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Savaitės įvykiai

Calgary, Alberta, apylinkės vai-’
dyba liepos 9 d. organizuoja Ant
rąjį Vakarų Kanados Lietuviį Są Alžerijos klausimas po prez. De Gaulle kalbos vėl pajudėjo spren
skrydį, skirtą Lietuvos okupaci dimo linkme. Ir Prancūzija, ir Alžerijos kovotojai rodo noro baigti
jos dvidešimtmeęiui ir Žalgirio nuo 1954m. trunkančias kovas. Nuolaidas daryti yra pasiruošusios
mūšio 550 metų sukakčiai pami abi pusės, išskyrus kraštutinius nacionalistus, kurie nenori jokio
nėti. f jį kviečiami visi Britų Ko kompromiso. Prez. De Gaulle skersai kelio stoja ypač tautiečiai
lumbijos, Albertos ir Saskatehe- kolonistai, gyveną Alžerijoj. Jie reikalauja įjungti Alžeriją Prancūzijon, o jų reikalavimus remia kariniai sluogsniai. Jie buvo su
wano lietuviai.
Pirmas toks Vakarų Kanados kėlę jau au ginkluotu pasipriešinimu. Tautinis Alžerijos Laisvės
lietuvių sąskrydis įvyko 1941 m. Frontas, sudaręs vyrausybę Tunizijoj ir iš ten vadovaująs kovoms
vasario mėn. Brooks, Alta. Jis bu prieš 500.000 prancūzų kariuomenės, irgi turi savo tarpe grupių,
vo organizuotas to paties A. Ne- reikalaujančių kovoti iki visiškos •—------------------ —-------- ------laimėjimo. liją — kolonijos Angola, Mozan
vados, kuris šiuo metu yra Calga nepriklausomybės
Premjeras
Ferhat
Abbas
yra nuo bika ir portugalų Gvinėja. Jose
ry apylinkės pirmininkas ir šio
antrojo sąskrydžio organizato saikumo šalininkas ir mano, kad yra 11 mil. gyventojų, kurie j ui
Alžerijai reikia ir nepriklauso yra pagauti nepriklausomybės
rius.
Kanados Pabaltiečių Federacijos atstovai pas opozicijos vadą L.
Pirmasis sąskrydis buvo skir mybės ir glaudaus ryšio su Pran idėjų, ateinančių iš kaimyninių
B. Pearson Otavoje. Iš kairės dešinėn: Sallurand, estas; V. Upes- tas užšachuoti komunistų planui cūzija. Jo žmona yra prancūzė, kraštų. Jose dar nepasirodė ne
lacis, latvis; J. R. Simanavičius, Pab. Federacijos pirm.; L. B. gegužės 1 d. kreiptis į Kanados ir jis pats geriau kalba prancūziš ramumų, bet jie gali atsirasti la
Pearson, P. Hellyer, parlamento atstovas; Luitsalu, ėstas; trūks vyriausybę prašant Lietuvos gar kai nei arabiškai. Į paskutinį bai staigiai, kaip pvz. Konge. Jau
ta E. Cuplinsko, dariusio šią nuotrauką.
bės konsulatą perduoti Sovietų prez. De Gaulle kvietimą atvykti nepriklausomų Afrikos kraštų- Sąjungai. Sąskrydis visų Vakarų Paryžiun derybų dėl karinių pa delegacijos buvo susirinkusios
Kanados lietuvių vardu priėmė liaubų jis atsiliepė palankiai. Jo Etiopijos sostinėj Adis Ababoj,
tris rezoliucijas: JAV preziden vyriausylbės paruošiamoji dele kur dalyvavo ir dar nesavarankiš
tui, Jo Did. Anglijos karaliui ir gacija jau pasiekė Paryžių ir pra kų kraštų atstovai. Angolos atsto
sidėjo derybos su prancūzų vy vas aštriai puolė Portugaliją už
PABALTIEČIŲ FEDERACIJOS ATSTOVŲ PASIKALBĖJIMAS Kanados min. pirmininkui Mc riausybe. Jei bus susitarta, Alže nesiryžimą keisti koįoninę val
Kenzie King. Pastarojoje buvo
Pabaltijo okupacijos dvidešimt-1 reiškimą per televiziją, kur jis reikalaujama Kanadoje komunis rijoj galės būti vykdomas refe džią.
Pasmerkė Izraelį
ipčin proga
nrnpa Kanados parlamento
narlamento pasakęs,
oasakes. jog
iog jis
iis sutiktų
sutiktu gyventi
evventi tų partiją paskelbti nelegalia. Vi rendumas dėl būsimo krašto liki
mečio
opozicijos vadas Lester B. Pear su Chruščiovu,; jei tai padėtų sa tai Albertos ir Saskatcehwano mo. Tub pat metu Alžerijoj orga Argentinos skundą dėl Eichson priėmė Otavon atvykusius žmonijai išvengti atominio karo". spaudoje buvo sukėlę didelę at-" nizuojamas Prancūziškos Alžeri- mano pagrobimo svarstė JT Sau
Pabaltiečių Federacijos atstovus. Jis buvęs ne visai teisingai su garsi ir daug triukšmo, kuris dar jos Frontas, kuriame gana daug gumo Taryba ir priėmė rezoliu
neprancūziškos kilmės veikėjų. ciją, pasmerkiančią Izraelio po
Priėmimas" p. Pearson kabinete prastas. Jei klausimas būtų — ar negreit tenurimo.
elgį bei reikalaujančią atitinkamo
Naujos valstybės
Parlamento rūmuose buvo labai Vakarams atsisakyti savo giliau H VKL Sąskrydis prasidės lieatlygio.
Ar tas “atlygis” reiškia
Laisvė
Afrikoj
eina
šuoliais
ap

nuoširdus ir pasikalbėjimas tru sių įsitikinimų ir principų, ar ka dos 9 d. lenku svetainėje Calgary,
ko virš valandos. Priėmime daly riauti atominį karą, tai jis pasi Alta, — 313," 4th St. N.E. 3 vai. imdama vis naujus kraštus. Pra Eichmano grąžinimą Argentinai,
vavo parlamento narys Paul Hel rinktų karą. Jis tą patį yra pa p.p. bendru valdybų posėdžiu, į ėjusią savaitę Dakare, sostinėj, liko neaišku. JAV atstovas C.
lyer, Pabaltiečių Federacijos pir reiškęs ankstyvesniame laiške kurį pakviestas KLB Kr. Valdy savo nepriklausomybę paskelbė Lodge prieš balsavimus pareiškė
mininkas J. R. Simanavičius ir Pabaltiečių Federacijai. Bendrai, bos pirm. St. Kęsgailą. Kviečia Mali valstybė - federacija, kurią nemanąs, kad tai reiškia grąžini
nariai E. čuplinskas, A. Luitsa žmonės neturėti! taip bijoti ato ma dalyvauti ir visa visuomenė. sudaro buvusios prancūzų V. Af mą. Argentinos vyriausybės at
rikos kolonijos — Senegalija ir stovas ir pats prez. Frondizi, lan
lu, V. Upeslacis ir Sallurand. Pri minio karo, kadįūtų paralyžuoti Įėjimas nemokamas.
Sąskrydis atidaromas 6 vai. v. Sudanas. Pasiekė savo nepriklau kąsis Europoj, pareiškė pasiten
ėmimas įvykox pabaltiečių de- baimės ir nebegalėtų protingai
, invokaęija .mąldą,. kurią sukal somybę ir/fedagaskaras :— irgi kinimą priimta rezoliucija ir pa•monstracijų. Otawje_jdieną,..šeš- ,vesti
Delegacija'ntirodė, kad Kana bės kun. I. Grigaitis iš Edmonto- prancūžųtiolohija.' Naujosios zynfcįo,/kad atsiprašymo nepa
neviėn iš reformų reikalingumo, nevien iš įsiveisusfų negerovių, tadienį, birželio'18 d? ‘
betgi nepasitraukia iš kanka. 7 Buvo bandyta suvesti
bet ir iš susitelkusio asmeninio kartėlio, kuris apnuodija sielą ir
Perskaitęs delegacijos įteiktą dos visuomenė per mažai žino, no. Toliau bus Kr. Valdybos, apy valstybės
išsilieja visokiom neigiamom sukilimo formom. Tada sukilėliui memorandumą premjerui Diefen- kas dedasi už geležinės uždan linkės pirmininkų pranešimai ir Prancūzijos unijos - bendruome- prez. Frondizi su Izraelio prem
viskas atrodo negerai — viskas peiktina ir griautina. Tai nihilis bakeriui, p. Pearson pareiškė, gos, per mažai informuojama ir diskusijos aktualiais lietuvybės nėsi Jau baigia sudaryti savo vals- jeru Briuselyje pasitarimui, ta
'tybės aparatą .
Belgų Kongas. _Po_ čiau prez. Frondizi atsisakė, nes
tinis sukilimas, kurio šaknų reikia ieškoti nevien visuomenės ne kad jis su visais punktais ir rei neperpranta komunistų veiklos klausimais.
Ren-Gurion pareiškė spaudai ne
gerovėje, bet ir asmeniniame išeivio apkartime.
kalavimais pilnai sutinkąs. Me bei metodų Kanadoje. Buvo pa Meninę dalį išpildys amerikie pstiso menesio partinių ginčų vy- keisiąs savo nusistatymo dėl Eich
Be nihilistinio yra ir teigiamas sukilimas. Pozityvūs sukilė morandume tarp kitko buvo rei siūlyta valdžiai įsteigti tyrinėji tė sol. Baltrušaitienė - Lukoševi-i r\ausy^_ ^pavyko sudaryti tautiliai yra visuomenės šaukliai, jos įšjudintojai. Jie yra tie nenuo kalaujama, kad sovietų kariuo mo institutą tiems reikalams, ku čiūtė, edmuntonietė sol. Smidtie- nio sąjūdžio-partijos vadui Lu manno pagrobimo. Tuo tarpu
ramos, kurie neleidžia visuomenei užsnūsti ir pamiršti esminės menė atsitrauktų iš Pabaltijo ris rinktų legaliai prieinamą me nė ir Edmontono tautinių šokių mumba, buv. pašto tarnautojui. skubiai ruošiamasi Eichmanno
savo misijos. Jie sukyla prieš suakmenėjimą, prieš tuščias, atgy kraštų ir kad Kanados valdžia džiagą, ją grupuotų, studijuotų grupė. Po koncerto šokiai. Veiks Tuo būdu laimėjo vientisos vals bylai Tol Avive. Kaikurie "žydų
tybės šalininkai, priešinęsi fede vadai JAV ir Kanadoje reiškia
ventas formas, tačiau ne tam, kad žalotų visuomenės gyvatą, o tam panaudotų visas galimas taikin ir informuotų visuomenę. Bend bufetas.
kad ją atnaujintų ir šviežiu oru atgaivintų bei apsaugotų nuo gas priemones Pabaltijo valsty rai, Vakaruose per maža idealiz Sekmadienį, liepos 10 d., 11 v. racinei sistemai. Kasavubu, fe nuomone, kad Eivchmannas nemerdėjimo. Paprastai jie yra tvirto principo ir charakterio žmo bių laisvei atstatyti. Jo nuomo mo ir užsidegimo kovoti už savo šv. Mišios šv. Kryžiaus koplyčio der. sistemos gynėjas nusileido ir turėtu būti nugalabvtas.
nės, kuriems idealo vykdymas yra svarbesnis už patogią ramybę. ne," betgi, šiuo metu Kanada nie principus. Gi rusai yra labai in- je, kurias atnašaus kun. I. Gri sutiko remti Lumumbu vyriausy
Komunistai nesutaria
Daugeliui tokie sukilėliai nepatinka, nes jie drumsčia sočią ramy ko konkretaus šiuo atžvilgiu ne doktrinuoti, jiems pripūsta, kad gaitis. Po pamaldų gegužinė p.p. bę. Už tai jis buvo išrinktas nau Nors A. Mikojanas, lankyda
bę. Ir tik po ilgesnio laiko, po kovos metų jie iškyla pagarbon, galinti padaryti. Svarbiausia, tai Vakaruose tik kraugeriai ir išnau A. P. Nevadų ūkyje Crossfield —■ josios valstybės šefu ir keli jo masis Norvegijoj pareiškė, kad
kai visi pamato jų pastangų vertę. Tokių sukilėlių reikia ir mums. Vakarams laikytis stipriai ideo dotojai tegyveną, ir daugelis jų 28 mylios į šiaurę ir % mylios į šalininkai įėjo vyriausybėn. — nesutarimas komunistuose esąs
Reikia, kad jie atsvertų nihilistinį sukilimą ir išlaikytų išeivinę loginiai ir militarinial. Su laiku tam tiki. Idealizmą ir kovingumą vakarus nuo Calgary. Autostrada Britų Somalija, išbuvusi anglų vakariečių išgalvotas dalykhs, vis
visuomenę pagrindinio dabarties uždavinio "vykdyme"-— paverg teisybė laimės ir Pabaltijo valsty visuomenėje ugdyti būtų visuo Nr. 2. Gegužinės vietoje bus iš kolonija 80 metų, perėjo į nepri dėlto faktai rodo kitką. Rumuni
klausomą gyvenimą. Prie jos pri
menės vadų atsakomybė. Visuo kelta Lietuvos trispalvė.
tųjų gelbėjime bei laisvinime ir lietuvybės išlaikyme.
Pr. G.
bės vėl bus laisvos.
sijungs JT pavedimu italų val jos kompartijos suvažiavime po
menės
vadams
taip
pat
netiktų
Sudėtiniai
bendri
pietūs,
šo

P. Pearson prisiminė savo pasėdyje Chruščiovas aiškiai pa
prisidėti prie visokių taikos sąjū kiai, dainos, alutis. Saulėleidy vė doma Somalijos dalis ir sudarys smerkė “kairiuosius sektantus”
džių, kurie dažnai tiktai priešui liavos nuleidimas, susikaupimo Somalijos respubliką su 2 mil. — kiniečius, kurie aklai laikosi
pasitarnauja.
valandėlė, sutartinės tėvynės dai gyventojų.
Markso-Lenino teorijos ir mano,
Susirūpinę
kolonijomis
Taip
pat
buvo
pareikšta,
kad
nos.
Po
to
laužas,
dešrelių
kepi

Tarnt. imigracijos kongresas] de-la Madeleine, Que. Joje kvie nis Ontario teismas, panaikinda
kad karas su kapitalistiniais kraš-\
Baigiantis kolonizmo amžiui vi tais neišvengiamas. Esą karo at
organizuojamas Otavoje rugpiū- čiamos dalyvauti visos tautinės mas apylinkės tęisėjo priešingą šaltame kare, kuris išsivysto į ko mas ir t.t.
čio 21-25 d.d. Jo rengėjas — katalikų grupės Kanadoje. Tą sprendimą, paremtą nuomone, vą dėl žmonių protų ir įsitikini Jokios oro permainos geguži siems tenka ruoštis naujai erai. veju žūsiąs kapitalizmas ir lai- \
tarptautinė katalikų migracijos dieną iškilmių metu šventovėje esą deportacijos potvarkis netei mų, laimėti tegalima tikėtis tik su nės nesutrukdys! Visi nuoširdžiai Tuo reikalu pasitarti buvo susi mesiąs socializmas, kuris atne
tikę Madride Ispanijos gen. Fran šiąs pastovią taiką. Anot Chruš
komisija Ženevoje, kongreso te bus iškeltos 30 tautų vėliavos, jų sėtas, nes išduotas sekmadienį. tokia politika, kuri aiškiai ir be kviečiami dalyvauti.
kompromisų laikosi teisės ir tie Sąskrydžio reikalais rašyti ko co ir Portugalijos premjeras Sa- čiovo: “Gyvename laikus kai mū
•
ma: “Kataliko ateivio .įkurdini tarpe ir Lietuvos. 11 vai. bus iš
sos.
Todėl nelegalią Pabaltijo miteto sekroetiuir okaljrn npw lazaras. Ispaniją spaudžia Maro sų tarpe nėra nei Markso, nei En- z
Mokslininkų pasitraukimas iš
mas”. Tai jau ketvirtas tokio po kilmingos pamaldos, laikomos
būdžio kongresas. Jo posėdžiai J.E. vyskupo Marrocco iš Toron Kanados mažėja, pareiškė valsty okupaciją reikėtų iškelti kiekvie miteto sekretoriui Vic. Barron, ko valdžia atitraukti savo karines gelso, nei Lenino. Jei elgsimės
Strathmore, Alta, CPR Depo.
1 bazes iš jo teritorijos, o Portuga- kaip vaikai, besimoką alfabeto ir
vyks Otavos universiteto rūmuo to. Rytų apeigų katalikai turės binio tyrimų tarybos — National na proga.
Toliau delegacija p. Pearsonui
se. Dalyviai bus apagyveridinti atskiras pamaldas. 2 vai. p.p. bus Research Council pirm. dr. Steadėlioją iš jų žodžius, netoli tenu
įvairiose institucijose ir viešbu procesija, kurioje tautinės gru cie. Jų išvykimas kitur, ypač JAV, aiškino apie dabartinę padėtį ir
eisime”. Esą dabar tik pakvaišę
čiuose. Nakvynė institucijose S3- pės dalyvaus tautiniuose drabu esą galėtų būti visai sustabdy nuotaikas Pabaltijo kraštuose.
gali norėti karo, kuris viską su
$5 dienai, viešbučiuose $9-$20 žiuose.
tas, jei būtų sudarytos darbo są Jis ypač domėjosi jauninto nuo
naikintų. Chruščiovo koegzisten
taikomis.
Jam
buvo
pareikšta,
Tagespost
”
nr.
69
išeinąs
WuerzTokia antrašte priminė Lietu
dienai. Norintieji dalyvauti kon
lygos. JAV pragyvenimo lygis
cijos politiką parėmė visų kraš
grese kviečiami registruotis: The
Rinkimus į Quebeco prov. sei esąs augštesnis* tyrimų sritys žy kad okupantui nepavyko perauk vos okupacijos sukaktį Šveicari burge 3 kart per savaitę. Ilgoku tų kompartijų atstovai, išskyrus
Congress Committee, 637 Craig mą šį kartą laimėjo liberalų par miai platesnės, ir todėl Kanada lėti Pabaltijo jaunimo, kuris te jos katalikų dienraštis “Neuę straipsniu Oskar Angelus iš Var Kiniją.
St. W., Montreal 3, Que. Ten pat tija, pravesdama 50 atstovų iš 95. negalinti konkuruoti. Tam atsver- bėra nesukomunistintas ir kate- Zuericher Zeitung” nr. 137. Pir šuvos atpasakoja okupacijos įvy
Baskų kunigų skundas
majam psl. įdėtu straipsniu dien kius ir primena" 1940. V. 16 Izkreiptis ir dėl nakvynių.
Tautinės vienybės partija, val ti esą reikia, kad kanadon va-1 goriškai antirusiškas.
Jau
kuris laikas girdėti nusi
raštis pabrėžė, kad Pabaltijo vestijos žodžius: “Paskutiniai ka
džiusi provinciją 16 metų, gavo žiuotų kitų kraštų mokslininkai.
(Nukelta į 8 psl.)
Naujame imigracijos įstatyme, 44 atstovus. Taipgi išrinktas vie
okupacija nebuvusi • pavienis ro įvykiai... parodė, kad mažų skundimų dėl Ispanijos Franco
kuris tebėra ruošiamas, numato nas nepartinis, kuris anksčiau rė
Maskvos veiksmas, o ‘Drang nach valstybių neutralumas tėra ... valdžios suvaržymų. Nusiskundi
ma įvesti ateivių atranka pagal mė valdančią partiją ir dabar pa
gryna fantazija”. Jis taipgi pa mai daugiausia ateidavo iš opo
Westen’’ plano dalis.
grupių. Šį kartą nusiski’ ’Kanados - ūkio reikalavimus ir reiškė remsiąs tą, kuri rūpinsis
Pradėjusi vykdyti savo pla žymi Vokietijos pastangas ištirti zicinių
jau
šį
pirmadienį,
birželio
27
d.,
Maskvos
vykdomojo
komiteto
dimas
buvo
pareikštas 342 ka“skatinti jų įkurdinimą tose srity jo apylinkės nepasiturinčiųjų
sovietų kaltinimus Pabaltijo vals
ną nuo Lietuvos, Latvijos ir
bet
buvo
atidėta
liepos
11
d.
10
pirmininkas
(burmistras)
Nikolaj
se, kur jie labiausiai reikalingi. būkle. Nauju Quebeco prov.
tybėms nesilaikius 1939 m. savi liku kunigų iš 4 baskų provi” "•
Estijos, Maskva prasiveržė
Bobronikov,
pakviestas
Otavos
vai.,
nes
advokatas
A.
Maloney,
Dabartiniame Įstatyme yra nu premjeru pakviestas Jean Le
iki Europos vidurio ir paver tarpės pagalbos sutarties ir cituo jų, šiaurės Ispanijoj. Jų skundas,
kuris
apsiėmė
ginti
bylą,
negalėjo
burmistro,
aplankė
Torontą
Hamatytos trys ateivių grupės: 1. sage, buvęs Kanados šiaurės sri
ja ambasadoriaus Grundherr adresuotas savo vyskupui, kai
gė 100 mil. gyventojų.
miltoną
ir
visą
eilę
miestų.
Niaatvykti
iš
Toronto,
labiausiai pageidaujama britiško čių ministeris St. Laurent feder.
Maskvoje tyrimo
duomenis: na policiją dėl žiauraus elgesio s •
Ji
nepaisė
nei
Atlanto
chartos,
dienraščiai
šį
įvykį
gara
Falls
birželio
24
d.
jis
su
Toronto
dienra
ji, kurios tereikalaujama paten kabinete ir vėliau perėjęs į* pro
“Glaudesnio bendradarbiavimo politiniais kaliniais. Esą jie žiau
nei
savo
pasirašytų
sutarčių,
nei
grupe
kanadiečių
pareigūnų
bu

plačiai
aprašė
pirmuose
pusla

kinamos sveikatos ir įrodymo, vincinę politiką.
Pabaltijo valstybių su antirusiš riai kankinami, ilgai laikomi kalė
tarptautinės
teisės
dėsnių.
Kai
piuose,
o
‘
The
Telegram
”
paskel

vo
pakviestas
fotografuotis.
Tuo
kad gali kurį laiką gyventi Ka
ka linkme nuo 1939 m. rugsėjo - jimuose be teismo. Baskai iš seno
šiandien
kiekvienai
Afrikos
ir
bė
kaip
pirmąją
dienos
sensaciją
momentu
ramiai
prisiartino
20
nadoje be darbo; 2. darbui tin Darbo reikalai gegužės mėn.
spalio sovietinės savitarpės pa reiškia pretenzijas į nepriklau
Azijos
tautelei
duodama
nepri

su
antrašte
didelėm
raidėm.
Nia

m.
jaunuolis,
išsiėmė
iš
kišenės
kami asmenys iš Europos ir P. pagerėjo. Balandžio mėn. buvo
galbos sutarties su Pabaltijo kraš somą gyvenimą ir, matyt, jų są
klausomybė,
visai
eilei
Europos
kiaušinį
ir
sviedė
į
Bobrovnikogara
Parks
policijos
pareigūnas
Amerikos, turį darbo garantijas 517.000 bedarbių, o gegužės —
tais nebuvo”. Tikrieji okupacijos jūdis tebėra aktyvus ir dabar.
tatitų
ji
paneigiama.
W.
Spring
pareiškė
koresponden

vą.
Kiaušinis
pataikė
į
sprandą,
arba priklausą grupei darbinin 399.000. Visdėlto šis skaičius yra
Vašingtonas. — Prezidentas F:Ta proga laisvojo pasaulio lie motyvai buvę imperialistiniai.
kų, kurių stinga Kanadoj; 3. gi didesnis 65.000 už 1958 m. gegu aptaškė jo švarką ir jo vertėjo tui: “Nesuprantu, kodėl tiek daug tuviai
Autorius
cituoja
1918.
XII.
25.
senhoweris savo lankymosi Mask
drauge su savo baltiškai
minių kviečiamieji ateiviai. Ši žės bedarbių skaičių. Dirbančių kanadiečio aviacijos karininko W. triukšmo. Juk bernaitis metė ne siais broliais
“
Izvestiją
”
,
rašiusią:
“
Estija.
Lat

voje
proga buvo numatęs Chrr’mini ir masines
toks skirstymas laikomas dabar jų skaičius nuo balandžio iki ge Kereluk ir kt. Grupėje buvęs te- bombą”. Esą jis nemano, kad bur deportacijas. esą
vija
ir
Lietuva
yra
Rusijos
vidur

čiovui dovanoti motorlaivį. J»s
“II D. karo žiauru
nepatenkinamu, nes atvyksta per gužės 21 d. pakilo 250.000 ir pa levirijos artistas W. Bary-H. mistrui N. Bobrovnikovui reikės muose žuvo žymiai
kely
Vakarų
Europon
...
Sis
ski

jau nugabentas i Maskvą, o dov'mažiau lietu
daug kviečiamų giminių, kurie siekė 5.992.000; pernai tuo pačiu Brian bandė vytis bėgantį jau būti liudininku teisme.
riantis
pylimas
turi
būti
sunai

noti
neteks. Galimas dalykas, k" ’
vių,
nei
nacionalsocialistinės
Vo

nuolį, bet paslydęs apvirto. Atsi Kaikurie laikraščiai minėjo,
a apsunkina įsileidimą specialistų,
kintas.
Baltijos
jūros
užėmimas
jis bus gražintas į JAV, ir VD
metu buvo 5.852.000. Imant nuo
ir komunistinės Rusijos
galinčių daugiau pasitarnauti šimčiais, gegužės mėn. buvo 6,2 kėlęs prisijungė prie policininkų, kad G. Janušonis yra lietuvis ir kietijos
įgalintų
Sov.
Sąjungą
varyti
so

kurie pasileido ieškoti kaltinin citavo. jo tėvo pareiškimą, esą naikinimo stovyklose. Dar ir Šian cialistinės revoliucijos agitaciją grąžinsiąs firmai.
krašto gerovei. Be to, paliekami % bedarbių.
ko. Pastarasis buvo surastas po šeima pergyvenusi sovietų kanki dien neleidžiama grįžti iš ištrė Skandinavijos kraštuose”. Baig
nuošaliai Azijos kraštai. Nuo
10 min. ant kalvos. Paaiškėjo, nimus, denortacijas, ir sūnus už mimo tūkstančiams žmonių, ir nė damas, autorius cituoja Moloto
1945 m. ikišiol Kanadon yra imi
Imre Hirsch, vengrų tremti kad tai Niagara Falls gyventojas augęs sovietų neapykantoj. Nia viena gausių tarptautinių įstai vo pareiškimą prof. Krėvei-Mic įgeidžių, o dėl to. kad to reikal?
gravę beveik du milinojai ateivių.
niui, nelegaliai atvykusiam Kana Gediminas Janušonis. Jis yra kal gara Fals ir Otavos burmistrai gų žmonių teisėms ginti nesirū kevičiui: “Jeigu jau rusų carai su vo rusu valstybės plėtotė.. Be
•
to, mažosios valstybės ateityje
Naujųjų ateivių diena rengia- don, leista kreiptis į augšč. Kana tinamas viešosios tvarkos ardymu pareiškė vilties, kad Bobrovniko pina jų likimu”.
Ivanu
Baisiuoju,
veržėsi
į
Baltivistiek išnyks”. Sovietai šią pra
Pabaltijo okupacijos sukaktį
giama liepos 10 d., sekmadienį, dos teismą dėl deportacijos po ir teisėjo buvo paleistas už $200 vas įvykį palaikysiąs paprastu
našystę uoliai tebevykdo.
paminėjo ir vokiečių “Deutsche
užstatą. Jo byla buvo paskirta šposu (joke).
ganiojoj Marijos šventovėj Cap-

Kiekvienai visuomenei rūpi savoji gyvata. Ji grumte grumia
si su visokios rūšies pavojais, negailėdama nei pastangų, nei aukų.
Tiesa, nevisuomet tos-pastangos atneša greitą, apčiuopiamą vai
sių, tačiau jos, net ir nieko konkretaus neatnešdamos, stpirina tą
visuomenę, grūdina ir neleidžia apsnūsti išnykimo letarge. Stip
rina betgi tiktai tos pastangos, kurios yra pozityvaus pobūdžio ir
išreiškia tos visuomenės Bendrąjį esminį siekį. Visos kitos pastan
gos atskirų asmenų, kurios priešingos tam bendrajam siekiui,
gali būti labai aktyvios, tačiau savo prigimtimi yra ardančio po
būdžio. Kiekviena laisva visuomenė tokių pastangų vengia ir sten
giasi izoliuoti, kad jog nepadarytų žalos visuomenės organizmui.
Valstybė tai daro teisinėmis priemonėmis, o visuomenė — mo
ralinėmis. Tuo būdu&yra apsaugoma visuomenės gyvata, atremta
į teisinga laisve pagristą tvarką. Pastarosios griovimas yra pasi
kėsinimas į visuomenės gyvatą. Griovimas gi yra galimas iš lauko
ir vidaus, kitaip tariant, pavojai ateina svetimom ir savom Tan
kam. Visuomenė paprastai būna gana budri prieš pavojų, artėjantį
svetimom kojom, bet nevisada pakankamai budri savom rankom
nešamam pavojui. Užtat nekartą visuomenė pasijunta užklupta
viduje kilusios krizės bei sukilimo, kuris galimas ir išeivijos
visuomenėse. Jose įvyksta grupių ir paskirų asmenų “sukilimai”,
ardą bendrąjį visuomenės frontą. Jie, tiesa, nebūna kruvini,
siauro masto, tačiau pakankamai skaudūs, virpiną išeivinės visuomenės gyvatą. Jeigu jie tereikštų gyvo organizmo ląstelių dau
ginimosi procesą, netektų sielotis. Mūsiškės visuomenės atveju jie
reiškia gyvų ląstelių nutolimą nuo bendrosios apytakos, nuo visus
apjungiančios lietuviškos širdies pulso, be kurio visuomenės gy
vata atsiduria mirties šešėlyje. Todėl išeiviniai sukilimai — gru
pių ar asmenų — yra smūgiai patiems sau. Tiesa, jie daromi lie
tuviškosios gyvatos vardan, tačiau savo esme jie veda į vis di
desnį susikaldymą, suirimą, vedantį į laidotuves. Kadaise ir pra
našai buvo persekiojami bei žudomi Dievo vardan, manant, kad
tai tarnyba Dievui, šiandieną išeivinėj visuomenėj tautos vardan
daromi sukilimai, kurie tikrovėje yra tautinės gyvatos žalojimai.
Šio pobūdžio sukilėliai, viešai ar slaptai, ima smerkti visą lietuviš
kąjį išeivijos frontą. Jie plaka išeivijos pastangas kaip nesėkmin-gas ir todėl netinkamas, siūlo reformas, kurios nesuderinamos su
esmine lietuviškosios išeivijos misija. Tokie sukilėliai, galbūt ne
jučiomis, atsiduria okupanto zonoje ir. pasitarnauja jo interesams.
Netenka abejoti, kad lietuviškame išeivijos fronte neviskas tvar
koje ir kad yra daug kritikuotino bei reformuotino, bet tai ne
duoda teisės išeiti su tokiu sukilimu, kuris paneigia pagrindinę
mūsų išeivijos misiją.
”

Lester B. Pearson apie Pabaltijo reikalus

KAS NAUJO KANADOJE?

Prasidėjo prieš 20 metu Lietuvoje

Maskvos burmistrą aptaškė kiaušiniu

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kompensacijos įstatymo nuostatai
Pubtished by Lithuanian R. C. Cultural Society of Canada
SAVAITRASTIS
Redaguoja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius.
Leidžia Kanados Lietuvių Kataliku Kultūros Draugija.
Prenumerata visur metams $5.00, pusmečiui $3.00.
įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais.
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
941 Dundas St.
Toronto 3, Ont Canada. TeL EBL 8-6813.

Laisvame pasaulyje augančiam
lietuvių jaunimui
Brangūs Lietuviukai —
Berneliai ir Mergaitės,
Taip plačiai esate išsiskirstę
visuose pasaulio kraštuose, kad
šiuo metu vieni renkatės į mokyk
las, kiti skirstotės atostogų. Tik
todėl nepradedu šio laiško linkė
jimais jums laimingų mokslo me
tų ar malonių atostogų. Tegul
Dievas visur visus jus laimina: ir
mokyklose ir atostogose.
Jūs augate tokiose sąlygose,
kad sutinkate žmonių visokių ra
sių, visokios tautinės kilmės, vi
sokios kultūros. Kai ateityje ke
liausite pasaulyje, tai pastebėsite,
kad yra labai didelio skirtumo
tautų ir valstybių gerbūvyje ir
kultūroje. Pastebėkite ir tai, kad
žemiško gerbūvio ir dvasinės kul
tūros laipsnis nesutampa su kraš
to gamtos turtingumu ir išgyven
tų laisvės metų skaičiumi. Nelai
kykite tuščiu pagyrimu Lietuvai
posakio, kad ji per 20 metų lais
vės pasiekė daugiau pažangos, ne
gu daugelis valstybių per 150 ir
daugiau laisvės metų.
Viso gyvenimo pažanga stebėti
nai sutampa su žmogaus dvasios
kultūra. Iš daugelio pavyzdžių,
jeigu imsime Rusiją, natūraliai
labai turtingą kraštą, matome,
kad jai nesiseka palengvinti žmo
nių skurdo, panaikinti priversti
no vergų darbo, atsistoti pirmau
jančių kultūroje tautų tarpe, to
dėl, kad ten paniekinta žmogaus
sielos kultūra ir pats žmogus. Ten
paniekinta Evangelijoje telpanti
pažiūra į žmogų. Nuo to kenčia
žmogus nes r'vangelijos mokslas
apie žmo^ų sutampa su žmogaus
j igimčia. Kur kovojama prieš
Evangeliją, ten kovojama prieš
žmogaus prigimtį — taigi prieš
žmogų. Iš kitos gi pusės nėra di
desnio geradario už žmogų skel
biantį Evangeliją. Evangelijos
skelbėjas ugdo pagarbą ir meilę
žmogui, gyvenimą pagal prigim
tį. Bilijonais dolerių matuojama
medžiaginė pagalba negali prilyg
ti to gero, kurio duoda, vięųas
Evangelijos skelbėjas - misijonierius, nors jis nieko kito netu
ri, tik Dievo žodį, Diev’ą bei žmo' gŲ gerbiančią ir mylinčią širdį.
Mes lietuviai nebūtume dėkin
gi Dievui ir savo tėvams už mūsų
krikščionišką sielą, jeigu never
tintume krikščionybės svarbos
žmonijai. Kai sugrįš laisvė Lietu
vai, tai ir ten daugiau reikš iš
kur nors grįžtąs Evangelijos skel
bėjas, negu keli milijonai dolerių
gauti iš kur nors paskolos ar pa
šalpos.
Mirštanti lietuvių karta tiek
Lietuvoje tiek išeivijoje išaugino
gana gausiai Evangelijos ir krikš
čioniško gyvenimo skelbėjų.
Jums verta atsiminti, kad toji
lietuvių karta vien tik Ameriko
je yra išauginusi apie 700 kuni
gų, virš 2.000 seselių vienuolių.
Kaikurie iš jų darbuojasi toli už

Driving School
859 COLLEGE ST.

LE. 2-5461

1081 ST. CLAIR W.

LE. 5-5556

Pradėkite vairavimo pamokas dabar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

DUNDAS AUTO BODY
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST.
Tel. WA. 1-3225.

Dažai ir sienoms
popietis!
Vaikas, icpeiiai, terpentinas.

Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.'
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Padaromi
minkšti baldai
pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina.
Darbas garantuotas.
Telefonas WA. 2-7981
Namu tel. AM. 1-0537

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)
Visą rūšiq mechaninis automobiliu
remontas. Spec. Fordomatic • Hydx Sav. ANTANAS PASKEVW
Telefonas LE. 5-913®

Amerikos, yra lietuvaičių svar
biose pareigose klįauzūriniuose
vienuolynuose. Ką veikia kiti vie
šai besidarbuoją, jūs tai matote.
Dabar ląisvąme pasaulyje au
ganti lietuvių karta dvasinių pa
šaukimų skaičiumi neprilygsta sa
vo tėvų kartos, ar savo amžiaus
jaunimo kitų tautybių kilmės.
Būtų klaida manyti, kad lietuviš
ką jaunimą pats Dievas panieki
no, kad juo nepasitiki. Kaltė yra
kur nors mūsų pačių tarpe. Gal
pėrmaža krikščioniškosios dva
sios, gal vyresnieji jūsų į tai ne
padrąsina. Nesiimu į tą klausimą
atsakyti, tačiau yra tiesa, kad iš
jūsų tarpo yra nepaprastai maža
Dievo pašauktų tapti žmonijos
šviesa. Gyvename laikus, kada
vieni ryžtasi keliauti po erdves,
kiti savo gyvenimu ryžtasi tapti
Kristaus draugais žmonijos išga
nymo darbe. Mūsų laikais visokis
vidutiniškumas yra dar mažiau
vertinamas, negu buvo praeityje.
Džiaugiamės, kad jaunas lietuvis
atsižymi moksle. Visi dar labiau
džiaugsimės kiekviena siela, kuri
turės drąsos kilti lig Dievo sosto
šventųjų gyvenimo keliu, tapti
Kristaus bendradarbiu žmonijos
išganymę ir jos tikrame švietime.
Mieli berneliai ir mergaitės.
Dievas, lietuvių tauta ir visa žmo
nija laukia iš jūsų tarpo daugiau
pašaukimų kunigystei ir vienuo
liniam gyvenimui. Laisvame pa
saulyje yra net keli lietuvių vyrų
ir moterų vienuolynai. Yra kuni
gų seminarijos jūsų gyvenamuo
se kraštuose. Jums primenu, kad
Romoje lietuviai turime šv. Kazi
miero kolegiją, kurią patys lietu
viai taip paremia, kad ten besi
mokančių vaikai atleidžiami nuo
mokesčio už savo sūnus. Ten bai
gę mokslą ir pašvęsti kunigai
darbuojasi kiekvienas, kur kuris
pasirinko, o laikui atėjus jie ga
lės grįžti į Lietuvą.’ Šia proga
jums primenu, kad kaikada girdi
mas abejojimas, ar svetur tapę
kunigais, vienuolėmis — lietu
viai galės grįžti į Lietwtą, neturi
pagrindo. Kunigus ir vienuoles
saistantį Bažnyčios drausmė ne
statys jokios kliūties norintiems
grįžti Lietuvon.
Būti kunigu ar vienuole mūsų
pačių noro tačiau nepakanka*
Dvasinis pašaukimas yra Dievo
malonė. Ir jūs, brangūs berneliai
ir mergaitės, ne visi būsite šau
kiami būti "kunigais ar vienuolė
mis. Visi tačiau melskitės, kad
Dievo malonė rastų lietuvių tar
pe kuodaugiausiai vertų jo pasi
tikėjimo ir jo malonės garbės,
kad mūsų jaunimas turėtų drąsos
paklausyti tos Dievo malonės.
Jums visiems kartu linkiu idea
lizmo degti meile ir noru padėti
Kristui ir jo Bažnyčiai išganyti
kuodaugiausiai selų.
Dievas telaimina jūsų jaunystę,
švenčiausia Marija tegloboja jū
sų nekaltumą, šventasis Kazimie
ras tebūna jums vadu ir įkvėpėju
jūsų laukiančiose gyvenimo ko
vose.
Su meile jums Visiems
Kristuje,
Vysk. Vincentas Brizgys.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

EDVARDAS ŠULAITIS
Ko ko, bet minėjimų Čikagos vedant nesistengiama išlaikyti
lietuvių tarpe netrūksta. Juos rimties. Pvz. Steigiamojo Seimo
Jeigu jūs esate taip sužeistas,
rengia
privatūs žmonės, o taip minėjimą organizavo “demokra
kad tapote nedarbingu, ir negali sužeidimas gali būti pavojingas.
grupės”. Kiti, turbūt, pagal
te uždirbti iš ankstyvesnio darbo, Pagąl įstatymą sružeidimp
x 1,1------ątveju pąt ir įvairios organizacijos bei tinės
vojo,
kad jis yra tik “demokra
Valdyba mokės pensiją pagal pas rbdąvys turrj parūpinti pirmąją
Kiek tęko patirti ir įsitikinti, tams” skirtas. Žmonės šiais lai
kutinių dvylikos lųęnesių uždar
ir gydytojų asmeny
kais yra be galo jautrūs, tad ko
bio vidurkj. Pvz. jei jūs netekote ir
inti
^sporto priemones minėjimai Čikagoje yra pasidarę dėl
stengiamasi tokius bendrojo
40% darbingumo (netekote vie jus įjuyežti
ėn arba į na- pačiais nemėgiamiausiais subuvi- pobūdžio minėjimus padaryti ke
maįs. Žmones sunku sutraukti. Ir
nos rankos), tai jūsų pensija per mus. Jei nori®
visą amžių bus 40% % jūsų bu lauti savo gydytojo. Visos gydy kažin ar dėl to reikėtų vien pub lių grupiiį nuosavybe?
vusios algos t.y. $24 (40% nuo mo išlaidos bus apmokėtos Valdy liką kaltinti? Kaltės nemažą dalį Kitas dalykas — tai ilgos ir ne
$60). Ši pensija nedraudžia užsi bos, tik transportas eis darbda turėtų prisiimti rengėjai, kurie į temą kalbos. Ilgumo atžvįlgiu,
nesugeba minėjimus padoriau su tenka pasakyti, paskutiniais me
dirbti pragyvenimui naujoje vie vio sąskaitom
tais jąu buvo padarytą pažangą,
toje.
•
Darbininkų Kompensacijos Val organizuoti bei juos pravesti.
bet
temų — ne. Jeigu imsime Bir
Neseniai Čikagoje įvyko Stei
Darbininkų kompensacijos įs dybą riVorkmen’s Compensation
tatymas numato taip pat aprūpi Board) palaikys ryšius su jumis giamojo Seimo 40 metų sukakties želio liūdnųjų sukakčių minėji
nimą našlių ir šeimos tų jiarbi- arba su šeima tiesiog, todėl yra minėjimas, į kurį atsilankė tik mą, tai jo pagrindinis kalbėtojas
ninkų, kurie mirė darbovietėje. svarbu, kad visuose savo laiškui apie 100 žmonių, o šiomis dieno ta tema gana mažai tekalbėjo,
Tai susideda iš pradinės bendros se dėtumėt savo bylos numerį mis buvo pravestas Birželio liūd bet plačiai prabilo apie nepasise
sumos $300, plius pensija, ligi Rašykite rašalu, pažymint savo nųjų sukakčių minėjimas, sutrau kusią viršūnių konferenciją, prez.
Eisenhovyerį, ALT veiklą ir pana
$300 padengti laidojimo išlai vardą, pavardę, gydytoją, darbda kęs virš 200.
šius
dalykus, nieko neturinčius
doms, o kai yra reikalo, tai ir per vį, liudininkus. Savo adresą, jei
Tai jau kažkas netvarkoje. Jei
vežimo, išlaidos. Našlė gaus $75 keičiate, tuojau painformuokite gu į Čikagos parapijų susirinki- bendro su minėjimo dvasia.
Dar vienas labiau į akį kren
pensiją mėnesiui, ir kiekvienam Valdybą. Atsakykit į visus patie mus atsilanko 200 asmenų, tai
vaikui ligi 16 metų po $25. Jei kiamus klausimus ir savo parašą jau į tokius bendrus minėjimus tantis dalykas — tąi minėjimu
tūrėtų mažiausia 1.500 sugužėti. pravedėjai. Jau buvo minėtą, kad
ji vėl išteka, pensija sustabdomą, padėkit.
bet ji gali gauti bendrą sųm^ ly Jei turite sunkumų užpildant Bet taip nėra ir vargu ar bus. To Vąsario 16-sios minėjimą prave
gią dviejų metų pensijai. Vaikąi formąs, prašykite draugų, kurie ir rengėjui nesitiki ir vietoje Ma dė labai blogai lietuviškai kalbąs,
gi ir toliau gauna tas pačias su turi daugiau patyrimo. Kiekvie rijos augšt, mokyklos, jau tenki žmogus. Tas pats atsitiko fr su
mas; jei tampa našlaičiais, jų mė naValdybą kąsmet tik Ontario tu nasi (išskyrus Vąsąrio 16-sios mi Birželio liūdnųjų sukakčių minėnesinė suma didėja ligi $35 mėne ri reikalų daugiau kaip su 250 nėjimų) mažutė Jaunimo Centro S"nu, kurio pranešėja buvo sunai lietuviškai mokanti moteris.
siui. Paprastai mokėjimą! vąi- tūkstančių atsitikimų. Jei jūs ko- sale.
Besiklausant
tokių pranešėją, ne
kams sustabdomi, kada jie sulau operuosite su ja, tik jai pagel- Minėjimus rengiant ąr juos pravienas pradeda prunkšti, o išėjęs
kia 16 m. amž., bet gali gauti pa besite.
iš salės pareiškia, kad jie laikyti
Nors Darbininkų Kompensaci
šalpas ligi 18 metų, jei jie tęsia
ni linksmosios programos dalies
toliau savo mokslą.
jos Valdyba ir yra tam, kad jums Daug patogiau nešioti
išpildytojais.
Kad atitikti darbininkų kom pagelbėtų, bet patartiną vengti
pensacijoms, yra svarbu jums, rizikos ir būti atsargiam- Jei pa Dirbtinius dantis
Netvarką minėjimuose daug
Štai puiki išeitis, kaip nugalėti liuosų plokš
kaip naujam kanadiečiui, žinoti stovai yra nesaugūs, jais nesinau teliu
kas
pastebi, šioje vietoje norisi
nemalonumus. FASTEETH, pagerinti mil
uždutkinti' ant viršutinių ar apatinių
tam tikras pagrindines taisykles. dok, kol jie nebus kaip reikia su teliai,
dirbtinių dantų, daug stipriau juos laiko krū pacituoti 1960 m. Čikagos augšt.
Jei esate sužeisti darbe, arba be tvarkyti. Neišstatyk savęs pavo voje ir jūs daug maloniau pradedate jaustis. lituanistikos mokyklos metrašty
Nesijaučia ’ jokio kaucuko skonio* bei sulipinto
važiuojant darbdavio mašina, tu jui, ir visada atsimink, kad tavo jausmo.
Jie yra šarminiai (berūgščiai). Nerūgs- je tilpusio aprašymo apie vieną
♦a. Panaikina "plokštelių kvapų". Dar šian tokį minėjimą žodžius:
rite nedelsiant paprašyti jūsų šeima norėtų matyti tave sveiką, dien
reikalaukite betkurioje cheminių gaminių
darbdavio pirmosios pagalbos. o ne sužalotą. .
parduotuvėje.
. ‘Minėjimas buvo pravestas la
bai netaisyklinga lietuvių kalba,
PRAEITO KARO PRISIMINIMAI
kas ateityje turėtų nepasikartoti.
Ar ilgos ir nereikalingos kalbos
neatstums jaunimo nuo dalyvavi
mo panašiuose minėjimuose?”
Rašo CHARLES L. CĄCCIA

mą. i

omjf išmokami at
pensacijos darbininkams arba jų
šeimoms įvykus nelaimingam at
sitikimui darbe, kaip sužeidimas,
laikinis arba pastovus darbingu
mo netekimas. Dėka Workmen^
Compensation Board (Kompensa
cijų Valdyba) darbininkas gauna
greit ir tikrą kompensaciją be tąsymosi po teismus.
Nors kompensacijos formos
įvairuoja pagal provincijas, bet
tie patys principai veikia visoje
Kanadoje. Čia mes peržiūrėsime
kaip reikalai stovi Ontario pro
vincijoj, kur apsigyveno 50% vi
sų naujųjų kanadiečiu.
Ontario prųvincijoj visi as
mens, sužeisti darbo metu arba
kurie buvo paveikti tam tikrų ži
nomų ligų, kurių priežastis buvo
patį pramonės įmonė, gąuna tam
tikrą pinigų sumą kaipo kompen
saciją. Kompensaciją taip pat turi
teisę gauti, jei esi sužeistas vyk
damas į darbą arba iš darbo, ar
ija betkuriuo kitu darbo laiku,
pvz. keliaujant darbdavio auto
mobilių.
Tačiau yra dvi išimtys: 1 —
Kompensacija nemokama, kada
nors ir esi sužeistas, bet gali pa
jėgti dirbti gaudamas pilną at
lyginimą, nepraėjus ir keturioms
dienoms nuo sužeidimo. Ęet ir
šiuo atveju visos medicinos ap
rūpinimo išlaidos padengiamos—
vistiek ar nustoji dirbęs ar dirbi.
2—Kompensacija nemokama, jei
nelaimingas įvykis buvo pasekmė
labai jau nerūpestingo darbinin
ko elgesio. Tačiau, jei seka mir
tis ir po tokio atsitikimo arba pil
nas nedarbingumas, kompensaci
ja išmokama.
Kompensacija nėra vien tik pi
niginė. Jei yra reikalinga, Onta
rio Compensation Board parūpina
ir gydymą — čia suprantama fi
ziška ir profesinė terapija — sa
vo Downsview atsigavimo cent
re, kuris gali sutalpinti ligi 50’0
pacientų.
Kompensacija mokama dėl ne
laimingo įvykio, kuris pareika
lauja daugiau kaip keturių pilnų
nedarbo dienų imant pagrindan
vidutinį atlyginimą, gautą pasku
tinėmis keturiomis savaitėmis
orįeš įvvki. Jeigu jūs buvote su
žeistas laike darbo, tai gaunate
% savaitinės algos vidurkio per
tą laiką, kada nedirbate. Jei pa
vyzdžiui, savaitinės algos vidurkis
yra $80, Kompensacijos Valdyba
išmokės %, t.y. ' $60’ savaitei.
Toks mokėjimas vyksta kas dvi
savaitės. Tačiau yra riba, augščiau kurios Valdyba nemoka —
savaitinis išmokėjimas negali bū
ti didesnis kaip $72,11 ir mažesnis
kaip $15.

jei sužeidimas ir atrody

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS

Vertė P. BRA-KAS
žmonių liko be pastogės. Tiktai
(Tęsinys iš praeito nr.)
1951 m. buvo galutinai baigta
Thunderbolts! Jų dar nebuvau vo numušti, bet pilotai išsigelbė skaičuoti žuvusieji. Jų buvo “Man on a String” — “Žmogus
matęs. Metuosi paskui. Jie suka jo. Atsvėrė šiek tiek mūsų nuo 40.000, neskaitant keleriopai di ant virvelės” vadinasi gana aktu
alus filmas, šiomis dienomis ro
ratu žemyn link vienos tvirtovės, stolius, kad mes buvom numušę dėsnio skaičiaus sužeistais.
domas Čikagoje. Jis yra pagamin
prie kurios uodegos yra prilipęs dvyliką lėktuvų, šeši priklausė
Hamburgas
buvo
ugnyje.
Pašė

tas pagal buvusio dvigubo agento
vienas Messerschmitt. Tai Rein mano skyriui. Mano laimėjimai
limas
viešpatavo
ūžiančiose
ir
Boris Morros knygą “Dvylika me
hard. Žioplys, įspiginęs akis tik į pasiekė šešiolikos skaičių.
savo riebų, bombonešį, visai ne Patyrėme sunkius nuostolius šniokčiančiose liepsnose, velniš tų FBI kontražvalgyboje”. šia
mato, kar priešo , naikintuvai jau todėl, kad niekas nesitikėjo prie kuose trenksmuose sproginėjan me filme bandoma pavaizduoti
lipa jam ant kulnų.
šo naikintuvų. Buvome užklup čių bombų ir mirštančių nusikan- gyvenimo iškarpą vieno iš nema
—.Reihard, Reinhard, pabusk! ti visai netikėtai. Amerikiečiai kinusių žmonių šauksmuose, žo žo būrio amerikiečių šnipų, ku
Užpakaly tavęs Thunderbolts!
šiandien taip pat nepasiekė savo džiais negalima nusakyti to siau rie, nuduodami sovietinius šni
Reinhard neatsako, bet šaltai tisklo. Bombas nusivežė namo. bo, kuris slėgė gyventojus per pus, dirba JAV naudai.
Šis filmas, dėl laiko ribos, ne
šveičia švinu į tvirtovę. Kaip’ga Tiktai vienas mažas dalinėlis pro nemažiau dešimt dienų ir naktų.
gali
aprėpti visų detalių, kurios
lėdamas metuosįgoaskui, pirmu debesų skylę numetė bombas ant Likusios žymės ant veidų ir mies
buvo sužymėtos knygoje'ir todėl
tinis iš jų dabar^pšaudo mario Esens miestelio* rytų Frizijoj. to niekuomet neišdils.
vietomis
beturi tęstinumo, tačiau
draugą, šis vis dar nekreipia dė Buvo pataikyta į vieną mokyklą
Pirmą kartą kare anglų - ame
mesio ir nesitraukia riųo tvirto ir užmušta Į 20 vaikų — trečdalis rikonų nenutraukiamo bombarda vistiek žiūrovą nukelia į vieną iš
amerikiečių -. sovietų “šaltojo
vės. Dabar pirmasis Thunderbolt visų miestelio vaikų”.
vimo mintis buvo pritaikinta su karo’laukų, čia filmo stebėtojai
1943 m. tamsią liepos 24-25 d. naikinti vieną iš didžiausių Vo
yra labai geras taikinys man. Vie
naktį
800 britų bombonešių su kietijos miestų, šis sutelkimas to pamato rafinuotą sovietų šnipinė
na serija ir viskas, ko reikėjo.
Apsipylė liepsnomis ir nuėjo že sirinko virš Anglijos. Buvo jau po kio didelio bombų kiekio trumpu jimo techniką ir visus metodus,
myn į gilumas, kaip negyvas la vidurnakčio, kai ši masinė jėga, laku ir vienam taikiniui turėjo kuriais jie naudojasi, bet kartu
apsukus aplinkui, prisiartino pro sprendžiančių pasėkų. Slėptuvės gali stebėti amerikiečius šioje
pas. Tai jau antras šiandien.
Atvyko dvi mergai Pasipila greiti plaktuko smū Lįubecką prie Hamburgo. Milijo ir visos gynybos organizacijos ta srityje’ išvysčiusius didelę akci
giai į mano dėžę. Pasuku galvą ir ninio miešto centras ir uostas, po pastatytos prieš neįveikiamus ją, kuri eiliniam gyventojui visai
tės iš Lietuvos
matau arti uodegos sėdintį Thun- svarbiausia vokiečių anga, langas uždavinius. Sąjungininkų oro nežinoma.
Pranas ir Ona Paulauskai bir derboltą. Dar du suka jam į pa į pasaulį buvo bombarduotas be pajėgų vadovybė galėjo švęsti di Kas svarbiausia, filmo stebėto
jai gali pamatyti sovietinę klas
želio 21 d. sulaukė savo dukrelės galbą. Stumiu su abiem rankom veik išimtinai padegamosiomis delį laimėjimą.
tą, žmonių terorizavimą, jų norą
bombomis
ir
fosforo
skardinėmis.
vairolazdę
visa
jėga
į
priekį
no

(Bus daugiau)
Sigutės Eugenijos, 15 m. Tėvai
ir pasiruošimą infiltruoti jų mo
su dviem kitom dukrelėm ir 13 rėdamas pabėgti į debesis/ Per Puolimas buvo padarytas glaus
kyklas
baigusius asmenis į Ame
tomis
eilėmis
ir
dideliu
taiklu

m. sūneliu gyvena Čikagoje. Vie vėlu. Variklis jau dega. Jaučiu
Lietuvių moterų
rikos gyventojų tarpą ir pan. La
na iš dukrelių jau baigė šv. Ber karštį, kuris gan greti pasidaro mu. Vokiečiu gynyba visiškai ne
bai įdomu matyti vieną iš sovie
nardo gailestingųjų seserų mo nepakeliamas. Numetu dangtį, pasirodė. Kas atsitiko?
KIRPYKLA
tinių šnipų mokyklų Rusijoje,
Nė vienas radarų instrumentas
kyklą, antroji — Marijos augštes- nutraukiu deguonies kaukę riuo
kurioje mokiniai yra taip paruo
niąją mokyklą, o sūnus 7 skyrius. veido, atleidžiu diržus ir iškelda mūsų gynyboje nebeveikę. Pirmą
Domą
Hairstyling
šiami, kad net turi įgauti akcen
mas
kojas
spiriu
jomis
vairolazdę
kartą*
britai
panaudojo
taip
va

Sigutė dar kūdikiu buvo likusi
tą tų sričių, kuriose jiems teks
Lietuvoje pas motinos motiną ir kiek tik pajėgiu. Tai švariai ma dinamą Laminto metodą. Jis bu
1618 BLOOR ST. W.
veikti Amerikoje.
ne
išmeta
laukan.
Dideliu
lanku
vo
labai
primityvus,
bet
kartų
ir
paskutiniuoju laiku gyveno Kre
(netoli
Dundas)
Pagrindinį vaidmenį filme vai
tingoje. Paulauskai jos išleidimu skrendu per orą. Nuo vėjo haano labai sėkmingas. Bombonešiai ir
dina
pasižymėjęs aktorius Ernest
lakūno
drabužiai
plakas
prie
kū

visi
lydintieji
lėktuvai
paleido
Telefonas LE. 3-2904
rūpinosi 5 metus.
Borgnine, kuris vaizduoja patį
no. Labai pamažu patraukiu pa glėbius ąliumihmio popieraus,
Vytautas ir Sofija Ripskiai su rašiuto virvelę. Diržai įsipiauna kurių dydis kaip tik atitiko mūsų
Boris Morros — dabartinį Hollylaukė savo dukrelės Vidos, Lie ir su stipriu truktelėjimu patrau radarų bangų ilgį. Lengvai pavė
woodo filmų gamintoją. Filmas
Sav. D. KAUNAITE
tuvoje likusios vos 2 mėn. amž. kia augstyn.fr I i f’ : h i į ) jui leisdamiesi, jie sudarė sieną,
yra vertas pamatyti.
Buivydžiuose, Joniškio valse. Ji Atrodo, kad dabar lyg stovių kurios radarų spinduliai negalė
augo pas senelę, motinos motiną vienoj vietoj po tokio pašėlusio jo pramu&i- Vietoj atsimušę į
FELIX ELECTRONICS SERVICE
Smaiių kaime ir šį pavasarį baigė kritimo, švelniai sūpuoju nuo šo lėktuvus, jie atsimušė į šiuos p>oŠiaulių gimnaziją. Jai 16 m. Jos no į šoną. Viršuj lyg saulės skėtis pieriukus ir ekrane tesimatė tik Taisomą visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai
brolis Stasys, 19 m., visą laiką išsiplėtęs platus baltas parašiutas. miglą. Visa naikintuvų vadoyavĮbuvęs su tėvais dabar lanko Ur Plonos • virvelės užtikrinančiai mo sistema, kuri buvo pagrįsta
Skambinti bet kada LL 5-6007
banos universitetą. Tėvai gyvena šniokščią. Jaučiausi beveik pa iradaru,
išimta iš apyvartos,
', ' . '*.buvę. "**'
Evergreen Park, Ill. Dėl Vidos iš tenkintas savo nuotykiu. Koks Patys
's naktinių naikintuvu
radanaikintu
leidimo buvę rūpinamasi visiškai nuostabus išradimas yra tas para
Lichtenstein BC”, su (tūriais
oficialiu keliu.
lakūnai
galėjo matyti priešo lėk
šiutas, žinpma, jeigu tik būtų už
tikrinta, kad visuomet atsidarys. tuvus iki dviejų mylių, buvo ap
Nebetoli į šiaurę randasi lųūsų temdyti. (Vėlesni SN-2 aparatai,
rašom, mašinėlės
Jever aerodromas. Nuo ten jie kurie buvo įvesti nuo gruodžio \ -S
‘
/
naujos ir naudotos.
mane lengvai gali matyti. Jeigu mėn., siekė iki keturių mylių).
kw»o olyvos ir burnelių optornovimos
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
YORK BUSINESS MACHINES
jie
tik žinotų, kad čia kabo “pen Priešlėktuvinė artilerija negalėjo
Toror.k.lictuviskoi kalbantieji klauskite
605 Yonge St. WA. 5-2491
Betty Vaitiekūnas WA 7-6181
ketuko” vadas, kuris taip lengvai gauti vaizdo, kas darėsi viršuje,
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
nes
jų
radaro
pagalba
veikią
tai

davėsi nugalimas vienam ThųnPrašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
derboltui... Atsiradau pievoje. kinių radimo aparatai nebevei Taip
pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS
Laikas 11 vai. 26 min. Tiktai kę. Vienu smūgiu priešas mūs MĄSINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
ATSTOVAI !
31 min. po pakilimo. Pakankamai grąžino į priešradarinius laikus.
laiko, per kurį trys lėktuvai ga Kitas dalykas, kuris mūsų gy
ATSAKYKITE Į 3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS:
lėjo būti numušti. Truputį mane nybą dar įabiąu susilpninu, buvo Siunčiame
A ČTI I Jūsų sudarytus ir apdraustus |vai1) AR JŪS DALYVAUJJATE SIUNTINIŲ BIZNYJE?
nauja paties puolimo organizaci paprastu ir ŲKU D
guodžia,
kad
santykis
yra
du
prįeš
F
AS
I Ų rius siuntinius.
2) AR JŪS ESATE PAJĖGŪS UŽDIRBTI DIDELIUS PINIGUS? vieię, mano naudai.
ją. Anksčiau britai skrisdavo pla
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
3) AR JŪS ESATE PATENKINTI DABARTINIU SAVO DARBU?
Mano mechanikas Arndt apsi čiu frontu. Mūsų skystai gynybai
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
Jeigu jūsų atsakymai j pirmuosius du klausimus yra TAIP, o į trečiąjį niaukia, kai pamato, kad grįžtu buvo daug lengviau gintis.' Dabar
NE, tai jūs kaip tik tiktumėte per mus uždirbti DIDELIUS PINIGUS. namo tik su parašiutu po pažas jie skrido maždaug tik penkių rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.
Mes turime jau seną ir gerai tvarkomą SIUNTINIŲ BIZNI, ir mūsų
tim.
mylių
pločiu
išsitiesę
gilyn,
šio-*
kainos yra pačios pigiausios visame pasaulyje. Mes ieškome darbščių ir
— Toks puikus Gustav! — mur kįu būdu pralaužtą gynybą jau
iniciatyvos turinčių žmonių.
Jeigu jūs niekados nesate buvę SIUNTINIU BIZNYJE, bet turite gerų ma liūdnai kraipydamas galvą.
' buvo sunku užlopyti.
LIETUVIŲ IŠTAIGA
ryšių su PABALTIECIŲ TAUTYBĖMIS, UKRAINIEČIAIS, RUSAIS, AR
Tos nakties bombardavimo pa
Tikrai, eskadrilei yrą juoda
MĖNAIS ir kt., tai mes jums atsakysime į
diena. Tiktai vakarop galutinai sėkos buvo nepaprastos. Buvo
BALTIC EXPORTING CO.
3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS:
paaiškėja, kad iš mano lakūnų sukelta daug gaisri}. Civilinė ap1) MES JUMS SUORGANIZUOSIME SIUNTINIŲ BIZN|,
seržantas Dolling žuvo, Raddatz ir sąuga neįstengė su jais susitvar 849 College St., Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098
2) MES JUMS SUDARYSIME PROGĄ UŽDIRBTI DIDELIUS Jonny Fest buvo numušti, Fest kyti. Jiems visu įkarščiu dar teSKYRIAI:
PINIGUS,
sužeistas ir patalpintas į Emden begesinant, amerikonai dienos 185 Cannon St E^ Hamilton,
Ont. TeL JA. 8-6686. Ponia V. Juraitta.
3) MES JŪSŲ DARBĄ PADARYSIME VERTINGU, TEIKDAMI ligoninę. Ketvirtas skyrius nete metu bombardavimą 1
94 Douglas St, Sudbury, Ont TeL OS. 3-5315. Ponia M. VenskevUienė.
VISOKERIOPĄ SAVO PARAMĄ.
ko dviejų užmuštais ir vieno sun
DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais nuo 9 vaL
NEPRALEISKITE ŠITOKIOS PROGOS! kiai sužeisto. Vienas iš vadovieryto
iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto Iki 5 vat vak.
Tuojau parašykite mums, pap
darni smulkesnių žinių. Visas susirašinė tės skyriaus negrįžo- Blogiausiai
jimas bus laikomas
SLAPTAI. Laiškus rašyti adresu:
pasisekė šeštam skyriui. Iš dvyli
SAVININKAI S. Ir A. KALOZA
Bendrovės atstovas, 941 Dundas St.
Toronto 3, Ont., Canada.
kos lakūnų neteko devynių. Visi
jižuvo. Likusieji trys taip pat bumilinojas

įvairus siuntiniai

Lake Simcoe

L

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

NETEISINGA INFORMACIJA

DIDŽIOJI SAVŲ KAPINIŲ PRASMĖ

3 PUSL.

Žiugžda aiškina Lietuvos okupaciją

“Naujienų” VI. 15 d. nr. yra silieka. Tuo gali įsitikinti kiekvie
Ruošiantis švęsti Lietuvos oku liaudies valdžią. Smetona tada pa
paskelbta korespondencija iš To nas ir dabar pamatęs esamą pasta J. MATULIONIO KALBA, PASAKYTA SV. JONO LIETUVIŠKU KAPINIŲ PAŠVENTINIMO IR pacijos
bei aneksijos dviaešimt- siūlęs Vokietijai paimti Lietuvą
ATIDARYMO
PROGA
KAPINIŲ
TARYBOS
VARDU,
1960
M.
GEGUŽES
MENESIO
29
DIENĄ.
ronto šia antrašte: “Vaikų namai tą. Šitokia informacija yra ir se
meų ir Lietuvoje aabar grįžtama savo protektoratam Jos agentai
ar vienuolynas?” Po ja pasira seris, ir lietuviškąją Toronto vi “Per pasaulį keliauja žmogus”
Mintis tapo kūnu. Daug kliū tos aplinkumos, kuri ir viduje su į anuos istorinius įvykius. Pagrin užtikrinę, jog tai galėsią būti pa
šęs tūlas J. Rainis prikaišioja Lie suomenę užgaunanti neteisybė. — sako poetas. Jeigu jis rašytų čių nugalėta. Daug prietarų iš darys naujas būsimas pavėsių ir
tuvių Vaikų Namų statytojoms Pagrindinis statomų namų tiks Šiandien, jis sakytų: “Per pasaulį vaikyta. Daug pastangų padėta, šešėlių vietas. Šiandien tas vis- dines bolševikinės propagandos daryta iki rugsėjo 1 d. Kad Vo
.
...
....
.. .. i tezes “Tiesos” N r. 141 (o274) bir- kietija tadf Lietuvą jau buvo par
Nekalto Prasidėjimo seserims, las yra lietuvių vaikų auklėjimas keliauja lietuvis”. Jis išblokštas kol ši obęlų vieta pradeda virsti kas
yra tik niažytej pradinėj žei10 17 d į^Uėstė dabartinis ofi- davus* Sovietų Rusijai, Žiugžda
esą jos renkančios aukas vienuo ir jam skiriamos netik lėšos, bet iš savo žemės, palikęs tėviškės vienetu, pasirengusiu patarnauti užuomazgoj. Bet viskas augs, bu- ;Cja|US sovietinis Lietuvos istori nei neprisimena, nes dėmė gi pul
lyno statybai prisidengusios vai ir pačios seselės, kurios tam čia laukus ir sodybas, savo gimtinę ir lietuvių bendram reikalui. Kaž jos ir sudarys kapinių nmtj. ‘
kas, Lietuvos istorijos instituto tų ir pastarajai ir nebebūtų kaip
kų darželio vardu. Pastarajam yra ir įsikūrusios.
Rangovas Algis Ropė su dideliu j airektorius, akademikas Juozas primesti Lietuvos vyriausybei
parapiją, klajūnu klajoja po sve kada tai buvusi indėnų žemė, nuo
esą būsią skirti tiktai trys kam Priekaištauti, kad seserys ren timus kraštus. Jis paliko savo šio laiko tampa lietuvių žeme, nes rūpesčiu vadovavo praktiškiems i Žiugžda, nepriklausomos Lietubariai, kurių du rūsyje. Pasitei ka aukas ir “koplyčiai, altoriui, žemę savo laisvę brangindamas. ji turės visas lietuviškų kapinių darbams, ir kad šiandien jau tu-ji vos laikais buvęs Šančių gimna machinacijas su Berlynu.
Esą, tardamos! su Vokietija
ravus pas NP seseris sužinota, suolams ir stacijoms” reiškia Paliko savo kraštą ir išsisklaidė tradicijas su gražiais paminklais, rime kietą žemę po kojomis, tu zijos lietuvių kalbos bei literatū
dėl “Lietuvos pardavimo” fašis
kad .pagrindinės patalpos skirtos priešintis seselių darbui, nes ir po viso pasaulio kampus.
nuolatiniu lankymu ir visomis ki rime pilnų kapinių vaizdą, tai jo ■ ros mokytojas, 194041 m. oku tinė valdžia vykdžiusi provokaci
vaikų darželiui ir jaunimui. Pir koplyčia tarnaus ir namų perso Ir kur lietuvis sustos? Kur nu tomis apeigomis, čia atgabentas darbų vaisius.
pacijos mėtų ouvęs švietimo ko nių veiksmų,, organizavusi šnipi
mojo augšto visos patalpos yra nalui ir jo auklėjamam jauni siramins jo ilgesio pilna širdis? lietuviškos žemės žiupsnis. Šią
Čia dirbo visa eilė talkininkų, misaro, o vėliau ministerio A. nėjimą sovietų įgulose ir sudariu
skiriamos vaikų darželiui? Tai mui. Ikišiol liet, kolonijos vai Kur jis pasakys: “Viešpatie, ka vietą puoš lietuviški kryžiai, čia kurie be užmokesčio, be atlygini
Venclovos pavaduotojas. Jis ne si karinius susitarimus su “fa
bus raštinė, didelė salė, dvi ma kai turėjo tenkintis mažomis bu da atleisi savo tarną?”
rymos lietuviškas Rūpintojėlis, mo praleido ne vieną darbo die buvo komunistas, bet jau rusų re šistinėmis Pabaltijo valstybė
žesnės patąlpos, drabužinė ir vusių privačių namų patalpomis,
žaliuos lietuviška rūta, nes čia il ną, įnešdami savo triūsą, savo dar
prieangis. Rūsyje bus salė su o naujajame pastate pagal čio Ir kada mintys krypsta saulė sėsis pavargusi lietuviška širdis. ną, pirmieji savo prakaitu lais voliucijos metu Kaukaze reiškę mis”. Visa tai buvę daroma ren
prieškambariais drabužinei ir kt. nykštes normas galės būti priim leidžio sutemosna, pakyla ir bai Nenuostabu, kad šio darbo, tydami šią naują-lietuvišką žemę. sis kaip radikalus socialistas revo- giant dirvą hitlerininkų įsiverži
liucijonierius (eseras), o dabar mui į Lietuvą. Tarybų bąj. vy
mės jausmas: nejaugi neteks pa
reikalams. Šioje salėje būsią vie ta iki 100 vaikų.
Dėkodamas
jiems
visiems
šv.
naujo
darbo
ėmėsi
seniausia
lie

tos apie 200 asmenų ir ji būsian Taipgi J. Rainis neteisybę ra matyti savo mielo krašto dar kar tuvių katalikų parapija — šv. Jo Jono lietuviškų kapinių tarybos nuolankus okupantų tarnas. Nors riausybė negalėjusi žiūrėti į tai
ti naudojama žaidimams, jauni šo apie seseris kotrynietes. Esą tą? Nejaugi teks atsigulti sveti no Krikštytojo parapija. Jai ir vardu, dėkoju ir čia atvažiavu niekad nestudijavęs istorijos, jis abejingai ir 1940 m. birželio 14
mo sueigoms, lituanistiniams kur Toronte jos gyvenusios nelega moj žemėj, išnykti svetimų žmo priderėjo. Bet ėmėsi su mintimi, siam ir pašventinusiam prelatui pasidarė oficialiu istoriku. Dar d. įteikusi Lietuvos vyriausybei
1940 m. rudenį prof. Ig. Jonynui pareiškimą (Žiugžda kažkodėl bi
sams ir pan. Tik senojo pastato liai, atskilusios nuo centro, pa nių tarpe?
M.
Krupavičiui.
Tai
mūsų
vete

kad
ši,
nuo
dabar
jau
šventa
vie

smarkiai išmetinėjęs, jo tikro vardo — ultimatumą),
viršutinis augštas yra skiriamas starajam nieko nežinant. Iš jų Žmogus siekia amžinybės. In ta pasitarnaus ir priglaus visus ranas, daugiausia susirūpinęs lie Žiugžda
kad
jie
abu
su prof. A. Janulai reikalaudama sudaryti “tokią vy
stinktyviai.
Jis
nenori
išnykti.
seserims gyventi ir koplyčiai. Gi bylą žinančių asmenų teko patir
tuvių
išlikimu,
lietuvių
nenutaulietuvius,
nedarant
jokio
skirtu

apatinis to pastato augštas kartu ti, kad jos niekad nebuvo atskilu Žmogus,, tikįs Dievą, tikįs amžiną mo. Tai nėra grynai parapijinės tėjimu, lietuvių būsimu grįžimu čiu (abu jau mirę), abu socialde riausybę, kuri nuoširdžiai vykdy
mokratai, nepajėgę išauginti “pa tų savitarpio pagalbos sutartį su
su naujuoju priestatu ir sudarys sios nuo centro, kūrėsi su centro gyvenimą, tikįs sielos nemirtin kapinės.
į
savo
kraštą.
Kapinių
šventini.
žangių” istorikų. Profesoriai Jo Tarybų Sąj., o taip pat leisti įves
pagrindines vaikų darželio patal žinia ir savo įstaigą — vaikų dar gumą ir tas norėtų gyventi ne tik
Leiskite man šia kapinių pa mas ir bendrai jų rengimas ne nynas ir Janulaitis jo buvo spi ti i Lietuvą papildomus raudono
savo
siela,
bet
ir
kunu.
Ir
kiekvie

pas. Pagaliau seselės-auklėtojos želį bei namus — perleido NP
šventinimo ir atidarymo proga pa prieštarauja mūsų darbams ir mū
paruošti “naujovišką” Lie
armijos dalinius ’šios sutar
juk turi kur nors gyventi. Ištik- seserims irgi savo centro spren nas trokšta, kad ir jo kūnas, ku minėti keletą vardų, kurie jau nu sų viltims. “Jei nori taikos, ren- riami
,tuvos istoriją, bet nei vienas jų sios
ris
bus
užkastas,
kuris
su
laiku
ties vykdymui užtikrinti”.
rujų jos sau permažai vietos pa- dimu.
K.
, imtis nesutiko. Prof. Janulai
pavirs dulkėmis, kuo ilgiau išlik sipelnė šias kapines įsigyjant, jas kis karui”, — sakydavo rome- to
Girdi, nuosekli T. Sąj. vyriau
tų. Išliktų vieta, išliktų kažkas betvarkant ir beruošiant. Didžiau nai. Mintis labai paradoksiška, ftis net per paskaitas išdrįso pasi sybės politika ... naujų Tarybi
,
regimo. Ir štai nuo senų senovės, sioji dalis visų rūpesčių ir darbų bet teisinga. Dirbdami lietuvių sakyti
prieš Maskvos reikalauja nės armijos dalinių atėjimas' su
nuo neatmenamų laikų tautos ku teko pakelti kun. klebonui Petrui tautai mes neužmirštame ir miru mą Įvesti į Lietuvos istoriją tezę, kėlęs paniką “reakcinės Lietuvos
ria tylos miestus — kapines, pila Ažubaliui. Jo energija, gaspado- sių reikalų. Mes norim, kad ir mū būk lietuvių tauta amžiais gyve buržuazijos eilėse”. “Darbo žmo
Komunizmas — tai tarytum gė• Esant dabartiniam Amerikos lie- savo vadams augštus kalnus, ir riškas protas, drąsa imtis rizikos, sų mirusieji padėtų mums išlik nusi. vadovaujama ir globojama nės
” birželio 15-16 d.d. išėję Į
la reumatiko kauluose, skverbia■ tuvių nusistatymui atkurti sovie- taip dygsta milžinkapiai. Ir taip o svarbiausia lietuviškas suprati ti gerais lietuviais. Kapinės ne “didžiosios rusų tautos” ir už tai gatves su reikalavimais “baigti
si visur — į kiekvieną kamputį, į; tijos vidury “nepriklausomą vals atsiranaa mirusiųjų kultas, kapi mas leido jam imtis šio nemažo trukdys dirbti savo tautos naudai. buvo iš universiteto pašalintas. Su fašizmo siautėjimu, su Lietu
kiekvieną žmogaus kūno dalį. tybę”, kuri gi valdžia ... išdrįstų nių kultas. Ir juo tauta stipresnė, ryžto kuriant iš viso naują, nors O gal net ir sustiprins.
Atrodo, ta teze nenorėjo susitep vos pardavinėjimu hitlerinin
Malonu, kad šiandien susirinko ti nei Povilas Pakarklis, padary kams
Taip lygiai — komunizmas, jeigu Įgalinti tą nepriklausomybę? ... tuo daugiau ji rišasi su savo mi ir labai reikalingą dalyką. Rizika
’, o Smetona pabėgęs, tik
kur ima skverbtis jo bakterijos— b kokia nauda?” ... Esą: *‘Ko- rusiaisiais, su savo praeitimi.
jo pasiimta dar nesibaigė, bet ji toks didelis būrys Į nepaprastas tas pirmuoju Lietuvos istorijos spėjęs pasiimti pinigų. Žiugžda
nepaliks nieko sveiko, o dažnai — munizmo plėtimasis vargiai be “Iš praeities tavo sūnūs te stip:- perkraunama ant plataus rato lie iškilmes. Į vietą, kur ne vienas su instituto direktorių. Bent su tuo tuos Įvykius nupasakoja pagal
ir gyvo ... Žiūrėkime, komunis galimas sustabdyti dabar, kai jis rybę semia” -— sako mūsų išmin tuvių, kurie supras šios vietovės laiku atkeliaus amžinai. Tai rodo niekur nepasireiškė. Tada to dar gen. Raštikio, Mašalaičio ir paties
tai jau turi savo simpatikų ir pro vienas tebėra pajėgus supramo tingas himnas. Ir eina šimtai, svarbą ir gyvųjų lietuvių tarpe. pritarimą šiems darbams. Ir orga bo ėmėsi pats Žiugžda, gal būt, Smetonos atsiminimus, iš jų pa
pagandistų tarpe JAV-bėse netgi ninti primityvias tautas.. Nebe- tūkstančiai metų, išnyksta vardai Viskas- vyko palyginamai labai nizatoriams ir darbininkams tai norėjęs pasinaudoti proga išeiti cituodamas tokias vietas, kurios
multi’-milijonierių Ciruso Bato užtvenksi upės bėgimo!..
didelė moralinė pagalba, nes ro iš švietimo ministerijos, kur teko sudaro Įspūdi, jog tai buvęs gry
ir akmeny kalti užrašai, vėjai ir skubiu tempu.
no asmenyje. D. Britanijoj jie tu Gal šios jo mintys yra net jo laikas išlygina, akmenis, o legen
Architektui Algirdui Šalkaus do, kad jų pastangos nėra veltui. atlikinėti tautinės minties žudiko nas savanaudis, kuris tik savo kairi savo simpatikų eilėse angliko paties gerai nėperprastos, gal jos dos lieka. Tautos legendos, tau kiui teko išspręsti didelis uždavi Eis metų metai. Ir ši šiandien darbą per mokyklas. Kabinetinis ,1Į
. ir turtus norėjęs išgelbėti, o
nų dvasiškį “Raudonąjį dekaną” parašytos tik nesąmoningo prasi tos praeitis. Gyvoji tautą rišasi nys, kaip, kad ir iš gražaus lau tuščia vieta bus pilna. Ateis nau darbas tame košmariniame gyve valstybės reikalais visai nesirū
persenusi Johnsoną. O mūsų tar veržimo įkarštyje, populiarumo noriai- su praeitimi, ja didžiuoja ko, suprojektuoti naują kūrinį, jos kartos, lietuvių kartos. Gal nime vis malonesnis negu admi pinęs. Jis, žinoma, nepasako, kad
pe atsirado toks tremtinys žurna beieškant, tuomet, sakytume, at si, gyvai lankydama senovės lie kuris turėtų tenkinti ir praktišką jie nekalbės lietuvių kalba. Bet nistracinis. Jam tai vadovaujant tuo metu Lietuvos keliais ir mies
listas “dipukas”, kuris šių metų leisk jam, Viešpatie, nes nežino kanas, kur jų protėvių protėviai reikalą ir nenusidėtų grožio pra-: ši vieta pasiliks tokia, kokia ji buvo paruošta ir 1957 m. išspaus tų gatvėmis jau barškėjo sovieti
“Darbo” Nr. 1 parašė tokį rau ką daro ... Vienok — tai visvien gyveno, kovojo ir mirė. Tie py dams, kaipo architektūrinis pa-I škirta būti — lietuviška. Ir lietu- dinta “Lietuvos TSR istorija” — niai tankai ir paniką sukėlė ne
doną straipsnį, kokio neparašytų yra žodžiai ir mintys, kurios me limai jau tampa natūralia gamta, minklas. Lietuviškos kapinės yra i vio vardas pasiliks. Pasiliks ak-, bolševikinė ir prorusiška.
Lietuvos liaudis, o raudonosios
nė karščiausias Maskvos propa keno negali būti pateisintos, nes susilieja su visa aplinkuma, ir Toronte pirmos tautinės kapinės, Į meny, marmure, po kertiniu bū-* Taigi dabar šis oficialus sovie armijos okupacija.
raudonojo propagandisto stiliu milžinkapiai tampa savos žemės ir i jas be abejo bus atkreiptas simos koplytėlės akmeniu, ir kiek- tinis Lietuvos istorikas savo
gandistas.
Darbininkų masių judėjimas
Šis jaunas mūsų žurnalistas ra mi parašytos ir paskelbtos spau dalimi, nedalinama, neatsiejama. daugelio ne tik asmenų, bet ir j viename Kape. Ir mūsų palikuo- ^ps^^uržuari^ faš^tL tada nesustojęs. Valdžios apara
šo: “.... Pasaulis yra prieš dides doje ..
Tas viskas sudaro pilnutini tau tautų akys. Jos bus pavyzdžiu | nys, ir nauji zmones.zmos, kad čia nės ^ik/aJtūr0S nuvertimas Lietu- tas faktiškai jau buvęs paraližuoŽvilgterėkime ir dar tolyn, o tos gyvenimą ir formuoja tautą daug kam.
nes problemas, nei kasmetinis
1 gyveno lietuviai. Musų kraštas ąt• „ aixkina kain buvusi ivesta tas. Nei Merkys, nei bizauskas,
Matininkas Vytautas Montvila gaus laisvę ir ekskursantai » Liey
k į uJ santvarįa.
mūsų raudojimas dėl “birželio” žvalgydamiesi ir dar kartą grįžki ateities žygiams, ateities kovoms,
nei kiti nepajėgę net mėginti
išvežtųjų.,.” Jis randa galimu me Anglijon. Pamatysime, jog ateities sunkumams; pakelti.
architekto mintis perkėlė pačion tuvos atvykę Kanadon būtinai^ sekdamas komunistinę doktri- tvarkyti tą aparatą. Žiugžda nori
net pasityčioti. Esą mūsų lietu ten raudonieji, atrodo, jau baigia Tragedija ištinka žmogų trem žemėn, kur išdyko aikštės, takai,
panrinklujūra ieškos savo artk' ną’ ZiuSžda Pradeda teigimu, kad Įteigti, kad valdžios aparatą paviška išeivijos bendruomenė ir Įsigyti į savo simpatikų eiles ir tini. Jau senovėje tremtis skaitė kur projektuojamos ir pačios es paminklų
jurą, ieškos savo a™ 1939-1940 m. Lietuvoje mieste ir ralyžavusi ne raud. armija, bet
toliau esanti “bovijama” 19 am dar vieną nepaprastą egzemplio si mirčiai lygia. Išėjimas, ištrėmi minės vietos — kapų vietos.
mųjų, kaimynų, tnns apkerpeju- kaįme vįs aštrėjanti įasių kova> •liaudis”. Taip pat jai reikalau
žiaus “nepriklausomos .valstybės rių — maršalą Montgomery, šis mas iš tautos skaitėsi nebuvimu,
Agronomas DaUydė iškirstą sius uzrasus ir pasakos savo vai- . į d| vadovaujama komunistu, jant buvę suimti Skučas su Povi
iliuzijomis” ... Girdi, tuščia iš senukas prieš kuri laiką lankėsi žmogus gyvena tik tol, kol jis plotą, buldozerių išnaikintas obe kams, kad ir čia tolimam nuo Lie-; °asiekusi didelės itamnos o bur laičiu, mėginę pabėgti i Vokieti
eiviams smerkti “Mažosios Lietu- Maskvoje, kalbėjosi su Chruščio yra savos tautos aplinkumoj.
lis pakeitė naujomis žalios aug tuvos kampely gyveno žmonės, jų
ją. Kad tai buvo Maskvos bei jos
' vos ir lietuviškai širdžiai brangių vu ir kitais Kremliaus “dignito Šiandien gal taip ir nėra atski menijos rūšimis, kurių juosta broliai. Gyveno ir dirbo Lietuvos ■
agentų reikalavimas, Žiugžda nei
i: vos gyvenimą
•
• -vi - sunsusi
— ? su neprisimena. Jam norisi sudary
jų miestų, kaip Tilžė, Gumbinė riais”, o grįžęs nepagailėjo liaup ram asmeniui. Bet kaipo tautai, skirs visas kapines nuo visos ki labui.'
visiškai
surusinimą”, nes, esą, “matan sinimų ir panegirikų raudonie tai pasilieka galioje ir šiandien.
Vokietija'ir ieškojusi jos para- ti įspūdi, kad viskas buvę pada
tiems “tėvynę” per i neįtikėtinai siems valdovams ir jų režimui. Tai liečia ir kiekvieną tautos ske
,
mos prieš ūkinių negerovių pri- ryta pačių Lietuvos žmonių. Kau
Partija nepatenkinta karininkija
* siaurus ideologinius ar religinius Po to — kuri laiką buvo tyla. veldrą. Išnykmas gresia ir įniru
I spaustą ir judančią liaudį. Dar- ne ir Panevėžy atskiri policijos
karjeros akinius, tautos ilgalaikė Pagaliau susigalvojo ir vėl senu siems. Emigracija mirusių kulto
ir Lenkijoje
i bovietės atleidinėję darbininkus, valdininkai dar bandę “sutrukdy
persepktyva neįžiūrima” ...
kas išvažiavo, tik jau i kitą rau nepripažįsta. Išsibarstę, išsimėtę.
T ... , .
.
• , • , . i - j . .. • , • ,
Ivaltiečiai už savo gaminius gau- ti revoliucinius darbo žmonių iš
'■
Gausėja, girdi, būrys tų, kurie donąją “Meką” — raudonosios Kas ir suskaitys, kas juos surinks,
Lenkijos kariuomenes partines je kontrolėje, daboti jos lojalumo ■ dave pįgias kainas ir taip pat ne- stojimus; tačiau tomis dienomis
svarsto “už ir prieš” ...
Kinijos sostinėn — Pekingan. Iš kas juos minės? .
vadovybės viršininko naujasis ir karių politinio sąmoningumo.: galėj verstis, išskyrus dvarinin- reakcijonierių jėgos palyginti su
.
TSifermi Honor boriiinmnna. °
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_
. .
_ .
“Tėvynėje lietuvių teisės ir ten grįžęs, vėl liaupsina raudoną Vilniuje, Kaune ir kiekviena pavaduotojas gen. Urbonowicz
Tuo tarpu dabar kariuomenė-1 kuS jr buožes,
kurie
naudojęsi
liaudies masių revoliuciniais iš
laisvės auga ... Mokyklos paruo sias bonzas ir jų nežmoniškąjį re me Lietuvos kampelyje tam tik
je
esą
matyti
priešingų
reiškimų.
valdžios
teikiamomis
privilegijostojimais, buvo labai menkos ir
šė ten naujas generacijas, kurių žimą. Esą, “naujosios” (ne raudo romis dienomis kapinės lyg ir karimų politrukų bei partijos ^elig]niai į^tarai tebesą gyvi,l’. mis ir iždo primokėjimais.
neturėjo jokios perspektyvos”.
noras nepriklausomybės yra visai nosios!) Kinijos tikrasis valdovas atgydavo. Vėlinių dieną tūkstan skyrių sekretorių konferencijoje 0 socialistinės statybos reikalu i 1939 m. spalio 10 d. pasirašyta Kom. partijos ck birželio 15 d.
kitoks, negu politinė nepriklau yra Mao, o ne tas asmuo, kuris čių tūkstančiai šviesų sužibėda škaitė paskaitą politrukų veiklos esą matyti abejingumo net bode- sutartis su Tarybu Sajunga (kaip iškėlęs reikalavimus, kurių turė
somybė buvusių politinių partijų sėdi Formozoje. Kas kitaip gal vo kapinėse. Jos tarsi tapdavo vi klausimais, iš kurios matyti, kad jimosi jomis. Kareiviai šventa- •
° -Lietu- r sianti laikyti naujoji vyriausybė.
ja buvo grąžintas
žmonių Niujorke .,.” Jeigu, esą: vojąs, esąs tikras juokdarys. Se so gyvenimo dalimi. Artimieji ir Lenkijoje norima partini ap dienių laisvalaiki panaudoja nu-'žinome,
vai Vilnius, bet karįu ivestos
Ji sudaryta birželio 17 d. su Pa
“JAV-bės iki šios dienos’ nepri nutėlis Montgomery jau davė žiebdavo ant savo kapų žvakutes. mokymą pagilinti.
eitį bažnyčion, bažnyčioje tuokią- vjetinės Įgulos) “sudarė Lietuvos leckio prieky. Vykdydama savo
pažįsta Lietuvos inkorporacijos, spaudai savo pasikalbėjimą, o ir Bet renkasi tą vakarą ir kiti, nie
Dabartinė padėtis negalinti il
r
k”kst1^51??. rei : darbo žmonėms naujas prielaidas uždavinius ji turėjusi “išmėgintą
tai yra jų pareigūnų ignoracijos torontiškis “The Telegram” iš ko nepalaidoję tose kapinėse. At giau tęstis, nes “politinis auklė M užbaigti. Karys turjs būti ne- sėkmi ai kovoti prJiefburžuazi. Lietuvos komunistų partijos va
ir “nepriklausomosios” politinių spausdino jo straipsnių seriją eina parymoti. Pasitaiko kapų, jimas” esąs visiškai apleistas. Ka tik savo krašto gynėjas, bet ir J nį. faši^tinį režim^_ Pagyvėjęs dovavimą ir nuoširdžią Lietuvos
partijų veikėjų nuopelnas ... apie “palaimiiigą gyvenimą “nau kurie jau neturi gyvųjų. Jie yra riuomenės tarpe dėl to pasireiš- veiklus socializmo kūrėjas. Jis. revoliucinis judėjimas, vykę su- darbo žmonių paramą ..
jojo” Kinijoj ir genialiuosius jos apleisti, užmiršti. Bet tą vakarą kią “reakcinių bei priešiškų nu ypac turjs suvaidinti svarbų vaid- sirėmimai
drAmimai su policija. “
Redarhin
Visame straipsny norima suda
“Bedarbių
sistatymų
”
.
Taip
pvz.
buvę
nuo

menį
kaimo
socialistinėje
kūry

vadus...
ryti
Įspūdi, kad “buržuazini - fa
kažkokia gera ranka dega žvaku
kova, komunistų vadovaujama
Atžymėdamas tą didįjį marša tę ir ant to užmiršto kapo. Ir vi monių', kad dėl Paryžiaus kon boje.
buvo gerai organizuota: buvo su šistini režimą” nuvertusi Lietu
lo Montgomery “entuziazmą” si kapai lygiai atgyja. Vyksta kaž ferencijos pairimo kaltas esąs
Manoma, kad partijos vaid daryti viešas ir slaptas streiko ko vos liaudis, betgi pabaigoj Žiugž
apie raudonuosius režimus, Ka koks bendravimas, kartu ir pager Chruščiovas, bet ne Eisenhowe- mens sustiprinimo kariuomenėje mitetai”. Tik Žiugžda nepasako, da visdėlto patvirtina, kad ‘bro
ris, o amerikiečių šnipinėją lėk reikalas yra iškeltas Maskvos, nes kas tai saujelei komunistų vado liška Tarybų Sąjungos pagalba,
nados katalikų savaitraštis “The bimas.
Canadian Register”, birželio 11
Didelės minios sustodavo prie tuvai esąs normalus reiškinys. tokių panašių pareiškimų buvo vavo ir kad drąsos jiems teikė izoliavusi Lietuvos reakcinę bur
d. parašė vedamąjį pavadintą Basanavičiaus kapo, prie Dariaus Daugelis karininkų nesuprantą padaryta ir kituose satelitiniuo krašte buvimas raudonosios ar žuaziją nuo Vakarų imperialistų
“Monty: hero to goat”, kuriame -Girėno, prie savanorių ir karių partinio darbo kariuomenėje. Jie se kraštuose. Prieš kalbamąją mijos įgulų.
paramos, Įgalino Lietuvos kom
apgailimas Montgomery naivu kapų, prie partizanų ir kitų žymių laiką tai gaišinimu laiko ir ati konferenciją bei gen. UrbanowiBe Kauno, streikai plėtęsi ir ki partiją ir darbo žmones Įvykdyti .
traukimu nuo karinio apmokymo. cziaus kalbą Varšuvoje lankėsi tuose miestuose — Panevėžy, Ro revoliucini perversmą... be gink- ’
mas ir straipsnis baigiamas tei vyrų kapų.
.. Juo didesnis herojus, Tauta gerbia savo mirusius vy Tai esanti klaidinga pažiūra, nes sovietų armijos “politinio auklė kišky, Raseiniuose ir Alytuje, įsi luoto sukilimo”.
gimu:
tuo didesnis atpirkimo ožys...” rus, pasižymėjusius, padariusius politinis, auklėjimas keliąs kovin jimo” viršininkas gen. Galikov. traukę ir valstiečiai, priešinda Taip anie smurto veiksmai da
Jeigu, žinoma, tas “ožys” duodasi tautai daug gero, savo darbus pa- ;gumą. Dėl to partija turinti ka Vargu ar tai buvo pripuolamas miesi varomi miškų kirsti. .Ko bar aiškinami Lietuvos jaunimui,
riuomenę turėti savo absoliutinė- pasisvečiavimas...
raudonųjų pagaunamas ...
aukojusius tautos labui.
munistai iškėlę šūkį pirmon gal kurie to visko neprisimena. Įdo- /
Taigi, raudonųjų aukos auga...
Gr.
Nenuostabu, kad ir tremty kilo
von nuversti fašistinę ir įkurti mu, kiek jie tuo tiki?
Pr. Alšėnas.
mintis — kam mums barstytis po
svetimus
laukus, jei galime susi
ONTARIO LIGONINIŲ
Gaila, kad kiaulės ir karvės
Bonna. — Pagal repatrijacijos telkti vienon vieton. Jei jau gy
DRAUDIMAS
sutartį iš Sovietų Sąj. dar turėtų vename išsibarstę, tai norš mirę
laikraščiu neskaito ...
atvykti į Vakarus 15.000 asmenų, laikykimės krūvoj, vienybėj, bū
Kartais tenka pamatyti Lietu zės laikraščių neskaito, tai ir tų
bet jų klausimo išsprendimą so kime kartu. Visi susieikime į
voje leidžiamą ‘Tiesą”, kurioje sipareigojimų neįvykdo. O jeigu
Campo Santo.
vietai vis delsia.
Jei vykstate
dažnai pilna visokių pažadų bei aikraštyje parašyta, kad užaugiįsipareigojimų kolūkiečių ar fab io daugiau kiek kaip pernai, tai
į ligoninę
rikų darbininkų. Kadangi jie bū eiškia, jeigu pernai išgaišo 15
'GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms,
na kartais tiesiog juokingi, tai pa >aršų, tai šiemet pasisekė — jau
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Butmai sn savimi pasiim
rūpo sužinoti, kaip su jais ir tik naižau išgaišo, o daugiau užaugo.
Pristatome į namus.
Kalbame lietuviškai.
kite savo Ligoninės Drau
rųjų
yra. Kartą rašydamas laiš Tai ir visa dabartinė mūsų tech
dimo Pažymėjimą arba
Tel. LE. 44645, po 6 v. v. tel. LE. 34037
.
’
,
ką giminėms, Žemaitijos gilumoje nika”.
bent Pažymėjimo numerį.
231 RONCESVALLES AVĖ.
Nusirašykite šį numerį
gyvenantiems kolūkyje, užklau Toliau rašo: “Krautuvėse dadabar ir laikykite tokio
siau apie įsipareigojimus kiaulių jar jau daug ko yra, tik reikia
je vietoje, kad rastumėte
šėrėjų
ir karvių melžėjų padvi pinigų, nes viskas labai brangu.
lengvai nelaimės atveju.
ROYAL
SIMCOE
LODGE
HOTEL
gubinti paršų iš kiekvienos veisli Bet mūsų kolūkyje už praeitus
Taisau televizijas, namų ir auto radio.
nės kiaulės ir primelžti pieno larbo metus negavome dar nė ka- "Žalias Gojelis" daugiau iš kiekvienos karvės. Na. įeikos (geg.), tai galime į krautu
Raštu garantuojamas darbas ir dalys.
A. GRYBAS.
PERSKAITYKITE
ir gavau paaiškinimą. Rašo: “Pas vėse esančius daiktus tik pasižiūONTARIO LIGONINIŲ
prie gražiojo Simcoe ežero (Keswick) kiekvienam siūlo puikiausią mus technika dabar labai pakilu ėti, o pirkti nėra iš ko. Sunku
Tel. LE. 2-7284
DRAUDIMO VADOVĄ
vietą: a) atostogoms, b) įvairiems parengimams c) išvažiavimams. ti. tai viskas yra galima. Tik rei įprašyti visą tikrovę, o dar sun
— jei jo dar neturite, pa
Pavyzdžiui, kiau, tiesiog neįmanoma, ją su
Tamstų, malonumui yra dideli švarūs su visais patogumais kambariai, ka kia ją suprasti...
prašykite iŠ savo darbda
binos, motelis, didžiulė valgykla, seklyčih, verandos, balkonai su reginiais
Kiauuų šėrike■ įsipareigojo gauti prasti viso to nematant savo aki
vio arba parašykite:
į ežerą, didžiulių medžių gojelis, smėlio krantinė, įvairūs vaikams ir suau iš kiekvienos kiaulės per metus mis ...”
J. R.
gusiems žaidimai bei pramogos; valtys, žuvavimas,
po 35 paršelius ir juos išauginti,
ONTARIO
palūkanų į metus, apskaičiuojamų mėnesiais — už mūsų GA*
VAŽIUOTI:
iš
401
plento
per
Woodbine
išsisukimą
Don
Mills
keliu
(3«
o karvių melžėja primelžti iš kiek Haaga. — Olandiška Phillips
HOSPITAL
RANTUOTUS INVESTACIJŲ PAŽYMĖJIMUS. Prašykite laišku
mylias). Pravažiavus tiltą per upe Jersey, antra gatvė po kaire veda iki vienos karvės dvigubai pieno ne- elektros įrengimų bei radio firma
SERVICES
'arba telefonu nemokamos brošiūros be jokių įsipareigojimų.
baltos bažnytėlės. Nuo jos pirma gatvelė tiesiog i ROYAL SIMCOE LODGE
eu nėrna i. Nesvarbu kiek gaus pasauly turi 70.200 tarnautojų.
COMMISSION
paršelių
ir kiek primelš pieno — Per šių metų pirmuosius 3 mėn.
TORONTO 7, ONTARIO
Telefonas: Keswick GR. 64003
-varnu, kad tiek bus užpajamuota apyvartos padaryta 192 milijonai
Savininkai: MARIJA (Dzenkaitytė) ir* VASYLIUSPALADICIUKAI.
knygose ir paskelbta laikraštyje, guldenų ir pelno 87 mil., apie
Suite 918,
ZXarltou St, —Toronto 2, Ont.,
EM. 3-8271
u kadangi pas mus kiaulės ir kar 22 mil. dol.

RAUDONŲJŲ ARKOS

MES MOKAME JUMS 8% arba 10%

ROBSON-STEWART LTD.

tgvmes ymm
' ' s,

•

• •.
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Pavergtoje tėvynėje
K

Papulkininkas Jonas Geižutis staiga
miręs gegužės 25 d., eidamas 43-čiuo
sius metus.
Trumpam mirties paminėjime ‘Tie
soje” ‘grupės draugų” rašoma, kad jis
♦visą sąvo sąmoningą gyvenimą” išti
kimai tarnavęs “Tarybinei tėvynei ir
komunistų partijai, kurios nariu jis
buvo nuo 1943 m.”. Dalyvavęs pasta
rajame kare, bet nesakoma, kad lietu
viškame daliny.
Jis palaidotas gegužės 28 d. Antakal
nio karių kapinėse.

Matonis po poros dienų laboratorinio
darbo atradęs amonijo chlorido pakai
talą — amonijo nitratą, kuris dar ge
riau tinkąs ir jam pasigaminti žaliavų
niekad nepritrųksią.
Tai pavyzdėlis soivetinės darbo or
ganizacijos. Lyg primityviam ūky
įmonė turi viską pati pasigaminti ar
ba stovėti ir nedirbti.

VISI

|
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BURLINGTONA!

DOMINION DAY IŠVAKARĖSE,
birželio 30 d., ketvirtęidięnį, rengiamas

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

didelis šokiu vakaras

EUCHARISTINLAME KONuj ESE,
kuris įvyks Miunchene, dalyvaus pie
500-700 lietuvių. Atrodo, kad kongre
se bus atstovaujamos visos Rytų bei
Vidurio Europos katalikiškosįos tau
tos. Reikia manyti, kad skaitlingiausi
bus ukrainiečiai, lenkai ir vengrai.
MIUNCHENE LEIDŽIAMAS “Freic
Presse-Korrespondenz” š.m. 4-5 nr.
atspausdino J. Kairio straipsnį apie
šiuo metu sovietų vedamą Lietuvos
rusifikaciją.

gai atstovavęs Lietuvą Paryžiuje ir
faktiškai atgaivinęs atstovybę, kartu
su ponia birželio 20 d. atvyko į JAV ir
pradėjo eiti Lietuvos atstovybės pata
rėjo pareigas Vašingtone. Pp. Rač
kiai atplaukė United States laivu į
Stasys Kondraška, buvęs, šaltkalvis
Niujorką, kur juos pasitiko Lietuvos
Rokišky ir Kaune, partijos veikėjas,
atstovas J. Kajeckas.
kp ck narys, nuo 1956 m., Druskininkų
Visų malonumui: jvąirus bufetas, linksma Benni Ferri muzika, tur
Pp. Račkių vięnas sūnus pasiliko
vykdomojo komiteto pirmininkas, mi
Paryžiuje, o antras Romoje studijuo
tinga loterija, gausioj įėjimo (Įovauos ir t.t. Pradžią 7 vai. vakaro.
23 d. širdies liga.
ją
teologiją šv. Kazimiero kolegijoje.
Esant
blogam
orui
—
viskas
vyks
ten
pat
salėje.
Jurgis Stundžia, buvęs Utenos rajo Lrė _gegužės
■ '/
. .y
LIET. NAMŲ B-VĖS valdybos pir
Diplomatinėje
tarnyboje dr. St. Račno haudięs teismo teisėjas, 1953 m. iš
Atrasta St. Šimkaus rankraščių. Tar
mininko
pareigas, atsistatydinus M.
kis išbuvo 30 metų, Paryžiuje 22 m.
rinktas LTSR augšėiausiojo teismo na pe jų esąs 4 veiksmų ir prologo ope
Dabar Paryžiuje atstovybės reika Bajorinui, perėmė S. Nenartas. B-vės
riu, staiga mirė birželio 2 d.
ros “Kaimas prie dvaro” partitūros
lus
perėmė tvarkyti prof. J. Raltrušai- valdybą sudaro: pirm. S. Nenartas,
Jis buvo gimęs 1920 m. Labeikių rankraštis ir nepilnas Ųavird rankraš
tis
(meno istorikas) ir buvęs tos pat sękr. ir ižd. X. Pranskūnas, J. Lūža,
kaime, Utenos rąj. Jaunystėje jis dir tis, be to, lietuviškas rondo fortepi
atstovybės sekretorius A- Liutkus, pa j. Bendorius ir V. Strimas.
bęs siuvėju, o 19*14 m. įstojęs į juri jonui, “Largo” styginiam kvartetui,
staruoju metu gyvenęs pietų Prancū LIET. NAMŲ vadovybė paskelbėdinę mokyklą ir vėliau pasiekė augštų baladės “Nugrimzdęs dvaras” partitū
zijoje savo viloje ir dirbęs kaip dai pranešimą akcininkams, kad vadovyvietų: Vilniaus srities teisingumo val ra. Visa tai buvę paslėpta jo namuose,
TF
Hamiltono
skyriaus
valdybą.
lininkas. Jis eis reikalų vedėjo pa , bė pasiryžusi b-vės veiklą išlaikyti
dybos viršininko pavaduotojo ir augšč^ kur dabar įrengta jo memorialinis ma
reigas. Valiau Lietuvos atstovavimo • esamose ribose-— Liet. Namai, Sody
teismo nario.
žėjus. Atrądęs Ant. Sodeika.
pareigas Paryžiuje numato perimti ba, Nidos spaustuvė — bet esą fi
Apie L. Alseikos mirtį “Tiesa“ pa
min. St. Lozoraitis.
Apie partizanus Svėdasų apylinkėje
nansinių sunkumų. Trūkstą apyvar
skelbė trumpą paaiškinimą. Jis važia veikusius 1944-45 m. “Tiesa” rašo, kad
PIRMOJI EKSKURSIJA Į LIETU tos kapitalo, esą, skolų privatiems as
vęs prieky dviratininkų grupės, va buvęs jų nukautas valsčiaus vykdomo
ir trumpalaikė paskola LN
žiuojančias net į Vladivostoką. Prieš jo komiteto pirm. Jurgis Baltuška
ROMAS A. MUREIKA, gimęs Lietu VĄ iš JAV išvyksianti liepos 7 d., ra menims
HAMILTONO SKAUTĖS IR SKAU 1 mų Fondo birž. 16 d. posėdyję paskyrė
išpirkti,
kurią šiuo metu reikią pa
Gorochovec miestelį nuokalnėn važiuo (dar vasarą), žiemą buvusi nukauta TAI išvyksta į skautų stovyklą liepos $5p auką ryšium su jos mokslo metų voje 1944 m., baigė pranciškonų šv. šo “Laisvė”- Kiek asmęnų toje ekskur
jant remontuojamu plentu pasitaikiu komjaunimo organizuoti vykusi Stasė 2 d. 9 vai. ryto nuo skautų buklo — | užbaigimu. Tame pačiame posėdyje Antano lietuvių gimnazijas Kenne- sijoje dalyvaus, nerašoma, bet jų bū keisti ilgalaike paskola. Nesą duo
si virtinė sunkvežimių. Matyt, dvira Žuvytė ir stribas Gražys bei antras Lietuvių Namuose 1280^ King Št. E. buvo svarstomas LN kino Delta iš- bunkporte pirmųjų laidą, mokęsis ten sią iš visos Amerikos ir gausiai. Atsi menų manyti, kad padėtis netrukus
tis kažko užkliuvęs, jis virtęs ir su stribas Skorochodovas. Žuvę dar ko Prašome atvykti punktualiai. Prašomi nuomavimas.Gautas nuomos pasiūly nuo 1956 m. Jis yra vienintelis, jaunuo sveikinimo vaišės jiems rengiamos lie pagerėtų. Liet, visuomenė ir akcinin
trenkęs į akmenį galvą. Nugabentas į munistas Maciulevičius, komjaunuolės tėvai galį nuvežti į stovyklą savom mas $600 mėnesiui, pradedant š.m. lis iš visos Kanados baigęs šią gimna pos 6 d. Kultūrinio centro salėje, Oro- kai kviečiami b-vės veikla domėtis ir
ją remti.* Vadovybė rūpinasi ilgalai
hgunmę, po kelių dienų miręs.
Sprindytė ir Demineikovaitė ir eilė mašinom. Stovyklos mokestis sumoka rugp. 1 d. V-ba tuo reikalu sprendimo ziją. Tai gabus moksleivis. Pats mo ne Park, N.Y.
kės paskolos reikalais.
kydamasis, visada dar ruošdavo bent
mas
atvykus
prie
buklo.
dar
nepadarė
ir
pavedė
G.
Palmer
ir
kitų.
Juozaponis,
kuris
buvęs
gavęs
Š.
M.
PRADŽIOJE
BUVO
BAIMĖS
“Mėlis iš molio” feljetone “Tiesos”
Tuntininkai.
St. Ęakšiui suredaguoti per LN advo tris kitus mokinius, daugiausia ma kad JAV vyriausybė apkarpys duo VASAROS STOVYKLA, organizuo
124 nr. pasakojama, kad prieš 4 me žemės iš Juodviršių dvaro, buvęs pa
katą smulkias sutarties sąlygas ir pa- tematikos dalykų. Visą gimnazijos lai damo. BALFui maisto kiekį. Debar jau * jama skautų, ivyks Liet. Sodyboje nuo
tus Švenčionių rajone, Gailiutiškėse, skandintas Šventojoje. Buvę nužudyti
VASARIO
16
GIMN.
birželio
20
d.
ką ėjo su pagyrimu. Priklausė Tre
buvo pastatytas plytų fabrikas, kuris dar keli naujakuriai. Partizanų vadais pasiųsta $468. šią stambią sumą su tęikti jas sekančiam posėdžiui birže čiam šv. Pranciškaus Ordenui, vokie papildomai užtikrinta, kad 1960-61 m. liepos 30 d. iki rugpiūčio 8 d.
Sk. St.
BALFas gaus visą prašytą normą, ku SEKMINIŲ SĄSKRYDŽIO proga
per keturius metus pareikalavo 1 mil. buvę Albertas N ak utis ir Vaclovas Če- aukojo geraširdžiai Hamiltono ir apy lio 27 d.
čių kalbos ir meno klubams, chorui rios susidarys arti milijono svarų per
pukonis.
Dar
paminimi
“
Svėdasų
buo
200 tūkstančių rublių, ir kuris iki šiol,
linkių lietuviai — nuolatiniai šios lie
ir orkestrui, ateitininkų kuopai, bū $300.000 vertės. Visas šis maistas ga Lietuvių Sodyboje buvo išleistas spenežiūrint visų ekspertų, geologų bei žės — Juodviršiai, nakutaičiai ir kito tuviškos gimnazijos rėmėjai pęr gruodamas jos korespondentų ir dažnai benamas V. Vokietijoje esantiems lie- ėialus humoro ir satyros laikraštis
pramonės ir visuomenės veikėjų pa kie išgamos”. Kas su jais atsitiko, ne džio-gegužės mėnesius:
“Ątlaidinis”.
sekretoriaus pareigose.
viams (dalinai latviams ir estams)
stangų, nėra pagaminęs nė vienos pa sakoma.
Rėm. būr. Nr. 16, vadov. St. Pili
Toliau mano studijuoti matemati tremtiniams. Jų įkurdinimas ir po di BIRMINGHAMO DBLS SKYR. gedorios plytos. Plytų vietoje iki šiol
Dail. V. Jurkūnui, grafikos profeso pavičiaus $54; Nr. 17 — J. Kežinaičio,
ką Vašingtono katalikų universitete, delių Tremtinių Metų ir BALFo pa gūžės 28 d. suruošė lietuviškos dai
konvejeriu eina žalios plytos, atseit, riui, birželio 1 d. suėjo 50 metų.
$66; Nr. 18 — Z. Orvido, $66; Nr. 81
kuris ir stipendiją jau paskyrė.
stangų liks problematiškas. Jų taip nos vakarą. Susirinko apie 70 tautie
molis pagamintas iš molio.
— Br. Grajausko, $78; Nr. 82 — St.
Išleistame gimnazijos metraštyje vad. įkurdinimu rūpinasi labai sustip čių. Dainos buvo perduotos iš plokš
Nuo partizanų pirmomis karo dieno Bakšio, $120; Nr. 110 — J. Mikšio,
“Antonianum”, 1960 m., gimnazijos rintos BALFo įstaigos Miunchene tar telių. Vargonais pagrojo vietos sese
“Baltosios Vokios” tarybinio ūkio mis žuvę mokytojai: Š. Dievulis, K.
$84.
Viso
$468.
vadovybė apie jį taip sako: “Mūsų nautojai. .
vedėjas per Vilniaus radiją skundėsi, Mačernis, J. Kiekšė, M. Virbickas, J.
lių mokyklos muzikos mokytoja. Sve
G-jos
mokinių
ir
mokytojų
vardu
Romano protas daugiau sveria už jo
kad pernai teko išmesti apie 4Q tonų Pūras, M. Knipelis, F. Jakubonienė, reiškiame gražiausią padėką visiems
čių tarpe buvo dr. Valteris iš Valijos.
kūną, o norams išreikšti visas moks BALFas PASKYRĖ didin skurdan
agurkų vertėje 60.000 rb., nes negali J. Vilimas, A. Bleizgys, Osmolskis, rėmėjams bei būrelių vadovams ir
liškas problemas galo neranda: Jis patekusioms dviems lietuvių šeimoms
ma buvo niekam įsiūlyti. Ypač buvę Palusevičius ir šimtai kitų — rašo labai nuoširdžiai prašome visų tautie
mielai
padeda moksleiviams atraišioti Brazilijoje $300, vienai šeimai Belgi
sunku realizuoti kopūstus. Šitokia pa “Tiesoje” nr. 129, švietimo ministeris čių stoti į barelius nariais, kad papil
moksliškus
mazgus, ar matematines joje (grįžę iš Sibiro) šiek tiek įsikurti PABĖGĖLIŲ PARODA STOCKHOLdėtis buvo ne vien tik “Baltosios Vo Gedvilą sovietų dvidešimtmečio proga.
džius
jau
gerokai
praretėjusias
nuo

paniavas
išnarplioti
... jau laimėjo $150. BALFo centre yra per 20 dar ME atidaryta gegužės 24 d. Atidarymo
kios” ūkyje; lygiai tokia pat padėtis
latinių
rėmėjų
eiles.
Kaip
žinome
še

National
Merit
Award
ir tikriausiai neišspręstų prašymų iš Italijos. Jieręs metu pasakė kalbas prof. Bertil, OhLietuvoje dabar esą tiek mokyklų:
buvo visuose priemiestiniuose ūkiuose,
šių
būrelių
pilna
aukų
norma
už
pusę
susilauks universiteto stipendijos ... kelis tūkstančius dolerių asignavus, lin, direktorius Jarl Hjalmarson ir
kurie augina nemažai daržovių. O’ žie 624 vidurinės, 944 septynmetės, 22 mo metų būtų $720, o mes už tą patį lai
mėgsta pačiūžas, jei tik ledo kur ran BALFo atsargos lėšos labai sumažės. prof. Birger Nerman, Baltijos komite
mai atėjus, nei parduotuvėse, nei val kyklos internatai (tame tarpe esą “123 ką suaukojome tik S468. Pasistenki
dą,
o tenisą muša net sniegui nenutir Tikimasi, kad BALFo rėmėjai šitą to pirmininkas.
darbininkų,
50
kaimo
jaunimo
vidurį-Į
gyklose nėra nei marinuotų, nei rau
me
už
ateinančius
pusę
metų
pasiųsti
pus
... moksliškas ir tiriantis protas, puikiai supranta ir daugelyje vietų
nių
ir
2
neakivaizdinės
vidurinės
mo

gintų daržovių, neš iki šiol marinavi
Paroda atsako į klausimą: Kodėl
nę
mažiau
$720!
į
žada
pasisekimą ... muskulus jau la- jau juda-kruta, kad sukelti lėšas, su žmonės bėga iš savo krašto? Parodos
mo ir konservavimo įmonės nėra pa kyklos bei 38 kaimo jaunimo septyn Būrelių vadovus už sekančius 6 mė
• vina skelti atomą šį rugsėjį MIT uni stiprinti šalpos fondą.
jėgios paruošti žiemai didesnių dar metės) — rašo “Tiesoje” šviet. min. nesius aukas prašome surinkti iki š.m.
rengėjai, ruošdami parodą, turėjo gal
versitete”.
Gedvilą.
žovių kiekių.
E.
voje tiek žiūrovus, tiek spaudą. “Svens
Mums belieka tik pasveikinti šį ga PAMINĖJO LIŪDNĄ SUKAKTĮ
Vidurines ir septynmetes mokyklas lapkričio 15 d.
ka
Dagbladet” šia proga patalpino
Čikagos pabaltiečiai birželio 18 d.
Vilniaus “Audėjo” įmonėje, rašo lanką 209.0C0 mokinių.
bų januolį ir palinkėti jam geriausios
straipsnį:
“Pabėgėlių paroda verčia
NAUJI
LN
NARIAI.
Nuoširdžiai
dė

bendrai paminėjo 20 m. Pabaltijo vals
VIOLETA MEŠKAUSKAITĖ birže- sėkmės naujų studijų kelyje.
“Tiesa” gegužės 22 d. nr., nėra nė pa “Priartinant mokyklą prie gyvenimo”
prisiminti
nusikaltimą, kuris niekad
kojame
Gudaičiui
Stasiui
iš
Niagara
prasčiausių higienos, nei būtiniausių prie 32 bendro lavinimo mokyklų vei Falls, Ont., Įnešusiam $100 ir pažadė lio 1 d. baigė Loretos akademiją Ha
Z. Pulianauskas. tybių pavergimo sukaktį. Prie didžio neturi būti užmirštas”. Rašoma, kad
jo JAV laisvės žadintojo Abraomo Lin- i
darbininkų poreikių sąlygų. “Audėjo” kią 73 klasės “su gamybiniu mokymu,
miltone. Eidama per visas klases pa
colnp paminklo susirinko apie 300 or tų klausimų, kuriuos ši paroda iške
Įmonėje dirba virš 600 moterų, ir vie kuris organizuojamas pramonės Įmo jusiam ateityje prisidėti iki $500. Tai sižymėjo mokslo pažangumu ir mo
ganizuotų vėliavomis ir tautiniais dra- • lia, mes neprivalome niekad užmirš
nok, nakties pamainos metu susirgus nėse ir žemės ūky”. Nuo 1960-61 m.m. pirmasis LN narys iš šios pasaulinio kyklą baigė labai gerais pažymiais.
ti: pabėgėlių klausimas savaime dings
garso
turistinės
vietovės.
Norime
ir
NIAGAROS PUSIASALIO PAREN bužiais bei.skautų uniformomis.
vienai darbininkių, nėra kam suteikti pradžios 40% mokyklų taip jau būsią. linkime, kad jo nuoširdžioji augštaitišVioleta R. Mešfattiskaitė gimė 1943
ta,
kai išnyksta priespauda, ’jėga, ne
Vienas, iš kalbėtojų čia buvo Lietu
medicinos pagalbos. Taip gi darbinin Prie 1117 septynmečių ir vidurinių ka ranka būtų tiek laiminga, jog ateity m. balandžio 22 d.‘Šiauliuose. Dar kū GIMŲ RĖGISTRACIJOS KOMISIJOS
teisingumas
ir nusikaltimai prieš žmo
vos konsulas Čikagoje dr. Petras Daužkės, atėjusios į darbą, neturi kamba- mokyklų esą organizuotos “politechni- ir kitus šios kolonijos tautiečius dikiu būdama, 1944 m. ji atsidūrė su PRANEŠIMAS NR. 2.
gaus
teisę.
Toliau
laikraštis pažymi,
Medžiotojų ir Meškeriotojų klubas vardis, kuris po Įžanginių pastabų :
bario persirengti: apsiaustus, kepu niam mokymui metalo bei medžio ap
tėvais
V.
Vokietijoje,
kur
teko
ir
kū

kad
paroda
turi
ne
vien
tiktai tamsias
įtrauktų LN nariais.
“Lituanica” Wellande, viena iš parei- pabrėžė:
raites, skarytes tenka dėti ant palan dirbimo dirbtuvės”.
dikystę
praleisti.
Absolventė
yra
susi

perspektyvas,
kurice
supa
Lietuvą,
Mielasis Vladas Bagdonas iš Sel
gingesnių organizacijų, pirmutinė už “Matant, kad buvusios kolonijos
gių, siūlų dėžių, žodžiu, ten, kur tik
Iš 27.000 mokytojų 12.000 turį augš- kirk, Ont., atvykęs Į lietuviškas pamal pratusi lietuvaitė, gražiai kalba lietu registravo savo pąrSngimą kitiems
Azijoje ir Afrikoje tampa nepriklau Latviją ir Estiją; joje yra šviesesnė
tai randama laisva vietelė. Gi baigus tąjį arba nebaigtą augštąjį išsilavini das, susirado LN v-bos pirm, ir pats viškai, aktyviai dalyvauja ateitininkų
metams. Jie ruošia 1961 m. birželio 3 somomis valstybėmis, negali būti pa pusė, kurioje , pasakojama apie pabė
darbą, nėra kur nusiprausti.
E.
mą; 11.000 vidurinį pedagoginį išsila pasiūlė šimtinę LN. Priimkite p. Vla ir skautų veikime. Ją patriote išaugi dieną
St. Stephan’s Hali kartūnų ba teisinimo bei pasiteisinimo dėl ne gėlių Įsigyvenimą švediškose sąlygo
no
susipratę
tėvai:
inž.
elektrikas
Leo

vinimą.
Mokytojų
tarpe
esą
per
3.000
dai
visos
v-bos
vardu
gilų
lietuviška
Iš Švenčionių pranešama, kad “Bol
lių.
— Komisijos iprm.
priklausomų Europos kraštų paverti se, apie jų darbo įnašą šiame krašte ir
nas
Meškauskas
ir
jo
žmona
Kotryna,
komunistų
ir
apie
7.000
komjaunuolių.
ačiū!
ševiko”,, kolūkyje, prie šakališkių kai
mo sovietinėmis kolonijomis ... Lais apie tai, kad pabėgėlių tautinė kultū
3
metus
buvusi
KLK
Moterų
D-jos
Mokytojai
dirbą
daug
visuomeninio
E.
mo, kolchozininkai aptiko baloje senų
vė, teisingumas ir nepriklausomybė ra tebėra jų centrinis židinys.
LIETUVIŠKOJI ROŽIŲ SODYBA.
artilerijos sviedinių, kuriuos paliko darbo. 3.222 iš jų esą išrinkti i vykdo Turbūt, nedaug kas pažįsta Hamiltone Hamiltono skyriaus pirmininke. Vio VESTUVĖS TAUTIŠKAME FONE. yra nedalomi dalykai. Jie vienodai
leta taipgi baigė lietuvių šeštadieninę
besitraukianti vokiečių kariuomenė. Šį mąsias tarybas.
Igną ir Stasę Vegius — 241 Victoria mokyklą.
Lietuviškos šeimos šiais metais Lon galioja visoms tautoms, Įskaitytinai
pavojingą radinį pašalino karių - pio
Iš Vilniaus į Kijevą gegužės 4 d. iš Ave. N. Neseniai p. Stasė turėjo sun Violėta Meškauskaitė Loreto akade done kuriasi viena po kitos. Algiman Lietuvą, Latviją ir Estiją”.
ARGENTINOS REVOLIUCIJOS 150
nierių grupė.
-;
E.
vyko Lietuvos mokslo akademijos isto kią operaciją ir, berods, apie 3 mėne miją baigė kartu su kitomis 23 mer tas Eimantas su Birute Kristina Ratke “Jeigu Soy. Sąjunga yra nepaten METŲ SUKAKTĮ minint Buenos Ai
Palemone statomi pirmieji Lietuvo rijos instituto vyresnieji moksliniai sius gydėsi ligoninėje. Ji sirgo kojos gaitėmis, tarp kurių dar viena lietu vičiūte gegužės 21 d. sumainė žiedus kinta ir protestuoja prieš jos suvere res eisenoje gegužės 23 d. dalyvavo
je keramzito cecho pastatai. Keram bendradarbiai: Višnickaitė, Kaitavičius reumatizmu sunkioje formoje ir net 8 vaitė — Audronė Žemaitytė, taip pat gražiojoj šv. Petro katedroj. Jungtu ninių teisių pažeidimą Įskridus ore, ir lietuvių jaunimas pasipuošęs tauti
zitas, tai lengva, kerėta medžiaga, nau ir Radvilovaitė. Čia jie dalyvaus visa savaites išgulėjo gipse. Dabar jaučiasi hamiltonietė. Apie ją smulkesnių žinių vių apeigas atliko kun. J. Danielius, o Lietuva, Latvija ir Estija turi lygią niais drabužiais.
dojama gelžbetoninių gaminių užpil sąjunginiame archeologų ir etnogra visai sveika ir džiaugiasi gerai pavy Jūsų korespondentas neturi.. Violeta jų metu solo giedojo Danutė Svilpai- ir žymiai didesnę teisę protestuoti dėl
sovietinio jų suvereninių teisių pažei
fų pasitarime, kuris užsitęs iki gegu kusią operacija.
dams.
E.
dar turi vieną broliuką Leoną, kuris tė. Visos pamergės, kaip jaunajai — dimo ir teritorinio integralumo —žės 10 d.
E.
Vegių kiemas išsiskiria iš kitų savo yra laikomas geru sportininku.
taut, šokių administratorei ir tinka,
K. Preikšas, paleistas į pensiją bu
N. ZELANDIJOS AUCKLANDO
tikrai gražiu ir įvairiaspalviu gėlynu,
buvo
taut, šokių šokėjos ir apsirengu prieš agresiją ir okupaciją”.
Viena iš pavyzdingųjų lietuvių šei
Latvių vardu kalbėjo dr. V. Land- UNIVERSITETO studentų metinėje
vęs ck sekretorius ir ministerio pirmi
kurį dominuoja įvairiausių rūšių ro mų, pp. K. ir L. Meškauskų šeima, sios tautiniais drabužiais, o vietoj
ninko pavaduotojas, yra šiemet ruošia
žės, kurių grožis išryškėja kaip tik gražiai gyvena nuosavuose namuose 54 įprastų gėlių nešėsi meniškai sudary mąnis, kuris vadovavo minėjimo pro procesijoje, kuri sutraukia tūkstan
gramai. Ėstų kalbėtoju buvo prof.
mos dainų šventės organizacinio komi
birželio mėnesį.
Proctor Blvd., Hamilton, Ont Jų duk tas rugiagėlių ir rugių varpų puokš Voobus. Rezoliucijas perskaitė skau čius žiūrovų, lietuviai studentai pavaiz
teto pirmininkas.
Port Arthur ir Fort William apylin
davo keletą epizodų satyrinėmis te
Hamiltone Vegiai yra vieninteliai, tė mano toliau studijuoti chemiją. tes. Jų net keturios: Danutė Judictas
Eugenijus
Simaitis.
Visa
progra

kės lietuvių Motinos dienos minėji palaiką mūsų gražią tautinę tradiciją
momis. Vienas studentų pareiškė:
Linkime jaunai ir susipratusiai lie kienė-Ratkevičiūtė, Vida čegytė, Ni ma buvo pravesta anglų kalba.
Kaip tenka veikti įmonėms, matyti mas buvo gegužės 14 d. Jis prasidėjo
“
Kol tie žalčiai viešpataus mūsų tė
—
sodybų
darželius.
jolė
Mačytė
ir
Gražina
Rušinskaitė.
iš “Tiesus” pateikiamo pavyzdžio ra Lietuvos ir Kanados himnais, žodį ta I. Vegis jau senokai yra LN nariu, tuvaitei gražios ateities! Tiesa, dar
Prieš minėjimą įvyko eisena prie vynėje, tol mes jiems neduosim ra
Tautiškas
vestuvių
stilius
derinosi
su
šant apie laboranto Pr. Matonio išra rė dr. Jasevičiūtė, paminėdama gyvas o dabartine proga ir p. Stasė pažadė noriu priminti, kad birželio 1 d. jų
Lincolno paminklo, kurioje dalyvavu
namuosę Violetai pagerbti buvo gra jaunųjų lietuviškais užsimojimais. Kai sieji išsitiesė per 500. metrų. Jos prie- mybės!”
dimą Ukmergės baldų kombinate.
ir mirusias motinas. Mirusios motinos
tradicijos su kiekvienais
žios vaišės, kuriose dalyvavo per 30 lietuviškos
Buvęs sausio mėnesį toks atsitiki buvo pagerbtos atsistojimu, o gyvo jo už keleto mėnesių įnešti šimtinę.
N. ^ZELANDIJOS PARLAMENTAmetaiT“vta^ugiiu'nyksta“ B mūsų
^uvo nešamas vainikas, tams buKV Giedang^s; į
mas. Faneravimo ceche pristigę klijų, sioms prisegti ružavi gvazdikai. Ang LN 4 METŲ SUKAKTUVINIS BA asmenų. . .
kAS
^ALTŲ KLUBE. Baltų klubas
- ’ - *vo padėtas prie Lincolno paminklo.
gyvenimo, ntątyti jungtuvių eisenoje
tad negalėjo paruošti faneruotų plokš liškai visas motinas pasveikino G. Mi- LIUS galutinais duomenimis atnešė
Aucklaįde birželio cpėzi- pradžioje su
tautinius drabužius ir rugiagėles su
čių. Jų pristigęs, baldų cechas irgi nu talaitė. Po to Erslovas savo kalboje $342,33 gryno pelno. Kitus LN šokius
rengė
5 Lietuvos, Latvijos ir JEstijos So
rugių vSKportis‘^įrjį^-fiRrai miela lib4
traukęs darbą. Kai nebuvo pagaminta prisiminė visas lietuves motinas ir v-ba nutarė suruošti lapkričio 5 d. to
vietų
Sąjungos oku£a#jci JSO metų
dęs
dalį
žjįnorfii^
SRįn|įši
vieša
pabalbaldų, neturėjo ką dirbti lakuotojai ir prašė nepamiršti savo brangiausios je pat Hillcrest salėje. Praėję LN šo Apylinkės lietuviai liepos 3 d. 3 v. tuviškai širdžiai. Pabroliai: Pranas Ju tiečių programa laflxe buvo suruošta minėjimą, visoms skfiauflfens, kurias
t.t. Sustojusi veik visa gamyba. Pradė motinos Lietuvos. Meninę programą iš kiai, nors teturėjo tik 138 svečius, bet p.p. Rodney — St. Zavackio ūkyje dickas, Liudas Matukas, Antanas Ma pihną kartą Čikagoje ir, reikia tikėtis, Sovietų Sąjungos okupacija yra^ Rai
tukas jr. ir Valdas Ordas. Iškilminga
jus aiškintis, kur priežastis, sandėli pildė J. Mitalaitė ir Kęstutis Erslovas. davė didžiausią pelną dėka turtingos
rengia
puota
įvyko Administration Building ji nebus paskutinė. Čikagoje iki šiol tijos kraštams padariusi, prisiminti:
ninkai aiškinęsi, kad klijų nepristatę Abu labai gražiai pasirodė savo suge ir didelės loterijos, už kurios suorga
GAUSIĄ LIETUVIŠKĄ
salėje, Queen’s parke, dalyvaujant kažkodėl buvo vengiama viešų eisenų Minėjime pagrindinis kalbėtojas buvo
tiekėjai. Šie aiškinęsi, kad jie išvaži- bėjimais. Po to sekė pasilinksminimas nizavimą ir pravedimą didžiausią pa
125 svečiams. Jaunuosius sveikino: bei demonstracijų ląuke (išskyrus Da Zelandijos parlamentaras L. Gotz.
nėję visas bazes, buvę Minske ir Ry su puikiomis vaišėmis.
dėka priklauso K. Mikšiui. V-ba dė
raštu — kun. J. Danielius, o žodžiu — riaus-Girėno minėjimą ir piketavigoje, t.y. kaimyninėse respublikose,
Parengimui daug dirbo Paškus, Jo koja visiems liet, prekybininkams už Programoje: virvės traukimas tarp jų artimieji ir organizacijų atstovai. mus), nors jie kaip tik atkreipia di
bet niekur negalėję gauti amonijo
Cibulis, Drutenienė, Radzevi stambius fantus ir visiems kitiems au rytiečiu ir vakarięičų, bėgimas mai Kartu buvo pagerbti ir jaunosios tėve desnį amerikiečių dėmesį,— žymiai
chlorido, kuris beveik vienas tesąs naitis,
didesnį negu vykstą salėje.
čienė, Giedraitienė. P. Kajutis tvarkė kotojams. Loterijai aukų pinigais su
naudojamas klijams sukietinti. Ir taip muziką ir pravedė loterijos traukimą. rinko: J. Klypas $17,50, St. Bakšys šuose ir kiti žaidimai. Laimėtojai liai, šį pavasarį švenčių 25 metų veEdv. šulaitis.
bus apdovanoti.
dybinę sukaktį.
Tillsonburgo Lietuvių Namų valdy
įmonė negalėjusi dirbti, kol laborantas Jam padėjo V- Jonaitytė.
$17,50, J. Kažemėkas $14., V. Domeika Kviečiame lietuvius kuo skaitlin
Ratkevičiai turėjo dvi dukrųs, jos
TEISININKAS VINCAS BAŠINS ba liepos 3 d. tuojau po pietų ruošia
$9,75, Br. Steponavičius $6, St. Matu giausiai dalyvauti iš aplinkinių ir abi ištekėjo šiais metais,, abiem jie
KAS mirė birželio 16 d. Philadelphi- LIETUVIŠKĄ GEGUŽINĘ St. AugusBENDRUOMENĖ VEIKIMUI daug lionis $4, St. Pilipavičius $3, Pr. Saka
iškėlė šaunias vestuves ir patys at- joje. Velionis Lietuvoje ilgesnį laiką tinavičiaus ūkyje (senoje piknikų vie
tolimesnių apylinkių.
padeda Erslovas rinkdamas nario mo las $3 ir Alf. Pilipavičius $2. Viso su
švęntė sidabrinį jubilėjų. šokiams gro ėjo antstolio pareigas ir kurį laiką toje). Apylinkių lietuvius ir mielus
Veiks bufetas, gros džiazas.
kestį ir lankydamas sergančius ligo rinkta $76,75.
ku/o oly/os ir burneri^ aptarnavimo*;
Rengėjai. jo geras orkestras.
teisėjavo.
miestelėnus kviečiame gausiai atsilan
nius. Buvo aplankyta Velykų proga
Toronte. Lietuviškai kalbantieji klauskite
LIET. MOKYKLAI LN v-ba iš NaJaunasis — Algimantas, Leonardo ir
kyti ir pasinaudoti tyru kaimo oru.
ligoniai
Ontario
ir
šv.
Juozapo
ligo

Betty Vaitiekūnas WA 2-6181
Jadvygos Eimantų vienturtis sūnus,
J. KREIVĖNAS, visuomenininkas Numatyta įvairi programa, šokiams
ninėse. Jiems įteiktos dovanos. Onta
turįs dar vienus metus studijuoti Va bęi kultūrininkas, dėl kurio “Vilnies” gros Kvinto kapela. Bus užkandžių ir
rio ligoninės lietuviams ligoniams už
karų Ontario universitete Bachelor of ruoštai Tąrybjnės Lietuvos knygų pa gėrimų.
TLN valdyba.
sakyti “Tėviškės žiburiai”.
SMAGI SEKMADIENIO POPIETĖ. lio įvykių prisiminimus. Dalia Andriu- Arts laipsniui įsigyti. Jis — beveik rodai paskolintų keleto knygų, spau
A. LIŪDŽIUS, B.L.
SOLIDARUMO ĮNAŠUS sumokėjo
Lietuviškos mokyklos vedėjas ir mo lionytė gražiai paskaitė progai pritai visų čia veikiančių organizacijų akty doje buvo kilusi griežta reakcija, pa BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS,
VIEŠASIS NOTARAS
vus narys. Jo tęvelis — organizuotos sitraukė iš visų bendruomeninių or suruoštas KLB Delhi apylinkės valdy
už 1960 m.: Baltrušaitis, Danėnas, kytojas Vincas Ignaitis, pasitaręs su kytų eilėraštį.
(Notary Public)
bos iniciatyva, buvo dviejų dalių. Bir
Kajutis, Jokubauskas, Cibulis, Raulic- apylinkės ‘valdžia” ir tėvų komitetu,
Pagaliau tėvų dienos proga, moti veiklos Londone pionierius, šeštadie ganų.
Advokatas iš Lietuvos.
ninės
mokyklos
vedėjas
ir
1960
m.
želio
14 d. 7.30 vai. vak. per Tillson
kas.
birželio 19 d., 2 vai. p.p. savo ūkio nos tėvams padarė, staigmenų — pri
M. CIBAVIČĮENĖ, Veronikos Kuljaunimo
premijos
senjorų
klasėje
lai

burgo
radijų anglų ir lietuvių kalbo
kieme suruošė mokyklos vaikų geguži
bokięnės sesuo, su sūnumi atvyko iš
Visi notariniai reikalai ir tei
PAUKŠTYS IR JAKAULĖNAS bu nę. Po nuolatinių liūčių esant gražiam segė po gėlę, po stikliukų stipresnio ir mėtojas.
Argentinos į Bostoną. Vyras su kitais mis valandėlė, pravesta labai turinin- ’
siniai patarnavimai,
vo susižeidę ir gulėjo ligoninėje, šiuo orui, sugūžėjo bemaž visa kolonija. sugiedojo Ilgiausių metų. Gi vaikai
Jaunoji,
Onos
Sofijos
ir
Andriaus
gai apylinkės pirmininko Miceikos.
sūnumis atvyks vėliau.
morgičiai.
metu jau pasveikę. Prieš kiek laiko Net ilgametis buvęs klebonas ir bi savo vardu paskaitė po apysakaitę.
Ratkevičių dukra, visų mūsų organi
Birželio 19 d. turėjome minėjimų
Oficialių dalį baigiant, svečias kun. zacijų darbščioji narė, apyl. valdybos
ir Antanas Tvarionavičius buvo susi čiulis kun. K. Riekus atvyko. Vaikų
šv.
Kazimiero lietuvių bažnyčioje Del
20 KING ST. E., HAMILTON
žeidęs. Ilgą laiką gydėsi. Jau pasvei pikniko programa buvo įvairi ir įdo Riekus perdavė negalėjusio atvykti sekretorė, skautų draugininke, taut,
bi.
Pamaldas
atlaikė ir gražų pamoks
Telefonai:
dabartinio klebono kun. dr. J. Gutaus^ šokių administratorė, pavyzdinga LL
ko ir išvažiavo į darbą — Dryden.
STĄSYS JANKAUSKAS, gim. 1922 lų pasakė klebonas kun. dr. J. Gu- ,
mi. Jų paruošė ir vadovavo pats šei ko sveikinimus ir pasidžiaugė (Įamiu
Jstoigot JA. 7-5575
Linkime geriausios sėkmės.
Choro
choristė
ir
t.t
Ji
laimėjo
ir
m.
rugsėjo 11 d. Simne, mirė birželio tauskas. Pamaldose dalyvavo pilna
mininkas
ir
iniciatorius
V.
Ignaitis.
Namų FU. 3-8928
tnąžos kolonijos, anot jo ‘salelės*’, su 1960 m. jaunimo premiją junjorų kla
G. Mitalaitė.
Atidarydamas gegužinę pasidžiaugė gyvenimu ir veikla.
8 d. Luebecke. Velionis ilgai sirgo bažnyčia žmonių. Buvo lietuviška, J
\
sėje.
Kanadoje
baigusi
gimnaziją
ir
skautų ir valstybinės vėliavos. Per pa
džiova.
mokinių stropiu mokyklos lankymu.
Po
rimtosios
dalies
prasidėjo
links

Business
College,
1959
m.
rudenį
pra

maldas giedojo vietinis bažnyčios cho
Iš 22 mokinių uoliai jų lankė 21. Su
MARCELĖ
LABRENCYTĖ,
klaipė

moji.
Vaikai
prie
vienų
stalų,
o
tėvai
dėjo
lankyti
vakarines
paskaitas
Va

ras ir p. Rimkus — solo. Vargonavo
pasidižiavimu pristatė du “abiturien
prie
kitų,
smagiai
vaišinosi
sudėtiniais
dietė
mokytoja,
tėvams
mirus
Klaipė

karų
Ontario
universitete.
Kartu
ji
ir p. Rimkui akompanavo V. Babickas,
tus” — Zigmų Mockų jr. ir Gintarų
užkandžais
ir
grojant
PIgnaitienės
dos
krašte,
pernai
išsprūdo
į
Vokieti

dirba
kanadiškoje
firmoje
sekretore.
specialiai
atvykęs iš Hamiltono. B. B.
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičiij paskolos iš *1% iki Jocių, kurie rudenį išeina į gimnazija. "Hi-Fi” pašoko. Vaikučiai žaidė ir Jaunosios tėveliai — nuoširdūs lietu ją, bet čia š.m. birželio 5 d. mirė nu
Mokinių ir mokytojų vardu įteikė
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. jiems
kankinta vėžio Godesberge.
viškos veiklos talkininkai.
po lietuviškų knygų. Abiejų sportavo.
Otava. — Kanados fed. parla*
Velionė gimė 1913 m. Raišiuose, męntas posėdžiauja du kartu j
Jaunieji
Eimantai,
tegul
Jūsų
ateiTemstant visi smagūs, atsigaivinę ir
vardu
dėkojo
ir
su
mokykla
atsisveiki

DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 nL
apskr., 1932 m. baigė molaikinai užmiršę kasdieninius rūpes tięs kelias būna tas pats, kaip ligi
ryte; antradieniais ir penktadieniais 9 • 12 vai. ryto ir 5 • 8 vai. vakare, no Z. Mockus jr. Po to apyl. v-bos čius, skirstėsi į namus su pageidavi Šiol — vedąs į nepriklausomą Lietu
, 1932- dieną, kad galėtų sesiją užbaigti
pirm. J. Statkevičius, savo trumpame
MINDEN BUILDING, 29 KING ST. E^ ROOM 13, notąro A. Lipdžiaus Indyje, atnaujino bolševikų Lietvoje mų panašių šeimyniškų pobūvių dau vą, pagrįstas darbu ir meile savai
Donelaičio ir atostogų išsiskirstyti liepos pir
mą savaitę.
įstaigoje II augite. TEL. JA. 7-5S75.
mokykloje Klaipėdoje.
tautai! ■
D. E.
giau.
Ne tėvas.

kuris įvyks gražiausioje '4Sky Club" aikštėje "Brant Inn
Burlington, Ont.

D. Britanija

Maloniai kviečiame visus Hqmiltono, Toronto ir visų kitų
vietovių- lietuvius gausiai atslankyt, kyr, pradedant ilgąjį
savaitgalįz bus galima linksmai praleisti laiką.

HAMILTON, Ont

Švedija

Niagara pusiasalis

LONDON, Ont.

Argentina

N. Zelandija

Port Arthur, Ont.

GEGUŽINĘ;

Tillsonburg, Ont

Lake Simcoe

RODNEY, Ont

Vokietija

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Taiko"
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........ .......... ................................................................................................ ■»■■■!
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JAV ir Kanados lietuvių II Dainų
šventės komiteto pranešimas Nr. 2
1. Damų šventė yra lietuvių tautinė
manifestacija. Tad lietuvių visuome
nė bei visos lietuvių organizacijos yra
prašomas prisidėti prie Dainų šventės
geresnio surengimo. Tų vietovių lie
tuviai, iš kurių chorai vyks į II Dainų
šventę Čikagoje, prašomi padėti savo
chorams aukomis, kad jie įstengtų pa
dengti kelionės išlaidas. Mūsų' chorai
tikrai yra reikalingi visokeriopos pa
ramos.
2. II Dainų šventė yra rengiama Či
kagoje 1961 m. liepos 1 ir 2 dienomis.
Laiko pasiruošimui neliko daug, tad
jau dabar yra svarbu, kad visi chorai
tinkamai pasirengtų toje šventėje da
lyvauti. Antrosios Dainų šventės ko
mitetas kviečia visus chorus iš JAV ir
Kanados dalyvauti bendroje Dainų
šventėje. Kadangi komitetas ne visų
chorų turi tikslius adresus, arba tie
adresai yra pasikeitę, todėl visus cho
rus prašo šį pranešimą laikyti oficialiu
pakvietimu ir nebedelsiant pranešti
komitetui apie savo dalyvavimą Dainų
šventėje.
Chorų delsimas atsakyti
trukdys visą šventės rengimo eigą.
Atsakymus bei įvairius raštus cho
rai ar dirigentai prašomi siųsti šiuo
adresu: Lithuanian Song Festival,
7224 So. Rockwell St., Chicago 29, Ill.
3. Dainų šventėje kviečiami daly
vauti taip pat oktetai ar kvartetai ir
pavieniai dainininkai. Jie prašomi re
gistruotis- augščiau nurodytu adresu.
4. Visi chorai ir kiti dainos meno

vienetai prašomi tuojau pranešti kokį
skaičių ir kam reikia pasiųsti reper
tuaro gaidų.
5. Visus lietuviu^, galinčius bent
kiek dainuoti, prašoma jungtis į esa
mus chorus, nes Dainų šventės proga
renkia padidinti mažėjančias daininin
kų eiles. Taip pat kreipiamės į tuos,
kurie yra pasitraukę iš chorų, sugrįžti
atgal ir dalyvauti tautinėje šventėje
Čikagoje. Vietovėse, kur yra lietuvių
ir yra kfcm vadovąuti, steigti naujus
chorus, jei ten dar nėra jokio choro.
6. Iš ne Čikagoje esančių chorų jau
pažadėjo dalyvauti II Dainų šventėje
ir paprašė atsiųsti repertuaro gaidas:
Bostono leituvių choras, dirig. J.
Gaidelis; Čiurlionio Lietuvių Tautinio
Meno Ansamblis, dirig. A. Mikulkis;
Elizabetho lietuvių parapijos choras,
dirig. A. Kačanauskas; Omahos lietu
vių choras, dirig. Br. Jonušas; Opere
tės choras Brooklyne, dirig. Cibas;
Varpo choras Toronte, dirig. St. Gailevičius; Waukegano lietuvių vyrų
choras, dirig. P. Bujanauskas; Waterburio lietuvių parapijos choras, dirig.
A. Aleksis; Windsoro lietuvių choras,
dirig. J. Sodaitis; Philadelphijos lie
tuvių meno ansmablis, dirig. L. Kau
linis.
Hamiltono Lietuvių Choro operetės
Kviečiame ir kitus chorus neatidė Premjera įvyko su dideliu pasisekimų š.m. gegužes
liojant registruotis komitete.
*
operetės spektaklis rudenį.
JAV ir Kanados lietuvių
II Dainų šventės komitetas.

Mokytojų ir mokinių suvažiavimas

KNYGŲ
PASAULYJE
Mįfi

Montrealio MęCįll imwersitetu

pobūdį 1828 na.,, kai jis Įsūnijo provincijos vyriausybės nenorą
jau gerai veikiantį Montrealio aprimti federacinius ginimus kaip
Medicinos Institutą. Tada buvo pagalbą provincijoj'' esantiems
įkurtas medicinos fakultetas. EĮą- universitetams, pasirodo, kad Mc
bar Į’fakultetą važiuoja studentai Gili’ paskutinės pastangos suda
iš viso pasaulio. Trečdalis vietų ryti fondus praplėsti užprojėkmedicinos fak. yra rezervuotos tuotas programas, bus labai sėk
JAV studentams, kurie yra pa mingos ir pakankamos. Užsimoremiami finansiniai McGill bai jinias surinkti $6.0t)0000 buvo
ne tik trumpu laikų realizuotas,
gusių žmonių.
Galbūt, daugiausiai pagarsėjęs bet buvo gauta ir'$3.0Q0.Q00 dau
iš baigusių McGill" universitetą giau, ir tąi iš viso kontinento.
yra kanadietis Sir William Osler, Šios sumos pakaks ir naujiems
žinomas pasauly kaip “mylimas pastatams: meno, mokslo, medici
gydytojas”, daug prisidėjęs prie nos, inžinerijos ir komercijos, ię
universiteto medicinos mokslo dar bus galima praplėšti studen
metodų pakėlimo. Šiandien Mc tų gyvenamuosius namus. MontGili yra garsus Montrealio Neuro rėalio finansininkas John W. Mc
logijos Institutu (vadovaujamu Gpnnell dar paaukojo kitus $2.
dr. Wilder Penfield), kuris, turi 500.000, kurie bus sunaudoti
taip spat ligoninę, mokyklą ir la naujam inžinerijos vadovybės pa
boratorijas.
. J - statui.
Inžinerijos, teisės ir bendrai ki šitie visi patobulinimai bus
tuose moksluose McGill yra taip reikalingi, nes McGill, kuris 1965
pat garsus. Lord Rutherford, ku m. laukia 9.500. studentų, jau da
AMERIKOS
ŽURNALISTAI
ŽYMIEJI
rio darbai grindė supratimą šian bar yra pasiekęs savo užsibrėžtą
dieninės atominės energijos, va tikslą ir tūri 7.986 studentus, o
Amerikoje! reiškiasi apie de prezidentu, o Lawrence jau buvo.j neperseniai atšventė 70 metų dovavo fizikos katedrai (kaip Er 8.000 lanko Įvairius vakarinius
šimts žurnalistų, kurių vardai yra stipriai Įsitvirtinęs žurnalistikos amžiaus sukaktį. Jis su augštu nest Rutherford) nuo 1898 m. ligi kursus. Daugumą reguliarių stu
žinomi plačiame pasaulyje, kurių srityje, jis užsirekomendavo kaip Įvertinimu yra baigęs Harvardo 1907 m. McGill vadovavo tarp dentų, lankytojų dienos metu, yra
rašiniai pasirodo Įvairiose valsty vienas iš tvirčiausiųjų prezidento un-tą ir tada pradėjo „žurnalisti tautinės oro stoties darbams prie kilę iš Quebeco provincijos, bet
nę karjerą. Po Įvairių pozicijų Knob Lake Labradoro pasieny 900 studentų yra iš visos kitos
bėse. Šioje ivetoje susipažinkime politikos interpretuotojų.
laikraščių bei iuranlų redakcijo (tai vienintelė Šios rūšies stotis Kanados, 594 iš kitų British Com
Be
žurnalistinio
darbo;
jis
kiek
su trimis iš jų būrio. ■ •
vėliau buvo pakviestas ir radio se, 1931 m. jis ėmė rašyti kolum prie universiteto, dirbanti bend monwealth kraštų, 403 iš JAV ir
DAVID LAWRENCE
žinių komentatorium, o 1926 m. ną New York Herald-Tribune
Ši pavasari suėjo pusšimtis Įsteigė US Daily laikrašti, kuris dienraštyje, kuri tuoj buvo per ram labui). Universiteto geogra 207 iš viso kito pasaulio. Septy
metų nuo tos dienos, kada tik ką po kiek laiko išsivystė i dabar jo imta sindikato ir parduota dauge fijos skyrius daugeli savo pamo niasdešimt septynios valstybės
užbaigęs Princeton universitetą, redaguojamąjį savaitini žurnalą. liui laikraščių, šalia savo žurna kų veda; stebėjimo bazėse arti yra užregistruotos kaip studentų
. jaunasis Lawrence atvyko Į Va Tuojau po laikraščio Įsteigimo listinio darbo, Lippmanas para šiaurės poliaus. Jis išlaiko Bėk kilimo vietos, kurie šiemet lanko
šingtoną ir pradėjo žurnalistinę Lawrence kolumnds labai paplito šė nemaža knygų politiniais, eko- laire Institutą (jūrų biologijos McGill universitetą.
reikalams) Barbadose. Jo prog
karjerą.
ir buvo spausdinamos bei skaito- j nominiais ir socialiniais klausi ramoj yra radaro tyrinėjimai,
PRISIŲSTA
Šiuo metu sulaukęs 71 m. amž., mos įvairiose JAV vietovėse.
mais. šiuo metu jis jau rengia pradėti prieš kelis metus, "padėję
Lawrence yra vienas iš pirmau
- 22-ją savo knygą.
Įkurti McGill užtvarą, buvusių Marija Sims-čemeckytė, Ant. lq?yžWALTER LIPPMAN
jančiųjų šio krašto kolumnistų ir Y
Norėdamas gauti informacijų pirmtaku DEW linijai, kuri yra kelių senų, Eilėraščiai. Redagavo ir
redaktorių. Jo kolumną vietiniais , Gana dažnokai
biografinę apybraižą parašė Vyt. Alan
, spaudoje
- . užtin,.
iš pirmųjų ranku, dar ir dabar
ir tarptautiniais klausimais (daž kame ar pokalbiuose girdime G ippmanaskartaispakeliaUja.Ta- taip svarbi Kanados šiaurės gy tas. Viršelis ir vinjetės yi. Vijeikio.
nai griežtai prieškomunistinio po Lippmano pavardę, kuri ne kartą Ljau daugumą savo kolumnų jis nybai. Neseniai universitetas Spausdino “Tėviškėlės” spaustuvė Či
būdžio) pasirodo 5 kartus savai buvo minėta ir šiame savaitrašty- paruo§ia saVo namuose Vašingto- pranešė apie Įkūrimą Kanados kagoje 1959 m. Atspausdinta 500 egz.,
tėje. Ją talpina apie 250 dienraš j e. Kaip jau žinome,, Lippman yra I ne. Pramogai, nežiūrint senyvo pirmojo meteorologijos skyriaus, 244 psl. Kaina nepažymėta.
čių. Be to, jis redaguoja Įtakin vienas iš įtakingiausiųjų JAV žur amžiaus, jis dar šiek tiek pažai kuris teiks ir mokslo laipsnius — Gintaras, Čikagos augštesniosios li
BSC, SC ir Ph.D. būsimiems oro tuanistikos mokyklos I960 metų met
ga savaitrašti “US News andi nalistų, dažniausiai rašąs Ameri džia golfą ir tenisą.
žinovams.
McGill yra taip pat raštis. Redagavo; Janina Komąųkaikos bei tarptautinės politikos
World Report”.
Įsteigęs Medienos ir Popieriaus tė, Jonas šalčius, Alvydas Ęįčiūnas,
JOSEPH ALSOP
David Lawrence tėvai buvo imi klausimais.
Indreikaitė, Laisvūnas SkeivaLippmano kasdieninę kolumną
grantai. Jis pats gimė PhiladelJoseph Alsop yra vienas iš jąu- Tyrimų Institutą, Arktikos In Dalia
las,
Nijolė
Radvilaitė, globojant mo
phijoje, bet didesnę savo jaunys šiuo metu spausdina apie 200 nausiųjų žymiųjų žurnalistų. Jis stitutą šiaurės Amerikai ir vie kytojams Domui
Veličkai, Aleksand
tės dali praleido Buffalo ir Niu laikraščių, kurių tarpe yra ir už gimė prieš 49 metus Avon vie ninteli Tarptautinės' Oro Teisės rui Dunduliui. Čikagos augštesnioji
jorko miestuose. Studijuodamas sienyje išeinančiųjų. Kaip ap tovėje, Conn. Baigęs vidurinę mo Institutą^
lituanistikos mokykla. Viršelis A. Bi
Galbūt, šitas praktiškas ir sa čiūno.,
jis artimai susipažino su Wood skaičiuojama, jo straipsnius skai kyklą, Įstojo i Harvardo universi
užsklandos V. Binkytės ir A.
votiškas
universiteto
bruožas
ki

row Wilsonu, tada buvusiu Prin to apie 10 milijonų žmonių.
Biliūno,
nuotraukos J. feačkausko ir
tetą, o ji baigęs stojo dirbti Į
lo
iš
to,
kad
jis
nuo
pat
Įkūrimo
Lipmanas, kuris yra gimęs New York Herald Tribune. Pra
J. Grabausko. ČAL mokyklos Tėvų
ceton univeristeto prezidentu.
Kada Wilsonas tapo Amerikos 1889 m. rugsėjo 23 d. Niujorke, džioje jis dirbo reporteriu, kiek buvo privačiu būdu finansuoja komiteto leidinys Nr. 4, 1^) metai,
vėliau buvo paskirtas Vašingtono mas ir nepriklausomai tyarko- spaude Morkūno spaustuvė*, Chicago,
Ill., 78 psl. Tiražas 800 egz. Kaina nėkorespondentu. Ten Alsop susiti maš, -be valstybės ir , bažnyčios pažyipėta.
VASARVIETĖ MERCURY LODGE
ko su Robertu Kintner (dabarti glbbos ir be r^šio su jumis. Da
niu National Broadcasting Com bar jis jutima iš- valstybinių šal Lithuania, Published by Lithuanian
prie LAKE SIMCOE, 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.
pany prezidentu), kuris tada irgi tinių mažiau kaip 10% visų savo American Community of the USĄ,
40 mylių nuo Toronto.
dirbo Herald Tribune ir bendro pajamų. Atsižvelgiant Į Quebeco Chicago district, 1960. 16 ’psl.
Telefonas Keswick GR- 6-4073, f Savininkai L. P. Krilavičiai mis jėgomis pradėjo rašyti ko
aOVOS atba
lumną “The Capital Parade”.
II P. karo metu Alsop tarnavo
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
karo laivyne karininku, o vėliau
buvo karo aviacijos kapitonu Ki
MOUNT ROYAL MOTORS
nijoje.
Po karo jis pradėję rašyti
garaže jus galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.
kitą kolumną, ši kartą drauge su
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patob.ymus, su
savo jaunesniuoju broliu Ste
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimą ir balansavimą su
wart. Jų bendromis jėgomis ra
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
šoma kolumną gyvavo iki 1958
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
m., kada Stewart perėjo dirbti Į
Taip pat turime padangų, bateriją ir kitų auto reikmenų.
Saturday Evening Post žuranlą.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.
Nuo to laiko Joseph Alsop kolum
3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
ną rašo vienas.
Nakties metų tęl. RO. 7-0086
Savo kolumnai. rinkdamas ži
(Auklond gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).
nias Alsopas per savaitę kartais
turi apie 40 pasikalbėjimų su žy
miaisiais žmonėmis. Jis dažnai
keliauja ir vyksta į tas vietas, ku
ED. KONDRATAS
rios yra visų dėmesio centre. Al1113 Pundas St. W„ Taranto. LE. 3-5454 sopp straipsnių temos nagrinėja
vietines bei tarptautinės proble
mas. Dažnai jis nušviečia komu
Mf.t.
:MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ
nistinės agresijos pavojingumą ir
iškelia reikalą būti tinkamai pa
siruošusiems galimo karo atve
jyje.
Edv. šulaitis.
š.m. rugsėjo 3-5 d.d., Darbo dienos
savaitgalį, Čikagoje šaukiamas buvu
sių Brauschweigo-Watenstedto Mairo
nio vardo gimnazijos mokytojų ir mo
kinių suvažiavimas paminėti 15 m. tos
gimnazijos įsikūrimo ir 10 m. jos už
darymo sukaktį.
Gimnaziją per 6 mokslo metus lan
kė per 300 mokinių. Joje dirbo 18 nuo
latinių mokytojų. Ji išleido per 30
abiturientų. Nemaža tos gimnazijos
buvusių mokytojų ir mokinių dalis da
bar gyvena Čikagoje. Kaikuriems, pa
laikiusiems per pastaruosius 10 m.
nenutrūkstamus ryšius, kilo mintis su
šaukti senų kolegų bei draugų suva
žiavimą, vėl pagyventi praeities nuo
taikomis, gal senus pasiryžimus atnau
jinti, pasimatyti. Kai šitam rastas ga
na gyvas pritarimas; buvo Čikagoje
sudarytas suvažiavimui suruošti ir jį
pravesti šios sudėtis komitetas: R.Apyrubytė-Vaitkevičiėnė — pirm., inž.
A. Rimas ir E. Kaminskas — vicep.,
L. Družilauskaitė-Jankūnienė
sekr.,

*

*

'V

’

A. Rupvalkis — ižd., pulk. J. švedas
ir P. Stankevičius — spaudos ir pro
pagandos reikalams. ,
Suvažiavimo programoje numatyta
iškilmingos pamaldos, aktas ir vaišės
- pasilinksminimas. Jau gauta Dariaus
- Girėno legionierių salė.
Kviečiame visus Kanadoje gyvenan
čius buvusius tos gimnazijos mokyto
jus ir mokinius registruoti suvažiaviman, kuris tikrai žada būti įdomus
ir reikšmingas. Taip pat komitetas
maloniai kviečia suvažiavime dalyvau
ti buvusių mokytojų ir mokinių žmo
nas bei vyrus. Registruotis iki š.m.
liepos 15 d. Mokestis $10 asmeniui.
Registruotis adresu: R. Vaitkevičienė,
2113 So. 49th Court, Cicero 50, III,
USA. Smulkesnių informacijų gali su
teikti C. Senkevičius, 40 Burrows
Ave., Islington, Ont., tęl. BE. 3-7321.
Ta pačia proga pranešama, kad su
važiavime dalyvaujantaiems buvusio
Švyturio tunto skautams-tėms yra nu
matyta įdomi iškyla į gamtą.
C. S.

(CSc) — Tarpe Kanados augštųjų mokyklų MpGill universite
tas užima ypatingą vietą. Per 130
metų McGill universitetas buvo
garsus Kanados veršiuose ir pro
fesionalų tarpe, nes sugebėjo su
gretinti ne tik augšto standarto
universitetini išmokslinimą, bet
ir parengti auklėtinius praktiš
kam. gyvenimui. Praktiškumo pa
brėžimas jau yra ryškus nuo pat
universiteto pradžios. McGill bu
vo Įkurtas 1813 m. kada taupus
škotų verslininkas, James Mc
Gili, testamentu paliko koledžui
pakankamą gabalą žemės, i šiau
rę nuo Sherbrooke gatvės, pačia
me Montrealio žydinčiame centre,
ir £10.000.
Tačiau naujasis universitetas
nepradėjo veikti ligi 1821 m., ka
da gavo čarteri. McGill universi
tetas be abejonės Įgijo praktišką

•

bus, Ohio, gavo tapybos magistro
laipsnį.
Mindaugas N. gimė 1929 m. Kaune,
piešti pradėjo mokytis pas dail. J.
Mackevičių, 1948 m. įstojo į Dailės
Institutą Freiburge, kur mokėsi ta
pybos pas dail. A. Valešką ir Vizgir
dą. 1949 m.-atvyko į JAV, 1950 m.
įstojo į Cleveland© Meno institutą,
kuri baigė 1952 m. kaip skulptorius.
Grįžęs iš kariuomenės 1954 m. įstojo
į Ohio State universitetą, kurį baigė
1955 m. tapybos bakalauro laipsniu.

CIURLIONIO ANSAMBLY, kurią at
šventę sšyo įsikųrĮmo 'dvidešimtmetį,'
dabartinių' 72 narių 'tarpe^tėra vos 4’
iš pirmosios vilniškės sudėtis — A.
Mikulskis, Mikulskienė, A. Karaliūnas
ir V. Raulinaitis — ir vienas iš VokieIGNAS BANDZIULIS baigė Pietų
tijos laikų. Visi kiti į ansamblį yra įsi Kalifornijos universitetą chemijos ba
jungę jau Cleyelande.
kalauro laipsniu.
JURGIS ELISONAS, Woodrow Wil JONAS BAČANSKAS gavo finansų
son istorikas-stipendijatas Harvardo mokslų magistro laipsnį Columbia uni
universitete, besiruošiąs dotoratui 'to versitete, Niujorke.
limųjų Rytų kultūros temomis, atsisa
VYT. BIELIAJUS, kiek atsigavęs po
kė Harvardo universiteto stipendijos
kitiems metams, nes gavo JAV-bių ligos, vėl keliauja po JAV mokydamas
Švietimo ministerijos reikšmingesnę šokių.
ątipendiją. Elisonas šiuo metu jau be
L*IET. ENCIKLOPEDIJOS XXI toveik laisvai kalba japoniškai ir moko
mas
(raidė O ir pradžia P) bus spaus
si kinų mandarinų tarmės.
(aim)
dinamas jau savu ofsetu*
DANUTĖ TAUTVILAITĖ, dirbanti
Vašingtone, Kongreso bibliotekoje, ra AUSTRALIJOS LIETUVIŲ GRAFI
šo magistro laipsniui tezę “JAV lietu KŲ pirmoji paroda prasidėjo birželio
20 d. ir tęsis iki liepos 1 d. Sydnejaus
vių spauda iki 1960 metų”.
David Jones meno galerijoje. Už ge
riausius
darbus paskirtos • dvi premi
LITUANISTIKOS SEMESTRAS
Fofdhamo universitete šią vasarą ne jos: dr. S. Ambrazo £ 100 ir Australi
veiks, nes studentų tesusirinko 14, kai jos LB Kultūros Tarybos £50. Ši pa
reikia mažiausia 25. Lėšų tam reika staroji vadinama Lietuvių premija,
skiriama už vienspalvius kūrnius.
lui buvo surinkta pakankamai.
Premijuotinus kūrinius atrinks prof.
' VIENA VALDINĖ MOKYKLA Čika Max Feuerring.
goje, rašo “Vienybė”, buvusi pažadė
BAROVANSKIO BALETE Australi
jusi įvesti lietuvių kalbos pamokas,
joje,
dalyvaują dvi lietuvaitės: Regina
jei jos mokysis bent 60 mokinių. Bet
Plokštytė
ir Ramona Rataitė. Su baletu
gi iš tą mokyklą lankančių 114 moki
jos
atvyko
N. Zelandijon. Baleto se- ,
nių lietuvių kalbos pamokoms teužzonas Zelandijoje tęsis dešimt savai
sirašė vos 4.
čių; per tą laiką bus aplankyti astuo
VASARIO 16 GIMNAZIJA, pagal ni miestai.
Vokietijos mokyklų tvarką, mokslo
SKAUTININKE TERESĖ REISGIEmetus pradėjo po Velykų atostogų. Su NĖ paskirta Australijos rajono skau
sirinko 113 mokinių, jų tarpe 18 nau čių sesirijos vadeive.
jų. Gimnazijos patalpos iš vidaus esą
V. Sirijos Gira parašė didelį romaną
reikalingos remonto.
“Voratinkliai draikėsi be vėjo” iš nū
KUN. VIKTORAS DABUŠIS birže dienio Lietuvos gydytojų gyvenimo.
lio 15 d. sulaukė savo kunigystės 25 Jo darbo valstybinė grožinės literatū
ip„ sukakties. Šiuo metu jis yra “Dar ros leidykla ir “Pergalės” redakcija
bininko” vienas iš redaktorių, “Atei nepriėmė. Tada jį.aptarė savo susi
ties” administratorius ir At-kų Fede rinkime Rašytojų 4-jos prozininkų biu
racijos generalinis sekretorius, taip ras. Gira sutikęs paskutinį ketvirtį
pat ALRKF sekretorius.
knygos pataisyti. Ten esą klaidų ir
autorius
sumenkinęs “kūrinio idėjinę
DR. ANT. KLIMAS, profesoriaująs
vertę,
jo
demaskuojančią jėgą”. Varg
Rochesterio un-te, rugpjūčio 6 d. iš
šas,
sutiko
įsileisti propagandą ...
skrenda į Europą dalyvauti dialekto“NAUJA TEORIJA”
logų pasauliniame kongrese Belgijoje
“
Vienybė
” ir “Nepriklausoma Lie
ir atstovaus Rochesterio universitetą
tuva
”
paskelbė
Vilniaus turisto archi
Vili tartautiniame moderniųjų kalbų
kongrese Liege. Dialektalogų kongre tekto Varno įspūdžius, kuriuose šalia
se jis skaitys paskaitą apie vokiečių kitų sensacijų tvirtinama, kad “Lie
ir nišų kalbų skolinius lietuvių kal tuvos architektai ir archeologai turi
naują teoriją, būtent, kad dabartinis
boje?
Gedimino pilies bokštas yra statytas
GABRIELIUS RAJECKAS, Lietu Vytauto Didžiojo laikais ...” Dėl šito
vos atstovo Vašingtone sūnus, su pa reikia pastebėti, kad dabartiniai Lie
gyrimu baigė Georgentown universite tuvos mokslininkai ir rašytojai kiek
to kolegijos mokslus. Toliau mano stu viena proga “linijos” išlaikymui pa
dijuoti literatūrą Yale un-te, New žymi, koks buvo ‘buržuazinio moks
Haven, Conn.
lo” atsilikimas ir kokia “tarybinio
DARIUS LAPINSKAS, baigęs Bos mokslo” pažanga: nauji atradimai,
naujos teorijos. Niekados joks specia
tono konservatoriją, dabar studijuo listas
nėra tvirtinęs, kad Gedimino
siąs Vokietijoje, už vieną kompozi
kalno
pilies
bokštas buvo statytas Ge
ciją gavo stambią stipendiją tolimes
dimino!
Jau
1929 m. prof. J. Kloso
nėms studijoms.
Vilniaus vadove aiškiai pasakyta, kad
MINDAUGAS NASVYTIS birželio griuvėsiai matomi ant pilies kalno ir
10 d. Ohio State universitete, Colum- jos bokštas yra liekanos Vytauto po
1419 m. gaisro statytos pilies. 1930 m.
Vilniaus vaivadijos konservatorius
prof. St. Lorentzas (dabar profesorius
Tai leidinėlis skirtas dalinti prie Varšuvoje) ir 1938 m. konservatorius
lietuviškojo skyriaus Čikagos tarptau W. Bortnowskis išspausdino du pla
čius komunikatus apie Vilniaus Gedi
tinėje parodoje.
mino kalno pilies konservaciją, ku
Knygų Lentyna, Lietuvių bibliogra rios teisingam pravedimui buvo pa
finės tarnybos biuletenis, Nr. 3(117) daryti nuodugnūs pilies mūro tyrinė
1960 m. gegužis-birželis, 49-72 psl.
jimai. Jie įrodė, kad didžioji pilies
Siame sąsiuvinyje telpa: Liet, išei mūro liekanų dalis, jų tarpe ir bokš
vių 1960 m. sausio-balandžio knygų tas, savo technika ir formomis yra
bibliografija; Liet, išeivių 1959 m. Vytauto epochos. Tos pačios nuomo
knygų bibliografija; Liet, perijodikos nės buvo žinomas lietuvių šitos srities
svarbesnių straipsnių bibliografija specialistas prof. dr. J. Puzinas pla
1960 m. sausio-bąlandžio mėn.; Liet, čiai Gedimino kalno pilį aprašęs jau
perijodikos svarbesniu strp. bibliogra “Lietuviškojoje Enciklopedijoje” VIII
fija 1959 m. (nebaigta spausdinti). tome išleistame Kaune 1940 m. pava
sarį. Ne paslaptis, kad “Gedimino
kalnas” ar “Gedimino pilis” tėra leGeorgę BEN, B.A. gendariniai
ir populiarūs šio pamink
ADVOKATĄS-NOTABAS
lo vardai, bet šie vardai turi seną tra
diciją, tad nėra prasmės juos iš litera
praneša, kad
tūros šalinti, ypač kai Gediminas išpersikėlė
tikrųjų Vilniaus istorijoje turėjo le
miamos reikšmės. Bet kad matomieji
| naujas patalpas
Vilniaus augštosios pilies mūrai ir
1134 DUlfDAS ST. W.
bokštas yra statyti Vytauto, ne Gedi
Toronto 3, Ont.
mino, yra jokia “nauja teorija”, o se
Telefonas LE. 4-8431
nai žinomas faktas.
C. C.

PAMINĖTI

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

siuvėjas

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų
kostiumams bei paltams.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tol. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ, TORONTO

MOHAWKJFLRNITURE LTD
2446-8 Danforth Avenue

Remontam" vĄ rvšh) bildus.

Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224
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MANN & MARTEL Ltd
REALTORS

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 betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai. Dundas g-vėje netoli Brock
Ave. Tuojau galima užimti. Geros
pirkimo sąlygos.
Bloor - Jane
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton • Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrn narnas,^ vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood • St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažu, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.
Bloor - Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių
per 2 augštus, mūrinis namas su
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.
Benzino stotis, 3 krautuvės
ir restoranas. 30 mylių nuo
Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas,
didelės apyvartos biznis, prie 12
kelio. Viena skola balansui labai
lengvomis sąlygomis. Visai arti
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
žemės.

B. SAKALAS
^SAKALAUSKAS

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

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. Arti 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
$21.900; 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.
t College - Gladstone
$3.000 įmokėti, mūrinis; 6 kamb.
per 2 augštus, privatus įvažiavimas,
vand. alyva šildom. Kaina $16.500.

* Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas modemiškas mūrinis vieno
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir
King gatvių. Tinkamas, visokiems
automobilių remonto eferbams 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 — r "kambariai
$3.000 įmokėti, mi •inis labai gerame stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.
High Park Ave. - Bloor
7 kambariai — vienas morgičius
$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išremontuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

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

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta
kaina, vienas atskiras morgičius 10
metų.
The Kingsway
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu.
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto
rajone..
High Park • Roncesvalles
9 kambariai — 3 virtuvės
$7.000 jmokėti, atskiras mūrinis;
šviesių plytų namas, nepereinami
kambariai, visur dažyta ir labai
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su
pilnai įrengtų kambariu rūsyje.
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir
garažu. Netoli susisiekimo South
Kihgsway gatvėje.

T. STANULIS

S. KĖKŠTAS

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

P.S. Jeigu kartais nerastumete šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite
mums pasitciraudaAii ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

116Ž ST. CLAIR AVE. WEST
Bloor • Jane
$5*.0^n įmokėti, atskiras 7 didelių
kamb. narnas. Mod. virtuvė, vand.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Bloor.
Bloor • Gladstone
' $5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
(atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.
St. Clair - Oakwood
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
garažui.

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

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename
augšte. Alyva šildomas, garažas.

Bloor - High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų
10 ties kambarių namas su atskirais
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vsnd. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood
Dupleksas
12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

J. BARAKAUSKAS

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

SPORTAS
nepasižymėjo dalyvių bei žiūrovų gau
sumu, o taip pat ir pasiektais rezul
tatais. Jos sutraukė apie 60 dalyvių,
iš kurių 24 buvo lietuviai, 1 estas (iš
Toronto) ir likusieji — latviai.
Lietuvių dalyvių būrį sudarė Čika
gos ir- Cleveland© sportininkai, talki
nami dviejų asmenų iš tolimesnių vie
tovių. Iš Worcester!© buvo atvykęs A.
Garsys, o iš Toronto — A. Malinaus
kas.
Pagal laimėtas pirmąsias vietas vy
ravo latviai, kurie iš 24 rungčių lai
mėjo 16. Lietuviai nugriebė tik 7
pirmąsias vietas: 5 vyrų grupėje ir 2
— moterų. Lietuviai pergales pasie
kė tik bėgimuose (išskyrus moterų
šuolį į tolį), o visur kitur latviai bu
vo pranašesni. Vieną pirmą vietą (šuo
lyje su kartimi) laimėjo estas. Lietu
vis R. Sakalas nugalėjo tokį pat augštį, bet tik padaręs daugiau bandymų.
Iš lietuvių tarpo geriausiai užsire
komendavo čikagietis E. Aleksejūnasa,
pelnydamas pergales 200 m. (22-1) ir
400 m. (51.3) bėgimuose. Taip pat du
laimėjimus — 800 m. (2,01.5) ir 1.500
m. (4,20.6) pasiekė J. Kulovičius iš
Cleveland©. Kitas iš lietuvių tarpo pir
mąsias vietas laimėjo: D. Balan —
3.000 m. (9,36.5), R. Besperaitytė —
šuolis į tolį — 10’6”, lietuvių koman
da (L. JuoJdytė, A. Karaliūtė, I. ir R.
Besparaitytės) — 4 po 60 m. estafetė
— 33.5.
Dauguma varžybose dalyvavusių
lietuvių atstovų buvo jaunių ir mergai
čių klasių amžiaus, todėl jų pasieki
mai vyresnio amžiaus grupėse buvo
menkoki. R. Besperaitytė, kuri pagal
amžių dar yra mergaiačių grupėje,
pagerino lietuvių mergaičių treniruo
tės rekordą, kuris iki šioliai priklausė
•E. šikšniūtei. Reikia pasakyti, kad šio
se varžybose buvo pasigesta gausesnio
čikagiečių daalyvavimo, ypatingai iš
PABALTIEČIŲ LENVOSIOS
moterų. Taip pat ir vyrų klasėje nesi
ATLETIKOS PIRMENYBES
matė rutulio stūmikų, disko bei kū
Birželio 18-19 d.d. Hanson parke Či jo metikų. Kur dingo šios srities da
kagoje buvo pravestos 1960 m. pabal- lyviai, kurių anksčiau būta nemaža?
tiečių lengv. atletikos varžybos, kurios
E. Sulaitis.

VYČIO ŽINIOS
Lengv. atletikos rungtynės vėl įvyks
šį ketvirtadienį Rennie Park stadijone. Pradžia 7 v.v. ir dalyviai prašomi
nesivėluoti. Rungtynėse bus pravesti
bėgimai mergaitėms A ir B; šuolis į
tolįvir į augštį; ieties ir disko meti
mai ir disko metimas moterims. Taip
pat numatytos kaikurios rungtys ir
berniukams, žiūrovai laukiami.
Lengv. atletikos treniruotės jaunie
siems (7-10 m.) atranda vis daugiau
susidomėjimo, todėl įvedamos atskiros
pratybos bei žaidimai ir jiems, šios
pratybos bus vykdomos antradieniais
nuo 6.30 Rennie parke.
Futbolininkai po nesėkmingos pra
džios pamažu atgauna lygsvarą. Po 5
pralaimėjimų pasiekti du reikšmingi
laimėjimai — prieš Maltą 3:1 ir prieš
Oakvilę 4:1.
'
A. S.
Vyčio futbolo sekcija praneša, kad
sekančios rungtynės įvyks liepos 13
d., 7 vai. vak., St. Clair stadijone.
Mūsų komandos žaidėjas Herbertas
Rožaitis paukojo futbolo komandai
$18,50. H. Rožaitis jau keli metai,
kaip sėkmingai dirba Liquaflame Oils
kompanijoje. Jis pasiūlė panaudoti jo
kompaniją, sukeliant klubui pajamų.
Kiekvienas namų savininkas, kuris
norėtų padėti mūsų klubui, gali tik
paskambinti H. Rožaičiui,. tel. LE.
3-4908 ir jam automatiškai bus atsa
kyta anksčiau imta iš kitos kompani
jos alyva ir sudaryta sutartis su Liquiflame kompanija, kas duotų mūsų
klubui $15 £ekį.
Klubas rekomenduoja minėtą kom
paniją ir jos atstovą H. Rožaitį, kaip
sąžiningą ir kultūringą mūsų klubo
narį.
Klubui aukojo: St. Grisickas $25 ir
A. Supronas $6.50. Klubo valdyba nuo
širdžiai jiems dėkoja.
P. B.

Joninės - Jaunimo šventė
Merrittone pereitą šeštadienį praėjo ro ir grandioziško.
su dideliu pasisekimu ir labai pakilio
Šventės programa buvo pradėta
je nuotaikoje. Dalyvių buvo per 800. veik punktualiai 6 vai., kaip ir buvo
Matėsi taip pat daug torontiečių, ha- skelbta. Ją atidarė ir visus pasveiki
miltoniečių, iš tabako ūkininkų rajo no VKLS vietos skyriaus pirm. p. Ul
no, amerikiečių, ypač iš Rochestęrio, binas. Po jo dar kalbėjo ilgiau VKLS
Buffalo ir kitų vietovių, na ir, žinoma, Kanados Valdybos pirm. K. Baronas,
pačių niagariečių. Ypač malonu buvo stengęsis išryškinti Vilniaus krašto lie
matyti daug jaunimo. Neveltui ir jau tuvių tautinį nepalaužiamumą vei rei
nimo šventės vardas.
kalą neapleisti tos kovos ir nūdien.
Po programos p. Ulbinas padėkojo
Šventės centre buvo Clevelando
programos
vykdytojams bei svečiams
“Grandinėlė” su taip pat jaunais so
ir pasveikino visus Jonus, jų trims
listais muzikais bei šokėja, Kanadą ap atstovams — St. Catharines, Wellando
lankę dar pirmą karta. Daugelis dėl ir vietos VKLS valdybų nariams—p.p.
jų ten ir vyko. Na ir neapsivylė. Grigui, Staškevičiui ir Liulevičiui —
“Grandinėlė” tikrai ne eilinė tautinių įteikdamas po paslėpta, bet iš formos
. šokių grupė, /bet apgalvotą savą kelią suprantamo turinio, dovanėlę.
turintis kolektyvas, šokąs ne paviePo to dar buvo duotas žodis Buffalo
Inius šokius, bet galima sakyti, ištisą Tremtinių savaitės rengimo pirm. dr.
baletą, sudaryta iš tautinių šokių py Edward M. O’Connor bei reikalų vedė
nės, reiškiančios aiškią mintį, turin jui Chopyk, kurie pakvietė visus at
čios aiškiai kiekvieno įžiūrimą turinį. vykti į Buffalo dalyvauti tos savaitės
Scena eina paskum sceną, pavaizduo- iškilmėse (liepos 17-23 d.d.).
damos tai lietuviškų vestuvių apeigas
Dr. O’Connor tarp kitko pareiškė:
— piršlio vaidmenį, mergvakarį, — kol lietuviai puoselėsit savąjį meną,
tai kuriuos kitus jaunimo gyvenimo kaip kad šiandien čia parodėte, bei
įvykius. Taip mielai su satyros prie savąją dvasią, tol ir jūsų tauta bus
maiša
pavaizduojami
prašalaičio gyva, nors ji dabar ir priespaudoje
šmaikštaus bernelio pasisekimai mer kankinama. Antrasis kalbėtojas ypa
gaičių tarpe, kol jo nesutvarko savo tingai akcentavo, jog tikrasis paverg
kaimo vyrai arba iš miesto grįžusios tųjų priešas yra ne komunizmas, bet
viliokės, kol kaimo mergaitės nepasto- rusiškasis imperializmas. Dr. O’Con
ja jai kelio organizuotai ir t.t. O be nor prisiminė taip pat lietuvį jaunuo
to, puikiai pasirodė jaunieji muzikan lį, kuris dieną prieš tai į Maskvos bur
tai — du broliai ir sesutė Alkaičiai — mistro sprandą paleido kiaušinį. Esą
pijanistė, smuikininkas ir violenčelis- tai suprantamas veiksmas jaunuolio,
tas, na, ir daug žadanti grakščioji ba kuris giliai atjaučia tėvynės padėtį.
lerina Livija Kasperavičiūtė.
Išviso šis įvykis ir būsimos bylos
Trijų dalių koncertas mus įtikino, klausimas buvo daugelio pasikalbė
kad be Čiurlionio Clevelande lietu jimų bei svarstymų centre, ypač kad
viškasis menas puikiai puoselėjamas ir tas jaunuolis ir jo tėveliai dalyva
ir menininkai ugdomi dar ir kito la vo šventėje. Vilniečiai paskelbė, kad
bai pajėgaus kolektyvo. Dvasia jų bylai vesti jie skiria $25 auką.
abiejų panaši — patrijotinė folkloris
Buvo taip pat paskelbta, kad se
tinė, tik kažkodėl neteko girdėti, kad kančiais metais Joninės bus taip pat
jie abu kada kartu suruoštų ką bend- iškilmingai švenčiamos. Reikia lauk
ti, kad jie vėl ką įžymaus sugalvos ir
vėl turės tokį pat didelį pasisekimą.
Gr.

Extra Realty Ltd
Tel. LE. 4-9211

Namų tel
RO. 2-5543

įstaigos tek
LE. 2-3321

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

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

Krautuvė
. Pelningas namas
Gerų plytų
Queen - Lansdowne
$4.000 įmokėti, tinka betkokiai di
$21.900 pilna kaina, gerų plytų, at
skiras, 9 dideli kambariai, 2 virtu-, delei krautuvei su 2 kambariais,
plius 2 butai — 3 kambarių su at
vės, 2 vonios, 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
iažyti aliejiniais dažais, didelis skly
20'4 akrų, 19 mylių nuo Toronto
pas, geri morgičiai balansui.
$8.000 pilna kaina, labai sausa prie
šinė! io 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 rusiu,
$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 kaina.
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū
piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

Vyt.Morkis

J. (taškelis

A. Bliudžius

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais
reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:
Bloor - Windermere
$6.000 įmokėti, 8 kamb., 2 augštų,
atskiras mūro ligi stogo, 2 virtuvės,
2 vonios, rūsys baigtas, vand. alyva
apšildomas, šoninis įvažiavimas, ga
ražas, privačiai parduodama. Kaina
$23.500. Skolųnėra.
• Bloor’• Jane
$10.000 įmokėti, atskiras, 10 kam
barių, 2 augštų, liuksusinis, 4 me
tų senumo namas, privačiai parduo
damas. Prašo $32.000. Skolų nėra.
Bloor • Gladstone
$3.000 • $2.000 įmokėti, 8 kamb.,
mūro, 3 auagštų, alyva apšild., 2
garažai, dideli kamb., skolų nėra.
Kaina $16.000.
Yonge - Eglinton
$3.000 įmokėti, 5 kamb., mūro bangaliukas, prie geriausio susisieki
mo, vand. alyva apšildomas. Kai
na $13.500.
Ckis
95 mylios nuo Toronto, 190 akrų
žemės. Kaina $8.000.
Vasarnamis
Nuo Toronto 30 mylių, prie gražaus
nedidelio ežero. Kaina $4.000. Įmo
kėti $1.000.
Prašau skabiai skambinti, nes yra
geri pirkiniai, ypatingai geros pir
kimo sąlygos ir pigiai.

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

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

High Park — Dupleksas
$19.500 pilna kaina, nedidelis {mo
kėjimas, privatus įvažiavimas, at
skiras mūro namas. Skambinti J.
Beržinskas.
Brock • Bloor
$1.500 įmokėti, 8 kamb. mūro na
mas, dvi modernios virtuvės, labai
geras pirkinys. Skambinti B. Ser
gantis.

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. -

REALTORS

527 Bloor St. W

Tel. LE. 2-4404
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
įvažiavimu, namas be tskolų, geros
nuomavimo distriktas.
Oakmount Rd. - Bloor
$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
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 hall planas, vand. aly
vos šildymas, 2 vonios, puikus re
creation kamb. rūsyje, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu.
Jane - Baby Point
$10.000 įmokėti, 14 kamb., 3 metų
senumo atskiras mūrinis tripleksas,
vand. alyvos šildymas, gauna $330
mėn, nuomos, arti visko.
Dundas St. West
$10.000 įmokėti, 42 vietų restora
nas ir 5 kamb. butas, geras mūri
nis namas, vand. alyvos šildymas,
vieta garažui, apie Si.200 savaitinė
apyvarta, liga šeimoje, gali keisti į
nmą ar ką nors kita, visi įrengimai
įeina į namą, skubus pardavimas.
Wasaga Beach
$3.000 įmokėti, 6 kamb. vasarna
mis, poros metų senumo, ant ežero
kranto, lietuvių mėgiamoje Springhųrst vietovėje, šiltas-šaltas van
duo, 3 dalių prausykla, puikios ko
pos bei privatumas.
Wasaga Beach
$10.000 įmokėti, 17 kabinų, maisto
produktų krautuvė ir gyvenamas
namas, modemiškai įrengta, minutė
iki ežero, vienas tmorgičius likučiui
kol bus išmokėta. Randasi netoii
lietuvių mėgiamos vietos. Puikus
pirkinys.
'

Jane • Annette
$1.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis
namas, alyvos šildymas, garažas, di
delis kiemas.
Parkdale
$1.500 Įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, didelė moderni virtuvė, van
dens alyva šildymas, vieta garažui,
lengvos išsimokėj imo sąlygos, žema
kaina.
Baby Point
$3.000 įmokėti, 9 kambarių per du
augštus, atskiras mūrinis namas, 2
modernios virtuvės, 2 vonios, gra
žus recreation kambarys rūsyje,
vandens alyva šildymas, atskiri įėji
mai, privatus įvažiavimas.
Mountview Ave. • Bloor
$3.700 įmokėti, 11 kamb. atskiras
mūrinis namas, vand. alyvos šildy
mas, 4 kamb. pirmame augšte, geras
nuomavimui, vienas morgičius
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 - Bloor
$5.500 įmokėti, 9 kambarių per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
vandens alyva šildymas, 2 virtuvės,
garažas, arti Bloor.
Jane - Bloor
$6.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
kvadratinis planas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, vand. alyvos šildymas, gara
žas, šeimininkas iškeliamas iš To
ronto, atvira skola, turi būti par
duotas.
High Park
$6.200 įmokėti, 6. kamb. atskiras
mūrinis bungalo, ultra mod. virtu
vė, vand. alyvos šildymas, garažas,
arti mokyklų, greitas užėmimas.
Bloor - High Park
$6.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras,
mūrinis namas, centrinis planas,
vand. alyva šildomas, puiki moder
ni virtuvė, garažas su plačiu įva
žiavimu.
Runnymede - Bloor
$6.500 įmokėti, 6 kamb. ir apšildy
ti saulės kamb. pirmame augšte, at
skiras mūrjnis puikus namas, 2
mod. virtuvės, vand. alyvos šildy
mas, naujas dvigubas garažas su
plačiu įvažiavimu.
.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404

- - -

NAMŲ LE. 5-1584

Kuro alyvos automatiško
pristatymo paslaptis

Ar kada nors pagalvojote, kaip •---------- -——— ------jūsų alyvos bendrovė visada tiks
liai atspėja, kada jūsų alyvos tan-į Hamiltonas. — Steel Co. of Ca
ką reikia pripildyti? Tai nėra jo-' nada — “Stelco” firma, kurios
kia magika. nei minčių spėjimas. centras yra Hamiltone, švenčia 50
Štai kaip daroma Lake Simcoe metų sukakti. Ji 1910 m. buvo su
Fuel Oil bendrovėje, vienoje iš daryta sujungus penkias mažes
seniausių alyvos tiekėjų Toronte. nes plieno gamyklas. Šiuo metu
Lauke esant 65”F temperatū “Stelco” 7 vietose dirba 15.000
rai, jūsų namai palaikys ir be žmonių ir pagamina 45% Kana
krosnies maždaug 72” temperatū dos plieno.
rą. Todėl Lake Simcoe seka, ka
da temperatūra nukris žemiau
65°; kiekvienos paros periode jie
sudeda augščiausią ir žemiausią
temperatūras, ir tokiu būdu gau
na tos dienos vidutinę temperatū
rą. Pvz., vienos paros metu, daleiskime, žemiausia temperatūra
yra 10, o augščiausia — 40”. 40
plius 10 gauname 50 — padali
Maudymosi
nus iš dviejų lygu 25”. Tai atė
mus iš 65, gauname 40”, kuriuos
taisyklės
reikalinga sušildyti.
(CSc) — Geriausia eiti maudy Lake Simcoe ekspeditorius vi
tis dviese arba tryse. Jeigu eina są sezoną registruoja “laipsnių
te vienas, tai nežiūrint koks geras dienas”; jis iš savo patirties žino,
esate plaukikas ir kaip gerai pa kiek sudegina jūsų krosnis, ir
žįstate vietą, visada gali atsitikti kiek alyvos reikalinga jūsų na
muose palaikyti jaukią 72” šilimą
nelaimė.
ištisą žiemą. Visa tai yra sužymė
Keletas patarimų:
ONTARIO LIGONINIŲ
ta išsamioje kartotekoje — tokiu
Neik maudytis būdamas pavar būdu jis tiksliai žino, kada jūsų
DRAUDIMAS
gęs. Neik i vandeni tuojau po val alyvos tankas artėja prie ženklo
gio. Gali gauti skilvio skausmus. “tuščias”. Priartėjus tam laikui
Tik po valandos, o dar geriau po pasiunčiamas tas gerai pažįsta
KEIČIATE
dviejų, gali pradėti maudytis.
mas Lake Simcoe išvežiojimo
DARBĄ?
Neleisk vaikams naudotis viso sunkvežimis pripildyti jūsų aly
z
kiais plaukiojimo priedais, kaip vos tanką.
— nepraraskite
draudimo!
pūslės ir kt. be priežiūros. Ne Juk tai visiškai paprasta —jo
kios
magijos!
Kaip
vienas
Lake
leisk jiems nutolti nuo kranto į
Simcoe pareigūnas išsireiškė:
Būtinai atsiimkite savo
gilias vietas.
mokėjimo pažymėjimą
“Mes atliekame visas matemati
Jeigu pajunti spazmas kojoj kas — mūsų klijentams lieka tik
(Forma 104) iš darbo
vietės, kurią jūs apleiar pėdoj, plauk ant nugaros. At atsilošus džiaugtis garantuoto na
džiate. Po to vadovau
sidūręs krante skausmingą vietą mų apšildymo patogumais visą
kitės paprastomis infor
išmasažuok.
macijomis,. atspausdin
žiemą”.

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

iM—

Lake Simcoe
kuro alyvos ir burneritf aptornovimos
Toronte, lietuviškai kalbantieji klauskite
BertVįVaitiekunas WA 2 6181

Otava. — Kanados monetų ka
lykla dabar dirba keleriopai pa
didintu tempu, nes išėmus iš apy
vartos amerikoniškas monetas,
pajustas didelis jų trūkumas.

Honey Harbour, prie vandens
parduodami sklypai vasarnamiams
TAIP PAT PARDUODAMI DU NAUJI VASARNAMIAI.
Saugus krantas vaikams.

Kreiptis:' TeL AM. 1-6539.

—

tomis antroje pusėje.

PERSKAITYKITE
ONTARIO LIGONINIŲ J
DRAUDIMO VADOVĄ
— jei jo negavote, paSrašykite iš savo darbavio arba parašykite: j
ONTARIO
HOSPITAL

i.*?/
KįffL

SERVICES
COMMISSION
TORONTO 7, ONTARIO

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
*

1M». VL 36. - Nr. ą (546)

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St- W. (prie BNM{k Aye.)
Telefonas LE. 7-3173
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Bloor - High Park
$2.000 įmok., mūr., 9 did. kamb.,
Raby Point •

$2300 įmok., 6 kamb., mūr., mod.
statybos, labai švarus, priv. įvaž.,
lengvas išmokėjimas.
■ . . ■ Pąykdale
83.MQ įmok, daržęvįų ir maisto
kraut, plius 10 kamb., savaitės apy
varta $1.000, be to, pajamos už nuo
mą $1.600. Gerai einąntis biznis.
High Park Ąve.
$14.500 visa kaina už 9 kamb., mū
riu., atsk. namą ant High Park Ave.
netoli Bloor. Maždaug $3.500 įmok.,
reikia remonto. Pigus ir labai retai
pasitaikantis pirkinys : Toronte.
Skambinkite dar šiandien.
Parkdale
$3.500 {mok. už 10 gražių kamb.,
mūr., atsk. namą. 3 virt, 2 vonios,
3garažai, aūgštos pajamos, turi bū
ti skubiai parduotas. Savininkas iš
vyksta į JAV.-

Bloor - Lansdowne
$4.000 įmok, 11 kamb. mūr. atsk.
origin, dupleksas, 2-jų šeimų na
mas. 2 garažai, priv. |važ., 10-ėiai
metų išmok.', atviras morgičius.
Roncesvalles - Howard Prk.
$4.500 įmok., 11 did. kamb., labai
švarus, atsk. mūr., 2 virt:, naujas
alyva vand'. šild., did. gražus kie
mas. Arti mokyklų, kraut, ir susi
siek. Pirmą kartą parduodamas.
Sunnyside Avę.
$5.000 įmok., 9 kamb., mūr., atsk.,
eentr. išplanavimas, 2 virt., šoninis
įvaž., vand. alyva šild., vienas 10čiai metų morgičius.
Eglintpn • Keele Sį.
$6.000 įmok, už dviejų metų senu
mo mod. mūr. atsk. tripleksą. 14
kąinb., 3 butai, graži vieta, arti sųšisįęk. ir krautuvių.
High Park Blvd.
$8-10.000 įmok., 15 kamb. per tris
augšt., mūr., labai švarus, 3 virt.,*
3 vonios, did. sklypas, priv. įvaž.,
mūr. garažas, labai švarus namas,
visas išnuomotas, augštos pajamos.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGICHJS

Telef. LE. 7-3173.

Namų RO. 6-0417

Collingwwd, Wasagos, Stayner
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkau
ją lietuvis pardavimo agentas

V. (Vic) BUTRIMAS
Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOI), QNT.
Turime didžiausia apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t.
Viščiuku (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 akru farma su pastatais prie Thombury, gražioje vietoje. Prašoma kaina‘$9.000.
. ’
2% akro žemės prie 26 plento, biznio vieta, tarp Collingwood ir Spring-,
hurst.
Gasolino stofis, snack bar, 5 kamb. gražios gyv. patalpos, mažas garažas.
Netoli nuo Camp Borden, prie plento. Prašoma.kaina $8.500. Vertas
dėmesio pirkinys.
Gasolino stotis ir geras garažas, gyv. namas, 8% akrų žemės ir sodas, prie
26 plento. Labai gražioje apylinkėje, netoli ežero prie Thombury. Ge
ras pirkinys.
150 akrų farma, apie 3 mylios nuo Springhurst vasarvietės, lietuvių ra
jone, geri pastatai.
DĖMESIO! Turime daug geni, bet čia nęišvardintų pirkinių.
Atvykite ir Įsitikinsite.
ADR ESĄS:
Namu:
G. D. HUNT RĖAĖ ESTATE
*
Įstaigos: ’ j
VYT. BUTRIMAS
128 Hurontario St.
139 Fourth ŠL E.
Collingwood, Ont.
Collingwood, Ont.
Tel. 1516
Tel. 2337

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra
Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832
49 Cameo Cres., Toronto 9, Ont.

Nauja Lietuviška Valykla

LenarfFs Cleaners
985 College St.

Tel. LE. į-5166

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

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve "PARAMA”
Paskola 1 atm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybe apdrausta.

DARBO VALANDOS:
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vgl. ryto
uždaryta.
BiHinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
Telefonas U. 2-8723

Visi mašinų remonto darbai lietuviams
atliekami pigiau, lietuviškame
WALLY'S GARAGE
Sav. VL. TARVYDAS

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

QI11 VAiae
O X |4 V V |

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
AugŠčiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS ST. WEST,
Telęfoncs LE. 11432
TORONTO
‘

Vėl Lietuvių Dienos metraščio
“Ti” Nr. 24 paskelbtas kreipimasis naujo neduoda, o tik užima daug sumokėta $150 ir jis išmestas). Dėlto
pelno liko tik $452, kai Hamiltone per
j apylinkių valdybas prašant atsiųsti vietos.
Jam dar neaišku
eitais
metais ruošta LD davė pelno
Karvė
Tokiu
būdu
paruoštas
ir
išleistas
mędžiagą šiais metais ruošiamos To
$2213,14.
Lietuvių
Dienos
rengėjams
Aštuohių metų berniukas mo Kai Chruščiovas lankėsi viena
ronte Lietuvių Dienos metraščiui. Iš metraštis bus naudingas visiems benreikėtų atsižvelgti į buvusias klaidas kykloje parašė šitokį rašinį apie me sovchoze prie Šiaulių, vienas
prašomų žinių matyti, kad metraštis
numatomas leisti toks pat, kaip jau kaip vadovas ir reikalingų žinių šal- ruošiant II LD Toronte 1954 m. ir tų karvę:
darbininkas jo paklausęs:
pačių klaidų nebedaryti šiais metais.
buvo daug kartų leistas. Ten bus pa tinis.
— Tai, drauge Chruščiovai, ar
‘
Karvė
yra
naminis
gyvulys
žin

P. Lelis.
Ta proga tenka prisiminti ir ruošia
talpinta apyl. valdybų ir organizacijų
duolis. Ji turi šešias puses: de mes čia jau turime komunizmą,
fotografijos ir aprašymai, keletas il mo metraščio komercinę pusę, atsi LD METRAŠČIO REDAKCIJA no>
šinę,
kairę, dar vieną apačioje, ar bus dar blogiau?
gesnių straipsnių, valdybų bei organi žvelgiant .į turėtą praktiką ruošiant retų šia proga pastebėti, kad p. P. Le
zacijų sąrašai, adresai ir telefonų nu- LD Toronte 1954 m. Tada buvo at lis kreipimąsi į KLB apylinkes dėl kitą viršuje ir vieną priekyje, o
Kapitalizmas ir komunizmas
nieriai... Klausimas kyla, ar leidi spausdinta metraščio 1945 egz. ir su medžiagos metraščiui bus neteisingai kitą užpakaly. Karvė yra aptemp
—
Pas mus siekiama pinigų,
mas metraščio pagal nusistovėjusį šab mokėta už spausdinimą $1200. Buvo supratęs. Metraščio red. kaip tik ir ta jaučio oda ir vienamė gale turi
loną duoda kokią praktišką naudą ir parduota LD metu 1006 egz. už $1967, nori išspausdinti tik bendro pobū uodegą, o kitame kaktą. Uodega nes jie atneša ir valdžią, — aiški
ay pateisina jo spausdinimo išlaidas. už skelbimus ir tekstus gauta $850. džio žinias apie apylinkes, panaudo reikalinga musėms nuo pienos nu na kapitalistas.
Atrodo, kad kartojimas vis to paties Viso $2817. Išdalinta nemokamai 128 dama Kr. Valdybos turimus duomenis, vaikyti, o kakta, kad būtų kur ra — O pas mus siekiama valdžios,
nes ji atneša pinigus, — atsako
apie Bendruomenės apylinkės įsikū egz. už $256. Liko neparduota 811 į apylinkes'buvo kreiptasi tik dėl to, gus įsodinti.
rimą, kolonijoj gyvenančių lietuvių egz. už $1622.
komunistas.
kad ne visos apyl. valdybos buvo lai
Po karve kabo pienas, kuris tu
skaičių, apie esamą lietuvių mokyklą
To leidinio pardavimas buvo su ku atsakiusios į Kr. Valdybos išsiun ri tam tikrus įrengimus tampy
Rusų geniališkumąs
ar organizacijas, kas jau visuose anks rištas su koncertu — nupirkęs met tinėtus klausimų lapus ir kadangi
— Jeigu tai tiesa, kad rusai iš
tyvesniuose metraščiuose buvo rašy raštį už $2 turėjo laisvą įėjimą į kon kaikurių pageidautų klausimų tuose mui. O kai juos tampai, teka pie
nas.
Karvė
nuolat
gamina
pieną
ta, neduoda nieko naujo ir daro met certą. Tokiu būdu metraščio pajamos lapuose nebuvo. Jokių fotografijų ne
rado telefoną, radiją, televiziją
raštį nuobodų. Pasikeitimai kolonijose apmokėjo netik spausdinimo išlaidas, buvo prašoma ir jų nenumatoma ir jis niekad nesibaigia, tik neži ir tūkstančius kitų dalykų, tai jie
per porą metų yra visai nežymūs, ži bet ir koncerto paruošimo, kurių bu spausdinti. Metraštį ir norima paruoš nau, kodėl.
turi būti genijų tauta, — sako va
nias apie apylinkes ir organizacijas vo $880. Dar atliko $735. Nežiūrint ne ti kaip KLB vadovą, tik, deja, ne
Karvė ėda labai mažai. Ką kar karietis mokslininkas.
naudinga dėti į kiekvieną metraštį, parduotų ir veltui išdalintų egz. sumo įmanoma visas reikalingas žinias grei tą suėda, paskiau vėl tą patį ėda
— Tai dar neįrodymas, — pa
bet ne pakrikai ir ilgų aprašymų for je $1878, metraštis gerai apsimokėjo. tai surinkti. Gal būt, pasiseks dalį šie ir ėda, kol būna soti.
stebi
žurnalistas. — Jų geniąlišmoje, kaip būdavo iki šiol, o kon Šie duomenys rodo, kad nereikia met surinkti, o kitkas bus papildyta
Jautis
taip
pat
yra
karvė,
bet
kūmo jrodymas yra tai, kad jie
kretizuotame (lentelių) pavidale, kaip spausdinti metraščio daugiau 1200 sekančiuose metraščiuose.
apačioje
neturi
pieno
ir
dėl
to
nė

tuos
savo išradimus pajėgė ke
vartojama statistikose.
egz. ir jo kaina neturi būti didesnė
PLB ir KLB statutai, berods, visi
Visos žinios apie apylinkes ir orga $2 su teise įeiti laisvai į koncertą. yra jau spausdinti. Gal jau laikas bū ra žinduolis gyvulys. Daugiau pa lias dešimtis metų nuslėpti, jog
nizacijas yra sukauptos ir sistemati Jei į koncertą būtų atskiri bilietai, tai tų paruošti jų naujas laidas su visais rašyti nebegaliu”, Juozukas.
niekas nei nesužinojo.
• , zuotos Krašto Valdybos specialioje by leidinio kaina turėtų būti nedau pakeitimais bei papildymis, tačiau tai
Egzamenuose
Neapskaieiavo
loje “Žinios apie LB apylinkes ir giau $1.
turėtų nuspręsti ir tuo pasirūpinti Kr.
Profesorius
studentei:
orgapizacijas” ir jomis galima pilnai
— Na, po velnių, visdėlto su- Ruošiant II LD Toronte 1954 jrn. bu Valdyba. Metraščio leidėjai galėtų gal
— žinau, kad tamsta labai in spėjau į traukinį, — sako į va- pasinaudoti, paprašius Krašto Val vo padaryta daug išlaidų be jokio rei tik pagelbėti išspausdindami juos
dybos iš Montrealio jas atsiųsti. At- kalo ir netaupiai (pvz. kad ir niekam metraštyje, iš kurio x nesunku būtų teligentiška. Gal tamsta pabandy- goną jau traukiniui pajudėjus
pultų visoms apylinkėms reikalas vėl netikusio filmo padarymas, už kurį padaryti atspaudus.
tumėt prisiminti, kuri kultūra yra įėjęs keleivis.
tų pačių žinių ieškoti, kurias jos jau
senesnė — graikų ar romėnų?
— O kam tamsta keikiesi? Ne- ;
daug kartų yra davusios.
—
Bet
argi
tai
ne
vistiek,
Pone
pavėlavai, tad turėtum džiaugtis. > Ką gi daugiau metraštyje reikėtų
Profesoriau,
—
atsako
studentė.
— Taigi... Bet aš buvau taip I
patalpinti?
#
.
tikras, jog nesuskubsiu, kad ir •
LD metraštis turėtų būti mūsų ben
Geros mašinos
druomeninio gyvenimo veidrodis, ku BIRŽELIO BAISIŲJŲ DIENŲ mi jaunimas, dalyvavęs daugumoje net
'
— Aš savo autu galiu užvažiuo valizą palikau namuose ...
įvyko sekmadienį, birželio 19 tautiniuose drabužiuose. To mūsų
riame atsispindėtų mūsų Bendruomenėjimas

ti ant stogo.
Jis taip pat turėjo
:
nės struktūra, apimtis ir pajėgumas.d., visų trijų Pabaltijo tautų bendro jaunimo dauguma yra gimę ir auklėti
—» O aš savo Fordą į statų kal
mis
jėgomis.
Dėka
mūsų
sumanios
tremtyje
ir
apie
birželio
baisiąsias
die

Bendruomenė veikia jau 10 metų, bet
Du seneliai stebi Niujorko gat- ji nepajėgė išleisti jokio leidinio, ku- bendruomenės valdybos pirmininkės nas yra girdėję tik iš savo tėvelių. ną turiu stabdžiais prilaikyti.
vėje slenkančias mašinas.
\
— Persmarkiai traukia?
jris būtų kaip B-nės vadovas ir žinių Z. J. Labuckienės ir ruošimo komiteto Reikia tikėtis iš jų geros ateities.
—
Ir
aš
kadaise
turėjau
savą
•
O mūsų poniai pirmininkei lieka lin
— Ne, atgal bėga ...
? šaltinis. Dėl to leidžiami LD metraš atstovo J. Bataičio, šiais metais, gali
vežimą, — sako vienas.
Pašalinis stebėtojas.
čiai turi šią spragą užpildyti, ir jie ma sakyti, pirmą kartą nuo pirmųjų kėti sėkmės.
Kas tinka konservatoriui?
pabėgėlių
įsikūrimo
Sudbury,
išvež

-- Kada?
;
tam tikslui labai tinka. Mes neturime
—
Jei
konservatorius esi ir-pa — Prieš 80 metų, kai mamą tieji
buvo
pagerbti
stebint
daugeliui
niekur atspausdintų KLB statutų ir žymių pašalinių akių.
žįsti dvi mergaites, kurių viena vežiojo...
įvairių patvarkymų, kurie yra pa
yra graži, o antrą kvaila, tai turi
grindas vykdant Bendruomenės už Bendrame rengimo komitete lietu
vius
atstovavo
mūsų
veiklus
tautietis
vesti tą antrąją. Mat- grožis pra
davinius ir kuriais tenka nuolat vado
Bataitis. Minėjimą komitetas pla
vautis. Kai B-nės organuose asmenys J.
TRAGIŠKAS IR BAISIAS BIRŽE eina, o kvailybė yra pastovi ir ne
čiai
išgarsino
vietinėje
spaudoje,
per
nuolat keičiasi, tai jiems yra sunku radiją ir televiziją, suruošė eiseną LIO METINĖS Windsoro lietuviai mi sikeičia ...
susigaudyti įvairiuose B-nės statutų
DANTŲ GYDYTOJA
miesto gatvėmis ir sukvietė augštuo- nėjo šv. Pranciškaus bažnyčioje pa
pakeitimuose ir komentaruose. Valdy sius
maldomis
įprastu
laiku
12
vai.
Šv.
vietinius svečius.
bose ir Tarybose svarstant įvairius
1577 BLOOR ST. WEST
W. A. LENCKI,
Pradžia įvyko bažnyčioje, kur buvo Mišias už lietuvius kankinius, išvež
reikalus ir kilus ginčui dažnai pasitai atlaikytos pamaldos už žuvusius ir iš tuosius, nužudytuosius ir kenčiančius
(prie Dundas)
B.A., L.L.B.
kydavo susidurti su klausimu “Ką vežtuosius. Po pamaldų, 1.45 vai. vi atlaikė ir pasakė pamokslą kun. V.
tuo reikalu B-nės statutas sako?” Bet sų trijų tautybių dalyviai susirinko Rudzinskas. Šv. Mišių choristai ir vi
TELEFONAS LE. 24108
TEISININKAS —
niekas jo neturi, ir nežino, kur jį ras miesto parke prie Nežinomo kareivio sa bažnyčia jausmingai ir gražiai gie
ti arba koks jo pakeitimas, padarytas. kapo — paminklo. Ten padėjo tauti dojo. Vadovavo Juozas Sodaitis su fis ADVOKATAS - NOTARAS
Kartais padėtį išgelbėdavo teisininkas nius vainikus už mūsų žuvusius. Mūsų harmonija. Žmonių bažnytėlėn prisi
Priėmimo valandos:
100 ADELAIDE ST. W.
K. Grigaitis, kuris išsitraukęs iš kiše gerb. klebonas kun. Sabas pasakė tam rinko pusėtinai. Žinoma, į tokius tra
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.
nės mažą knygutę, perskaitydavo vie pritaikntą trumpą kalbą, užbaigtą ty giškus mūsų tėvynės įvykių minėjb
Room 107
ną kitą statuto paragrafą ir klausimą los minute ir kasdienine “Tėve mū mus turėtų ateiti visi.
išspręsdavo. Daugiausia jis statutus sų” malda.
Telefonas EM. 6-4182
Iš AUSTRALIJOS birželio 14 d. pas
paruošdavo tad jis ir galėjo geriau
Iš ten prasidėjo eisena miesto gat
Toronto
susigaudyti. Nenormalu, kai visuoti vėmis su tautinėmis vėliavomis ir pla kun. V. Rudzinską atvyko jaunas žva
lus
lietuvis
Matas
Petraitis
iš
Sidnė

nė krašto organizacija neturi savo katais į garsią Sudburio darbininkų
spausdintos konstitucijos. Jau vieną unijos Min-mill salę, kur pasitiko jaus miesto. Svečias Australijoje išgy
sykį tuo reikalu rašiau, ruošiant LD augštieji svečiai. Jie gana gerai su veno 12 m., ten dirbdamas geležinke
DANTŲ GYDYTOJA
Windsore 1956 m. (“NL” Nr. 21), bet prato mūsų protesto žygius ir pritarė lio stoties viršininko padėjėju. Doku
Lietuvio advokato
129 GRENADIER RD.
metraščio leidėjai neatkreipė į tai jo tam ugningom kalbom. Svečių tarpe mentus jam sudarė kun. Rudzinskas.
įstaiga
kio dėmesio ir metraštį išleido pagal buvo: provincijos parlamento atstovas Detroite turi giminių, o tetą Pitsto(2-ras namas nuo Roncesvalne, Pa. Linkime jam Kanadoje gerai
seną šabloną.
les), Toronto.
E. Sopa, Sudburio miesto meras W. įsikurti, ir eventualiai sukurti gerą
Konkrečiai kalbant, ruošiamame šių Edgar, Sudburio “friendship” prezi
Z. T.
metų LD metraštyje turėtų būti at dentas Con. G. Hartman, 598 darbi lietuvišką šeimą.
Telefonas LE. 1-4250
Victor D. ALKSNIS
spausdinti šie statutai:
ADVOKATAS - NOTARAS
ninkų unijos prezidentas D. Gillis ir
Priėmimo valandos: nuo 9-12
1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pagarsėjęs kovoje prieš komunizmą
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
62 RICHMOND ST. WEST
statutas, priimtas PLB Seimo Niujor universiteto profesorius. A. Boudreau.
tarimą).
/kampas Bay & Richmond/
Vašingtonas. — Sov. Sąjunga
ke 1958 m.
Deja, daugelis mūsų tautiečiu nega*
2. Kanados Liet. B-nės statutas, pri Įėjo dalyvauti. Vieni dėl darbo, kiti ir Kinija turi žvalgybos tarny
Room 901 /
imtas I Krašto Tarybos Montrealyje dėl apsileidimo. Net ir didesnė dalis boje 300.000 asmenų 27 jungi
Kabinetas: LE. 4-4451
1952 m.
Telefonas EM. 2-2585
bendruomenės valdybos nedalyvavo. niuose. Į tą skaičių įeina ir slap
3. Apylinkių Tarybų sudarymo sta Mūsų eiles betgi gausiai papildė mūsų toji vidaus policija.
Dr. P. MORKIS
tutas, priimtas Kr. Tarybos Hamiltone
J
1954 m.
DANTŲ GYDYTOJAS
šių statutų tekstai gali užimti 4-5
Vakarais ir šeštadieniais
metraščio lapus, ir dėlto metraštis neLIETUVIO ADVOKATO
pagal susitarimų.
sumenkėtų, bet tai būtų didelis įnašas
ĮSTAIGA
nių
parengimo
didelis,
didelis
ačiū.
JONINĖMS
PRAĖJUS
į mūsų Bendruomenės organizacijos
Pirmiausia norime padėkoti Hamil Kiek buvo pastebėta, salėje buvo NEIMAN, BISSETT
1082 BLOOR W., Toronto 4.
konsolidavimą. Statutų sistematizavipuiki
nuotaika,
kas
rengėjams
sudarė
tono
Liętuvių
Teatrui
‘
Aukuras
”
už
(j rytus nuo Dufferin St.)
mui ir paruošimui spaudai reikėtų
prašyti to paties teisininko K. Grigai pastatymą tokio gražaus veikalo — didelio malonumo.
SEGUIN
Šio parengimo proga su kitų orga
čio talkos ar patarimo. Kiti veikian Sekminių Vainikas. Mieli Aukuriečiai,
Advokatai — Notarai
tieji statutai, kaip šalpos Fondo, Kul šis Jūsų , vaidinimas, suvaidintas birže nizacijų atstovais bei su Joninėse da
lyvavusiais
vilniečiais
prieita
bendros
lio
18
d.
Wellande
ruoštose
Joninė

tūros Fondo ir Rinkimų taisyklės ga
35 HAYDEN ST., Toronto,
lėtų būti atspausdinti sekančios LD se, grąžino mus Į lietuvišką sodžių, su nuomonės ateinančiais metais ruošti
(arti Bloor ir Yong gatvių)
jaunimo dainomis, šokiais ir papro Jonines sutelktinėmis kelių organiza
metraštyje.
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
cijų
jėgomis,
pasiekti
geresnių
rezul

čiais
Sekminių
išvakarėse.
Tas
vaidi

B-nės apylinkių ir organizacijų fo
Telef.
įstaigos:
Telef.
namų:
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
tografijos gali būti patalpintos met nimas į kurį sudėjote visas savo poil tatų ir glaudesnio tarporganizacinio WA. 4-9501.
BE. 3-0978
bendradarbiavimo.
sio
valandas,
pasiliks
lietuvių
išeivijos
raštyje su trumpu apačioje aprašymu,
Tuo pačiu skelbiama kitų organiza
274 RONCESVALLES AVE.
išmetant ilgus ’ tekstus, kurie nieko istorijoje ir primins kartų kartoms,
kad Jūs dirbote ir aukojotės, anks cijų žiniai, kad 1961 metų birželio 24
(prie Geoffrey St.) «
čiau dainuojančios, o dabar kenčian dienai yra išnuomota St. Stephens sa
TEL. LĖ. 2-5493
čios mūsų tėvynės vardo garsinimui. lė Wellande ruošiamoms bendroms
JonJinėms.
Iš Jūsų lūpų sklinda lietuviška, su
Darbo valandos: kasdien 10 v.
Niagaros pusiasalyje veikiančios ki
pinta su tautinių šokių ritmu daina ir
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
uždega lietuvių širdyje jau blėstančią tos organizacijos prašomos šią datą
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.y.
tėvynės meilę, priduoda jėgų naujiems prisiminti ir kito parengimo tą die
prie senų ir naujų statybų.
Rengėjai.
ateities dabams ir siekiams įgyvendin na nedaryti.
Patarimai ir apkainavimas
ti. Užtai didelė padėka tenka “Auku
veltiii.
ro” režisorei E. Dauguvietytei - Kuda
Akiu specialistas
Praha. — Karolio universitetas
PRAMONĖS GAMINIAI —
Licenzijuotas elektromonteris
bienei, G. Breichmanienei, Tautinių
MAISTAS — VAISTAI
šokių grupės vadovei, šio sudėtinio ko milijonieriui Cyrus Eatonui sutei
L. LUNSKY, R.O.
Siuntiniai pristatomi per 34 sav.
lektyvo administracijai ir visiems ar kė garbės daktaratą. Gi buvusių
Čekoslovakijos pramonininkų vai
tistams.
Svečių tarpe matėme net iš Mont- kam studijuoti universitete yra
Tel. LE. 4-6075
realio (ir ne atsitiktinai pakliuvusius, uždrausta.
bet specialiai atvykusius į Jonines),
Čikagos, Toronto, Oakville, Hamilto
835 QUEEN ST. W„ TORONTO
no, Rochesterio. Buffalo, Niagara Kvalifikuotas technikas taiso
TEL. EM. 44025
Pritaiko akinius visiems akių defekFalls, N.Y., ir daugelį mielų svečių
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
iš Niagaros pusiasalio. Nuoširdžiai dė
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
kojame visiems iš arti ir toli atsilan
vingumą.
Kalba slavų kolbomis.
TAPE REKORDERIUS, HbFį, PATEFONUS.
kiusiems ir parėmusiems mus mate
,470 COLLEGE ST., Toronto
rialiai ir moraliai.
Telefonas
RU.
1-7861
19
GLEN
BELLE
CRESC.
[
Telef. WA. 1-3924
J^i norite verti, raiykite /vokiečiu er
Mūsų svečių tarpe matėme ir Vil
lenką k./, tetefonuekite er atvykite
niaus Krašto Lietuvių St. Catharines
skyriaus narius su buvusiu skyriaus
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
pirmininku priešakyje. Ačiū, broliai
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont.
Įstaiga veikia
vilniečiai, už atvykimą! Savo atsilan
Telefonas LE. 2-5441.
kymu Jūs prisidėjote prie geros nuo
Informocijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
168 vai savaitėje
taikos pakėlimo šioje gražioje Joni
Atsakymams roStu pridėti $1. Mote
nių šventėje.
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
VELTUI.
Didelė ir nuoširdi padėka tenka vi
,
OILS LTD.
siems aukotojams, kurie aukojo loteri
Atstovas
jai fantų ar pinigų pavidale. Dėkoja
me Vyt Mačikūnui už paruošimą me
Visi elektros darbai atliekami niškos Joninių programos. Dėkojame
greitai ir prieinamomis
visiems dirbusiems prie baro, virtuvė
kainomis
je, bilietų pardavimo ir loterijos tar^
patarnavimas.
nyboje. Vienu žodžiu, visiems prisidėTelefono* IX 3-4908
VICTOR ELECTRIC jusiems betkokiu būdu prie šio JoniGENERAL INSURANCE

SUDBURY Ont.

1

WINDSOR, Ont.

Dr. E. ZUBRIENĖ

Dr. V. Sadauskienė

WELLAND, Ont.

OKULISTĖS

t

Atliekų visokius
elektros darbus

j Lietuvę

J. Nacevičius

Janique Trading
Co. Ltd.

televizijos ir radio aparatus

VEDYBOS

H. ROžAITIS

CONTRACTING CO.

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Licenced master electrician.
Telef. HI. 7-1601

Toronte

Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367

V. Semaška

Turto draudimas (namai, auto ir

pan.) visoj Ontario provincijoj.
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“Lituanus” paremti vajaus pra
joję pereitą sekmadienį studentai rinko aukas prie abiejų liet,
Dail. J. Norkaus paroda vyks
katalikų bažnyčių. Prisikėlimo
parapijoje surinkta $151.65. šv. ta 4932 Sherbrooke W.
Jono Kr. parapijoje $44,25, išviso
H. Adomonio šeima susilaukė
$195,90. .
motinos bei senelės, svainio su
seserim bei jų šeimos, nematytų
Springhurst vasarvietėje “TŽ” nuo pat Lietuvos, atvykusių iš
paruuoaami Greenwood Food Lenkijos.
Market krautuvėje. Ten galima
Tėvas J. Borevičius, SJ, perei
pasinaudoti telefonu — Stayner,
tą
savaitgalį buvo išvykęs į CleDnt. 779-Ring 2—norint paskam
binti į vasarvietę arba iš ten. Už velandą dalyvauti kun. Ged. Ki
jausko, SJ, primicijose.
kandinė šiemet neveikia.
Prancūzų kalbos vasaros kursai
Erika Freimanė-Plampe, latvių
choro ‘Daina” Toronte dirigentė neokanadiečiams veikia šiose mo
mirė nuo vėžio pereitą sekmadie kyklose: Olier—310 ėst, rue Roy;
nį, birželio 26 d. Pašarvota Sher- Bourget, 1220 d. de la Montagne;
bourne - Wellesley laidojimo na St. Philippe, 6839, r. Drolet. Pla
muose, laidojama šį trečiadienį iš tesnių informacijų galima gauti
šv. Trejybės evang. bažnyčios, tel. LA. 5-6311, local 325.
Sherbourne - Bloor, 2 vai. p. p.
Anglų kalbos vasaros kursai
vyks YMCA patalpose — 5550
Pagerbti S. Z. Laurinavičiai
Park Ave. — nuo liepos 5 d.
Praėjusį šeštadienį Lietuvių
M. skautų-čių stovykla — Ne
Namuose arti 200 svečių gražiai
pagerbė ankstyvesnės liet, kartos ringos ir Geležinio Vilko tuntų —
lietuvius Stasį ir Zuzaną Laurina vyks liepos 16-24 d.d. prie Rawvičius jų 25 metų vedybinio gyve don miestuko, kur buvo ir pernai.
nimo sukakties proga. Gražių vai Stovyklos vadovai I. Gražytė irJ.
šių metu patrijotinę kalbą pasa Ramanauskas. Stovyklos mokes
kė mokyt. Rom. Medelis. Be to, tis už 9 d. vienam $16, dviem iš
sveikinimo žodį tarė K. Motušis tos pat šeimos $28, trims $35. Ne
ir jubiliato brolis Antanas. S. galintiems mokėti daromos nuo
Laurinavičius yra hotelio savinin laidos arba ir visai atleidžiami
kas, pasižymėjęs dosnumu įvai nuo mokesčio. Registruotis Das I.
riems lietuviškiems reikalams. Gražytę — RA. 9-7091 ir J. Ra
Sekančią dieną, sekmadienio po- manauską — PO. 9-0413.
oietę, jų pačių namuose Baby
M. Liet. Teatras B. Sruogos
Point gatvėje mažesniame būrely “Milžino paunksmės” įrašymą į
je įvyko atsidėkojimo vaišės, ku plokšteles jau užbaigė. Dabar
riose dalyvavo Laurinavičių gimi vyksta plokštelių gaminimo dar
nės ir parengimo iniciatoriai.
bai. Pereitą savaitgalį B. Pūkelevičiūtė ir p. Veselka lankėsi To
Agr. Vyt. Aglinskas iš Toronto ronte, kur tarėsi su p. Skudra ir
išsikėlė gyventi Į Čikagą.
Time Press albumo spausdinimo
Vandai Ivaškaitei yra laiškas iš reikalais.
Lietuvos, siųstas į 261 Keevatin
Berlynas.
Per šių metų pir
Avė., Toronto, Ont. Rašo B. Alek- mus 4 mėnesius iš Rytų Vokieti
seįūnas iš Plungės. Atsiimti “TŽ” jos i Vakarus pabėgo 193 gydyto- .
administracijoje.
jai bei dantų gydytojai.

Iškilmingas Toronto Lietuvių Vaikų Namų

Sv. Jono Kr. parapijos žinios
Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pradė — šios savaitės penktadienis
KERTINIO AKMENS PAŠVENTINIMAS
tos pamaldos Springhurste. Pa yra pirmas šį mėnesį. Be Mišių
maldas atlaikė svečias iš JAV ryte 7 ir 8 .vai., bus laikomos dar
kun. Ant. Kardauskas* Pirmose vienos vakare 7.30 vai. Išpažinčių
Pašventinimas bus atliktas naujoje statybos vietoje Sylvan Ave. prie
pamaldose koplyčia buvo pilnu klausoma ir Komunija dalijama
Dufferin. Pašventinimo apeigoms ir ta proga pritaikintai prakalbai
tėlė. Šį, ilgąjį savaitgalį, pamal laike visų Mišių.
pasakyti yra pakviestas iš Amerikos žinomgš, visuomenininkas prel.
— šį sekmadienį po Sumos bus
dos sekmadienį bus laikomos 9,
PR. JŪRAS. Tuoj po iškilmių ten pat statybos vietoje ponios pa
10 ir 11 vai. Kadangi nuo šio sa tretininkų mėnesinis susirinki
vaišins šaltais gėrimais ir namie keptais pyragais. Visi nuoširdžiai
vaitgalio prasideda Gerojo Gany mas ir konferencija.
kviečiami atsilankyti.
tojo stovykloje stovyklavimas,
— Nuo praėjusio sekmadienio
tai ir šiokiadienių rytais bus lai parapijos biblioteka iki rudens
Rengėjai.
uždaryta vasaros atostogoms.
komos šv. Mišios.
— Parapijos choras vasarai iš — Kadangi tradicinė kolonijos
DALYVAUKIME PARADE
ATEITININKŲ STOVYKLA
Paremkime Janušonį
siskirsto atostogų. Į giedojimą maldininkų kelionė į Midlando
Liepos
1
d.,
penktadienį,
Do

Vykstantieji
į
ateitininkų
sto

Jau
visi girdėjome iš radio ir
prašoma įsijungti visus pamaldų kankinių šventovę iš rugpiūčio
dalyvius. Šį sekmadienį, par. cho mėnesio nukelta į rugsėjo mėn. minion Day proga, ruošiamas vyklą, kuri bus liepos mėn. 9-24 skaitėme laikraščiuose apie jau
nojo Janušonio žygį Niagara
ras vyksta į Springhurstą, kur 11 antrą sekmadienį, Prisikėlimo bendras paradas pareikšti mūsų d.d. Wasagoje, pasiima
nusistatymą
dėl
Kanados
laisvės
pagalvę,
paklodes,
2
ar
3
šiltas
Falls su Maskvos atstovu.
parapijoje rugpiūčio 4-7 d.d. Porvai. pamaldų metu giedos.
ir
dėl
pavergtų
tautų
išvadavimo.
antklodes,
baltinių,
naktinius,
šil

Mes, žemiau pasirašę, įžiūrime
— Parapijos bažnyčioje sek ciunkulės atlaidai bus švenčiami
Parado
formavimo
pradžia
10.30
tą
megztuką,
keletą
porų
kojinių,
tame
įvyky mūsų tautiečio viešą
madieniais pamaldos vasaros me ypač iškilmingai — 4, 5 ir 6 d.d.
vai.
rytą,
prie
Bloor
ir
Christie
maudymosi
kostiumą,
sportinius
protestą prieš mūsų tautos oku
tu, vyks 9.30 ir 11 vai. Esant vie bus pamaldos ir sakomi specialūs
gatvių
esančioje
aikštėje
(slėny

batus,
keletą
rankšluosčių,
muilo,
pantą ir todėl jo bylą laikome
nam kunigui vasarvietėje, šiokia pamokslai, o sekmadienį, rugpiū
je)
vad.
Christie
Pits.
Eisena
iš
dantims valyti priemones, nedūž- mūsų visų lietuvių byla. Jai vesti
dieniais par. bažnyčioje rytais čio 7 d., bus iškilmingas atlaidų
ten
prasidės
11
vai.
Bus
einama:
tamą lėkštę ir; puoduką, šąukštą, mes-aukojamę po $5 ir kviečiame
užbaigimas.
pamaldos laikomos 8 vai.
Bloor
g-ve
į
rytus
iki
Queen
’
s
peilį, šakutę, kišeninę elektros aukoti kitus. '
— Šį penktadienį, liepos 1 d.,
— Kitą sekmadienį, liepos 10
Parko
ir
toliau
į
dešinę
iki
Par

lemputę,
maldaknygę, ro^pčių,
Pinigus perduodame Toronto
Dieviškosios Širdies garbei pa d^ po Sumos bus iškilmingas Ma
rašymo priemones. Kurie ' turi, Lietuvių Bendruomenės apylin
maldos rytą 8 vai. ir vakare 7.30 rijos Nek. Prasidėjimo seselių lamento rūmų.
Tautinės
grupės
eis
alfabeto
tepasiima
sporto bei žaidimų kės, valcįybai.
vai. Po rytinių pamaldų ligoninis statomų Toronto Lietuvių Vaikų
J. Matulionis (Toronto), kun. B.
išvežiojama šv. Komunija į na Namų kampinio akmens pašven tvarka. Pageidautina, kad būtų
kuo
daugiau
apsirengusių
tauti

Pacevičius (Toronto), Jonas
mus. Dominion dienos proga šį tinimas. Iškilmes atliks prel. Pr.
Stonkus (Čikaga), Benediktas
penktadienį vyskupo parėdymu Juras iš Lawrence, Mass., JAV. niais drabužiais, šaulių, vetera kantieji groti muzikos instrumen
nų,
uniformuotų
skautų.
Jei
ga

tais,
kaip
akorddbnu,
•
šmūiku,
Stonkus (Tilsonburg).
leidžiama valgyti mėsą.
Ne tik savo parapijiečius, bet ir
lima,
su
savo
orkestru.
Kiekvie

klarnetu
ir
kt.,
pasiima
minėtus
— Įsteigus lietuvių kapines už visus kolonijos lietuvius maloniai
VASARIOS STOVYKLA
šiose kapinėse palaidotus bus lai kviečiame šiose didelėse iškilmė na tautybė prašyta suorganizuo muzikos instrumentus. Taipgi
ti savo dekoruotą sunkvežimį ar patartina pasiimti kokio nors te
7-14 M. JAUNIMUI
komos pirmaisiais mnėesių penk se gausiai dalyvauti.
kelias
lengvas
mašinas
su
atitin

palo
prieš
uodus,
kurių
būrelis
IV-toji Aušros-jaunučių stovyk
tadieniais vakarinės šv. Mišios.
— KLK Moterų D-jos Prisikė kamais plakatais, vėliavomis, gy atsilanko į vakaro laužo prog
la (7-14 m.) bus nuo liepos 30 iki
Naujųjų kapinių sąskaiton liepos limo par. skyr. šiais metaįs išsiun
vais
paveikslais,
kas
rodytų
savo
ramas.
rugpiūčio 14 d. tėvų pranciškonų
1 d. reika įmokėti $4.000.
tė daug drabužių siuntinių lietu tautinį charakterį ir įvairumą.
Neturintieji
priemonių
nuva

stovyklavietėje N. Wasaga, Ont
— Šį penktadienį 6 vai. vak. viams į Suvalkų trikampį. Pasku
Plakatų
daug
liko
nuo
1956
m.
žiuoti
į
stovyklą,
praneša
T.
RafaRegistruotis: Tėv. Paulius, OF
paskutinį kartą prieš vasaros tiniu laiku gausiai pradėjo plauk
demonstracijos
ir
jais
galima
pa

eliui
iki
liepos
4
d.
Galinčius
sa

M, Franciscan Fathers, 32 Rusatostogas jaunimo choras renka ti padėkos ir nauji prašymai. Pri
sinaudoti,
reikalui
esant
skam

vo
automobiliais
nuvežti
į
sto

holme
Pk. Cres., Toronto 3, Ont.
si giedojimo-dainavimo repetici silaikant pašto taisyklių, siunti
binti
tel
.LE.
2-1053.
vyklavietę
jaunimą
ar
jų
bagažą,
Tel. LE. 3-0621.
jai. Ypač prašomi dalyvauti visi nių siuntėjais buvo nurodyti
Šalia
tautinės
vėliavos
turi
bū
maloniai
prašome
paskambinti
į
Ką reikės pasiimti į stovyklą
tie, kurie vyks į stovyklą.
(prieš tai juos atsiklausus) įvai ti Kanados vėliava (Red Ensign) kleboniją.
žiūr. ateitininkų stovyklos pra
— Už a.a. Petro Aleknos vėlę rios parapijiečių šeimos. Todėl,
ir
tautybės
pavadinimo
plakatas.
Važiuojantieji
į
stovyklavietę
nešimą šiame “TŽ” numery.
pamaldos šį šeštadienį 8.30 vai. jei kurie gautų padėkos laiškų ar
Paradą
organizuoja
Mutual
tiesiai
iš
namų,
prašomi
prisista

Šv. Mišias užsakė šv. Jono Kr. naujų prašymų, maloniai prašo
Cooperation League kartu su tyti stovyklos komendantui lie
Maskvos burmistras Bobrovni
Pašalpinė Draugija.
me tų laiškų nesunaikinti, bet Kanados organizacijomis.
pos
9
d.
tarp
9
ir
12
vai.
ryto.
Ki

kov birželio 24 d. aplankė Toron
— Sutuokta: Alfonsas Vinda- juos perduoti KLK Moterų D-jos
Mūsų
pasiruošimas
ir
pasirody

ti
—
renkasi
prie
Prisikėlimo
pa

žius ir Ona Vėlyvytė.
valdybos narėms arba atnešti ar mas benrame parade yra labai rapijos klebonijos liepos 9 d. 8 to magistratą. Priėmimas nebu IEŠKANTIEMS VASARVIEČIŲ
vo labai svetingas. Burmistras
— Pakrikštyta: Rita Marija Ru- atsiųsti Prisikėlimo parapijom
dėmesiui
LESTER B. PEARSON ...
svarbus
lietuvių
reprezentacijai
vai.
ryto,
gi
jų
daiktai,
gerai
su

daitytė.
Skyrius tikisi ir sekančių reko šiame Kanados tautų mišiny, tad pakuoti, su užrašyta savininko pa Phillips buvo išvykęs į burmistrų Tutiečiai, kurie nesuspėjo užsirezer
(Atkelta iš 1 pusi.)
konferenciją, tad svečią, kurį ly vilto atostogoms vasarviečių, galėtų
lekcijų
metu
padaryti
panašią
Lietuvių evangelikų jaunimo
dalyvaukime organizuotai.
varde, turi būti pristatyti į kle dėjo ir sovietų ambasadorius Aro- savo dėmėsi atkreipti j lietuvišką
P. Pearson taip pat prisiminė
drabužių rinkliavą ir juos išsiųsti
sąskrydį‘
boniją, 32 Rusholme Park Cres., tųnian, priėmė burmistro parei Ahmic Rest Lodge, vedamą E. ir A. pasigėrėtiną Pabaltijo pažangą
MCL lietuvių atstovas P.L.
ruošia Toronto Evangelikų Jau tiems, kurie jų bus prašę.
ne vėliau ketvirtadienio, liepos gas ėjusi ponia Newman ir kont- r Kaunackų, Magnetawan rajone (virš nepriklausomybės laikotarpyje.
nimo ratelis liepos 2-3 d.d. To — Prisikėlimo parapijos cho
7 dienos.
Min. pirm. J. Diefenbaker,
rolierius Denison. Gi kontrolie-; Paris Sound) apie 150 mylių į šiau- Jis angailestavo beviltišką padė
ronte. Programoje numatomos ras praėjusį sekmadienį dalyva kuris Pabaltiečių Federacijos
tį 1940 metais. Jo nuomone kari
Į stovyklą dar galima užsirašy- riai W. Allen ir D. Summerville rėš vakarus nuo Toronto.
vo
T.
Ged.
Kijausko,
SJ,
primi

paskaitos, diskusijos ir sekmadie
*
rengtųjų demonstracijų metu iš ti Nedelskite!
dalyvauti atsisakė. Buvo dar ne Graži ir sveika vieta šeimoms su nis pasipriešinimas tuo laiku bū
nį po pamaldų išvyka prie Lake cijose šv. Jurgio lietuvių parapi Otavos buvo išvykęs ir pats ne
Stovyklos vadovybė.
malonus įvykis, kai pakvietus vaikais, porelėms, viengungiams ir žu- tų buvęs beprasmis, Pabaltijo
joje
Clevelande.
(Tėv.
Kijauskas
Simcoe, šeštadienį 7 v.v. ukrai
galėjo primti delegacijos su me
svečiams pavėžinti burmistro au vautojams. Negili ežero pakrantė, smė padėtis buvusi skirtinga nuo Suo
Gerojo Ganytojo stovykla
niečių salėje 404 Bathurst St. yra torontiečių Aldonos Petraus morandumu, Pab. Federacijos
tomobilį iš garažo buvo pranešta, lio paplūdymys, laivelių uostas ir kiti mijos.
Springhurste
atidaroma
šį
savait

standartinėmis sezono kai
kienės
brolis
ir
Jono
Petrausko
Įvyks pobūvis su programa —
pirm. J. R. Simanavičiui prisiun galį. Pirmoji grupė, 35 berniu kad tai neįmanoma, nes girdi ja patogumai
nomis.
Čikagos Tėviškės ev. liut. parap. svainis). Be to, mūsų chorą pa tė laišką, kuriame rašo, kad per
me nesą benzino.
jaunimo vaidinimas “Piršlybos” gerbė čiurlioniečiai, pasikvies sekretorių M. J. Deacey gavęs kai, išvyksta stovyklauti šį šešta Abiems prieš tyronijos atstovą Savininkai dar turi laisvų vasarna
mių (cottage) tarp liepos 9-16 d. ir
sukurtas ir režisuojamas B. Va- dami jį poilsiui ir atsigaivinimui memoranadumą ir su jo turiniu dienį, liepos 2 d.'10 vai. ryto nuo demonstravusiems
kontrolie

rugpiūčio 13 d., taip pat atskirų
riakojienės. Į ši parengimą kvie į savo puošnius namus. Chorą ly supažindinęs kabineto narius bei šv. Jono Kr. bažnyčios. Tėveliai riams daug torontiečių rašo padė nuo
kambarių
(su ar be maisto) liepos 23čiami visi kuoskaitlingiausiai at dėjo ir primicijose tėvus pranciš užsienių r. ministerį H. Green. prašomi savo vaikučius pristaty kos laiškus.
BALTIC MOVERS
30 d. ir nuo rugpiūčio 13 d. Rugsėjo
ti punktualiai, rūpestingai įde
pervežimas
Toronte ir tolimomis
Baldų
vykti. Į sąskrydį atvyksta gausiai konus atstovavo Tėvas Modestas.
mėnesi visos vietos laisvos žymiai pa
dant
visus
stovyklavimui
reika

distancijomis.
Visas
veiiamas turtas ap
OFM.
L.
B.
Pearson,
opozicijos
parla

jaunimo iš Amerikos ir Kanados.
REIKALINGA MOTERIS pasaugoti pigintomis kainomis.
draustas.
Važiuojam
kas savaitę j Montlingus
daiktelius.
Tėvai
taip
pat
vieną maža vaiką, gyventi vietoje ar
TLE Jaunimo ratelio v-ba.
Šia ekskursija parapija norėjo mente vadas, Pabaltiečių Fede
Dėl platesnių informacijų kreiptis: realj, Londonu, Windsorq, Hamiltoną,
prašomi
talkininkauti
automobi

ba ateinanti. Atlyginimas pagal susi A. Kaunackis, Ahmic Rest Lodge,
savo mielam chorui padėkoti už racijos pirm. J. R. Simanavičiui
North Bay, Sudbury ir kitur.
Iškilmingos evang. liut.
liais
vaikučius
nuvežant
į
stovyk

tarimą. LE. 4-8112.
Magnetawan, Ont. Telefonas 2-R-15. 30 DEWSON ST.
puošimą mūsų pamaldų gražiu prisiuntė laišką, kuriame pasi
TEL. LE.4-1403
pamaldos
lavietę.
Keletas
stovyklos
vadovų
(sk.)
TORONTO
giedojimu. Tikimės, kad tuo ne džiaugia federacijos delegacijos
Ryšium su liet, evang. jaunimo tik kiti galėjo mūsų choru pasigė apsilankymu, praneša, kad įsi išvyksta-jau savaitės viduryje vi Krautuvės darbui REIKALINGA VY
RESNIO AMŽIAUS MERGAITĖ ar
sąskrydžiu liepos 3d., sekmadie rėti, bet taip pat ir pačiam cho skaitęs paliktą pareiškimą ir jo sa parengti stovyklavimui. Sto moteris.
Patyrimas nereikalingas. Ge
nį, 12.30 vai. p.p. įvyks pamal rui bus buvusi maloni pramoga. mintims visiškai pritariąs, o pasi vyklos vyriausias, vadovas kun. ras darbas.
MŪRO IR CEMENTO DARBAI
Skambinti tel. CH. 1-7383.
dos Liut. Išganytojo bažnyčioje Šiuo parapijos choras paleidžia kalbėjimas, jo nuomone, buvęs B. Pacevičius, stovyklaujantiems
Telefonas RO. 6-5420
Bloor St. W. - kampas Indian Rd. mas užtarnautom atostogom, ku naudingas abiems pusėms, nes vaikams yra parengęs turiningą Išnuomojami du kambariai ir virtuvė
Pamaldas atlaikys kunigai A. rios, deja, nebus ilgos, nes neuž davęs progos daug ką išsiaiškinti. programą: dainavimo’ žaidimų, be baldų. 47 Delaware Ave. Telefonas
Skambinti po 8 vai. vak.
Trakys, P. Dylys ir teolog. stud. ilgo vėl reikės susirinkti ir pra
deklamacijų, montažų ir t.t. Spe LE. 6-1835.
S. ANDRIEKUS
Algimantas Žilinskas. Jų metu dėti ruoštis Dainų šventei. Bet
Pabaltiečių Federacija planuo cialios kultūrinės pratybos bus Išnuomojami du kambariai, virtuvė
giedos Čikagos Tėviškės liut. pa tuo tarpu — linksmų atostogų! ja sudaryti trijų tautybių delega taip pat vaikams, kurie gyvens ir saulės kambarys II augšte be baldų.
rapijos duetas, sol. H. Rožaitis ir
ciją, kuri dar kartą vyktų į Ota vasarvietėje pas savo tėvus ir į 72 Pauline Ave. Tel. LE. 1-7150.
gros Toronto parapijos triūbiJ. R. Simanavičius, KLB To vą išsiaiškinti kaikurių pabaltie- stovyklą atvyks dienos metu. Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II
ninkai. Maloniai kviečiame To ronto apylinkės pirmininkas, per čiams rūpimų klausimų su prem Kiekvieną vakarą stovyklautojai augšte,
be baldų. 45 Alhambra Ave.
ronte ir apylinkėje gyvenančius sikėlė į naują butą — 145 Rushol- jeru ir kitais vyriausybės nariais. turės laužus, į kuriuos prašomi Tel. LE. 34912.
lietuvius pamaldose kuogausiau- me Rd., Toronto 4. Telefonas tas Planuojama vykti apie rugpiūčio gausiai atsilankyti visi lietiMai,
automobiliu šį savaitgalį į
siai dalyvauti.
3 d., kai sukaks 20 metų nuo tuo metu gyvensią Springhurste Vykstantis
pats — LE. 4-1274.
Čikagą
ir
galintis
paimti vieną asme
TLEL parapijos taryba.
ir apylinkėse. Bendromis jėgomis nį, prašau skambinti
aneksijos.
I4K
tel. RO. 74917.
PLIAS Toronto skyriaus
visi
prisidėkime,
kad
jaunimo
Galiu vairuoti..
Toronto at-kai Ročesteryje
naujoji valdyba pasiskirstė pa Min. John Yaremko pereitą stovyklos, sakytume, vasaros jau
Praėjusį sekmaidenį gražus bū reigomis šitaip: pirmininkas J. penktadienį ištiko širdies prie nimo mokyklos, būtų našios mūsų Springhurst vasarvietėje išnuomojami
relis Toronto moksleivių ateiti Sližys, vicepirm. V. Balsys, iždin. puolis. Jis guli General ligoni lietuviškojo jaunimo lietuviškos vasarotojams kambariai su atskiru
ninkų, jaunučių ir vyresniųjų, I. Stasiulis, sekr. M. Gvildys, na nėje. Šį pirmadienį pasiteiravus dvasios ugdyme.
įėjimu. Kreiptis vietoje Lindale Ave.
lankėsi pas Ročesterio at-kus, ku rys K. V. Balsys.
vasarnamis “Dainava” arba skambinti
ligoninėje buvo atsakyta, kad
vakarais tel. LE. 4-5358 nuo
rie torontiškius labai šiltai ir
1212 Dundas St W.
Tel. LE. 2-9547
sveikatos stovis esąs patenkina Toronto Liet. Medžiotojų ir žuk- Toronte
svetingai priėmė. Po skanių vai Elzė Jankutė su broliu buvo iš mas.
lautojų klubo suėjimo dėl ilgo sa 9 iki 10 vai.
J. BERŽINSKAS
šių Toronto ir Ročesterio jaunu vykę paviešėti pas p.p. Karpius ir mas. Kaip dideliam lietuvių bi vaitgalio šį penktadienį nebus. Sprinhurst vasarvietėje išnuomojamas
Užsakymai priimami ir paštu.
čiai scenoje atliko trumpą, bet p.p. Mikulskius Clevelande. Juos čiuliui, KLB Toronto apyl. v-ba Visi, prašomi atvykti į suėjimą gerai izoliuotas vasarnamis, vienas
skoningai paruoštą programėlę, ten nusivežė į Torontą atvykusi ligoniui pasiuntė puokštę rožių. rugpiūčio mėn. pirmo penktadie blokas nuo lietuvių bažnyčios, JomTAUPYK, SKOLINKIS
gi Ročesterio vyr. at-kų trio Ona Karpienė.
nio vakare Liet. ..Namuose!
dale gatvėje. Tel. LE. 1-5982, skambin
ti po 6 vai. vak.
.V. Valdyba.
(Krokys, Mačiulis ir Puidokas)
savo kredito kooperatyve "LITAS"
Toronto universiteto gamtos
nepaprastai jautriai sudainavo Toronto Putvio šaulių kuopa mokslų (science) fakultete pirmus
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai keletą gražių, mums beveik ne birežlio 25 d. atšventė tradicinę metus baigė J. A. čirūnas, Toron
duodamos bet kokiam geram tikslui.
girdėtų, lietuviškų dainelių. Po šventę Jonines. Programoje su te žinomų senesnės kartos atei
Ontario
Švietimo
Departamento
meninės dalies at-kai pasidalino vaidinta S. Ramanausko režisuo vių pp. čirūnų sūnus.
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
grupelėmis: vieni išvyko apžiūrėti ta J. Gudausko poema “Skaidparapijos salėje. Banko kambaryje.
suaugusių švietimo skyrius
Osgoode Hali teisės mokslus
Ročesterio gražiųjų parkų, kiti- rys”. Vaidino: Ramanauskas,
Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 74280
dalinosi prisiminimais iš anksty Rukšys ir Zavys. Vaidyba publi baigė Pr. Rušėnas.
bendradarbiaujant su Toronto Švietimo Vadyba
vesnių laikų, jaunimas susirado ką labai užimponavo.
Toronto universitete humnitaŠaudyme I-mą prizą laimėjo či- riniame (Arts) fakultete pirmųjų
vietą pasilinksminti, o mažieji
’
atidaro
smaguriavo vyšnias jaukiame pp. kagietis Laurinaitis, II-rą kuopos metų studijas baigė sėkmingai
Krokių sodelyje. Toronto at-kai narys Tabulėnas.
šios lietuvaitės: V. Januševičiūtė,
Labai gaila, kad metinėj šaulių Gr. L. T. Skirgailaitė, I. J. Anta
dėkingi idėjos broliams ročestenaujiesiems kanadiečiams
riečiams už tokį mielą priėmimą. šventėj dalyvavo labai mažas navičiūtė, D. M. J. Kviecinskaitė.
REAL ESTATE
skaičius šaulių.
K.
Dalyvis.
anglų
kalbos
vasaros
kursus
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
Betty Antanavičiūtė, Toronto
liet, visuomenei gerai pažįstama
nuo
jaunutė baleto šokėja, Turner
1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Toronto “Putvio” šaulių kuopos pirmininką brolį
mokykloje pripažinta geriausia liepos 11 d. iki rugpiūčio 19 d. kursai vyks kasdien nuo pirma
J. PREIKŠAITĮ,
mokine ir gavo atitinkamą pre
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
dienio iki penktadienio 7.30 — 9.30 vai. vak.
miją.
mirtfc Lietuvoje jo motinai,
\
CENTRAL HIGH SCHOOL OF COMMERCE
4 METŲ BUNGALOW ARTI WESTONO
“
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6 gražūs kambariai, pilnai užbaigtas rūsys su vonia. Savininko statytas sau
nuoširdžiai užjaučia
Z 57O.ŠŠ^fy Street, Toronto
tario katalikų savaitraštis, birže
gyventi. Platus privatus įvažiavimas, didelis sklypas. 23 iš 28 garažas su
(pažengusiems
if
pradedantiems)
antru augštu — gerai izoliuotas. Tinka profesionalui arba kontraktoriui,
Toronto “Putvio” šaulių kuopa.
lio 25 d. laidoj išspausdino Pr.
kuriam reikalingas sandėlis. Arti mokyklų, krautuvių ir susisiekimo. Sa
Alšėno ilgą laišką, užvardintą
vininkas persikėlė į Hamiltoną. įmokėti apie $5.000. Apžiūrėkite ir duo“20 Years’. Jame labai smulkiai
EASTERN HIGH SCHOOL OF COMMERCE
ir ryškiais faktais išvardinama
Pabaltijo valstybėms padarytoji
BLOOR - DUNDAS. 9 kambarių atskiras plytų namas, 3 virtuvės. Van
‘• 't
16; P'h6i ^Avenue, Toronto
deniu alyva šildomas. Garažas. Arti Bloor gatvės. įmokėti apie $6.500. Viso
didžiulė neteisybė, tuo pačiu
Mielą JURGĮ PREIKŠAITĮ ir jo šeimą,
(tik pradedantiems)
kaina $23.500. Geros išsimokėjimo sąlygos.
kreipiant laisvojo pasaulio dėme
jo mielai mamytei mirus Lietuvoje,
sį, kad tas dangaus keršto šau
Registracija -^*- liepos i ir 8 d.d. nno 7.30 iki 9.30 vai. v.
RONCESVALLES - DUNDAS. $4.000 įmokėti, viso $14.900. Attiktas, ply
kiantis
raudonųjų
darbas
neliktų
nuoširdžiai užjaučia
tų namas. 6 nepereinami kambariai, 2 Virtuvės ir 2 vonios. Alyva šildo
Mokestis — $6.
nepastebimas ir kad būtų reika
mas, garažas.
Skrinskų šeima ir
laujama atstatyti Pabaltijo vals T. A. Wardle,
Z. S. Phimister,
VI. Germanavičius.
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
tybių laisvę ir nepriklausomybę.
švietimo direktorius.
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