikinimų ir dovanų mūsų ma '.Nepaskiršt pelnui
Kanados Baltų Federacija.
je numatoma pastatyti paminklą čardas ir Broniaus ir Danutės bus perskaitytas atviras laiškas
i Siu melu pelnui
nai realistiniai, o tematika beveik žajam.
*
*
ištrėmime mirusiems bei žuvu Vaidilų sūnus Andrius Karolis.
Dėkinga Sigita Aušroticnė. I
be išimties sovietiškai propagan
!
Viso $361.^89
Tėveliams
ir
vaikučiams
gausios
kėms lietuviams pagerbti.
dinė. Nukrypimų matyti tik gra
NUOŠIRDI
PADĖKA
Antikomunistines demonstraci fikos skyriuje.
PLB Valdybos pirmininkas J.
i Narių 508, skolininkų 135^Oį
Dievo palaimos linkime.
Noriu, kad šio laikraščio betkuria- Dar vienas kapas lietuviškose
Matulionis
ir
vicėp.
V.
Meilus
bir

“Lito’5 vedėjas D. Jurkuj £
jas, automobilių kelionę i Otavą ir
Skautų ir skaučių stovykla
me kamputy rastų vietelės mano reiš
Ant.
Prūselaitis
ir
Bronius
Pau

Z
kapinėse
šiemet įvyks p.p. Augustinavičių želio 9-11 d.d. lankėsi Niujorke, dvidešimtmečio okupacijos minė ža nusipirko naują bilijardinę kiama didelė padėka didž. Gerb.” po District Estate Brokers nekil
Z Prieš metus žuvusio a.a. Jurgio ūkyje, prie La Salette, netoli Del- kur tarėsi lietuvių politinės veik jimą, įvykusį šį antradienį Prisi
nams: dr. Kelertui už sąžiningai pada
Dundas St. W. - Quebec Ave. kam rytą operaciją, o ypač Dr. A. Pacevi- nojamo turto pirkimo-pardavimo
Galinio palaikai niošiamr birželio | hi;nuo liepos 2 iki
d Mokes. los konsolidavimo reikalais su
kėlimo parap. salėje, paskelbė ir pe — John Billiard. Jie taip pat
už nuoširdžiai rūpestingą prie įstaiga 'Montrealyje, vadovauja
i*8 dviem savaitėm vienam $20, įvairių veiksnių bei grupių atsto dienraštis The Globe and Mail cebevaldo savo ankstyvesnę bili čiui
žiūrą ir pagalbą ilgame gydymosi lai ma P. Adamonio, iš savo 1959 m.'
kapines. Kadangi jau-prieš metus dvįem - vienos šeimos $30. trim vais ir tištisomis valdybomis.
jardinę — Rosland Billiard — kotarpyje. Supratau, kad ne vien vais pelno paskj'rė aukų organizaci
buvo padaryta lietuvių kapinių $40. Registracijos mokestis $5 su
net
pirmame
tos
pat
dienos
pus

Inž. Stasys Šalkauskis išsikėlė į
tai ar kita priemonė ligonį gelbsti, joms ir itfsįitucij^n^. dirbam
užuomazga, tai ir a.a. Jurgis Ga mokamas užsirašant. Šis mokestis Stamfordą
lapyje. Tai dar pirmas toks atsi Dundas St. W. - Indian Grove. bet tuo pačiu daktaro ar ligoninėje čioms švietimo bei lietuvybės įšt
prie
Niujorko,
pakvies
linis buvo tik laikinai laidojamas įskaitomas į bendrą mokestį.
tikimas. Kanadiečiams, matyt, už “Liaudies Balso” apžvalginin gailestingos sesutės malonus elgesys ir
kanadiečių kapinėse ir dabar žmo Skautai registruojasi pas brolį tas dirbti tos pačios firmos įmo imponavo būsimos demonstraci kas J. Y. birželio 10 d. laidoje švelnūs žodžiai daug prie sveikatingu laikymo darbą. Jų tarpe ir “Tė
kurioje dirbo būdamas Vo
viškės žiburiams^’ $10.
nos rūpesčiu pervežamas į nuola Rušą — OX. 1-2632, skautės pas nėse,
mo
ir
ligoniui
nuotaikos
pakėlimo
pri

primena,
jog
negerai,
kad
Tary

jos
Otavoje.
Netrukus išvyksta ir po
Jos vadovui P. Adamoniui ir jo,
tinę poilsio vietą. Lietuviškos ka sesę Bleizgytę — LE. 4-4088, ir kietijoje.
bų Sąjungoje “neleidžiąma vizito- sideda. Rodos, kad ir skausmas suma firmai linkime geriausios sėkmės'
nia.
Jų
sūnus
inž.
Kęstutis
šiemet
pinės yra visiems lietuviams di pas savo vienetų vadovus.
Toronto universitetas paskelbė riams laisvai važinėti, kur nori ir žėja ir nuotaika pakyla ir nesijauti li ir tariame nuoširdų ačiū.5 ■* <
gavo
magistro
laipsnį.
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delis laimėjimas, nes čia bendrai
naujus sąrašus metinių egzaminų kiek nori”. Bet, girdi, tokios lais goniu esąs, o tik lyg po darbo valan
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Kanadoje
“žmonėms
Tą didelį malonumą kaip tik ir ra
komi tiek pavieniui, tiek ir viso želio 18 d., išvyksta į Camp of riaus sueiga įvyks birželio 17 d.
Inžinerijos fakulteto trečiuo iš socialistinių kraštų”. “Ar mes dau nuoširdaus gerb. dr. A. PaceviFine
Arts
(meno
stovyklą)
esančią
kiomis progomis bendrai visuo
T. Lietuvių Namuose 7.30 vai. v. sius metus baigė V. J. Siciūnas, kada girdėjome, kad* kas nors iš čiaus asmenyje ir Central Hospital
netoli
Parry
Sound,
prie
Manitou
menės. Iki šio tai buvo neįmano
V. šernas, D. J. Stonkus ir V. R. anos pusės būtų atvykęs į šią pu gailestingųjų seselių mandagiuose pa
T. Putvio šaulių kuopa
ma, nes lietuviai buvo išsiskirstę -AVabing ežero. Ji ten dėstys iš
P. Bersėnas; antruosius metus sę ir važinėjęs kur papuola”.
tarnavimuose.
įvairiose vietose ir įvairiose ka raiškos šokį ir išbus dešimtį sa birželio 5 d. turėjo savo kuopos baigė J. K. Deinoras, J. Vėlyvis
Tikrai negirdėjom, kad kas, iš Tad dar kartą reiškiu savo visoke
BALTIC MOVERS
\
pinėse. Tenka pasidžiaugti, kad vaičių. ši pirma privati meno narių išvyką į Lake Simcoe pp. ir V. A. P. Mikėnas; pirmuosius skyrus sovietų valdžios siųstus su riopą padėką, kurie mano ligoje man Baldų pervežimas
Toronte
ir
tolimomis
lietuviai išeiviai išblaškyti po vi vasaros stovykla Kanadoje pra Baronaičių vasarvietę. Dalyvavo metus baigė J. V. V. Treigys, I. specialia misija, kada nors būtų patarnavo. Tuo pačiu tariu didelį ačiū distancijomis. Visas vežamas tirrtaš ap»
ir ponams: Gisele Anderšon, draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont*
sokias vietoves, galės bent mirę dėjo veikti pernai vasarą. Joje šį nemažai šaulių ir svečių. St. Jan Alksnys, R. J. Wilk-Vilkas.
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ir
James
Havey
už dažną lanky North Bay, Sudbury ir krtur. , •
tremtyje
”
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sekė
dis
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Algirdas Trumpickas, hamilto- “Liaudies Balsas” girdėjo, kad
kydami juos jausti Lietuvos ka 20 lektorių. Bus dėstoma: tapyba,
mąsi
ligoninėje
ir
už
dovanas.
30 DEWSON ST.
TEL. LE.4-U03
kusijos,
kuriose
dalyvavo
šauliai
skulptūra,
keramika,
muzika,
dra

nietis, baigė Ontario Meno Kole Kanadoje.atvykusiam būtų buvęs
pinių dvasią.
Vaclovas' Venckus.
TORONTO
ma ir šokis. Kaip šalutiniai daly ir svečiai. Apsvarstyti kiti šaulių gijos komercinį skyrių.
pristatytas
seklys
tokiuos
svečius
Maclean’s žurnalas paskutinia kai mokoma jodinėjimo, plauki kuopos einamieji reikalai. Išvyka
visur lydėti? Tegul. “L. B.” ar
me savo numery išspausdino iš mo, teniso ir t.t. Stovykloje yra praėjo labai gražioje šauliškoje Virgilija Jonynaitė, studijuojan kuris
MŪRO IR CEMENTO DARBAI
pabando pasi
Čekoslovakijos kilusios Marika pilnai įrengtas teatras ir gale se nuotaikoje. Be to, nutarta šiais ti Central Technical School ket kviestijoiš artimųjų
kokį savo gimi
Robert straipsnį apie Kanadoje zono ruošiamas meno festivalis į metais -Jonines, kaip šaulių tra virtus mgįus, laimėjo pritaiko nę. TegulLietuvos
Telefonas RO. 6-5420
pažada
jam
viską
ap

dicinę
šventę,
suruošti
toje
pačio

mojo
meiio'
konkurse
pirmą
vietą
esančius 93 naujųjų ateivių laik kurį svečių daug suvažiuoja ir iš
Skambinti po 8 vai. vak.:
je vietoje, pp. Baronaičių gražio iš 427 dalyvių ir gavo gražų dip mokėti ir ar tokio svečio sulauks?
raščius, pristatydama juos kaip Toronto. *
Nei vieno iš ten bolševikinė val
'
S. ANDRIEKUS
Stovyklos pašto adresas yra: je vasarvietėje birželio 25 d. su lomą su $50 dovana. Konkursą džia
vertingus veiksnius neokanadieneišleis,
nes
nenori
parodyti
čių integravimosi į Kanados gy Camp of Fine Arts, McKellar P. sekančia programa: vaidinimas - organizavo Packaging Association kaip čia žmonės “vargsta ir ba
laužas, prizinis šaudymas, laivelių of Canada per visą Kanadą. Atei
O., Ontario, Canada.
*venimą.
<-. lenktynės ir dar daug kitų gražių tyje ši organizacija ketina padi*- dauja”. Tai kas gi čia važinės, jei
pasirodymų. Po to pasilinksmi dinti trijų pirmųjų vietų dova iš ten nieko niešleidžia?
Be to, J. Y. susikirto pats su
nimas, šokiai. Pradžia 2 vai. p.p. nas iki $2000 kiekvienam. Gabios
Mvliniai
mamvtei
a.a.
SOFIJAI
PACEVICIENEI
savimi.
Jis rašo, kad Sov. Sąjun
O' ... .
*
Iki pasimatymo šaulių Joninių laimėtojos tėvai turi restoraną
goje negalima visur laisvai važi
šventėje!
Kuopos valdyba.
Lietuvoje mirus,
- valgyklą Queens gt.
nėti, o tame pačiame puslapy per
spausdina J. Gasiūno straipsnelį,
gydytojus Stasį ir Antaną Pacėvičius, jų šeimas, bei dukrą
kuriame tas kryžiavojasi, kad su
Aleksandrą Klimavičienę-Pacevičiūtę ir šeimą nuoširdžiai
ekskursija nuvykęs į Lietuvą jis
užjaučia
nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
Sąryšyje su perkėlimu mano mylimo vyro
galėjęs vykti ir eiti kur norėjęs,
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn
Ema Liorencienė ir šeima.
niekur niekas nekliudę, o pas gi
A. t JURGIO GALINIO
mines nuvykti net taksį su šofe
riu davę. Ar draugas Yla čia ne
1212 Dundas St W.
Tel. LE. 2-9547
palaikais į lietuvių šv. Jono kapines, pranešu visiems gi
išsišoko? Nejaugi mokinys Ga
Daktarams Antanui ir Stasiui Pacevičiams,
J. BERŽINSKAS
siūnas pralenkė mokytoją Ylą?
minėms, dragams ir pažįstamiems, kad birželio mėn. 24 d.,
Užsakymai
priimami ir paštu.
Aleksandrai Klimicnei ir jų šeimoms,
Gal reikėtų ir Ylai ten nuvažiuo
t.y. penktadienį, 9 vai. ryto įvyks šv. Jono Krikštytojo baž
ti, kad apsišviestų? Tokie suklu
jų mamytei mirus Lietuvoje,
pimai bolševikijoję nemėgstami
TAUPYK, SKOLINKIS
nyčioje pamaldos ir po jų bus vykstama Į kapines. ' i.
gilią užuojautą reiškia
— net galvomis apmokami. At
savo kredito kooperatyve M L I T A S^
sargiau, drg. Yla!
G. ir G. Balčiūnai.
■j -Santšttpo# pilnai apdraustos. Paskalos lengvai ir greitai ,
Brone Galiniene.
Išnuomojamas vasarnamis Wasaga duodamos bet kokiam geram tikslui.
_
Z
Springhurst lietuvių rajone. Telef.
“LITAS” veikia sekmadieniais U-l vai. p. p. Aušros Vartų
LE. 5-0527J /
‘
Daktarams Stasiui ir Antanui Pacevičiams bei jų šeimoms,
parapijos salėje. Banko kambaryje.
X
Išnuomojamas vasarnamis Springhurst
jų mamytei mirus Lietuvoje
Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
vasarvietėje, lietuvių rajone. Telef.
Pp. Imbrasus, Vaitiekaičius ir Valiukus,
RO. 6-5738.
nuoširdžią užuojautą reiškia
jų mamytei '
•

Demonstracijos Otavoje
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Renkauskų šeima.

a.a. ONAI VALIUKIENEI mirus,

nuoširdžiai užjaučiame
S. B. Sakalų šeima.

Daktarams Stasiui ir Antanui Bacevičiams bei jų šeimoms,
' jų myliniai mamytei mirus Lietuvoje,
reiškiame nuoširdžią užuojautą

A. ir A. Sniigelskiai.

■

Mylimai motinai ir uošvei
A. t A. ONAI VALIUKIENEI mirus,
■su Imbrasų, Vaitiekaičių ir Valiukų šeimomis kartu liūdime
T. ir J. Rastapkeviflž,
J. ir S. Paketurai. .

Daktarams Stasiui ir Antanui Pacevičiams bei jų šeimoms,
motinai A. t A. SOFIJAI PACEVICIENEI

.

Važiuojantis mašina j Čikagą birželio
mėn. 24 d., penktadienį, jei galėtų pa
imti vieną asmenj, prašome skambin
ti tel. LE. 4-1045.
PARDUODAMAS laiveliui motoras 5
H.P. “Merkury”. LE. 4-2971.

PIGIAI PARDUODAMA getus koky
bės dažai, sienoms popietis ir grindims
plytelės. Tel. RO. 2-4931. •

ZUZANAI TUTLIENE^ Lietuvoje mirus,

V4 Bačėnas.
V. ir T. Bačėnai,
V. ir F. Urbonai.

sūnui Petrui Tutliui ir jo žmonai
gilią užuojautą reiškia
A. ir P. Slapšių ir
M. ir O. Niaurų šeimos.

REAL ESTATE

IEŠKAU
ŠEIMININKES-VIRĖJOS
darbo tabako ūky harvesto metu. Esu
oatyrusi, 3 metus tą darbą dirbusi.
Tel. LE. 4-6629.

mirus Lietuvoje,

nuoširdžiai užjaučiame

AL GARBENS

REIKALINGA moteris prie 1% metų
berniuko. Dėl sąlygų skambinti tel.
RO. 6-7820.

ūkis, IV4 mylios j šiaurės rytus nuo
Dornoch, plieninio stogo daržinė-tvartas, šulinys, automatinis vandens pa
davimas, tvyro dauba, moderniška vir-

Nesikreipti šeštadieniais. P. Sobey,

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloer St. W. - - Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — Huf 9-1543
4 METŲ BUNGALOW ARTI WESYONO 1
? C
6 gražūs kambariai, pilnai užbaigtas rūsys su vonia. Savininko statytas sau
gyventi. Platus privatus (važiavimas, didelis sklypas, 23 iš 28 garažas su
antru augštu — gerai izoliuotas. Tinka profesionalui arba kontraktoriui,
kuriem reikalingas sandėlis. Arti mqkykfc; knsfcrtitf (T susfeifektaft Sa
vininkas persikėlė j Hamiltoną, (mokėti apie $5
kite pasiūlymą.
<■
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BLOOR j DUNDAS. 9 kambarių atskiras plytų*
deniu alyva šiMomas: Garažas. Arti Bloor gatvės.
i kaina $23.500. Čįros išsimokėjimo sąlygos. .

RONCESV ALLES . DUNDAS. $4.090 įmokėti, viso $14JM. AUikrai, ply
tų namas. 6 nepereinami kambariai, 2 virtuvės ir 2 vonios. Alyva tildo-

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

■

