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Naujųjų kanadiečių atstovybė
Pagal įstatymus visi Kanados piliečiai yra lygiateisiai, o ūki
niame bei Kultūriniame gyvenime lygiomis teisėmis naudojasi ir
vsi gyventojai dar negavę pilietybės. Taip yra- pagal Įstatymus,
bet gyvenimiškuose santykiuose naujieji ateiviai dėl daugelio prie
žasčių neretai pasijunta esą posūniai ir dažnai savo teisių apginti
negali, arba dėl to, kad nemoka pakankamai kalbos arba, kad
nežino įstatymų.
Tiesa, naujiesiems ateiviams pagelbėti veikia visa eilė visuo
meninių organizacijų bei valdinių Įstaigų. Tačiau jų pastangos
dažnai neduoda reikiamų vaisių, nes naujasis ateivis oficialioms
krašto Įstaigoms visada turi tam tikro nepasitikėjimo, Į jas nesi
kreipia, o jei kreipiasi, tai dažnai pasijunta apsivylęs, nes būna
nesuprastas. Pačios tos organizacijos bei valdinės Įstaigos prie jo
prieiti taip pat neranda būdų. Tuo būdu anų įstaigų paslaugomis
mažai kas iš naujųjų ateivių tepasinaudoja. O savų tautinių nau
jųjų ateivių globos institucijų reta tautybė teturi.
Nėra taip pat Kanadoje jokios bendros naujųjų ateivių orga
nizacijos, kuri rūpintųsi jų reikalais, jų interesus gintų ir juos
reprezentuotų. Tačiau būna atvejų, kada ir vyriausybei, o ypač
besivaržančioms politinėms partijoms būna svarbu ir net labai
rūpi palaikyti ryšius su naujaisiais kanadiečiais, gyvenančiais už
darą gyvenimą savose bendruomenėse. Svarbu tai būna rinkimų
laikotarpiais, o negalima to pamiršti ir laikotarpiais tarp rinkimų.
Vadinasi, atsiranda abipusio intereso palaikyti ryšius ir vieni ki
tus gerai suprasti. Šiuo metu, nesant jokios visus naujuosius kana
diečius apjungiančios organizacijos, jos vieton vis ryškiau ir ryš
kiau stoja naujųjų kanadiečių spaudos klubai, veikią Toronte ir
Winnipege, bei jų'abiejų federacija, apjungianti daugiau kaip 50
neangliškų bei ne prancūziškų laikraščių. Kaip su naujųjų ateivių
balso reiškėją, su spauda mielai bendradarbiaują ir valdžia bei
jos organai, o taip pat visuomeninės kanadiečių institucijos. Spau
dos klubai savo rėžtu taip pat jaučia atsakomybę savo skaitytojų
bei visų tautiečių atžvilgiu ir taip pat daro visus žygius, kad šitie
žygiai su oficialiomis Įstaigomis vis labiau stiprėtų.
Šiuo atžvilgiu jau pasiekta neblogų vaisių. Vadinamieji “Etni
nės spaudos” klubai valdžios sferose ne tik gerai žinomi, bet su
jais ir noriai bendraujama, klubų valdybos ir visi nariai neretai
paprašomi nuomonės Įvairiais naujuosius ateivius liečiančiais
klausimais, Į klubų parengimus visada mielai lankosi valdžios
žmonės, klubų atstovams mielai teikiamos audijencijos, o Ontario
premjeras L. Frost net mielai sutiko būti Toronto klubo (jis ap
jungia 43 laikraščius bei žurnalus) garbės nariu.
Klubai kartais ir patys imasi iniciatyvos naujuosius ateivius
liečiančiais klausimais padaryti intervencijos valdžios įstagose.
Tąip visai neprašytas klubas yra nutaręs, pareikšti imigracijos .mi
nisterijai savų Sugestijų ruošiamo naujo imigracijos Įstatymo rei
kalu, o paskutinėje federacijos konvencijoje nutarė pareikšti sa
vų sugestijų bei medžiagos naujųjų ateivių darbo suradimo bei
darbo tinkamų sąlygų klausimais. Tuo reikalu prie Toronto ma
žumų spaudos klubo sudarytoji speciali komisija jau susitarė net
su trimis Ontario vyriausybės atitinkamais ministeriais ir paruo
šė planą, kaip surinkti tuo reikalu kuo daugiau reikiamos medžia
gos. Tam jau yra baigiama ruošti anketa, kuri bus išspausdinta
visuose mažumų laikraščiuose, prašant skaitytojus atviriausiai
atsakyti i klausimus pagal savo pačių patyrimą bei savo pačių
nuomonę. Taip surinkta, medžiaga bus duota apdoroti kokiai nors
neutraliai Įstaigai, greičiausiai kuriam nors Toronto universiteto
profesoriui sociologui. Anketų atsakymų išvados bus žodis pačių
naujųjų ateivių, tad galės būti naudingas ruošiant naujus socia
linius bei darbo Įstatymus bei vyriausybei imantis kokių kitokių
sumanymų, paliečiančių naujuosius ateivius.
Mažumų spaudos klubai turi ir daugeli kitų užsimojimų, ku
rie taip pat rodo, kad jie palengva virsta naujųjų ateivių atstovy
bėmis, jų interesų gynėjais ir sargais. Žinoma, klubai nėra nor
mali naujųjų ateivių atstovybė, bet pats gyvenimas jiems tą naštą
primetė. Kaip toli bus šia kryptimi einama, tuo tarpu sunku pa
sakyti. Klubai tegyvuoja dar vos 7-neri metai ir dar ne visi laik
raščiai jiems priklauso, bet palengva Įsijungia ir dar nepriklau
siusios tautybės. Tuo būdu šių klubų vaidmuo turės dar kilti.
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Savaitės i^ykiai

Visą atostoginį laikotarpį pasaulio spaudos pirmuosiuose pusla
piuose vyravo žinios iš Kougo. Paaėtis viduje teoėra dar nepaaiškė
jusį. Bei tarptautiniai būgštavimai, kad sovietai privirs ten dar
jaugiau košės, jau aprimo. Krašte ramybę palaiko ir baltuosius
.įuo ekscesų saugo Jungtinių Tautų pajėgos. Belgai buvo priversti
ititraukti savo pajėgas iš viso Kongo, pasilikdami tik turtingojoje
xatangoje, kuri tvarKosi vis dar nepriklausomai, bet pereitą savai
tę ir ten — į jos sostinę Elizabethville — atskrido JT pirmasis daįnys, o belgai praueua savo bazes apleisti ir tvarkos bei ramybės
palaikymą perima JT daliniai. Pirmieji ten atvyko švedai. Sprendi
mas pasiųsti JT karius Į falanga buvo padarytas po to, kai Kongo 4
premjeras Lumumba pagrąsinoe---------------------------------- ----.lepaklusniajai provincijai suval grasindamas, jei tokio pažado ne
dyti pasiusiąs savo kariuomenę, o gaus, sekančią dieną paskelbti vi
tenykštis premjeras Moise Tshom sų bažnyčių uždarymą, t.y. pa
be atsakė, kad Katanga ginsis ir maldų sulaikymą. Pasak arkivyspradėjo mobilizuotis. JT kariuo KUpo. “tegul pasaulis sužino, kas
menę jis pagaliau sutiko Įsileisti pas mus dedasi”. Castro, žinoma,
su sąlyga, kad ji visiškai nesikiš užtikrino kulto laisvę, bet savo
Į vidaus reikalus ir nekliudys Ka- minėtoje kalboje labai žiauriai
cangai susitvarkyti nepriklauso puolė “revoliucijos priešus” dva
mai. Dabar ieškoma kompromisi sininkus, ypač ispanų kilmės, ku
nio sprendimo ir jis numatomas rie ištikrųjų sudaro didžiąją da
federacinės Kongo valstybės su lį Kubos kunigų. Tie kunigai esą
kūrime. Bet tebėra neaišku ar fašistinių linkimų, esą išvytojo
am pusės su ta nauja forma su prezidento Batista šalininkai, re
Kanados Pabaltiečiu Federacijos delegacija pas minister! pirmininką. Iš kairės: A. Luitsalu, vicep., tiks. Pakol kas Lumumba yra nu voliucijos ^priešai. Bet kunigų,
J. R. Simanavičius, pirmininkas. A. Svenne, vicep., ministeris pirmininkas John Diefenbaker, pi sistatęs Katangos užsispyrimą su kaip kunigų, jis nelietė.
lietybės ir imigracijos ministerė Fairclough, V. Upeslacis, Latvių Federacijos pirmininkas, H. Ku- laužyti ir sukurti vieną vieningą Tolimuosiuose Rytuose padėtis
Hango, iždininkas, inž. E. Čuplinskas, sekretorius.
tebėra neaiški Pietų Korėjoje,
Kongo valstybę.
Ir visame Konge neberamu. kur vis nepajėgiama parinkti
Yra dar neaprimusių kitų pro premjero, o tuo pat metu atėjo
vincijų, o ir pačioje sostinėje Leo žinios apie rugpiūčio 9 d. pervers
poldville prieš Lumumbą kelia mą Laos: Senąją vyriausybę nuša
Kanados Pabaltiečiu Federaci tarptautini organą Pabaltijo oku klaračijos Pabaltijo klausimu — galvas federalistai. Grįžęs iš savo lino kariškių perversmas. Naujo
jos delegacija rugpiūčio 5 d. 9 pacijai tirti ir su tuo susijusiai min. pirmininkas ir vėl pasakė, sėkmingos kelionės po Ameriką ji vyriausybė pasiskelbė šaltaja
vai. ryto buvo priimta Kanados medžiagai rinkti.
kad mes turi būti labai atsargūs, Lumumba opozicijos demonstran me kare laikysiantis neutralumo.
min. pirmininko John Diefenba 2. Kadangi Kanados vyriausy kad per daug nepakenkus Pabal tų buvo sutiktas net akmenimis. Jos nusistatymas vakariečių at
ker Įstaigoje — Parlamento rū bė dėl dabartinės Pabaltijo vals tijo tautų gyventojams už geleži Naujas jo reikalavimas yra, kad žvilgiu tebėra dar nepaaiškėjęs,
tybių padėties tėra pasisakiusi tik nės uždangos.
muose.
JT baltųjų tautų daliniai taip pat tačiau per radiją jau buvo reika
Delegaciją sudarė: Jonas R. Si labai retais atvejais, todėl delega Tik dėl minėtos priežasties, bet pasitrauktų, palikdami tik afri laujama, kad JAV ir prancūzai
manavičius, Kanados Pabaltiečiu cija prašysianti wiausybe pada kokia oficiali akcija ar pareiški kiečius.
kariniai instruktoriai is krašto iš
.
Federacijos pirmininkas, inž; E.- ryti '-deklarscšj$^K& Kanada ■ de mas liečiantis Pabaltijo valstybių
imsią iš
Su Belgija*fcu^nimba visiškai vyktų. ūkinį
Čuplinskas, sekretorius, estas A. jure ir de facto pripažįsta laisvas statusą, esą, neturėtų būti pada nutraukė diplomatinius santykius visų, kurie tik jos duosią. Iki šiol
Luitsalu, vicepirmininkas, estas demokrtines Pabaltijo valstybes rytas šiuo momentu. Kanados ir išvarė iš Leopoldville jos am ją davė tik JAV.
H. Kullango, iždininkas, latvis A. ir pasmerkia sovietų okupaciją. nusistatymas liečiantis Pabaltijo basadorių net pagrąsindamas jė JAV prezidentinių rinkimų
Svenne II vicepirmininkas, ir V.
3. Delegacija prašysianti vy valstybes nebuvęs persvarstytąs ga. 80 metų valdyto ir išnaudoto kampanijas jau pradėjo abu kan
Upeslacis. Kanados Latvių Fede riausybe Įkurti specialų organą ir yra nepasikeitęs.
Kongo praradimas Belgijai yra didatai. Savo priešrinkiminiuose
racijos pirmininkas.
arba paakinti atsiradimą tokio
A.sakydamas i trečią klausimą labai didelis smūgis, nes tai buvo pareiškimuose abu yra pasisakę
Prieš vykstant i Otavą Pabal- privataus organo, kuris Kanados — dėl specialios institucijos ko didžiulis žaliavų aruodas jos pra taip pat už sovietų pavergtųjų
tiečių Federacija pasiuntė min. labui rinktų bei studijuotų me munizmo teorijai ir praktikai tir monei. Belgija iš vienos pusės la tautų laisvę. Respublikonų kan
pirmininkui kruopščiai paruoštą džiagą, liečiančią komunistinę ti — min. pirmininkas pareiškė, bai nepatenkinta, kad J. Tautose didatas Nixon tą užakcentavo jau
raštą - memorandumą, nurodyda- ideologiją, jos praktini vykdymą kad jis taip pat sutinkąs, jog Ka nesulaukė paramos Kongo reika konvencijos metu, o demokratų
ma klausimus, kuriais delegacija ir propagandos metodus. Po ka nadoj trūksta komunizmo ir jo le net iš š. Atlanto Sąj. valsty Kennedy padarė tai pasikvietęs Į
norėtų pasikalbėti. Tokiu būdu ro komunizmo valdžion patekusių metodų gilesnio pažinimo. Jis pa bių, tad jau pagrasino persvarsty- savo vasaros rezidenciją tautinių
min. pirmininkas buvo gerai iš tautų likimo tyrinėjimai būtų la minėjo tik, kad Kanados univer sianti savo Įsipareigojimus šio grupių atstovus rugpiūčio 6 d. Iš
studijavęs ir pasiruošęs atsakyti bai pamoką pačiai Kanadai. O sitetai vis daugiau ir daugiau bloko atžvilgiu. O ir viduje nepa lietuvių tame pasikalbėjime daly
i visus tuos klausinius.
prie to darbo turėtų būti pri vykdą Įvairių tyrinėjimų apie ko sitenkinimas auga. Vyriausybė di vavo Mass. gen. prokuroro padė
Pasiųstajame rašte - memoran traukti taip pat žmonės turi ko munizmą. Pasiūlymas sukurti to džiulių nepasisekimų akivaiz jėjas John Grigalius, LAIC direk
dume buvo nurodyti šie penki munistinės santvarkos gyvenimo ki specialų organą yra labai ge doje pasijuto labai nepatogioje torė M. Kižytė, archit. A. Varnas
klausimai:
patyrimo.
ras ir jis toliau būsiąs valdžios padėtyje. Nors Kongo nepriklau ir dr. P. Grigaitis. Savo pareiški
1. Delegacija prašysianti Kana 4. Delegacija prašysianti, kad svarstomas.
'
somybės suteikimui buvo pritaręs me Kennedy pakartotinai pabrė
dos vyriausybę pasiūlyti arba pa “Kanados Balsas”, kuris radijo
Dėl “Kanados Balso” tranaslia- visas parlamentas, Įskaitant ir žė, kad demokratų prez. Rosevelt
remti toki siūlymą, jei tai pada programas siunčia i visas pasau cijų i Pabaltijį min. pirmininkas opozicinę socialistų partiją, tačiau atsisakė pripažinti sovietų pa
rytų kuri nors kita valstybė, ap- lio šalis, o taip pat ir už geležinės atsakė, kad CBC, kuri tas progra premjeras Eyskens pareiškė at skelbtas aneksijas, paliko veikti
svastyti Pabaltijo valstybių paver uždangos, pradėtų taip pat prog mas transliuoja, nėra valdžios šaukiąs parlamento atostogas ir okupuotų kraštų atstovybes. Šitos
gimo klausimą Jungtinėse Tau ramas Estijai, Latvijai ir Lie kontroliuojama ir jis, esą, neno iškelsiąs pasitikėjimo vyriausybe pačios politikos demokratai vi
tose, o ji apsvarsčius sudaryti tuvai.
rėtų, kad kas nors jam primestų, klausimą.
sada laikysiąsi. Ir apskritai jis
5. Delegacija taip pat norėtų jog Diefenbakeris kontroliuoja
Kuba tebėra antroji šio meto vis kėlė Roseveltą kaip demokra
išsiaiškinti, kokia yra vyriausy CBC. Tačiau delegacijos pagei pasaulinė opa. Fidel Castro, ku tų politikos nustatytoją. Matyt,
bės nuomonė apie pabaltiečiu davimas jo paties būsiąs perduo- rio kelių savaičių ligos metu jau tai buvo reveransai E. Roosevelveiklą bei išviso pabaltiečius Ka tas CBC. Min. pirmininkas kartu buvo kalbama, kad jis dėl nesvei tienei, kuri, kaip ir Trumanas,
24-tojo parlamento trečioji se ir dvi iš Ontario apylinkių. Ma Arthur Meighen du kartu bu nadoje.
priminė, kad tuo pačiu iškyla ir katos visiškai pasitrauksiąs, per jau pasisakė remianti Kennedy
.
'
sija buvo užbaigta rugpiūčio 10 d. noma, kad tose apylinkėse rinki vęs Kanados ministerių pirminin Gale laiško reiškiama ministe- lėšų klausimas, nes reikėtų ap eitos savaitės pradžioje vėl pasi kandidatūrą, nes jam laimėjus
Parlamentas išsiskirstė atostogų mai bus paskelbti ši rudeni.
ku (1920 ir 1926 m.) mirė Toron riui pirmininkui padėka už jo žo mokėti tų programų kvalifikuo rodė su ilga kalba Pietų Ameri valstybės sekretorių būsiąs Steiki sausio mėn., betgi premjeras
Laukiama taip pat ministerių te rugpiūčio 5 d., sulaukęs 86 m. džius pasakytus 1956 m. liepos 7 tus tarnautojus.
kos jaunimo kongrese Havanoje. vensonas.
Diefenbakeris . savo kalboje pa kabineto pertvarkymo, nes neuž amžiaus. 1921-1934 m. buvo Hyd d. Winnipege, kur buvo pareikš Pereidamas prie paskutinio JAV priekaištą, kad Kuba esanti D. Britanijos premjeras H. Mac
reiškė, kad neišskiriama galimy imtos yra miškų ministerio ir ro Electric Power Commission of tas reikalavimas, kad J. Tautose klausimo — pabaltiečiu veiklos atviroje sąjungoje su komunisti millan pereitos savaitės vidury
bė jį vė sušaukti dar rudeni, nes valstybės sekretoriaus vietos.
Ontario nariu, nuo 1932 m. sena būtų plačiai išdiskutuotos tautų Įvertinimo — min. pirmininkas nėm Rusija bei Kinija, jis pava dvi dienas viešėjo Bonnoje ir ta
tarptautinė padėtis yra labai de
■ •
torius ir konservatorių daugumos laisvės teisės ir kad sovietai leis pastebėjo, kad Pabaltiečiu Fede dino imperialistų kišimusi Į Ku rėsi su kancleriu Adenaueriu
besuota, o be to, gali tekti daryti
CCF konvencija Reginoje, per vadas. Konservatorių partijos ly tų satelitinių kraštų tautoms lais racija Kanadoje dirba labai ver bos vidaus reikalus ir ta proga abiem rūpijnais klausimais. Macgriežtesnių sprendimų galimo eitą savaitę buvo sukėlusi parti deriu jis buvo išrinktas du kartu, vai apsispręsti.
tingą darbą kanadiečių tarpe paskelbė nacionalizavimą dar millanui daugiausia rūpėjo ūki
nedarbo padidėjimo atveju.
Priėmime dalyvavo ir imigra prieš komunizmą. Be to, pabal- $770.000.000 vertės amerikiečių niai klausimai, ypač santykiavi
jos veikėjų eilėse dideli sąmyši, bet vis nelaimingai. 1926 m. jo
Iš šios sesijos pastarųjų dar kuris visų buvo Įvertintas, kaip partija pralaimėjo, o 1941 m. jis cijos bei pilietybės ministerė po tiečiai atnešę Kanadai didelį kul Įmonių, bepalikus dar nepaliestų mas dviejų Europos valstybių ūki
tūrini Įnašą atsivežtas pabaltie- vos apie $220.000.000 vertės. Ka niu blokų — Bendrosios rinkos,
bų minėtinas piliečių teisių Įsta vadų varžybos dėl vadovybės bū net nebuvo išrinktas i parlamentą nia Fairclough.
ir
po
to
iš
politikos
pasitraukė.
tymas. Tai konstitucinis Įstaty simoje naujojoje partijoje, kuri
Po trumpų pristatymo ceremo čių kultūrines vertybes čia išlai dangi neseniai buvo įvykę inci kuriai priklauso Vokietija, Pran
mas ir jis buvo pravestas paties kuriama CCF suliejant su CLC —
nijų ir po delegacijos pirmininko kydami. Pabaltijo Federacijos dentų prie bažnyčių, kai vyriausy cūzija, Italija, Olandija, Belgija
Finansų
ministerija
paskelbė
Kanados parlamento, nors pagal Kanados darbo unijų kongresu.
J. R. Simanavičiaus žodžio, min. tikslai ir siekiai Kanados valdžiai bės šalininkų minios neįleido i bei Luksemburgas ir Laisvosios
Įstatymus bei tradicijas tokios rū Kai partijos kūrėjas ir dauguma š.m. birželio mėn. Kanados iždo pirmininkas paberžė, kad Kana esą labai aiškūs.
bažnyčias einančių žmonių, kata Prekybos Sąj., kuriai priklauso
Po to delegacija su pilietybės likų vyskupai pakartojo perspėji Anglija, Danija, Norvegija, Šve
šies Įstatymai rekalingi britų par vadovybės laikėsi nusistatymo jo apyvartos duomenis. Pajamų gau dos valdžia esanti labai gerai su
lamento sankcijos. Visa tai buvo kio vado CCF neberinkti toliai, ta $470.3 mil., išlaidų buvo $463. sipažinusi su dabartine Pabaltijo bei imigracijos min. E. Fair mą dėl krašte augančios komunis dija, Austrija, Šveicarija ir Por
apeita ir iš Londono, žinoma, ne koliai tas suliejimas neįvyks, kad 2 mil. perteklius — $7.1 mil., kai valstybių padėtimi ir todėl ypa clough, jos Įstaigoje, vedė disku tų Įtakos, o Havanos arkivysku tugalija. Tuo tarpu Adenaueriui
buvo jokios priešingos reakcijos. reikia palaukti naujos partijos pernai tą pat mėnesi buvo $56.1 tingai užjaučianti visus Pabaltijo sijas dėl pasunkėjusios imigra pas ultimatyviai pareikalavo, kad labiausiai rūpėjo politinės prob
kraštų žmones. Jo nuomone, Pa cijos iš kaikurių Pietų Amerikos vyriausybė garantuotų tikintie lemos bei sovietų grėsmė Berly
Antras klausimas, kuris sesijai konvencijos, Saskatchewan© par mil. deficito.
Per
pirmuosius
tris
šių
fiska

baltijo kraštai - valstybės daug kraštų, kaip pvz. iš Venezuelos. siems pamaldų lankymo laisvę, nui. šiajam pažadėjus daryti vis
baigiantis sutrukdė labai daug lamento CCF lyderis Argue bet
linių
metų
mėnesius
—
balandžio
ką, kad tarp minėtų dviejų blo
daugiau kenčią nuo žiaurios so Ministerė E. Fairclough atsaky
laiko, buvo skyrybų bylos. Ka gi užsispyrė, kad vado rinkimai
birželio
—
iždo
perteklius
pasie

kų būtų išvengta prekybos karo,'
vietų priespaudos, negu kuri kita dama į’ tai pasakė, kad Pietų
dangi Quebec ir Newfoundland būtų tuojau pat ir pats buvo iš
kė
$156.2
mil.,
kai
pernai
tame
Min.
Green
delegaciją
priėmė
Amerikos
kraštuose
Kanada
ne

Macmillan pažadėjo nesumažinti
okupuota ar net satelitinė vals
provincijos skyrybų teismų netu rinktas. Jam dabar tik 39 m. Jo
pat
laikotarpyje
pertekliaus
te

savo
įstaigoje.
Jis
visais
punktais
laikanti
savo
imigracijoą
pareigū

tybė.
britų
pajėgų Vokietijoje, kaip bu
nuomone
Coldwell
turįs
būti
iš

ri, tad tokios tų provincijų by
buvo
$32.4
mil.
sutiko
su
min.
pirmininko
J.
Dienų,
nes
tai
nėra
emigracijos
vo grasinęs, ir visokiomis priemo
Pereidamas prie memorandu
los sprendžiamos parlamento. Iki rinktas garbės pirmininku, o jis
Senatvės
fondas
birželio
mėn.
fenbakerio
nuomone
dėl
išanksto
kraštai,
tačiau
pavieniai
atsitiki

pats,
be
abejonės,
turi
daug
vil

nėmis ginti vokiečių tautines pro
me
iškeltų
klausimų,
min.
pirm.
šiol tai vykdavo gana greitai —
turėjo
$2.1
mil.
deficito,
bet
per
pareikštų
augščiau
minėtų
klau

blemas prieš sovietų grasinimus.
Diefenbakeris atsakė, kad su pir mai galį būti Otavoje svarstomi.
parlamentas tik patvirtindavo čių pasidaryti naujosios jungtinės
visus
3
mėn.
gauta
$11.9
mil.
persimų,
o
delegacija
tuo
laiku
sten

Galį
būti
įsileidžiami
Kanadai
mojo klausimo sugestija — iškel
komisijos jau paruoštus spren partijos pirmininku.
telkiaus, kai pernai per tuos tris ti Pabaltijo klausimą JT — prin reikalingų vertingų profesijų as gėsi min. H. Green kuo daugiau
Vašingtonas — JAV B-52 lėk
dimus. bet šiemet iškilo visokių
mėnesius
turėta
$33.4
deficito,
menys
bei
finansiškai
pajėgūs
pa

supažindinti
su
esama
Pabaltijo
Ūkininkams paremti federaci
tuvo paleista raketa taikliausiai
cipe jis pilnai sutinkąs, bet. jo Įsi
sunkumų su pačiomis bylomis, 6
oataikė į taikinį už 500 mylių.
pagaliau du CCF atstovai užblo nė vyriausybė nutarė išmokėti po kuris buvo padengtas specialia tikinimu, kad gavus gerus šios ak tys Įsikurti Kanadoj imigrantai. valstybių padėtimi.
paskola.
eBndrai
paėmus,
delegacija
vi

Besikalbant
priartėjo
ir
Parla

Vadinasi, ateities kare lėktuvui
cijos rezultatus, reikią labai būti
kavo visas bylas, reikalaudami, $1 nuo akro, bet ne daugiau kaip
sų
trijų
ministerių
buvo
priimta
mento
sesijos
atidarymas,
kurio

$200
kiekvienam.
Tai
kainuos
vy

jau
nereikės užskristi ant taiki
Hydro
•
Quebec
toje
provinci

atsargiems,
derintis
prie
laiko
at

kad tokios bylos iš parlamento
kompetencijos būtų perkeltos Į riausybei apie 42 milijonus dole joje turės likti vienintele van mosferos, iškelti tą klausimą tin je visi ministerial turėjo dalyvau labai nuoširdžiai. Ypatingai min. nio, bet galima bus bombas pa
teismus. Po ilgų ginčų ir derybų rių. Vakarų Kanados ūkininkai dens varomų elektros jėgainių kamu momentu. Jo nuomone, ti. Delegacija taip pat buvo pa E. Fairclough buvo labai maloni leisti esant už šimtų mylių.
jie pagaliau praleido visas 455 prašė paramos net $350.000.000. statytoja. Jėgainių ministeris Re esant dabar tokiai politinei padė kviesta dalyvauti šioje parlamen ir gan daug laiko pašventė pasi Londonas — š. Atlanto są-gos
stengdama sutvarkyti delegacijos laivynas rugsėjo mėn. atliks di
susikaupusias bylas, bet vyriausy Pasak ministerio pirmininko to nė Levesque pareiškė, kad priva čiai Afrikoj ir Kuboj, šiuo metu to sesijoje. bė pažadėjo pasvarstyti naujas kią sumą paskirti neįmanoma. čioms firmoms jėgaines statyti nematyti tinkamo politinio klima Vėliau min. E. Fairclough de susitikimą su min. H. Green net džiulius manevrus Atlante. Jų
legaciją palydėjo ir supažindino asmeniškai būdama kartū su de vięnas pirmųjų uždavinių bus
Opozicija dėl to priekaištauja, daugiau leidimų nebebūsią duo to iškelti šį klausimą.
skyrybų bylų galimybes.
su Kanados užsienio reikalų mi- legacija jo Įstaigoje.
Atsakydamas
į
antrą
klausimą
kad
esą
sulaužomi
rinkiminiai
dama. Liberalų valdžia vykdo sa
pratimai kovos su povandeniniais
Šiuo metu parlamente yra trys
vo pažadus duotus rinkimų metu. — dėl Kanados vyriausybės dė nisteriu H. Green.
laisvos vietos — viena iš Quebec pažadai.

KAS NAUJO KANADOJE?

Pabaltiečiu delegacija pas ministerį pirmininką
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KLB Krašto Valdybos
aplinkraštis apylinkių valdyboms
•Š. m. rugsėjo 3-4-5 dienomis
Toronte įvyksta Vll-ji Kanados
Lietuvių Diena. Šios iškilmės ren
gėjas - K. L. B. Toronto Apylin
kės Valdyba, deda dideliu pa. stangų, kad šioji Lietuvių Diena
butu kiek galint įdomesnė ir sa
vo programa būtų skirtingesnė
nuo kitų buvusių Lietuvių Dienų.
Ji skiriama 550 melų Žalgirio
mūšio sukakčiai ir Lietuvos oku
pacijos dvidešimtmečiui paminė
ti. Tarp kitų įdomių programos
numerių yra numatyta: tautinių
šokių šventė, dainuos jungtinis
Kanados lietuvių kolonijų cho
ras, bus pavieniai pasirodymai,
garsių dailininkų meno parodą,
sporto numeriai ir 1.1.
K. L. B. Krašto Valdyba laiko
sau už malonią pareigą priminti
visoms Apylinkių Valdyboms,
kad jos visomis išgalėmis prisi
dėtų prie šios Lietuvių Dienos
pasisekimo. Lietuvių Diena yra
ruošiama-Visos-Kanados lietuvių
mastu, todėl svarbu, kad kiek ga
lint didesnis tautiečių skaičius
joje dalyvautų. Tiesa, š. m. liepos
9-10 d. Calgary, Alta, įvyko
II-sis Vakarų Kanados Lietuvių
Sąskrydis, sutraukęs gražų buri

lietuvių net iš trijų vakarų Kana
dos provincijų, tačiau jame buvo
tautiečių ir iš rytinės Kanados
provincijų. Tikėkim, kad vakarų
Kanados lietuviai, jei ir ne taip
jau skaitlingai dėl didelių tolybių,
tačiau šioje Lietuvių Dienoje da
lyvaus.
,
Apylinkių Valdybos prašomos
dėti pastangų, kad visi meniniai
ir sporto vienetai, veikiantieji jų
Apylinkės ribose, aktyviai daly
vautų Lietuvių Dienos programo
je, o savo narius informuoti ir
paraginti kuo skaitlingiausiai Lie
tuvių Dienoje dalyvauti.
Smulkesnės informacijos apie
Lietuvių Dieną yra talpinamos
lietuviškoje Kanados spaudoje,
tačiau, jei Apylinkių Valdyboms
kiltų kurių nors neaiškumų, pra
šome rašyti K. L. B. Toronto
Apylinkės Valdybai — 1129 Dun
das St. W., Toronto 3, Ont., ji
mielai Tamstoms visas reikalin
gas informacijas suteiks.
Tad iki pasimatymo Lietuvių
Dienoje Toronte!
N. Kęsgailą
Krašto V-bos pirmininkas
P. Lukoševičius
Sekretorius

(E) Kalbant šiandien apie sve
timtaučių įtaką Lietuvoj, bandant
paliesti jų santykius su Lietuvos
inteligentija, tenka dar kartą pa
kartoti aną frazę: “Tėvynė ten,
kur gera ...”
Argi vįsiems svetimtaučiams
taip gera Lietuvoje? Kaikas ban
do atsakyti į šį klausimą mate
rialiai — girdi, Lietuvoje geriau,
nei kaikuriuose kituose kraštuose
su maisto produktais, buitinėmis
prekėmis ir pan. Tartum Lietuva
būtų turtingiausia, labiausiai žy
dinti šalis Sovietų Sąjungoje. De
ja, taip nėra. O jei taip nėra, tai
kur priežastis, kad Lietuvoje kaikuriems svetimšaliams taip gera?
Gera todėl, kad liėtūvis iki šiol
dar neišmoko savęs yerfinti, ne
išmoko kaip reikiant tikėti savo
jėgomis, hėnusiĮenkti svetimtau
čiui. Už tai kaltinti lietuvio irgi
netenka, šimtus metų lietuvio že
mę feriojo kryžiuočiai, švedai,
engė ftūsijos carai, o per dvide
šimt nepriklausomų metų jis ne
suspėjo augščiau iškelti galvos,
įtik ir nepriklausomybės metais
lietuvis dažnai tikėjo, kad užsie
ninės prekės yra geresnės, ge
riausi specialistai- — svetimtau
čiai, geriausiai gyvenimas sutvar
kytas užsienyje. Tad gal būt da
bar ir bus aišku, kad lietuvis ir
šiandien dar daug kur nusileidžia
svetimtaučiams, iniciatyvą atiduo
damas i jų rankas, čia jau ne
vien materialinis reikalo spren
dimas.
Viši senesnieji prisimena Lie
tuvos kaimus ir kaimelius prieš
karą. Juose gyveno daug žydų
prekybininkų ir amatininkų.
Šiandien vaizdas visiškai pasikei
tęs. Dingo iš miestelių ir kaimų

Kanados Vakarų lietuvių sąskrydis pasisekė
pasitikti i Calgary aerodromą nu
skubėjo lietuviai, kas tiktai ga
lėjo—su apylinkės v-bos pirmi
ninku A, P. Nevada prišakyje.
Susirinko: L. Rastenis su dukra,
D. Žekonis. T. Andersonas. L.
Bruzgienė, pirm. A. P. Nevada
su žmona ir sūnum Vytautu, ku
ris atvykimą nufilmavo.
Tiesa, buvo susirūpinimo, kaip
KLB Kr. V-bos pirmininką atpa
žinsime, nes niekas jo nebuvo
matę. Bet pamatę stambų, petin
gą vyrą, tuojau susiorientavome,
dos vakarai, kuriuose lietuvių ko Kad tai turi būti žemaitis. Ir ne
lonijos yra ir mažesnės ir atskir apsirikome. Pagal kalgarišką tra
tos didesnių nuotolių, Lietuvių diciją, pirmininką apdovanojome
dienų nepasiekia. Vis dėlto, ir balta kaubojiška skrybėle, ir tru
Kanados vakarų lietuviai, nors ir putį viešbutyje pavaišinę paliko
rečiau, suruošia stambius susibū me ilsėtis, kad liepos 9 d. būtų
rimus, kuriuos tačiau vadina są budrus dalyvauti sąskrydyje.
Liepos 9 d. atvyko Edmontono
skrydžiais. Jau du tokius pokario
sąskrydžius suruošė lietuviai Cal apyl. v-ba su grupe šokėjų; kiek
— Lethbridge apyl. v-ba.
gary, Albertos provincijoje. Pas-'■ I vėliau
'
kutinysis sąskrydis ten Įvyko lie Įvyksta pirmas posėdis, kuriame
dalyvauja KLB Kr. v-bos pirmi
pos 9-10 dienomis.
Tiesa, sąskrydžio pradžia jau ninkas. Tai istorinis posėdis. Jam
išrenkamas šeimi
buvo liepos 8 d., nes vakare są pirmininkauti
ninkas— p. Nevada. Pirmas ap
skrydžiui staigmeną padarė KLB žvalginį
pranešimą daro Edmon
pirmininkas Steponas Kęsgailą, tono v-bos
pirm. Dr. Pilipavičius,
atskridęs į sąskrydi ir tuo paro kuris plačiai
apibūdina apylinkės
dęs, kad KLB Centras vertina ir veiklą. Iš pranešimo
matyti, kad
brangina ir mažesniųjų kolonijų,
ir tautinis darbas
nuo Centro nutolusių, pastangas organizacinis
eina
sklandžiai,
ir kad apylinkės
ir norą būti didžios Kanados lie žmonės yra vieningi.
Dr. Pilipa
tuviu šeimos nariais.,Pirmininko vičiaus pranešimas padaro
gerą
Įspūdi.
Lethbridge apylinkę atstovau
ja pirm. Arelis ir sekr. Noreika,
sako, kad jų kolonija maža ir jo
je dag nutautimo, bet tautiečių
sugyvenimas geras. Yra vilčių
veiklą praplėsti, ypač, kad, tauKanados lietuviai kasmet ruo
šia plataus masto Lietuvių Die
nas, kasmet naujoje vietoje Dar
bo dienos savaitgalyje. Bet Ka
nados teritorija yra lygi visos Eu
ropos dydžiui, tad iš visos Kana
dos sukviesti lietuvius i vieną
vietą neįmanoma. Todėl Lietuvių
Dienos praktiškai apima tiktai
Kanados rytuose gyvenančius lie
tuvius. kurie čia turi didžiausias
savo kolonijas Montrėaly, Toron
te, St. Catherines. Londone. Ha-

tiečiai lietuviškiems reikalams
yra dosnūs.
Vankuverio v-ba neatvyko, bet
atsiuntė sveikinimą. Sąskrydyje
iš Vankuverio dalyvavo tiktai p.
Kazlauskienė su dukra.
Calgario apyl. pranešimą daro
pirm. A. P. Nevada. Jis pažymi,
kad apylinkė, kiek sąlygos lei
džia, veikia ir gražiai sugyvena;
apgailėtina tiktai, kad kita lietu
vių organizacija yra griežtoje
opozicijoje. Apyl. v-ba dėjo pa
stangų santykius sušvelninti, sunormuoti, bet sutiko kietą pasi
priešinimą.
KLB-Kr. v-bos pirm. St. Kęs
gailą trumpai, bet stipriai ir nuo
širdžiai apibūdino KLB tikslus
bei priemones jiems'siekti. Kvie
tė nenuleisti rankų ir dirbti lie
tuvybės, žmoniškumo ir Lietuvos
laisvės labui. Pirmininko žodžiai
giliai Įsmigo į susirinkime daly
vavusiųjų širdis . ir bus
. atmintini •
Bendrai, sis susirinkimas suglauvakarų. KLB
apylinkes ir joms„ davė naujų
.......im
pulsų energingesnei ir intensy
vesnei veiklai.
Vakare vyksta Kanados Vaka
rų Il-is Lietuvių Sąskrydis. 6.30
vąl. salės scenos užuolaida paky
la ir per visą sceną matome Vil
niaus su Gedimino pilim vaizdą,
per kurį ryškus baltas Vyčio še
šėlis. Scenon išeina KLB Calga(Nukelta Į 7 psl)

rašom, mašinėlės
nauios ir naudotos.
YORK BUSINESS MACHINES
605 Yonge St. WA. 5-2491

pjįįke Simcoe
‘ kero alyvos ir burneritj opternovimas
toronfe.Uetoviškai kalbantieji klauskite
Betty Vaitiekums WA 7-6181

(Tęsinys iš pr. nr.)
žydai “kromininkai”, dingo stik
liai ir kepurininkai, skudurų su
pirkinėtojai ir kiti. Bet jei jus
šiandien pereitumėte Viltiiaūs
gatvėmis, sakysime sekmadienio
popietę, skambiausia kalbą pasi
rodytų žydų kalba. Jos pilna vi
sur — gatvėse, parduotuvėse, ki
no teatruose, koncertų salėse.
Bet tai tik tarp suaugusiųjų. Į
savo vaikus — kaip ne keista —
žydai kreipiasi rusų kalba ir kal
basi su jais rusiškai, nors ir pa
tys ją kalba su jaučiamu akcentu.
Pokario metais visi Lietuvos
<ydai susispietė didžiuosiuose
miestuose. Dar tiksliau, viename
mieste — Vilniuje, Kaūiiėf Šiau
liuose, Klaipėdoje jtį labai iha^a. Vilniuje gi nerasi nė viėhos
Įstaigos, kurioje nebūtų žydų. Ir
amatininkų iš jų tąrpO liko žy
miai mažiau. Viši tapė sandėlių
vedėjais, pardavėjais, ihųzikantais, administratofias, direkto
riais, mokytojais. Paprasto žydų
tautybės piliečio Staiga riėb'elikd.
Nebeliko todėl, kad jie sugebė
jo patekti i privilegijuotą padėtį,
ypač pokario metais. Hitlerio
naikinamoji banga, palietusi žydų
tautą, ypatingai pakėlė jų tautinį
susipratimą ir dar labiau išugdė
tos tautos sugebėjimą prisitaiky
ti. Lietuvoje be lietuviškų yra ir
tokių vidurinių mokyklų, kuriose
dėstoma rdsų kalba. Jose mokosi
rusų karininkų ir — žydų vaikai.
Nežiūrint netgi to, kad lietuviai
stengiasi sugyventi geruoju, kad
jie net nežino, kas tai yra nacio
nalinė neapykanta, žydai į juos
žiūri lyg i žmones, nusikaltusius
jų atžvilgiu. Įsitikinimas, kad jie
buvo nuskriausti ir dabar tūri tei
sę turėti visa tai, kas geriausia,
padeda jiems visur prasiskverbti.
Lietuviai, gi yra nuolaidūs.
Iš kitos pusės, šitas žydų skver
bimasis Į visas gyvenimo sritis, jų
didžiavimasis savo tautos gabu
mais, sukelia kartais ir priešingą
reakciją. Tam tikras žmonių skai
čius jų nemėgsta. O kai klausoma
si Vakarų radijo kalbant apie žy
dus kaip apie tautą, kuri Hitle
rio režimo metais daugiausia nu
kentėjusi, tai kartais girdisi pa
stabų: Vakaruose visiškai pamirš
tama, kad kentėjo ir nukentėjo
ir kitos tautos. Daugeliui Lietu
vos inteligentų žydų stengimasis
visur ir visada naudotis rusų kal
ba yra nesuprartemas.
Sakoma, kad baimė turi dideles
akis. Taip yra ir su žydų tautybės
piliečiais Lietuvoje. Po karo jie
nusprendė sudaryti vieną bran
duolį, vieną visuomenę, kurioje
nors vietoje, o nepasimesti atski
romis šeimomis plačioje teritori
joje. Jie yra Įsitikinę, kad karo
metais žuvo tiek daug žydų vien
todėl, jbg nespėjo visi organizuoįaj bendruomeniškai pasitraukti
Į nepavojingas sritis. Nežiūrint,
kad po karo praėjo jau tiek daug
metų, žydai dar nenustojo bijoję
naujos “naikinimo bangos”. Ar
be tos baimės šiandien turi jie
dar koki nors kitą pagrindą, sun
ku pasakyti. Aišku tik viena, kad
Lietuvoje jiems betkokios reakci
jos atžvilgiu nebūtų taip bloga,
kaip kaikur kitur. Tiek Rusijoje,
tiek kituose kraštuose jie yra ma-

BUFETAS 67” ilgio, 32* augščioir 194”
gylio. Keturi stalčiai, pritaikyti ir spin
telėms, užstumiamos durys. Viskas tikmedžio. $189.

OILS LTD.
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir
patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

GĖLES VK ORIOMS PROGOMS — vestuvėms,
gimt idieniams, laidotuvėms ir Lt.
Pristatome i namus.
Kalbame lietuviškai.

TIKMEDŽIO SPINTELE viso
kiam podėliui, tinkanti betkur pastatyti. 8 patogūs pa
dėklai, 6 audeklu kloti stal
čiai, 3 padėklai ir prieky su
stiklu porcelano kabinetas.
Išmieros: 5% pėdos ilgio x
5*2” x 19”. $274.

Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037
231 RONCESVALLES AVĖ.

VASARVIETĖ MERCURY LODGE
prie LAKE SIMCOE, 109 Orchard Beach, Keswick, Ont.
40 mylių nuo Toronto.
Telefonas Keswick GR. 6-4073. • Savininkai L. P. Krilavičiai

Pamatykite šiuos ir daug kitų jūsų
namams vertingų dalykų pas Sorensen’s. Pamatykit nuostabų rinki. nį sofų (2-3 ir 4 vietų), judomų sė
dynių fotelius, rašomuosius stalus,
kavos staliukus, stiklo paviršiaus ir
arbatos stumiamus staliukus. Viskas
rankų darbo poliruoto tikmedžio ir
kandžių bei saulės nebijančių vilnos
gaminių. Pamatykite taip pat išver
čiamus kilimus, lempas, keramiką ir
suvenirus. Atidarą kiekvieną vaka
rą iki 9 vai. (šeštadieniais iki 6). Jū
sų biudžetui atitinkamas išsimokėjimas.
P.S. Sorensen importuoja tiesiai iš
Danijos, kad pateiktų jums geriau
sios kokybės daiktus.

Siuntinių siuntimo įstaiga
VALGOMASIS STALAS. 3’
pločio, 4’5” ilgio, pratęsiamas
iki 7’9”. Solidus storo medžio
viršus. $119. Dvylikos formų
kitokie stalai nuo $98.

Bailie Exporting Co

e. sorensen

Vasaros atostogoms uždaryta
nuo liepos 21 dienbs iki
rugpjūčio 6 dienos imtinai.

595 YONGĖ STREET

Toronto

į šiaurę nuo Wellesley
\ Daug vietos parkinimūi
J

Tikmedžio kė
dė,
banguotos

odos sėdynė, vil
nos iškamšas, am
žinas — atsparus
kandims ir saulei.
-$34. AŠtuonių ki

Maskva išnaudoja sava satelitus

(E) Maskva, pasinaudodama sa
žiau pakenčiami. Kas liečia rusų vo diktatūriška padėtinu sateliti
kalbą, tai žydai visados stengėsi nių kraštų tarpe, diriguoja visai
kalbėti “stipresniojo” kalba. Kai tų kraštų užsienio prekybai. Ame
kas iš Lietuvos žydų inteligentų rikos Harvardo universiteto žur
paskutiniaisiais metais yra išva nalo “Review of economics and
žiavę į Izraelį. Tačiau tokių ne statistics” duomenim, Rusija mo
daug. Daug žydų emigruoja į ka per žemas kainas už prekes,
Lenkiją, kur, jų žodžiais, gyveni kurias ji paima iš satelitinių kraš
mas ir santykiai su žmonėmis ne- tų, gi už prekes, kurias ji siunčia
blogesni kaip Lietuvoje.
Į satelitinius kraštus, plėšia per
Jau minėjau, kad žydų,inteli daug augštas kainas; be to, šios
gentų bendruomenė Lietuvoje prekės būna prastos kokybės.
laiko save labai privilegijuotoje
padėtyje. Kaikūriais atvejais ten Dr: H. Menderhausenas keturis
ka sutikti su tuo, kad žydų tarpe metus stebėjo satelitinių kraštų
yra ne mažai išsilavinusių žmo prekybą su Rusija ir palygino jos
nių. Tačiau yra paplitusi ir nuo kainas su pasaulio rinkų kaino
monė, kad eilėje atvejų žydai in mis. Jo apskaičiavimu, jeigu sa
teligentai štigėba tik "pasirodyti telitiniai kraštai būtų visą savo
prekybą 4 metų bėgyje vedę ne
tokiais esą.
Vilniuje dažnai rengiami leng su Rusija, o su Vakarais, jų pini
vos ir klasikinės muzikos koncer ginė apyvarta šiuo metu būtų pa
tai. Juose pamatysi daug žydū: didėjusi 12%. Rusijos užimtieji
siuvėjus, pardavėjus,. gydytojus, kraštai iki šiol turėjo 650 mil.
mokytojus ir kt. Jei lietuvis yra dolerių nuostolio ir vis tebėra įsi
geras siuvėjas, jis save laiko |ė- skolinę Rusijai, nes ši tvirtina,
rū amatininku, gi žydas siuvėjas kad per tą patį 4 metų laiką ji
save ląiiko jau viskuo pribrendu yra eksportavusi į blokinius kraš
siu inteligentu, šiaip darbe žydų tus prekių už 800 mil. dolerių
inteligentai nėra blogi kolegos, daugiau, nei kad ji iš jų įsiveže.
jiė visada sutaria sū lietuviais Šio skirtumo tikroji priežastis
inteligentais ir visada kovoja už yra- ta, kad Rusija statė labai
abipusę pagarbą. Dauguma iš jų aūgštas kainas už savo eksporto
nėra komūhistai, kaip gal būt prekes. Pvz., 1956 m. Rusija už
daugelis yra įsitikihę. Tačiau kak Lenkijos anglis mokėjo tokią že
kain susidairo įspūdis, kad tai yra mą kainą, kad visa ši prekybinė
žmonės, kurie savo naudai kar tarnsakcija vos nesužlugdė Len
tais padarys daugiau, negu kraš kijos ekonomijos, (šiuo reikalu
tui, kuriame jie gyvena.
tarp Lenkijos ir Rusijos vyko il
(Bus daugiau)
gi ginčai). Taipgi Įdomus šios

rekybos aspektas yra tas, kad

liai, ir juo mažesnis kraštas, juo
didesni nuostoliai. Pn., Bulgari
ja, prekiaudama su Rusija, nete
ko 24% savo piniginės apyvar
tos, R. Vokietija — 12% ir Čeko
slovakija — 10%.

Stikliniai Rytų
Vokietijoje
(E) Jau kelios savaitės, kai R,
Vokietijos gyventojai negauną
nei vaisių, nei daržovių tiek, kiek
buvo numatyta. Trūksta darbi
ninkų ir transporto priemonių.
Visuose R. Vokietijos miestuose
kas dieną stovi ilgos eilės, lau-.
kiančiųjų vaisių ir daržovių. Žmo
nės viešai reiškia savo nepasiten
kinimą. Komunistinė vyriausybė
R. Berlyno moteris ragina šešių
dienų talkon, padėti ūkininkams
nuimti daržovių derlių. Partijos
laikraštis “Neues Deutschland”
nusiskundė, kad iki š.m. liepos
mėnesio pabaigos tik 6% javų te
buvo nuimta. Reikalaujama, kad
ūkininkai dirbtų naktinėj pamai
noj. Šiam tikslui laikraštis grie
bėsi seno šlagerio: “Naktis nėra
skirta tik miegui.”

Vašingtonas. — Valst. sekret.
Herter spaudos konferencijoje
pareiškė sekančių metų sausio
mėn. iš pareigų pasitrauksiąs

PRAEITO KARO PRtSIMINIMAI

VOKIEČIU AVIACIJOS KOVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)
(Pamatyti aviacijos kovų smar
kumą invazijos metu, mes kuriam
laikui paliksim Galland ir paseksim vokiečių lakūno Heilmann
prisiminimus, šis lakūnas yra .vie
nas iš daugelio, kuris ilgą laiką
išbuvo invazijos fronte ir išliko
gyvas P. Br.)
Pačiu paskutiniu momentu aš
pakreipiau vairolazdę i kairę ir
smarkiai patraukiau į savę. De
šinė koja išsitiesė į prieki, kol su
stingo ant dešinio pedalo. Apa
čioj kaip kokia vaiduokliška pa
baisa prašvilpė plieninės - Eifelio
bokšto sijos. Vėl man pasisekė
nuo jo išsisukti. Atsikvėpdamas
ištiesinau savo FW -190 ir dai
riausi, kur dingo mano draugai.
Nesimatė.
Tokie dalykai gali lengvai pa
sitaikyti, nes jau temo ir siautė
audra. Debesys buvo tik 300 pė
dų augštumoje. Daugiau kaip pu
sė valandos su paskutiniais liku
siais lėktuvais aš sukinėjaus apie
Paryžių. Į kabinos langus mušė
smarkus lietus. Valytuvas gan
dažnai apsinešdavo alyva ir kar
tas nuo karto man tekdavo pa
naudoti specialų sū žibalu mai
šytą skysti, kad nuplaučiau prie
kini langą. Vėjas daužė šonus ir,
nors skridau 300 mylių į vai., ma
ne blaškė kaip kamšti.
Ten, žemai kairėj pasirodė
aerodromas. Nukrypau tuč-tuojaus apžiūrėti ar negalima nusi
leisti. Aerodromas buvo geras.
Nusileidimo ženklų ir nuolatinės
vėjo dešros nebuvo matyti, bet
tai nebuvo taip blogai. Geras la
kūnas visuomet daugiau ar ma
žiau žinojo vėjo kripti. Prisiarartinti, sumažinti kurą ... nulesti važiuoklę ...
Perkūnas! Kas per raganų šo
kis? Raudoni ir geltoni šaudmenų
pėdsakai švilpė iš visų pusių. Tie
vyručiai, matomai neatpažino ma
no Focke, ar gal... grėitas žvilgs
nis į užpakalį. Ne, ten nieko ne
buvo. Srhigau žemyn ir žemai
perskridau aerodromą. Susiner
vinę pabūklininkai, matomai, ne
matė, kaip aš mojavau sparnais.
Kuo greičiau iš čia.
Staiga man paaiškėjo. Mato
mai priešo lėktuvai yra virš Pa
ryžiaus. Veltui visą pusę valan
dos bandžiau per radiją susisiek
ti sū kokia nors žemės stotimi.
Jų radijo aparatai nebuvo nusta
tyti ant kovos bangų ilgio, kokius
mūsų lėktuvai turėjo. Negalė
jau sulaukti jokios pagalbos ir iš
Cologne - Ostheim sektoriaus
Pagaliau lietus nustojo lyti, bet
toks oras jokiu būdu dar netiko
žemam skridimui virš Paryžiaus.
Drebančia ranka šluosčiau pra
kaitą nuo veido. Įjungiau švie
sas. Kitos išeities nebuvo. Prie
kyje ant lentos pradėjo raudonai
blykčioti. Per dešimt minučių tu
riu nusileisti. Tik tiek kuro be
liko.
Kitas aerodromas — Le Bour
get. Didelis aerodromas, didžiau
sias visame Paryžiuje. Ne, Heil
mann, ne čia. Matėsi didžiulės
bombų išmuštos duobės bei su
daužyti kariški ir transporto lėk
tuvai. Neįmanoma pasodinti ant
tokio paviršiaus 2.000 arklio jėgų
naikintuvą. Tai ne Fieseler
Storch.
štai du lėktuvai smigo ant ma
nęs. Jau buvau beveik begriebiąs
už šaudomo mygtukų, bet paži
nau savo draugus. Pamosavimas
sparnais... Skriskite arti... Jie
prisiartino beveik sparnas prie

laiku virš nusileidžiančios maši
nos. Kristau, dar viena artinas iš
sparno ir laikėsi kaip išgąsdinti klaidingos pusės. Jie visiškai išu
kralikai. Dabar ir jie įjungė nak sikraustė iš proto.
Man beliko nesijaudinti ir ne
tines lėktuvo šviesas — žalią...
raudoną... baltą... Su sarkaz begalvoti apie nieką. Nebuvo rei
mu galvojau apie skridimo įsaky kalo rūpintis kas gali atsitikti, jei
mus: dvidešimt papildomųjų lėk kuras pasibaigs. Apskrendu ap
tuvų su dvidešimt naujų pilotų link ir užimu nusileidimo pozici
54 naikintuvų sparnui. Veidai bus ją iš naujo. Buvo beveik tamsu.
ištysę! Kas man rūpi! Pirmiausia Baltų ir raudonų šviesų linija ir
man reikia pasiekti denį, kol dar raudonų šviesų ratas aplink aterolaikas. Gaila, kad žemėlapyje dromą matėsi aiškiai. Kai tik ma
prieš išskrisdamas gerai neisižiū- no lėktuvo nosis atsisuks pailgai
rėjau Paryžiaus aerodromų. Ta tos linijos pradėsiu nusileidimą iš
čiau mūsų išvykimas buvo toks naujo. Pradedu. Viskas gerai. Va
netikėtas ir vienas senas tos eska žiuoklė nuleista, oro stabdžiai su
drilės lakūnas, kuris gerai turėjo mažinti greičiui nuleisti, kuras
pažinoti šias apylinkes, nes po su sumažintas ir beliko tiktai atsar
žeidimo grįžo atgal iš ligoninės, giai vairuoti su vairolazdę. Ma
taip užtikrinančiai tvirtino vi žas paslydimas i šoną ... atsar
siems, kad tik laikytis prie jo ir giai, laikyk tvirtai, žemyn...
ir jis nuves tiesiai į Villacoublay. Rankos atsargiai automatiškai ju
dino vairolazdę. Mažas sutrenki
Štai dabar ir turim.
Kuro turėjau dar beveik pen mas.. . Užtraukiu ratų stabdžius.
kioms minutėms. Raudona lem Svyruoja Į dešinę ir kairę. Greit
putė blykčiojo vis smarkiau. Trys atsiradau tako pabaigoje. Drau
lėktuvai skrido plačiu lanku apie giškos šviesos blikčiojo apšyiesmiesto priemiesčius. Kitas aero damos mano Focke, Buvau labai
dromas. Ar tai Orly? Be prasmės. mažame Buck aerodrome, tik ke
Vienos duobės. Kairėj Eifelio lios mylios į pietus nuo Versalio.
Išsiimu cigaretę, mechanikas
bokštas vėl iškilo pilkoj tamsoj.
Laikydamiesi šios kryties mes tu uždega. Jie apstojo mane ir pra
rėjome priskristi Versalį ir aero dėjo greit sujaudintai pasakoti.
dromą, į kuri skridome. Akys Jie jau kuris laikas mus stebėjo,
bandė perskrosti tirštą prietemą. bet nedrįso uždegti šviesų, nes
Thunderbolts vizitavo Paryžiaus
Versalis!
Mano dešinysis kaimynas stai aerodromus. Kur gi buvo kiti?
giai pasuko i šoną ir pranyko iš AmbUlansas skubėjo per lauką į
akių. Nustebęs žiūrėjau, kas at kitą pusę. Kaž kas matomai tu
sitiko? Tally - ho! Apačioje užsi rėjo avariją. Visi trys Fockes lėk
degė aerodromo šviesos. Ar tai tuvai, kurie leidosi pavėjui, gulė
Villa? Iš šio augsčio nusileidimo jo sudaužyti pakraštyje. Pirmasis
takas atrodė gan mažas. Raudo buvo ant nosies, taip pat ir antra
nos ir baltos šviesos ženklino šo sis. šis degė. Trečiojo lakūnas,
nus. Posūkis į kairę ... prisiarti išsigandęs, nuleido nykščius že
nimas ... Buvo pats laikas. Atsi myn ir nuplėšė savo važiuoklę.
kvėpiau, kai kuro rankenėlę at Dabar leidosi paskutinė mašina,
stūmiau atgal. Greitis palaipsniui kuri laikėsi prie manęs. Per grei
mažėjo. Variklis galėjo kiekvienu tai. Lakūnas buvo dar visai nau
momentu visai užgęsti, nes kuro jokas. Jis teisingai prisiartino,
beveik nebuvo. Nedrįsau nieko bet kadangi aerodromas buvo
daugiau daryti, kaip tik slysti šo trumpas tai lėktuvas greitai at
nu, kas, žinoma, oficialiai buvo sirado ant nosies. Keturi nauji
draudžiama. Pilną dešinį vairą, lėktuvai. Keturi šimtai tūkstanšių
vairolazdę truputi į kairę ... dar markių nuėjo vėjais,
Prisitatė liesokas, bet labai ele
šiek tiek kad staigiau pasiverstų
ir Focke krito kaip krūva maišų. gantiškai apsirengęs med. gydy
Kas per velniava? Priekyje bu tojas.
vo iššautos raudonos raketos. — Manz —, ištarė paduodamas
Aerodromo šviesos greitai užgę- ranką.
— Esu Heilmann.
so. Dangaus Dieve! Vienas Focke
Mano akys užkliuvo už gilių
leidosi iš priešingos pusės. Ar
randų
ant daktaro kairo žando;
žmogelis visai pametė protą ban
dydamas leistis pavėjui ant tokio Atrodo, reikėjo tiktai auksinio
mažo aerodromo. Kitas šešėlis pa aūskaro. Tada pamačiau eilę me
sirodė už jo. Kvaila padėtis. Su dalių, pirrnos klasės geležinis kry
spaustom lūpom pastūmiau kurą žius, gautas už aktyvią fronto tar
i priekį. Keli sukrėtimai... kad nybą. Oho, Stalingrado ženklas.
tik tas greitis visai nenukristų Pagaliau dar radosi džentelmenų
iki laisvo kritimo ... Bet kau iš rytų fronto, kurie galėjo hukiantis variklis pakėlė kaip tik tirpdinti čia ledus. (Bus daugiau)
Vertė P. BRA-KAS

II

'

I'

'

—I,-!'

'■

I.M.-II

VISŲ ROSIU STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelė* (habitai), nauji baldai, jyairių spalvų stalinė* lempa*.
Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Jvairūs medžią tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
V. LiUfcTNSkAS.
Telefonas LE. 2-6922.
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Tarptautinis Eucharistinis KongresasMiunchene

3 PUSL.

A. A. Konstantinas Jablonskis

LIETUVIŠKOSIOS MISIJOS

Lietuvių rašomosios kalbos tė są, kur tik kotuos buvo Lietuvoje rinko visų dalykų pažymiai, fa
AL. GIMANTAS
ir
pats
turėjo
didelį
dokumentų
kulteto
taryba
nutarė
kurį
ten
jo
vo
Jono
Jablonskio
sūnus
Kon

Beveik kiekvienam mūsų, ma-1 temylime tik save, žinome savąją
(E) S. m. liepos 31 d., sekma komuniz,mo tik tada, kai lasvospausdintą mokslinį darbą pripa žiau ar daugiau, teko susitikti ir tiesą, tikime ja, bet nededame
dienį, prasidėjo Eucharistinis Pa sios tautos “nugalės nacionali stantinas plačiosios lietuvių tau rinkinį.
salios Kongresas Miunchene. niai valstybinį egoizmą ir tvirčiau tos masėms buvo mažai ’težino Archyviniam darbui tai buvo žinti diplominiu ir suteikti jam kalbėti su taip vadinamais ruža-' nei' mažiausių pastangų, kad su
mas. Tai buvo tylus kabinetinis vienintelis puikus ekspertas Lie universiteto baigimo diplomą. vais, progresyviais ar dar kitaip ja supažindintume ir kitus mūsų
Pontifikalinėmis mišiomis jį ati susiburs draugėn”.
Siame Eucharistiniame Pasau mokslininkas iš prigimimo, pasi tuvoje, ypač kiek tai liečia se Kai dekanas pagaliau jam diplo šaukiamais tautiečiais. Tai vis j seses ir brolius. Mes bijome jų.
darė Muencheno arkivyskupas,
kardinolas Wendells. Jo pamok lio kongrese dalyvauja iš visų pa žymėjęs nepaprastais gabumais ir nuosius Lietuvos archyvus, nes, mą įteikė, jis labai nustebęs ne žmonės, kurie nedviprasmiškai į Bijome mažiausių nemalonumų,
slo tema — “Pro mundi vitae”. saulio kraštų 350 lietuvių. Rug ištverme, be abejonės, pats pa galima sakyti, buvo vienintelis, norėjo jo imti, bet išeities jau ne remia sovietinę santvarką Lietu-; bijome jų žodžių, kurie gali mus
Kristus, paaukojęs savo gyveni pjūčio 2 d. vysk. V. Brizgys laikė jėgiausias ir daugiausiai mokslui kuris tobulai mokėjo slaviškąją bebuvo. Vytauto D. Universiteto voje, 1. y. jų ir mūsų tėvynėje/užgauti, bijome, galbūt, ir fizinės
mą už šį pasaulį, yra tikrasis pa šv. Mišias už visų laikų lietuvius, nusipelnęs mūsų laikų Lietuvos paleografiją. Tai buvo nuostabus archyve diplomas jau buvo ir vi Tie visi pokalbiai, diskusijos ar' nuoskaudos. Tiesa, darbas, toli
paprasti pasikeitimai žodžiais, yra • gražu, nebūtų nei lengvas, nei
saulio gyvenimas, šią džiugią iš tikėjimo aukas. Susitikta Karls- istorikas, nors daug kam žinomas tyrinėtojas. Jei jis žinojo, kad kas sose knygose tai buvo įrašyta.
Tokių atvejų, tur būt, pasaulio labai sunkūs, neretai grubūs,' mąlonus, nei nepavojingas. Gal to
sigelbėjimo žinią kongresas nori felde su šv. Tėvo skirtu specialiu kaip teisininkas, mat, teisę studi nors domisi kuriuo klausimu, jis,
perduoti pasauliui, kuris, nežiū tremtinių globėjų — kardinolu javęs ir ilgus metus vertęsis tei knisdamasis po archyvinę me- universitetų istorijoje nedaug tė- šiurkštoki. Mūsų tie progresyvieji ■ žinojimas ir stabdo mūsų veiklą ir
buvę, bet nuo to metoJK. Jah nelabai nori skaitytis su betkuria.............
“
"
rint išgelbėjimo, vis tebedunkso Mimmi. Rugpiūčio 5 d. tema ir sininko darbu, nors visą savo gy džiagą, rinko ją kiekvienam, dabetkurias galimas
pastangas?“ O
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bolševikilogika, faktais. Jie turi tik savo gal kartais ir kaikas iš mūsų abe
neišgelbėtas nakties ir mirties
dar galima ką rasti. Jis niekad rio jis buvo vertas, jau prieš po “tiesą”, tik ją jie ir tenori supras jojame savosiomis tiesomis? Bet,
šešėlyje. Su apgailestavimu kar joje kenčiančius lietuvius. Tą die eitimi ir ją tyrinėjęs.
ti, jai tepaklusti.
dinolas Wendelis pabrėžė, kad ną šv. Mišias atnašavo prel. L. Konstantinas Jablonskis gimė neturėjo ambicijų ką nors pats rą dešimtų metų.
juk taip sunku prileisti tokią ga
Neliečiant darbų teisinėje sri ‘Geležinė siena tarp jų ir mūsų limybę, artimą visiškai nesąmo
skilimas, kuris eina per visą pa Mendelis; pamokslą sakė prel. L. Mintaujoje 1892 m. rugpiūčio 23 paskelbti, bet viską davė kiek
Su pasitaikančiom išimtim, jie, nei... Tad kas mus sulaiko? Gal
saulį ir Vokietiją, neaplenkė nė Tulaba. Kartu tą dieną buvo šven d., kai jo tėvas tenai mokytojavo vienam, kas tik ko panorėjo, sau tyje, svarbiausiais K. Jablonskio
kongreso: “Vietos, kurias sve čiamas Ateitininkijos 50 metų ju gimnazijoje; vadinasi š.m. liepos pasilikdamas tik tai, ką iki pat darbais buvo didžiulis dokumen daugumoje, yra paprasti darbo mirtinė neapykanta, pagieža ar
tingumas ir krikščioniškoji meilė biliejaus minėjimas, kurio metu 29 d. mirdamas turėję beveik 68 pagrindų norėjo išsiaiškinti ar tų rinkinys — Istorijos archy žmonės, neretas jų jau ir pensijon tik paprastas ir daugmetinis Įpro
paruošė, liko tuščios, nes lauk prof. A. Maceina skaitė paskaitą m. amžiaus. Jis baigė Panevėžio specialų rinkinį kuriuo klausimu vas I t., XV-XVI a. Lietuvos dva išėjęs, bet, savo metu, tikrai sun tis;’ Mums Įsakyta mylėti net savo
rų« inventorių
rinkinys,
-------- --------- paruoštas
.------- kiu darbu pelnėsi sau ir šeimai neprietelius, o ką jau bekalbėti
tieji svečiai negalėjo atvykti. Jie “Kultūros prasmė krikščionybė realinę gimnaziją, teisės moks paruošti.
lus
studijavo
Maskvos
universi

Atsimenu jį Lietuvos istorijos ■ kruopščiausiai ir~ su visu moks- duonos kąsni. Dėl sunkių sąlygų apie savo tautos narius, nežiūrint, .
stovi prie kongreso durų, bet je”. Vėliau jaunimo delegacija
tete,
nors
diplomo
gauti
nespėjo.
Toliau se- daug kas jų neturėjo progos siek kaip labai jie klysta ir yra nutolę
draugijos
posėdžiuose. Jis ten liniu aparatu (1934). m
slenksčio negali peržengti. Šitai vyko į. Buvusią Dachau koncent
Grįžęs
Į
Lietuvą
po
I
Pasaulinio
niekad nekalbėdavo. Sėdėjo, ką “Lietuviškieji žodžiai senosios ti bent augštesnio išsilavinimo, nuo mūsų Įsitikinimų. Ir tas tik
atneša skausmo ir jiems ir mums racijos stovyklą pagerbti lietuvių,
dirbo
valst.
centrinėje
bib

karo
klausėsi
ir rūkė, kai kiti ir karš- Lietuvos raštinių kalboje” (1936), neretas džiaugėsi, kad savo pas rodyte rodo, kaip labai jie yra rei
(Turima galvoje R. Vokietija bei kentėjusių ir žuvusių koncentra
liotekoje
bei
archeologijos
komi

tai ginčydavosi, o pats savo blai. kur kiekvienas žodis paaiškina- tangomis išmoko skaityti ir rašy kalingi mūsų supratimo ir talkos,
visi kiti sovietų okupuotieji kraš cijos stovyklose. Rugpiūčio 5 die- į
tai. E.). Kristaus meilėje mes nos intencija — už visą lietuvių sijoje, buvo Kauno apygardos vią nuomonę pasakydavo tik ta. mas. daugybe dokumentų ištrau- ti. Jų akiračiai taip ir paliko gana nors,, iš pirmojo žvilgsnio sprensveikiname visus, kurie neša nuo tautą. Pontikalines šv. Mišias lai teismo teisėju, Valstybės Tarybos da, kai kas stačiai ji paklausda. kų. Mažesnių rašinių Įvairiausiais siauri ir riboti ir tokioje dirvoje • džiant, jie visai to nenorėtų ir
Lietuvos kultūros istorijos klau Įvairiems
ivairiems viliotojams ir pažadų iį kratytųsi. Žinokime, kad jų rantolio bei išskyrimo skausmą. Kaip kė vysk. V. Brizgys. Pamokslas — nariu ir profesoriavo teisių bei vo. Jis niekur nesiveržė.
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teikėjėjams buvo netaip sunku kos nėra tiesioginiai suteptos sasukrečiančiai pavojingoj būklėj
siekti savųjų tikslų. Panašiais bū-'
bū- - vųjų tautiečių krauju, jie nedalyšiandieną randasi pasaulio gyve šių metu giedojo muz. M. Budriū- staruoju metu buvo Vilniaus uni kad esą taua daug kas naudojęsis; niuose žurnaluose.
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ke-Į muose ir vienintelis jų nusikaltiDievas norėtų sunaikinti žmoni “Darnos” choras. Rugpiūčio 7 d. mokslo akademijos narys. Į ka Kauno universitete ji laikę tik damas Lietuvos istorijos institu nuėjo tais “progresyviaisiais” ke-Įmuose
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kime, ar išties, nebūta klaidų ir iš! Meilė ir pagarba kiekvienam
gyvena šiandieną. Pasmerkęs ate visų lietuvių kongreso dalyvių po Nuostabus tiek savo gabumais,
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universi
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Bet
sirūpinimo tais atskilusiais, ar į gėti, po truputi rodo atšalimo žydartas”, jis pareiškė: “Argi turė
daugiausia aiškindamasis savo pa tai tik dėl to, kad formalumai ne “Lietuvos valstiečių ir miestiečių betkada bandėme veikti ta pras-; mių. traukiasi iš anksčiau užimtų
tume stebėtis, jeigu Dievas mir
miltos Lietuvos praeities kultūri leido. Naujasis universiteto sta ginčai su dvarų valdytojais”. Be me, ar bandėme suprasti juos su- j pozicijų. Ir jų tarpe bus vis dauties sprendimą, kuris kybo virš
nius, socialinius, teisinius ir ūki tutas reikalavo, kad mokomasis jo ir dabar neapsėjo nei vienas pančias problemas, ar tik išdidžiai igiau žmonių, kurie pažinę tiesą,
kiekvieno iš mūsų individualiai,
nius
santykius. Politinė istorija personalas turėtų ir mokslinius didesnis darbas iš Lietuvos istori numoję ranką tarėme: et, vis-i ją paniilslr nenorės ilgiau klaiĮvykdytų iš karto?”
ji maža tedomino, nors ir toje laipsnius r— daktaratus, o jis ne jos. Betgi jis niekur nebuvo pra- vien nieko gero iš jų neišeis ...į džioti savajame aklume. Ir ne paPo pietų, specialiu lėktuvu iš
srityje jis labai daug žinojo. Tik turėjo net universiteto baigimo sikišęs, nors buvo už visus prana Toji vidinė lyg geležinė siena į šaipymo, piktos ironijos jie verti,
Romos atvyko popiežiaus atsto
iš tos srities nieko nerašė. Ir šiaip diplomo. Juk panaši padėtis bu šesnis net keliom galvom. Taip tarp jų ir mūsų labai ryški, gal bet didesnio mūsų dėmesio, jų
vas kardinolas Gustavas Testa.
jis mažai terašė. Jam rūpėjo klau vo ir su kitu dideliu mokslo žmo jis paruošė Lietuvos istorijos šal net ryškesnė, kaip betkada, jau reikalų supratimo. Mūsų tautos
Tai 37-tas Pasaulinis Eucharis
simą išsiaiškinti, o rašė tik kitų gumi prof. A. Rimka, kuris, stu tinių I t. (dokumentų vertimai i čiama ir šiandien. Esame visiškai narių tiek maža, nuostoliai kas
tinis Kongresas. Paskutini kartą
prispirtas. Bet kai ką rašė, tai sis dijuodamas Vokietijoje, negalėjo lietuvių kalbą), nors redaktoriais atsiriboję vieni nuo kitų, elgia dien vis mažėja, užtat ir kiekvie
Vokietijoje jis Įvyko 1909 metais i
temingai, dokumentuotai, taip, gauti diplomo, nes neturėjo gim ten žymimi ir Jurginis su Žiugž mės, lyg nebūtume tos pačios nas tautietis turėtų būti mums
Koelne. Kongresas tęsis iki rug-i
kad po jo jau veik neliko kitam nazijos baigimo pažymėjimo. Dėl da, šių dienų oficialūs Lietuvos tautos vaikai, lyg nebūtume vie vienodai brangus ir mielas. Imki
į piūčio 7 dienos. Muėnchene tiki-Į
ką tuo reikalu pasakyti. Pats tu to formalumo jis vykdant uni istorikai. Jis su tais pačiais Jur- no ir to pačio kraujo sesės ir bro- me tą savo sesę ar. brolį lietuvį to- .
masi milijono svečių, jų tarpe 34
rėjo didžiulę teisinę ir istorinę versiteto reformą net buvo iš
i liai. Ir vieninteliai mūsų santy
______
koks jis_šiandien yra. Su visais
kardinolų ir 460 vyskupų.
biblioteką, puikiai pažino litera brauktas iš profesūros ir tik spe ją Lietuvos TSR istoriją (1957). kiai tėra tik jų piketavimas, tar-į ki.
teigiamumais ir neigiamumais,
neigiamumais.
Judėjimui tvarkyti paskirtas
tūrą
ir šaltinių leidinius, bet jais cialiu prezidento aktu vėl grą- Jo ten parašyti skyriai
apie
bau.
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pąsispjaudymas.
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svarbiausia,
kad jis dar
oro laivas, pririšamasis balionas,
nesitenkino. Jis visada ieškojo žintas.
įdžiavos
Įsigalėjimą
yra
ne
tik
liejimas, na, ir spaudoje, nusilei- i laiko save ir jaučiasi esąs lietu- penki lėktuvai, trys malūnspar
stipriausi toje knygoje, bet duo dimas iki tų pačių “progresyvių- įviu.
isl dar naujų šaltinių archyvinėje
K.
Jablonskis
formalumais
ne

Tai mūsų vienybės pats-svarniai ir nauja radio policijos cenmedžiagoje. Pažino ją beveik vi- sirūpino ir į visokius raginimus da tiek daug naujo ir taip rimtai jų” lygio ir kiekvienam rašau-i’ viu.
biasias ženklas ir pagrindas. Teitralė bei greitoji pagalba. Miestan
parašyti,
kad
dar
ilgai
bus
tais
nekreipė
dėmesio.
Jam
rūpėjo
čiam
garbės
nedarąs
mūsų
pole-į
eina
i lietuviškąjį ratą vist net ir
sutraukta 4.000 policininkų ir
klausimais
pavyzdiniai,
jau
toli
moksliniai
tyrimai,
o
ne
forma

mikos lygis. Tai esą geriausios, klystantieji. ir jau tada, mūsų vi400 policijos civilių tarnautojų.
palieką Liubavskio, Dovnar - Za- priemonėš santykiauti su sūkiai-■ šų pareiga daryti visa, kad ir savo
dirbtuvėse.
Priklausė
šv.
Jurgio
lumai.
Apie
jo
gavimą
diplomo
Šio kongreso proga, V. Vokieti
lietuvių parapijai Clevelande ir prof. A. Janulaitis pasakojo kar polskio, Vladimirskio - Budano- dintais mūsų tautiečiais. Argi?
širdimis į lietuviškąją bendruojos kancleris Adenaueris pareiš
vo, Pičetos ir kitų to meto tyri Keista, bet kokiame mūsų elge- menę grįžtų visi iki vieno mūsų :‘
buvo
Amerikos
Lietuvių
Bend

tą
tokią
istoriją.
9
.
kė, kad kongresas vyksta “sunkių
ruomenės nariu. Buvo didelis
K. Jablonskis teisės mokslus nėtojų darbus. Kai knygą skaity sy nerasime nei krislo lietuviško1 tautiečiai. I. kiek tada bus
rūpesčių, rimtų grąsinimų ir pa
patriotas
ir
nuoširdžiai
bei
viso

buvo išklausęs Maskvos univer- damas prieini prie tų skyrių, tuo sios, nei su žiburiu nepamatysime džiaugsmo, dėl kiekvieno sugrižū- •
A.A. PRANAS PESYS,
saulinio taikai ir laisvei pavojaus
jau pajunti, kad rašo didelis eru ir krikščioniškosios meilės. O gal. šio paklydėlio: Jau vien dėl to
metu”. Taigi jis pabrėžė, kad po savo testamente palikęs BALFui keriopai rėmė lietuviškus reika šitete, bet nespėjo išlaikyti bai
lus,
‘
'
mes laukiame pirmojo žingsnio iš vertos visos mūsų pastangos ir
giamųjų egzamenų. Neturėjimas ditas ir specialistas.
karo atstatytoji V. V. Vokietija $900- Visą kitą turtą paliko ki
Kadangi
velionis
artimų
gimix
___
____
__________
7
diplomo žymiam mokslininkui, Koslo JaWonskiomlrtimi Steko ' pUsės? Jei eSame ’Si“kin?’- kad aUta' Gi t0 gaiėsime pasiekti tik
drauge su sąjungininkais, privalo toms labdaros organizacijoms.
nių
čia
neturėjo,
todėl
visas
savo
kolegų profesorių nuomone, buesame teisūs, kad mūsų pusėj yra tada, kai įsisąmoninsime, kad šio- .
“sustabdyti komunizmo .brovimą- A.A. Pranas Pesys, sulaukęs 71
pagrindinio tyrinėjimų šulo. Jo teisybė, viena ir nedaloma tiesa.! mis tragiškomis visai mūsų tautai sutaupas
paliko
labdaros
ir
reli-įvo
anomalija,
kuri
sudarydavo
m.
amžiaus,
mirė
Clevelande,
si Europon”. Toliau jis sakė, kad
darbų vaisiai liko dideli ir ne
Vakarų pasaaulio palikimas, iš Ohio, ir ten palaidotas. Į JAV at linėms organizacijoms: BALFui, į daug formalinių nepatogumų. mirs‘dar labai ilgai, bet jo darbų tai jau savaime iškyla ir mūsų pa-; dienomis meilė ir pagarba kiekkurio kyla ir šis Eucharistiniu vyko 1949 m. Lietuvoje buvo var Vasario 16 gimnazijai Vokietijo- Kai jis pats tuo nesirūpino, teisių tęsėjo nesimato ir sunku spėti, reiga, neginčijama būtinybė ras-iyienam lietuviui bus aiškiausiu
kongresas, gali būti apgintas nuo gonininku. Čia dirbo Įvairiose je, tėvams jėzuitams, marijo fakulteto profesoriai sutarė pri kas sutvarkys net jo sukauptą ti būdus ir kelius paveikti anųįirvienintėliuvadovū višuOše mūnams. pranciškonams, salezie versti ji išlaikyti egzamenus. Jie
mūsų tautiečių širdis, kurios yra su žingsniuose.
čiams ir kt.
sutarė jį “išegzamenuoti” jam ne medžiagą.
taip labai užkietėjusios ir užsis-į
Mokslui
jis
paliko
savo
dukrą,
BALFo
vadovybė
labai
dėkin

žinant.
Kiekvienas
privalomą
pyrusios ir nesuprantančios.
i
Susitikite savo kaimynus.
TORONTO rugp. 24 - rugs. 10.
ga velioniui už ši jo palikimą — kursą dėstęs profesorius pasi berods. Rimą, kuri betgi yra pa Dirva lietuviškosioms misijoms
Susmuko
auką esantiems Sibire, iŠ ten gri- stengė gauti progos su juo pasi krypusi Į archeologiją ir dirba
Kam daugiau duota, iš to ir į
gyvulių ūkis
žusiems, vargstantiems Lietuvoje kalbėti savo dėstomo kurso klau panašiai tyliai, kaip ir tėvas.
daugiau reikalaujama. Imkime
A.
Šapoka.
ir likusiems tremtiniams Euro simais, paprašant jo nuomonės
pavyzdi iš misijų gyvenimo. Žmo-! Vokietijos sovietinės zonos vy■e.
poje.
bent keliomis sunkesnėmis to da
hės, neretai gal tikri didvyriai, at- i riausybė yra labai susirūpinusi,
Tie, kuriems iš šio palikimo lyko problemomis. Po pasikalbė
Praha — Čia tarptautiniame sižada civilizuoto gyvenimo tei-1 kad po paskubomis pravestos kei
bus skirta pagalba, bus paprašy jimo profesorius užpildydavo komunistų universitete studijavę kiamų patogumų, pasišvenčia mi- i chozacijos daugelyje rajonų suj
ti atsiminti ji savo maldose.
įprastą egzamenų lapelį, parašy per 100 kohgiečių skubiai pasiųs sijoms, stato i pavoju savo gyvy- Į smuko gyvulių ūkis, sumažėjo
davo pažymi ir tą lapeli pasira ti i namus, matyt, kad užimtų ten bę, bet nieko nebodami, skverbia- i ypač kiaulių skaičius. Dalinai paKan. dr. J. B. Končius
šęs
Įteikdavo dekanui. Kai susi- reikšmingesnes vietas.
BALFo pirmininkas.
si i laukines ar puslaukines gimi-! cys ūkininkai gyvulius išskerdė,
nes, kad neštu jiems tikėjimą, vii- dalinai nebuvo kam prieaugliu. .
ti ir meilę. Misijomeriai aukojasi rūpintis. Gyventojų aprūpinimas
ir dirba visų pirma todėl, kad jie aiėsos produktais sutriko.
šventai tiki tuo ką skelbia ir, kad
-■
myli savo artimą labiau už save.J Ilaaga — Rugpiūčio 3 d. vyku- '
(KANADOS VALSTYBINĖ PARODA)
Štai, iš čia trykšta jų pasišventi-į siuose pirmųjų parlamento rūmų •
mo esmė ir prasmė.
i rinkimuose komunistai prarado 3 '
O
mes?
Mes.
atrodo,
pirmiausia
vietas.
I960 metų Kanados Valstybinė Paroda — 16
jaudinančių, pamokančių dienų, pilnų nuosta
i
bių, malonių ir mielų momentų. Tai proga “su
sitikti kaimynus” iš visų pasaulio šalių.
*
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Impozantiški
Grandstand vakarai
Pamatykite pasaulinio garso vaidintojus ir tarptautitinius pasirodymus daugiau kaip 400 dainininkų, to
bulų šokėjų bei muzikų didinguose Grandstando va
kariniuose spektakliuose, pasaulyje didžiausioje ju
dančioje scenoje. Vaidinimai prasideda kas vakarą
8.15 ir baigiami šiame* kontinente įspūdingiausiais
fejerverkais.
PHIL SILVERS... TV •
linksmasis Sergeant Bil- •
ko su savo trupe plius •
VICTOR BORGE
pridedamos atrakcijos.
•
• garsusis danų pijanistas
JON VICKERS... Tarp- •
tautinio garso operos
•
ir komikas pasirodys
žvaigždė, vadovaus didin- •
gajam Grandstando Va- • kas vakarą nuo rugsėjo
kariniam Spektakliui
•
penktadienį rugpiūčio 26 •
3 iki rugsėjo 10 d.
ir penktadienį rugsėjo
•
2 dieną.
•
JAU DABAR RAŠYKITE UŽSAKYDAMI
BILIETUS IS ANKSTO.

*
SVTESV *
•
ARKADA
♦
• Šviesiausia vie- *
ta žemėje. 60 ♦
# žvakių vie- «
_ nam bulvare $
«
«
• • « ♦ *

ĮSPŪDINGAS shrine cirkas
Juokas,, klounai, akrobatai nustebins jus ir
jūsų vaikus popietiniuose Grandstando
pasirodymuose.
Nuo pirmadienio, rugpiūčio 29 dienos,
iki šeštadienio, rugsėjo 10 dienos.

KANADOS VALSTYBINĖ PARODA • TORONTO, KANADA.
TREČIADIENĮ RUGPIŪČIO 24 — ŠEŠTADIENĮ RUGSĖJO 10,
IŠSKYRUS SEKMADIENIUS.

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE !
V

VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M. S. BATOR Y
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų iki Gdynios Baltijos pakraš
ty (Lenkijoj), ir iš ten traukiniu ar automobiliu i visas Rytų Europos dalis.
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis
erdviomis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu,
tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, sie
kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

Papigintos kainos iš Montrealio
rugsėjo 9 d., spalio 11 d. ir lapkričio 10 d.
Kalėdų švenčių nuolaidos
iš Quebec - gruodžio 7 d.

BETKADA GALIMA

275 svarų bagažas asmeniui NEMOKAMAI. Pasiimkite savo automobilį.

PAŠPOSAUTI IR
Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo
• vietiniu kelionių agentu arba

PASIJUOKTI

GDYNIA AMERICA LINE

HARRY I. PRICE, PREZIDENTAS
■H1RA.M E, McCAlįUM, GENERALINIS MENAjj^S.^Į j

• WKWCWV UlMIttft

SSiĄ*-’ ";r

192 Bay Street;n j.

.
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HAMILTON, Ont.
Lietuviai pasaulyje

REMKIME HLN KNYGYNĄ. Prieš mis kovėsi pirmieji saviu-oriai. Tai keistas j Lietuvių Namų Kultūros > nkuri laikų Hamiltono Lietuvių Namų kūrimosi metų pergyvenimai pirmame dą ir priimti jam tvarkyti įstatai.
Klausimuose ir sumanymuose A. Pa
v-ba nutarė Liet. Namuose įsteigti pėstininkų savanorų pulke. Kad iš
praeities
sūnūs
stiprybę
semtų.
tamsis
ir J. G. Skaistys smarkiai puo
knygyną.
Tam
reikalui
pravesti
buvo
STASYS ŽADEIKIS, neseniai
Dail.’ Justinas Vienožinskis mirė Lie- są laiką buvo pritvinkęs smalkių. ToApie
šį
kuklų
daug
nusipelniusį
mūlė
v-bos
pirm.
St.
Bakšį,
pirmasis
kaipaskirti
du
nariai,
kurie
ir
pradėjo
kūręs
šeimos židinį, pasitraukė iš Lie .
voje po sunkios ligos liepos 29 d. Nuo Bau rašoma, kad prancūzams įžygiasų
----------steigimo
darbą,
paskelbdami
Kanados
tuvos
atstovybės Vašingtone.
1940 m. jis gyveno kaip pensininkas, vus i Lietuvą, Napoleonas Kaune gyIŠ UE1L VOS ATVYKO į Detroitą
mažai
kas
ir
težino.
Visdėlto
many

rimų,
o
antrasis
primetė
St.
Bakšiui
liet,
spaudoje
vajų
rinkti
būsimam
„
M A
. r Įveno keturias dienas. 1812 m. prancūVidmantas Brazys 16 metų jaunuolis,
Kun. Antanas Skeltys, sabmebs,1
>himo, knygynui knygas. Tautiečiai, supras čiau, kad būtų reikalingas mūsų di kišimąsi į kino tvarkymą. St. Bakšys kuris 1944 m. tėvams išvykstant iš Lie KUN. VINCAS KARKAUSKAS, N.
liepos mėn. pabaigoje mirė Leipalin- paii^o ūlkreėia/Das liįąs. Sirgo. Įmo- dami reikšmę lietuviškos knygos trem desnis dėmesys jam. Malonūs tautie į kaltinimus argumentuotai atsakė. Su tuvos liko pas motuos seserį Kazi Britain lietuvių šv. Andriejaus para
gyje, kur buvo altarista, ir rugpiučio n^s jr gyvuliai; -ypač arkliai.'Epide- tyje, jautriai atsiliepė į steigėjų prašy čiai, paimkime pavyzdį iš karo inva sirinkimas iškeltų kaitinimų nesvarstė. mierą Gedgaudienę, kuri jį ir išaugi pijos klebonas, mirė liepos 29 d. Ve
lionis buvo gimęs 1887 m., kunigu
Susirinkimą gražiai pravedė Al. Vis1 dieną palaidotas Griškabūdyje.
mya tajp išsiplėtė, kad 1813 m. mirė mą ir jau yra paaukotų nemažai ver lido Petro Pleskevičiaus, paaukokime
no
Šiauliuose.
Niujorką
jis
pasiekė
įšventintas 1913 m.
HLN
knygynui
lietuviškų
knygų,
pri

kontas ir uždarydamas jį palinkėjo
tingų knygų. Ypatingai į šį svarbų
Lietuvos oknpacijos dešimtmetį mi- daugybė fanonių. Prancūzų bėgimas reikalą atsiliepė tautietis Petras Ples sidėkime prie lietuvybės išlaikymo geriausio pasisekimo LN darbe ateity. rugpiūčio 3 d. ir tą pat dieną išskrido
nint į Vilnių atvyko Suslovas, kuris buvo baisus. Kaune susidarė tokia pa kevičius, paaukodamas net 32 knygas tremtyje Paskambinkite telefonu kny MALONI NAUJIENA. Jau eilę me ( Detroitą. Dėl jo išleidimo tėvai bu Carnegie Tarptautinis Taikos Fon
das rugpiūčio 2 d. atšventė savo gy
pasakė kalbą au»šč. tarjbos posėdy, i dėtis, kad atrodė, jog atėjo pasaulio ir daug lietuviškų žurnalų. Nuvykus gyno ^teigėjams Kaziui Mikšiui JA. tų su pavydu skaitėme “Drauge” skel vo kreipęsi į patį Chruščiovą.
Tarp kitko jis pareiškė pasioiktinimą, galas ar paskutinio teismo diena, oas Pleskevičių į namus pasiimti pa 9-8593 arba Kostui Lukoševičiui JA. bimus, kad Amerikoje tautiečiai turė Riugpiūčio 3 d. iš Lietuvos atvyko vavimo 50 metų sukaktį.
Sis fondas buvo įkurtas 1910 m.
kad JAV organizuojama pavergtųjų Praneazafi gabeno daug turtų. Toliau aukotas knygas, teko su juo plačiau 2-5827. Knygos bus paimtos iš namų. jo puikių pieno gaminių neprikl. Lie į Paterson A. Gudonio tėvai.
JAV
milijonieriui Andrew paskyrus
tautų sava
savaitė.
’:tė.
pargamente rašoma: Šj
Šį namą iš grafo šsikalbėti ir pasirodė, kad tas kuk
K. Lukoševičius, HLN narys.
tuvoje tik Pienocentro gamintų. Da LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN
tam
10
mil. dol. To fondo lėšomis
Po jo kalbėjo Sniečkus, reiškęs pa-1 Jurgio Zabielos nupirko Juozas ir Sil- lus užsidaręs tautietis yra daug nusi
bar jau ir mes hamiltoniečiai džiau GOS naują valdybą sudaro: pirm. R.
dėką sovietų kompartijai už pagalbą I vestras Šimskiai. Namas buvo remon
1913
m.
Haagoje buvo pastatyti Tai
ginęs Lietuvai ir dėl jos daug išken METINIS LN NARIŲ SUSIRINKI- giamės tuo pačiu. Aloyzas Viskontas Stakauskas, vicep. N. Remeikytė, sekr. kos Rūmai, kuriuose yra įsikūręs
tuojamas
1810
m.,
6
1812
m.,
pran

“lietuvių tautai siekiant didel ų lai
tėjęs ir čia tremtyje, būdamas silp MAS įvyko liepos 31 d. Liet. Namuo nusipirko Smithville, Ont., pieninę ir G. Griškėnaitė, ižd. K. Paulikas, užs.
mėjimų” ir džiaugęsis, kad Sovietų cūzams traukiantis, buvo sudegintas. nos sveikatos ir be darbo, tebesirūpina se. Jame dalyvavo 88 nariai, atstovavę pradėjo produkuoti rūgštų pieną, ska reik. V. A. Budreckis, inform. A. Bi Tarptautinio Teisingumo Teismas, pa
Sąj. kažkuriose gamybos srityse (kvie Pakartotinai namas buvo atremontuo lietuviškais reikalais, paaukodamas 318 akcijų. Jį atidarė ^-bos Į>irm. St. niausius sūrius, puikią grietinę ir kit čiūnas, soc. reik. D. Audėnaitė. Garbės prastai vadinamas Haagos Tarptauti
niu Tribunolu.
Bakšys, padėkodamas nariams už ką. Pirmieji produktai jau pasiekė
čių, pieno, cukrinių runkelių, vilnos) tas 1813 m. kovo mėnesį. Šiame na tiek daug vertingų knygų.
teismą sudaro R. Vėžis, T. Ivaškaitė ir
me
“
lenkų
”
ir
prancūzų
laikais
bu
skaitlingą
dalyvavimą.
Dienos
pirm,
jau aplenkusi JAV, o sviesto gamybo
vartotojus. Valgai ir atsivalgyti nega Z. Čikotaitė. Kontrolės komisiją —
Besišnekučiuodamas pątyrįau, kad
je net pralenkusi skaičiuojant kiek vusi prefektūros įstaiga. Įrašai pada Pleskevičius yra savanoris - kūrėjas, išrinktas Al. Viskontas if sekr. Alb. li — tokie skanūs! Suinteresuoti gali V. Pajaujytė, N. Udrys ir R. Bublys.
Jankūnas.
t?nka vienam gyventojui. Ž-noma, jis rytį 1813 m. Pasirašė Marčinskis.
kreiptis į jį Hamiltone 501 Wilson St.
Senesnės kartos ateivių mirtys vis
Radinį numatoma perduoti istori velius kartus sunkiai sužeistas — per Po v-bos ir kontr. k-jos pranešimų arba užsakyti telefonu LI?5-2989. Se Naujos vadovybės rinkimuose ateitinepamiršo ir didžiosios rusų tautos,
šauta
viena
akis,
antroji
tik
0,3
mato

ilnkai
gavo
8
vietas,
santariečiai
3,
dažnėja.
Taip birželio 19 d. La Platoje
su kuria Lietuvos draugystės niekas niam ir architektūriniam paminklų mumo. Pleskevičius yra apdovanotas sekė vald. organų rinkimai. LN v-bos kime “Smithville Cheese” skelbimus skautai ir neolithuanai — po 1.
mirė Juozas Intas, Pietų Amerikon
komitetui.
(E)
nebepajėgiąs nutraukti.
'
Sk. St.
visa eile atsižymėjimo ženklų. Be sava pirm. 207 balsais išrinktas St. Bak liet, spaudoje.
atvykęs 1912 m., o nuo 1914 m. gy
AMERIKOS
LIET.
INŽINIERIŲ
IR
Suslovas apiafikė ir Dainų šventę,
Kauno politechnikos institutas turi norio - karėjo ir Nepriklausomybės šys. Antrasis kandidatas Alf. Patam JAUNUČIŲ AT-KŲ SUSIRINKIMAS
venęs
Argentinoje Berisše ir dirbęs
kurioje dalyvavo n^t 30.000 daininin 5 fakultetus: mechanikos, elektrotech medalių, jis yra dviejų Vyčio Kry sis gavo 80 balsų.^Į LN v-bą įėjo K. įvyks rugpiūčio 21 d.z sekmadienį, ARCHITEKTŲ SĄJ. visuotinis narių
“
Swift
”
fabrike. Mirė Sulaukęs 70 m.
kų ir apie 5.000 šokėjų. Jungtiniam • nikos, technologijos, statybos ir hid- žiaus* Vytauto Didžiojo ordeno meda Mikšys 168 balsais, A. Pilipavičius lb5 3 vai. p.p. parapijos^salėje. Esant gra suvažiavimas šaukiamas Čikagoje rug
Buvo
gimęs
Pikelių miestely, Mažei
chorui dirigavo K. Kaveckas ir Dva- rotechnikos. Be to, dar yra vakarinis lių ir Šaulių žvaigždės kavalierius.
b., J. G. Skaistys 160, Pr. Sakalas žiam orui šis susirinkimas įvyks par sėjo 3-5 d.d. Jaunimo centre.
kių
apskr.
rionas, orkestrui — V. Žilius.
f^kultetes Vilniuje, vakariniai skvriai
MAŽLIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS
Tas Lietuvai nusipelnęs tautietis 156, A. Patamsis 146, P. Savickas 144, ke. Mergaitės ir berniukai nuo 7-12
Birželio 27 d. Berisso ligoninėje
f Klaipėdoje ir Šiauliuose ir neakivaiz- nrieš du metus atvažiavo iš Vokieti G. Palmer 129, Z. Gasiūnas 129, J. Mi- i mety amžiaus yra kviečiami dalyvau- yra šaukiamas rugsėjo 3-5 d.d. Atlan mirė Jonas Tamoliūnas, 55 m., kilęs
Komunistina gatvių pavadinimus. : dinis skyrius. Vilniaus vak. fakultete
susirinkime. Tėveliai yra prašomi tic City SLA vasarnamy. Numatomos iš Kavarsko, Ukmergės apskr., Ar
Ryšium su Lietuvos komunistinės o- įį ir Klaipėdos vakar, skyriuje yra gru jos, gyvena su žmona Hamiltone ma kelėnas 126. A. Kaušpėdas 113, J. Sa- j
rapnickas
iš
St.
Catharines
87,
Ig.
Ša{
savo
vaikučius paraginti, kad jie da kelios paskaitos su diskusijomis, bet gentinon atvykęs 1929 m.
žame
kambarėlyje
—
288
Emerald
gt.
kupacijos dvideš mtmečiu, Lietuvos pės su dėstomąja rusų kalba.
žmona
dirba
valgykloje
už
50
et.
į
vajauka
iš
St.
Catharines
83,
M.
Uikielyvautų šiame pirmame susirinkime pagrindinis suvažiavimo tikslas yra
Birželio 13 d. mirė Povilas KumšKP ck pasiūlė, t.y. įsakė miestų ir
ne ttz ir Ad. Dalangauskas 67 balsais.
susitikus
atnaujinti
ir
užmegsti
nau

landą.
Pleskevičius
dėl
silpnos
sveivasaros
atostogų.
Jaunučių
at-kų
tys,
71 m., kilęs nuo Panevėžio. .
rajonu komitetams pavadinti gatves, r Sektantai “penkiadešimtininkai” esą
jas
pažintis.
Suvažiavimą
organizuoja
katos
dirbti
negali
ir
yra
išlaikomas
Į
kontr.
k-ją
išrinkti
J.
Bulionis,
reikale
prašome
skambinti
J.
Pleiniui,
Birželio
18 d. mirė Vladas Žvinakeįmones, kultūros ištaigas ir kolchozus labai įsigalėję Klaipėdoje. Į jų tarpą
Maž.
Lietuvos
Rezistencinis
Sąjūdis.
žmonos.
Dar.
patyriau,
kad
Pleskevi

Pr.
Enskaitis
ir
Pr.
Jakučinskas.
JA.
9-2888.
tel.
vičius, 63 m., kilęs iš Metelių para
nusipelnusių komunistų vardais. Pa esą patekusių net žmonių su augštuoju
Skirstydami 4>elną LN nariai pasky
VALSTIEČIAI LIAUDININKAI rin pijos, Alytaus apskr., Argentinon at
siūlyta pavadinti Walterio Kleinerio mokslu. Jie bendrai mėldžiąsi. šaukda čius parašė prsiminimus, kuriuos šį
rė akcijoms 5% dividendų.
vardu — • gatvę Šiaulių mieste, Alekso miesi Dievo pagalbos ligose ir k»*o- rudenį leidykla “Rūta” išleis.
ko savo naują vadovybę koresponden- vykęs 1927 m.
Šiuos
savo
prisiminimus
parašyti
jis
Papildomos
nuosavybės
įsigijimo
Jūsų
bendradarbis
Hamiltone
ilges

Maginskio vardu — gatvę Molėtuose, j kiose nelaimėse ir visai pasmerkia šio
ciniu būdu. Kandidatais į centro val Birželio 29 d. tragiškai žuvo, gatvė
pa

pasiryžo
tėvynės
meilės
vedamas,
no

klausimą
susirinkimas
vienbalsiai
niam
laikui
išvyko
atostogų
į
Kana

dybą buvo: J. Audėnas, S. Baltūsis, J. je suvažinėtas, Petras Misiūnas, kilęs
Iciko Meskupo vardu —. įmone Uk- pasaulio galybes. įdomu, kad jų vadorėdamas
jaunimui
ir
suaugusiems
per

vedė
spręsti
valdybai.
dos vakarus. Kol kas sustojo simpa Bertašiuš, dr. J. Brundza, dr. J. Gu iš Plaštakų km., Balninkų valse., Uk
mergėj ir gatvę Kaune ir t.t. Taigi, vai nelietuviai, bet visokie atėjūnai
duoti
tas
nuotaikas
ir
sąlygas,
kurioIki
šiol
veikęs
LN
Fondas
narių
patingoje ponų J. ir P. Liaukevičių šei dauskas, Z. Dailidka, J. Daugėla, A. mergės apskr., Argetninon atvykęs
komunistai deda visas pastangas, kad iš sovietijos. “Tiesos” birželio 12 d.
moje. Si šeima yra dideli lietuvių Gargasas, dr. K. Karvelis, G. Lazaus 1928 m.
vi- j laidoje minima visa eilė tos sektoš
Lietuva bent iš viršaus 'kadangi vi-j
spaudos bičiuliai. Jie, nors ribotą lai kas, M. Mackevičius, K. Škirpa, L.
daus negali pasiekti) būtų raudonai It narių — mokytojas jų. esąs tūlas Ja
ką turėdami, didelę jo dalį pašvenčia Šmulkštys ir kt
nudažyta.
(E)
nis Pinką (latvis ?), kuris nukonkura
spaudai.
Jie seni skaitytojai: Nepri
vęs iš Moldavijos Benderų Klaipėdon
LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ
Jiezno apylinkėje, netoli Aukšta atvykusį “pranašą” Skorobogatką. Iš (V-BOS P-KO ST. BAKŠIO PRA tumėm tegavę už $64.200 (tiek bu- klausomos Lietuvos, Tėviškės Žiburių,
EUROPOS ATEITININKŲ suvažia
suvažiavimas
įvyks Paknių vasarvietė vimas įvyko rugpiūčio 5-6 d.d. Miun
dvario, prie Verknės upės dūnksan- narių minimos moterys: Marija Put NEŠIMAS LIEPOS 31 D. METINIA vo akcijų kapitalo prieš metus) tik Naujienų ir kitų: Be ko kito ponai
ME SUSIRINKIME).
$6.420 — net $15.998,20 mažiau. Liaukevičiai turi veik visus N. Lie je Thompson, Conn., rugsėjo 4 d. Prof. chene, Vokietijoje, Tarptautinio Kon
čiame piliakalnyje, Lietuvos mokslo rini, Barškėtienė, Abramova, Rusako
Kairys esąs paruošęs naują socialde greso metu. Pirmąją dieną Mišias
Be to, reikia manyti, kad nuosavybės
akademijos istorijos instituto archeo va, Radžiūnienė, kuri nusivedusi ir
Hamiltono ir jo apylinkių lietuviai, įsigyjimas padrąsino stoti nariais dau tuvos komplektus, kada ji pradėjo ei mokratų programą.
aukojo prel. L. Mendelis, pamokslą,
logai jau trečius metus vykdo kasinė dukrą Aldoną’ 9 metų. Iš vyrų mini
į didįjį tautinio paminklo giau tautiečių. Šie $22,418.20 yra ti dar 1940 m., kai tik Lietuvą oku
jimo darbus Iki šiol rasta apie 1.400 mas Makūrovas, Vladimiras Sergijeh- įsijungę
sakė
prel. L. Tulaba; ILją dieną Mi
CLfeVELANDO
LIET.
RADIJO
pavo
bolševikai.
išeivijoje — Lietuvių Namų Hamilto amortizacijos kapitalas L. N. turto ir
akmens, kaulo, metalo bei vmolio
Įvai

šias
aukojo
vysk. V. Brizgys, pamokslą
,
i
Ant. Brikas. Net partinės organi- ne — kūrimą, galbūt ir patys to ne narių neatsiimtose palūkanų pozici Ponų Liaukevičių namai yra atviri KLUBAS savo turėtąją Tėvynės Gar
rių dirbinių, puo ų sūkių, fasonimų | zac|jos j^arę Lašienė tapusi sekante. jausdami,
sakė
T.
Viktoras
Gidžiūnas, OFM. Pa
mūsų tautinį veikimą pa jose. (Apskaičiavime, atrodo, yra klai visiems lietuviams, kurių čia daug sų radijo valandėlę perdavė tos prog
skaitą
skaitė
prof.
A. Maceina tema *
koklių fragmentų, naminių ir lauki- 4
lankosi iš Winnipego ir kitų vietovių. ramos vedėjui Juozui Stempužiui. Tai
Augštieji Šančiai nuo žaliakolnio - kreipė pačia efektyviausia 1'nkme. delė— S6.420 gaunasi skaičiuojant po Liaukevičiai turi išauginę du sūnus — nutarta klubo susirinkime liepos 31 “Kultūros prasmė krikščionybėje”.
nių gyvulių kaulų. Radinių tarpe yra
jau dabar matome, kad mūsų lie 10%. Red.).
.nemaža ginklų, papuošalų, namų apy Ąžuolyno yra atskirti geležinkelio li Mes
buvo skiriamas taip pat
tuviško
pastangos atrem-1 Vien tik akcinio kapitalo augimas Vytautą ir Joną, kurie yra sukūrę savo d., o šitokio sprendimo priežastis — Suvažiavimas
vokos bei ūkio inventoriaus daiktų. nijos. Kad nereikėtų iš vieno rajono tos vien išsilaikymo
paminėti
ateitininkų
50 metų jubilėjų.
finansiniai
klubo
sunkumai
ir
lietuvių
į idėjinio pobūdžio orga r narių įnešamų pinigų) pamečiui ro šeimas. Jie domisi ir pasauline poli
Surinktoji medžiaga leidžia tvirtinti, į kitą tolį aplink keliauti, dabar virš nizacijas, tik
visuomenės nesidomėjimas klubo dar Vok. LB Krašto Tarybos suvažiavi
tika.
KL Giedaugas
su kiekvienais metais silp
kad piliakalnio apylinkėse žmonių gy Tunelio gatvės ir geležinkelio pasta nėja. Pats šių kraštų gyvenimas dik do žemiau duodama lentelė:
bu bei ateitimi.
mas įvyks rugpiūčio 27-28 d. Huettęnventa jau I-II šimtmetyje prieš Kr. g. tytas tiltas. Jis turėjo būti baigtas iki tuoja ir verčia tautiniam išsilaikymui 1958. 'IV. I — akcijų 343, $34,300.00.
VYTAUTO
D.
STOVYLĄ,
kuri
bu

felde,
Vasario 16 gimnazijos patal
1959. V. I. — akcijų 622, $62,200.00,
Kultūriniame sluogsnyjė, priklausan okupacijų dvidešimtmečio iškilmių.
šaunios
krikštynos.
Liepos
31
d.
ne

ieškoti
naujų
būdų
ir
priemonių,
ku

vo
pagaminta
Vai.
Šimkau?
iš
gipso
pose.
čiame mūsų eros pradžios laikotar Lietuvos ežeruose užveista naujų žu- riomis lietuvis. o ypatingai čia augęs viso - 642, $64,200.00; 1960. V. I. — toli Fairdale, Man., p.p. O. ir J. Bara
Žalgirio
mūšio
minėjimui
Čikagoje,
akcijų
775,
$77,500.00,
paskolos
lakštų
piui,
atkastieji
briedžio,
stumb-' vų rusiu:
-- mTeisiu
....................
Iš Vok. L B Krašto Valdjbos liepos
‘ tauro,
ubarsuko,
i
-i elnio,
žuvininkystes -/•
ūkis * i jaunimas, giliau susidomėtų, verčia 96, $9.600, viso 871 akcija — $87.100. nauskų ūkyje įvyko jų pirmosios duk norima išlieti iš bronzos ir pastatyti
ro,
meskos,
o ;taip pat *- Tausalo
9
d. pasitraukė dr. J. Grinius. Jo vie
ters
Juditos
krikštynos.
Krikšto
tė

ežerą suleidęs per 20.000 si mas savo asmeniško gyvenimo intere Aukščiau paminėti faktai sako, kad
prieš Mafijos augštesniąją mokyklą,
ir paukščių kaulai rodo, kad to me dabrinių karosų, Lukšto ir Platelių sų:
ton,
įėj’o kandidatas Stp. Vykintas.
vais
buvo
Povilas
ir
Monika
Maleišos.
Todėl steigimas bet kokių ekono ir L. N. nariai ir valdybos praeityje
priešais kitoje gatvės pusėje esantį
to žmonių gyvenime žymią vietą už ežeruosė apgyvendinta ^pie 300.000 iš miniais
pagrindais lietuviškų institu darė apgalvotus ir tikrai gerus Liet. Popietiniu laiku, .simpatingoje p.p. Ba Dairaus ir Girėno paminklą. Tam rei Vok. L B Savišalpos kasą įsteigė
ėmė medžioklė.
(E)
Anglijos atvežtų ungurių. Be to. dar cijų, atremtų i kooperatinę dvasią, Namų atžvilgiu sprendimus. To paties ranauskų šeimoje susirinko artimesni kėtų kelių tūkstančių dolerių.
Vok. LB Krašto valdyba birželio 25Kauno Rotušės pastatą remontuo esą įleista i ežerus sterkų bei vėžių yra visais atžvilgiais sveikintinas ir visu nuoširdumu linkiu ir busimosioms ; ir tolomesni kaimynai atšvęsti šeimos
26
d. Pagal laikinuosius nuostatus
PROF.
VIKTORAS
BIRŽIŠKA
atos

b šventę. Tarp kitų krikštynų baliuje
vertas mūsų visų didžiausio dėmesio valdyboms!
jant, pastogėje buvo rasta medinė ir vėžiagyvių žuvų maistui.
kasos
būstinė bus prie Krašto valdy
togas
leidžia
pas
brolį
Mykolą
Los
An

dalyvavo: Julė ir Povilas Liaukevi>
lentelė, prie jos priklijuotas perga “Išdirbęs iki senatvės miesto gyven ir paramos, t.
Liet. Namų atoslūgis
bos,
jos
tikslas teikti grąžinamas pa
geles.
Šiaip
jis
gyvena
Čikagoje,
į
kur
mento lapas, kuriame gerai išsilaikė tojas gauna valstybinę pensiją, o kol
Keturiems metams praėjus
Kaip kiekvieno asmens gyvenimek l čiai iš MacGregoro, Birutė ir Vladas grįš prasidėjus naujiems mokslo me skolas patekusiems nelaimėn kasos
; :; Giedraičiai,
su ponia,
beveik prieš 150 metų lenkų kalba ūkių seneliais turi rūpintis pačios že KLB Hamiltono apyl. susirinkimas, taip ir organizacijų darbe užeina ir
__ . ■
.’ Julius Razma
o
. J
Melanija
ir
Petras
Satkunai,
senieji tams, nes profesorius kaikuriems stu nariams. Nariais gali būti visi Vok.
padaryti užrašai. Lentelėje rašoma, mės ūkio artelės” — rašo “Tiesos” Nr. įvykęs 1956 m. sausio 15 d. L. Namų blogėsnių dienų. Sunkesni laikai L. N.
dentams patalkina pasiruošti iš mate L.B. nariai, įmokėję 2 DM įstojamojo
kad 1810 m. buvo nepaprastai karšta 141 A. Koroliova ir A. Rukšėnaitė. įsigyjimo darbą Įstatė i tikrąsias vė atėjo šį pavasarį. Vienu metu padėtis ir jaunieji Balčiūnai ir daugelis kitų. matikos.
mokesčio. Pradžioje kasą tvarkys Vok.
vasara, degė miškai, pievos; oras vi- Betgi esą kolūkių, kurie tuo visiškai žes. Išrinkęs pirmąją L. N. V-bą, jis buvo tokia: kinas 3 mėnesius nedavė Atsitiktinai dalyvavo ir Jūsų bendra
darbis, kuris dabartiniu metu lankosi
BIRUTĖ ŠLEPETYTĖ - VENCKU- Kr. valdyba patikėtinio teisėmis, vė
suteikė
jai
pilnus
įgaliojimus.
Nuo
tos
pelno,
buvo
atsakyti
4
butai,
stovėjo
nesirūpiną. Straipsnio autorės pateikia
Manitobos provincijoje. Krikštynos VIENĖ, žinoma lietuvių veikėja Pary liau patys nariai išsirinks savarankiš
dienos
Liet.
Namams
telkiamos
lėšos
neišnuomuotos
2
krautuvės,
gauti
keletą senelių skundų, kad iš jų, kaip
praėjo labai jaukioje ir gražioje nuo žiuje, atstovaujanti lietuves katalikes ką kasos valdybą bei kitus organus.
žymiu
staigumu
pradeda
augti
ir
pa

10-ties
narių
pareiškimai
parduoti
jų
Kasos lėšas sudarys narių mokesčiai,
negalinčių dirbti, esą atimami skly
taikoje. Visi buvo labai patenkinti
moteris eilėje tarptautinių organiza aukos ir kitos pajamos. Paskolos bus
mečiui
šitaip
atrodo:
akcijas
sumoje
$3,400.00
ir
pinigus
pai, nebeskiriama ganyklų ir siūloma
Iš kelionės Toronte ir Hamiltone į cijų, rugpiūčio 9 d. Liberty laivu at
1956 m. sausio 15 d. perimta iš Lai jiems grąžinti.
karvę parduoti. Esą, juos turį išlaikyti
Vinnipegą
grįžo p-lė A. Sidagytė, kuri vyko į Niujorką aplankyti savo tėve teikiamos nuo 50 iki 200 DM nuo 3
L.
N.
V-ba
susidariusią
sunkesnę
mėn, iki 1 metų, raštinės ir administ
kinosios
L.
N.
V-bos
$22.79;
vaikai. Jų gi vaikai kolūky nedirba ir
čia pastoviai gyvena.
KL (L liu , ir sesutės.
krizę
išlygino,
ir
šiuo
metu
visi
butai
1957
m.
balandžio
1
d.
L.
N.
jau
tu

racijos
išlaidoms padengti atskaitant
niekad nedirbę. Matyt, tie kiti, kurių
ir
krautuvės,
išskyrus
vieną,
o
taip
pat
rėjo
$13.533.57:
3%,
paskolos
grąžinimą apdraudžiant
vaikai kolūky dirba taip ir lieka prie
;
ir
kinas
išnuomuoti.
Vienam
nariui
1958 m. balandžio 1 d. L. N kapivekseliais, paskolos lakštais ar kitais
vaikų, patys jokios paramos negauda
jau grąžinti $900.00, o kitiems 2-ms
mi ir balso nekelia. Autorės kaip ge talas išaugo iki $34,156.05.
Ir iš kapo kalba. Ant kelių man lygose, bet pavasario laiku čia žydi įstatymu leistinais būdais.
Turėdamas šias lėšas L. N narių $900.00 paruošti atmokėti rugpiūčio nusileido rankose laikytas “Vancouver daugybė laukinių lubinų ir įvairių rū
rą pavyzdį nurodo Šiaulių rajono
Vasario 16 gimnazijos pastato sta
“Energijos” kolūkį, kuris nusenusiems susirinkimas, įvykęs 1958 m. kovo 28 dienai.
Sun”' dienraštis. Akys pakilo į langą, šių kitokių, daugiausia mėlynų gėlių. tybai iki liepos mėn. vidurio aukų
kolūkiečiams išlaikyti įkūręs fondą, į 3 d. St. Michael salėje, kuriam pirmi S. m. rugpiūčio 1 d. L. N. mėnesinės už kurio žalių pušų šakose vakaro
Daug kas turi prie namų darželius
12.000 DM, apie $3000. Iš
kurį skiriąs 2% savo piniginių paja ninkavo G. Palmer ir sekretoriumi pajamos yra: už 20 butų $1,295.00, už saulės spinduliuose žaidžia daugybė su trupučiu daržovių ir gėlių. Bet rei surinkta
mų ir 2% grūdų derliaus. Išėję į pen buvo J. Romeikaitis, vienbalsiai nutarė 8 krautuves ir raštinę $470.00, už ki mažų pilkų peteliškių, čia pat kam kia užvežti tam tikslui dirvožemio ir Vok. LB biuleteny paskelbto aukų są
rašo matyti, kad iš Kanados tam rei
siją seneliai gauną 30 kg. grūdų ir po užpirkti Delta nuosavybę, kainavusią ną $606.00. Viso $2,365.00
baryje įvairiai laiką praleidžia apie labai daug lieti vandens.
kalui yra pasiuntę aukų: Wellando
, Kiti L. N. darbe sunkumai
Tuo būdu dabartiniai
50-100 rublių kas mėnesį, kiek paski $173.000.
pustuzinis žmonių, su kuriais tik eką
Didžiąja L. N. įsigyjimo klūtimi yra perskaityto straipsnio sukeltomis min Apie 80 mylių nuo Whitehorse į medžiotojų - meškeriotojų klubas 25
riant! kolūkio taryba, “atsižvelgdama Liet. Namai įsigyti 1958 m. gegužės
šiaurę yra valdžios išlaikomas bandy DM, ir dar keli aukotojai, iš viso —
į tai, kaip aktyviai kolūkietis dalyva 1 d. Juos eksploatuojant ir kartu ieš vienybės stoka mūsų visuomenėje. Ji timis pasidalinti negaliu.
ūkis, kur visko bahdoma sėti ir su 68.75 DM. Be to, KLB šalpos Fondas
vo visuomeninėje gamyboje”. Pensiją kant naujų narių, L. N. lėšos per me pasireiškia netik didelės dalies mūsų
Straipsnio antraštė “Pasternako į- mo
gauti gali kolūkyje sąžiningai išdirbę tus paaugo dvigubai ir 1959 m. bal. tautiečių pasyvumu, bet taip pat kai taka tebespinduliuoja ir iš jo kapo”. neblogais rezultatais. Bet ten naudo ir Toronto medžiotojų - meškeriotojų
bent 10 metų. Tokių pensininkų esą 30 d. sudarė $73,737.22. Pirmieji me kurių jų sąmoningu L. Namų ardan Čia mano nėra tikslas išversti šį nors, jamasi plastikiniais “namukais” jau klubas po 50 DM. o Edmontono apyl.
35, nors pradžioje sakoma, kad nese tai nupirkus L. N. Jų kapitalą padi čiu veikimu. Tie blogos valios lietu ir gana įdomų, bet ilgoką straipsnį. niems augalams nuo šalnų uždengti. lietuviai suaukojo 32 DM. Vadinasi, iš
niai kolūkis i pensiją išleidęs 56 se dino $39,851.17, tuo tarpu, kai jų dar viai, vadovaudamiesi grynai asmeniš Tik paminėsiu keletą sakinių. Straips Šiaip farmų čia visiškai nėr*. Oras Kanados tam reikalui išviso gauta —
nelius. Atseit 21 dar nieko negauna. neturėjome, pirmųjų metų lėšų padi kais interesais ir ambięiįorpis^visc^ni^ nis pradėtaisiais žodžiais: “Poetas kitomis vasaromis buvo šiltesnis, bet 200.75 DM.
dėjimas buvo $13,510.78, o antraisiais sivp lėgojnįĮį įtėhgiasir L. Naftnus- s|i- guli po suversta vj^tėna ant kalnelio. šieįnet šilta buvo tik gegužėš mėn.;
IGNAS EIGĖLIS, gimęs 1927 m.
“Panoraminis” kino teatras būsiąs - S20.622.48.
zIugdyf^^stoutiuiu ; laikii šios des- Nieks^ nepaženklinta Vietos, tik supil dabar dąugiausia vėsu^ ,
Kukonysel
"liepos 2 d. sužeistas sunk
iki 1962 m. pastatytas Vilniuje Ba Praėjus ketvirtiesiems metams, t. y. tniRtyvios jėgfes jferijo į pogrindį.... tas kapasifrad^hdeliai su gėlėmis — ^-^Smego^yž^iiiįį/’prie Whitehorse vežimio, mirė
liėposJF d. Kaiserlautesanavičiaus ir Komjaunimo gatvių š. m. balandžio 30 d. L. N. jau turėjo L. Namų nariai, su nežymiomis, išim
pačiu vidurvasariu:
bet neil- no ligoninėje. Palaidotas "liępbs 11 d.
vienas
geltonų
lelijų
(iris),
antras
kampe, kur dabar įsikuria gastroliuo $107,618.20 arba $33,880.98 daugiau timis laikosi tvirtai ir ūžė tai Tams
*;
jantieji cirkai. Brėžinius 1000 vietų negu metais ankščiau. Iki minėtos toms savo ir V-bos vardu nuoširdžiau kraujo raudonumo bijūnų.
Vilius Endrikaitis, Mažosios Lietu
\£etiqįam laikrašty teko matyti,
Per suartą Sdohį gali matyti namelį
teatrui jau paruošę Maskvos projek balandžio 30 d. L?N. nariai buvo su siai dėkoju!
vos
.veikėjas, iš jaunų dienų aktyvus
kad
šiemęir:
sk^ąžįavę
darbininkai
veik
kur jis gyveno. Ramus vaizdas... Ir
tuotojai.
zlteities perspektyvos
jaunimo
organizatorius, šiemet at
dėję S87.100.00, o likusią dalį t. y.
visi
aprūpinti
darbiu
,
žinoma,
tas
dar

mirty Kremlius negali atleisti jam jo
Lietuvių
Namų
ateities
galimybės
šventęs
70
m. sukaktuves, gimė 1890
$20.518.20
per
2
metus
uždirbo
patys
bas
daugumoj
nepastovus*
sezoninis.
išdidžios ir maištingos dvasios.”
Popierinius laimėjimus dažnai iške
vra
didelės.
Jeigu
nariai
ir
būsimos
m.
geguės
mėn. 5 d., Stankiškių k.,
L.
Namai.
I
šią
sumą
neįeina
apie
Tai tuo ir baigsiu šį žiupsnelį minčių
Ištrauka iš jo laiško, rašyto 1960 m.
lia ir “Tiesa”. Štai ‘Tięsos” Nr. 146
valdybos
parodys
tokį
pat
pavyzdingą
Šilutės
apskr.
Jis daug metų buvo
vasario 7 d.: “Aš raunu sau plaukus, iš šiaurės.
išspausdintas “Atitaisymas” pranešimo $600.00 palūkanų, kurias nariai praJ. C., Whitehorse, Yukon
(Nukelta į 7 psl.)
iš Ignalinos rajono, spausdinti pateik eitais metais atsiėmė ir pirkti 8 nau- susiklausymą ir darys nuoširdšiai ap pagalvojęs kad tokia vertinga mano
galvotus
sprendimus,
kaip
iki
šiol,
yra
ji
šaldytuvai
bei
kitas
turtas
už
apie
gyvenimo dalis yra eikvojama. Aš dar
to agronomo Raupelio. Taip “Laisvės”
kolūkyje gegužės 25 d. buvę pasėta 15 $1,300.00, kurie nurašyti kaip remon didelio pagrindo tikėti, kad L. N. šio turiu daug ką pasakyti, bet gyvenimas
ha, o buvę pranešta, kad pasėta 30 to išlaidos ir Liet. Namų vertės kny dešimtmečio eigoje gali išaugti arti priėjo pabaigą.”
ALEKSUI STANČIKUI su šeima,
i
Taip, gal daug liko nepasakyta, bet
“Švyturio” kolūky buvę pasėta gose nepadidino. Tikrumoje tad LN milijoninės bendrovės! Tik daugiau
Niekas nepakeičia 7-up. Idea ha.
pasitikėjimo,
šalto
lietuviško
gaspaper
2
metus
davė
$22,418.20.
Jeigu
gi
labai daug ir pasakyta!
5.42 ha kukurūzų, o buvę pranešta,
didžioje liūdesio valandoje, mirus jo motinai Sibire,
|
lus gėrimas kiekviename su kad pasėta net 15 ha. Išviso buvę pa- narių įnešami pinigai būtų buvę lai doriško proto, drąsos ir veržlumo ir Tomukas mirė. Mano kambary ant
tikrai
atsieksime
daugiau
negu
tiki

komi
banke
iš
5%
(augščiausias
nuo

sibūrime. Prie valgio, skanius sėta 20.56 ha, o pranešta, kad pasėta šimtis, kokį galima gauti pinigus įdė mės. Tik kantrybės ir ištvermės, o bū stalelio guli šiandien gautas sesers
reiškiame gilią užuojautą
g
laiškas su žodžiais “Prieš pora savai
ha. Padysnio kolūkis pranešęs, kad
patiekalus padaro dar skanes 25
simoms
V-boms
energijos,
didžiausio
čių palaidojome Tomuką Drūteiką.”
pasėjęs 7 ha kukurūzų, o agronomas jus metų terminui), per 2 metus būA. A. A. Keliačiai. I
taupumo
ir
preciziško
sąžiningumo!
niais. Paslaptis?! Seven-up Raupelis į suvestinę įrašęs 17 ha.
Suprantamas Onos ir Petro Drūtei>
K
Baigdamas pranešimą esu įgaliotas kų širdies skausmas žinant Tomuką
gaivus, citrinų-lime skonis.
“Tiesos” redakcinė kolegija nubau
kad LN valdyba ir jos p-kas sergant nepagydoma liga (kraujo vė
■MMWMVVMMMMHMnWMMnmnnKMmMMS
A. UGDŽIUS, B.
B.L. pranešti,
dusi “asmenis, kaltus dėl to, kad į
atsistatydina ir linkiu išsirinkti L. N. žys), ir tai tyliai pergyvenant... Man
laikraščio skiltis pateko nepakankamai
VIEŠASIS NOTARAS
valdomuosius organus, kurie dar su liko neužmirštami prieš pora mėnesių
patikrinta medžiaga”.
(Notary Public) •
didesne jėga ir pasekmėmis tęstų šį girdėti Totnuko, dar neturinčio ketu
begaliniai sunkų L. N. įsigyjimo dar rių metų, žodžiai: “Šnekėk lietuviš
Advokatas iš Lietuvos.
Mielai p. E. Sakavičienei ir jos šeimai, jos mamytei
bą iki atsieks galutinio tikslo — tik kai”.
Visi notariniai reikalai ir tei rų, gražių, modemiškų ir imponuo
A. t A.
Taip! Tomukas išaugintas stiprios
siniai patarnavimai,
jančių Tautos Namų Hamiltone!
tėvelių rankos, galbūt, daug ką būt
kuro alyvos ir burnerių aptarnavimas
AUGUSTINAI OFENSIENEI mirus Vokietijoje,
morgičiai
Visus kviečiu nors dalį savo asme pasakęs. Bet... Tomukas šiandien jau
Toronte.lietuviškai kalbantieji klauskite
niškų santaupų investuoti į Liet. Na guli šalia savo senelio P. Yoneliūno
1583-B
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181
reiškiame nuoširdžią užuojautą
20 KING ST. E.r HAMILTON
mus, kur jos ir asmenišką naudą Edmontono kapuose pb suversta ve
Telefonui:
mums neša ir kartu lietuvišką tautinį lėna. O tėvelių, vyresnio broliuko ir
,
O. ir K. čeliauskai.
Įstaigos JA. 7-5575
darbą dirba.
kitų savųjų širdyse tik skausmas ir
Namų FU. 3-8928
Ačiū!
St. Bakšys
gražūs prisiminimai palikę.
Mano nuoširdžiausia užuojauta.
Iš šiaurės gyvenimo veik nėra ką
ir parašyti. Whitehorse “miestas” vis
Poniai ERIKAI SAKAVICIENEI ir jos šeimai,
gražėja. Šiemet dar daugiau gatvių išjų mylimai mamytei mirus Vokietijoje, nuoširdžią užuojautą
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki eksfaltuota. Daug kur užvežamas dir
vožemis it užsėjamos prie namų pie
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. velės.
reiškiame ir kartu liūdime
Gal tas sulaikys visada kama
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 -12 vai. vusias dulkes. Užsėjus pieveles, gal
žalumas pakeis tą skurdų vaizdą. Dėl
Lionė ir Vladas Kybartai ir šeima,
ryto; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryto ir 5-8 vai. vakare,

Argentina

MacGREGOR, Man.

Hamiltono Lietuvių Namų augimas

Vokietija

WINNIPEG, Man.

SEVEK-UP

WHITEHORSE, Yukon

KIEKVIENAI

PROGAI

Jūs mėgstate jį -

jis mėgsta jus!

Lake Simcoe

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

Taupyk ir skolinkis Bankelyje 'TTalkg"

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų
. kostiumams bei paltams.

MINDEN BUILDING, M KING ST. E„ ROOM 13, notaro A. Lindžtaos
ištaigoje H augšte. TEL. JA. 7*5535.
« ,

kiekio drėgmės i^neperšilto oro aug
menija čia skurdi. Nors ir tokiose są-

•

*

,

t • * '(Ma Kybartienė.

................................... ........... '

<

TŽVlSKtS fIBURJAI

: ŽIBURĖLIAI f:

Gintaras lietuviškasis auksas

Daugelis jūsų, be abejonės,
esate maię gintarą. Jūsų mamy
tės turi ar iš Lietuvos atsivežę ar
siuntinėliu gavę gražių gintarinių
Šykštuolio ;otsivertimos
karolių sagučių ir kitokių ginta
ro išdirbinių.
. t
(Lietusių pasaka)
Ar jūs žinot, iš kur gintaras
Gyveno kitąsyk labai turtingas vos gyvas ištrūko iš jų nagų.
atsirado?
žmogus, bet labai - ftedoras ir Šiaip taip pėsčias priėjo kaimą Gintaras yra mineralas. Jis yra
šykštus. Elgetos, eidami per kai ir Įsiprašė i nakvynę. Po vaka trapus, lengvai pjaustomas, gerai
mą. »š tolo lenkės jo kiemo: jau rienės sukalbėjo poterius (o anks šlifuojamas ir blizginamas. Gin
visi žinojo, kad nieko neduos, tik čiau jam nė poterių neriekėjo), taro spalva labai Įvairi: šviesiai
ir ^sigulė.
šunimis užpjudys.
geltona, rausva ar balkšva su
u įaua šventieji dar vaikščiojo
Užmigęs mato, jog stojo Į Pono gelsvu atspalviu. Dažnai jis yra
________ _ ______________
po žemę. Vieną kartą šventasis Dievo teismą. Švetnasis Mykolas peršviečiamas,
kartais visai skaidPetras ėjo per kaimus, užėjo ir svėrė jo darbus. Blogų darbų at- rus kaip vanduo, bet dažniausiai
pas ji pasivertęs paprastu sene sirado galybė, o gerų
____
-? J — tiktai drumstas.
Uždegtas, dega šviesia
liu. Turtuolis rengėsi i tolimą ke tas vienas žemėtas kepalėlis, bet j liepsnele
suleidžia malonu
lionę. Kepėsi pyragą. Beimant jis negalėjo atsverti blogųjų. Paš kvapą.
pyragus iš krosnies, vienas ke tui jis mato, kad eina i skaistyk Jau senų senovėje žmonės su
palėlis išsprūdo jam iš rankų ir lą, o ten didžiulė ugnis dega ir ko galvas, beaiškindami gintaro
nukrito ant žemės. O taip pasi — pabunda.
atsiradimo klausimą. Pradžioje
taikė, kad tuo tarpu Įėjo i virtuvę
Pabudęs tuojau puolė ant ke ir mokslo žmonėms ta paslaptis
šventasis Petras. -Turtuolis, pa lių ir pradėjo melstis, kad Die nebuvo žinoma, todėl tenkinosi
matęs paprastą žmogų, liepė pa vas dovanotų jam už visus blo tik padavimais.
duot jam tą kepaliuką ir išvaryti gus darbus.
Štai jau penktame amžiuje
lauk.
Nuo to sykio žmogus taip per
Tą pačią dieną turtuolis išva simainė, kad negalėjo jo pažinti: prieš Kristaus gimimą graikų ra
žiavo i kelionę. Važiavo per miš tapo dievobaimingas, duosnus, šytojas Eūripidas duoda savo
ką. Staiga apspito ji plėšikai, at didelę dali savo turtų išdalino pa raštuose ši padavimą apie gintaro
kilmę. Faetonas, norėdamas įsi
ėmė viską, ką turėjo, o jis pats vargėliams.
tikinti, ar jis tikrai esąs saulės
dievaičio Helijaus sūnus, papra
šęs savo tėvą leisti pasivažinėti
saulės vežimu. Tačiau Faetonas
jokiu būdu neįstengęs suvaldyti
žirgų. Saulė prisiartinus arti žefnės. ir kilusi baisi audra: upės Gerojo Ganytojo mergaičhi stovyklos Springhurste užbaigimo vaizdai: 1. "Graži manoji tėviškė” — kini. B. PaceviČiaus paruoštą mon
išdžiuvusios, žmonių oda pajuo tažą išpildo stovyklautojai. 2. Pasižymėjusiems stovyklautojams dovanų įteikimas. 3. Kęstučio Jasiūiio komiška improvizacija choro
davusi nuo karščio. Supykęs Zeu- repeticijos. 4. Vyto Staškevičiaus komiška improvizacija plastikos repeticijos.
Nuotraukos St. Dapkaus.
sas trenkęs perkūnu Faetoną, ir
jis nukritęs i Eridono upę. Jo
trys seserys, Helijados, pavirtu
dama nuolaida. Rašyti: H. Gineitis. 84 iliustruota retesnėmis nuotraukomis
Greenwood St., Dorchester 21, Mass,. bei svarbesnėmis schemomis. Knygos,
sios topoliais prie upės kranto,
Tėv.
Justinas
Vaškys,
O.FJML,
bu

turinį peržiūrėjo gėn. St. Raštikis.
Tel.
GEneva 64629.
apverkusios savo brolio mirti, ir
KULTŪROS
IR
vęs
pirmasis
lietuvių
pranciškonų
pro

šiandien lietuviškos knygos išlei
iš jų auksinių ašarų, nukritusių
Lietuvis tapytojas Pranas (Pranas dimas sunkėja, nes ja domisi tik da
vincijolas
Amerikoje,
atšventė
savo
Į upę. susidaręs gintaras.
Gailius) gyvenąs Paryžiuje, kur apie lelė 1 ietuviškos visuomenės. Kad pa
kunigystės 25 m. sukaktį.
KNYGŲ
jo
tapybą rašo prancūzų spauda, pa lengvinus ir šios knygos išleidimą,
Dar gražesnis lietuvių padavi
T. J. Vaškys gimė 1909 m. Liepojusirodo
Vokietijoje. Nuo š.m. liepos 13 prašoma ją iš anksto užsiprenume
mas apie gintaro kilmę. Čia Bal
je, su tėvais grįžęs į Lietuvą mokėsi
d.
Erlangene
Siemens-Schuękert-Wer- ruoti. Prenumeratorių pavardės tilps
Ylakių ir Kauno gimnazijose, į pran
tijos jūros deivė Jūratė pamilusi
ke
administracijos
rūmuose įvyko toje pačioje knygoje. Pageidaujami
ciškonus įstojo 1928 m. Filosofiją ir
žmogaus Sūnų Kastyti ir ji nusi
teologiją studijavo Kaune ir Austri Prano piešinių paroda. Rugpiūčio 2 garbės prenumeratoriai. Knygos kaina
viliojusi i savo gintarinius rūmus
d. Prano guašų ir piešinių paroda
JAV
LIET.
BENDRUOMENĖS
KUL

jūros gelmėse. Apie tai sužino TŪROS. FONDO VALDYBA rugpiūčio joje, kur 1935 m. buvo įšventintas atidaryta Stuttgarte Instituto santy — 4 dol. Užsisakoma iki š.’ m. rugsė
Piešė A. Ikamas, 5 m
Sunkvežimis
1939 m. Kretingos pranciš
jo 30 d. pas jos autorių ir leidėja
jęs, Perkūnas labai užsirūstinęs. 7 d. Ciceroje, Ill., turėjo savo posėdi. kunigu.
konų gimnazijos rektorius. 1941 m. kiams su užsieniu palaikyti rūmuose. (J. Vaičeliūnas, 195 Drinkwater St.,
Savo žaibais jis sugriovęs puoš Jame buvo pranešta, kad spaustuvėn atvyko ‘į JAV, o 1946 m. paskirtas Institutas šiai parodai išsiuntinėjo Sudbury. Gnt., Canada).
nius gintarinius rūmus, nužudęs jau yra atiduotas KF leidžiamų prof. čia provincijolu. Jam vadovaujant 800 pakvietimų vokiečių Įstaigoms ir
Paukščių mokyki
Kastyti, o pačią Jūratę prikalęs VI. Jakubėno muzikos kūrinių I-sis lietuviai pranciškonai išplėtė savo visuomenės bei kultūros veikėjams. Laurynas Ivinskis, pirmųjų lietu
(Kinų pasaka)
prie vienos rūmų sienos, kur ji sąsiuvinys. Tokių sąsiuvinių iš viso veiklą į labai plačius barus, kad da Pakvietimas papuoštas vieno Prano viškų kalendorėlių leidėjas (miręs
ir dabar dar teberandanti. Balti numatyta išleisti 3 ir tai atseisią apie bar turi jau 70 narių, jų tarpe 35 darbo reprodukcija ir turi jo kūrybos
9 metus\ gimė 1811 m., UžFeniksas baigė pasakoti:
Labai senai, prieš šimtus metų,
trumpą
apibūdinimą.
Be
to,
žurnalis

kunigus
ir
5
klierikus.
$1000.
čia
taip
pat
nagrinėti
prof.
V.
valsčjuje. Visą gyvenimą pfapaukščiai nemokėjo lizdų sukti. — Susukę pastogėje lizdą, at jos bangų išmetamas gintaras Biržiškos “Aleksandryno” leidimo rei
tams išsiuntinėtas fil. dr. P. Rėklaičio
esąs
kilęs
iš
tų
sugriautų
Kūmų
jiQkytojaudamas.
15 metų vaDr. J. Grinius, nepatenkintas Vo paruoštas -atitinkamas straipsnis, ku
Vis’d paukščių karaliui išmintin sineškite molio. Užtepkite juo vi
kalai.
Pirmasis
šio
veikalo
tomas
jau
u
Ttrai.ū
Lietuvėle
Rietavo
gajam Feniksui pagailo jų. Kar sus plyšius, o lizdą išklokite žo skeveldrų bei Jūratės ašarų.
yra atspausdintas ir šiomis dienomis kietijos LB Krašto Valdybos nutari riame taip pat paliečiama iį Lietuvos
Vėliau mokslininkai išaiškino bus pradėtas platinti. Taip pat spau mu, lietusiu direktoriaus pareigas, kilusiųjų tapytojų internacionalinė
tą jis paskelbė: tegu visi paukš lėmis ir pūkais.
dėstoma lietuvių kalba. Lietuvių li
čiai susirenka prie Didžiosios uo Tik viena mažoji Kregždė iš gintaro susidarymo paslaptį. Tai dai yra aparengtas jo II tomas. Iš vi birželio 22 d. įteikė atsistatydinimo reikšmė Europos moderniojo meno teratūros istorijoje Ivinskis yra svar
prašydamas jį atleisti iš parei evoliucijai. Prano Gailiaus paroda
los, o jis išmokys juos, kaip liz klausė visą Fenikso kalbą. Todėl yra buvę "labai senai, prieš mili so buvo sutarta išleist?‘3 “Aleksand- raštą,
gų
nuo
1 d. Kr. Valdyba birže Stuttgarte bus atidaryta iki rugpiūčio bus, kaip pirmasis lietuviškų kalen
ji išmoko lipdyti tokius lizdus, jonus metų. Tuomet Lietuvos kli ryno” tomus, kurių leidimas bus labai lio 25-26spalio
dus Sukti.
d. posėdyje jo atsistatydini 27 d. Tautiečiai kviečiami aplankyti dorių leidėjas. Jo kalendoriai — tai
Į pirmąją pamoką atskrido Va kuriuose mažyčiams kregždžiu- matas ir augalai buvo visai kito nuostolingas.
mą priėmė.
šio lietuvio menininko parodą (Inst i- pirniięji lietuviškieji periodiniai lei
Atsižvelgiant
į
sunkią
Pasaulio
Lie

nagas. Pelėda, Žvirblis, riebioji kams visada esti šilta ir jauku. kį, negu dabar. Čia augo amžinai tuvių Archyvo padėti jam paskirta
tut fuer Auslandsbezichungen. Char- dimai. Juose . buvo paskelbia nemaža
LIETUVOS
LAISVĖS
KOMITETAS
lietuvių rašytoja kūrinių, tautosakos
žaliuoją
ąžuolai,
pušys
ir
eglės.
O Žvirblis nuo to laiko gyvena
Višta ir mažoji Kregždė. Karalius
$500. Be to, buvo aptarti/'Gimtosios Niujorke išleidžia knygutę lietuvių lottenplatz 17, Eingang 5, Eingahgsdomėdamasis gamFeniksas nutūpė ant augštos uo miestuose ir suka lizdą namų pa Girios buvo nepaprastai tankios, Kalbos'/ laikraščio leidimo, pradžios
halle). Prano darbų kolekcija bus vė
bandė
kurti lietukalba
apie
laisvųjų
lietuvių
kultūri

neįžengiamos. Iš medžiu nuolat mokyklos IV-to skyriaus vadovėlio
liau dar rodoma Bad Oyhhaųsene ir
stogėse.
los ir ėmė aiškinti.
stanikes,
minėralonius
atsiekimus.
•
Anglų
kalba
ruošia

Varna susikrauna lizdą medžio tekėjo sakai, užliedami spyglius, “Lietuvos laukai" platinimo ir kt. ma knygutė Spie dabartinę Lįetuvą su Kirchheim-Tecke.
— Tik tas išmoks sukti lizdą,
46 m. išėjo pirmakas turės daug kantrybės ir ne viršūnėje, kur ir lietus užlyja ir augalų lapelius, žiedus, nukritu klausimai. Buvo priimtas ir valdybos ALTo parama, be to, leidinys apie II PASAULINIS KARAS. Dar šk
sias paukščių plunksnas, vabz nario Juozo Kreivėno atsistatydinimas. Lietuvos rezistenciją.
vėjas užpučia.
tingės dirbti.
asis , bandė verst i
metais numatoma išleisti knygą
Vanagas bet kaip Įsitaiso me džius. Todėl ir dabar gintare ap- Fondo leidinių reikalu galima kreip
Vos pasigirdo švelnus Fenikso
raiūros kūrinius į
Antrasis pasaulinis karas. Tai bus p
tinkam Įvairiausių to meto auga tis į Fcndo pirm. J. Švedą, 1347 S, NAUJA PLOKŠTELĖ. Bostono lie ma knyga lietuvių kalba apie tą r
<o medžiagą lietubalsas, riebioji Višta užmerkė džio viršūnėje.
48
Št.,
Cicero
50.
III.
tuvių
mišrus
choras,
vedamas
komp.
afe bandė sudaryti
lų
ir
vabzdžių.
Per
tūkstančius
saulinę žmonijos katastrofą. Kr.y
vieną aki, paskui antrą — ir už Pelėda visai nesuka lizdo. Die
Juliaus
Gaidelio,
išleidžia
ilgo
groji

ną ji praleidžia medžių drevėse, metų gintarmedžių sakai buvo ST. ŠALKAUSKIO MONOGRAFIJA mo, 33 r3 greičio, hi fi plokštelę, kur virš 300 puslapių, kietais viršeli?.
snūdo.
o naktį skraido po mišką ir pik užnešti žemėmis, sukietėjo ir pa jau atspausdinta ir šiomis dienomis telpa 17 dainų iš turimo dabartinio
O Pelėda suūkė:
galiau virfip gintaru. Vėliau sau- bus išsiuntinėta prenumeratoriams. repertuaro. Viena plokštelės pusė tu
NAUJAME MODERNIŠKAI {RENGTAME
— Tai ir nereikia tų lizdų! Man tai kvatoja.
Na, o riebioji Višta, kuri mie sažemis buvo užlietas jūros, ir EL LITUANO — tokio vardo filmas ri 8, antroji — 9 dainas. Abiejų plokš
patogu ir senoje drevėje. — Ji
MOUNT ROYAL MOTORS
garsiai nusikvatojo ir nuskrido. gojo per visą Fenikso pamoką, gintaro sluogsniai atsidūrė jūros netrukus pasirodys Argentinoje. Vy telės pusių grojimo laikas — 40 minu garaže jūs golite savo automobilio pctaisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.
taip ir neišmoko sukti lizdo. To dugne. Jūros bangos, ypač audrų riausią rolę jame vaidina lietuvis ar čių. Solistas — Stasys Santvaras, Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sgiiningumą.
Feniksas aiškino toliau:
akompanuoja — Saulius Vaičaitis.
— Visų pirma, reikia susirasti dėl ji gyvena vištidėje, kurią jai metu, ardo tuos sluogsnius. neša tistas Andrius Ramanauskas.
Darome visų rūšių automobilių ir: sunkvežimių mechaniškus paton.ymus, su
Plokštelė rinkoje pasirodys rugpiū lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimą ir boiarsavimą^ su
gintarą tolyn ir išmeta ant krantokią vietą, kur lizdas tvirtai lai oastato žmonės.
.MUZIKAS J. BERTULIS, gyvenęs čio mėn. Bostone ir artimose apylin geriausiomis BEAR mašinomis, automat’škas ir standartines greičių dėžes,
kytųsi. Geriausia lizdui tinka
Los Angeles, išsikelia i Čikagą, kur kėse ribotą plokštelių skaičių platins stabdžių juostų pakeitimus----- nuo $18.00.
’
augšta medžio viršūnė...
Tai tokia yra mūsų gintaro, to vargonininkaus vienoje lietuvių para Bostono lietuvių mišrus choras per
Taip pat turime'padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Tai išgirdęs Vanagas pagalvo
lietuviškojo aukso, kilmė. Dabar pijoje. Los Angeles jis dirbo ne savo savo narius. Kaina $4.49. Visur kitur
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodoma nuolaida
jo: “Visai nesunku sukti lizdą.
mums gyvenant toli nuo savo tė specialybės darbą.
— per platintojus, kuriems bus duo3 Aukland Rd. - Te!. ĖE. 2-2131
Verčiau aš skrisiu pasigauti viš
vynės, gintariniai dirbiniai yra
Nakties metu tek RO. 7-008G
čiukų, kol Višta miega.” Ir Va
dar brangesni, nes jie mums pri
(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W , j vakarus nuo Six Point)
nagas nepastebimai dingo.
mena Lietuva, mūsų gražuji pa
PLUMBING
and
HEATING
Feniksas aiškino toliau:
jūri.
/
‘ ‘
‘
— Suradę tinkamą lizdui vietą,
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir
rinkite šakas ir kraukite jas vie
FELIX ELECTRONICS SERVICE
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato
ną ant kitos...
naujus ir remontuoja senus pečius.
Taisoma visu rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai
Čia Varna neiškentė ir pradėjo
.. ‘
F. NORVYDAS
.
Vieną kartą asilas nešė drus
krankti.
'f
kos. maišą per upę. Netyčia jis
—: Aš jąu senai moku krauti
,
1
x TėĮėfęnas LE. 2-5191
Skambinti bet kada LE. 5-6007
suklupo ir Įkrito i vandeni. Kai - ,
lizdus? — ir nuskrido.
jis išlipo iš upės, pajuto, kad jo
Feniksas net nepažvelgęs i ją
' '■ • ■'" y.~ ■ " **r'r %
■■■■"—
našta pasidarė daug lengvesnė,
kalbėjo toliau:1
- . ■ '
nes druska vandenyje ištirpo.
— Tačiau vien iš šakų supintas
.Universalūs baldai Įvairioms paskirtims^
Kitą kartą asilas vėl ėjo per
šalionui, miėgamąjam,. yasarnamiuL žai
lizdas nelabai patogus — jis ne
upę, bet ši kartą nešė maišą pil
dimų ar svečių kambariams. Lengvai pri
turi stogo. Todėl galite sukti liz
taikomi betkokiam kambariui ar paskin
ną kempinių. Jis sugalvojo tyčia
dus' namų pastogėse. Tada jūs
Paukštelis suklydo
Įkristi i vandeni, kad našta vėl
nebijosite nei lietaus nei vėjo...
čiai. Matracai verčiami,' visi 4 celių storio
palengvėtų. Bet, vargšas, apsiga
airfoąm. kas. u^krina neribotai 4ga dgržvirblis jau senai nerimo ir
vėjjini- tr milai patogūę> GrąžioSvM^^vo.
Kempinės
prisigėrė
vandens
spurdėjo: “Nuo pat ryto burnoje
Elnias
ir pasidarė tokios sunkios, kad
neturėjau nė muselės. Geriau
doiS. Galima pirkti
ja
asilas nebegalėjo atsistoti. Blaš
skrisiu i miestą, ten ką nors val
vieną, poromis
su
(Pasakėčia)
kėsi, blaškėsi, pavargo ir prigėrė.
gomo rasiu. Ir pastogėse lizdui
vietos paieškosiu” — taip nu Vieną kartą atėjo elnias i šal
sprendė Žvirblis ir nuskrido i tini atsigerti. Tyrame vandens
paviršiuje, kaip veidrodyje, jis
Juoką
miestą.
pamatė save. Jo dideli, šakoti ra
gai atrodė labai gražūs. Bet jo
Sūnus: Kiek metų dar turėsiu
kojos elniui visai nepatiko. Jos gyventi, kol galėsiu daryti ką tik
buvo ilgos, sudžiuvusios. žiūrėjo noriu?
elnias i save, grožėjosi savo ra Tėvas: O ... nežinau, mano sū
gais ir peikė kojas. Taip jam i nau. To amžiaus dar niekas nesu
save besižiūrint, užpuolė ji liūtas. laukė.
Elnias šoko bėgti. Kol buvo ly
guma, jis bėgo sparčiai ir .liūtas
negalėjo o pavyti, bet kai pa — Tėveli, duok man dešimt
siekė girią, jo ragai pradėjo kliū centų.
ti už medžių šakų ir liūtas ji pa — Ar tau neatrodo, sūnau,
gavo. Tada elnias suprato, kaip kad tu jau per didelis, kad visą
neišmintingai jis apie save gal laiką prašytum dešimt centų?
vojo. Jo gražieji .ragai jj pražudė, — Gal ir teisybę sakai, tėve.
o ilgos ir negražios kojos jj gel Duok man tuomet doleri.
bėjo iš liūto nasrų.
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VISU ROSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

D,undas Auto Body
Lietuvis savininkas A. Šimonis.
lit BATHURST ST. • WA. 1-3225

Kartą pasimętė nuo mamos
mažas berniukas. Nusigandęs pri
bėgo prie policininko ir klausia:
“Pone, ar tamsta nematei tokios

MOHAWK FURNITURE LTD

■

TEVI8KES ŽIBURIAI

MANN & MARTEL Ltd

1960. VIII. 18. — Nr. 33 (553)

SPORTAS
R.CUOLKĄ)

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Vytautas Grybauskas, plačiai pasi
Čikagos Lituankos futbolo koman reiškęs sportininkas, iš Rochesterio,
2336 BLOOR ST. WEST
2336 BLOOR ST. WEST
da liepos 31 d. draugiškose rungtynė N.Y., persikėlė Čikagon.
Tel. RO. 2-8255
se įveikė vokiečių Hansos futbolinin
Tel. RO. 2-8255
1960 m. pabaltiečių futbolo pirme
■ RE AL E STATE'“.'».-'
kus 6:3.
nybės
įvyks
rugpiūčio
21
d.
Čikagoje,
Didžiausios šių metų lietuvių spor
LIMITED
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi
Marquette parko aikštėje. Čia žada
to
varžybos
Čikagoje
jau
arti.
Rugsė

10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse? Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. jo 3-4 d.d. Šiaurės Amerikos lietuviai 'dalyvauti tik lietuviai ir latviai. Lie
REALTORS
Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja sportininkai čia suvažiuos į metinių tuvių rinktinę, dėl lėšų stokos, mano
nekilnojamo turto reikaluose.
žaidynių II dalį, šį kartą bus rungty ma sudaryti iš Vid. Vakarų sporto
niaujama futbole, lengv. atletikoje, apygardos futbolininkų.
Automobilių taisymo dirbtuvė
Dundas - Rusholme Rd.
13 kambarių
X-jų Siaurės Amerikos lietuvių
Naujas moderniškas mūrinis vieno plaukyme ir'lauko tenise. Pirmoji šių
1 atvira 10 metų skola
College • Dovercourt Rd.
sporto
žaidynių įvykstančių Čikagoje
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir žaidynių dalis buvo pravesta Niujor$1.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 aukš
$18.900 pilna kaina, mūrinis na
rugsėjo
3-4 d.d. organizacinį komitetą
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir ke.Varžybomis rūpinasi LFK Lituatus, moderniška, didelė virtuvė, aly
mas su dviem garažais ir privačiu
į šią gerai žinomą firmą.
King gatvių. Tinkamas visokiems nica ir LSK Neris, o taip pat specia sudaro: P. Petraitis, pirm., Z. Degu
va -šildomas, garažas, iš kiemo įva
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar
automobilių remonto darbams ar liai sudarytas organizacinis komitetas. tis, A. Vaitkevičius, E. Gerulis, V. Mižiavimas, mokėjimai tik $100 mėne
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2
tamentų, biznių, farmų sklypų etc.
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms.
siui, įskaitant palūkanas. Kaina
vonios. Geras nuomavimo rajonas,
ceika, J. Juška, J. llčiukas, L. JuraiVladas
Matulis,
Bridgeport©
Tauro
Labai Vertinga vieta miesto centre
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.
mažas įmokėjimas. Geras morgičius.
$12.900.
tis, A. Nausėda, A. Sasnauskas, E. Sunetoli Bathurst gatvės. Galite nuo rėmėjas, neseniai mirė Čikagoje. Jis laitis.
Bloor - Margueretta
Geriausias
morgičių
gavimas bei sudarymas visame Toronte.
Dovercourt Rd. - Dundas
moti 10-čiai metų su teise pirkti amžinybėn iškeliavo staiga ir nelauk
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas,
1 atvira skola 10 metų
I žaidynių varžybinį komitetą įeina:
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
$1.500
įmokėti,
mūrinis,
8
kamb.,
2
J.
Kirvelaitis. pirm., B. Žemaitis, R.
JANE — ANNETTE
interesuotieji prašau paskubėti.
Zigmas Degutis, LSK Neries pirmi
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
mod.
virtuvės,
vandeniu
alyva
šil

Kožėnas,
B. Keturakis, Z. Žiupsnys. $1.500 įmokėti, puikus 5 kambarių mūrinis bungalow, alyvos šildymas,
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
ninkas,
savo
nuotraukomis
dažnai
pa

domas. Kaina $15.700.
Bloor • Lansdowne
Eugenijus Gerulis - Snarskis yra I kietmedžio grindys, atviras židinys salione, recreation kambarys rūsyje,
sirodo įvairių lietuviškų laikraščių
Baby Point Rd.
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis
Jane - Annette
X-jų S. Amerikos liet, sportinių žaidy- j garažas su plačiu įvažiavimu, arti susisiekimo. Pilna kaina tik $12.500.
Atskiras — 6 kambariai
puslapiuose.
Įvos pečius, vieta
namas, naujas alyvos
Bungalow
$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
Regina Kausaitė, neseniai iš .oku nių II dalies, įvyksiančios rugsėjo 3-4 j
RUSHOLME RD. — COLLEGE
garažui. Dideli ir gražūs nepereinanepereina
$1.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 5
me stovyje namas su dviem virtu- puotos. Lietuvos atvykusi 19 metų am d.d. Čikagoje, sekretorius. Į jį galima j $2.000 įmokėti už tą gražų, didžiulį 9 kambarių atskirą mūrinį namą
mi kambariai. Galimybė dar pada
kamb. su 2 miegamaisiais, garažas,
vėm* alyva šildomas. Privatus įva žiaus mergina, "yra pasižymėjusi spor kreiptis įvairiais jas liečiančiais rei dupleksą, vandens alyvos šildymas, vonia pirmame augšte ir antrame,
ryti vieną kambarį pirmam augšte.
platus šoninis įvažiavimas. Kaina
žiavimas. Pilna kaina $16.500.
aru puikaus parko bei naujojo vaikų darželio, lengvos ir ilgos išsimokėViena skola balansui. Tuojau gali
tininkė. Ji gražiai reiškėsi čiuožime ir kalais. Jo adresas: 6805 S. Campbell jimo
$12.500.
sąlygos.
*
... . - 4
ma užimti.
Ave., Chicago 29, Ill.
E. Š.
tinklinio šakoje.
High Park Ave. - Bloor
ISloor
Windermere
Roncesvalles - Wright
7. kambariai — vienas morgičius
JANE — ANNETTE
.
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 6
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių,
$3.000 įmokėti, mūrinis naujai isre$3.000 įmokėti, šiurkščių plytų, 6 kambarių namas, vandens alyvos šildy-.
kamb.
per
2
augštus,
garažas,
šoni

gero muro atskiras namas su vieta
montuotas namas, netoli Bloor gat
mas, dvi virtuvės, gražus didžiulis recreation kambarys rūsyje, garažas
nis įvažiavimas. Tuoj galima užimti.
garažui. Vandeniu alyva apšildo
vės.
Labai
didelė
virtuvė,
vandeniu
su
šoniniu įvažiavimu, žemi mokesčiai, parduodamas dėl senatvės^
Kaina $16.900.
mas, nepereinami kambariai. Arti
alyva
šildomas.
Pilna
kaina
$16.500.
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
Bloor • Rusholme Rd.
CLARENS AVENUE
- '
Raudonųjų JAV ir Kanados lie-1 Ekskursantai Lietuvoje galėję $3.800 įmokėti, 9 gražių ST.
niškos virtuvės. Geras morgičius.
kambarių
mūrinis
namas,
kvadratinis
planas.
Ult
$3.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 2
Quebec Ave.
tuvių
ekskursijos,
išvykusios
į
aplankyti
savo
gimines
ir
buvo
vira
modernios
virtuvės,
2
vonios,
puikus
recreation
kambarys
rūsyje,
aly
mod. virtuvės, visas namas geram
Krautuvė ir 5 kambariai
7 kambariai — vienas morgičius
stovyje. Arti Bloor. Kaina $16.900.
vos
šildymas,
garažas,
gražus
kiemas,
butas
šeimininkui
ir
plius
$140
mė
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
Lietuvą
liepos
mėn.
pradžioj,
jau
;
sur
vežiojami
su
palydovais.
Re$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
nesiui
nuomos,
gyvenate
beveik
veltui,
vienas
iš
gražiausiai
Įrengtų
na
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
Vieta pasistatyti mašinai.
tų namas su 4 kambariais pirmame sugrįžo, o išvykusios liepos pabai- i portaže iš sutikimo grįžusių Idle- mų tame rajone.
.
,
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu goje dar tebėra tenai. Grįžo ir vi- ■ wild aerodrome “Laisvės” koresHoward Park - Dundas
Ave. Tuojau galima užimti. Geros
alyva šildymas, labai platus įvažia si astuoni kanadiečiai, kuriems! pondentas tašo, kad jie atrodę
1
atvira
skola
10
mietų
12 NAUJŲ dupleksų: ,
pirkimo sąlygos.
vimas, 160 pėdų sklypas.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 9 kamb.,
84.500
įmokėti,
visai
nauji,
kiekvienas dupleksas turi 2-butus po šešius
ten teko dalyvauti aneksijos dvi- pavargę. “Pavargome mes dau- kambarius (3 miegami), modernios
Bloor - Jane
išilginis planas, 3 virtuvės, 2 gara
statybos, gražūs dideli langai,, dvi
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras
Jęšimtmečio paminėjime. Lietu- giausia pačioje Lietuvoje, — pa- gubi garažai su privačiu įvažiavimu, 20 metų skola,' arti susisiekimo, pui
žai. Mokėjimai tik $100 mėnesiui
Jane
•
Bloor
mūrinis namas su garažu, alyva ap
iškaitant palūkanas. Kaina tik
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, vbje ilgesniam laikui pasilikęs šakoję jie. — Pavargome iš per- kus pirkinys.
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
$16.900.
kvadartinio plano, 7 didelių kam dar dr. Mergeris, kuris, kaip ir didelio mus pamylėjimo, iš nuo
jau galima užimti.
HIGH PARK
RONCESVALLES
___________
barių namas. 2 moderniškos virtu pernai, sakosi norįs pasirinkti me latinio keliavimo. Važinėjom me’s
Bloor
Beresford
Runnymede
Eglinton - Bathurst
$4.500
įmokėti,
9
kambarių
atskiras
mūrinis
nama§,
kvadratinis planas,
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta
1 atvira skola 10 metų
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras
vandens
alyvos
šildymas,
2
vonios.
2
virtuvės,
garažas,
10 metų „skola,
po
visą
Lietuvą,
po
miestus
ir
po
džiagos
savo
knygai
apie
Lietuvą
kaina,
vienas
atskiras
morgičius
10
S4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras. 7
mūm namas, vandeniu alyva apšil
arti
puikiojo
susisiekimo
bei
krautuvių.
metų.
ir kažinkodėl vis jos negauna. Jis kaimą. Mus visi labai mielai pri
kamb. per 2 augštus, garažas, šoni
domas, garažas, 2 modernios vir
nis
įvažiavimas.
Senatvė
verčia
par

ir pernai buvo žadėjęs ilgiau pa ėmė, vaišino ir pamylėjo ...”
JANE — BLOOR
'
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
. The Kingsway
duoti. Kaina $18.900. Minutė iki
$4.500
įmokėti,
8
kambarių
per
du
augštus,
atskiras
mūrinis
namas,
kvad
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
Taigi,
žmonės
buvo
vežiojami
silikti,
bet.
matyt,
negavo
leidi

$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10
Bloor.
ratinis
planas,
vandens
alyvos
šildymas.
2
virtuvės,
2
vonios,
puikios
Kiet
lima užimti.
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių mo. Ilgesniam laikui Lietuvoje pagal planą į iš anksto paruoštas
medžio grindys, garažas, didžiulis kiemas. Ilgos ir lengvos išsimokėjimo
Oakwood - St. Clair
Jane - Bloor
namas, 10 metų senumo, su priva pasiliko taip pat Mizarienė.
vietas, vaišinami ir gėrėjosi ro sąlygos, arti Bloor. Skubus pardavimas.
> '
1 atvira skola 10 metų
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu.
domais
“
stebuklais
”
,
o
sava
blaiBuvo
skelbiama,
kad
dar
kelios
.
_
.
.
mūro namas su garažu, vandeniu
Puikus medeliais apsodintas kie
S4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7
INDIAN ROAD — BLOOR
alyva apšildomas. 2 modernios vir
mas, labai gražiame vakarti Toronto ekskurisjos vyksią rugpiūčio mė- via akimi pamatyti kraštą nebeli- $5.000 įmokėti ar net mažiau, už tą didžiulį erdvų 11 kamb. atsk. mūr.
kamb. per 2 augštus. garažas, šoni
tuvės. Viena skola balansui 10 me
nis įvažiavimas. Pomirtinis parda
rajone.
nešį, bet tuo tarpu apie jas nieko
nė laiko. Sovietinis propagan- namą, kvadratinis planas, vandens alyvos šildymas, gražus kiemas, namas
tų, lengvį mokėjimai.
vimas. Tuoj galima užimti. Prašo
dos
aparatas tobulai veikia. Ne be skolų, žema kaina.
negirdėti.
Bloor - Jane
$18.800,
High
Park
•
Roncesvalles
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių
WINDERMERE AVE.
BLOOR
Iš šių metų ekskursijų krenta trukus jis ekskursantų vardu pa9 kambariai — 3 virtuvės
Roncesvalles - Garden Ave.
per 2 augštus, mūrinis namas su
.
..
......
,
.
.
teiks
ir
‘
'įspūdžius
”
spaudai,
o
$5.000
įmokėti
ir
viena
skola
balansui
už
7
kambarių
atskirą mūrinį namą,
$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, •
Dupleksas
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
1
^
a
‘
,
Peniojoje
i
tuo
tarpu
ekskursijų
dalyviai
pakvadratinis
planas,
alyvos
šildymas,
garažas,
greitas
užėmimas, parduo
šviesių plytų* namas, nepereinami
Atvira skola 10 metų
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu
dama
kaip
palikimas.
Pilna
kaina
S18.700.
e^skursijoje
dalyvav
o
net
pats
sa
j
<o
j
a
įspūdžius
saviškiu
būrekambariai,
visur
dažyta
ir
labai
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
Vilmes redaktorius Jonikas. jįuose
‘
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
kamb.. 2 virt.. 3 garaž. Privatus įva
SWANSEA
ti visko. Geros sąlygos.
va,
netoli
parko,
augštos
pajamos.
Bet,
būdamas
Lietuvoje
net
tris]
žiavimas.
Kaina
S20.500.
Benzino stotis, 3 krautuvės
$5.000 įmokėti, puikus 5 kambarių atskiras mūrinis bungalow? graži mo
savaites, jis savo laikraščiui ne
ir restoranas. 30 mylių nuo
derni virtuvė, vandens alyvos šildymas, recreation, kambarys rūsyje, gra
2 butai —
Toronto
Bungalow — Swansea rajone
žus didžiulis kiemas kokių labai retai galima rasti, kiekvienas*: žavėsis
Suiuiyside - Roncesvalles
parašė nei vieno pranešimo. “Vil
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas,
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su ny” tebuvo išspausdintas tik
pamatęs ir tas kuris nemėgsta, privatus įvažiavimas. Pilna kaina tik $12.900.
$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,
didelės apyvartos biznis, prie 12
pilnai įrengtu kambariu rūsyje.
12 kamb per 2 augštus, 2 virtuvės,
KEELE — WILSON
'
kelio. Viena skola balansui labai
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir straipsnelis jos administratoriaus
2 garažai, privatus įvažiavimas, 2
S15.000
įmokėti,
11
atskirų
butų
po
2
miegamus,
tiktai
5
metų
senumo,
lengvomis sąlygomis.
Visai arti
garažu. Netoli susisiekimo South Pauliuko, rašytas betgi “Tiesai“,
vonios, vandeniu alyva šildomas.
atskiras didžiulis mūrinis pastatas. 11 šaldytuvų ir krosnių, 5 garažai,
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras
Kingsway gatvėje.
Prašo $24.900,
o “Vilnies”7 tik perspausdintas.
metinių pajamų S14.000. Kaina S95.000 numušta iki $83.000, liga šeimoje,
žemės.
Normaliose sąlygose tai nesu Liepos 23 d. sukako 20 metų, labai skubus pardavimas, puiki investacija.

527 Bloor St. W.

Tel. LE. 2-4404

Ekskursijos ii Lietuvos grįžta

Pabaltijo valstybių
atstovų memoran
dumas

prantamas reiškinys. Pats redak kai Summer Welles, ėjęs tuo lai
torius nerašo savo laikraščiui apie ku Valstybės Sekretoriaus parei- {
j
tėvynę, kurios gyvenimas visiems gas, pasmerkė Sovietų Rusijos
Darbo tel. RO. 2-8255
2336 BLOOR ST. W.
RO. 6-0105 namų.
taip rūpi, nei iš jos. nei net grįžęs veiksmus,. nukreiptus prieš Pa
Darbo telef. RO. 2-8255
įstaigos tel. RO. 2-8255
Namų tel. LE. 5-1584.
Darbo tel. LĖ. 2-4404
(išspausdino grįžęs vos trumpų baltijo Valstybes ir pareiškė, kad
Namų telef. L E. 6-1410
2336 BLOOR ST. W.
Namų tcl. BE. 3-1372
pastabėlių “Vilnies” nuolatinia
PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ.
P.S. Jeigu kartais nerastumėte Šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambinkite me skyrely Kasdien). Aišku, tai JAV nepripažins Lietuvos, Lat
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.
vijos
ir
Estijos
okupacijos.
Liepos
mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
dėl to. kad ten važinėjant sovie 28 d. taip pat buvo istorinė da
a tiniai propagandistai nesuskubo ta, nes tą dieną 1922 m. JAV pri
paruošti straipsnių, kurie turės pažino Lietuvą de jure.
paskelbti Joniko ir kitų var Ryšium su šiomis sukaktuvė
Bandė sua rdyti Ta r pta utinio
VALAU FOTELIUS būti
dais. o jiems patiems, matyt, bu mis, Lietuvos, Latvijos ir Estijos
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.
vo uždrausta rašyti, kad kartais
Eucharistinio Kongreso pamaldas
Automatinis elektra valymas. Sutai nepadarytų “klaidų” ir nepara atstovai įteikė Valstybės Depar
sau iširusius galus ir pradegintus
tamentui atitinkamus memoran Miuncheno policija paskelbė, tėję padarė nuodugnų apžiūrėji
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912. šytų tikrų įspūdžių. Tenka lauk dumus — nurodė Sovietų Rusijos
Narys Toronto Real Estate Board.
P. KARALIŪNAS
ti, kad tie jų “įspūdžiai” netru agresijos veiksmus ir pareiškė kad Tarptautinio Eucharistinio mą. Buvo surasta visa eilė tokių
kus bus prisiųsti ir pasipils tiek JAV vyriausybei ir tautai padė Kongreso paskutinių iškilmingų bombų su delsiamo sprogimo me
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
“Vilny”, tiek “Laisvėje”, tiek ką už Amerikos paramą’Pabaltijo pamaldų aikštėje —- Theresien- chanizmais, kurios turėjo sprog
J. BARAKAUSKAS
Bloor - Jane
Christie - St. Clair
“Liaudies Balse”, kuris apie grį tautoms," kovojančioms dėl lais hoehe — buvo atrasta paslėptų ti nustatytu įvairiu laiku — pa
$2.000 įmokėti, gero mūro, B kamba
$5.000 įmokėti, atskiras 7/ didelių
bombų su komunistiniais lape maldų ir kongreso uždarymo
žusius tiek ir tepranešė, kad grįžę vės ir nepriklausomybės.
Elektros
rių namas. Virtuvė kiekviename
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
liais
vokiečių kalba.
pilni
puikių
įspūdžių
ir
kad
iš
Ruaugšte. Alyva šildomas, garažas.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
apeigų metu, kad dalyvių minioje
kontraktorius
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Bombos buvo negiliai įkastos sukeltų paniką ir iškilmes išardy
šėnienės Kanados muitininkai
Bloor.
į žemę ir aprūpintos delsiamo
Bloor - High Park
Montrealy atėmę atsivežtą iš Lie
Visų rūšių elektros
Olandai
grįžta
Bloor - Gladstone
sprogimo mechanizmais. Kai bu tų. Policijos rūpestingumo dėka
$5.000 Įmokėti, atskiras gerų plytų
tuvos skilandį. Mat, veterinari
įrengimai ir pataisymai.
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
lO ties kambarių namas su atskirais
vo surasta viena tokia bomba, po betkokių sutrukdymų buvo iš
[ atskiras namas. 2 modernios virtu
į tėvynę
nės sanitarijos sumetimais į Ka
TeL RO. 7-9947
Įėjimais 2 virtuves, i vonios, gara
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
neleidžiama be specialių or Olandijos socialinės globos mi licija užblokavo priėjimus ir aikš- vengta.
žas. Vand. ir alyvos šildymas.
24 Hnmberview Rd., Toronto nadą
' 2 minutės iki Bloor.
ganų kontrolės įvežti jokių mėsų. nisterija paskelbė, kad nuo 1945
St. Clair - Oakwood
St. Clair - Oakwood
Susitiksim pajūrio restorane
m. iš buvusių kolonijų Indonezi
$2.500 įmokėti, 7 labai didelių kam
Dupleksas
barių, atskiras namas. Didelė mo
joje yra jau grįžę apie 300.000
Reportažas iš Springhursto
12 didelių ir gražių kambarių. 3 vo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
olandų.
Iš
jų
apie
50.000
emigra

nios, garažai. Labai geras pirkinys.
garažui.
Įspūdis lygiai toks kaip Palan Restoranas tik iš po adatos,
vo vėliau į JAV, o iš likusių
goje.
Žiūrint pro didžiulius, visa puošnus ir naujutėlaitis. Tokio
250.000 apie 95% jau esą įsikūrę
Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
siena besišypsančius langus, ma nerasi visoje apylinkėje. Net čia
ir turį darbą Olandijoje.
Tel. LE. 4-9211
Rugpiūčio 3 d. iš Indonezijos tosi platus vandenynas. Neramios pat esančioje, pagarsėjusio vardo
grįžo dar 743 olandai, jų tarpe bangos be perstojo ritasi Į kran vasarvietėje, nieko panašaus ne
Namų tclĮstaigos tcL
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypų, apartamen 409 tokie, kurie buvo apsispren tą ir, skalaudamos gelsvo smėlio matyti. Kaip čia įprasta — pa
RO. 2-5543
LE. 2-3321
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais dę likti ten ir buvo priėmę Indo paplūdymį, lūžta po pačiom ko prastos lentinės - būdos-būdelės,
reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:
apmuštos įvairiaspalviais rėkian
nezijos pilietybę, bet vėliau vis- jom.
dėlto nutarė grįžti. Vyriausybė
Diena jau pabėgusi i vėlyvą po čiais šūkiais. Ten viskas; ir krau
Taupyk pirkdamas
Bloof - Durie
tuvės, ir restoranai, ir nakvynės
High Park rajone arti Bloor ant Be esanti nusistačiusi tokiems neda pietę ir saulė nepertoliausia nuo namai. Viskas labai; paprasta ir
$5.000 įmokėti, 7 kambarių mūro
resford Ave., skubiai parduodamas ryti kliūčių grįžti ir net norinti laidos. Iki, Įvairiais prieskoniais
atskiras, mod. virt., kambariai di
atskiras su garažu ir dideliu sklypu paakinti, kad apsisprendžiantieji apkrautas, • viliojantis kepsnis taupu, kad tik pastogė ir lietus
deli, privatus įvažiavimas 9 pėdų
kampinis dviejų augštų namas, 7 greičiau tą padarytų. Esą skai lėkštėje bus pabaigtas ir pasigar ant galvos nelyja.-Estetika čia ne
pločio,
didelis
ir
gražus
kiemas.
Real Estate Broker
erdvūs ir šviesūs kambariai, 2 vir čiuojama, kad Indonezijoje dar džiuota žemuoginiais ledais, die egzistuoja — už ją niekas pinigo
Bloor - Rusholme
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD
tuvės, 2 vonios, oru alyva apšildo
$8.000 įmokėti, atskiras mūro, 12
mas. Kaina $16.400, įmokėjimas esą 14.000 olandų, kurie laukia nos kelionę sukorusi saulutė, tik- nemoka. Taigi bile kaip, kad tik
kamb. po keturis kamb., 3 augštų,
$4.500, vienas morgičius tinkamas transporto galimybių sugrįžti į Iriausiai pasimerks į pasišiaušiu- mažiau pinigo įdėjus, kad tik
1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
privat. įvaž., 2 garažai.
pirkėjui. Pardavėjas pirko namą ki tėvų žemę.
daugiau jo išspaudus.
sias bangas.
Bloor
•
Indian
Rd.
tame
mieste.
Nepraleiskite
progos
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996
Visai kitaip tą reikalą suprato
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
— pirkinys tikrai geras. Skambinki
tų,
atskiras
mūro
garažas.
,
te J. Beržinskui, LE. 4-9211, arba
tautietis, Kalūza. Jis dar nesuBloor - Dufferin
Farma 50 mylių nuo Toronto
Runnymede - Annette
namuose RO. 2-3940.
$1.500 įmok., pusiau atskiras, 7 k.,
$8.500 visa kaina už 125 akrus su
kanadėjo. Jis, pamatęs Georgian
$2.000 įmokėti,* mūro, atskiras. 12
2augštų, išilginis koridorius, alyva
visu pasėliu — 7 akrai linų, 7 ak
Dufferin - Bloor
Bay pakrantes, prisiminė lietuviš
kambarių, 2 garažai. Kaina $19.000.
šildomas, didelis sklypas, garažas,
6? kamb
rai alfalfa, kiek mišro.
"__ ‘
8 kambarių mūrinis namas su *2
kas vasarvįetes — puošniąją Pa
be morgičių.
namą su skiepu; gerą tvartą ir višBloor - Armadale
REALTOR
modemiškom virtuvėm, didelis kie
langą.
To pasėkoje, visai ant pa
tininką. Per ūkį eina upelis.
$7.000 įmokėti, mūro atsk. 7 kam
Tripleksas St. Clair - Oakwood
mas. Skambinti B. Sergantis, LE.
barių,
mod.
virtuvė,
vand.
alyva
$10.000 įmok., mūro, atskiras, 14
krantės išdygo erdvus palocius,
Bloor • Havelock
4-9211.
431 Roncesvalles Avenue
šildomas, garažas.
kamb., 3 metų senumo namas, van
$5.000 Įmokėti, atskiras, gerų ply
tikras
kurhauzas, kokius matyda
Investuokime į žemę
arti Howard Park Avenue.
deniu alyva šildomas, geros paja
tų, 15 kambarių namas, vandeniu
Bloor • Ossington
10 akrų dirbamos žemės, 5 mylios
vome savame, be galo gražių pri
mos, garažai.
alyva šildomas, 6 virtuvės, 3 vonios,
$2.000 įmokėti, 8 kamb. mūro na
nuo Toronto, labai geras investa
siminimų
pajūryje,
Dupleksas - High Parke
su visais baldais. Mėn. pajamos
LE.
5-1112-3-4
mas, garažas, kambariai dideli ir
vimas, galimybė greitu laiku padvi
$5.000 įmokėti, atskiras, gerų ply
$469. Didelis sklypas, priv. įvažia
gražūs. Kaina $12.000. Skolų nėra.
ŠaltibarŠČiai su karštom bul
gubinti pinigus. Kaina tik $7.500,
FERN AVE. ir RONCESVALLES AVE.
tų, 2 butai su 10 kamb., modernios
vimas, garažai, be morgičių. Prie
Bloor • Runnymede
nedidelis [mokėjimas, vienas atvi
vėm
buvo be galo skanūs. Ir
$16.900,
išmokėtas,
gryno
mūro,
pusiau
sujungtas
gyvenamas
namas
virtuvės, šiltu vandeniu ir alyva
šais parką.
ras morgičius balansui. Suintere
$1.500 įmokėti, mūro atskiras %
8
kambarių
3
augštuose.
2
virtuvės,
puikus
kiemas,
mažas
įmokėjimas,
kepsnys jau sutvarkytas. O ledų
šildomas, 2 garažai, balansui 10
Krautuvė Bloor prie Dufferin
suoti šiuo arba bendrai žemės pir
augšto, 7 kambarių, garažas, geroj
balansui vienas morgičius. Galima tuojau užimti.
metų morgičius.
$10.000 įmokėti, mūro, atskiras, di
kaip
ir nebūta. Gaivinanti; žemuo^
kimu skambinkite B. Sergantis —
Vietoj. Kaina $11.000.
BERESFORD - RUNNYMEDE RD.
Krautuvė su namu
delė krautuvė, du butai su 12 kamb.
LE. 4-9211.
Laurence - Avenue Rd.
18.900, išmokėtas, gryno mūro, sujungtas namas, 7 didelių kambarių gių skonio vėsa, tartum patvirti- >
$3.500 įmokėti, mūrinis namas, aly
Vandeniu alyva šildomas. $370 nuo
Dėmesio
statybininkai!
$4.000
įmokėti,
6
kamb.,
bangaliudviejuose augštuose, alyvos šildymas, bendras šoninis įvažiavimas ir no* kad ir nesimaudant yra gali
va šildomas, didelė krautuvė su 2
mos į mėnesį. Garažui vieta. Tie
Netoli
Port
Credit
parduodama
20
kas,
atsk.,
mūro,
gražus
kiemas,
garažas.
Vienas morgičius balansui prie nuosaikaus įmokėjimo.
mybių bent kiek apsiginti nuo va
kambariais ir viršum atskiru įėjimu
patys nuomininkai jau 7 metus gy
sklypu
rezidenciniam
rajone,
ne

garažas,
privatus
įvažiavimas.
Sko

HOWARD
PARK - RONCESVALLES AVE.
du butai su 6 kamb. Balansui 10
vena.
.
. ....
t
brangi kaina. Geros išmokėjimo są
lų nėra. Kaina $15.000.
$20.000, išmokėtas, prijungtas, gryno mūro gyvenamas namas, 8 di saros karščių.
metų morgičius.
10 akrų prie Toronto
lygos. Kreiptis B. Sergantis.
Mandagi padavėja parašo są
deli kambariai, 2 vonios, oro šildymas alyva, puikus kiemas, 2 vir
Bloor - Concord
$1.500 įmokėti, 25 mylios nuo To
tuvės.
Galima
tuojaus
perimti.
Laukiama
pasiūlymo.
High
Park
Ave.
—
12
kamb.
skaitą,
dailiai nusišypso ir nuei
$900
įmokėti,
mūrinis,
6
dideli
k.,
ronto prie Milton. Puikiausia vieta
CONSTANCE
RONCESVALLES
AVĖ.
J.
KUDABA
$2.500
Įmokėti,
atskiras
mūro
na

išilginis
koridorius,
alyva
apšildo

viščiukų farmai ar daržininkystei.
$18.000, 8 didelių kambarių, 3 augštų, gryno mūro, pusiau prijungtas; na aptarnauti svečių prie greti
mas su baldais, 4 butai, 2 garažai,
mas. visai prie Bloor. Visa kaina
Arti nauji namai. Didelės perspek
mo stalelio.
laina ir garažas. Koridorinė sistema. Nuosaikus įmokėjimas.
Įstaigos tel. LE. 4-9211
didelis kiemas, labai geros pajamos.
$11.900.
tyvos ateityje.
MARGUERETTA - BLOOR ST.
Namų tel. RU. 3-2105
Be morgičių. Skambinti W. Jocas.
Saulė pro didžiuosius langus ir
$17.000. Gryno mūro dupleksas — 4 kambariai viršuje ir 3 kambariai gi šypsosi ir, siųsdama paskuti- '
Krautuvės, tarmos, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir Įvairia kaina.
apačioje. Vandens šildymas alyva. Galima tuojau perimti.
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime' visas informacijas. Taip pat parū
niuosius savo spindulius, paterw
GRENADIER
ROAD - RONCESVALLES AVE.
Kreipkitės visais reikalais Į Extra Realty Ltd. Čia rasite ekstra
piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.
$15.900. 6 dideli kambariai 2 augštuose, 2 virtuve laina. Naujai de kinta, pamažu leidžiasi į rimstan
koruotas. Galima tuojaus perimti. Nuosaikus įmokė '
Vienas mor čių bangų patalą nakties
sąžiningą patarnavimą.
gičius balahsui.

B, SAKALAS
6' - SAKALAUSKAS *

T. STANULIS

S. KĖKŠTAS

Joseph A. PET LRS Ltd.

Extra Realty Ltd

MORKIS A. J.

Menary and Son

]yt. Morkis

J. Kaškelis

A. Bliudžius
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

IMI VOLU— Nr. SS (553)

PASAULIO LIETUVIAI
Ąivykę lietuviai atstovauja šiltos
krantas:
Angliją, Argentiną, Austlavaldininku Klaipėdos krašte, o Klai
liją,
Austriją,
Kanadą, Prancūziją,
REALTOR LTD.
pėdos kraštą užėmus naciams, muiti
Šveicariją
ir
Vokietiją.
ninku Palangoje ir. Kretingoje. Mažo
sios Lietuvon Tarybos ir jos pfėžidiūPAifcĖA
mo narys, pasidarbavęs ypač Luebecko
Pereitais metais spalio mėn. 10-11
Lietuvių bendruomenėje, būvęs Vdk.. d.d. įvyko Vasario 16 Gimnazijos rū
Krašto Tarybos kontrolės komisijos muose fluettenfelde PLB Vokietijos
narys,
dabar Mažosios Li&tivoš Tė KraStb Tafyb&s mėtinis suvažiavimas.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.
vynės
Mylėtojų
Dr-gijos pirmininkas. Tarybos nariai, apsvarstę einamuosius
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Patariamosios Tarybos svetimšalių Bendruomenės reikalus Vokietijoje
Marion - Roncesvalles
St Clair - Dufferin
$4.000 įmokn 10 kaihb. atsk. geru reikalams Baden-Wuerttenbergo kraš bei sunkią gimnazijos finansinę padė
11.506 Įmok, už mūr. 6 kamb. na
plytų, naujas vand. alyva šild., 2 te komisijos socialiniams reikalams tį, įsipareigojo pas draugus, pažįsta
mą. 2 virt., garažas, arti kraut., vie
mod. virt., dvigubas gar., namas la liepos 6 (f Stūtgaftė įvfkUŠtttti pOSė mus ir įvairias br^anižačijas gimnazi
nas 10-čiai metų morgičius išmokė
bai geram stovyje. Geras pirkinys. dy iš lietuvių dalyvavo Vliko VT pirm. jos naudai sutelkti po 500 markių ir
jimai. Prašo $13.500.
J. Glemža, PLB Vokiėįijos Kr. Vai- daugiau.
Dundas • Runnymede
Matydamas sunkią gimnazijos padė
Bloor - Dufferin
$4.000 įmok., atsk. mūr. biznio na dybos pirm. L. Prosinskis ir reikalų
tį
ir jausdamas savo pareigas, kaip
mas, kraut, tinkama betkokiam biz vedėjas J. Bataitis. Buvo išklausyti
$2.500 įmok., mūr. at$k. 7 kamb.
Vokietijos
Krašto Tarybos narys ir
niui
ir
5
kamb.
butas.
Did.
sklypas,
per du ąūgštus, 2 mod. virt., alyva
keli pranešimai ir kUūšimų-atsakymų
vieta
3
mašinom
pastatyti.
lO&ai
gimnazijos
mokytojas,
paėmiau tuojau
šild., 2 vonios, garažas. Skubus parformoje p^iinforfhuotif sėnatvėš fėhmetų išmokėjimas. Kas nori prade . tų svetimšaliams klausimais. Paaiškė iniciatyvą į savo rankas. Jau 1959 m\
davimas.
•
gti savo biznį, geras pirkinys.
jo, kad pabėgėliams svetimšaliams spalio 16 d. išleidau atsišaukimą į
Bloor • Windermere
Dundas • Roncesvalles
lietuvišką visuomenę gimnazijos rė
$4.500 įmok., mūr. 9 did. kamb., la ištarnautas Lietuvoje laikas bus įskai mimo reikalu ir išsiuntinėjau 221 au
bai švarus, vand. alyva šild., dvig. tomas tik hito 1943 m. liepos 1 d.,
garažas, vienas 10-čiai metų morgi- kuojnėt vokiečių okupacinė valdžia į- kų lapų, kurie visi buvo PLB Vokie
čius išmok. Namas arti visų pato įveaė w Lietuvoje įšu’tyminf rentinį tijos Kr. Valdybos ir Vasario 16 gim
žema.
gumų.
draudimą. Veikušių Pabalty pensinių nazijos antspaudais patvirtinti. Tai
Jane • Annette
Jane - Annette
sistemų naujas svetimšalių rentų į- yra, ^pradinio vajaus rinkliavą pave
$6.000
Įmok.,
rupių
plytų,
atsk.
ori
statymas nepripažįsta įstatymihia ren džiau Kr. Valdybos ir gimnazijos di
$3.600 už biznį su visais įrengimais.
rektoriaus dr. Grihiauš leidimu ir priginalus
dupleksas,
viskas
Įrengta
tiniu draudimu.
Maisto ir smulkmenų prekyba labai
dviem
šeimom.
Labai
graži
vieta,
gražiai įrengta. Savaitinė apyvarta
Palyginus su kitų Rytiį Europos tafimū. Mano atsišaukimas buvo pa
arti kraut, ir susisiek. Priv. įvaž., kraštų pabėgėliais svetimšaliais, kur talpintas bėvėlk visuose Jjetuyiškuose
$600-700. Pąsiteirąukit.
dvig. garažas. Jums tikrai patiks.
įstatyminis rentinis draudimas veikė laikraščiuose. Plačioji lietuviška vi
High Park Ave.
Annette • Jane
suomenė laisvajame pasaulyje susirū
$4.000 Įmok., 9 kamb. gero mūro,
$9.000 įmok, už 3 metų senumo 14 nuol92Ž-27 metų, pabaltiečiai jaučia pino gimnazijos, ateitimi ir pradėjo
atsk., 4 kamb. pirmame augšte, 2
kamb. origin, tripleksą. Namas vi si nuskriausti, nes jų rentos vargu
mod. virt, ir visas namas modern,
sas išnuomotas, rami vietą, arti mo ar sieks normaliai teikiamos sociali gausiai aukoti. Kiti visuomenininkai,
kyklos ir susisiek. Ilgos ir lengvos nės globos (Fūėfsbrge) dydį. Numa kultūrininkai, Gimnazijai Remti ko
įrengtas. Galima tuoj užimti. Pra
šo $19.000.
išmok, sąlygos. Puiki investacija.
tyta drauge su estais ir latviais da mitetas, Rateliu Veiklos Koordinaci
nis komitetas, Lietuvių Mokytojų Są
ryti žygių skriaudai atitaisyti.
junga, Rėmėjų Būrelių vadovai, orga
Svečiai Miunchene. Iš JAV atvyko nizacijų vedėjai, pavieni asmenys ir
PARŪPINU MORGICIUS
“Draugo” suorganizuota ir kūn. Bag t.t. irgi išleido atsišaukimą gimnazi
donavičiaus vadovaujama ekskursija, jos rėmimo reikalais. Dar pereitais
ir “Vyčių” — vadov. kun. Kontauto. metais, prieš Kalėdas, gimnazijos fi
Jaunimo grupę sudaro 76 mokslei nansinė padėtis buvo nebepakenčiama.
viai ir studentai. Vien saleziečių at Bėgamosios skolos netoli 30.000 mar
vyko 25.
kių. Jau po Kalėdų ir švenčiant gim
Lietuvių jaunimas organizuotai da nazijos gyvavimo dešimtmetį, šiais me
lyvavo ir viso jaunimo bendrame pa tais vasario 13 d., gimnazijos finansinė
apylinkėse nekilnojamo turto pirkimo - pardavimo reikaluose tarpininkau sirodyme su savo vėliavomis ir pro padėtis taip pasitaisė, kad dabar su
ja lietuvis pardavimo Rentas
«
grama.
viltimi galime žiūrėti į ateitį.

.(Atkėlė4 &1)

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.)
Telefonas LE. 7-3173

S. JOKŪBAITIS

Namu RO. 6-0417

Telėf. LE. 7-3173.

Collingwood, Wasagos, Stayner
V. (Vic) BUTRIMAS

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
Turime didžiausią apylinkėje pasirinkimą ūkių-formų, gasolino sto
čių, vasarnamių, garažu, įvairių biznių ir t.t.

Kanados vak. lietuviu sąskrydis

Nuoširdžiai dėkoju Tamstoms už
Jūsų pasidarbavimą, pagelbėjusiems
ir prisidėjusiems aukas renkant, aukotojarte už aukas, nuširdus ačiū vi
siems už pasišventimą ix kilnius dar
bus mūsų vienintelei pilnai gimnazi
jai laisvajame pasaulyje.
Per 9 mėnesius (Vajus pradėtas
1959 m. spalio 16 d. ir baigtas 1960
m. liepos 15 d.) Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymui ir pradiniam vajui rin
kau aukas pas savo draugus, pažįsta
mus, nepažįstamus, iš liet, evangelikų
organizacijų, Hilfswerk der Evangeiischen Kirche in Deutschland ir Pa
saulio Liuteronų Sąjuhgbs.
Tiems asmenims Vokietijoje ir už
jūryje, kurie išreiškė man viešą* ’ pa-‘
peikimą ar tvirtino, kad mano pradi
nio vajaus rinkliava gimnazijos išlai
kymui atnešė jai daugiau žalos negu
gero, duodu sekančiais skaičiais aiškų
ir išsamų atsakymą. Tegu plačioji lie
tuviška visuomenė laisvajame pasau
lyje dabar sprendžia, kiek aš gimna
zijai padariau žalos ir kiek mano ini
ciatyva atnešė jai gero.
Aukų lapais surinkta (DM): JAV-se
— 3617,15, Vokietijoje — 2560,14,
Austrijoje — 1238,41, Venezueloje
460,46, Belgijoje — 115,00, Anglijoje
— 86,90, Kanadoje — 42,90; iš viso
DM8120,96., Per Hilfswerk. dęr Evangelischeti Kirche in, Deutschland iš
viso DM11500; per Pasaulio Liutero
nų Sąjungą (LWF)^is viso DM 10.000.
Iš viso surinkta: DM29.620,96, arba
7^50 JAV dolerių.
Aukos Hilfswerk. der Ęvšhgėlischen
Kirche iri Deutschland skirtųs gimna
zijos išlaikymui, t.y. skoloms padeng
ti, o auka Pasaulio Liuteronų Sąjun
gos — Statybos Fondui.
Baigdamas nuolankiai prašau visus
mūsų tautiečius, užjūryje ir Europoje
ir toliau neužmiršti lietuviškojo jau
nimo Vakarų Vokietijoje. Mūsų bran
gioji Tėvynė, atgavusi laisvę, ir mes
visi,’ esantieji gimnazijoje, gal galė
sime Jums kuriuo nors kitu būdu pa
dėkoti už Jūsų kilnius darbūs tremty
je. Tegu būna mūsų visų šūkis jeriergingas darbas bendrom jėgom
bendram labui!
Fr. Skėrys,
PLB Vok. Kr. Tarybos narys ir
Vasario 16 gimnazijos mokytojas

Nt/..
Ūl.lLlj' )

Pažino

Kino teatre greta dviejų drau
gių sėdi žinomas artistas. Viena
iš jų ji pasveikina. Jis atsako
linkterėdamas galvą.
—' Matai, pažino, — entuzias
tingai kalba toji draugei. — Ne
veltui aš lankiau visus filmus,
kur tik jis vaidino.
Perspėjimai automobilistams
• Šiaurės sniegynų laukuose sto
vi lenta su užrašu: “Aliaska svei
kina atsargius vairuotojus!”.
Prieš mažą miestelį prie kelio
savivaldybė perspėja: “Sumažin
ti greitį! Miestely nėra ligoninės”.
Išvažiuojant iš miesto aikštėje
prie bažnyčios lenta: “Pasimelsk!
Tai paskutinė bažnyčia prieš mir
ties vingį!”.
Apie senukus
— Tamsta kasdien keiti savo
nuomonę, — priekaištauja vienas
opozicijos atstovas kancleriui
Adenaueriui.
— Dėl to, kad kasdien darausi
gudresnis, — atsikerta kancleris.
— Jei turėčiau tik 80 metų,
laikas nebėgtų taip greit, — sa
ko Baruchas ChurchįUiui.'
— Nėra jokio reikalo būti jau
nam. Reikia tik kuo ilgiau užtęs
ti senėjimą.

Elektros - Elect renio

Telefonas LE. 2-8723

Visi masinuv remonto darbai lietuviams
dtliekami pigiau, lietuviškame
WALLY'S

GARAGE

Lake SimiiiĄ

1618 BLOOR ST. W.
• (netoli Dundas)

Sav. VL. TARVYDAS

Telefonas LE. 3-2904
ė

5 Robert Sto Toronto (prie Spadina-College)

Sav. D. KAUNAITĖ

kuro oiyvos ir burnerių aptarnavimas
oicn’e. I ct j vis m ei kaihonticj; klavskitę

8 ‘My -V.v.t a k ines WA 2 618!

Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami
'
sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
tEL. NAMUOSE: RO. 3-2445.
.i
r
•
•

MOTERIŠKŲ RCBŲ

TEL. DARBE: WA. 1.9541.
...... ............ ..
.

siuvėjas

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
, ’
Telefonas LE. 1-1432

TORONTO

1

Vyro ir moters pareigos
— Susipykau su sužadėtiniu ir
dar svarstau ar turiu nusileisti
ar laukti, kol jis nusileis? — duk
ra aiškina motinai.
— Moters pareiga yra nusileis
ti prieš vedybas, o vyro po vedy
bų, — aiškina motina.

Viena jo svajonė išsipildė
žurnalistas po ilgesnio pasikal
bėjimo su milijonierių pagaliau
klausia:
— Ar išsipildė kurios tamstos
vaikystės svajonės?
— O, taip. Viena išsipildė. Kai
mama man šukuodavo plaukus,
aš yis sakydavau, kaip būtų gera,
kad jų neturėčiau ...
Teisėjo kerštas
Gamtos apsaugos organii pa
reigūnas pristatė į teismą bylą pi
liečio, kuris neturėdamas leidi
mo žvejoti būvo sugavęs 7 svarų
upėtakį.
Teisėjas, didėlis žvejybos mė
gėjas, paskelbė tokį sprendimą:
— Dešimts dolerių už tai, kad
sugauta Septynių švaru žuvis ftėturiht leidimo ir dvidešimt penki
doleriai už atsisaikymą teismui
pasakyti, kurioje vietoje...

Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080

B.A., L.L.B.
TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS
160 ADELAIDE ST. W.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER RD.

Room 107

(2-ras namas nūo Roncesvalleš), Toronto.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901 .
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO

neiman7bIssett
&

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

Kabinetas: LE. 4-4451

Dir. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.
1082 BLOOĖ W., Toronto 4.

(į rytus hud Dufferin St)

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAft, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, Š.0.

SEGUIN

274 RONCESVALLES AVE.

Advokatai — Notarai

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 V.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.V.

35 HAYDEN ŠT., Toronto,
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Telėf. haffitf:
SĖ. 3-0978

Telėf. įstaigos:
WA. 4*9501.
/“ ' ' ~

f

-

-v

Atlieku visokius
elektros darbus
prie senų ir naujų statybų.
Patarimai ir apkainavimas
veltui.
Licenzij'uotas elektromonteris

J. Nacevičius

44 GWYNNE AVĖ, TORONTO

Tel. LĖ. 4-6075
” -i i- (u■ian.ii

Akių specialistas
L LUNSKV, R.O.

Pritarto ofcihftfs visiems aklų ciefek*
tams. Ištirta akių nėrvtfc, kurta daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą.
Kalba slavų kolbomis.

370 COLLEGE ST„ Toronto
Telef.
WA. 1-3924
I*
i i.
i ., i

Taisau televizijas# namu ir auto radio.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys.

A. GRYBAS.

Tel. LE. 2-7284

Įstaiga veikia
168 trf. Mvaftėjė

Kvalifikuotas technikas taiso

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
V. JU8KEVICIUS,
licenced master electrician.

Telet Ht 7-1601
r‘
-F

SAS*?®*..-.—

.

-• ė *¥

Toronto

f

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-7861

RO. 9-4612
GENĖRAL

INSURANCE

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti Iki ii vai. vak.

< RO.

V. Semaška

,

W.A. LENCKI,

Ui

.

I

Neapsimoka nė mokytis
— Jau turi. 14 metų ir vis dar
nemoki parašyti savo pavardės,
— mokytoja priekaištauja moki
nei.
Tai kad vistiėk ją pakeisiu,
kai ištekėsiu...

Telefonas LĖ. 2-4108

Lenartas Cleaners

Lietuvių moterų
KIRPYKLA
Dorna Hairstyling

III.......................

Dr. E. ZUBRIENĖ

RO. 6-0811

Btfgtinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.r Toronto, Ont.

IL

— Senatvė yra vienintelis iki
šiol žinomas būdas, kaip ilgai gy
venti, — aiškina žymus gydyto
jas.
Jis buvo numiręs
Pasikeisdami
— Sapnavau, kad buvau numi
— Kodėl tū vis kalbi miegoda
ręs, — sako vyras žmonai.
mas? — žmoną kldūsia vyrą.
— O ar ilgai buvai skaistykloj?
— Turbūt, dėl to, kad diehos
— šv. Petras sakė, kad tave metu galiu tik klausytis, kai tū
pažįsta ir įleido mane stačiai į kalbi... — atsako vyras.
Vašingtonas — Rugpiūčio pra dangų..
džioje vykdytas bandymas iš po
vandeninio laivo leisti raketas
George BEN, B.A.
visiškai pasisekė. Iš 5 paleistų
advokatAs-notaras
raketų 4 i taikinį nuskrido 1100
mylių.
praneša, kad
DANTŲ GYDYTOJA
Praha — Pakeitus Čekoslova
persikėlė
kijos konstituciją pakeistas ir jos
i naujas patalpas
vardas. Ji jau ne ČSR, bet ČSSR
1577 BLOOR ST. WEST
1134 DUNDAS ST. W.
— československa Socialisticka
(prie Dundas)
Toronto .3, Ont.
Respublika.
Telefonas LE. 4-8431

(Atkelta iš 2^sl.)
tai papuoštos korsažais, o poniai
rio apyl. pirm. p. Nevada r, -ati Smidtienei S. Babušytė įteikė bu150 akrų farma, mūrinis gyv. namas, geri tvartai. Prie gero kelio, netoli daręs oficialiai sąskrydį pakvie ketą rožių. Vakaras palieka ne
čia kun. Grigaitį sukalbėti maldą. užmirštamą įspūdį.
Štayner.
Tai atlikęs, kun. Grigaitis linki
Liepos 9 d., sekmadienį, šv.
80 akru farma prie 26 plento. Labai geras gyv. namas ir tvartai.
sąskrydžiui sėkmės.
Kryžiaus koplyčioje vyksta pa100 akru farma netoli* Collingwood. Geri pastatai, pilna kaina $6.000.
Sąskrydžiui pristatomas KLB maldos, kurias laiko kun. J. Gri
200 a^kru tabako farma su visais reikalingais pastatais. Pilna kaina $25.000. Krašto Valdybos pirmininkas St. gaitis. Į pamaldas Kr. Vbos pir
Kęsgailą, kuris į sąskrydžio daly
Gazolino stotis ir maisto produktų krautuvė — Self Service — prie 24 plen vius kreipiasi sparnuotu nuošir mininką p. Kęsgailą atlydi apyl.
pirm. A. Nevada su ponia. Iš šir
to. 5 kamb. labai gražios gyv. patalpos. Naujas pastatas. Geras biznis.
džiu, patriotiniu žodžiu — apibū dies skamba “Pulkim ant kelių”,
Prašoma kaina S18.000.
dino Bendruomenę, jos veiklą ir
Paieškojimai
2% akro biznio sklypas prie ežero ir 26 plento, tarp Springhurst ir Colling tikslus; ragino tautiečius dirbti o kunigo pamokslas kupinas pa
triotizmo ir meilės tėvynei, — to PETRAITIS POVILAS, sūnus Ka
wood. Pilna kaina $1.700.
tautos labui, lietuvybei Kanado dėl ir užbaigai Tautos Himnas
zio, ieško Petraičio Prano sūnaus Ka
je
išlaikyti, ir dalyvauti kovoje nepaprastai iškilmingas.
DĖMESIO! Turime daug gerų, bet čia neišvardintų pirkinių.
išvykusio iš Lietuvos prieš Ant
Atvykite ir Įsitikinsite.
už Lietuvos išlaisvinimą, nesigai Antrą valandą Grosfielde jau zio.
Pasaulin karą, gyvenusio Ma
lint tam ir aukų. Jis taipgi kvietė pilna mašinų ir tautiečiai grupė rąjį
rijampolės
apskrity, Prienų valsčiu
ADRESAS:’ būti vieningais ir gražiai sugy mis šnekučiuojasi. Trečią valan je, Petraitiškių kaime. Jisai pats, ar
venti. Į tos kalbos temą nuošir dą prasideda iškilmingi pietūs, ba kas žino, kur jisai randasi, prašo
,G. D. AUNT REAL ESTATE
Namu:
džiai atsiliepė Edmontono atsto kurie pasižymi nepaprastu tur mi rašyti šiuo adresu: S. Švilpa, 98
VYT. BUTRIMAS
Ištaigos:
‘
128 Hurontario St.
139 Fourth St. E.
Stanley St., London, Canada.
vas dr. Pilipavičius, Lethbridge
tingumu
ir
skoningumu.
Pietų
Collingwood, Ont.
Collingwood, Ont.
— p. Arelis ir Calgary p. Nevada.
Tel. 2337
Tel. 1516
pirm. A. Nevada padaro ANTANAS PILIBAITIS PILIBAP. Nevada dar pasidžiaugė, kad metu
— atveda 79 metų se VIČIUS, s. Antano, gimęs 1923 m.
prieš 19 metų jam pavyko suor staigmeną
p. Kazlauskienę iš Vanku Kretingos apskr., Darbėnų valse.,
Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos,
ganizuoti I-mąjį Kanados Vakarų nelę
km., pajieškomas artimų
kuri sako: “Duvau pirma Grūšlaukio
gyvybės, pensijų ir kt.
Lietuvių Sąskrydį Brooks, Alta.; verio,
jų iš Lietuvos. Rašyti: Kazys Ramo
me sąskrydy Brooks, tai ir šin tu nas, Kaunas, Palemonas.
deja, dabar nedaug veidų matąs rėjau
atvykti.” Visi ją sveikina,
arba RO. 6-0832
iš tų, kurie dalyvavo prieš 19 o p. Andersonienė
įteikia gimta
P. Barausko Agentūra
metų.
Po
to,
dar
J.
Dubauskas
Dažai ir sienoms
49 Cameo Cres., Toronto 9.
dienio
ragaišį.
pasidžiaugia sąskrydžio pasiseki
popieris!
KLB Kr. V-bos pirm. St. Kęs
mu.
• .
Vaškos, šepečiai, terpentinas.
Priimamos dvi rezoliucijos — gailai metas išvykti. Jis atsisvei
kina
jautriais
žodžiais,
kurie
są

Sky’s Pdint & Wallpaper
ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
viena Kanados ministeriui Pirmi
skrydžio
dalyviams
iššaukia
aša

891 DUNDAS ST. W.
ninkui, kita JAV prezidentui.
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.
ras.
Visų
apylinkių
pirmininkai
Tel EM. 4-2715, Toronto, Ont.
Perskaičius (K. Dubauskas) svei
dėkoja
p.
Kęsgailai
ir
KLB
Kraš

507 Davėrcdūrt Rd., Toronto. LE. 4-6123 kinimus, oficialioji dalis baigia to Valdybai už įvertinimą jų dar
ma Tautos Himnu.
ANT. JUOZAPAITIS
z .Koncertinėje dalyje pirmiausia bo, jų pastangų. Tą įrodomo at
Driving School
pasirodo sopranas Lukoševičiūtė silankymas. Moterys užtraukia
atsisveikinimo
giesmę
—
“
Sudiev,
- Baltrušaitienė, kuri, Mrs. Jones
Nauja Lietuviška Valykla
859 COLLEGE ST.
LE. 2-5461
akomponuojama, padainuoja ke mylimas sveteli” ir visi pirmi
LE. 5-5556
lias lietuviškas dainas, už ką S. ninką palydi iki mašinos. Pirmi 1081 ST. CLAIR W.
ninko
atsilankymas
čia
paliko
di

Babušytė jai įteikia buketą rožių.
vairavimo pamokas da
Reikia pastebėti, kad ši daininin džiausi įspūdį, kuris Kanados va Pradėkite
bar.
Mes
parūpiname
mašinas egza
karų lietuvius skatins į dar dides
kė
Calgary
labai
lietuvius
išgar

minams
ir
paruošiame
teoretiškai.
98Š College Št.
Tel. LĖ. 1-5166
sinto. Ji kviečiama į žymių kana nį veiklumą.
Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis.
diečių subuvimus, kur taip pat Sąskrydis po to tęsiamas iki vė
dainuoja lietuviškas dainas. Po lyvos nakties. Jis jau vyko laisva
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
nai Baltrušaičiai į Calgary atkelti forma: dainų, pašnekesių, pažin A. P. GARAŽAS
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
augštoms pareigoms iš JAV-bių čių ir drauge rimtu planavimu
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.
bei ateities numatymu. Sąskrydis
1539 DUNDAS ST. W.
Dome Petroleum Co.
Savininkas L. LEVECKIS
(prie Dufferin)
čia
užbaigtas
po
augštai
plevė

Sopr. Rimkūnaitė-Smidtienė, J.
Barono palydima pianu, padai suojančia trispalve. Sąskrydis ne Visą rūšių mechaninis automobilių
Spec. Fordomatic - Hydnuoja kelias lietuviškas dainas, abejotinai pasitarnaus mūsų vie remontas.
romatic transmisijos. \
TAUPYK ir SKOLINKIS
nybei,
lietuvybei
ir
lietuvių
tau

ji dainuoja pakaitomis su Edmontono šokėjų grupe, kurią su tos vardui augščiau iškilti.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
Calgariečiams,
priešakyje
su
Telefonas LE. 5-9130
daro F. Augytė, O. Smidtienė, D'.
veikliu
apylinkės
valdybos
pirmi

Dovidėnaitė, E. Sadauskaitė, J.
Paskola 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Ddvidėnas, R. Sadauskas, K. Sa ninku p. Nevada, priklauso pa
dauskas, A. Sadauskas ir akorde garba ir padėka už taip įspūdin
DARBO VALANDOS:
onistas J. Balsys. Gražus tai jau gai suruoštą II-jį Kanados vaka
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai vak.
nimo būrys, šokiai kito dainomis, rų lietuvių sąskrydį.
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Technikos
Nežin. koresp.
ir dainos šokiais. Visos šokėjos už
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta.
ANTANAS ČEPONIS

Draudimai
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
Prisikėlimą parapijos žinios
— Gerojo Ganytojo stovyklos — Praėjusį pirmadienį Park
koplyčioje pamaldos nuo šio sek Lawn kapinėse palaidota Liudvi
madienio bus laikomos tik sek- ka Dushko • Daubaraitė. Velionė
75 irchmount
rd carbom
arena
if ■
«
.
• madieniais 10 ir 11 vai. Devintos mirė staiga praėjusį ketvirtadienį
valandos pamaldų nebebus.
ligoninėje. Mr. Dushko reiškiame
RUSĖJO 3 9* *7 VA L p. ft
— Praėjusį sekmadienį — Ma giliausią užuojautą.
rijos Dangun Ėmimo šventėje • — T. pranciškonų stovyklavie
Ruošėjo 4 p. ' 4 VM.P.F
Žolinėje — šv. Jono Kr. par. Liet. tėje N. Wasagoje praėjusį sek
Kat. Moterų Draugijos skyrius madienį buvo baigtas stovyklų
gražiai atšventė Draugijos Globė sezonas. Stovyklaviete šiais me
jos šventę. Vienuoliktos vai. pa tais pasinaudojo ateitininkai ir
4d(
maldų metu gausus būrys narių aušriečiai, savo stovyklose pridalyvavo pamaldose, o po jų — glausdami ir globodami virš 200
stovyklos patalpose įvyko graži jaunimo ir vaikučių, šia proga pa
agapė — bendri pusryčiai, ku rapijos vadovybė reiškia gilią pa
riuose buvo arti penkiasdešimt dėką visiems, kurie tiesioginiai ir
- dalyvių. Pasakyta kelios kalbelės, netiesioginiai prsidėjo prie sto
ST. ČLAIR
pasivaišinta bei pasidalinta vasa vyklų suorganizavimo ir jų praros atostogų nuotaika. Besibai vedimo. Savo ir tėvelių vardu pa
H
giant agapei “Moters” žurnalo rapijos vadovybė dėkoja už paro
CIA
JĮ BLOOR- T*/**
0A N FORTH
reikalams dalyvių tarpe padary dytą rūpestingumą ir didelį atsa
LtfTOtfNA
komybės jausmą, nes abi stovyk
ta rinkliava. „
2
— Iš parapijos bažnyčios lietu los buvo pravestos be nelaimių ir
vių kapinėse palaidota a.a. Agota be nemalonumų. Taip pat nori
■, Rutkauskienė. Velionė kilusi nuo me paminėti, kad kiek šeiminin
NamA4
Alvito, 77 metų amžiaus, išaugi kės tiek ir visas vadovybės perso
QUEEN
A.e.u/.
nusi šešetą vaikų, o paskutiniu nalas stovykloje dirbo nemoka
laiku daug širdies parodžiusi vai mai, daugelis netgi paaukodami
kaitei Irenai, kuri be tėvų iš Lie- savo atostogas. Neretai girdime
• tuvos buvo paimta maža mergai nusiskundimų, kad nebeturime
tė. Laidotuvės buvo gausios. Jų žmonių, kurie pasiaukotų visuo
metu daug velionės giminių ir ar menės reikalams. Štai pavyzdys
timųjų velionės intencija priėmė mums visiems!
<MT4XfO f2£U$.
— T. Modestas, T. Klemensas
šv. Komuniją.
ir
T.
Rafaelis
ateinančios
savaitės
— Lietuviškose kapinėse yra
leidžiama statyti antkapius. Ka vidury išvyksta i Brooklyno vie
pinių taryba primena, kad prieš nuolyną metinėms rekolekcijoms.
užsakant paminklus, reikalingas Parapijoje liks T. Placidas ir T.
jų patvirtinimas kapinių adminis Paulius, kurie savo rekolekcijas
Jaunučių stovykla
Kun. dr. Pr. Gaida,
“VARPO”DALYVIŲ
tracijos. Pageidaujama, kad ant atliko vasaros pradžioje. Išvažiuo
tėvų
pranciškonų
stovyklavietė
“
TŽ
”
redaktorius,
rugpiūčio
8
d.
DĖMESIUI .
kapiai būtų lietuviški, originalūs. jantieji Torontan grįš rugsėjo 4
Pirmoji po atostogų repeticija išvyko atostogų į JAV. Grįš rug je N. Wasaga, organizuota Spor
Sveikintinas būtų dalykas, kad d. vakare.
to Klubo “Aušra”, vykusi dvi sa
antkapių projektus paruoštų lie — Praėjusi pirmadieni, Mari bus rugpiūčio 22 d., pirmadienį, piūčio 28 d.
pasibaigė pereitą sekma
tuviai dailininkai. Šią savaitę no jos Dangun Ėmimo ir KLK Mote 7.30 vai. vak. Vyks pasiruošimas A. Saulis, “TŽ” administrato vaites,
dienį.
Stovykla
praėjo labai gra
rima gėlėmis papuošti esamus ka rų Draugijos metinės šventės pro Lietuvių Dienai ir koncertui Ro- rius, rugpiūčio 3 d. išvyko atos žiai ir be jokių nelaimingų
atsiti
ga 8 vai. ryto Prisikėlimo par. chesteryje, kuris numatomas rug togų. Grįš kitą savaitę.
pinėse kapus.
kimų. Pusantro šimto mažesnių
— Šią savaitę Gerojo Ganyto skyriaus intencija buvo atlaikytos sėjo 10 d.
Visi
varpiečiai
prašomi
punktu

Vyt. Abromaitis, buvęs “Žibu ir didesnių vaikų po išleistuvių
jo vasarvietėje atostogauja kun; šv. Mišios, kurių metu nemažas
dalyvavusių narių būrelis ėjo šv. aliai susirinkti, nes per trumpą rių” spaustuvės linotipininkas, iškilmių, kuriose dalyvavo daug
B. Pacevičius.
svečių ir vaikų tėvelių, išsiskirstė
laiką turėsim pasiruošti dviems
— Pakrikštyta: Raimundas Komunijos.
šiuo
metu
vieši
pas
gimines
To

apgailestaudami, kad' viskas 'taip
— Katalikų Federacijos kas pasirodymams. Taip pat kviečia
Daugėla.
ronte.
Pereitą
savaitę
jis
patal

greit pasibaigė.
met rengiama maldininkų kelio me ir naujus dainos mėgėjus Įsi
kino mūsų spaustuvei net “TŽ”
Sekančiame “TŽ” numery iš
Vasario 16 gimnazijai remti
nė i Midlandą šiais metais bus jungti i ‘Varpo” eiles.
spausdinsime
platesnį reportažą
surinkti.
/
TL Choro “Varpas” v-ba.
būrelis Nr. 180
rugsėjo 11d. Kadangi autobusais
iš stovyklos gyvenimo?
O. Indrelieriei išsikėlus toliau važiuojančių skaičius kiekvienais
nuo centro, jos laikinai vadovau metais mažėja ir tuo būdu auto
Ontario transporto ministeris
tą būrelį vėl perėmė P. Lelis. Bū busai gana brangiai išeina, šiais
Hon.
J. Yaremko, neseniai sirgęs
Mielai vytietei
relio narių įnašai $54 persiųsti metais autobusai nuo Prisikėlimo
ir gulėjęs ligoninėje, specialiu
gimnazijai per BALFą. Aukojo: parapijos neišeis. Vykstantieji Į
IRENAI RUTKAUSKAITEI,
laišku dėkoja Toronto Lietuvių
V. Bačėnas, Pr. Gvildys, P. Lelis Midlandą maloniai prašomi iš
Bendruomenei ir visiems lietu
jos močiutei mirus, reiškia gilią užuojautą
po $12, A. Stepaitienė $7, A. Du anksto pasirūpinti vietos pas tuos,
viams draugams už prisiųstas gė
da $6.’Prašomi ir kiti buvę šio kurie vyks nuosavomis mašino
les ir užuojautos laiškus.
būrelio nariai vėl įsijungti į gim mis. Kurie turi savo automobilius
Sporto Klubas “Vytis”.
Min. Yaremko šiuo metu yra
nazijos rėmimą.
išvykęs porai savaičių pailsėti, o
ir galėtų paimti pakeleivių, malo
Būrelio vadovas.
rugpiūčio pabaigoje grįš į savo
niai prašomi apie tai pranešti pa
pareigas, kurių jis dabar turi dvi:
rapijos raštinei.
Atvyko iš Belgijos
transporto ministeris ir Ontario
— Apie rugsėjo mėn. pabaigą
A. A. AGOTAI RUTKAUSKIENEynirus,
Stefanija Gačionis-Donvil, gy parapijiečius pasieks Prisikėlimo
valst. sekretorius
venanti Briuselyje, atvyko apsi parapijos komiteto laiškas, kuria
vyrui Motiejui, vaikaitei Irenai Rutkauskaitei, sūnums Vin
K. Rusinas, “žiburių” spaustu
lankyti pas savo dukrą Valdarezą, me be parapijos ekonominės pa
cui
ir
Leonui
su
šeimomis
gilią
užuojautą
reiškiame
ir
kar

vės
linotipininkas, kurio šeima
brolį Gačioni bei seseris Rukšienę dėties apžvalgos, bus išspausdin
jau ketvirtą savaitę atostogauja
ir Griauždienę. Kiek pabuvus ža tas pranešimas iš parapijiečių at
tu liūdime
Springhurste, nuo rugpiūčio 3 d.
da dar aplankyti gimines ir pažįs sakymų i anketą senelių namų
Vaštoku šeima ir
atostogavo kartu su šeima iki šio
tamus Niujorke ir Čikagoje. Prieš Įsigijimo reikalu.
M. Girčienė.
sekmadienio, bet praeitą penkta
grįžtant į Belgiją dar grįš į To — T. dr, Klemensas Žalalis,
dienį
ir šeštadienį buvo grįžęs pa
rontą.
OFM, pereitą savaitę buvo išvy
MADAME ZORINO teikia patarimus dirbėti spaustuvėje. Reikėjo baig
Svečiai
kęs
i
Niujorką
pasitikti
savo
dė

visokiausiais
gyvenimo klausimais. Ji ti rinkti bei sulaužyti “TŽ” ir
Vidurinių mokyklų baigiamųjų
Vasaros metu pro Torontą pra
dės
A.
Gudonio
ir
jo
žmonos,
ku

pagelbėjo
kitiems,
pagelbės ir jums. šiaip buvo susirinkę daug darbų,
važiuoja, jame pas gimines ar bi
egzamenų (13 klasės) rezultatai
1946
Weston
Rd.
(virš
Central Res ypač, kad likęs dirbti L. šalna
išsiuntinėjami šią savaitę. Mokyk rie atvyko iš Lietuvos lėktuvu čiulius ir ilgesnį laiką paviešėda taurant), Weston, Ont., tel.
CH.9-6333. buvo keletą dienų susirgęs.
mi, nemažai JAV ir Kanados toli
lų vedėjams rezultatai pasiųsti šį per Maskvą ir. Daniją.
pirmadienį ir antradienį. Mokyk — T. Benvenutas Ramanaus mesnių kolonijų lietuvių. Dau
Išnuomojami 6 kambariai ir virtuvė
los duomenis tuojau pat praneš kas. atvykęs iš Brooklyno. savo gelis jų aplanko ir “TŽ”/RedakII augšte be baldų. Yra šaldytuvas ir
egzamenus laikusiems mokslei 22-sias kunigystės šventimų meti eij a bei administracija apgailes
virimo krosnis. Jane - Bloor rajone.
nes pereitą sekmadieni paminėjo tauja, kad dėl jų atostogų kaikuSkambinti po 5 v. v. RO. 7-3433.
viams.
iškilmingomis Mišiomis Prisikėli riems svečiams kartais tenka nie
Pigiai, privačiai parduodamas 6 kam
T. viešosios bibliotekos sveti mo parapijos bažnyčioje.
BALTIC MOVERS
ko nerasti.
Baldų ,pervežimas Toronte ir tolimomis barių mūrinis NAMAS, 28 McKenzie
mų kalbų skyrius yra T115 Queen — Pakrikštytas Stasio ir Irenos
Atostogaudamas pas tėvus “T distancijomis.
Visas vežamas turtas ap Cres. Skambinti P. Barauskui, teL
St. W., kampas Lisgar. Jo vedėja Juškevičių sūnus Stasys Paulius. Ž” aplankė A. Banelis iš Niujor draustas. Važiuojam-kas
savaitę j Mont RO. 6-0811.
Finch praneša, kad naudojimas Tėvams ir naujagimiui linkime ko. Windsorietis Viktoras Pun- real! • Londonu, Windsorq,
Hamiltoną,
PARDUODAMOS dvi naujos miega
svetimų kalbų knygų yra labai geriausios ir šviesiausios ateities. džius aplankęs redakciją užsimo North Bay, Sudbury ir kitur.
TEL. LE.4-1403 mos sofos ir fotelis labai pigia kaina.
padidėjęs. Per šių metų pirmą Muz. St. Gailevičiaus pijano kėjo prenumeratą ir nupirko “Ži 30 DEWSON ST.
Tel. WA. 2-7981 arba AM.-1-0537.
TORONTO
pusmetį buvę skaitytojų pasko studija pradeda veikti nuo rug burių” b-vės šėrą už $10.
lintos 7.898 knygos, 34.8% dau sėjo 5 d. Galijiūti priimtas ribo
Ig. Slabšinskas, prieš porą me
giau, kaip pereitą pusmetį. Dau tas skaičius naujų mokinių. tų išsikėlęs iš Toronto Į Čikagą,
giausia skolinamos vengrų kny Skambinti RO. 6-3925.
Tel. LE. 5-1944
taip pat aplankė “TŽ” ir ta proga 408 Roncesvailes Ave.
gos. Toliau seka lenkų, vokiečių,
paaukojo $5 linotipo fondui.
kampas Howard Park. *
italų, ukrainiečių, prancūzų ir Gedimino Janušonio pareiški
Abiems rėmėjams nuoširdus
mą, paaiškinanti, kodėl jis metė ačiū.
rusų.
Kiek lietuviškų knygų buvo pa kiaušinius i Maskvos burmistrą,
Sprinhursto vasarvietėje,
skolinta, nesakoma. Reikia ma paruoštą prieš teismą, kurio bet
kur
kas vasarą atostogauja daug
nyti, kad neperdaug. Kadangi gi teisme perskaityti neteko, iš
biblioteka knygas perka atsižvelg tisai išspausdino centrinės Kana lietuvių, sezonas jau eina į pabaiJohn V. Margis, Phm.B.
dama, kiek jos naudojamos, tad dos katalikų vyskupijų organas I pą ir vasarotojų mažėja. Ir šiemet
mūsų žmonėms I vertėtų susido The Canadian Register, rugpiū čia vasarojo nemažai Amerikos
Mes siunčiame oro paštu vaistus
mėti tuo skyrių ir ten knygas sko čio 13 d. laidoje, pridėdamas taip lietuvių. Pereitą savaitę pp. Rinkūnų
vasarnamy
atostogavo
čiur'
į Lietuvą ir kitus Europos kraštus.
lintis. Tuo būdu biblioteka pradė pat Janušonio atvaizdą, o pra
lionio
ansamblio
vadovas
muzikas
tų daugiau lietuviškų knygų pirk džioje redakcijos prierašą, paaiš
jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdienio reikalin
ti. O kartą nupirktos jos ten liks kinantį, kaip tas pareiškimas at A. Mikulskis su ponia iš Cleve Jei
gumo
daiktų,- paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai už
land© ir A. Rinkūno brolis iš Či
sirado.
visiems laikams.
kagos. Kiek anksčiau tame pat va eikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą,
sarnamy vasarojo dr. J. Balčiū paskambinkite mums, mes pasiruošę jums geriausiai padėti.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos
nas su šeima iš Strasburgo.'Ohio,
devynerios, ramunėlės, zubražolė, “C” termometrai ir k.
o po jų P. Balčiūno ir Kliorių šei
mos iš Clevelando, pp. Repšiai iš
Čikagos buvo apsistoję pas p..p.
Ščepavičius, čikagietis rašytojas
NAUJOS TAISYKLES VAISTU SIUNTIMUI Į LIETUVĄ pradės galioti
St. Tamulaitis atostogavo su bro nuo 1960 m. spalio mėn. 1 d. Pagal naujas taisykles nuo spalio 1 d. vaistai
Norint aprūpinti savo gimi liu Vytu bei jo šeima jų vasarna į Lietuvą bus galima siųsti tik su daktaro receptu gautu iš Lietuvos. Re
my. keletą dienų Springhurste ceptas turės būti parašytas ant blanko, vartojamo sovietinių medicinos in
stitucijų ir patvirtintas guminiu štampu. Taipgi ant recepto turės būti para
nes Lietuvoje vaistais,
praleido taip pat pp. Šatai su stu šyta
“FOR RECEIVING IN LICENSED PARCEL FROM ABROAD”. Recep
prašome paskubėti, nes NUO Š.M. RUGPIŪ dijas bebaigančia dukra Meile iš tą reikės
įdėti į siuntinį kartu su leidimo nuorašu. Vaistų į siuntinį bus
ČIO 22 DIENOS vaistus galima bus pasiusti Philadelphijos, buvęs Hamiltono galima dėti tik tiek, kiek bus parašyta recepte.
Kiekvienu atveju, jeigu į siuntinį bus įdėta vaistų daugiau negu recepte
tik turint Iš LIETUVOS OFICIALIUS IR apyl. pirm. inž. Jazbutis su šeima
pažymėta,
arba išviso be recepto ir, jeigu receptas bus parašytas ne taip,
SPECIALIUS RECEPTUS.
iš Jamestown, N.Y. Buvo dar vi kaip auagščiau
nurodytas taisyklės reikalauja, siuntinys bus grąžinamas
sa
eilė
kitų
amerikiečių
šeimų,
siuntėjui,
už
kurį
jis turės apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas.
NUO Š.M. RUGPIŪČIO 1 D. i savo sudarytus
kurių
vardų
jūsų
korespondentui
medžiagų bei drabužių siuntinius VAISTŲ BE
APRŪPINKITE VAISTAIS SAVO ARTIMUOSIUS
A.
MINĖTŲ RECEPTŲ PRIDĖTI NEBEGA nepasisekė sužinoti.
TĖVYNĖJE DABAR!
“
Liaudies
Balsui
”
š.m.
vasario
LIMA.
18 d. miręs Montrealy Jonas Tū- KAS NORI PIRKTI PIGIAI įvairius foto aparatus, arba filmų
Dėl smulkesniu informacijų prašome skam rūta testamentu palikęs $500, ku- aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL ir kt, juos
gali gauti pas mus su 25% NUOALAIDA.
binti LE. 1-3098.
riuds testamento vykdytojas K.
Kvietinskas ir prisiuntė. “LB” Greitas motorizuotas patarnavimas veltui visą dieną. NesivariyLIETUVIŲ ĮSTAIGA
«
Nr. 30 išspausdintas tuo reikalu
žykhe paskambinti TEL. LE. 54944.
Kvietinsko laiškas ir vedamasis.
BALTIC EXPORTING CO. Tūrūta, atvykęs į Kanadą 1928
MARGIS DRUG STORE
m., gimė Menkupių kaime, Kal
849 College Street, Toronto
Įsteigta 1900 m.
varijos valsčiuje. Miręs nuo vė
žio.
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Margis Drug Store
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NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ
GRUPĖS CNE DIDŽIOJOJE
SCENOJE
šių metų Kanados Valstybinėje
parodoje (CNE) pasirodys su dai
nomis ir tautiniais šokiais. Anks
čiau tik pavieniai tepasirodydavo
iidžiosios scenos (Grandstand)
programose.
Viena tokia grupė iš italų-kanadiečių dainininkų, suorganizuota
prieš dvejis metus žinomo mezzosoprano Glustina Grison. Dvide
šimts dainininkų pasirodys kaip
choras su populiariomis klasinė
mis dainomis, kaip La Danza, Funiculi-Funicula ir Oi Mari.
Tarptautinis Baletas taip pat
pasirodys su rusų, ukrainiečių,
vengrų ir lenkų tautiniais šokiais.
Ši trupė sudaryta iš Įvairių tauty
bių šokėjų ir yra pažįstama iš pa
sirodymų televizijoje bei daugely
Kanados centrų.
Didžiojoje scenoje pirmą karą pasirodys TV komikas Phil
divers ir pasaulinio garso kana
dietis tenoras Jon Vickers; ant
rą savaitę — danų pijanistas komikas Victor Borge.
KV paroda veiks nuo rugpiūčio
24 iki rugsėjo 10 d.
International Institute of Met
ropolitan Toronto (709 College
St., LE. 7-2561) sekmadieniais
/engia neokanadięčių ekskursijas
autobusu i Toronto gražesnes
apylinkes visai dienai praleisti.
Rugpiūčio 21 d. bus vykstama i
vhaik Lake Park (5 mylios i šiau
rę nuo plento Nr. 7, i šiaurę nuo
Jrougham); rugsėjo 4 d. bus vyks
tama i Boyd Conservation Area
(kelias Nr. 7, 2 mylios į šiaurę
nuo Woodbridge); rugsėjo 18 d.
bus vykstama i Pickering Valley
Park (kelias Nr. 2, 5 mylios. Į
šiaurę nuo Pickering).
Visada išvykstama 10 vai., už
kelione sumokama 75 et., o vieioje visi laikosi, kaip kam patin-

MONTREAL, Que.
AV parapijos klebonas T. J.
Borevičius, SJ, yra išvykęs ir grįš
rugsėjo pradžioje.
T. S. Kulbis, SJ, išvyko į Ka
nados vakarus aplankyti išsiblaš
kiusių lietuvių, kur nėra lietuvių
kunigų. Grįž rugsėjo gale.

Kredito kooperatyvo ♦‘LITAS”
balansas 1960 m. rugpiūčio 1 d.:
AKTYVAS (banko turimas tur
tas).
1. Paskolos
$304.330,07
2. Kasa (sąskaita banke) 29.312.37'
3. Inventorius
. 358,90
4. Indėlis Lygoje
54,00
5. Indėlis centr. kasoje 31.116,77
6. Įvairūs asmens
382,50 •
Viso $365.554,61
PASYVAI (turtas nrikiausok
1. Indėlininkams
$351.636,50
2. Garantijų fondui
3.500,00
3. Nepaskirstyt. pelnui 1.201,43
4. šių metų pelnui
9.216,68
Viso $365.554,61
Narių 527, skolininkų 135.
Anyvartos liepos mėn. padaryta
$83.617,74. •
•
,ę>
“Lito” vedėjas D. Jurkus

DISTRICT ESTATE
BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI. 2-8501
LA. 2-7879
F. Yasutis
A. Markevičius CR. 9-9793
RA. 2-2472
P. Adamonis
P. Baltuonis
LA. 6-2084
HU.1-2957
Pr. Rudinskas
Šekit mūsų skelbimus apie paskirus
objektus “NL”, “Tž”, “La Press”.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame mieliems prieteliams ir giminėms, suruošusiems
taip didelę, gražią ir netikėtą staigme
ną mūsų vedybinio gyvenimo 25 metų
sukakties paminėjimui.
Nuoširdžiausia padėka mieloms
rengėjoms, kurios nesigailėdamos dar
bo ir pastangų taip gražiai viską sui organizavo ir skoningai paruošė sta
lus: pp. Laurinavičienei, Damašiener,
.
_ Ignatavičienei, Lukošienei, DaugėlieRoyal Alexandra .Theatre (260 nej vinskienei, Kuprienei, BudvidieKing St. W.) nuo rugpiūčio 22 d. nei ir Augaitienei.
iki rugsėjo 3 d. gastroliuoja Dėkojame broliui Ant. LaurinaviBroadway teatras su “The World; Čiui, p. Medeliui ir p. Motušiui už paof Suzie Wong” — Joshua Logan sakytas gražias bei turiningas kalbas
pastatymas su Robert Carle ir ir sukakties proga, mums pareikštus
bei linkėjimus. Dėkoja
Joel Thomas. “Suzie Wong” yra sveikinimus
me klebonui kun. Ažubaliui už atsi
P. Osborne dramatizuotas Ri lankymą ir pareikštus mums asmeniš
chard Mason romanas iš tolimųjų kus linkėjimus. Dėkojame mūsų ar
rytų gyvenimo.
'
timiems giminėms, atvykusiems iš
Įėjimo kainoms sumažinti pu Amerikos ir mūsų prieteliams iš toli
siau teatras Įstaigoms išsiuntinėjo mesnių vietovių. Dėkojame visiems
dirbusiems salėje ir
specialius bilietus. Jų 10 turi ir prisidėjusiems,
visiems dalyvavusiems mums taip
“Tž” redakcija. Jei kas norėtų brangios sukakties minėjime. Ačiū
jais pasinaudoti, prašom paskam mūsų sūnui Broniui už įteiktas rožes
binti.
ir p. Step. Ignatavičiui už malonų ir
gražų baliaus pravedimą. Taip pat vi
Jonas Šernas, prieš kurį laiką siems daug kartų ačiū už taip gražią
iš Hamiltono išvvko Lietuvon, čia ir
■* vertingą dovaną. Jūsų draugiškas
palikes žmona ir dukra. Dabar nuoširdumas paliks mums neisdildo‘Tėvynės Balsas” išspausdino pa- m£* -’spūdi ir prisiminimą visam musų
gyvenimui.
sikalbėjimą su juo, kuriame jis Dar kartą visiems lietuviškas ačiū!
giriasi labai smagia kelione ir pa
Zuzana ir Stasys Laurinavičiai.

sisekimais grįžus tėvynėje. Ką jis
ten veikia, nesako. Jis buvęs ap
sisprendęs grįžti vienas, o žmoną
su dukra parsikviesti, kai būsiąs
įsikūręs. Tą pasikalbėjimą persi
spausdino ir “Liaudies Balsas”
rugpiūčio 12 d.

'

f

Hull — Šiame Otavos priemies
ty nutarta nuo svaigiųjų gėrimų
imti 2% pardavimo mokesčio
švietimo reikalams. Tikimasi gau
ti tuo būdu apie $60.000 per metus.

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W.
Tel. LE. 2-9547
J. BERŽINSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve “LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
duodamos bet kokiam geram tikslui. 4
"LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Konodos, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nary*

1611 Bloor St W.

Toronto, Ont.

TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 94543
HIGH PARK - BLOOR
$26.000 pilna kaina, atskiras, modemiškas Mūro namas, 9 kambariai, 2
vonios, naujas vandeniu alyva šildymas, 2 mūriniai garažai. Greitas už
ėmimas. Įmokėti apie $10.000 arba augštesnė kaina su mažesniu įmokėjimu.

RONCESVALLES - DUNDAS
$14.500 pilna kaina, atskiras plytų namas, 6 nepereinami kambariai, 2 vir
tuvės, 2 vonios, garažas, alyvos apšildymas, mažas {mokėjimas, lengvos
išsimokėjimo sąlygos.

.
RONCESVALLES • GEOFREY
$4.000 įmokėti. 7 kambariai per du augštus, vandeniu alyva šildomas, ge
ras morgičius. Kaina $19.500.
' ; :
t <
i».
J'
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