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RYŠIAI SU KRAŠTU
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Pastaruoju metu mūsų laisvojoje lietuviškoje spaudoje vis
dažniau ir dažniau prisimenamas išeivijos ryšių su Lietuva klau
simas. Tenka pasakyti, kad tas labai opus klausimas dažniausiai tik
prisimenamas arba dėl jo pasikarščiuojama, padaroma net išsišoki
mų ar kas nors pabaramas, bet visoje pilnumoje jis tebėra neiš
nagrinėtas ir vieno nusistatymo neprieita. Gal būt, to ir nepasiek
sime, o viską išspręs pats gyvenimas, sakytume, pačios lietuviškos
bendruomenės bei tautos nuovoka. Tikėkime, ji nesuklys, kaip
iki šiol nesuklydo gal ir menkesniuose reikaluose, bet visdėlto
tokiuose, kur buvo svyravimų. Juk buvo tokių problemų. Prisi
minkime tik tremtinių emigracijos arba krašte ir bolševikinėje
tremtyje vargstančių brolių parėmimo klausimus. Teoretinių pasi
sakymų buvo visokių, bendro sprendimo nebuvo prieita nei žo
dinėse diskusijose, nei spaudos polemikoje, o šiandieninė tų klau
simų padėtis visiems aiški ir nebediskutuojama. Juos išsprendė
sveika lietuviškosios visuomenės nuovoka, sveikas įvertinimas pa
dėties ir mūsų uždavinių. Taip pat, turbūt, atsitiks ir su kompli
kuotąja ryšių su kraštu problema, kuri iš dalies jau taip pat ir
praktiškai - gyvenimiškai sprendžiama. Ginčų bei išsišokimų kyla,
atrodo, tik dėl to, kad čia susiduriama su perdideliu problemų
kompleksu, dažnai nepajėgiama visko išskaidyti, pakalbama, bend
rais posakiais, kurie gal tinka vienam aspektui ar vienai proble
mos daliai, bet ne visumai ir susipainiojama. O iš to kyla audrelės
bei audros.
Kad išeivija be ryšių su tautos mase yra pasmerkta mirti be
jokios naudos savajai tautai ir savajam kraštui, yra nediskutuoti
nas sociologinis dėsnis, paremtas ilga emigracijų istorija. Kad
išeivija turi pareigos savo kilmės kraštui bei tautai, taip pat ne
diskutuotina tiesa. Iš to išeinant ir mūsų ne vienas norėtų laužyti
ledus bei smerkti dabartini tautiškai sąmoningos lietuviškosios
išeivijos nusistatymą vengti betkokių ryšių su oficialiomis dabar
tinės Lietuvos sferomis, vadindami tai nusistatymu vengti išviso
ryšių su Lietuva ir visa tautos mase. Mūsų supratimu, šitaip formu
luojamo •nusistatymo mūsų lietuviškoje išeivijoje išviso nėra. Jei
gu jis toks būtų, jį ištiktųjų reikėtų pasmerkti. Mūsų supratimu,
visoje išeivijos masėje, o taip pat visuose jos vadovaujamuose
organuose bei politiniuose veiksniuose, kaip juos įpratome va
dinti, yra kaip tik veržimasis prie visos tautos masės bei tėvų
žemės. Bet ne išeivijos kaltė, kad šito pasiekti neįmanoma. Visus
kelius yra uždaręs okupantas ir jo nusistatymo nepakeis joks mū
sų veržimasis į ten. čia galimas tik vienintelis kelias, kuriuo eina
mųsų raudonoji išeivija— garbinti okupantą, okupacinę tironiją
vadinanti krašto bei liaudies išlaisvinimu ir leidžianti save paversti
bolševikinės okupanto propagandos priemone dezorientuoti tautai
Lietuvoje, silpninti jos lietuviškąjį atsparumą, o taip pat skleisti
tuos nuodus, čia-lietuvių išeivių tarpe. Tai ryškiausiai rodo jau
treti metai ten, į Lietuvą, gabenamos parinktųjų ekskursijos.
Jos vadinamos delegacijomis, nors net raudonųjų organizacijos
nežino, kas jas parenka, žino tik, kad gerai paskrininguoja.'
Tai yra vienintelis galimas kelias nūdienei lietuviškajai iš
eivijai savo pėda paliesti lietuviškąją žemę, pamatyti ją savo aki
mis ir išgirsti pavergto lietuvio žodį. Kito kelio nėra. Tai vienin
telė oficialiai leidžiama santykiavimo su kraštu galimybė. Bet kas
gi iš save gerbiančių sąmoningų lietuvių gali sutikti ja pasinau
doti?..
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Tiesa, bendrąja turistų lankymosi tvarka pasisekė aplankyti
Vilnių ir keletui pavienių dorų lietuvių, nei nemaniusių pasida
ryti bolševikinės propagandos žaisliukais. Bet tik Vilnių, į kur įlei
džiami viso pasaulio turistai. Ir tai tik palydovų globoje kelioms
dienoms, sustojant tik viešbuty, neleidžiant net aplankyti savo
tėvų bei giminių, gyvenančių tame pat mieste, leidžiant susitikti
su jais tik viešbuty, pristatytam palydovui dalyvaujant, kambary,
kuriame, be abejonės, buvo dar ir mikrofonas.
Tai įprastinė bolševikinės sistemos praktika visoje Sovietų
Sąjungoje ir tuščia kalbėti, kad tai rezultatas mūsų, esą, tariamo
nusistatymo nepalaikyti ryšių su kraštu. Visi, kurie ten buvo,
to ryšio troško, bet jiems nebuvo leista ir nebus leista, kol oku
pantas nuspręs, kad tai jau galima, kad naudos jam iš to bus
daugiau, negu pavojų. Nuo mūsų tai nepriklauso ir nepriklausys.

Savaitės įvykiai
■

Kanados ateitininkų stovyklos džiaugsmai N. Wasagoje. Viršuje: vėliavų pakėlimas aikštelėje prie
kryžiaus ir įrašo žemėje ‘Ateitis”: smagusis berniukų tinklinis. Apačioje: vikrus šuolis; rimtai klau
so paskaitos; deklamuoja ateitininkų 50 jubilėjaus ženkle. (Aprašymą žiūr. 8 psl.).
Nuotraukos J. Dvilaičio.

Kanados ir JAV ekskursantai Lietuvoje

Kongo įvykiai, išjudinę skubiai veiklai Jungtines Tautas, aprimo,
nors galutinio sprendimo dar nesusilaukė, a f Saugumo Tarybos
rezoliucija, kviečianti Belgiją atitraukti savo karinius dalinius iš
Kongo respublikos, teigiamai paveikė karštąjį premjerą P. Lumumbą, anksčiau davusį nevieną ultimatumą belgams išsikraustyti,
ir įtempta nuotaika atslūgo. Įtampą buvo sukėlęs Lumumbos grasi
nimas pasikviesti sovietų kariuomenę, kad išvytų belgus; esą JT
Kariniai daliniai palaiką belgus. Sovietai gi, remdami Lumumbą, .
skelbėsi esą pasiruošę įsikišti ir S. Taryboje buvo pateikę rezoliu
ciją, kad belgų kariniai daliniai pasitrauktų per 3 dienas. JAV
atstovas gi pareiškė, kad sovietų įsikišimo atveju, JAV su kitais
JT nariais griežtai pasipriešins. Belgų sutikimas atitraukti savo ka
rinius dalinius nedelsiant visus
apramino, ir premjeras Lumum nyta koalicijos vadovė, nužudyto
ba pareiškė, esą Kongo krizė pa premjero Bandaranaike našlė.
sibaigė ir prasidėjo ūkinės kraš Vakariečiai žiūri į ją su nepasito gerovės planavimas, kurin pa iikėjimu, nes neturinti politinio
kviesti amerikiečiai pramoninin patyrimo ir gali ,būti raudonųjų
kai. Pats -Lumumba atskrido į nutempta Kremliaus priklauso
Niujorką ūkinės ir techninės pa mybėm
Suveržta Čekoslovakija
galbos ieškoti.
JT kariuomenė Konge numaty Kompartija priėmė naują kon
ta padidinti iki 10.000. Ji perėmė stituciją. primetančią kraštui di
iš belgų ir vietinių karinių dalinių desnę centralizaciją. Skaudžiau
viešosios tvarkos saugojimą. Bel siai paliesta liko Slovakija, suda
gų karimai daliniai jau pasitrau ranti gyv. skaičiumi trečdalį visos
kė iš sostinės Leopoldville ir ren valstybės gyventojų — 13 mil.
giasi palikti kitas vietoves. Jie Turėtos provincinės ministerijos
betgi nejudina savo pajėgų Ka- Slovakijos sostinėj Bratislavoj
tangos prov., kuri pasiskelbė ne panaikintos ir įjungtos į Prahos
priklausoma. Ten jie palaiko vie valdinę mašineriją. Tuo būdu slo
šąją tvarką drauge su vietiniais vakai neteko gerokos dalies auto
negrų daliniais ir demębilizuoja nomijos. Į Čekoslovakijos herbą
anksčiau bandžiusias sukilti kon- vietoje buvusio raudono dugno
giečių karių grupes. Premjeras įvesta raudona sovietų žvaigždė
M. čdmbė, 32 m., bendradarbiau ir vietoje “liaudies respublika”
ja su belgais ir paprašė 27 kraštų įrašyta “socialistinė”. Esą tai reiš
vyriausybes oficialaus pripažini kią, kad Č. įgyvendinusi komu
mo. JT kariuomenės į Katangą nizmą, tapusi pažangiausia sate
neįsileidžia, nors JT geh. sekreto litine valstybe po Sov. Sąjungos.
rius Hammarskjoldas pareiškė, Naujoji konstitucija pripažįsta
kad JT komptencijai priklauso ir privačią nuosavybę, įsigytą dar
Katanga pr^h.Į^r neaišku.,kaij> bu, bet neteikia jokios garantijos
Katangds 'reikalas išsispręs: ar ūkininkams, tyrintiems savo ran
kils nauja krizė, ar bus rasta taiki kose dar 15% dirbamos žemės.
$130.000.000 Lenkijai
išeitis. Viena tokių—Jungt. Kon
JAV vyriausybė sutiko duoti
go Valstybės, federacija, kurion
sutiktų įeiti ir Katanga, turtin- Į Lenkijai naują paskolą $130 mil.
giausia Kongo prov., be kurios žemės ūkio gaminiams pirkti. Tuo
likusi Kongo dalis negali sava būdu per pastaruosius 4 metus
JAV bus davusi Lenkijai $426.
rankiškai gyventi.
P. Rodezijoj prasidėjo negrų 300.000 paskolą maistui pirkti.
demonstracijos, protestuojančios Kurį laiką JAV buvo sustabdžiuprieš demokratų partijos vadų su sios pagalbą Lenkijai, nes ši ne
ėmimą. Įvyko didelės riaušės — siryžo atlyginti amerikiečaims už
daug sužeistų ir suimtų. P. Ro- konfiskuotas nuosavybes po II D.
dezijos federacijos premjeras Wi- karo. Dabar ji paskelbė sutinkan
lenski, kilęs iš Lietuvos ateivių, ti sumokėti JAV $40 mil. per 20
pareiškė, esą galimas daiktas metų kaip kompensaciją.
išvijo sovietų diplomatą
Kongo įvykiai turi įtakos, be to,
JAV įsakė išvykti sovietų am
veikianti sovietų ranka, kuri šiuo
metu ieško naujų atramų Afrikoj. basados 3-jam sekretoriui Pjotr
JT Saugumo Taryboje buvo Ježov, kuris FBI pareigūnų buvo
svarstomas Kubos ir Sov. Sąjun sučiuptas šnipinėjime. Jis buvo
gos skundai prieš JAV. Kuba kal radęs amerikietį fotografą, kuris
tino JAV ūkine agresija, sovie sutiko parūpinti JAV miestų nuo
tai — karine. Abiejose bylose so traukas. Jam buvę sumokėta
vietai aštriausiai kaltino JAV. $1000, kad išmoktų skraidyti lėk
Kubos byla perduota P. Amerikos tuvu, o vėliau buvę pažadėta nu
valstybių organizacijai, o JAV pirkti jam netgi lėktuvą. Kelios
lėktuvo nušovimo byla dar ne miestų nuotraukos buvo padary
tos Chruščiovo lankymosi metu.
baigta.
Paaiškėjo betgi, kad tas fotogra
Trockininkų laimėjimas
Ceilono rinkimus laimėjo kai fas buvo JAV žvalgybos agentas,
riųjų sudėtinė “laisvės partija”, viską pranešęs savo įstaigai. Je
kurioje vyrauja trockininkai. Pa žov yra 12-tas sovietų diplomatas,
starieji Ceilone yra įsisteigę 1935 išvytas iš JAV per pastaruosius
m. ir vėliau/atsiradę stalininkai 10 metų. Jo išvijimas sutapo su
nepajėgė įsigalėti. Rinkimų pro sovietų skundu S. Taryboje, ku
ga abi grupės drauge su kitais pa riuo S. Sąjunga, nušovusi ameri
našaus plauko susigrupavimais, kiečių lėktuvą, kaltina JAV agre
suėjo vienybėm Premjeru numa sija.

Liepos 16 d. į Vilniaus geležin kešienė, V. Bernotas, N. Buknie- sas Rilys ir partijos Kauno mies
kelio stotį traukiniu atvyko grupė nė, K. Čiurlys, U.; Daugirdienė, to sekr. Julius Mikalauskas.
G. Gendrėnas, J. Gry- . Ekskursantams buvo aprodyta
lietuvių iš Kanados. Juos pasiti .[J. Gaidvs,
.
_
_
.
— - - K^-Uūdroelektrinė,
• jėgainė, Kauno
ko užsienio r. ministerisPreikšas, bas, P/lmhras,_ Sfc- Juškienė,kultūrinių ryšių su-užsieniu drau Karosienė, I. Klevinskas, I. Miža- jūra, M. Čiurlionio dailės muzėgijos pirm. P. Ratomskis su val rienė, J. Purtikas, P. Rainys, L. jus ir pakaunės kolchozas “Gin
dybos nariu žurnalistu V. Zenke Rauduvienė, K. Rušinskienė, A. taras”. Pastarojo pirm. D. Lebe
vičių, kultūrinių įstaigų bei spau Stripeika, J. Vaicekauskas, K. devas įteikė dovanų — kraitinę
dos atstovai ir giminės. Pasvei Vaicekauskas, S. Večkys, P. Ven su tautines juosta. Lankytojų
kinimo kalbą pasakė P. Ratoms- ta, J. Vėbra, M. Zeikus, E. Ži- vardu padėkojo Stp. Večkys.
kis, o atsakė grupės vardu mont- linskienė. Juos pasitiko tie patys
realietis Petras
SupleviČius, pareigūnai kaip ir kitas grupes.
windsoriete Julija Švirplienė ir Sveikino Ratomskis, o iš atvyku Arieja VII Lietuvių
montrealietė Petronėlė Kisielie sių kalbėjo Ksavera Karosienė,
Diena Toronte
nė. Grupėje dar minimii-Emilija Povilas Venta, Stepas Večkys ir
Byrienė, Kazys Luška, Stepas Jonas Grybas, perdavęs “Ameri
Min. dr. St. Bačkio kalba, masi
Karvelis, Albina Maldeikienė, kos lietuvių” sveikinimus. Labai nis tautinių šokių festivalis, Ka
Akvilė Rusienė. Paviešėję Vilniu jausmingai kalbėjo S. Večkys, ne nados juhgtinis choras, grandio
je, pasak komunistinės spaudos, matęs Lietuvos nuo caro laikų; zinis balius ir patogios erdvios
jie vyksią aplankyti giminių.
pagarbinęs “tarybinius kovoto patalpos yra pakankamai svarūs
Taipgi kiek anksčiau atvyko jus” ir papeikęs ‘kapitalizmą”, faktoriai rodą, kad Lietuvių Die
per Leningradą Vilniun Škotijos jis sakėsi atvykęs apkabinti ir na šiais melais bus ypatinga ir
14 lietuvių grupė, kuriai leista pabučiuoti tėvų žemės bei nusi verta didelio susidomėjimo.
lenkti “tarybiniams kovotojams”.
aplankyti gimines.
Gausių svečių tikimasi dar ir
Liepos 9 d. iš Niujorko Vil Buvo neaiškumų dėl aplanky todėl, kad tuo metu »vyks didžioji
niun atskrido šie ekskursantai: mo giminių. Nors dar nėra tikslių Kanados paroda Toronte.
M. Baltulionytė-Straus, B. Bar žinių kaip šis reikalas surežisuo
Visos organizacijos, tiek To
kauskas, E. Belekevičienė, L. Be- tas, iš sovietinės Vilniaus spaudos
ir komunistinių lietuvių laikraš ronto, tiek kitų apylinkių, prašo
čių JAV matyti, kad leista gimi mos neužimti rugsėjo 3-4 d.d.
Apylinkės valdyba.
nes aplankyti. Kaip rašo J. Palec
kis savo laiške “draugui Andru
Kanados karinis dalinys siun lengvatomis galės pasinaudoti ir
Gail-. seserų padėjėjų - slaugių liui”, pirmoji grupė išvykusi lan
kursai
Ontario prov. rengiami* kyti savo giminių ir vėl susirink Laisvės festivalis
čiamas į Kongą įsijungti į tarp tos šeimos, kurios turi iki dviejų
tautinę JT kariuomenę. Jis susi vaikų ir nedaugiau kaip $7.000 kasmet. Jie pradedami sausio, ba sianti Vilniuje Lietuvos okupaci Kanados pasieny
deda iš specialistų ryšininkų, ad metinių pajamų, arba — $7.600 landžio ir rugsėjo mėn. šiuose jos dvidešimtmečiui minėti. Vil
Buffalo mieste, JAV, liepos 23
ministratorių ir pan. Skaičius dar su daugiau vaikų. Pareiškimai pa miestuose: Fort William, Hamil niaus “Tiesa” rašo, kad Vilniun
atvyko:
Julė
Krūmaitienė
su
duk

d.
buvo iškilmingai paminėta Pa
nėra galutinai paaiškėjęs, bet gal naujas taisykles priimami nuo ton, London, Sudbury, Toronto.
manoma jis bus 300-800.
rugsėjo 1 iki lapkričio 30 d. Šiais Į kursus, trunkančius 10 mėn., romis iš Tauragės pasitikti savo vergtųjų Savaitė. Ją rengė specia
•
metais numatoma pastatyti 140. priimamos mergaitės bei moterys sesers Marcelės Vasiliauskienės iš lus komitetas, įjungęs programon
Sovietų grupė, susidedanti iš 000 gyv. namų. Parlamento atsto nuo 17 metų amžiaus, išėjusios Čikagos; Antanas Kuzmickas su sovietų pavergtų tautų atstovus,
20 įvairių sričių kultūrininkų, vas Garland pasiūlė feder. vyriau bent 8 pr. mokyklos skyrius. Bai broliu iš Pagėgių ir Šilutės — či- organizacijas ir visą eilę žymių
lankėsi Stratfordo Šekspyro vei sybei finansuoti senų namų pir gusios kursus gauna diplomus ir kagietės Onos Mockienės; Magda vietos veikėjų. Pagrindinis aktas
kalų festivalyje, Toronte ir per kimą ir juos panaudoti pigiai nuo vardą “The Certified Nursing lena Lankienė su dukromis iš įvyko Kleinhand’s Music Hall sa
Assistant”. Be pagalbinių darbų Kaišiadorių raj. kolūkio “Lenino lėje, kur dalyvavo apie 1000 as
Padidinta pabaltiečiams imigracijos
Niagara Falls išvyko į JAV. Gru mai nepasiturinčių asmenų.
menų.
Svarbiausią
kalbą
pasakė
keliu
”
—
detroitiškės
Martos
ligoninėse
šios
slaugės
gali
dirb

pei vadovauja I. A. Tichomitov,
kvota į JAValstybes
Sov. Sąjungos - Kanados d-jos
Japonų kilmės ateivių sąjunga ti mokyklų sveikatos priežiūroje Tvaskienės; Valerija Sinkevičie miesto budmistras, nekartą pri
sekretorius. Anksčiau keli kana kreipėsi į imigracijos ministerę ir vaikų sveikatingumo kėlime. nė su sūnumi inž. Tautvydu iš minęs pabaltiečius. Taipgi kalbė JAV imigracijos ministerija toriavo kun. dr. K. Širvaitis. Bu
diečiai artistai lankėsi Maskvoje Fairclough prašydama palengvin Slaugių šiuo metu Ontario prov. Kazlų Rūdos — sesers Natalijos jo tautybių atstovai, jų tarpe ir paskelbė naujas imigracijos kvo vo išklausyti pranešimai certro
dr. A. Musteikis. Minėjime daly
ir pakvietė sovietinius svečius į ti giminių atsikvietimą iš Japoni labai trūksta. Ontario sveikatos Astrauskienės.
Ekskursantai lankėsi ir Kaune. vavo be vietinių Buffalo lietuvių tas pagal atitinkamų kraštų padi valdybos, provincijų ir Sal os
Kanadą. Jie taipgi norėjo susitar jos. Esą pagal dabar veikiančius departamentas kviečia moteris
dėjusį gyventojų skaičių. Pabal draugijos. Pastarosios naujon valti su Maskvos teatrais dėl kana nuostatus nuo 1946 m. iki 1959 susidomėti šia profesija ir suin Vykd. komiteto pirm .-burmistras ir gerokas būrys Kanados lietuvių tijo kraštų kvotos nėra nei panai dybon išrinkti: prel. Pr. Juras
diečių Festival Theatre gastrolių m. galėję atvykti Kanadon tik teresuotoms teikia informacijas: VI. Kučinskas papasakojo apie iš Niagara Falls, St. Catharines, kintos, nei įjungtos į Sov. Sąjun pirm., kun. St. Raila sekr., k:m.
Maskvoje, tačiau iš derybų nie 928 asmenys iš Japonijos. Pvz. Division of Health, Information, Kauno praeitį. Pokalbyje taipgi Londono, Toronto ir kitų vieto gos kvotą, o dargi padidintos. Iki dr. J. Starkus ižd., nariais — kan.
kas neišėjo. Su sovietų delegaci vienas japonų kilmės kanadietis Ontario Dep. of Health, Queen’s dalyvavo pirmininlęo pavaduoto vių. Jie sudarė 20 automobilių šiol Lietuvos metinė kvota buvo J. Končius ir prel. J. Balkūnas.
jai — Janina Narkevičiūtė, Bori- grūpę.
ja turėjo progos susitikti Strat- esą nori atsikviesti savo tėvą 60 Park, Toronto.
384, Latvijos — 235, Estijos —
forde sol. V. Verikaitis. Vienas m. amžiaus ir motiną 53 m., bet
115. Remiantis 1960 m. JAV gy
delegacijos narys yra buvęs Lie negali, nes įstatymas reikalauja
ventojų surašymo duomenimis, Pastatė paminklo
tuvoje ir moka keletą žodžių lie tėvui 65 m., motinai 60 m. amž„
Lietuvai nustatyta 1.837, Latvijai
Jogailai
tuviškai.
o pilnamečių seserų ir brolių vi Lenkų pulkininkas St. Sznuk, jog atitinkamo įstatymo projek 60 metų amžiaus arba nuo 55, jei I. 871, Estijai 539. Taigi, Latvijos
Žalgirio 500 metų sukaktis
sai neįsileidžiama.
kuris anksčiau yra buvęs Lenki tas “Bill C-71” jau pateiktas par veterano sveikata silpna. Našlai kvota dabar yra didesnė 34 asme
proga
1410 m. garsiojo lenkų riNamų statyba visoj Kanadoj
jos karinis attache Otavoje, o vė lamentui. Pagal jį sąjungininkių čiams duodama parama iki 17 nimis už Lietuvos kvotą.
janisto Paderevskio lėšomis Kro
bus išplėsta nuo šio rudens. Pa Dantų gydymo kabinetai vai liau karinės misijos viršininkas, valstybių pereito karo vetera metų, o jei eina mokslus — iki
kuvoje buvo pastatytas diding s
sak viešųjų darbų ministerio D. kams Ontario prov. yra įrengti šiuo metu dirbąs valdinėje įstai nams pripažįstamos tokios pat ly 21 metų. Betgi tomis pensijomis
Walker, feder. vyriausybė padidi geležinkelio vagonuose. Du tokie goje ir prieš metus buvęs kandi gios teisės su kanadiečiais, kokios galės naudotis tik tie sąjunginin JAV liet*, kunigų paminklas Jogailai. Pereito karo
metu tą paminklą vokiečiai su
no paskolų sumą norintiems sta vagonai ištisus metus lanko įvai datu į seantorius, aktyvus lenkų buvo pripažintos P Pasaulinio ka kių valstybių veteranai, kurie yra
suvažiavimas
sprogdino.
Dabar, ruošiantis Žal
tydintis gyven. namus. Anksčiau rias prov. vietoves, kur sunku pa veteranų veikėjas Kanadoje jau ro sąjungininkų kariuomenių ve buvę fronte ir bent 365 dienas
numatyta suma $150 mil., betgi siekti dantistą. Vagonuose yra seniai rūpinosi, kad lenkams per teranams. Įstatymas jau praėjęs tarnybos atlikę Jungtinės Kara šiemet įvyko Atlantic City liepos girio 550 metų sukakties minėji
20 d. Columbus viešbutyje. Ku mui. lenkai pastatė paminklą būsianti padidinta, jei bus dau visi reikalingi įrengimai su sava eito karo veteranams būtų pripa per parlamentą ir trūkstą tik se lystės teritorijose.
giau prašančiųjų. Ikišiol feder. elektros jėga, laukiamuoju kam žintos kanadiečių veteranų turi nato patvirtinimo.
Šituo naujuoju įstatymu tiktų nigų Vienybės pirm. kun. J. če- obeliską, o Niedzicoje priešais
vyriausybės paskolomis namų bariu vaikams ir specialiu kam mos teisės. Prieš porą metų ve Pagal naująjį įstatymą sąjungi susidomėti ir lietuviams, kurie pukaitis dėl ligos suvažiavime - kryžiuočių statytą pilį, kurią žada
seime nedalyvavo. Jo vietoje po kitais metais restauruoti, pastatė
statybai galėjo pasinaudoti šei bariu dantų gydytojui. Kasmet teranų reikalu ministerijai jis ninkių valstybių pereito karo ve
karo
metu
likimo
buvo
nublokšti
sėdį atidarė vicep. prel. J. Balko paminklą Jogailai. Jis pavaizduo
mos, turinčios metinių pajamų 4000 vaikų pasinaudoja šia tar įteikė tuo reikalu specialų me teranai galės gauti veteranų pen
į
Anderso
lenkų
armiją
ar
kokias
nas. Posėdžiams pirmininkavo tas stačias ant 3 metrų granito
nedaugiau kaip $5.000, jei turi iki nyba, išlaikoma Ontario sveikatos morandumą. Jis gavo veteranų sijas ir kitas privilegijas lygiai su
dviejų vaikų, ir — $5.600, jei tu departamento. Ji veikia jau 30 ministerio A. J. Brooks laišką, ra kanadiečiais, išgyvenę Kanadoje kitokias formacijas, priklausiu kun. St. Santaras drauge su kun. kolonos, pasirėmęs ant kardo ir
J. Bobinu iš Montrealio, o sekre skydo su lenkišku ereliu.
ri daugiau vaikų. Dabar statybos metų.
šytą liepos 7 d., kuriame sakoma, 10 metų. Pensijos mokamos nuo sias sąjungininkų armijoms.

KAS NAUJO KANADOJE?

Veteranams pripažins kanadiečių teises
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*turinti nustatytų sienų.
Lenkija gerai žinojo, kaip Lie
tuva to pripažinimo troško, ir to
kraštą — tada jis dar buvo vadi dėl buvo pasilikta nors tokia
namas “Litwa Srodkowa”, — be spaudimo priemonė. Steigiamojo
jokių sąlygų aneksuoti. Steigia Seimo sluogsniuose šitas išskyri
masis Seimas ir ministerių kabi mas buvo palikęs gana sunkaus
netas visą laiką buvo tos nuomo Įspūdžio, nes buvo susidariusi
nės, jog pirmiausia lenkai turi at Lietuvą klaidinanti nuomonė, jog
statyti sulaužytą Suvalkų sutartį, de jure pripažinimas atnešiąs vi
o tik paskui galima bus kalbėti sokių gėrybių ..., o nepripažini
apie naujas sutartis. Hymanso mas de jure galįs nuvesti iki ne
projektas, apie kurį tiek dau^ priklausomybės nustojimo.
dienų buvo kalbėta Steig. Seime,
Lietuva tačiau susivaldė ir tokį
buvo kaip tik nevykęs kompromi jos aplenkimą, kaip tada ne vie
sas, garantuojąs ne tik Vilniaus, nas užsienio diplomatas stebėjosi,
bet ir Kauno kantone (Lietuva tu priėmė su skausmu, bet ir su sa
rėjo būti išdalinta kantonais) len vigarbos pajautimu. Kitur būtų
kų kalbą ir Lenkijos įtaką. Su buvę mažiausia padarytos demon
Lenkija būtų reikėję koordinuoti stracijos ir išdaužyti anų atstovų
ir užsienių politiką. Lietuva.gi bei misijų langai..., kaip patys
negalėjo priimti jokio kompromi svetimieji atstovai tai pastebėjo?
so, kol Vilniaus krašte buvo oku
Lietuva su kitomis Pabaltijo
pacija.
valstybėmis buvo 1922 m. rugsė
šitokioje atmosferoje, kur san jo 22 d. priimta į Tautų Sąjungą.
tykiai su artimu kaimynu nuolat Bet tai dar neišsprendė teisinių
temdė užsienio santykius, teko santykių su kitomis valstybėmis.
Steig. Seimui veikti ir leisti įsta Kai Latviją ir Estiją jau buvo
tymus. Su Vilniaus problema iš pripažinusios 21 valstybė, Lietu
dalies siejosi ir Lietuvos de jure va dar tebuvo pripažinta tik sep
pripažinimo klausimas, kuriuo tynių valstybių.
Steig. Seime taip pat nuolat daug
Steigiamasis Seimas, kuris vis
buvo kalbama ir rūpinamasi.
tuo klausimu daug rūpesčio ro
Antrus metus Steig. Seimas dė, išgyveno didelį džiaugsmą,
jau rinkosi į savo posėdžius, o ki kai 1922 m. liepos 28 d., kelios
tos alijantų didžiosios valstybės dienos prieš Konstitucijos priė
vis dar Lietuvos nepripažino. St. mimą, JAV Lietuvą pripažino de
Seimas ir vyriausybė skaudžiai jure. Žinoma, daug čia buvo pa
išgyveno ir vis sielojosi, kada sidarbavę Amerikos lietuviai. Tik
1921 m. pradžioj vadinama Augš- metų gale (gruodžio 20) Lietuvą
čiaųsioji Taryba (Anglija, Prancū pripažino de jure ir anos ketu
zija, Italija ir Japonija), susiva- rios Augščiausios Tarybos vals
žįavusi Paryžiuje, nutarė pripa tybės.
žinti Latviją ir Estiją, o Lietuvą
Tuo būdu esame išsiaiškinę
išskyrė. Tai buvo padaryta Pran Steigiamojo Seimo susirinkimo
cūzijai intervenuojant, Kitaip sa aplinkybes, kaip ir jo paties atsi
kant, stengiantis Lenkijai. Buvo radimą. Apžvelgėme ne tik jo
vis sakoma, kad Lietuva dar ne svarbiausius darbus, bet buvo

Steigiamojo Seimo 40 metų sukaktis

Tarėsi slaptosios žvalgybos vadovai
Kažkur V. Vokietijoj susitiko
JAV ir V. Vokietijos žvalgybos
vadovai — Allen Dulles ir Rein
hard Gehlen. Niekas nežino jų
susitikimo tikslo, tačiau jaučia
ma, kad tai vienas iš eilės susitiki
mų derinti bendram darbui. Jei
A. Dulles savo darbe Įkliuvo su
U-2 lėktuvu, tai R. Gehlen per
20 metų šioj tarnyboj išvengė
visų pinklių, nors nekartą buvo
patekęs pavojum 1953 m. prie
Miuncheno būtų buvęs perver
tas kulipkos, jei ne specialus au
tomobilio lango,stiklas. Sovietų
agentai nekartą bandė pagrobti
jo žmoną su 4 vaikais. Jis pats ke
liauja Įvairiom pavardėm bei pa
sais. Sovietai yra apšaukę jį na
cizmo atgaivintoju, nors niekad
nėra buvęs nacionalsocialistų par
tijos nariu. Jie dabar kaltina jį
organizuojant A. Eichmanno iš
vadavimą iš Izraelio kalėjimų. Ir
visa tai dėl to, kad R. Gehlen yra
didelė rakštis sovietams. Jo suor
ganizuota žvalgybos tarnyba yra
geriausiai informuota įstaiga apie
sovietų slaptus planus bei paju
dėjimus. Pvz. jos dėka buvo 1948
m. likviduotas čekų šnipų tinklas
V. Vokietijoj. Ištisus dvejus me
tus jos agentas sėdėjo R. Vokie
tijos kompartijos šefo W. Ulbricht kabinete. Ir kai pastarasis
pajuto, anas spruko į vakarus.
R. Gehlen savo karjerą pradė
jo vokiečių kariuomenėje. 1944
m. jam buvo pavestas žvalgyti ry
tų frontas. Tais pačiais metais jis
pranešė, kad sovietai rengia dide
lį žiemos puolimą, kuris galįs su
triuškinti rytines vokiečių armi
jas. laukęs Hhieris tarė: “Tai didižausias n.eias nuo Džingis Cha
no Ūku!”. Esą Gehlen turėtu bū-

ti pasiųsta^ beprotnamio. Štabo
virš. H. Guderian atsakė: “Tai
siųskite ir mane drauge su juo”.
Gehlen pramatytnas pasitvirtino,
armijos buvo sumuštos, o pats
Gehlen, pasiėmęs svarbiausias
žvalgybos bylas, pasislėpė, pata
ręs ir savo 30 pagrindinių ben
dradarbių eiti į pogrindį. Atėjus
JAV armijom, Gehlen su visom
bylom ir bendradarbiais perėjo
jų tarnybon. Vienas amerikiečių
žvalgybos pareigūnas prasitarė,
esą Gehleno tarnyba žymiai dau
giau žinojusi apie sovietus nei
amerikiečius ir tuo daug pasi
tarnavusi. Nuo 1955 m. Gehlen
yra V. Vokietijos slaptosios žval
gybos viršininkas, įsikūręs netoli
Miuncheno Pullach miestelyje. Jo
žinioje yra 5000 nuolatinių tar
nautojų ir kitatiek proginių. Jo
uždavinys — rinkti informacijas
iš sovietinių kraštų ir sekti so
vietinius šnipus V* Vokietijoje.
Nuo 1951 m. V. Vokietijoje buvo
suimti 1799 šnipai ir nubausti,
16.500 susekti, bet nebausti, nes
įrodę, kad buvę priversti, įbau
ginti, apgauti ir nepadarę dar
žalos.
Gehlen tarnybos agentai yra
paskirstyti i 4 grupes: 1. veikian
tieji kompartijose ir jų valdžios
tarnybose; 2. gyvenantieji arti
svarbių sričių ar komunistų asme
nų ir galį nuolat teikti informaci
jas; 3. keliaujantieji bei sugeban
tieji pastebėti specifinius daly
kus; 4. dvigubieji agentai, taria
mai dirbą komunistams, bet fak
tiškai V. Vokietijai. Visi jie bet
gi vengia kurstyti žmones sukilti
ar griebtis sabotažo, nes tai esą
neišmintinga, kai nėra karinės
paramos iš Vakarų.

IV.

ZENONAS IVINSKIS

Kiti Steigiamojo Seimo darbai
ir jo svarba

pasiduoti, nors jį Įkalbinėjo viso
kie diplomatai Tautų Sąjungoje,
nors Hymansas sugalvojo savo
projektą išspręsti Vilniaus susi
komplikavusiam klausimui. Kaip
kitados kietoje iš kartos į kartą
besitęsiančioje kovoje prieš kry
žiuočių ordiną ir jo gausius rėmė
jus iš Vakarų Europos, kaip prieš
rusų žandarus knygnešių gadynė
je, taip ir šį kartą lietuvis užsi
spyrė savo teisingame nusistaty
me.
Kai Steigiamasis Seimas susi
rinko, daugiau kaip trečdalis Mas
kvos sutartimi Lietuvai pripažin
tos teritorijos (su Vilniumi ir Gar
dinu) buvo lenkų užimti. Kai pa
galiau lenkai sulaužė 1920 m.
spalio 7 d. Suvalkų sutartį ir po
dviejų dienų užėmė Vilnių, Tau
tų Sąjungos pirmininkas Bour
geois pasmerkė lenki) ir jų gene
rolo Želigovskio žygį, bet tuojau
pat buvo ieškoma kompromiso
kelio. Kaip žinome, Steigiamojo
Seimo atstovai išskubėjo ginti
krašto (pora jų ir galvas pagul
dė!), kol pagaliau 1920 m. lapkri
čio mėn. veiksmai buvo sustab
dyti po Lietuvai sėkmingų Gied
raičių ir Širvintų kautynių.
Reikia suprasti, vertinant Stei
giamojo Seimo darbus, tas jau
dinančias nuotaikas, kuriose tada
teko dirbti. Daug kalbų, kaip ro
do Steig. Seimo stenogramos, bu
vo pasakyta tos bylos su lenkais
reikalu. Pavasarį, 1921 m“ Briu
selyje, lygiai, kaip ir nauji Tau
tų Sąjungos pasiūlymai, nieko
pozityvaus nedavė, nes lenkai iš
anksto buvo nusistatę Vilniaus

Steigiamasis Seimas ne vien tik
davė konstituciją, išleido žemės
reformos įstatymą, aę įvedė savą
valiutą. Jis tvirtino taip pat viso
kias sutartis, jis dalyvavo visose
ano meto Lietuvos kančiose ir
skausmuose. '
Dar prie laikinosios vyriausy
bės jau buvo prasidėjusios dery
bos su Sovietų Rusiją ir jos buvo
baigtos pasirašant 1920 m. liepos
12 d. taikos sutartį su Maskva.
Steig. Seimas tą sutartį patvirti
no. Popieriuje, tiesa, Sovietų Ru
sija pripažino Lietuvai pilnas et
nografines sienas rytuose, bet jų
nė 1939 m. spalio 10 td. sutartimi
nė iš tolo nedavė ... Popieriuje
buvo taip pat eilė užrašų, kurie
lietė iš Lietuvos rusų išvežtą, Pir
majam Didž. Karui prasidėjus,
turtą. Sutartimi buvo žadama
nuostoliams padengti virš 100.
000 ha miško. Negrąžinti buvo ir
kiti savo laiku iš Lietuvos išvež
ti kultūriniai turtai. Pvz. negrįžo
iš Maskvos “Lietuvos Metrika”,
arba didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės valstybinis archyvas.
Jokie klabinimai negelbėjo.
Santykius su vokiečiais Lietu
va atskira sutartimi sutvarkė St.
Seimui jau pasibaigus, t.y. pirmo
jo Seimo laikais. Kol santarvinin
kai su geroku nepasitikėjimu į
naująją valstybę žiūrėjo ir dar jos
de jure nepripažino, nenorėjo
Lietuva sau susilaukti priekaištų
prancūzų ir jų sąjungininkų aky
se. O prancūzus nedraugiškai Lie
tuvos atžvilgiu stipriai nustatinė
jo lenkai, kurie, nors ir patys,
kaip ir Lietuva, kėlėsi iš svetimų
jų jungo naujam gyvenimui, la
biausiai tačiau kenkė atsistatan
čiai Lietuvai.
Santarvininkai vis dar Lietuvos
nepripažino de jure. Buvo sako
ma, kad Lietuva dar neturinti nu
statytų su kaimynais sutartų sie
nų. Tad šituo būdu lenkai manė,
veikdami per prancūzus, padary
ti Lietuva sukalbamesne. Bet lie
tuvis, matydamas savo pusėje
šventą teisę, nemanė taip pigiai

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Liepos 17 d. Čikagoje buvo
svarbus įvykis: Dariaus - Girėno
skridimo į Lietuvą 27 m. sukak
ties minėjimas, prie kurio dar bu
vo prijungta ir Žalgirio mūšio
laimėjimo 550 m. sukakties ir Pa
vergtųjų Tautų Savaitės minėji
mai.
šis, galima sakyti, trigubas mi
nėjimas nebuvo toks, kokio rei
kėjo laukti. Tiek organizuotų
žmonių skaičiumi, tiek publikos
gausumu jis buvo mažesnis už vi
są eilę anksčiau įvykusiųjų eilinių
Dariaus-Girėno sukakties minėji
mų, pravedamų Čia kas metai.
Parade gausiausiai pasirodė
skautų organizacija, kurią at
ėmus, dalyvių skaičius būtų labai
liesas. Organizacijų bei grupių
atžvilgiu paradas buvo gausokas,
bet kas iš to, kad nemaža iš jų
susirinko tik po 10 žmonių ir be
jokių šūkių, vežimų ir pan., pa
siuntė krypuoti gatvėmis.
Čikagai, kuri turi 13 lietuviš
kų (arba bent taip vadinamų) ir
vieną vidurinę mergaičių mokyk
lų, toks pasirodymas parade ir to
kiame dideliame minėjime yra
skandalingas. Juk nebūtų sunku
suorganizuoti bent 1.000 mokinių
su lietuviškomis vėliavėlėmis,
įvairiais plakatais, gyvais paveiks
lais ir pan. Ypatingai, jeigu šiam
dalykui būtų.iš anksto ruošiama
si ir jeigu tos mokyklos rodytų
bent šiokio, tokio palankumo. Ne
parankus atostogų metas čia nė
ra labai teigiamas reiškinys, bet
jeigu kas mėgino ar mėgina vien
tik tuo pasiteisinti, atrodo, yra
tik paprastas išsisukinėtojas iš
lietuviško darbo lauko.
Nežiūrint dalyvių negausunio,
minėjimas buvo gana skoningas.
Jam daug svarbos* pridavė visos
Amerikos respublikonų partijos
komiteto pirm, senatoriaus Thruston B. Morton dalyvavimas ir
kalbos pasakymas, šis senatorius,
kuris yra vienas iš respublikonų
partijos rimtesnių kandidatų į
JAV viceprezidento postą (tas pa
aiškės per respublikonų konven
ciją Čikagoje šio mėnesio gale),
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užtikrino, kad jo atstovaujama
partija neužmirš anksčiau pada
rytų pažadų Lietuvostbęi kitų so
vietų pavergtų tautų išlaisvinimo
reikalu.
žinoma, jo kalba gal ir buvo
daugiau lyg ir balsų medžiojimas
ateinančiuose rinkimuose, bet vis
tiek yra malonu, kad respubliko
nai bent žodžiais dar pasisako už
kovą dėl pavergtųjų tautų išva
davimo, ko demokratai savo kon
vencijoje Los Angeles jau nepa
darė.
Sen. Morton kalba atkreipė vie
tinės spaudos dėmesį, kuri pla
čiai citavo jo žodžius. Lietuviškai
kalbą pasakė konsulas dr. P.
Daužvardis. Invokacijas perskaitė
prel. Ig. Albavičius (katalikų) ir
kun. A. Trakis (evangelikų). No
risi pažymėti, kad jos, kaip ir
daugumas ankstesniųjų invokacijų, buvo kiek per ilgos. Būtų žy
miai efektingiau, jeigu būtų kal
bama trumpai, bet drūtai. Tokia
yra publikos nuomonė ir jos visdėlto reikėtų paisyti.
Reikia pažymėti, kad amerikie
čių spauda gerokai išpūtė minėji
mo dalyvių skaičių. Pvz. “Chicago
Sun-Times”, rašinyje “Two Lith
uanian Pilots Honored in Rites
Here” paminėjo, kad buvo susi
rinkę apie 20.000, nors kitame
puslapyje po tilpusią nuotrauka
priskaitė tik 4.000. Ištikrųjų dar
bent tūkstantine buvo perdėta,
tačiau tai jau bent apytikris kie
kis.
LB Čikagos apygardos valdyba
— oficialus Lietuvos paviljono
tarpt. Čikagos prekybos parodoje
rengėjas, liepos 17 d. buvo su
kvietusi lietuviškos spaudos bei
radio programų atstovus paaiš
kinti — kodėl paviljoną rengė
jie, o ne kiti, kodėl jo direktoriu
mi buvo dail. A. Valeška, o ne
kitas, ir panašiai.
čia buvo duoti lyg ir atsaky
mai i įvairius spaudoje padarytus
užmetimus rengėjams bei sky
riaus direktoriui. Pagrindinius
pranešimus padarė apyg. vald.
pirm. J. Jasaitis ir dail. A. Va
leška. Pirmasis pažymėjo, kad
tie, kurie dėl parodos kaltina
dail. A. Valešką, turi teisę kaltin
ti ir LB Čikagos apygardą, nes ši
parodžiusi visišką pasitikėjimą
dail. A. Valeškai ir davusi jam
laisvas rankas. Esą buvo permažai laiko, kad rengėjai būtų ga
lėję statyti kokius nors reikalavi
mus, su kuo vistiek niekas nebū
tų sutikęs.

Dail. A. Valeška plačiai nupa
sakojo savo “liniją” parenkant
parodos eksponatus. Jo suprati
mu, išstatytieji eksponatai, prie
esamų sąlygų buvo reprezentaty
vūs. Taip pat išsireiškė, kad nei
giamų Įvertinimų šviesoje, jiš ne
sutiktų vadovauti panašiai paro
dai.
Klausimų perijode išryškėjo ir
daugiau parodą liečiančių “pa
slapčių”. Buvo pareikšta, kad pa
rodoje išstatytas Lietuvos žemė
lapis apima tas sritis, kurios bu
vo nepriklausomos Lietuvos pa
tvirtintos. Esą, jeigu mes norime,
kad kiti gerbtų Lietuvos sienas,
mes taip pat turime būti nuosai
kūs ir nereikalauti žemių iki Juo
dosios jūros.
Paaiškinta, kad “liesoji” Vytis
nėra dailininko išsigalvojimas,
bet atėjusi iš Vytauto laikų ir jau
buvusi nepriklausomoje Lietuvo
je kaikur naudojama. “Riebioji”
Vytis yra lenkų gaminys, bandy
tas įpiršti lietuviams.
Paklausus apie lėšas, pareikšta,
kad rengėjai turės apie $800 nuo
stolio. Parodą nėra parėmusi nė
viena lietuvių politinė įstaiga,
nors į kaikurias buvo kreiptųsi.
Taip pat ir iš politinių partijų
susilaukta labai nežymios pinigi
nės paramos. Laiškais buvo kreip
tasi į visus žinomus lietuvius dak
tarus, kunigus, įvairius “bagočius”, tačiau iš jų visų (apie 200)
atsiliepė nepilnas 10. Buvo paža
dėta vėliau duoti smulkią apy
skaitą iš kurios paaiškėsią, kas
yra tikrieji iletuviško darbo rė
mėjai.
Taip pat susirinkusiems buvo
perduotas anksčiau i juostą įra
šytas pasikalbėjimas su parodoje
budėjusiomis lietuvaitėmis, ku
rios paaiškino, kokios buvo paro
dos lankytojų nuomonės apie Lie
tuvos skyrių. Daugumas lietu
vaičių pareiškė, kad amerikiečiai
Lietuvos skyrių Įvertinę neblo
gai. Be to, čia buvo pademonst
ruotas ir trumpas filmas, rodan
tis parodos lietuviškąjį paviljoną,
kuri pagamino D. Bielskus.
Ši lyg ir lietuviška spaudos
konferencija yra gana teigiamas
reiškinys, nes ji padėjo išaiškinti
daug faktų arba bent juos paryš
kinti. Būtų gera, kad panašias
konferencijas surengtų ir mūsų
kitų darbų vykdytojai bei “veiks
niai”, kurių dauguma vis dar bi
josi dienos šviesos.

Lake Simcoe
lune o,wos r burnerių aptarrnvimos
Toronte: l»etuziskni kolbnntioj* klauskite
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181 ;

A

VASARVIETĖ MERCURY LODGE
X

f

*>*

prie LAKE SIMCOE, 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.
40 mylių nuo Toronto.

Telefonas Keswick GR. 6-4073.
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Sunki gynybos padėtis iššaukė
naują naikintuvų rūšį būtent nai
kintuvus - savižudžius. Idėja kilo
tarpe pačių lakūnų, kurie, maty
dami nepaprastą prieš persvarą,
nepasitraukė iš kovos, bet pasiū
lė kovoti su bombonešiais nežiū
rėdami savo gyvybės. Jie pasiūlė
sudaryti dalinius, kurie stengtųsi
mirti nešančius bombonešius nu
mušti su savo lėktuvu. Neabejo
tinai ši idėja parėjo nuo japonų
“kamikaze” pilotų, kurie, kad su
naikinus svarbų taikinį, smigo tie
siai su lėktuvui Mūsų europiečių
prigimčiai tai buvo svetima. Ga
lėjome tik stebėtis tokiais daly
kais. Todėl aš tokį pasiūlymą at
mečiau. Bet tokia mintis, kurios
pačiu pagrindiniu autorium bu
vo maj. KornatzkL davė idėją su
daryti specialius Balinius, kurių
pareiga buvo ne smogti Į bombo
nešius su lėktuvu, bet priskristi
ir šaudyti iŠ taip arti kaip tik
įmanoma, t.y. betkokia kaina nu
mušti bombonešį. Jeigu tuo mo
mentu kuris lėktuvas bus smar
kiai pataikintas, visada galima jį
nukreipti į bombonešį ir iššokti
sh parašiutu. Pradžioj buvo suda
rytas tik vienas toks skyrius, pas*

Vertė P. BRA-KAS

kui pilna eskadrilė, ir aš jau gal
vojau po vieną eskadrilę pri
dėti prie kiekvienos grupės, bet
invazija suardė planus. Tie savi
žudžiai buvo aprūpinti naujau
siais FW-190 naikintuvais, gink
luotais keturiomis 20 mm patrankėlėmis, o vėliau dviem 20 mm ir
dviem 30 mm. Lakūnas buvo dar
apsaugotas papildomomis plieno
plokštėmis. Savanorių netrūko ir
jie ne vieną bombonešį nuleido
žemyn. (Maj. Kornatzki karo pa
baigoj su keliais savo draugais
surado lakūno, mirtį, smigdami
ant bombonešiu ir užsimušdami.
P. B.).
■■■■•.
1944 m. sausio ir vasario mėn.
mes, pagal Hitlerio Įsakymą —
už bombas atsilyginti bombomis,
numetėm ant Anglijos 1000 tonų
bombų. Anglai per tą laiką ant
Vokietijos numetė 27.000 tonų.
Nieko mums neliko kaip tik su
stiprinti gynybą. Speer vadovau
jami, mes dar kartą 1944 m. bal.
mėn. kreipėmės į Goeringą, kvies
dami susiprasti ir sumažinti bom
bonešių gamybą. Goeringas mus
išklausęs reikalavimą griežtai at
metė, nes pagal Hitlerio įsakymą
bombonešių gamyba negali būti
sumažinta. Priešingai, jis reika
lavo dar padidinti. Bombonešiai
pasilieka aviacijos pagrindu. Tu
ri būti gaminama nemažiau kaip
400 keturmotorinių HE-177 ir
500 dvimotorinių JU-88 per mė
nesį. Tai galima buvo padaryti
smarkiai sumažinus užplanuotą
naikintuvų gamybą. Nebegelbėjo
jokie Įrodinėjimai ir faktai. Net
ir šiuo metu vyriausia vadovybė
bombonešius laikė svarbesniais
už naikintuvus. Taip bombonešių
gamyba dar padidintai ėjo ir to
liau. Kai šiais metais buvo bom
barduojamos dirbtinės naftos ga
myklos ir rafinerijos, bombone
šiai nepajėgė jų apsaugoti. Tuo
tarpu stipri naikintuvų apsauga
būtų Įstengusi. Tuojau nebeliko
benzino net bombonešiams iš
bandyti. Šimtų tūkstančių darbi
ninkų vaisius reikėjo išmesti į
laužą dar karui tebeinant.
Laimei Speer darė viską, kad
kaip nors pakėlus naikintuvų ga
mybą. Pasisekimas buvo nepa
prastas. Nors lėktuvų fabrikai bu
vo subombarduoti ir bombarduo
jami, 1944 m. vokiečiai pastatė
visokių rūšių 38.000 lėktuvų. Kai
pradžioje karo per metus, kai dar
nei vienas fabrikas nebuvo su
bombarduotas, pastatė tik 8295.
Ilgą laiką karui prasidėjus mes
apsiėjome su 27 didesniais lėktu
vų fabrikais. Dabar, Speer vado
vaujant, lėktuvų gamyba buvo iš
skirstyta po 729 vidutines ir ma
žas dirbtuves. Tos dirbtuvės bu
vo Įrengtos nenaudojamuose tu
neliuose. Kaikur net buvo pra
vesti geležinkelio pravažiavimai
aplink, kad esamą tunelį būtų
galima panaudoti dirbtuvėms.
Net kaikurios Berlyno požeminio
traukinio vietos buvo paverstos
lėktuvų fabrikais. Dirbtuvės bu
vo įrengtos kasyklose, giliuose
slėniuose ir gerai užmaskuotuose
miškuose.
Norėdamas dar kartą pilnai įsi-

Dabar daugelis nešioja

Dirbtinius dantis
mažiau bebūgštaudami
Valgo, kalba, juokiasi ar čiaudo be baimės,
kad dirbtiniai dantys nepradėtų kristi, slysčioti ar krutėti. FASTEETH laiko dantis daug
tvirčiau ir patogiau, šie puikus milteliai neturi
jokio klijų ar sulipinto skonio ar jausmo. Ne
sukelia pasibiaurėjimO. Jie yrą šarminiai (berūgščiai). Sustabdo "plokštelių kvapų" (dantų
kvapų). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje
cheminių gaminių parduotuvėje.

Lietuvio palikimas
Vienas Kanadoje miręs lietuvis
parašė labai gražų, tautinį testa
mentą. Aprūpinęs savo gimines
ir apmokėjęs skolas, ’visą savo
turtą paliko BALFui, jei jo mir
ties dieną Lietuva dar bus oku
puota. Teismui pristačius įrody
mų, kad Lietuva tebėra okupuota,
BALFas gavo $2.261,61 palikimo.
Surinkus daugiau žinių apie šį
patriotą-geradarį, visuomenė bus
painformuota plačiau.

Lenkijos valdžia
atsiprašė kardinolo

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys is praeito nr.)
1943-1944 m. žiema mums bu
vo gan sunki. Po gana sėkmingų
rudens kovų prasidėjęs blogas
oras mums daug pakenkė. Ameri
konai pradėjo naudotis anglų me
todu. Iki šiol jie bombarduodavo
tiktai geram orui esant. Dabar jie
bombardavo su H2S. Mes tą rada
ro taikiklį vadinome H2X. Prieš
bombų taikintoją stovinčiam ek
rane vanduo matėsi tamsiai, o že
mė šviesiai; Miestai skyrėsi dar
šviesiau. Pavienių taikinių, žino
ma, nebuvo galima atskirti. To
dėl buvo galima bombarduoti tik
tuos taikinius, kurie stovėjo prie
aiškių įlankų ar upių. Bremen,
Kiel ir Wilhelmshayen buvo pa
grindiniai šiuo laiku amerikiečių
taikiniai. Nors tie bombardavimai
buvo gana sėkmingi, bet ameri
konai jiems neteikė daug reikš
mės. Juos jie vykdė daugiau savo
bombonešių įgulų nuotaikoms pa
kelti, kurios po rudens buvo gan
smarkiai nupuolę. Amerikiečių
bombardavimo puolimai buvo pa
siekę gan kritišką tašką. Bereikė
jo mums dar daugiau sustiprinti
gynybą ir mes būtume tapę padė
ties šeimininkai. Bet mes buvome
beveik bejėgiai prieš šiuos aklus
bombardavimus. Priešas papras
tai turėjo patogias sąlygas pakilti
ir susidėstyti į dalinius Italijoje
ar Anglijoje. Mūsų naikintuvams
tekdavo pakilti blogam orui esant
ir tik prasimušę pro debesis jie
galėdavo susirinkti krūvon. Ne
daug teturėjom lakūnų, kurie su
gebėjo skristi aklai. Be to, lėktu
vai nebuvo ir pritaikinti tokiam
orui. Jie neturėjo jokių prietaisų
aklam skridimui, jokių automati
nio vairavimo įrengimų. Pakilus
virš debesų, kabinų langai labai
dažnai būdavo apledėję. Su ap
ledėjusiais langais mūsų lakūnai
būdavo geri taikiniai priešui.
Vietoj kad stengtis kaip nors tuos
trūkumus pašalinti, vyriausia va
dovybė verste versdavo per kiek
vieną bombardavimą neparuoštus
lėktuvus bei lakūnus pakilti. Re
zultate mes turėjome didelių be
reikalingų nuostolių.

šmiais

atmosferą, politines aplinkybes
bei tarptaūtinių santykių trukdy
mus, kuriuose jaunam Lietuvos
Steigiamajam Seimui teko veik
ti. Tik ano meto laiko rėmuose
labiau išryškėja ir toji didelė St.
Seimo darbų reikšmė. O toji
reikšmė yra ne vien istorinė ir
nėra pradingusi su sugriautu gy
venimu.
Steigiamasis Seimas lietuvių
tauton atnešė ir Įskiepijo tikro
demokratinio gyvenimo sąvokas.
Tik tos rūšies demokratiją reali
zavus, kaip ji buvo lietuvių tautai
garantuota Steigiamojo Seimo
priimtoje konstitucijoje, tegali
ma kalbėti apie lietuvių tautos
laisvę ir tikrą demokratiją. Jokie
kiti erzacai ir pakaitalai šito idea
lo negali atstoti.
(ELI).

gražią dieną, kartu su dieninių
naikintuvų inspektorium pulk.
Trautloft, aktyviai dalyvavau ko
vose. Buvo pranešta, kad stambus
priešo bombonešių dalinys artėja
prie Olandijos krantų. Kaip ir
visuomet, mes juos sekėme iš
mažos Hottengrund vadovietės.
Liepiau aerodrome paruošti du
Focke-Wulfs Staaken ir pakvie
čiau inspektorių lydėti mane. Po
dešimt minučių mes skutom va
karų link, kildami iki 2500 pėdų.
Reicho naikintuvų bangos ilgiu
gavome visas žinias liečiančias iš
800 bombonešių susidedanti dali
ni — vietą kurioje randasi, augštį, skridimo linkmę ir t.t. Taip
pat žinias apie lydinčius naikin
tuvus. Vos praskridę Elbę i šiau
rę nuo Magdeburgo, jau paste
bėjome atskrendančius. Nuo pen
kių iki dešimt mylių atstumo pra
leidom amerikiečių dalini pro ša
lį. Praėjo aštuoni šimtai bombo
nešiu. Tūkstančiai tonu mirties,
sunaikinimo ir ugnies skrido vi
duje jų sidabrinių liemenų į Vo
kietijos širdyje numatytus taiki
nius. Reikėjo daryti ką nors. Ban
ga po bangos nepasibaigiantis keturmotorinių bombonešių dali
nys! Kairėj ir dešinėj, viršuj ir
apačioj su ir be dujų pėdsakų di
delė gauja Mustang naikintuvų.
“Priešo naikintuvų apsaugos nuo
tolis nesiekia toliau Elbės!” —
tai generalinio štabo kartojama
frazė. Jau jie seniai nustojo kal
bėti apie Ruhr, bet vis dar atsisa
ko matyti, kas realiomis raidė
mis išrašoma Vokietijos danguje.
(Bus daugiau)

Grįžtąs iš Romos po kanoniško
jo vizito pas popiežių vysk. Ko
walskis, važiavęs per Čekoslova
kiją, ant Lenkijos sienos buvo su
laikytas ir 3 vai. išlaikytas kalė
jime. Jį paleidus betgi pasienie
čiai negrąžino jo vežto popiežiaus
laiško Lenkijos primui kardinolui
Wyszynskiui ir daugelio knygų.
Grįžęs vysk. Kowalskis apie įvykį
pranešė kardinolui, o vyriausybei
pasiuntė protestą, nes Bažnyčios
ir valstybės sutartis numato vys
kupų laisvą susisiekimą su Vati
kanu,
Po keleto savaičių vyriausybė
visdėlto atsiprašė ir kardinolo ir
vyskupo Kowalskio, o konfiskuo
tus dalykus sugrąžino.

Aritmetika ir
politika
N. Chruščiovas, viešėdamas
Bukarešte geros nuotaikos mo
mentu prasitarė apie savo grum
tynes su augšč. sovieto prezidiu
mu 1957 m. Esą jis tada vos ne
buvęs nuverstas. Esą , Bulgani- .
nas, jo draugas jau 20 metų, ta
ręs per posėdį: “Mes esame 7
prieš jus 4”. Chruščiovas gi at
sakęs: “Aritmetiškai tai tvarkoje,
bet politikoj yra kitaip. Aritmeti
koj du kart du keturi, bet poli
tikoj išeina kitaip”. Ikišiol poli
tika buvo Chruščiovo pusėj. Visi
jo 7 priešininkai išlėkė iš prezi
diumo; Bulganinas gyvena kaip
pensininkas Maskvoj, Molotovas
— tolimojoj Mongolijoj, Malenkovas — tolimame užkampyje
tvarko elektros jėgainę. Panašiai
‘sutvarkyti” ir kiti oponentai.

Lenkai gynę ir Lietuva
Švenčiant buvusio Lenkijos
premjero gen. Wl. Sikorskio žuvi
mo 17-ąsias metines, iškilmingoje
akademijoj Londone gen. M. Kukiel pranešė, kad jau esąs paruoš
tas tomas dokumentų, kuris nu
švies pastarojo meto lenkų ir so
vietų santykius.
Knyga turėsianti 600 psl. ir ne
trukus pasirodysianti. Joje būsią
daug Įdomios medžiagos, o pats
Įdomiausias jų tarpe Sikorskio
nota Stalinui, pasiųsta 1942 m.,
kai Maskva vedė derybas su Ang
lija dėl sutarties, kurios vienoje
klauzulėje buvo numatyta pripa
žinti visus Sovietų Sąjungos už
grobimus 1939-1940 m. Toje no
toje Sikorskis griežtais žodžiais
atmetęs visas Sovietų pretenzijas
i buvusios Lenkijos rytines sritis
ir taip pat stojęs ginti Lietuvą.
Toji nota Staliną labai Įsiuti
nusi, o kai Anglija nuo sutarties
sudarymo susilaikė, Maskva visą

kaltę metė lenkams.
Ambasadorius Raczynskis pri
simena 1942 m. sausio mėn. pa
skelbęs ‘Sunday Times” eilę
straipsnių apie busimuosius poka
rio santykius Rytų Europoje. Jis
kalbėjęs apie to regijono tautų
suartėjimą, prie jų priskirdamas
Vengriją ir Pabaltijo valstybes.
Tai reiškė nepripažinimą Pabalti
jo inkorporacijos Į Sovietų Są
jungą, nepripažinimą jos teisių
pasirūpinti šio regijono tautų li
kimu ir visišką jos .išskyrimą.
Maskvą tai taip pat labai siutino.

Bagdadas. — Lenkijos preky
bos attache W. Maczynski pasi
traukė iš ambasados ir gavo Ira
ko vyriausybės globą. Sakoma,
kad taip pat vienas Bulgarijos
diplomatas ir du vengrų inžinie
riai, prisiųsti dirbti Irake, pasi
traukę i kitas valstybes.

t

Siuntinių siuntimo įstaiga

Baltic Exporting Co
Vasaros atostogoms uždaryta
nuo liepos 21 dienos iki
rugpjūčio 6 dienos imtinai
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AŠTUONIOLIKA METŲ RUSIJOS TUNDROSE

JAUNŲJŲ SUKILIMAS

Lietuvos intelektualų veiklą, bet
(Tęsinys iš pr. nr.)
AL. G1MANTAS
jie
įrodė visai Sovietų Sąjungai, ISTISI MĖNESIAI PREKINIUOSE VAGONUOSE IR BARŽOSE.
Politiniai faktoriai tame lietu
LAIDOTUVĖS
ANT
LENOS
KRANTŲ.
PRIE
LEDJŪRIO,
KUR
' Senatoriaus J. F. Kennedy no- nenuvažiuosi. Bet, iš šalies ste
vio inteligento smalsume nustum kad yra verti doro vardo. Tai yra IŠMIRĖ TŪKSTANČIAI VOKIEČIŲ BELAISVIŲ. 12 METŲ
minavimas, pramonininko^ E. bint, regi, kad lietuviškąją veik
ti į antrą ar net trečią planą. Štai daug. Tuo tai ir paremti mūsų VIEN DUONA IR ŽUVIS. IŠMIRĖ VISI VAIKAI, SUAUGUSIŲ
Breech pasitraukimas iš vadovau lą dar vis dominuoti nori senti
kodėl komunistų paleistas šūkis Lietuvos inteligentų siekimai.
JŲ
70%.
jančios vietos Fordo bendrovėje mentai, bet ne realus gyvenimas.
Apie šitų siekimų įkūnijimą,
“pavyti ir pralenkti Vakarus”
ir perdavimas savo pareigų jau Kad ir kaip sunku vaidinti prana
nėra toks komiškas. Jo pagrindas apie tai, kokius darbo vaisius yra
Kanadą pasiekė lietuvių šeima, vį, kuris Lenos upe gabeno mus
nesnės kartos asmenybėms, ro šą, bet dar sunkiau bus susigy
prinokinusi
Lietuvos
inteligenti

slypi kur kas giliau. Tiek Lietu
išgyvenusi Sibire 18 metų. Aplan- į pietus, į Jakutską. Beplaukiant
dyte rodo, kad amerikiniame gy venti su mintimi, kad pradedamevos, tiek ir kitų šalių žmonės nori ja sunkiomis kovos už egzistavi kęs ją, noriu pateikti “TŽ” skaity- upė užšalo .ir reikėjo skristi lėkvenime pradeda pūsti nauji vė prarasti lietuviškąjį jaunimą ...
gerai, gražiai gyventi. Štai čia ir mą sąlygomis, būtų galima daug tojams bent svarbesniuosius jų tuvu dar apie 200 km. Lėktuvas
jai. Ir tai liestų tiek politiką, tiek Tesprendžia patys skaitytojai,
griebiamasi kortos, kuria galima pasakyti. Bet tai jau plati ir at išgyvenimus. Žmona yra iš Že- j neėmė lagaminų, ir todėl turėjom
ekonomiją,
tiek ir kultūrinę sri ar žemiau duodamos citatos sen.
skira tema. Niekam nepaslaptis, maitijos, vyras nuo Šiaulių, o jų palikti sunkiai įsigytus drabužius
lošti.
tį. Nes ir čia pradeda iškilti ir J. F. Kennedy žodžių (The New
Negalima pasakyti, kad inteli kad be lietuvių inteligentų Lietu dukrelė Laimutė, 11 rp., gimusi oei kitus daiktus. Atvykom į Jagarsėti
nauji ir amžiumi bei pa York Times, 1960. VII. 5.), turi
gentai Lietuvoje mažai uždirbtų, voje yra ir rusų, lenkų, žydų in Sibire. Pasakojo visi, ir todėl čia kutską tik su 50 rublių;
tirtimi jauni vardai. Ne ką kitą ką nors benaro ar bent panašaus
tačiau kas nenori turėti daugiau? teligentijos. Kaip santykiauja Šių atsispindi jų visų dalia.
— O kaip sekėsi Jakutske?
pradedame
įžvelgti ir lietuvišką- su lietuviškojo gyvenimo aktualy
Kainos buitinėms prekėms Lietu tautų atstovai, kuo reiškiasi jų
— Čia susiradau darbą staty
Išvežti jie du buvo iš Lietuvos
jame gyvenime. Ir tas liestų ne bėmis, bet autorius nerado nieko
voje augštos, o “plačiai” išleisti veikla, kokią įtaką palieka paski 1941 m. birželio 14 d. Iki N. Vi bos treste, kur dirbo daug lietu
vien tik išeiviją, bet ir sovietina- geresnio šio rašinio pabaigai,
rų tautų inteligentų kultūra
ne kiekvienas gali.
leikos buvo gabenami kartu, vė vių. Jie buvo suvažiavę iš tolimo
mą Lietuvą. Juk ir ten, išskyrus kaip perduoti keletą to 43 m. po
tai svarbios ir įdomios proble liau vyrus atskyrė uno šeimų. sios šiaurės ir po Stalino mirties
Darbo vaisiai matomi
Sniečkų, Paleckį, šumauską ir litiko minčių. Į priekaištus, kad
Šiandien, kaip niekada, yra pa mos, kurios negali būti aplenktos Pakeliui stotyse Lietuvos žmonės jų čia buvo keli tūkstančiai. Vien
dar keletą, kiekvieną dieną išky jis esąs perjaunas prezidento pa
kilęs tautinės garbės jausmas. Jei kalbant apie Lietuvos inteligenti esą bijojo prieiti prie vežamųjų, statybos treste dirbo apie 500.Bu
la nauji vardai, jauni lietuviai. reigoms, J. F. K. atsakęs, kad
pirmaisiais pokario metais dides ją. Bet tai irgi temos, kurias reik bet N. Vileikoj labai daug tautie vo kilusi mintis net pasistatydinti
Ypač tas ryšku mokslo, meno, toks teigimas neišlaiko jokios
niuose miestuose įstaigų ir par- tų atskirai išnagrinėti.
čių aplankė atnešdami maisto ir savą bažnyčią. Mat, atsirado Tė
kultūros
plotmėse.
kritikos. Esą, jei toks amžius bū
Ar patenkinta Lietuvos inteli Kitokių reikmenų. Prekiniais va vas Paukštys, jėzuitas, išbuvęs
"duotuvių iškabos buvo "rašomos
Išeivijoje vis dažnesni ir gar tų laikomas riba vadovaujan
dažniausia rusų kalba, tai šian gentija tuo, ką ji yra šiandien iš gonais teko keliauti ištisus 2 mė Sibire 10 metų ir vėl savanorišsesni
jaunųjų veikėjų pasireiški čioms vietoms užimti, tektų iš
dien galima pastebėti kitą meda sikovojusi savo veiklumu, darbu? nesius į Altajų. Badavo patys, kai grįžęs lankyti lietuvių. Jis. Taip atrodė 2 metų
HnlzA tmiTinnino mrvnntnnrncn lm_
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___ *
mai. Ir tie pasireiškimai, daugu braukti iš istorijos Jeffersoną ir
tautiečius gyvenvietėse, lai
lio pusę. Išnyksta tokios iškabos, žinoma ne. Daug dar reikia dirb matė ir kitus badaujančius. Sto lankė
Sibire.
moje,
pasinešę ne griauti ir iš jo parašytą Nepriklausomybės
jų vietą užima gražios lietuviškos. ti,, daug kliūčių įveikti, o svar tyse negalėjo, nieko gauti, nes pa kė pamaldas jų kambariuose,
pagrindų keisti kas jau pastaty deklaraciją, Washingtoną už va
Niekas nesidaro iškart. Betkoks biausia, pasirinkti teisingą kelią, tys vietiniai gyventojai iš jų mal krikštijo, tuokė, "dalino Komuni
vo
ir
daugiau
lietuvių.
Juos
ap

ta,
bet, dažniausiai, tenori įpras dovavimą Kontinentinei armi
ją ir t.t. Buvo pradėtos rinkti au
lietuviškos dvasios puoselėjimas, kuriuo būtų nužymėta Lietuvos davo duonos.
lankė
T.
Paukštys
apie
1957
m.
pastangos išlaikyti tautinį bran ateitis.
Traukinys buvo ilgas ir Alta kos bažnyčios statybai, bet įsikišo ir pakrikštjo mūsų Laimutę Fe tą ir nesikeičiančią rutiną bent jai, Hamiltoną, nuo iždo sekreto
kiek modifikuoti ir pritaikyti riaus pareigų,. Clay nuo vyr. spySenesniems inteligentams jau jaus krašte pradėjo palikinėti vietinė milicija. T. Paukštys tu
duolį betkokiomis sąlygomis —
liciją.
Išgirdom,
kad
kaikas
gau

prie šio atominio amžiaus reika kerio atstovų rūmuose, ar net ir
yra inteligentinių sluogsnių nu neužtenka tam jėgų, bet jaunieji, stotyse vieną vagoną po kito. Taip rėjo staigiai pasitraukti iš Jana
leidimus
išvažiuoti
iš
Jukutilavimų. Tiesa, jų pastangos sun Kristupą Kolumbą už Amerikos
veikta darbo dalis. Visas šis “lie- nors ir klupdami, tačiau neboda buvo išskirstyti vežamieji po 50- kutsko, ir iširo visas užsimo
jos
respublikos
Lietuvon.
Reikėjo
kios ir darbas nelengvas. Vyres atradimą. Jaunų vyrų jėga, svei
tuvėjimas”, jei galima taip išsi mi sunkumų, perima darbą. Atei 60 asmenų įvairiuose kolchozuo jimas.
rašyti
malonės
prašymus
J.
Pa

nioji karta lyg ir su šypsena žvel kata ir veržlumas labai reikalin
reikšti, davė tautiečiams daug tis priklauso jauniesiems.
se. Apgyvendino avių tvartuose
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MALONĖS
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Lietuvos inteligentinis
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kitiems
PALECKIUI
retai gal ir telaikydama tai nevy-' dy sako, kad jo neilgame gyveniPrieš keletą metų Lietuvą įvai jaunimas
milijonai blakių, Tinga kolchoze
—
ne.
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grįžti
Jakutske,
Jakutijos
sostinėje,
kusiais
jaunimo pasispardymais., me, keturi iš septynių JAV preziriais keliais pradėjo pasiekti už
buvo apgyvendinta apie 60 lietu T. išgyveno 3 metus, galvodami, galėjo dar pasilikti 3 metams pa
Kiekvienos tautos ateitis yra vių, gretimame Faminsko kaime
Šis, savotiškas jaunimo sukilimas, I dentų, buvo sunkiai susirgę ir lisienio lietuvių spauda. Tiesa, ji
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jau
su
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toliau.
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nėra visiems prieinama, bet laik
9 lietuviai. Jokios gydytojo prie ėmė vėl menkėti, ir gavo leidimą geresniu atlyginimu ir nemokama atrodo, nenori būti suprastas tų jga visad, mažiau ar daugiau, suraščių redakcijos, bibliotekos vynės inteligentinis jaunimas?
žiūros nebuvo, ir tose bado, ne persikelti į vakarus, į Aliokmins- kelione Lietuvon. Mūsų šeima, sluogsnių, kuriems jis pirmoje trukdė eiti jiems pareigas. Yra
Pirmiausia
darbštus.
O
juk
dar

gauna Amerikoje ir kitose šaly
švaros sąlygose mirė daug vaikų. ko miestą prie Lenos, apie 600 kadangi turėjom giminių Lenki eilėje ir taikomas. Bet, galima tiesa, kad beveik visi žymieji pa
drąsiai tvirtinti, jaunimo tas pa saulio vadai, šioje ir kitoje gele
se išeinančius laikraščius. Jie bas visais laikais ir visose san
joj,
panorom
ten
persikelti.
Pakm.
nuo
Jakutsko.
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syvumas ir nesidomėjimas, tikrai žinės uždangos pusėje, yra virš 65
skaitomi su įdomumu. Bėda tik,
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Ar
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grįžti
neišgądins ir neprivers atsisaky m. amžiaus. Taipgi tiesa, kad pa\
kad tiek dabartinė Lietuvos spau Lietuvos jaunuoliai stropiai mo Kai tik prašilo pavasaris, vėl Lietuvon?
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ti nuo savųjų tikslų siekimo. Šis Saulis šiandien yra rankose tų,
da, tiek užsienio lietuvių leidi
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ir
kartu
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vieto—
Aliokminske
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dirbau
teigimas liestų tiek politinį, tiek kurių išsilavinimas buvo pabaig
niai nepašykšti vieni kitiems pik pastangos ir ryžtas nukreipti į kelio stotį ir ėmė vežti į tundras
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likusį mūsų visuomeninį gyve tas prieš visus svarbiausius tarp
tų žodžių. Jie pralenda visokia
mėnesio
atėjo
leidimas
grįžti
iš giminių Kanadoj, ku
nimą. Kiekvienas pavasaris nema tautinius įvykius, kurie dar buvo
forma. Man teko kalbėtis su ger tuvoje nė vieno jaunuolio, kuris tinę čerenchovo stotį, išėjo 2,5 laiškus
Lietuvon.
Pardavėm
namelį
ir
ki

rie
mūsų
adresą
buvo
gavę
per
mėn.
Iš
ten
sukvežimiais
nugabe

žu
srautu išneša iš akademinių paaštrinti paskutinių dviejų pa
biamu ir žinomu Lietuvoje profe drąsiai nepasakytų, kad jis lie
tuvis, kuris nepabrėžtų visur ir no prie Lenos upės ir susodino į gimines Lietuvoje. Manydami, tus daiktus ir atsisveikinom su sienų vis naujus ir jaunus lietu saulinių karų. Bet, kas gali saky
sorium.
m.
viškosios inteligentijos būrius ir ti, kaip tie vyrai prisidėjo prie
— Paskaitau kartais “Dirvą”, visada, kad atstovauja Lietuvą. baržas, kuriose reikėjo išsėdėti 2 kad reikės čia ilgiau užtrukti, pa Sibiru 1959
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tempiamos
būtų didi mums tragedija, jei pasaulio laimingesnio likimo? Ir
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jaunuoliai
sugeba
įveikti
— prisipažino profesorius. — Ge
naujieji intelektualai nugręžtų kas juos turės pakeisti, kai pats
rai, kad lietuviai ir užsienyje ne visas kliūtis, pasitaikančias jų ke baržos slinko gana lėtai. Silpnes
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ir
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su

nugaras
lietuviškajai išeivijai ir laikas nuims juos nuo scenos, ir
sudeda rankų, nesirūpina vien tik
] į visiškai nesidomėtų ja. Pasiruo- pašalins tuos visus, gimusius 19
savo asmeniniais patogumais. Lei riose gyvenimo srityse) ir pasiek stodavo vilkstinė, mirusius iškeL
j ■ šusių būti netik pasyviais stebėto- amž;? Pasaulis keičiasi, bet to
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ir
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palaidodavo.
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užsibrėžtą
tikslą.
Šiuo
pagrin

džia laikraščius, knygas, kitus lei
I jais, bet ir vadovais, iš mūsų iš- negalima pasakyti apie senuosius
dinius." Bet kartais perdaug jau du tenka ir spręsti apie Lietuvos Taip ne vienas lietuvių ir šiandie
Leivijos tarpo jau turime nemaža. i kelius. Afrikoje, ir Arijoje, išrenjaunimo
ir
Lietuvos
ateitį.
ną
tebesilsi
ant
Lenos
krantų
...
piktai apie mus kalba. Štai skai
: Bėda tik, kad dar labai mažai kas I kami nauji vadai, naujos ir jauNesiimu čia parašyti gilesnį Pagaliau baržų vilkstinė ėmė ma
čiau kaikieno mažą žinutę, kad,
I
' bando galvoti ir suprasti, jog vie- ! nos asmenybės. Tai žmonės, kutraktatą
apie
Lietuvos
jaunimą
žėti, nes pradėjo atkabinėti ir pa
girdi, Lietuvoje visos knygos tik
|j nų ar kitų era jau pasibaigusi ar irių nesaisto senieji sentimentai,
šlamštas, o ten užsienyje lietu iš viso. Tai plati ir sudėtinga sri likti po kelias bei išlaipinti trem
| i besibaigianti ir pats laikas tai- į kurie neturi jokių senos baimės
viai knygų išleidžia žymiai dau tis, kuriai nušviesti reiktų daug tinius “apsigyvenimui”.
I; kiai ir lietuviškųjų reikalų labui, \ prisiminimų ir pagiežos, kurie
giau ir visos labai geros. Aš ne darbo. Mes čia kalbėjome apie — Mūsų grupė, — pasakojo p.
|į trauktis atsargon, likti vertingais ! gali nusimesti senuosius šūkius,
kalbu apie grožinę literatūrą, bet Lietuvos inteligentą, todėl ir pa T., — buvo išlaipinta tundrose
] • patarėjais ir bendrojo darbo rė- iliuzijas ir nepasitikėjimą. Pats
siliksime
prie
šios
temos.
prie
Laptevo.
įlankos,
kur
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mokslinių veikalų, meno studijų,
|’ mėjais, užleidžiant tokius postus. laikas naujajai generacijai pradė
Lietuva išleidžia tikrai gerų. Už Išauga Lietuvoje ir taip vadi vo jokio gyventojo pėdsako. Vie
J
' kurie prašyte prašosi, kad XX ti vadovavimą, žvelgti į naujas
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“
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jaunimas
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nintelis
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būta
gauna širdį žodžiai, būk mes nie
Įg|| j amžiaus problemos turėtų būti problemas ir naujas galimybes.
jauni inteligentai (savo kilme in- žmonių — du kryželiai, kuriuos
kam verti...
būtinai sprendžiamos to pat laiko
Kaip jau visi žino. J. F. Kenpaliko
anksčiau
ten
laikyti
len

teligentų
tėvų
vaikai,
baigę
vie

Paprasti profesoriaus žodžiai,
: asmenybių. Tokia operacija, aiš- nedy, viršuje laisvai atpasakotų
bet juos daug širdies. Šis faktas ną ar kitą mokyklą), kurie viso kai belaisviai, išsivadavę paskirti
I
ku. yra sunki, skausminga, bet ir žodžių autorius, demokratų konį
gen.
Anderso
armiją.
Reikėjo
dar kartą rodo, kad lietuvis inte mis jėgomis kratosi darbo; jie
>
neišvengiama. Kitu atveju, lietu- vencijoje buvo nominuotas didele
ligentas domisi viskuo, kas pasie naudojasi tėvų padėtim ir ištek pradėti ‘kurtis” — kastis į žemes,
viškoji
išeivija, visokeriopas jos balsų dauuma jau pirmajame balkia jo akį ir ausį, domisi savo tau liais ir kopia gyvenimo laiptais. glaustis už akmenų, kelmų ij pan.
gyvenimas, su kiekviena diena vis savime. Jaunųjų sukilimas eina,
(Tėvų ištekliais sakau todėl, kad Nebuvo nė barakų. Buvo parū
tiečių veikla, darbais.
j
labiau pasiges savojo jaunimo, jis ne tik kad nesibaigia, bet ro
Lietuvoje inteligentai nesėdi toks vaikinas ar mergina gyvena pinta, atplukdyta upe, šiokios to
do stiprią tendenciją plėstis valssudėję rankas, jie daug dirba vi tėvų išlaikomi). Jie nė kiek ne kios statybinės medžiagos, ir grie- T. šeimos bičiulis prie Laptevo ihnkos su šaldyta raudonąja žuvi naujosios inteligentijos kartos.
Beveik
kasdien
spaudoje
skaitybių ir tautų tarpe.'Vargiai jo išsose srityse ir kiekvieno intelek svarsto nei savo, nei tautos liki bėmės statyti “jurtas” arba “zem- mi. sveriančia 30 kg. Tai tos srities geriausia žuvis, kurios ikrai
tualo siekimas yra—- betkokio mo. Tokių jaunų žmonių su to liankas” 5 iš 12 metrų ploto. Jo labai vertinami. Šis vyras buvo grižęs Lietuvon, bet yra vėl išvykęs tome ar susirinkimuose girdime vengs ir lietuviškasis gyvenimas.
balsus, kviečiančius ir šaukian
mis sąlygomis iškovoti Lietuvai, kiais palinkimais yra nedaug, bet se turėjo tilpti 50-60 žmonių.
Rusijon uždarbiauti žvejyboje.
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Visi gyventojai sekami
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duoti lauktųjų rezultatų, bet, visa 859 COLLEGE ST.
statines, perplautas per pusę.
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formuoti apie Lietuvą, jos žmo Pažįstama šeima iš Kauno vie Šviesos nebuvo. Tik vėliau mote
Information” neminint ilgos eilės kitų. Koks guma supranta reikalo esmę, ži- Į
nes, kultūrą ir buitį. Pagrindinė nai lietuvei, gyvenančiai Vaka rys pasidarė žibintuvėlių iš žuvies “Wehrpolitische
Pradėkite vairavimo pamokas d aLietuvos gyventojų masė savo ge ruose, nusiuntė geriausius linkė taukų. Maistas — 600 gr. dienai 23-je laidoje pacitavo Vokietijos silpnas turi būti režimas, kuris no, kad sunku ką bekeisti, su bar.
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kepamos
rą vardą gali iškovoti kuo nors
minams
ir paruošiame teoretiškai.
pasireikšdama, iškildama sovieti sigyrė, kad jų duktė Birutė baigė vietoje, ir žuvis. Mėsos niekad instrukcijas “liaudies policijai” tik tuo, kad vienas Įpareigojamas; niu dvejetu kinkyta, šiandien jau!
E. I nieko nesužavėsi, greitai ir toli į
nių tautų tarpe. Ir reikia pasaky Kauno medicinos institutą ir tapo nematėm; išviso Sibire mėsos ne apie susitiprintą gyventojų kont sekti kitą.
ti, kad lietuviai ukrainiečių, gru gydytoja. Gaila tik, rašė pažįsta gavom 12 metų! Žiemą reikėjo rolę. Instrukcijose nusakoma, kas
zinų, estų ir kitų tautų akyse yra mieji, kad teks dukrai palikti pasitenkinti vien duona, nes žu turi būti sekamas. Kontrolės tiks
darbšti, gabi, energinga" tauta. miestą ir keltis dirbti į kaimą. Iš vies nebuvo. Mat, toje srityje, kai | las esą laiku susekti 1) “priešiškų
Šitas pripažinimas ateina ne taip Vakarų atėjo atsakymas, girdi, viskas užšalo, negalėjom sugauti: grupių” organizavimą, 2) nusikal
sau, o būva iškovotas. Iškovotas tegu ir nevažiuoja, juk tai bū nė žuvų, nors mūsų pagrindinis timų planavimą, 3) nusikaltimų
artistų, muzikų, mokslininkų, dai sianti vergija būti kur tai siun darbas buvo žvejyba Ledjūrio dalyvius, 4) paieškomųjų asmenų
lininkų. filmų gamintojų, sporti čiamam, o ne dirbti ten, kur nori. vandenyne. Vėliau tą žvejybos slėpimą, 5) kontroliuojamųjų
punktą panaikino. Gyvenimo są sluogsnių mėginimus jungtis at
ninkų. Galima įvairiai vertinti šių
(Bus daugiau)
lygos ir kituose punktuose per skirose gyvenvietėse ir darbovie
tuos 12 metų nepasikeitė. Vaikai- tėse”. Papildomai dar paaiškina
jų neišlaikė ir visi išmirė, o suau ma, kad reikia sekti asmenis, pas
gusių — 70%. Taip išnyko anks kuriuos gyvenimo būdas (išlaidu
čiau tose srityse daugybė vokie mas) neatitinka pajamas, kurie
čių belaisvių. Už betkokį pasiprie važinėja į Vakarų kraštus arba
šinimą sargybiniai šaudė. Re palaiko santykius su jais, kurie iš
gistruotis pas komendantą reikė viso daug važinėja, kurie perka
jo kas savaitę, vėliau kas mėnesį. si įvairius aparatus ar šiaip tech
Be to, reikėjo kraustytis gana niškus įrengimus ir pan. Esą ga
dažnai iš vienos salos kiton. Pra lima pasinaudoti ir privačiais sek
džioje “jurtose” buvo ankšta, bet liais, pavedant jiems atskirus už
vėliau vietos atsirado, nes dauge davinius, bet taip, kad niekas
#
lis išmirė. Taip buvo su lietuviais, apie tai nesužinotų ir kad tai ne
APLANKYKITE SAVO TĖVYNE
!
V
suomiais, vokiečiais ir lenkais, sukeltų apylinkės gyventojų neriVYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU
masčiavimo.
kurie tose srityse gyvenome.
Kaip matyti, komunistiniai re
PIRMOSIOS VILTYS
žimai be kruopščios gyventojų
Ilgai nesirodė jokia išsivadavi kontrolės apsieiti negali, nes bi
mo viltis. Pabėgti iš ten niekas jo gyventojų tikrųjų nuotaikų.
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų iki Gdynios Baltijos pakraš negalėjo. Vienintelis galimas iš
Kaikas iš tų informacijų prime
ty (Lenkijoj), ir iš ten traukiniu ar automobiliu j visas Rytų Europos dalis.
sivadavimas — mirtis. Tiktai ka na ir sovietines instrukcijas Lie
rui pasibaigus kaikurie pradėjo tuvoje, per pirmąją okupaciją,
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis
gauti laiškus. Pirmasis, kuris iš kai į “įtariamųjų” skaičių buvo
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu,
ėjo
laisvėn, buvo Narutavičius, įjungti netik turintieji gimines
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie
bene po 4 ar 5 metų. Jis turėjo užsienyje ir palaikantieji kokius
kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.
giminių Lenkijoj, ir tie pasirūpi nors santykius su užsieniu, bet
DAR GALIMA GAUTI VIETŲ VASAROS KELIONEI
no jį išvaduoti.
ir ... filatelistai, pašto ženklų
— Kaip gi Jums pavyko išsi
KANADIEČIAI
iš MONTREALIO - rugpjūčio 12 d.
vaduoti?
— Kai tik sužinojom, kad vie
Rezervuokte vietas DABAR “Taupymo sezonui” kelionei iš Montrealio!
nam kitam pasiseka išjudėti nuo
DŽIAUGIASI
Laptevo įlankos, ėmėm planuoti.
rugsėjo 9, spalio 11, lapkričio 10.
Aš jau kuris laikas sirgau, turė
275 svarų bagažas asmeniui NEMOKAMAI. Pasiimkite savo automobilį. jau nuolat pakilusią temperatūrą
PASIEKTU
ir gavau leidimą pasirodyti gydy
OILS LTD.
tojų komisijai. Komisija rado,
Attfova*
Dėt rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo
kad aš tokiame klimate gyventi
GERU SKONIU
vietiniu kelionių agentu arba
negaliu. Tuo būdu ir išgavau lei
dimą vykti į kiek švelnesnį kli
Greita* kuro-atyvo* pristatyme* ir
GDYNIA AMERICA LINE
matą. Tai buvo 1952 m. Iš ByBREWERY LIMITED
kov-Myss salos, kur buvo gimusi
192 Bay Street
Toronto, Canada
ir musų Laimutė, sėdom į garlai-
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CANADIAN

H. ROžAITIS

T2VI8KBS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
Gedimino kalne, pačioje viršūnėje,
ryšium su 550 Metinėm nuo Žalgirio
mūšio, ruošiama a.kšiele paminkli
niam akmeniui pastatyti.. Trijuose
bokšto aukštuose Įrengiamas Vilniaus
kraštotyros muzėjaus skyrius.
E.
Mokyklose rusų kalba nemėgiama.
“Tarybinės mokyklos” nr. 5 K. Delikatnas straipsnyje “Mokinių aktyvini
mo problemos klausimas”, pateikia būdingą smulkmeną: “Štai kartą penk
toje klasėje po rusų kalbos pamokos,
kurią vedė prityrusi mokytoja, į klau
simą, “Kurie dalykai jums labiausiai
patinka?”, mokiniai vienas per kitą
pradėjo šaukti: “Anglų kalba!”. “Ko
dėl? Kodėl ne rusų?”. Ir mokiniai paa'Škino. kad per anglų kalbos pamokas
viskas taip įdomu, visada sužinai ką
nors naujo”. Aišku, mokiniai negalėjo
pasakyti tiesiai, kad jiems yra įgrisu
si okupanto kalba.
E.
Valstybinė politinės ir mokslinės li
teratūros leidykla Vilniuje išleido Ar
chyvinių dokumentų I rinkinį: “Hit
leriniai žudikai Kretingoje”. Tai esan
ti pirmoji dokumentų rinkinio daugia
tomės serijos- knyga.
E.

QeSimtmetj Rustemą kunigaikštis Cartorijskis atvežė i Lenkiją, kaip savo
tarną. Vėliau, pastebėjęs jo gabumus
piešti, leido jį mokytis tapybos. At
vykus Vilniun, Rustemas dirbo Vil
niaus universiteto įsteigtoje tapybos
katedroje. Nuo 1618 m. jis kaip profe
sorius vadovavo tapybos katedrai. Dai
lininkas, susipažinęs su Lietuvos vi
suomeniniu, kultūriniu gyvenimu, pa
milo Lietuvos-žmones, jų buitį, ir tai
buvo jo kūrybos .turinys. Mirė 1832 m.
Kainos siuvimo artelėse. “Tiesos”
nr. 153 M. Siaučiūnaitė rašo, kad Šiau
liuose rūbų siuvimo artelės nustato
nerealias kainas. Vienoje artelėje li
nų ar šilko suknelės pasiuvimas kai
nuoja 70 rublių, kai tuo tarpu pati j
medžiaga kainavo tik 59,5 rb.; chala- ;
tuko pasiuvimas kainuoja 55 rb., kai j
medžiaga kainavo tik 26,5 rb. Kitose j
artelėse, pažymi Siaučiūnaitė, kainos i
dar augštesnės. Nenorėdama mokėti!
nežmoniškos kainos, ji susirado priva
tų siuvėją, kuris gerai atliko darbą už
pusę kainos, kuri buvo pažymėta siuvi
mo artelės kainoraštyje.
E.

Rugpjūčio 1 d., PIRMADIENĮ, "Civic Day" proga rengiamas

linksmas šokiu vakaras
kuris įvyks Brant inn gražioje "Sky Club" aikštėje,
Burlington, Ont
Veiks įvairus bufetas, turtinga loterija, Benni Ferri muzika,

įėjimo dovanos ir t.t.

Pradžia 7 v. v.

Esant nepalankiam orui — viskas vyks ten pat salėje.

Maloniai kviečiame Visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų
vietovių lietuvius kuo skaitlingiausiai atsilankyti.
TF Hamiltono skyriaus valdyba.

HAMILTON, Ont

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės
rinkliava misijų ir katau
Liepos 31
sekmadienį, Philadelphijos, Pittsourgho, Newark, Brooklyn, Buffalo,
Harrisburg, Providence ir Montreal
vyskupijų lietuvių bažnyčiose skelbia
ma metinė rinkliava Amerikos Lietu
vių Misijų ir Katalikų Akcijos Cent
rui. (Šiose vyskupijose yra leista rink
ti). Centras žada atlikti didelį apašta
lavimo darbą lietuvių tarpe. Oi, daug
mūsų lietuvių yra reikalingi ypatingos
dvasinės pagalbos! Krikščioniškos ir
broliškos meilės vedini paaukokime,
kiek, galime, šiam gražiam tikslui. At
skiras aukas galima pasiųsti ir tiesiogi
niai Kunigų Vienybės iždininkui: Rev.
Dr. T. Narbutas, 41 Adelphi St.,
Brooklyn 5, N.Y.
Dievas jums teatlygina gausiai už
jūsų aukas savo brolių dvasinei gero
vei.
Kun. širvaitis, S.T.D.,
Kunigų Vienybės Sekretorius.
KŲ AKCIJOS CENTRUI.

VYSK. V. BRIZGYS liepos 4 d. iš
Niujorko išskrido į Europą.

iždin. Nora Gugienė, iždo glob.
phrozinė Mikužiūtė ir adv. Stephen0
Bredės ir daktaras kvotėjas St. Biežis.
“Tėvynės” redaktorių perrinktas M.
L. Vasil.
Pasiūlymas valdomuosius organus
rinkti trejiems metams nesurinko %
balsų, kurie reikalingi susivienijimo
konstitucijai pakeisti, tad sekantį sei
mą nutarta šaukti 1962 m. Newark,
N.J.
TARPT. GRAŽUOLIŲ VARŽYBOS
įvyks rugpjūčio 4-14 d.d. Long Beach,
Calif. Jų organizatoriai per Lietuvos
garbės konsulą J. Bielskį, pakvietė
dalyvauti ir lietuvaičių atstovę. Konsu
las atsakė, kad per trumpas esąs lai
kas pravesti atrankos varžybas pačių
lietuvaičių tarpe. Tad organizatoriai
pakvietė pasiruošti sekančioms varžy
boms 1961 m. Pagal šių metų sąlygas
Lietuvą galėtų atstovauti mergaitė gi
musi prieš 1942 m. ir neturinti JAV *
pilietybės. Mergaitės būsią vertina
mos “iš veido grožio su vakariniu ap
siaustu, iš figūros grožio žaidimų (ne
maudymosi) kostiume ir taip pat tau
tiniame kostiume kalbanti apie Lietu
vą prieš mūsų teatro ir televizijos au
ditoriją”.
Vargu ar kas nors imsis pravesti to
kias lietuvaičių varžybas, nes sunku
padaryti biznį vien iš lietuvaičių var
žybų. Jokios rimtos organizacijos to
taip pat nesiims.

“Uniformiškumas” moterų drabu LN NARIU įstojo, įnešęs $100, Kri gesnės brangenybės ir kailiniai paltai “litauischer Fluechtlinger”. V. Sako
PREL. J. BALKONO statomos Mas
žiuose. A. Novikova Vilniaus “Tiesoje” vickas Mikas, prieš keletą metų gy bei laikrodžiai. Rūbai tiek kainuoja švogėris, žymus Bambergo advokatas pethe naujos Kristaus Atsimainymo
Ukmergės rajonas “šefuoja” Kara nusiskundžia, kad krautuvėse parduo venęs Hamiltone, o šiuo metu nuola markėmis, kiek čia doleriais. Kas la Oscar Karl, primygtinai prašė perduo vardo bažnyčios projektą lietuviška
gandos
srities-----------------Nurinsko rajono
Paryo--------- -----------— “----I uaim
inuuviiSA.1
uiauuzacu
jiayrauiaixux
dami
moteriški
drabužiai
“uniforbiausiai naujai atvykus krenta į akis, ti Janušoniui jo asmeniškus sveikini me stiliuje paruošė archit. J. Mulotiniai apsistojęs Oakville, Ont.
žiaus komunos” kolchozą, šiomis die- Į miški”, tai reiškia, kad šimtai moterų LN NARIŲ SUSIRINKIMAS šį sek tai labai siauros miestų gatvės ir daug mus ir Įteikė perduoti jam jo asmeniš kas, o vykdys inž. Kozmas Balkus.
nomis šio kolchozo pirmininko pava-:
dėvėti tą patį paltą, palaidinę ar- madienį, liepos 31 d. 3 vai. p.p. Liet. invalidų. Judėjimas mašinomis mies ką dovanėlę.
Rangovas J. Stankus.
duotojas Georgijus Vasiljevas
lankėsi
TT ’
’
sukenlę. Nėra įvairumo moterų Namuose. Visi nariai ir plačioji liet, tuose perpus mažesnis
_______ _____
__ Pa Sakams skrendant buvo sugedęs jų
negu čia.
Ukmergės rajono kolchozuose. Jo tiks drabužiuose. Taip pat ji nusiskundžia, visuomenė kviečiami skaitlingai da lyginti daug dviratininkų ir motocik- j lėktuvo vienas motoras ir turėjo pri KUN. AUGUST. NEVERAUSKUI,
las, be abejo, pasižvejoti naujų “sava kad nė vienoje Vilniaus miesto gatavų
lįstų. Išgyvenus Vokietijoje 14 d., lei-! verstinį nusileidimą Škotijoje. Apie dabar gyvenančiam Čikagoje šv. Kry
PIRMASIS LIETUVIS AUSTRALI
žiaus liet, parapijos klebonijoje, lie
norių” darbams Kazachstano žemėse. drabužių parduotuvėje nėra 46 nume lyvauti.
HAMILTONIECIAI SKAUTAI lie džiama be muito parsivežti pirkinių už lėktuvo sugedimą keleiviai nejautę. pos 17 d. suėjo 50 metų kunigystės. JOJE buvęs tūlas Anthanas LagogianVasiljevas neapsivylė: ukmergiečiai rio suknelių, visi drabužiai tik 50 nu pos 16 d., po dviejų savaičių stovykla $200 asmeniui. Kelionė lėktuvu i abi į Tas paiškėję tik nusileidus.
nusprendė padėti kazachstaniečiams. merio. Straipsnelio autorė rašo: “Argi vimo St. Augustinavičiaus ūkyje, su puses trims suaugusiems atsėjo $1750. Erika ir Vincas Sakai savo kelione Jis gimė Išdagiuose, K. Naumiesčio, nis, gavęs pilietybę 1856 m. X. 17. Mel
bourne. Tokių išvadų priėjęs A. Krau
Jie įsipareigojo artimiausiu metu ten maža smulkaus sudėjimo moterų, kad grįžo į namus. Visi vaikai stovykla- (už vaikus mokama puse kainos).
I i '■senąjį kraštą” labai patenkinti ir buvo Seinų kunigų seminarijos profe sas, peržiūrėjęs Chief. Seer. Issue of
sorius, o nuo 1929 m. kapelionavo Ma
nusiųstit 60 geriausių traktorininkų fabrikai atsiako joms siūti?”.
E.
labai patenkinti, o jų tėvai nuošir Sakams būnant Vokietijoje daugu-! džiaugiasi turėję progos pajusti visai rijampolės berniukų ir mergaičių gim Certificates of Naturalisation 19. Jan.
ir kombainininkų dertiaus nuėmimo
, .v , ,
: kitonišką, taip mielą ir artima mums,
dėkoja skautu vadams.
_______ paspartinti.
. ............Panašūs
..........................
1854 — 2 Aug. 1960 tomą.
mas vokiškų laikraščių plačiai apraše j jo dvasią
yra pirmieji hamiltonie- nazijose bei mokytojų seminarijoje.
darbams
kviesliai! Vilniaus konservatoriją liepos 4 d. džiai
LIONE IR VLADAS KYBARTAI
“Mūsų Pastogės” birželio 10 d. nr.
yra lankėsi Zarasų ir kitų rajonų kol70 studentų — 39 muzikinių
Janušonio Įvykį Niagaraa Falls, Ont.,1 čiai, po kun. dr. J. Tadarausko, pra
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME J. Krausas spėja, jog į vardą įterpta
chozuose; rinkdami “savanorius” dar- specialybių studentai 11 dramos akto- liepos 10 d. savo gražų įsikūrimą šia šu Maskvos burmistru, pažymėdami leidę atostogas Europoje.
Sk. St. RIKOJE 51 seimas Pittsburghe pasi
uit niaaiv
UW.J1UVJU giliu krikščionišvmo
krašte atžymėjo
h ir pavardė parašyta su dviems n
bams Kazachstane......................... E. j riU ir Pirmoji 20 absolventų neakivaiz- i me
į
kai
lietuvišku
papročiu.
Neseniai
per

i dinio skyriaus laida.
baigęs liepos 14 d., vietoje mirusio jau iškraipytai. Tikriausiai tai bus bu
viceprezidento J. Maceinos išrinko St. vęs Antanas Lagogenis.
,?lnCUi^apSUkUi * Mick®vič5“i H.eP°s i Darbu eiga žemės ūkyje vasaros lai- sikėlę į haujai pastatytą puikią ir mo
dernišką rezidenciją, 54 Inverness
12 d. atidengtas paminklas MasKvos kotarpyje
‘ svarstė
‘
Gegužį, kadaise net 18 metų buvusį
Gaila, kad p. A. Krausas nepasiaiš
Lietuvos kp ck ir
Novo-Dievičije kapinėse. Projektas ministerių taryba. Primtas nutarimas, Ave. W., surengė iškilmingą savos lie
SLA prezidentu. Kiti 6 Vykd. Tarybos kino toliau ar kartais tai nebus buvęs
paruoštas archit. Vytauto ir Algimanto laikantis nustatyto trafareto. Kaip pa tuviškos sodybos pašventinimą, kuria^
nariai patvitrinti tie patys: prezid. koks graikas, nes Lagogenių pavardžių
Nasvyčių, o įvykdytas skulptoriaus prastai džiaugiamasi dideliais laimėji me dalyvavo giminių ir artimųjų bi
Povilas Dargis, sekr. M. J. Vinikas, Lietuvoje taip pat negirdėti.
Vyšniausko. Jame iškalti šie žodžiai: mas žemės ūkio visose srityse. Tačiau čiulių. Šia pačia proga visa Kybartų
“Įžymiam revoliucinio judėjimo veikė juo toliau, juo labiau pranešimo nuo- šeima pasiaukojo Švč. Jėzaus Širdžiai.
VI. ir L. Kybartai augina skaitlin
jui,
vienam
komunistų
'jos organizatorių
- \Lietuvos
i -*• •’ -‘partikrinta. Iš majorinės gamos per
 gą šeimą — 4 vaikus. Savo atžalyno
V. Mickevičiui
Kap- iį taika
—
Vod
einama
minorinę. Prikišama, kad auklėjime jų mamytė, reto katalikiš
sukui,
Kaišiadorių, Ignalinos ir eilėje kitų kai
lietuviško nuoširdumo moteris, lai
Siuntinių priėmimo įstaigoje čius galės pasipuošti geriausios
Į paminklą apdengimo iškilmes bu-, raj
kolchoz kuriuose kuku.
diug medžiagų, įvairios rūšies rūšies angliška eilute. Tiktai, kad
vo nuvykus! grupe partijos vursumų is r?y ’asėliai apaugę piktžolėmis. Ko- kosi griežtų principų, kuo ši šeima
daugelyje
atvejų
yra
mums
gražiu
odų, baigiama stirta katroninių i tą darbą greičiau pašauktų ir,
L:e uvos.
varsko, Kalvarijos, Kupiškio, Rokišpavyzdžiu.
dėžių ir keli žmonės. Tarnauto kad tik spėtų sugriebti pirmąjį
Komunistinis mitingas. Kalvarijoje, kio ir eilėje kitų rajonų dar daug neMieląjį Vladą daugis pažįstame,
jai
už bufeto kalba lietuviškai ir uždarbi. Ką gi padarysi, jiems
Orijos kalne, liepos 10 d. komunistai! Įdirbta bulvių tarpueilių. Daugelyje kaip malonų ir patraukiantį lietuvį
pravedė gedulo dieną prisiminti prieš! rajonų nebaigti retinti cukriniai ir pa- verslininką, o p. Lionę, kaip puikiu
yra labai užsiėmę. Vieni priima ten labiau reikia, o čia pavasari
devynioliką metų sušaudytiems 400 šariniai runkeliai, slpnai atliekamas lietuvę patriotę. Ją ištisai matome L.
ir sveria klijentų atneštus daik nis paltas ir Velykoms numatyta
asmenų (jų tarpe komunistų, komjau tarpuelių purenimas. Didelį susirūpini Kat. Mot. D-joje, ji visada pribus ten,
tus, kiti apskaičiuoja jų vertę, o skrybėlaitė turės palaukti.
nuolių ir sovietinių aktyvistų). Už mą kelia lėtai šienaujamos natūralios kur reikia geros širdies. Tad ir liepos
treti daro išsiuntimo sąrašus.
šiam pavasariui jau galutinai
žmonių sušaudymą jie kaltę suvertė pievos ir sėtos žolės. Akmenės, Ig 10 d. Įvykęs jų namų pašventinimas,
Darbas
nuobodus
ir
labai
ilgas,
buvo
numatyta mašina. Kaip be
“buržuaziniams nacionalistams”. Mi nalinos, Kovarsko, Klaipėdos, Kuršė sakyčiau, buvo jų šeimos gerumo vieša
vienos medžiagos tegalima siųsti jos išsiversti kada čia kiekvienas
tingo metu jie šaukė: “Prakeikimas žu nų, Panevėžio, Šalčininkų, Šilalės ir ir simboliniai spinduliuojanti išraiška.
tiek,
kitos net per pusę mažiau. pusbernis automobiliu važinėja.
dikams, kunigui Krupavičiui ir kitiems kaikuriuose kituose rajonuose nušie Šios šventės proga linkiu, kad jos
Kojinės, batai ir kiti dalykai taip Vasarą i piknikus ar vasarvietes
lietuvių tautos budeliams!”. Koks aki nauta vos 4-9% pievų, o Eišiškių, Ne dvasio visada būtų gyva Jūsų nuosta
plėšiškas melas, kai minima kun. Kru menčinės, Trakų, Varėnos, Vilniaus. biai gražioje šio krašto lietuviškoje Winnipego apylinkės valdyba. Iš kairės vicepirm. Tadas Lukas, pat sunormuoti; kiekvienas pava važinėjant nebereikės kitų ma
pavičiaus pavardė. Prel. Krupavičius Šalčininkų rajonuose nušienauta tik pastogėje!
pirm. Mykolas Januška ir sekret. Kostas Strikaitis. Trūksta Tautos dinimas privalo atatikti nustaty lonės prašyti. Taip vieną dieną,
1942 m. įteikė vokiečių okupacinei val 2-9% daugiamečių žolių. Eilės rajonų
visiems bendrai svarstant apie
ERIKA IR VINCAS SAKAI nuo bir Fondo įgaliotinio Mečio Barausko ir valdybos nario J. Demerecko. tą kiekį.
džiai du memorandumus savo vardu ir kolchozuose bei tarybiniuose ūkiuose želio 15 d. iki liepos 3 d. viešėjo Vo
Viską sukrovus į dėžę paaiškė automobilio, rūšį ir kainą, atsku
vieną bendrą su prof. J. Aleksa ir dr. grynųjų pūdymų arimas iki šiol dar kietijoje pas Erikos seserį gyvenančią
ja, kad siunčiamų prekių per bėjo artimųjų laiškutis. Jis buvo
K. Griniumi dėl Lietuvos kolonizavi neįpusėtas. Taip pat mažai kas rūpi Bamberge Bavarijoje. Pagrindiniu jų
daug. Gilus atodūsis ir apgailes labai gražus ir mielas. Ten buvo
mo, žydų bei lenkų persekiojimo ir nasi rūgščių dirvų kalkinimu. Eilėje šėmos lankymosi tiksiu buvo E. Ša
tavimas
lydi iš dėžės imamus daug įdomių naujienų ir tikrai
komunistų įvykdytos turtų nacionali rajonų kalkinimas įvykdytas tik 8-11 kienės paskutinis žemiškas atsisveiki JONAS IR NIJOLE INDRULYTE - apylinkės lietuviai liepos mėn. 31
zacijos nępanaikinmo. Už tai 1942 m. %. Dėl visų šių negerovių kaltinami nimas su savąja mamyte, kuri yra mir BAWKS pakrikštijo savo trečiąjį vai d., sekmadieni, 3 vai. p.p. Rodney, daiktus. Svarstyklių rodyklė pa nuoširdi padėka už pereitą siun
gruodžio 5 d. buvo gestapo suimtas ir, partijos rajonų komitetai, rajonų vyk ties patale.
ką Ronaldo Romualdo Antano var St. Zavadskio ūkyje, rengia gausią mažu sugrįžta ant 20, ir siuntėjas tinuką. Bet čia vėl iškilo nauja
lengviau atsidūsta. “Ką padary problema. Sūnus girininkas, tik
perėjęs Eitkūnų ir Tilžės kalėjimus. domieji komitetai, kolchozų valdybos
Pp. Sakai kelionę atliko sprausminiu dais. Kūmai buvo Klemensas Žukaus lietuviška
1943 m. rugsėjo mėn. buvo internuo bei tarybinių ūkių vadovai. Lietuvos keturmotoriu lėktuvu, skridusiu po kas ir Liuda Poderytė. Jaukiose šeimy
si. Truputį pridėjus, sekantį kar gavęs tarnybą ir gerai apsirūpi*
tas karmelitų veinuolyne Regensburge. kp ck ir Mt-ba leidžia rajonų vykdo 600 mylių į vai. Įsėdę Maltone, po po niškose vaišėse, be kitų artimųjų drau
tą vėl bus vienas siuntinys”.
nęs, nebenori laikyti senosios
Šioji gegužinė šiemet bus čia pas
iš kur jis buvo išlaisvintas amerikiečių miesiems komitetams, esant reikalui, ros sustojimų Montrealyje ir Škotijo gų, dalyvavo kolonijos kapelionas kun.
Priimtos prekės surašomos, močiutės. Nenbent tu, dukrele,
pagal kolchozų ir tarybinių ūkius pa je, išlipo Frankfurte. Lėktuve skrido Ant. Sabas ir čia vasaros atostogas kutinieji, kadangi jau prasideda įkainuojamos ir, apskaičiavus atsiųstumei jam medžioklinį šau
kariuomenės.
E.
tabako derliaus nuėmimas. Norin
“Motinos didvyrės” garbės vardas raiškas panaudoti — silosuojant pa 172 žmonės. Sąkų pasakojimu Vokieti leidžiąs jo brolis kun. Augustinas.
tieji gauti darbo prie tabako nu persiuntimo išlaidas, vėl pasi-? tuvą. šautuvas jam labai reika
Sovietų Sąjungos augšč. tarybos prezi šarus bei atliekant šienapiūtės darbus ją po 12 metų sunku beatpažinti, —
ėmimo turės progos čia pat susitik girsta siuntėjo sunkus atodūsis: lingas, ypač kai eina į mišką
J.
ir
ST.
CIPKAI
persikėlė
gyventi
ti su tabako augintojais.
diumo įsaku suteitkas 26 daugiavai-į — betarpiškai žemės'ūkyje nedirban viskas atstatyta, keliai’ puikiausi, be į Cleveland, JAV.
čius
darbininkus,
kaimų
ir
miestų
gy

Todėl kviečiame kuo skaitlingiau “Daugiau negu pats siuntinys medžioti. Jis, taip pat, minėjo
kėms motinoms, gyvenančioms Lietu- i
darbių nėra. Darbininkai gauna nuo
voje. Be to, Lietuvos augšč. tarybos Į ventojus, kiek tai nepakenkia valsty 2,5 iki 3,5 markių valandai. Ypač bran VARGONŲ FONDUI AUKOJO: po siai atsilankyti. Veiks bufetas, gros kainavo”. “Gerasis” tėvynės glo-' rudos odos portfelį ir parkerį su
Rengėjai. bėjas, vyresnysis brolis žino ką amžina plunksna. Jis turi nešiotis
prezidiumo įsaku ordinais ir medaliais binių įmonių ir statybų darbams. Pri gūs butai ir maistas. Svarą sviesto dar $10 — Pr. Gustas, A. Gatautis už a.a. džazas.
kišama,,
kad
komjaunuoliai,
savo
metu
daro: nuo prasikūrusio ateivio su daug svarbių dokumentų ir pasi
apdovanotos 627 daugiavaikės motinos.
bininkas uždirba per 2,5 vai., tuo tar B. Daukšą; po $7 — V. Grinius, J. Guprisiėmę nemažus Įsipareigojimus di pu kai čia Kanadoje už darbo vai. ga delevičius, A. Milčius, J. Staškus; $2
maniai lupa kelintą skūrą. Jei rašyti nebeturi su kuo. Močiutė
Nuo dailininko Jono Rustemo mir dinant augalininkystės ir gyvulinin
gu
tu, niekingas pabėgėli, išnešei būtų labai dėkinga, kad prie to
Sudburiškis.
ties šiemet sueina 125 metai. Jis gimė kystės produktų gamybą, yra netekę lima nusipirkti iki 4 svarų. Perpus pi- — P. Juška.
LIETUVIŠKA GEGUŽINE. Rugpiū- sveiką kailį, tai nors vertingais medžioklinio šautuvo prijungtų ir
1761 m. Konstantinopolio priemiesty. aktyvumo. Jie naujai raginami akty
čio 14 d., sekmadienį, p. Bieliūnų ūky doleriais, visokių muitų pavidale, tuos du mažmožėlius. Perskaityviai dalyvauti šio meto neatidėlioti
je, 5 mylios nuo Weilando, rengia išsipirk šelpdamas savo artimuo tą laišką laikančios rankos bevil
nuose žemės ūkio darbuose. Tikimasi,
ma graži lietuviška gegužinė. Prieš
kad pašlijusią padėtį gali atitaisyti
JUOZAS IR ONA DUMŠAI liepos 2 ir prieteliams už atsilankymą jų pa kelis metus šioj visiems gerai žinomoj sius. O tie žaliūkai, “vyresniam tiškai nusvyra ant kelių. Mašina
ištisų kolchozų bei tarybinių ūkių tar d. atšventė savo 25-rių metų vedybinio sveikinti — pagerbti.
vietoj įvykdavo didžiulės gegužinės, broliui”, labai reikalingi viso turės dar laukti. Reikės pirkti
pusavio lenktyniavimas...
E.
gyvenimo sukaktį. Jiems tą staigmeną
Buvo nepaprastaia smagu, nes jokie į kurias suvaižuodavo šimtai lietuvių kiems šnipams ir parsidavėliams šautuvą ir parkerį, bet ką daryti
suorganizavo
jų
prieteliai:
Bartuliai,
su tuo, portfeliu, kurių čia visai
Įstatymai nevaržė, kadangi viskas vy ir kaimyninių Amerikos ir Kanados čia apmokėti.
Kiek daug dėmesio skiriama propa
Janušauskai,
Onaičiai,
A.
Aleliūnai,
Ir, taip iš eilės seka: rietimai nesimato.
ko privačioj nuosavybėj. Po vidurnak kolonijų.
'
gandai ir kiek tai kainuoja rodo ir š.m.
Gutauskai
ir
LingaiČiai.
Visų
prisidė

angliškos
medžiagos, pasiūtos ei
čio
skirstėsi
labai
nenoriai.
Atnaujinama
senoji
ir
lietuviškoji
Eilė priėjo senyvai moteriškei^
gegužės 5-6 d.d. Vilniuje įvykęs vad.
jusių
vardu
buvo
Įteiktos
dovanos,
ku

vakarykščios
nuo

tradicija
ruošti
^^gegufineę^
atvirame
lutės,' $ųli3ie|ės; bailūs- apatinu- Ji teiraūjasi apie siuvamos ma
“Darbininkų ir kaimo korespondentų
rios
jiems
liks
ilgam
prisiminimui.
taikos
vedifftt^SusiAhfe
užbaigti
vai

ore,
gražioj
pievo*
apsup

kat ir 'kffbkie brį£rigūs daiktai, šinos pasiuntimą/Vedėjas man:
suvažiavimas
”
,
kuriame
dalyvavę
apie
PRAMONES GAMINIAI —
Prie
gražiai
ir
turtingai
apkrautų
šes
ir
išgerti
sukaktuvininkų
“
mito
medžiais,
kurių
paunlčsmeje
prar
MAISTAS — VAISTAI
800 “aktyvių spaudos bendradarbių iš
kuriuos išvydus
artimųjų dagiai paaiškina visas “gffiamybes
*
leidžiamas popietis dainuojant, šokant veiktai įf. sielos prisipildys begali if su tuo susijusias išlaidas. Mo*
Siuntiniai pristatomi per 34 sav.
pramonės įmonių, kolūkių, tarybinių stalų pp. Onaičių naujoj bamėj susi kutį”.
ūkių, mokyklų, mokslo įstaigų, respub riko virš 200 svečių, kurių tarpe matė Kaip žinome, pp. Dumšai yra seno ir žaidžiant.
Išvažiuoti j laukus, į gryną orą, yra nio džiangšmę,,Viskas geriausios teris valandėlei susimąsto. Ji
likinių miestų ir rajonų laikraščių, si ne tik apylinkės lietuviai, bet ir iš sios kartos lietuviai ateiviai. Jie turi
Londono, Rodney, Hamilto mokslus baigusį ir gražiai nuaugusį tikrasis vasaros malonumas. Visi bū- rūšies, kiekvienas dalykas augš- mintyse skaičiuoja savo išteklius.
žurnalų, radijo ir televizijos bendra Windsoro,
čiausios kokybės, kad tik geriau Ji pati buvo galvojusi siuvamą
darbių, partinių ir tarybinių darbuoto no, Toronto ir net iš tolfrnOjtPVancou- sūnų Juozuką, kuris tuo tarpu prisi site gražiai primti ir pavaišinti.
verio.
pasirodžius, kad tik daugiau įsigyti. Juk čia medžiagos, pa
/
Rengėjai.
laiko namuose. Pačių Dumšų, kaip ir
jų”. O juk gi suvažiavo ne visi. Laik
835 QUEEN ST. W„ TORONTO
Jubiliatus
vaišių
vieton
atvežė
A.
džiaugsmo suteikus, gražius pa lyginus su pasiūtais rūbais, la
kitų lietuvių praeitis buvo be galo
raščiai tuo metu juk nesustojo eiti.
TEL. EM. 44025
Aleliūnai
ir
muzikai
grojant
juos
su

dėkos laiškus rašantiems namiš bai pigios. Turint nuosavą maši
sunki, nes buvo pakliuvę į nedarbo
Tai kiek jų išviso yra?
tiko sūnus su likusiomis rengėjomis. metą. Bet vargas daug gali. Taigi ir
kiams. Pats siuntėjas, tuo tarpu, ną, būtų galima daug sutaupyti.
Atlikus priėmimo ceremonijas pp. jie iškarto dirbo tabako ūkiuose, vė
TOMAS PETRAS DRUTEIKA lie apsirengęs nepergeriausios rūšies Bet ką padarysi, kad atsirado čia
DĖMESIO!!! 1
Dumšai buvo palydėti prie stalo. Čia liau augino pas kitus iki laimės vedini
pos
13 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu. eilute ir vatinukas pas jį iš piges toks' reikalas.
jie buvo be galo sujaudinti ne tik su nusipirko savo ūkį. Tabako ūkiams
— Tai prašau rašyti čia tą ad
ruošta staigmena, bet pažvelgę į erd pradėjus kilti, jie savąjį parduoda ir Malonusis Tomukas buvo pašauktas niųjų. Batai, taip pat gerokai
Viešpaties
į
amžinąjį
gyvenimą
pačio

apdėvėti.
Namuose
jis
irgi
tik
resą,
— sako ji padėdama ant
vią barnę ir žmonių masę. Iš visur keliauja miesto link. Čia nuperka hoje
pradžioje
gyvenimo,
eidamas
ket

matėsi pažjstami veidai bei sveikini telį. Nuo tada, galima sakyti, jiems
vieną, antrą, nebenaują porą be stalo apglamžytą, labai prasto po
Rygos suvejąs Valter ir Vienos siuvėja-modistė Elena.
mai. Po trumpo užkandžio buvo sugie prasidėjo “aukso kasyklos”. Alutį gė virtus metelius, todėl ir mažieji skait turi, bet čia, jau kelintame siun pieriaus voką. — Ar bus gerai,
lingai dalyvavo laidotuvėse kiekvienas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų. Darbas atliekamas pa dota Ilgiausių metų ir rengėjų vardu rė džiaugsmą sutikęs — gėrė nelai nešdamas gėlių puokšteles, kurias su tinyje, randa sau vietą naujite kad pusę duosiu pinigais, o kitai
juos pasveikino A. Aleliūnas. Vėliau, mėn papuolęs. Pašėlęs biznis, kuriam
laičiai pusbačiai. Ten gi mat la pusei išrašysiu čekį?
tyrusių specialistų. Drabužių valymas — 15% nuolaida.
Aleliūnui kviečiant, tarė žodį parapi niekuomet nebus galo. Ir taip žmonės dėjo ant Tomuko kapo. Taip pat skait biau reikia, ten po purvynus grei
Ir taip, nebežiūrint savęs, pa
būrys tautiečių dalyvavo laido
2218 DUNDAS ST. W., prieš Roncesvalles Ave. Tel. LE. 4-2526. jos klebonas kun. dr. J. Gutauskas ir buvo bežengią laimingųjų tarpan, kai lingas
sukaktuvininkų draugai: J. Stradoms- juos skaudi gaisro nelaimė ištiko. Te tuvėse. Iškilmingas laidotuvių apeigas čiau dėvisi. Jeigu nesudėvės, tai mirštant savo būtiniausius rei
kis, S. Šimutis ir jų sūnus. Po karštai gu sutaupų neprarasta, tačiau “aukso atliko kun. I. Grigaitis. Edmontono pardavęs, būtiniausioms išlai kalus, keliauja brangūs siuntiniai
palinkėtų ilgiausių metų ir ypatingos kasyklų” neteko. Nors ir nelaimės iš lietuviai reiškia širdingą užuojautą doms šviežų skatiką pasidarys. nešdami džiaugsmą į tas palai
Pereitais metais nebuvo numa mintas, gražiųjų prisiminimų vie
Dievo palaimos belaukiant auksinio tikti jie vilties nenustojo ir, sūnui pa nuliūdimo valandoje Drūteikoms ir gi
minėms.
Kor.
jubilėjaus, pp. Dumšai dėkojo už vai dedant, ryžtasi statyti naują hotelį to
tyta, kad darbai taip sušlubuos. tas. Kitaip gi negalima, juk čia
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR {VAIRIOS POMPOS.
šes rengėjams, bei svečiams, draugams je pačioje vietoje.
prieš tą, nelemtą atleidimą aukso šalis, čia tų pinigų iki va
Bernas. — Šveicarijos gyven Tik
Dvasia ir kūnu nenuilstamiems pp. toju skaičius yra pakilęs iki buvo akordeonas išsiųstas. Nors liai, Čia jie beveik ant gatvių mė
patiems labai reikėtų geresnės tosi, tik reikia mokėti juos paDumšams linkiu pastatyti kuo gra
ANT. JUOZAPAITIS
žiausi ir moderniškiausi hotelį, kad 5.243.000.
skalbimo
mašinos, bet dabar teks simti...
■
kąra olyvos ir burncriy aptarnavimas
lietuviu vardas ir toliau s&ėmbėtų šioj ■.li.'j; 111 ■" \ ■.
palūkėti. Siuntinys nemažai kai Geraširdis, jautrios sielos tau
Toronte, lietuviškai kalbantieji klauskite
apylinkėj.
Tad geriausios sėkmės
navo, o čia sesuo parašė, kad sū tietis negali pamiršti savo arti
Vaitiekūnas W A 2 6'8!
jiems ateityje.
Dalyvė.
nus, šį p&vasarį, baigs inžineri mųjų. Jis nepagaili sunkiai už

Australija

Siuntinėlis į Lietuvą

tt

į

SUDBURY, Ont.

Rodney, Ont.
GEGUŽINĘ.

WELLAND, Ont.

į Lietuvę

Janique Trading
Co. Ltd.

EDMONTON, Alta.

Vyrų ir moterų drabužių siuvėjai

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

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

LateSimcoe

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

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuveias

A. LIŪDŽIUS, B.L.

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka

VIEŠASIS NOTARAS .
(Notary Public) ,
Advokatas iš

Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš ?% iki
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9-12 vai.
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryto ir 5-8 vai. vakare,
MINDEN BUILDING, 20 KING ST. E„ ROOM 13, notaro A. Lhidfiaus
ištaigoje n augSte. TEL. J A. 7-5575.

20 KING ST. Ė., HAMILTON

jos mokslus. Išleistuvėms reikėtų
padoresnės eilutės, tiktai ten da
bar su dryžiukais nebemadoje,
taigi susiprask ir pažiūrėk ką
įmantresnio.
Miela skaityti dažnai gauna
mus, gražius padėkos laiškus. Geraširdingo dosnumo pripildytos
moksiirv

dirbto skatiko, nors vienas siun
tinys kainuoja $100, $200 ir dau- z
giau. Bet kai reikalas sustoja
ties sava, lietuviško persiuntimo
ištaiga, jis praeina pro Šalį: mat
čia keli centai už tarpininkavimą
daugiau įrašyti. Jis neapsižiūri,
kad per visą ilgą sąrašą, įkainuo
jant muitą, savieji jam tuos cen
tus su kaupu
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VANDENS, VANDENS!
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jzįntąrioė ^palvarodo. jog chloro
yra įSakankaįnai (pridėta, tamsiai
nanto laipsni, išvyko į Europą kari
Wtona iki rilidunumo spalva roKULTŪROS
IR
nės
tarnybos atlikti.
•
B. STUNDŽIĄ r* r ’ •' * )
lao chloro perteklių, o jei spalva
VYTAUTAS KAVOLIS, žinomas
tai reikia chloro dau
Tuos žodžius šnabžda nusilpu-Įapgyvėndintose Šalyse. Miestų ir nepasirodo,
jaunimo
tarpe veikėjas ir “Metmenų”
KNYGŲ
giau įlašinti. Tų chlorinavimo dė
žurnalo
redaktorius,
Toronte anksčiau
,sio ir ligonio lūpos. Gavęs van-1 pramonės augimas sudarė sąly- žučių, kartu su vartojimo nurody
gyvenusio
teisininko
ir evangelikų ku
Į PASAULYJE
dens žmogus pasijunta lengviau' gas, kurioms esant sunku išlaiky
mais,
rodos,
galima
gauti
ir
vais

nigo Kavolio sūnus, Harvardo univer
ir nusiramina. Atrodo-toks'pa ti upes, ežerus ir podirvio van tinėse.
sitete gavo socialinių mokslų daktaprastas dalykas gyvenime — van denį neužterštus. Pramonė nulei
rolaipsnj.
ČIURLIONIO
GALERIJOJE
čika
Dažnai pasitaiko, kad ir natūra
duo, bet dažnai tai branginama džia į vandenį visokias liekanas,
goję
per
penkiolika
parodų
buvo
par

PERU, ILL., miestelio 125 m. su
labiau už kitas vertybes. Kas at pradedant nuo radioaktyviųjų lios priežastys padaro vandenį ne
duota
130
paveikslų,
už
kuriuos
gau

kakties
šventėje pasirodė ir gretimo
sitiktų, jei nebebūtų daugiau van medžiagų, baigiant skerdynių pa tinkamą gėrimui. Įvairūs vande
ta
$15.423.
Spring
Valley
miestelio lietuviai, ku
dens?* Visa gyvybė greit išnyktų, plavomis su krauju, plunksnomis niniai augalai, organinės ir neor
rių
ten
nedaug
tėra, vos teišlaiko sa
LIETUVIAI EVANGELIKAI yra su vą bažnytėlę. Yra ten ir Lietuvos Vy
nes žmogus, visi kiti gyviai bei ir riebalais. Miestai su mažomis ganinės medžiagos, vandenilio
darę iš visų protestantų denominacijų čių Sąj. kuopa, kuri ir suorganizavo
augalai yra visiškai priklausomi pajamomis verčia nevalę i upes ir sulfidas ir dažniausiai algės yra
atstovų komitetą šv. Raštui literatū lietuvių pasirodymą parade. Jie pa
nuo vandens išteklių. Maža to, ežerus nešvarumus iš tualetų, priežastimi kvapo ir netikusio
rine kalba išversti. Po kelių metų dar samdė didelį sukvėžimį, ant jo įrengė
vanduo gali būti priežastimi di skalbyklų, nuo indų plovimo. Lie skonio. Ypač sunkoka yra kova su
bo Naujasis testamentas su psalmė platformą, ant kurios visą parado me
delių gamtinių nelaimių, gali neš tus neša į upes benziną, įvairias algėmis. Tai mikroskopiniai au
mis jau paruoštas ir spausdinamas tą atkviesti iš Čikagos šoko lietuviš
alyvas, chemikalus, kuriais purš galai, kurių yra daugybė rūšių.
ti ir gėrybių.
Londone, o Senasis testamentas tebė kus tautinius šokius taut, šokių gru
Jos auga kūdrose, ežeruose ir re
kiami
medžiai,
žolė,
dirbtines
trą

ra
ruošiamas.
Kol žmonių buvo reta mūsų že
pės “Ateitis” šokėjai. Taip visą vazervuaruose. Algėms naikinti var
šas.
Tos
visos
medžiagos
Įvairiais
mėje, gamtoje vyravo lygsvara,
LAIKRAŠTI “žvalgas” Į land4
perstojo, kol pravažiavo 3
NAUJĄ LAIKRAŠTĮ
toja vario sulfatą. Nepageidauja
žaliavo miškai, lygumos, telkšojo keliais patenka ir į požemini van mam kvapui ir skoniui pašalinti
pradėjo leisti Los Angeles skautai. myltQ kėlią, apstotą minios žiūrovų,
Redaguoja J. Gliaudys jr. (rašytojo J. Į kurie lietuviams sukėlė dideles ovapelkės, tyvuliavo ežerai. Medžiai denį, jei tas randasi negiliai. Blo vandenį maišo leisdami per jį
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žemėje, augo miestai, kūrėsi nau ti. Skalbimui per metus suvarto jos darbuotojai randa, kad susi
Ateitininkų vadovas jau pradėtas printer. He had begun to print there
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skaičius. Iškirtus miškus, žemė Į vandenį ir nenustatyta ar jie neliepos 15 d. ir baigsis rugpiūčio 14 d., ten pat statoma pagarsėju K. Vasys. išleidimą finansuoja prel. žymesnių jo spausdintų leidinių bu
vusi 1486 m. išspausdinta Innocento
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tymas Tyrone Guthrie, dekoracijos Brian Jackcon, dirigentas ROMAS VIESULAS yra nuskridęs į riko
VI ir Elzbietos iš Yorko santuoką.
šutinį žemės sluogsnį į upelius ir jos, kurios prisideda nemažai prie mažai kas jaudinasi. Atrodo, kad Louis Applebaum), kurios aktorių tarpe laivo staliaus vaidmeny Los Angeles, kur išbus du mėnesius.
Letton po kurio laiko dalininku pa
upes. Užneštos smėliu ir dumblu vandens užteršimo. Nuo užteršto dar niekas neįrodė, kad dabar yra ir lietuvis solistas Vaclovas • Verikaitis. Čia yra scena iš “H. Jis dabar išnaudoja gautą Fordo spe sikvietęs William Mechlin, belgą, ku
upių vagos pasidarė negilios ir vandens kenčia netik žmonės, bet naudojamas floro kiekis (1-1,5 mg- M. S. Pinafore” — trio dainuoja romansą: žinomas anglų teatrų cialią stipendiją.
vėliau tą spausatuvę ir perleido.
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dos orą galima rasti naujame Ka — 50 laipsnių. Toronto yra se
ypač daug iš vandenynų, upių ir prie miestų statydavo didžiulius sietus, vėliau leidžiama drumz
-— Čia blogiau. Jei turėtum, tai Nenorėdama, tačiau, jam parody nados oro atlase. Tai 225 pusla kančioje vietoje su 45, Halifaxas
ežerų. Susimaišęs su šiltu oru ky vamzdžius ir jais iš kalnų atsives lėms nusėsti, kai tu metu tam
la augštyn, atšala, vandens garai davo švarų vandeni. Dabar varto- tikros bakterijos suardo organi tikrai skanią sriubą galėtum pa ti savo jausmų, nusisuko, atsisė pių knyga, išleista Federacinio seka su 44 ir Charlottentowno,
do, kaip niekur nieko prie rate Transporto Departamento Meteo PEI bei St. John’s, Newfound
virsta lašais, sudaro debesis ir j jamas upių, ežerų ir šulinių van- nes medžiagas naudodamos jas daryti.
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kai lašai tiek padidėja, kad nebe- duo. Toks vanduo dažnai būna sau maistui. Toliau leidžiamas
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darni žemyn sūdaro snaiges. Daug begales bakterijų.
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Aš neturiu tau ką duoti.
kamas į didžiulius baseinus ir iš džius, turi tas paplovaš ir liekanas lis ėmė pasakoti.
ta ant žemės.
Šalčiausia vieta Kanadoje yra
— Tik šilto viralo dubenėlį... yra 32 laipsniai Fahrenheito ——
Matai,
taibuvo
labai
sen
jai.
patys
išvalyti.
Tokiems
valymams
kaip
tik
ties
šalimo
tašku.
Toli

Ne visur vienodai lyja. Yra vie ten per didžiulius siurblius palei
Snag, Yukone, kur 1947 m. bu
Tik šilto viralo, kad viduriai asmos šiaurės vidutinė temperatū
tovių, kur lietus iškrenta gal kar džiamas vamzdžiais i‘namus. Jei nevisada randama sėkmingų bū-" Ir fada ruskiai'S^’uvC'valtfe: Žo šiltų...
vo užfiksuota 81 laipsnis žemiau
ra yra arti nulio.
tą metuose. Tose vietovėse van vanduo labai dumblinas, tada de dų, nes pramonėje vartojamų džiu,’tai buvo gerokai dar prieš
Pietų - centrinės prerijos gau nulio. Miestuose temperatūra va
denį reikia taupyti statant už dama į jį aluminijaus sulfato, ku chemikalų skaičius dabar siekia Pirmąjį Pasaulinį karą. Kaip da — Neturiu aš jokio viralo ir
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bar, taip ir anuomet, svetimų, ne
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rytinis pakraštys turi švelniausi 113 laipsnių Pietų Saskatchewane
_______________________________
nių prieš potvynius. Kur yra pli šuje likęs tyras, vanduo paleidžia- tais
keliais, bet neša su savimi ne
Taigi, kartą buvo kažkokie ma galvojo ir galvojo, kaip priversti klimatą, bet gauna daugiausiai ir pietinėje Manitoboje praėjus
ka žemė, lietaus vanduo nespėja as i filtrus. Tyras vanojo nel3u į maža nuodingu chemikalu varto
susigerti į dirvą ir nubėga į že tinai yra tinkamas gėrimui. Mažy- jamu daržininkystėje ir sodiniu- nevrai apie Anykščius. Kaip ten tą užsispyrusią lietuvę karšto vi lietaus. Arktika, ar tikėsite ar tiktai penkiems mėnesiams kai
ne, gauna mažiausiai sniego. Ten ten buvo 50 žemiau nulio žiemos
mesnes vietas. Susigėrusio į dir čiai-sutvėrimai vadinami bąkteri- kystėje, kaip DDT. metosychlo- atsitiko, kad vienas ruskiu karei ralo padaryti.
vožemį vandens dalį sunaudoja jomis pralenda pro filtrus ir juos ras, čhlordanas ,Aldrinas, Diel- vis ėmė ir paklydo. Išvargęs., per — Motin,— pagaliau šypsoda yra per šalta dideliam sniego kie metu. Pakraščių sritys yra daug
švelnesnės ir temperatūra, ypa
augalai, o dalis nueina giliau į že reikalinga pašalinti, žinoma, ne drinas, benzoloheksachloridas, 2- mirkęs, mat tą dieną gerokai lijo, masis jis tarė. — Aš žinau, kaip kiui.
Čia paduodame keletą kitų fak tingai vakarų pakraštyje, retai
mę. šį vandenį žmonės pasiekia visos bakterijos yra kenksmingos. 4 D. arseniko oksidas, phenolo da ir išalkęs atsidūrė jis ties mūsų galima iš kirvio skanų viralą iš
kaimu.
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iškasdami šulinius. Miškai sudaro Bakterijas sunaikina pridedant i riniai ir kiti.
jų sostinių Victorija turi augš- pakyla labai augštai.
geras vandens saugyklas, nes nu vandenį chloro. Paprastai basei
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— Tikrai, motin, žinau.
kritę lapai ir šakos ilgai palaiko no vandenyje randasi 3-4 kartus kaip krašto turtas, kurį norima
drėgmę. Miškingose vietose upės daugiau chloro negu geriamaja išsaugoti, nes be vandenę išteklių vo visai viena namuose. Vvrai bu — Ką čia dabar niekus tauzyPRISIŲSTA PAMINĖTI
būna vandeningesnėš, nes vanduo me vandenyje.
negalimas gyvenimą sąlygų geri vo ar turguje, ar šiaip kur išva ji! Iš kirvio, mat, jis viralą išvirs.
žiavę, dabar jau nebežinau.
Tokios dar negirdėjau!
netaip greit išgaruoja, kaip nuo
Čia svarbu vasarotojams, kurie nimas bei jokia pažanga.
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pliko dirvožemio. Taigi vanduo turi savo vasarnamius ir vartoja
taksiukas
Šleivys. Jų nutikimai Lietu šventė Marianopoly; Buvusi Kanados
Todėl kiekvienas iš mūsų prisi
amžinai keliauja: garuoja iškyla į ežero vandenį arba turi šulinius. dėkime prie to nemesdami į upes sigando — ‘rusų kareivis besto siu! Ir bus labai, oi, labai skanus! vos kaime. Kova su gaidžiu. Dailinin ateitininkų šventė: Vytenis — Per
orą ir lietaus ar sniego pavidale Saugus vanduo būna, jeigu pa- ir ežerus jokių šiukšlių bei viso vįs. Jau norėjo skubiai jas už * Senelė patylėjo, patylėjo. Pas kas Vytautas Stasiūnas. Išleido ir prizmę. Sportas. Vardai ir įvykiai.
vėl grįžta Į žemę.
verdamas 5-10 min. arba chlori- kių atmatų. Lietuviškas posakis trenkti ir užsklęsti, bet kareivis kui gudriai nusišypsojo ir sako: spaudė “Lietuvių Dienų” leidykla, Stud. At-ku Sąjungoje. Moksl. At-kų
— Nagi virk, meldžiamasis! Hollywood, California. 1959 — lietu Sąjungoje. Kreivos šypsenos, šach
Apie vandens svarbą ir reika nuojamas. Dažnai provincijų svei — “Nešpiauk į vandenį, iš kurio taip pagarbiai nusiėmė kepurę ir
t
filmo 50-siaiš — metais, 32 psl. matai.
lingumą ir kalbėti netenka. Mes katos departamentai parduoda turėsi gerti” -— yra labai jau tei toks atrodė išvargęs, vanduo gi Kirvis, ve ten, po suolu guli! — viško
Saleziečiu balsas, 1960 m. Nr. 2
Kaina nepažymėta.
ko ne čiurkšlėmis bėgo nuo jo že ir ėmė dar greičiau ratelį sukti ir
vartojame vandenį gėrimui, mais chlorinąvimo dėžutes, kuriose bū singas.
(44), 32 psl.
Ateitis, 1960 m. birežlis, Nr. 6, 129
mėn. Senelė buvo labai geros šir vis pašnairom žiūri, ką kareivis
to paruošimui, prausiamės, skal na du buteliukai. Viename chloro
Hamiltono Lietuvių Namai, 1956dies.
daro. Šis gi pasiėmė kirvį, šva -160 psl.
biame. gesiname gaisrus. Ūkinin skiedinys, o antrame randasi che
1960 — keturių metų sukaktuvinis lei
Turinys: K. Kleiva — Pragiedruliai dinys. Spausdino “Time Press”, To
— E, — pagalvojo, — tegu Įei riausiai jį nuplovė, Įdėjo Į puodą,
Toronto. — Ontario vyriausybė
kui reikia vandens pasėliam^ ir mikalas OT (o-Toluidino dihydro
gyvuliams. Bendriesiems reika chloridas), kurio įlašinus į ctilori- nutarė prie Elliot Lake įrengti na, apdžiūsta ir pailsi. Juk taip užkaitė ir pataisė ugnį. Ilgai ne jubilėjiniais metais; S. Sužiedėlis — ronto. Ont. 24 psl.
lams — vanduo reikalingas pra nuotą vandenį gaunama geltona didžiuli 46.000 akrų parką. Tam pat žmogus. Ne savo noru, o caro trukus vanduo ėmė burbuliuoti, Kad tėvynėje spindėtų atgimimo auš Kibirkštėlės. XVII-tos mergaičių
ra; J. Kidykas, SJ, — Ateitininkijos stovyklos leidinys Nr. 1, I960 m. lie
virti.
monei, susisiekimui, žvejybai ir spalva. Paprastai užtenka 8-10 paskirta $2.000.000. Prie tų dar varinėjamas čia atsirado..
liudijimas;
D. — A.a. vysk. V. Padols- pos mėn. Nek. Pr. M. seserų vienuo
— Kareivis dėkodamas įėjo Į
sportui. Beveik kiekvienu atveju chloro lašų vienam kibirui van bų turės gauti darbo 4.100 darbi
— Dabar, — sako kareivis, — kis; Jubil. ateitininkų
kongreso prog lyne, Putnam, Conn. 16 psl.
reikalingas švarus vanduo.
dens. Palaukus 15 min. pripilama ninkų, netekusių darbo sustojus vidų ir iškarto ėitiė šildytis prie gerai būtų, kad duotum porą rieš rama; Pax Romana vajui praėjus; A.
Mūsų vytis, dvimėnesinis skautiškos
Dabar pažiūrėkime, kas vyko į stiklinę elorinuoto vandens ir uranijaus kasykloms, kai buvo ne besikūrenančios krosnies.
kučių raugintų kopūstų. '
Sušinskas — Tinkama ir maloniai; minties žurnalas, Nr. 3, gegužis - bir
Nusivilk, — sako jam seneir vyksta pramoningose ir tankiai pridedama 10-15 lašų OT. šviesiai tekta jo rinkų.
— Gerai, gausi kopūstų.
Kun. V. Dabušio sukaktis; Pr. Zaran- želis, 1960 XII metai, 83-118 psl.
Atnešė senelė iš kamaros ko- ka — Ateitininkai ir Dainavos stovyk Budžiu!, LSB leidinėlis skautų va
>• | pūstų. Kareivis sudėjo juos i puo- la; J. Šoliūno, N. Narutės eilėr.; L. dovams. Mūsų vyčio 1960 m. Nr. 3
. '.4
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*jj~,vėl laukia. Kai jie gerokai Paulytė — Iš ateitininkijos dienoraš priedas, 41-60 psl.
» salionui, raiegafi
Laiškai lietuviams, 1960 m. liepos įili&jęareivis ir vėl sako sene čio; Ateitininkų linkmė; Aloizas Aidis
; dimų ar svečių Š
— Vieno vakaro mintys; J. Klumpė — rugpiūčio mėn. vol. XI, No. 7, 195SAS ideologiniai kursai; Gr. Pauliu- 224 psl.
taikomi betkokia
arini ar-paškir- <
— Dabar reikia, ot, tokio gaba
čiai.
Matracai verčiami, ’
------------------------------------------liuko lašinių, -r- ir jis parodė sui airfoam, kas užtikrina neribotą! algą
; glaustus įriš pirštui.
vėjimą ir labaiJpatagMS. GražfbŠ išvaiz
PLUMBING and HEATING
— Gerąi, gausi ir lašinių.
dos. Galima pirkti įvairiu apmušalu po
— Ir vieną svogūną! — šūkte
vieną, poromis arba kaip grupė su sta
lėjo jis senelei, beeinančiai pro J. Lisauskas, valdžios pripažintas plombcris, įrengia naujus ir
liukais.
’
'S
•
duris.
'
■
' taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato
naujus ir remontuoja senus pečius.
ass*
Senelė atnešė lašinių ir svo
gūną.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
Kareivis supiaustė lašinius, pačirškino keptuvėje, sudėjo su- 148 WESTMINSTER AVE.
*
Telefonas LE. 2-5191
piaustytą svogūną ir, kai viskas
gerai sukepė, supylė visą į ko
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
pūstus. Dar kiek pavirę. O sene
lė vis verpia ir stebi.
MOUNT ROYAL MOTORS
Dabar kareivis padėjo ant sta garaže jas galite savo automobilio pataisymo reikalus ilsiaHkinti lietuvUkal.
lo du dubenis, du šaukštus, iš Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktiko mes garantuojame darbo sęiiningumg.
ėmė iš puodo kirvį ir padėjo vėl
Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patobymus, supasuolėm Toliau, abudu dube lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų jr balarsavimų su
nius pripildė karštų, garuojančių geriausiomis BEAR marinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes,
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
kopūstų ir sako:
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
— Eikš dabar, motin, ir para
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.
gauk.
3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Pasisėmusi senelė šaukštą ko
Nakties metu tel. RO. 7-0086
pūstų, paragavo — tikrai skanu.
Mt.
(Auklond ootvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).
Taip jie abudu ir pavalgė.
Ilgai dar po to senelė vis juok
damosi pasakojo, jcaip alkanas, iš
kažkurio pasviečio atvarytas, rusr
FELIX ELECTRONICS SERVICE
kių kareivis, ją iš kirvio viralą Taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprckorderial
Virti išmokė.
F. NORVYDAS
2446-8 Danforth Avenue.
Keičiame senas matracus naujais.
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224 Juokėmės ir mudu su tėveliu
ir, tikrai aš gailėjausi, kad netu
Skambinti bet kada LE. 5-6007
,
!
. Remontuojame visus rūšių baldus,
‘■fc—iim
•
_
------- imu
rėjau kirvio.

so?°s arba

: Į B'S®“

MOHAWK FURNITURE LTD

v-’T

.

■M

>■ j- -.

l

i Xv r. *iri

i

-

■ X*''

*

...

t-,

•

TČVISKtS ŽIBURIAI

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, vandeniu 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 namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood - St. Clair
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro nąmas su garažu, vandeniu
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvėm. 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

College • Dovercourt Rd.
8 kambariai — 2 augštai
$2.000 įmokėti, mūrinis, 2 mod. vir
tuvės, dideli kambariai, 2 vonios,
idealus 3 šeimoms arba išnuomavi
mui. Arti prie visko. Savininkas pir
ko. Kaina $15.900.
Swansea - Bloor • Runnymede
$2.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6
kamb., mod. virtuvė, .kvadratinis
planas, garažas. Kaina tik $13.900.
4 kambariai apačioje
Roncesvalles - Pearson
$3.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb.,
2 mod. virtuvės, išilginis planas, ga
ražas. Prašo $16.900.
Bloor - Windermere
$3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras. 7
kamb. per 2 augštus, 2 mod. virtu
vės, geras įvažiavimas, garažas. Kai
na $17.900.
Jane Bloor
8_ kamb.
____
2 augštai
$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų be
jokių trūkumų, atskiras namas pui
kiausiame stovyje, tiek iš lauko,
tiek viduje, 2 mod. virtuvės, pri-'
vatus įvažiavimas, garažas. Kaina
pigiau grybų tik $20.900.
Sunnyside - Garden
Pomirtinis pardavimas
$15.900 pilna kaina, mūrinis, atski
ras, 8 kamb., kvadratinis planas,
dvigubas garažas, naujas vandeniu
alyva šildomas pečius. Turi būti
skubiai parduotas.
Bungallow mieste
Jane - Bloor
1 atvira skola 10 metų
$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6
kamb. per vieną augštą, 3 puikūs
miegamieji, garažas. Senatvė verčia
parduoti, Keli žingsniai iki Bloor.
Puikus pirkinys. Paskubėkit!
Bloor * Concord
$2.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamb.,
išilginis planas, 3 mod. virtuvės,
dvigubas garažas. Arti Bloor. Prašo
tik $16.900. Pigiau, jei daugiau
įmokėsit.
2 butai — 2 augštai
Roncesvalles • Indian Rd.
1 skola — 20 metų
$7.900 įmokėti, mūrinis, atskiras,
10 kambarių padalinti į 2 butus po
5 kamb,, garažas, privatus įvaž.,
vand. alyva šildom. Kaina $23.900.
Bloor - Runnymede
1 atvira skola 10 metų
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6
kamb. per 2 augštus, platus įvažia
vimas, garažas, 2 mod. virtuvės, di
delis kiemas. Arti prie visko. Savi
ninkas išvažiuoja į Ameriką. Tuoj
turi būti parduotas. Geriausias pir
kinys visam Toronte.

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 darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms.
Labai vertinga vieta miesto centre
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.
Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai
$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. - Bloor
7 kambariai — vienas morgičius
$3.000 įmokėti, mūrinis naujai 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
tų 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.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
PRANEŠIMAS SPORTO KLUBO '
Liepos 10 d. Čikagos Marquette par VYTIS NARIAMS. Laike klufc v-bos
ke įvyko draugiškos futbolo rungty pirm. P. Bernecko atostogų — nuo
nės tarp Lituanicos ir jugoslavų Adri liepos 23 d. iki rugpiūčio 9 d. — vi
jos komandų. Rungtynės buvo gana sais reikalais prašoma kreiptis į klubo
vienašališkos ir lietuviai lengvai pa reikalų vedėją S. Jokūbaitį — telefo
siekė pergalę, nugalėdami varžovus nas RO. 6-0417 arba LE. 7-3176.
5:0.
SPORTAS LIETUVOJE
Vid. Vakarų apyg. futbolo varžybas
Šįpavasarį
Lietuvoje ypatingai krei
laimėjo Lituanica I, nugalėjusi Lituanicą II 5:1. Varžybose nepasirodė piamas dėmesys į sportinį judėjimą.
Detroito Kovo ir Bridgeport© Tauro Sporto vadovai, o drauge ir sporto
komandos, kurių dalyvavimo buvo spauda įvairiomis progomis ilgais
straipsniais ir kalbomis* ragina jungtis
laukta.
^Įį
Bridgeporto Tauro futbolininkai lie sportuojančių eiles ne tiktai moks
pos 10 d. Peel (Illinois taurės) žai lus einantį jaunimą ir mieste dirban
dimuose įveikė meksikiečių Necarą čius žmones, bet ir kaimo kolūkių
2:1. Lituanica šiuose žaidimuose jau darbininkus. Charakteringas gegužės
pasiekė pusfinalį, įveikusi Wings 5:1, pirmos dienos proga paskelbtas “Ne
Olympics 3:1 ir Lions (iš “major” di muno” paskelbtas draugijos įsipareigo
jimas šiais metais padidinti savo narių
vizijos) 3:1.
Šiaurės Amerikos liet, sporto žaidy sportininkų skaičių iš 63.000 į 100.000.
nių II dalis bus pravesta Čikagoje Skaičiai gal kiek ir astronomiški, ta
rugsėjo 34 d.d. žaidynių organizaci čiau vistik jie parodo, kad į spcfrtuonis komitetas jau yra sutvarkęs nema jančių tarpą yra įtraukiama nemažas
ža pasiruošiamųjų darbų. Lengv. at skaičius Lietuvos jaunimo. letikai jau yra gauta aikštė — Hanson
1960 metų Lietuvos krepšinio A kla
parko stadijonas, kuriame praėjusiais sės pirmenybes vyrų grupėje laimėjo
metaias vyko Pan-American futbolo Žemės ūkio akademijos (Kaunas) ko
varžybos. Šias žaidynes praveda LFK manda. Moterų grupėje išėjo laimėto
Lituanica ir LSK Neris.
ja Kauno Politechnikos Instituto ko
1960 m. pabaltiečių futbolo žaidynės manda, kurioje žaidžia ir N. Daktaraiyra numatytos rugpiūčio mėn. prieš tė, Sovietų Sąjungos moterų krepšinio
paskutinį savaitgalį Čikagoje. Iki šio- rinktinės narė. Reikia pastebėti, kad
liai yra įvykdytos tik vienos pabaltie tiek vyrų, tiek moterų krepšinio ko
čių futbolo varžybos — 1958 m., kada mandos yra gana stiprios ne tik Kau
jos nedavė laimėtojo (visos trys ko ne ir Vilniuje, bet ir įvairiuose Lietu
mandos turėjo po vieną pralaimėji vos apskričių miestuose. Pirmenybių
mą). 1959 m. jos nebuvo pravestos. lentelės rodo labai nedidelį taškų
E. Š.
skirtumą tarp daugelio komandų.
Nors pirmenybės ir pasibaigė, tačiau
krepšinis yra gana dažnai žaidžiamas
ir vasaros sezono metu. Rengiamos
įvairios tarpmiestinės pirmenybės,
tarpklubiniai turnyrai ir atskiri ko
mandų susitikimai. Neseniai įvyku
siose Bulgarijoje Europos moterų
krepšinio pirmenybėse, pirmąją vietą
iškovojo Sovietų Sąjungos moterų ko
manda. Jos treneriu, kaip žinome, yra
lietuvis S. Butautas. Rinktinės akty
viame sąstate neteko pastebėti N.
Daktaraitės.
i.’...

Šių metų tinklinio A klasės pirme
nybes laimėjo vyrų Vilniaus Dinamo,
o moterų Vilniaus universiteto spor
to klubo tinklininkai. Finaliniuose su
sitikimuose minėtos komandos įveikė
Kauno Kūno kultūros instituto vyrų
ir moterų komandas.
šachmatų pirmenybėse Ratmir Cholmov dešimtą kartą tapo Lietuvos šach
matų meisteriu. Šachmatininkai taš
kais pasiskirstė šitaip: R. Cholmov 9,
Vistaneckis 7, Mikėnas 6, Baršauskas
5%, šiškin, Mikov, Ostrauskas ir Krimeris po 5, Česnauskas, činkajev po
4^ ir Maslov 3%. Taipgi jau ir pavar
dės pasako, kad šačlimatininkų tarpe
yra nemažas skaičius atėjūnų. Liūdna,
kad ne tik šachmatuose, bet ir visose
kitose sporto srityse, kaskartą užtin
kame vis daugiau rusiškų pavardžių.

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

S. KĖKŠTAS

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

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

2336 BLOOR ST. W.

Kuibiševo mieste įvykusiame stip
riausių Sovietų Sąjungos stalo tenisi
ninkų turnyre N. Ramanauskaitė mo
terų vienetuose išsikovojo pirmąją
vietą. Šiąme turnyre nedalyvavo stip
riausieji Lietuvos, o drauge ir Sovietų
Sąjungos stalo tenisininkai R. Paške
vičius ir A. Saunoris.

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

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

1162 ST. CL AIR AVE. WEST
Bloor - Jane
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
alyvos šildymas.. Garažas. Vienas
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Bloor.
Bloor - Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
(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

J. BARAKAUSKAS

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. Vand. ir alyvos šildymas.

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Elektros
ko nt rektorius
Visų rūšių elektros
Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto

Ergas Lėps, lietuvis kana
dietis bėgikas, kuris grei
čiausia dalyvaus estafeti
niame olimpiniame bėgi
me rugpjūčio mėn., atsto
vaudamas Michigan vals
tybinio universiteto ko
mandą. Jo puikus laimėji
mas priešolimpinėse var
žybose, vykusiose Niujor
ke, užtikrino tam univer
sitetui dalyvavimą olimpi
nėse varžybose.

Extra Realty Ltd
Tel. LE. 4-9211

Įstaigos tcL
LE. 2-3321

Namų tcl
RO, 2-5543

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

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

Bloor - Gladstone — rūkalų kraut,
Laiveliu biznis - vasarvietė
$1.000 visa kaina. Didelė kampinė
Su $10.000-18.000 galima pirkti pel
krautuvė, 2 butai su 4-5 kamb. Už
ningą (apie $7.000 grynų į metus)
visą namą tik $250 mėn. Puiki pro
vasarvietę su gyvenamu namu, ka
ga įsigyti biznį.
binom, katidžių, trys sklypai prie
Farma
ežero (jų rinkos kaina po $15.000);
$6.000 visa kaina, 240 akrų, prie
didelis uostas, 35 laiveliai; virš 30
žuvingos upės ir ežero. Puikus plia
būdelių žuvavimui žiemą; 40 mylių
žas prie ežero. Tinkama vieta vasar
nuo Toronto.
vietei, prie 11 plento. 2 gyv. trioOssington • Davenport
bos (savininkas jų nematė 3 me$600 Įmokėti, pusiau atskiras, ply
tų frontas, 6 kamb., išilginis kori .tus); 60 akrų dirbamos, likusi miš
kas, dar neištirti aukso klodai.
dorius, gazu apšildomas, garažui
Krautuvė su namu
vieta, neribotas vienas morgičius su
$4.000 įmok., tuščia didelė krautu
mažais mokėjimais. Visa kaina
vė su 2 kamb. Be to, 2 butai, 3 vir
$9.200.
tuvės, gerų plytų namas; alyva šil
High Park Ave.
dom., 10 metų morgičius. Galima
$10.000 įmok., registruotas triplekpirkti už apie $18.000-19.000.
sas: 2 metų senumo. 17 kamb., van
Sklypai
dens alyvos apšildymas, 3 garažai,
$100 • 400 Įmok., dideli sklypai va
geros statybos namas su gerais įren
sarnamiams arba nuolatiniam gyve
gimais; gauna po $150 į mėn. už
nimui namams. Prie gražiojo ežero
viena apart., 15 m. morgičius 7%.
Simcoe, 39 mylios nuo Toronto, to
St Clair > Bathurst
je apylinkėje jau lietuviai turi apie
$10.000 įmok.. 6 apartmentų namas,
70 katidžių - lodžiu ir kitokių biz
28 kamb., vand. alyva apšild., 3 ga
nių. Paskutiniai sklypai prie ežero,
ražai, viskas gerame stovyje.
Krautuvės, tarmos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir Įvairia kaina.
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū
piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

VyteMoakis- J. Kaškelis

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais
reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:
Bloor ■ Runnymede
$5.000 įmokėti, 8 kamb.,-2 augštų,
atskiras, plytų 2 garažai, 7 namai
nuo Bloor į pietus, $168 taksų,
skolų neturi. Kaina $17.900.
Tabako ūkis
labai gera žemė, 60 akrų sodinamos
žemės. Viso 160 akrų. 80 mylių nuo
Toronto.
Parduodama 20 akrų-žemės
nuo Toronto apie 10 mylių. Kaina
$600 už akrą, graži vieta.
Ant kelio Nr. 10
180 akrų, labai gera žemė, nauji
trobesiai, per ūkį teka du upeliai,
viename galima maudytis ir žuvau
ti. Įmokėti kiek kas gali. Skolų nė
ra.
Ant Roncesvalles prie High Park,
10 kamb. namas ir labai gražus
sklypas, fronto 57 pėdos, tinka ad
vokatams ir gydytojams.' Gydytojo
namas.
Bloor • High Park
6 kamb. bangaliukas, 10 metų se
numo, 2 garažai, platus įvažiavimas,
sklypo frontas 43 pėdos. Apie 10
namų nuo Bloor. Labai žemas įmokėjimas. Skolų nėra.
Eglinton • Avenue
$3.000 (mokėti, 7 kamb., plytų at
skiras, alyva vand. apšild., 8 metų
senumo, garažas, atsk. įvažiavimas.
Kaina $18.900. Skolų nėra.

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

Taupyk pirkdamas
High Park rajone arti Bloor ant Be
resford Ave., skubiai parduodamas
atskiras su garažu ir dideliu sklypu
kampinis dviejų augštų namas, 7
erdvūs ir šviesūs kambariai, 2 vir
tuvės, 2 vonios, oru alyva apšildo
mas. Kaina $16.400, įmokėjimas
$4.500, vienas morgičius tinkamas
pirkėjui. Pardavėjas pirko namą ki
tame mieste. Nepraleiskite pLogos
— pirkinys tikrai geras. Skambinki
te J. Beržinskui, LE. 4-9211, arba
namuose RO. 2-3940.
Dufferin - Bloor
8 kambarių mūrinis namas su 2
modemiškom virtuvėm, didelis kie
mas. Skambinti B. Sergautis, LE.
4-9211.
Investuokime į žemę
10 akrų dirbamos žemės, 5 mylios
nuo Toronto, labai geras investa
vimas, galimybė greitu laiku padvi
gubinti pinigus. Kaina tik $7.500,
nedidelis įmokėjimas, vienas atvi
ras morgičius balansui. Suintere
suoti šiuo arba bendrai žemės pir
kimu skambinkite B. Sergautis —
LE. 4-9211.
Dėmesio statybininkai!
Netoli Port Credit parduodama 20
sklypų rezidenciniam rajone, ne
brangi kaina. Geros išmokėjimo są
lygos. Kreiptis B. Sergantis.
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.

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

A. Bliudžttis ■ *
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High Park - Roncesvalles
9 kambariai — 3 virtuvės
$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
šviesių plytų namas, nepereinami
kambariai, visur dažyta ir labai
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

T. STANULIS

1960. vn. 28.

Lietuvos boksininkai, gražiai pasiro
dę Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Latvi
joje, turėjo nemažai vilčių patekti į
Sovietų Sąjungos olimpinę rinktinę.
Leningrade įvykusiame geriausių So
vietų Sąjungos boksininkų susitikime
turėjo būti galutinai sudaryta rinkti
nė kelionei į Romą. Iš lietuvių, deja,
nė vienas boksininkas nepateko. R.
Tamulis rungtynių metu su Lenkija
susilaužęs ranką, galėjo būti vienas iš
duodančių' stipriausių vilčių Sovietų
Sąjungos rinktinei, tačiau jo ranka
dar nėra galutinai psveikus, nors Var
šuvos gydytojai beveik užtikrino, jog
jis galės pradėti treniruotis birželio
pradžioje. įdomu, kad ir komunistinė
sporto spauda drįsta pareikšti viešą
nusistebėjimą boksininkų atranka.
Rinktinėn esą įtraukti konrolinėse
varžybose nedalyvavę sportininkai, o
dabartiniai S. Sąjungos čempijonai tepakliuvę į antrąją rinktinę.

REALTORS

527 Bloor St. W.

Tel. LE. 2-4404

Perkant ar parduodąnt betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės
į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.
Geriausias morgičiu gavimas bei sudarymas visame Toronte.
GWYNNE AVE. — KING ST. W.
$1.300 įmokėti, 6 kambarių mūrinis namas, didelė moderni virtuvė, gra
žios kietmedžio grindys, naujas vand. alyvos šildymas, vieta garažui, leng
vos bei ilgos išsimokėjimo sąlygos, žema kaina, pigiau negu nuoma, arti
puikaus susisiekimo bei krautuvių.
WARREN PARK — JANE
$2.000 įmokėti, 5 metų senumo gražus 6 kambarių mūrinis namas, 20 me
tų skola iš 5V4%, moderni virtuvė, galimybės gražiam recreation kamba
riui, privatus įvažiavimas, gražus kiemas. Ideali vieta su vaikais.
BABY POINT RAJONE
$2.000 įmokėti tiktai už tą puikų presuotų plytų 9 kambarių per du augš
tus atskirą namą, 2 modernios virtuvės, 2 vonios, gražus rceretation kam
barys rūsyje su atskiru įėjimu, vandens alyvos šildymas, privatus įvažia
vimas, galima naudoti kaip tripleksas.
DEWSON ST. — HAVELOCK
$3.000 įmokėti, atskiras mūrinis 9 kambarių dupleksas, vandens alyvos šil
dymas, vonia pirmame augšte ir antrame, lengvos ir ilgos išsimokėjimo
sąlygos, visai arti prie gražiojo parko bei naujojo vaikų darželio.
ST. CLARENS AVE. — BLOOR
$3.500 įmokėti, 9 gražių kambarių per tris augštus, mūrinis namas, 3 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, gražus recreation kambarys rūsyje, alyvos šil
dymas, garažas, puikus kiemas, butas šeimininkui ir plius $140 mėnesiui
nuomos, vienas iš gražiausiai įrengtų namų tame rajone. Turi būti par
duotas.
'
y
'
QUEBEC AVE. — BLOOR
$4,000 įmokėti, 9 kambarių per du augštus, atskiras mūrinis namas, 4
kambariai I-me augšte ir 5 kambariai li-me, vandens alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, atvira skola iš 6%, vieta garažui, arti Bloor.
ARMADALE AVE. — BLOOR
$4.5^0 įmokėti, 8 kambarių per du augštus, atskiras šiurkščių plytų na
mas, kvadratinis planas, naujas vandens alyvos šildymas, 2 moderniškos
virtuvės, 2 vonios, puikios kietmedžio grindys, garažas su šoniniu įvažia*
vimu, didžiulis kiemas, ilgos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos, užėmimas
tuojau, kadangi šeimininkas jau išvyko iš Toroąto. Labai arti Bloor,* kur
randasi tikrai puikus apsipirkimas bei susisiekimas.
INDIAN RD. — RONCESVALLES AVE.
$5.000 įmokėti, už tą gražų didžiulį 12 kambarių, atskirą mūrinį namą,
3 modernios virtuvės, 4 kambariai pirmame augšte, vandens alyvos šil
dymas, didžiulis recreation kambarys rūsyje, dvigubas garažas su plačiu
įvažiavimu. 10 metų skola, geras nuomavimui, puiki vieta.
BERESFORD AVE. — BLOOR
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių per du augštus, atskiras mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, kvadratinis planas, dvigubas garažas
su didžiuliu kiemu, šeimininkas nusipirko, užėmimas tuojau.
SWANSEA — BLOOR
$6.500 Įmokėti, tiktai 6 metų senumo modernus puikus bungalo, gražūs
dideli langai, išklotas kilimais, šalia pristatytas garažas su privačiu įva
žiavimu, galimybės atskiram butui rūsyje, apsodintas gražiais medeliais.
Šeimininkas pirko bizni, 19 metų atvira skola.
WAS AG A — OAKVIEW BEACH
$8.000 Įmokėti, už tą puikų gerai sutvarkytą vasarojimo biznį, 6 viengubos
kabinos, 11 dvigubų kabinų, krautuvė ir gyvenamas namas, kuris Įrengtas
ir žiemai gyventi, šiltas ir šaltas vanduo, prausyklos, labai arti ežero,
galima įrengti norint ir restoraną, viskas pirmos rūšies stovyje, lietuviams
gerai žinoma vieta vasarojimui, gera apyvarta, viena skola likučiui,
kol bus išmokėta.
•

Namų tel. LE. 5-1584.
Darbo tel. LE. 24404
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ?
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.
■
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Lietuvoje vykstančiose futbolo pir
menybėse dalyvauja gana didelis ko
mandų skaičius, tačiau kaip iš Sovietų
Sąjungos pirmenybių lentelės matome,
lietuviams dar reikia gerai pasispaus
ti, kad sudarytų rimtesnį pasipriešini
mą kitų tautų komandoms. Mūsų bro
liai latviai šioje sporto šakoje yra žy
miai daugiau pažengę. Jie turi po ke
lias komandas Sovietų Sąjungos pir
menybėse ir viena jų po pirmojo rato
stovi net trečioje vietoje. Futbolo va
dovai gana optimistiškai žiūri Į ateitį,
nes prieauglio turi nemažai ir jau jų
tarpe mato “deimančukų”.
G.

Tillsonburg, O n t.

Skaitytojų laiškai
D. G. p. Redaktoriau,
Jūsų savaitraščio birželio 23 d. lai
dos vedamajame tikslingai apžvelgėte
Lietuvos laisvinimo kovą informacijos
apie Lietuvą formoj. Teisingai įverti
note Lituanus žurnalo rolę Lietuvos
bylos kėlime tarptautinėje scenoje.
Džiugu pastebėti, jog Lituanus jau yra
užkopęs į augštumas, iš kurių jo bal
sas pasklinda po visą laisvąjį pasaulį
— daugelio kraštų inteligentijos sfe
rose ir tarp vadovaujančių bei įtakin
gų asmenų.
Lituanus leidimas studentijos pa
stangomis, didžiąja dalimi pasikliauja
aukomis iš lietuviškosios visuomenės.
Ką tik pasibaigusio Lituanus vajaus
pajamos dar tiksliai nesuskaičiuotos,
bet, regis, jog entuziazmo iš visuome
nės susilaukia nemažai. Tikimės, jog
bent šiais metais šios priemonės kovai
dėl Tėvynės laisvės dar nustoti neteks.
Augščiau minėtu vedamuoju “Tėviš
kės Žiburiai”, kaip ir visa eilė kitų
organų, prisidėjo prie Lituanus va
jaus pasisekimo. Šiuomr norime išrekšti širdingą padėką “Tėviškės Ži
burių” Redakcijai ir “Paramos” koo
peratyvui Toronte, pasisiūliusiam va
jui talkininkauti. Tikimės, jog spauda
ir toliau atkreips prideramą dėmesį į
šį svarbų reikalą.
Reiškiame pagarbą ir padėką!
Vytautas Vygantas, vyr. redaktorius.
Kęstutis Kudžma, administratorius.

Tillsonburgo Liet. Ūkininkų Klubas,
ruošia gegužinę. Ji įvyks liepos 31 d.
tuoj po pietų nuolatinėje gegužinių
vietoje. Šokiams bus gera muzika. Tai
paskutinė gegužinė prieš tabako sky
nimą. Tabake darbo ieškantiems ar
8 dviratininkų grupė gegužės 1 d. darbą siūlantiems patogi vieta susi
iš Klaipėdos dviračiais išvyko į Vla tikti ir susitarti. Kviečiame visus atsi
divostoką. Tai kelionė per du žemy lankyti.
TŪL Klubas.
nus. Grupei vadovavo L. Alseika, 73
metų tuo metu gyvenęs Klaipėdoje.
Be jo išvyko A. Petkūnas, A. Knašas,
Paryžius. — Prancūzija, kuri
G. Šimkus, D. Vitkus, A. Kubilius ir tik vasario mėn. susprogdino pir
du iš Estijos. Nuotolis tarp Klaipėdos mąją atominę bombą, dabar pa
ir Vladivostoko yra apie 11.000 kilo skelbė gaminanti vandenilinę.
metrų. Kelionės metu, tarp Maskvos ir
Gorkio miestų prie Gorochovičių ne
tekęs lygsvaros ir nukritęs nuo dvira
čio žuvo kelionės vadovas Liudas Al
seika. Jis buvo žinomas nepriklauso
1539 DUNDAS ST. W.
mos Lietuvos laikais, kaip didelis tu(prie Dufferin)
rizrfio bei trumpesnių kelionių įvai
Visų rūšių mechaninis automobilių
Naujuoju sovietų ambasadorių
riausiomis priemonėmis mėgėjas. Li remontas.
Spec.
Fordomatic
*
HydKubai
paskirtas Sėrgei M. Kudkusieji turistai tęsia kelionę toliau.
romatic transmisijos.

A. P. GARAŽAS

J. Grabauskas pateko septintuoju iš
penkiolikos atrinktų į Sovietų Sąjun
gos olimpinę dviratininkų rinktinę.
Dviračiais aplink Lietuvą. Jau šešti
metai, kaip pajėgiausieji Lietuvos dvi
ratininkai rungtyniauja kasmetinėse
varžybose aplink Lietuvą. Varžybų
maršrutas yra sekantis: Vilnius - Aly
tus - Prienai - Vilkaviškis - Kybartai Tauragė - Šilutė - Klaipėda - Palanga
• Plungė- Telšiai • Mažeikiai - Šiau
liai • Panevėžys • Ukmergė - Jonava •
Vievis - Vilnius. Visa kelionė suskirs
tyta aštuoniais atskirais etapais. Kiek
vieno etapo vidurkis apie 130 km.
Visas maršrutas apie 1100 km. Lenkty
nėse dalyvauja 65 dviratininkai.

Sav. ANTANAS PASKEVICIUS
Telefonas LE. 5-9130

OLYMPIA

rašom, mašinėlės

naujos ir naudotos.
YORK BUSINESS MACHINES
Lietuvos futbolininkai šį sezoną da
605 Yonge St. WA. 5-2491
lyvauja Sovietų Sąjungos pirmenybė

se A ir B klasėse. Už Lietuvos A kla
sę žaidžia ViClniaus Spartakas, o už
B klasę Kauno Banga. Pirmajam A
klasės ratui užsibaigus Vilniaus Spar
takas savo grupėje iš 11 komandų už
ėmė paskutinę vietą. Nedaug ką geriau
sekasi ir Kauna Bahgai, kuri dar ne
pilnai baigtame pirmame rate iš 16
komandų savo grupėje stovi dvyliktoje
vietoje*

Dažai ir sienoms
popieris!
Veikos, iepečioi, terpentinas.

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

Šnipų organizato
rius - ambasadorių

riavcev, pastaruoju metu tarna
vęs Paryžiaus ambasadoj patarė
ju. Jo vardas labai gerai žinomas
Kanadoje, kur jis buvo suorgani
zavęs šnipų tinklų. 1946 m. bir
želio mėn. karališkoji Kanados
komisija šnipinėjimui tirti kon
statavo, kad Kudriavcev, sovietų
ambasados tarnautojas Otavoje,
buvo pirmasis sovietų šnipų tink
lo vadovas. Savo pareigas jis per
davė pulk. Nikolaj Zabotin 1943
m. birželio mėn. Kudriavcevo ir
kitų veikla paaiškėjo, kai pabėgo
iš sovietų ambasados slaptaraščio
tarnautojas Igor Guzenko ir pa
imtus dokumentus perdavė Ka
nados įstaigoms. Tada prasidėjo
eilė bylų, kuriose pagrindiniu liu
dininku buvo I. Guzenko.
Paryžiuje Kudriavcev buvo lai
komas suktai gudriu diplomatu. ,
Ir Kūbai jis paskirtas ne dėl ko
kito. Šiuo metu ten vyksta kova
su JAV politika atsiremiant j so
vietų pagalbų. Tai vertinga bazė sovietams, tik 90 mylių nuo “
JAV pasienio.
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1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.)
Telefonas LE. 7-3173
Didžiauajas pasirinkimas namų- biznių visame Toronte.
Nuoširdus ir sąžininga^ patarnavimas.
Rūpestingas mergikių sutvarkymas.
SL Clair - Christie
$4.000 Įmok., 11 did. kamb., atsk.,
mūr., 4 kamb. ant pirmo augšto,
vand. alyva šild., priv. įvaž., gara
žas. Vienas atviras morgičius išmok.
Bloor - Quebec
$5.000 įmoki, 9 kamb., atsk., kvadr.
planas, 2 mod. virt, vand. alyva
šild., garažas, namas narti Bloor ir
galima tuoj užimti.
High Pik. Blvd.
$6.000 įmok., 15 did. kamb., 4 atski
ri butai. Geras išplan., savaitės nuo
ma $90 ir plius 3 kamb. savininkui.
Did. sklypas, priv. įvaž., dvig. ga
ražas. Namas gerų pi. ir arti paiko.
Sav. išvyksta, skubus pardavimas.
Rusholme • Bloor
$7.000 įmok., 12 did. kamb., gražios
išvaizdos, mūr., atsk. dupleksas.
Sklypas 50 iš 200, 2 garažai, arti
Bloor kraut, ir susisiek. 15 metų
atviras morgičius išmokėjimui.
Retas pirkinys
$5.000 įmok, už mūr. garažą su vi
sais mod. įrengimais ir krautuve,
gazolino yard. — service station.
Prie garažo yra 5 kamb. namas. Ga
zolino pard. per metus virš 100.000
galionų. Vienas morgičius 15 metų
išmokėjimui. Paskubėkit.

Parkdale
$1.000 Įmok., mūr., 7 kamb. per du
aug&tus, 2 virt., naujas šild., gara
žas, reikia mažo remonto. 10-čiai
metų ^mokėjimas.
Rusholme • College
$3.000 įmok., 8 kamb., gražių pi.,
labai švarus iš lauko ir vidaus. 2
mod. virt., 2 vonios, vand. šild.
arti kraut., mokyklos ir susisiek.
Vienas 10-čiai metų atviras morgi
čius išmokėjimui.
High Prk. Avė.
$4.000 įmok, už 9 did. kamb., mūr.,
atsk. namą. 2 mod. virt., vand. aly
va šild., labai švarus, naujai išdekoruotas, galimybė garažui, prašoma
kaina žema. Jums tikrai aptiks.
Bloor • Indian Rd.
$4.000 įmok., 10 kamb., mūr., atsk.,
did. nepereinami kamb., 2 virt.,
alyva vand. naujas šild., did. kie
mas. arti kraut., parko ir susisiek.
Vertas dėmesio.
Windermere • Bloor
$4.000 įmok., 7 kamb. per du augšt.,
mūt., atsk., mod. virt., dvigubas ga
ražas, šon. įvaž. Parduos už $17.000.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173.

Namų RO. 6-0417

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

V. (Vic) BUTRIMAS
Del informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-farmų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažų, įvairių biznių ir t.t.

100 akrų farma su gerais pastatais, gražioje vietoje netoli Collingwood.
Pilna kaina $6.500.
7 akrai žemės prie žuvingos Nottawasaga River su pastatais.
100 akrų farma, geri pastatai, Traktorius ir kiti žemės apdirbimo įrankiai.
Netoli Stayner. Pilna kaina $14.500.
100 akrų farma tabako ūkių rajone. Tinka auginti tabaką arba daržoves.
Netoli Camp Borden. Pastatai reikalingi remonto.
200 akrų tabako farma su visais reikalingais pastatais. Pilna kaina $25.000
su nedideliu įmokėjimu.
Gazolino stotis, snack bar, 5 kamb. gražios gyv. patalpos, garažas. Pilna
kaina $8.500. ?

DĖMESIO! Turime daug gerų, bet čia neišvardintų pirkinių.
Atvykite ir įsitikinsite.
ADRESAS:
G. D. HUNT REAL ESTATE
Namu:
įstaigos:
VYT. BUTRIMAS
128 Hurontario St.
139 Fourth St. E.
Collingwood, Ont.
Collingwood, Ont.
Tel. 1516
Tel. 2337

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra
Visų rūšių draudimai.
TELEFONAS

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

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St

Tel. LE. 1-5166

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”
Potkolo 1 o«m. iltį $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausto
DARBO VALANDOS:

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

Bgfliitė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
Telefonas LE. 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.
■fc—.i
.■
■.
■■■■»
.. ................ .....
VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

QH1VA1QQ
O X U V V Į tlO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų.
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
IŽ99 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO

-- -------- -

9 PUSL

AŠAKA VILKO GERKLĖJE

Ken WILES
REALTOR

TEVISKES ŽIBURIAI

.

,

Telefonas LE. 1-1432
buto tel. LE. 1-47M

Laisvas mokslinis Pabaltijo PABALTIJO INKORPORACIJO “socialistinių” permainų termi
klausimų tyrinėjimas jau eilė me S SOVIETINIAI AIŠKINIMAI nas, tačiau galutinai dar nesusi
LogiŠkos išvados
IR PRIEŠTARAVIMAI
tų sukasi užburtame rate. Iš vie
giedota. Antai, Lietuvoje tas pats
nos pusės, vargiai kas kitas nūdie
laioktarpis vadinamas “socializ Galvijų pirklio žmona gauna
J.
VIDZGIRIS
nėmis sąlygomis gali tiek patar
mo pagrindų kūrimu”, Latvijoje vyto telegramą: “Kadangi vaka
— “perėjimu iš kapitalizmo į so rinis traukinys galvijų nepriima,
nauti vedamai laisvės bylai, kaip
objektyvus mokslo žodis. Iš kitos Tokiu būdu sovietizacijos pradžia cializmą”, Estijoje — “socializmo atvyksiu tik rytoj”.
gi pusės, valstybinio savaranku Latvijoje nukelta į 1917 m. va statyba”. Tuo tarpu pagal sovie
mo netekimas bene skaudžiausiai sario, Estijoje — į spalio revoliu tinę terminiją tai reiškia visiškai
— Bet juk tos mergaitės, kurią
palietė kaip tik laisvo mokslinio ciją. Labiausiai bolševikų susi skirtingus dalykus!
man perši, viena koja yra trum
tyrinėjimo sritį. Ir tokiu būdu painiota Lietuvoje. Nors dabar Antrasis tarpsnis nuo 1944 iki pesnė, — jaunuolis sako piršliui.
stokojame, ko labiausiai esame jau pabrėžiama 1918 m. gruodžio 1950-jų metų pakartojo sovietinj
— Taip, — aiškina piršlys. —
reikalingi.
8-tosios data, kai buvusi įvesta eksperimentą iš 1930-jų metų. Šį Bet'žiūrėk, tamsta. Tegu tamsta
Ne vien tik mūsų pačių nesu “sovietinė valdžia” ir sudaryta “kelią į socializmą” žymėjo pra vedi mergaitę, kurios abi kojos
gebėjimas dėl to kaltas. Dalykai laikinoji revoliucinė vyriausybė monės socializacija ir žemės ūkio lygios. Po kurio laiko atsitinka
žymiai pagerėtų, jeigu mūsų tik su Kapsuku, tačiau į akis krinta sukolektyvinimas (o taip pat te nelaimė — ji patenka po mašina.
rieji ar tariamieji vakarietiškieji sovietinių autorių santūrumas, roras ir masinės deportacijos).
Kiek susijaudinimo, kiek rūpes
bičiuliai savo prielankumą mūsų nes kalbama tik apie “sovietinės
įvykdžius kolektyvizaciją, bu čių, išlaidų operacijom ir koja ko
bylai pademonstruotų ne vien tik valdžios” įvedimą, bet ne “sovie vusi sunaikinta paskutinė buržua gero pasirodys viena trumpesnė.
gražiais proginiais žodžiais, bet ir tinę valstybę”. Kaip anksčiau, zinė klasė — vidutinė ūkininkija O vedi mano kandidatę, čia jau
kitokiu labiau apčiuopiamu būdų. taip ir pagal naująjį aiškinimą (“buožija”) ir taip 1951 m. pra viskas gatava ...
prade- sidėjęs trečiasis tarpsnis, kuris
Tokia prasme pavyzdžiu galima sovietinis valstybingumas pra
laikyti rusų emigrantų grupėms damas 1940 m., neminint 1918 m. tęsėsi iki 1958-jų metų imtinai.
Mažos valstybėlės premjeras
teikiamą paramą.
• ’
Tuo metu iškilusi tariamai “be aiškina, kodėl jie bankrutavo:
Kapsuko vyriausybės.
klasė visuomenė”, o Pabaltijo tau — Galima rasti daugelį bank
Tuo tarpu vienintelę šviesią iš Paskutiniai tarpsniai
imtį sudaro Vak. Vokietijos lėšo Nė kiek nemažesnių sunkumų tos pavirtusios “socialistinėmis roto priežasčių. Bet geriausiai
mis (drauge su atitinkamų laisvų sovietai turi, kai Pabaltijo valsty nacijomis”. Tačiau ir šiame laiko galima tai išalkinti priminus fak
jų pabaltiečių Įnašu) išlaikomas bių konstitucinė raida mėginama tarpyje galutinai “sulyginti” ne tą, kad eilę metų išlaidos buvo di
Pabaltijo tyrimo institutas Bon- aiškinti sutinkamai su Sov. S-gos pavyko. Sovietų spauda nuolat desnės už pajamas...
noje. Dėl kuklių medžiaginių iš visuomenine-ūkine sistema. Mark apgailestauja, jog ir sustambinti
teklių instituto veikla ribojasi sizmo-leninizmo akimis, konstitu Pabaltijo kolchozai savo sąranga
Britų armijoje yra 700 arklių,
kasmet išleidžiamu metraščiu, ku cija tėra kintančių visuomeninių žymiai skiriasi nuo Sov. Sąjungos.
riame iki šiol vyravo dalykiški, - ūkinių pamatų ideologinis at Dėl to esanti kalta vienkiemių sis o sandėliuose 5 milijonai pasagų.
daugiausia istorinę praeitį liečią spindys. Ligšiolinėje raidoje ofi tema, nedavusi pagrindo greitam Vienas opozicijos atstovas parla
tyrinėjimai. Neperseniausiai — cialiai skiriami keturi tarpsniai, kolchozinių centrų susidarymui. mente pareiškė viltį, kad daugiau
prof. dr. Z. Ivinskio vadovybėje kurių tris yra paskelbęs Stalinas, Tie skirtumai tebėra ir šiandien, pasagų į sandėlius nebebūsią per
— iš spaudos išėjusiame Com- o ketvirtąjam davė pradžią Chruš nepaisant to, jog nuo 1959 m. kama.
Pabaltijo kraštai pirmą kartą
mentątiones Balticae VI/VII-me čiovas XXI-me kp suvažiavime.
Pirmasis tarpsnis, kuris Sov. drauge su Sov. S-ga pradėjo nau Lankydamasis Amerikoje Sau
tome jau pastebimas sveikintinas
Į dėmesys dabarties klausimams. S-goje tęsėsi daugiau kaip dešimt ją tarpsni pagal Chruščiovo, iš di Arabijos karalius tiek prisi
1 Nelemtos okupacijos dvidešimt metį, Pabaltijo kraštuose tetruko dėstytas gaires XXI-me kp suva klausė apie humaniškumą, jog
grįžęs paskelbė naują įstatymą,
mečio proga ypatingai paminėti vienerius pirmosios okupacijos žiavime.
na aktuali L. Schultzo studija, metus. Panaši raida “liaudies de Sovietų oficialiųjų aiškinimų kad vagims rankas turi nukirsti
kurioje apžvelgiama Pabaltijo mokratijos” kraštuose vyko 1945- nepastovumas, nenuoseklumai ir ne budelis, bet chirurgas.
valstybių konstitucinė raida po 48 m. Sovietų nuomonės nesutam prieštaravimai savaime sugriauna
Jam taip nebus
1940 metų. Ties kaikuriomis jos pa, ar šio laikotarpio permainos jų pačių pastangas nuslėpti paša — žinai, kad Jonas mirė 5 va
laikytinos grynai socialistinėmis linės jėgos prievarta Įvykdytą ir landą rytą.
mintimis norime čia sustoti.
ar tik demokratinėmis. Anksčiau toliau tęsiamą Pabaltijo valstybių
Tarp išdavimo ir
— Man tai taip nebus. Tokiu
daugiau reikšta pastaroji nuomo inkorporaciją, šioje vietoje ne metu aš dar miegu.
revoliucijos
Gausiai sovietų ir pabaltiečių nė, kaip tai liudija propagandi jučiomis tenka prisiminti mūsų
medžiaga dokumentuotoje studi niai terminai: “darbo liaudies są liaudies pasakaitės ašaką, kurią
George BEN, B.A.
joje autorius nurodo, jog Pabalti junga”, “demokratinės refor vilkas krimto, rijo — neprarijo,
ADVOKATAS-NOTARAS
jo valstybių prievartinis įjungi mos”, “liaudies vyriausybė” ir ir galu gale užspringo. —
(ELI).
mas i Sov. Sąjungą sudarė žymių pan. Po 1955 m. pradeda įsigalėti
praneša, kad
sunkumų sovietinei valstybės te
persikėlė
orijai. Tie sunkumai kilo iš to,
į naujas patalpas
jog minimų kraštų ūkio ir visuo
1134 DUNDAS ST. W.
menės sąrangos iš esmės skyrėsi
Toronto 3, Ont.
nuo Sovietų Sąjungos ir turėjo
Neseniai Los Angeles mieste sijos pirmininku, įsitikinęs, kad
Telefonas LE. 4-8431
daug bendrų ypatumų su vadina Įvykusioje JAV demokratų kon šis iš biržos pralobęs konservatymais “liaudies demokratijų” kraš vencijoje išrinkti kandidatai į viškas demokratas žinos kaip su
tais.
krašto prezidento ir viceprezi sitvarkyti su šios šakos prekiauto
Pirmiausia konkrečios aneksi dento postus, kurie lapkričio pra jais. Sakoma, kad Joseph Ken
W. A. LENCKI,
jos aplinkybės supainiojo/ oficia džioje turės rungtis su respubli nedy savo uždavinį gerai atlikęs.
B.A., L.L.B.
lius sovietų aiškinimus. Pagal konų atstovais.
Iš pelningo biznio Joseph Ken
marksizmo-leninizmo teoriją, vad.
Nors demokratų partija yra nedy kuriam laikui buvo perėjęs
TEISININKAS —
proletariato diktatūra galinti būti skaitoma “liaudies” partija, ta Į “nepelningą”, kada priėmė Roo ADVOKATAS - NOTARAS
Įvesta tik socialistinės revoliūci-. čiau jos prezidentiniu kąndidatu sevelto paskyrimą JAV ambasa
100 ADELAIDE ST. W.
jos keliu. Tačiau sovietų teisinin tapo milijonierius, senatorius doriumi Londone. Iš šių pareigų
kams 1940-tais metais buvo visiš John Fitzgerald Kennedy. Jis jau jis pasitraukė 1940 m. ir vėl grižo
Room 107
kai aišku, jog tokiai revoliucijai prieš konvenciją buvo bemaž už dauginti milijonų.
sukonstruoti nebuvo jokių prie sitikrinęs šią poziciją, nes jo pro Joseph Kennedy 1945 m. nu
Telefonas EM. 6-4182
laidų. Todėl teko nutylėti “revo pagandinė mašina niekada nepri pirko plačiai žinomus prekybos
Toronto
liucinių darbo masių” vaidmenį, trūko dolerių, energijos ir žmo rūmus Čikagoje — Merchandise
vietoj to pabrėžiant raudonosios nių. Sen. Kennedy laimėjo visus Mart, už kuriuos sumokėjo 12,4
armijos Įžygiavimą kaip ‘darbo pirminius rinkimus, kurie jį ir mil. dolerių. Dabar tie rūmai, val
liaudies išvadavimą iš kapitalisti išstūmė į partijos viršūnes. Nors domi jo žento Sargent Shriver,
Lietuvio advokato
nio jungo”.
jis yra katalikas, kas buvo viena jau yra vertinami 75 mil. dol.
Tokios teorijos laikytasi iki iš nemažų kliūčių daugumoje ne Tai yra vienas iš jo prekybinių
Įstaiga . /.
1955 metų. Minint 15-tąsias anek: katalikiškas tradicijas turinčioje gabumų Įrodymų.
sijos metines prasidėjusios “de- Amerikoje, jis sugebėjo Įsigyti
stalihizacijos” poveikyje, papūtė tiek daug draugų, taip kad jo pa Savo sugebėjimus Joseph Ken Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS
nauji vėjai. Vietiniams “tauti rinkimas prezidentiniu kandida nedy gavo iš tėvo — Airijos imi
niams” kompartijos ideologams tu buvo Įvykdytas didele balsų granto Patrick, kuris iš saliūnų
62 RICHMOND ST. WEST
biznio perėjo prie banko steigi
remiant, pradėta skelbti “proleta dauguma.
/kampas Bay & Richmond/
mo ir šių dienų garsios Kennedy
rinės revoliucijos” teorija. Esą,
Kennedy. yra dar jaunas vy imperijos kūrimo.
Room 901
1940 m. Pabaltijo kraštuose susi ras — 43 metų amžiaus, bet jo po
Demokratų
viceprezidentinis
dariusi “revoliucinė būklė” ir ma litinė veikla jau remiasi ilgame
Telefonas EM. 2-2585
sinėmis demonstracijomis paša te praktika. Senatoriumi jis jau kandidatas, kuris kaip matome,
lintas buržuazinis režimas. Stai yra nuo 1953 metų, kur sugebėjo turi garbingos ir pinigingos šei
ga iš pagrindų pasikeitė Raud. susidaryti gerą vardą. 1956 m. jis mos tradicjas, taip pat turi dar
armijos vaidmuo, užmirštos visos buvo nominuotas demokratų vi- vieną retesnę ypatybę — jauną ir
LIETUVIO ADVOKATO
ankstesnės padėkos. Vietoj to ceprezidentiniu kandidatu, tačiau gražią žmoną. Si Į Amerikos “ma
ĮSTAIGA
mos” poziciją taikanti moteris yra
nuopelnai priskiriami “didžiajai jo kandidatūra tada nepraėjo.
30 metų amžiaus Kanados NEIMAN, BISSETT
rusų tautai bei kitoms Sov. S-gos
Prezidentinis demokratų kan tik
prancūzė
Jacqueline Bouvier, kal
tautoms”, kurių tariami laimėji didatas yra kilęs iš gausios šei
mai neva paskatinę Pabaltijo mos — turi 2 brolius ir 4 seseris. banti keturiomis kalbomis—ang
SEGUIN
darbo liaudies proletarinę revo II Pasauliniame kare žuvo trečia lų, prancūzų, italų ir ispanų. Ji
Advokatai
Notarai
1953 m. ir dabar turi 2,5
liuciją.
sis jo brolis Joseph, vyriausias ištekėjo
Naujai pasirodžiusiuose sovie amžiumi. Jeigu Joseph būtų gy metų dukrelę, o rudeni laukia
35 HAYDEN ST., Toronto,
tų istorijos vadovėliuose mėgina venęs, Johnui būtų tekę pasiten antrojo kūdikio.
(arti Bloor ir Yohg gatvių)
Lapkričio mėn. pradžioje pa
ma pabrėžti “liaudies seimo” rin kinti kuklesniais planais, nes tė
kimų reikšmė. Tai esąs Įrodymas, vas jam buvo numatęs mokytojo aiškės ar biznio pasaulyje atsižy Telef. įstaigos: Telef. namų:
mėjusios šeimos žmogus Įkels ko WA. 4-9501.
BE. 3-0978
jog pati darbo liaudis apsprendu- ar žurnalisto profesiją.
ją
ir
kito
biznio
—
politikos
augšsi savo likimą Pabaltijo kraštuo Kennedy tėvas Joseph, dabar
se. Tačiau ir naujame aiškinime turįs 71 m. amžiaus ir turto, sie čiausią poziciją Amerikoje. No
rieišvengiama prieštaravimų. So kiančio apie 200 mil. dol., visiems rint tai pasiekti Kennedy turės
Atlieku visokius
vietinio režimo Įvedimą norima vaikams, sulaukus 21 metų am Įveikti gana svarbią figūrą —
šiuometinį
JAV
viceprezidentą
pavaizduoti kaip “ilgametės dar žiaus. paskyrė po 1 milijoną dol.
elektros darbus
bo liaudies kovos prieš buržuazi prasigyvenimui. Tėvas buvo pa Nixoną, kuriam remti yra susida
ją” vaisių, pabrėžiant režimo tęs garsėjęs bankininkas Bostone, ręs ir didelis lietuvių komitetas.
prie senų ir naujų statybų.
Edv. Šulaitis.
tinumą. nuo 1917 iki 1940 metų. vėliau perkėlęs bizni i Wall
Patarimai ir apkainavlmas
veltui.
Street Niujorke. Ten jis investa
vo pinigus į įvairias prekybos sri
. Lietuvių moterų
Lakę Simcoe
Licenzijuotas elektromonteris
tis. JAV prezidentas Rooseveltas
Įuifo olvvoy ir humcfių aptcnnavimov
po kiek laiko jį paskyrė vertybės
Toronte.Ikrusiškai kalbantieji klauskite
KIRPYKLA
J. Nacevičius
Bctty Va;tickuna<
popierių biržos federalinės komiDomą Hairstyling
Tel. LE. 4-6075

Milijonierius demokratę kandidatas

1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3*2904

•

Tas tai neuždrausta
— Ar tamsta nežinai, kad mau
dytis uždrausta? — šaukia polici
ninkas žmogui upėje.
— Tai kad aš nesimaudau, bet
skęstu ... — atsiliepia tas.
— O, tas tai nėra uždrausta...
Praktiškas patarimas

— £inai, paskolinau vienam
pažįstamui 50 dolerių ir dar be
jokio raštelio, o jis po to nei gy
vybės ženklo neberodo.
— Nagi parašyk jam laišką
prašydamas sugrąžinti $100. Jia
tada atrašys, kad pasiskolinęs ne
$100, bet tik $50. Na, tai ir tu
rėsi įrodymą savo rankose.

Paieškojimai
VYTA PEČKAITYTfc ieško savo tė
vo Antano Pečkaičio, gyvenančio To
ronte. Jeigu kas galėtų suteikti apie
jį žinių, būčiau labai dėkinga. Mano
adresas: Kaunas — Aleksotas, Liudvi
navo g-vė Nr. 10, Pečkaitytei Vytai,
Antano.
LIUDAS KUBILIUS, kilęs iš Telšių
apskr., Tvėrių vals., Lapaičių km., ieš
komas artimųjų iš Lietuvos. Atvykęs
į Kanadą gyveno 788 Burlington
St., Hamilton, Ont Čia gyvendamas
laiškais buvo pasireiškęs savo artimie
siems Lietuvoje, vėliau tačiau kažko
dėl nutilo ir daugiau neberašo. Pra
šomas jo. artimųjų aš šaukiuos su pa
ieškojimu - atsišaukimu, prašydamas
atsiliepti arba žinančius pranešti šiuo
adresu: Casimir Valužis, 1248 Waverly
PL, Elizabeth, N.J., USA.

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)
Telefonas LE. 24108

KABINETAS UŽDARYTAS
nuo liepos 20 d. iki
rugpiūčio 15 d.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.

(2-ras namas nuo Roncesvalles), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12
ir 3 8 vaL vak. (pagal susi
tarimą).
Kabinetas: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Bt. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLEŠ AVE.

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

Raštu garantuojamas darbas ir dalys.

.

A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos , skaudė)Imu h ner
vingumą.
Kalba slavų kolbomis.

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

Įstaiga veikia
168 vai savaitėje

Sav. D. KAUNAITĖ

Kvalifikuotas technikas taiso

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
V. JUŠKEflCIUS,
Licenced master electrician.

Telef. HL 74601
Toronte

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J. S T A.N I O N I S
19 GLĖN BELLE CRESC
Telefonas RU. 1-7861

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. valr.

RO. 6-9367

.

V. Semaška

—į——— -i

m ■■■■i-.ii ■

GENERAL

;

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

Taisau televizijas, namų ir auto radio.

-———b-

M/

— Kai tamsta kalbi ir kai aš
kalbu, žmonės vis juokiasi, — sa
ko salioninis frantas aktoriui.
— Bet iš manęs juokiasi tik,
kai aš to noriu,—atsako aktorius.
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MONTREAL, Que

TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį ilgąjį savaitgalį Gerojo
Ganytojo parapijos stovykloje
įvyksta stovyklaujančio jaunimo
iškilmės. Sekmadeinį, po 11 vak
pamaldų stovyklautojai, vadovau
jami kun. B. Pacevičiaus, išpil
dys stovyklavimo metu paruoštą
programą. Maloniai prašome vi
sus berniukus, kurie anksčiau po
rą savaičių buvo stovykloje, taip
pat atvykti sekmadienį į stovyk-

Prisikėlimo parapijos žinios
Daugiau indėlių! Kredito su- tvarkė Blauzdžiūnienė ir Blauzvaržymai kituose bankuose ir. džiūnas, visiems pažįstamas lietu*
— Kanados vyskupai šį sekma
dienį įsakė visose Kanados kata
augštos palūkanos ‘mortgage” pa- vių šeštadieninių mokyklų vedė*
likų bažnyčiose pravesti rinklia
skoloms labai pagyvino “Lito” jas. Visus virtuvės ir stovyklų
vas šelpti nuo žemės drebėjimų
apyvartą. Paklausa hipotekinėms tvarkymo darbus vykdė patys
2 ir asmeninėms paskoloms yra to skautai ir* skautės, vadovaujami
nukentėjusius Čilės gyventojus. į SPRINGHURST VASARVIETĖJE, LIETUVIŲ SALĖJE.
Tam tikslui, specialių vokelių ne
kia didelė, kad sunku patenkinti savo vyresniųjų vodavų.
Atrodo, kad reiktų ateičiai pra
turint, prie įėjimo bus padėti vo
ir geriausiems tikslams prašomas
šyti
tik vieno pagerinimo: kad bū
paskolas.
keliai “Seminarijai remti”, ta
Rengėjos:
Maloniai
visus
čiau juose įdėtos aukos eis Čilei.
“Litui” reikia daugiau indėli tų pakankamai palapinių ir ne
Liet.
Kat.
Moterų
Draugijos
k
Prašome juos pasiimti ir įdėti kad
ninkų. Pinigų laikymas ‘Lite” tu reiktų susikimšti. Normaliai, klo
vasarotojus
atsilankyti.
___
__
„
Šv.
Jono
Kr.
parapijos
skyrius.
ir kuklią auką. Visuotinė krikš
ri daug pliusų. Jau penki metai jantis lovas ant žemės, palapinė
čioniškoji meilė to reikalauja.
kaip “Litas” pastoviai moka tau-1 Jjee turėtų būti tik 4 skautai, o tikUntieji stovyklos pasiekti savomis — Mūsų parapijoje šiais metais
pytojams 414 % palūkanų, kai tuo į rumoje dabar buvo net iki 6.
susisiekimo priemonėmis tesi įvedami iškilmingi Porciunkulės rė stovyklos vadavai ir Kanados
Dr. A. Šapoka,
tarpu kiti bankai moka tik po 2! Stovyklautojų skaičius, pagal
Pabaltiečių delegacija
kreipia klebonijom
atlaidai. Jie prasidės rugpiūčio 4 At-kų krašto valdybos pirm. S. iš Toronto ruošiasi vykti Otavon vyr. “TŽ” redaktorius, su šeima % %. Maža to. “Litas” palūkanas' Montrealio lietuvių skaičių, galė— Stovyklos koplyčioje pamal d., ketvirtadienį, 7.30 vai. vak. Juozapavičius. Vėliavą nuleidus, pas min. pirmininką, kurio įstai išvyko dviem savaitėm atostogų į apskaičiuoja kas mėnesį, o kiti' tų būti dar daug didesnis. Tam
dos sekmadieniais 9, 10 ir 11 vai. pamokslu ir pamaldom. Pamoks stovyklautojai pradėjo skirstytis ga pranešė, kad vizitas numatytas Sprinhurst, įprastinę Toronto lie bankai — kas 3 mėn. nuo ma- J tik reikėtų daugiau propagandos
šį ilgąjį savaitgalį prašome ti lai sakomi taip pat penktadienio į namus.
žiausios taupytojo sąskaitoje bu- *r lėšų. Turintiems po kelis vairugpiūčio 5 d. 9 vai. ryto. Delega tuvių vasarvietę.
kinčiuosius pasiskirstyti, kad ne ir sekmadienio vakarais bei klau Stovyklos vadovybę sudarė: ciją sudarys po du atstovu nuo
vusios, sumos. Pvz., jei “Lite” ■ ^us ūji dol. į dieną sudaro gana
Toronto
uosto
valdyba
pasiruo

būtų perpildytos vienuoUktosios somos išpažintys. Tikintieji ragi dvasios vadas — T. Rafaelis, kiekvienos tautybės. Šiuo vizitu
laikotarpyje1 nemažą sumą. Užtat skirstant
$3000 suma 3 mėn. laikotarpyje
vai. pamaldos.
nami dalyvauti, susipažinti su tri OFM, viršininkai; S. Juozapavi norima išsiaiškinti su premjeru šusi atpirkti iš Consumers Gas uaskin imame mėnesy buvo suma pelnus ekonominėms organizaci
— Šį šeštaidenį 8 vai. ryto ge dienio atlaidais bei pasinaudoti čius ir J. Pleinys, komendantai: kaikuriuos politinio pobūdžio Co. 50 akrų sklypą už $4.200.000, žinta iki $100, tai palūkanas gau joms ir lietuviams verslininkams
sūrį pati prieš 10 metų pardavė si už du mėn. nuo $3000 ir tik labai * pritiktų dalį pelno skirti
dulingos pamaldos už a.a. Vytau Devo malonėmis. ,
V. Birieta ir S. Verbickas, ūkve klausimus.
tai kompanijai už $886.000. Ta paskutinį mėn. nuo $100. Kituo stovykloms. Juo labiau, kad į va
to Ivanausko vėlę. VeUonis prieš
— Jaunučių IV “Aušros” sto džiai: J. Andrulis ir S. Čepas;
me plote C. Gas Co. laikė suvers se bankuose tokiu atveju palūka saros stovyklas priimami skau
Televizijos
programoj,
perduo

dešimt metų žuvo Toronte auto vykla, tėvų pranciškonų stovykla .mergaičių vadovės: S. BalsevičiePr. R.
mobilio katastrofoje.
vietėje N. Wasagoj prasideda šį nė, L. Verbickaitė ir A. Baikutė; toj 6 kanalu, liepos 26 d., antra tas anglis, naudotas dujų gamy nas gausi tik nuo $100 per visus tai ir neskautai.
— Sutuokta: Leonas Radzevi šeštadienį. Stovyklos metu sek berniukų vadovai: A. Ankudavi- dienį, buvo rodoma “Pjnąfore” bai. Dabar, kai naudojamos natū tris mėn., t.y. nuo mažiausios su- ‘
Hotel Sandy Beach vasarvietė,
madieniais pamaldos svečiams čius ir J. Rukšys; sporto vadovas operetė iš Stratfordo. teatrinio ralios dujos, anglių sandėliai ne mos.
čius ir Ona Žėkaitė.
1i netoli
bereikalingi
ir
sklypas
parduoda

festivalio,
kurioje
dainuoj^treje

St. Jovite, gali patarnauti
— Pakrikštyta: Laura Viktorija bus laikomos 11 vai. Jaunimui, — J. Giedraitis. I-ją pagalbą tei
Be 4Y4 % mokamų palūkanų
mas.
kurie dar nėra apsiprenŽukauskaitė.
vadovams ir ūkio bei darbo per- kė dipt- slaugė T. Verbickaitė. Vi- tas su sol. V. Verikaičiu.
“Litas” duoda nemokamą drau visiems,
dę,
kur
praleisti atostogas. Sa
sonalui linkime kaitrios saulutės • rėjos: Simonaitienė, Dilkuvienė,
TABAKO ŪKYJE harvesto laikui rei dimą iki $2000 indėlių sumos. Pa
Evangelikų misijų šventė
ir visokios sėkmės.
Gudinskienė, Kalmatavičienė ir "Tėviškės Žiburių" kalinga tabako skynėjai-jos, rišėjai-jos gal jį, indėlininkui mirus, įpėdi- vininkas J. Skinkis ją įsigijo tik
Šį sekmadienį, liepos 31 d.,
ir lapų dalintojos. Geras atlyginimas. lams išmokama dviguba jo s-toj šiemet, tai mažai kas ją žino. — Praeitą sekmadienį Prisikė Pleinienė.
Vasarvietė yra Laurentian kal
atostogos
Malonės liuteronių parapija šven limo bažnyčioj per Sumą gražiai
Kreiptis: M. Mikalauskas, R.R. 2 Bal buvusi suma — $4.000. Kaikas
Ateitininkai dėkingi tėvams
čia Keswicke, “Mercury Lodge”, giedojo Stratfordo festivalyje dai pranciškonams už gražią ir pato “Tėviškės žiburiai” atostogaus timore, Ont. Tel. 4 Ring 4 Baltimore, ma pomirtinį draudimą $700 ar nų gilumoje, apie 20 mylių už
pas Praną Krilavičių, savo misijų nuojąs solistas — lyrinis barito gią stovyklavietę su pastatais. Di rugpiūčio 8-14 d.d. savaitę. Tą Ont. arba Toronte tel. LE. 1-2647.
>an. ir moka už tai premijas. St. Agathe prie pagrindinio Nr.
šventę. Parapija renkasi 9 vai. ry nas Don Young.
delė padėka Toronto Prisikėlimo savaitę numeris neišeis. Visi, Išnuomojami du kambariai ir virtuvė. Užtektų “Lite” laikyti $350 ir 11 kelio. Reikia išsukti į kairę vi
to prie bažnyčios, iš kur kartu va — Šį sekmadeinį yra pasižadė parapijos kat. vyrams už duosnią kas turės kokių nors praneši Yra garažas. Tel. LE. 6-1049.. Skam žmogus turėtų tą patį draudimą duryje St. Jovite miestelio (yra
žiuosime į Lake Simcoe. Misijų jusi per Sumą solo giedoti viena $50 auką, o Hamiltono liet, ben mų, skelbtinų tos savaitės nu binti po 6 vai. vak. Lukošiui Petrui. ir dar gautų geras palūkanas. Tą rodyklės) ir važiuoti apie 3 myšventės pamaldos po atviru dan Stratfordo festivalio solisčių.
druomenei už $10. Taip pat nuo- mery, prašomi prisiųsti savai Išnuomojami du kambariai ir virtuvė draudimą “Litas” apmoka iš savo iįlias iki uiaskinonge ežero.
gumi prasidės 11 vai. ryto. Pra — Kleb. T. Placidas, OFM, jau j širdi padėka visiems, kurie auko- tę anksčiau — iki liepos 28 d., II augšte. Reikalui esant pasaugomi kasos ir jis kainuoja apie % %,'I Vasarvietę sudaro: viešbutis su
šome kuo skaitlingiau dalyvauti. grįžo iš dviejų savaičių vasarinio • mis, darbu ar kitais būdais parė- o Toronto kronikos žinias iki vaikai dienos metu. Tel. LE. 5-1676. aigi pridėjus prie 414% dividen- 38 kambariais, restoranas su orKun. L. Kostizenas.
rugpiūčio 1 d.
poilsio ir pradėjo eiti savo parei- j mė jaunimo stovyklą.
K.
ių, išeina, kad “Litas” už indė Kesd’u ir visų rūšių gėrimais, val
Išnuomojamas
kambarys
I
augšte
su
gy Kla. s lėlio pliažas, laivai, teni
gas.
lius moka visus 5%.
T. Juvenalis Liauba, OFM,
baldais
vienam
asmeniui.
RO.
6-0445.
— T. Rafaelis, OFM, nuo lie-!
Kartais stebiesi, kad nežiūrint so aikštė ir ikti patogumai. Vieš
atostogų proga lankosi Toronte. pos 27 d. išvyko dviem savaitėm j
PARDUODAMAS RESTORANAS.
visų aiškinimų ir penkių metų omis atokiau nuo kitų gyvenamų
Mūsų mielus vytiečius
Praėjusį sekmadienį jis kalbėjo vasariniam poilsiui.
|
Susirgus savininkui parduodamas 52 : r aktikos, daugelis vis dar nežino vietų, daug vietos automobiliams,
“Tėvynės prisiminimų” radijo
vietų restoranas. Visi geri ir moder
ONĄ ŽĖKAITĘ ir LEONĄ RADZEVIČIŲ
moder-, !<r3dito unijų teikiamų pirmeny- /ašarviė.ė tinka ne tik vasaroji
programoj. Jis priminė, kad tė IŠSISKIRSTĖ ATEITININKŲ
niški vidaus Įrengimai. 892 Queen St. jju arjja nebando paskaičiuoti ir mui, be. ir organizacijų ar grupių
STOVYKLA,
vų pranciškonų gimnazija Kennevedybų proga sveikina ir
švyko. is. jos .urimi patogumai
w. Tel. LE. 1-6850.
>adarvti reikiamu
jadaryti
reikiamų išvadų.
bunkporte, JAV, šiemet išleido I kuri vyko nuo liepos 9 iki 24 d.
Tali patenkinti net ir labai įvai
Pr. Rudinskas.
skaidraus gyvenimo linki
DAUG DŽIAUGSMO SUTEIKSITE,
laidą — 10’abiturientų. Jon pri tėvų pranciškonų vasarvietėje, N.
raus
skonio ir reikalavimų daly
mažai pinigų išteisite siųsdami siunti
imami tik lietuvių kilniės moki Wasagoje, baigėsi praėjusi sek
Skaučin-tų stovykla šią vasarą vius, nesivežant su savimi dėžių
TLS Klubas “Vytis
nius tiesiai iš Anglijos. Aprūpinkite
niai. Į I klasę ateinantiems moks madienį. Antrosios stovyklavimo
savo artimuosius vaistais dabar, nes sutraukė rekordinį skaičių daly su ‘trunksmais”, šaldytuvo su už
lo metams jau įsirašę 18. Dar esą savaitės centre buvo Lietuvos,
vėliau jų siuntimas gali būti suvaržy
kandžiais ir kitu balastu.
laisvų vietų. Mokestis už mokslą laisvės kovotojų pagerbimas, Įvy
tas. Dėl informacijų kreiptis i firmos vių. Stovykla Įvyko kalnuose ne
yra pakankamai kamba
Nedera prekiauti atstovą J. Janulaitį, 277 Runnymede toli Rawdon vasarvietės. Stovyk riųDar
Ko dūksta
ir bendrabutį — $400 metams. kęs penktadienio vakare. Buvo ei
nuomojamų savaitėmis arba
Rd., Toronto 9, Ont. Tel. RO. 6-5738. lai vadovavo dr. I. Gražytė ir J. dienomis su maistu ar be jo. (Tik
T. J. Liauba ten dėsto lietuvių k. nami Kryžiaus Keliai, naudojant
su sovietais
ir matematiką ir rekomenduoja maldas iš Sibire parašytos malda Nikita Chruščiovas?
Pr. R.
Pigiai parduodama geros kokybės da- Ramanauskas. Virtuvę šiemet $2 dienai be maisto).
“Prekyba su Rytais yra tiek žai,sienoms popieris ir grindims ply
Kanados lietuviams pasinaudoti knygės “Marija, gelbėk mus”. Po
Nuo pat Stalino mirties Chruš
šia gimnazija.
to, susirinkę prie gražiai papuoš čiovas dūksta. Pavyko jam klasta pat negarbinga kaip vergų preky telės. Tel. RO. 2-4931.
to simbolinio kapo, stovyklauto ir jėga įsitvirtinti Kremliuje, kur ba”, pareiškė žinomas šveicarų
<
Svečiai
Otava. — Vokietija yra nupir
Mieliems
jai pasimeldė už visus žuvusius jo dūkimas reiškiasi jau rakietiPereitos savaitės trečiadienį laisvės kovotojus. Religinė dalis, niais grasinimais. O dar taip ne ekonomistas prof. W. Roepke vo kusi 25 tonas Kanados uranijaus
EUGENIJUI IR LEONUI MEŠKAUSKAMS,
“TŽ” aplankė detroitietis radijo kurią pravedė stovyklos dvasios seniai jis kalbėjo apie taiką. Bri kiečiu ekonomistu suvažiavime ir dar perka 5 tonas. Kai būsią
V
mirus jų tėvui Lietuvoje,
klubo programos “Lithuanian vadas T. Rafaelis, OFM, buvo už tų premjeras parašė jam laišką, Godesberge. Prekiaudami su So pastatytos užplanuotos trys ato
Voice” vedėjas Jonas Kriščiūnas baigta giesme “Marija, Marija”. kuriamu sako: “Nesuprantu, ko vietų Sąjunga, Vakarai stiprina minės jėgainės, jai kasmet reikė
reiškiame gilią užuojautą
sią po 140 tonų, tad savo užpirki
su sūneliu, atostogų proga lankę Minėjimas vyko, toliau stovyklos Jūs dabar siekiate?’.’ Ir kur gi jis
A. ir L. Grabošų šeimos ir Eugenijus.
sis Kanadoje. Iš Toronto jis iš salėje. S. Čepas priminė stovyk supras, jei sovietai visą laiką ble komunizmo pagrindus ir veikia mus Kanadoje padidinsianti, pa
prieš
savo
interesus,
pasakė
kal

reiškė
jos
atominės
energijos
mivyko dar į Niagara Falls.
lautojams, kokias dideles aukas fuoja: ištisus mėnesius kalba apie
Tą pat dieną redakciją aplan mūsų broliai ir sesės sudėjo ant taiką ir staiga pereina į karingą bėtojas. Visa Vakarų prekyba su nisteris dr. S. Balke, dabar lan
kė Juozas Giedraitis iš Hartford, tėvynės aukuro ir kokios mūsų laikyseną. Antai Chruščiovas, iš sovietų bloko kraštais tesudaro kąsis Kanadoje.
M. Dramos Teatras kviečiamas
Vašingtonas. — Į amerikiečių
Conn., senas.“TŽ” skaitytojas, su pareigos dabar savo tautai. Me tisus mėnesius .ruošęs viršūnių palyginamai menką bendrosios
lapkričio 13 d. atvykti su “Milži
šeima viešėjęs pas gimines taba ninėje dalyje R. Bilkytė ir J. če- konferenciją, aplankęs Ameriką, užsienio prekybos nuošimtį. Bet lakūno Fr. G. Powers bylą, kuri
no pauriksme” i Bostoną “Laisvės
ko ūkių rajone. Aplankęs bičiu ponkutė p'adainavo partizanų dai staiga viską išsprogdina; ilgai kiekvienas Vakarų patarnavimas bus rugpiūčio 17 d. nori nuvykti
varpo” parengimui.
BA LTIC M O V E R S
lius Toronte, jis dar nuvyko kitų ną, V. Kalmantavičius ir N. Šla- skelbęs pagalbą atsilikusiems augštos kvalifikacijos mašinomis jo žmona Barbara. Sovietų amba
aplankyti į Wasagą. Jo žmona dr\ pelyte padeklamavo progai pri kraštams, vienu mostu pereina ir kitomis prekėmis padeda ko sada jai į prašymą neatsakė nie Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis
Dr. Vitalija Giriūnienė dantų
Visos vežamos turtas ap
L. Giedraitienė - Svilaitė šiuo me taikytus eilėraščius, o visi sto remti anarchines tų kraštų revo munizmui stiprinti savo ūkinį pa ko, tada ji kreipėsi į patį Chruš distancijomis.
draustos. Važiuoja m kas sovaitę j Mont- gydytojos kabinetą nuo rugsėjo
tu dirba vienoje Niujorko ligoni vyklautojai sudainavo keletą pa liucijas; vieną dieną jis porina jėgumą, kas savo ruožtu yra ar čiovą. Taip pat leidimo paprašė reali, Londoną, Windsorą, Hamiltoną,
mėn. atidarys 3940 Rosemount
nėje.
vergtoje tėvynėje sukurtų dainų. apie nusiginklavimą, taiką, kitą gi ba gali būti panaudojama de nuvykti į teismą trys .JAV advo Horth Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST.
TELL LE.4-1403 Blvd., kur jau persikėlė gyventi,
katai.
Kun. P. Totoraitis iš Newark, Laisvės kovotojų vakaras baigtas trankosi atominiais grasinimais. strukcijai prieš Vakarus.
o šiuo metu ilsisi Golden Lake.
TORONTO
N.J., padaręs ilgą atostoginę ke Tautos himnu.'
Kur gi galų gale šuo pakastas?*
lionę, kurios metu pasiekė net
Į šeštadienio vakaro laužą su Politikos vilkai mano, kad
Los Angeles, pereitą savaitę bu sirinko didelis svečių būrys. Sa Chruščiovas yra uolus komunis WASAGA BEACH f netoli vaikų stovyklos ir tilto
vo užsukęs į Torontą aplankyti lia skambių lietuviškų dainų sto tas, pptrijotas, labai jautrus vaka Nauja lietuviška vasarvietė "Ramona
savo sesers bei jos šeimos, pp. Le- vyklautojai pateikė visą eilę įdo riečių ėjimams ir juos priimąs
Vasarnamiai 5 žmonėms — 35 dol. į sav.
gių, ketvirtadienį aplankė “TŽ” mių, anksčiau dar niekur nematy kaip įžeidimą bei grasinimą. Kaip
Kabinos .2-3 žmonėms — 25 dol. į sav.
redakciją. Kun. Totoraitis yra se tų pasirodymų. Po laužo jaunimas ir Hitleris, jis aštriai reaguoja į
(Visi namukai su virimo priemonėmis ir indais). Galima nuomoti
nas “TŽ” skaitytojas ir ta proga smagiai pasišoko.
mažiausią vakariečių pajudėjimą ir dienomis. Rezervuoti skambinant Toronte RO. 9-0847 nuo pir
>8033
pratęsė savo prenumeratą.
ir
nevengia
vaikščioti
briauno

Sekmadienį, po 11 vai. Mišių,
Jonas Vinslovas, gyvenąs su visi svečiai, atvykę į stovyklos už mis. Jis grasina karu, kelia madienio iki ketvirtadienio, geriausiai vakarais nuo 9 iki 11 vai.
Sav. E. SPUDAS.
šeima Wawa, Ont., kur dirba rū darymo iškilmes, buvo pavaišinti triukšmą, kad išgąsdintų savo
nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
dos kasyklose, pereitą savaitę su ir palinksminti paskutiniais sto priešininkus ir priverstų daryti
suvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn
draugu buvo atvykę į Torontą ir vyklautojų pasirodymais. Sekė nuolaidas, o jei nepavyksta, trau
aplankė “TŽ”. Ta proga p. Vins dovanų įteikimas nusipelniusiems kiasi atgal ir kuriam laikui nu
408 Roncesvalles Ave.
Tel. LE. 5-1944
lovas paaukojo $5 linotipo vajui. stovyklautojams. Pirmiausia bu rimsta. Anglų gyd. dr. W. Sar1212 Dundas St. W.
Tel. LE. 2-9547
kampas Howard Park.
Labai ačiū! Jie atvyko mašina per vo apdovanotos darbščios virėjos. gant manymu, Chruščiovas nauJ.
BERŽINSKAS
Sudbury ir taip pat grįžo dar ap Po to dovanas gavo įvairių varžy dojąs prof. I. Pavlovo metodą
Užsakymai priimami ir paštu.
lankę Hamiltoną ir kitas vietoves, bų laimėtojai: A. Bušinskaitė — gyvulių dresiravime. Pvz. esą bu
• kur turi pažįstamų.
už dailųjį skaitymą, bendrą išsi vo daromi bandymai su šunimis,
pradžioje buvo pripratinti
TAUPYK, SKOLINKIS
Ligoniai. Jau senokai namuose lavinimą ir stalo tenisą, N. šlape- kurie
prie
tvarkingo
gyvenimo,
regu

lytė,
L.
Dambrauskaitė
ir
V.
Kal

savo kredito kooperatyve “LITAS”
sirguliuojanti Agota Balsienė
• John V. Margis, Phm.B.
liuojamo skambalo garsais. Po
perkelta į šv. Juozapo ligoninę. mantavičius — už deklamavimą, vienokio
garso buvo išduodamas
čeponkutė ir K. Dilkus — už
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
J. Zabulionis, turėjęs širdies ope J.
ėdalas,
po
kitokio
—
ne.
Po
to

bendrą
išsilavinimą,
A.
Juodval

Mes
siunčiame
oro
paštu
vaistus
duodamos bet kokiam geram tikslui.
raciją, puikiai pasveiko ir iš tos kis, E. Starkutis ir A. Kauliutė — kios dresūros ženklai buvo sumai
į Lietuvą ir kitus Europos kraštus.
pačios ligoninės grįžo į namus. už laimėjimus stalo teniso varžy šyti, ir po kurio laiko šunys visai
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pereitame “TŽ” nr. Toronto bose. Už geriausias pasekmes sumišę. Esą panašiai Chruščiovas Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdienio reikalin
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7*3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
žiniose klaidingai parašyta, kad lengvoje atletikoje dovanas gavo: elgiasi su vakariečiais, tampyda gumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai už
eikite
į
MARGIS
DRUG
STORE.
Jei
jūs
turite
betkokią
problemą,
St. Ansevičius su žmona persikė A. Juodvalkis, R. Astrauskas, T. mas juos visokiais manevrais,
lė iš Cleveland© į Torontą pas Supronaitė, L. Staškevičiūtė, B. kad sumaišytų, susilpnintų jų pa paskambinkite mums, mes pasiruošę jums geriausiai padėti.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos
sūnų. Turėjo būti St. Asevičius Stakutytė ir N. šostakaitė. Už ge sipriešinimą ir laimėtų vis naujas
devynerios, ramunėlės, zubražolė, “C” termometrai ir k.
persikėlė pas dukrą p. Batūrienę. riausią susitvarkymą kambariuo nuolaidas. Įbauginti vakariečiai
se mergaičių bendrabutyje premi esą nebegalės pramatyti, ką ruo
Už klaidą labai atsiprašome.
ją gavo “Amerikos gražuolės”, gi šia sovietai, lauks vis naujų ėji
REAL ESTATE
Atitaisymas. “TŽ” 29 nr. G. berniukų — “žiurkės”. Po do- mų nebepajėgdami pasipriešinti.
NAUJOS TAISYKLES VAISTU SIUNTIMUI I J.IETUVĄ pradės galioti
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
Janušonio fondui aukojusių sąra vanų įteikimo stovyklautojai nu Šie aiškinimai turi pagimdo. nuo 1960 m. spalio mėn. 1 d. Pagal naujas taisykles nuo spalio 1 d. vaistai
še pažymėta: $10 — T. B. šioje žygiavo į aikštę paskutiniam ak Tik reikėtų neužmiršti, kad to j Lietuvą bus galima siųsti tik su daktaro receptu gautu iš Lietuvos. Re
vietoje turi būti: $10 — tėvai tui — vėliavos nuleidimui. Čia kiam Chruščiovo dūkimui dirvą ceptas turės būti parašytas ant blanko, vartojamo sovietinių medicinos in
1611 Bloor St W
Toronto, Ont.
ir patvirtintas guminiu štampu. Taipgi ant recepto turės būti para
po trumpą atsisveikinimo žodį ta- paruošia patys vakariečiai savo stitucijų
pranciškonai.
šyta “FOR RECEIVING IN LICENSED PARCEL FROM ABROAD”. Recep
dideliu naivumu. Ir po tiek pamo tą reikės įdėti į siuntinį kartu su leidimo nuorašu. Vaistų į siuntinį bus
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543
kų dar tebėra naivių politikų, ku galima dėti tik tiek, kiek bus^parašyta recepte.
Kiekvienu atveju, jeigu į siuntinį bus įdėta vaistų daugiau negu recepte
rie sovietus laiko kultūringais są
HIGH PARK • BLOOR
pažymėta,
arba išviso be recepto ir, jeigu receptas bus parašytas ne taip,
PADĖKA
jungininkais, nekaltais avinėliais. kaip auagščiau
nurodytas taisyklės reikalauja, siuntinys -bus grąžinamas
$20.000 pilna kaina, atskiras, modemiškas mūro namas, 9 kambariai, 2
O prof. W. Roepke Šveicarijoje siuntėjui, už kurį jis turės apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas.
vonios, naujas vandeniu alyva šildymas. 2 mūriniai garažai. Greitas už
aiškiai pasakė, kad pagrindinė va
ėmimas. Įmokėti apie $10.000 arba augštesnė kaina su mažesniu įmokėVisiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir per
APRŪPINKITE VAISTAIS SAVO ARTIMUOSIUS
jimu.
kariečių klaida yra laikyti sovie
TĖVYNĖJE DABAR!
spaudą dėl mūsų brangios mamos, senelės ir uošvienės
tus Vakarų lygio žmonėmis ir tar
RONCESVALLES • DUNDAS
tis «pagal moralinius dėsnius, ku KAS NORI PIRKTI PIGIAI įvairius foto aparatus, arba filmų
A.A. Sofijos Korzonaitės - Pacevičienės mirties,
$14.500
pilna
kaina,
atskiras
plytų namas. 6 nepereinami kambariai. 2 vir
aparatus
—
BOLEX,
KEYSTONE-BELL,
HOWELL
ir
kt.,
juos
rių bolševikai nesilaiko. Pasak jo.
tuvės,
2
vonios,
garažas,
alyvos
apšildymas, mažas įmokėjimas, lengvos
ir už paaukotas šv. Mišias už jos vėlę, taip pat visiems da
gali gauti paėmus su 25% NUOALAIDA.
bolševikų vadas galvoja: “Jei aš
išsimokėjimo sąlygos.
esu silpnesnis, reikalauju iš jūsų Greitas motorizuotas patarnavimas veltui visą dieną. Nesivaržylyvavusiems gedulingose pamaldose š.m. gegužės 28 d.
laisvės, nes tai jūsų principas; jei
« RONCESVALLES • GEOFREY
žykite paskambinti TEL. LE. 5*1944.
esu stipresnis, atimu laisvę iš jū
nuoširdžiai dėkojame.
$4.000 įmokėti, 7 kambariai per-du augštus, vandeniu alyva šildomas, ge
sų, nes tai mano principas”. Pa
ras morgiiius. Kaina $19.500.
MARGIS
DRUG
STORE
gal
šią
taisyklę
esą
sovietai
iš

Dukterys ir sunūs su šeimomis.
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
{steigta 1900 m.
gauna vieną nuolaidą po kitos,
vedžiodami vakariečius už nosies.

J,

;

kviečiame
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Margis Drug
Store
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